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Giriş: 
 

Bu sözlükdə çalışmışam, türk sözlərinin kökəni, kəndi özü və tanıqları yaxud 

yaxın kökdən olan kəlmələr aracılığı ilə açıqlansın. sözün, özü danışıb, səslənsin.  

Əlinizdəki kitabda(<>bitikdə), bir anlamda olub(anlamdaş) ama dəyişik səslənən 

sözlərin, anaköklərin əldə etməyə can atmışıq. 

Türk dillərindən dərlənmiş sözlərin ; kök anlamların incəlirik(tədqiq). sözlərin 

biçimlərin(formaların) yararaq , səslərin və vurquların düşməsini və yer 
dəyişməsini öyrənərək, sözlərin qohumluğunu, iç anlam birliğini canlandırmışıq. 

türk ellərinin başqa başqa ölkələrdə yaşadıqları və daha, başqa qonşuluqlarda 

olduqları dolayısıyla, dillərində canlanan sözlər, səs dəyişmələrinə uğramış və 
''sözün'' qablarında, qalıblarında dəyişikliklər tapılmışdır. 

burda bir sözün dəyişik səslənməsinə baxmayaraq , bu sözlərdə kök anlam 

birligi təməl tutulmuşdu. sözümüzdə can , din(ruh) birliyini əldə eləməyə 

tapınmışdır. Çağdaş sözlüklərd bir neçə sözün aynı kökdən olduğunu 
görmüyərək, bu sözləri başqa dillərə səpələyib kökləmişlərdi, bu qazamatlı; 

uçurumlu sorundan çəkinmək və kökdən sapınan yolların daşlamaq üçün, altda 

adı çəkilən kitablardan tanıklar aldıq. gerçəgin incə, dayaqlı yolların uğurlayıb, 
səs dəyişmənin tozlu duzaxlı toruna düşməkdən qaçındıq. yazığ olsun olaraki(o 

alimlərəki) öz dillərinin samballı, köklü kəlimələrin ayrı dillərdə kökləyərək, 

türk dilini kökləmək savınmasındadılar. 

səs qonusuna gəldikdə, səs dəyişmələrinin, kökdən yaydıran etgisindən 
qaçınmaq üçün, söz başındaki "Ğ . K . X . G" səslərini "Q" ilə göstərdik. örnək: - 

"ged" sözünü "qed" də. – kaba sözünü "qaba" da aramaq gərək. söz başı olan 

"D" sısinə gəldikdə, "T" səsi kök səs götürüldü. demək, "dad" sözü üçün "tat" a 
baxmalıyıq. demək bu sözlükdə, açıq, yumşaq "K", türkiyə türkcəsində çoxun 

işlənən qapalı quru "K" ya qarşı, üstünlük "Q" ya verildi. 

bu sözlük mənim əl işlərim sayılır. təkcə istəyim bunun çapından araşdırıcıların 

əlinə çatdırmağımdı. köməksiz olduğumdan, bu kitabın tamam işləri -taypı, 
düzəlişi, ...mənim üzümə düşübdü. bu kitabdan hər çeşit dəyərlənmə, hamı üçün 

sərbəsdi.  

Həsən bəy Hadi  

Təbriz  
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a  1. yoğun, qalın, düz səs. 1. "ya", "isə" anlamında bir 

sözcük. ünlü ilə bitən sözlərdən sonra “va” şəklində gəlir. 

- sən a nöç gəlməy: ya sən niyə gəlmirsin. - anı ya çırtda 

görməğənmə. onu isə heç görmədim. - mən toxda deyirəm. 

sən a çallab barasa: mən dur diyirəm. sən isə sıvışıb gedirsin. 

- mən qadalıb işləymə. sən a?. mən harıl harıl çalışıram. ya 

sən ? 1. hay. 1. sevgi ilə çağıma səslərindəndir. - a mənim 

sevgilim. - a gözümün bəbəyi. 1. hirslə, qəzəblə çağırma 

səslərindən. - a! canım, böylədə iş olar. 1. şaşmana 

səslərindən. - a bu nə gözəl. - a bu nədir. 1. bıqmağı, 

doymağı bəlirtən səs. - a bu çox oldu. 1. da. yükləmə, 

tə'kidi göstərir. - verərər a, öz malıdı: verərər da, öz malıdı. - 

satar a, nədən satmasın. 1. da. ititməyi, tələsməyi, istəyi 

vurqulayan, göstərən səs. - gəl a !. gəl da !. - yazsanız a: 

yazsanız da. 1. şaşalamayı anlatan bir ədat. 1. ək. 

mümkün mü?. olur mu?. 1. dilək bildirir. - aytsanq a: 

söyləsənə. - bersəng a: versənə. - barmay a. barmay 

amalıbız yoxdu: gedməmək olur mu. çarəsiz gidəcəğiz. ·.  

- "a"dan zıya: başdan başa. yönəli. hər yönlü. 1. ha!. həndə. 

öcürdü.  
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ab tav  yap tav. yap tör.  

ab  1. ab (fars) (?) < ob < ov < sov < sovp > su. 1. ab !: al!. tut!. 

1. (ap op. ob. yob. yop: çoxluğu göstərən sözlər). 1. ab. yap. 

usul. yol. metod. 1. ab. yap. qolaylıq. əl yatqınlığı. - yapın, 

yolun tabmaq: işin qolayını bulmaq. - yapına düzəlmək: işi 

usuluna görə yapmaq. - işinin yapın bilgən armaz: işin yolun 

bilən yorulmaz.  

aba başı  dağlarda yetişib, xiyar kimi tikənli bir ot. yer mürvəri. 

kannabis sativa.  

aba  (əbə). (<> qaba). 1. (b <> p ) apa. abla. böyük bacı. 

ağabacı. - böyük aba: yapuq. çapuq. 1. ana. apa. 1. apa. 

apal. baba. atavus (latin). ata. ataş. ağa. ana. ənnə. nənə. 

bəy. abla (böyük qız kardəş). abı. nənəana. böyük nənə. 

xanım. xan. ama. əmi. əmmə. yengə. böyük. ötülü. bu 

söz yaradcı ulu böyük qadını çağıranda söylənir. (aaba < 

aba: böyük: olqun. keçmişlər). 1. qorxu. 1. ağı. 1. ova. 

ovlaq. ovadan: toplu. bollu. geniş. yoğurtlu. 1. qutluq. 1. 

ayı. qorxu, qabalıq simgəsi. - abaçı: xuxu. 1. doğum 

yatıran qadın. 1. böyük ana. nənə. 1. yaşlı qadın. 1. uşaq 

oyunlarında, oyunun yükünü daşıyan cocuq. - əbə çıldır: 
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qurdu qızdırmaya dayanan bir uşaq oyunu. 1. doğum 

yaptıran qadın. 1. böyük ana. nənə. 1. yaşlı qadın. 1. ( < 

abamaq: örtmək). çuğal. çulqa. kəpəng. kəpənək. 1. ana. 

böyük bacı. 1. nənə. 1. əba. örtük. çulqa. din kişilərnin 

geydikləri cübbə.  

- aba altında ər yatar: geyimlə kişi ölçülməz. - aba vaxdı aba, 

yaypa çağı yapa: sözü yeində.  

- aba dəğəri yağmırda bilinir.  

- əbədən bəbəyə: məmə yeyəndən pəpə yeyənədək: 

hammıya. hərkəsə.  

- əbəbulğuru: bulğur böyükluyundə yağan qar.  

- xanımabla. xanımaba: birinin özündən böyük qadına sayqılı 

səslənməsi.  

- gəlinaba: gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 

1. yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi.  

abaca  apbaça. qorxuluq.  

abacı  apaçı. 1. ayı oynadan. ayıya baxan. 1. umacı. bununla 

cocuqlar qorqutulur. - abacı gəldi: xuxu gəldi. - abağı: 

qorquluqka. qaraqula. 1. ağır basma. qabus. 1. abla. abala. 

ağaybay. xanım. sayqılı, böyük qadına üzlənəndə 
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söylənən sayqı sözü. 1. cin. xortlaq. 1. öcü. 1. avacı. 

umaçıqa. cin. xortlaq. 1. bosdan qorxuluğu. ağır qara 

basma. - ay səni görüm abaçıya uğruyasan.  

abacur  abajur. < yapkök. kökü topraqda yapıq, gizli olan bitgi. 

yerkökü. kök. çətirli.  

abajur  bax > abacur.  

abaq  abağ. 1. < yapaq. qıt. örtülü. gizli. gözdən qıraq. 1. ap ağ. 

təmiz, iffətli, namuslu kişi. 1. abıy. alba. albay. baba. ağa. 

dədə. çonğ.  

abaqa  abağa. abağay. 1. < ağabəy < > bəyağa. abay. daay. taay. 

abaş. böyüklərə qarşı deyilən sayıc sözü. 1. amca. 1. 

sayqın, sözü geçən xanım. 1. dədənin qardaşı. (böyük) 

əmi. amca. böyük ata. böyüklərə qarşı deyilən sayıc 

sözü. - ağa ini: kiçik əmi. 1. qohum tanış. 1. yapaqa. abqa. 

yapqa. istək. istənilən, görülən nərsə. - sənin abağan 

nədir. 1. yapaqa. abqa. yapqa. oya. məşquliyyət. - özüvə 

bir abaqa seçdə, oyasız qalma.  

abaqan  abağan. uluqat. uluyat. hər nəyin yeaəsi, ulusu. əkbər.  

abaqay  bax > abağa.  

abaqı  bax > abacı. qorquluq. qaraqula.  
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abaqıymış  könül qırıcı. can yaxıcı.  

abaqu  abağu < yapaqu. yön. yan. tərəf.  

abaqus  abakus. sütun başlığının ən üstündə yer alan tapla, sini.  

abala  abla. abacı. ağaybay. xanım.  

abalac  (< aba). sayqı hörmət, əzizləmək üçün qadınlara 

söylənir.  

abalı  1. qıtlı. az tapılan, görünən nərsə. əcib. nadir. 1. yapalı. 

gizli.  

abalıq  yabalığ. yeldirmə. yəldirmə. manto. (qadınların gen, bol 

eşik geyimi).  

aballıq  opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. abaltay. 

yekəlik. tamdaraqlıq. aşamatlıq. ehtişam.  

abaltay  abaltıq. 1. böyüklük. yekəlik. 1. iri göz ələk.  

abaltıq  abaltay. 1. albatay. alp. böyük. yekə. əzəmətli. 1. 

böyüklük. yekəlik. 1. iri göz ələk.  

abamaq  (< yapmaq: örtmək. ötürmək). 1. mən', diriğ edmək. 1. 

buraqmaq. 1. qaçırmaq. 1. almamaq. qəbul edməmək. 

rədd edmək. 1. ablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. 

tıqmaq. qapamaq. yapamaq. mən' edmək. 1. abımaq. 

qaçmaq. gizlənmək. saxlamaq. örtmək. üstünü çökmək. 
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çulqamaq. sərimək. sarımaq. əngəlləmək. qarşı çıxmaq. 

dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. yasamaq. 

yasaqlamaq. 1. uruğlamaq. çoxalmaq. yığılmaq.  

aban  1. abanğ. bax > yapanğ. 1. abın. avan. alvan. bax > alban.  

aban  abanğ. yapanğ. 1. > palan. çul. yəhər. 1. əyər. əgər. əyə. 

"əgər" anlamına şərt ilgəci. - aban gəldin: əgər gəldin. - 

aban gedsən gedərəm, aban gəlsən gələrəm. - aban aban iş 

olmaz, bəsləməsən qız olmaz. - gəlsə aban tərxanım: gəlirsə 

əgər tərxanım. - aban qolsam: istərsəm əgər. 1. abıtqan. 

abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə 

qapanan adam. 1. özün oraya salmayan. xuddar. - aban 

kimsə, yavuz qalmaz. 1. abın. avan. ulu. yüksək. ali. 1 

abağan. gizləyən. örtən: aban tanrım. gizli olan. örtük 

qalan. sonu bucağı bəlli olmayan allah.  

abanamaq  abalamaq. (birinci səssiz düşərək <> qapanmaq. 

yapanmaq). 1. üstünü örtmək. çullanmaq. üstünə 

əğilmək. üstünə qalxmaq. qollarını açaraq bütün 

gövdəsylə dayanmaq. 1. üstünə sarqmaq. şişmək. 

qabarmaq. 1. şaşιlι durmaq. asιlι durmaq. 1. yüklənmək.  

abanq  abanğ. aban. bax > yapanğ.  
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abanqa  abanğa. (qabanğa. yabanğa). zorluq. bədbəxlik. incilirgə. 

incirlik. yazıqlıq. - abanğa yaşam: zorluq. incilirgə yaşarqa. 

zor yaşam.  

abanlamaq  yapanlamaq. 1. işləmək. iqdam edmək. 1. kullamaq. 

işlətmək. 1. iri iri addımlamaq. addımlayaraq ölçmək.  

abanmaq  yabanmaq. yapanmaq. 1. qapanmaq. çullanmaq. 

çulqanmaq. yüklənmək. çökünmək. üzərinə düşmək. 

nərsənin üzərinə dayanmaq, əğilmək. - nə mənim üstümə 

abanmısan. 1. əğilmək. salqınmaq. sarqınmaq. - 

potuşqadan abanıb baxdı. 1. genişləmək. açılmaq. 1. əba 

edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. pərhiz edmək. 

istikrah edmək. 1. ubanmaq. gizlənmək. - oğruya tay 

ubanma, görcək işdə yubanma.  

abansız  apansız. avansız. ansız. ansızın. birdən.  

abantırmaq  abandırmaq. (yapandırmaq). 1. barındırmaq. 

yerləşdirmək. yerlətmək. əyləşdirmək. oturutmaq. 

otruşutmaq. oturtmaq. əğləşdirmək. əkləşdirmək. 

sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. yatırtmaq. 

yergətmək. qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət 

vermək. 1. aldırmamaq. oralı olmamaq. umursamamaq. 
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qəbul etdirməmək. rədd etdirmək. 1. dizi üsdə 

çökürtmək. bir heyanı əlləri üsdə oturtmaq. çökərtmək. 

ıxlamaq. xıxlamaq.  

abar  albar. avar. alvar (qabar). 1. göstərişli. heybətli. 1. 

başəğməz. dirəncli.  

abara  apara. 1. iri gözlü ələk. 1. güh. güng. su yolu, ayağı.  

abaran  abartan. abarçı. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi.  

abarçı  abartan. abaran. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi.  

abarıq  <> qabarıq. 1. köpcik. küpcik. bərcik. bərcəstə. 1. 

abartma. qabartma. qaqma. (qaxma. qalxma). mühəddəb. 

1. abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarma. 

abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef.  

abarlan  bax > abartan.  

abarma  qabarma. 1. abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. 

qabarıq. abarıq. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef.  
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abarmaq  1. aparmaq. şaşmaq. qorxmaq. ülkmək. 1. qoparmaq. 

yox edmək. bitirmək. tükətmək. - qoparılmaq: bitmək. 

tükənmək. yox olmaq. - evdə qırcın qoparılandı. evdə əkmək 

bitmiş.  

abartan  abaran. abarçı. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi.  

abartçı  abartıcı qabartıcı. mubaliğəçi.  

abartı  (<> qabartu < qab: şişik). abartma. qabartma. 1. böyük. 

bolluq. mübaliğə. hapır zopur. 1. qalmaqal. hay huy. şən. 

şənlik. yavan. yaran. abat. 1. abaltı. qabartı. abartmal. 

qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. 

qabartma. bərcəstəgi. rölyef. 1. abraq. apraq. qabrat. 

qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. 

böyütü. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. 

artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. 

mindiri. mubaliğə. iğraq.  

abartıçılıq  abraqçılıq. apraqçılıq. qabartıcılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. 

attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. 

üklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

abartılı  qabartılı. şişirtli. yekəntili. iri. mubaliğəli. - iri, abartılı gəp: 

mubaliğəli söz.  

abartılmaq  qabartılmaq. şişirtilmək. böyütülmək. mubaliğə edilmək.  

- qabartılmış, abartılmış söz: qabartmac. abartmac. 

qanırtmac. qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan.  

abartısız  qabartısız. mubaliğəsiz. şişirimsiz. böyütmədən. olduğu 

kimi.  

abartma  abartı. qabartma. 1. göltürtüv. qabrat. qabartı. abraq. 

apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. 

boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. 

atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. 

mubaliğə. iğraq. 1. abarıq. qabarıq. qaqma. (qaxma. 

qalxma). mühəddəb. 1. şişirtmə. böyütmə. mubaliğə 

edmə.  

- qabartma, abartma tozu, otu: acıtma tozu, otu: yoğuru 

(xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə.  

abartmac  qabartmac. qabartılmış, abartılmış söz. qanırtmac. 

qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan.  
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abartmaq  1. qabaq doğramaq. şişirmək. yalan satmaq. 1. 

qabartmaq. qabarıtmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. 

daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. 

yellətmək. böyütmək. göltürtmək. götürtmək. mubaliğə 

edmək. birə min qatmaq. yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. 

qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. 1. gurrung edmək. 

gözün bərətmək. tə'rifləmək. şişirmək.  

abartmal  qabarmalı. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. 

qabarma. abarma. qabartma. abartma. mubaliğəli. 

şişimli. şişrimli. bərcəstəgi. rölyef. - abartmal qabarmalı: 

rölyef.  

abat  (abad. avad. ovad). 1. abad. ovad. uvad. ova. bayındır. 

mə'mur. bayındır. bəylik. - hər yanı bayındır, abad: dörd 

yanı bəylik. - yalqızova: durquzova. durquzabad. bəlli 

olmayan hara. - durquzabad. durquzova. yalqızabad. 

yalqızova. bəlli olmayan hara. 1. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. 

dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. 

qafa tutma. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. 

deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. 

sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. 
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dilləş. muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz. 1. ovlaq. 

nərsənin yığvasını, bolluğunu, çoxluğu göstərən söz. 1. 

uvat. abad. yapad. qabad. yapılmış qorunmuş yer. 1. 

yavan. yaran.  

abatan  abadan. obdan. abıdan. (albar). 1. abdan. ovadan. 

göstərişli. gözəl. yaxşıqlı. bollu. 1. (< abamaq). qaçan. 

gizlədən. saxlayan. örtü. örtən. 1. ovadan. bolluq. 

bayındır. - abadan ölkəz olsun. - abadanlıqa düşdülər: 

bolluqa. - sulu bərli, bərəkətli, bollu avadan ölkə. - 1. abar. 

albar. abrat. abaran. abran. abartan. şaşıran. hündür. 

uca. böyük. iri. yaşlı. - abadan tanrım. abar qadın. - atamın 

aldıdın ötsəniz. obdan olur: atamın salısın alsaz. iyi olur. - 

abadan oğlum: böyük oğlum. - abadan qala: böyük şəhər. - 

abadan abadan: yekədən yekəyə. - abadan şəhərlər saldılar. 

1. lap. büsbütün. kamil. tamam. - abıdan yaxşı: çox yaxşı. - 

abıdan yük: çox uca. - abıdan çətin iş. 1. böyük. iri. yaşlı. - 

abadan yaşım üydədi: böyük oğlum evdədir. - qaqqını 

abadanın sayla: yumurtanın irisini seç. - abadan abadan: iri 

iri.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

16 

abatanlıq  abadanlıq. abadlıq. 1. ovadanlıq. uvadanlıq. avadanlıq. 

bolluq. islik. varavanlıq. 1. bayınlıq. baynalıq. bayındırlıq. 

abadlıq. bayınlıq. bəyinlik. baylıq. bəylik. bayındırlıq. 

mə'murluq. imarət. 1. irilik. böyüklük. 1. yaşlı. - yaşlanı 

ortasında abadanlıqın esqə alıb söyləşdi: gənçlərin ortasında 

yaşını gözə alaraq qonuştu.  

abatarlaq  abadarlaq. alpadarlaq. daha gür, güclü, iri, böyük, bol, 

yekə. daha quvvətli. daha böyük. daha gür.  

abatəpə  abagəbə. hər çeşitdən. bayağı. dəğərsiz.  

abatlama  abadlama. yurdlandırma.  

abatlamaq  abadlamaq. 1. bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. 

bəyləmək. bayındırlamaq. şənləndirmək. 1. diriltmək. 

şənləndirmək. 1. qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. 

genişlətmək. açıqlatmaq. gəlişdirmək. 1. babatlamaq. 

onarmaq.  

abatlanma  abadlanma. qoğzanış. qoğzanma. qalxış. qalxınma. 

ucalış. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. 

açıqlanma. gəlişinmə. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. 

ümran.  
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abatlı  alpatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. 

kəmgitli. düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. 

dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. 

aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. 

savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. 

muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

abatlıq  abadlıq. abadanlıq. bayınlıq. bəyinlik. baynalıq. baylıq. 

bəylik. bayındırlıq. mə'murluq.  

abatmaq  (qapatmaq. yabatmaq). dayatmaq. dayandırmaq. 

əsirgəmək. əngəl olmaq.  

abay  apay. 1. eyvay. şaşmaqda çıxarılan səs. eyvay ('abayla' 

'eyvayın' ortasında ''b" ''v'' səs dəğişməsi var). 1. ehtiyat. - 

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

gözləmədən. 1. bildiri. uyarı. uyarma. ixtar. səkin. - abay 

göndərin. - on kərə abay aldın, yanıtmadın: aldırmadın, 

saymadın. 1. bacı. böyük. ulu. apa. əcə1. əcək. əcəkə. 

ağa əçə. 1. sav. xəbər. 1. aydınlıq. aydınlıq verici. 1. 

şaşırdıcı, heyrət verici. şamat. mat qaldırıcı nərsə. 1. 

xala. 1. xanım. qadın. 1. bacı.  

abaylamaq  bax > obaylamaq. bax > oybalamaq.  
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abaza qoyan  əbə köməçi. göy qurşağı.  

abaza  albaza. qafqaz ellərindən abazinlər. abazalar. - abazalı: 

abaza boyundan qafqasyalı.  

abazaq  abazağ. alpazağ. qız, ərkəklərin qol qola girərək 

oynadıqları bir oyun. - abazağa barmaq: abazağ oyunını 

yapmaq. - abezeq dartıv: abazağ oyunun müziği. - abazağ 

təpsəv: abazağ oyunu.  

abazan  yabazan. yavazan. cinsi yöndən doyulmamış, azıqmış 

kişi.  

abcımaq  opcımaq. qopcımaq. opmaq. hopmaq. qopmaq. şaşıb 

çəkinmək. qorxmaq. ürəyi qırılmaq, pozulmaq.  

abcın  apsın. öpsün. elti. yengə. bir evdə, gəlinlərə, gəlinlərin 

birbirinə verilən sevişli ad.  

abçıqan  şaşırmış. sərsəmləşmiş. ürkmüş. bezgin. cəsarətsiz.  

abeci  əlifba.  

abet  abed (< abıd). 1. qıraq. dinc. 1. tə'til. 1. pərhiz.  

abəri  (< a + bəri). ötə bəri. oyan buyan. bir nərsə. qıvır zıvır. - 

abəri yeyərmisiz: bir nərsə yeyərmisiz.  

abı  abi. abu. (alba). {1. < aba. 1. < ağabəy}. ("ağabəy" in 

qısaltması). 1. abay. böyük. abaci. nənə. böyük nənə. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əcə. ulusay. alasan nənə. sonk ənə. çonk ənə. dev ani. 

qartı əbə. 1. can. ruh. 1. soyluluq. nəcib zadəlik. 1. 

böyükləri çağırmağa sayqı sözü. dadaş. qərdəş. - abım 

bura buyurun. 1. böyük qardaş. dədə. ata.  

abi  bax > abı.  

abıca  əmicə. amca.  

abıç  yapıç. könüllü.  

abıq  abidan. 1. içli. könüllü. 1. avıq. əğik. meyl. avınılan. 

övünülən nərsə. dilək. istək.  

- abıq sapıq: abırçubur. saçma sapan iş, söz.  

abıqa  abığa. alba. alicənap. yüksək könüllü.  

abıqan  abığan. (< abımaq). yapağan. örtən. gizləyən. gizli, örtülü 

tutan.  

abıl  yapıl. mayıl. meyilli. könüllü. istəkli.  

abılmaq  albırmaq. abrılmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək. 1. 

bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə abrıldılar. - çəkil 

oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. yastılmaq. 

sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq. 

1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl edmək.  
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abımaq  abamaq (>əba' kərdən). yapamaq. gizləmək. gizlətmək. 

saqlamaq. örtmək. ürkmək. yaşırmaq. örtmək. qapamaq. 

- onu məndən abıdı.  

abın  aban. avan. alvan. bax > alban.  

abınmaq  yapınmaq. 1. gizlənmək. örtülmək. saxlanmaq. 1. 

duraqsamaq. quşqulanmaq. - sözdə abınmaq: qonuşurkən 

duraqlamaq. 1. (ayağı) ilişmək. taxılmaq. ayağı sürçmək. - 

daşqa abınıb yıxıldı: daşa taxılıb düştü.  

abırçubur  rasgələ. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. 

qarbur. qarbur. allaq bullaq. abıq sapıq. saçma sapan iş, 

söz.  

abırlı  abrılı. bax > yapırlı.  

abırsız  bax > yapırsız.  

abırsızlıq  bax > yapırsızlıq 

abışqa  apışqa. avışqa. uşqa. (< av. qap). 1. yoldaş (ər arvad). 

həmsər. 1. içdən. içdənli. könüllü.  

abıt  (< abımaq. yapımaq). 1. çəkə. pərhiz. rejim (: işlətməyə 

hədd qoymaq). 1. tə'til. 1. yapıt (> abed). qıraq. dinc. tə'til. 

pərhiz. aban. abanğ. yapanğ. abıtqan. zahid. mürtaz. 

qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.  
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abıtan  abıdan. abıq. 1. gözəl. içli, könül insanı. 1. çox. 

təmamən. qayət. büsbütün. - abıdan böyük. abıdan yaxşı: 

yaxci yaxcısına. abıdan ağıllı kişi. - abıdan görünö boldu: 

tamamiylə açıq oldu.  

abıtqan  yapıtğan. 1. saxlayan. gizlədən. örtən. 1. çəkinən. 

yaşırun. qaçağan. - abıtqan kişi: qaçan, çəkingən kişi. 1. 

aban. abanğ. yapanğ. abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan 

uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.  

abıtmaq  gizləmək. saqlamaq. örtmək.  

abıy  alba. albay. abağ. ağa. baba. dədə. çonğ.  

abqa  abaqa. albağ. yapaqa. yapqa. yapaq. 1. istək. istənilən, 

görülən nərsə. - sənin abağan nədir. 1. oya. məşquliyyət. - 

özüvə bir abaqa seçdə, oyasız qalma.  

abla  (<> abal. abula. alba). 1. böyük bacı. əçə (metatez # bala: 

kiçik). 1. bayan. xanım. 1. abala. apa. (p <> b ) aba. böyük 

bacı. ağabacı. əkəçi. əkəçə. ağaca. ağaybay. xanım. 

abacı. böyük qız qərdəş. bacı.  

- gəlinabla: gəlinaba. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 

1. yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi.  
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- xanımabla. xanımaba: birinin özündən böyük qadına sayqılı 

səslənməsi.  

ablaq  ablağ. (< metatez> albaq. alabıq. alamıq). 1. alaq. əbləh. 

qaplaq. yaplaq. 1. əbləq < albağ. rəhbərəh. ala rəngli 

olan hər nə.  

abluqa  abluka. albağac. yapluqa. yapalqa. yapalaş. yaplaş. 

qabal. qabal. qapal. quşatma. quşatım. quşaq. mahasirə.  

abov  " əbə " " boy " şaşırma, çaşmanı bəlirdən səs, ünləm. - 

əbə sən gedməmisən hələ.  

abraq  apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  

abraqadaqra  büyü, cadu sözlərindəndir.  

abraqçılıq  apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. 

aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. üklətiçilik. 

gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. 

ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  
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abrama  bax > abrayış.  

abramaq  apramaq. arbamaq. aparmaq. 1. aparmaq. iyəlik edmək. 

iyələnmək. əğirmək. yönətmək (yüksətmək (<> # ) 

yassıtmaq). 1. yarıtmaq. barbamaq (> bərabərləmək ). 

babatlamaq. dəngəmək. düzətmək. 1. yapramaq. 

böyümək. yetişmək. çatışmaq.  

abray  arbay. qabray. otoritə. nifüz. e'tibar. abraylı: başı uca.  

abrayım  bax > abrayış. yaprama.  

abrayış  abrayım. abrama. yaprama. yaprayış. yaprayım. 

yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. 

ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. 

osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. 

böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. ərkinmə. 

ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. 

gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. 

ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.  

abraylı  alpaylı. alpalı. möhtərəm. sılağlı.  

abrılı  abrılı. bax > yapırlı.  

abrılmaq  abılmaq. albırmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək. 1. 

bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə abrıldılar. - çəkil 
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oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. yastılmaq. 

sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq. 

1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl edmək.  

absın  absıt. abısıt. (< abamaq: gizlətmək). gizli.  

abşar  yapaşaq. başaşaq. valibal oyununda, topu torun 

təpəsindən baş aşaq vurma. şəlalə. çağla. çalğa.  

abşar uçan su. uçanus. şəlalə.  

abtal  abdal. (< çapdal: çalınmış) 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. güdələk. güdlək. görməz. qırt. qart. qırıq. qıtıq. 

çantal. qırbal. qırban. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qafasız. 

başsız. qafaçsız. beyinsiz. qafası üşük, uyuşuq. 

qaqabaş. qaqavaş. qalın qafa. küdbeyin. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. qanırıq. qaqrıq. qanqırıq. 

qantaq. küd. kotan. qarsala. qatsala. gəbəşağı. qax. 

avara. avalaq. avanaq (< av). kəvsəl. kövsəl. kovsul. 

kovsuk. oğsuq. yoxsuq. koğalaq. kovalaq. qaqavan. 

kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. qaqavan. qaqavac. 

koralaq. korkoran. kal. kalas. kalava. kalvas. kavır. 

kavaq. kalıv. kalva. qabax. gəbə. gəbəş. küpəş. qatraq. 
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qaba. qabat. qabav. içi boş. başaçsız. düşünməz. 

qanmaz. anlamaz. bön. sadə. anlayışsız. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. görgüsüz. sarsax. sərsəm. kəvzər. gəzər (> kəzər 

(fars)). alıq. kötük. gödük. gic. səfeh. sapaq. budala. 1. 

dərviş. dalbış. alşıq. aşıq.  

abtal  abdal. 1. avara. yetim. - səni görüm abdal qalasan. - 

abdalın biri abdal. 1. sant. sılğır. sərsəm. salaq. sapaq. 

sarsaq. sapıq. səfeh. savuruq. şaşıq. şaşqın. sərsəm. 

diqqətsiz. dalqın. təlisiman. budala. bonğ. bon. avanaq. 

axmaq. əğli uçmuş.  

abtalca  abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 
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şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

abtallaşmaq  abdallaşmaq. gərzəkləşmək. səfehləşmək < 

sapaqlaşmaq. sərsəmləşmək. alıqlanmaq. alıqlaşmaq. 

apışıqmaq. sərsərilmək. gersəkləmək. gerisaklamaq. 

təntəklənmək. axmaqlaşmaq. təlisinmək. təlbəisinmək. 

sılğırlanmaq.  

abtallıq  abdallıq. salçalıq. saçığlıq. cacıqlıq ( < saçmaq). alqınlıq. 

ənayilik. gərzəklik. ağıldan kəsiklik, qırıqlıq. qırıltı. 

səfehlik < sapaqlıq.  

abtallıqla  sançasına. axamaxlıqla. budallıqla.  

abtan  abdan. aldan. alpan. 1. çox. - abıdan görünü boldu: 

tamamiylə açık oldu. 1. abadan. ovadan. göstərişli. gözəl. 

yaxşıqlı. bollu. 1. həddi əksər. (# asdan: altdan: həddi 

əqəll).  

abtıramaq  abdıramaq. yapındıramaq. (< yapmaq: örtmək. ötürmək). 

qorxub, çəkilmək. qorxu dalaşa düşmək. səndələmək.  

abtuq  abduğ (fars) < oğduq.  
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abu  abi. böyükləri çağırmağa sayqı sözü. dadaş. qərdəş. - 

abım bura buyurun.  

abu!  abı! ha! aa! ay! aman! şaşmanı göstərən sözcük.  

abuqan  abuğan. cədd. böyük ata. dədə.  

abuqsapuq  saçmasapan. həzəyan.  

- abuq sapuq: avuq savuq: saçma sapan.  

abur cubur  malın kötüsü, dəğərsizi. çarçur. çübür çəbür. 1. 

qıvırzıvır. 1. hapursapur. abuqsapuq. saçmasapan. 

həzəyan.  

abur  oburqa. doymaz. qarımpa. - abur obur: obur çobur. - abur 

çopurun biridi bu gədə.  

abuşqa  avuşqa. (abu: aba: böyük + şıqa: əzizləyən sözcük. ) ər. 

sayqı olaraq arvadın ərinə deyilir.  

abyar  yapyar. kömək. yardım. vasitə. - abyarsız varmaq olurmu. 

- abyarın qırılsın.  

abzal  əbzar. < yapzal. avlu. əməc.  

- arac ayqıt, abzal düzəltmə, satma: qatraqçılıq. qatraçılıq. 

qayraçılıq. qayraqçılıq.  

- arac ayqıt, abzal qutusu, qabı: qatraq. qatra. qayraq. qayra.  

abzu  bax > alpus.  
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ac  (< > aç). 1. açıq. boş. - aç qızıl: açıq qırmızı. 1. fil dişi. 

qıyaq. 1. işgə. 1. qarnı boş. kovsan (> qorosnə (fars) (< kov: 

kav: boş). 1. acgöz. acur. azur. azqın. tamahkar. həris. - 

ac göz: gümüş göz: paradan başqa gözünə bir nə girməyən. 

1. istək. yaxış. xahiş. 1. yoxsul. fəqir. kasıb. möhtac. 1. 

(ək) <> qac. - qısqac: qasac. qıyqac. - sıxqac: sıxac.  

- ac bolmaq: acığmaq.  

- ac qaraqılay: aç qarnına.  

- ac göz: göz ac: 1. alçaq ər. qarçınaq. çinis. xəsis. 1. 

toymağur. yalmağur. yutuq. utuq. ütük. suqər. soğ. doymaz. 

boğazçı.  

- ac gözlənmək: qarçınmaq. çinislənmək. xəsislənmək.  

- açıqağız, ac qalmaz.  

- qarnı boş, ac: bağdatı alaq.  

- ac doyuran: süfrəsi açıq. çörəkli azıqlı.  

- ac billac: ac, baxımsız.  

- ac açıq: yeyəcəksiz, barınaqsız.  

- ac acına: bir nə yemədən. nəştab.  

- ac kişi, kəndin oda salır.  

- ac aman bülməz.  
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- ac çıplaq: böyük istələ, iştahla.  

- ac doymam, tox acmam sanır.  

- ac qatıq istəməz, tuxu yastıq istəməz.  

- ac qılıca sarılır: ax qalan üsyan edər.  

- ac köpək, qazan yıxar.  

- ac qurd aslana saldırı.  

- ac, yanından qaç.  

- acın gözü, çörək təknəsindədir.  

- acın yuxusu gəlmək.  

- aca yemək, xəstiyə yataq sorulmaz: görünən kəndə 

bələdəçi nə gərək.  

- ac kişini qurd yeməz.  

- ac nə olsa yiyər, acıyan nə olsa deyər.  

- ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.  

- acın imanı, toxun amanı olmaz. (acın imanı, toxun amanı 

yox).  

- acın qarnı doyar, gözü doymaz.  

- acınan toxun, arası bir çörək.  

- sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna.  

- aca, türmə gərəkməz.  
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- ac qarın əsnəməz.  

- acın başı qarnında olur.  

- acından it götü yalır.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.  

- ac doyurmaq.  

- ac göz: taya cocuğu.  

- ac göz: ac qılıq, xəsiyət: azıq. xəsis.  

- azıqlığı burax qıl.  

- gözü aclılıq: soğumsızlıq. doymazlıq. tamahkarlıq. təmə'.  

acac  1. şorav. şərab. acı, duzlu su. 1. xəlfəçin. - açac qoyulan 

yerdən on yapraqlığı bilməlisən. - gələn seri qaldığı yeri qolay 

tapmaq üçün, pitiyin qalan yaprağına açac qoy.  

acacına  ac acına. ac olaraq.  

acaqan  acağan. acığan. qəzəbli. - acağan düşman: amansız. 

yaman düşman.  

acaqız  ac ağız. yalmağuz. yeyərdoymaz. acgöz. qarımpa. 

yeyici.  

acal  azal. yer sürən abzar. xış.  

acallı  avçı dilində dağ geçisinin tabu adı.  
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acar  haçar. (açar). (acarrı. bax > (< axar). 1. {(c <> z ) (< 

acırtmaq)}. açar. ahar. axar. ağlıq. düzgün. sılağ. sığal. 

cıla. pərdax. 1. saf. şumal. züvgan axarlı olmaq üçün 

kağıza parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya 

başqası kimi). bu işə ''axarlamaq: acarlamaq'' deyilir. 1. 

ahar. taza. yeni. çil. asrı. çiğ. şüləli. şumal. aşıyan. 

cavan. çağa. gözəl üz. - acarı soyuq: çirkin. suratsız. 1. 

qeyrətli. qıvraq. hərəkətli. 1. gözübək. yırtıcı. 1. çox tünd, 

kəsgin, iti. 1. azar. acı. acıq. azıq. incik. bəla. bulac. 

bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. 

açqı. açqıc. 1. çaşnı. 1. açacaq. kilid. 1. midadqətdiyən. 

1. iştah gətirən. aperitiv. 1. haçar. dil. açqı. açqıç. açıcı. 

açqı. haçar. anahtar. 1. aşar. görər. - sınavlı, bilgili (aqah) 

kimsə, işini tək başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana 

qatılmaz. 1. ası. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə'sir.  

- mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.  

- açar uydurmaq: 1. kilidi başqa açarla açmaq. 1. duzaq 

qurmaq. - haçar gözü: deşi. dişi.  

- keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.  
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- açar saçar: yayça. yürüt çürüt. kəsir tökür. kəsər tökər. 

müsrif.  

- açar saçarlıq: aç saç. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. 

düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava 

sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.  

- ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.  

- ışıq saçar, sözü açar: dan atınca, könül sökülər. günəş 

açar, qaranlıq qaçar.  

- qarın açar: açar. turşu. iştahladan. meyilləndirən.  

acarlamaq  (bax > axarlamaq. ). 1. > azarlamaq. qataclamaq. 

qataşlamaq. qataqlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. 

qaqaqlamaq. 1. açar salmaq. haçarlamaq. açqılamaq. 1. 

axarlamaq. aharlamaq. cilalamaq. sığallamaq. açmaq. 

sılağlamaq. sığallamaq. cılalamaq. pərdaxlamaq. 1.  

acarsız  1. çirkin. suratsız. acarı. 1. dərmansız. gəvşək.  

acaş  acraş. ( c <> ç ). açraş. açralıq. ayralıq. ayrılıq.  

accıq  azacıq. azcıq.  
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acı  1. aşı < aşırı. azu (güclü). < az: as: 1. iti. biz. tünd (acılanı: 

aşılanı) yüksək. alp. bətər. - acıqızıl: qıpqızıl. qızılala. 

alaqızıl 1. uclu. batan: - acı söz: iğnəli. toxunan. avılı söz. - 

acı su: sirkə. - acı yılğırış: şəhvətli gülüş - acı diş: < azı. azıq 

diş. azı diş. güclü diş. - acı dilli: alaycı. - acı söz: iğnəli 

toxunan ağılı söz. - azusuz: gücsüz. 1. küyək. dərd. yanığ. 

ıztırab. üzüntü. 1. üzücü. yanğır. tırajik. qoyqun. 

göynədən. yanığ. toxunaqlı iş, söz. 1. tırajik. acımlı. 

acığlı. acıv. hiddət. qızqınlıq. küyünc. dərd. iztirab. 

ökünc. kədər. üzüntü. qatıv. kədər. tasa. qayğı. qını. sərt. 

ası. dəğərli. qiymətli. yararlı. 1. açıq. acı olan hər nəsnə. 

əkşi. 1. acıma. didik. dərd. yara. ağrı. 1. kəkirə. - kəkirə 

kolu: acı kişi. 1. acı diş: - acı dişiylə ısırmaq. azı dişinə 

vurmaq: azıqlamaq. - acı dişli: azıqlıq. 1. dadlı olmayan. - 

acı su: içilməz su. 1. pis. iti. yaxşıqsız. oxarsız. qaba. sərt. 

- acı söz. 1. tünd. cik. çığrı. - acı səs. 1. acıq. ağrı. incik. 

sızı. dərd. kədər. 1. acıq. müsibət. matəm. yas. 1. öc. 

intiqam. 1. əvəz. təlafi. - acı çıxarmaq: öclənmək. intiqam 

almaq. təlafi edmək. 1. sancı. ağrı. 1. tərs. ətacı. əkit. - əkti 

söz. 1. dadlı olmayan. - acı su: içilməz su. 1. acın. yanığ. 
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yanğı. yanı. təəssüf. - yanığ ki çatmadı başa yaşamı, xoş 

günlər ilə. - min yanığla bildirməliyəm ki. - bu işlərə yanığ yox. 

- indi yanığdan kar çıxmaz. 1. ağrı. sancı. inci. 1. qıya. şor. 

1. təlx (fars). daluq. talxa. kəkrə. 1. acıq. heyif. təssüf. 1. 

yaxan. yaxıcı. yandıran. 1. toxunaqlı. üzücü. etgili. 

kəsgin. 1. sızı. ağrı. 1. dərd. iztirab. 1. rəhli. 1. iti. yeyin. 1. 

ələm. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. 

düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. 

duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. 

üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. yaxınc. əzab. təəssür. 

bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. 

qarasevda. 1. iğnələyici. iğnəli. - iğnəli, acı söz. 1. sızı. 

dərd. iztirab. 1. şor. - acı su: şor su. 1. sıxıntı. 1. görüş, 

mulaqat yeri. 1. açığlıq. ıraqlıq. məsafə. fasilə. zaviyə. 1. 

anlayış. burcaq. zaviyə. 1. quşə. burcaq. bucaq. burc. 

dirsək. zaviyə. 1. aç. quşə. kövşə. kövünc. künc ( < köv: 

kov: kav: oyuq. açı. göz). zaviyə. 1. etgin. etgən. təpgili. 

geçgin. keçgin. toxunaqlı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. 

birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. 

deşirli. deşgirli. izgili. müəssir. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu. 
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1. qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. anğaşa. anğaş. 

düşüncə. endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. 

tasa. 1. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. 

azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. tutac. bükəc. 

boğac. düşəc. bulac. bəla. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. 

acıq. kəsgin. kəsici. iti. sərt. sarp. 1. ağı. dərd. incik. 

qayğu. qaxınc. gümən. qara. qısıl çınğı. üzüntü. göynək. 

göyüntü. qoyuntu. küyüntü. gövnək. gövüntü. ağrı. 

sıxıntı. gümən. toxu. qapış. ürküş. ürkünc. 1. ucun. ağrı. 

sancı. 1. öfgəli. iti. tünd. sınırlı. qırıcı. qırçın. 1. üzüntü. 1. 

acınaq. ağrı. üzgü. iztirab.  

- acı su: quyu suyu.  

- çox sıxıntı, acı çəkmək: qan qusmaq.  

- acı təpədən çıxmaq: təpəsindən tüstü çıxmaq. çox acı 

çəkmək.  

- quyruq acısı: öcü alınmamış keçmiş acı. - onun bir quyruq 

acısı vardır.  

- (qarqış sözü. ). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın.  

- çəkilir acı: qatlanabilir acı.  
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- çəkilməz acı: qatlanabilinməz, dözülməz acı.  

- acı bibər çeşiti: qaqlaşqa. qaqlacqa.  

- acıların, üzüntülərin təprəşməsi, açılması: qanamaq.  

- qalın, acı, iti səs: qaqrıq. qağrıq. qığrıq.  

- öldürücü acı, ağrı: qarağrı. qarağı. qaraağrı.  

- acısı könlunə, ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək.  

- acı çiğdəm: güz çiğdəmi.  

- dərin üzüntü içində bıraxan acı: könül bulqası. könül 

bəlası. könül yarası. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, 

yükü, dərdi.  

- könül acısı: sevgidən duyulan ağrı.  

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

- gəmi acıya almaq: at gəmi acı dişlərinə alıb, öz davranışın 

sürmək.  

- geniş açı: münfəricə zaviyə. - görüş açısı: baxım. vəch. 

cəhət. - bu baxımdan doğrusun: həqlisin. - dar açı: haddə 

zaviyə. - dik açı:doxsanlıq açı.  

- acı su: çoraq. şoraq. zəhmət.  

- acı dadmaq: zıxıntı çəkmək.  

- acı acı: çox iti, yeyin, kəsgin, toxunaqlı.  
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- acı acıya, su sancıya: acını başqa acı unutdurur.  

- acı çıxarmaq: öc, intiqam almaq.  

- acı əm, im: acı əlac, arnaş.  

- acı güc: acı, kəsgin quvvə.  

- acı badımcan: işə yaramaz nərsə.  

- acı rəh: kəsgin, iti boya.  

- acı söyləmək: qırıcı, xoşa gedməz danışmaq.  

- acı su: qazlı su. mə'dən suyu.  

- acısı təpəsinə çıxmaq: çox ağır üzüntüyə qapılmaq.  

- acısı ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək.  

- üzücü, acı söz: qırıcı söz.  

- acı sözlü: dili odlu. ağı dilli.  

- acı, incidici qonuşan: dili uzun.  

- acısın paylaşmaq: başsağlığı vermək.  

- acısın, sıxıntısın dindirmək: dənsətmək. dənğsətmək. 

dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. gözəl sözlərlə könlün 

almaq, almağa çalışmaq. dincətmək. təsəlli vermək.  

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 

tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.  
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- dilinin acısın çəkmək: gərəksiz, ölçüsüz danışmaqdan, 

sıxıntıya düşmək.  

- dost acı söylər: dos acı gərçəyi üzə deyər.  

- yabançı acı göbələk: dilburan.  

- döğmədən, açılmır qapı, dadlı sevən, deməsin acı.  

- mən artıq sıxıntıya, acıya qanıqsamışım: öğrəşmişim.  

- ürək acısı: böyük üzüntü.  

- acı xiyar: əbucəhl qarpızı: qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa 

qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

- sıxıntısı, acısı, dərdi olamaq: qarın ağrısına uğramaq, 

düşmək.  

- acı su: acus. 1. acı yaş. göz yaşı. 1. araq. çaxır.  

- acı çəkən: acıyan. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. 

sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli.  

- içlər acısı: çox üzüntülü acı.  

- acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini 

boşaltmaq.  

- boşluqdan, bir olaydan ötrü, iç acısı duymaq: içi sıxılmaq.  

- acısın dışa vurmamaq: içinə atmaq.  

- acı xiyar: eşəkxiyarı.  
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- nə acı yaşıram, bilməm haçan axırı. (yaşamaq: çəkmək).  

- acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən 

qalmamaq: çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində 

bilmək.  

- ağ acı: acımsı. acımtıraq.  

- özlədiyindən acı duymaq: üzüntüylə yanmaq.  

- acı yaş: acı su. acus. göz yaşı.  

- ətacı: ağıcağız. zəhləgedməli. dişi incidən, dili iğnədən.  

- acılar üzgülər könlünə enmiş, eniqmiş.  

- acı dişlər: qazuv tişlər.  

- acı suv: qazlı su. - qını qonuşma.  

- acı çəkmək: öğsümək. iztirab çəkmək. düçar olmaq. iztirab 

çəkmək. tərmilmək. əziyət çəkmək. sıxıntı çəkmək. çox 

üzülmək. kədərlənmək. - acı dolu: iztirab çəkən. azablı.  

- acı çəktirmək: öğsütmək. üzmək. iztirab vermək.  

- acı bağırmaq: hahaylamaq. qaqaylamaq.  

acıbalıq  acıbalığ. gördək. ilikbalığı. iliğbalığı. sazan balığ çeşiti.  

acıca  acımtıraq.  

acıçiqtəm  acıçiğdəm. itboğan. qaplanboğan. boğanotu. - itburnu: 

gülburnu. gülbırnı. qaşqala. quşburnu.  
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acıq  1. azıq. acqı. azqı. göynüq. küynük. küyük. yanığ. 

dağma. zülm. covr. sitəm. 1. acı. yas. müsibət. matəm. 1. 

acı. ağrı. acı. incik. sızı. dərd. kədər. 1. acı. azıq. nifrət. 

kin. 1. acı. heyif. təssüf. 1. acı. acı olan hər nəsnə. əkşi. 

1. böyük qardəş. 1. titrü. didik. dik. kəsgin. 1. öcük. 

öcqüq. qərəz. qayız. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. 

doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət. 1. 

acıma. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. göymə. göyüq. 

küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. 

qavrış. zülm. cəfa. 1. acı. kəsgin. kəsici. iti. sərt. sarp. 1. 

acım. aşıq. aşıc. aşım. qabart. maya. damıc. damız. 

nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü. 1. azıq. acı. 

azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> 

azordəgi (fars)). incik. tutac. bükəc. boğac. düşəc. bulac. 

bəla. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. 

çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. sağlam. böyük. böyküt. iti. 

sərt. ətli. şişik. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. 

qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. 

gür. gürül. güclü. qocur. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. 

iri. 1. acığ. qaqıq. hirs.  
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acıqaq  acığaq acıllaq. 1. iti. 1. ciddi.  

acıqan  acığan. acağan. qəzəbli. - acağan düşman: amansız. 

yaman düşman.  

acıqan  acığan. əkşi. - acığan yoğur: mayalanmış xəmir.  

acıqar  acırqa. ( > azqar (fars)). dirirgə. iticə. durmadan. durmazın.  

acıqışmaq  acığışmaq. qaqışmaq. cicikləşmək. birini çəkəməmək, 

götrəməmək. itələşmək. günüləşmək.  

acıqıyıq  vurdumduymaz. dikqafalı. qavrayışsız. danqaz. qanmaz.  

acıqla  acınaqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. 

uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. 

təssüflə. əsəflə.  

acıqlamaq  acığlamaq. 1. acmaq. - tanertən ağızalma yeyən, quşluqa 

acığar. 1. yasa batmaq. - qadıncağız acıqlandı.  

acıqlanış  acığlanış. acıvlanış. avuşlanış (vuş < metatez > şuv). 

aşıvlanış  

acıqlanmaq  acığlanmaq. 1. ( c <> ş ) aşıqlamaq. aşulanmaq. 1. 

issilənmək. isilənmək. qızışmaq. 1. küsmək. qulaq 

sallamaq. 1. yas tutmaq. yaslanmaq. 1. mütəəssir olmaq. 

1. acınmaq. acışmaq. yacışmaq. sancınmaq. aşımlanmaq. 

acılanmaq. aşılanmaq. hislənmək. hirslənmək. 
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hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. 

darqınlaşmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. 

tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. qırqıncamaq. 

qırqıncmaq. qırqıcmaq. qırqışmaq. qırqıcdamaq. 

qırqışdamaq. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək 

(> xəşm). qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. 

qəzəblənmək. qafası qızmaq. qafası dönmək. 

öfgələnmək. öfgənmək. sınırlanmaq. higgələnmək. 

hiddətlənmək. öfgələnmək. öpgələnmək. 1. yügrünmək. 

qızışmaq. acğılmaq. yaslanmaq. yaslı olmaq. matəmə 

batmaq.  

- öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ.  

acıqlantırmaq  acığlandırmaq. cinlətmək. qızdırmaq. yügrütmək. - 

əğlənmək üçün üçün birin qızdırmaq.  

acıqlatan  acıqladan. bax > acıdan.  

acıqlı  acığlı. 1. dartığ. hisli. 1. dartığlı. həzin. kədərli. tırajik. 

acımlı. acı. 1. acınacaqlı. fəci'. 1. hirsli. taqın. darğın. - 

darğın gördümdən heç bir nə söyləmədim. 1. acığı olan. 

azuqluq. - acıq yiyəsi olmaq: azuqlanmaq. 1. fəci'.  
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acıqlıq  acığlıq. 1. acılıq. sərtlik. düşmanlıq. qızıqlıq. 1. ağrı. 

dərd. man. kəsəl. 1. əkşitən. acıdan. turşatmaq üçün 

kullanılan küp, qab. 1. əkşitlik. kəkrəs. gəsis.  

acıqma  acığma. 1. aclıq. ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik. 

əzinti. 1. ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik.  

acıqmaq  (< aç). açıqmaq. 1. meyilləşmək. 1. qarnı acıqmaq.  

acıqmaq  acığmaq. acmaq. 1. açaymaq. 1. aclığ duymaq. əzilmək. 

- qarnım əzilir. 1. ( < açıqmaq: açılmaq. boşalmaq)yemək 

istəmək. 1. hırslanmaq. içərləmək. hincinmək. 

hıncınmaq. hıcqınmaq. öfkələnmək. alınmaq. qızmaq. 

qızınmaq. 1. açıxmaq. - acımaq bildirən bir söz. ava. 1. 

aşıqmaq. tələsmək. 1. aclıq tuymaq. - acıqmış 

qudurqandan bətərdir. - acığan doymam sanır. 1. 

yoxsunma. gərək, gərəklik, ehtiyac duymaq.  

- ürəyi gedmək: çox acığmaq: içi əzilmək: aşırı aclıq 

duymaq. içi qazınmaq, oyulmaq.  

aciqo  aciko. < acıq ot. qıcıka. qıcı. xərdəl. xərdəl otu. qazvəl.  

acıqot  acığ ot > aciko. xardal otu.  

acıqsımaq  əkşimək. turşamaq. acılaşmaq. - üzüm acığsadı: acıdı.  

acıqsız  xunsa.  
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acıqtırmaq  acıqdırmaq. 1. qıcıqlatmaq. 1. aç buraxmaq. açurmaq. 1. 

aşığdırmaq. tələstirmək. 1. sanğlatmaq. təngitmək. təngə 

gəitmək. çəktirmək. dəlirlətmək. hirsləndirmək.  

acıl  (< acı). acla. alca. tizək. tələsən. (> acel (ərəb)).  

acıl  (acel). acı. aşı. iti. tüt davranan. yeyin. qıvraq. tələsən.  

acil  1. (< acı: iti). çalt. çalıt. çabuq. sapuq. iti. çalaq. çaldı. 1. < 

aşıl. aşılanmış, qarma qarışıq yemişlərdən oluşan 

yemək. xırım xırda qarışıq quru yemiş. çərəz. dənə. 

qanız. qanzı. qınzı. qınız. məzə. tənəqqülat.  

acıl  iti. səriüsseyr.  

- acıl qayıq: çabuq devriləbilən incə, uzun qayıq.  

acılanış  aşılanı.  

acılanma  üzüntülü. mükəddər.  

acılanmaq  acılaşmaq. 1. ( c <> z ) azılanmaq. 1. qussələnmək. 

darılmaq. darıxmaq. 1. aşılanmaq. acığlanmaq. 

hislənmək. 1. söyüşmaq. söyüşmaq. uca iti səslə 

söyləmək. 1. acıqlaşmaq. acıldamaq. söyüşmək. 

söküşmək.  

acılaşmaq  bax > acılanmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

acılı  < > azılı. 1. acın. ağrılı. sancan. incikli. 1. azıqlıq. 1. 

azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. gözü dönmüş. qızqın. darqın. 

sınırlı. xaşlaq. 1. domuz. doğuz. 1. qussəli. kədərli. 1. 

yaslı. 1. didərgin. dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. gərgin. 

sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. 

acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. 1. incik. incili. dığlı. 

dağlı. dərdli. qəmli. qayğılı. tasalı. qussəli. tozalı. 

quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. çalız. 

çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. 1. göynək. göynüq. - 

göynək yemək. 1. yaslı. üzüntülü. 1. sızılı. dərdli. ağrılı. 1. 

üzüntülü. ürəyi qanlı. 1. qaban. yaban domuzu. 1. 

qayğılı. qayğaşalı. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. 

endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. tasalı. 1. acınaq. ağrılı. üzgülü. 

sıxıntılı. iztirablı. 1. qapışlı. sıxıntılı. ürküşlü. ürkünclü. 1. 

mayalı. - acılı (mayalı) xəmir: qabayoğur.  

- çox üzücü, acı ağlama: qanlı yaş.  

- üzgün, acılı səsləndirmək: inlətmək. sızlatmaq. 

sızıldatmaq. zarıldatmaq. fəğanə gətirtmək.  

- üzüntülü, acılı yaşamlı olan: qara bağır. qara çiləli. dərtli 
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könül.  

- üzgün, acılı səs çıxarmaq: sızlamaq. sızlanmaq. 

sızıldamaq. zarıldamaq. fəğan edmək. inləmək. inrəmək 

- çox acılı: nə yazıq. çox yazıq. əfsus. acınış. çox üzücü. 

üzülüş. üzlüş. heyhat.  

- acışan yaram olsun, acılan kimsəm yox.  

- bu görüş son görşümüş, çox üzücü.  

- üzülüşdən nə çıxar.  

- çox yazıqlayan, yazığa qadar.  

- olmasın acılı olay oldu.  

- bu sözün hara, üzülüş hara.  

- sən mənə nə üzül, nə süzül (qırcan).  

acılıq  1. açığlıq. 1. öd. öt. öd kisəsi. 1. sıx tikanlı bitgi. 1. 

kəkrəlik. dil burma. sərtlik. əkşilik. 1. qussə. kədər. 

mərarət. - acılığı içindədir. 1. acığlıq. sərtlik. düşmanlıq. 

qızıqlıq. 1. aşılıq. acımalıq. aşımalıq. aşıcalıq. qabartlıq. 

mayalıq. damızlıq. damıclıq.  

- açan olsa, dövülü qapı açılır. dövülü (döğülmuş).  

- açılır qapanır köprü: çəkməcə.  

- döğülən qapı, içərdən açılır.  
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acıllaq  acığaq. 1. iti. 1. ciddi.  

acım  1. acıq. aşıq. aşıc. aşım. xəşim (> xəşm). qıcım. qışım. 

qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. 

öpgə. qabart. maya. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, 

təməl öğəsi, ünsürü. 1. qars. qırs. peşmanlıq. əsəf. 

təəssüf. nədamət. - acım edmək: əsəf duymaq. olan bir 

nərsəyə üzülmək.  

acıma  acıq. 1. əsirgəmə. qıymama. mərhəmət. iyilik. bağış. 

oxşaq. lütf. 1. sevgi. itufət. vergi. yarlıq. yarlım. yardım. 

iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. dərd. 1. riqqət. 

mərhəmət. 1. üzük. üzüt. üzülmə. üzlüş. kölgə. təəssüf. 

1. üzülmə. qaralıq. uğsuzluq. yazıqlıq. sıxılma. əsirgəlik. 

əsrəlik. əsəf. 1. yarlıqama. bağışlama. məğfirət edmə. 

əsirgəmə. rəhmət oxuma. 1. ərməğan < yarmağan. 

yarlıq. yuxa. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. 

iydəlik. xeyrat. itufət. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. 

yasbaltı. ehsan. 1. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. 

göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. 

qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. cəfa. 1. didik. dərd. acı. 

yara. ağrı. 1. acınma. acırma. azınma. azırma (> 
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azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. 

incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. 

acınma. qırılma. qısılma. üzülmə. yaxınma. yaxınış. 

içərləmə. gücənmə. mütəəssir olma. 1. mərhəmət.  

- sevgi dolayı öcüntü, acıma ürək ağrısı.  

- kisəməyə, acımağa, qoxumağa, pozulmağa üz tutmuş 

nərsə: kağsıq. kavsıq.  

acımadan  yazıqsınmadan. soyuqluqla. qatılıqla. qat könüllüklə.  

acımaq  (acınmaq. acırğanmaq. acırğanamaq). 1. acırdamaq. 

incimək. 1. rəhm edmək. insaf edmək. 1. rəhm edmək. 1. 

əsirgəmək. gözləmək. qorumaq. 1. ağrımaq. sızlamaq. 1. 

qıymamaq. əsirgəmək. 1. əziklənmək. yazıqlanmaq. 

təəssüf edmək. 1. küyünmək. göyünmək. sızlamaq. 

şikayələtlənmək. 1. ağrımaq. 1. acırdamaq. incimək. 1. 

ağrımaq. sızlamaq. 1. pıqramaq <> fıqramaq. pıqqırmaq. 

əkşimək. yoğurmaq. qabarmaq. turşamaq. mayalanmaq. 

təxmir edmək. 1. əsirgəmək. qıymamaq. yarlığamaq. 

yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. rəhm, mərhəmət 

edmək. əff edmək. 1. yarlıqamaq. əsirgəmək. 1. əkşimək. 
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1. (yara. gövdə) acımaq. incimək. 1. acınmaq. əsirgəmək. 

əsəflənmək. 1. yanılmaq: yanığmaq. yanğmaq. yanmaq. 

heyiflənmək. təəssüflənmək. 1. kəkrəmək. dil burarcak 

əkşimək. əkşiyib qabarmaq. təxmir olmaq. 1. 

acırqanmaq. rəhm edmək. 1. təəsüflənmək. rəhmə 

gəlmək. 1. ayavmaq. ayavlamaq. əsirgəməmək. rəhm 

edmək. yazıqsınmaq. yazıqsınmaq. 1. yandavur bolmaq. 

üzülmək. çetnəmək. ağrımaq. sızlamaq. içi qararmaq. iç 

sıxıntısı çəkmək. kapris yapmaq. 1. zərər görmək. 1. 

ayanmaq. əsirgəmək.  

{ şəmsəddin sami yazır: ağrımaq ilə acımağın ayrımı buki: 

ağrı, dərin olur. acıma, üzdən olur. sızımaq, sınırlarda, gah 

gah tutan ağrıdır}- onun yoxluğuna içdən yanıldıq.  

- acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək: bağışlamaq. bəzl, 

fəda edmək. əsirgəməmək. qıymaq. - parasın qıyamır. - 

parasına qıyıb bu kitabı almadı.  

- içi acımaq: könülü yanmaq.  

- içi acımaq. içi yanmaq.  

acımalıq  aşımalıq. aşıcalıq. acılıq. aşılıq. qabartlıq. mayalıq. 

damızlıq. damıclıq.  
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acımasız  amansız. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. insafsız. atifəsiz.  

acımaz  əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. sərt. qabır. qapır. 

çapan. çapır. çapqır. çapqar. cəbbar. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. əsrəməz. 

əsirgəməz. qıyan. qatırıq. qayırmaz. əsirgəməz. əsriksiz. 

əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. 

qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. 

ayavsız. başqara. dikdator. adil olmayan. insafsız. 

rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. mərhəmətsiz. zalim. 

ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.  

- acımaz, rəhmsiz kimsə: qatı kişi.  

acımaz  zalim.  

acımazlığ  qamçılıq. qəddarlıq. qaddarliq. amansızlıq. zalimlik. 

insafsızlıq.  
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acımlı  tırajik. acı. acığlı. tırajik. acı. acığlı.  

- acımlı bolmaq: acı duruma düşmək. acığlı durumda olmaq.  

- acımlı ölmək: qəza sonucu ölmək. əcəli gəlmədən ölmək.  

- acımlı ölgən iki ölür: ölən iki kərə ölür.  

acımsı  1. bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalı. 

çalınmış. 1. acımtıraq. ağ acı. kəkrəs. kəkrəsi. kəkrəmsi. 

dil buransı. gəssi. 1. qaqsı. dadımış. - yav qaqsı bolğandı: 

yağ acımış.  

- acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil 

buran. gəs.  

acımsınmaq  üzülmək. əsəf duymaq. qayğılanmaq.  

acımtıraq  1. acıca. acımsı. ağ acı. 1. əkşit. kəkrə. gəs. - əkti yemiş. 

- acımtıraq əkşi: kəkrə. dil burar.  

- acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil 

buran. gəs.  

acın  1. dadı çönmüş nərsə. - acın çörək: küflənmiş çörək. 1. 

məcnun. dəli. pisik xəstə. 1. acı. yanığ. yanğı. yanı. 

təəssüf. - yanığ ki çatmadı başa yaşamı, xoş günlər ilə. - min 

yanığla bildirməliyəm ki. - bu işlərə yanığ yox. - indi yanığdan 

kar çıxmaz. 1. acılı. ağrılı. sancan. incikli. 1. dəğirman 
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daşının dişlərin açıb, ititmək üçün çəkiş.  

- acın!: düşün bir!. insaf et!.  

acınacaq  1. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. 

olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. damarsız. güvənilməz. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. qaq. qax. 

becərəksiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız. 1. 

acınası. üzücü.  

- acınacaq, yaxışmaz durum: yazıq.  

acınacaqlı  1. acınılası. üzücümsü. 1. bağrı qan. çox üzgün. 1. 

acıqlı. fəci'.  

acınaq  acılı. ağrılı. üzgülü. sıxıntılı. iztirablı.  

acınaqla  acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. 

uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. 

təssüflə. əsəflə.  

acınaqla  bax > acıqla.  

acınaqlı  - yoxsun, üzük, acınaqlı sevilən kimsə: kəsəcağız.  

- acınaqlı, zavallı xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.  
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acınaqsız  acısız. acınsız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. sıxıntısız. 

iztirabsız.  

acınası  acınacaq. üzücü. - güləriz acınacaq halımıza.  

acınılası  acınacaqlı. üzücümsü.  

acınış  acınma. acıntı. gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. 

qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü.  

acınışmaq  1. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. qaqtınışmaq. 

qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək. 1. 

açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. 

əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. dinəşmək (< 

tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək. 1. bir yolda ilərləmək 

yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. 

iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. 

yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. islah olmaq.  

acınıştırılmaq  acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 
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yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 

yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək.  

acınıtmaq  açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. 

iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. 

eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək.  

acınlı  insaflı.  

acınma  1. acıma. qırılma. qısılma. üzülmə. yaxınma. yaxınış. 

içərləmə. gücənmə. təpginmə. təpginiş. mütəəssir olma. 

1. acınış. acıntı. acıma. acırma. azınma. azırma (> 

azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. 

incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 
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gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. qırılış. qırıntı. 

incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. üzüntü.  

acınmaq  (acımaq). 1. yanılmaq: yanığmaq. yanğmaq. yanmaq. 

heyiflənmək. təəssüflənmək. - onun yoxluğuna içdən 

yanıldıq. 1. acı duymaq. qurlanmaq. tasalanmaq. narahat 

olmaq. 1. özləmək. dartınmaq. sevgisin sunmaq. rəhm 

edmək. məhəbbət edmək. sevləmək. 1. tasa, acı 

duymaq. ziyan görmək. 1. qatılaşmaq. qoyulaşmaq. 

mayalanmaq. 1. əkşimək. - qorlanmaq. qurlanmaq. 1. 

şəfqət göstərmək. yamanlıqtan qurtulması yollarını 

aramaq· - qavdunmaq. qavdınmaq. 1. əsirqenmək. 

əsirqemək. dartınmaq. götürülmək. yazıqlamaq. 

heyifsinmək. təssüf yemək. 1. açınmaq. xaşlanmaq. 

aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. əğlənmək. əklənmək. 

dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. dinənmək (< tin: 

nəfəs). dincə qoyunmaq. 1. çırpınmaq. dövünmək. 

dövüslənmək. hövüslənmək. hayıfsınmaq. üzünmək. 1. 

bibərlənmək. ətacılanmaq. 1. fışlamaq. fışnamaq. 

dışnamaq. dışlamaq. əkşinmək. 1. incinmək. 

azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. 
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yaxınmaq. yanmaq. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. 

hayıfsınmaq. heyifinmək. əsəflənmək. təəssüflənmək. 1. 

acıqlanmaq. sancınmaq. acqınmaq. ağrınmaq. 

üzgünmək. sıxınmaq. iztirablanmaq. müztəriblənmək. 

hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. üzülmək. 

üzünmək. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. 

tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək. 1. acınsamaq. 

dadıqsamaq qatıqsamaq. dadı, tamı, qoxusu çönmək.  

- acınmadan qılınmaq: qıymaq. qədər edmək. qıyına (zülmə) 

muzayiqə edməmək, qısırqanmamaq. - fələk mənə qıydı. - 

suçsuz birinə nasıl qıyarım.  

acınmış  < > aşınmış. (yoğur: xəmir). dinlənmiş.  

acınsamaq  acınmaq. dadıqsamaq qatıqsamaq. dadı, tamı, qoxusu 

çönmək.  

acınsız  acınaqsız. acısız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. 

sıxıntısız. iztirabsız.  

acıntı  acınma. acınış. gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. 

qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü.  
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acıntırmaq  acındırmaq. 1. acıtmaq. acırtmaq. acıtmaq. incitmək. için 

yaxmaq. ( > azordən (fars)). 1. için göynədib yaxmaq. 

qaşlamaq. qaşlatmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. 1. 

əsirgətmək. rəhmə gətirmək.  

acıot  acı ot. yaxıot. bibər. - istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) 

bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

acır  1. ayqır. ərkək at. 1. öfgəli. kinli. kötü.  

- acıra aylanma: 1. hisliliyə dönmək. 1. qısrağın ayqırla 

cütləşməsi.  

- acır ülüşü: ərkək at sürüsü.  

acıranğ  acranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı). 1. həlakət. bəla. (> azrənğ 

(fars)). 1. qussə. qayğı.  

acırı  ası. bax > aşırı.  

acırın  acıryan. murtaz.  

acırınğ  acrınğ. acranğ. acıranğ. (< acı). 1. həlakət. bəla. (> 

azrənğ (fars)). 1. qussə. qayğı.  

acırqa  1. acıqar. dirirgə. iticə. durmadan. durmazın. ( > azqar 

(fars)). 1. rəhmət. məğfirət.  

acırqan  1. dəliqanlı. 1. acı olan çöl, yaban tırpı. 1. acıdan. 

incidən. 1. eşşəyin siki.  
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acırqanamaq  bax > acımaq.  

acırqanmaq  bax > acımaq.  

acırma  acıma. acınma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). acı. 

acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. boğac. 

tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. 

zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

acırmaq  aşırmaq. xəmiri şişməyə buraxmaq.  

acırtmaq  bax > acıtmaq.  

acıryan  acırın. murtaz.  

acısız  1. ağrısız. sancısız. incisiz. 1. bayıtmaqla (bihuşlatmaqla). 

aparılan operasiy, əməl. 1. (davranış. söz). tikansız. 

tikənsiz. dikənsiz. toxunaqsız. sancaqsız. iğnəsiz. 

deşənsiz. 1. acıtmayan (# acıdıcı. acıdan). - acısız yara. 1. 

acınaqsız. acınsız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. 

sıxıntısız. iztirabsız.  

acısu  sirkə.  

acışan  1. acı görən. acışqan. 1. tutuşan. - irinli, tutuşan (acışan) 

çiban: qaraqabarcıq.  

- acışan yaram olsun, acılan kimsəm yox.  

acışma  göynük. sızaq. sızış.  
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acışma  qızqınlıq, təhrik olunma durumu. təhrik olma.  

acışmaq  (< > azışmaq). 1. savaşa tutuşmaq. 1. < > acışmaq. 

yavaşdan başlayıb qızışmaq, itiləşmək. 1. gettikcə 

qızıştırmaq. 1. yacışmaq. acıqlanmaq. öfgələnmək. 

öfgənmək. sınırlanmaq. hirslənmək. qırqıncamaq. 

qırqıncmaq. qırqıcmaq. qırqışmaq. qırqıcdamaq. 

qırqışdamaq. qafası qızmaq. qafası dönmək. 1. əkşimək. 

acılaşmaq. 1. incimək. - canım acışdı: yeynim ürpərdi. 1. 

cicişib, yanıb göynəmək. 1. uzaşmaq. azışmaq. itişmək. 

qızışmaq. qutruşmaq. hiddətlənmək.  

acıştırmaq  acışdırmaq. 1. < > öcüşdürmək. öc duyusun oyandırmaq. 

1. uzaşdırmaq. azışdırmaq. ititmək. hiddətləndirmək.  

acıt  acıtlıq. acıdanlıq. ərik. maya.  

acıtamaq  acıdamaq. at gəminin, ağza gələn yuvarlaq bölümü.  

acıtan  acıdan. 1. aşıtan. qarbartan. - yoğuru (xəmiri) aşıtan, 

acıtan, qarbartan öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, 

abartma tozu, otu. 1. zalim.  

- acıtan qarbartan: - yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, 

qarbartan öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, abartma 

tozu, otu.  
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acıtan  acıdan. acıdıcı. acıtqan. 1. acıtqıç. maya. 1. acıqladan. 

ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. 

dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qoraq. qora. 

qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. 

göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. 

toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. 

yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən. 1. 

üzücü. ağrıdan. iti. itici. 1. canqıran. içqıran. özqıran. 

sarsıtan. 1. üzücü. üzüntülü. 1. yandıran. yaxan. yaxıcı. 

dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. 

qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.  

- çox acıdıcı: daşdaq. şiddətli.  

- iç acıdan: iç göynədən: göyül göynədən.  

acıtan  acıdan. acıtıcı.  

acıtanlıq  acıdanlıq. acıt. acıtlıq. ərik. maya.  

acitən  acidən (fars). < aşımaq. aşılamaq. bəxyələmək.  

acıtıcı  acıdıcı. bax > acıdan.  

acıtiş  acı diş. azı diş. qafadişi. ağıl dişi.  
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acıtqan  1. bax > acıdan. 1. (issi, boğuq hava) əkşitən. acıtan. 

əkşitqən. turşadan. 1. incidən.  

acıtqı  maya.  

acıtqıç  acıdan. maya. acıtıcı.  

acıtqıç  əkşitmə mayası.  

acıtlıq  acıt. acıdanlıq. ərik. maya.  

acıtma  1. sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq 

vermə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. 

gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. 

qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 1. təxmirləmə. 1. acrış. yoğruş. təxmir.  

- acıtma tozu, otu: qabartma, abartma tozu, otu: yoğuru 

(xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə.  

acıtmadan  - acıtmadan, bəklətmədən iş yapan: əli yüngül.  

acıtmaq  1. (z <> c <> ş) azıtmaq. aşıtmaq. aşırtmaq. 1. 

acındırmaq. acırtmaq. ( > azordən (fars)). 1. açıtmaq. 

aşlatmaq. aşılatmaq. aşıtmaq. < > azıtmaq. 1. gettikcə 

qızıştırmaq, daşqınsıtmaq. 1. acırdatmaq. sancıtmaq. 

incitmək. incitmək. - iç yaxan, qavuran, acıdan: üzücü. 1. 

acındırmaq. incitmək. iç yaxmaq. 1. küyətmək küyəmək. 
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- ayrılıq ürəyim dağladı. xaşlamaq. xaşlatmaq. əğlətmək. 

dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. dinətmək. ( < 

tin: nəfəs). dinlətmək. dincə qoymaq. - çay, düğu 

xaşlamaq. 1. azıtmaq. yarıtmaq. incikləmək. incitmək. 

əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıkızlamaq. gücükləmək. 

güclükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. 

qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. 

azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. 1. incitmək. könlün yaxmaq. 

1. ağrıtmaq. üzgütmək. iztiraba salmaq. sıxıtmaq. iztirab 

çəktirmək. müztəriblətmək. 1. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qayğılatmaq. 

üzmək. üzdürmək. üzütmək. dərditmək. kədərlətmək. - 

işi azıtmaq, acıtmaq aşırı davranmaq. 1. talamaq. dalamaq. 

dağlamaq. yaxmaq. qavurmaq. - ısırqan daladı, əbə 

köməçi yaladı. 1. qabartmaq. təxmir edmək. 1. əkşitmək. 

əkşitmək. təxmir edmək. bayatlatmaq. 1. əkşitmək. 

acıtmaq. 1. sancmaq. incitmək. (> acidən (fars)). 1. zərər 

vermək.  
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acıtmaq  acırtmaq. acırdatmaq. acındırmaq. ( > azordən (fars)). 

incitmək.  

acıtmayan  acısız. acıtıcı. - acısız yara.  

acıv  hiddət. qızqınlıq. acı.  

- acıvdan qaynamaq: çox qızmaq. hiddətlənmək.  

- acıvı qozqalmaq: qızmaq. sınırlanmək.  

- acıvı tutmaq: qızmaq. sınırlanmək. qeyrətə gəlmək.  

acıvaz  yabanı sarımsaq.  

acıvlanış  acığlanış. avuşlanış (vuş < metatez > şuv. şıv). aşıvlanış  

acıvlanmaq  öfgələnmək. qızmaq.  

- gönçəyini cırılqanına acıvlandı: şalvarını yırtılmasına 

öfgələndi.  

- yaşı qeç qalmasına acıvlandı: oğlunun gec qalmasına qızdı.  

acıvsamaq  öfgələnmək. qızmaq.  

acıyan  1. basut. əsirgəyən. mehriban. 1. rəhman. mərhəmətli. 

müşfiq. 1. acı çəkən. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. 

qıymayan. sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli. 1. yazıqlanan. 

acıyan. təəssüf edən. mütəəssif. 1. əziklənən. 

yazıqlanan. təəssüf edən. mütəəssif. 1. bağışlayan. 

bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. 
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yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. 

güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. 

rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar.  

- ac nə olsa yiyər, acıyan nə olsa deyər.  

acıyıcı  dərdli.  

acız  acqarιn. - acıza: < ac + qarιna. nəştab. - acıza gəl: nəştab 

gəl.  

aciz  azusuz. ğücsüz. (azu: gücli. - acı diş: güclü diş) qalmış. 

yaravsız. yaramaz. yavuz. gəvşək. əlsiz. xəfif (< qapıq).  

- acizanə: gəvşəkçə. əlsizyana. xəfifcə.  

acızlıq  aşızlıq. acqarιnlıq. nəştablıq.  

acqara  acgöz.  

acqarιn  acız. - acıza gəl: nəştab gəl.  

acqəmir  acxəmir. mayalıq xəmir.  

acqı  1. azqı. acıq. azıq. göynək. göynüq. küynük. küyük. 

yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm. 1. parıldatı. cila. 

pərdaxt. 1. haçar. açar. 1. açqıc. açar. yayqı. yerə sərilən 

nərsələr. açqıç. açıcı. açar. haçar. anahtar. gönü 

dəlməyə yaran ayqıt. 1. yayqı. döşənək. döşənən, 

sərilən, yayılan, açılan nərsə. yerə sərilən nərsələr.  
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acqıl  1. acımsı. acımtıraq. 1. ağrıq. aqrıq. arqın. kəsəlli. 

xəsdə. naxoş. məriz.  

acqılanış  acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. 

xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. 

kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. 

arğınlanma. arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. 

kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. kefsizlənmə. 

kefsizləniş. naxoşlama.  

acqılanma  acqılanış. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. 

xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arğınlanma. 

arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. 

çorlanma. çorlanış. mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş. 

naxoşlama.  

acqınmaq  acğınmaq. acınmaq. ağrınmaq. üzgünmək. sıxınmaq. 

sınıqmaq. üzgünmək. qırğınmaq. ruhi yöndən acı 

çəkmək. ruh qırıqlığına uğramaq. iztirablanmaq. 

müztəriblənmək.  

acqır  öcqır. öcük. kinli. dolmuş. dolu. qərəzli. hınclı. qınclı. 

öfgəli. dartıq.  
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acqöz  - acgöz: acaqız. ac ağız. yalmağuz. yeyərdoymaz. qarımpa. 

yeyici.  

acqöz  acgöz. 1. gözü dar. gözü doymaz. doymayan. qıtmır. 

qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. kenes < 

qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. 

qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. 

qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. 

doymayan. əli dar. kenes < qınas. qıncus. əlisıxıq. əli 

yumuq. yumru. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. 

əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. çimri. 

1. acqara. uğumsuz. uğursuz. keçimsiz. obur. opkur. 

caylaq. doymaz. tamahkar. doymaz. boğaz. 1. qısdırıqçı. 

öləmən. qazanmara. obur. pisboğaz. cırtqıç. yırtqıç. 

qısmar. çimri. qızmar. qızqanc. qısqanc. toyumsuz. yuta. 

cuta. tamahkar. cudu. tamahkar. cut. yut. cutday. yuttay. 

obur. cutdayqa. yutdayqa. obur. cutlama. yutlama. 

tamahkar. cutqöz. yutqöz. cuttaqa. yuttaqa. cuttaqay. 

malgöz. tamahkar. yuttaqay. cuttay. yuttay. calamıs. 
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yalamıs. dalqavuq. rüşvətçi. qırs. çimri. tamahkar. 1. ac. 

acur. azur. azqın. 1. yutuq. utuq. ütük. yalmağuz. acağız. 

yeyərdoymaz. qarımpa. yeyici. soğur. həris. tamahkar. 1. 

ağzıman. yemtilmə. obur. iştalı. iştahlı. istəkli. azmənd < 

azman. < acman. tamakin. boğazlın. 1. qrınpa. qaşıqçı.  

- acgöz geriçi, mürtəce', dikdator: baş görəndə daşdır, aş 

görəndə başdır.  

- acgözlük editmək: cutlandırmaq. yutlandırmaq.  

- acgözlük edmək: cutlanmaq. yutlanmaq.  

acqöz  acgöz. acaqız. ac ağız. yalmağuz. yeyərdoymaz. 

qarımpa. yeyici.  

acqözlü  acgözlü. gözlü. azman < acman. aclıqqaraçıq. qapısıq. 

qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. 

atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. 

qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar. 

həris. boğazlı. oburlu. iştalı. - ac gözlülük: boğazlık. 
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oburluq.  

- acqözlüklə, acqurd kimi əlinə keçəni yemək. bir nərsə 

buraxmamaq: çarçur yemək.  

- acgözlü olmaq: qaqa döşəmək. doymamaq.  

acqözlüq  acgözlük. azman < acman. aclıq. göz. yaxış. yanğı. 

qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. 

tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. 

hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. 

əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. doymazlıq. qanmazlıq. 

tamahkarlıq. qırslıq. qızmarlıq. çimrilik. qızqanclıq. 

qısqancılıq. çimrilik. cutluq. yutluq. hirs. cutluq. yutluq. 

hirs. - acgözlük yapmaq: qızmarlanmaq. çimrilənmək. gözü 

doymamaq.  

acqözlülük  acgözlülük. hərislik.  

aclıq  - aclıq dartmaq: aclıq çəkmək. aclıqtan əziyət çəkmək.  

aclıq  1. acıqma. ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik. əzinti. 1. 

azman < acman. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. 
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qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 

atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. qıtlıq. 1. yoxsulluq. gərəklik. 

möhtaclıq.  

- aclıq bastırmaq: azıcıq yemək.  

- aclığ duymaq: acığmaq. əzilmək. - qarnım əzilir.  

- aclığı gidərmə üçün yeyilən ağızlıq, yeməli: acurqa. 

azurqa. ajurqa. acuraq. azuraq. ajuraq. > azuqə.  

- aclıq baş itirdər, diş itildər.  

- böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, 

çalışmaq: qaşıq sallamaq.  

- aclıq onu çox endirmiş (əldən salmış).  

aclıq  ajlıq.  

acman  > azman. 1. aclıq. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. 

qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 

atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. 
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tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. aclıq. gözlü. acgözlü. qaraçıq. 

qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. tutuq. 

tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. 

oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. 

yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. 

iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. 

həvəskar. 1. > azmənd. acgöz. yanığ. yanğılı olan. 

tamakin. boğazlın.  

acmaz  acımaz. igit.  

acranğ  acıranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı). 1. həlakət. bəla. (> 

azrənğ (fars)). 1. qussə. qayğı.  

acraş  acaş. ( c <> ç ) açraş.  

acrınğ  acırınğ. acranğ. acıranğ. (< acı). 1. həlakət. bəla. (> 

azrənğ (fars)). 1. qussə. qayğı.  
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acrış  acıtma. yoğruş. təxmir.  

acsamaq  (ac <> aş) aşsamaq. yeməksəmək. yemək istəmək.  

acsıtmaq  aşsıtmaq. yeməyə meyilləndirmək. tamaha salmaq. 

tamahlandırmaq.  

acşınmaq  acınışmaq. içşinmək. içlənişmək. qaqtınışmaq. 

qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

actaqan  acdağan. dev. almastu. cin. xortlaq. yekə. qudrətli. güclü. 

insanüstü varlıq.  

actam  acdam. ajdam. aşdam. aşpazxana. mibbağ.  

actamaq  acdamaq. acın ilə dəğirman daşının dişlərin açıb, 

ititmək.  

actan  acdan. ac olandan. - yolunan gedən yorulmaz, acdan 

yemək sorulmaz: əğri olsun yol olsun, düz danışan dil olsun.  

acun  uçun. evrən. dünya. yeryüzü. - arğuc ajun. yalancı, 

aldatıcı dünya.  

acunay  acu nay. dünya gözəli.  

acunluq  uçunluq. dünya malı. dünyalıq.  

acunsuz  dünya malında gözü olmayan.  
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acur  azur. azqın. 1. şəhvətli. 1. ac. acgöz.  

acuraq  bax > acurqa.  

acurqa  azurqa. ajurqa. acuraq. azuraq. ajuraq. > azuqə. aclığı 

gidərmə üçün yeyilən ağızlıq, yeməli.  

acus  acı su. 1. acı yaş. göz yaşı. 1. araq. çaxır.  

acιq  <> açιq.  

acιmaq  kəkrəmək. əkşimək.  

aç  1. ( ac. aj ). az. ac. - açlıq: azlıq. - aç göz: acqara. doymaz. 

opqur. tamahkar. 1. araç. açığlıq. ayıqlıq. 1. açı. quşə. 

kövşə. kövünc. künc ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. göz). 

zaviyə. 1. çağırma, ündə, ünləm ilgəci. - aç aç: gözlə 

gözlə. aç gəlmə: gözlə, gəlmə ha. - aç sevilsən, sevgidən 

qalma.  

- aç !: yarubla !. ışıqlat !.  

- açbağ: həll o fəsl. rətq o fətq. həll o əqd.  

- aç saç: açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. 

düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava 

sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 
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ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.  

aça ay  ilin orta ayı. aralıq ay.  

aça  əçə 1. toplum içində sayqınlığı olan kişi. 1. analiq 

dərəcəsində sayqıya layıq xanım.  

aça  haça. 1. qaça. faça. açığlıq. gədik. 1. gözə. baca. yol. 

yöntəm. 1. yol. qarım. kanal. çapa. 1. çatal. 1. balça. 

palça. fərəc.  

- aça aça: gərə gərə: çəkə çəkə. 1. boluğ. qapqı. fürsət. 

imkan. - ilk açada: ilk boluğda. ilk fürsətdə. imkan bulur 

bulmaz.  

- göğsün gərə gərə: qurralı. güvənərək. iftixarla.  

- çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq: əli ərmək.  

- aça, fürsət tapmamaq: əli dəğməmək.  

aça  ilk cocuq. ilkə.  

açacaq  1. açıcaq. açqu. parlatacaq nərsə. cilaç. silaç. 1. açar. 

kilid. açan ayqıt. - konserv açacağı.  

açaq  1. daş olmamış nərsə. daşın qarşıtı: topraq. 1. aşaq. 

malat. 1. xəkə. oğuntu. topraqsin. - kömür açağı. 1. (açıb 

arıdıb təmizləyən nərsə). sabın. 1. ışıq. ışıma. çara. haçar. 
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1. kəvik. orunc. urunc. ışıq. rüşvət. - qara bulutu yel açar, 

urun bilə il açar: rüşvət düğün açar.  

açaqızlı  açağızlı. ağzı açıq. istəkli. sarqon.  

açaqlıq  araqlıq. aralıq. açığlıq. güvşatlıq. güşatlıq. kovulqan. 

kavulqan.  

açal  açıl. açıq. dik olmayıb alçaq yer. düşük. döşək.  

açalıq  aralıq. açığlıq. kovluq. kavlıq. boşluq. koğalıq. kovalıq.  

açamaq  həll edəməmək. baş edəməmək. baş çıxaramamaq. 

üstəsindən gələməmək.  

açamayan  qaldıramayan. biçəməyən. həll edəməyən.  

açan  1. (çiçək kimi) açmada olan. 1. ərəfə. 1. haçan. kaçan. o 

çağ. o vax. o zaman.  

açan  açıcı. 1. yarıcı. yarcı. ayıran. yaran. paralayan. kəsən. 1. 

çözən (> suzan). yaxan. əridən. çözər. qodaz. çözərtən. 

közərtən. çökürtən. 1. açar. nəştər. 1. ötgür. müshil. isala 

salan nərsə. 1. yarutqaç. ışıqlatan. 1. sahibəzzəman. 1. 

ərişdirən. qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. qoparan. 

sökən. çıxaran. çıxarıcı. çözən. nəcat verən. 1. 

açıqladan. aydınlatan. aytlatan. ışıqçı. ışıq tutan. təhliliçi. 

1. fateh. 1. çözən. həll edən. 1. genlədən. gənəldən. 1. 
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çözən. həll edən. 1. yayan. yayıcı. 1. doğan. bais. toxuş. 

töküş. səbəb. 1. açıcı. - iç açan: dincəldən. 1. oynaq 

gəmiklərin aralarında olan əsnəkliyi sağlayan (tə'min 

edən) qas, balça, mahiçə. 1. açqan. yaran. yarqan. 

ayran. çözənmək. çözgən. dağdan. sökən. sökgən. 

savan. savqan. sovan. sovqan. parçayan. balçayan. 

gəvşədən. əridən. boşadan. pozan. yıxan. həll edən. 1. 

qaldıran. biçən. həll edən. həllal. 1. verici. yayan. yayıcı. 

gərzək. paylayan. payxaşlayan. payxaşçı. pəxşçi. pəxş 

edən. payıcı. paylac. taylayan. tayıçı. aydaçı. dağıdan. 

dağıtıcı. dağıtımcı.  

- açan varsa, bükəndə var.  

- könül açan: iç açan. dincəldən.  

- açana inanmıyan, bükəndən qorxmaz.  

- yol açan, göstərən: yolçu. ışıqçı. ışıq tutan. bağçı. sapçı. 

ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər.  

- fal açan: fala baxan.  

- qaqan kimdir, açan kim.  

- toxuma ayqıtında iplərin yolun açan arac: qarqa. qarqı. 

qarqu.  
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- əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir yanı 

bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı.  

- güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti: qarçiçəyi.  

- yeraçan: imkan yaradan. - alaya, gülüncə, suçlanmağa, 

qınanmağa, yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, 

davranış: işgi. inci. bara. - inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, 

düşürmək, salmaq: bara qoymaq.  

- əlaçan: avucaçan: ovucaçan: dilənən. dilənçi. yalçu > 

yolçu. - ara açan: aralaşdıran. ayrışladan. ayrışdıran. pozucu. 

pozutcu. münafiq. müfsid.  

- könül açan: dincəldən.  

- ürəyə yol açan: könül uğrusu.  

- açan ayqıt: açacaq.  

- konserv açacağı.  

- açan olsa, dövülü qapı açılır. dövülü (döğülmuş).  

- açan varsa, bükəndə var.  

- ağzın açan tutuldu, başı olan qurtuldu.  

- yazdı topraq açan, yapraq tökən, beli bükən qış olur.  

açana  dəlik açma ayqıtı. dəlgəc. dəlgi. dəlik açma ayqıtı. mətə. 

burqu.  

açanq  açanğ. ani.  
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açar  (açğıç. aşqıç). 1. açan. nəştər. 1. aşar. amil. 1. ücrət. 

müzd. 1. yetik. yetim. yetməyə, qurmağa, açmağa yararlı 

nə, kimsə. zirək. qabil. 1. turşu. 1. acar. sılağ. sığal. cıla. 

pərdax. 1. acar. iştahı açan nərsə. turşi. 1. iştah verici. 1. 

turşu. turşi. taqır. turş. əkşi. turşda, əkşidə saxlanılmış 

göy yemiş.  

- qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı: qurqut. qorqut.  

açaraqası  açarağası. saraylarda içoğlanlar ağası.  

açarçı  haçarçı. açqıçı.  

açarı  uçurı. uçur. uçra. haçar. anlam. bağana. bahana.  

açat  açıt. 1. hicr. ırqlıq. ırqılıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. ayrılıq. 

1. açığlıq. boşluq. gərəki. gərəklik. gərək. gərəkmə. 

zərurət. hacət. istək. əsmə. əsi. ehtiyac.  

- açat qapısı: umac qapısı: hacət qapısı. dilək qapısı.  

açatlıq  açıtlıq. qurtulma. fidyə. azadlıq qarşıtı verilən para.  

açav  bağış. savat. sovğat. ulağ. ərməğan. mükafat.  

açay  çalan.  

açayıb  düğün, şölənlərində əğləncəyi yönədən kimsə. tamata.  

açbaqlamaq  açbağlamaq. həll o fəsl edmək.  
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açı  1. açış. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. 

yozma. çözü. çözüş. çözmə. tə'bir. təfsir. təşrih. şərh. 1. 

əçi. yaşlı qadın. xanım nənə. 1. baxı. fal. - baxış açısı: 

anğı. 1. zaviyə. - dar açı: iti bürç. - kütək bürc. geniş açı. - 

qöni bürç: dik açı.  

- can açı. can qurtaran. nəcat verən.  

- ölü üstünə otaçı, ola bilməz can açı: ölüyə həkim gedsin, 

can çıxmışa netsin (nə edsin).  

- çevrəaçı: mihit zaviyəsi. bucaqları çevrə, çəmbər üzərində 

olan açı.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır.  

- gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan: görüş alanı.  

- görüş açısı: görüşlük. baxışlıq. baxımlıq. nuqtə nəzər.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır. - hançı anlayışdan söyləyirsiz.  

açıb  əğirib. ələyib. - incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: 

titizlik göztərmək. arından arıya incələyib qoşmaq.  

- gizin, saxlın, sirrin açıb tökmək: qapağı atmaq.  

- sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb 

əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq.  
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açıcaq  açacaq.  

açıcı  açan. 1. fateh. açan. 1. çözən. həll edən. 1. genlədən. 1. 

açqıç. açqı. açar. haçar. anahtar. 1. aydınlatıcı. bəlirtici. 

1. verici. yayan. yayıcı. gərzək. paylayan. payxaşlayan. 

payxaşçı. pəxşçi. pəxş edən. payıcı. paylac. taylayan. 

tayıçı. aydaçı. dağıdan. dağıtıcı. dağıtımcı. 1. ilkin. 

birinci. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. bağçı. sapçı. ipçi. 

qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. rəhbər. 1. qutaran. 

xilaskar. 1. ışıqlı. ışıl. ışqın. ışarlı. yaşıqlı. yaşqın. 

sevindirici. sevindirən. sevincli. yarqın. mutlu. qutlu. xoş. 

- qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı aldım.  

- könül açıcı: sevindirici.  

açıcılar  birincilər. ilkinlər. yolbaşçılar. başçılar. qılavuzlar. 

rəhbərlər.  

açıcılıq  ilklik. ilkincilik. birincilik. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq. 

rəhbərlərlik.  

açıq taleh  olcaylı. bəxdi açıq. bərəkətli.  

açıq  açuq. açuv. açıx. (# asıq. - asıq üz: somurtqan. # açıq üz: 

gülər üz. ). 1. açıx. ayırırca. anlaşılır. oxunaqlı. anğılaşğan. 

net. - anlaşğan yanıt: açıq, net cəvab. 1. dəniz açığı: engin. 
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1. # iç. dış. yad. için qarşıtı. - açıqdan adam alınmır. 1. boş. 

işsiz. 1. iyəsiz. yiyəsiz. sahabsız. issiz. 1. (dəngli nərsədə 

olan) kəsir. kəsr. nüqsan. - budcə açığı. - açığı çıxdı: 

çatışmamazlıq üz verdi. 1. meydan. 1. aylıq. aylaq. - 

aydədəyə qonaq olmaq: aylıqda yatmaq. aylaqda yatmaq. 

açıqda yatmaq. 1. ənğliz. uzun. 1. şux. oynaq. 1. aşqar. 

aşqal. açqal. yırıq. bəlli. 1. aralıq. aralı. seyrək. - aralıq 

diş. - açıq ağız: şaşqın. - ağzı açıq: şaşıq. çaşqın. avanaq. 

mat mə'təl. - dəniz açığı: engin. əngin. orta. ulu orta. - 

başaçıq: sərbəst. qorxmaz. - gözü açıq: gözü yolda. 1. 

tıxanmamış. pozuqmayan. işlək. 1. bəlinğ. aşkar. 1. 

yayıq. yayvan. məbsut. gülər. gülən. bəşşaş. küşada. 

məftuh. geniş. yavan. yayvan. bol. yayılmış. münbəsit. 

darıxmaz. dar olmayan. paraq. çatlaq. yırıq. cırıq. yarıq. 

fərax. - ağzı açıq: sarsaq. ağzı yayvan. boşboğaz. ağzı 

gəvşək. gəvəzə. - küşada qapı. - küşada əl. - gülər üz. - üzə 

gülər bir boya. 1. yası. yassı. basıq. müstəvi. basılıb 

əzilmiş kimi. 1. yal. yalın. çıplaq. 1. ələni. aşqara. 

saxlzmsızın. gizlimsizin. qapaqsız. bəlli. əyan. 1. toruq. 

doruq. duruq. saf. turuq. turu. duru. bərraq. saf. 1. quru. 
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çıplaq. lüt. döşənməmiş. - quru yer. - quru söz. - quru 

taxda. 1. alarğa. - açıq yemək: giriş (antirə) yeməyi. - yoğur 

yemək: quyuq (əsl) yemək. - toxluq: toxbasar: son yemək 

(deser). 1. (yer) güşad. ova. 1. aşqar. günəş kimi. - bu iş 

çox açıqdır: günəş kimidir. - ara açıqlığı: narazılıq. 1. açal. 

açıl. dik olmayıb alçaq yer. düşük. döşək. 1. bolağan. 

yalluz. yelpənək. cıf. əclaf. 1. avat. göstərli. 1. kövşəd (> 

qoşad (fars)). geniş. yasanğ. yalpaq. yalpuq. yalfaq. 

yayvan. yayıq. yatlı. bəsit. yası. düz. 1. saçıq. saçaq. faş. 

1. çəkə. cırıq. yırtıq. yırtmac. yırtlas. 1. sıdım. sıydım. 

saydam. aydın. yaruq. ışıq. parraq. süzük. saf. 1. sıvır. 

hadd. iti. 1. tuyuq. duyuq. duyulan. bəlli. eşidilmiş. 1. 

yupqa. yufqa. rəqiq. xəfif. zayıf. 1. bağış. töhvə. sələ. - 

xandan sizə açıq var. 1. açığlıq. bolluq (da yaşayış). dinclik. 

rahatlıq. - özüvü açıqlı tut: iyi yeməklər ye, din ol, rahat ol. - 

açıqlı ər çabuq qarımaz: varlı kişi tez qocalmaz. - açığa 

çıxmaq: bəlgürmək. bəllənmək. - açıq hava: aya göy. - açıx 

kölgə: kölgəmsi, zayıf kölgə, köşiqə. 1. açıla. anğıl. enli. 

ənli. gen. yatız. məsahət. meydan. - işimin açıqlığı. 1. 

rahat, xoş, dinc. gülər üz. - açığlıq kişi: xoşrəfdar kişi. 1. 
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bayıq. doğru. - bayıq söz: doğru söz. 1. yasıq. yayıq. 

yazıq. kinayəsiz. sərih. 1. ayas. ayaz. isik. ısıq. gen. saf. 

1. yaşut. şad. yarud. könik. könül. sevnik. həyəcanlı. 1. 

kərkük. gərilmiş. yalaman. 1. gen. - düz ova, çöldür açıq, 

hər adımdır bir tələ! az ged uzaq: (bu evrən. bu dünya). 1. 

açığlıq. balta. qapqı. fürsət. - bir balta tapınca işi bitirir. 1. 

(sıvıq, suyuq nərsə). incə. incğə. duru. qoyu, quyuq, qəliz, 

bərk olmayan. 1. <> eşik (# örtü. qapı). 1. əllə tutulur. bəlli. 

1. aralıq. ağız. dəlik. 1. sərik. sərih. döşəli. geniş. 1. ingin. 

engin. azad. bağsız. geniş. enli. güşad. 1. kövşad. asan. 

yasan. rahat. ərinc. yarıq. ışıq. ağ. açığa vurmaq. 

açlamaq. açılamaq. açmaq. aynamaq. aydınlamaq. 

aydanlamaq. açıqda. ələni. azad. aylaq. sərbət. bəlli. 

zahir. çalğıq. çanğıq. çanıq. çəlik. çəlgək. aydın. qolay. 

səlis. görünən. məşhud. yayqın. geniş. enli. səsli. işsiz. 

yazqan. oyaq. duyuq. huşyar. boşda. 1. azıcıq. 1. üzüntü. 

kədər. yas. 1. üzük. faciə. 1. üzüklü. üzük. faciə. 1. arıq. 

arcıq. arqıq. incə. incik. nazik. tənik. darıq. did. tiz. tizik. 

didik. didək. tıkıd. tıkız. 1. bulutsuz. aydın. ışıqlı. parraq. 

1. bulutsuz. aydın. ışıqlı. parraq. 1. çığırtılı. aşqar. ələni. 
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1. kövtük ( < kov. kava: oyuq. açıq). gen. münfəricə. 

sayrab. saydam. iti. axın. aydın. geniş. güşad. 1. sıradan. 

bayağı. bəsit. sadə. bəlli. başqalasız. fovquladə 

olmamaq. adi. 1. aydın. ışıq. aşqar. saf. gün kimi. 1. 

günəşli. 1. çevrik. qapqı. fürsət. - açıqdan, çevrikdən, 

fürsətlərdən yararlanaraq, çevik, sivrik davranma: gözü 

açığlıq. - kişiyə açıqgözlük bir yoğun gerçəkdir. 1. çaxınsız. 

ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. 

ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. 

dəngəsiz. sarımsız. azad. bağsız. alarqa ( < al: böyük). 

ğeyri məhdud. 1. işlək. qaynar. - qaynar xət: işlək, açıq yol, 

nərsə. 1. günəş kimi. gün kimi. 1. gülər. - açıq qabağ: gülər 

üz. 1. boş. çıplaq. xali. 1. dışraq. görünən. göz önündə 

olan. 1. axışlı. axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. 

yerişli. yerik. yumşaq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. 

səlis. münsəcəm. insicamlı. 1. aydın. yalın. çıplaq. 

qölgəsiz. ləkəsiz. qorxusuz. ibhamsız. işgilsiz. 1. azıq. 

qalıq. çalıq. salıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. 

bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur. naqis. 1. 

bəlirgin. aydın. qabartılı. - qabartılı yalan. - qabartılı 
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biçimdə. 1. küf. köf. yüngül. soyuq. -küf boya. 1. qabaq. 

çapaq. çıplaq. - baş qabaq, yalın ayaq. - hər yanı açıq: 

qabaq kimi. çıplaq. tüksüz. lüt. 1. qabaqsız. qapaqsız. 

utancsız. usancsız. uyancsız. üzlü. məhcub, xəcil 

olmayan. 1. aydın. parlaq. 1. ala. parlaq. 1. gün. hava. 1. 

görgünclü. göstərişli. sart. yart. açıqça. sərih. şatıq. 

çatıq. çınlayın. net. düzüvən. dizivən. anlaşılır şəkildə. 

sərih. duru. ələnən. uturu. ələnən. sərih. aşikar. 1. arı. 

aydın. ayığ. aylın. ayğın. bəlli. ışıq. yaxıt. yarıt. 1. bolluq. 

çoxluğ. imkanat. şərayit. - açığa yaşam. açığlı olmaq. - 

açığlı adam. 1. böyük qardaş. dadaş. 1. sərbəst. - açıq 

qulluq (servis). 1. şəffaf. səmimi. xoş rəfdar. gülümsər. 

qoçağ. saf. - açıq hava. - açıq adam. - açıq boya. - açıq 

ürək. 1. bilsək. bilsik. bilgə. bəlli. bilən. aydın. yetmiş. 1. 

ac. gərəklik. ehtiyac. korluq. 1. açıq. açıl. açılmış. düz. 

dürüst. net. isən. əsən. 1. sərbəst. 1. bağış. töhvə. bəy 

yada xanların verdiği bağış. 1. əşgin. yorıqlı. yollu. yürük. 

usda. yerişli olmaq. çapıq. çapan.  

- açıq üzlü: gülbet. gülüz. (# külbet. donüz. donuqüz. ).  

- əli açıq: tarqan darqan. comərt.  
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- açıq sarı: quba. qova. sarıya yaxın rəng.  

- açıqlanmaq. gerçəğin ortaya çıxması. ortaya çıxmaq. ay 

bilə gün kimi açıq edmək: ortaya çıxarmaq. göz önünə sərmək.  

- açıq saçıq: tiyərsiz. yaxışıqsız. uyqunsuz. ağıza alınmaz.  

- açıq sarı: aqsarı. ağsarı.  

- açığa vurmaq: yanğramaq. yanzatmaq. yanatmaq. 

aydınlamaq. ifşa edmək.  

- açıq yer: alanğ. alan. anğıl. düz. hamar.  

- açıq sarı: kibriti.  

- əli, qapısı açıq: əkməğinə qoç. səxi.  

- duru su. - açıq don: torı don.  

- açıq duri.  

- açıq, iri addım: dəvə dabanı.  

- açıq təmiz: arın sağın.  

- açıq qapılı: qonaqçıl.  

- açıqdan göstərilməyən: qapalı. müğəlləq. mərmuz. 

mübhəm. - orasını qapalı keçdi. - bu tümlə (cümlə) çox 

qapalı. - qapalı söz. - qapalı bazar, dosluğu pozar.  

- bəxdi açıq: yazqulu. yazıqlı. talehli.  

- yayıq danışıq: hər tərəfli.  
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- açıq yer: boş. meydan. yalanğ. yalan. yalın. alan. alaca.  

- açıq üz: gülər üz. qaqa.  

- açıq açıqcana: ap çap. apaq çapaq. alpaq çalpaq.  

- açıq qapı döğülməz. - açıq analayışlı: oxunaqlı.  

- açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün: iş günü.  

- açıq qırmızı, al: xanımrəh. xanımrəngi.  

- ağzı açıq, əli açıq boş qalmaz.  

- alanğ açıq: lüt çılpaq.  

- açıq, arın dilli: fəsih silik.  

- açıq, bəlli olmayan: qapalı. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. 

bulanıq. bulanlı. mübhəm.  

- açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları 

arasındaki aralıq, məsafə: qatman. qulaç. qolaç.  

- açıq seçik, anlaşılması güc nərsə: qarışıq. - qapısı açıq: 

hər istəyənin gəldiyi, qonaq olduğu yer.  

- qapısı açıq olmaq: həmməşə qonaqcalamaq.  

- gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc, məhkəmə: qapalı 

duruşma.  

- açıq qapı: 1. qılım, davranım sərbəsliyi sağlayan durum, 

uyqulama. 1. olumsuzluqlar içində olumluluq sanısı (ehtimalı) 

olan yön. 1. iyimsevər kimsənin evi, qapısı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- baş açıq: gəviş > gəbiş. qabış. keçəl. saçsız.  

- başı açıq, örtüsüz: qababaşlaq.  

- bir açıq nərsəni tutan, qapan, bağlayan nərsə: qapıyan. 

qapır.  

- bir yanı açıq, ağzı tikili olan topraq daşıma çuvalı: qarnı 

yarıq.  

- xərmən yerlərində düzələn, üç yanı qapalı, bir yanı açıq 

yapı: qaraban. qaravan.  

- çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 

təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi.  

- iyi, düzgün, açıq qonuşamamaq: iki sözü bir araya 

gətirəməmək.  

- qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval.  

- üstü açıq, yaxud qapaq daşsız sin, gömüt, qəbir: 

qabaqsız. qapaqsız.  

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- saydam, açıq, şəffaf daş: bəlir. bilur.  
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- açıq vermək: əkini bəlirtmək. əksikliyin örtməmək.  

- açıq könüllü: açıq ürəkli: içdən. içgin. iç içək. içdənik. 

səmimi.  

- apaçıq: çalqat. çalçat. çaltaq. - qapı çaltaq qalmışdı. - 

çaltaq qapıdan nələr keçməz.  

- baş açıq: qablaq.  

- açıq ürəkli: könül əri. uz, geniş görüşlü. inaq. güvənilir. 

güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. rind. əhlidil.  

- könlü açıq: içdən. içgin. iç içək. içdənik. səmimi. - açıq açıq: 

göstərə göstərə. ələnən.  

- açıq sıçıq: yüngül. cıf. yaxmaz. törə (əxlaq) yönündən pis 

olan. alçaq. əsgik. hobba. - yüngül qadın. - yüngül törəş: 

rəfdarlı.  

- ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab: təknə. təşt. 

kavlan. kovlan. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş 

olan). - xəmir gələni. - palta ləğəni.  

- hər nəyin açıq seçik görüldüyü çağda: gündüz gözüylə.  

- gün kimi açıq: çox açıq, bəlli.  

- açığa vurma: ifşa. açığlama.  

- açığ artırma: muzayidə. hərrac.  

- yoluz: uğurlar.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- aydın, açıq olmayan: kölgəli. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. 

işgilli iş.  

- açıq göz: incə görüş: dərin göz. - açıq çıxma: balkon. 

eyvan. ayvan. asma qat.  

- açıq qəhveyi: dəvətükü.  

- açıq, azad dəniz. umman. uqyanus. ingin. engin.  

- əli açıq: əliboş. əlikor. əlikov. yoxsul.  

- dış alver açığı: bir ölkənin giriş çıxışı arasındaki ayrılıq, 

dənglik, muvazinə.  

- açıq göz: yelgöz. yenğgöz. cingöz. işbilir.  

- sayrab danışan.  

- kövtük dürc: açıq küncək ( < kov). münfəricə zaviyə. - açıq 

su: aynız.  

- iti, açıq danışan: gurlayan çağan.  

- üzü açıq: dalüz. dələduz. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. 

qatılqan. qatığan. fizul.  

- açıq saçıq: yarıq yarıq: yayıq yayıq.  

- açq dəniz: azad dərya. 1. bəlirgin. aydın. alanda. meydanda. 

görünür. bəlli. aşqar. açığlıq. bər. bərə.  

- çox açıq: açıqca. bəsbəlli. görnüşdə. qabaqda.  
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- ən açıq boya, rəng: ağ.  

- bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz: bəliq. bəliğli.  

- açıq aşkar: ulu orta.  

- gözü açıq: açıq göz. bəbərikli. oyunçu. oyanıq. kurnaz. 

kurzan. qurbaş.  

- açıq alınlı: gülər üzlü.  

- ac açıq: yeyəcəksiz, barınaqsız.  

- açığa alınmaq: görəvindən alınmaq, çıxarılmaq.  

- açıq açıq: heç nə gizlətməmək.  

- açıq ayağ: yerimə ilə qaçma arasında iti gediş.  

- açıq çək: 1. parası yazılmamış, qollu (imzalı) tapı (sənət). 1. 

sınırsız güvən, yetgi.  

- açıq qulluq: self servis.  

- açıq dəniz: oqyanus.  

- açıq düşmə: gürəşdə götü üsdə düşərək sınma, yenilmə, 

məğlubiyyət.  

- açıq edmək: ipucu vermək.  

- açıq durmaq: qarışmamaq.  

- açıq hicə: son biçiyi səsli olan hicə (ye. ya).  

- açıq əşgin: atın sıx, çevik yeriyişi.  
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- açıq işsiz: iş tapammıyan.  

- açıq qapılı: imkanlı.  

- açıq qaş: qaşları çatma olmuyan.  

- açıq işlətmə: açıq ocaq.  

- açıq oxumaq: səsli oxumaq.  

- açıq sözlü: doğru qonuşan. sözünü əsirgəməyən.  

- açıqda qalmaq: işsiz, yersiz qalmaq.  

- açıq ürəkli: içdən. içgin. iç içək. içdənik. səmimi.  

- açıqdan açığa: açıqca. ələnən.  

- açıqca bəlirtmək: təsrih edmək.  

- açıqca söyləmək: iqrar edmək.  

- açıq doruğ: al.  

- açıq əksiltmə: munaqisə.  

- açıq ürəkli: içdən. içgin. iç içək. içdənik. səmimi.  

- açıq, dolu səs: göğüs səsi.  

- alnı açıq, üzü ağ.  

- alnı ağ: alnı açıq: arın. təmiz. mə'sum.  

- dişi açıq: sırıtqan. güləyən.  

- dişin açmaq: güləmək. gülmək. sırıtmaq.  

- əli açıq: yasar.  
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- nərsədən açıq: uzaq. qıraq.  

- açığa vurmaq: açmaq. çıxarmaq. ifşa, faş edmək.  

- açıq qırmızı: alıq. qızal. qızılsım. alsım. qızıla, qırmızıya 

çalan.  

- açıq saçaq: baldır bacaq.  

- süfrəsi açıq: çörəkli azıqlı. ac doyuran.  

- yolun açıq olsun: uğur ola. uğurlar olsun. səlamətliklə.  

- açıq saçıq: çalıq. çalğan. çalağan. utanmaz.  

- açıqdan açığa: düpədüz.  

- açıqlı qoyulu boya: dalqa dalqa.  

- açıx göy boya: dəniz köpüyü.  

- apaçıq: düpədüz. dosdoğru. dümdüz.  

- əli açıq: əlaçıq. covmərd comət. iğid. alçaq ürək. engin ürək.  

- açıq, geniş çöl: yayran. yayğan. yayğın. aran.  

- açıq əksiltmə: açıq munaqisə.  

- açığa çıxmaq ( - əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa çıxmaq: 

ipliyi bazara çıxmaq).  

- açıq boyamaq: rəsmi işləmək.  

açıq  aydın. yaxtın. parlaq.  

açıqaqız  açıq ağız. - açıqağız, ac qalmaz.  
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açıqara  açıq ara. aşqara. açıqca. dışıqara <> dışqara. deşikara 

<> eşikara. saxlamadan. gizləmədən.  

açıqbaş  1. başı pozuq. 1. dağqın. başsız. düzənsiz. 1. başıaçıq.  

açıqca  aşikara < açqara. 1. açıqdan. gizləmədən ələnən. adı 

adıyla. apaçıq. göz görə görə. ələnən. 1. çox açıq. 

bəsbəlli. görnüşdə. qabaqda. 1. açıqara. aşqara. 

dışıqara <> dışqara. deşikara <> eşikara. saxlamadan. 

gizləmədən. 1. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. 

qabığlanmış. 1. tüzüvün. anlaşılır şəkildə. sart. yart. açıq. 

sərih.  

- açıqcası, tüm anlamıyla: qaba türkcəsi. necə demişkən. - 

sənində bu ağadadaşın, qaba türkcəsi, mal dadaşın, oturub 

durmağın seçmir.  

açıqcası  doğrusu. gerçəyi. lap doğrusu. ciddən.  

açıqəl  açıq əl. əliaçıq. berimli. cörmət.  

açıqgöz  qıysablı. bəcərikli. qabiliyətli. yetənəkli. teşqic. kurnaz.  

açıqgözlülük  teşgiçliq. kurnazlıq.  

açıqına  açığına. göz görə. əyan. açqala. aşqara ( r <> l ) aşqala. 

yırqın. yırtığına. bəllək.  
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açıqqöz  açıqgöz. 1. oyunçu. oyanıq. uyanıq. bəcərikli. başarıqlı. 

1. kurnaz. kurzan. qurbaş. 1. qantara belində. aldanmaz. 

külutmaz. çalağ. itik. huşlu.  

açıqqözlük  açıqgözlük. yenğlik. yenlik. yellik. allıq. cinlik. oyanıqlıq. 

kurnazlıq.  

açıqlama  açıxlama. açığlama. 1. açma. bəlirtmə. ifşa. bəyanat. 

deklərasyon. tozih. bildiri. söyləmə. bəyan. deməc. 

söyləc. deklərasyon. bəyanat. təfsir. açqıç. aydınlama. 

izah. şərh. tozih. 1. deməç. 1. bəyaniyyə. 1. duyuru. 

duyru. duyrac. duyurma. eşiddiriş. e'lan. istehzar. ittila'. 

e'lam. bildiri. bildiriş. bildəcə. bildirmə. 1. açığa vurma. 

ifşa. 1. ək. not. hişiyə. 1. açqıç. açma. içtinləmə. 

içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. şərh. tozih. 1. 

çıxarma. bəlləmə. bəlləti. bildirmə. bildiri. duyduru. 

duyuru. sezdiri. eşittiri. anlatı. anlatma. savlatı. savlama. 

e‟lam. e‟lan. xəbər vermə. 1. e'laniyyə. 1. güngəş. 

genğəş. danışma. nəsihət. 1. içindər. içüz. içüst. içaç. 

izah. təfsilat.  

- açıqlama, haşiyə yazmaq: aşıllamaq. açıllamaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- açıqlamaları, təfsilatı mütəfərriati ilə bir bir sayaraq. təkər 

təkər. birər birər.  

açıqlamaq  açığlamaq. 1. aralamaq. budamaq. budalamaq. 

bildirmək. bəlirtmək. yarqamaq. açmaq. izhar edmək. 

duyurmaq. e'lan edmək. bildirmək. bəyan edmək. - 

yarışma sonucları açıqlandı. 1. deməç vermək. bəyaniyyə 

vermək. 1. göstərmək. sərgiləmək. təşhir edmək.  

- gizli bir nəyi açıqlamaq: dilə vermək. 1. açlanmaq. 

anğlanmaq. ənqlənmək. ənlənmək. ənlilənmək. 

genlənmək. bəlinğləmək. ifşa edmək. meydana qoymaq. 

1. ifşaedmək. çinin çıxartmaq. çinləmək. 1. tiniqləmək. 

tınıqlamaq. sakinləmək. yaruğlamaq. parraqlanmaq. 

baruqlanmaq. şəffaflamaq. 1. anğılatmaq. 1. dəpərtmək. 

qopartmaq. oynatma. yüksəltmək. iraq çəkmək. aşkar 

edmək. arılamaq.  

açıqlamalar  açqıçlar. açmalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. 

aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.  

açıqlamalı  1. izahlı. 1. açıqlı. çözümsəl. çözümlü. təhlili. analitik. 

cəvablı.  

açıqlanış  bax > açıqlanma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

96 

açıqlanma  açıqlanış. 1. aydınlanma. ışıq alma. ışıqlanma. açılma. 

durulma. anlaşılma. 1. qoğzanış. qoğzanma. qalxış. 

qalxınma. ucalış. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. 

gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. 

ümran. 1. ucalış. genişləmə. genişləyiş. qoğzanış. qalxış. 

ilərləyiş. ilərləmə. ilərmə. gəlişinmə. böyümə. osturma. 

tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül.  

açıqlanmaq  1. açılmaq. aydınılmaq. günə çıxmaq. 1. izah edilmək. 

duyurulmaq. e'lan edilmək. 1. izah edilmək. sezdirilmək. 

anlatılmaq.  

açıqlaşmaq  1. bəlirginləşmək. aydınlaşmaq. alana, meydana 

çıxmaq. 1. bilurlaşmaq < > bəlirləşmək. durulmaq. 

olqunlaşmaq. 1. genişləmək. rahatlamaq. dincəlmək. 1. 

duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. dinərtmək. 

dinlətmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. e'lan, 

istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək. bildirmək. 

anlatmaq. bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək.  

açıqlaştırmaq  açıqlaşdırmaq. bilurlaştırmaq < > bəlirləşdirmək. 

olqunlaştırmaq. durutdurmaq.  
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açıqlatan  açıqladan. açan. aydınlatan. aytlatan. ışıqçı. ışıq tutan. 

təhliliçi.  

açıqlatma  ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. 

arıqlatma. aydınlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. 

aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.  

açıqlatmaq  1. aydınlatmaq. ışıq tutmaq. təhlil edmək. 1. 

qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. 

gəlişdirmək. abadlamaq. osturtmaq. 1. bəllətmək. ortaya 

qoymaq. meydana çıxarmaq. - ürək sözün bəlmir.  

açıqlayan  1. duyurucu. duyrucu. duyraçı. e'lançı. carçı. çavuş. 

bildirən. 1. yarğaşan. arılayan.  

açıqlayıcı  anlatan. tozih edici. izah edici.  

açıqlı  1. açıqlamlı. çözümsəl. çözümlü. təhlili. analitik. cəvablı. 

- açıqlı qoyulu: alaşavaq. kölgəli ışıq. 1. ağlatıcı. 1. faciəli. 

üzüklü. üzücü. 1. cırmalayan. tırmalayan. dırnağlayan. 

cırnaqlayan. 1. yasılı. 1. toxunaqlı. dıramatik. sızlatan.  

açıqlıq  1. ( ç <> ş. aşıqlıq). 1. aralıq. boşluq. fasilə. məsafə. 

yavanlıq. yayvanlıq. genişlik. bolluq. inbisat. 1. yatızlıq. 

yətüzlük. genişlik. 1. açıq. güşatalıq. bolluq içərisində 

bulunan (kimsə). - özüvü açığlıq tut: özüvə qulluq ed. 1. 
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açıq olan nərsə. - açığlıq qap. 1. selfservis. 1. varlı. 

varlılıq. dincli. bollu. - açığlıq ər şabuq qarımaz: varlı kişi tez 

qocalmaz. 1. əl. fürsət. boşluq. güşatalıq. 1. genrün. 

bolluq. 1. qoçaq. xuyu gözəl. 1. açınma. açınlıq. içi, könlü 

açılma. içaçlıq. boşaçlıq. yüngüllük. yengillik. bolluq. 

kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv: kav: boş). 

yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz: açıq). 

tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat. 1. 

açıq. balta. qapqı. fürsət. - bir balta tapınca işi bitirir. 1. 

aralıq. açalıq. kovluq. kavlıq. boşluq. koğalıq. kovalıq. 

araqlıq. açaqlıq. güvşatlıq. güşatlıq. kovulqan. kavulqan. 

1. arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. 1. incəlik. inciklik. sapçılıq. 

ipçilik. incilik. qırıqlıq. qırıltı. özənlik. naziklik. təniklik. 

darıqlıq. didlik. tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. 

didiklik. didəklik. tıkıdlıq. tıkızlıq. dəqiqlik. 1. açat. boşluq. 

gərəki. gərəklik. gərək. gərəkmə. zərurət. hacət. istək. 

əsmə. əsi. ehtiyac. 1. qolaylıq. düzənlik. dizənlik. dinclik. 

bolluq. rahatlıq. - qolay, dinc, açıq, bol, rahat yaşam, 

keçim. 1. uzaqlıq. aralıq. fasilə. məsafət. 1. genişlik. - 

yaya açıqlığı. 1. boş yer. meydan. 1. vizuh. sərahət. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

fəsahət. 1. ələniyyət. aşikarlıq. 1. cıflığ. 1. pozuşuqluq. - 

ara açıqlığı. 1. açıq. bər. bərə. bəlirginlik. aydınlıq. bəllilik. 

aşqarlıq. bədahət. 1. aydınlıq. nurani. sərahət. vizuh. 1. 

genişlik. güşadlıq. bolluq. 1. barışıq. darqın olmayan. 1. 

bolluq. fəraxlıq. genlik. 1. qolaylıq. açılma. 1. genlik. 

yasar ( < yaz: açıq). uzaqlıq. fasilə. ıraqlıq. məsafə. ara. 

sıra. ara. qapqı. fürsət. vaxt. ərsə. genlik. genişlik. bolluq. 

fəraxlıq. ələniyyət. ara. uzaqlıq. fasilə. aranıq. gədik. 

keçit. genişlik. açı. - dağ keçidi. - çox ara açmış. - bu arada 

qoyub qaçdı. 1. aça. haça. qaça. faça. gədik. 1. aralıq. 

boşluq. meydan. ərsə. 1. çoxluq. gürlük. gurluq. 

gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. tapsalıq 

inginlik. enginlik. 1. > aşıqlıq. tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. 

alışlıq. ışıqlıq. ışarlıq. günəşlik. günlük. günəlik. yaxtılıq. 

aydınlıq. 1. boşluq. ortalıq. göstərə. sərgiş. meydan. 

alan. ərsə. sahə. 1. ova. çöl. yazı. - açığlıqda qurulan 

taxma ev: qarev. qaröy. çadır. 1. yaraqlıq. yarıqlıq. 

aydınlıq. güşadlıq. - darlıq, qaranlıqdır, genlik, yasanlıqdır ( 

yaraqlıqdır). 1. anığlıq. eniqlik. düşünüklük. yazılıq. 1. 

yaxtılıq. arılıq. aydınlıq. 1. oyuq. bir yerdə olan açığlıq, 
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boşluq: baca. tünlük. pəncərə. örün.  

- açığlıq tapmaq: çaramaq. yaramaq. faydalı olmaq.  

- yemiş qururdulan eyvana oxşar açığlıq: qaqlıq sərgik.  

- gözü açığlıq: açıqdan, çevrikdən, fürsətlərdən yararlanaraq, 

çevik, sivrik davranmaq. - kişiyə açıqgözlük bir yoğun 

gerçəkdir.  

- dil açıqlığı: dil ustalığı. gözəl, axıcı qonuşma. fəsahət. 

təlaqət.  

- xiyal açıqlığı: düş gücü.  

- könül açıqlığı: dinclik. sevinc. iç qolaylığı.  

- açıqlığa qovuşmaq durulmaq. bəlirmək. seçilmək.  

- ara açıqlığı: pozuşuqluq. darqınlıq.  

- bir imkan, fürsət, açığlıq, yol tapmaq: qolayın bulmaq.  

- əlaçığlıq: çörəkçilik (çörək, yemək vermək). iyitlik. iğitlik. 

verimlilik. covmərdlik. səxilik.  

- açığlıq, bolluqla, dinəklə keçən yaşam: iyi gün. - iyi 

günün dosdu: aş, yemək dosdu. - iyi günün dosdu, yaman 

günə qalmaz. - iyi durum: sıxıntısız, sakıncasız ortam, ovza'.  

- açığlıq, qaçığlıq, qaçığlıq, saçığlıq gətirər.  

- açığlıqda, orduda, meydanda qurulan alaçıq: aylaq.  
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- bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı: qanaqçı. 

yanaqçı.  

- bir yerdə, açığlıqda ayrılmış bölüm: kəpəz. qəfəs. qapas.  

- ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan 

ışıqqorxulu. qaraçı. mürtəce'.  

- yanaşan, yapışan iki nərsənin arasındaki açıqlığı 

qapamaq üçün qoyulan incə şırıq parça: qonta. qonda.  

- taxda aralığı. - aralığa gedmək: boş yerə dağılmaq.  

açıqluq  <> açığlıq 

açıqmaq  acıxmaq. açılmaq. boşalmaq.  

açıqoturum  açığ oturum. açıq cələsə. ələni məclis.  

açıqöğrətim  - açıqöğrətim bilikəndi: azad danişqah.  

açıqsaçıq  cıf. lüt.  

açıqsarı  ağ sarı. çal sarı. ağçıl sarı. ağsır sarı. ağ sarı. sarğılt.  

açıqseçik  1. çox açıq şəkildə. 1. qolay anlaşılır. düşünülür. 

qanıltaq. 1. qolay seçilən. 1. kəsqin. kəsin.  

açıqsız  bəlirsiz. bəlləksiz. mübhəm.  

açıqta  açıqda. işsiz. boş. az uzaqda. boşda. havada. açıq. 

ələni.  
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açıqtan  açıqdan. 1. yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. 

çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. 

boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > 

heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. 

axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani. 1. açıqdan açığa. 1. səsli. uca 

səslə. 1. aşqar. aşqara. ələni. 1. düpədüz. yalın. bəsit. 1. 

açıqca. ələnən. - açıqdan açığa: düpədüz. 1. uzaqdan. 1. 

zəhmətsiz. çapa. havadan. havayi. boşdan. boşuna. 

açıqdan. müfdə. 1. bolluqla. 1. açıqca. 1. müfdə. 

gizləmədən ələnən. - açıqdan vermək: bolluqla vermək.  

açıqtan  açıqdan. ələnən. - ələnən dedi: açıqdan dedi.  

açıl  1. (için açılması). gəyirmə. aruğ (için arıtlanması). 1. açal. 

açıq. dik olmayıb alçaq yer. düşük. döşək. 1. yubat. 

möhlət. 1. avara. - açılın biridir. 1. açıq. açılmış.  

açıla  1. apşaq. apşıq. yapışıq. çaltıq. genğ. gənğ. gen. gən. 

şaşa. mütəəccib. 1. qıçları aralı. 1. gəvşək. yaramaz. 

yürüməz. gücsüz. açıla. təmbəl. 1. açıq. anğıl. enli. ənli. 

1. genğ. gəng. gic. mütəhəyyir. 1. yayqın. halsız. bayqın. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 
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damarsız. cansız. yorqun. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

- açıla qalmaq: ıçqınmaq. tanqamaq. şaşmaq. qaçırmaq.  

- açıla qalınmaq: bitirilmək. dağılmaq.  

- açıla qalmış: bitik. bitgin. bitmiş. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı 

yorqun. yozalmış. yoxalmış. məhv olmuş.  

- açıla qalmış: tuma qalmış. apışıq. yapışıq. yorqunluqdan nə 

yapacağın bilməyən.  

açılama  açlama. 1. çözmə. çözümə. çözəmə. çözəlti. təcziyə. 

analiz. 1. tə'bir. şərh.  

açılamaq  açıqlamaq. aralamaq. budamaq. budalamaq. açlamaq. 

açmaq. açığa vurmaq. aynamaq. aydınlamaq. 

aydanlamaq.  

açılan  1. uzanan. 1. çalınan. - qapalı, çıxılmaz bir yerdən, 

durumdan çalınan, açılan yol: çalım. çaluq. çalıq. - bataqlığı 

qurutmaq üçü çalım vuruldu. - düşdük elə bir çalıya, 

çıxılmağa yox güman çalım.  

- açılan cızıq, iz, cığır: qarıq. kərik. kəric. yarıq.  

- çatma (iskilə) yapmaq üçün duvarda açılan dəliklər: 

qaraçalı dəliği.  
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- ormandan açılan tarla: qarahopur. qaraqopur. qarakovur.  

- su yolundan açılan qol: qaragöz.  

- dağ daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol: qapan. 

qaban. çapan. çapın. gədik.  

- gənəlliklə bir yerdən nərsə alıb vermək üçün açılan, 

yasanan baca: qanaqıl. çanaqıl. - gişə çanaqılı.  

açılanmaq  1. qırıtmaq. kəndini bəğəndirməyə çalışmaq. 1. 

sırtılmaq. səfehləmək.  

açılatmaq  boşandırmaq. boşatmaq. ayırtmaq.  

açılav  xiyal qırıqlığı. ümitsizlik.  

açılaz  aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. yalız. yalıt. yalzan. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. 

gücsüzlük. bıqanış. bıqmış. qalmış. düşgün. bezgin. 

bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıpraq. düşgün. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. 

çınğır. çınğız. çanğıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş 

yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. 

onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. 

çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. 
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sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. 

bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. 

düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. 

köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. 

kavran. qabran. başarıqsız.  

açılı  aralı. seyrək. fasiləli.  

- beş açılı, bucaq, yanlı: beşgən.  

açılıq  1. əriyik. məhlul. 1. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. 

ərincəklik. əringənlik. gəvşəklik. üşəngənlik. qaranqaşlıq. 

haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. 

təmbəllik. süzgünlük. 1. sərtlik. qapızlıq. qapazlıq. itilik. 

şiddət. 1. sıxıntı. qısqıc. güclük. qısqıc. əziyyət. zəhmət. 

məşəqqət. 1. şoraqlıq. şoraqlıq. 1. ərəfə.  

açılım  açılma. 1. açılıt. çarpılım. çarpılıt. çarpılma. yarılma. 

yarılım. yarılıt. 1. açılış. ösüş. gəlişmə. tərrəqi.  

açılırkən  - yoğur (xəmir) açılırkən, yapışmasın diyə, sərpilən un: 

ırqa. yırqa. ırva. yırva. uğra. yuğra.  
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açılış  1. açılım. açılma. boşanış. azadlıq. - açılış törəni: bir 

işlətmənin, işin açılış mərasimi. 1. açılma. gülüş. gülmə. 1. 

açış. dərtiş. dartış. dəriş. yarış. - sərgi açılışı: dartışı. - 

işlərin açılışı: dartışı. 1. ağaz. ağız. başlanış. başlanğıc. 

ərəfə. iftitah. iftitah. qüvşar. küvşar. koşar. küşad. 

kovşad. küvşad > qoşad (fars). (< kövşad < kovşamaq: 

açmaq. qazmaq). - kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 

1. başlat. iftitah. 1. çaxım.  

- qapanış açılış: qapış açış. daralış genəliş. darış geniş. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst.  

açılışmaq  - başdan başa. geniş açılışmaq, açıq qalmaq:anğaymaq. 

anğqaymaq.  

açılışmaq  1. ayrışmaq. inhilal olmaq. 1. didişmək. titişmək. didər 

didərlənmək. 1. genğəşmək. tanışmaq.  

açılıt  açılım. açılma. çarpılım. çarpılıt. çarpılma. yarılma. 

yarılım. yarılıt.  

açılqeç  açılkeç. atılkeç.  

açıllamaq  aşıllamaq. açıqlama, haşiyə yazmaq.  

açılma  açılım. açılış. 1. qolaylıq. açığlıq. 1. aydınlanma. ışıq 

alma. ışıqlanma. açıqlanış. açıqlanma. durulma. 
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anlaşılma. 1. boşanma. azad olma. 1. gəvşəmə. 

rahatlama. bəst. 1. pozunma. təcziyə. 1. gəlişmə. 1. 

kəsmə. - sütdən açılma çağı gəlmiş quzu: əmlik. 1. açılıt. 

çarpılım. çarpılıt. çarpılma. yarılma. yarılım. yarılıt. 1. 

açılış. gülüş. gülmə. 1. açılış. görünmə. bəlirmə. çıxma. 1. 

açınma. çıxınma. faşlanma. başlanma. faş olma. neşr 

olma. intişar. 1. ışıma. ışırma. ışıldama. ışıqlanma. 

aydınlanma. 1. yayılma. inbisat.  

- acıların, üzüntülərin təprəşməsi, açılması: qanamaq.  

- açılması, anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, 

məsələ, durum: qarmaşıq. - aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik 

duyusu. xod kəm bini. - yönətim, dolandırma qarmaşığı. - 

evlənmə qarmaşığı. - toplum qarmaşıqları.  

- içi, könlü açılma: açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. 

yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq 

( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. 

inbisat.  

- kişinin içi açıldı: anlaşıldı kişinin donu.  

- könül açılması: kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< 
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köv: kav: boş). yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. 

açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

açılmaq  (açlışmaq. açlınmaq). 1. # aşınmaq. 1. yalınmaq. 

partlamaq. parlamaq. yaruşmaq. aydınlaşmaq. 1. 

tərqinmək. dərilmək. genişlənmək. bollanmaq. 1. 

açınmaq. döşənmək. yayılmaq. uzanmaq. tullanmaq. 

ayarmaq. ayrılmaq. azmaq. çaşınmaq. sapınmaq. 

yoluzmaq. döşənmək. yayılmaq. uzanmaq. açılıb 

tölelmək, axmaq. ərimək. əğimək. bəllirmək. bəlirmək. 

ağarmaq. fışlanmış. kəsilmək. yarılmaq. ayrılmaq. 

sıyrıtmaq. sırıtmaq. siyritmək. faş olmaq. azlıqların, 

saçuq suçuqların, eyb nuqsanların bir ucdan çıxması, 

gürünməsi. sırınmaq. sırıtmaq. siyrinmək. ölmək. 

qazılmaq. eşilmək. - güc qazılan topaq. 1. soyulmaq. 

çözülmək. dağılmaq. (dəri, paltar). 1. yayılmaq. yazılmaq. 

yadılmaq. 1. yalabımaq. gözəlləşmək. 1. budaşmaq. 

buduşmaq. ayrılmaq. ayrışmaq. bud bud olmaq. 1. 

ayışmaq. ayaşmaq. azaşmaq. 1. saşılmaq. saçılmaq. 1. 

yazınmaq. rahatlaşmaq. istirahət edmək. 1. bilsikmək. 
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ifşa olmaq. 1. talğılmaq. - yükü talğıl. 1. ərgimək. ərimək. 

1. süzgünmək. sıvıqlanmaq. 1. arıqlamaq. zayıflamaq. 1. 

çalışmaya başlamaq. 1. uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. 

ırılmaq. ayrılmaq. 1. pozulmaq. xərab olmaq. 1. 

genişlənmək. 1. neşələnmək. 1. artmaq. - işlər, yollar 

açıldı. 1. fəth edmək. 1. utanmadan qurtulmaq. 1. 

arınmaq. təmizlənmək. - üz qarası yumaqla açılmaz. 1. 

açıqmaq. boşalmaq. sökünmək. çıxmaq. görünmək. 

zihur edmək. faş olmaq. süzülmək. ərimək. arıqlamaq. 

zayıflamaq. 1. çözgülmək. çözülmək. çözünmək. 

dağılmaq. sökülmək. ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. 

savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. 

parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq. 1. 

yarılmaq. qurtulmaq. 1. geçirilmək. atlatılmaq. 

həlledilmək. 1. boşanmaq. fəraxlanmaq. 1. donu 

çözülmək: ərimək. 1. döşənmək. dışlaşmaq. düşmək. 

sərginmək. yayılmaq. genişlənmək. - səs ölkəyə düşdü. - 

səsin çevrəyə düşür. 1. dərilmək. ayrılmaq. dağılmaq. - 

dərildik bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. (irikmək: birikmək). 1. 

gənəlmək. (# gərilmək: daralmaq). - gənəlib gərilmə: açılıb 
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qapanma. 1. yansamaq. yayılmaq. genəlmək. münbəsit 

olmaq. inbisat. bəsitləşmək. 1. əsrimək. keflənmək. 1. 

açıqlanmaq. aydınılmaq. günə çıxmaq. 1. düşmək. 

ayrılmaq. - o məndən düşdü. 1. anğlamaq. 1. (. <> s ) 

saşılmaq. ( ş <> ç ) saçılmaq. çözülmək. bir durumun 

pozulması. 1. saçılmaq: içindəkini söyləmək. dağılmaq. 

yarılmaq. yayılmaq. 1. yavaşlamaq. bəkləmək. ayalmaq. 

əylənmək. gözləmək. 1. aralanmaq (yalnızlıq. tənhalıq. 

tanqalıq. anğkıylığı çatdırır). 1. çatlamaq. çəkəmək. çək 

gedmək. çəkcəymək. 1. gərilmək. sərilmək. genişlənmək. 

1. aralanmaq. ayazımaq. ayılmaq. kəndinə gəlmək. 

baxmaq. aylanmaq. nazir olmaq. cayıqmaq. yayıqmaq. 

gərilmək. genişləmək. yalanlanmaq. yalınlanmaq. 

soyunmaq.  

- açıl susam açıl: büyü sözlərindən. həcci vəcci latüvəcci.  

- könlü açılmaq: genişlənmək. fərəhlənmək.  

- sərilib, açılıb, yayılaraq yapılan yer: düşək > döşək.  

- dili açılmaq: birdən qonuşmaya başlamaq. - dili açılmaq: 

dili çözülmək. - açılıb qapanar, iğrəti, əğrəti, dolabac 

bartıvan, nərdüvan: qısqaç.  
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- buzlar çözülmək, açılmaq: ilişgilər iyiləşmək. aradakı 

soğuqluqlar qalxınmaq.  

- çənəsi açılmaq: artıq danışmağa başlamaq.  

- ara açılmaq: ara pozulmaq, büzükmək.  

- araları açılmaq: küsmək.  

- içi: iç sıxıntısı keçmək. boşalmaq.  

- işlər açılmaq: 1. iş bazar yola düşmək, başlamaq. 1. 

çətinliklər çözülməyə başlamaq.  

- işlər açılmaq: işlər ronəq tapmaq.  

- qabaq çiçəyi kimi açılmaq: utanqaçlıqdan, kişilikdən, 

bağlılıqdan çıxıb, sıyrılmış kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik 

göstərmək. noxdasın qırmaq.  

- bəxdi açılmaq: alnına gün doğmaq.  

- nərsədən açılmaq: dincəlmək. qurtulmaq.  

- sırqavçılıqdan açılmaq: qalxmaq.  

- açılma sıxılma: açılma tutulma: gülmə ağlama.  

- anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, iş: çapraşıq. 

qarışıq.  

- gözü açılmaq: iyini kötünu, toxunu yarayı ayırt edərmək, edə 

bilmək. - oxumaqla kişinin gözü açılır.  
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- gözü könlü açılmaq: sevinmək. güllənmək. neşələnmək.  

- onun suçları sırıtır.  

- ara açılmaq: soğumaq. soyumaq. soyuqlamaq. - bir birindən 

soğudular.  

- gizlisi fışlanmış, faş olmuş. baqlası çözülmüş: içi açılmış.  

- gözləri bəlirdi.  

- sözə döşənmiş: sözü əninə boyuna anlatmaq.  

- açılıb büzülmək: gərsəmək. oynamaq. rəqsəmək. rəqs 

edmək.  

- yatar qalxar, açılıb bükülən köprü: ırqantı köprü.  

- döğmədən, açılmır qapı, dadlı sevən, deməsin acı.  

- arası açılmaq: suvsumaq. soğumaq.  

- ardına qədər açılmaq: gərilmək.  

- eşik genğinə gərildi: qapı ardına qədər açıldı.  

açılmamaq  (ip kimi nərsələr, işlər). dolaşmaq. burqaşmaq. 

boymaşmaq.  

açılmamış  1. incəlməmiş. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 

əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

olmamış. xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. 
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- çiğ öğə. 1. qapalı. qapanıq. qapanaqlı. örtülü. məstur.  

- yoğur ( xəmir) içində qalan açılmamış, sərt topaqlar, 

düğümlər: qarmıq.  

açılmayan  - çalındığında açılmayan qapı: qapı duvar. səs səmirsiz, 

kimsə içərində olmayan qapı.  

açılmaz  çıxmaz. 1. açılması güc. qarışıq durum. çözünməz. 

çözülməz. layənhəl. 1. əriməz. süzülməz. arıqlamaz. 

zayıflamaz.  

- birinə sır açılmaz, açılsada qaçılmaz.  

- qaqılmasa, açılmaz (qapı).  

açılmış  - açılmış pambıq: ağındı. < oğunlı.  

açılmış  1. şımarıq. şımarmış. safalmış. yırtlaq. yartlaq. yarılmış. 

yırtılmış. partlaq. - yırtlaq göz. 1. çözük. közük. köçük. 

ərimiş. 1. arığ. ərimiş. süzgün. ərincək. arığ. ərinmiş. zəif. 

1. qırlıq. qırılmış. qırlımış. kərik (< kərmək. kəsmək). 

yarıq. yarılmış. yarlımış. 1. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. 

qabığlanmış. 1. yarılmış. - (qurutmağ, dənəsin çıxarmağ 

üçün) açılmış, yarılmış yemiş: qaq. kav. 1. yazınmış. 

yasınmış. sərinmiş. - yatınlar yasınmış, ışıqlar sönmüş.  

- işlərin üsdü açılmış: üzü gedmiş, astarı çıxmış.  
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açılmış  anğıkıt. yayılmış. çıxarılmış.  

açılmış  yanğıt. yaynıt. yayılmış. çıxarılmış.  

açılsa  - birinə sır açılmaz, açılsada qaçılmaz.  

açılsın  - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

- qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın. (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

açıltıqınta  açıldığında. - açıldığında, tikələrə parçalanan, bölünən, 

odlu yaraq: xumpara. xumbara. qumpara.  

açım  1. açma. çıxma. çıxım. haşiyə. 1. üzv. 1. açma. yorma. 

yorum. təfəeül. falaçılıq.  

açımaq  - bir gizni, sirri, içi açımaq: sökmək. qoxulatmaq. iylətmək. 

ifşa edmək. - yarın onun işlərin qoxulatacağam.  

açımlanmaq  soğumaq. iştahdan düşmək. ürəyi vurulmaq.  

açın  1. ehsan. ikram. tumar. 1. qonaqlıq. - açın yaşamaq: 

vaxdın qonaqlıqda keçirmək. - açın vermək: qonaqlıq vermək.  

açınım  1. açındırma. sərmə. 1. gəlişmə. inkişaf.  

açınıştırılmaq  açınışdırılmaq. acınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 

yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 
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yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək.  

açınıtmaq  acınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. 

iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. 

eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək.  

açınq  acınğ. 1. açığlıq. yarınğ. ( çuxurluq. eniklik). 1. yalınğ. 

diklinğ. itlinğ. ( dikləmənğ. qalğuqluq).  

açınlanmaq  açınmaq. açqınmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. 

tapsanmaq. güşatınmaq. yüngüllənmək. yengillənmək. 

yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: 

açıq). kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. 

(< köv: kav: boş). içi, könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, 

inşirah, inbisat duymaq.  
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açınlaşmaq  dallanıb budaqlanmaq dal budaq salmaq, atmaq. 

dallanmaq. yayqınlaşmaq. genişlənmək.  

açınlıq  açınma. açığlıq. içi, könlü açılma. içaçlıq. boşaçlıq. 

yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

açınma  açılma. 1. gəlişmə. açınım. inkişaf. 1. təəssüf. əfsus. 1. 

çıxınma. faş olma. faşlanma. başlanma. intişar. nəşr 

olma. 1. açınlıq. açığlıq. içi, könlü açılma. içaçlıq. 

boşaçlıq. yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. 

gövklük. kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. 

yarlalıq. yasarlıq ( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. 

fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

açınmaq  1. açılmaq. yayılmaq. döşənmək. uzanmaq. tullanmaq. - 

sözə döşənmiş: sözü əninə boyuna anlatmaq. 1. qazınmaq. 

sökünmək. təcziyə olunmaq. - daş topraq yağıntı ilə 

qazınır. 1. açqınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. 

boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. 

yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. 
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yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). kövünmək. 

göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: kav: boş). 

içi, könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat 

duymaq. 1. xaşlanmaq. aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. 

əğlənmək. əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. 

dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq. 1. açılmaq. 

açarlanmaq. bollanmaq. bağışlamaq. ikram edmək. 

ehsan edmək. doyumlamaq. tumarlamaq. - bəy ərin 

açındı: bəy əsgərini doyurub səvələdi. - açınan at yüyrək olur: 

tumar görmüş at yeyrək, yorqa olur. - ər qoyun açındı: otardı. 

yem verdi. 1. söyləmək. bilinmək. etiraf edmək. - ər suçun 

açındı: bilindi.  

- göz göz edib, çözünmək, açınmaq: incələnmək. 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, 

etüd edinmək.  

açınmamaq  aymaq. utanmaq. çəkinmək. usanmaq. - ayman: çəkin. - 

aymanmadı: çəkinmədi.  

açınsama  gəlişim. istikişaf.  

açıntı  açındı. comət. iyid. cəvanmərd.  
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açıntırma  açındırma. açınım. sərmə.  

açıortay  açı ortay. bir doğru açını (qaimə zaviyə) iki bölünən 

tikələrinin hər biri.  

açıraşmaq  1. ayrılmaq. 1. dağılmaq.  

açış  1. açı. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. 

yozma. çözü. çözüş. çözmə. tə'bir. təfsir. təşrih. şərh. 1. 

açı. açma. açlama. başlatma. başlanış. - qurultay açışı. 1. 

açılış. dərtiş. dartış. dəriş. yarış. - sərgi açışı: dartışı. - 

işlərin açışı: dartışı. 1. iftitah. ərəfə. 1. sınış. yenğiliş. 

yanğılış. düşüş. məğlubiyyət.  

- qapış açış: qapanış açılış. daralış genəliş. darış geniş. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst.  

açışımlıq  açışlıq. anlaşmazlıq. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. 

dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qavqa. 

qovqa. qırgur. qırgür. qırçınma. pozuşluq. pozuşma. 

pozuşum. mucadilə. munaqişə. niza'. - aralarında 

pozuşluq, pozuşuqluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, ayrılıq, 

soğuqluq, ixtilaf düşmək. pozuşmaq. munaqişə edmək.  

- aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: dartışma. 

dartışıq. dartışıb pozuşmaq.  
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açışlıq  açışımlıq. - aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, 

açışımlıq, ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: 

dartışma. dartışıq. dartışıb pozuşmaq.  

açışma  ayrışma. inhilal.  

açışmaq  1. açılmaq. açınmaq. 1. çözümlənmək. çözgüşmək. 

çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. ərişmək. 

həll olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. 

sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. parçaşmaq. 

balçaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq. səpişmək. 

sərpişmək.  

açıştırmaq  açışdırmaq. ərişdirmək. çözgüşdürmək. çözüşdürmək. 

ayrışdırmaq. dağışdırmaq. söküşdürmək. ərittirmək. həll 

etdirmək.  

açıt  1. açat. hicr. ırqlıq. ırqılıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. ayrılıq. 

1. açtı. həşti. sökə. oyuq.  

açıtamaq  söylətəmək. çəkətəmək. çəkdirəmək. darıtmaq. - bir söz 

çəkətəmədi.  

açıtay  patlayan. açılan.  

açıtlıq  açıtlıq. açatlıq. qurtulma. fidyə. azadlıq qarşıtı verilən 

para.  
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açıtmaq  1. acıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. aşıtmaq. xaşlamaq. 

xaşlatmaq. əğlətmək. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. 

tinlətmək. dinətmək. ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə 

qoymaq. 1. yazıtmaq. azıtmaq. uzaqlatmaq. başdan 

savmaq. olduğu yerdən, durumdan, istəkdən yayıtmaq, 

sapıtmaq.  

- çay, düğu xaşlamaq.  

- donu çözütmək, açıtmaq: əritmək. qatılıqdan çıxarıb 

sıvıqlaşdırmaq, suyuqlaşdırmaq, yumşatmaq.  

- ara açıtmaq: ara vurmaq. pozmaq. ixtilaf, nifaq salmaq.  

açqa  ( çq < metatez > qç ) aqça. para. 1. aşqa. tikişləri sökmədə 

işlənən, haça biçimli, haça qovşağı (iki qolunun arası) iti 

arac.  

açqal  aşqar. aşqal. açıq. yırıq. bəlli.  

açqala  açıqına. aşqara ( r <> l ) aşqala. yırqın. yırtığına. bəllək.  

açqapa  tez. tələsik. - açqapa girib çıxdı. - açqapa bir nərsə ye ged.  

açqara  açıq ara > aşikara. açıqca.  

açqarağ  aç qarağ. acgöz. acqara. obur. opkur. doymaz. 

tamahkar. doymaz.  

açqarın  açqurun. göy qurşağı.  
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açqasız  akcasız. badava. alayına. alaylay. parasız.  

açqı  pərdax. sığal. cila.  

açqıç  1. açqı. açıcı. açqı. açar. haçar. anahtar. 1. açıqlama. 

içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. şərh. 

tozih. 1. açma. içtin. içaç. özüz. içüz. içöz. təcziyə.  

açqıç  açğıç. aşqıç. açar.  

açqıç  açğıç. aşqıç. bax > açar.  

açqıçı  1. parıldatan. sığalçı. cilaçı. pərdaxtçı. pərdaxçı. 1. 

haçarçı. açarçı.  

açqıçlar  açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. 

aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.  

açqılamaq  1. cilalamaq. pərdaxlamaq. 1. haçarlamaq. açar salmaq. 

1. açılamaq. açmaq. açığa vurmaq. aynamaq. 

aydınlamaq. aydanlamaq. 1. səpmək. səpələmək.  

açqın  açğın. açğun. aydın.  

açqın  aşqın. azqın. atqın. saptıq. sapqın. püsgümüş. kövrük. 

köhnük. kövnük. çözük. çürük. əsgik. geçgin. keçgin. 

paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. 

pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş.  
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açqınmaq  1. açınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. 

bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. yüngüllənmək. 

yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. 

yasarınmaq ( < yaz: açıq). kövünmək. göyünmək. 

gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: kav: boş). içi, könlü 

açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq. 1. 

ıçqınmaq. açılıb buraxmaq. qaçırmaq. əldən vermək. 

yelləmək. - çöldəki sonanı qoğub, evindəki toyuğu ıçqınma.  

açqır  ışıqlı.  

açqu  1. açacaq. parlatacaq nərsə. cilaç silaç. 1. kilit.  

açquç  aşkış. açar.  

açqun  açğun. açğın. aydın.  

açqurun  açqarın. göy qurşağı.  

açlama  1. açı. açış. açma. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. 

yozma. çözü. çözüş. çözmə. tə'bir. təfsir. təşrih. şərh. 1. 

açılama. çözmə. çözümə. çözəmə. çözəlti. təcziyə. 

analiz.  

açlamaq  açmaq. 1. (yemişi, nərsəni qurutmağ, dənəsin çıxarmağ 

üçün) parçalamaq. balçalamaq. yarlamaq. yarmaq. 

qaqlamaq. kavlamaq. 1. haçlamaq. haşlamaq. 
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haçalamaq. haşalamaq. qaşlamaq. faşlamaq. ifşa 

edmək. 1. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. bağlamıq. bir nəyi 

başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir nərsədən 

açma, ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. kavdan. 

kovdan. boyun. boru. 1. ənqlətmək. ənlətmək. ənlilətmək. 

genlətmək.  

- aşlayıb açlamaq: aşlayıb daşlamaq: bir yerə yığıb 

dağıtmaq.  

açlanmaq  açıqlanmaq. anğlanmaq. ənqlənmək. ənlənmək. 

ənlilənmək. genlənmək.  

açlaşmaq  aşlaşmaq. eşləşmək. qazılıb çuxurlaşmaq.  

açlayamayan  qaldıramayan. düzəltəməyən. iyilətəməyən. 

yaxcılatamayan. islah edləyəməyən. - nədənləri 

düşünəməyən, bu durumu qaldıramayan kimsələrin əlinə 

düşmüşük.  

açlıq  1. kalxlıq. qaqlıq. dışarı doğru qalxmış, çıxmış. eyvan. 

ayvan. balkon. 1. tikintidə, daşlar arası boşluğu dolduran 

kiçik daş qırıqları. 1. döşən. yaylıq. bəsat.  

açlıqlama  çözümləmə. təhlil. analiz.  

açlınmaq  açılmaq·.  
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açlışmaq  açılmaq. - qapılar açlışdı.  

açma  açım. 1. dəlik. 1. çiy, işlənməmiş toprağın, yeni əkişi. 1. 

döşətmə. yayma. bəst. 1. kəşf. 1. qüvşar. küvşar. koşar. 

küşad. kovşad. küvşad > qoşad (fars). (< kövşad < 

kovşamaq: açmaq. qazmaq). 1. açım. yorma. yorum. 

təfəeül. falaçılıq. 1. açı. açış. açlama. yoru. yoruş. yorma. 

yozu. yozuş. yozma. çözü. çözüş. çözmə. tə'bir. təfsir. 

təşrih. şərh. 1. çıxma. çıxım. haşiyə. 1. təşrih. 1. kəsmə. 

parçalama. ayırma. ayıqlama. 1. açıqlama. içtinləmə. 

içaçlama. özüzləmə. 1. açış. zəfər. 1. təcziyə. analiz. - 

qanaçma: qan analizi. 1. yayma. yayılma. sərmə. bəst. 1. 

bir kor yeri abadlama. 1. baca. deşik. mənfəz. 1. anlama. 

çözmə. kəşf edmə. 1. təşrih. sərgi. ekspozisyon. məşhər. 

1. açqıç. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. 

aydınlama. izah. şərh. tozih. 1. yayma. yayratma. 

çaşırma. açma. carlama. duyurma. aşqarlama. 1. iqamə. 

1. başlama. yarma. iftitah. 1. açqıç. içtin. içaç. özüz. içüz. 

içöz. təcziyə.  

- ara açma: aralaşıq. ayrışlıq. pozut. nifaq.  

- oruc açma.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- yuxu açma pitiyi: uyuluq. yuxuluq.  

- qarın açma: qarnaçma. iştahlanma.  

- qərqərə, ipi düzənli yığıb, açma üçündür.  

- yol açma: bıraxır.  

- kişini öz öldürməsinə bıraxan nədənlərdən, iç sıxıntısının 

çoxluğu, qabalığı, içduyu sorquların buruşuqluğu, yanıt tapa 

biləməməsi olabilir.  

- bu yol bizi böyük qanca bıraxdı.  

açma  çözgü. həll.  

açma  turşu.  

açmaq  (<> saşmaq). (açlamaq. ) 1. (# eşmək. ). 1. çözmək. 

qarmamaq <> kərməmək <> gərməmək. incələmək. 

tətqiqləmək. 1. cayıqdırmaq. yazmaq. yayıqdırmaq. 

iyiləşdirmək. gərmək. genişlətmək. macarmaq. 

bacarmək. bəcərmək. həll edmək. cırmaq. ayırmaq. 

yarmaq. - yel günü yayıqdırdı: yel havayı açtı. - darı 

ağrığanı iyikdirdi: əlac xəsdəyı iyiləşdirdi. - çiyin açmaq: 

ağın çıxartmaq. içyüzünün ortaya çıxarmaq. 1. gərmək. 

qərişmək. əğirmək. çözmək. 1. ayırmaq. qaçıtmaq. 

qaçırtmaq. sıçratmaq. 1. gəbətmək. öldürmək. yasmaq. 
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dağıtıp yaymaq. çözmək. yox edmək. 1. qavşatmaq: 

gəvşətmək. kovşatmaq. boşaltmaq. 1. yorıtmaq. 

yürütmək. yeritmək. yoğurtmaq. sürtmək. sürdürmək. - ot 

onun qarnın açdı: yorıdı. 1. düzətmək. çüjtürmək. 1. 

aşmaq. almaq. üstün gəlmək. fəth edmək. - yağı elin 

açtımız. - ağır dağdan açan kim. 1. qartamaq. qırmaq. 

kərtmək. kəsmək. qazmaq. 1. yorğurmaq. yormaq. 

yolqurmaq. - buxcanı yor: aç. - yorulmuş qapı: açılmış qapı. 

1. aruğlamaq. arqurmaq. arqırmaq. boşaltmaq. 

təmizləmək. - ara açmaq: ara arqurmaq. 1. yasmaq. 

yazmaq. yaymaq. 1. buraxmaq. tərk edmək. 1. yarımaq. 

doğmaq. - gün yarıdı. 1. başlatmaq. iftitah edmək. 1. 

saçmaq. çişmək. çışmaq. şıçmaq. genişlətmək. 

şollatmaq. 1. sökmək. ayırmaq. həll edmək. 1. 

yaruğlamaq. ışıqlamaq. 1. talqamaq. talğamaq. dal dal 

edmək. təfriq, təcziyə edmək. 1. yormaq. vermək. 

saymaq. həml edmək. - hər kəs öz oyun (fikrin) yorar: verər. 

- iyiyə yormaq: yaxcıya açmaq. 1. ağtamaq. çəkmək. 1. 

(yemişi, nərsəni qurutmağ, dənəsin çıxarmağ üçün) 

parçalamaq. balçalamaq. yarlamaq. yarmaq. qaqlamaq. 
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kavlamaq. 1. haçlamaq. haşlamaq. haçalamaq. 

haşalamaq. qaşlamaq. faşlamaq. ifşa edmək. 1. 

içaçlamaq. anlatmaq. bəlirtmək. düşündürmək. 1. 

örtüşün qaldırmaq. faş edmək. 1. qazmaq, oymaqdan 

açılan, ortaya çıxan. - bir çuxur açmaq. 1. əngəli, tıxacı 

qaldırmaq. 1. aralamaq. - aranı açmaq. 1. tə'sis edmək. 1. 

anlatmaq. bəlirtmək. izah edmək. 1. çözmək. 1. fəth 

edmək. 1. yaymaq. 1. qırdırmaq. 1. açıqlamaq. 1. çalmaq 

> çəlmək. - sirrin çalmaq. 1. faş edmək. 1. balçamaq. 

parçalamaq. palçamaq. bölmək. 1. çevirmək. - səfəni 

çevir. 1. dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. 

ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. 

parçalamaq. balçamaq. boşaltmaq. əğritmək. pozmaq. 

xərablamaq. fəsx edmək. 1. geçirmək. atlatmaq. 

savmaq. aşırmaq. - ayaq açmaq: saz deyişmələrinə ilkin 

sözü atmaq. - dil uzatmaq, açmaq: dil yarmaq. faş edmək. 1. 

yaymaq. ararmaq. aralamaq. yermək. 1. gərmək. - qanat 

gərmək: qanat açmaq. qorlamaq. qorumaq. 1. gərmək. 

tirləmək. 1. kovmaq. kavmaq. kafmaq. ayrımaq. 

aryamaq. yarımaq. dəlmək. deşmək. bölmək. 1. 
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qazlamaq. yırtmaq. yarqıtmaq. hallaşlamaq. uyarmaq. 

oyatmaq. tənbih edmək. yarqamaq. yarqılamaq. 

kovuzlamaq. enləmək. içaçlamaq. təfsir edmək. təşrih 

edmək. 1. sırıtmaq. lütləmək. 1. törəmək. çıxarmaq. 1. 

yansıtmaq. bəlirtmək. göstərmək. aşqarlatmaq. 1. açığa 

vurmaq. çıxarmaq. ifşa, faş edmək. 1. çözmək. əğritmək. 

pozmaq. yıxmaq. dağıtmaq. 1. asmaq. çəkmək. dartmaq. 

- bayraq çəkmək. - andac açmaq: yardım toplamaq. 1. 

ayırmaq. düşürmək. - onu məndən düşürdü. 1. ortaya 

çıxarmaq. düşürmək. çıxartmaq. 1. gəlişdirmək. 

becərtləmək. becərtmək. içaçlamaq. 1. göstərmək. 

yansıtmaq. ışığa vurmaq. bəlirtmək. aşqarlatmaq. 

sunmaq. ibraz edmək. 1. endirmək. - arabanın matorun 

endirmişlər. 1. iç edmək. içaçlamaq. təhlil edmək. 1. 

yansatmaq. yaymaq. genətmək. bəst vermək. münbəsit 

edmək. 1. gərmək. - qanat gərmək, açmaq: qanadı altına 

almaq: qorumaq. kölgələmək. 1. ititmək. itilətmək. 1. 

taramaq. daramaq. arıtmaq. təmizləmək. - saçın 

daramaq. - saqqalın daramaq. - yün daramaq. 1. turultmaq. 

durultmaq. tortılı nərsəni durdurub, tortısın dibə köçdürüb 
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arıtlatmaq, aydınlatmaq. təsfiyə edmək. 1. tuyurmaq. 

duyurmaq. ifşa edmək. nəşr edmək. - bunları 

duyurmamalı. 1. tutmaq. işlətmək. - çətir, örtük, pərdə 

tutmaq. 1. qazmaq. - quyu qazmaq. - kərdini qazmaq. 1. 

ağızlamaq. başlamaq. 1. aşmaq. əşmək. eşmək. 

qazmaq. 1. almaq. qapmaq. fəth edmək. - ölkər alıb açdı. 

- bağlasın aç: buxcasın aç. 1. sılağlamaq. sığallamaq. 

cılalamaq. pərdaxlamaq. kəşf edmək. 1. yarlamaq. 

yarmaq. 1. başlamaq. 1. yatsamaq. yasmaq. düzəltmək. 

təsviyə edmək. yozmaq. yazmaq. 1. aşmaq. iqdam 

edmək. əməl edmək. 1. yarmaq.  

- açmaq istəmək: açsamaq.  

- çəkib açmaq: tarımaq. faş edmək.  

- qapı açmaq: { 1. yol açmaq. örnək vermək. örnək olmaq. 1. 

başlamaq. təşəbbüs edmək. 1. yaraqlanmaq. talaşlanmaq}.  

- açıb yırtmaq: dərmək. dərimək. taramaq. qazımaq.  

- bütün, toplu nərsəni açıb saçmaq, ayırmaq: yolmaq. 

didmək. - qoyunun yapıqın (yunun) yoldu.  

- yuxu yozmaq: açmaq. - işi yarladıq. - işi yarlamadan işə 

düşdük.  
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- yol açmaq: örnək olmaq.  

- fal açmaq: təfəüül edmək.  

- qapını böyük açmaq: ağır xərcə girmək. işi böyük götürmək.  

- açıq qapılı: qonaqçıl.  

- qapını böyük açmaq: ağır xərcə girmək. işi böyük götürmək.  

- takım açmaq: yanğın tulumbasın iticə qoşdurmaq.  

- açıb göstərmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək: çılpaqlamaq.  

- açıb qoşmaq: açıb sökmək. qaşlamaq. qaşlatmaq. 

xaşlamaq. xaşlatmaq. soxuşturmaq. azarlamaq. paylamaq. 

yamanlamaq.  

- göz göz edib, çözmək, açmaq: gözələmək <> çözələmək. 

gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. incələmək. araştırmaq. 

oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək.  

- ev açmaq: özü üçün özəl (şəxsi) ev eşik qurmaq.  

- günəş açmaq: günün bulutlardan sıyrılıb görünməsi.  

- yoğur açmaq: axlovla, yararaq açmaq. yufalamaq.  

- paraların hamısın düşür baxalım.  

- topulub çözmək: təpilib yıxmaq, dağıtmaq.  

- soru açmaq: tozih xastən.  

- diş açmaq: dişəmək.  

- düş açmaq: yuxu yozmaq, yormaq.  
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- diş açmaq: dişəmək. dişlətmək. deşəmək. deşləmək.  

- dil açmaq: sözə başlamaq.  

- düş açmaq: yuxu yozmaq, yormaq. yuxu.  

- önəmsəyib, açmasına çalışmaq: dörd əllə sarılmaq.  

- olmasına yol açmaq: gerçəkləşdirmək. oluşdurmaq. 

ərişdirmək. səbəb, bais olmaq.  

- göz açmaq: oyanmaq. diqqət edmək.  

- ara açmaq: uzaqlanmaq. aralanmaq. aralaşmaq. arçalmaq.  

- gözlərini açmaq: oyatmaq. uyarmaq. diqqətin çəkmək. - baş 

açmaq: bir işə çox istəkli olmaq.  

- ara açmaq: geridə, dalıda qoymaq. aşılmaq.  

- aralarını açmaq: aralaşdırmaq: pozuşdurmaq.  

- başına iş açmaq: başını oda yaxmaq.  

- bayraq açmaq: təslim olmaq.  

- boğaz açmaq: ağac diblərini qazaraq qabartmaq.  

- çözməsi çətin sorunu açmaq: bir yolunu bulmaq.  

- çadır açmaq: çadır qurmaq.  

- çağ açmaq: yeni bir devir başlatacaq olmaq.  

- çanaq açmaq, tutmaq: 1. yol, imkan açmaq, vermək. 1. 

üzünə söz gətirmək.  
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- qələm açmaq: qələm qətdəmək, dərşəmək, taraşlamaq, 

yonmaq.  

- qucaq açmaq: bağrını açmaq. yaxınlıq edmək.  

- paxla tökmək, atmaq, açmaq: paxla falı: paxla ilə fala 

baxmaq.  

- ağız açmaq: gizli nələri söyləmək.  

- bu jaket səni açır: sənə yaraşır.  

- ara açmaq: aralaşmaq. ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq. 

ıramaq. ıraqmaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. 

ırqalaşmaq. uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

- yol açmaq. yol göstərmək: ışıq tutmaq. qılavuzlamaq.  

- yol açmaq: oyuqlamaq. oyumaq. oymaq. uyandırmaq. 

oyandırmaq. - istək oyuqlamaq: istək oyumaq: istək oymaq: 

istək uyandırmaq: istək oyandırmaq: istəyinə, istəməsinə yol 

açmaq.  

- başına iş açmaq: çalaqapa çəkmək. duzağa, dolağa 

salmaq.  

- qotur açmaq: qotur, quduz, uyuz düşmək.  

- ara açmaq: aralanmaq. uzaqlaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. 
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ırqalaşmaq. ayrılmaq. köçmək. atılmaq. vazgeçilmək. tərk 

edilmək. bölünmək. çözgülmək. çözülmək. çözünmək. 

dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll olmaq. savılmaq. 

savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. 

pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq. ayrı yol tutmaq. baş 

çəkmək. sıyrılmaq. təqsim edilmək. balçanmaq. balçalanmaq. 

parçalanmaq. parçlanmaq. bölünmək. pozulmaq. qırılmaq. 

kəsilmək. açılmaq. sıyrılaq. seçilmək. başını alıb gedmək.  

- iş açmaq: iş çıxarmaq: uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz bir 

soru, məsələ, güclük, zorluq ortaya çıxartmaq.  

- arx, uzadısı oyuq açmaq: qandağlamaq. çandağlamaq. 

çəndəkləmək. kəndəkləmək. xəndəkləmək.  

- batışına, fəlakətinə yol açmaq: qanına çörək doğramaq.  

- könlünü açmaq: için anlatmaq.  

- qanat açmaq: qanatlanmaq.  

- qapıyı böyük açmaq: 1. böyük gedər, tükətim, xərc altına 

girmək, yol açmaq. 1. bir işə yüksəkdən başlamaq, tutmaq, 

götürmək, yapışmaq.  

- iki qolu əninə açmaq: qatman. qulaç. qolaç.  

- qapı açmaq: 1. nərsənin sözün edmək. 1. sözə başlamaq. 1. 

yüksəklərdən, ilərlərdən, artığından söyləmək. - mən bir 
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dedim, o ondan qapı açdı, mən on dedim, o yüzdən.  

- nərsəni eşələyib yer açmaq: biçmək yonmaq. yontmaq. 

yontamaq. qəttələmək. kərttələmək. kərtləmək. qartlamaq.  

- nərsənin oluşuna yol açmaq: sağlamaq. savqalatmaq. 

sovqlatmaq. sovq vermək. itmək. itələmək. itəgələmək. itmək. 

itələmək. itəgələmək.  

- ürəyində yer almaq, açmaq: saqqızın oğurlamaq. ışığın 

oğurlamaq.  

- qapıları qapıyıb, pəncərələri açıb: ana yolu bıraxıb, qıraq, 

sapaq yolu seçmək.  

- ip açmaq: ipi açıb eşmək.  

açmaq  açığa vurmaq. ayırmaq. aralamaq. arılamaq. ayalamaq. 

aydınlatmaq. baltalamaq. boşatmaq. canlandırmaq. 

çalmaq. çanımaq. çapmaq. çatmaq. çəçmək. çiçək 

atmaq. dartmaq. çəkmək. - qapını aç: eşiki dart. 

dəngəmək. dəğərləmək. doğmaq. düzətmək. fəth 

edmək. gövşətmək. güşətmək. həll edmək. ifşa edmək. 

işləmək. itələmək. kəsmək. qazmaq. qovmaq. 

qovuşmaq. ovşamaq (oğulmuş). oymaq. paqlamaq. 

pardaqlamaq. pardalamaq. parlatmaq. pası açmaq. 

sağmanlamaq. sahmanlamaq. samlamaq. saylamaq. 
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təmizləmək. uzağa sürmək. yalınlamaq. yaymaq. 

yumuşamaq. zəbt edmək.  

açmaq  araşmaq. araçmaq. çözmək.  

açmalar  açqıçlar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. 

aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.  

açmalıq  1. kir gedərən. sabın. 1. yarmalıq. iftitahiyyə. 1. sabın. 1. 

kirdən pasdan açan nərsə. sabın.  

açmamaq  1. gizlətmək. - gizin, saxlın, sirrin açmamaq, gizlətmək: 

qapağın açmamaq. 1. içində yaşatmaq. dışarı verməmək.  

- göz açmamaq, açamamaq: bolca tapmamaq. fürsət 

bulmamaq.  

- qapağın açmamaq: 1. gizin, saxlın, sirrin açmamaq, 

gizlətmək. 1. ifşa' edməmək. 1. (kitabın, nərsənin) heç üzünə 

belə baxmamaq.  

açman  1. azman. iğdiş. əxdə. enik. enənmiş.  

açmaz  1. çəlşik. çəlişik. güc, zor durum. 1. kələk. əğrib. giriz. 

gizir. girişim. hilə. 1.sırr. gizik. giz. gizəm. sax. - bəkdaş 

açmazı: çox sıxı tutulan sırr. 1. mat. 1. çıxmaz. bünbəst. 1. 

baykut. 1. çıxmaz. tapırın. tapmaca. giz. bilməcə. 1. 
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çıxmaz. rəmz. dək. dəng. çıx. - açmaz qoymaq: olduğu 

kimi buraqmaq. üzü üstü buraqmaq. 

açmazlanmaq  açılmaq istəməmək. 

açmazlıq  kitümlük. sır saxlama.  

açmaztan  açmazdan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

açmuq  açmaq, ağartmaq ürünü. gəc. - açmuq taz: başı kəclə 

bulanmış kimi sıvanmış kəl.  

açnama  açnayış. açnaşıt. açnatış. bəlnəşit. bəlnəş. hazırlama. 

istehzar. 

açnaşıt  bax > açnama.  

açnatış  bax > açnama.  

açnayış  bax > açnama.  

açraq  açrağ.ayraq. ayrıq. məhrum.  
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açraldım  ( c <> y ) ayraldım. ayrıldım. məhrum oldum. - ərkimdən 

açraldım: gücdən düşdüm.  

açralıq  ( c <> y ) ayralıq. ayrılıq.  

açralıq  arçalıq. ayrılıq. cüdalıq. başqalıq. təklik. tanqalıq > 

tənhalıq.  

açralma  dallanma. dillənmə. ayrılma.  

açralmaq  ayrılmaq. - köpçülükdən açralqan: huquqdan acıraqan, 

ayrağan.  

açraldım: ayrıldım. məhrum oldum. - ərkimdən açraldım: 

1.ixtiyarım qalmadı. azadlığımdan kəsildim. 1.tutuldum 

basıldım. 

- onlar birbirindən açıradılar: onlar ayrışdılar.  

açraşmaq  ayrışmaq. ayrılmaq. boşanmaq.  

açratılan  ayratılan.məhrum edilən.  

açratılqan  məhrum olan.  

açratınlıq  ayratınlıq. uzmanlıq. usmanlıq. maharət. ixtisas.  

açratınmaq  ayratınmaq. uzlanmaq. uslanmaq. uzmanlaşmaq. 

bilginmək. mə'rifət, hünər yiyələnmək. ixtisaslaşmaq.  

açratmaq  ayırdmaq.  

açrılmaq  asrılmaq. atrılmaq. ayrılmaq.  
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açsamaq  açmaq istəmək.  

açta  <> aşta. ağızalma. dan yeməyi. səhər yeməyi. sübhanə.  

açtı  açıt. həşti. sökə. oyuq.  

açtıq  kaftıq. kavtıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik.  

açtırmaq  açdırmaq. 1. çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. 

ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. 

sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. 

gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. 

fəsx etdirmək. 1. açturmaq. saşturmaq. yazdırmaq. 

çözdürmək. - bu düğünü yazdıran gəlsin. - bu işi 

yazdıramazsın. - bu düyünü saştur.  

- başına iş açdırmaq: işi yoxuşa sürmək. olmasın (yaramaz, 

naşıyana) kimi davranıb, güc duruma düşmək, soxulmaq. 

güclük çıxarmaq. 

açtırmaq  açdırmaq. 1. qazıtmaq. eşdirmək. 1. əkilməmiş, xam yeri 

işləmək. 1. aşdırmaq. eşdirmək. qazdırmaq.  

açtırmamaq  açdırmamaq.  

- göz açdırmamaq: bolca, fürsət verməmək.  

- ağız açtırmamaq: danışmağa yer verməmək.  
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açturmaq  açtırmaq.  

açu  1. açı. açıq. aralıq. 1. kəsgin. sərt.  

açuq  açıq. 1. açıl. iyi xuylu, mülayim. 1. açıq. işuq. iyuq. 

qutuq. qutlu. mübarək.  

açurmaq  acıqtırmaq. aç buraxmaq.  

açuv  açıq. kövşad.  

afacan  1. ( v<> f<> x). ivəcən. evəcən. döğəgən. axan. axıqan. 

ağaqan. çabalan. çapaqan. çağnaşan. ova (ələ. ovuca) 

sığmayan. qılıqlı. qılıplı. kaprisli. 1. yamanqa. yaramaz. 

haylaz. qamsıx. yaramaz. haylaz.  

afaq  < apağ < ap + ağ. 

afal  - afal afal: şaşqın şaşqın.  

- afal tafal: çox şaşqın. 

afəridən (fars)  < yaprıtmaq. yaratmaq.  

afət  < ağıt. ağı. qoğa. qoğara. 

afılqu  bir dəniz ağacı· - avılqu.  

afqırmaq  avqırmaq. havlamaq. hürmək.  

afşalamaq  avşalamaq.oğşalamaq. dərimək. tarımaq. saçmaq. 

səpələmək.  

afşar  bax> avşar. 
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afşın  opçın. apçın. avşın. zirəh. dəmirağ.  

aftafa  afdafa (< avtafa. avdava (< av. avlamaq: yığmaq. avlaq: 

meydan. qab. hisarlı, bağlı yer) (ağtaba. 1. (< axıtmaq). 

axıtma ayqıtı. 1 < avmaq: su avlayan. yığan. 1 < ? kov 

(kovaq). kova. qunduq).1.( < axtama). axıtma ( < axıtmaq). 

oyqa. kündək. kündüq. kündük. kövündük. tüncə. ibriq. 

ivriq. qumqan. qumquma. uzun lüləli olub, su axıtmağa 

yarar qab. (aftabə (fars)). - aftafaçı: axıtmaçı.  

aftafa  afdafa. bax > avtafa.  

ah zar  ağı sar. 

ah  (< ağ). iç. - ah çəkmək: iç çəkmək: iç keçirmək: için 

çəkmək. dalqınarmaq. üzüntüylə dərindən solumaq. 

qücsünmək. için boşaltmaq. iç çəkmək. göğüs keçirmək. 

üzüntülü, dərin solumaq.yağurmaq. ün dartmaq. tarçın çəkmək 

tarçın dartmaq. dar için çəkmək. inləmək. hayıfsınmaq. əfsus 

yemək. 

- ahi nalə: sağun. ahı ənin. ahi fəğan.  

- ahi nalə edmək: saqunmaq. sağunmaq. sığınmaq. göz yaşı 

axıtmaq. yalvarmaq.  

- məzlumların ahı, dadı: yasıc.  

- birinin ahı tutmaq: qarqışı yetmək.  
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aha !  1. ala! vurqu şaşqınlıq göstərən səs: aha! gəldin. ala 

ba!.1. ahan !. ha !. doğru !. gərçək !. 1. iştə !. al !. ala !. 

öylə !.  

ahah  bax > ahanğ.  

ahaq  bax > ahanğ. 

ahan !  aha !. ha !. doğru !. gərçək !.  

ahan  baxın ! diqqət !. buduba !. ahanda: tamamda. tamam. 

yaxcıda.  

ahanq  ahanğ.ahah. alçı. alıç. kirəc. saruc. 

ahar  < acar 1. iti. şüv. zuğ. şüt. 1. ağar. ağ. axar. acar. ağlıq. 

düzgün. 1. aşır. - aşırlı kağaz. - aşırlı yəxə. - paltar aharı: 

aşı. 

aharı  ağarı. dəvə yunundan bir çeşit incə aba. 

aharlamaq  axarlamaq. acarlamaq. cilalamaq. sığallamaq.  

ahatlanmaq  dincəlmək. quşaq atmaq. soyunmaq.  

ahextən (fars)  < axıxmaq. yağıxmaq.  

ahəngli  həngli. uyqulu.uyqut. uyumlu. uyqar. yaraşıvlı.  

ahənq  ahəng (fars).1. < axınc. axınğ. axıc. axış. tezlik. təlsəklik. 

tələsiklik. tə'cil. 1. < axunq (axmaq. yaxmaq). (< oxunuğ. ). 

çalav. çalğı. çalqı. saz. yatuq. 1. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. 
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çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. 

çapul. çapvul. yürüt. yürüş. yüyrüş. - axınc edmək: hicum 

edmək. qəsd edmək. havalanmaq. 1. uyarlı səslər. 1. sürək. 

sürət. ivinti. çapıqlıq. çabıqlıq. 1.don. məqam. 1.uyqu. 1. 

düzə. düz. doğru. düzən. qural. uyqu. uyum. uyqunluq. 

dənglik. harmoni. həng. - ahəngli: həngli.1.həng. hing. 

hava. - "hay hay" hingildədilər. 

ahənqsiz  ahəngsiz.uyqarsız. uyqaşsız. qarbur. düzənsiz. dizənsiz. 

harmonisiz. 

ahənqsizlik  ahəngsizlik.uyqunsuzluq. düzənsizlik. harmonisizlik. 

ahəstə  bax >. ahüstə  

ahiqtən  ahixtən (fars). < yasıqmaq. üzə, dışar çıxarmaq. (# 

yaşıqmaq: gizləmək). 

ahostəqi  ahostəgi < astalıq. yastalıq. yavaşlıq. uysallıq. ıslaqlıq. 

təənni.  

ahsınmaq  ağsınmaq. ah çəkmək. iç çəkmək.  

ahu (fars)  < ağı. ağu. 1. man. eyb. < zəhər. 1. < avu: tutuq. çəkən. 

sevimli. mə'şuq. məhbub.  

- ahu kimi: alğalı. çox sevimli. 1 ağsaqqal. sayqı dəğər 

yaşlı kişi. 
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ahüstə (fars)  < as. asta. yasta. ast. astaca. astacağ. ağır. yavaş. 

yuvaş. yavaşca. yumşaqca. sikin. - ahüstə - bəstə (fars) < 

asta - basta.  

axisə (fars).  < axış. ahəng. axınğ. 

axtən (fars)  < ağıtmaq. axıtmaq. ağtamaq. axtamaq. boşaltmaq. 

lütləmək. 

ajəng(fars)  < açınğ. bax > açınğ.  

ajtam  ajdam aşdam. acdam. aşpazxana. mibbağ. 

ajun  azun.dünya. aləm.  

ajuraq  bax > acurqa. azurqa.  

ajurqa  bax > acurqa.  

aq  - ağ dəğməz: ağa çalmaz: ağçalmas. qaraşın. əsmər. 

qızlara. - ağçalmaz, yanığ dənli xanım. 

aq  - ağ rəngli qumaş, toxuma: anğur. 

aq  ağ. 1. ağ rəng. çiğilə. örüng. ürünq. arın. təmiz. pak. 

beyaz. - ağ. koyan: ağ tavşan. - ağ bulut: sazaq. - ağ 

tüpinğ: ağ təpə. ağ qala. ağ şəhər. 1. doğuş, doğum 1. 

yüksəliş 1. parlaqlıq 1. devinim, hərəkəlik 1. namusluq. 

iffət, güvenin simbolu. 1. ağır, bərk. çətin. 1. işıldayan. 

parraq. parıldayan. 1. < öğ. uq. iç. batın. çin. ar. təmiz. 
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duru. dəğərli. çin. arassa. tüys. xalis. 1. bitgi xəstəliyi. 

ağaclarda çalılarda yuva qurub yapraqların yeyən qurd. - 

ağı böcəyi. ağ dalağ. ağ böcəyi. ağ qurdu. ağ örən. böcək. 

tırtıl. 1. kül rəngi. qır. çal. doru. sarğılt. boz. ağsarı 1. 

boğum. bükə. əkləm. məfsəl - qoyunun ön bacağı ağından 

qırıldı. 1. boş. issız. ağ yer: ağlanğ. bitgisiz qum təpə. boş 

yer (> ağlamaq. içini boşatmaq) 1. fürsət. - ağa çıxmaq: 

fürsət tapmaq. 1. gözdə bəbəyin oturduğu yer. qon. qona 

(> xana). - gözün ağı: qonğaq. pus. 1. iç. ara. yaşar hardadı? 

buralarda kəndin ağında gəzir. 1. qapı qanatlarını bağlı 

saxlamaq üçün arxasına vurulan ağac dəmir qol. 1. telli 

çalqıların tellərin büküb (burub) açmağa yaran aşıq. tel 

hörgü. tel qulağ. 1. arğos. çiğilə. örüng. örün (> rəng). ağ 

rəng. arassa. tüys. xalis. təmiz. dəğərli. həlal. həq. - 

gönlü ağ: hiləsiz. - ağ xidmət: xilusanə.- iş ağına getdi: iş 

bəraətə getdi. 1. hər nərsənin qırağı izi: tarlanın ağı. 

parçanın ağı. 1. (< av <> yığ). toplayan. top. tor. örtük 

tutaq. duzaq. çökəmə. şalvarın yığılmış yeri. şalvarın 

çatığı. peşi. baş örtüyü. baş bezi. tülipan. qapıt bezi. - 

ağal. ağşaq: ay ağılı (örtüyü). 1. tarla, zəmi, kərdinin sınırı. 
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bu sınırı düzəldən tikanlı ağac. çit 1. yalvarış belə 

(bahəm) əzizləmə sayqama, sevgiyi bildirən söz. gözəl. 

quzu. quzubala. - ay mənim ağ balam, sözə bax. - ağ 

çiçəyim, gəl bura. 1.(boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) 

verilən ad) günəy. güney. cinub. 1.ev. tura. ağıl. sığnaq. 1. 

bel suyu. bel. atıq. gəlmik. məni. 1. ən açıq boya, rəng. 

aydınlıq. hiroin. 1."ağ" gümüşün simgə adı. 1. tor. 1. 

şəbəkə. 1. tumanın iki sallaq bölümünün yapışan 

bölümü. apış. 1.tələ. kovan. çotan. 1.tur. dəndənə. 

dantel. 1.yarıq. açıq. ışıq. 1.yapış. apış. götün, but, 

uyluğun iç bölümü. 1.< > arı təmiz. 1.tor tıntın. aldatma. 

1.kirəcdaş. - sarımtıraq, ağ kirəcdaşı: dənizköpüyü. 1.tül. 

tor. 1.ak (fars) < ağ. ar. 1. eyb. - ağ edmək: ayb edmək. 1. 

afət. asib. 1.qapıq.yapalaq. duzaq. türmə. dustax. 

1.göməç. köməç (< gömmək). kovan. çotan. tələ. 1.tellik. 

tellik. tor. 1.ağarmış. ağqarmış. qarsarlı. qasarlı. qartayıl. 

qarsayıl. qarcayıl. 1.ax. - yanlısına bax, yaxcısa ax: 

tərəfdarlarınabax, yaxcıdılarsa, onlara qoşul. 1. (< ağı). dərd. 

- ağı kəsən darı. 1. ağ (< av) iki tikəni avlayan (yığan, bir 

yerə gətirən) tikə. - şalvar, qoltuq dalağı, ağı. 1. pis. - bu 
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işimizdə ağ oldu. - ağ oldu işlərimiz. 1. eyb. - bu sözün ağı 

yoxdu. - ağını qaldır durulsun, ağını basdır bulansın. {> ak 

(fars). ək (fars)}. 1. əğrilmiş, bükülmüş nərsə, parça, tor. əğrib 

(özəlliklə balığ toru). 1. ahar. ağar. düzgün. 1. tor. örgü. 

hörgü. hörük. örük. tolamıq. dolamıq. duzağ. 1. ağ. 

örünğ. ürünğ. - aq at: boz rəngli at. - aq saqal: saçı saqalı 

ağarmı. qocalmış. 1. iki bacaq arasındaki boşluq. 1. ağ. 

suqaq. su çalı, rəngi. 1. tək. xəlvət. - ağ yer. - ağ kişi: tək 

kişi. - ağlu: dal avlu, həyət. - ağlatmaq: təkləmək. yalınmaq. - 

aban olan, elin günün ağladır: zahid olmaq üçün, hər nəyi tərk 

edməli. 1. iki nəyin arasındki açığlıq. özəlliklə iki qıçın 

aras. - yüz at mənim ağımdan keçdi. 1. bürmə. don, 

torba kimi nərsələrin ağı, buruşuq yeri. 1. aq !: ax !. süz!. - 

axa dur: ax. ax gınan. - qaqa dur: çırp. çırpqınan. - baqa dur: 

bax. baxqınan. 1. salma. kəmənd. tor. tələ. sıpqın. dam. 

şəbəkə. 1. parlaq boya. örünq. 1. arın. saf. düz. kələksiz. 

- ağ kişi: düz adam. 1. babuş. quğu. ağ. av. tor. pərdə. 

yavluq. örtük. şal. başörtüsü. 1. peynir. yoğurt kimi süt 

ürünlərinin gənəl adı. - ağ cıy: süddən peynir. yağ yapmaq.  

- ağ başlı: alabaş.  
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- ağ eləmək: ağın çıxartmaq: çiyin açmaq: içyüzünün ortaya 

çıxarmaq. 

- ağ könül: mehriban. meyirban.  

- ağ su: axar. axcan. axarla axan. gur axıb, yaydada 

qurumuyan su.  

- ağı qaraşı. hər çeşidi.  

- aq ot: yaranın irinini, zəhərini alan bir tür ot.  

- aq tərəq: ağ qavaq.  

- aq toşlaq: ağ mantar.  

- ağdanda ağ: sabalaq.  

- ağ altın: pılatin.  

- ağ atqa mindırmək: övmək. göylərə çıxarmaq.  

- ağ cin: inanışa görə insanlara zərər verməyən. onlara 

yardım edən cin.  

- ağ yenət: iyi niyyət.  

- ağ şinli: ağ tənli.  

- ağdan qara bolma: söylədiğində inad edmək. söylədiği 

sözdən dönməmək.  

- aqdan qara tanımaq: oxuma yazma oğrənmək.  

- aqdan qaradan yox aytma: susmaq. səsi çıxmamaq. ağzını 
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açmamaq. aqdı qaradı demə: susmaq. ağzını açmamaq.  

- aq qıl !:ağ qıl !. çıx !.  

- ağ yələli: yalqıl. yələsi ağ. 

- aq ciyər: ökə. ökkə. öggə. öpgə. sinə. şüş.  

- ağ atmaq: torlamaq. tor atmaq.  

- ağ doğan: çərə.  

- ağlı qaralı: çal.  

- qızıl ağ: torı. borça don. bir boyalı, açıq, pımıq, moru nərsə. - 

ağ qaz: toy quş. toydarı quş. qu.  

- aqbaş: baş çılpaq.  

- hörümcək ağı: çil.  

- aq sunqəq: ağ sunğəq. ayas. ayaş. ay ışığı. gecə aydınlığı.  

- aq quyruq: qoyun quyruğu.  

- ağ oy: yansız fikir. 

- ağ ürək: roşəndil.  

- gümüş kimi ağ. gümüş boyun, bilək, puxaq.  

- üz suyu: üz ağı: namus. abrı. - bu işdən üzümüzün ağı ilə 

çıxdıq. 

- ağ saqqal qara saqqal: kiçik böyük. hər kim. - ağ doğan: 

sunğur. şunğar.  

- ağ damar: sınır.  
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- çala ağ: kölgəli ağ: tutqun boya.  

- ağ çiçək çeşiti: qar topu.  

- çox ağ, səmiz olan kişi, cocuq: qar topu.  

- ağ doğan: çaxır. doğrul. toğan. 

- ağ dombul uşaq: qartopu. 

- ağ tavşan: çöl siçanı.  

- tor ağ: ufaq gözlü balığ ağı (toru). (iri gözlüsünə " fanya" 

deyilir.  

- ağ ciyər: öggən. iryə.  

- ağ evli: köçəri el. (qara evli: otraqlı el).  

- ağı ağ, qarası qara: dumduru. saf. - ağlı qaralı: rəhbə rəh. 

qartalaq. çal. alavan.  

- azca ağarmış: qarçıl.  

- "aq banğ" sıraca otu çeşitlərindəndir. 

- ağ atmaq: ağ buraqmaq: tor atmaq. tor qurmaq.  

- ağ gözlü: qaspar. gözünün qarası az olan.  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş.  

- külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir 

quş: qar cücəsi.  

- ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü: qaraqıyaq.  
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- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, 

soyuğa dayanıqlı buğda: qaraqılçıq.  

- ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti: qaragöz.  

- qara axca, ağ günüdə ağarar.  

- qara bənli (bənəkli) ağ at: bağla qırı. qaragöy.  

- tüklü, ağ yapraqlı çaylıq (çay dəmləməlik) bitgi: qarağan.  

- üzü qara, qalan yeri ağ qoyun: qaraca.  

- yeyilən ağ köklü bitgi: qaraqavuq.  

- dəmirçilərin qaynaq yapmaqda işlənən, ağ mərmərə 

oxşar bir öğə, maddə: qarqa duzu.  

- qaradəniz qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ 

boyalı qoyun türü: qarayaxa.  

- ağ səpgilli görnüş, dəri, boya, don: qaryağdı.  

- qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon 

pəncərəsi: qaryağdı.  

- yalıyan, parıldayan, ağ: alçı. yalçu.  

- ağ çiçəkli, iti, bərk tikənli bir ot: qazan dələn.  

- ağ kirlənsə qaralar, qara kirlənsə ağarmaz. 

- keçədən, parçadan, tordan, ağdan, toxunmadan yapılan 
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qapı: qapılıq.  

- sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna. 

- zolağ görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı görməmiş 

zolağı nə tanır. ( sicim görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı 

görməmiş sicimi nə tanır).  

- saqqalın ağına baxıb, yaş verib, ağsaqqal deyib baş verib.  

- ağla qarayı seçmək: 1. anlayamaq. 1. oxuya bilmək. savadlı 

olmaq. 

- ağdəniz: ağdərə (ağdərya). bəhri xəzər.  

- balıq avlamaq üçün, yer dəğişməyən duraqlı (sabit) 

qurulmuş ağ: dalyan. şilat.  

- üzüağ: onurlu. namuslu. şərəfli.  

- əli yavan, ağ: sınavsız. dənəksiz. başarıqsız. qaq. qax. 

peşəsiz. gücsüz.  

- ağ bayraq: verə bayraq. təslim bayraq.  

- ağ quş: ağsunqar. günüz. 

- ağ ağa: qərə olmuyan hərəm ağası.  

- ağ ağça: gümüş para.  

- ağ bayraq: atamanların xanlıq pərçəmi.  

- ağ altın: pilatin.  
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- ağ aş: toyuq göğüsü.  

- ağ dediyinə, qara demək: qarşı durub, dirənmək.  

- ağ gün: iyi, qutlu, xoş gün.  

- ağ itin, pambıq bazarına ziyanı olur: biçim, şəkil bənzərliyi, 

sonuclamanı etgirlir.  

- ağ it qara it: nə dəğişr.  

- ağ paltar tez kirlənir: 1. ağ kir götürməz. 1. iyilərin kötülüyü 

çabıq gözə çarpır.  

- ağ süt: həlal süt. 

- ağ at: qır at. yalus. çarma. 

- ağ bənəkli göy: göğçül. göyçül.  

- ağ göy alaquş. 

- alnı açıq, üzü ağ.  

- alnı ağ: alnı açıq: arın. təmiz. mə'sum. 

- alnın ağıyla: namusla. şərəflə.  

- böyük balıq ağı: alamana. 

- tüm ağ: ağsın. ağşar.  

- açıq ağac rəngi: ala.  

- alnında ağ ağaxıntı olan heyvan: qaşqar. sağar.  

- sağar, dor at: alnı qaşqay, doru at.  
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- atın ağ boyası: süt qırı.  

- böyük balıq ağı: çaqar.  

- üzü ağ: bəxtyar. bəxtəvər. məsud.  

- bayraq açmaq: təslim olmaq.  

- ağ cam: ekran. tilvizyon pəncərəsi.  

- ağ bulağay: qan tökülmədən devrim.  

- ağ oy: qəbul səsi, rə'yi.  

- ağ yaxalılar: əl ilə yox, baş əməyi ilə keçinənlər.  

- ağa çəkmək: ağartmaq. təmizləmək.  

- ağ ağı: kokayin.  

- ağ gözü: seyrək hörgüdə, dörd düğünün arasında qalan 

açığlıq, baca.  

- ağ tutmaq: balıq tutmaq üçün suya ağ buraxmaq.  

- sərpmə ağ: saçma ağ: çevrələrində qurquşum parçaları olan 

balığ toru. 

- ağ yataq: asılı yataq.  

- ağa düşmək: tora, duzağa düşmək.  

- balığ ağa girdikdən sonra, başı ayılır: özünə gəlir. harda 

olduğun anlır.  

- ağ ətli: balığətli. fıstıq. pıstıq.  
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- balığətli qız. 

- ağ acı: acımsı. acımtıraq. 

- ağ yaxa qara yaxa xass amm.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: nərsələr 

anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq. 

- hər qaranın ağı var, hər ağın qarası var.  

- ağ qırmızı cızıqlı parça. qardaşqanı.  

- ağ, parlaq, sıx toxunmuş, pambıqlı bez. kağızbezi. 

yasıtbezi. patiska.  

- ağ, tombul nərsə: qartopu. qartop. qartoğu. qartoq. 

- ağ, yuvarlaq qabaq: mallabaşı. 

- incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti: qabarcıq. 

qabarcuq. 

- uzun, incə, qaralı ağlı üzüm çeşiti: qadınbarmağı. 

qadınbarmaq.  

aq  ağ. başqa dillərdə ''ağ'' anlamın daşıyan sözlərdən örnəklər. 

(auqe (yunan): günün ağarması. dan ertənq. bu sözdə'' ağlıq'' 

anlamı var necəki yumurtaya ''auqon'' (yunan) deyirlər. 

tutuşdur. fransızcada 'aube' (səhər açılması) 'oeuf' (öf: 
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yumurta) deməkdir. beyz (ərəb): yumurta. bəyaz (ərəb): ağ. alba ( 

(latin)): albus ( (latin)): blanc (fırans): ağ. alba dies: günün ağarması. 

sipidə dəm (fars). (bəyz (ərəb))): yumurta. tuxum (> bəyaz: ağ.). 

alba (latin): ağ). 

aqa  ağa. 1.(iğə. əğə. eğe. yiyə. iyə. eçe. əkə. əçə. axı. əxi.) 

aka. uka. abi. abzi. başa. paşa. baş. şad.(< ağmaq: 

ucalmaq. uçmaq. qalxmaq). (aqos (yunan). aqu mançu. ahupəhləvi. 

aqibri: uca. a ke (japon): dadaş). 1. ona. onqa. boyar. bəy. 

bolerbulr.böyük. abi. böyük kişi. əfəndi. ağa bəy. baş. əmir. 

sayqın. sayqıdəğər. ulu kişi. 1. böyük oğul. böyük ərkək 

qardaş. bayar. - ağa bəy: böyük qardaş. dadaş. (aqa. əkə. 

yekə. əci # ini: çiçik qardaş). (<> uka: kiçik qardaş). 1. baba. 

ata. amca (yaşca böyük). - atakə: atacık. - anakə: anacığ. 

annəcik. 1. abzi. əziz. 1. iyə. eqe. aqa. oka. əkə. uka. şeyx. 

ata əkə. ana əkə. ağa iyə: ata ana. əcəkə: böyük bacı. ağa 

qadın: qadıncık: hörmətli gadın. ağa bəy: bəy ağa. ağa 

baba: böyükbaba. 1. əlibol. əli açıx. zəngin könüllü. covmət. 

qoruyucu. 1. böyük ərkək qardəş. ağabəy. 1. axa. axan 

tökülən sökülən yıxılan dam. - evimiz xadi. 1.ağabey. 

böyük ərkək qardaş. 1. yaşlı. böyük. əfəndi. 1. bəy. rəis. 
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buyruq. - ulusun ağası. oxuyub yazma bilməyənlərə sərəf 

ünvanı. 1. əzizləmək üçün, ağır, mətin olan oğlan 

uaqlarına verilən ad. 1. ağı. əliaçıq. comət.1. bay. bəy. 

əfəndi. 1. böyük qardaş. - ağa eni: böyük, kiçik qardaş. 1. 

sərdar. 1. ağabəy. dadaş. böyük qardaş. 1. baş. bos. 

əmir. rəis. böyük. 1. əlibol. comərd. 1.ağan. dədə. 

1.ağayu. kişi. baş. insan. adam. şəxs. 1. qağa. əfə. 

əfəndi. 1.ərkək kişi. 1. aği. cəvanmərd. - aqa durmaq: axa 

durmaq. axıb durmaq. 1. əkə. qaqa. dədə. böyük qardaş, 

qarındaş. ağabəy. ağa ini. toğqan. qardaş. bacı. nəcib. 

atabir ana bir qarındaş. əkə ükə. 1. xacə < xoca. 

- ağa ini: kiçik əmi.  

- ağa ini: qardaş. doğan. əxi. əkə. ökə. əpə.  

- ağa əçə: ağacə. ağaçə. xanım. 

- gələn ağam, gedən paşam. dos tanışların gəl gedi, mənə 

bir soru yaratmır.  

- ağa yamağı: yeniçəri ağasının çavuşu.  

- ağanın gözü, igidin sözü: ağa çevrəsin gözətliyə bilirs, 

igitdə sözün tuta bilirsə, sayın, hörmətli olur. 

- paşadan kiçik, ağadan böyük qonum, dərəcə: bəy.  
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- ağ ağa: qərə olmuyan hərəm ağası.  

- çarşı ağası: bazar qorucusu. 

- xiyağa < xiyar ağa. qırağa < qıra ağa. qabağa < qabağ 

ağa: xiyar. qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. qaq. qax. yontulmamış.  

- xan qapısında, ağ ağaların başı: qapı ağası.  

- qapı ağası: xan qapısında, ağ ağaların başı.  

- tumruq ağası: türmə başçısı. 

- ağac damarı. 

- ağacdan top: tomaq. 

- dalları kəsilmiş ağac kötüyü: qabran. 

- meşə qğaclarından (dirəklərinin) bir kiçik çeşiti. dilab. dolab. - 

qoşa dolab. - tək dolab.  

- ağac kərəz: tomaq. at üzərində daşınan qalın bir çomaq. 

- ağa bəy: böyük qardəş.  

- ağ ağa: qərə olmayan hərəm ağası.  

- ağabəy: böyük qardaş.  

- iç ağas: vəzirlərin baş işçisi.  
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- bölük ağası: jandarma yüz başısı.  

- tümrüq ağası: türmə başçısı, müdürü.  

- qapu ağası: devlət qulluqçularının başı.  

- ağa qapusu: yeniçəri idarə bölüyü.  

- qol ağası: yüzbaşı ilə bəybaşı arasında bir ünvan. {- sol qol 

ağası. - sağ qol ağası}.  

- tabur ağası: jandarma bəybaşı.  

aqa  alba. albay. abıy. abağ. baba. dədə. çonğ. 

aqab  axab. (< axar).> xab (qalının axımlı, yatımılı üzü). axar. 

enişli. aşağı. əğik. 

aqab  axab. axaq. su yatağı. kəsim. boru. güng (kövüng). 

məcra. iki dağın arasındaqi keçit. dərbənd. - dağ axabında 

ev quran selə gedər. 

aqaba  1. ağaba. yoxuş. meyil. 1. ağaba. ağ aba. 1. axaba. (< 

axar). axrı. xabı olan yer. enişli yenişli. əğik meyilli yer. 

aqababa  ağababa. ağbaba 1. dədə. böyükdədə. 1. üst yönətci. yol 

atası. baş qılavuz. öndər. yöndər.  

aqabacı  ağabacı. apa. (b <> p ) aba. abla. xanımbacı. böyük 

bacı.  

aqabay  ağabay. ağabəy. abırlı başlı. muhtərəm. sayqıdəğər.  
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aqabay  ağabay. ağaybay. ağabəy. abla. abala. abacı. xanım.  

aqabayan  ağabayan. xanım əfəndi.  

aqabbaq  ağabbağ. ağapbağ. ağabbacıq. ağablaq. ağca. düm ağ. 

çox ağ.  

aqabəliçi  ağabəliçi. aşmalaq. yaltaq. yalağçı. mütəməlliq. 

mütəməlliq. çaplus. 

aqabəliçilik  ağabəliçilik. aşmalalıq. yaltağlıq. təməllüq. çaplusi.  

aqabəy  ağabəy. ağabay. abırlı başlı. muhtərəm. sayqıdəğər.  

aqabəy  ağabəy. ağaybay. ağabay. abla. abala. abacı. xanım.  

aqabəy  ağabəy. bəy ağa. 1. > abi. ağa. qağa. dadaş. dədə. əsi. 

ağasi. əkə. böyük qardaş. (# ini: kiçik qardaş). 1. qorucu. 

hami. 1. möhtərəm zat.  

aqabəylik  ağabəylik. qoruculuq. hamilik.  

aqac çiləyi  ağac çiləyi. moru (təmişk (fars) < tumuş <> tumuşuq: 

yumuru). 

aqac  ağac yığac. yeğəc. cığac. çıxac. (1. < ağmaq. ağ + ac: 

ağan, ucalan nərsə. 1. çıxmaq. çıxac: çıxan, dikələn nərsə. ). 

1. uzanan, qalxan nərsə. 1. sopa. dəğənək. 1. daraq. 

quruq (qurulmuş). qalı toxumaqda ağacdan qurulan 

dəsgaha deyilir. 1. bağ. - ağac tikmək: bağ salmaq. 1. ( 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

160 

ölçü olaraq ). yol ölçüsü olan aralıq. altı kiləmetrə 

uzunluğunda olan aralıq. bir aralığki üç durağa, bölüyə 

bölünsə, ortadaki duraqdan biri çağırırsa, obiri ikisi eşidə 

bilər. 1. < ( t < > ğ ) < ataç atılmış oxun sürdüyü araya 'ataç' 

deyilir. bir duraqdan, sağa sola atılan oxun getdiyi aralıq. 

(fərsəng (fars) < varsanq: varılmış aralıq, məsafə). 1. < ilkin 

oxlar ağacdan düzəldiyindən, atılan oxun sürdüyü aralıqda 

elə oxun düzəldiyi cinsin adın almışdır. 1. dirək. tirək (> 

derəxt (fars)). qıçırım. çağırım. uzaqlıq ölçusü. bağıraraq 

duyurabiləcək qədər uzaqta olan məsafə. yaxlaşıq bir 

kilometr. - ağac oyma: sadraç. 1.(< araç: aralıq. ). yol 

uzunluğu ölçəyi. 1.ağac. qapaq. qabaq. qavaq. - qara 

çam, şam ağacı: çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti. qatran. 

qatıran. qartan. qatğan. qayran. qayğan. 1. göndəri. çubuq. - 

qarağac:qaray. qarac. 1. sırıq ağac. 1. yemiş yığmaq üçün 

sırıq ağac. 1. ağac parçası. - sovlan ağac: qolsuz budaqsız, 

yapraqsız ağac. - uc ağacı: qələmlik, çəliklik, iğdəlik kimi nələr 

düzəldilən ağac. - ağac qabığı: qaz. qas. qasuq. qadız. qasıq. 

- sırıqlıq ağac: uzun ağac. dirəklik ağac. 1. ərkəklik ayqıtı. 1. 

yol ölçüsü. fərsəx. 1. sarmaşıq: mandar. yörgənc. ağaclara 
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sarılan, qurutan bir bitgi. - ağacın kökü: kök. damar. yıldız. - 

qaraqan: dağ ağaclarının bir çəşiti. - ağac qabuğu: qas. qaz. 

qasuq. 1. çağırmaq yolu ilə dəng aralıqdan oluşan yol 

aralığı. turşaq. çağrım. yol uzunluğu. fərsəng. kilometr. 1. 

başqa dillərdə: (qiş (sumer). qacca (sans). aqacca (sans)). 1. taxda. 

ormanlıq alan. ormanlıq bölgə.  

- qardaşqanı ağacı: bu ağacdan alınan saqqız. bundan 

otaçılıqda, boyaçılıqda işlənir.  

- ağac çeşiti: qaraqat.  

- ağac çeşiti: qartac. qaratac.  

- böyümədən yaşlanmış, qavruq (yaşca böyümüş, gövdəcə 

gəlişməmiş) ağac: qaraqoca.  

- avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli ağac: 

qaraçaltı. qaraçalıt.  

- barsız ağac: qaradal. böyük olubda heç bir yararı, faydası 

olmayan. səmərsiz.  

- saplıq ağac: qaradal. sağlam olduğu üçün balta kimi 

araclara sap yapılan ağac.  

- barsız ağacd: qaradal:  

- çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri ağac: çevgən. 
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çovğan. çoğan. qarağı.  

- dövənlə boyunduruğu bağlayan böyük ''l'' biçimindəki 

ağac: qaraox qaravü.  

- noxuddan böyük yemişi yeyilən, çox sağlam odunlu 

ağac çeşiti: qaragöz.  

- sərt, əsnək odunlu, dayanıqlı bir ağac: qarağac. qarğac. 

qaraağac.  

- tarlalarda, ormanlarda görülən, qalın köklü, tikənli ağac: 

qarayantaq.  

- tikanlı bir ağac: qaraçalı.  

- yığınlı nərsəni, sapları dağıtmaqda işlənən çatallı ağac: 

qarağı.  

- ağacdan yemiş toplamaqda işlənən, ucu əğri soba, ağac: 

qarağı. gəlbəri.  

- ağacın qurumağa başlamış dalları: qaracaq.  

- ağaclarda, göyərtilərdə, çox sıcaqlıqdan olan pozuqluq, 

yanığ, qaralıq: qarayanıq.  

- ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən göbələk çeşiti: 

qaraqulaq.  

- qara ardıc ağacı: qaraqurut.  

- salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi: qarağan.  
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- qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın 

yapraqları tökülməyən ağac çeşiti: qaramış. qarayemiş.  

- uzun ağac: sırıq.  

- ağacdan yapılmış bir oyun: qarqarı.  

- ağacların üstündə görülən böcək, qurd quş yumurtası: 

qarqa duzu.  

- dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, atdığı çör çöp, odun, 

ağac parçaları: qarqalaq.  

- ucu sivri dəmirli sırıq (uzun ağac): qarqa. qarqı. qarqu. 

qarquc. qarqıc. ərsin. əğsin.  

- qartal ağacı: od ağacı qoxulu ağac çeşiti.  

- neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, onları birbirinə 

tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, çalınan 

uzun ağac, nərsə: qasdal. qapstaq.  

- ağacların üstündə olan kiriggə deyilən yapışqan öğə, 

maddə: qarınca balı. pişikbalı.  

- daşqa təkərin, qaval qasnağın doğuran, yay biçimində 

kəsilmiş ağacların hər biri: kəsək. qasaq.  

- çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun yonulmuş 

ağac, dəmir: qalbas. qalas.  
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- çox dallanıb budaqlanmayan bir meşə ağacı: qapur. 

qabur. 

- dalsız, budaqsız ağac: qabış. qabaş. budalac.  

- heyva ağacına oxşar bir ağac: gəlinyemişi.  

- özü özünə kəndiliyindən bitən əkin, ağac, bitgi: gəlinti. 

gələz. quduru. xuduru.  

- uzun, güdə doğranmış ağac: küp. 

- düşən ağaca, odunçu tapılar.  

- qalın dirək, ağac, təxdə: küp. küt. kot.  

- çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti: gəlinbarmağı. 

- portağalgillərdən gözəl qoxulu bir ağac: gəlingüldürən. 

- iri, yekə ağac: qabağac. qabanac. qabanquç. qarağac. 

qaban ağac.  

- kiçik ağac çeşiti: qadınduzluğu. sarıçalı.  

- qabığı soyulmuş quru ağac: ağbuynuz.  

- meşə ağacı çeşiti: ağcağan.  

- yaş ağacı, kökünə yaxın qabığın soymaqla qurumasına 

yol açmaq: axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

- qadıağacı: dayaq ağacı: qayığın ortasındaki, yelkənin 

dayandığı dirək.  

- qanağacı: zəqquq ağacı.  
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- qarağac: qabanac. qabanquç. qaban ağac. qabağac. iri, 

yekə ağac.  

- qoxar ağac: ər ər ağacı.  

- şam ağacı: qabığıqalın. qalınqabıq.  

- tovlu, gürbüz, qayaqlı, dəvamlı ağac türü: güğağac. 

göğağac. gürağac.  

- yaşam ağacı, kötüyü: yaşam şəcərəsi. 

- yerə taxılan ağac: qadqıl. qaqqıl. sancaq.  

- bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə: qanırtmac. 

qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. qamırtmac.  

- yəhərin üstünə taxılan ağac arac: qaltuq. qaltaq. çaltaq.  

- döşəməlik uzun ağac: yollama dirək, kiriş.  

- kəllə kəlləyə qoyulan ağac, dirək: çərpə. kərxə. kəlkə. 

kəlpə. qarta. qarpa.  

- daş kimi bərk olan ağacın odunsu bölümü: daşav. 

- eşik ağacı: qapı sürgüsü.  

- yeni çıtdayan, yetişən ağac: çıtan. tingəc. tingic. 

- gül ağacı: çiçəkgil. - qaravaşdan xanım olmaz, 

çiçəkgildən, odun olmaz.  

- ağac çomaq, topaq, topuz, güpz, gürz, gürüz: tomaq. 
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tommaq.  

- ağacdan düzəlmiş top: tomaq. tommaq. 

- ağac tingəsi: körpəç. fidan. qələmə. qələmə. tikmə. dikmə. 

tikmət. dikmət.  

- bir tikili ağacı olmamaq: malı mülkü olmamaq.  

- ulu ağac: dəvəgə. qarağac. 

- dəli ağac: çox yeyin böyüyən ağac.  

- dəmirağacı: sərt odunlu ağac.  

- ağacı qurd, kişini dərd yeyər.  

- ağacın qurdu içindən olur.  

- ağac, ağac içində böyüyür.  

- ağac balı: ağac kiriggəsi.  

- ağac dalı (yapaqı) ilə gürlər.  

- ağac dənizi: gen, gür ağaclı orman.  

- ağac basqı: ağac damqa, möhür: ağac üzərində nəisənin 

şəkli oyulub, kağaza, bezə basarkən ağacdakı şəkil ona 

köçrülür.  

- ağac yaş ikən, barlı ikən əğilir.  

- ağac olmaq: bir yerdə çox durmaq, çox bəklətilmək.  

- ağac çiləyi: böğürtgən. tümşək > təmeşg.  

- ağac qavunu: balah.  
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- ağac diblərini qazaraq qabartmaq: boğaz açmaq.  

- bir tikili ağacı olmamaq: çox yoxsul.  

- ağacın gövdə, kökünü düz, dik, bütün olna bölümü: 

anakök.  

- ağaclarda olan düğün, boğun: boğaq. boğdaq. boğlaq. 

budaq.  

- ağacların qabığında süzən kəkiggə, saqqız kimi öğə: bal.  

- balta dəğməmiş ağac, odun, orman olamaz: sıxıntısız, 

inciksiz iş, kimsə yoxdur. 

- boş başaq dik durar, barlı ağac, əyər başın.  

- camaşır ağacı: paltar qısqacı. 

- çalılı, külə ağaclı orman: çalılıq. 

- çubuğağacı: dalları içi oyuq, sütlü olan, çubuqluğa əlverişli 

bitgi. 

- sırıq ağac: arda. uzun dəğənək, dirək.  

- uzun, yuvaq ağac: sərən.  

- yol üstü xətəri göstərmək üçün, qoyulan kötük, ağac: 

dikəl: kötələ. götələ. çötələ.  

- ağac xəstəliklərindən: şirnək. balsıra.  

- ağacın kökündən çıxan pürçük, sürgün: bic.  
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- aşısız ağac: bic.  

- ağacı demə, yemişi de, üzünü demə, özünü de. 

- ağac çivi, mıx: qama. çapa.  

- ağac çivi: qataq. qadaq. 

- ağac qabığı: qapmıq. qaqmıq.  

- ağac oymaqda işlənən balta: ivgi. 

- ağac tomruğu, kündəsi: qotuq. qatıq. kötük. 

- ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, dələm, qələm: 

qama. çapa. qəmə.  

- ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət: qələmə aşı: qaqma 

aşı.  

- ağacları gəlişdirib, gəncləşdirmək üçün dalların 

budamaq: qavaqlamaq. qabaqlamaq. dallamaq. 

- ağacların gövdəsində cücərən qol budaq: qanat. çalat. 

- çam, şam ağacı çeşiti: qamalaq.  

- fındıq ağacı üzərində yaşayan dağ sıçan çeşiti: qaqırca.  

- hər ağacda bar olmaz, hər gələndən yar olmaz. 

- kavak ağacı: qaqama. qələmə.  

- quru ağac, taxda: qaqac. qaqdal. qaqdalay. qandalay. 

taqtay. taqatay. 

- neçə dirək təxdəni, yanyana birbirinə çiviləyib (mıxlayıb), 
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tutturulmalarına yarar ağac parçası: qapur. qabur. 

- ortadan biçilən, kəsilən ağacın, bir yanı yaylı, münhəni 

olan iki bölüyün hər biri: qapaq. qabaq. 

- pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol: qalaq.  

ağacın qabığın yeyib, qurumasına yol açan qurdcuq: qabıq 

böcəyi. qabıq qurdu. 

- meşə ağacı: qatağac.  

- akasya ağacı: qatırdırnağı.  

- yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan 

qalın ağac, dirək: qatır. çatır. 

- dişbudağ ağacı: qars.  

- ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir 

nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, 

təxdə: qaş.  

- boyunduruğun çubuğu, ağacı: çalqan. qalğan.  

- qətran ağacı: qamalaq.  

- orman ağaclarından olub, toxunuşu sərt, dayanıqlı, qolay 

parıldayan, qayın ağacına oxşar ağac: görgən. - görgən 

dirək. - görgən kərəstə. - görgən barmaqlıq.- ud ağac: öt 

ağac. qoxar. - ağac qağan: ağac dələn. ağacların qabuğun 
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dimdikləyən, qarğada kiçik bir quş. - qumar ağacı: qırmızı 

boyalı bir çeşit ağac. - qızıl ağac: bir çeşit urman, meşə ağacı. 

- ağac özü. özkə. - ılqın ağacı: yılqın. ılqın. - kəsilmiş ağac. 

dirək. özəlliklə yassı kəsilmiş kiriş taxdalar: kərəstə (< 

kərmək). - tomrum ağaç: kütük. kötük. kündə.  

- ağac qaqan: ağac dələn: qaqası ilə ağac qabığına çalan 

quş.  

- yanğın ağac:geçgin odun. 

- gül ağaclarında olan bir böcək: xanım böcəyi: qırqımçı.  

- adaq, niyyət ağacı. qutsal ağac. böyük ağac. qarağac: 

kərəmit. qaramıt.  

- ağac pusi: saqqız. gigirgə.  

- bilək ağac: ocağın iki tərəfində yan duvarlara qoyulan taxda. 

- qara ağac: qatağaç. - aqac at: cocuqların sobadan 

yaptıqları oyuncaq at.  

- ağac atqa minmək: ölmək.  

- ağac atqa mindırmək: öldürmək.  

- ağac başmaq: əsgidən qafqas qızlarının giydiğı taxda 

ayaqqabı.  

- ağac yarqan ayü: çox güclü kişi.  

- ağac çüy: taqoz.  
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- ağac əğəv: taxda qazımaq üçün yapılan əğə. raspa.  

- ağac qınçı: qorxuluq.  

- ağac işləvçü: ağac usta: əsgidən yanlız balta kullanaraq ev 

yapan usta. maranqoz. - ağac usta üysüz qalır. maranqoz 

evsiz qalır. 

- ağac kömür: odun kömürü.  

- ağacdan tükmə tükgən: bir iştə ustalığı olan. mahir. bəcərikli. 

əli hər işə yaxışan.  

- art ağac: dibciq.  

- bilək ağacla: əsgi qa evlərində ocağın yanında döşmədən 

bacaya doğru uzanan taxdalar.  

- börk ağac: qalpaq qalıbı.  

- buzov ağac: dəğnək. sopa.  

- çərkəs ağac: qara saban.  

- göy ağac: gürgən.  

- qöt ağac: dibciq.  

- mırışqı ağac: sərt taxda.  

- suv ağac: iki tərəfinə kova asaraq su daşımaq üçün 

kullanılan sırıq.  

- ağac alma: əkşi, kiçik bir tür yabanı alma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

172 

- ağac çavul: dağlarda fırtinanın qoparıb yığdığı ağac dalları.  

- ağac qalqıç: ağacqaqan.  

- ağac qalavur: orman qoruqçusu.  

- ağac kərtmə: yabanı armut. 

- ağac kişi: avçı.  

- ağac kişi: məsəl lərdə anlatılan orman devi.  

- ağac kişi: məsəllərdə ormanda yaşayan cin.  

- ağac kiştik: yabanı kəti.  

- ağac qoyan: səncab.  

- ağac qulaq: ağaclı dərə içi.  

- ağac mülk: orman işlətməsi.  

- ağac tavuğu: 1. ağacqaqan. 1. çalı xoruzu. yabanı xoruz.  

- ağac tonquz: yabanı domuz.  

- ağac tük: ağacların üzərində araya gələn mantarla yosun 

qarışımı bitgi.  

1. boy. əndam. duruş. - yaş qıznı ağacın yaratıb, izindən tanq 

kəsək qaradi: dəliqanlı qızın əndamını bəğənib arxasından 

əpəycə baxdı.  

1. netə. kiyfiyyət. netəlik. uçuznu ağacı osal bolur. ucuzun 

netəsi kötü olur.  
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aqaca  ağaca. 1. açıq. arı. ağımtıl. 1. birinə bağlı olmayaraq iş 

aparmaq. tək başına. öz başına. boş. başına. 1. ağaça. 

əkəçi. əkəçə. abla. böyük bacı. bəqim. bəyim. xanış. bibi. 

ayım. 1. böyük dədə.  

- aqaçə xanım: xatın.  

aqacalıq  ağacalıq. 1. ağcalıq. ağalıq. şaydana. çaypulu. işçiyə 

üstəlik verilən pul. 1. alınan puldan artıq iş görmək. 

qulluğ vermək. müfdə iş görmək. 1. oğlanlığın (oğlan 

tərəfindən) gəlinin qardaşına verilən paltar. 

aqacat  ağacat. tabut. 

aqacayaq  ağac ayaq. daştaban. yorulmaq bilməyən. hərəkətli. 

dayanıqlı. muqavim.  

aqaccıq  ağaccıq. - yeni yetişən ağaccıq: fidan. qələmə. tingə. 

körpəç.  

- dənizli, sulu yerləri örtən bodur (külə, topul) ağaccıq: 

qaran.  

- qalın, sağlam ağaccıq: qaramış. qarayemiş. taflan.  

- kümə çiçəkli süs ağaccığı: qartopu. qartop. qartoğu. 

qartoq.  

aqacə  ağacə. ağaçə. ağa əçə. xanım.  
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aqacıq  ağacıq. kiçik ağa. balağa. 

aqacqaqan  ağacqaqan. ağac tavuğu. qaqlı. qallı. çotanıq. 

aqaclama  axaclama. 1.axtırma. arx açmaq. arxlama. axıtma. 

çeşmələmə. kanallama. 1. axtırma.  

aqaclamaq  ağaclandırmaq.  

aqaclandırmaq  ağaclandırmaq. ağaclamaq.  

aqaclanmaq  ağaclanmaq. yıqaçlanmaq.  

aqaclı  netəli. vəsifli. iyi cins.  

aqaclıq  ağaclıq.yığaçlıq. ağaclı olan, bükülü yer. orman. 

ormanlıq. 

- ovçuların, içinə girib, pusu qurduqları ağaclıq yer: pusqu. 

kafa < qapa.  

- sıx ağaclıq, çalılıq: bük.  

- sıx ağaclıq, çalılıq: bük.  

aqactay  üzərində ölü daşınan tabut.  

aqactələn  ağacdələn. ağac qaqan. 

aqactələn  ağacdələn. ağacqaqan. çotanıq. qaqlı. qallı. 

aqaçə  ağaçə. ağacə. ağa əçə. 1. xanım. 1. bacı. böyük. ulu. 

apay. apa. əcə. əcək. əcəkə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

aqaçı  ağaçı. 1. əkəçi. böyük bacı. (# sinqil. sınğıl. cınqıl). 1. 

yönətmən. yönətici. yeritmən. yeritici. güdümçu. idarəçi.  

aqaçılıq  ağaçılıq. yönətmənlik. yönəticilik. yeritmənlik. yeriticilik. 

güdümçuluk. idarəçilik.  

aqaəçə  ağaəçə. bax > ağaçə.  

aqaiyə  ağa iyə. ata ana.  

aqaq  1. ağaq. (< ağ). çox. ağış. artıq. - ağapbaq (ağaqpaq): 

dümağ. 1. axaq. axab. su yatağı. kəsim. boru. güng 

(kövüng). məcra. iki dağın arasındaqi keçit. dərbənd. - 

dağ axabında ev quran selə gedər. 

aqaqac  ağaqac. qayın çeşitli ağac.  

aqal  ağal. ağ. ağşaq. ay ağılı (örtüyü). 

aqal  axal. 1. axıltı. axsal. aşqal. kovşal. bekara. zibil. 1. işlək. 

rayic. yavat olmayan. - yürük pul. 1. ağal (fars) < aval. avar. 

(< avlamaq: tutmaq). 1. axır. çörçöp. çürük. zibil. hapa. 

aşqal. dışatım. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör töküntü. qalıntı. 

atıverindi. 

aqalamaq  ağalamaq. 1. bəyləmək. varlamaq. 1. sayqılamaq. 

böyütmək. əzizləmək.  
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aqalar  ağalar. ağavat. ərənlər. bəylər. kişilər. - ərənlərin sağı 

solu olmaz: bəylər istəkləri kimi yaparlar. 

aqaleş (fars)  ağaleş (fars). < ağılış: ağılış. ağmaq. pozulmaq. azqınlıq. 

yavuzluq.  

aqalı  1. ağalı. malik. 1. axalı. axarlı. aqqalı. meyilli. gedəri. 

axan. - ürək səndən ötrü aqqalı.  

aqalidən (fars)  ağalidən (fars).< yağlamaq. ititmək.  

aqalıq  ağalıq. 1. ağalıq. bəqlik. nəciblik. fəzilət. kərəm. 

böyüklük. 1. kibir. qurur. əzəmət. 1. comətlik. 1. atalıq. 

vizarət. 1. imarət. əyalət başqanlığı. 1. tayılıq. dayılıq. 

böyüklük. döğüşgənlik. igitlik. başçılıq. 1. bəylik. 

böyüklük. idarə. 1. böyüklük. 1. çomərtlik. 1. rəislik. 

qılavuzluq. malikiyyət. 1. qoruluq. mülk. 1. aqılıq. ürək 

böyüklüyü, əll açıqlığı. cömərtlik. sələklik. 1. nazirlik. 1. 

dövlət. - ağalıq, dövlət işçiləri, görəvliləri, karməndləri: 

qapı elçəsi. 1. qaralıq. idarə. 1. şəxsi. xisusi. - ağalıq ev. - 

ağalıq var dövlət. - ağalıq mal. - ağalıq iş. - ağalıq alış veriş. - 

1. qardaşlik. - ağalıq elə bir ona baş çək. 1. bağış. bağşış. 

hörmət. 1. bax> ağacalıq. 1. iyilik. idilik. yaxcılıq.  

- ağalıq, bəylik, devlət qapısı: eşik. dərbar.  
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- ağalıq verməklə, iyitlik vurmaqla.  

- ağalıq edmək: himayət edmək.  

- ağalıq edən: ağasi. - el ağası. 

- sağ qol ağalığı: binbaşılıq ilə yüz başılıq arasında olan 

dərcələrin ən yüksəyi, bu dərcə sol qol ağalığından 

yüksəkdir.  

aqalın  ağ alın. dürüst. namuslu.  

aqaman  ağaman. əğəmən. əkəmən. iyəmən. (# əğməyən). 1. 

başqasına boyun əğməyən. özbaşına buyruq. 1. 

yitişdirici. baxıcı. 1. ağabəyi. böyük qardaş. 1. bayıq. 

qüclü. uzaq. başarılı. varlı. dənətimci. məsləhətçi. 1. 

malik. hakim.  

aqamanlıq  ağamanlıq. iyəmənlik. kimsənin gücü, etgisi altında 

tutduğu bölüm. qələmrov. hakimiyət.  

aqamat  axamat. axımsız, yatımsız, verimsiz, işlənməyən yer, topraq. 

(''mat: mal. bal. dal'' əkləri ''yoxluq, tərslik, savırlıq, rədd 

edicilik, mənfilik'' anlamın yetirir). (yemat: yeyilmiyən) ''mal'' 

(içmal: içilməyən) ''bal'' (sıxbal: sıxılmayan) ''dal'' (girdal: 

girilməyən) bi əklər türkməncədə işləkdilər. 

aqamça  ağamca. urqan. xələt. 
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aqamişi  ağamişi. ağası. böyklük.  

aqan  ağan. axan. 1. ağı. cəza. tovbə. 1. sütün üzünə qalxmış 

qaymaq. 1. ağan er: ( < av (yığıq yer. # kav: oyuq yer. 

boşluğ). 1. aydın qonuşmayan. gənəzləyən. burundan 

danışan. gənzik. 1. yüksək. 1. ağıcı. yüksələn. 1. axar. 

gediş. - bu axarla: bu gedişlə. 1. axan. gecələri göydən 

hızla axan kəçən, ışıqlı odcuq. 1. axan. dərə. çay. 1.(orxun). 

ata. böyük. baş. - aqan (yenisey). ağa. dədə. 1. ağa. dədə. 

1. axımcıl olan. yuşulqan. 1. gənzək. (aqan ər). gənizdən 

söz söyləyən. burnunda danışan. - ağan əbi. - ağan malla. 

1. fasid. müfsid. büzəhkar. - ağanlardan gəz uzaq. - ağan 

bir olursa, min tuxum əkər. 1. ağnaq. aşqın. - aşqın topraq: 

axan topraq. 1. axan. aqqalı. axalı. axarlı. meyilli. gedəri.- 

ürək səndən ötrü aqqalı. 1. axan. arxan. ravan. arvan. - 

arvan sular: axar sular. 1.axıcı. axar. qolay. pürüzsüz. 

sırqın. düzgün.cari. süzən. sızan. 1.axarulduz. şahab. 1. 

axan. axıcı. süzücü. süzən. qayaf. qayav. cayav. cayaf. 1. 

sürən. sızan. süzən. dinmiyən. dinlənmiyən. susmayan. 

durmayan. kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. 

qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan. 
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- ağır, güclü, gur axan su: qara su.  

- ılım ılım, şağıdamaz çağıldamaz axan su: qarasu.  

- sevgi yoxluğu, ölümdür, axan suyun çağıltısı, yaşam 

değilmi.  

- axar suların iti, çalaq axan yeri: ivinti yeri.  

- güclü, iti, çapıq axan su, axıntı: çaprı. çapğır. qamrı. 

- gölə axan ırmaq, çay: göl başı. gələgən.  

- bir dəlikdən axan suyun çıxardığı yüngül, yumşaq səs: 

fısır.  

- axan tökənləmək: ağdarmaq. axdarmaq. altüst edmək. 

- hər əsənə yel demə, hər axana sel demə.  

aqana  ağana. 1. ağa + nənə. aq + annə. nənə. böyük ana. 1. 

ügey, üvey ana. analığ.  

aqanım  axanım. cəhnnəm.  

aqanultuz  axanulduz. ağan. axan. şahab.  

aqapaz  ağapaz. ağqapaz. ağqapuz. ağapuz. ağdərə. ağdərya. 

bəhri xəzər. ağdəniz.  

aqapbağ  ağapbağ. ağ qay. çımm ağ. çim ağ. sim ağ. sımm ağ. 

aqapbaq  ağapbağ. ağabbağ. ağabbacıq. ağablaq. ağca. düm ağ. 

çox ağ.  
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aqapə  ağapə. qadınlara verilən ad.  

aqar  1. ağar. avar. qavar. qara. xətər. 1. axar. qol. yol. tamar. 

damar. - yağmır suları yerin damarlarına işlədi. 1. ağar. 

ahar. ağ. acar. düzgün. 1. ahar. acar. ağlıq. düzgün. 

sığallı, cilalı nərsə. 1. axmar. xumar. əsrik. süzük. 1. 

pırosə. gəliş. gediş. 1. axır. yumşaq. armın. mülayim. 1. 

suvuq. cari. 1. axar. arx. ırq. bulaq. göz. qaynar. dolaç. 

kök. motiv. 1. axar. arx. axıcı. axan. qolay. pürüzsüz. 

sırqın. düzgün. 1. axar. arx. arx. su yolı. 1. axar. arx. 

keçimlik. çevrimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. 

qazanc. gəlir. 1. axar. arx. gəlir. gətirim. əriş. ərik. 

qazanc.  

- axar sular durmaq: heç bir nə eşitməmək. heç bir qarşıt 

olmamaq. - iştə buna axar sular durur. 

- axar su: çay. arğa. arğav.  

- axar axıb inrəşu. - axarlı. yorıq. axın. fəsih. - yorıq dil: 

açıq axın, aydın dil. 

- axar suların iti, çalaq axan yeri: ivinti yeri. 

- axar suda yumaq: axar lamaq. axar ramaq. axar latmaq. 

- axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 
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axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  

- axar suyun arxaya dönmüş durumu, öz üzərinə 

çevrilməsi: çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. qanğıl. girdat. 

girdağ. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

çevrinti. tərsin. girdab. qaqnıq. qağnıq.  

- axar suyun daşması: qaqın.  

- daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, yaxud buz 

parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz gecə, gur 

axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır.  

- axarı yatağına, içi üzünə, üzü içinə durmaz: qərarsız. 

dəğişgən. qayğan. günü gününə uymaz. 

- kiçik bulaq, axar: çırçır. 

- kiçik axar su: ayaq.  

- aqar çıxar: iş bilən. 

aqar  axar. 1. < metatez> arxa. burda kök birliyi var. 1. axır. arx. 

axma hərəkəti. axar olan yer. suyun axdığı yer. 1. çay. 

ırmaq. dərə. axar su. kanal. aqaq. qaynaq. çeşmə. su 

oluğ. 1. bulağ. pinar. çeşmə 1. heyvan yemliyi. 1 ağacdan 

oyulmuş dibək. 1. dəmirçi ocağının yanındaqi yalaq. 1. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

182 

heyvanların su içtiği daş yalab yada ağacdan oyulmuş 

yalab 1. hevanların barındığı yer. axır. tövlə (< tuğlə: bağlı 

yer. ağıl) 1. > acar. saf. şumal. züvgan axarlı olmaq üçün 

kağıza parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya 

başqası kimi). bu işə ''axarlamaq: acarlamaq'' deyilir. 1. 

yad yabanı ölkə. qurbət. xaricə: axardan havax gəldin. 1. 

yanbancı. yad: axar malı. axar yazıar.1. qarınpalıq. oburluq: 

çox axar qoduqdu. 1. itiligi. bolluğu əğimliyi meyilliyi 

göstərir: axar sulu yer: çox suyu olan. suvat yer. axar güllü 

bağlar: gülü çox bağ. axar gözəl. axar iyi. axar yaraq: axar 

yaxcı. 1. ac gözlülük. çox istəkli. düşgün. çabıq əğilən 

meyillənən: qadına axar kişi: şor göz. 1. axar. axax. axanaq. 

axqın. axırqan. axlan. axlan. axnaç. axmaç. yataq. dərə 

yatağı. sel yarıntıları (şırıq zolağlar). çağlayan. iti axan 

su. - axarda üzmə. 1. ağır. ağırbaşlı. oturaqlı. 1. könül 

açıqlığı, bolluğu. 1. göyə yüksəliş. 1. ağ gümüş. qiymətli 

nərsələr. 1. axar. gediş. - bu axarla: bu gedişlə. 1. atmosfer. 

1. axarca. ağarsu. dərə. axarsu.  

aqara  ağara. 1. dabuka. dövul. darbuka. 1. ağdırılan gömülən 

yer. - ağara yatırmaq: basdırmaq. daldırmaq. 
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aqaraqlı  axarağlı. duyqu. hissin axarı ilə. düşünmədən davranan. 

iradəsiz. dönək. sözündə durmayan.  

aqaralıq  axaralıq. qalabalıq. sürü. 

aqaraltın  ağar altın. gümüş. ağ gümüş. qiymətli nərsələr. 

aqaran  ağaran. süt ürünləri. ləbəniyyat.  

aqarar  ağarar. - qara axca, ağ günüdə ağarar.  

aqarbaqar  axarbaxar. 1. meyilli. əğik. eniş. axış. gediş. axlıntı. 

suların axış meyli - işlərin axarbaxarına görb davranmaq. 1. 

toprağın əğriliyinə, axımına, dərə təpəliyinə görə ayrılışı. 

- ucadan baxıldığında, bu kənddə yeddi axarbaxar var. 

1.toprağın əğilimi. - yerin axarbaxarı. 1. kövşən. dağ 

yamacı, döşü. 1. görşən. göşən. mənzərə. peyizaj.  

aqarbaqarlı  axarbaxarlı. görşənli. göşənli. mənzərəli. peyizajlı.  

aqarca  axarca. axar. ağarsu. 1. dərə. 1. ırmaq. 

aqarı  1. ağarı. aharı. dəvə yunundan bir çeşit incə aba. 1. 

axarı. axımı. əğimi. 1. axarı. ''axarlı bol olsun'' diyək, ilkin 

cocuğa verilən ad. 

aqarıq  ağarıq. ağca. ağımsol.  

aqarınqı  ağarınğı. ağartılış. ağartma işi.  

aqarınmaq  ağarınmaq. bəraətlənmək. durulaşmaq. durulanmaq.  
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aqarış  axarış. arxaş. ırkış. ırqışıt. bulquş. bulquc. gözəş. 

qaynarış. qaynaş. kökəş. həmahəng.  

aqarqən  ağarkən. ağararkən. - gün ağarkən, qalxanlar, gün 

batarkən yatanlar.  

aqarqoqar  axar qoxar. pozulub çürüyəbilən nərsələr - axar qoxar 

nərsələr. 

aqarlamaq  (axarlamaq. ağarlamaq). (axarramaq. axarlatmaq). 1. 

ağlamaq. 1. aharlamaq. acarlamaq. cilalamaq. 

sığallamaq. ititmək. itilətmək. sulamaq. bilövləmək. 

bilövüləmək. 1. ititmək. itilətmək. sürətləndirmək. 1. yola 

salmaq. 1. işə salmaq. işlətmək. istart vurmaq, vermək. 

1. yaş ağacı, kökünə yaxın qabığın soymaqla 

qurumasına yol açmaq. 1. axar suda yumaq. 1. > 

acarlamaq. şüvləmək. saf. şumal. züvgan axarlı olmaq 

üçün kağız parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya 

başqası kimi). bu işə ''axarlamaq: acarlamaq'' deyilir. 

aqarlatmaq  bax > axarlamaq.  

aqarlı  axarlı. 1. axalı. aqqalı. meyilli. gedəri. axan. - ürək səndən 

ötrü aqqalı. 1. səlis. salsuq. sarsuq. 1. axıcı. axımlı. dalqıc. 

oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. 
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sever. çapıq. çabuk. hərəkətli. 1. axarlı. axışlı. axıclı. 

axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. yumşaq. açıq. 

yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. səlis. münsəcəm. 

insicamlı.  

aqarlıq  axarlıq. axışlıq. axıclıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. 

yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik. insicam. münsəcəmlik.  

aqarma  ağarma. 1. dan atma. dan sökmə. fəcr. - gün ağarması: 

günün çıxması. 1. dan. sökən. daluğ. tilu'. şəfəq. fəcr. 

aqarmaq  ağarmaq. 1. ağlamaq. 1. ağ rəng almaq 1. çıxmaq (gün). 

gün ağardı. bizarmaq. bozarmaq. pozarmaq. ağ 

boyanmaq. başqa dillərdə olduğu kimi günün doğması 

deməkdir. - gün ağardı. 1. soluqmaq. sararmaq. 1. yarımaq. 

söküımək. günün çıxması. bilim almaq. qabıqlanmaq. 

yuğuımaq. 1. açılmaq. yuğunub arınmaq. 1. dan atmaq. 

sabah açılmaq. 1. uzaqdan görünməyə başlamaq. - 

ulusun baxtı ağarmağa başladı. - qara göydə ağamsı görü 

verdi. 1. solmaq. sararmaq. 1. bəllirmək. bəlirmək. 

açılmaq.- gözləri bəlirdi. 1. arınmaq. yuğunmaq. təbrəə 

olmaq. 1. ürnğərmək. 1. ürnğərmək. ürüngərmək. 

örnəmək. örüngəmək. örüngərmək. 1. ağ rəng almaq. 1. 
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çıxmaq (gün.). 1. arınmaq. təmizlənmək. 1. solub boyası 

atmaq. 1. şəfəq, dan atmaq, sökmək.1. arınmaq. 

təmizlənmək. 1. barlanmaq. - dili ağarmış: barlanmış. 

1.bozarmaq. boyası atmaq, solmaq. 1. arınmaq. 

təmizlənmək.  

- ağarmış dodaqlar: gücdən düşmüş kiməsnə.  

- göz ağarmaq: ağlamaqdan, gözləməkdən, baxmaqdan 

gözün qarası gedmək. görməz olmaq.  

- saçları ağarmaq: qırımaq. qarımaq. 

- gün ağarmaq: dan atmaq. dan aydınlanmaq. gün ağarkən, 

qalxanlar, gün batarkən yatanlar. - günlə doğan, günlə 

batar.  

- götünün qılı ağarmaq: çox yaşlanmaq.  

- gün ağarması: günün çıxması.  

- bet bəniz ağarmaq, sararmaq, kül olmaq: bet bəniz çox 

etgilənməkdən, xətələnməkdən üzü sararmaq.  

aqarmaz  - ağ kirlənsə qaralar, qara kirlənsə ağarmaz.  

aqarmış  ağarmış. 1. ağ. ağqarmış. qarsarlı. qasarlı. qartayıl. 

qarsayıl. qarcayıl. 1. çal. qırçıl.  

aqarramaq  axarramaq. bax > axarlamaq. axarlatmaq.  
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aqarsız  axarsız. axışsız. axıcsız. axqınsız. yürüşsuz. yürüksüz. 

yerişsiz. yeriksiz. rəvan, səlis olmayan. münsəcəmsiz. 

insicamsız.  

aqarsızlıq  axarsızlıq. axışsızlıq. axıcsızlıq. axqınsızlıq. yürüşsuzlük. 

yürüksüzlük. yerişsizlik. yeriksizlik. rəvan, səlis 

olmamaqlıq. münsəcəmsizlik insicamsızlıq.  

aqarsu  ağarsu. axar. axarca. ağarsu. 1. dərə. 1. suy. suyuq. 1. 

çay. ırmaq. suyar. - kiçik axarsu: suycıq. - yayda quruyan, 

kiçik axarsu: çayqara. - kiçik axarsu. özən. 

aqarşaq  ağarşaq. ağırşaq.  

aqartan  ağardan. duruldan. təmizləyən. 

aqartan  ağartan. ağartıcı.  

- qazanağardan: qazanağarçı. qalayçı. qəleyçi. 

aqartı  ağartı. 1. ağırtı. ağarı. ağdam. sütdən əldə edilən ürünlər. 

süt, pənir, yoğurt.ürünləri (məhsulatı). ləbən. ləbəniyyat. 

1. uzaqdan, güclüklə seçilən, bəlli bəlisiz ağlıq, aydınlıq, 

ışıq. 1.aydınlama. - dan söküb, ağartı bəlirdi. 1. ağartma. 

tüzgün. sipidə.1. bilim. mə'rifət. 1. ağartqı. aqartqu. 

ağımçıl nərsə. buğdadadan olan apcuq (arpcuq < arpa cuq 

< arpa suq < arpa suv: arpa suyu). pirvə. abco.  
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aqartıcı  ağartıcı. ağartan.  

aqartılış  ağartılış. ağarınğı. ağartma işi.  

aqartqu  aqartğu.ağartqı. bax > aqartı. pirvə. abco. 

aqartma  ağartma. 1. ağartı. tüzgün. sipidə. 1. arınqa. gəc. 1. 

ağlama. bəraət. təbriyə. təzkiyə. arıtlama. təmizləmə.  

aqartmaq  1. qarın dağları ağlatması. ağlatmaq. duvarı ağa 

boyamaq. 1. çorbaya yoğurt qatmaq. 1. qandırmaq. 

yalan söyləmək. - biribirigizni aqarta durmaqız. biribirinizi 

qandırmayın.  

aqartmaq  ağartmaq. 1. bilim vermək. yuğmaq. arıtlamaq. 

kastarlamaq. 1. qabıq soymaq. 1. alartmaq: gözlərin 

bərətmək. bələrtmək. 1. qıyıcla, sıxıntıyla, zəhmətlə 

yaşam sürmək. 1. aqlamaq. arıtmaq. 1. soldurmaq. 

boyasın, bənizin qaçırmaq. 1. suya çəkmək: bəraət 

edmək. 

- üz ağartmaq: yararlıq edmək. - bu saqqalı dəğiramnda 

ağarmadıq.  

aqartmış  ağartmış. 1. namuslu. düz. dürüst. 1. alçaq könüllü. 

mütəvazi.  

- qara üzlü pul, ağartmış qara gecəni.  
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aqartsı  ağartsı. qarımsı. qar yağmış kimi.  

aqartu  ağartu. bilim. tanu. maarif. 

aqaryaqıt  axar yaxıt. içgi.  

aqasi  ağası. 1.ağamişi. böyklük. 1.nökərlər başı. mehtər. 

sərvər. 1. ağalıq edən. - el ağası. 1. bir yerin dolandıranı, 

müdürü. 1. əsi. ağalıq, bəylik, böyüklük yiyəsi olan. 

ağabəy. böyük qardaş. (# ini: kiçik qardaş). 1. başçısı. - 

qızlar ağası: hərəm başçısı.  

- qantar ağası: qantar baxıcı: dartı aracların, dartıcları, 

tərazıların düzlüyün dənətləyən, yoxlayan görəvli.  

- qapı ağası: 1. iç ağalarının böyüyü. qapının (dərbarın) iç 

düzənin sağlamaqda yükümlü görəvli.  

aqasız  ağasız. 1.öğsüz. öksüz. yetim. 1.məəllimsiz. öğrəncisiz. 

1.dəstəksiz. arxasız. 1.başbaşdaq. öz başına. bağsız. 

qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. irikli. ərkin. ərkənə. ərikkən. 

eygin. irkin. azad. müstəqil. 

aqasma  ağasma. çardağa sarılan bir çeşit gül.  

aqasya  ağ dəniz bitgisi. 

aqaş  ağaş. < ağ + aş. 1.süt + aş. sütaş. sütaşı. 1. qutlu aş. 

altmış yaş dönəmində verilən aş. 
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aqaşçı  ağaşçı. 1. ormançı. atlı orman qoruyucusu. 1.tarla 

sürərkən qara sabanı tutan kişi. 1. nəccar. kərəstəçi (< 

kərmək). - aqaşçını üyü ağacdan: nəccarın evi ağacdan. 

aqaşıtmaq  axaşıtmaq. arxaşıtmaq. ırkışıtmaq. bulquşutmaq. 

bulqucutmaq. gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək. 

aqat  ağat. 1. boş söz. laqğa. yanğıra. yanğır. sandırağ. 

şatpaq. 1. namuslu. könüllü. iffətli. 

aqatayı  ağa dayı > ağdayı. amca. əmi.  

- ağadayı ata yarısı.  

- dayım ağadayım, hamısından aldım payım: yaxın tanış 

bildiyim kişilərdən umduğum alammadım.  

aqatayılıq  ağadayılıq. ağdaylıq. amcalıq. əmilik. 1. ağadayı qılıqlı, 

davranışlı olan kimsə. 1. üvey, ögey amca.  

aqatma  - ağatma davası: ağda. - ağda yapışdırmaq. 

aqatmaq  ağatmaq. 1.axıtmaq. sürütmək. 1.bəraətləmək. 

durulamaq. 1. ağdarmaq. çalımaq. boyamaq. yatırmaq. 

basdırmaq. daldırmaq. 
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aqauqa  ağa uğa. ağa + uka (ağa: böyük qardaş+ uğa: oğuq. ufaq: 

kiçik qardaş). böyük kiçik.  

aqauqalar  ağauğalar. böyük kiçiklər. böyük kiçik qardaşlar. 

aqavat  ağavat. ağalar.  

aqay  1. ağay. əkey. bəykə. əki. əməki. tağa. əmi. 1. axay. 

əğləncə düşgünü. zəvək. səfeh. uçarı. çapqın. - aqay 

kişi: çapqın ərkək. - aqay dişiriv: əğikməşrəb qadın.  

aqaya  ağaya. keçərli. uyqun. mə'qul.  

aqayana  ağayana. 1. ərkənə. 1. özgürcə. sərbəscə. 1. arxadaş. 

aqaybay  ağaybay. ağabay. ağabəy. abla. abala. abacı. xanım.  

aqayın  ağayın. 1. ağa + ini. ağalar kiçiklər. 1. ailə. 

aqayu  ağa. kişi. ağayu. baş. insan. adam. şəxs. (uku (sumer): kişi: 

ayka (permiyən): oqiç(mekzik): uqqi(mad): ukka(mad): okkayu(maç): 

yuuya(ruxenq).). okkayu(kamaçka: kişi.). ). 

aqaz  ağaz (fars). < ağız. açılış. başlanış.  

aqazə  ağazə (fars). < ağızlıq. qiymə. topraq, suyun içəri girməsinin 

qabağın alması üçün başmaqların qıraqlarına qoyulan ensiz 

şırıq.  
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aqbaba  ağababa 1. dədə. böyükdədə. 1. üst yönətci. yol atası. 

baş qılavuz. 1. kərkəs. qartal.  

- ağbaba çeşitindən yırtıcı bir quş: bağrıqara. bayqara.  

aqbal  ağbal ( < ağ + bal: tikə. parça). yaxud ağbağlı (< ağ + bağlı) 

qadınların ağlıq, tor baş örtüyü. > ağbanu (fars).  

aqbalamaq  ağbalamaq. ağbalanmaq. yağbalanmaq. bir nərsənin 

üstünə ağdırılmaq, abanmaq, yüklənmək. 

aqbalanmaq  ağbalanmaq. ağbalamaq. yağbalanmaq. bir nərsənin 

üstünə ağdırılmaq, abanmaq, yüklənmək. 

aqbanev  ağban ev. 1.böyük ev. otaq. tənəbi.1. saray.  

aqbanı  ağbanı. aqbanu (fars)< ağbal ( < ağ + bal: tikə. parça). yaxud 

ağbağlı (< ağ + bağlı) qadınların ağlıq, tor baş örtüyü. 

dallı nazışlı ağ parça, sarqa, sarıq.  

aqbasma  ağbasma. ağsu. göz mirvarisi.  

aqbaş  1. qoyun dırnağının arasındaki ət parçası. 1. qoyun 

dırnağında araya gələn irinli xəsdəlik. 1. üst yanı ağ olan 

nərsnə. 1. dənə tutmamış çavdar başağı (qaysəri). 1. bir 

çeşit qaz. 1. qarnabahar. 1. keçəl. saçsız. 1. ağvəl. 

ağbəl. düz. dürüst. sözünə güvənilir kişi. namuslu. 1. 

dənizqazı. 1. tuxumlanmamış başaq. 1. qırqıl. ağsaç. 
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saçları qırlı olan. 1. baş çılpaq. 

- aqbaş hazır: fildişi yada gəmiktən yapılmış fişəklik.  

- aqbaş qəçə: sapı fildişi qəmə.  

- aqbaş qart: saçları ağ qoca.  

aqbaşaq  ağbaşaq. ağbuğda.  

aqbergi  ağvergi. ağlıq. açığlıq. iyi xuylu.  

aqbəl  ağbəl. ağvəl. ağbaş. düz. dürüst. sözünə güvənilir kişi. 

namuslu.  

aqbən  ağbən. bax > ağbənək.  

aqbənəq  ağbənək. ağbən. gözbəbəyində oluşan ləkə.  

aqbiq  ağbiq. < ağbιyιq.  

aqboz  ağboz. ala boz. çal. xallı. 

aqbörü  ağbörü. ağqurd.  

aqbuqta  ağbuğda. ağbaşaq. 

aqbuynuz  ağbuynuz. qabığı soyulmuş quru ağac.  

aqca  - akca ilə: ağçalay. akcalay. nəğdən. buruqsuz. borcsuz.  

aqca  ağca. 1. ( < "ağ" gümüşün simgə adı). para.  

1.ağarıq. ağımsol. 1.olduqca ağ.  

- ağcıya ləkə tez düşür.  

- qara axca, ağ günüdə ağarar.  
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- qan ağcası: qan parası. qan dəğəri. qan tutarı. qan bahası. 

qanlıq.  

- ağca yel: güney doğu yeli. 

- ana ağça: ana para.  

- ağça kişiy düşünmə öğrətir: pul, pulluya düşünmə yarağın, 

imkanın verir.  

- ağca kəsmək: para basmaq. siggə kəsmək.  

- ağca sayış (güvənc), don yeriyiş öğrətir. 

aqca  ağca. ağaça. ağ bənək. ağ ləkə. - ağcalı at. 

aqcabartaq  ağca bardaq. qarçiçəyi.  

aqcabaş  ağcabaş. bitgi adı.  

aqcaqab  ağcağan. meşə ağacı çeşiti.  

aqcaqız  ağcaqız. üzüm çeşiti.  

aqcə  ağçə. bax > ağça.  

aqciyər  ağciyər. öpkə.  

aqça  ağça. 1. ağa çalan. 1. ipəkli toxuma. 1. ağçə. akçə. ( qç < 

metatez > çq ) açqa.gümüş pul, para.  

- ataman dövründə aqçaların bir üzünə vurulan doğan 

şəkli: toğra. - yazımı toğra oyunu: şer mi xət oyunu: şer mən 

xət oyunu.  
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- geçər ağça: rivaclı para.  

- sağ aqçə: altın yerinə işləyən para. {# pozuq aqçə}. 

- çil akçə: çil, yeni para.  

aqçalar  ağ çalar. ağ dənli xanım.  

aqçalay  ağçalay. akcalay. akca ilə. nəğdən. buruqsuz. borcsuz.  

aqçalı  ağçali. 1. zəngin. dağarçı. mal yiyəsi. 1. akçalı < yapçalı. 

yassı dallı, tikənli çit çalısı.  

aqçalmas  ağçalmas. ağa çalmaz. ağ dəğməz. qaraşın. əsmər. 

qızlara. - ağçalmaz, yanığ dənli xanım. 

aqçam  ağçam.  

aqçə  ağçə. <> (ağ: ar: oribri. <> ağlığı göstərirlər). ağ pul. gümüş 

pul. ərjan (fırans) (gümüş pul). ağçə (ğç <> çq ) açqə.  

aqçı  ağçı. avçı. ovçu. - ağçı yaşıb duzaq.  

aqçı  ağçı. yağ, peynir yapan kimsə. ləbəniyyatçı.  

aqçı  axçı. axıçı. su qaldıran. 

aqçı  axçı. axıçı. su qaldıran. 

aqçıl  ağçıl. 1. ağ dənli. ağca üzlü. 1. ağarmış. ağlaşmış. 1. 

ağarmış. solux. ağsır. arı. açıq. - ağçıl sarı (sarı: təhər). 

qır. kül rəngi. çal. açıq sarı. ağsarı. sorğılt. boz. 
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aqçıl  ağçıl. 1. ağtımıl. ağımsıl. ağımçıl. 1. ağlı. 1. ağır. dəngin(> 

səngin (fars)). yüklü. 1. rəngi atmış, qaçmış.  

aqçılan  ağçılan. kəndisin bəraət edən. 

aqçın  ağçın. sözünə güvənilən. sağlam. namuslu.  

aqeləmək  ağ eləmək. rusvayçılıq edmək.  

aqetmək  ağ edmək. (l <> ğ) (al + edmək < aldatmaq). toğlamaq. - 

sən lapbelə ağeddin ha: al eddin. aldaddın.  

aqəl  ağ əl. düz. doğru. namuslu.  

aqəştə (fars)  ağəştə (fars). oğsalamaq. yuşatmaq (oğub, su, yağ qamaqla, 

yedirməklə).  

aqgın  ağqın. aşqın. çox. artıq. 

aqı qaraşı  ağı qaraşı. hər çeşidi. 

aqı  ağı. 1. lə'nət. - ağısı vurası: məlu’n. 1. ağu. zəqqum. - 

eldən bəfa, ağıdan şəfa umma. ağa. əliaçıq. comət. 1. iz. - 

bizlər köçərik, bir ağı qalır. 1.qırınc. qırnav. zəhər. 

öldürücü nəsə. 1. dalağ. dalav. zəqqum. zəhər. zəhir.1. 

man. eyb. 1. zəhər - ağılı bitgi. baldıran otu: qara ot. - 

ağılamaq: ağulamaq. - ölüm onu qonaqladı, ağız içrə ağu 

sağdı. 1. parça. toxunma. (ipək qumaş. altın, qümüşlə 

işlənmiş sırmalı). - ağıcı: ağıc. parçaçı (ipək qumaşları 
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baxcısı. xəznəçi). 1. aği. ağu. ağa. əli açıq. qoçaq. sələk. 

cömərt. cəvanmərd. bol. - ağı yağaq: yağlı cəviz. 1. acı. 

dərd. incik. qayğu. qaxınc. gümən. qara. qısıl çınğı. 

üzüntü. göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. gövnək. 

gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. toxu. - (qarqış sözü.). - 

toxun çözülməsin, ipin qırılsın 

- ağılı ot çeşiti: qanyaşı. qanyaş.  

- qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi: qan otu.  

ağ ağı: kokayin.  

- ağıotu: baldıran. 

- ağı dilli: dili odlu. acı sözlü.  

- ağılı hörümcək çeşiti: böğ. büvə. 

- dili odlu: ağı dilli. acı sözlü.  

- ağız içrə ağu sağdı.  

- ağılı hörümcək cürü, türü: qarabövə. qarabüvə. qarabö. 

qaraböcə. qaraböcək.  

- tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, kəsənli, zərərli 

bitgi: qaramıq. qaramuq.  

- söz ola baldan dadıl, söz ola ağıdan qatlı.  
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aqı  ağı. ağu. 1 <> ağrı. 1 bahalı. sana. hidyə. qiymətli ipək. 

qumaş. 1. böyük. bəylik. mülk. sərvət. 1. comərt. 

ağababa. ağıqardaş. ağaiyid. 1. ayar. əyar. dəngələyən. 

ayarlayan nərsə (daş. qızıl. gümüş). 1. (hicri ilin, səggiz 

yüz qırx birində) türkiyədə vurulmuş pul. (arğur. argentim 

(latin). arjan (frans): gümüş. pul). 1. axı. əxi. ağa. əli açıx. 

cömərt. zəngin könüllü. 1. mülk. topraq: ölkə. diyar. yer. 

sərvət. ağılıq: xəzanə. 

aqı  axı. 1. axın. cərəyan. - bu axıya inanma, buzdan dirək, 

dayanma. 1. yığı. ağqı. göz yaşı. 

aqıb  - axıb gedən: geçən. keçmişdə olan. - bu yoldan köçənlər 

varımış.  

aqıbqələn  axıbgələn. axdarılagələn.  

aqıc  ağıc. 1. ağış. varlıq. xəznə. sərvət. 1. ağan. yüksələn. 1. 

ağcı. ağçı. xəznədar. xəznə sorumlusu. 

aqıc  axıc. axış. axınc. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. çapıt. çapqıt. 

çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. çapul. çapvul. 

yürüt. yürüş. yüyrüş. 

aqıcaqız  ağıcağız. ətacı. zəhləgedməli. dişi incidən, dili iğnədən.  
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aqıcı  axıcı. axarlı. axımlı. 1.dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. 

başarıqlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. sever. çapıq. çabuk. 

hərəkətli. 1.axışan. axışqan. 1.axar. axan. cari. qolay. 

pürüzsüz. sırqın. düzgün. 1. axan. süzücü. süzən. qayaf. 

qayav. cayav. cayaf.  

- gənəlliklə içindəki axıcı nərsədən boşanmaq, daşınmaq, 

süzünmək, axınmaq: kavşanmaq. qaşanmaq.  

- gözəl, axıcı qonuşma: dil açıqlığı. dil ustalığı. fəsahət. 

təlaqət.  

- axıcı, gözəl qonuşma: dil yügürüglüyü. 

aqıcıntırmaq  ağıcındırmaq. avucundurmaq. dəğişdirmək.  

aqıclı  axıclı. axışlı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. 

yerik. yumşaq. açıq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. 

səlis. münsəcəm. insicamlı.  

aqıclıq  axıclıq. axışlıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. 

yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik. insicam. münsəcəmlik.  

aqıcsız  axıcsız. axışsız. axarsız. axqınsız. yürüşsuz. yürüksüz. 

yerişsiz. yeriksiz. rəvan, səlis olmayan. münsəcəmsiz. 

insicamsız.  

aqıcsızlıq  axıcsızlıq bax > axarsızlıq. 
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aqıç  ağçı. alçı. - aki daş: alçı, alçılı topraq.  

aqıçqa  ağıçqa. avıçqa. ağsaqqal. qocamış kişi.  

aqıəvrən  ağı əvrən. bilgin.  

aqıq  ağıq. axıq. 1. afət. azar. 1. incik. əzab. 1.ağıq. pis. kötü. 

şərir. bəd. asib. afət. 1. çalız. çalaz. ağrıq. gücük. güclük. 

tıkız. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. qarıq. 

qaraq. əziyyət. zəhmət. 1. arıq. barıq. (> barik (fars)). incə. 

1. əğrik. oğruq. uğruq. ovruq. 

aqıq  ağıq. yağıq. yağı. cavıq. yavıq. savıq. qaçıq. sapıq. çapıq. 

azıq. 1. münhərif. inhiraflı. 1. öcək. öcman. düşman.  

aqıqlamaq  ağıqlamaq. ağrıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. 

gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. 

tıkızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

aqıqlatmaq  ağıqlatmaq. ağrıqlatmaq. gücüklətmək. güclüklətmək. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıkızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. 

iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, 

məşəqqətə salmaq, qoymaq.  
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aqıqlı  ağıqlı. ağrıqlı. gücüklü. güclük. basqıq. qısqıq. sıxqıq. 

incikli. tıkızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. 

gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  

aqıqlıq  ağıqlıq. üstünlük. 

aqıqmaq  ağıqmaq. aquqmaq. axıqmaq. 1. ağrıqmaq. gücükmək. 

güclükmək. basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. tıkızmaq. 

gizikmək. gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. 

qaraqmaq. əziyyət, zəhmət çəkmək. 1. ağılanmaq. 

zəhərlənmək. - köhnə yeməkdən ağuqdular. 1. yağıxmaq. 

(> ahixtən). 1. ağıqmaq. zəhərlənmək. ağılanmaq. 

aqıqmaq  ağıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. yağıqmaq. cavıqmaq. 

savıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. azıqmaq. yavmaq. 

yağmaq. ağmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. 

sapmaq. çapmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı 

olmaq. 1. öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. 

düşmanlaşmaq. öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  

aqıl  ağıl avıl. ağul. > axır. ağıl < > bağıl. 1. tövlə. töğlə. qoşağ. 

qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov). 1.qalınıv. qalınva. 

qalınav. qoyun yatağı. çit. çıq. çiq. kövləgə. qaza. koma. 

kəvək. yataq. 1.çuxa. 1.gələnbə. heyvan yatağı. 1.baş. 
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bilgi. - aşa gələndə var, başa gələndə. 1.kava. gaha. kaha. 

ağıl. 1.tövlə. 1. uğur əğiri (düzü əğrini) ayırt ediş: us. 

anlayış. hikmət. bilgi: bilik. - kəndini ağıllı göstərmək: 

bilgimsinmək. - ağıllaşmaq: bilgimsinmək. 1. ağıl. qoyun 

yatağı. 1. qoyun pisiliği. qığ. 1. qası. qığ. - qoyun ağılı 

yaxcı yanar. 1. uçqurun, nərsənin bağının keçdigi yol, 

gədik. 1. çevrə. mihit. ıs. huş.  

- başın (ağlın) itirmək: (çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer 

yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz davranmaq: eşşəkləşmək. 

eşşəklənmək. daşaqlanmaq. dışaqlanmaq).  

- çalı çırpıdan, axır, ağıl önünə yapılan sundurma: iğmə.  

- ağılda bizovlara ayrılan bölüm: çitən.  

- ağılda çobanın dinlənməsinə ayrılan yer: çobansalıq. 

- çitlə hörülmüş ağıl: çığ. çiq. olmamış. 

- ağıldan kəsiklik, qırıqlıq: gərzəklik. səfehlik < sapaqlıq. 

abdallıq. 

- kiçik ağıl: kom. 1. ağıl ayıl. aylaq. avlaq. qarqonaq. 

qacaman. çevrə. çürə. qotan. kotan. tövlə. çəmbərə. 

axur. aran. 1. anğ. anlayış. huş. zehn. 

- əğli gedmək: alığmaq. şaşırmaq. bunğalmaq. bunalmaq. 
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- əğlin aparmaq: alıqlatmaq. bunatmaq. bunğatmaq. 

şaşırtmaq.  

- ağla yelkən edmək: ağlına gələni edmək. 

- ağlı başında olmayan: unutqan. talqın. dalqın. alıq. gic.- elə 

o dalğın kişidir. - dalğın uşaq: gic. - oğlunu itirməsi, onu 

dalğına saldı. - dalqınlığı burax qıl, ayaq üstündə durqıl.  

aqıl  ağıl. 1.(< axmaq: hucumlamaq). ağılış. axın. kütlükdə 

(kütləvi halda) yerimək. sel. qalabalıq. 1. < anğlıq < 

anğlamaq: anlamaq. 1. < alıq > metatez > ağıl. öğət. ögət. 

ögüc. öğüc. uquş. uğuş. us. is. uş. bilinc. yetənək. sana. 

toxdam. sezim. düşüncə. anığ. zəka. hiss. ağıl yetirmək: 

ağıl ərdirmək. ağıl salmaq: danışmaq. məsləhət eləmək. ağıl 

sal: ağıl sor: danış. baş başa qoy. ağıla düş: öküvü dəğiş. 

fikrivi dəğiş. ağıl qılmaq: qərar vermək. qərara gəlmək. yığışıb 

ağıl qıldılar. - ağla uyqun. onuq. ussal. usa. özənli. sağlaq. 

dayanıqlı. - tapılqan ağıl: usdaca düşünüş. - ağıl birliği. fikir 

birliği. 1. saq. sağ. 1. arğaç. taşa. 1. axıl. davranış. basıl. 

hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. rəftar. yörüm durum. qılıq 

yoruq.  

- çağırmasaqız, bəri gəlir ağılbız yoxidi: çağırmasanız buraya 
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gəlmə düşüncəmiz yoxdu.  

- ağıldan açaşmaq: ağıldan çıxmaq: ağıldan taymaq: 

çıldırmaq. kəndini itirmək. dəlirmək. dəli olmaq. bunamaq. 

- ağıldan yartı: yarımağıllı. əğik dəli. qaçıq. üşütüq. ağıldan 

şaş: dəlirmək.  

- aqıl balıq: ərgənlik çağına girmiş.  

- ağılın avzını aşa: biçimsiz qonuşmaq. saçmalamaq. - - 

ağılın aşamaq: ağlını oynatmaq.  

- yaman ağıl edmək: kötü nərsələr düşünmək.  

- ağlına gəlməmək: sanılamamaq. başından (xatirindən) 

keçməmək. düşünməmək.  

- ağıl dişi: azıdiş. acıdiş. qafadişi.  

- baş, kəllə, ağıl işlətmək: baş yeritmək.  

- qışlıq ağıl: kom.  

aqıl  ağıl. ağul. ağıla. ağlaq < av. (avmaq: yığmaq). 1. ağman. 

yığıl. avıl. toplanma yeri. avla. tavla. toplan. kutan. kura. 

korpıç. korpəş. kövül. 1. ayla. həlqə. dönqülüq. bulçuğ. qurs. 

yuvaq. toxu. topaq. 1. tülün. ayın çevrəsindəki ışıq 

həlkəsi. 1. avıl. ev. tura. ağ. sığnaq. 1. kutan. kura.  

aqıl  ağıl. bax > avul. 
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aqıl  ağıl. bav. axır. anğı. zəka. zehin. qavrayış. qavrama 

gücü. qora. axır. ətrafı duvarla çevrili yer. məhəvvətə. 

kəpər. qoş. oyum. zəka. turqu.  

- heyvan ağılı: qalcar.  

- ayın ətrafında araya gələn ağıl: kürən.  

- ağıl verən. ağıl xocası: onovçu. şef. yönətmən. başçı. 

baxan. devlət kişisi.  

- ağlı qaçıq: cartı. yartı. sapaq. səfeh. dəli.  

- ağlını oynatmış: şaşqan. qaçıq. dəli.  

aqıla  akıla. ( k <> ş ) aşıla. qora. xurə. cüzam. yenir kəsəli.  

- akıla qırğa: yayılıb genişlənən yara.- akıla yarası.  

aqılamaq  ağılamaq. 1. ağalamaq. igidləmək. sələkləmək. 

saylamaq. cömərt saymaq. 1. ağulamaq. ağı qatmaq. 

zəhərləmək. 1. ağımaq. ağıt yapmaq.yas tutmaq.  

aqılanma  ağılanma. zəhərlənmə.paxır çalma.  

aqılanmaq  ağılanmaq ağıqmaq. zəhərlənmək.  

aqılaşmaq  ağılaşmaq. halallaşmaq. əhilləşmək. bir birindən haqqını 

almaq. 

aqılçı  ağılçı. vəkil. məsləhətçi. 

aqıldaq  axıldaq. axar suların birbirinə qoğuşduğu yer.  
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aqılı  ağılı. (< ağı). 1. ağman. xəsdə. 1. qaturlu. qatqısı olan. - 

qaturlu ox təmrəni: ağıya bulaştırılmiş ox.  

aqılı  ağılı. ağındı. zəhərli hörümcək.  

aqılı  ağılı. avılı. zəhərli. - avılı qaz: ağılı qaz. - avılı yara: acılı. 

sιzlayan yara. - avıli yel: ağılı yel. şiddətli yel. - avılı söz: 

acıdan. iğnəli. toxunan söz. 

aqılıq  ağılıq. ağalıq. ürək böyüklüyü, əll açıqlığı. cömərtlik. 

sələklik. - qoyqıl mənə ağılıq, olsun mənə ayağa: tanrım əli 

açığlıq, buyruq (nəsib) ed mənə, ta adım yaxcılığa, ağalığa 

çıxsın.  

aqılqat  1. ağılqat. sayqı dəğər. 1. axılqat. gəzəgən ulduz, nərsə.  

aqılqoyluq  ağılqoyluq. yolçuluq. yalavaşlık. yolanğalık. rahnamalık. 

aqıllamaq  ağıllamaq. qotanlamaq. kotanlamaq. aylaqlamaq. 

avlaqlamaq.  

aqıllanmaq  ağıllanmaq. 1. övkələnmək. yoğlanmaq. öğlənmək. 

huşlanmaq. öncədən anlamayıb sonradan anlamaq. 

böyümək. gəlişmək. - uşağın öğlənməsi çox çəkər. - 

öğlənməmiş evlənən ev yıxar, öğlənibsə evlənir, ev yığar. 1. 

(sürünün ağıla girib yığılması). toparlanmaq. 1. 

süngüklənmək. sümüklənmək. böyümək. 1. qutanmaq. 
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çevrələnmək. halə bağlamaq. 1. çevrə uymaq. mihitə 

uymaq. 1. təyitilmək. zəkiləşmək. 

aqıllanmaq  ağıllanmaq. avıllanmaq. qabaqlanmaq. köyləşmək. 

yerləşmək. avlanmaq.  

aqıllaşdırmaq  ağıllaşdırmaq. ussaşdırmaq. usaldırmaq. yuslamaq.  

aqıllı  ağıllı. < anğlı < anğ. anğlı. anlayışli. bilincli. anğlayışlı. 

bilincli. dölək. arqun. təmkinli. arkun. ağır. uslu. ussal. 

bilincli. anlayışlı. anğlayışlı. saqit. dinc. sabit. ilqarlı. 

anğlı: bilincli. anğlayışli. estüü. anğılavlı. anlayan. uslu. 

bilincli. şuurlu. onaylı. onoylu. sağ duyulu. düşüncəli. 

aqılman. uslu. geniy. hər tərəfli kişi. uslu. uslu. usuq. 

sağa. arif. öğtəm. arğa. izgi. iyku. izqu. çox ağıllı. 

yanılmaz. bilgə. bilgili. yaratıcı. uzan. uzman. usda. 

sənətçi. pir. dahi. ağlı başında. zəki. yüyən. yol 

gedməyin bilən. 1. bilkəs. bilqeys. əkəç. usluca. usluc. 

olduqca yumşaq. həlim. 1. bilqeys. bilkəs. əkəç. tuysuq. 

duysuq. duyar duyan kimsə. hissili. qanar. 1. usar.  

- ağıllı otur: ağιllan otur. yığıl otur. toparlan otur. yığış otur.  

- çox ağıllı, uslu: qartquna.  
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aqıllılıq  ağıllılıq sanalıq. estiliq. ustalıq. saqlıq. sağduyu.atiqaça. 

öğət. ögət. ödül. usluluq. 

aqılmaq  ağılmaq. 1. ağnamaq. əvədəmək. 1. şaşırtmaq. 

şaşalatmaq. 1. yüksəlmək.  

aqılman  1. ağıllı. uslu. 1. öndər. rəhbər.  

aqılsız  ağılsız. anğılavsız. anlamaz. huşsuz. qavramayan. 

yetənəksiz. bilincsiz. qalbara. budala. aylaq. avara. yeq. 

axmaq. sərsəm. budala. oysuz. ussuz. sapaq. səfeh. 

zəkadan yoxsun. oyumsuz. düşüncəsiz. kalva. kalvas. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. axmaq. toy. səfeh. sapaq. çiy. yaş. xam. 

əcəmi. ehtiyatsız.- toy kişi.  

aqıltı  axıltı. axal. axsal. aşqal. kovşal. bekara. zibil.  

aqım  axım. ağım. 1. axıntı. 1. axma. geçmə. 1. şaxa. qol. ağım. 

yönəm. cərəyan. - axımın uğruyla üzmək. - hava axımı. - 

ədəbi axım. 1. meyl. şib. - axımlı yol. 1. ayağın üsdü. 1. 

yönəlim. yüksəliş. 1. axıcı. yayqın. 1. ayaq üstünün 

tümsək yeri. 1.axıntı. cərəyan. səyəlan. əğim. meyl. 

1.axış. axıntı. cərəyan. - hava axışı, axımı, axıntısı. 
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1.ayağın üst bölümü.1.cərəyan. ilərim. ilsəyiş. 

hərəkət.1.əsinti. cərəyan. 1. ayağın topuq yanındaki 

boynu. - ağımlı: boynu yüksək ayağ. 1. hava. 1. çıxım. 

yüksəlim. - bir ağım yer: bir dəfədə axacaq qədər olan. bir 

dəfədə çıxılan yer. 1. cərəyan. - axım daşıyan kabl sistimi: 

yüyəc. yüyəş. kanal. qətə. qata. xət.  

- havanın axımı: əsmək.  

aqımaq  ağımaq. ağılamaq. ağıt yapmaq. yas tutmaq.  

aqımca  ağımca. urqan. xələt.  

aqımçat  axımçat. axım çatağı. axımların, suların birikən yeri. 

aqımçı  ağımçı. cayan. gayan. tutumsuz. davamsız. qararsız. 

kaypaq. kəsinsiz. qaçaq. 

aqımı  axımı. axarı. əğimi.  

aqımır  axımır. əğri. əmit. ağnaq. yıxıla.  

aqımlı  axımlı. ağmıq. mütəhərrək.  

aqımlı  axımlı. axıcı. axarlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. 

başarıqlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. sever. çapıq. çabuk. 

hərəkətli.  

aqımölçər  axımölçər. amperölçər.  

aqımsaqlar  axımsaxlar. akumulator.  
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aqımsız  axımsız. hərəkətsiz. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. 

maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. 

qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. 

qatıq. sərt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. 

toxtun. yanğsız. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. 

qımıltısız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa.  

aqımsol  ağımsol. ağarıq. ağca.  

aqımtıl  ağımtıl. ağımsıl. - aqımtıl sarı: ağımtıl sarı sarımboz.  

aqın saqın  ağın sağın: lal kar.  

aqın töqün  axın tökün. bulaşıq çamaşıq. bulam bucar.  

aqın  ağın!. çevril!.  

aqın  ağın. axın. 1. haydut. zorba 1. pinti. xəsis. kəsmik. - aqın 

tökün: axın tökün. bulaşıq çamaşıq. bulam bucar. 1. ağın. 

dilsiz. - ağın sağın: lal kar. 1. ağın !: çevril !. 1. ağın. ərkək 

qardaşlar. ağalar. 1. ədip. yazıçı. şair. ozan. 1. axın. 

şəbixun: < şabılıv < çabılıv. çapığın. çapılıv. yürtül. yürüş 

(< yürümək). yağırıltu. basqın. yağırıltu (yağmaq. 

düşmək). yağı toprağlarına saldırı, yıldırma, yağma. 

talan. çapul. basqın. hicum. 1. arı, suyuq çamur. - evə 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ağın çap: evi ağart. - ağınlı duvar: ağarmış duvar. 1. adaq. 

ataq. daşın. daşnaq. daşnat. yönək. yönət. yönə. amac. 

amca. iməc. imcə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. istək. istəm. istəş. kəsit. kəsti. kəstəm. 

kəstim. niyyət. qəsd. 1. axarlı. yorıq. fəsih. - yorıq dil: açıq 

axın, aydın dil. 1. aqın. sel. - axınlar axdı. 1. yorıq. cərəyan. 

- toq axını: yorıqı. - su axını: yorıqı. - devrim cərəyanı: yorıqı. 

- qırıq cərəyan: yorıq. - işgə yorıq, gur yorıq. - axsa seviş 

axını. - qalxdı öğüş axını: zikir səna səsi qalxdı. 1. ağın. 

xəsis. pinti. kəsmik. qıtmır. qısmır. xəsis. pinti. qıtmır. 

qısmır. 1. sürüş. rivac. - sürüşlü para: rivaclı pul. axında 

olan para. - sürüb axın edmək: haydamaq. hay küy ilə 

cummaq. yağmalamaq. 1. (dağıdıb, qənimət almaq amacı ilə 

olan cumuş, hicum). axın. haydut. çapul. yəğma. ilğar. 

qarət. zorba. 1. ağır. gülbət. çətin. qolay olmayan. - belə 

gülbət işlərə qatılmayın. - böylə işlərə uğraşmaq gülbətdir. 1. 

axın. azmaq. sel. daşıq. daşmış çay, dərə. 1. ağın. aydın. 

1. axın. axsum. atış. hucum. həmlə. 1. axın. sel. - axınlar 

axdı. 1.hucum. basqın. qoşun tökmə. 1.ağınc. tıxa basa 

dolmuş. 1.ilqar. hicum. saldırma. saldırı. saldırış. ataq. - 
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axın axın: qoşun qoşun. - axın edmək: axmaq. cummaq. 

saldırmaq. - qoşun doğuya axdı. 1.saldırma. saldırış. 

saldırı. çapqı. 1.sayrab. saydam. açıq. iti. - sayrab 

danışan. 1.axı. cərəyan. - bu axıya inanma, buzdan dirək, 

dayanma. 1.dövr. çağ. sürə. dönəm. bölək. əsr. qərn. 

- axın edmək: axınlamaq: yügürmək. haydalamaq. 

haydamaq. cummaq. 1.yaxma. cumma. vurqun. həmlə. 

ılqar. çapıl. 1. > ahəng. uyarlı səslər. 1. istək. əsmə. əsi. 

amac. iməc. qəsd. 1. hər nəyin əğriliyi. - dağ, dam, dağ 

axını. 1.axıntı. - ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz 

axın, axıntı: ığıl. 1. cortuvul. yortuvul. basqın.  

- el axını: el ozanı: xəlq şairi. 

- axın edmək: axsumlamaq. atışmaq. hucum edmək. həmlə 

aparmaq. 

aqına  axına. axışa. düşürə. yenişə. enişə. yoluna.  

aqınay  ağınay. (türküstanda) xanım ozan.  

aqınc  ağınc. ağma. ağış. ağıt. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. yağma. 

yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. 

cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 
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qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

aqınc  axınc. axıc. axış (axınş). 1. çəkiş. > keşiş. > keşeş (fars). 

çəkişlik. cəzzabiyyət. 1. kök. - bu mahnı hançı axışdadır: 

hançı kökdədir. 1.(> ahəng). tezlik. təlsəklik. tələsiklik. tə'cil. 

1. uyquş. onğuş. unğuş. süzüş. düzüş. tənqiş. təngəş. 

uyqun. mutabiq. muvafiq. 1. aqınç. sel. 1. taxınc. taxıc. 

taxış. taxıt. çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. salıc. basınc. 

basıc. basış. çapul. çapvul. yürüt. yürüş. yüyrüş. 

aqıncaq  axıncaq. bayır. təpə. yamac. 

aqıncı  axıncı. 1. saldıran. çapılçı. çapıcı. çapqıçı. çapıt. 

çapavul. çapıl. yağmaçı. qaraçı. qarıçı. talançı. dağançı. 

yoltalçı. yoldalaçı. qapqapıçı. qapqaçı. 1.mahacim. - 

axıncı bəyi: axıncı başçısı.  

aqıncılıq  axıncılıq. (yaxıncılıq). çapıllıq. çapılçılıq. çapıcılıq. 

çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. yoldalaçılıq. yoltalçılıq. 

qapqaçılıq. qapqapıçılıq. yağmaçılıq. yoltuqur. 

yağmaçılıq.  
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aqınçı  axıncı. 1. sel kimi axan. qoşun. axınc. sel. - munduz 

axınc: birdən axan sel. - axıncı gəldi. 1. çapçı. sürücü. 

hallac. yağmaçı. 1. ilğarçı. qarətgər. istilagər. 1. ılqarçı. 

saldıran. saldırıcı.  

aqını  axını axını. sürünə sürünə. üzü guylu: axını axını 

gedmək: sürünmək. 

aqınq  1. ağınğ. böyük. yekə. 1. axınğ. axış. ahəng.  

aqınqac  ağınğac. basacaq. nərdüvan. 

aqınlamaq  axınlamaq. axın edmək. yügürmək. haydalamaq. 

haydamaq. cummaq.  

- ılğar, axınlamaq: saldırmaq. atılmaq. düşürmək. cummaq.  

aqınmaq  ağınmaq. 1. (< ağmaq. əğrilmək). çevrilmək. tökülmək. 

yıxılmaq. düz olmamaq. əyri olmaq. 1. avınmaq. 

avramaq. avışmaq (avutmaq: yuvatmaq). 

aqınmaq  axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışımmaq. ağınmaq. 

ağnanmaq. 1. daraqlanmaq. maraqlanmaq. 

əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. çəkilmək. çəkimmək. 

çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. 

ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. 
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yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. 

1. dolunmaq. tıxınmaq. bikinmək. 1.əğrinmək. əğinmək. 

əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. 

girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. 

istəsinmək. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 1.çapmaq. 

çapamaq. saldırmaq. 1.ılğarmaq. quşqunmaq. salınmaq. 

atılmaq. düşmək. cummaq. - gör kimi, kimə düşür. - 

üzərinə düşdü.1.süzülmək.səssiz, səmirsiz uçmaq, 

gedmək, girmək, qımıldamaq.  

- gənəlliklə içindəki axıcı nərsədən boşanmaq, daşınmaq, 

süzünmək, axınmaq: kavşanmaq. qaşanmaq.  

aqınsız  axınsız. sürüşsüz. rivacsız. - sürüşsüz mal: rayic olmayan 

mal.  

aqıntamaq  axıntamaq. axınmaq. axışınmaq. axqınmaq. 

daraqlanmaq. maraqlanmaq. əğilinmək.əğilənmək. 

əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. 

çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. 

girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. 
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ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək.  

aqıntı  ağındı. 1. ağındı. < oğunlu. açılmış pambıq. 1. ağındı. < 

ağılı. zəhərli hörümcək. 1. axıntı. ləkə. dat. tap. təğmil. 

timğil. ənəkə. - su axıntısı: suyun axmasından qalan ləkə. 

1. axıntı. suyun gətirdigi hər nəsnə. 

aqıntı  axıntı. axım. ( ağıntı). 1. cərəyan. səyəlan. 1. əğim. meyl. 

1. irin. çirk. 1.salqı. 1.axış. axım. cərəyan. - ışıq axışı, 

axımı, axıntısı. 1. axaj. axarlı. tökül. cari. - axıntı sular. 1. 

axın. - ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı: 

ığıl.  

- su axıntısı, toprağı aşındırdı: yemək. yoxalamaq. 

aşındırmaq.  

- axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 

axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  

- güclü, iti, çapıq axan su, axıntı: çaprı. çapğır. qamrı.  

aqıntırıq  axındırıq. kiriggə. ciriggə. çıra. bir para ağaclardan 

çıxarılan sıvıq, yapışqan şirəli nərsə.  
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aqıntırmaq  ağındırmaq. 1. < (av. ov. oğ). avındırmaq. avratmaq. 

dövmək. avışdırmaq. incitmək. xorlamaq. 1. (< ağı: zəhər). 

acıtmaq. zəhərləmək. 

aqıotu  ağı otu. ağılı ot. baldıran.  

aqır  (axır. ağır. ağrı. ağru). 1.axır. tövlə. qatalıq. qotalıq. 

qotaqlıq. 1. ərişgin durqun. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 1.axır. 

axur. qapanca. qapan. dam. 1. ciddi - ağır, ciddi bir 

konunu yufasamaq, kiçimsəmək: işin alayında olmaq. 

gərəkli önəmi verməmək. dalqa keçmək. 1. ağra. sambal. 

ciddi. 1. ağrun. yavaş. - aqru aqru: ağır ağır. yavaş yavaş. 

1. artaq. pis. 1. saya. hörmət. - sizin ağrız. - ağrı olmasaydı 

kişidə, daş qalmazdı daş üstə. - ağrı görən ağırlar. 1. basıq. 

basruq. dəğrik. dəğərli. baha. bahali. - ağır nə: bahalı 

nərsə. 1. ağır. inc. rahat. içi sakin. yürəği dölək. 1. mətin. 

1. mehriban. 1. uluğ. çətin. 1. axır. tavla. tövlə. aran. 1. 

ağçıl. basğun. gərin. giran. yüklü.dəngin. səngin. batuq. 

batqan. batman. 1. bərk. qatıq. mətin. 1. yüküş. çox. 

artıq. 1. bat. bət. bətər. tünd. iti. bərk. 1. ağırlı. sayqılı, 
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hörmətli. möhtərəm. 1. dəğərli, qiymətli, baha olan. 1. 

ağramı, dartısı çox olan. 1. mühüm. əhmiyətli. 1. 

məsuliyyətli. bahalı. qiymətli. 1. dözülməz. - ağır qoxu. 1. 

xətərli. vəxim. - ağır xəstəlik. 1. kərih. toxnaqlı. gücə 

gedən. - ağır söz. 1. sıxıntılı. arqur. - ağır kişi. şişman. 

yekə. - ağır gövdə. çapuq olmayan. zor qımıldayan. - ağır 

dil. 1. basqın. səqil. 1. güc. zəhmətli. 1. yavaş. ahəstə < 

ağır asta. yasta. yavaş. yuvaş. savsa. yavaş. ahüstə. 1. 

ağın. gülbət. çətin. qolay olmayan. - belə gülbət işlərə 

qatılmayın. 1. qıran. giran. qıran. - böylə işlərə uğraşmaq 

gülbətdir. 1. aşuq. yaşuq. mətin. batman. patmanaq. bat. 

bət. güclü. qalın. dayaqlı. iti. samballı. 1. gəvşək. turğun. 

durğun. bataq. batıq. iti olmayan. tutuq. - tutuq kişi. - 

çizmənin ağır, qalın çeşiti: tomaq.- o çox durqun kişiymiş. 1. 

zorba. qatmar. qatmarlı. qəliz. bükük. 1. axır. ısra. son. 1. 

düşünən. yavaş. mülayim. mətin. 1. < ağıl. 1.axal. çörçöp. 

çürük. zibil. hapa. aşqal. dışatım. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör 

töküntü. qalıntı. atıverindi. 1.yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. 
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alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. 

çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

bihudə. faydasız. 1.yüklü. yükümlu. yükük. ağırlı. 

zəhmətli. 1. durqun. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. 

əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 1.axır. görür. baxır. 

yön. cəhət. 1. güz. zor. əmgəkli. zəhmətli. - ağır iş. 1. çox 

dəğərli, önəmli. - ağır sovğat. 1. yavaş. - ağır qafalı. 1. 

böyük. - ağır baş heyvan. 1. sayqılı. - ağır kişi. 1. bətər. 

yüksək dərəcəli. - ağır xəstəlik. 1. sıxıntılı. toxalı. boğucu. 

- ağır hava. 1. toxunaqlı. gücünə gedən. - ağır maamilə. 1. 

gücənmə. - ağrıma gedir. 1. batın. yavaş. 1. yubat. gec. 1. 

ağdalı. iti. güc. qaldırı. yaman. - ağır ağır: sallana sallana. - 

ağır ağır: atdım atdım. yavaş yavaş.1. ağrın. arqın. yavaş. 

sakin. 1. basaq. baha. 1. basıq. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. basqın. üstün. güclü. qolçomaq. hakim. qalib. - 

ağır, iri, uzun saplı döğəcək, çəkic: güpün. güp. bağlaz. 

balğaz. - ağır ağır: basamaq basamaq. dərcə dərcə. dərəcə 
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dərəcə. dərə dərə. tədricən.1.giran (fars) < girən. batman 

(girmək: batmaq). çox. qarqın. artaq. 1.qorxunc. təhlükəli. 

xətərli. ciddi. - ağır oturaqlı: güvəndirən. ciddi. 

ağırbaşlı.1.axır < ağıl. 1.nəhs. şum. 1. axır. küməs. dam. - 

qaraçı axırı: girib çıxanın bəlli olmadığı, qarışıq yer, yuva. 1. 

alqa. güc. 1. ərinik. ərincək. kəmçi. savsal. savsaq. 

sovsal. sovsaq. yalta. sust. önəmsiz. sudan. arıq. boş. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. bayas. 

ucuz. uyuşuq. yuxulu. kahil. duyusuz. hissisiz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. halsız. 

uyuşuq. 1. içginə. ciddi. - işi içginə, ağıra, ciddiyə almaq: 

soruna önəm vermək. 1. tövlə. qatalıq. qotalıq. qotaqlıq. 1. 

qapanca. qapan. dam. 1. batman. qotman. qapdal. 

şişman. qotman. qottur. kotur. 1. axar. yumşaq. armın. 

mülayim. sərin. sakin. yavaş. - ağır xəstələnmək: 

qıynınlaşmaq. 

- ağır davranmaq: tesuqa edmək. gecikmək. 
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- ağır kişi: sirəlci.  

- ağır, sürəkli, dəvamlı yeriş: dəvə yerişi.  

- ağır ağır, salınaraq yerimə: dəvə adımlı, addımlı.  

- yüngül dosdun, yükü ağır olar. 

- ağır basmıyan, olmayan: yüngül. uçuz. itməz. gücsüz. 

yumşaq. - yüngül bir əsim. 

- ağır edişli, hərəkətli: hantal. qapdal. yapalaq. yabba. iş 

qılığı yavaş olan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

- ağır edişli: yapalaq. yabba. hantal. qapdal. iş qılığı yavaş 

olan, hərəkətli. təmbəl. 

- ağır yeğni: ağır yüngül.  

- əli ağır: 1. yavaş iş yapan. 1. sərt, bək vuran.  

- ikisi dörddən ağırsa, altısı lap ağır olar.  

- əlinə ağır: ağır, yavaş işləyən kimsə.  

- yeğniyi yel alır, ağır yerində qalır. 

- çox ağır əngəl, aşam: dəmir qapı. 

- ağır basmaq: ləngər vermək: olduğu yerə ağırlıq vermək.  

- ağır gəlmək: güc gəlmək.  
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- ağır kişi: atayanı. yaşlı.  

- ağır qanlı: təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. qatlaban < 

> qaytaban > qaltaban. 

- ağır, qımıldamaz kimsə: çəkidaşı. 

- ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş. 

- ağır, lam axan su: qarasu. 

- güc, zor, ağır durum: bok pox.  

- işlər poxdan: poxdan pox.  

- axır kimi: dağınıq, qarışıq, pis yer. tövlə.  

- ağır ağır: yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. basa basa.  

- ağır axsaq: yavaş topal, düzənsiz.  

- ağır ordu: böyük qoşun.  

- ağır ayaq: doğumu yaxın qadın.  

- ağır basmaq: ağramı artıq gəlmək. 1. istədiyin yaptırmaq.  

- ağır başlı: ciddi.  

- ağır qanlı, canlı: qımıldamaz. qansız. cansız.  

- ağır gəlmək: güc, zor gəlmək. ağrına gedmək.  

- ağır söz: əzici, kiçiltici söz.  

- ağırbaşlı: 1. ciddi. vüqarlı. aşırılıqdan qaçınan. 1. olqun. 

kamil.  
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- ağırbaşlılıq: ciddiyyət.  

- ağırınca: ağırıyla: ağırlığınca.  

- ağrına gedmək: gücünə gedmək. toxunmaq.  

- ağır topraq: gilli qır.  

- ağırdan almaq: yavaş davranmaq. könülsüzcə yapmaq. 

qeyrət göstərməmək.  

- ağır top: güclü nərsə.  

- ağır yağ: qalın yağ.  

- ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı: ığıl. - 

ilanın, çayın ığıl ığıl axması. 

- ağır ağır: ığıl ığıl: ılım ılım: yavaş yavaş: səssiz səssiz. - 

ilanın, çayın ığıl ığıl axması. 

- ağırı yox: zəhmət değil: zəhməti yox. yük değil: yükü yox.  

- ağırmazsa: zəhmətsiz: birzəhmət: yüksüzün. yük olmasa. 

yük olmazsa.  

- ağırsız: yüksüz. zəhmətsiz.  

- yükə, ağıra dəğməz: zəhmətə dəğməz.  

- ağırsın. ağırçın: zəhmətli: yüklü. 

- ağır yüklü: yükür: yükağır çox zəhmətli.  

- aqır gəlmə: - nərsənin çox güc, ağır gəlməsi: iplə çəkmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

224 

dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək. - ertəsi gününü, öğləyə 

doğru, saatı iplə çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, 

‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda 

da, yaşam iyi uzlaşmır, keçmir, sürülmür.  

- axır. - ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan 

bir nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan 

ağac, təxdə: qaş.  

- ağır sığır kəsəli: qaşıma. qaşımo.  

- dərdim ağır, dəriyə sığmır.  

- sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, çıxılmaz durum: qapanca. 

qapan.  

- ağır gəlmək: ağrına gedmək. qart gəlmək. - onun tutumu 

(rəftarı) mənə çox qart gəldi.  

- çox ağıra partladı: çox ağır partladı: çox ağır başgəldi. çox 

bahalı düşdü.  

- əli ağır: qanı ağır. yavaş. kavaş. yararsız. apaç. apaş. şələm 

şorba. gədə. başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. qalız. kaviz. 
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gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

qaltaban. çaldaban. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 

gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  

- cansız, uyuşuq, ağır, soğuq nərsə: qansız. - qansız duruş: 

soğuq davranış.  

- qansız kişi. 

- ağır yağ: qanı ağır: yoğun yağ: qalın yağ:  

- qarağır: qaraağır. çox ağır.  

- ağır basmaq: qarabamaq: (yuxuda).  

- ağır yüngülləmək: yoxlamaq. var yoxlamaq. araştırmaq. 

təhqiqləmək.  

- ağır ağır: atım atım. yavaş yavaş.  

- ağır olan: ağraq. təmkinli. - çox ağrınca biriymiş ki, bu kişi.  

- ağır başlı: ciddi. viqarlı.  

- çox ağır: qurşun kimi.  

- ağır gəlmək: zor görmək.  

- ağır yerimək: yavaş yavaş, ağır ağır davranmaq.  
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- toyuq axırı: küməs. (< kümə. qoma) qomaç. qodus.- gün 

batır, toyuqları kümslə bala.  

- 1. ağır uğruqu. şey şüy. - özüdə getdi, ağır uğruquda. - 

özün gəldin, ağır uğruqun harda qaldı bəs.  

- ağır ağrılara qarşılıq (ilaclıq) üçün işlənən ot: qaraot.  

- ağır bəla: qara güc.  

- ağır çiban çeşiti: dolama. qarağbar. qaraqabar.  

- ağır kəsəl: qaraçıxın.  

- ağır üzüntü görmüş olan: qaraqorunsu.  

- ağır, güclü, gur axan su: qara su.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- ağır, böyük, uzun saplı çəkic: güp. güpün. balyoz. balqoz. 

qaraman.  

- (xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, 

öldürücü, vəxim olmayan: kötüçül, pisçil olmayan. iyicil: iyiçil. 

eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.  

- ağır yüngül: anğıl engil. ifrat təfrit. qasıq qısıq. aşırı yasırı. 

doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  
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- çox ağır, üzüntülü boşluq: qaraçuxur.  

- ağır al, ucuz saxla. 

- ağır gülən, ağırda ağlayar.  

- ağır, çəkinilməz söz: it yesə qudurur. savat. savlat. 

- at almamış, axır çəkmə.  

- ağır kəsəl, xəstəlik: qarabalağ. 

- ağır yaman: qantarlı yaman.  

- ağır yamanlamaq: qantarlığı basmaq.  

- ağır, uzun sürən ağrı: qarağrı. qarağı. qaraağrı. 

- az ye, ağır yuxla. 

- könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz: iri söz.  

- çalı çırpıdan, axır, ağıl önünə yapılan sundurma: iğmə.  

aqır  ağır. 1. çətin. dartıqlı. zəhmətli. zor. 1. ciddi. ağırbaşlı. 

sıylı. e'tibarlı. 1. sozuq. yavaş. - ağır canlı: qanbuz.  

- ağır yerimək: dalı qalmaq. - saatım ağır yerigən: saatın 

dalı qalır.  

- ağır kişi: albağır. almayır.  

aqır  ağır. axır. 1. arqun. ağar. ağırın. dölək. ağıllı. 1. təmkinli. 

ünlü. sayqın. saqit. dinc. sağır. səssiz. sabit. ilqarlı. 1. 

böyük. qaran. kərən (kər: böyük). kəskin. sərt. çox - ağır 
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çəri: ağır qoşun. qalabalıq. - ağır başlı: ağras. üslü başlı > 

eslü başlu: ayıq hissili. ağıllı adam. toplu. salmaqlı. sıylavğa. 

töpli. - ağırbaş: ağsaqqal. - ağır ayaq: {1. hamilə. boğaz. 

qısırdal. iki qat. alqın. yüklü. 1. bəd qədəm}. 1. köhnə para. 

köynə söynə. oğur. - ağır iş: qara iş. qın iş. - ağır basma: 

qərə basma. qapus. - ağır başlı. gündəm. mülayim. - ağır 

dağırmaq: avır dağırmaq. axıtıb dağıdmaq: alt üst, astın 

üstün eləmək. evirib çevirmək. - hər bir şenərsəyi avırdı 

tavırdı: tökdü dağıtdı. - ağır baş. olqun. alçaq könüllü. arsun. 

əfəndi. - aqırbaşlı: öngəl. olqun. - ağır ağır: karım davrım. 1. 

ağar. ağır. ağrıl. <> ağıl. çoxluğu, toplantılı yeri göstərir. - 

daş axırı: daşlıq yer. daş çox olan yer. - mal axırı: malqaranın 

toplandığı yer. 1. ağacdan oyulmuş su yalağı (qabı) yem 

qabı. 1. düz. axan. doğruq. 1. yamacda yapılan axarlı 

yanğılış yol. kura. at axuri ( atqura). 1. ağırbaşlı. olqun. 1. 

çox. pek. qayət. son. 1. qaşpaq. 1. bav. ağıl. qora.  

- axır geçəmizdə tanqa dəri uşaq ettik: son gecəmizdə 

səhərəcən qonüştuq. 

- aytqanına axır açıvlanıb, sikirib örgə turdu. soylədiğinə çox 

qızıp fırlayıb ayağa qalqtı.  
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aqır  yapsıt. yapsın. yaprıq (< yaprılmaq). yığcam.  

aqıra  axıra. tövlə duvarında malqara yemi üçün oyulan kiçi 

axır.  

- çox ağıra partladı: çox ağır partladı: çox ağır başgəldi. çox 

bahalı düşdü. 

aqıralaşmaq  ağıralaşmaq. ağıralmaq. - qulaq ağıralmaq: karlaşmaq.  

aqıralmaq  ağıralmaq. ağıralaşmaq. - qulaq ağıralmaq: karlaşmaq.  

aqıranlamaq  axıranlamaq. fırlamaq. bir nərsəni üzdürmək. axıntı. 

yüzdürülən nərsə. suyun gətirdigi hər nəsnə. 

aqırasta  ağır asta > ahəstə ağır. asta. yasta. yavaş. yuvaş.  

aqırbaş  ağırbaş. basaqar. tölək. dölək. təmkinli. vüqarlı. mətin. 

mütəvazi.  

aqırbaşlı  ağırbaşlı. 1. ciddı. ağır. sıylı. e'tibarlı. 1. yuvaş. sakin. 

səssiz. uysal. 1. ağır oturaqlı. güvəndirən. ciddi. vüqarlı. 

ərdəmli. yörətli. yönətli.  

aqırbaşlılıq  ağırbaşlılıq. ağırlıq. ciddiyyət. vüqar.  

aqırcanlı  - çox ağırcanlı, təmbəl: qan baltası.  

aqırçı  axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. 

bayqac. bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 
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çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi 

(bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). müfdəçi. müfdəxor.  

aqırçılıq  axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. 

bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). boşdançılıq. 

boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. 

sovğaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

aqırçın  ağırçın. ağırsın. zəhmətli. yüklü. 

aqırı  ağırı. ağrı. acıqlıq. dərd. man. kəsəl.  

aqırıq  ağırıq. 1. yiyə. yüklü. yükəl. mücəhhəz. - ağırıq at: yüklü 

at. zinli yaraqlı at. üzərində bütün qoşum taxımları olan at. - 

ağırıq ata mindirmək: övmək. göylərə çıxarmaq.  

aqırın  ağırın.ağır. sağır. yavaş. səssiz. 

aqırınca  ağırınca. 1. ağırıyla. ağırlığınca. 1. ağrınca. olduğunca. 

vəznincə.  

aqırınlamaq  ağırınlamaq. yavaşlamaq.  

aqırınlatmaq  aqırınlatmaq. yavaşlatmaq.  

aqırısı qısqası  - axırısı qıssası. əsasən. zatən.  

aqırıyla  ağırıyla. ağırınca. ağırlığınca.  
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aqırlalmaq  ağırlanmaq. ikram olunmaq.  

- məni ağırlamalısın: hörmət qoymalısan. - ağırlama oğrunu. - 

böyükləri ağılayıb, günün doğurur. 

aqırlama  ağırlama. ağırlıq. 1. böyütmə. böyükləmə. ululama. 

ullama. uluğlama. ulcaş. sayqu. tə'zim. e'zaz. 1. 

büzürgdaşt. - onuncu ağırlama. 1. qulluq. pəzirayi. 1. 

izzətü ikram. 

- ağırlama üçün diz çökmək: yüküşmək. tə'zim edib diz 

çökmək.  

aqırlamaq  ağırlamaq. 1.bastamaq. alçalmaq. enmək. dinmək. 

yatmaq. yavaşlamaq. (# dəgərləmək. sıylamaq. 

sayınlamaq. saymaq. sayqamaq. sayqı göstərmək. nazlamaq. 

böbürləmək. şişirmək. ağdalamaq.). 1. sayqılamaq. 

quluqlamaq. pəzirayi edmək. ikram, ehsan edmək. - onu 

ağırla: onu sayqıla. - tanrı sizi ağırlasın: rəhmət eləsin. 1. 

bədüqləmək. böyük saymaq. 1. bağışlamaq. rəhm 

edmək. - tanrı ağırlasın. 1. uğulcamaq. ulcaşlamaq. 

ulcamaq. oğanlamaq. qulluqlamaq. siləmək. sılamaq. 

saylamaq. sivərsatlamaq. hörmət, tə'zim edmək. 1. 

artdırmaq. sayqamaq. hörmətləmək. öğnəmək. 
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önğətmək. öğnütmək. ulqatmaq.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- bir günü böyükləmək, əzizləmək, ağırlamaq: günüləmək.  

- devrim günün, doğum günün, bayram günün günüləmək.  

aqırlanan  ağırlanan. ağırlıq. sayqılanan. - ağırlıq kişi: ağırlanan 

adam.  

aqırlanmaq  ağırlanmaq. 1. ağırlaşmaq. çox yeyib rahatsızlanmaq. 1. 

sustanmaq. ağır davranmaq. 1. ağırlanmaq. 

sayqılanmaq. sayqılanmaq. dəğərlənmək. bəğənilmək. 

ikram edilmək. bahalı bulunmaq.  

aqırlaşmaq  ağırlaşmaq. 1. ağruqmaq. ağramı basmaq. 1. aqrumaq. 

xəstələnmək. çərlənmək. 1. bətərləşmək yavamaq. 

tərsinmək. tərslənmək. azmaq. - yara tərsindi. - kəsəl 

tərsindi. 1. ağırlanmaq. çox yeyib rahatsızlanmaq. 1. 

pozulmaq. qoxumaq. iylənmək. - yemək ağırlaşdı. 1. 

gücüşmək. - dili ağırlaşmaq: güclüklə qonuşmaq. - borucu 

ağırlaşmaq: andacı qabarmaq. 

aqırlaştırmaq  ağırlaştırmaq. sərinlətmək. yavaşlatmaq. 

sakinləşdirmək. dindirmək.  
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aqırlatmaq  ağırlatmaq. möhkəmlətmək. basurmaq. bastırmaq. 

durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. bərkitmək. - tanrı yeri, 

dağla basurdu. 1. ululamaq. böyütmək. tə'zim edmək. 

ikram edmək.  

aqırlı  ağırlı. 1. ağırlıq. ağır. sayqılı, hörmətli. möhtərəm. - ağırlı 

kişi. ağırlıq kişi. 1. yüklü. yükümlu. yükük: ağır. zəhmətli.  

aqırlıq  ağırlıq. (ağırlı. ağırlama). 1. bax > ağırıq. 1. batman. 

ağram. 1. savğat. başıq. başlıq. andac. anmalıq. 

ərməğan. sunqu. annağ. anlağ. anlığ. yadiqar. töhvə.1. 

yavaşlıq. uyuşuqluq. gəvşəklik. damarsızlıq. 1. ordunun, 

evin keçinəcaq, gündəlik qoşuları, vəsayillərinin tümü. 1. 

mehriyyə. qalın. cehiz. 1. qarabasma. kabus. 1. qapar. 

dəğər. e'tibar. qiymət. 1. ağırbaşlılıq. ciddiyyət. vüqar. 1. 

külfət. 1. qarşılıq. əvəz. bədəl. 1. üstünlük. basqınlıq. 

güclülük. hakimiyyət. qalibiyət. 1. qərəbasma. basan. 

qapış. kabus. 1. basqılıq. - kabus, qapış, ağırlıq basmaq: 

basırqanmaq. qərəbasmaq. qapşınmaq. 1.kəbin. mehriyyə. 

qalın. başlıq. 1.yavaşlıq. xəfiflik. dirəng < duranğ ( < 

durmaq). 1.ləngər. 1.susluq. gəvşəklik. kəsalət. 

1.yavaşlıq.1. tutuqluq. yavaşlıq. gəvşəklik. turğunluq. 
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durğunluq. batağlıq. batıqlıq. bətalət. - o durqunluqla, iş 

görülməz. 1. sıqıntı. sıxıntı. siqlət. 1. qara basan. qara 

basqan. kabus. - ağırlıq basamaq: qara basmaq. - iç 

ağırlığı: xəstəlik. iğ. qəm. kəmkə. kefsizlik. toxa. mun. 1. 

rəhmətlik. mərhum. - ağırlıq el qəhrəmanları. ağırlıq 

qərdəşim1. kəbin. cehiz. 1. rəhmət. - ondan dilə ağırlıq. - 

ağırlıq köçənlərə: rəhmət olsun keçənlərə. 1. saylama. 

sayqılama. - qoşnı qonum ağışqa, qılqıl anqar ağırlıq. 1. 

büzürgdaşt. 1. qulluq. pəzirayi. 1. sayın. möhtərəm. - 

ağırlıq kişi: möhtərəm kişi. 1. qulluq. pəzirayi. 1. uğunc. 

oğanc. hörmət. tə'zim. 1. ağralıq. kəbin. başlıq. mehr. 

mehriyyə. 1. ağrıq. çalız. çalaz. yük. zəhmət. əziyət. 1. 

ərinlik. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. boşluq. 

kəmçilik. engillik. engisəmə. yeğnisəmə. yengisəmə. 

yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. bıraxmalıq. ehmal. 

1. ödəşik. töləşik. ötün. ötünc. ödun. ödunc. ödüş. 

bərabər. çalışıq. çalşıq. dəğək. dərək. dəğər. dəğiş. 

dəğişik. dəng. əş. əşit. qarşılıq. qiymət. bədəl. əvəz.  

- ağırlıq vermək: pozmaq. ağrıtmaq. çərlətmək.  

- tutuqluqa nədən varmı. 
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- ağırlıq basmaq, köçmək: yuxu basmaq. uyuşuqmaq.  

- ağırlıq qoymaq: etgiləmək. nifuzun işlətmək.  

- ağırlıq olmaq: kimsiyə yük olmaq.  

- ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq: qabarmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış. 

- ağırlığı az, qapladığı yer geniş olan: qapaltı. 

- yanlarına ağırlıq bağlanmış balığ toru: ağrıb. ığrıb. 

- yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan 

qalın ağac, dirək: qatır. çatır.  

- qulağ ağırlığına vurmaq: eşitməməzliyə vurmaq.  

- ağırlıq başma: yuxuda qara basma.  

aqırlıqınca  ağırlığınca. ağırınca. ağırıyla.  

aqırlıqlı  ağırlıqlı. 1.dəğərli. sayqıdəğər. mö'təbər. yüklü. 1.aylı. 

gəbə. hamilə.  

aqırman  ağırman. 1. ağrıman. vüqarlı. səqil. 1. ağruq. sust. 

təmbəl. 1. (ağrımaq: incimək). - ağrıman: incimərəm 

aqırmaz  ağırmaz. yükü yox. zəhməti yox.  

aqırsamaq  ağırsamaq. ağır tutmaq. önəmsəmək. saymamaq. 

aqırsamamaq  ağırsamamaq. yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. 

yüngül tutmaq. azımsımaq. saymamaq. aldırmamaq. 
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saymamaq. kiçimsəmək. kiçiksəmək. kiçiksimək. dəğər, 

önəm verməmək. önəmsəməmək. oralı olmamaq. 

umursamamaq. xəfifsəmək.  

aqırsatquci  ağırsatquci. dəğərli, bahalı nəsnələr satan.  

aqırsatmaq  ağırsatmaq. 1. ağırlamaq. ləngitmək. basınmaq. topuq 

çalmaq. 1. yüklətmək. zəhmət vermək. -  

ağırsatdıq: sizi yüklədik. sizə yük olduq. yorduk. zəhmət 

verdik. 

aqırsın  ağırsın. ağırçın. zəhmətli. yüklü. 

aqırsınmaq  (bir iş, yükü) ağır saymaq. aqrıqlanmaq.  

aqırşaq  ağırşağ. ağurşaq. 1. çadırın göbəyində yerləşən taxtalı 

dəlik. çadır göbəyi. 1. diz qapağı. 1. yun əriyəndə iğə 

taxılan yuvarlaq yumuru taxda. dəngə. tənasübü 

saxlayan ağırlıq.1. cəhrənin iğdəsinin alt yanına sallanan 

girdə, yuvarlaq taxda. 1. ağarşaq. ərişək. yuvarlaq, 

tümğəsimsi nəsnə. bayraq, çadır dirəğinin başına taxılan 

yuvarlaq təxdə. 1. üzək. çəkirdək. çərdək. göbək. sonğır. 

1. təmbəl. səmirgin.yeyib bəslənilən kimsə.  

- diz ağırşağı: diz qapağı gəmiyi. 

- diz ağırşağı: aşuqluq: diz qapağı.  
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aqırşaqlanmaq  ağırşaqlanmaq. yumrulanıb qabarmaq. yuvarlanmaq. 

girdələnmək. şişmək. - çiban ağırşaqlandı.  

aqırtan  1. ağırdan. asta. yasta. 1. axırdan. çanaxdan. yavadan. 

havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. 

çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. 

boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. kovbadan > heybədən (< kov: 

kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. bedava. bayqu. sovğa. 

savırı. müfdəsinə. məccani.  

aqırtın  ağırtın. yavaşca.  

aqış  ağış. ağıc. 1. yüksəliş. yokuş. - ağış əğiş. eniş yoxuş. 

ağdırış əğdiriş. 1. sərvət. xəzinə. 1. (< av). ovuc. oğus. 

oruc. uruc. topalıq. 1. axış. həmlə. yağma. 1. arvadsevər.  

aqış  axış. (axınş). axınc. (> ahəng). 1. tezlik. təlsəklik. 

tələsiklik. tə'cil. 1. çəkiş. > keşiş. > keşeş (fars). çəkişlik. 

cəzzabiyyət. 1. (> ahəng). tezlik. təlsəklik. tələsiklik. tə'cil. 

1. uyquş. onğuş. unğuş. süzüş. düzüş. tənqiş. təngəş. 

uyqun. mutabiq. muvafiq. 1. ağızdan axan su. cərəyan. 

səyəlan.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

238 

aqış  axış. ağış. 1. yüksəliş. ucalma. qalxış. siud. 1. ucalıq. 

hündürlük. yoqquş. 1. çubuqlama, hərraclama carlama 

işi. bu yolla satışda, qiyməti çox verən, malı ala bilir. - 

ağışa qoymaq: hərraca qoymaq. 1.səyəlan. cərəyan. 1. 

sürgü. ötrük. ötkürük. ötkürüş. isal. 1. qaz, buğun göyə 

qalxması. (# yağış). 1. axış. cərəyan. olma sırası. 1.axış. 

niyyət. qəsd. 1.axıntı. axım. cərəyan. 1.gediş. səriyiş. 

cərəyan. 1.müstəmərri. - hava axışı, axımı, axıntısı. 1. 

niyyət. qəsd. 1. axışın. yolun. yoluşun. gəlişin. gedişin. 1. 

axıc. axınc. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. çapıt. çapqıt. 

çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. çapul. çapvul. 

yürüt. yürüş. yüyrüş. 1. ağış. ağma. ağıt. ağınc. əğrik. 

əğriş. əğrit. əğrinc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. 

yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. 

yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. 

çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. 

qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. 

yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. 

inhiraf.  

aqış  axış. yaxış. 1. rəviş. 1. qəsd. 1. iradə. əzimət. 1. ahəng. 

axınğ.1. iyi gediş. uyqunluq. 1. pırosə.  
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- nərsənin axışın önləyib birikdirmək, tıxmaq, yığmaq: 

qarığdırmaq. qardırmaq.  

- sürəkli səsli axış: çağıldıyaraq. çağıl çağıl. 

aqışa  axışa. axına. düşürə. yenişə. enişə. yoluna.  

aqışan  axışan. axışın. 1. axıcı. axışqan. axışqan. sıvı. sıvıq. 

suyuq. suvağ. 1. axızan. qayışan. qayızan. sürüşən. 

sürüzən.  

aqişi  a kişi. - "əşi akişi. olan. oğlan" sözləri, ərkəklər arasında 

"yahu" anlamında işlənən söz. - əşi! nədən belə gecikdin.  

aqışınmaq  axışınmaq. axınmaq. axıntamaq. axqınmaq. 

daraqlanmaq. maraqlanmaq. əğilinmək.əğilənmək. 

əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. 

çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. 

girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. 

ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək.  

aqişitən  agişidən (fars) < ağışmaq. axışmaq. salışmaq. burguşmaq.  

aqışqa  ağışqa. yaxcılıq. iyitlik.  
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aqışqamaq  ağışqamaq. ağlışqamaq. alğışqamaq. ağırlamaq. 

sayqılamaq. sayınlamaq. hörmət qoymaq. - qoşnı qonum 

ağışqa, qılqıl anqar ağırlıq.  

aqışqan  axışqan. axıcı. axışan. sıvıq. suyuq. suvağ. səyyal. 

aqışqanlıq  axışqanlıq. səyyaliyyət. likiditə.  

aqışlı  axışlı. 1. iradəli. məqsətli. 1. çəkən. çəkici. cazib. 1. 

axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. 

yumşaq. açıq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. səlis. 

münsəcəm. insicamlı.  

aqışlıq  axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. 

yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik. insicam. münsəcəmlik.  

aqışma  axışma. axma. qayma. qayşa. topraq qayması. eşilmə. 

süzüşmə.  

aqışmaq  ağışmaq. ağlışmaq. alğışmaq. ağmaq. 1. yüksəlişmək. 

çıxışmaq. - gəl bir, qarlı dağa ağışalım. 1. birbirin aqq 

eləmək. artışmaq. atışmaq. qoğuşmaq. - iki ölkə birbiriylə 

ağışdı: atışdı. 1. çubuqlaşmaq. hərraca qoymaq. 

carlamaq. bu yolla satışda, qiyməti çox verən, malı alır. - 

altun ağışsa qızarar: bahalaşar. 1. ağlışmaq. ağışmaq. 
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yığışmaq. toplaşmaq. 1.üşüşmək. yığışmaq. toplanmaq. 

yenmək. 1.axışmaq. salışmaq. burguşmaq. 

aqışmaq  axışmaq. 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

eşilmək. qaymaq. qayşamaq. süzüşmək. 1. ağışmaq. 

salışmaq. 1. enmək. axmaq. tökülmək. damlamaq. - 

sırtdan özəngə ağışdı: yamacdan dərəyə endi.  

aqışmazlıq  axışmazlıq. axmazlıq. ağdalıq. axmaya qarşı dirənc.  

aqışmış  axışmış.ağoştə (fars).  

aqışsız  axışsız. axıcsız. axarsız. axqınsız. yürüşsuz. yürüksüz. 

yerişsiz. yeriksiz. rəvan, səlis olmayan. münsəcəmsiz. 

insicamsız.  

aqışsızlıq  axışsızlıq bax > axarsızlıq.  

aqıt  (axıt. ağıt). 1. axıt. zaman. ödün. - bir ağıt: bir ödün: bir 

vaxıd. bir dəfə. 1. axıt. axta. südük. 1. axıdaq. gərəkli lazımılı 

nərsələr. yetək (> yədək). 1. axıt. suyun güclü olduğu, 

geçit vermədiği yer. 1. axdı. bağış. ötün. yarlıq. dəğər. 

edər. qarşılıq. əmək. tər. tərlik. qapıs. müzd. 1. ağıt. 

savun. mərsiyə. ölüm türküsü. göyə yüksələn bağır, 

fəryat. ölənlərin yiğitlik yaxud xeyirli işlərini anlatmaq 

üçün verilən yemək. 1. ağıt. sağu. mərsiyə. 1. ağıt. 
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ağlama. inləmə. küv. - ağıt yaxmaq: sağınlamaq. gözyaşı 

tökmək. ağlamaq. 1.əzgi. sağu. mərsiyə. nohə. 1. ağıt. 

ağta. adaq. adax. uca. yüksək. 1. yumrucaq. yumurcaq. 

bəla. afət. 1. axıtma. icra. 1. axıt. sel. 1. ağma. ağış. 

ağınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. yağma. yağış. yağıt. 

yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. 

cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. 

sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. 

qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. 

yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. 

ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

- ağıt yapmaq: ağılamaq. ağımaq. yas tutmaq.  

- ağıt tutma: nohə demə. ağlayıb inləmə.  

aqıtaç  arqaçıq. tamıtac. damac. qətrəkeş.  

aqıtan  (ağıdan. axıtan. ). 1. arxacağ. axıtqaç. qətrəkeş.1. 

ağdıran. qaldıran. çıxartan. yüksəltən. yuxarı çəkən. - 

dağlara ağıdan. 1. axıtan. çəkən. savuran. - pis işlərə 

ağıtan yollar. - ayrılığa ağıtan sözlər. - ov qaçdı, ağıtdı bizi 

keçməzlərə. 1. axıtıçı. bax > ağdarıcı. 1. axıtqan. axıtıcı. 

əkidən. götürən. götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. 
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çatdırıcı. köçürən. köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. 

hopan. cəzzab. cazib. çəkici. çəkən.çəkirgən. geçirgən. 

geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. 

süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. 

sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. 

yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. 

daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. 

sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü.  

- çuvaldan dəğirmənə axdaran, axıtan oluq, nol: qaşıq.  

aqıtanlıq  axıtanlıq. ağdaranlıq. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. 

ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. 

yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. rabitlik. hadilik. naqillik. 

aqıtçı  bax > axıtıcı.). 

aqıtıcı  (axıtıcı. ağıtıçı). 1. ağıtçı. ağlayan. inləyən. 1. ağıtçı. 

əzgiçi. sağuçu. mərsiyəxan. nohəxan. 1. axıtıçı. bax > 

ağdarıcı. 1. axıtan. axıtqan. əkidən. götürən. götürgən. 

götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. çəkici. çəkən. çəkirgən. geçirgən. 

geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. 

süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. 
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sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. 

yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. 

daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. 

sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü. 

1. çağan. 1. axıtçı bax > ağdarıcı.  

aqıtqaç  axıtqaç. axıtan. arxacağ. qətrəkeş. 

aqıtqan  axıtqan. axıtan. axıtıcı. əkidən. götürən. götürgən. 

götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. 

çəkici. çəkən.çəkirgən. geçirgən. geçirən. geçirici. 

sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. 

süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. 

sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. 

yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. 

daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. 

sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü.  

aqıtma  axıtma. 1. ağşar.ləkə. heyvanın alnından burnuna sarı 

axan ağ ləkə, ağlıq. 1. fırtıq: axa. ağcam.1. axıt. icra. - 

heyvan alnında olan ufaq axıtma: saqar. 1. axaclama. arx 

açmaq. arxlama. çeşmələmə. kanallama. 1. aftafa ( < 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

axtama). ( < axıtmaq). uzun lüləli olub, su axıtmağa yarar 

qab. (aftabə (fars)). - axıtmaçı: aftafaçı. 1. ağdarma. 

köçürmə. köçürüt. köçrüt. tıranspozisyon. tıranspozişın. 

aqıtmac  axıtmac. arqacaq. ney. qamış.  

aqıtmaq  ağıtmaq. axıtmaq. 1. axıtmaq. göndərmək. götürmək. - 

göyə bulutlar ağıdıldı. 1. çıxarmaq. yüksəltmək. 1. 

ağtamaq. axtamaq. boşaltmaq. lütləmək. (> axtən (fars)). 1. 

doldurmaq. tıxmaq. bikitmək. 1. aqtarmaq. axdarmaq. 

çatdırmaq. yetirmək. 1. silmək. sirkitmə. nərsənin 

suvuqun çəkmək. 1. avlaq. avanaq. bonğ. bon. avanaq. 

şaşıq. şaşqın. abdal. qəfil. 1. süzülmək. 1. tökmək. 

qoymaq. çəkmək. 1. cari edmək. cərəyan etdirmək. 1. 

axıtmaq ağatmaq. sürütmək. 1.axdarmaq. edmək. 

edinmək. 1.ağtarmaq. qızdırmaq. 1.axdarmaq. tökmək. 

1.aktarmaq. ağdırmaq. tökmək. 1.düşürmək. - suyu tarlaya 

düşür. 1. axıtmaq. ağzıtmaq. axızdırmaq. tökmək. 

damlatmaq. su axıtmaq ağlımaq. axmaq. cərəyan 

edmək. 1. axıtmaq. doğurtmaq. yapmaq. uyqutmaq. 

qulutmaq. qılmaq. görmək. endirmək. yendirmək. 

yeritmək. icra edmək. 1. axıtmaq. yüşmək. yuşmaq. 1. 
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göndərmək. yağdırmaq. tökmək. - qoşun axıtdı. - yaman 

söz axıdan kişi. 1. savutmaq. dağıdmaq. - quşun tükün ağıt. 

1. sarlıtmaq. 1. vurub düşürmək. salmaq. yaraqla vurub 

öldürmək. devirmək. alaşağı edmək. - əlibəy bir atqanlay 

yuquturun axızdı. əlibəy bir atışda dağ geçisini devirdi. 1. 

damlatmaq. içgi içmək. - suvun yerə axızdı: suyu yerə axıttı. 

1. ələmək. çıxarmaq. işdən atmaq. - yaman oxuqanları 

axızdılar. kötü oxuyanları ələdilər.  

- gözləri axıtmaq, xumarlatmaq: süzmək. 

- yaş ağzıtmaq: göz yaşı tökmək. ağlayıb zarıldamaq. 

- könül axıtmaq: sevib bayılmaq. aşiq olmaq. meyl edmək.  

- qan axıtmaq:1. adam öldürmək. 1. qurban kəsmək.  

- sidik axıtmaq: işəmək.  

- tər kimi damla damla axıtmaq: sızdırmaq. tərəşşüh 

etdirmək. - su küpündən, yağ sızdırır. 

- tirəklər çapraq aqızadıla: ağaclar yapraq tökürlar.  

aqıtmataş  ağıtma daş. taydaş (tay daş). yük ağamsın diyə işlənən 

daş. ağdırma daş. dənğdər daş (dəngər daş. dənədaş. 

ləngərdaş).  

aqıv  axış. axma. tökülmə.  
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aqız  ağız. ağuz.( axız). 1. < avuz: < avız. avıs. ovıs. ovıç. ovış. 

(< av. avlamaq: yığmaq ) yığan yer. oyşuq. oyuq. çıxış giriş 

yeri. dəlik deşik. 1. (os ( (latin)): aoa (bask): hau (çin): avuz: aos 

(başqır noy).).1. şifahi. - ağız yazı: şifahi ədəbiyyat. 1. axız > 

aviz. 1. uc. qıraq. qıyı. kənar. - çurum ağzı. 1. boğaz. keçit. 

1. kəbir (bə'zi) ayqıtların ucu, iş görən yanı. - qələm ağzı. - 

açar ağzı. - pıçaq ağzı. 1. iskilə. yanşaq. yanaşacaq yer. 1. 

sınır. sınğır. mərz. hidud. 1. süt başı. kala. 1. bal, 

qaymağın üzü. 1. şifahi. - ağızdan: şifahən. 1. söz. söləş. 

1. ağaz. açılış. başlanış. 1. gedgəl. mübaşirət. 1. yalım. 

dil. tirə. kəsərlərin kəsən ağzı. - qılıncın yalımı. 1. < ay qız. 

qadınlar arasında "əşi! akişi. olan. oğlan" anlamında 

işlənən söz. - aqız! nədən belə gecikdin. 1. alış. dəlik. su, 

göl, bulaq ağzı. suyun axıb tökülən yeri. 1. ağuj. məməli 

heyvanların doğurduğu zaman verdiyi ilk süt. 1. ağız. 

uca. hündür. 1.açıq. aralıq. dəlik. 1. kəsici aracların 

kəsgin yeri. - pıçaq ağzı. 1. nərsələrin uc bölümü. - qələm 

ağzı. 1. giriş. başlanğıc. metod. yol ağzı. 1. sınır. qırağ. 

uc. - uçurum ağzı. 1. körfəz, liman, köy, başqa nərsələrin 

boş, açıq yeri. 1. ağızlıq. ləhcə. şivə. - təbriz ağzı. 1. 
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mənsəb. 1. kərə. dəfə. 1.nazdan, qızqınlıqdan göz ucu 

ilə süzdürərək sezmək, baxmaq. 1.mülayimət. ağız. 

1.deyilək. deyiliş. diyələk. diyəliş. diyalektik. şivə. ləhcə. 

1.səs. nida. 1.çatal. - iki ağız bel: iki çatallı bel. 1. avuz. 

şifahi. qumot. gəmit. çənə. 1. aylandırqan. ilk süt. 1. 

avuz. qışın son ayı. 1. qapı. qaqay. çənə. qaya. 1. kov. 

qaynaq. mərkəz. 1. ağduq. adquq. ayuq. ayquq. xalis 

olmayan. 1. ağız. hələ doğmamış. 1. çay. irmaq.  

- ağız bağı: ağız boğı.  

- ağız bekitüv: ağız alma. qıyın altı. qıyım aşma. səhər aşma.  

- ağız almaq. yad tutmaq. görüqə salmaq. yadlamaq.  

- ağız bekitüv. ağız alma. qıyın altı. qıyım aşma. səhər aşma.  

- ağız vurmaq. {1. yalvarmək. 1. gəp qaqdırmək. söyüş 

söyləmək. yamanlamaq}.  

- aqızlı burunlu adam: ünlü. şəxsiyyətli adam. 1. heyvanın 

birinci sütü.  

axız !. axıt !. üzdür ! (ağıdır !.ağızıl !.ağıdır !. ağızdır ! ).  

- ağız aramaq: osmaqlamaq. maraq edmək. bilmək istəmək.  

- sözü ağzında qalmaq: çaçıqmaq. çeçiqmək. tıqanmaq.  

- avuzuna çapmaq: ağzından vurmaq. sözünü kəsmək.  
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- ağzι yelli: palvarçı. yalançı. boş boğaz. 

- ağız şapırdatmaq: tamışmaq.  

- ağzı pozuk: yamanavuz. küfürbaz.  

- ağız alma: ertdən azıq. qəhvaltı.  

- ağzına qədər dolu: tuppuş. duppuş. dolu.  

- dar boğazlı. ağzı dar olan: taravuz. daravuz.  

- ağzının tadını bilən: tabqarın.  

- ağzına bətləmək: söz tutmaq.  

- ağız suyu: sulaqay. bozaq.  

- ağız suğu. sulaqay. sulyay.  

- (heyvanarda) ağız burun: tumşuq ( t <> y ) yumşuq.  

- ağızdan axan su: aqış. axış. cərəyan. səyəlan.  

- ağzı yayvan: ağzı dadsız. yanqşaq. yanğşaq. yanşaq. 

çənəçi. gəvəzə. qonuşqan.  

- ağzı boş: qıytaq. qaytaq. yalançı. hərzəçi.  

- ağzı dar su qabı: tünək. tünq.  

- ağzın damı, yuxarısı: tanqlay. damağ.  

- ağız gəvşəyi: ağız sözü, virdi.  

- ağzı dadlı.  

- qurd ağzı: qutuya sandığa vurulan, qurd ağzına oxşar özəl 
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biçimdə yonulmuş həlqərəcə. 

- ağız ilə quş tutmaq: olmasın kimi zirəklik göstərmək. 

- heyvan ağzına yem vermək: tuşurmaq. 

- ağız dadilə yemək: dadını almaq. ləzzətlə yemək. - ağız 

suyu: salya. 

- ağız dolusu qonuşmaq: hər gələ danışmaq. 

- ağza alınmaz: yeyilməz. içilməz. tatula. dadula. dadı kötü. 

dadıq. dadıqmış. 

- ağzın damcığı, damı, yuxar bölümü: tamaq. damaq.- dadı 

damağında qalmaq: ço bəyənmək, xoşlamaq.  

- ağzı yayvan: ağzı boş: yanğşaq. gəvəzə. laqırtı. - ağzı 

yayvan: ağzı açıq. sarsaq. boşboğaz. ağzı gəvşək. gəvəzə. - 

ağız buruşduran: buruq. - ağız suyu: salyar. salya. - yavrı 

ağzı: quzu, dana ağzı kimi açıq qırmızı boya. 

- ağız patlanğıcı: ğıcırlı saqqız.  

- ağız araştırmaq: dolaysıyla, dönə dönə sürüb sölətmək.  

- çay, bulaq ağzı: ayaq. mənsəb 

- ağzı açıq: şaşıq. çaşqın. avanaq. mat mə'təl.  

- ağız aramaq: danışdırıb sözdən söz almaq.  

- ağız ağıza: 1. dolu. 1. uyğun. tamtamına}. mütabiq.  

- ağıza alınmaz: iğrənc, ağır söz.  
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- ağıza baxmaq: birinin sözünə uymaq. sözündən çıxmamaq. 

- ağzı boş: sarsaq. boş boğaz.  

- ağzını pıçaq açmaz: bıqmış. tutqun. mükəddər.  

- ağız pürsəngi: ağız virdi.  

- ağzını poyraza, yelə açmaq: havaya qonuşmaq.  

- can ağıza gəlmək: bıqmaq.  

- el ağzı: xalq ağzı: şayiə.  

- ağza düşmək: şayiə olmaq.  

- ağzında dili yox: ağzı var, dili yox: həlim. məzlum. fağır.  

- ağız tutmaq: susdurmaq.  

- ağız qapamaq: susmaq. söyləməmək.  

- ağzı qara: münafiq. 

- ağızla quş tutmaq: çox can atmaq, çalışmaq.  

- ağız kullanmaq: dil tökmək. 

- qurd ağzı: qutuların ağzında, birbirinə keçən doğramaları.  

- qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval.  

- aqzın içi, saq, sol yanları. avurt: qasıq.  

- ağzın iki yanı: avurt.  

- ağzın iki yanında dişlərin oturduğu gəmik. qapı söğəsi: 
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engək. yanğaq. 

- ağız vurmaq, ağız açmaq: aqızlamaq.  

- aqzı qırıq saxsı. təsti: dülək. dalağ. dölük.  

- ol yancuq ağzı burdu: o torbanın ağzın büzdi.  

- ağız suyu. süzük. suzuq.  

- süzüq ağızda yoğruşdu: ağız suyu qurudu.  

- ağzın gülə. - baxqıl ona əyqülüqün, ağzın gülə: iyiliklə bax 

ona, gülər üzlü.  

- ağzı pozuq: pozuq ağızlı. pis dilli.  

- ağzına yiyələnmək: çənəsini tutmaq. bildiyi dolayısı 

qonuşmamaq. 

- çatalağız: axar suların dənizə, gölə töküldüyü bölümdə, 

qum, buna bənzərlərindən birikərək oluşan adacıq. delta.  

- ağzına dək: qıncaqınc. dopdolu. tıxabasa. silmə.  

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- ağzına istiot qoyub danışır: qızqın, acı, iti sözlü.  

- aslanağzı çiçəyi: danaburnu. 1. > avaz.  

- yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: 

tağar.  

- ağız iyi, qoxusu: bayatısı. 
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- ağızda qovutla, zırna çalınmaz.  

- ağız savaşı, qavqası yapmaq: hırlaşmaq. qırlaşmaq. 

- ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab: təknə. təşt. 

kavlan. kovlan. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş 

olan). - xəmir gələni. - palta ləğəni.  

- el ağzı: 1. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediköt. dediküt. 

fısıltı. 1. xəlq söyləyişi.  

- el ağzı: el dili. elin danışıq dili.  

- əsgi ağıza, yeni qaşıq (yemək): alışılmış olanlara sunulan 

yeni nərsə.  

- könlün ağzına gəlmək: çox qorxmaq.  

- ağzın dadın bilən, yeçəklərin dadlısın tıkızca seçən 

kimsə: qurcan.  

- əkmək aslan ağzında: keçim sağlaması güc durum.  

- yassı, ağzı gen qazan: güvəc. göğəc. 

- ağzından çıxanı, qulağı duymamaq: gözün yumub ağzın 

açmaq.  

- ağız qavqası: sözlə yapılan qavqa. dil dalaşı.  

- ağız birliyi: dil birliyi.  

- çəkicin döğən ağzı: döğgü. 
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- ağıza gəlməz: dilə alınmaz. çox qaba, çirkin söz. - ağız 

pozmaq: dil pozmaq: yamanlamaq. söğmək. - ağız qavqası: 

sözlə yapılan qavqa: dil dalaşı. - ağızdan qaçırma: dil 

sürcməsi. dil yanlışlığı. 

- ağızdan çıxmaq, qaçıvermək: dildən sıçramaq. 

- ağzı dar, qarınlı qab: bocuq < boğcuq. boğsuk. 

- ağzı gen, altı dar qab: qıf. kuni. çortu. çovlu. kovlu ( < çov. 

kov: boş). 

- bal deməklə, ağız dadlanmaz: sözlə iş bitməz. 

- ağzı gəvşək olmamaq: sır tutmaq. paxlayı ıslatmaq. 

- paxlayı ağızdan çıxarmaq: söylənilməz nəyi söyləmək. 

- bayram ağız: çirkin, qaba, sövməc qonuşuq.  

- bir ağız: bir söz.  

- bir ağız: bir kərə, dəfə.  

- bir ağızda: bir kərədə, dəfədə. bir əldə.  

- bir ağızda: həp birdən. topluca.  

- çay ağzı: boğaz.  

- qırtlağın ağız bölümü: boğurtlaq. həncərə.  

- bir ağızdan hayqırma: yüksək səs.  

- bir ağızdan: bir səslə.  
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- bolağız: çox danışan. çənəsi düşük. çataloz. çağaloz.  

- qarağız. - çirkin, keçimsiz, çatımsız, qarağız qarı: xortlaq. 

qorxlaq.  

- böyük başlı, gen ağızlı, yassı gövdəli, tikənli, dadlı, pullu 

piləkli balığ çeşiti: dülgərbalığı.  

- əldən ağıza: əl əməyi ilə keçimini sağlamaq.  

- gəvşək ağız: gəvəzə. çalçın. düşük çənə. boşboğaz.  

- kəsərli aracların ağzı, kəsgin üzü: çalım. 

- sevimlinin ağzı: qunçə.  

- yayvan ağızlı qab: devrək. çevrək.  

- ağız ağız çağırmaq: yüksək səslə, olduğu gücüylə 

bağırmaq.  

- ağzın yan boşluğları: ovurt. avurt.  

- ayran ağızlı: ayran budalası: ayran dəlisi: salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. abdal. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş.  

- dildə ağızda olmaq: dillərə düşmək. 

- ağız bir edmək: ağız birliyi edmək: sözbirliyi edmək.  

- ağız pozmaq: küfr edmək.  
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- ağız çevrəsi: ağız peçətəsi.  

- ağız dalaşı: söz qavqası.  

- ağız dəğişdirmək: öncə söylədiklərindən, dəğişik söyləm 

söyləmək.  

- ağız dil verəməmək: dildən düşüb, ağraşıb qonuşamaq.  

- ağız dolusu: aşırı küfr.  

- ağız əğmək: yalvarmaq.  

- ağız gəvişi: sıx təkərlənən söz. ağzından düşməyən söz.  

- ağız qalabağı: gərəksiz, boş söz.  

- ağız kavafı: çox gəvəzə. çalçın. şarlatan.  

- ağız kullanmaq: söz oynadıb, aldatmaya çalışmaq.  

- ağız ölçüsü: sır tutma dərcəsi.  

- ağız satmaq: ağız yapmaq: kəndin öğmək.  

- ağız suyu axma: imrənmə.  

- ağız dadı: iyi keçinim.  

- ağız dadıyla: dadını almaq. iyi geçimlə. dirlik düzənlə.  

- ağız yalımı: qoyu tüpürük.  

- ağız yoxlamaq: dolayı sözlərlə anlamaya çalışmaq.  

- ağız yormaq: boşa danışmaq.  

- ağızdan: sözlə. şifahi.  
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- ağızdan ağıza: sözlə yayılaraq.  

- ağızdan qapmaq: bilikliklə danışıqdan gərəkli sözü tutmaq.  

- ağıza düşmək: dilə deşmək.  

- ağızlara saqqız olmaq: bir nəmənə hərkəsin dilinə düşmək.  

- ağızları uymaq: söylədikləri birbirini tutmaq  

- ağızsız: dilsiz. az qonuşan. yumşaq taxımlı, qılıqlı. - ağzı 

açıq: şaşqın. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. 

qanırıq.sadə. avanaq. abtal.  

- ağzı açıq qalmaq: çox şaşmaq.  

- ağzı pozuq: küfürbaz.  

- ağzı böyük: çox öğünən.  

- ağzı gəvşək: boşboğaz. sır tutmaz.  

- ağzı havada: şaşqın.  

- ağzı qalabalığ: şarlatan. artıq, tutarsız qonuşan.  

- ağzı qara: münafiq. müftəri. qara savçı.  

- ağzına baxmaq: sözünə uymaq. sözündən çıxmamaq.  

- ağzına baxdırmaq: çox gözəl qonuşmaq.  

- ağzına saqqız edmək: bir sözü çox təkərləmək.  

- ağzına sürməmək: heç yeməmək, içməmək.  

- ağzına tüpürmüş: kəndi fikrini qəbul ettirmək.  
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- ağzına üzünə bulaşdırmaq: bacarmamaq.  

- ağzından çıxanı, qulağı duymamaq: gözün yumub ağzın 

açmaq.  

- ağzı qulağına varmaq: çox sevinmək.  

- ağzı bərk, sıxı: sır saxlar.  

- ağzı oynamaq: dəğirman kimi işləmək.  

- ağzı var, dili yox: az qonuşan.  

- ağzı yanmaq: nərsədən yamanlıq, ziyan görmək. - ağzı 

yuxarı: sırt, dal üsdə.  

- ağzı sulanmaq: canı çəkmək. imrənmək.  

- ağıza alınmaz: çox qaba. kötük. gödük. qırt.  

- ağıza almaq: söz edmək. sözünü edmək.  

- ağzının çalapərtövü olmamaq: deyilməsi gərəkən olmayan 

sözlər demək.  

- ağzın suyu axmaq: çox imrənmək, ləzzətlənmək.  

- ağzıyla quş tutma: yapıla bilməyəcək işlər yapmaq.  

- ağzının payın vermək: gərəkən nəsələri söyləyib 

susdurmaq.  

- ağzının qoxusun çəkmək: qatlanmaq. dözmək.  

- ağzının içinə baxmaq: çox özənlə dinləmək.  

- ağzını tutmaq: boşboğazlıq edməmək.  
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- ağzından düşürməmək: sürəkli təkərləmək.  

- ağzını pozmaq: sövmək.  

- ağzın uğra açmaq: xeyirə açmaq.  

- ağzını qapatmaq: susdurmaq.  

- ağzını toplamaq: küfürlü qonuşurkən susmaq.  

- ağız yazın: şifahi ədəbiyyt.  

- ağızdan ağız: qulağdan qulağ: dediqodu. şayiə.  

- ağızdan çıxmaq:iki dişdən çıxmaq. söylənmək.  

- arvadağız: qalbıq. qambıq. çalbıq. çılbıq. (arvadının tərsinə, 

qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz 

ərkək). 

- kavalmış, genəlmiş deşik ağzı: kavdıra. kaldıra.  

- gən ağızlı, saplı iri su qabı: kavış. qamış. məşgəfə. 

- başına (oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq: daşlamaq. 

oxlamaq. yada salmaq. anıtmaq. andırmaq. hiss etdirmək. 

anışdırmaq. işarə edmək.ilqa' edmək.  

- çiyağız: kalağız: çalağız: kavağız: düşünmədən qonuşan 

kimsə.  

- ilk ağızda: ən öncə. ilk öncə.  

- ilk ağız: təbərzə. nobar.  
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- incə ağız: suyçu dilli. dadlı dilli. şirin dilli.  

- qadın ağızlı: qarı ağızlı: arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: 

qadın ağız. qılıbıq. 1. arvadının sözündən çıxmayan. 1. arvad 

kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək.  

- ağzın yumub danışmamaq: dili qarnına girmək. qadanmaq. 

- qara ağızlı: qaraçı. qaraca. qaramaçcı. qara çalan. qara 

çalıcı. qara yaxan. iftiraçı. töhmətçi.  

- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- ağız burnu qara olan heyvan: qaramalaq.  

- bir yanı açıq, ağzı tikili olan topraq daşıma çuvalı: qarnı 

yarıq.  

- dəmir aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, 

biləmək: qara yülək yaptırmaq. çala çülək yaptırmaq.  

- ağzı gen qab: kərsən. qarsan.  

- qadana (zəncir), su saxlamaz, yırtıq ağız söz saxlamaz.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.  

- qulaqdan qulağa, ağızdan ağıza söz gəzər.  

- qarnı ağzında: qarnı gözndə: qarnı əlində. qarnı cibində.  

- ağzı açıq, əli açıq boş qalmaz.  

- ağzın açan tutuldu, başı olan qurtuldu.  

- ağzına yerləşmiyən dili var.  
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- ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar. 

- anılar sürüklərkən məni, ağızdan qaçırmışım dəni.  

- ağız bilrliyi: oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. 

fikirdaşlıq. tevafüq. ittifaq. 

- ağız qavqası, yaxalaşmaya töküşdü (çevrişdi). 

- ağız sütü ilə əmişdirmək: ağızlandırmaq. 

- ağıza düşmüş bayat söz: çeğnək söz. 

- ağzı dolu, əli boş. - ağzından inci saçmaq: birbirindən 

gözəl sözlər sözləmək. - nin ağzı: in dəliği. 

- ağzı gen küp: küpəc.  

- bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır.  

- bir ağızdan səslənmək: hüykürmək. höykürmək. 

- əsgiyən baltanın ağzına vurulan dəmir, çəlik parçası: 

qaplaq. qablaq. 

- hər qafadan bir səs, hər ağızdan bir söz çıxma: 

qaramaqarışıqlıq. pozqunluq. düzənsizlik. 

- qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval. - qurut əzmək üçün, ağzı gen, 

yayvan, dibinə sarı daralan saxsı qab: qaqaran (< qaqmaq: 
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əzmək). kavran. kəvrən. mətirət.  

- qapı ağzı: astana.  

- ağzı gen qab, şüşə, botru: kavanoz.  

- ağzı yırtıq, söz saxlamaz: kavanoz.  

- ağzı yekə kimsə: kavanoz.  

- ağzına gələni söyləmək: qatıqlamaq. qatmaşırlamaq. 

qatmaşıramaq.  

- gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən: qatmaşər. qatmaşır.  

- it ağzını gəmik tutar: pozuq kimsələr azaş görüncə susar.  

- kiçik, orta boylu, ağzı geniş qab: kavanoz.  

- qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

aqız  ağız.ağuz. avuz. 1. dərə. vadi. - dağ avuz: dərin vadi. 

qanyon. 1. yeni doğuranın ilk sütü. 1. ağız. şifahi. 1. 

martın igirmi birlə otuzbirinin arasındaki qünlər. qışın son 

ayı.  

- ağız açıx: büknüt.  

- ağuz bav: ağuz bağ: çuval, tulum, ağızın bağlamaya 

yarayan bağ, ip.  

- ağuz baylamaq: ağız bağlamaq. oruç tutmaq.  

- ağuz çayqamdı edmək: təhqir edmək. aşağılatmaq. kiçik 
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görmək. həqir görmək.  

- ağuz yel: söz.  

- ağuz yetdirmək: söz söyləmək.  

- ağuz qara tutmaq: küsmək. darılıb qonuşmamaq.  

- ağuzgir aldırmaq: yem vermək.  

- ağuzgir edmək: biraz yemək.  

- ağuz marda: fiyat. baha.  

- ağuz suv: tükürük.  

- ağuzqa tüşmək: dilə düşmək. dediqodu qonusu olmaq.  

- ağzu quş tutmaq: övünmək. kəndini övmək.  

- ağzu ot çaqmaq: çox qızqın qonuşmaq. hiddətli qonuşmaq.  

- ağzu tutulmaq: qonuşmamaq. dili tutulmaq.  

- ağzun açıb cabqınçı: çox hızlı. sürətlə.  

- avzun çayqamaq: söylədiğinə peşman olmaq. sözünü geri 

almaq.  

- avzun tutmaq: münaqişədə sözlə yenmək.  

- ağzuna aşamaq: azarlamaq. paylamaq.  

- ağzuna çapmaq: sözünü kəsmək.  

- ağzuna qaratmaq: gözəl qonuşmaq.  

- ağzunda it ölmək: qorxusuzca qonuşmaq. sərt qonuşmaq.  
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- ağzunda qılıcı bolğanmaq: sərt qonuşan.  

- ağzunda suvu bolmay: ac. ac qarnına.  

- ağzun açsa öpgələri görünə: çox zayıf. cılız. sısqa.  

aqız  ağuz.  

- ac ağız:yalmağuz. yeyərdoymaz. acgöz. qarımpa. yeyici.  

aqıza  ağıza > avazə. yüksək səs. bağırma.  

aqızalma  ağızalma. 1. aşta <> açta. dan yeməyi. ağızlıq. sübhanə. 

çaşt. ertə aşı. ertaş. qəhvaltı. ertdən azıq. səhər yeməyi. 

- ertdən tatım. sabah qəhvaltısı.  

aqızaltı  ağızaltı. tuşluq. sübhanə.  

- ağızaltı yemək: tuşlanmaq. toxdaşmaq. sübhanə yemək. 

aqızan  axızan. axışan. qayışan. qayızan. sürüşən. sürüzən.  

aqızçı  ağızçı. avazçı. vaiz.  

aqızılmaq  axızılmaq.axıtılmaq. tökülmək.  

aqızlamaq  (ağızlamaq. axızlamaq). 1. ağza vurmaq. dadmaq. 1. 

nərsiyə ağız açmaq, ağız qoymaq. giriş çıxış yeri 

yapmaq. - arxı ağızlamaq. 1. ağıza ağızlıq taxmaq. - atı 

ağızlamaq. 1. sövmək. söğüş söyləmək. danışmaq. - o 

nökərin ağızladı. 1. nərsənin ölçüsün, durumun yuvasının 

ağzından keçə biləcək ölçüyə qoymaq. 1. ağız açmaq. - 
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pıçağın ağzın açdır. 1.doruqlamaq. silmə, təpəsinə dək 

doldurmaq. təpələmək. 1.> avazlamaq. səsləmək. 1. 

ağızlamaq. açmaq. başlamaq.  

aqızlaşmaq  ağızlaşmaq. sözləşmək. anlaşmaq.  

aqızlı  ağızlı. 1. avazlı. ötücü. nəğməçi. oxuyan. 1. avazlı. dünür 

( < düğnür. düğünləyən). istəyən. 1. ağujluq. ağız sütü 

olan kişi.  

- iki ağızlı: iki yanıda kəsgin pıçaq.  

- iki ağızlı balta: dalqabaq balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. 

arapozac. arapozucu. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + 

düz). münafiq.  

aqızlıq  (ağızlıq. axızlıq). 1. müştük. 1. yemiş səbətlərinin dibinə 

başına, qoyulan dal yapraqlar. 1. axızlıq. yumşaqlıq. 

armınlıq. mülayimət. 1. müştük. tumuşluq. buruntaq. 

burunluq. 1. qəlyanın şılankının, soluqlu sazların, ağza 

alınan bölümü. 1. qapaqlıq. 1. başlanış. başlanğıc. 1. 

quyu biləziyi. 1. ağızalma. sübhanə. çaşt. 1.ağazə (fars). 

qiymə. topraq, suyun içəri girməsinin qabağın alması üçün 

başmaqların qıraqlarına qoyulan ensiz şırıq. 1.uğur. deyiş. 
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ləhcə. 1. yeməli. - aclığı gidərmə üçün yeyilən ağızlıq, 

yeməli: acurqa. azurqa. ajurqa. acuraq. azuraq. ajuraq. > 

azuqə. 1. söyləyiş. qırtlağ. boğaz. ləhcə. çalar. - dil çalarlı: 

ağızlığı olan. 1. ağızduruq. lüqam. 

aqızmaq  axızmaq. ağızmaq. axıtmaq.  

aqıztan  ağızdan. şefahən.  

aqıztırmaq  axızdırmaq axıtmaq. axıtmaq. ağzıtmaq. damlatmaq. 

tökmək. - yaş ağzıtmaq: göz yaşı tökmək. ağlayıb 

zarıldamaq.  

aqızturuq  ağızduruq. ağızlıq. lüqam.  

aqqa  ağqa. 1. dədə. böyük baba. 1. qoca.  

aqqabaq  ağqabaq. ağtərək.  

aqqala  ağ qala. ağşəhər. kasabılanka (kasa < qapsa + bılan: ağ). 

darul bəyz.  

aqqalanmaq  ağqalanmaq. ağalanmaq. ağalıq yapmaq.  

aqqalay  ağ qalay. alminyom.  

aqqalı  axqalı. axalı. axarlı. meyilli. gedəri. axan. - ürək səndən 

ötrü aqqalı.  

aqqalmaq  ağqalmaq. çıxmaq. - biz dağa ağqalırıq: çıxırıq.  
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aqqan çalqı  ağqan çalqı. (çalqı:oraq). 1. yüksək netəli tırpan. 1. 

yetənəkli. məziyyətli. usta. - bəypolat cuqutur atarqa ağqan 

çalqıdı: bəypolad dağ geçisi avlamada yetənəklidir.  

aqqan  ağqan. 1. ağqan < > arqan ( < arı < > ağ: təmiz + qan). bax 

> ağsoy. ağsöyək. əşraf. aristokrat. nəcib. nəcibzadə. 1. 

yuvarlanan. dığılanan. təkərlənən. 1. bulanan. bələşən. 

1. ağ xan. iyilik tanrısı.  

aqqapaz  ağqapaz. ağapaz. ağqapuz. ağapuz. ağdərə. ağdərya. 

bəhri xəzər. ağdəniz.  

aqqapuz  bax > ağqapaz.  

aqqar  ağqar. avqar. böyük. toplu. avlu. ağalığa, böyüklüyə 

yiyələnən. 

aqqarmış  ağqarmış. ağarmış. qarsarlı. qasarlı. qartayıl. qarsayıl. 

qarcayıl.  

aqqaşqa  ağqaşqa. ağ bənəkli. 

aqqay  ağqay. ağapbağ.  

aqqay  ağqay. ayğay. 1. ayın ən gözəl anı. 1. xanıməfəndi.  

aqqəmiq  ağ gəmik. soyağ. soylu. soyu təmiz. əşraf. nəcib.  

aqqı  ağqı. yığı. ağı. göz yaşı.  
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aqqın  1. ağqın. aşqın. engin. oğqun. - aşqın topraq: axıp enən, 

oğqun topraq. 1. axqın. əğim. 1. axqın. axışlı. axıclı. axarlı. 

yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. yumşaq. açıq. yüngül. 

ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. səlis. münsəcəm. insicamlı. 

1. axqın. axut. (xəstəlik). hadd. ivəgən. iti ilərləyən.  

aqqın  ağqın. ağmış. əğri. bir yana yatmış. ağqun bolmaq: əğri 

durmaq. bir tərəfə yatmaq.  

aqqınlıq  axqınlıq. axışlıq. axıclıq. axarlıq. yürüşlük. yürüklük. 

yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik. insicam. münsəcəmlik.  

aqqınmaq  axqınmaq. axınmaq. axıntamaq. axışınmaq. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. daraqlanmaq. 

maraqlanmaq. əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. 

əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. çəkilmək. 

çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. 

girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. 

uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək.  
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aqqınsız  axqınsız. axışsız. axıcsız. axarsız. yürüşsuz. yürüksüz. 

yerişsiz. yeriksiz. rəvan, səlis olmayan. münsəcəmsiz. 

insicamsız.  

aqqınsızlıq  axqınsızlıq.bax > axarsızlıq.  

aqqır  axqır. iti, yeyin yerişli. çalt axan su. 

aqqor  ağqor. qorlanmış, ağ ışıq saçan od.  

aqqönül  ağkönül. mehriban: meyirban. 

aqqöz  ağgöz. avgöz. 1. gözünə ağ düşmüş. 1. acgözlüyü 

bağlanmış. 1. qorxaq. 

aqqu  ağqu. ağqıu. ağma. ağmaq, çıxmaq işi. qalxma. qalxış. 

çıxış. - ağqu yapmaq: çıxmaq. - bu dağ ağqu ərməs bu dağ 

ağası uğur dəğil. indi dağa çıxmağ uğur (zaman) değil. - birinci 

ağqu, sonuncu ağqu.  

aqqulubul  ağ qulubul. ağ yuvar.  

aqqurğaş  ağqurğaş. galay. qəl'. 

aqqurtu  ağ qurdu. (ağ: tor) ağ hörən. böcək. tırtıl. ağ, tor qurub 

yaşayan cöcəklər, böcəklər.  

aqquş  ağquş. quğu quşu. quv. 

aqqümüş  ağgümüş. gümüş. aqar altın.  

aqqün  ağ gün. gələcək. istiqbal.  
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aqqün  ağgün. yaragün. aygün. yaxgün. günyanıx. gün görmüş. 

qutlu. mutlu. xoşbəxt.  

aqqünlük  ağgünlük. ardıc saqqızı.  

aqlaq  ağlaq. 1. dağınaq. dağınıq. səlçənək. 1. ağlıq. issız. 

sağır. səssiz. şoraq çoraq boş yer. 1. bağlı, dalda olan 

yer, avlu. ıssız, boş, xəlvət, çoraq, oturulmayan yer. - 

yurdu qalıb ağlayu: yeri boş qaldı. - ağlaq yer: boş, xəlvət yer.  

aqlaqan  ağlağan. ağlağuc. yığlağur. ağlayıcı. ağlar. yılavuq. 

yığlavuq. sulugöz. sıx sıx ağlayan. zırra uşaq. 

aqlaqlı  axlaqlı. örikli. yararlı. səcyəli.  

aqlaquc  ağlağuc. bax > ağlağan.  

aqlaqur  ağlaqur. bax > ağlağan.  

aqlama  ağlama. 1. yılavma. ağlayış. 1. ağartma.bəraət. təbriyə. 

təzkiyə. 1.inləmə. ağıt. 1. ağlayı. sıxıt. sığıt. sağu. nohə.  

- gülmə ağlama: açılma tutulma: açılma sıxılma.  

- çox üzücü, acı ağlama: qanlı yaş.  

aqlamaq  axlamaq. ağlamaq. 1. ağartmaq. arıtmaq. təmizləmək. 

bəraət edmək. paklamaq. - sıxılaraq, gücənib ağlamaq: 

gözünü qorasın almaq: sıqlamaq.1. ağartmaq. təsviyələmək. 

1. ah çəkmək. qöğüs keçirmək. ahlamaq. 1. yığlamaq. 
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sıxtamaq. cırlamaq. bağırmaq. çoxlamaq. yıqlamaq. 

ığlamaq. sığtamaq. carlamaq. 1. yalnız olmaq. boş 

olmaq. 1. ağlımaq. sığtamaq. boxsamaq. boğzamaq. 

(boğz (fars)) boğsamaq. ağlamaqdan, hıçqırıdan boğazı 

bıqılıb tutulmaq. 1. ağtamaq. ağatmaq. həlal edmək. 

namus qazandırmaq. bəraətləmək. 1. haqlamaq. 

saqlamaq. 1. (< ağ: boş. issız). boşatmaq. içini boşatmaq. 

yoksamaq. enqirəmək. 1. yılamaq. yığlamaq. 

sağınlamaq. gözyaşı tökmək. ağıt yaxmaq. sarnamaq. 

çığırtı edmək. yay qara qoparmaq. 1. ağ boyamaq. - 

öynü ağlamaq: evi boyamaq, suvamaq.  

- sıxınıb ağlamaq: göz yaşın sıxmaq: sıqtamaq. sığtamaq.  

- içi qan ağlamaq. çox üzülmək. üzünmək. içi parçalanmaq. 

- anası ağlamaq: güclük, sıxınıya uğramaq.  

- ağladan, gülməz: mutlu olmaz. - ağlayacaq kimi olmaq: 

gözləri bulutlanmaq, dumanlanmaq. 

- könlüm, içim qan ağlır: çox üzülürəm.  

- ağlayıb sızlamaq: ayılıb bayılmaq. - ağlayıb inləmə: nohə 

demə. ağıt tutma. 

- dərtlə, inciklə yavaşdan ağlamaq: inrəmək. inğrəmək. 
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ınğramaq. ınramaq. tinğrəmək. tinrəmək. inğləmək. inləmək.  

- için çəkə çəkə ağlamaq: ıncqırmaq. hıncqırmaq. icqırıqla 

həçqırıqla ağlamaq.  

- içdən ağlamaq: için için ağlamaq.ökürmək. öfkürmək. 

ökdən.  

- için için ağlamaq: sınğıramaq.  

- sızqın sızqın, həzin həzin ağlamaq: buday buday ağlamaq. 

aqlamaqlı  ağlamaqlı. ağlayacağı bəklənən.  

aqlamazlar  - bir ölümə, min ağlamazlar.  

aqlamır  - hay hayına oynamır, vay vayına ağlamır. - hay hayında 

oynamaz, vay vayında ağlamaz. 

aqlamış  ağlamış. 1. çiləli. çile çəkən. 1. ağlamşı. ağlayıq. 

ağlamaq peşəsi olan.  

aqlamsamaq  ağlamsamaq. yalandan ağlar kimi göstərmək.  

aqlamsıq  ağlamsıq. 1. yalandan ağlayan. 1. ağlar. həmməşə ağlar 

olan, ağlar görünmək.  

aqlamsımaq  ağlamsımaq. dodaq bükmək. yalandan ağlamaq.  

aqlamşı  ağlamış. ağlayıq. ağlamaq peşəsi olan.  

aqlan  axlan. ağlan. 1. dağın ətəyi. 1. suların toplanıb dənizə 

tökülən alan.  

aqlandırmaq  ağlandırmaq. təsviyə etdirmək.  
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aqlanq  ağlanğ.bitgisiz qum təpə. ağ yer. boş yer. 

aqlanma  axlanma.ov işi ilə uğaşma.  

aqlanmaq  ağlanmaq. təsviyələnmək.  

aqlar  ağlar. yığlağur. ağlaqur. ağlayıcı.  

- ağır gülən, ağırda ağlayar.  

aqları  ağları. ağlayar. - astaradan astarı, toya çönmüş yasları, 

hay hırını bilməyən, düğün günü ağları.  

aqlaşmaq  ağlaşmaq. 1. ağarmaq. 1. ığlaşmaq. yığlaşmaq. 

sıxtaşmaq. 1. bağrışmaq. kükrəşmək. carlaşmaq. 1. 

sızıqlanmaq. sızlanmaq. sızıldamaq. zırıldamaq. 

şikayətlənmək. 1. sızlamaq. 1. göz yaş edişmək. 1. 

sarnaşmaq. bağırışmaq. çığırtı edmək. tavursamaq. 

davursamaq. sızlanmaq. şikayət edmək.  

aqlatan  ağladan. sağıçı. oxşadan. oxşayan. - sağıçı işi 

güldürməyə vurdu. 

aqlatı  ağlatı. tırajedi. faciə.  

aqlatıcı  ağlatıcı. acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək.  

aqlatma  - gəlin ağlatma: həna gecəsi gəlinə öğüt öğrədən mahnılar.  

aqlatmaq  ağlatmaq. 1. yılatmaq. yığlatmaq. 1. savmaq. 

uzaqlaştırmaq. ıraqlaştırmaq. boşaltmaq. - bu yerləri 
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ağladın. - o yeri ağlatdi: boşaltdı. 1. sığdatmaq. ( t <> l ) 

sıxlatmaq. sıxtatmaq. cırlatmaq. carlatmaq. ığlatmaq. 

yığlatmaq. - anasın ağlatmaq: çətin sıxıntılar vermək. 1. 

yüksətmək. önə sürmək. uzalatmaq. ucatmaq. savmaq.  

- ağlayıb bağırmaq. yıla sarnamaq.  

aqlayacaq  - ağlayacaq olmaq: dolqunmaq. doluqmaq. dolunmaq. 

tutulmaq. bulutlanmaq. qussələnmək.  

aqlayan  ağlayan. ağlayıcı.  

- el üçün ağlayan, gözdən olur: başqasın çox düşünən, özün 

tez unudur.  

- heç ölü ağlayanın görməmiş. gömülən biri geri 

dönməmiş.  

aqlayı  bax > ağlayu.  

aqlayıcı  ağlayıcı. 1. ağlayan. yığlağur. ağlaqur. ağlar. 1. saqucu. 

sağucu. göz yaşın sığan, sağan, şır şır tökən.  

aqlayıq  ağlayıq. 1. ağlama duyusu bıraqma. 1. aqlamış. ağlamşı. 

ağlamaq peşəsi olan.  

aqlayış  ağlayış. yılavma. ağlama.  
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aqlayu  ağlayı. 1. yurdun qalsın ağlayu. - aqlayu gördüm bu yeri, 

sordummu yox bu yerin iyəsi. - el qırıldı yurdum qaldı ağlayu. 

1. ağlama. sıxıt. sığıt.  

aqlı  ağlı. 1. ağ olan. ağı olan. alaca. - salxım biçimli, 

ağacların üzərində bitən bitgi yeyilən ağlı allı, qırmızı 

tuxumları: qarağan biçiği.  

- qaralı ağlı: ağlı bozlu. hər türlü, cürəli, çeşitli. seçmədən, 

ayırmadan.  

aqlıq  ağlıq. 1. acar. axar. ahar. düzgün. 1. onqğut. onğış. 

təmizlik. örün. 1. gümüş pul. 1. xələt. ipəkdən qiymətli 

hidyə. ənam 1. görüşpulu. vizit, mayna pulu. 1. kəfən. 1. 

bəzək. düzək. 1. önlük. 1. kirşən. pudr.  

aqlımaq  ağlımaq. axmaq. su axıtmaq. cərəyan edmək. ağlamaq.  

aqlışmaq  ağlışmaq. bax > ağışmaq. ağışmaq. yığışmaq. 

toplaşmaq. - qamu tanış ağlışdı.  

aqlıyası  ağlıyası. ağlayacaq duyusu bıraqmada olan.  

aqlov  axlov. (< ox). bax > oxlav. 1. yastıqac. axlov. yazqıç. 

yoğur yazan, axan. 1. ox. dingil. dəngəl. aksən. mehvər. - 

yoğun axlov: ustuvanə. yuvaq. mərdana.  
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aqma  ağma. axma. 1. şəhab. 1. cərəyan. 1. ağma. avma. 

kölkəlik. sərin yer. sayvan. 1. axma. borıq. yorığ. yoruq. 

yürümə. yerimə. gediş. xuy. 1.doğuşdan kor. 1. axan 

ulduz. şəhab.1. əğmə. ərmə. sinəc. ısnac. sıkınc. sikənc 

(> şekənc (fars)). çin. 1. axışma. qayma. ağnama. qayşa. 

cayma. 1. ağış. ağıt. ağınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

- damla damla axma: sızı. təqtir.  

- tər kimi damla damla axmaq: sızmaq. tərəşşüh edmək. - su 

küpündən, yağ sızmaz.  

- qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması: qayşamaq. qayışmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

- topraq qayması. eşilmə. süzüşmə.  

- ulduz qayması. şəhab.  
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- bol su, sıvı axma səsi: fışır. 

- alnında axması olan malqara: çaşqa. qaşqa.  

- başa qan axma kəsəli: qan alma. qana düşmə. 

- suyun bol bol, gurultulu, iti axma səsi: çağış çağış. qaqış 

qaqış. qağış qağış. carıl carıl. şarıl şarıl.  

- ağma dağma. axıntılı dağıntılı yer. eniş yoxuşlu yer. 

əngəbəli. əğri büğrü.  

aqmaq  ağmaq. ağımaq. (ağışmaq. axmaq. axışmaq). (aka (sumer).). 

1. ağmaq <> qaxmaq. qalxmaq. uçmaq. (. ağmaq. ( <metatez> 

qaxmaq < art. artmaq). 1. axmaq. qaymaq. sıyrılmaq. 

sızmaq. 1. axmaq. ağmaq. yağmaq. sağmaq. düşmək. 

qoymaq. tökmək. saçmaq. 1. tökülmək. 1. geçmək.1. 

aymaq. durmaq. qalxmaq. çıxmaq. aşmaq. yüksəlmək. 

üzgəlmək. üslənmək. püskürmək. - dənizdə duman ağıdı. - 

gün ağdı. - könülsüz namaz göylərə ağmaz. 1. daşmaq. - 

yağ ağdı: töküldü. - dolup ağmaq: aşmaq. - dağι daşι ağdıq. 

1. devinmək. çevirmək. sallamaq. yıkılmaq. - vurdum yerə 

ağdı. - ağacı ağdır. - duvar ağnadı. - oyana ağ. 1 yağmaq. 

süzmək. düşmək. enmək. tökülmək: çay ağdır. yağιş ağιr. 

yerə ağmaq. 1. dönmək. keçmək. ötmək: oyana ağ: oyana 
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dön. yaşı ağmιş: yaşı ötmüş. 1. yuvarlanmaq. qalxıb 

düşmək. ağnamaq. övrülüb çevrilib toğalanmaq. 

ağşanmaq - ağrıdan yerimdə ağdım döndüm. 1. yüklənmək. 

abanmaq. ağbalamaq. bir nərsənin üstünə ağdırılmaq. - 

onun üstünə çox ağma. 1. sapmaq. qaymaq. caymaq. - 

ağan ulduz 1. toplaşmaq. yığışmaq. - qarışqalar yeməyə 

ağdı. 1. çöməlmək. yerləşmək. oturmaq. - yanıma ağıver. 

1. batmaq. yatmaq. - günəş ağdı 1. anmaq. xatırlamaq. 

sözün danışmaq. - səni dünən çox ağdıq. 1. üşüşmək. 

yığışmaq. toplanmaq. yenmək. 1. qalxmaq. uçmaq. 1. tor 

kimi sərilib qapamaq. 1. sarmaşığın, sarmaşıb yayılaraq 

örtməsi. 1. çəkilmək. meyillənmək. - könül o gözələ axdı. 

1. sızmaq. süzmək. damlamaq. 1. qaçmaq. axın edmək. 

cummaq. saldırmaq. - qoşun doğuya axdı. 1. keçmək. - 

saatlar nə tez axır. 1. tökülmək. - şabaş axdı. 1.geçmək. - 

bulağ hardan keçir. 1.sürəgəlmək. sürgülmək. car olmaq. 

dəvamlanmaq. 1.düşmək. tökülmək. qoyunmaq. - çayın 

dənizə düşən yerində. 1.çağlamaq. su yüksəkdən 

köpürüb, çağlayaraq axmaq. 1.gəlmək. 1. aşmaq. 1. 

axışmaq. eşilmək. qaymaq. qayşamaq. süzüşmək. - su, 
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qan axır: süzür. gəlir. 1.ağmaq. aymaq. qalxmaq. 1. 

axmaq. axınmaq. axıntamaq. axışınmaq. axqınmaq. 

daraqlanmaq. maraqlanmaq. əğilinmək.əğilənmək. 

əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. 

çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. 

girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. 

ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək. 1. hər yana dəbələnmək. 1. istək. meyl. - 

sizin ağmaqızla, mənimki tutmaz. - ağmaq bir olsa: istəklər bir 

olsa. 1. axmaq. uvanaq. ovanaq. ənayı. anayı. anqayı. 1. 

axmaq. ağlımaq. su axıtmaq. cərəyan edmək. 1. 

yıpranmaq. ərimək. zayıflamaq. üzülmək. 1. tərəşşüh 

edmək. 1. sıyrılmaq. - qılıncı qınından ağıb yügürdü. 1. 

açılmaq. çözülmək. - bu parça axır. 1. səfeh. qalın. 

budala. 1. işləmək. yürümək. rayic olmaq. işlək olmaq. - 

hançı para ölkədə axır. 1. çıxmaq. aşmaq. yüksəlmək. - 

qarlı dağları ağdıq. - ağdı qızıl bayraq. 1. dəğişmək. 

başqalaşmaq. 1. ağmıqlaşmaq. ağdarılmış. qarışmaq. 

dalqınlaşmaq. - ölüm görən, üzü ağmış. 1. pozulmaq. 
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dönmək. yıxılmaq. - tanrı ağtaranı, kimsə qaldıramaz. 1. 

meyl edmək. 1. bəlirmək. 1. ağarmaq. - onun üzü ağdı. 

qara bulut birdən ağdı. 1. enmək. - axşam üzü dağdan aşdıq. 

1. daşmaq. - qut qovuq versə izim (iyim. iyəm. tanrım) quluna 

\\ gündə işi yüksəlibən yuqar ağar. 1. yalqu. 1. axmaq. dəli. 

alıq. munduz. qafası bağlı, qapalı. budala. qanmaz. 

anlağdan qıt. anqut. ənkit. ənküt. enküt. anlamaz. 

qanmaz. budala. qurqu. quruğ. beyni quru. səfeh. yeğni 

kişi. səkə. sək. səfeh. küt. çoğ. səfeh. çinis. yanşaq. 

yuvqa. yoz. çaşıq. səfeh. - yuvqa bolub qal: səfef olub qal.  

- onun mənqzi ağdı: onun rəngi qaşdı. - üzün nəyə ağdı.  

- qorxudan rəngi ağdı: dəğişdi.  

- axmasada damlır: yeri dibli əksilib kəsilmir. çox gəlməsədə 

büsbütün kəsilmir. yanmasada közəyir. yanmasada alızır. heç 

yox deyil.  

- ağar düşər: öksürüklü tıksırıklı. qalxar enər. mərizül hal.  

- sözümə gələcəksən, olar ki çox gec ola, birdə yağa, bizə 

axa, bu nol dola: mən deyənə çatacaqsan, iş işdən keçmiş 

olar.  

- axmaq nankor: gələnə inanır, gedəni danır. 

- könlü axmaq: sevmək. əğimmək. meyl edmək.  
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- qan axmaq: qan gəlmək. 

- gözü axmaq: göz patlayıb, yarılıb, kor olmaq.  

- gözlər axmaq: gözləri süzülmək:: göz qapaqları yavaşca 

qapanmaya başlamaq.  

- gözündən yuxu axmaq: yuxusu gəlmək. - gözü axmaq: kor 

olmaq. koralmaq. 

- göz axmaq: kor olmaq. korlanmaq. 

- axan sular durmaq: doğruluğun, gücün önündə, söyləyəcək, 

edəcək qalmamaq.  

- gözləri süzülmək, axmaq: yuxusu gəlmək. 

- axacaq qan, damarda durmayacaq: olan olacaq.  

- axmasada damlasın: az olsada olsun belə.  

- saçım axıb baradı: saçım tökülür.  

- köp günlə axdılar: çox günlər geçdi.  

- qarıvsız oxuqan soxdala aqqandılar: zayıf oxuyan öğrəncilər 

ələndilər.  

- çapraq axqan: sonyazda ağacların yapraq tökməsi.  

aqmaq  ağmaq. yağmaq. yavmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. 

cavmaq. sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. 

yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. 
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çapıqmaq. azıqmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı 

olmaq. 1. öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. 

düşmanlaşmaq. öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  

aqmaq  axmaq. 1. salax. dəli. salaq. saranğg. yengil (> yüngül) 

kəllə. qıssa. dayaz. dərin yok. yönəkə. tökül. tüngül. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. güdələk. güdlək.görməz. qırt. 

qart. qırıq. qıtıq. çantal. qırbal. qırban. qıtqafa. qıt başlı. 

qıt ağıllı. qafasız. başsız. qafaçsız. beyinsiz. qafası üşük, 

uyuşuq. qaqabaş. qaqavaş. qalın qafa. küdbeyin. 

qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. qanırıq. qaqrıq. 

qanqırıq. qantaq. küd. kotan.qarsala. qatsala. gəbəşağı. 

qax. avara. avalaq. avanaq (< av). kəvsəl. kövsəl. kovsul. 

kovsuk. oğsuq. yoxsuq. koğalaq. kovalaq. qaqavan. 

kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. qaqavan. qaqavac. 

koralaq. korkoran. kal. kalas. kalava. kalvas. kavır. 

kavaq. kalıv. kalva. qabax. gəbə. gəbəş. küpəş. qatraq. 

qaba. qabat. qabav. içi boş. başaçsız. düşünməz. 

qanmaz. anlamaz. bön. sadə. anlayışsız. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. görgüsüz. sarsax. sərsəm. kəvzər. gəzər (> kəzər 
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(fars)). alıq. kötük. gödük. gic. səfeh. sapaq. budala. abdal. 

1. bol. sapıq. səfeh. qanmaz. 1. qaydan. qayğan. qayan. 

qayğın. qayın. alıq. müztərib.  

aqmaq  axmaq. axdıq < ağdıq.  

aqmaq  axmaq. qontabaş. qonta. budala. dəli. qaçıq. sarqmaq. 

təlisiman. abtal. budala. ağman. ağuman. səfeh. şaşqın. 

sərsəm. yelli. havai. hoppa. alıq. məhcub. yeq. sərsəm. 

budala. ağılsız. yeqbaş. alıq. qafasız.  

aqmaqca  axmaqca. avanaqca. abdalca. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 
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yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

aqmaqlamaq  axmaqlamaq. bonğsımaq. bonsınmaq. səfehləmək. 

alıqlamaq.  

aqmaqlaşmaq  axmaqlaşmaq.təlisinmək. abtallaşmaq. təntəqlənmək. 

abtallaşmaq.  

aqmaqlıq  axmaqlıq. gəbəlik. qabalıq. koğalaqlıq. kovalaqlıq. 

koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. 

qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. 

budalalıq. bönlük. bonğlıq. bonlıq. səfehlik. alıqlıq. 

mallıq. sığırlıq. inəklik. ənayilik. anlayışsızlıq. 

düşünməzlik. əbləhlik. görməzlik. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. qanmazlıq.səfehlik. təntəklik. budalalıq. 

sərsəmlik.  

aqmalamaq  ağmalamaq. qarqalamaq. qaraqlamaq. gözətdəmək. 

izərmək. göz qulaq olmaq. 

aqmalıq  axmalıq. 1.arx. 1.göstəri. göstərgə. çizəlgə. tablo. dallıq. 

cədvəl.  

aqmamaq  axmamaq. yağmamaq. rakid olmaq. - fırtına qaldı. - yel 

qaldı.  
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- nərsənin axmaması üçün, önünə, yanına qoyulan önlək, 

engəl, maniə: qalavat. 

aqman  ağman. 1. axsaqlıq. əksiklik. suç. günah. pozuqluq. ayıb. 

- ağmansız kişi olmaz. 1. düşən. gələk. əlgək (ələ geçən). 

fürsət. bahana. - bir ağman tapıp getdi. 1. ağırlıq. ağır 

tərəf. - yükün ağmanı mənə düşdü. 1. çox ürünq, arın, ağ. 

apaq. 1. arın. təmiz. iffətli. 1. (< av). ağıl. avıl. 1. ağılı. (< 

ağı). xəsdə. 1. ağuman. axmaq. səfeh. şaşqın. sərsəm. 

məhcub. 1. iffətli.  

aqmanğız  ağmanğız. təcrübəsiz.  

aqmant  ağmant. dövrədən görüşən yüksəklik. hazırki. olduğu 

durum şərayit. varlıq: ağmanta baxıb xəşlə. ağmansız 

yüksəliş yoxdu.  

aqmar  axmar. xumar. əsrik. süzük. axar.  

aqmasa  - kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən axmasa, çor vurar 

demi. ( kəmər: qamar: kiçik at). 

aqmaşmaq  ağmaşmaq. qımışmaq. qımıldamaq. qarğışmaq. 

aqmaz  axmaz. ağmaz. durqun. tınıq. tiniq. yatuq. sakin. donuq. 

tonuq. duru. saf. şəffaf. paruq.  

- könülsüz namaz, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).  
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aqmazlıq  axmazlıq. axışmazlıq. ağdalıq. axmaya qarşı dirənc. 

aqmıq  ağmıq. ağdarılmış. qarışmış. dalqın. - ölüm görən, üzü 

ağmıq.  

aqmıq  ağmıq. axımlı. ağmıq. mütəhərrək. 

aqmıq  ağmıq. axımlı. mütəhərrək.  

aqmır  - axmır edmək. əfsus təssüf yazıqlar olsun demək. 

aqmış  ağmış. ağqın. əğri. bir yana yatmış. ağqun bolmaq: əğri 

durmaq. bir tərəfə yatmaq.  

aqmış  axmış. yıxılmış. yıxı. münhədim. 

aqna  ağna. əknə. döşək, balış, yorqan kimi nərsələrin içinə 

doldurulmuş, qoyulmuş pambıq, saman kimi nərsələr.  

aqnaq  ağnaq. 1. avlaq. ovlağ. çuxur. özəlliklə eşələnən 

əvədənən oynanan yer. - cocuqların ağnağı. - atların 

ağnağı. 1. axıntı yapışqan şirəli su. 1. bir nərsənin oluşan, 

yetişən, üz verən, bollanan vaxdı, fəsli. - balığın ağnağı: 

yumurtlayan vaxdı. 1. ağdıq. əyrik. əğrik. əğri. - dirək ağnaq 

durur. 1. (< avnaq: avlayan. yığan. qavrayan) anğlı. anayışlı. 

- ağnaq uşaq. 1. əğri. axımır. yıxıla. - ağnaq duvar. - ağnaq 

kişi. 1. aşqın. axan. - aşqın topraq: axan topraq. 1. axnaq. 

meyl. qırağ.  
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- ağnaq vermək. buruq vermək. iz itirmək. - dovşan izin 

ağnaq verdi, hara getdiyi bilinmir.  

aqnama  ağnama. qayma. axma. - qayaların, çürüyərək yumşamış, 

yerlərindən (gurultuyla) qayması, axması, ağnaması: 

qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  

aqnamaq  ağnamaq. 1. ağılmaq. əvədəmək. 1. tərptmək. dili 

buruşmaq, dolaşmaq. 1. üzmək. yüzmək. 1. yerə yatıp 

sürtüşüb dəbələnmək. 1. çaşmaq. kəkəmələşmək. 

kəkəmək. dili tutulmaq. - utandı dili ağnadı. 1. yıxılmaq. 

yerə düşmək. - at yamacdan dəriyə ağnadı. 1. anlamaq. - 

ağnat: anlat. 1. yıxılmaq. yanqılış olmaq. bel vermək. 1. 

yatıb yumarlanmaq. çönmək. (heyvan haqda). 1. öğünüb 

sevinmək. sevincindən coşub oynamaq. öğünmək. 1. 

kəkələmək. dili tutulmaq. buruşmaq. 1. avnamaq. 

yuvarlanmaq. devrilmək.  

aqnanmaq  ağnanmaq. ağınmaq.  

aqnasın  ağnasın. avnasın. dəbələnsin.  

aqnaşdırmaq  ağnaşdırmaq. an (ğ)latmaq. açıqlamaq. arılamaq.  

aqnıq  ağnıq. yığıncaq. yığıntı. odun yığnağı. yığılan yeri. 
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aqoba  ağ oba. soylu.  

aqola  ağola. yönətici. amir. yabgu. üst düzəy yönətici. gənəl vali. 

özərq. ardalı. ardalu. ayqucı. ayquc. danışman. yarıcı. 

baştutar. başqan. başta gedən. başladaçu: başlatıcı. 

başliq. bəğ. bəy. varlıq. ərklik. güc. liderlik. soyluluq. 

bölün. darğa. darqa. tarqat. bağan. ərzi. xan.  

aqos  akos (fars) < əğis. daşçıların qələmi. 

aqoştə  ağoştə (fars). axışmış.  

aqra  ağra. ağır. sambal. ciddi. 1. xətər.  

- rasgələ, ağra, ciddi olmayan, gərəksiz iş: iş olsun diyə.  

aqraq  1. ağraq. ( < ağ < av ) ağıl. 1. (< axmaq) axım. bəlqəm. - 

ağraqlı: bəlqəmli. 1. yüksələn. ilərləyən. 1. axraq. əğrək. 

tarlanın artıq suyunu götürən arx. xəndəq. 

aqraqlı  ağraqlı. alqalı.  

aqralıq  ağralıq. ağırlıq. kəbin. başlıq. mehr. mehriyyə.  

aqraltı  ağraltı. (< ağ: tor) ağartı. qaraltı. kölgə. bağtar (> pərdə). - 

bir ağac ağraltısında bayıldıq: yengəldik. (istirahat etdik). 1. 

yığıc. tutu. əngəl. - ağraltı olmaq: mani' olmaq. - kimsəyə 

ağraltı olma !. 
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aqram  ağram. 1. batman. ağırlıq. 1. böyük qιsm. çoxluğ. 

əksəriyyət. - gecənin ağrami keçdi.  

aqram  ağram. arğam. 1. aram. təvəqqüf. dayanğ. tayqan. 

dayqan. duram. duraq. qutmaq. qalmaq. məks. 1. ülgü. 

ölçək. datış. dartı. çəki vəzn. 1. dəng. müsavi. mütabiq.  

aqrama  ağrama. ağramlama. dartış. vəzn edmə. çəkişbəkiş (> 

kəşməkəş (fars)). çəşməçəş. çəkişmə.  

aqramaq  ağramaq. 1. (<> ağtarmaq) geri qaytarmaq. gərimək (> 

aruğ (fars)). 1. ağırlaşmaq. 

aqramçılıq  ağramçılıq. əksəriyyətin tərəfin saxlamaq.  

aqramçılıq  ağramçılıq. uzun boylu. uzab gedən.  

aqramlama  ağramlama. ağrama. dartış. vəzn edmə.  

aqramsız  ağramsız. yüngül. həvərə. hevərə.  

aqramsızlıq  ağramsızlıq. yüngüllük. həvərəlik. hevərəlik.  

aqranmaq  ağranmaq. qurçalmaq. qurtlanmaq. böyümək. yekəlmək. 

uluqmaq.  

aqras  ağras. üsdü başlı. üslü başlı > eslü başlu: ayıq hissili. 

ağıllı adam. ağır başlı. toplu. 

aqratmaq  ağratmaq. yeğ tutmaq. yeğləmək. tərcihləmək.  

- ağrat !. ağdar!. qoğza!. ucat!. yüksət!. 
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aqrəş  ağrəş. ağdəş. ağdaş. ağani. əkəş. arxadaş. 

aqrı  ağrı. (əğri ağır.). 1. acı. acıq. sancı. inci. incik. sızı. sancı. 

acı. dərd. kədər. kəsəl. urğun. bəla. ağrı. əzab. qıyıntı. 

dərd. - ağrısızbaş: bəlasız baş. - baş ağrısı: başın bəlası. 

boş çətinlik. - ağrılı baş: bəlalı baş. - soğuq urğunu: soğuq 

dəğmə. 1. saya. hörmət. - sizin ağrız. - ağrı olmasaydı 

kişidə, daş qalmazdı daş üstə. - ağrı görən ağırlar. 1. ağrıq. - 

iç ağrısı: talaqu. 1. didik. dərd. acı. acıma. yara. 1. sızış. 

dərd. 1. tolaq. dolaq. tolqaq. dərd. sıxıntı. 1. sızı. sızqı. 

dərd. sök. incik. kədər. sırqu. sıyırqu. sayırqu. 

sayru.ələm. məşəqqət. sıqılcım. sıxılcım. sıxıntı. tolaq. 

tolqay. toluq. incik. zəhmət. buruq. sancı. çəki. dərd. 

əzab. 1.buri. sancı. - burı tutmaq: doğum sancısı. 1.iç 

darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. 

qorxuc. qəm. dərd. qussə. sızı. duyqu. duyu. duyum. 

duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. 

üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. 

toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. 

qarasevda. 1.sızı. acı. dərd. 1.tut. qussə. dərd. qəm. 

kədər. 1.acı. ucun. sancı. dərd. incik. çillə <> çilə < çiqlə 
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(< çiq). 1.qara. qısıl çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. 

gövnək. gövüntü. gümən. dərd. sıxıntı.1.üzgü. acı. 

acınaq. iztirab. - başağrısı: başına əkşimə. muzahim. 1. 

sızlama. sızı. dərd.  

- ağrısından sızlanmaq, şikayət edmək: ağrığanmaq.  

- otaçıdan (həkimdən) sorma, (ağrını) çəkəndən sor. 

- birbirinin ağrına dəğmək: girişmək. birbirinə toxunmaq. 

toqqaşmaq.  

- sevgidən duyulan ağrı: könül acısı.  

- baş ağrısı: toxat, çətin soru.  

- başının ağrısına, dərdinə düşmək: öz soruları, 

çətinliklərindən dolayı, başqalarıynan ilgilənməmək. 

- göz ağrısı: sevgili.  

- ölüm gəldi cana, baş ağrısı mahana.  

- ağrı kəsici: ziddi dərd.  

- ağır, uzun sürən ağrı: qarağrı. qarağı. qaraağrı.  

- öldürücü acı, ağrı: qarağrı. qarağı. qaraağrı.  

- bel ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. (qaq: əğik. bükük. 

devrik. tövərək).  

- ölümsüz ağrıya gələsi: ölməyib, öləsiyə acılıq çəkəsi.  
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- könül ağrısı: 1. böyük üzüntü. 1. iti sızı, ağrı.  

- qarnəğrisi: qarnağrısı: qarın ağrısı. qarın sacısı. - səni 

qarnağrısı tuta da götürə.  

- birdənbirə gövdəni qaplayan ağrı: qaradamla.  

- qarın ağrısı: bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, 

çəkiləməyən, çəkilməz, can sıxıcı nərsə.  

- qarın ağrısı: qarın qavraması. qarın qıstı.  

- qarın ağrısına işlənən bir bitgi: qarın gəvəni.  

- qarın ağrısına uğramaq, düşmək: sıxıntısı, acısı, dərdi 

olamaq.  

- ürək ağrısı: sevgi dolayı öcüntü, acıma.  

- ağır ağrılara qarşılıq (ilaclıq) üçün işlənən ot: qaraot.  

- ürək ağrısı, göz ağrısı deyil, biri untulur gedər, biri itinir 

gedər.  

- ağrı dağ: (1. < ağrı: ağır) yekə, iri, böyük, uca dağ. 1. (< 

arığ: çin). qutsal muqəddəs. qutsal dağ.  

(ağrıyos(yunan): asav, vəhşi, ası. ). 

- ağrı otu: qarulaotu.  

- eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. (ürək 

ağrısı). 

- ilk göz ağrısı: ilk sevgi.  
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- ağrısız başa qaş basdı: gərəksiz yerə qonaqçı olmaq. 

başına bəla axdarmaq. lizumsuz təkəllüf.  

- uzaq ağrı: vərəm, sill kəsəli. 

aqrı  ağrı. ağra. 1. qiblə. tərəf. yön. yan. doğru. (-dan ağrı: üç 

gözəl gəlir bağlardan ağrı, daramış saçını boynuna doğru).- 

(ya doğru: ağıya ağrı gedməyin). (-ın boyunca: ımağın ağrı. 

1. bəri. sona.(-dən bəri: dünəndən ağrı nə iş gördün. (-dən 

sonra: duz yeyəndən ağrı susaqlıq başladı. (-dən e'tibarın: 

dünəndən ağrı soyuqlar başladı.) 1. dolayı. ötürü. 

dolayısiylə.- sizdən ağrı ölürəm. 1. < ağι. avı. (avınmaq: 

ağrιmaq). incik. dərd.(ahu (fars )). (aqror ( (latin)). aqros 

(yunan)). iğ. sancı. buru. sızı. xəsdə. noxuş - bir çağ ağrı 

oldum. düşdüm yatağa. - ağrı olmadan dərman olmaz. - ağır 

ağrıdı: ağır noxoşdu. - beş kişidən biri bətər ağrıdı. - ağrı qal. 

dığla öl. - ağrılı olan ağrılar birinci yoxlaılnsın. - ayrı döşək: 

(ayrı: ağrı). tuvalet ihtiyacını qarşılayanmayan ağır yatalaq 

xəstələr üçün hazırlanan yataq. - ayrı töşəqqə tüşmək: ağır 

xəstəliyə yaxalanmaq. 1. əğri. 1. ağιr. 

aqrıb  ağrıb. ığrıb. yanlarına ağırlıq bağlanmış balığ toru.  

aqrıq  ağrıq. 1. yük. külfət. nökər. 1. kəmənd. 
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aqrıq  ağrıq. ağruq. (ağrı. ağıq.ağırlıq). 1.çadır, ev qoşumları, 

nərsələri. obalar yaylaq qışlaq edəndə arxada, kəddə 

buraxan qoşula, nərələr. 1.ağrıq. yük. 1. susluq. 

təmbəllik. ehmal. 1. yük. şey. ağırlığı, ağramı olan nərsə. 

- ağır ağruq: şey şüy. vəsayil. 1. omurqa sümüyü. - aqruq 

sünğüki: omurqada ilkin sümük. 1. ağrı. 1. qadaq. cəza.1. 

yük. zəhmət. əziyət. 1.arqın. acqıl. kəsəlli. xəsdə. naxoş. 

məriz. 1.gücük. güclük. tıkız. izik. əzik. gəzik. gizik. 

basıq. sıxıq. incik. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. 1. qoş. 

ev qoşuları, vəsayili. köç. ev nərsələri ki, yola çıxanda 

arxada qoyulur. - köçü yüklədi. 1.ölçü.vəznə. vəzn. 

1.sıxıntılı. toxalı. tozalı. acılı. dağlı. qayğılı. tasalı. 

quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. 

qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. mükəddər. qussəli. 

1. xəsdə. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur.1. iyiməz. eyiməz. 

iyməz. eyməz. kəsəl. xəsdə. naxoş. - iyi görünmür, ağrıqa 

oxşur.1. kavşaq. kağşaq. köğşək. kəsəl. kəsələk. xəsdə. 

məriz. naxoş. 1. köçün önündə göndərilən yaşam 

gərəkləri. köç zamanı dönüncə alınmaq üzrə bir yerə 

bıraxılan artıq şey şüy. 1. yüklük. yorqan döşək kimi 
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qoyulan yer. sandıxana. 1. bədava, müfdə və könülsüz 

görülən görəv. iş. biqarlıq. - öz uşağıva çörək verməyi ağrıq 

sanırsan. 1. əngəl. mani'. - bağa gedəcəyidim bir sürü ağrıq 

çıxdı. 1. ağrı. sancı. yel. xəstə. kəsil. düşgün: belimə bir 

ağrıq yerləşdi ki. 1. xəstəlik. - qoyun sığırlarında ağrılıq var. - 

boğaz ağrığı. - ağrılıq sılaq: xəstəlik. salqın. 1. qoyunun 

yünü. 1. qoxumağa, pozulmağa, bayatımağa üz qoymuş 

yemək.  

- ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə: 

qarakütük.  

- ağrıqdan, kəsəldən üzü sararmış olan: qaraquzqun.  

- taxıl dənələrinin içi qara tozla dolduran ağrıq, kəsəl: 

qaralıq.  

- ağrıq daşıyan: bağkeş. barkeş. yükəç. yük çəkən.  

- qara ağrıqı: qağrıqı. qaramıq. qızamuq. bir cür xəstəlik.  

aqrıqanmaq  ağrıqanmaq. ağır ağır ağrınmaq, incimək. ağrıdan 

dinlənmək. ağrısından şikayət edmək.  

aqrıqın  ağrıqın. qəm. dərd. ələm.  

aqrıqıtmaq  ağrıqıtmaq (ağrını qırmaq, azaltmaq). yük qıtmaq, 

azaltmaq. zəhməti azaltmaq. 
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aqrıqlamaq  ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. 

gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. 

tıkızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

aqrıqlanmaq  1. (bir işi, yükü) ağırsınmaq, ağır saymaq. ağırına 

gəlmək. - öz işivi ağrıqlanma. - el işinə ağrıqlanan. 1. 

(artığına) yüklənmək.  

aqrıqlatmaq  ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. gücüklətmək. güclüklətmək. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıkızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. 

iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, 

məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

aqrıqlı  ağrıqlı. ağıqlı. gücüklü. güclük. basqıq. qısqıq. sıxqıq. 

incikli. tıkızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. 

gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  

aqrıqlıq  ağrıqlıq. kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. 

kavıllıq. kavıllıq. kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. 

mərizlik. naxoşluq.  
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aqrıqmaq  ağrıqmaq. ağıqmaq. 1. gücükmək. güclükmək. 

basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. tıkızmaq. gizikmək. 

gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq. 

əziyyət, zəhmət çəkmək. 1. ağrıqmaq. ağrışmaq. 

ağrınmaq. kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kəsəllənmək. xəsdələnmək. 

xəsdələmək. mərizlənmək. naxoşlamaq.  

aqrıqu  ağrığu. ağrılı. azarlı. dərdli.  

aqrılanış  ağrılanış. bax > ağrılanma.  

aqrılanma  ağrılanma. ağrılanış. arğınlanma. arğınlanış. sızqavlanış. 

sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. 

alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. acqılanış. 

acqılanma. kəsillənmə. kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. 

mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş. naxoşlama.  

aqrılı  ağrılı. ağrıq. 1. ağrığu. azarlı. dərdli. acın. acılı. sancan. 

incikli. 1. çalız. çalaz.sıxıntılı. toxalı. tozalı. acılı. dağlı. 

qayğılı. tasalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. 

məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. mükəddər. 

qussəli. 1.sızılı. acılı. dərdli. 1. üzgülü. acınaq. acılı. 
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sıxıntılı. iztirablı.  

- ev ağrıqları, vəsayili: bağlı. qoşu. yeşik. yaşıq. eşik (< 

yaşmaq: örtmək). yük. 

aqrılıq  ağrılıq. 1. ayıb. xəstəlik. iğ. qəm. toxa. mun. 1. gövdə 

basımı, dartısı. çər.  

aqrılmaq  ağrılmaq. avrılmaq. devrilmaq.  

aqrıma  ağrıma. 1. diriklər, el içində bir xəstəliyin gənəl 

dağılması. 1. güc. gücənmə. ağrına. - ağrıma getdi. 1. 

bıqçınma. incimə.  

aqrımaq  ağrımaq. ağrıqmaq. 1. sancmaq. sızlamaq. sızlamaq. 1. 

ağrınmaq. acı duymaq. 1. yikləmək. ikləmək. xəstə 

olmaq. çərlənmək. xəstələnmək. 1.acımaq. sızlamaq. 

1.sızlamaq. sızlanmaq.acımaq. 1.küyünmək. göyünmək. 

sızlamaq. acımaq. 1. arımaq. talığmaq. talmaq. 

kəsəlləmək. - ağrımağa başlamaq: tutmaq. - başım tutdu. - 

ürəyim tutdu. 1. sızlamaq. 1. tolqamaq. burmaq. 

burulmaq. qıvrılmaq. kədərlənmək. 1. çetnəmək. 

sızlamaq. acımaq. içi qararmaq. iç sıxıntısı çəkmək. 

kapris yapmaq. 1. xəstələnmək. uşamaq: avnamaq. 

avınmaq. ağınmaq. acınmaq. avışmaq. acı duymaq. 
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sızlamaq.  

- qarnı ağrımaq: qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı 

burmaq. qarnı qalxmaq. qarıncımaq. qısqanmaq. 

çəkəməmək. qəbul edəməmək.  

aqrımasa  - ağrımasa, göz yaşmaz, şeh olmasa, pas basmaz. 

(yaşmaz: yaşarmaz).  

aqrımıq  ağrımıq. ağarmış. kirdən arınmış.  

aqrın  ağrın. 1. sayqı. hörmət. - ağrın yendirmək: ağrın yeniltmək. 

özünü kiçitmək. onurunu sayqısını qırmaq. - ondan pul istiyib 

ağrını yenlitmə, o pul verəndəyir. 1. oğrun oğrun. için için. 

gizlin gizlin. yaşırın. içtən. içnən. astırtın. 

aqrın  ağrın. arqın. ağır. yavaş. sakin.  

aqrına  - ağrına gedmək: (ağırına gedmək). ürəyinə toxunmaq. 

biləsinə dəğmək. ağır gəlmək güc, zor gəlmək. qart gəlmək. - 

onun tutumu (rəftarı) mənə çox qart gəldi.  

aqrınca  ağrınca. 1. ağırınca. olduğunca. vəznincə. 1. ağraq. ağır 

olan. təmkinli. - çox ağrınca biriymiş ki, bu kişi.  

aqrınqın  ağrınğın. ağırqın. darqın. küsgün. qızmış. - bu ağrınğınlığ 

nədən düşdü.  
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aqrınmaq  ağrınmaq. ağrışmaq. ağrıqmaq. 1. ərinmək. ağırlıq 

duymaq. gücənmək. incinmək. qırılmaq. sızlanmaq. 

yaxınmaq. şikayətlənmək. - bizə gəlməyə ağrınır. - kim 

nədən ağrınır.1. kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kəsəllənmək. 

xəsdələnmək. xəsdələmək. mərizlənmək. naxoşlamaq. 

1. ağrı çəkmək. yiklənmək. iklənmək. xəstələnmək. 1. 

incimək. əzab çəkmək. - düşdü ərənlər balığ (yaralı), indi 

ürək ağrınır. 1. üzgünmək. acqınmaq. acınmaq. sıxınmaq. 

iztirablanmaq. müztəriblənmək. 1. xəstələnmək. 

çərlənmək. iğlənmək. iklənmək. yiklənmək. qəmlənmək. 

korlanmaq. çorlanmaq. pozulmaq. 

aqrınmaq  ağrınmaq. dağlanmaq. dığlanmaq. dərdələnmək. 

1.üzülmək. 1.kəsillənmək. 1. içdən içə yanmaq.  

aqrıntı  ağrıntı. yük. ağrıq. müzahim. - ağrıntı olmaq: yük 

müzahim olmaq.  

aqrısız  ağrısız. acısız. acınaqsız. acınsız. sancısız. incisiz. 

üzgüsüz. üzüntüsüz. sıxıntısız. iztirabsız.  

aqrış  ağrış. 1. gərək. yetər. sığlıq. darlıq. qıslıq. ehtiyac. 1. 

müzahimət. - ağrışdan bağışlayın. bu qədər ağrış, qaxınc !.  
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aqrışaq  ağrışaq. ağırşaq. ağşaq. yün sarılan iğdənin ucuna taxılan 

yarım girdə ağırlıq. 

aqrışmaq  ağrışmaq. ağrınmaq. ağrıqmaq. 1. kavşamaq. kağşamaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kəsəllənmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. mərizlənmək. 

naxoşlamaq. 1. sızlaşmaq. ağrılıq, ağırlıq duymaq. 

incimək. incinmək. - sizin bu işizdən çox ağrışdıq. havanın 

pisliyidə bir yandan ağrışdırır. - böyükləri ağrışdırma: 

müzahim olma.  

aqrıtaq  ağrı dağ. bu sözdə dörd kökdən danışmaq olar. 1. ağrı <> 

ağır. yekə. 1. iri <> böyük. uca. şişik. saytal. sarman. 

qocaman. azman. 1. arığ <> çin. xalis > qutsal dağ. 1. əğri 

dağ: bu dağın başı azacıq əyridi. (ağrıyos (yunan): asav. vəhşi. 

ası).  

aqrıtan  ağrıdan. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. içqıran. 

içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. 

qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. 

sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. 
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üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

aqrıtıcı  - gövdədə oluşan ağrıdıcı şiş: qaragöynük.  

aqrıtmaq  ağrıtmaq. 1. ağatmaq. arıtmaq. təmizləmək. - paltarları 

çətinliklə ağrıtdım.1. incitmək. narahat edmək. müzahim 

olmaq. - sizi ağrıdan kimdi. 1. pozmaq. ağırlıq vermək: 

çərlətmək. 1. acıtmaq. üzgütmək. sıxıtmaq. iztiraba 

salmaq. iztirab çəktirmək. müztəriblətmək. 1. qaqıtlamaq. 

qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

incitmək. ətacılıq edmək. 1. sızdırmaq. sızırmaq. 

sızlatmaq. incitmək. - çimdikləyib sızlatdı.  

- baş ağrıtmaq: didirtmək. toxatlamaq.  

- baş ağrıtma: can sıxma. qılp qoyma. çürütmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. 

iza‟c.  

aqrıtmış  ağrıtmış. ağır, acı gücə, quvvətə yiyən kişi.  

aqrıv  ağrıv. xəstəlik.  

- can sıxlağan ağrıv: müzmin, ölümcül xəstəlik.  

- yel ağrıv: romatizma.  
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- çaqqan ağrıv: bir tür sill. sıraca.  

- issi ağrıv: sıtma. sıtma sayıqlaması.  

- it ağrıv: gövdədə yara çıxaran bir xəstəlik.  

- qabırqa ağrıv: zatürrə.  

- qəmirgən ağrıv: qırıqlik. sizi.  

- qıyın ağrıv: ağır xəstəlik.  

- gömə ağrıv: qızamıq.  

- göz ağrıv: traxom.  

- quruşqan ağrıv: fələc.  

- öpgə ağrıv: sill. tüberkuloz.  

- saqaq ağrıv: diftiri.  

- sarı suv ağrıv: qarında su toplayan xəstəlik. su inməsi. 

istisqa.  

aqru  ağru. ağır. ağrun. yavaş. sağır. səssiz.- aqru aqru: ağır 

ağır. yavaş yavaş.  

aqruq  aqrıq. ağruq. bax > aqrıq  

aqruqan  ağruqan. xastaqona. xəsdəxana.  

aqrumaq  ağrumaq. 1. ağrımaq. xəstələnmək. xəstə olub yatmaq. 

1. ağırlaşmaq. yüklənmək. - qalıq ağrudu: hava ağırlaşdı. - 

kişi bildikcən ağrular: ağırlaşar. - işlər ağrudu: işlər ağırlaşdı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

304 

aqrun  ağrun. 1. aqru. yavaş. az. azca. - ağrun ağrı. - ağrun 

sevgi. - ağrun gəlib ağrun qal. - ağrun gəlib, ağır vur. - 

varmış nəyin əlində, ağruq ona sevingil \\ gedmiş nəyə 

sağınma, ağruq ona öğünqil: əlində olana çox övünmə, əldən 

gedənə döğünmə. 1. oğrun. xumar. - ağrun baxış. - ağrun 

özən sevingil.  

aqruv  ağruv. bax > ağrıv 

aqrιmaq  ağrιmaq. avınmaq. ağınmaq. acınmaq. acı duymaq. 

sızlamaq. zəhərlənmək. avışmaq. narahat olmaq. 

aqsa tuqsamaq  axsa tuksamaq. topallamaq. axsamaq.  

aqsaç  ağsaç. qırqıl. ağbaş. saçları qırlı olan.  

aqsaçlı  - ağsaçlı ana: yaşlı xanım. böyük ana, nənə. 

aqsaq  ağsaq. {1. < ağ. ağsamaq (< ağnamaq: yıxılmaq. tuqamaq) 

ağsaq tuğsaq: qalxa düşə. qalxıb düşən. 1. (< əksik). asqaq. 

asqap < əsgik ( asqıtış: axsatma. - axsar yürüş. 1. (< ağır). 

ağsaq. ağnaq. ağırsaq (axsatmaq < ağırsatmaq. ağırlamaq. 

ləngitmək). 1. (1. axsayan. səkən. 1. # yüksələn. çıxan).}. 

aqsaq  ağsaq. axsaq. 1. ağsaq. topal. ləng. şikəst. - şikəst 

(axsaq) duvara dirsək vurdular. - axsaq büksək: axsaq 

buxsaq: topal. çolaq. qırıq qıvrıq, bükük. 1. zəif. - axsaq 
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duyğulu: bilgisi az. 1. əksik. naqis. 1. karsız. 1.qısqırt. 

qısqıt. 1.sürənğ. sürənc. yumşaq. asda. dirəng < duranğ 

( < durmaq). sürətsiz. mülayim. həlim. 1. əngəl törədən. 

1. topalaq. toparlaq. çolaq. 1. topal. yampıq. aqsaq 

tuqsaq. 1. asqaq. topal. topal. çolaq. kəsik. yarsı. yarıs.  

- ağır axsaq: yavaş topal, düzənsiz.  

- ağsaq tuğsaq. qalxa düşə. topal. axsaq.  

aqsaqal  ağsaqal. bax > ağsaqqal  

aqsaqqal  ağsaqqal. 1. axu. qoca başı.qocabaşı. 1. kətxuda. 

muxtar. 1. yaşlı. qoca.  

ağsaqqalın yaşına yox, ağsaqqalın başına bax.  

- saqqalın ağına baxıb, yaş verib, ağsaqqal deyib baş verib. 

aqsaqlıq  axsaqlıq. 1. axsama. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. 

qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çaparız. düşüş. 

düşmə. mane'. arizə. qaramıq. qaramuq. işgil. müşgül. 

güclük. gərək. girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 1. 

pozuqluq. arizə. 1. çolaqlıq. 1. qusur. qıysıq. nüqsan.  

aqsaqlıq  axsaqlıq.carsuv. yarsuv.  

aqsal  axsal. 1. aşqal. axıltı. axal. kovşal. bekara. zibil. 1. tə'xir.  

aqsallı  axsallı.tə'xirli.  
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aqsalmaq  axsalmaq.gecikmək. tə'xir edmək.  

aqsama  axsama. bax > axsaqlıq.  

- at mənim altımda axsamasın.  

aqsama  axsama.sınçıqlama. topallama.  

aqsamadan  axsamadan. yarsıvsız. 

aqsamaq  1. axsamaq. topallamaq. səkrək, topalaq yerimək. 

ölçülərin uyqun düşməməsi. 1. ağsamaq. ağmaq çıxmaq. 

yüksəlmək. - dağa ağdıq. 1. ağsamaq. < ağnamaq. 

yıxılmaq. 1. ağsamaq. yaytıqlab kıtıblab yürümək 

ağnamaq. düşmək. axmaq. 1. (< əğ. ağ. ax ). axsmaq. 

ağsmaq. əğsəmək. düşmək. - yerə ağmaq. 1.ağsaq ağcaq 

yerimək: düşəcək kimi olmaq. 1. aşmaq. - dağι daşι ağdıq. 

1. <> asqamaq. topallamaq. 1. axsamaq. yarsımaq. - iş 

yarsıdı: iş axsadı. 1. axsamaq. axsa tuksamaq. topallamaq. 

asqamaq. topallamaq. çökünləmək. topallamaq. 

topallayaraq yerimək. sınçıqlamaq. topallamaq. 

topallayaraq yerimək.  

aqsamaq  axsamaq <>asğamaq aşsamaq. aşqamaq. topallamaq.  

aqsar  ağsar. dağçı. dağa çıxan. alpinist.  
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aqsarı  ağsarı. açıq sarı. (sarı: təhər). qır. ağ. kül rəngi. çal. ağçıl 

sarı. ağsır. sorğılt. boz. 

aqsatmaq  1. axsatmaq. topallatmaq. 1. ağsatmaq. ağdarmaq 

çıxartmaq. yüksəltmək. ucatmaq. 1. düzəltmək. tikmək. 

durdurmaq. - ev, bina ağsatmaq: salmaq. tikmək. 1. 

ləngitmək. düzəni pozmaq. geciktirmək. yubatmaq. 

qısqırtmaq.  

aqsatmaq  axsatmaq 1. < ağırsatmaq. ağırlamaq. ləngitmək. 1. 

sınçıqlatmaq. topallatmaq.  

aqsaturğa  axsadurğa yəhər arxasına bağlanan toqqalı bağ. 

qancuğa. tərkeşbəndi.  

aqsı  ağsı. ağ kimi hörülmüş. şəbəkei.  

aqsıq  axsıq. əksik. aqsıq. yetməv. kəmüv.  

aqsıl  ağsıl. ağımsı. ağa çalan. parlaq.  

- ağsıl boz: açıq küllü. külümsi.  

- ağsıl göy: açıq göy.  

- ağsıl mor: açıq qəhvərəngi.  

- ağsıl sarı: açıq sarı.  

aqsılman  ağsılsıman. aqsıman. ağımtraq.  
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aqsım  axsım. (< axıdan. ağdıran. əsridən. kefləndirən). suçu. 

boza.şərab.  

aqsın  1. ağsın. pək gözəl. daha yaxışıqlı. daha gözəl. 1. axsın. 

başın burnun hər yana dürtən. fizul. utanmaz. sırtıq. 

uyatsız. yaramaz. həşəri. qorxmaz kişi.  

aqsınışmaq  axsınışmaq. sürənğəşmək. sürənğişmək. əğləşmək. 

əkləşmək. sallaşmaq. aslaşmaq. duranğaşmaq. 

dirəngəşmək (< duruşmaq). dinlənişmək.  

aqsınmadan  axsınmadan. sallanmadan. aslanmadan. duranğsız. 

dirəngsiz ( < durmaq). durmazın. durmadan. ha birə. 

sürənğsiz. sürəncsiz. sürətli. titizcə. dinlənmədən. 

əğlənmədən.  

aqsınmaq  ağsınmaq. ahsınmaq. ah çəkmək. iç çəkmək.  

aqsınmaq  axsınmaq. sürənğəmək. sürənğizmək. dinlənmək. 

durulmaq. duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). 

əğlənmək. əklənmək. sallanmaq. bəklənmək. aslanmaq. 

təvəqqüf edmək.  

aqsır  ağsır. bax > ağsarı. 

aqsıraq  1. ağsıraq. ulu. mükəmməl. 1. aksırıq. axsırıq. asqırıq 

ağsırıq. anğsırıq. yanğsırıq. hapşırıq. - asqırıq, aksırıq 
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səsi: hapşı. hapşu. həpiçi.  

- axsırıqlı tıqsırıqlı: axsırıq tıqsırıq. əldən düşük. oturaq.  

aqsırmaq  < ağ (yüksəlmək). tınsırmaq. çüçgürmək. hapşırmaq.  

aqsırtmaq  çüçgürtmək. hapşıtrmaq.  

aqsoy  ağsoy. ağsöyək. ağqan. arqan ( < arı: ağ: təmiz + qan). 

üssoy. üsturuq. üstırq ( < üst: yuxarı + ırq: soy). ostırıq( < 

os: uca). ulu. tosun. sıyqıl. əşraf. aristokrat. nəcib. 

nəcibzadə. zadəqan.  

- ağsöyək, əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan: soysuz. 

sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. qırıqqan. qanıqırıq. 

qaraqanlı. şərafətsiz. şərəfsiz. 

aqsöyək  ağsöyək. bax > ağsoy. nəcibzadə.  

aqsöyəklik  ağsöyəklik. ağtıq. əsillik. paktıq. əşraflıq. əsilzadəlik.  

aqsu  ağsu. 1. ağbasma. göz mirvarisi. 1. axar. dayima axan. 

gur axan qurumuyan.  

aqsuq  axsuq. yarım yamalaq. e'tibarsız. naqis.  

aqsum  axsum. 1. ösrük. əsrük. kefli. 1. axın. atış. hucum. həmlə. 

1. axsum. peşman. - çaxır içsənğ, olmağıl axsum. 1. 

axsunğ. əsrəyib, keflənib bağırmaq.  
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aqsumlamaq  axsumlamaq axın edmək. atışmaq. hucum edmək. 

həmlə aparmaq.  

aqsun  <> aqsın. axsunğ. axsum. əsrəyib, keflənib bağırmaq.  

aqsunğ  axsunğ. bax > aqsun.  

aqsunqar  ağsunqar. ağ quş.  

aqsunqur  ağsungur. sungur. doğan cinsindən bir av quşudur. aq, 

qara olmaq üzərə iki çeşiti vardır.  

aqsuruq  asquruq.  

aqsut  ağsut. quşluq vaxtı.  

aqsuv  ağsuv. axsuv. su qatılaraq iyicə incəltilmiş ayran.  

aqsüyək  ağsüyək. əsilzadə. aristoqrat. əşraf.  

aqsüyrük  ağsüyrük. aqsüyək. əşraf.  

aqşam  - axşam ara: ilk axşam. 

aqşam  axşam. {(uşan (sumer). axsav (oset). ). 1. < yaqşam < yaşmaq: 

örtülmək). inqirlik. inğqir. ingir. gic. gec. keş. kis. gic. 

enqqir. inqir. toran. torun. - axşam üstü: kişin. kiçin. geştə. 

gejdə. gec urun. - aqşam qonaqlığı: gecə qonaqlığı qurmaq 

(vermək. düzənləmək).1. < aşmaq. aşğamhəmədan. } 1. 

yaxşam. aşam. yaşam. aşqam. yaşqam. apınğı. yapınığı. 

günün yaşan, yatan, batan çağı. günbata. günbat. 
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günbət. gümbət. qaşıq çalımı. qaşqarası. qaşqaranlığı. 

ala qaranlıq. qırtan. batısı. gün batımı. ğurub. şam. - 

gönorta çıxsan, haydı haydı günbata çatarsın (lap geci).  

- axşam alaca qaranlıqta yapılan avçılıq: öngəzə.  

- axşam üstü: batar.  

- axşam vaxtı: ingir ala.  

- axşama yaxın vaxıt: avuş zaman.  

- axşam axıra, yarın naxıra: axşam axıra, yarın çayıra: 

yemə içmə, yama sona işi olmayan kimsə.  

- qaranlıq, axşam düşüşü: qaranlıq, axşam enişi, çöküşü. - 

axşam çağı, yeməyi: aşa. 

- axşam gec vaxdı: dar çağıq.  

- ilk ağşam: tünək. 

- axşam axşam: düz axşam çağı. vaxsız. çox uyqun olmayan 

çağ.  

- axşam edmək axşamı edmək: günü keçirmək.  

- axşam sıxıntısı: axşam qəribliyi.  

- axşam qavur, yarın savur: əldəkin çox tez tükətmək.  

- axşam sözlü, yarın üzlü: iki kimsənin mahanalı ilişgisi.  

- axşam bazarı: ucuzlu bazar.  
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- axşam üstü: axşam üzəri.  

- axşama yarına: tezliklə.  

- axşamın uğrundansa, yarının çuğuru yeğdir.  

- axşam olmaq: gün qavuşmaq. batsınmaq. gün batmaq. 

- gövəl başlı ördəyim, axşam gəlsən evdəyim.  

- axşam çağı: gün ötrə.  

- axşam günəşi: türünci qızıl boya.  

- axşam sularında: çağlarında. - axşam düşəndə: sular 

qararanda.  

- axşam güni: günü öğlədən sonraki bölümü. - axşamlar 

uğurlu: axşalarız xeyr ola. - dan axşam: səhər axşam. - 

axşamlı: hər axşam bir işlə uğrayan.  

- axşam ulduzu: kərvanqıran. zöhrə.  

- axşam düşmək: ara qaralmaq. 

- axşamla yatma çağı arasında sürən sürə, zaman: aşaq.  

- ilkaxşam: axşam üstü.  

- axşam düşmək gün qavuşmaq. gün batmaq.  

- axşam, qaranlıq düşmək: güninmək. günenmək. gün 

batmaq.  

- axşama yaxın vaxt: avar.  
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- iyi axşamlar: ingir aşqı bolsun.  

- axşam ulduzı: ingir yulduz.  

- axşam qaranlığı: alaca qaranlıq.ingir qurumu.  

- axşama yaxın vaxt: qünburulma.  

- axşama yaxın vaxt: qüntaralqan.  

aqşaman  ağ şaman. şamanist gələnəkdə, iyi ruhlarla ilgilənən, 

ilişqiyə girən qam.  

aqşamara  ağşamara. ilk aqşam.  

aqşamçı  1. axşamların tez yatan. 1. axşamların sürən quran. 1. 

içgili. hər axşam içgi içən.  

aqşamgünəşi  axşamgünəşi.sarı qızıl boya.  

aqşamları  axşamları. hər axşam.  

aqşamlı  - gün axşamlıdır: hər nə sonludur.  

aqşamlıq  axşamlıq. şam.  

aqşamulduzu  axşam ulduzu. çulpan. venus gəzəgəni.  

aqşanmaq  ağşanmaq. ağnamaq. ağmaq. qalxıb düşmək. çevrilib 

dığırlanmaq. övrülüb toğalanmaq.  

aqşar  ağşar. 1. ağsın. tüm ağ. 1. çapar. dəri, qıl boyasızlığı.  

aqşəhər  ağşəhər. ağqala. ağşəhər. kasabılanka (kasa < qapsa + 

bılan: ağ). darul bəyz.  
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aqşiç  axşiç (fars). < aş + xic. aşqıç. < aşlamaq. aşlanan nərsə.  

aqşın  1. ağsın. ağşar. tüm ağ. 1. axşın. axsun. axsum. dəli, 

keflinin hay bıdırığı. yumşaq. yarmaş.  

aqşınmaq  axşınmaq. sürgünmək. ötrünmək. ötkürünmək. 

ötkürüşmək. isal olmaq. isala düşmək. 

aqşıt  ağşit. ürəkli. gözüqara.  

aqşorba  ağşorba. ətsiz şorba. 

aqşuq  ağşuğ. üz verən. ağıb gələn, üz verən nərsə. arizə. - 

ağşuq işlər, sözlər: üz verən hadisələr.  

aqta  ağda < ağır. aq <> ək.) 1. ağır. yunt. qunt. yüklü. oqqalı. 

ökkəli. battal. hiddətli. 1. ağırbaşlı. onurlu. ciddi kişi. 1. 

(<> laxda). qaynatılıb quyuqlaşmış, qəlizlənmiş, bərkimiş 

nərsə. (doşab. şirə).  

aqta  ağda. 1. qarışmış, quyuq, qəliz nərsə. mə'cun. 1. ağatma 

davası. - ağda yapışdırmaq. 1. (< ağ). (> ləxdə). suyuğun 

qaynatılıb bərkimişi.qaynatılıb bərkinmiş mə'cun. 1. 

qılqıran. tə'mir. 1. ağta. ağıt. adaq. adax. uca. yüksək.  

aqta  axta. axda. (çaxta: çaxılmış. çalınmış) biçik. iğdiş. 

enənmiş. kəsilmiş. axtalıq: biçlik (biçilməklik). 1.ağda.  

- bal ağdasından yapılan halva: qamış halvası. 
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aqtabəy  ağtabəy. əxtəbəy. əxtəçi.  

aqtaçı  ağdaçı. 1. mə'cun düzəldən. 1. axtaçı. əxtəci. miraxur.  

- qaşqa axtaçı: alnında ağ axması olan at baxıcı.  

aqtaq  ağdağ. yara izi.  

aqtal  ağdal. ağdalı, ağır, çətin, buruşuq, dolaşıq, anlaşılmağı 

güc, zor olan.  

aqtalamaq  ağdalamaq. 1. ağırlamaq. dəğərləmək. sayınlamaq. 

saymaq. sayqamaq. sayqı göstərmək. nazlamaq. 

böbürləmək. şişirmək. 1. laxdalamaq. qaynatılaraq 

quyuqlamaq, qəlizləmək, bərkiymək. 1. ağdalanmaq. 

böbürlənmək. şişmək. özünü naza qoymaq. 

aqtalamaq  axtalamaq. (ax <> ağ <> iğ <> öğ) ağtalamaq. öğtələmək. 

iğdişləmək ( < öğdiş (< iğ. öğ: cirgə. özək) + dış). bir 

nərsənin öğəsin özəyin çıxarmaq. seçip toplamaq. 

bitirmək. 

aqtalanmaq  aqdalanmaq.(< ağ). ləxdələnmək, quyumaq. bərkimək. 

aqtalaşmaq  ağdalaşmaq. uqdələşmək. quyuqlaşmaq. bəkişmək.  

aqtalaştırmaq  ağdalaştırmaq. uqdələşdirmək. ağdurmaq. 

quyuqlaştırmaq. bəkişdirmək.  
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aqtalı  ağdalı. 1. pozlu toslu. ifadəli. görkəzli. 1. dolaşıq. 

anlaşılması güc. çətin. 

aqtalı  ağdalı. 1. yapışqan. sozuq. süzük. 1. ifadəli. görkəzli. 

dolaşıq. anlaşılması güc. pozlu toslu. 1. ağır. iti. güc. 

qaldırı. yaman. 1. qoyu, burşuq, anlşılması güc yazı. 1. 

rəhli. tataraqlı. qəliz.  

aqtalıq  ağdalıq. axışmazlıq. axmazlıq. axmaya qarşı dirənc.  

aqtam  1. ağdam. köşk. qorğan. qəsr. 1. axtam. sürülüp dincələn 

topraq (axdarma). 

aqtamaq  ağac sansarı.  

aqtamaq  ağtamaq. axtamaq. 1. çəkmək. açmaq. 1. yüksətmək. 1. 

kökləmək. 1. ağıtmaq. axıtmaq. boşaltmaq. lütləmək. (> 

axtən (fars)). 1. > əxtələmək. çıxarmaq. çəkmək. 1. 

ağnamaq. övrülüb toğalanmaq. çevirilib dığırlanmaq.  

aqtamar  ağdamar. sınır. əsəp. 

aqtana  ağdana. qapana. 

aqtanmaq  ağdanmaq. qoyulanmaq. qəlizlənmək.  

aqtar töntər  axdar döndər. altüst. daşιr deşir.ağa - tökən. 

bulambucar. yığan yumran. qarşıq. 
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aqtar  ağdar. (< ağdarmaq) 1. aharlı. acar. şəx. şüv. dik. 1. 

qoğza. ucat. ağrat. yüksət. 1. boşalt. çevir. qır. 1 axda. 

əxdə. kəsilmiş. öğdiş. 1. ağıntı, xırda mırdaçı. xırdavatçı. 

1. axdar. ard!. ara!. arad!. 

aqtarac  ağdarac ağdırac. ağdaracaq. çevirən. döndəc. sacın 

üstündə çörəyi çevirməyə yarar ayqıd. 

aqtaran  1. ağdaran. bax > ağdarıcı. 1. axdaran. dürcəyən. dürtən. 

arayan. gözləyən. deşələyən. biçələyən. konckav.  

- çuvaldan dəğirmənə axdaran, axıtan oluq, nol: qaşıq.  

aqtaranlıq  ağdaranlıq. axıtanlıq. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. 

ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. 

yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. rabitlik. hadilik. naqillik. 

aqtarcı  ağdarcı. bax > ağdarıcı.  

aqtarçılıq  ağdarçılıq. iqtibasçılıq.  

aqtarı  ağdarı. 1. ağdarıq. ağdarma. alnama. alnam. alnım. alıntı. 

çıxarı. çıxartı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. iqtibas. 1. 

ağdavi. afiş.  

aqtarıcı  ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. 1. axıtan. axıtıçı. axıtçı. 

köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. tıranspozisyon, 

tıranspozişın edən. 1. ağdarıqçı. ağdarmaçı. alnamaçı. 
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alnamçı. alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. 

götürüçü. ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. 1. naqil. nəğl 

edən.  

aqtarıq  ağdarıq. bax > ağdarı. iqtibas. 

aqtarıqçı  ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. alnamaçı. alnamçı. 

alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

aqtarılagələn  axdarılagələn. axıbgələn.  

aqtarılan  axdarılan. aranan. istənilən.  

aqtarılmaq  ağdarılmaq. 1. devredilmək. çevredilmək. başqa birinə 

verilmək. nəql edilmək. 1. alışmaq. uyqurlaşmaq. 

önqürdəşmək. yolqanmaq. 1. yerə vurulmaq. sarsılmaq. 

aqtılmaq. 1. yana keçmək. azıqmaq. qarşı yana keçmək: 

oğru bizi görən kimi yana ağdarıldı. 

aqtarılmış  ağdarılmış. qalqırılmış. yüksəlinmiş.  

aqtarım  axdarma. ağtarma. vermə. veriş. nəql edmə. - qan 

axdarımı: tıranfüzyon.  

aqtarımaq  ağdarımaq. ağdarmaq. alnamaq. alınamaq. alınımaq. 

alıntılamaq. çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. 

götürünmək. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  
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aqtarınılmaq  axdarınılmaq. ardsanılmaq. ardanılmaq. aranılmaq. 

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. istənilmək. 

tələb edinilmək.  

aqtarınış  axdarınış. axdarınma. aranma. ardanma. arayınış. 

izlənmə. izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. 

izdəyiniş.  

aqtarınma  axdarınma. axdarınış. aranma. ardanma. arayınış. 

izlənmə. izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. 

izdəyiniş.  

aqtarınmaq  axdarınmaq. istənmək. çağrınmaq. aranmaq. - siz çörək 

başında istənirsiz. - sizi istənən çoxudu.  

aqtarır  - gözdən düşüb, ürəkdə yer axdarır.  

aqtarış  axdarış 1. arama. təhqiq. irtəş. irtiş. əriş. ırtaş. yırtış. 

yırtaş. yirtəş. yartış. soğraş. sorqaş. irtəliş. arayış. təhqiq. 

təfəhhüs. 1. kaval. axdarma. arama. ardama. arayış. 

izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. 1.tapın. gözləyiş. 1. 

yoxlayış. varlaq. barlaq. tükəl. arayış. təptiş. təfdiş. 1. 

ağtarma. yaqtarış. arayış. izləmə. açıqlatmaq. ağtarma. 

parlatma. parçalama. yayraqlama. bayraqlama. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

320 

aqtarışmaq  axdarışmaq. 1. əndürmək. endürmək. yendirmək. əndər 

döndərmək. 1. kullamaq. kollamaq. araşdırmaq. 

yoxlamaq.- geçirin (xatirin) kullamaq. 1. diləşmək. 

axdarılmaq. yoxlaşmaq. soraqlaşmaq. 

aqtarma  (ağdarma. axdarma). 1. bax > ağdarı. iqtibas. nəql. 1. 

axıtmaq. köçürmə. köçürüt. köçrüt. tıranspozisyon. 

tıranspozişın. 1. bücə. büci. bükəc. bürkəc. döndərmə. 

devirmə. 1. axdarış. kaval. arama. ardama. arayış. 

izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. 1. götürmə. nəql edmə. 

1. iqtibas. anlatma. rivayət. 1. musadirə. 1. çevirmə. 

tərcümə. 1. alt üst eləmə. 1. yoxlama. 1. tökmə. - sizin 

hesabıza para ağdarılmamış hələ. 1. axdarım. vermə. veriş. 

nəql edmə. 1. axdarış. yaqtarış. arayış. izləmə. 1. 

yoralav. yorav. sunma. təqdim. tanışdırma. tanıtma. 

ərməğan. bağış. təbərrük. ithaf. 1. artarılmış artırılmış 

nərsələr. qənimət. yığma > yəğma.  

aqtarma  axdarma. < avsarma < av + sarma ( t <> s ). av (: avlama. 

yığma) + sar (: sak. istəməyi göstərir). artarılmış, artırılmış 

nərsələr. yığma > yəğma.qənimət.  
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aqtarmaçı  ağdarmaçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. alnamaçı. alnamçı. 

alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil. naqil.  

aqtarmaq  (# qaytarmaq). ağtarmaq. aqdarmaq. ağdarmaq. 

axdarmaq. axdarmaq. 1. götürmək. aparmaq. intiqal 

edmək. götürmək. - bulutlar suyu, dənizdən dənizə, dağdan 

dağa ağdarır. 1. nərsənin qaldırıb, qoğzayıb, dəbərtib 

yerin, durumun dəğişmək. çevirmək. devşirmək. tökmək. 

- əkin əkmək üçün toprağı ağdarılır: təp çevir olur. - tüpən (> 

tufan) ağacı ağdardı: yıxdı, aşırdı. - ölüm basdı ağdaru: ölüm 

basıb yıxdı. 1. ağdarmaq. axıtmaq. 1. axdarmaq. belləmək. 

sabanlamaq. - yeri ağdarmaq: toprağı sabalamaq. 1. 

ağtarmaq. dəvirmək. yenmək. axdarmaq. 1. tapdalamaq. 

izərgəmək. azargəmək. əzərgəmək. izləmək. 1. 

ağdarmaq. belləmək. sabanlamaq. - yeri ağdarmaq: 

toprağı sabalamaq. 1. üşəmək. eşəmək. eşmək. 1.altüst 

edmək. axan tökənləmək. 1. çevr edmək. devr edmək. 

başqa birinə vermək. nəql edmək. 1. götürmək. nəql 

edmək. iqtibas edmək. çevirmək. tərcümə edmək. alt üst 

eləmək. yoxlamaq. 1.ağıtmaq. qızdırmaq. 1.axıtmaq. 
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edmək. edinmək. 1.axıtmaq. tökmək. 1.ardamaq. 

aramaq. izdəmək. izləmək. 1.kəvmək. qazmaq. 

dürçəmək. dürəmək. gözləmək. 1. daşımaq. götürmək. 1. 

alt üst edmək. 1. dəhləmək. tarazlamaq. 1. onarmaq. 

tə'mir edmək. 1. axıtmaq. çatdırmaq. yetirmək. 1. 

aramaq. araştırmaq. barlamaq. varlamaq. tatlamaq. 

yoxlamaq. arxaşdırmaq. tükələmək. tükləmək. 

dibləmək.1. çağırmaq. aramaq. istəmək. - sizi qapıda 

istillər. 1. uğraşmaq. aramaq. 1. aktarmaq.axıtmaq. 

ağdırmaq. tökmək. 1. anğtaramaq. axdarmaq. 

qarιşdιrmaq. tərsinə çevirmək. içini dışarı gətirmək. 

toprağι şuxumlayıb sürmək. toprağı anğtarmaq tərsinə 

çevirmək (kitabın səfələrin ağdır). övirmək. araşdırmaq. 

soruşmaq. alt üst edmək. ağdurmaq. aralaşdırmaq. 

döçələmək. dörcələmək. eşələmək. çovlamaq. çuklamaq. 

kovlamaq. qazbalamaq. aralaştırmaq. kavlamaq. 

kovlamaq. kolimək. kalamaq. - dügüni ağdır. - unla suyu 

ağdır. 1 yıxmaq - yerə ağdır. 1. ağ, ağı qatmaq. zəhər 

qatmaq. - ağduk yazılar: pozqun yazılar. - ağduq görmək: 

yaxci görməmək. tərs. qarışıq görmək. - işim ağdıq düşdü: 
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tərsə düşdü. 1. bəlləmək (toprağι nişanlamaq). yerdə qalxıq 

qoğzaq təpələr, imgələr qoymaq. keçmişdə çöl ara 

yolları topraq qalığları ilə bəllirdilər. bu bələklərədə 

''ağdıq'' deyirdilər. 1. lxdırmək. qaxdurmək. yüksətmək. 

aşıtmaq. mindirmək. 1. ağatmaq. çalımaq. rəhləmək. 1. 

toplamaq. devşirmək. dərmək. dirmək. 1. boşaltmaq. 

savıtmaq. 1. qutarmaq. bitirmək. xətm edmək. - düşmanın 

işin ağdarın. - işləri ağdarıb köçdülər. - ağlayıb ağlayıb 

ağdardı getdi. 1. çağırmaq. - onu axdar bura gəlsin.  

- bacadan çatlaq axdarmaq: hər nəyi söz eləmək, 

qurdalamaq. xaşxaş deşələmək, mətələmək, bitələmək. 

- bir çox yeri, sürəkli axdarmaq: bucaq bucaq aramaq.  

- çox talaşlı aranmaq, axdarmaq: dörd dönmək.  

- azar, bəla axdarmaq: ipini sürümək.  

- dam ağdarmaq: damın sökük, çatlaqların tutmaq. 

aqtarmaq  ağdarmaq. 1. avdarmaq. devirmək. 1. axdarışmaq. 

açıqlatmaq. arılamaq. parlatmaq. parçalamaq. 

yayraqlama. bayraqlama. yaxdarmaq. işıqlandırmaq. 

aşmaq. açıqlığa gedmək. yol göstərmək. 1. anğtaramaq. 

tərsinə çevirmək. içdış edmək. içini dışarı gətirmək. 1. (< 
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ağ. ağdarmaq). qarιşdιrmaq. əndər döndər edmək. 1. 

əkitmək. əkmək. götürmək. aparmaq. axıtmaq. 1. < 

arktarmaq (< ark: art: dalı) dalısıca gedmək. aramaq. 

ardımlamaq. addımlamaq. bir yerin ənin boyun biləcək 

olmaq. arıyıb öyrənmək. anqtarmaq. izləmək.aramaq. 

arxarmaq. 1. < anğtarmaq. anlamaq istəmək. izləmək. 1. < 

avsarmaq < av + sarmaq ( t <> s ). av (: avlamaq. yığmaq) + 

sar (: sak. istəməyi göstərir). axdarmaq. qənimət almaq. 

yığmalamaq > yəğma edmək. 1. ayaqlamaq. anğdamaq. 

avlamaq. haqlamaq. izləmək. sonlamaq. 1. dörcələmək. 

eşələmək. sökmək. qazmaq. qazbalav. aralaştırı. 

kavlamaq. 

aqtarmaq  axdarmaq. çağırmaq. aramaq. istəmək. - sizi qapıda 

istillər.  

aqtarmalı  ağdarmalı. ulaşım, rabitə, irtibat aracın dəğişdirməyi 

gərəkən.  

aqtarmalıq  ağdarmalıq. (< ağdarmaq: bitirmək). məktəbi qurtarmaqda 

verilən hidyə. 

aqtarmasız  ağdarmasız. doğrudan. düz. direkt.  
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aqtarmatmaq  bücətmək. bücitmək. bükəctəmək. bürkəctmək. 

döndərmətmək. devirtmək.  

aqtartmaq  ağdartmaq. axtırtmaq. 1. köçürtmək. tıranspozisyon, 

tıranspozişın ettirmək. 1. axdartmaq. buldurmaq. 

boldurmaq. aratdırmaq. araştırtmaq. - itənləri buldurun.  

aqtaru  aqdaru. ağdaru. yıxaraq. - dölüm basdı ağdaru: ölüm basıb 

yıxdı.  

aqtaş  ağdaş. 1. axtaş. mərmər. qaymaq daş. 1. qəbir daşı. 

aqtavi  ağdavi. ağdarı. afiş. 

aqtayı  ağdayı. ağadayı. amca. əmi.  

- ağadayı ata yarısı.  

- dayım ağadayım, hamısından aldım payım: yaxın tanış 

bildiyim kişilərdən umduğum alammadım.  

aqtəmir  ağdəmir. dövmə dəmir.  

aqtəniz  ağdəniz. ağqapaz. ağapaz. ağqapuz. ağapuz. ağdərə. 

ağdərya. içdəniz. bəhri xəzər.  

aqtərə  ağdərə. ağdərya. ağqapaz. ağapaz. ağqapuz. ağapuz. 

bəhri xəzər. ağdəniz. 

aqtərək  ağtərək. ağqabaq. 

aqtərilər  ağdərilər. ağyağızlar.  
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aqtərya  ağdərya. ağdərə. ağqapaz. ağapaz. ağqapuz. ağapuz. 

bəhri xəzər. ağdəniz.  

aqtı  ağdı. 1. bax> ağdaş. 1. saf. mə'sum. 1. əl əməyi. 

götürülən işdən olan qazanc.  

aqtıq  ağdıq. ağtıq. 1. ( < art ). arğıt. artıq. - artıqmaç: ağıb 

ağzından çıxmaq. 1. daşqιn. üstün. aşkın. aşιrι. qəliz. çox. - 

ağdıq sanlı: çox sayılı. 1. ( < ağı). zəhərli. - ağduq yazılar: 

pozuq yazılar. - ağduk görmək: yaxci görməmək. tərs 

görmək. -işim ağduk düşdü: tərsə düşdü. - ağduq er: pozuq. 

yad adam. bəlirsiz. 1. ( < adrı: yad. yava). adğuq. ağnaq. 

ağınmış. çevrilmiş. qarışıq. pozuq. pis. əyri. əyrik. əğrik. 

(ağ <> ark <> art <> ağ <> əy <> ax). 1. (< axdıq < axmaq). 

oğduq. axan. dönək. ikiüzlü. 1. ağdıq. artıq. artıqmac. 

çox. qarqın. izafə. 1. axtıq. yadıca. torun. nəbirə.  

aqtiqan  ağtikan. ardıç ağacı. 

aqtiqan  ağtikan. geyik tikanı.  

aqtiqəri  ağtikəri. çadır.  

aqtıqı  axdığı - suların qaynaşıb axtığı daşlı yer: qaqraq.  
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aqtıqlıq  ağdıqlıq. 1. artıqlıq. ağnaqlıq. üstünlük. 1. tərslik. 

alçaqlıq. əsgiklik. əksilik. 1. ağdıqlıq. artıqlıq. artıqmaclıq. 

çoxluq. izafəlik. izafi. 

aqtılmaq  aqtarılmaq. 1. yıxılmaq. yerə vurulmaq. sarsılmaq. - 

ağtılmış ellər: yerə vurulmuş, alçalmış xalqlar. 1. sınsıarmaq. 

tıxılmaq. vərşikəst olmaq. fələc olmaq. - işlərində, 

yaşamında ağtılmışlar.  

aqtıman  ağdıman (< ağmaq. axmaq). böyük istək. dərin arzu. - 

ağdımanım qalmadı bu dünyadan. - ağdımana dolmuş 

dünyadan doymuş. 

aqtımıl  ağtımıl. ağımsıl. ağımçıl.  

aqtınmaq  axtınmaq.iç geçirmək.  

aqtır  ağdır. 1. üstün. daşqιn. aşqın. aşιrι. sanı (tayan.) ağdıqlıq 

(sayιca üstünlük). 1. ağdır !. axdır ! aşιr ! daşιr !. 

aqtırıq  ağdırıq. 1. axan. ağnıyan. - yüklər ağdırıqladi: ağnadi. 1. 

axmağ. axsaq.  

aqtırqa  axtırqa. yəhərin yan axmaları. 

aqtırma  1. ağdırma. sunduru. çatı. evin önündə qapı üsdü 

qaldırılan herə. hörük tağ. sundurma. 1. axtırma. 

axaclama.  
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aqtırmaq  ağdırmaq. 1. axıtmaq. əğdirmək. əğmək. axsatmaq. 

topallatmaq. yönətmək. aparmaq. yormaq. tovcihləmək. 

bəraət edmək. 1. qaynataraq quyuqlatmaq, 

qoyuqlatmaq. quyuqlaşdırmaq bərkitmək. yüklətmək. 

yoğunlatmaq. 1. gömətmək. quylamaq. daldırmaq. < 

metatez > qaqdırmaq. qaxa çevirmək. qaxlamaq. 

quyuqlamaq. bərkitmək. pəkitmək. 1. ağdırmaq. tökmək 

(göz yaşın axdır). yüzdürmək. suya salmaq. 1. qaynatıb 

qoyulaşdıaq. 1. bir yükün dəngəsizliyindən, bir yanı ağır 

basıb alçalması, əğilməsi. 1. aktarmaq. axıtmaqtökmək. 

1. lağa qoymaq. məsqərə edmək. nərsənin olduğundan 

dəğişib, başqalamaq, oynatmaq. - işlərimizi lağ edmə.  

- yığılan nərsəni dağıdıb axdırmaq üçün açılan sapa (yana, 

dışa açılan) arx, qənov: (örnəyin göl suyu kimi birikintsi): 

iğrik. əğrək. xəndəq. 

aqtırtmaq  axtırtmaq. ağdartmaq. köçürtmək. tıranspozisyon, 

tıranspozişın ettirmək.  

aqtıtmaq  ağtıtmaq. ağdıtmaq. artırmaq. çoxaltmaq. çoxaltmaq. 

ulatmaq. qatmaq. artmaq. əkləmək. əlavələtmək. 

izafələtmək.  
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aqtoqan  ağdoğan. ürün quş. ürünğ quş. sunqur. laçın. doğan. 

şahin. çaylaq.  

aqtopraq  ağtopraq. qutsal topraq.  

aqtöş  gəlincik.  

aqtubinq  ağtubinq. ağ təpə. şəhər. 

aqtuq  ağduq. 1. aduq. adquq. pozuq. bəlirsiz. dəğişik. qarışıq. 

1. qutsal. möhtərəm. bax> ağdıq. 

aqtuqlamaq  ağduqlamaq. səfehləmək. acı söyləmək. 

aqturmaq  ağdurmaq. ağtırmaq. 1.quyuqlaştırmaq. bəkişdirmək. 

ağdalaştırmaq. uqdələşdirmək. qaynatmaq. təbxir 

edmək. 1. dörcələmək. çovlamaq. çuklamaq. kovlamaq. 

kavlamaq. 1. avdurmaq. devirmək.  

aqturmək  ağdurmaq bax> ağdarmaq. 

aqtür  ağtür. üzüağ. üzağ. ağüz. onurlu. namuslu. şərəfli.  

aqu  1. ağu. bax > ağı. 1. axu. ağsaqqal. 1. ağu > aqayu. uku 

(sumer). gen. yekə. çox. 

aquçu  ağuçu. ünçi. sağuçu. sayaçı. nohəçi.  

aquj  ağuj bax > ağız.  

aqujluq  ağujluq bax > ağızlıq.  
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aquq  1. ağuq. artuq. artığ. - yol uzaq, azığ yox, yayağ, yükü ağuq 

(artuq). 1. ağuq. məsmum. 1. axuq. avuq. devir. zaman.  

aquqa  ağuğa. böyük kiçik qardaşlar. - ağa sinqil. ağa bəylə 

kiçik bacı.  

aquqmaq  ağuqmaq. ağıqmaq. 1. ağılanmaq. zəhərlənmək. - köhnə 

yeməkdən ağuqdı. - gəlin vardır, qaynanadan ağuqlu. 1. 

bayılacağına gülmək.  

aqul  ağul < ağıl. 1. < av + ıl. - avlu: çevrəli yer: həyət. 

heyvanların toplanan yeri ( avul: kənd. - avmaq: yığmaq. - 

avqar: toplayan ayqıt). 1. kava. gaha. kaha. ağıl. 1. avul. 

qöy.  

aqul  ağul. bax > avul. 

aqulamaq  ağulamaq. ağılamaq.  

aqulanmaq  ağulanmaq. ağunanmaq. zəhərlənmək. 

aqultuz  ağ ulduz. çulpan. çobanulduzu. kərvanqıran. venüs. 

zöhrə.  

aquman  ağuman.ağman. axmaq. səfeh. şaşqın. sərsəm. məhcub. 

- ağuman bolmaq: şaşırıb qalmaq. sərsəmləşmək.  

aquna  iki saplı kiçik qab.  

aqunanmaq  ağunanmaq. ağulanmaq. zəhərlənmək.  
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aqunq  axunq. oxunuğ > ahəng ( < axmaq. yaxmaq). çalav. çalğı. 

çalqı. saz.  

aqunt  aqund. bax > aqud.  

aqunta  ağunda. yaşlı qız. evdə qalmış qız.  

aqur  ağur. axur. (< av). 1. qab. saxsı. 1. ağıl. yığılmaq yeri 

(heyvan).( aquris (yunan)). 1. axır. yemlik. 

aqurcuq  ağurcuq. uğurcuq. şahmat. nərd. 

aqurça  xiyar. - aqurça magurça: çəşitli göylər. zerzevat.  

aqursunmaq  avursunmaq. üşənmək. zoruna gəlmək.  

aqurşaq  ağırşaq. ip əğirən ayqıt.  

aqurşaqmaq  ağurşaqlanmaq. yumrulanmaq. 

aqus  ağus. avus. 1.afət. 1.lav. mum. balmumu. şam. balanus. 

aqus  ağus. avus. afət.  

aqust  ağust. 1. günəşin toprağı qızdırıp. çiğin quruduğu vaxt. 

1. asta. yasta. savsa. yavaş. ağır. 

aquş  ağuş. avuş. 1. ağuş (fars). < avuş < avuç (< av. ov ). ovuc (: 

oğus). gögüş. ovuc. oğuş. 1. qaynaq. mərkəz qaynaq. 

kan - avğuş ( - av: yığmaq ). 1. kovuş < kovuk < qab < 

qucaqlamaq. - kovcaqlamaq. 1. qorşav. qurşav. qorşab. 

qucaqlamaq ( quş <> qos. ğuş). 1. qocaq. qucaq. qınar. 
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çaş. xırvar. xırbar. xərmən. tüdə. yığın. küm. koma. 1. 

köks. qoyun. qucaq. sinə. qoğuş.- al qoynuva. - nənəsinin 

qoynunda böyüyən uşaq. - qoyun qoyuna: birbirinin 

qucağında. - o mənim qoynumdadır: o mənimdir. o məndədir. 

1. qadın ərin çağırmağa bir sevgi sözü.  

aquşlamaq  ağuşlamaq. avuşlamaq. qınarlamaq. qocaqlamaq. 

qucaqlamaq.  

aquşmaq  ağuşmaq. avuşmaq. dəğişmək. sallanaraq yerimək. 

yalpalayaraq yerimək. vəfat edmək. ölmək.  

aquştən  ağuştən (fars) avuclamaq. kovcaqlamaq. 

qucaqlamaq.içərləmək.  

aquşturmaq  ağuşdurmaq. avuşdurmaq: - qab avuşdurmaq: qabuq 

dəğişdirmək.  

aquşturmaq  ağuşturmaq. bulamaq. bələmək. - yağa ağuşmuş kağız.  

aquşunmaq  ağuşunmaq. avuşunmaq. dəğişmək.  

aqut  ağut. gərək. lazim. lizumlu. vacib.  

aqut  axud. axund. (< ağa). {1. < axov: axun. böyük qardaş. ağa 

xoca. törə xoca. törə. 1. < ağa xan. əxəvi. ağa. tutuşdurun: 

ağanım. axunum. axaryos (yunan). əfənd. əfəndim}.əbə. ədə. 

abi. apa. aba. bu söz 'əfəndinin' başqa bir biçimidi, necəki. - 
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əfə < əfəndi. axundun qısalmış biçilmiş sözündən doğur. 

necəki - "əxəvi". - qağa <> ağa. böyük. - axu: qocalara 

saya, sayqı olaraq deyilir. - axu baba: hörmətli ağa. ağa. 

böyük. (yunan yazılarında belə keçir. - türk axutları: türk 

həzrətləri, ağaları. - ilam xaqanlarının adı. - moğol yazılarında, 

"qıtay. tanqut" keşişlərə verilən ad.) {arxond (yunan). naxuntilam. 

arkus}. 

aqut  axud. yaxut. 1. baştaq. burxan. malla. 1. axqın. hadd. 

(xəstəlik). ivəgən. iti ilərləyən.  

aqutluq  axudluq. yaxutluq. burxanlıq. baştaqlıq. mallalıq.  

aquz  ağuz. 1. avuz. qışın son ayı. martın igirrmibirlə otuzbirinin 

arasındaki qünlər. avuz. dərə. vadi. 1. bax > ağız. 1. 

heyvanın birinci, ilkin süt. (> ağaz: birinci. başlanğıç). 

aquz  ağuz. bax > ağız. 

aquzlanmaq  ağuzlanmaq. yemək yemək. bir nərsələr atıştırmaq. söz 

vermək.  

- birkəsinə barırqa avuzlandı. alay a barmay qaldı: bərabər 

gedməyə söz verdi ama gedməz qaldı.  

aquzlu  ağuzlu. dilbaz. gözəl qonuşan. söz kişisi.  
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aquzluq  ağuzluq. atın qəm dərini.  

. 

aquzsuz  ağuzsuz. avuzsuz. sakın. susqun. səssiz.  

aqürək  ağürək. ürəkdəş. ağilik. xoş niyyətli. ixlaslı.  

aqüştə  ağüştə (fars). < aşığla. aşığta > ağışta.  

aqüz  ağüz. üzüağ. üzağ. ağtür. onurlu. namuslu. şərəfli.  

aqüzlü  ağüzlü. şərəfli. namuslu.  

aqüzsüz  ağüzsüz. şərəfsiz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. 

namussuz. şərafətsiz.  

aqvəl  ağbəl. ağbaş. düz. dürüst. sözünə güvənilir kişi. 

namuslu.  

aqyağızlar  ağyağızlar ağdərilər. 

aqyalan  ağyalan. qara töhmət.  

aqyel  ağyel. güney yeli.  

aqyuvar  ağyuvar. ağ qulubul.  

aqzal  ağzal > əzəl. başlanğıc.  

aqzama  ağzama. yaddaş (ağzamaq: yadavamaq. yadavramaq: 

yadavəri). 

aqzamaq  ağzamaq. 1. yavamaq. yavmaq. yalamaq. dadmaq. 1. 

kötüləmək. sövmək. 1. demək. aytmaq. yavamaq. 
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aqzıbaş  ağzıbaş. boşboğaz. 

aqzıman  ağzıman (> azmənd (fars)). acgöz. yanığ. yanğılı olan. 

doymaz.  

aqzırmaq  ağzırmaq. söyləmək. 

aqzıtmaq  ağzıtmaq. axızdırmaq. axıtmaq. damlatmaq. tökmək. - 

yaş ağzıtmaq: göz yaşı tökmək. ağlayıb zarıldamaq.  

aqι  ağι. ağlama. ağlayιş. 

aqιl  ağιl. (< av). həlqə. girdə. topar. çit. yığıb toparlayıb 

hesablama işi. - ağιlla(n) otur: toparlan otur. yığış otur. - 

ağιlιn !: yιğιlιn. həlqə qurun. - ay ağιlι: ay haləsi. həlqəsi. 

ağlası (< alqasi). 

aqιl  ay ağιlι: ay haləsi < alqasi. ağlası. 

aqιllamaq  ağιllamaq. avlamaq. toplamaq. çevrələmək.  

aqιllanmaq  ağιllanmaq. avlanmaq. toplanmaq. çevrələnmək. 

yığışmaq.  

aqιlιn !  ağιlιn !. yιğιlιn. həlqə qurun.  

aqιn  ağιn. 1.(< ağιnmaq: gedmək. çəkmək. daşmaq. meyl edmək. 

- onu qιnama ! kökünə ağnıyıb: kökünə soyuna çəkib). 1. 

taxın. gediş. çəkim. bənzəyiş. tay. kimi. tipqi. meyl. 1. çox 
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çox. - ağın ağın yağmır yağır. 1. sevgi. eşq. sevda. - ağına 

düşən başda ağıl gəzməz. 1. yaşlı. qoca. 

aqιnlı  ağιnlı. uzun. qədli. 

aqιnmaq  ağιnmaq. 1. gaxmaq. edmək. çəkmək. daşmaq. meyl 

edmək. - qιnama! kökünə ağnıyıb: çəkib. 1. ölmək. solmaq. 

aqιr aqşaq  ağιr ağşaq. yavaş yavaş. düzənsiz. 

aqιr  ağιr. ağrı.  

aqιrlıq  ağιrlıq. yığıncaq. şura.  

aqιrmaq  ağιrmaq. tüpürmək. əxtüf eləmək.  

al  {< alal (sumer). aluaşur > alutan: aldatan (aldatmaq): şeytan. 

kələk}. 1. cin. ruh. qonuq. tın. 1. bir şeytan türü (cürü). al 

basmaq: cin basmaq. ağır basmaq: qara basmaq. 1. düzən. 

duzax. kələk. tor. sapalaq. tələ. yasa. 1. aldatan kölgə. 

ılğım. tumarıq. sərab. ( ərəbcədə aynı anlam var).  

al  {< əl: əliq. alıq. alqı: alınmış: əklənmiş}. {el. alğamaq. 

almaq. çatışmaq. ulaqmaq. oluşmaq}. 1.iç. öz. töz. tin (: 

ruh). iç bacarıqı, uzluğu, uzmanlığı, yatqınlığı, çıxarı, 

yaraqı, cövhəri, ərdəmi, yordamı, gücü, zoru. 1. yalçın. 

basuq. qudrət. güc. yetgə. yetgi. yeti. ərk. ərkə. 1. biçim. 

dışüz. taxım. qalır. qılış. üst baş. 1. <> hal. durum. 
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qonum. gediş. - alda: əldə. - aldaqi: əldəki. əldə olan. olan. 

var olan. - əldəki durumnan gedmək istirsən ?: elə belə (əldə) 

olduğun kimin gedisən ?. - əlim gəlmir: əlim yoxdu: halım 

gəlmir: halım yoxdu. - əldən düşmək: haldan düşmək. 

gücdən düşmək. - candan haldan. əldən qoldan. qoldan 

qışdan düşmək. - halsız: əlsiz. əli nərsiyə gedməmək. - əli az: 

halı az. əli qırıq. ilacsız. aciz. - alı yaman: halı yaman: alqı 

yaman.- yaman alqa düşəsən. - alqın nə çəkir: tinin. dinligin 

nə isdir: canın nə isdir. - allı: hallı: alatlı: bacarıqlı. -.  

al  <> alın: aln. alq. ald. ir (ilə). il (ilə) ön. qat. qabax. hizur. 

üzbəüz. məhzər. əvvəl. ilk. - aln: alqa !: alqa bas !: iləri !. 

ulaş !. uğraş !. varış !. yaxlaş !. əriş !. buyur !. - alda: irəlidə. - 

alğa bas: irəli bas. - alda: irəlidə. - al yaydan: yayın 

başından. - al yaydan: yayın başından. - alğa düş: önə düş. - 

aldiğa düş: önünə düş. - al gözüv: ilk öncə. ilk. - al diş: kəsici 

ön diş. it diş. - al dizgin: ön səf. - al ev: dış otaq. əl otağı.  

al  1. bayraq qumaşı. qızarmış. qızarıq. 1. əl, qolun, 

biləkdən aşağı qısmı. 1. ala. alaca. - ala çartov: əğri üyrü. 

1. xaqanların, şahların damqaları. 1. çamır. palçıq. 1. 

quyuq, qoyi pambıq, maxta boyası. 1. qat. yan. qulluq. 
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xidmət. hizur. 1. olt. qırmız. 1. <> əl. alıq. əlik.1.al (ərəb): 

oğul. - ale rəsul: yalvac oğulları. 1. qızıl. 1. açıq doruğ. 1. 

allıq. 1. dolab. hilə. 1. uca. yüksək. ali. 1.yenğ (yenğlər: 

alçaqlar). yen > yel. cin. 1.qırmızı.yavru ağzı. - ala çalan 

göğərti, göyərti:morartı. morluq. 1.al! ələ!. ala!. tut!. - al 

qırmızı: dodağ boyası. 1. qızmırı. qırmızı qızıq. 1. al, qımızı 

rəngli olan. turuncu ipək qumaş. - al ilə doru arası at rəngi. 

qonur al: tıq. - al at: çilqü at. 1. hilə. ütrük. yalan. aldatma. 

təv. yap. yup. 1. ma. "işdə" anlamına bir söz. qapı. 1. təv 

hilə. aldatma. yup. yap. 1. yeləncik. yel. cin.  

- al qulubul: alyuvar. 

- al börküm, ver börkün: al taxamı, ver taxavı: qaçaqoça, 

gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü 

üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz. 

- al qımızı nərsələr, yemişlər: qandağ.  

- açıq qırmızı, al: xanımrəh. xanımrəngi.  

- yerdə yox çəkim, al almanı, səndə var çəkim, qapır 

almanı.  

- gəlinalı: (qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz. ). allıq. ənlik. 

- al qara bənəkli böcək çeşiti: gəlinalıcı. 
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- qayalıqda yetişən, al uclu, ulduz biçimli çiçək: türü. 

gəlinbarmağı. 

- gəlinalı: gəlin. gəlincək. 1. al zambağ. 1. gəlingülü. 

gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. 

qızalaq. gülgülü. gülgülüm. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. alala. lala. lalə.  

- al çiçək çeşiti: gəlin dili. 

- kiçik mıncıq böyüklüyündə, üst qabığı al kiçik bənəkli 

böcək çeşiti: gəlinböcəyi. 

- üz alma, astar al.  

- alı olan: allı.  

- qara al arası at donu, boyası: doru. 

- al bağlamaq: çox sevinmək. - al basmaq: ala tutulmaq. - al 

bayraq: al sancaq: türk bayrağı. - al duvaq: al tutaq. 

gəlinlərin başına salınan incə tül örtü. - al almaya, daş atan 

çox olar: dəğər çoxların ilgisin çəkər. - al köynəkli gizlənəməz. 

- al gilas üstünə qar yağar: bəklənilməz olaylar. - alı al moru 

mor: qıpqırmızı. - alı alına moru moruna: tam uyumunda.  

- ala çalar: alca. alıca. alımsı. 

- al yapmaq: oyuna gətirmək.  
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- al ilə arslan tutular.  

- ağ, qara, al qarışığı at donu: dəmirqırı.  

- al cüvüt: açıq qırmızı. qırmızı.  

- al edmək: yap yup qılmaq. kələk qılmaq. yubılamaq. 

yuplamaq.  

- al quş: qızıl quş. doğan. şunqur. köğön. şahin. şunqar.  

- qoyu al don, boya: kürən (at).  

- al !: aha !. iştə !. ala !. öylə !.  

- quyu al: qırmızı. tünd, qoyu gilanar boyalı: qomıt - al şərab: 

qomıt suci: qırmızı şərab.  

- tuğla alı: qoyu qırmızı. 

- alıq: qızıl. qızmır. qırmız.  

- al alvan: dür dümən. rəhbərəh. 

- al damqa: xaqanlığın ən yüksək damqası, möhrü. dövlət 

damqası. rəsmi damqaların ən böyügü.  

- al oy: tərs, muxalif səs. 

- ala çalan: alqın. alqına. alığna.  

al  alu. ulu. allah. uluq). alu (sumer). (: üstək. yüksək. uca. ali.)1. 

alp. genliyi. çoxluğu. böyüklügü göstərir. ərəbcədəki "al" (: el. 
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çoxluq. öğələr. oğlad) bu köklü sözlə uyğundur. al + alğan: al 

+ alvan > əlvan: çox rəhli. rəh bə rəh.  

al  boya. 1. açıq doru (: qaramtıl qırmızı). ənnabi. qırmızı. 

qonğur (< qunqğur < qonqğur < qanğur). parlaq qırmızı. 

qızıl. üzə sürülən allıq. enlik tozu. - allı mallı. allı güllü. al 

yanaq. 1. meyvə adları başında. al + ıc. al + ça. al + ı. al + 

ma. al + mıd.1. iki rəng. çala rəng. 1. rəng. boya. 1. kəhər 

at. 1. açıq qırmızı. 1. "altamğa" nın qısalmışı. xanların 

damğaları al. qırmızı boyalı olurdu ki 'yarlıqata. buyruq' 

lara. ol ilə qol çəkirdilər. 1. altun).  

al  ön. ilk. birinci. - alay - toturnu alayı: mart ayı. # art. son. - 

al gözüv: ilköncə. ilk. - al tiş: kəsici ön diş. - al tizgin: ön səf. - 

al üy: dış oda. sofa.  

ala çola  yarım yamalaq. baştan savma. şöylə böylə. zarzor. sığ. 

özənsiz. 

- işni ala çola bardıradı. işi yarım yamalaq. baştan savma 

yapır.  

- sən ala çola bilgənləring bilə ol işin tındıralmaszsan. sən 

yüzəysəl biltiklərinlə o işi həlledəməzsin.  

ala çuba  alalı beləli. bənəkli.  
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ala  (< al). 1. aldatıcı. saxda. 1. cüzam. 1. degişik. (dəğyus). 

dəngəsiz. muxtəlif. alaca. alçaq. alacalı. ayrı. əyri. 

başqa. basuq. qarışıq (rəzil).dönük. xayin. fəsad. - adam 

alası içidə. heyvan alası dışında. 1. alaağız. arapozan. 1. 

alabacaq. ayağı uğursuz. qutsuz. yümsüz.  

ala  (< al. ol. ul). 1. ulu. böyük. - ala göz: ə'la göz. iri sarman 

saytal göz. - alaaranlıq: geniş yer. - alaulut: {1. göydə yer yer 

topalanmış. qaba bulutlar. 1. yağmır bulutu }. - alamıncıq: 

pisli yaxşılı hər yerdə tanınmış kimsə: o alamıncıqdır. 

tanımıyan yoxdur. - alasulu: çox sulu. 1. qartal yavrusu. 

ala  {< 1. ara. arada. 1. < ara: zaman. vaxt. sürə. 1 < al. almaq. }. 

- ala qoymaq: alıqoymaq: 1. boşda. avara qoymaq. saxlayıb. 

tutup. yapışıb gözətlətmək. ortada qalmaq. səkitmək. 

dindirmək. saxlamaq. - ala pişik: ala pörtmə. 1. alaya 

qoymaq. tutaqlamaq. dolamaq. dolandırmaq. sərimək. 

oynatmaq. ələsalmaq. 1. ala ala: ara ara: sürə sürə. yaş yaş ( 

yaş: çağ). bə'zən. - bir ala: bir ara: bir çağ. - yaz ala: yaz 

çağı. - engir ala: axşam çağı. - danğ ala: dan çağı. - danğ 

alada: dan çağında. 1. (hər nərsədə) kal. çiğ. xam. 

olqunlaşmamış. 1. yarım. yarı. - alaçiy. - alasulu. - alaac: 
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yarım ac. - alabuçuq: yarım yamalaq. yarı başlı. başdan 

sovma. - alabuçuq belləmiş gedmiş. ala pörtük: günəşlə bir 

yanı yanmış yemiş. - alapörtük almalar. - alapörtmə { 1. 

alaçiğ. çox az pişmiş. 1. külbasdı. kabab } - alapörtmə mal əti 

yeyilməz. alaboz: { 1. bənəkli heyvan. 1. kosalaq kərdi. 

topraqda yer bə yer qarın əriməsi. - tarlalar alaboz qalmış }. 1. 

alaca. bir yörədə dəğişik qalan bir parça. məsələn: - sulanmış 

yerdə quru qalan yer. bir əşboyanın içində başqa bir boyanın 

olması. sürülən yer arada. sürülməmiş yer. - alaca yer. - 

alaca qır. 1. alaca. {1. buxca (əkmək buxcası). - çörəkləri 

alaya bük qurumasın. - alada çörək qalmamışda. 1. önlük. 

qorucu nərsə. 1. çərşov. qıldan toxunmuş bir çeşit kilim }. 1. 

şaşma heyrət bildirən ünləm. - ala ! buduba gəldi. - ala ! bir 

gördün vur. - ala ! buda sənin ki !. 1. al. al da. al ya. al sana. 

al işdə. buyur anlamlarında ki kimi. daha vurqulama biçimi. - 

olsun ala. birdə istəmə ha. 1. olası. olabilir. ola ki. sanırım. 

bəlkə. - ala siz gəldiz. ala yağdı.  

ala  1. çağla, zamanla ilgili bir söz. 1.parlaq. açıq. - ala qolan: 

açıq alacalı. - ala göy: açıq göy. - ala qöz: açıq rəng göz.  

- ala doğan: qırqıy. qırqı. 
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- bir alada: bə‟zən. zaman zaman.  

- yaz ala: yazda. yaz vaxtı.  

- ingir ala: axşam vaxtı.  

- danğ ala: sabah vaxtı.  

- danğ alada: sabahləyin.  

- ala barmaq: birliktə götürmək.  

- ala çıpçıq: qotan. saqqa quşu.  

ala  1.(# bala). uca. ücə. yücə. yüksək. böyük. büyük. ulu. 1. 

alaca. bənəkli. rəhbərəh. 1. açıq ağac rəngi. 1. dizləyici 

örtü. 1. rəhbərəh. dəğişik boyalı, rəhli. 1. ala!: ələ!. tut!. 

al!. 1. açıq göy. - alagöz. - çaxır ala: külə çalar göy boyalı 

göz. 1. bax. bil. bilqıl. dinlə. - ala gör. - ala bax. 1.pozuq. - 

qarqanın üzü qara, içi ala. 1. zəmir. - ad ala: zəmir şəxs. 1. 

gizli, imli, içə, duyquya bağlı olan. - kişi alası: adamın fikri, 

zəmiri. - qarğa qarısın kim bilər, kişi alasın kim tapar. 1. dinc. 

qıraq. susuq. sakit. - dəğmə ivək işqə, görüb, durqıl ala: 

dəğmə tələsik işə. dur düşün, qıraq dur. 1. ala olmaq: al 

olmaq. alarmaq. qamaşmaq (qöz). qızarmaq. alacalaşmaq. 1. 

ala. alaca. xallı. - ala tənli: xallı, səpgilli gövdə. əbrəş. - ala 

at: alaca rəngli. ala qırat. - ala qarqa: çumquq. 1. hələ. "əcələ 
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edməmə" anlamına söz. - ala dayan gedmə. 1. ala !: alaqıl: 

dayan. tələsmə. yügürmə. - ala ala: bala bala. yavaş yavaş. 1. 

insanın içində olan gizli nərsələr. 1. dönük. xayin. - ala 

olmaq: xəyanət edmək. 1. ala !: alaqıl: dayan. tələsmə. 

yügürmə. - ala ala: bala bala. yavaş yavaş. 1. çala. yarı. 

yarım. pıçıq. pıçaq. bıçıq. buçuq.  

- güc aldan girsə, doğru tünlükdən çıxar.  

- ovçu neçə al bilsə, azıq onca yol bilir.  

- ala olmaq: alarmaq. qamaşmaq (qöz). qızarmaq. 

alacalaşmaq.  

- ala düşmək: oyuna gəlmək, düşmək. 

- ala qır: qarışıq boyalı qır.  

- ala !: aha !. iştə !. al !. öylə !.  

- ala toran: ala toran. toran torun. ala torun. kıre-

püsküllatinfırans: < qri - püs.  

- ala: səkilli (s <> ş ) şəkilli. xallı.  

- ala uzar: arac.  

- ala qarqa: qara ilə qurşunsi qarqa. - ala göz. bölük göz: 

börək göz. bərək, bələk göz. böyük iri badam göz.  

- qara ala: qarala: qoyu, tünd boz boya. 
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- dənizalası: balığ çeşiti. 

- ala alaya qalxmaq: hay bıdırıq salmaq. 

- ala bula: alqaş. 

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: nərsələr 

anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq.  

- ala şaşqınlıq. - bir əngəl qarşında ala şaşqınlığa düşüb 

duraqlayıb birikmək, yığışmaq: irkmək. birkmək. irikmək. 

birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. 

- gölalası: göldə yetişən alabalıq çeşiti.  

- ala bənəkli balıq çeşiti: qanlıçapaq. qanlıçavaq.  

- ala qaranlıq: qaşqarası. qaşqaranlığı. qaşıq çalımı. axşam.  

- ala qalmaq: toxdanmaq. toxdanmaq.  

- yolundan ala qalmaq: durmaq. toxdamaq.  

- ala, alaca at: təpcək. 

ala  1.qarışıq rəngli, bənəkli.1.qarışıq. azlı - çoxlu olan bir 

ortam durumu. mühiti çatdırır. - ala + şavaq: dan çağı. - ala 

qaranlıq. - ala + aranlıq: dərə təpəli. - ala + sulu: seyrək 

sulu. - ala bulut: azacıq. səpələk. dağınaq bulut. - alabula: {: 

1. ala çula. alavan. ayrı ayrı dəğişik rəngdə olan. 1. qara 
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qırmızılı. 1. qarışıq. dəğişik. pozuq. biçimsiz.- gözləri 

alabula görür. 1. başdan savma. yürük. tələsik iş görmək. 

yarım yamalaq. - alabula iş görən. 1. quşqulu. ikiuclu söz. 

- nə belə alabula danışırsan. de görüm nə isdisən.}. - alaqul 

elli topraq: degişik millətli ölkə. - ala qulalıq: dəngəsiz. 

əşitsiz. ğeyri bərabərlik. alt üstlük. darma dağınlıq. - ala ayaq: 

ağ ayaq. kül rəngli. - ala dağ: qarlı dağ. alaqara: doru (ağ) 

bənəkli. - göyala: açıq mavi. göyərti. - ağala: ağ rəngli olmaq. 

- göyala çaqqal: qır saqqal. - qızılala qılmaq: qanıyanadək 

vurmaq.  

ala  olon. alaq. bax > alacalı. 1. alaca. alacalı. rəhbərəh. 

dalqalı. xətdi. bənəkli. - ala dağ: qarlı dağ. ağ ala: ağ 

bənəkli. - qara ala: doru bənəkli (qaramtıl qırmızı xallı: qara 

alaca). - göy ala: göy bənəkli. - qızıl ala: qançıl. qızılçil. 

qırmızı bənəkləri olan. 1. çal. tozanağlı. bənəkli.- domuzun 

alası qarası olmaz. - ilanın alına qarasına (ağına qarasına) 

lə'nət. bu deyimdə "ağ" ilə "al" dəğişik anlam daşısada. bir 

amaca qulluq edir. 1. rəng. rəngli. 1. alvan. ala bula. 1. 

gözdə qırmızıya. sarıya çalan qəhvəyi rəng. açıq 

qəhvəyi. palıt boyalı. sarı göz. 1. açıq parlaq boyalı. - ala 
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göz: açıq boyalı göz. - ala göy: açıq göy. 1. qara ilə ağın 

qarışığı. ağlı qərəli. 1. həlqə həlqə olan cızqılar. 

kəkligigin boynunaqi qara həlqə. 1. ağ rəngi çox olan 

nərsə. kirli bez. 1. alçı. narın gəc tozu. 1. əməkli. təqaüd. 

1. keçgin. yaşlı. 1. sonra. - ondan ala: ondan sonra. - 

bundan ala: bundan sonra.  

alaba  qarambaça. qambaça. qarama. - başına bir qarama 

endidi.  

alabacaq  1. ayaqları bənəkli ağ heyvan. 1. dörd ayaqının biləkdən 

yuxarsı ağ at. 1. ayağı uğursuz. qutsuz. yümsüz. 1. 

alabaş. alçaq. alacalı. əğri. rəzil. fasid. axlaqsız. 1. 

dönük. 1. ayağı səkəli, çinli, ağlı at.  

alabaqa  alabağa. alabaş. bağırtlaq. alabuğa. bir çeşit ördək.  

alabalı  > alubalu (fars). qarasya. gilənar.  

alabalıq  qızılala.  

- göldə yetişən alabalıq çeşiti: gölalası. 

alaban  alban. timsah. 

alabanta  alabanda.yaman yoğuz. paylama.  
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alabaş  1. alabağa. bağırtlaq. alabuğa. bir çeşit ördək. 1. axmaq. 

qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. abdal. sərsəm. 1. ağ 

başlı.  

alabaşca  aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

alabay  sığırgözü bitgisi.  

alabəy  alaybəyi. alaybəy. 1. toğsabəy. tosabəy. tuqral. tuğrul. 

tuqsabay. başçı. 1.yığva, toy, mərasim dolandıranların 

başı.  
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alabiləcək  - nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi kovuq, kovuf, 

oyuq nərsə: qap. qab.  

alabiliq  alabilik. alabillik. alabildik. alabilirlik. potansiyel.  

alabilirliq  alabilirlik. bax > alabilik.  

alabilliq  alabillik. bax > alabilik.  

alabilmə  - göz alabildiyiə: ingin. engin. genişcə. çox geniş. ucsuz 

bucaqsız.  

- əlin yarı yumulmuşuna alabildiyi ölçək ovuc. avuc. qaram. 

qatam. qapam. qaşam.  

- göz alabildiyinə: göz çəkənə dək. göz görəbildiyinə.  

alabiltiq  alabildik. bax > alabilik. potansiyel.  

alabora edmək  devirmək. yıxmaq.  

alabucu  albastı. tünqür. tonqur. pəri. qul. dev. umacı. cin. 

alabuqa  alabuğa.alabağa. alabaş. bağırtlaq. bir çeşit ördək, balıq 

alabula  1. alavala. alaqula. boyasıq. nimrəng. xallı mallı. bənəkli. 

1. şaşı. qarışıq. bulaşıq. 1. çal. 1. alat. boyaqlı.  

alabulaq  ala + bulaq. allaq bullaq. qarışıq. bulaşıq. vurqun. 

qatmış.  

alabulanıq  ağır. incik üzlü. xəsdə. ağır görünən. - alabulanıq üzlü. 

qansız bir gənc.  
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alabulaşıq  yarım yamalaq. kifir. yarımçıq iş görmək.  

alabulut  ala + bulut. azıcıq. qağınaq bulut. 

alabuta  göy qaramtıl çuğundur. qazayağı.  

alac  1.almac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, 

yaxalama ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. 

qapqac. qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. saxlac. 

saxac. qasqac. qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. 

çalac. 1. əlac. çara. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. 

sağlış. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. 

qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. 

qalxac. qalxış. nəcat. dərman. 1. məğrur. kibirli. qurra.  

- alaca qaraltı: seçilməyən, bəlirsiz qaraltı. kölgə.  

alac  çıxar. çıxış. yol. çara. 

alaca  alaça 1. cuqur. yuqur. bənəkli. ləkəli. çubar. alacalı. - 

alacalı bulacalı: ala qula. alacalı. qarışıq rənglı. 1. qarışıq 

boyalı. 1. bir ala. çalaca. azacıq. azca. yoxacıq. kəmisi. 

salca. bir salι. 1. axar. enişli. aşağı. əğik. 1. bədaxlaq. 1. 

boylu boyalı barçın, parça. ablağ. - alaça sərçə: çil bənəkli 

sərçə. 1. aluğ. 1. alan. yalanğ. yalan. yalın. açıq yer. boş. 

meydan.1. yolyol olan nəsə. yollu. çubuqlu. cizgili. xətli. - 
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yollu parça. 1. ala. bənəkli. rəhbərəh. 1.ağlı. ağı olan. 1. 

alca. rəhbərəh. parlaq qırmızı boyalı. bir neçə rəngli: 

sumağı. - sumağı daş. 1. qır. çal. - alaca qarqa: çumquq. - 

tarqıl yılxı: alaca heyvan. - alaca qarqa. yalnız başı aq olan 

qarqa: yanğan.  

- qırmızı, alca alaca, böyük alma türü: gəlinalması.  

- alacağarqa: saksağan. 1.iki boyalı. 1.qarışıq. ikiüzlü. 

münafiq. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. kötülük. - kişinin 

alacası içindədir. 

- dəli alacası: prlaq, qarışıq boyalardan oluşan. 

- alaca düşmək: olqunlaşmağa başlamaq.  

- alaca sərçə: ipinoz.  

- alaca bulaca: alacalı bulacalı.  

- dəli alaca: cıf alabula. - alaca qaranlıq: yarı qaranlıq.  

- alaca sığırcıq: bir çeşit arı quşı. sarıcuq. sarıcıq.  

alacağ  1. alım. alqu. borc. - alacağlı. alacağı olan adam: alımlıq. 1. 

mətlub. 1. umac. ümid. təmə'. - alacağa göz tikmiş, 

əlindəkin vermiş. - alacağla ev yığılmaz, boğaz tıxılmaz. - 

alacağlı əl, ayaqdan olar. - umacın alacağın qırılsın.  

- alacağ verəcək: ilişik. hesab kitab. 
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- alacağım olsun: borcun olsun.  

- alacağın olsun: borcum olsun.  

- alacağ ilə,  borc (verəcək) ödənməz. (alacağına güvənərək 

borc alan, sıxıntıya düşər).  

- alacağ verəcəyini toparlamaq: andaclamaq.  

- alacağ almaq: təhsil edmək. 

alacağaranlıq  danertə. şəfəq.  

alacağaranlıq  gövgün. alatoran. alatorun. alaşafaq.  

alacağçı  vergiç. alıcı. çapı. çapaç. qopçu. təhsildar.  

alacağlı  1.borc istiyən. 1.tələbkar. 1. borcçu. borc verən. boşçu.  

alacalamaq  boyasın pozub dəğişmək. rəhdən rəngə salmaq.  

alacalanmaq  1. boyasınmaq. rəhbərəng olmaq. 1. rəh dəğişmək. rəh 

verib rəng almaq. qızarıb bozarmaq.  

- göz alacalanmaq: bulanmaq. qarışmaq. iyi görməz oldu.  

alacalaşmaq  alarmaq. qamaşmaq (qöz). qızarmaq. al olmaq. ala 

olmaq.  

alacalı  1.çapraş. çalqaç. əbrəş. rəhbərəh olma. bənəkli. xallı. 

1.bənəkli. xallı. 1. əlvan. alvan. rəhbərəh. 1. ala qula. 

qarışıq rənglı. naxışlı. desənli. alacalı bulacalı. çubar. 

alaca. qolansıman. qolan. alalı beləli.  
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- alacalı bulacalı: alaca bulaca.  

- alacalı bulacalı: 1.qarışıq çiğ boyalı. 1.bulqurla mərcüməklə 

qarışıq pilov. 1.rəhbərəh.  

- alacalı kağız.  

- alacalı kağız.  

alacalıq  1. boyasın. boyamsı. rəhbərəng. 1. dayaqsız. sübatsız. 

1. olası. olabilir. ola ki. - qarların əriməyə bəlkə sanırım 

olası. 1. kimlikcə oturmamışlıq, duravaqsız. səbatsız.  

alacatavuq  alacatoyuq. çobanaldadan. keçisağan. gecə quşu. 

alacatoyuq  bax > alacatavuq. 

alacıq  külbə. baraqa. oda. (çadırın iç bölmesi).  

alacın  şahin. atmaca.  

alaça  bax > alaca.  

alaçaq  alaşa. 1. alçaq. yüksək olmayan. qısa boylu. 1. iğdiş 

edilmiş ərkək at.  

alaçaqın  ala çağın. ala tayın. bəlirsizlik. ala toranlıq. alatorunluq.  

alaçapqun  alaçovqun. boran. bora. dönə dönə, bura bura əsən, 

yağan boran. qar, yağmur fırtınası.  

alaçı  öldürücü. qıyan. qıran. can alan. qatil. cəllad.  
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alaçıq  (araçıq). 1.alaçıq. 1. qara ev. çalı çırpıdan yapılmış, 

düzənsiz koma. 1.arxaçıq. qorçaq. qorça. sığınca. 

sığıncaq. pənəkə. pənahqah. 1.bürtük. 1.çəpər. qapar. 

kəpər. çevrələnmiş yer. 1.kərgə > çərgə. yüngül çadır. 

çingənə, qaraçı çadırı. 1.qorçaq. qorça. qorıca. qorıc. 

külbə. 1.sərapərdə. qapanca. sayavan. (> sayiban). - 

alaçıq qurmaq: çərgələmək. < kərgələmək. 1. qara ev. 1. 

çağaraq (1. < çaq. çat. 1. < almaq). otraq, oturulan, otaq 

edilib alınan yer. çadır. çaqaq. ev. qara ev. çərkə. (< 

kərmək: kəsmək). ayrılmış yer. toğur. toğurqanma. qayma. 

qalıb. qabıl. qalba. qalıv. qalva. kəpə. qaqra. külübə. 

külbə. çadır. çardaq. baraq.  

- açığlıqda, orduda, meydanda qurulan alaçıq: aylaq.  

- alaçıq, çadır çeşiti: çaltaq. çalqat. çalçat. çalçat. ( > çar 

taq).  

- iri keçə alaçıq: buğru.  

alaçu  alaçuq. çadır. - alaçuq edinmək: alaçulanmaq.  

alaçuq  bax > alaçıq. 

alafota  bir tür yabanı ot.  
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alahı  alayın. başqaca. ayratın. ayratı. ayarlıq. ayrıt. ayırıt. 

arqıt. azqıt. yarqıl. yarpıq. savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. 

çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. müstəsnayi. istisnayi.  

alahısın  alaysın. başqa türlü.  

alaq  (1. < almaq. 1 < aramaq: bir araya gəlmək. yığışmaq). 1. 

rüşvəçi. basmaçı. qorxudub hədələyib alan. ilgi. ilişgi. 

ilinti. 1. əğim. əğilim. düşgünlük. meyl. 1. bağ. oran. 

bağlantı. bağıntı. iş. - alaqmaq: alaq qurmaq. ilişgi qurmaq. 

alaqlı orqan: dəğər (mərbut) orqan. alğı olmayan ələki 

nərsələr danışdılar. 1. avlaqdan ullağan. çəpişdən kiçirək, 

1 aylıq heyvan. 1. yoxedici. öldürücü. alıcı. avlayıcı. 1. 

saçmala. sayqal. uydurma. - alaq - çalaq: qorxuilə. saxınaq 

qorqaq. 1. kifir. 1. qatut. 1. qarışıq. 1. zəhərli, ağılı od. 

yararsız bitgilər. (> ələf). 1. xəyanət. 1. ablaq. əbləh. 

qaplaq. yaplaq. 1.yulaf. aluğ. ələf. ot. 1.yosun. xəzə'. - su 

yosunu. 1.alqın. dalqın. baxarkor. baxakor. çevrəsində 

olub bitənləri görməmək.  

- bağdatı alaq: qarnı boş, ac.  

alaqa  alağa. 1. ələqə ilgi. ilişgi. aşırım. ilimti. ilimtə. bağlantı. 

araqatnaşıq.irtibat. 1. tamaşa. maraq. ilgi.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alaqan  (< alaqanlamaq: avuçlamaq).1. alqış. övüş. - alaqanqa 

salmaq: sayqılamaq tə'rifləmək. 1. avuc. sıxım. çəpik. - 

quralağan: qur - alaqan: əli boş.  

alaqan  alağan. 1.alağan valağan. evsiz eşiksiz. avara. qırbal. 

qırban. 1.qabil. 1. sıxım. avuç. 1. alğan. utan. açan. fatih.  

alaqandal  saplanmış.  

alaqanlamaq  avuclamaq.  

alaqanlıq  alağanlıq. qabiliyyət.  

alaqar  alağar. alağar. 1.alınğan. sarğaq. oyunçu. oyanığ. tetik. 

sezqic. duyağar. duyar. duyarlı. etgin. təpgin. deşgin. 

dəğgin. izgin. əzgin. toxnu. incik. hissili. həssas. 1.hafizə. 

duyağar. düşünüklü. həssas. 

alaqara  alatoğan. bir çeşit qarqa. 

alaqaraq  pambıq qozasının kalı. korasığ.  

alaqarış  alqarış > alayiş. 1. bulaşıq. 1. havalı. içi boş. yalançı süs. 

göstəriş.  

alaqarqa  qaraqura. qırmızımtıl külrəngli bir quş. - alaqarqa çeşiti: 

çığrıq. 

alaqarqaşa  hayküy.  

alaqarlıq  alağarlıq. anaq. hafizə.  
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alaqaş  qaçığan. endər rastlanan. nadir.  

alaqeçə  alakeçə. nəxşəli keçə.  

alaqeyik  alageyik. qızılımsı karışn dərili geyik çeşidi.  

alaqeyiq  alageyik. bulan.  

alaqıl !  ala !. dayan. tələsmə. yügürmə. ala ala. bala bala. yavaş 

yavaş.  

alaqın  alağın. alğın. (> alğunə ars). ənlik. qırmızı toz ki, qadılar 

yanaqlarına sürərlər. (> alğunə ars).  

alaqıncır  1. qancıq. qıncıq. qəhbə qılıqlı. 1. meyxuş dad. 1. əriklə 

alı çeşitli bir yemiş.  

alaqir  alakir. bax > alaqır.  

alaqır  alakir. ələgir. 1. alakir. bulaşıq. batıq. kifir. kəsif. 1. hər 

nəyə qıp (qulp) qoyan. fizul.  

alaqirliq  alakirlik. bax > alaqırlıq.  

alaqırlıq  alakirlik. ələgirlik. 1. bulaşıqlıq. batıqlıq. kifirlik. kəsafət. 

1. hər nəyə qıp (qulp) qoyan. fizulluq. 

alaqışmaq  alaqşamaq. birbiri üzərinə qalxışmaq, qoğzanmaq. 

qarışmaq.  

alaqıtay  basma qumaş.  
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alaqız  alağız.alaqızçı. alavaz. alaz. alqaz. 1. alabacaq. alabaş. 

ara pozucu. ikiüzlü. dönək. alaağızlıq edib də bu işi 

pozma. 1. boşboğaz. gəvəzə. 

alaqlamaq  alağlamaq. 1. otulamaq. ütüləmək. (əkini bozan bitgilər) 

kəsilmək, başı vurulmaq. 1. alalamaq. xəyanət edmək. 1. 

heyvanları yemlətmək.  

alaqmaq  alığmaq. dağılmaq. alt üst olmaq. yağmalanıb 

darqaqmaq. qarışmaq. qalxışmaq. devrişmək. 

alaqoca  1. bəcəriksiz. saqar. 1. pılı pırtı. paçavra.  

alaqomaq  alıqomaq.  

alaqotalanmaq  nazlanmaq. cilvələnmək. göstəriş yapmaq.  

alaqoymaq  alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək.  

alaqöz  alagöz. 1. açıq rəng gözlü. 1. alasıq. alısıq. optimist. 

xoşbin. (# qaragöz: qarasıq. qarısıq. qaraç. koraçı. pesimist. 

bədbin). 1. qıncır. xirə. qıymac. 

alaqözlük  alagözlük. alasığlıq. alısığlıq. optimistlik. xoşbinlik.  

alaqsı  ala düşmüş. çönmüş. rahatsız. duyğulu. - alaqsınıp 

qaldım: kicəlmək.  

alaqşamaq  alaqışmaq. birbiri üzərinə qalxışmaq, qoğzanmaq. 

qarışmaq.  
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alaqtamaq  alaqdamaq. baxınmaq. qorxaraq baxmaq. 

alaqula  1. ala bula. rəh bə rəh. çeşitli.alacalı. qarışıq rənglı. 

alacalı bulacalı. boyasıq. nimrəng. xallı mallı. bənəkli. 1. 

çirkin. qaba.  

alaqulalıq  dəngəsiz. alt üstlük. darma dağınlık. 

alaquş  - ağ göy alaquş.  

alaqut  alaqud.(< al. ul.). özəl. ayrı. xisusi. istisnayi.  

alaqut  batıq. basıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. altaq. 

tutuq. mürdar.  

alaqün  ala gün. gün ortası.  

alal  alat. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. 

yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. 

qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. tıq. bıq. qəbeh.  

alala  1. səs küy. hay küy. hay küy. hoy. savaş hay küyü. 1. 

alacalanma. bənəklərlə örtülmək. alala qulala: dəngəsiz. 1. 

gəlincik. köknar. ağçam. qızqandaq. 1. qanğılız. 

alala  qızılbaş. 1.lalə. gəlincik. gülğanı. köknar. göknar. ağçam. 

qızqandaq.1. lala. lalə.gəlinalı. gəlinəli. gəlincək. 

gəlingülü. gəlincik çiçəyi. gəlinciğəri. küpqıran. qızalaq. 
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gülgülü. gülgülüm. küpəpartladan. qabqıran. qadınbaşı. 

qadıbaşı. qabsındıran. 1.qızıl gül. şəqayiq. 

alalaç  lalaç. al, qırmızı, incə parça.  

alalama  1.desisə. totiə. duzağ. aldağ. oyun. dolab. qandağ. 

batqal. tələ. qapan. düzənləmə. düzmə. düzməcə. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. biçənək. pusu. 1.düzənləmə. 

desisə. totiə. duzağ. 

alalamaq  alağlamaq. 1. xəyanət edmək. 1. alayalamaq. alaya 

qoymaq. ələ sərimək. ələ salmaq. buğa gülmək. dil 

çıxarmaq. yansınmaq. əğlənmək. əklənmək. 

şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. 

1. rəng, bənəklə görnüşün dəğişdirmək. 1. ört basır 

edmək. gizləmək.pəçələmək. 

alalı  (> aludə (fars)). aluğdə < alqın. qarşıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. bulaşıq. bulaşmış. alacalı. dəngəsiz. dalqınlıq. ala 

bula.  

- alalı beləli: 1.ala çuba. bənəkli. 1. alacalı. qolansıman. 

qolan.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 
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qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. yaramaz. arın, aras olmayan. 

pəlid.  

alalıq  1. alaylıq. oynağı. örnəyi. ərnəc. ərnək. rişqand. irişgən. 

ərişgən. əğcək. əğincək. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. 

ələsarma. məsqərə. təməsxür. 1. ayrılıq. zidlik. 

alallı  çinli at yılxısı. 

alam  (< al: alp.). 1. əcələ. ivik - çivik. tələsik. - alam !: yüyrək !. 

yeyin !. tez !. irəli !. yallah !. - alam çalam: tələsik (bu sözlər 

itiligi. yeyinligi göstərir). ala -ala: çala - çala: çapa - çapa: 

tələm - tələsik. - alam saat: tez. irəli. dəyqəsində. alam indi. 

lap indi. elə indi.1. aman. möhlət. çağ. fürsət. - bir alam 

tapdsam. - alam vermədən. - alam alam: bala bala. 1. izzət. 

sayqı. hörmət. - çox alamlı kişi. - alamı aləmə sığmaz. - 

alam qazanmaq. 1. dərman. ilac. toxdatıcı. - hər dərdə bir 

alam vardı. 1. səbr. taqət. hövsələ. sültə. - alamın çoxu 

almaqdan qoyar. 1. yetgi. yetgə. yeti. ərk. ərkə. güc. zor. 

çətin. ağır. sarp. sərt. yalçın. yorucu. nifuz. 1. aləm. 

evrən. 1. güc. quvvət.  

alama  (< al)pis. xor. kor. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alamaq  1.bulamaq. batırmaq. (> aludən (fars)). 1. bacarmaq. 

başarmaq. bəcərmək. becərmək. (təvanüstən).  

alamamaq  almamaq. götürəməmək. çəkəməmək. - doluya 

qoyursan alamır, boş qoyursan, dolamır: düşünülən yolların 

heç biri çözüm, çıxış yolu sağlamamaq, düzəltməmək.  

- baş alamamaq: bir cür özün qurtaramamaq.  

- ası, uyar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin alamamaq: 

güvəndiyi dağlara qar yağmaq.  

alaman alaxan  alamıq. avara. yersiz işsiz. aralıq kişi.dərbi dağan. 

yağmalanmış. dağılmış. - alaman alaxan qaldım.  

alaman  - de alman: deyüməzin. diyə bilməz. - de almayğu: deyə 

bilərmi.  

alaman  1.gənəlliklə bu ad bir ''kişiyə'' ya ''elə'' verilir ki, evsiz 

eşiksiz olub. ''tutanı yıxar. qaçanı vurar'' kimi, çapılçılıq 

yapmaqla yaşam sürür. daha "alaman alaxan" da deyilir. 

1. alamançı. soyqunçu. qaraqçı. basmaçı. basqınçı. 

oğru. 1. saldırı. ataq. axın. çapıl. soyqun. yağma. 1. 

qarqaşa. qarışıq. anarşı. düzümsüzlük. - yalpı alaman: 

toplu. qarışıq. 1. yortavul. ilqaraq. yortağıl. öndə ilqar, 

həmlə edən çirik. 1. çərik. çəri. qoşun. 1. hərki hərkilik. 
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pozuq, qarışıq düzüm, durum, orqan. 1. alman. qaptıv. 

(kəptiv (latin). əsir. 1. artlaman. qaraqçı. qaltaman. 

alaman. artlaman. qaraqçı. qaltaman. qaraman. yol 

kəsici. yol kəsən. soyqunçu. oğru. 1. qaltaman. artlaman. 

qaraqçı. yol kəsən. 1. alıb, qoparıb dağırdan. qaramançı. 

yağmaçı. qarətçi. qəssab.  

alamana  1. kiçik gəmi. 1. böyük qayıq. 1. böyük balıq ağı.  

alamançı  bax > alaman. basqınçı.  

alamanlamaq  çirikləmək. sulamaq. qoşun çəkmək.  

alamanlıq  almanlıq. qaptıvlıq. əsirlik.  

alamat  alamat. almat. almatıq.  

alamat  almat. almatıq. 1.olağan dışı. tansuq. qorxulu qədər 

güclü olan. 1. çox çətin, zor olan bir olay, durum. 1.tərs 

bir nərsə. 1.təbii fəlakət. 1. çovqun. çıvqın. boran. 1. 

möhtəşəm. böyük. ərgil. 

alamatsınmaq  mükəmməl bulmaq. şahana bulmaq. fovquladə bulmaq.  

alamcıq  alamçıq. iki boyalı, rəngli.  

alamıq  1. çala bula. əlvan. qarışıq rəngli. arılaş. toplaş. - alamıq 

ət: yağlı ət. yağnan ət qarışıq. piyli ət. - qızıl alamıq, arılaş ağ: 

qırmızı qarışmış ağ. qızımtıl ağ. - alamıq, arılaş 
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quruluş.qarışıq quruluş. 1. seyrək. - alamıq qar: seyrək qar. 

1. alaman alaxan. avara. yersiz işsiz. aralıq kişi.  

alamor  - kiçik dənəli, qoyu ala, mor ərik çeşiti: qarabatacıq. 

qarabadamcıq. 

alan  alanğ. 1. ışıq. nur. 1. orman içindəki açıq, düzlük bölgə. 

1. alqan. 1. tolqu. sərəsimə (# tınış). 1. ayant. 1. anğıl. 

düz. tüz. açıq yer. anğıl. açıq nə. açığlıq. meydan. hamar. 

- alanğ yazı: düz ova·. 1. alıcı. cəzzab. 1. qabil. yaxşı. 

yaqşıq. gözəl. iyi. müsaid. 1. alıcı. müştəri. talib. 1. 

meydan. 1. qarışıqlıq. gurultu. patırtı. 1. qapıcı. qapan. 

çəkən. çəkici. cazib. - könül (ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba. - 

şeh qapıcı. 1. alqan. qablan. qablayan. qapan. qabıq. 

qapıq. tutan. qısqaç. 1. cövlanqah. çaplanqa. meydan. 1. 

məsahət. düzləm. səth. 1. hovzə. 1. alıcı. alımçı. 1. alım. 

meydan. çevrə. 1.alçı. 1.alyan. alıcı. 1.boş yer. açığlıq. 

meydan. 1.girənde (# göndərən).1.iyələnən. öğrənən. 

iktisabi. 1.qapan. 1.tutan. yaxalayan. 1.aran. çək. 

meydan. - göz çəkisi: göz alanı. - çəkil gözümün 

çəkisindən. - ər alanı (meydanı): gürəş alanı. güclü çəkişik, 

çəkiş bəkiş, mücadilə yapılacaq yer. 1. alaca. yalanğ. yalan. 
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yalın. açıq yer. boş. meydan. 1. alıcı. müştəri. 1. alıcı. 

tutan. 1. göstərə. sərgiş. meydan. ortalıq. açığlıq. boşluq. 

ərsə. sahə. 1. ova. ara. meydan. - bu ovada çox olay 

izlənilmiş: yaşanmış. görünmüş. 1. arxadaş. dost. soydaş 

anlamında qa‟ ın birbirlərini çağırma biçimi. - hey alan! 

üydəmisə?. hey alan! evdə misin?. 

- alan yönətən: alanbaş, dolandıran. meydançı. meydan 

dolandıran. 

- borc alanın bir əli kəsildi, borc verənin ikisi. - borc alanın 

bir əlin kəsiblər, borc verənin ikisin.  

- çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı: 

çalaq. çalqa. mə'rəkə.  

- qanıqsamaqla yaşamdan dad alanda var, dadsız qalıb 

bıqanda var.  

- məni alan alıb aldanır, satan satıb tullanır.  

- alan talan: qapan qapana.  

- alan talan edmək: aran talan edmək: alt üst edmək.  

- günəş alan yer: günə baxan yer: günəvər. güney. qaqlıq.  

- siyasət alanı.  

- görüş alanı: gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan. - 

ürək aparan, alan, çəkən könül avcısı.  
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- günəş alan: ışıqlı. günəşli. 

- alan talan: alan taran: alan tolan: qarmaqarışıq. allaq 

bullaq.  

- alan talan edmək: yağmalamaq. - göz alımı: gözün görə 

bildiyi alan.  

- alana, meydana çıxmaq: bəlirginləşmək. açıqlaşmaq. 

aydınlaşmaq.  

- atış alanı: döğüş meydanı.  

- göz alanı: göz ərimi. gözün görəbildiyi alan. üfüq.  

- könül alan: könül qapan.  

- uçaq alanı: uçaq havası.  

alana  alağanğa.  

alanbaş  1.alan yönətən, dolandıran. meydançı. meydan 

dolandıran. 1. sərkargər. 1. kargərdan. 

alanc  alınc. birinci kərə evlənən qadın.  

alancıq  kiçik alan, meydan.  

alança  bahçelerdeki ağaç aralarında olan çimənlik bölgə. 

alanıq  aranıq. aralıq. ortalıq. qoşluq. qoşuluq. meydan. 

alanq  alanğ. 1. aranğ. aralıq. 1. aranğ. xəndək. qazıq. 1. aranğ. 

çöl. ova. səhra. 1. aranğ. ölənğ. cülgə. 1. zol gedip yatan, 
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böyük uzun təpə. sıra dağlar. silsilə. uca yer. 1. 

qararsızlıq. əndişə. talaş (> alanğqamaq). 1. qorxu. ürkü. 

niyəranlıq. təəccüb.  

alanq  alanğ.alunq. alun. 1. bax > alan. 1. arxların qırağında 

qalaq topraq. təpələr kimi, səngər sıra arxa yığılmış 

topraq, bənd. 1. çatqal. təpəli. təpə. təl. kütəl. top. uc. 

zirvə. dümsək. yüksək. topa. tüpə. tüdə. uca. 

alanqa  yalanqa. qaanmaq. şö'lə.  

alanqaçıq  alanğ açıq. lüt çılpaq.  

alanqamaq  alanğamaq. alanğqamaq. alanğdaq, qorxaraq baxmaq (iri 

gözlə baxmaq ). 

alanqandar  avuç qədər. 

alanqınqırt  çöl siçani. yalman.  

alanqir  alangir. bax > alanğır. 

alanqır  alanğır. 1. tarla sıçanı. siçovul. gələni. 1. alangir. tansuq. 

əcib. qarmaşıq. göstərişli.  

alanqırat  siçovul. böyük siçan.  

alanqqamaq  alanğqamaq. alanğamaq. alanğdaq, qorxaraq baxmaq (iri 

gözlə baxmaq ). 

alanqqırt  alanğqırt. ullağan sıçana bənziyən (əxtə siçanı). 
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alanqlamaq  alanğlamaq.1. < anğlaşalmaq > əndişələnmək. 1. < ala 

qalmaq). 1. uqlanmaq. oykulanmaq. fikri məşğul olmaq. 1. 

quşqulanmaq. duruqlanmaq. qararsız olmaq. 

şəgglənmək. 1. dallaşmaq. talaşlanmaq. dalqalanmaq.  

alanqöz  alanğ göz. alanğlı göz. ala göz. böyük. iri göz.  

alanolmadı  alan olmadı. - buzçudan soruşdular, - satdın buzu, - dedi, 

- alan olmadı, qurtuldu.  

alanta  alanda.bəlirgin. açıq. aydın. meydanda.  

alantaşlıq  alandaşlıq. atandaşlık. rəqabət. bəsdəşlık. bəsəkə. 

yarşık. 

alantop  alantop. alan topu. tenis.  

alantopu  alan topu. alantop. tenis.  

alapa  ücrət. mükafat. 

alapala  sərsəm. sayıqlama. yavalama. həzyan.  

alapoqlu  alapoxlu. yarım yamalaq. yaramaz. çöplü. kirli paslı iş 

görmək.  

alar  1. onlar. 1. yalancı qaranlıq (gündüz vaxtında). 

alaraq  - əğik alaraq: uçqaratın. üstüngörü. gəvşək biçimdə.  

alarqa  alarğa. ( < al: böyük). 1. açıq. 1.çaxınsız. ölçüsüz. engin. 

ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. ucsuz bucaqsız. 
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çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. 

açıq. azad. bağsız. ğeyri məhdud. 1.açıx dəniz. engin. 

uqyanus. 1. uzaq. qıraq. 1. birinə xəbərdarlıq vermə işi. - 

alarqa könül: bər həzər ol könül.) 1. ixtar. alarqa göndərin 

ona: ixtar göndərin ona. 1. ehtiyat. ehtiyatlı. alarqanı 

qaçırdım (görmədi). alarqa !: alarqa ol: ehtiyatlı ol.  

-. alarqa !: (bir toplumu qovub dağıtmaq üçün deyilən söz). 

savul savul ! açıl açıl ! çəkil ! çəkilin ! uzaq ol ! arılın ! 

varda !. 

- iç alarğa: bilgisayarda ana hafizə.  

- alarqa durmaq: qarışmamaq. uzaq durmaq. ilişgi 

göstərməmək. - sən bu işdən alarqa dur. - alarqa ged: 

qırağdan kanardan ged. 

alarmaq  1. qamaşmaq (qöz). 1. qızarmaq. al olmaq. ala olmaq. 

alacalaşmaq. - talqa alardı: qora qızardı. 1. açılmaq. 

bərəlmək. genişmək. - onun gözləri alardı: bərə qaldı. açıla, 

tanqa qaldı.  

alartmaq  gözlərin açıb şaşa baxa qalmaq. gözləri bərətmək. 

bələrtmək. ağartmaq. yan baxmaq·. qeyzidən, qızaqdan, 

hirsdən gözlərin bərətib tərələmək.  
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alas  (1 < ara. aras: uzaq. 1. < al. ala: qarışıq). 1. bax > alıs.1. 

bəlli bəlirsiz. bulanıq. xiyal miyal. donuq. mübhəm. - alas 

bulas: bəlli bəlirsiz. qarışıq. bulanıq. buğlaq. muğlaq. 

donuq. xiyal. - alas bulas görmək: bulanıq görmək. 

- alas qopasa düşmək: quruyub qalmaq. qaqıldanmaq. 

qapıldanmaq. özün itirmək. ələm taslanmaq.çaşmaq. 

alasa  1. alaca. bulaca. - alasa alaca: balaca bulaca. 1. töbən. 

alasam  güdə. 

alasan nənə  böyük nənə. əcə. ulusay. abı. sonk ənə. çonk ənə. dev 

ani. qartı əbə. 

alasan  - verdiyin əlinlədə alasan. 

alasar  1. gic. avara. 1. etgisiz. əməksiz. əsərsiz. zayıf. xəfif. 1. 

narın. incə. yüngül. 1. yosma. işvəli. ədalı.  

alasarlıq  avaralıq. giclik.  

alasarmıq  alazarmıq. 1. bulanıq. qapalι. bəlirsiz. qarmaşıq. 

mübhəm. 1. alız. alaz. yumşaq. iti olmayan. xəfif.  

alasayvan  günəşin doğuşu. şəfəq vəxdi. 

alası  ərək. amac. yiyə olunması istənən nəsnə. 

alasıq  alısıq. alagöz. optimist. xoşbin. (# qaragöz: qarasıq. 

qarısıq. koraçı. qaraç. pesimist. bədbin). 
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alasıqlıq  alısığlıq. alagözlük. optimistlik. xoşbinlik.  

alasım  alınmalı. almal. alman. alsım. lazim. 

alasıranğ  alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. toxat. tuxat. qapıq, 

tutaq, tutuq, soluq üz. qayğılı. uğru itmiş, batmış. 

alasıranğmaq  alcıranğmaq. aldıranğmaq. çaşqınmaq. şaşqınmaq. 

heyran qalmaq. uğru itirmək, batırmaq. aşufdə olmaq.  

alaslatmaq  alasdatmaq. alaslatmaq uzaqlatmaq. 

alastatmaq  alasdatmaq. alaslatmaq uzaqlatmaq. 

alasulun  ala sulun. ala boyalı. ala irəngli. rəhbə rəh. gözəl əlvan. 

alaş  1. alaş (fars) (< alιş: alιşmak) adət. 1. qıllı. ayrıq. dəğişik. iki 

dəğişik kökdən, çeşitdən olan nəsnə. qatışıq. xalis 

olmayan. 1. əşsiz. özəl. özgü. xisusi. istisnayi. 1. sevinc. 

seviş. eşq. məhəbbət. mehr. 1. qotaş. qapmı. qopata. 

qapata. bamador. tomat.  

alaşa  1. < l <> rv. arvaş). büyü. cadu. ovsun. alışa < alış < yal. 

oddu. 1. < alaca bulaca. qarışıq. alaca. 1. sevimli. gözəl. 

çiraylı. yaraş. 1. alçağ. kiçik. alçaq. yüksək olmayan. 

balaca. qısa boylu. 1. iğdiş. əxtələnmiş at. 1. iğdiş edilmiş 

ərkək at. 1. arxa. dalı. 1. çıpırtı. çırpı. - alaşa yığıb odu 
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yandırdıq. 1. qaymasıq. alçaq qadın.  

- at alaşa: at kimi heyvanlar.  

alaşafaq  bax > alaşavaq. 

alaşaq  yıxıq. tökük.  

alaşaqılamaq  alaşağılamaq. - alaşağı edmək: 1. devirmək. taydırmaq. 1. 

əlbirliyi, eləlbirliyi ilə nərsəni yerindən endirmək, yerə vurmaq. 

gücdən salmaq, qoğmaq, uzaqlatmaq. xəl' edmək. 

alaşaqlamaq  alaşağlamaq. yıxmaq. tökmək.  

alaşaqmaq  alaşağmaq.yıxılmaq. tökülmək.  

alaşalıq  alsalıq ( l <> r ) arsalıq. 1. bir yallı (yanlı) olmayıb ortada 

qalan. 1. ərkək dişi. iki cinsli. ərlikdən kəsik. qısır. 1. 

alçaqlıq.- alaşalıq edmək: əsgiklik edmək. 

alaşataban  alçaq topuqlu.  

alaşatın  alaçaqtın. alçaqdan. - qarılqaç alaşatın uçadı: qırlanğıç 

alçaqdan uçur.  

alaşavaq  alaşafaq. alatoran. alatorun. alacağaranlıq. qurum. 

gövgün. açıqlı qoyulu. kölgəli ışıq.  

alaşıq  1. alaşlı. sevişik. eşqli. məhəbbətli. mehrli. mehirli. 1. 

ətəyə tikilən qıvrıq süs.  

alaşılmaq  tanılmaq. bəlli olmaq.  
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alaşım  1. əritmə. 1.külcə. alyaj. qarşım. qarışıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. məxlut.  

- alaşımları (alyajları) əritərək, içindəki çeşitlərin ayırma 

işi: kav. çal. 

alaşlı  alaşıq. sevişik. eşqli. məhəbbətli. mehrli. mehirli.  

alaşmaq  alşamaq. 1.üstünə almaq. onaylamaq. qəbul edmək. - 

alşamaq çətin. 1.seçib almaq. seçib ayırmaq.  

alaşvarış  alaşvareş (fars). < alιş veriş. iş. ilişki.  

alat  1. tələsik. - alat işin sonu onat olmaz. 1. bir çeşit çam 

ağacı. 1. ədviyə. qoxulu bitgilər qarışımı. 1. qatıq. xuruş 

1. bir bəz toxuma təzqahı. 1. alabula. dəğişik boyalı 

nərsə. sarıya, qırmızıya boyanmış yün iplik. 1. paltar. 

geyim. 1. azğın, təhlikəli köpək. 1. alal. yaxcı olmayan. 

pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. 

qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. 

qatıq. qartıq. tıq. bıq. qəbeh.  

- əsbab alat: kaçar (fars): kaçal (fars). < qabqaçar.  

alata  alada. alaylı. ( < al). (> aludə). 1.(kimsə. nərsə). bulaşıq. 

bulğaşıq. bələşik. pozuq. ikiüzlü. kələkə. duzağı. tələkə. 

1.bulanmış. 1.maraqlı. daraqlı. tutqun. dəli. vurqun. 
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mübtəla. 1. aludəars (< al: al, ala olan. arın, təmiz olmayan). 

bulğar. bulamıq. bulaşıq. fasid. müləvvəs.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. yaramaz. arın, aras olmayan. 

pəlid. 

alata  alada. əsəvənlik. üns.  

alataq  < ala dağ. qarlı dağ.  

alataqıl  aladağıl.aladaylı. aladağıl. alatayın. alacayın. alasarlıq. 1. 

alabula. bənəkli. 1. kələk. duzaq. 1. nərsəyə bulanmış 

olan. 1. bəlli bəlirsiz. quşqulu. 1. avaralıq. giclik. aralıq. 

aylaq. yalkav. tulaz.  

alatalıq  aladalıq > aludəlik > aludəgi (fars) > bulğançuqluq. 

bulaşıqlıq. qarmaşlıq. qatmaşlıq.  

alatanq  aladanğ. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. küflənik. 

qatmaq. bulaşıq. qapalıq. kəsafət.  

alatanqlıq  aladanğlıq. kifirçilik. bulam bucarlıq. qapalılıq. bulaşıqlıq. 

kəsfətkarlıq.  

alatasız  aladasız. könülli. könül dincliyi.  

alataş  aladaş. köz. od parçası.  

alatav  ortababat.  
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alatayın  ala tayın. ala çağın. bəlirsizlik. ala toranlıq. alatorunluq. 

alatlamaq  alazlamaq. ütmək. ütüləmək. qızartmaq.  

alatmaq  qızartmaq. (göz) bərətmək. - gözüvü belə alatma.  

alatoqan  aladoğan. 1. tanqurun. dan ertən, səhərçağının qaralığı. 

(# alatoran: alatorun. axşam üstü qaranlığı. gecqurun.). 1. 

alatoğan. alaqara. bir çeşit qarqa. 1. bir doğan türü. 

qartcıqa. atmaca.  

alatoran  alatozan. alatorun. 1. engir. imir. gövgün. alacağaranlıq. 

alaşafaq. 1. saf olmayan. qarışıq hava. 

alatorun  bax > alatoran.  

alatozan  bax > alatoran.  

alav  yalav.  

- söz ola qaymaqla bal, söz ola odla alav.  

alav  yalav. yal. otdan çıxan ışıqlı tütsü. 

alav  yalav: 1. bayraq. pərçəm. 1. od. yiləmək: yalimək: 

ışıldamaq. parıldamaq { yanmaq. flamme fransada olduğu 

kimi: 1. alav. 1. bayraq}.  

alava  1. göy üzü. 1. sepaya. yalav. şö'lə.  

alavaca  xətxət. qət qət. qat qat. cızık cızık. 

alavala  alaqula. alabula. boyasıq. nimrəng. xallı mallı. bənəkli.  
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alavan  < alvan. 1. əlvan. çal. rəhbə rəh. ağlı qaralı. qartalaq. 

çal. 1. timsah.  

alavarmaq  birlikdə. bahəm gedmək. birlikdə götürmək.  

alaver  çalbaşıq. tələsik.  

alaverə  1. əldən ələ keçmə. 1. alver. alışveriş. maamilə. sovda. 

1. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. qarqaşalıq. 

hərcimərc. 1. əmməbasma. tulumba. 1.tərtələsik. 

əlbəhövül. əcələ ilə. 1. tulumbanın su çəkmə işi. 1. bir 

yerdən başqa yerə köçürmə, daşıma işi. - qapızları 

arabadan alaverə yendirdik: atatutar: biri atır biri tutur. - 

kərpiçləri alaverə dama ağtardıq. 1. qarqaşalıq. qarışıqlıq. 

hərci mərc. - bir alaverə qopduki, gəl görəsən. 1. alaver. alış 

satış. davər. arbat. araçı.  

- alaverə düşmək: tərtələsmək. dalaşınmaq. dolaşınmaq. 

ələyağın dağıtmaq, itirmək. əcəliyə düşmək.  

- alaverə salmaq: tərtələsdirtmək. dalaşdırmaq. dolaşdırmaq. 

ələyağın dağıtmaq, itirtmək. əcəlyə salmaq.  

alaveri  - alaveri demək: ''götür ged'' demək. - sevməyirdin baıdan 

sevgimi mənim, alaveri demədinki.  

alavı  alavıc. alvac. həvalə. yüküş. yükləm. veriş.  
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alavıc  alavı. alvac. həvalə. yüküş. yükləm. veriş.  

alavıcla  alavla. alvacla. yüküşlə. verişlə. həvalə ilə. - alavla 

göndərin.  

alavıclamaq  alavlamaq. alvaclamaq. həvalə edmək. yüküşləmək. 

yükləmək. verişləmək.  

alavqan  1. dev. izbandut. çam yarması. iri yarı. 1. gənc ayı. 

dəliqanlı.  

alavla  alavıcla. alvacla. yüküşlə. verişlə. həvalə ilə. - alavla 

göndərin.  

alavlamaq  alavıclamaq. alvaclamaq. həvalə edmək. yüküşləmək. 

yükləmək. verişləmək.  

alavlıq  alovluq. yanığlıq. oduçluq. odquçluq. atuşluq. coşuqluq. 

coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. coşmışıq. 

qızmışıq. həyəcanlılıq. 

alavul  aravul. başqaravul. peşqarabul. təliədar. qılavuz.  

alay  1. bezirəv. oyun. 1. öylə. - alay edməyə yapım yox: öylə 

yapmaya imkanım yox. - alay yapma: öylə edmə. elə eləmə. - 

alay dedi: öylə dedi. 1. qılıp. qılp. şaka. 1. ordu. qoşun. 

yığnaq. çoxluq. qalabalıq. ləşgər. yığılcam. comalaq. 

cəmiyyət. 1. qoşuq. yədək. kortej. mültəzəmin. 1. 
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yansıma. məsqərə. tənz. ələ salma. 1. alaylı. qolay. 

alımlı. yaqımlı. tutumlı. əlverişli. 1. fəqət. ama. amma. 

avan. məsxərə. - alaya: laqin. 1. halay. alala. 1. həmlə. 

axım. açmaq. ordu. çaldıran. 1. qorxa qorxa baxmaq. 

qorxu. ürkü. - xalq ara alay düşdü. 1. böyləcə. alayda: 

necəki. 1. alahı. başqa. ayrı. - alay savlar: başqa xəbərlər. - 

alay işim var: başqa işim var. 1. dəğişik. fərqli. - alay 

qoymaq: fərq qoymaq. 1.( < al). kələk. əğrib. giriz. gizir. 

girişim. duzaq. tələ. məsqərə. 1. quruh. bölük. dəsdə. 

cəmiyyət. qafilə. 1. qalabalıq. yığın. 1. hər nəyin çoxluğun 

göstərir. xərmən. - bir alay xırdavat. - bir alay yemiş. 1. 

dəbdəbəli sürən, toy. - bayram alayi. - toy alayı. 1. dörd 

yaya taburdan, yaxud beş bölük atlıdan oluşan qoşun. 

quruh. dəsdə. 1. kəsinti. ələ salma. məsxərəlığ. istehza. 

1. saraqa. sərimə. əğləncə. məsxərə. - saraqıya almaq: 

ələ salmaq. 1. səf. - alay alaylar bağlandı qoşunlar düzüldü. 

1. cilus. - xanın alayı. 1. ortal. meydan. 1. topluluq. 

qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq.1. həng. 1. ələ salma. 

ələ sarma. 1. böyük toy. mərasim. - ölü alayı: təşyi'i 

cənazə. 1. böyük birlik (üç taburdan, bağlı birlikdən oluşar). 
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1. hər nəyin çoxluğun göstərir. çox çox. - alay alay gəl ged 

varıdı. - alay alay qonuşdular. 1. əğələncə. 1. təntənə. 

dəbdəbə. 1.mərasim. 1.taxılma. şaka. əğləncə. gülüncə. 

gülənək. gülməcə. - alay edmək: dalqa keçmək. başı 

bulutlarda gəzmək. alaylamaq. ciddi olmamaq. 1.topluluq. 

mərasim. 1.törən. mərasim. 1.mərasim. - gediş alayı: 

xaqanın saray dışı gəzintiyə çıxma dolayısı ilə düzənlənən 

mərasim. 1.çoxluq. büklük. şuluqluq. 1. alıq. rışqand. 

yalıtqa. şuxluq. məsqərə. - alay edmək: yalıtqa qılmaq. lağa 

qoymaq. - alaya qoymaq: alıqlamaq. ələ salmaq. lağa 

qoymaq. 1. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. yosmalığ. 

oynaş. oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. 

icəşlik. şuxluq. şavxunluq. məzah. ironi. 1. qalay. ordu. 

qoşun. 1. qalay. yığnaq. 1. qalay. çoxluq. qalabalıq. 

- gəlin alayı: gəlin köçürmə topluluğu.  

- gömü alay: > gömülay. təşyii cənazə.  

- könül alayı: vurqunluqdan gülünc olan kimsə.  

- bayram alayı: bayram törəni, mərasimi. 

- bu nə alayıdır.  

- alaya, lağa qoymaq: alaylamaq. sallamaq. ələ salmaq. ələ 
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sərimək. çalışdırmaq. işlətmək. 

- alaya qoymaq: alayalamaq. alalamaq. ələ sərimək. ələ 

salmaq. buğa gülmək. dil çıxarmaq. yansınmaq. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. 

gülməcənmək.  

- bir alay: çox sayıda.  

- dildə qolay, işdə alay: danışmada iti, işdə dildə qolay: 

deməyi qolay. güc iş.  

- beşik alayı: xaqanın cocuğu olduğunda düzənlənən alay, 

mərasim, təşrifat.  

- alaya qoymaq: alayalamaq. buğa gülmək. əğlənmək. ələ 

sərimək. 

- ala alaya qalxmaq: hay bıdırıq salmaq. 

- alay arabası: xaqanların alaylarda, qoşunara mindiyi daşqa. 

- alay çavuşu: buyruqları el içi carlayan görəvçi. xaqan 

alayının, qoşununun önündə gedib yol açan görəvçi.  

- alay dirəyi: evlərin birinci qatda bucaq sutunu- alaya 

minmək: sanda ortaqlanmaq, iştirak edmək.  

- alay geyimi: üniforma.  

- alay göstərmək: san görmək. geçit rəsmi yapmaq.  
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- alay köşgü: san sırası xaqanın oturduğu yer.  

- alay sancağı: alay toynı süsləmək üçün asılan, taxılan 

bayraqlar.  

- alaya almaq: alay edmək. əğlənmək.  

- alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, yanmağa 

yeraçan, imkan yaradan söz, davranış: işgi. inci. bara. - 

inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: bara 

qoymaq. 

- hər kəsə gülünc, alay olan kimsə: çuşqa daşqa. çaşqa. 

qaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. saklaban. soytar. 

soytarı. komik. məsxərə. məsqərə.  

- işin alayında olmaq: ağır, ciddi bir konunu yufasamaq, 

kiçimsəmək. gərəkli önəmi verməmək. dalqa keçmək.  

- alay alay: quruh quruh.  

- alaylı zabit: əsgərlərdən yetişmə zabit. məktəb görməmiş 

savaşçı (# məktəbli zabit).  

- alay başı.  

- alayla, hay küylə qurulan nərsə: alaylı.  

- alay qolay edmək: ortalamaq. avaralamaq. avutmaq (ağızda 

saxlayıb, çeyniyib, nə utub nə tüpürmək). yubatmaq. tə'xir 

edmək. savsalamaq. savsayamaq. sayaqlamaq. sayqalamaq. 
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- alay bəyi: bir el qoşununun başı. jandarma başçısı.  

- alay topu: rəsmi mərasimdə atılan top.  

- alay sancağı: özəl günlərdə açılan bayraq.  

- alay keçirmək: birinin sözünü dinlərkən, başqa nərsə 

düşünməklə uğraşmaq.  

- alaya alma: əğlənmə. məzələnmə. zovqlanma.  

- gəlini atalıq evindən almağa gələn düğün alayı: gəlinçi.  

- işi alaya vurmaq (çevirmək).  

- alay arı: o tərəfə.  

- baxdım, alay görmədim.  

- dedim alay eşitməi.  

- çağırdım, alay gəlmədi.  

- alay a: ammaki.  

- səni izləqən edilə, alay a üydə yox edınq: səni aramışlardı 

ama evdə yoxdun.  

- alay bilə: böyləcə. o şəkildə.  

- alay bılqanlığa: bunla belə. fəqət. ama.  

- arı bardıq alay bolğanlığı kişi tapmadıq: oraya getdik, ama 

kimsəyi bulamadıq.  

- alay edilmək: tabalanmaq. tapalanmaq. təpələnmək.  
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- alay edmək: bezirətmək. əğlənmək. qozutmaq. qızdırmaq. 

sataşmaq. əğlənmək. tabalamaq. tapalamaq. təpələmək. öc 

alır kimi sevinmək.  

- alay ettirmək: tabalatmaq. tapalatmaq. təpələtmək.  

- alay edmək: tiyəqinə tiymək. iğnələmək. 

- birkəsinə barırqa avuzlandı. alay a barmay qaldı: bərabər 

gedməyə söz verdi ama gedməz qaldı.  

- baxdım, alay görmədim.  

- dedim alay eşitməi.  

- çağırdım, alay gəlmədi.  

- alay edmək: basıncaqlamaq. dalqa qeçmək. nəqd edmək.  

alayaq  < ala ayaq. ağ ayaq. kül rəngli.  

alayalamaq  alaya qoymaq. alalamaq. ələ sərimək. ələ salmaq. buğa 

gülmək. dil çıxarmaq. yansınmaq. əğlənmək. əklənmək. 

şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək.  

alayan  bulayan. qatan.  

alayat  yaxışıq. gözəllik. - alayati yox: yaxışıqsız. külüstür.  

alayaz  şuxunlu. şavxınlı. şadıqli. sevimli.  

alaybəy  bax > alaybəyi. 
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alaybəyi  alaybəy. alabəy. 1. toğsabəy. tosabəy. tuqral. tuğrul. 

tuqsabay. başçı. 1.yığva, toy, mərasim dolandıranların 

başı. 1. jandarma kumandanι. subəyi. 

alaycı  1. gülgülü.məsqərə. inqqıl. sinsi. kötü niyyətli. qozqun. 

qozqunlu. alaylı. tabalavçu. tapalavçı. təpələvçi. 

samarqavçu. şakacı. məsqərə. 1. yanğsılı. acı dilli. 

məsqərə. 1. hər kəslə oturub əğlənən. şakaçı. çə'rəkəçi. 

mıtçıl. dəbəh. əğləncə. məsqərə. 1. çalğaçı. çağaçı. 

şakaçı. qaşqa. çaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. 

güldürücü. şakaçı.- çaqmara yer yox.  

alayçıl  mıtçıl. mırtçıl. 

alayçılıq  çağmarlıq. çaxmarlıq. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çalğaçılıq. 

çağaçılıq. şakaçılıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. güldürücülük.  

alayda  orada.  

alayhalaylı  alayvalaylı. alaylı. dəbdəbəli.  

alayı  orası.  

alayın  alahı. başqaca.  

alayına  alylay. alayı. 1. elə belə. badava. müfdə. parasız. - 

alayına aldım. bu qiymətə alayıdı. alayı satdım. canı 
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qurtardım. 1. ehsan. basan. ödül. ərməğan. dartıq. 1. 

birdənbirə. anidən.  

alayış  alayiş (fars) < alqarış. alaqarış. 1. bulaşıq. bulaşlıq. 

bulaşma. aldatıcı bəzək düzək. - bu çevrənin alayışına 

aldanmaq. 1. havalı. içi boş. yalançı süs. göstəriş. 

1.bələşiş. bələşmə. bulaşış. bulaşma.  

alayqa  oraya.  

alayla  alaylay. 1. bax > alayına. 1. diqqətlə. olduğu kimi. düz. 

düzü. yer bə yer. tıpatıp. uyqun. xal xalına. - alaylasın 

söylə. - dediyimi alayla yetir ona.  

alaylama  gülüş. gülmə. istehza. məsxərə edmə. alay edmə. 

süxrüyə, məsqərəyə alma. əlikləmə.  

alaylamaq  1.dalqa keçmək. alay edmək. başı bulutlarda gəzmək. 

ciddi olmamaq.1.dalqa keçmək. dolamaq. ciddi 

olmamaq. sərimək. 1.əğlənmək. ələ salmaq. dil 

çıxarmaq. 1.ələləkləmək. ələ sarmaq, salmaq. alçatmaq. 

korlatmaq. təhqirləmək. 1.ələ salmaq. ələ düşürmək. 

1.alaya, lağa qoymaq. sallamaq. ələ salmaq. ələ 

sərimək. çalışdırmaq. işlətmək. 1.(> alayidən).bulamaq. 

1. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. qaşlarmaq. 
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qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. çamlamaq. ələ 

salmaq. məsqərələmək. - qaştarmadan nə gördün ki, əl 

çəkəmmirsən. - qaştarmadan qaçının. 1. qorxutmaq. 1. 

rusvaylamaq. rusvayçılıq edmək.  

alaylanmaq  ələ düşmək. ələ salınmaq.  

alaylatmaq  rusvaylatmaq.  

alaylay  alayına.1. badava. parasız. - alaylay bermək: badava 

vermək. 1. tıpatıp. eynən. nuxdəsı nuxdəsına. - üydə 

aytqanların alaylay anqa yetdirdi: evdə söylədiklərini eynən 

ona yetişdirdi. 1. birdənbirə. ansızın. anidən. - alaylay göy 

yaşnab, qoylar ürkdülər. birdənbirə şimşək çaqıp qoyunlar 

ürktülər. 1. rusvaycasına. 1. rişqəndlə.  

alaylayca  badava kimi.  

alaylı  ( < al). 1.(kimsə. nərsə). bulaşıq. bulğaşıq. bələşik. pozuq. 

ikiüzlü. kələkə. duzağı. tələkə. 1.məsqərəli. təməsxür. 

1.alayhalaylı. dəbdəbəli. 1.müstəhzi. 1. dəbdəbəli. 

kəbkəbəli. 1. alayla, hay küylə qurulan nərsə. 1. əğləncəli 

sürən. 1. qoşundan, iş içindən yetişmiş görəvçi. { 

məktəblinin qarşıtı}. 1. dolaylı. gülməli. gülgün. gülüşlü. 

gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. 
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yosma. dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik. 

1. alay. açıq. əlverişli. alımlı. qolay. yaxımlı. tutumlı. - 

alaylı subay. qoşunlu, yaraqlı subay. 1. qozqunlu. 

alaycı. məsqərə.  

- içindən, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək. 

- könül çəkib, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək. - alaylı 

güzgü, ayna: adamı gülünc bir şəkildə göstərən ayna. 

- boy aynası: uzun ayna.  

- alaylı qonuşmaq: samarqavlamaq. şaka yapmaq.  

alaylıq  alalıq. 1. oynağı. örnəyi. ərnəc. ərnək. rişqand. irişgən. 

ərişgən. əğcək. əğincək. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. 

ələsarma. məsqərə. təməsxür. 1. ələlək. ələ salınmışlıq, 

sarınmışlıq. qaragözlük. məsqərəlik. soytarlıq. 

şaklabanlıq. gülünclük. - elə, hamıya ələlək olduğ. 

alaymaq  açmaq. ağatmaq. - göz alaymaq: gözün açıb bərətmək.  

alaynı  (ala yan <> ola yan <> o yan). (ala yandan <> ola yandan 

<> o yandan). o tərəfdən. - alynı gedmə: o yandan gedmə. 

o yana gedmə.  

- bərlaq gəligiz alaynı barmaqız: bu tərəfə gəlin o tərəfdən 

gedməyin.  
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alayola  alaçola. 1. az çox. aşağ yuxarı. al yox. 1. yolarası. 

başdan sovma. atüsdü. yarımçıq. alaqolay. üzdən. 

duymadan. dərin olmayan. yarım yamalaq. özənsiz. 

üstüngörü. - alaçola bilgi. işi dindirəməz: dinlətəmək. 

çözəməz. - alayola işlər.  

alayont  ala yont. ala, iki boyalı at. əbləğ at.  

alaypozan  karabinə tüfəyi.  

alaysamaq  alaylamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. qaşlarmaq. 

qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. məsqərələmək. - 

qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən. - qaştarmadan 

qaçının.  

alaysın  1. başqa türlü. 1. özəl olaraq. ayrıca.  

alaytın  o yandan. oradan. o tərəfdən.  

alaytmaq  gözlərin bərətmək, bələrtmək, ağartmaq. sərt baxmaq. - 

gözünü alaytma: bərk baxma.  

alayunt  ala yunt. qısraq. al qısraq.  

alayvalaylı  alayhalaylı. alaylı. dəbdəbəli.  

alaz  (< al). alız. 1. qarma qarışıq. 1. yalaz. alaza. alav. yalav. 

yalım. yalam. əlov. od. 1.alas. köz. 
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alaza  1. bax > alaz 1. alaz. 1. tökülən toxumdan çıxan, bitən 

bitgilər. 

alazlamaq  1. alatlamaq. ütmək. ütüləmək. qızartmaq. 1. qızqın 

dəmirlə yaxmaq. 1. alovda qızartmaq, ütmək, ütüləmək. 

qızqın dəmirlə yaxmaq, dağlamaq. 1. közərmək. 

qızarmaq. qızqın dəmirlə yaxmaq. dağlamaq. tavlamaq.  

- alazlayıb qoğurmaq qoğurmaq: ütüləmək. - sütül ütmək. 

alazlanmaq  alovlanmaq. tutuşmaq.  

alba  1. yükümlük. xitmət yükümlüğü. 1. borc. vergi. vəzifə. 

alba  alba. abığa. alicənap. yüksək könüllü.  

alba  albay. abıy. abağ. ağa. baba. dədə. çonğ. 

albac  bac. xirac. 

albaq  albağ. 1. > ablağ. > əblək. rəhbərəh. neçə rəngli. 1. zeh. 

qıyma. zəvar. qırağ. bəzək, dayaq üçün ətəyin qırağına 

tikilən qıyma.  

albaq  albağ. abaqa. abqa. yapaq. yapqa. yapaqa. 1. istək. 

istənilən, görülən nərsə. - sənin abağan nədir. 1. oya. 

məşquliyyət. - özüvə bir abaqa seçdə, oyasız qalma. 1. 

peyk. payaq. elçi. savaç. qasid. 1. yumşaq qalın yün. 

qoyunun qışın sürən yuni.  
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albaqa  albağa. tutulan nərsə. yığma. yağma. savaş, avdan 

alınmış, yığılmış nərsə.  

albaqac  albağac. abluka. yapluqa. yapalqa. yapalaş. yaplaş. 

qabal. qabal. qapal. quşatma. quşatım. quşaq. mahasirə.  

albaqır  albağır. almayır. 1. ağır kişi. qaba adam. ayı. ayı. 1. hərif.  

albaqlamaq  albağlamaq.altaqlamaq. alqaqlamaq. alqatlamaq. 

yığmaq. toplamaq.  

alban  aban. abın. avan. alvan. 1. ulu. yüksək. ali. 1. mutlu. 

məmnun. xoşnut. 

alban  alaban. 1. timsah. 1. vergi. qənimət.  

alban  alban. abın. aban. avan. alvan. yüksək. ali. ali. tansıq. 

tənsix. ula. uca. ataq. hündür.  

albar  abar. 1.abrat. abaran. abran. abartan. şaşıran. hündür. 

uca. böyük. iri. yaşlı. - abadan tanrım. - albar qadın. 1 aba. 

qapan. kaftan. kəpənək (< qapanaq). qapar. üstlük.  

albars  polat çəlik. iyi çəlik. polat qılınc.  

albastı  1. alabucu. qarabastı. tünqür. tonqur. bücü, büyü edən 

nərsə. pəri. qul. xoxan. dev. umma. ummacı. umacı. cin. 

1. yeni doğan qadınlarda olan odlu bir kəsəl. 1. almostı. 
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alvastı. xortlağ. kötü ruh. yaman qonuq. qara tin.qara 

ruh. qara quşli. cinli. qəşşili. tutqaylı. qaqğınlı.  

albaş  elbaş. qanaq. yanaq. gömüt. alim. yetim. bilgin. bilgit. 

bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. 

qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. 

münəccim.  

albatros  boranbilgiç. boran quşu.  

albatu  bürokrat xitmətlə yükümlü kişi.  

albay  alba. abıy. abağ. ağa. baba. dədə. çonğ. 

albay  albəy. < alay+ bəy. alay bəyi ay bəyi. qoşunbaşı. kolonel. 

albaylıq  albəylik. 1. kolonellik. 1. sərhəng.  

albaymaq  sarğmaq. uzanmaq. dodağın albaybaq, öpdü.  

albayras  qanatlaın gərəndə (açanda) çox böyük quş çeşiti.  

albex  ulbax. 

alberməz  1. saysız. hörmətsiz. 1. inadçı. 1. götlək. tərs. inadçı.  

albəni  çəkim. cazibə. səmpati.  

albəy  albay. 1. (alay bəyi). kolonel. 1. sərhəng.  

albəylik  albaylıq. kolonellik.  

albın  yalançı. 
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albırmaq  abrılmaq. abılmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək. 1. 

bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə abrıldılar. - çəkil 

oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. yastılmaq. 

sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq. 

1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl edmək.  

albıs  ruhsal. ruhlarla ilgili.  

albız  seytan. iblis. 

albota  önlük.  

albotay  yolların, gəzginlərin tanrısı.  

albuqartmaq  qaçmaq. qaçınmaq.  

albuqturmaq  albuqdurmaq.qaçınmaq. imtina edmək. yapmamaq.  

alburqa  sırqa. asırqa. qulaq küpəsi.  

albutu  süs, bəzək gözəllik üçün işlənən nərsələr.  

alca  alçı. alaca. bulca. 1. qənimət. 1. əsir. 1. alvan parça. 

1.alıca. ala çalar. alımsı. 1.çapar. bənəkli. 1. əsir. 1. 

alımsı. alımtıl. qırmızya çalar. 1. parlaq qırmızı boyalı.  

- qırmızı, alca alaca, böyük alma türü: gəlinalması. 

alcacı  işqalçı. 

alcaq  - alcaq verçəksiz: boşsuz xəşsiz.  
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alcalamaq  tutmaq. qaplamaq. əsir etrmək.işqal edmək. - duman 

ortalığı tutdu. - bu kanapə çox yer tutur.  

alcanmaq  yanılmaq. şaşırmaq. quşqulanmaq.  

alcaş  alacinli. alcaş malcaş. dənli. bənəkli. qarışıq. 

qarmaqarışıq.  

alcatmaq  çaştırmaq. zehni qarışdırmaq. yanıltmaq.  

alcavsız  quşqusuz. mütləq şəkildə.  

alcı  1. alınmış. vurumuş. çıldırmış. dəli. vurqun. cinli. 1. 

azqın. pozuq. sapıq. tozut. 1. bax > aldatan. aldatıcı. 

aldamçı. tavluk. təvlük. toğlayan. toğlaçı. toğlayan. 

toğlaçı. hiləkar. hiləci.  

alcıq  alcığ. ilkik. alda, öndə gedən, çıxan. böyük qardaş.  

alcımaq  gicəlmək. şaşmaq. çaşmaq. çıldırmaq. azmaq. ağlın 

itirmək.  

alcıramaq  1. aldıralmaq. aldanmaq. başğayınmaq. 1. azmaq. 

munmaq. münmək. manmaq. saçmalamaq. saçma 

sapan, yersiz, yonqarsız, ərdəmsiz anlamsız qonuşmaq.  

alcıranğmaq  alasıranğmaq. aldıranğmaq. çaşqınmaq. şaşqınmaq. 

uğru itirmək, batırmaq. heyran qalmaq. aşufdə olmaq.  
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alcıranq  alcıranğ. 1. anğa. gəng. qaranıq. baxa. qalma. qalaq. 

qalav. mat. heyran. 1. alasıranğ. aldıranğ. çaşqın. 

şaşqın. toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq üz. qayğılı. 

uğru itmiş, batmış. 

alcıranqlı  çalam çaş olmaq. pərişan. aldıramaq. anğıqa tanğıqa 

olmaq. 

alcu gülcü  alcu gülcü.oxunaqsız. oxunması zor.  

alcu  alıcı. avcı. 

alça uca  düzümsüz. ərsək tərsək. dik alçaq. 

alça  1. (< alaça). ensiz yol yol parça. - ala don: yol yol, qırmızı 

aba. - ala dağ. 1. bax > alçaq.  

alçacıq  1. alçaq olan. 1. alçaqca. çox alçaq. 1. sevci sözü 

olaraq, əzizləmək üzün söylənən sözcük.  

- alçacıq eşşəyə hərkim minər. 

alçaq uca  ərsək tərsək. dik alçaq. düzümsüz. ərsəkdəl. ərsək 

olmayan. dərə təpə. yeniş yoqquş. 

alçaq  alça. aşaq. {bu söz bu anlamları göstərir: az (çox olmayan). 

qırıq (uzanmayan). pozuq. qısıq. (qorxaq. sinsi). yavaş (iti 

olmayan}. 1. boş. yalan. gizli. kovşaq. gəvşək. kövrək. 

yüngül. zayıf. alasa. aşaq. aşağı. dibənğ. tömən. tübən. 
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tovən. pes. pəs. pis. az. kəm. yumşaq. puka. - alçaq 

könül: uçuz. - alçaq könüllü: yenül. qotqu. mütəvazı. - alçaq 

gəlmək: boş gəlmək. qəbul edmək. qalmaq. boş vermək. 1. 

balaçaq < böl. böləçək. 1. alaşa. bodur.yüksək olmayan. 

qısa boylu. bodur. 1. azmıç. kötülükdə bulunan kişi. 1. 

batış. çuxur. dərin. 1. çağmaz. xəsis. paxıl. dəni. soğur. 

saqur. gədə. 1. əclaf. çapqun. çapar. çapqar. yörük. 

yoruq. 1. encək kişi. çet. çət. çanqana. çingənə. qərəçi. 

1. endib. qanmaz. anlamaz. dərksiz. 1. qısa. budur. 

bodur. boysuz. kütə kültə. bacaqsız. qısa. qısqa. külə. 

kültə. pəkənə. 1. əclaf. üzqün. zəhləgedməli. 1. haşarı. 

aşağı. əsgik. yaramaz. 1. topraq. yer. 1. utunka. dəğərsiz. 

1. uyunti. misgin. dəğərsiz. utun. güstax. 1. qurqaq. 

namərd. 1. acgöz. soğ. suğər. 1. uca. ulac. yumuşaq 

xuylu. incə. uslu. yüküm. həlim. bilən. - alçaq kişi. 

yaltaqlanıcı: yaxı yuxı ər. - alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. 

mütəvazi: qutqı. qotqı. qutuq. - alçaq könül: qutqıl. inər. 

inərbaş. mütəvaze. 1. ötünc. basıncaq. basın. dəğərsiz. 

düşük. arso. dəğərsiz nərsə. - basınçaq ər: zayıf görülən. 

önəm verilməyən, alçaq adam. - dəğərsiz kimsələr: çöp çəp 
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kişilər. 1. sortuq. sorulmağa qonulan. oynaş. qəhbə. - 

sortuq əşlər. 1. ucuz. - ucuz kişi. 1. alşaq. çuxur. çevrəyə 

görə aşağda olan. engin. ingin. münhət. 1. aşağ. 

qaqqılıq. donqılı. dəğməz. xor. 1. çök. çöküc. düşüc. 

qıran. qıranğ. qıral. 1. çürük. kövrük. kovuş. kovşur (< 

kav. kov). boş. dəğərsiz. küçüm. 1. əzrik. əzril. rəzil. pəst. 

1. qısqıt. qısqırt. 1. qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. düşük. 

görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. hörmətsiz. 

əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz. 1. yaxmaz. törə 

(əxlaq) yönündən pis olan. yüngül. cıf. açıq sıçıq. əsgik. 

hobba. - yüngül qadın. - yüngül törəş: rəfdarlı. 1. güdə. 

qısa. boysuz. 1. aşağlıq. 1. pozuq. düşük. 1. məlu'n. 

dəni. 1. qorxaq. sinsi. 1. namərd. 1. düşük. xəfif. basıq. 1. 

bayağı. kiçik. aşağı. xor. dəğərsiz. önəmsiz. düşgün. 

kötü. pis. düşük. dar. çıxarsız. ingin. engin. ucuz. az 

dəğərli. düşük. alçaqca.üzük. xain. dönük. alt.işdən 

gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. ərik. əzik. engik. 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 
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qaşaq. qaşınmış. abırsız. qısa. güdə. külə. boğdur > 

bodur. tıknaz. boysuz. ödlək. ödələk. qorxaq. təpin. 

ürəksiz. qıssa. bodur. tıknaz. tıxılmış. boysuz. pəsələn. 

basılan. qol astı. əl altı. zəbun. yaravsız. yağdaysız. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. açılaz. aciz. əlsiz. şapşal. çapçal. dəğərsiz. həqir. 

aşağlıq. bayağı. bayağılıq. e'tibarsız. kovuş. kovşur (< 

kav. kov). 1.dəni'. məlu'n.1.donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. 

qaldaban. çaldaban. namussuz. iffətsiz. arsız. şərəfsiz. 

rəzil. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. əxlaqsız. taxımsız. 

xuysuz. 1.dar. aşağ. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < 

tün: gecə. 1. tünğ < tüqn: düğn: düğün: qapalı. 1. < 

dönmək).  

- alçaq topuqlu: alaşataban.  

- daha alçaq: töbərlaq. daha aşağı. - daha alçaqdan: 

töbərlaqtin.  

- alçaq yuxari: yoxoş aşağı. az çox. - basıq odalar. - alçaq 

ürək: yenğ. yenik. - alçaq qat: ayaq taxımından. daldaban. 

baldırıçıplaq. əvam. 

- alçaq qabartı: az çıxıntılı.  
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- çox alçaq: alçaqca. alçacıq.  

- alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.  

- alçaq yer, iyidi xor göstərir: kötü çevrədə, kişilik alçalır.  

- alçaq yerdə təpəcik kəndini, dağ sanır. - alçaqdan 

(soysuzdan) bəfa gəlməz, qəhbədən ar (namus).  

- alçaq eşşək minməyə qolay, öksüz cocuq dövməyə.  

- alçaq könüllü: alçaq göyüllu. mütəvaze'.  

- alçaq qabartı: az çıxıntılı.  

- alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.  

- alçaq yer, iyidi xor göstərir: kötü çevrədə, kişilik alçalır.  

- alçaq yerdə təpəcik kəndini, dağ sanır. - alçaqdan 

(soysuzdan) bəfa gəlməz, qəhbədən ar (namus).  

- alçaq eşşək minməyə qolay, öksüz cocuq dövməyə.  

- alçaq ürək: engin ürək. 

- alçaq könüllü: alçaq göyüllu. mütəvaze'.  

- alt qat: alçaq qat. - altda kimdir. - dar qafa.  

- alçaq könüllülük edmək. yincgələnmək. incgələnmək.  

- alçaq yalım: yalımı alçaq: firumayə.  

- daha alçaq: alçaraq. az alçaq. alçaqca.  

- alçak könüllü: yüğnək. mütəvazi.  
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- alçaqdan görüşmək: alçaq könüllük edmək. qurur 

edməmək.  

- yalımı alçaq: kibri qırıq.  

- dik olmayıb alçaq yer: düşük. döşək. açal. açıl. açıq.  

- alçaq davranmaq: bölərmək. əsgiklənmək. yenmək. 

oğulmaq. tənəzzül edmək.  

- alçaq uca: çaxırçuqur. atar tutar.  

- alçaq qadın: tökəl.  

- alçaq könül. ürəyi alçaq: engin ürək. comət. yenğ. yenik. 

firutən. 

- alçaq könül: sanığsız. kibirsiz. tovsuz. fossuz. çağasız. 

yaxasız. çalımsız. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. 

yelsiz. göyülsüz. könülsüz.  

- alçaq könül: ürəyi alçaq: engin ürək. comət. yenğ. yenik. 

firutən. 

- könlü alçaq: göstərişsiz. mütəvaze'.  

- alçaq könüllük: qanıqçılıq. firutənlik. 

- alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə: qaqlacan. 

qaqacan. danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan.  

- dabanı alçaq ayaq altı başmağı: qabqab. qapışqa. tapışqa.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 
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qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. yaramaz. arın, aras olmayan. 

pəlid. 

- tanrının, xaqanın ən alçaq qulu: qaratəkin. qartəkin. 

qarbanda. qara bəndə. xərbəndə.  

alçaqca  1. alçaraq. daha alçaq. az alçaq. 1. namərdanə. alçacıq. 

çox alçaq. alçaq.üzük. xain. dönük. 

alçaqcalıq  düşüklük. namərdanəgi. 

alçaqkönül  alçağ könül. alçaqgöyül. 1. qoşağsız. mütəvazi. 1. 

dərviş. 

alçaqqönüllük  alçaqkönüllük. - alçaqkönüllük edmək: ayağına gedmək.  

alçaqqöyül  alçaqgöyül. bax >. alçağkönül. 

alçaqlamaq  1. azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. kiçitmək. 

əsgitmək.yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. gücdən 

salmaq. düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. nərsəni 

itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi. 1. yalvatmaq. 

kiçiltmək. təhqirləmək.  

alçaqlanmaq  yalvarmaq.  

alçaqlaşmaq  bayağılaşmaq. adiləşmək. aşağlaşmaq. adiləşmək. 

bayağılaşmaq.  
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alçaqlıq  1. basığlıq. bayağılıq. aşağlıq. - bu kişinin bayağılığı ilk 

sözündən bəlliydi. 1. köpəklik. dönüklük. qurqaqlıq. 

namərdlik. naəhllik. - böylə köpəklik olurmu. - bu köpəkliyi 

kim çəkə bilər. 1.aşağılıq. (# daşağılıq. başağılıq. üstünlük). 

1.rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. əksiklik. kötüklük. 

gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. 1.qaşınma. qaşınq. 

çılqınlıq. dəlilik. qapazalıq. rəzalət. 1.soluqluq. əsgiklik. 

əsgilik. çürüklük. gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. 

gücsüzlük. əziklik. enginlik. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

düşüklük. boysuzluq. qıssalıq. bodurluq. tıknazlıq. 

tıxılmışlıq. basığlıq. muqavimətsizlik. aşağlıq. qara. 

bayağlıq. adilik. 1. aşağlıq. atlıq. altlıq. 1. əclaflıq. 

uçuzluq. ucuzluq. iffətsizlik.1. oysallıq. pəxməlik. iti 

olmamaq. 1.aşağlıq. aşağılıq. enginlik. dənaət. pis. 

kəsirli. kəsili. bayağlıq. adilik. düşüklük. əsgiklik. əsgilik. 

yarmazlıq.  

- qara yer. - qara yaşam. - qara kişi. - toplumun qara qatı: 

əvam.  

- səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa 
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yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, ağıllı ağılsız bilmə, 

amma əksiklik hər kişinin işi değil.).  

alçaqmaq  alçağmaq. düşmək. tursunmaq. 

alçaqraq  alçağraq. alçaraq. az alçaq.  

alçaqsəyiş  alçasəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. yeğnisəyiş. 

yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. düşürsəyiş. 

kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. yapaysəyiş. 

yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

alçaqtan  enişgətin. aşağıdan.  

alçalamazlar  yenəməzlər. düşəməzlər.  

alçalan  əsgilən. əksilən. azalan. düşən. kiçilən.  

alçalış  alçalma.  

alçalma  alçalış. 1. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. 

inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. çürgünmə. 

çürüksünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. 

düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. 

izinginmə. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 1. cəzr. 1. təvazü'.  

alçalmaq  cüycələşmək. cücələşmək. < kütcələşmək.1. kiçilmək. 

basıqmaq. təhqir, zəlil olmaq. ayaq altda yatmaq. 
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enginmək. çürümək. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşmək. kiçinmək. yenilmək. düşünmək. 

- yerə doğru alçalmaq: çöğmək. çökmək. 1. aşağılamaq. 

dəğərsizləşmək. bayağılamaq. - qəzetə gündən günə 

aşağılır. 1. azalmaq. gerinmək. gerilmək. basılmaq. 

təpinmək. kəmilmək. kəminmək. enmək. yenmək. 

1.azalmaq. azınmaq. düşmək. əksilmək. qısınmaq. 

kiçikmək. əsginmək. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. 

üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq. - durumdan, biçimdən 

düşmək. 1.enəlmək. inəlmək. dönəlmək. çönəlmək. 

solğuqmaq. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. 

düşgənmək. düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. 

nizul edmək. geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq 

çöküşsəmək. bataqsamaq. 1. çürükləmək. boşalmaq. 

dəğərsizləmək. küçümləmək. pozulmaq. 1. alış 

çalışdırmaq. çalmaq. əvəzləmək. 1. basalmaq. 

pəstəlmək. pəsəlmək. pəslimək. pasaymaq. (< bas) 

aşaqlamaq. (< ast). 

alçalmış  qırğın. ılıq. qırılmış. aşağlamış. itiliyi keçmiş. tənəzzül 

edmiş. - qırğın su: çox isdi olmayan. ılığ.  
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alçaltan  alçaldan. 1. qısqıt. qısqırt. bayağı. qəbeh. şəni'. 1. salan. 

çalan. yenən. yerən. düşürman. düşman (: düşürən < 

düşürmək). - bəylik, devlət, el düşmanları.  

alçaltıcı  kiçiltici. qırıcı.  

alçaltma  kiçiltmə. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. 

pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. 

qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. 

korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül savırma, ələmə. 

izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

alçaltmaq  boğmaq. buqurmaq. bükürmək. bükmək. küçükləmək. 

qısdırmaq. indirmək. yavratmaq. yavalamaq. pisləmək. 

kötüləmək. təhqir edmək. qıtcalatmaq. kiçiltmək. 

soğmaq. ayıblamaq. yermək.  

alçamaq  1. azalmaq. azmaq. büzüşmək. zəbunlaşmaq. 1. 

çalmaq.  

alçanın  uçsun. 

alçanış  alçanma. aşağlanış. aşağlanma. axmalanış.  

alçanqlamaq  aqsamaq. topallanmaq.  

alçanmaq  1. əzilmək. ayaqlanmaq. döğülmək. zülm olunmaq. 

yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. çeğnənmək. 
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çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. salınmaq. 

düşrünmək. basınmaq. basılmaq. basqınmaq. əsginmək. 

əksinmək. kiçinmək. 1. kiçik düşmək. qarşılıqda 

bulunamayıb utanmaq. 1. yastanmaq. yalvarmaq. 

yaxarmaq.  

alçaraq  alçağraq. alçaqca. daha alçaq. az alçaq.  

alçasərçə  alça sərçə. tuyqar. sərçədən balaca. uzun yələkli tüklü 

quş.  

alçasəyiş  alçaqsəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. yeğnisəyiş. 

yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. düşürsəyiş. 

kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. yapaysəyiş. 

yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

alçatış  dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. 

kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. təhqir.  

alçatma  1. aşağlama. xorlama. korlama. xırdasatma. qırdasatma. 

kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma. təhqirləmə. 

istehkar. 1. işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 

engintmə. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşürmə. 1. qısqıt. qısqırt. təhqir.  
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alçatmaq  1. təpələmək. təbələmək. təpəsindən vurub aşağlatmaq. 

əzmək. yendirmək. təhqirləmək. topallamaq. toparlmaq. 

topa bağlamaq. 1. qəhr edmək. həlak edmək. 

təpikləmək. təpik altına salıb əzmək. 1. azrığanmaq. 

sökmək. qısqatmaq. təhqir edmək. 1. bir kimsəni, nərsəni 

xor görmək. korlamaq. xorlamaq. pisləmək. kötüləmək. 

danlamaq. qınamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. indirmək. 

endirmək. engitmək. yengitmək. yermək. oğmaq. 

oğutmaq. təhqirləmək. - siz məni endirirsiz. 1. kəmətmək. 

basalamaq. təhqirləmək. pisləmək. yermək. yərmək. 

zəmm edmək. 1. kəmmək. qammaq. təhqirləmək. 

ucuzlamaq. xor, alçaq görmək. korlamaq. təhqir edmək. 

1. alaylamaq. ələləkləmək. ələ sarmaq, salmaq. 

korlatmaq. təhqirləmək. 1. çamıra bulamaq. əğritmək. 

pozmaq. kiçitmək. kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir 

edmək. altlatmaq. aşağılamaq. aşağılatmaq. dəğərdən 

salmaq. xorlamaq. təhqir, həqarət edmək. kəsitmək. 

kəsmək. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. 

qırmaq. qısmaq. azaltmaq. ləkə sürmək. ləkələmək. 
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çamırlamaq. kötüləmək. qaralamaq. pisləmək. 

pəsətmək. basmaq. əksitmək. zəbun edmək. 

yastablamaq. yastalamaq. əzmək. aşaqlatmaq. 

- çox alçatmaq: it götünə (qıçına) soxmaq. it ardına bıraqmaq.  

alçaymaq  açılmaq. aralanmaq. ölmək.  

alçaytdırmaq  öldürtmək.  

alçaytılmaq  oldürülmək.  

alçaytmaq  açmaq. aralamaq. öldürmək.  

alçı  alca. alıç. 1. bulca. qənimət. 1. alvan parça. 1. alan. 

1.damğaçı. möhürçi. 1.gəc. 1.kirəç. ahah. ahanğ.1. yalçu 

(< yalımaq: parıldamaq). yalıyan. parıldayan. ağ. (arjila (latin). 

- alçı daşı: bu daşı pişirib, əzib, toz edib, boyamaqda işlədilir. 

1. şans. 1. aşığ gəmiğinin çuxur yanı. aparan tərərfi. -

onun aşığu alçı kelivatudu: alçı gətiribdi. işləri iyidir. - alçı 

durmaq: aşığ oyununda aşığın çuxur yanı gəlməsi. 1. 

yanlanmasına. - börkünü alçı qoymaq, geymək: yan 

qoymaq. qalpağı yanlamasına!. geymək.1. öndər. başçı. 1. 

tək buynuzlu qoç. 1. çarpıq. kəsik. - alçı güclü: çarpıq. 

əğri. 1. yalçı. işçi. gündəlik qulluqçu. gündəçi. irqat. 1. 

binbaşı. 1. ağartma tozu. - alçılamaq: ağartmaq. 1. 
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binbaşı. 1. boya. - alçı daşı: yandırılıb alçı yapılan daş. 1. 

aşıq oyununda, bök gəlirsə, alçı olur.1. dağın çıxması, 

yoxuşu. 1. üstün. qalib. 1. alçıq. başçı. öndər. 

yanlamasına. 

- alçı daşı: barraq, ışıqlı, ışıldayan daş.  

alçıbaş  alçı baş. (nərsə ki önə doğru əğilmiş. dikəlmiş ola). buynuzu, 

başı, ucu önə əğik, uzayan olan. 

alçıcı  gəclə işləyən.  

alçiçək  al çiçək. qızıl gül.  

alçıq  1. alıçıq. casut. casus. xəfiyyə. 1. enik. çökək. çökük. 

çökül. çökün. çöküt. çökət. 1. yatışmış. gözcü. kollayıcı. 

1. alçı. aşığ gəmiğinin çuxur yanı. aşığ gəmiği.  

- alçığın üst çubuqları: oğ.  

alçılamaq  alçı ilə suvamaq. ağartmaq. bəzəmək.  

alçılan  çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. 

qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

alçın  yalçın. 1. dağ ətəyi. 1. dağın böğrü. çox dik. sarp olan 

nərsə. 1. yalın. düz. yayvan. yassı. gərgin. çıplaq. 

qayğan. züvgan yer. 1. qızıl rəngli bir çalı quşu. 
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alçu  alcu. 1. alqan.fateh. 1. alcı. avcı. 1. tək buynuzlu.  

alçü qülçü  alçü gülçü. çarpıq. əğri. - alçü gülçü aylanıb qetdi: paldır 

güldür düştü.  

aletmək  al edmək. 1. (al + edmək < aldatmaq). (l <> ğ) ağ edmək. 

toğlamaq. - sən lapbelə aleddin ha. 1. (< almaq). 

algedmək. ilətmək. alıb götürmək. gedmək. aparmaq.  

alhava  göy üzü. 

ali həpərut  - alihəpərut aləmi: yuxa. yoxa. sevişmədə, şəhvətdə son 

dərəciyə varmaq.  

ali qapı  paşa qapısı.  

ali  < > al. ulu. uqan. uğan. oğan. tanrı. çalap. qadir. 

qudrətli. yaratan. hükmedən. yüksək.  

alı  alı. əli. 1. ön. qabaq. 1. yan. 1. nisbət.  

- alı qoymaq: asılı qoymaq. saxlamaq. gözətlətmək.  

alı  əl. (< al: ön). önə. iləri. qabaqda olan. daha. da. bir də. 

daha dar. bir az öncə. - alıraq: bir az öncə. alıraq gəldi: elə 

indi gəldi. - alraqda: bir az öncə. elə indicə. - alıdan alıya: ard 

arda. sıx sıx. - alıqçıla: hələlik. indiyədək. -alıki: elə bu. sözü 

keçən. adı keçən. - ələki: indiki. elə bu dediyimiz.  
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- alı qoymaq: uçlab, uşlab qoymaq. kaldırmaq. qalı qoymaq. 

yibermaq.  

alı  hər kim. hər nə.- alı gəlib payın alıb gedər. - alı bulduğun 

aldı.  

alı  ulu. tansıq. tənsix. abın. aban. alban. avan. alvan. 

yüksək. yükki. yuqar. ərikə. vala. ə'la. - ali qapı: ulu qapı.  

ali  ulu. yaraqan. - törə: biy törə: bəy məhkəməsi: əsgi qaraçay 

malqar΄da pirəns souyndan gələnlərin məhkəməsi.  

alıb   

- alıb qaçmaq: kürəmək. aparmaq. götürmək.  

- alıb varmaq: alıb gedmək. əkitmək. 

alıbet  qeyrət. quvvət. enerji.  

alıbusun  1. alçı. şeytan. cin. 1. açıqgöz. zirək. oyanığ. tülkü.  

alıbvermək  - gənəlliklə bir yerdən nərsə alıb vermək üçün açılan, 

yasanan baca: qanaqıl. çanaqıl. - gişə çanaqılı. 

alıbvermək  evləndirmək.  

alıc  gərik. 1.iradə. 1.rəğbət.  

- çəkalıc: çəkmə aracı. şəkil, əks, fotoqraf maşını. kamera.  

- gəlinalıcı: al qara bənəkli böcək çeşiti.  

alıca  alca. ala çalar. alımsı.  
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alıcı  alquçi. alğçi. 1. alıbusun. açıqgöz. alacanğ. zirəng. şatır. 

od yalı. 1. alaq. alcu. avcı. qıyan. qıran. öldürən. avlayıcı. 

yox edən. kəsən xəstəlik. əzrail. - alıcıya dərman olmaz. 1. 

öldürücü. davasız xəstəlik. 1. alan. müştəri. 1. alıcı quş. 

alıcı quşu. ova alışdırılmış doğan. atmaca. quş. - alıcının 

ömrü az olar. 1. görüşçü. elçi. qız istəməyə gələnlər. 1. 

içli. alınğan. həssas. 1. sevəcən. rumantik. incə. duyqun. 

duyqulu. duyarlı. duyar. 1. aluvçu. müşdəri. 1. istəkli. 

talib. 1. öldürən. qatil. 1. avçı quş. qapaqan. qapıcı. 1. 

alqur. alğır. iti. yeyin. çapar. çapür. çabük. sapük. səbük. 

1. istiyən. istəkli. talib. 1. içən. içəgən. çəkici. hopan.1. 

kamera. filmbərdari. 1. avcı. ovçu. qanquduz. qanutuz. 

yırtıcı. - alıcı (yırtıcı) quş: ov quşu. - alıcı (yırtıcı) quşun 

ömrü az olur. (saldırqana, günlərin biridə saldırılır). 1.alan. 

alyan. 1.alan. 1.alacağçı. vergiçi. çapı. çapaç. təhsildar. 

1. alan. müştəri. 1. alan. tutan. 1. gərikli. iradəli. 1. alan. 

cəzzab. 1. alan müştəri. talib.  

- alçı taşı. sazınçı taşı. 

- bitli pəxlənində, kor alıcısı olar: pozuq nərsənində istəklisi 

var. - can alıcı: çox toxunan.  
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- gədikli alıcı: dayimi müştəri.  

- çəkalıcı: şəkilçi. əkkas. fotoqraf. kameramən.  

alıcılıq  çapaçlıq. çapılıq. (vəqf, zəkat, vergi). qopçuluq. 

təhsildarlıq.  

alıç  alçı. 1. aşıq oyununda, bök gəlirsə, alçı olur. 1. dağın 

çıxması, yoxuşu. 1. üstün. qalib. 1. yabanı ərik çeşiti. 

1.yaban ərik çeşiti. 1.yemişan. qaradənə. 

alıçıq  alçıq. casut. casus. xəfiyyə.  

alıq  (əl <> al). əlik. 1. güc. quvvət. quvvə. iqtidar. 1. alaq. alla. 

alluq. iki boyalı. 1. aluğ. vurqun. məcnun. maynı (beyni) 

oynamış. 

alıq  1. alınğan. 1.alqın. çalıq. dəli dolu. dəli dülü. haşarı. 

1.düşünsi. dazlaq. izin. iligim. ılığım. quruntu. iməj. imgə. 

oynuş. uynuş. xiyal. xulya. 1.sallaq. aslaq. asman. 

şaşqın. sərgərdan. qalıq. kələpət. bulanıq. dəli. qarışıq. 

çalalı. çallaq. 1.türkəsaya. saf ürək. 1.qarışıq. havalı. 

müşəvvəş. 1.səfeh. 1.qızal. qızılsım. alsım. açıq qırmızı. 

qızıla, qırmızıya çalan. 1. munduz. qafası bağlı, qapalı. 

budala. qanmaz. axmaq. - alıq kişi: dalqın adam: sibiz kişi. 

1. açıq. sırtıq. iddəali. qaba. qırcı, qırıcı, sərt, tərs kişi. 
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kötü. yaman. - alıq baş: açıq, açılmış, acıyan yara. 1. kəl. 

dazlaq. 1. quş qaqası. dimdik. 1. muraciət. təqaza. 1. 

iddia. 1. duruq. aciz. zayıf. 1. töhmət. sərzəniş. - alıq 

almaq: alıqlanmaq. töhmət almaq. 1. pozuq. xərab. fasid. 1. 

acgöz. - alıq kişi. - getdi iyi, qaldı alıq: yaxcılar köçdü, yavalar 

qaldı. 1. alay. rışqand. məsqərə. 1. keçəl. daz. 1. səlb. 1. 

nisbət. - alıq edmək: nisbət edmək. 1. yubat. tə'xir. 1. əsir. 

bulun. 1. allı. sapıq. səfeh. 1. məftun. aşiq. 1. rağib. qiptə 

edən. 1. gic. unutqan. talqın. dalqın. ağlı başında 

olmayan.- elə o dalğın kişidir. - dalğın uşaq. - oğlunu 

itirməsi, onu dalğına saldı. - dalqınlığı burax qıl, ayaq 

üstündə durqıl. 1. tez, çox avlanan, aldanan: avanaq. 1. 

şaşqın. 1. al. qızıl. qızmır. qırmız. 1. çalıq. məczub. 1. 

yalıq. layıq. uyqun. üstün. münasib. - o bu işə alıqdı. 1. 

alım. qazanc. 1. dalıq. dalqın. dalqıq. dincsiz > dişsiz. 

sıxıntılı. gücün. müztərib. rahatsız. 1. koğalaq. kovalaq. 

koralaq. korkoran. qaqabaş. qaqavaş. qaqavan. 

qaqavac. avanaq. gic. bön. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 1. qarıq. qalıq. kəkə. 

gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. əli işə yatmayan. 1. 
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qaydan. qayğan. qayan. qayğın. qayın. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib. 1. saf könül. 

türkəsaya. 1. şeyda. 1. alqın. qaydan. qayğan. qayğın. 

qayın. çağalat. müztərib. 1. alqın. mö'tad. 1. alqın. meyilli. 

1. alqın. budala. qafası üşük, uyuşuq. qafası təmbəl. 1. 

boş arzu. 1. xəbər. bilgi. 1. kabus. qaput. salıq. sərsəm. 1. 

təpə. yüksəklik. 1. tamqa. dağma. dağ. taxma. bəllik. 

bəlgi. gövdədə qolda qıçda qulaqda taxılan simgə. im. 

əlamət (ələnğu: ələngi: ələ taxılan). qulaqdan bir kiçik 

parça im olaraq kəsmək. bu işlərədə "alıqlamaq" deyilir. 

bəsili qoyunların arxasında bir az yün burxaraq izləmək. 

1. yalan. pəxmə. allı. (<> halu). oysal. alçaq (: tabe'. 

mütəvazi‟ ). bax > alıqlı: arvad ağız. 1. boşuna. gəlmiş 

nərsə. sel suyunun gətirdiyi nərsə. 1. qarşılıq. verilən 

nərsənin qarşıtı. verilən salamın cəvabı. - alıq almaq: 

qarşılıq (almaq. vermək). 1. ( > alağ > ələf). şaşqın. 

bacarıqsız. aptal. bərəsiz od. 1. bitmiş. alınmış. 

qutulmuş. çürük. halsız. zayıf. rəhsiz. soluğ. 1. çeşit. cür. 

qılıq. təhər. - nə alıq adamdı. - nə alıq söz dediki. - boş alıq 

işdən yararlanmaq: havayı qazanmaq. 1. əlik. qaldırac. 1. 
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əmgək. əmək. zəhmət. iztirab. alığ delik: allığ çalıq: əcələ ilə. 

1. alqın. darılqan. somurtqan. işgilli. alınğan. həssas. 1. 

(alınmış. çalıq. çolaq). geri. dalı. arxaya qoyulmuş. 

saxlanılmış. gəlişməmiş. yaraqsız durum. - alıq ölkələr. 

alıq kişi. 1. hər nəsnənin onarılması, düzəlməsi üçün 

qoyulan, artırılan tikə. yük. əngəl. sorum. problem. 

artırılmış. yamaq. yamaqlıq. əsgi. köhnə paltar. çul. 

səmərin. döşəyin içinə qoyulan cırım cında. qırım pırti 

keçə. yun. qırxım. kirli. əsgi paltar. işlik paltar. önlük. 

kirlik. 1. geyim keçim. palto. örtük. 1. hər gələ. düzənsiz. - 

alıqlamaq: basıb doldurmaq. başı soyuq iş aparmaq. 1. alqı. 

qorxmaz. vurdumduymaz. 1. alınğan. qırqın. 1. alığ. 

anuğ. ayıq. hazır. apuq. apqu. yapuq. yığ. - axşama anuq 

olmaz: hazır olmaz. - anığ dur. - anuq çalındı: hazırlıq, 

amadəbaş verildi. - anuq nə yox sayılmaz. 1. avucaçıx. 

büknüt. qonda. budala. sapaq. səfeh. qıytqı. şaşqın. bön. 

oydamaz. sança. sanaç. budala. saf. sarquna. dalqın. 

danqalaq. yelli. havayi. hopba. axmaq. boşsan. uyuşuq. 

uyuşuq. qapdal. yeqbaş. qafasız. 1. qapı.  

- az alığ: alığca.  
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alıq  alığ. alnığ. dalğın. pərişan.  

alıqa  alığa. alıqıncı. indiyədək. hələlik. hələki. hənuz. daha. - 

alıqa gəlib çıxmayıb. alıqa verməyiblər. - alıqa hazır deyil. - 

alıqa çox qalır. alıqa yazılıb bitmədi. 1. allıqda. olduğda. 

hələlik. daxi. hənuz.  

alıqalmaq  alığalmaq. geri qalmaq. avara olmaq. - alıqalmazım iş 

qalmadı. döğmədiyim qapı qalmadı: bir yrdən qırıq bir yerdən 

üzük qaldım.  

alıqamaq  alığamaq. alan kimi görünmək. almaq istəyişmək. 

acgözlülük edmək. həris olmaq.  

alıqan  alığan. 1. quvvətli. iyi tutan. - alıqan bürküt: ovçu qartal. 1. 

əl ayası. bir ovuç qədər. - (bağışlayın) qur alıqan gəldik: əli 

quru. - qoyqan qədəmlərin. alıqan üstünə: qədəmlərivi qoy. 

ovcum içinə. - bir alıqan: bir ovuc. 1. alaqan. qarın. 

aşqazan. 

alıqandaq  alığantaq. bir ovuc qədər. - alıqandağ yerim olsun: bir avıc 

qədər toprağım olsun.  

alıqar  alığar. (< al: alı: kələk). alqar. kələkçi. (> hiləgər). - 

alqarlıq: kələçilik.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

418 

alıqatan  alıqadan. bax > alıq. bön. ahmaq. - alıqadanlıq: alqlıq. 

avanaqlıq. bilgəsizlik. salaqlıq.  

alıqay  alığay. şaşı.  

alıqay  alığay. şaşı. çeri göz. - alıqay qalmaq: şaşı qalmaq. - 

alıqaylıq: çerilik.  

alıqca  alığca. az alıq.  

alıqı  alığı. öldürmək. 

alıqıqoymaq  alığıqoymaq. oyalamaq. qoyalamaq. uğraştırmaq. 

əngəlləmək. işqallamaq.  

alıqılan  alığılan. əcələ ilə uğraşmaq. fazla zəhmətlənmək. 

alıqılı  alığılı. - qulağı dağmalı, damqalı, alıqılı: kəsik qulağ.  

alıqıncı  alığıncı.alığınçı.bax > alıqa. daha. hələki. hələ. - mən 

marca degənlikgə, sən alıqınçı ornunqdan təbməy turasa: 

mən haydi desəm də sən hələ yerindən qıpırdamıyısın. - 

düzəlməyib alıqınçı. alıqa ölümcül düşüb qalır.  

alıqıran  alığıran. alıb, tutub qıran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. zorba.  

alıqışmaq  alığışmaq. sığışmaq. əliqışmaq. yığışmaq. 

alıqışmaq  sığışmaq. əliqışmaq. yığışmaq.  
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alıqla  alığla.anuqla. hazırla. - artut aldın, anunqıl\\ əyku tavar 

uğurluq: sovqat aldın isə, onun çalısında (əvəzinə) yaxı bir 

nərsə hazırla.  

alıqlamaq  alığlamaq.(<> əkmək. əkilləmək. əlikləmək.). 1. dağlamaq. 

1. böyümək. qalxmaq. 1. becərtmək. bəsərmək. 

bəsləmək. 1. bir cocuğu uşaqlığa götürüb böyütmək. 1. 

alı qoymaq. bəklətmək. gözlətmək. geri qoymaq. 

yoxsullamaq. sararmaq. 1. alı, gic, bun olmaq. 

səfehləmək. 1. birindən, bir nərsədən nərsəni almaq. 

qırmaq. qoparmaq. - quzu alıqlamaq: quzunun qarın 

tüklərini qırxmaq. 1. dağlamaq. 

alıqlamaq  alığlamaq.alqulamaq. alıqomaq. 1. tutub saxlamaq. 

yubatmaq. 1. saxlamaq. qorumaq. 1. bonğsımaq. 

bonsınmaq. səfehləmək. axmaqlamaq. 1. lağa qoymaq. 

rişqatlamaq. ələ salmaq. alaya qoymaq. lağa qoymaq. - 

kişi işin alıqlama: özgənin işin, qılığın lağa qoyma.  

alıqlanmaq  alığlanmaq. 1. alqınmaq. anımaq. hazırlanmaq. 1. 

alığlaşmaq. apışıqmaq. sərsərilmək. abtallaşmaq.  

alıqlaşıq  alığlaşıq. alığlıq. şaşqınlıq. çaşqınlıq. qırtabaşlıq. 

sərgərdanlıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

420 

alıqlaşma  alığlaşma.bunğama. bunğaqlıq.  

alıqlaşmaq  alığlaşmaq.1. alığlanmaq. apışıqmaq. sərsərilmək. 

bunamaq. bunğamaq. səfehləmək.abtallaşmaq. 1. 

həşəriləşmək. aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. coşqalaşmaq. 

daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. yaramazlaşmaq. 

yarmazışmaq. azıqlaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. 

hizgişmək. qızıqlaşmaq. çalığlaşmaq. dəlirşinşmək. 1. 

salaqlaşmaq. çalaqlaşmaq. şaşqınlaşmaq. şaşırmaq. 

kəllə baş ayaq olmaq. 1. şaşırmaq. mat qalmaq. heyran 

qalmaq. 1. utanmaq.  

alıqlaşmış  alığlaşmış.alığmış. şaşqın.  

alıqlatmaq  alığlatmaq.bunatmaq. bunğatmaq. şaşırtmaq. əğlin 

aparmaq.  

alıqlı  alığlı. arvad ağız. xanımxatın. { (əş. əşit. cüt. bayan. qarı. 

qadın. ortaq. dişi) + ağız}. arvadının basqısı altında olmaq. 

- alqlının birdi. arvadının sözündən çıxmaz. -ta yer üzündə 

arvad ağızlar olacaq. arvadın sayı. kişini basacaq.  

alıqlıq  1. alığlıq. aluğluq. anuğluq. hazırlıq. amadəlik.1. çalığlıq. 

məczubiyyət. 1. bonğlıq. bonlıq. səfehlik. axmaqlıq. 1. 

unutqanlıq. talqınlıq. dalqınlığ. giclik. 1.alığlaşıq. 
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şaşqınlıq. çaşqınlıq. qırtabaşlıq. 

sərgərdanlıq.1.avanaqlıq. avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. 

salaklıq. çalaqlıq. 1. giclik. bönlük. budalalıq. koğalaqlıq. 

kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. 

qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. 

axmaqlıq. 1. şeydalıq.  

alıqmaq  alğımaq. 1. (ağılmaq. ağılanmaq) ala düşmək. ala gedmək. 

varını aldırmaq itirmək. azıqmaq. ziyan görmək. 

pisəlmək. yox olmaq. 1. açılmaq. alçalmaq. pozulmaq. 

azmaq. kötüləşmək. fasidləşmək. fəsada uğramaq. - 

alığmış ər. 1. töhmət almaq. 1. alqınmaq. budallaşmaq. 

axmaqlaşmaq. səfehləmək. 1. şaşırmaq. əğli gedmək. 

bunğalmaq. bunalmaq. 1. alaqmaq. dağılmaq. alt üst 

olmaq.  

alıqmış  alığlaşmış. şaşqın.  

alıqomaq  alqulamaq. alığlamaq. alaqomaq. 1. tutub saxlamaq. 

yubatmaq. 1. saxlamaq. qorumaq.  

alıqonmaq  alıqonulmaq. alıqoyulmaq. 1. bir yerdə tutulmaq. 1. əngəl 

olunmaq. durdurulmaq.  
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alıqonulmaq  alıqonmaq. alıqoyulmaq. 1. bir yerdə tutulmaq. 1. əngəl 

olunmaq. durdurulmaq. 1. göz altına almaq. nizarətə 

götürmək. 

alıqoyan  əngəl olan. yığdaçı.  

alıqoymaq  1. saxlamaq. mə'təl qoymaq. əngəlləmək. əkləmək. 

tikmək. tutmaq. - bir gün bizi boşuna alıqoyduz. 1. alıb 

qoymaq. ayırmaq. - sənə üç əkmək alıqodum: ayırdım. 

1.alaqoymaq. 1.çalmalamaq. çəlmələmək. baltalamaq. 

əngəlləmək. mane' olmaq. 1.əngəlləmək. savmaq. mən' 

edmək. 1.saxlatmaq. durdurmaq. 1. boşu boşuna tutmaq. 

1. nərsədən yoxsunlatmaq. məhrum edmək. - işimdən 

etdilər. - ev eşiyimdən etdilər. 1. əkləmək. saxlamaq. 

yubatmaq. dayandırmaq. 1. əslətmək. əstirmək. əsir 

edmək. oyalamaq. tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq. 

1. tıqışmaq. əngəl olmaq. 1. yoxsunlatmaq. qırbatlamaq. 

məhrum edmək. 1. yubatmaq. durdurmaq. avutmaq. 

geciktirmək. saxlamaq. - məni saxlama, de qurtar. 1. 

yormaq. 
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alıqoyulmaq  alıqonulmaq. alıqonmaq. 1. bir yerdə tutulmaq. 1. əngəl 

olunmaq. durdurulmaq. 1. göz altına almaq. nizarətə 

götürmək. 1. tıqılmaq. tıqınmaq.  

alıqsamaq  istəmək. müddəi olmaq. almaq istəmək. təqaza edmək.  

alıqsı  müddəi.  

alıqsız  bəzəksiz. quru. gəcsiz. - quru duvar.  

alılamaq  xor. bayağı görmək.  

alılıq  1. (< al: ulu)ululuq. böyüklük. yücəlik. 1. (< ala bula). 

qarışıq alvan boyalı.  

alım çalış  alım satış.  

alım satış  alım çalış.  

alım verim  alış çalış.  

alım  1.alıq. qazanc. 1. bir yığvada, düğündə toplanan para. 1. 

arının bir kərədə topladığı bal. kovanda birikən bal. 1. 

qut. simpatiklik.1. alan. meydan. - göz alımı: gözün görə 

bildiyi alan. 1. çəkim. cazibə. 1. vergi. - alım yığmaq: vergi 

yığmaq. 1. alqa. fəth. 1. borc. 1. alma. 1. süyün. sevmi. 

sevimli. simpati. 1. vergi. 1. çəkicilik. cazibə. cəzzablıq. 1. 

genişlik. kapasitə. 1.alma. pəzirayi. 1.alməni. çəkim. 

çəkiçilik. cazibə. 1.çəkim. gözəllik. cazibə. 1. əxz. - alım 
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satım: alış veriş. əxz o əta. 1. tutar. hozə. 1. alacağ. borc. - 

alımçı: alıcı. alacağlı. - alım vermlə satqaşmaq: birbirnə 

satmaq. - sənin alımın mən ötədim.  

- alım satım: alqu berqu. alış veriş.  

- alım berim: ticarət. alış veriş.  

- gücalım: musadirə. 

- alım gücü: satın alma gücü.  

- alım satım: alışveriş.  

alımcımaq  vergi almaq. para toplamaq.  

alımçı  almaçı. 1. alan. 1. maliyatçı. vergi pul toplayan.  

alımqa  alımğa.katib. münşi. ılımqa. yazıcı. katib.  

alımqamaq  alımğamaq. uğurlamaq. alğamaq. xeyir dua vermək. 

alqışlamaq.  

alımlanmaq  alımlı olmaq. çəkicilənmək. duzlanmaq. duzlulanmaq. 

cəzəbəli olmaq.  

alımlatma  alımlatma. alğılatma. aldırtma. gözdəriş. göstəriş. gözə 

soxma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

alımlı  1. qolay. alay. alaylı. əlverişli. yaqımlı. tutumlı. 1. cartı. 

yartı. yaxşı. şik. çəkici. cazibəli. gözəl. göyçən. göyçə. 

gözə xoş gələn. dilbər. tırvaq. tıvraq. dıvraq. cıvraq. 
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yaxışıqlı. çapan. cəvan. 1.almənli. çəkimli. cazibəli. içən. 

içəgən. çəkici. hopan. cəzbəli. cazibəli. 1.duzlu. xoş. 

1.bəğənik. gözəl. dilmə. diləm. oxşuq. xoş. lətif. zərif. 

1.çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. əzəmətli. 

1. borclu. bestankar. - alımlı görüb armadı: borclusun 

görməkdən utanmadı, usanmadı. 1. gəlbet. yaxışıqlı. gözəl. 

süyümlü. sucuq. şirin. sevimli. quvatlı. sevimli. sayqılı. 

hörmətli. - alımı olmayan: aybatsız. çirkin. yaxışıqsız. 

biçimsiz.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək. 

- alımlı olmaq: alımlanmaq. çəkicilənmək. duzlanmaq. 

duzlulanmaq. cəzəbəli olmaq.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- alımlı çalımlı: göstərişli çəkici. 

alımlıq  alacağlı. alacağı olan adam.  

alımlılıq  aybatlıq. süysəllik. sevimlilik. quvatlıq. çaxımlıq. çağlılıq. 

yaxıllıq. çəkicilik. cəzzablıq. cəzbəlilik. cazibəlilik. 

duzluluq. xoşgillik.  
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alımsı  1.alca. alıca. ala çalar. 1.qırmızısı. - qəhvə rəngi, alımsı 

(qırmızısı) bənək: sis. çis. çiş. 

alımsınmaq  1. alır kimi görünmək. 1. doymaq. tə'min olmaq. 

alımsız  1.məhrum. 1. zəhlə gedmiş. 1.çəkimsiz. sevimsiz. 

qovman. cəzbəsiz. cazibəsiz. 1. çapqaqsız. yapqaqsız. 

çirkin. qılıqsız. çəlimsiz. üzünə baxılmaz. 1. quvatsız. 

göstərişsiz. silik. biçimsiz.  

- yararsız, alımsız olan: iş yox. - bu yerlərdə iş yox.  

alımsızlıq  məhrumluq.  

alımtıq  almatıq. 1.alma tikə. iqtibas. istiarə. 1.ödünc. borc. 

əğrəti. 

alın yazısı  bol. bul. bulda. şans. bəxd.  

alın   

- açıq alınlı: gülər üzlü.  

- alın yazı: bolca. olca. yazı. yazqı. muqəddərat. təqdir. qədər. 

fatal. 

- alna taxılan inci, mıncıq: qaqma.  

- alna düşən saç: kəkül. kəkil. pərçəm. 

- alna düşüb duran saç bölümü: kəsmə.  

- alnına gün doğmaq: bəxdi açılmaq. 
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alın  <> aln.  

alın  alınğ. <> aln. 1. (<> anıka (sans).). 1. ön. qarşı. yüz. - alın 

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

bağı: alın danğı. ləçək. - alın danğı: ləçək. alın bağı. - alın 

təri: əmək. zəhmət. tərim. dərim. - alın yazısı: yazğıt. 

yazılqan. yazmış. peşenə. pişanı.1. önləm. yaqlıq. 1. törəm. 

sağtanu. sağıntı. toxdam. tədbir. 1. ann. banğlay. 

manğlay. - alnının iki yanı: tuluğum. toluqum. doluğum. 

girgah. - alnın iki yanı: çəkə. şəqiqə. 1. yalın. sütlü məmə. 1. 

qaçat. qaşat. cibhə. cəphə. 1. qapaq. qabaq. 1. hər 

nərsənin uca, enli, geniş, hündürü. dağın önək, yüksək 

yeri, burunu. dağın ön capısı. səngərin, qulluğun ön qolu. 

1. bəxd. şans. iqbal. - alınlı: bəxdli. şanslı. iqballı. yüksək 

nərsə.  

- alnında ağ ağaxıntı olan heyvan: qaşqar. sağar.  

- sakar, dor at: alnı qaşqay, doru at.  

- alna, boyuna, başa sarılan, böyük sarıq, şal: çəmbər. 

çənbər. - alın yazısı: üz yazısı. baş yazısı.  

- alnına gün doğmaq: bəxdi açılmaq.  

- alna bağlanan bağ: qıskəsti. ləçək. alınçək. 
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- alın bağı: qaşbasdı. başsarıq. alnasarıq.çatqı. ləçək. 

başsarıq. alnasarıq.  

- alın cigisi: səqrəmə.  

- alın çatı: alnın orta bölümü. iki qaşın arası.  

- alın çatqısı: alınçək. ləçək. alna bağlanan bağ. qaşbastı. 

başsarıq. alnasarıq. 

- alın çatmaq: qızıqmaq.  

- alın damarı: uyat. utanc. həya.  

- alın damarı çatlamaq: ar damarı çatlamaq: uyatın, utancın, 

utanmasın itirmək.  

- alıntəri: əmək. çalışma.  

- alnı açıq, üzü ağ.  

- alnı ağ: alnı açıq: arın. təmiz. mə'sum.  

- alnı dövül dərsi: utanmaz. ırsız. hırsız. arsız.  

- alnın çatı: alnın ortası.  

- alnından öpmək: çox bəğənmək.  

- alnından tər boşanmaq: çox əmək çəkmək.  

- alnını çatmaq: qaşların çattırmaq.  

- alnını qarışlamaq: boy demək. meydan oxumaq.  

- alnın ağıyla: namusla. şərəflə. 
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- para verib mal alın, oğul verib qız alın. (oğul: bəsili, 

ərdəmli oğlan). - para verdik mal aldıq, oğul verdik qız 

aldıq.  

- alın yazı: bolca. olca. yazı. yazqı. muqəddərat. təqdir. qədər. 

fatal. 

- alna düşən tel: çaqma. pərçəm.  

- alna taxılan inci, mıncıq: qaqma.  

- alnında axması olan malqara: çaşqa. qaşqa.  

- uşaqlarda alna düşən pərçəm, saç: çappıç. çappuş. çapıç. 

çəpiç. çamıç.  

- alın qarası: baxtsızlıq. qara baxlıq.  

- alnın damarı çatlamış: utanmaz.  

- alın tirmək: bunqamaq. bunamaq. səfehləmək. uşaqlıq 

edmək.  

- alın yazısı: yazqi. yazı. qadər. muqaddərat. - alın saçı: kakil. 

alnıda olan saç, saçaq. meş. məşə'l. 

- alnı üsdə saxlanılan: alınçək bağı. alınçaq. ləçək: qaş 

basdı. 1. çatqı. sevgili. dildadə. əsabə.  

alınaq  alın aq. alnı ağ. dürüst. namuslu.  
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alınamaq  alnamaq. alınımaq. alıntılamaq. ağdarımaq. ağdarımaq. 

çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. götürünmək. 

ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

alınan  tutulan. qəbul olunan.  

- bir duruma alınan, uyuşan ərincək: bir durumdan 

etgilənən, mütəəssir olan.  

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi.  

alınasanğ  əcələ. 

alınc  alnıc. saluc. içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. 

duyquc. ötəç. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç. ilham.  

alınca  sevimli. gözəl. dilmə. diləm. istəkli.  

alıncahan  alıncağ han. istəkli, uğurlu xan.  

alıncaq  1. çəkici. cazip. 1. alınğan. incə.  

alıncaq  alıncağ. anulcağ. yavaşca. - anulcaq qulağına ayıtdı ki. 

alıncı  coşan. qanlı adam. 

alınçaq  alınçək bağı. ləçək. alnı üsdə saxlanılan. qaş basdı.  

alınçək  > ləçək. çatkı. 

alınçəq  alınçək. ləçək. qıskəsti. alna bağlanan bağ. alna 

bağlanan bağ. qaşbastı. alın çatqısı. başsarıq. alnasarıq. 
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alınıb  - alverdə pul alınıb verilən yer: kasa. qapsa. 

alınılmaq  - qarşısına alınılmaq: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək.  

alınımaq  alnamaq. alınamaq. alıntılamaq. ağdarımaq. ağdarımaq. 

çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. götürünmək. 

ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

alınırsa  qəbul olunursa. - itin yalvarı alınırsa, göydən gəmik 

yağar.  

alınq  alınğ.bax > alın. 

alınqa  alınğa.yalınqa. alov. yalov. isti. qızaq.  

alınqan salınqan  dəğişdiriləbilir. - alınğan salınğan tişlər: 

taxma dişlər.  

alınqan  alınğan.alağar. 1.duyağar. duyar. duyarlı. etgin. təpgin. 

deşgin. dəğgin. izgin. əzgin. toxnu. incik. hissili. həssas. 

1.avanaq. qolay avlanan, qandırılan. alıq. 1.hər bir nəyi 

qurdalayıb özünə qarşıt sonuc aramaq, çıxarmaq. özünə 

almaq. həssas. 1. qırlı. nazlı. 1. alınan. incinən. incik. 

inciqiş. tarıcaq. darısaq. gücənən. həssas. içli. duyğulu. 

1. buruq. qırqın. üzgün. dərdli.1. dəğmə düşər. hər nəyi 

içinə alan. 1. qıntılı. həvəsli. kaprisli. 1. yalavçu. həssas. 
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dəli. çılqın. çıldırmış. 

- aşırı alınğan olmaq: bulutdan şeh qoparmaq.  

alınqanlıq  alınğanlıq.həssaslıq.  

alınqanmaq  alınğanmaq.alınmaq. dəğmə düşərli olmaq. incinmək. 

gücənmək.  

alınqasaman  alınğasaman !. tələsmə !. 

alınlı  1. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. həyasız. 

hırsız. ırsız. qustağ. sırtıq. 1. ön üzü geniş nəsə, yapı. 1. 

alnı enli, geniş. 1. üzlü. utanmaz. qorxmaz. güstax.  

alınlıq  1. geniş annılı. - alınlıq ər: geniş, yüksək alınlı adam. 1. 

alınlı. bəxdli. şanslı. iqballı. yüksək nərsə. 1. qadınların 

alna taqdıqları altınlı, gümüşlü süs. 1. bir yerin önündə 

taxılan yazı, tablo. 1. üzlük. üstlük. hər nəyin dışarsında 

olan süs, göstəriş. 1. heyvanlara taxılan başlığın, alna 

gələn bölümü.  

alınma  alnığma. 1. arxayınlıq. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. 

qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. 

qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 
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gümənik. güməniş. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. 

ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. 

issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. 

söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 1. qəbul 

olma. qəbulluq. - alınmazı qutluyuruz. 1. özləşi. özləşən. 

özləşim. özləşin. iqtibas. 

alınmaq  1. alnıqmaq. tutulmaq. qapılmaq. darılmaq. soğumaq. 

qırılmaq. qocunmaq. gücənmək. incinmək. pozuşmaq. 

burulmaq. çıldırmaq. dəlirmək. qızmaq. azdırmaq. 

başdan çıxmaq. qudurmaq. hirslənmək. 1. soxulmaq. 

batırılmaq: bulanmaq. sınmaq. cummaq. 1. qırtıymaq. 
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qırcanmaq. küsmək. 1.alınğanmaq. dəğmə düşərli 

olmaq. incinmək. gücənmək. fəth olunmaq. tutulmaq. 

əsirlənmək. 1.bəğənilmək. qəbul olmaq. 1.edinmək. 

qavranmaq. qazanmaq. sağlamaq. 

yiyələnmək.sahablanmaq. 1.ələ düşmək. tutulmaq. 

yaxalanmaq.1.görünmək. qəbul olunmaq. mənzur olmaq. 

1.mənimsənmək. qəbul edilmək. 1.pəzirayi olmaq. 1. 

qapılmaq. batırılmaq. dəlirmək. çıldırmaq. qızmaq. 

öfgələnmək. xuysuzluq edmək. ortalığı birbirinə qatmaq. 

1. unanmaq. onanmaq. razılaşmaq. 1.üzülmək. mütəssir 

olmaq. 1.qocunmaq. kovcunmaq. oyunmaq. oyalanmaq. 

düşünmək. çəkilənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. işgillənmək. 

birələnmək. ürkünmək. 1.könül qoymaq. könüllənmək. 

küsmək. gücənmək. darılmaq. qırılmaq. 1.qızmaq. 

içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. hıcqınmaq. 

öfkələnmək. 1.inanmaq. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, 

çıxmaz (girməz) yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz 

(izsiz) yola, alınma (inanma).1.qəbul olmaq. - duası 
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alınmaq, qəbul olmaq: umac qapıları açılmaq: hacət qapıları 

açılmaq. 1. iddəada bulunmaq. alsığmaq. 1. soyulmaq. 1. 

basıqmaq. basınmaq. sınmaq. 1. mənsub olmaq. 1. 

təvrişmək. devrişmək. çevrişmək. çönüşmək. vuruşmaq. 

1. qablanmaq. qaplanmaq. qəbul olunmaq. qəbullanmaq. 

1. sığmaq. içinə girmək. 1. mütəssir olmaq. - nə tez 

alınırsan belə. 1. dəğər tapmaq. dəğinmək. tutunmaq. 

bahalanmaq. qiymətlənmək. 1. qapılmaq. aldanmaq. iğfal 

olunmaq. 1. eşitilmək. duyulmaq. duyqulmaq. 

duyqalmaq. dinələnmək.  

- kötü mala basınmaq, satınmaq, alınmaq, sırıqlanmaq. 

aldanmaq: qaqalanmaq. dimdiklənmək.  

- ələ alınır: işə yarar. - açığa alınmaq: görəvindən alınmaq, 

çıxarılmaq.  

- açığa çıxmaq: 1. bəllənmək. anlaşılmaq. 1. açığa alınmaq. 

işdən çıxarılmaq.  

- açığa vurmaq: faş edmək. izhar edmək.  

- açığını bulmaq: faş edmək. 

- açıq ağız: abdal.  

- açıq alınla: doğruluğundan əmin olmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

436 

- ağıza alınmaz: çox qaba. kötük. gödük. qırt.  

- bir duruma alınmaq: ərimək. ərinmək. bir durumdan 

etgilənmək, mütəəssir olmaq.  

- görəvdən alınmaq: işdən çıxarılmaq.  

- nərsə alınmaq, çatılmaq, ulaşmaq. almaq.  

- aylıqlar alındı.  

- alta alınmaq: qapallanmaq. basdırınmaq.saldırınmaq. 

təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. 

tə'sirlənmək.  

- bir duyuya, nərsiyə birdən vurunmaq, qızşınmaq, 

alınmaq, tutunmaq: qapınmaq.  

alınmalı  almal. alman. alsım. alasım. lazim. 

alınmalıq  almalıq. ednişik. edinişik. edinməli. qazanmalıq. 

qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. götrüşüq. 

götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

alınmani  <> alınmalı.  

alınmayan  düşük. keçməyən. məqbul olmayan.  

alınmaz  1.ölçünülməz. sezilməz. ağla gəlməz. 1.seçilməz. 

sezilməz. hissolunmaz. görünməz. ayırdılmaz. qanılmaz. 

düşnülməz. yanğınılmaz. 1. utuzmay. yenilməz. 1. mə'təl. 
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- alınmaz qaldıq. 1. qadamaz. qaptanmaz. fəth olunmaz. 

sarsılmaz. - ağıza alınmaz: tiyərsiz. yaxışıqsız. uyqunsuz. 

açıq saçıq. 1. dəğməz. tutunmaz. gəlməz. - sözə alınmaz 

işlər: danışmağa dəğməz işlər.  

- ağıza alınmaz: iğrənc, ağır söz.  

- ağza alınmaz: yeyilməz. içilməz. tatula. dadula. dadı kötü. 

dadıq. dadıqmış.  

- bir duruma alınmaz: bir durumdan etgilənməz, mütəəssir 

olmaz: əriməz.  

- başına baxıb göt alınmaz.  

- ələ alınmaz: yaramaz. kötü. fəna.  

- dilə alınmaz: ağıza gəlməz: çox qaba, çirkin söz.  

alınmış  1.edinlik. edinilmiş olan. qavranılmış. sahablanıq. 

yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış müktəsəb. 

1.qapılmış. məqbuz. 1. alısta. edinmiş. hazır.  

- nərsiyə alınmış, alışmış, öğrəşmiş: alqaş. - qavqa alqaşı. - 

siqar alqaşı. - içgi alqaşı. - gəzmə alqaşı.  

- yağı alınmış yoğurt: qatıq.  

alınsalıq  başlığının alna gələn bölümü.  
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alınsıq  alınsığ. alınsıv. alındıc.alıntığ. histərik. əsəbi. sınırlı. 

sinirli. cinlil. tez alınıb özünü itirib hirslənən. 

alınsıqlıq  alınsığlıq. alınsıvlıq. alıntığlıq. alındıclıq. sınırlılıq. 

sinirlilik. əsəbilik. histiriklik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib 

hirslənişlik.  

alınsıv  alınsığ. alındıc.alıntığ. histərik. əsəbi. sınırlı. sinirli. cinlil. 

tez alınıb özünü itirib hirslənən. 

alınsıvlıq  alınsığlıq. alıntığlıq. alındıclıq. sınırlılıq. sinirlilik. əsəbilik. 

histiriklik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib hirslənişlik.  

alınsız  alnsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

üzüntülü. düşgün. düşüksüz. dönşüq. qarabəxd. qarabet. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 

çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. 

qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. 

yoltaysız. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. 

nəgələsiz.  

alınta  alında.alnıda. alıyda. qabaqda. öndə.  

alıntəri  əmək. çalışma.  
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alıntı  alındı. 1. məqbuz. 1.iqtibas. nəqli qovl. 1.qəbiz. rəsid. 

məqbuz. 1. tapu. tamsıq. təməsik. çək. malikiyyət. 1. 

yağma. çapıl. qənimət.1. alnama. alnam. alnım. ağdarıq. 

ağdarı. ağdarma. çıxarı. çıxartı. götrü. götürü. ödünc. 

ödüş. iqtibas.  

alıntıc  alındıc.alıntığ. alınsığ. alınsıv. histərik. əsəbi. sınırlı. 

sinirli. cinlil. tez alınıb özünü itirib hirslənən. 

alıntıclıq  alındıclıq. alıntığlıq. alınsığlıq. alınsıvlıq. sınırlılıq. 

sinirlilik. əsəbilik. histiriklik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib 

hirslənişlik.  

alıntıçı  alnamaçı. alnamçı. alnımçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. 

ağdarmaçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

alıntıq  alıntığ. alındıc. alınsığ. alınsıv. histərik. əsəbi. sınırlı. 

sinirli. cinlil. tez alınıb özünü itirib hirslənən. 

alıntıqlıq  alıntığlıq. alındıclıq. alınsığlıq. alınsıvlıq. sınırlılıq. 

sinirlilik. əsəbilik. histiriklik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib 

hirslənişlik.  
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alıntılamaq  alnamaq. alınamaq. alınımaq. ağdarımaq. ağdarımaq. 

çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. götürünmək. 

ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

alıntırmaq  alındırmaq. 1. alışdırmaq. içərlətmək. hincindirmək. 

hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. qızdırmaq. 

qızıtmaq. 1. könül qırmaq. gücəndirmək. qırıtmaq. 

darıtmaq. 1.dəlirtmək. qudurtmaq. azdırmaq. çıldırtmaq.  

alınyazı  başyazı. yazı. yazqı. dizgi. düzgü. dizgə.  

alınyazısı  yaza. qalam. bəxt. taleh. qədər.  

alır qöz  alır göz. diqqətli, alıcı göz. 

alır  alqır. göt. götür.  

- alır almaz: bəlli bəlirsiz. tutar tutmaz. elə belə. yavaş, 

yumşaq olaraq.  

- astar verib, üz alır, götün verib, baş alır. 

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

alırcasına  soluq soluq. sürpük sürpük. dəniz soluğanı. fırtınadan 

sonra səkrək səkrək, soluq soluq, alırcasına qıyıya gəlib 

çarpan dalğa.  

alıs  araş. 1. (< al <> ar: ara. ala: uzaq). alis. alas. alız. uzaq. 

çaş. azqın. düzdən uzaqmış. - alıs, dış olmayan: olmayan. 
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yaxın. doğan qarnaş. 1. əsil. soylu. kübar (< kop). qabır. 

böyük. 

alıs  uzaq. - alış veriş  alış beriş: alım berim. alış verış. ticarət.  

alısıq  alasıq. alagöz. optimist. xoşbin. (# qaragöz: qarasıq. 

qarısıq. qaraç. koraçı. pesimist. bədbin).  

alısıqlıq  alasığlıq. alagözlük. optimistlik. xoşbinlik.  

alısım  1. şeh. nəm. - alısım odun: şeh. nəm odun. 1. bitən ot. 

çıxan ot. yüksələn bitgi. 

alısın  çayır biçiltiktən sonra təkrar çıxan otlar. gənc. körpə. 

- alısın urmaq: çayırda otların çıxması.  

- yanğı alısın urqan qırdış:yeni ot çıxan çayır.  

- ingən alısın: ikinci, üçüncü kərə biçilən ot.  

alısqı  ötəki. uzağki. uzaqdaqi. 

alısqırmaq  alısdırmaq. alıslatmaq. alsatmaq. arqatmaq. irgətmək. 

ıraqlatmaq. ırqatmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək.  

alıslaşu  aralaşu. 

alıslatmaq  alısqırmaq. alısdırmaq. alsatmaq. arqatmaq. irgətmək. 

ıraqlatmaq. ırqatmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək.  

alısmaq  uzaqlaşmaq. bitmək. otun yüksəlməsi. çıkması. bağ 

alısdı. 
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alısta  1. alınmış. edinmiş. hazır. 1. alışmış. tərbiyələnmiş. 1. 

yalısta. arısta. arı. təmiz.  

alıstırmaq  alısdırmaq. alısqırmaq. alıslatmaq. alsatmaq. arqatmaq. 

irgətmək. ıraqlatmaq. ırqatmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək. 

1.alındırmaq. içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. 

hıcqındırmaq. öfkələtmək. qızdırmaq. qızıtmaq. 

alış çalış  alım verim. dəğiş toxuş. 

alış çalışdırmaq  alçalmaq. çalmaq. əvəzləmək. 

alış  1. öğür. tay. tuş. yar. yoldaş. əş 1. pay. bölük. 1. hazırlık. 

təyərlik. 1. qəbul. altış. - alışına düşmək çətindi. - alış çağı: 

qəbul zamanı. 1. sorqu sual. borclunu borcu üzrə sorquya 

çəkmək. 1. suyun ağzı. hovuzda suvatdan su tökülən 

yeri.1. adi. bayağı. 1. ılış. mədəni. 1. şaftalı. aluç. 1. yenir. 

görnək. vərziş. adət. 1. dəlik. deşik. ağız. su, göl, bulaq 

ağzı. suyun axıb tökülən yeri. 1. bazxast. 1. (bilgi. pul) 

nərsə almaq üçün kimsəni sorquya çəkmə. 1. pay. ulaq. 

ülək. nəsib. bölük. bölək. qismət. şans. bəxt. tapış. 1. 

görtük. adət. 1. berqü. salğıt. zəkat. xirac. bac. 1. alma. 

tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. 

əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. 
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yaxalama. ittixaz. əxz.1. alşıt. alşım. tutum. yöntəm. xuy. 

rəftar. - alış qanla girər, sümüklə çıxar. 1. aluç. şaftalı. avın. 

avun. avlan. adət. borcun geri istəmək işi. 

- oylumsuz alış veriş: yetəriz tutarda alver.  

- alış dəğiş: - alış dəğiş edmək alışmaq.  

- alış satığ: alış veriş. əxz o əta.  

- alış veriş edmək: mücadilə, müarizə edmək. tutaşmaq. 

tutuşmaq. alışmaq. odlanmaq.  

- alış veriş: alqu berqu. alım satım.  

- alış veriş: alım saım.  

- görməcə alış veriş: görməcə. görmək şərti ilə.nərsəni görüb 

baxmaqla almaq.  

- alış aşırı: alış, alşaq dışı: > alşarı) alışılmamış nərsə. 

eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. şaşırcı. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf. 1.alma. 1. özgülük. özəllik. 

yöntəm. xuy. özgülük. təbiət. sinis. adət.  

- alış bəriş: bir haqqı alma. vermə.  

- alış dəğiş: mubadilə.  

alışagəlmək  alışmış olmaq. öğrəşginmək. alışılmaq.  
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alışan  1. alığan. 1. otuşan. tutuşan. odlaşan. od tutan. yanan. 

yanışan. yanğışan. yaxınan. yaxışan. yaxnışan. - çapıq 

alışan, çapıq sönüşür. (çapıq bəğənib, çabıq vazkeçənlər 

üçün söylənir). 

alışaşırı  (- alış aşırı: alış, alşaq dışı: > alşarı) alışılmamış nərsə. 

eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. 

şaşırcı. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf.  

alışıq törəşiq  alşık törşik. alış törüş. ürf.  

alışıq  alşıq. 1. yanışıq. yaxışıq. yanmış. tutruq. tutaştırıq. tutqu. 

tutaq. 1. qarışıq. dəğişik. 1. vurqun. aşıq. 1. iyələnqən. 

öğürlük. könqən. könüllü. könüldəm. köndəm. usanış < 

metatez > unus. öğrənqıc. ünsiyyət. ülfət.1. atım. əkli. 

öğrəşmiş. mö'tad. 1. tutaşturuq. (od yaxmaq üçn) qov. qav. 

tutaş. 1. mə'nus. tanış. aşına. 1. mö'tad. 1. əhliləşmiş. 

evçiləşmiş. 1.əkli. əkdi. becəri. evcil. uysal. əhli. pərvəri. 

1.alışqan. adət. 1. ılışıq. mədəniyyət. 1. əkdi. mö'tad. 1. 

təcrübəli. idmanlı. işlək. 1. adət. - alışıq, varlığın ikinci 

özüdür. 1. dəb. təb. rəsm. usul. - bu elin alşığı böylə. 1. 

tutacaq. alışqan.  

alışıqan  alışığan.olağan. bayağı. adəta.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alışıqın  düşgün. tutqun. düçar. mübtəla. - bu alçağın nəyinə 

tutqun oldun. - tutqunluqdan boşun qıl. - tutqun vermək: 

tutulmaq.  

alışıqlar  alışqanlıqlar. adətlər.  

alışıqlıq  1. yaraşıqlı. uyumluq. 1. mənusiyyət.  

alışılagəldiyi  - alışılagəldiyi kimi: görünür kimi. görüşdüyü kimi. 

bayağı. düz. olağan. mə'muli. ələladə. - düz bir kişi. - düz 

bir şəhər, yol.  

alışılan  avınçu. avunulan.  

alışılmaq  1.uzlaşılmaq. bağdaşılmaq. ara tapınmaq. düzülmək. 

dizilmək. 1.alışmış olmaq. öğrəşginmək. alışagəlmək. 

alışılmamış  aşılınmamış. əmiksiz. ünsiyyətsiz. yatqınsız. ğeyri munis: 

ğeyri mə'nus.  

- alışılmamış nərsə: alşarı ( < alış aşırı: alış, alşaq dışı). 

eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. şaşırcı. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf. 

- ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, kimsə: qırqıq. yarıtıq (# 

yaratıq).  
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alışılmış  aşılmış. 1. adilik. bayağılıq. mö'tad. 1. ünsiyyətli. munis. 

1.basbayağı. ələladə. adi.  

- alışılmış yol yötə, yörtə: qaradüzən.  

alışıltıqı  alışıldığı.bayağı. ola gələn.  

alışım  alışış. alışma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. 

uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. birləşmə. 

birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. 

birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. 

doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir 

olma. andantlatin. muvafiqət. e‟tilaf.  

alışınmaq  1. dəğişmək. 1. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. 

tutşunulmaq. isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. 

ısınmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. içə yaxınılmaq. 

yaxnışınmaq. yadırqısı, qəribliyi gedilmək. - bir yerə 

ısınmaq: iyicə yerləşmək.  

alışınmamış  alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı: 

alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. əcib. ənayi. 

eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. şaşrınıq. 

çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. ğeyri 

mə'mul. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alışıntırmaq  alışındırmaq. dəğişdirmək. yerinə keçirmək.  

alışır  öc alır. qızışır. - küləkdə, cılız od sönər, tonqallı od öc 

alır.  

alışış  alışım. alışma. 1. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. 

uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. birləşmə. 

birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. 

birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. 

doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir 

olma. andantlatin. muvafiqət. e‟tilaf. 1. alovlanma. 

alovlanış. tutuşuş. tutuşma. yanma. yanış. yaxınma. 

yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. odalış. iştial.  

alışqan  1. alışçı. (alış verişçi). xəridar. 1. tutacaq. alışıq. 1.alışıq. 

adət.1. alışmış. aşılmış. adi. mö'tad. 

- tüstü alışqanı: hoppuc. höppüc. hopçu. hopuçu. 

höppüc.çəkən. mö‟tad. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr 

hopan, çəkən kimsə. 1. ılış. alış. mədəni.  

alışqan  cıra. yanar. yanğı. od tutuşturacaq. tuturğa. 

alışqanlıq  1.alşıqlıq. alşıq. adət. yöntəm. xuy. 1. e'tiyad. adət. 

öğrəngəklik. düşünmədən yapılan nərsə. peşə. 1. 

ünsiyyət. üns. yatqınlıq. ülfət. aşınğallıq. aşınalıq. 
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1.görənək. özgülük. özəllik. fitrət. təbiət. kərki. kərəki. 

quruq. qurquş. adət. törə. 1.düşgünlük. tutqunluq. ibtila. - 

əl alışqanlığı: əl usdalığı. - alışqanlığından qalamamaq: 

ayağını alamamaq. 

alışqanlıq  bayağılıq. 

alışqanlıq  ılışan. xuy. qalı. karakter.  

alışqanlıqla  əl yordamiylə. əl alışqanlıqıyla.  

alışqanlıqlar  alışıqlar. adətlər.  

alışqanmaq  1. alışqanlıq qazanmaq. dadanmaq. uğraşınmaq. 

öğrəşinmək. 1. kökləşmək. xuy tutmaq. sümüyə işləmək. 

damara girmək, işləmək.  

alışqar  yandırmaya yarayan quru çörçöp. xəşəl. xəkə. 

alışqın  aşılqın. 1. alışmış. mö'tad. tiryəki. 1.çalışqın. ıssayşıq. 

islanşıq. idmanlı. vərzişli. tə'limli. təmrinli. 

alışqın  üyrənçək. çabuq öğrənən.  

alışlamaq  alışdırmaq. ılışdırmaq. ılışlamaq. mədəniləşdirmək. 

alışlı  atışıq. utuşuq. oduşuq. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. 

qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 
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tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

alışlıq  1. yaraşlıq. açığlıq > aşıqlıq. tanışlıq. ışıqlıq. ışarlıq. 

günəşlik. günlük. günəlik. yaxtılıq. aydınlıq. 1. yenik. 

enik. öğrəncək. adət. e'tiyad. mö'tadlıq. - siqara əsgidən 

eniki var.  

alışma  aşılma. 1.alışış. alışım. anlaşma. anlaşış. anlaşım. 

uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. 

doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, 

qurma. əl bir olma. andantlatin. muvafiqət. e‟tilaf. 1.alışış. 

alovlanma. alovlanış. tutuşuş. tutuşma. yanma. yanış. 

yaxınma. yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. odalış. 

iştial. 1. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. ülfət. 

1.çalışma. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. tə'lim. 

təmrin. idman. vərziş. məşq. 1. alışsayış. qanıqsayış. 

qanıqsıyış. mö'tadlıq. 1. avınc. avunma. öğrəşmə. 
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avunma. avınc. 1. yırtı.  

- alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranış: qalıt. - rəsm. risum.  

- alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə: 

qalıtçı. rəsm, risumçu.  

alışma  ısınma. aşınma.  

alışmaq  aşılaşmaq. 1. əkləşmək. əkişmək. dölləşmək. 

ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. 

tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. 

quyruq olmaq. 1.aşlanmaq. öğrəşmək. 1.qanıqsımaq. 

qanıqsamaq. mö'tad olmaq. 1.bağlanmaq. düşmək. 

qarışmaq. - alkola düşmüş bir. - qorxmazlığa düşük: 

qorxmayan. 1.mə'nus olmaq. 1.alı vermək. düşmək. 

uymaq. tutmaq. yaraşmaq. - açar kilidə alışdı. - siz ikiz 

biririzə alışırsız. - bu paltar sənə alışmır. - arac düşmək: 

vasitə olmaq. 1.aşılmaq. evçiləşmək. əhliləşmək. 

uyumlanmaq. uysallaşmaq. öğrənmək. 1. tutuşmaq. 

qanıqmaq. qanırmaq. qınıqsamaq. 1.alı vermək. 

yaraşmaq. uymaq. tutmaq. düşmək. - açar kilidə alışdı. - 
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siz ikiz biririzə alışırsız. - bu paltar sənə alışmır. - iki nəsnəni 

çalşmaq, alışmaq, dəğişmək: əvəzləmək. 1. alqınmaq. 

öğrəşmək. öğrənmək. örgənmək. usmaq. qündəlmək. 

kündəlmək. kövündəlmək. adət edmək. munis olmaq. 

yoldaşlıq, dosluq edmək. 1. tutaşmaq. tutuşmaq. 

odlanmaq qöylənmək. göylənmək. küylənmək. yanmaq. 

1. alış veriş edmək. alış dəğiş edmək. müavizə, bədəl 

edmək. mücadilə, müarizə edmək. mübadilə edmək. 

münabihə edmək. 1. almaqla uğraşmaq. 1. avunmaq. 

avınmaq. 1. ıddəada bulunmaq. 1. alqınmaq. etinmək. 

edqinmək. qılqınmaq. olqunmaq. adət edmək. qəbul 

edmək. təsvib olunmaq. qapışmaq. yiyələnmək. 

öğrəşmək. öğrənmək. örgəşmək. örgənmək. öğrəşmək. 

varışmaq. ülfət edmək. uyqurlaşmaq. önqürdəşmək. 

yolqanmaq. ağtarılmaq. tatanmaq. dadanmaq. üns 

tutmaq. mə'luf olmaq. mübtəla olmaq. yenişmək. 

yenirmək. öğrəşmək. adət edmək. - görə görə göz yenir, 

gedə gedə ürək yenir. - gözdən yenirməyən, ürəkdə qalmaz. 

1. arışmaq. avınmaq. avunmaq. adət edinmək. 

aldaşmaq. birbirini aldatmaq. - onlar aldaşa aldaşa yaşam 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

452 

sürdülər. - birbirizi aldaşmayın.  

- gözü alışmaq: nərsənin ilk etgisin itirmək. yadırqanmaz 

olmaq. qəribsəməmək.  

- tütün çəkməyə edinəmədim. - bu yasanı edindilər.  

- işləməyə, çalışmağa öğrənmək, alışmaq: yapartanmaq. 

yaparlanmaq. qaparlanmaq. qapartanmaq.  

alışmaq  ayaqsınmaq. qanıqmaq. taxdanmaq. öğrənmək. 

dadanmaq. töllənmək. bağlanmaq. üyrənmək. 

öğrənmək. üyürsünmək. evcilləşmək. əhliləşmək. 

yaxınlaşmaq. yaxınlıq duymaq. dəğişmək. düzəlmək. 

bağlanmaq. intibaq edmək.  

alışmaq  könükmək. öyrəşmək. iyələşmək. boyınsınıv (boyun 

qoymaq). boynamaq (qanuna. işə). boyun qoymaq. 

boyuna almaq. qəbul edmək. almaşmaq. almaşınmaq. 

gəğişmək. bölmək. parçalamaq. 

alışmamış  1. görgüsüz. dənəmsiz. təcrübsiz. toy. əcəmi. iş biliksiz. 

gözü qapalı. sınaqsız. təcrübəsiz. əcəmi. torlaq. çiğ. - heç 

yoxdan, torlaq yeğdir. 1. yadırqan. şaşıran. şaşrın. 

yabansı. qeyri mə'mul.  

alışmamış  avuncasız: ürkək. 
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alışmaş  cədvəl. bölük. parça. 

alışmaz  bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi. 1. uzlaşmaz. 

uymaz. baş əğməz. tutmaz. düşməz. yarıqmaz. 

alışmazlıq  bağdaşmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. dirliksizlik. dirlişiksiz. 

giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. 

içəqapanışlıq. imtizacsızlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. 

münzəvilik.  

alışmış  1. aşılqın. alışqın. alışqan. aşılmış. adi. mö'tad. 1. 

öğrəşmiş. usub.  

- nərsiyə alınmış, alışmış, öğrəşmiş: alqaş. - qavqa alqaşı. - 

siqar alqaşı. - içgi alqaşı. - gəzmə alqaşı.  

alışmış  ululmuş. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

454 

alışsayış  alışma. qanıqsayış. qanıqsıyış. mö'tadlıq.  

alıştır  tutştur. calaştır. qarışdır. dəgişdir. allı dürlü edmək. 

çeşitləndirmək. 

alıştırı  alışdırı. alışdırım. alışdırma. alşatı. isgərmə. ısqarma. 

ısqarı. yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. öğrəşit. 

öğrəşim. öğrəşmə. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın 

gidərmə. - hər işin isgərmə yolları var.  

alıştırı  alışdırı. bax > alışdırma. 

alıştırı  alışdırı. bax > alışıdırma. 

alıştırılmaq  yollaştırılmaq.  

alıştırılmış  alışdırılmış.yırtıq.  

alıştırım  alışdırım. bax > alışdırma. alışdırı. alşatı.  

alıştırış  alışdırış.əğitim. öğrəti. öğrətim. görgüt. aşıl. yanaq. 

çıxma. sayqıt. bəslək. tərbiyə. yetişdirmə. yetişdiriş.  

alıştırma  alışdırma. alışdırı. alışdırım. alşatı. isgərmə. ısqarma. 

ısqarı. yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. öğrəşit. 

öğrəşim. öğrəşmə. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın 

gidərmə. - hər işin isgərmə yolları var. 1.çalışdırma. ıslayış. 

islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. idman. 

vərziş. məşq.  
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alıştırmaq  alışdırmaq. (aşılaşdırmaq). 1. alışlamaq. ılışdırmaq. 

ılışlamaq. mədəniləşdirmək. 1. doğanlaşdırmaq. doğan 

edinmək. aşılaşdırmaq. öğrətmək. əkitimləmək. 

eğitimləmək. yetişdirmək. görgütləmək. təbiyə edmək. 

tə'lim vermək. 1. uyarlatmaq. uyumlatmaq. ısıtmaq. 

yaxlaşdırmaq. yoxlaştırmaq. öğrəşdirmək. çəkici, olumlu, 

qolay bir duruma gətirtmək. 1. yatındırmaq. - qanat 

alışdırmaq: bir işə yatınma, alışma üçün çalışmalar yapmaq. 

1. yollaştırmaq. adət vermək. öğrətmək. uyarlatmaq. 

uyumlatmaq. mənimsətmək. 1. avundurmaq. öyrətmək. 

örgətmək. öğrətmək. alışık edmək. yalındırmək. 1. 

dəğişdirmək. başqalaşdırmaq. dəğişmək. qanıqdırmaq. 

usandırmaq. 1. adaxlamaq. dəğişmək. calışdırmaq. qız 

verib almaq. hazırlamaq. bürünmək. 

yapındırmaq.1.dəğişdirmək. 1.iləşdirmək. ilişdirmək. 

istəyin (simpatisini) qazanmaq. kəndinə çəkmək. 

ısındırmaq. dadandırmaq. ayaqsınsırtmaq. 

dadandırmaq. iləşdirmək. ilişdirmək. taxdandırmaq. 

dadandırmaq. öğrətmək. üyrətmək. öğrətmək. eğitmək. 

üyürsündürmək. evcilləşdirmək. əhliləşdirmək. 
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yaxınlaştırmaq. düzətmək. yaravlatmaq. idman 

yaptırmaq. vərziş vermək. uyuşuqlatmaq. xamlığın 

atmaq. 1. ılışdırmaq. uyarlamaq. 1. tatandırmaq. 

dadandırmaq. mə'nus, mə'luf edmək. mübtəla etdirmək. 

1. vərdişlətmək. yavaşdırmaq. yumşatmaq. öğrətmək. 

tə'lim edmək. tə'nis edmək. amuziş vermək. əmişdirmək. 

əmzişdirmək.  

- əl alışdırmaq üçün məşq, təmrin edmək: qaralamaq.  

alışveriş  1.alım satım.1.alver. alaverə. alver. bazarlama. 

maamilə. sovda. - bazar, alver yeri, ocağı, mərkəzi: 

qapanlı. qapanlu. qapan. yapan. yapanlı. yapanlu. bazar. 

1.ilişgi. ilgi. irtibat. münasibət.  

- az para ilə alışverişə düşgün kimsə: çürükçü.  

- alış verişi qızdırmaq üçün deyilən söz, çağrış: "gəl!". - 

qapıza gəl qarpıza.  

- ən qabadayı alışverişli tükan: seçgin, yaxcı, bahalı mallar 

tükanı.  

- pulsuz alışveriş: payapay (paya pay). paya, mala qarşı 

verilən pay, mal. cins qarşıtı cins vermə. cinsi dadi sitəd.  
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alıvermək  1. alıb qurtarmaq. 1. alışmaq. düşmək. uymaq. tutmaq. 

yaraşmaq. - açar kilidə düşür. - siz ikiz biririzə düşürsüz. - 

bu paltar sənə düşmür. - arac düşmək: vasitə olmaq.  

alız  1. alaz. qarma qarışıq.1. cılız. arığ. quri. 1. kəsəl. xəstə. 

naxoş. - hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş.  

alızımsı  alzımsı. sozarımsı. kəsəlimsi. xəstəmsi. naxoşsım. 

alızlamaq  1. acizləmək. uşanmaq. oğulmaq. yorulmaq. əldən 

düşmək. hissidən hərəkətdən düşmək. 1. şıllaqlamaq. 1. 

səfehləmək. qarıqmaq. sayaqlamaq. 1. kəsəlləmək. 

xəstələmək. - hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş. 1. 

səfehləmək. qarıqmaq. sapaqlamaq. sayaqlamaq. 1. 

sozalamaq. ipiləmək. az ışıqla yanmaq. 1. sozalamaq. 

kəsəlləmək. xəstələnmək. naxoşlamaq.  

alızlamış  1. kəsəllənmiş. xəstələnmiş. - hörəkim alızlamış, 

kəsəllənmiş. 1. qorada. qurada (< quru). qurumuş. 

zayıflamış. əsgimiş. yıpranmış. işə dəğməz yaramaz. 

bitmiş. - qorada oyu (fikir). - qorada qılınc. - qorada araba. 

alızlanmaq  (od) ımızqanmaq. yumızqanmaq. sönüşünmək. sönmüş 

tay, sönmüş kimi görünmək.  
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alızlatmaq  çöngəltmək. sındırmaq. sımaq. sıymaq. dizə çökütmək. 

korlatmaq. 

alızlıq  xəstəlik. 

alqa qetmək  alğa gedmək. qalqınmaq. qalxışmaq. səskəmək. 

gəlişmək. 

alqa  1. (al: ön). iləri. ilərici. önə. öncə. - çin alqa: ilk öncə. - alqa 

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

ilərləci. 1. sığırın aşığ gəmiği. 1. daxi. hələ. 1. qabaqdan. 

ertədən. 1. ağır. 1. bağış. bağışlanmış. - alqa bulaq: 

bağışlanmış kölə. 1. durum. hal. görkəm. görnüş. əndam. 

vəziyyət. tərz. tür. cür. heyə't. 1. bitirici. yox edici. - alqa 

bölüq: vurucu tim. 1. alım. fəth. 1. fəhm. dərk. alğılama.  

- alğa bas !: irəli !. 

alqa  alğa. başlanğıç. 

alqa  həlqə. 1. qatalaq. möhrə. 1. biləkcə. biləzik. qanqal. 

kələp. kələf. çilə. çiğlə. 1. ilmik. ilmək. ( ip ucun qıvırıb, 

düğmələmə ilə əldə edilən həlqə). 1. büklüm. burqu. qanqal. 

qınqal. qonqal. çöngəl. qazıq. təkər. təkərlək. çəmbər. 

çənbər. dayrə. - sucuq, ip, saç qanqalı. 

alqab  qoç. dağ qoçı. ayğır. qoyun.  
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alqabaq  süsqabağ. bəzək üçün əkilib, becərilən qabağ.  

alqabasar  ilərici. öncü.  

alqabut  alpər. alpaqut. alp. ərən. qoçaq. yiğit. bağdur.  

alqac  yarqıc. 1. müşəvviq. 1. mühəyyic. 1. mühərrik. 

alqacı  aldav. aldadı. yalançı. aldaç. 

alqaç  (al + qaç). alğaç. qaçırılan qız.  

alqaçki  alğaçki.(al: ön) əvəllki. ilkin. 

alqaqlamaq  albaqlamaq. altaqlamaq. alqatlamaq. yığmaq. toplamaq.  

alqal  alqalı. alqalan. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək 

istəmiyən. gerici. mürtəce'. mütəəssib.  

alqala  yallah.  

alqalaq  alqalan. alqalı. alqal. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin 

dəğişmək istəmiyən. gerici. mürtəce'. mütəəssib.  

alqalan  alqalaq. alqalı. alqal. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin 

dəğişmək istəmiyən. gerici. mürtəce'. mütəəssib.  

alqalanlıq  alqalıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəməzlik. 

gericilik. mürtəce'lik. mütəəssiblik.  

alqalı  1. ağraqlı. 1. alqal. alqalan. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin 

dəğişmək istəmiyən. gerici. mürtəce'. mütəəssib.  
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alqalıq  alqalanlıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək 

istəməzlik. gericilik. mürtəce'lik. mütəəssiblik.  

alqamaq  1. ( < al: alp. güc). alpamaq. arqamaq. yoxlamaq. arayıp 

daramaq. 1. yarqamaq ulqamaq. yüksətmək. alqışlamaq. 

bəyənmək. övmək. mədh edmək. { ( l <> r) alqış: arqış: 

arxa gəlmək. dayaq gəlmək (≠ qalqış: qarqış: qaqqış (aradan) qaldırmaq. (iyi gedişin) dayandırmaq. durdurmaq }. 1. bitirmək. yox edmək. sona ərdirmək. bitiricilik. 

alqamaq  1. alımqamaq. uğurlamaq. xeyir dua vermək. 

alqışlamaq. 1. alqışlamaq. övmək.  

alqamaq  almaq. qapqamaq. qapdamaq. apqamaq.  

alqamaz  aldamaz. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. 

qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. 

ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

alqamazmaq  bax > alğımazmaq.  

alqan  1. alan. utan. çalan. fatih. 1. alan. qablan. qablayan. 1. al 

qan. tilit qan.  

alqanı  alalı. 

alqanqa  alağanğa. alana.  

alqap  alqapay. tutun. tutuq. əsir. 
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alqapay  alqap. tutun. tutuq. əsir. 

alqar  1. (< ələ qaramaq). əlqar. ələ baxan. təməkin. tamahkar. 

1. ( al + qar. "qar" arac düzəldən əkdi). almaq. çəkmək. 

qapsamaq ayqıtı. 1. əğic. otu çəkmək. eşmək. dalı 

əğmək aracı. 1. alqaş. bitirici. yox edici.  

alqar  onaylı. onoylu. sağ duyulu. ağıllı. düşüncəli. optimist. 

xoşbin. (# qaqmar: pesimist. bədbin.). 1. sevimli. bəğənli.  

alqara  əlqərə.1. qolsiləc. əlbezi. çapıt. çavut. yağlıq. yaylıq. 

hovlə. əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. 

silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən 

bez. əlsiləc. 1. tutacaq. tutac. qab dəsmalı.  

alqaraq  alqarağ. alqatın. alqaraqda. daha öncə.  

- alqaraqda: daha öncə. öncələri.  

- alqaraqdan: öncədən. daha əvvəldən.  

alqaraqda  al qarağda. alqaraq. alqatın. öncələri. daha öncə. 

alqaraqdan  al qarağdan. alqatın. öncədən. ilk olaraq. daha qabaqdan. 

daha öncədən.  

alqaraqtın  al qarağdın. öncəliklə. öncədən.  
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alqarısı  (al + qar (göz. baxış). 1. gözü aldadan. uyduran. yaydıan. 

1. cocuqları çəkindirib. qorxudub. hədələmək üçün 

uydurulan görüntü. qaraltı. alqım. ılqım. şəbəh. xəyal.  

alqarış  alaqarış > alayiş. 1. bulaşıq. 1. havalı. içi boş. yalançı 

süs. göstəriş.  

alqasa  əcələ. çapıq.  

alqasalı  tələsən. 

alqasamaq  1. qorxutmaq. hədələmək. 1. bax > alqınmaq. 1. 

zayıflamaq. zayıf düşmək. 1. ürkmək. şaşırmaq.  

alqasanmaq  1. qarışdırmaq. 1. dəğişdirmək. 1. aldanmaq.  

alqasatmaq  qarışdırmaq. dəğişdirmək.  

alqasımaq  yaman qızıq (qızqın) çox istəmək. 

alqasınmaq  zayıf düşmək. gücsüz qalmaq. quvvəttən düşmək.  

alqaş  alqar. 1. almaş. qarışıq. 1. bitirici. yox edici. 1. qaşqay. 

başqu. alnında ağ ləkəsi olan at. 1. ilişgi. rabitə. 1. ala 

bula. 1. alqış. afərin. 1. nərsiyə alınmış, alışmış, 

öğrəşmiş. - qavqa alqaşı. - siqar alqaşı. - içgi alqaşı. - 

gəzmə alqaşı.  

alqaşa  al ğaşa. qarıq. qəhbə. əğik məşrəb qadın.  

alqaşımaq  yerikləmək. qızıqca (qızqın) istəmək. 
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alqaşmaq  alqışlamaq. alqışta. ·.  

alqatın  alqarağdan. önqarağdan. öncədən. ilk olaraq.  

alqatınki  önqatınğı. öncəki. qabaxki. əvvəlki.  

alqatlamaq  albaqlamaq. altaqlamaq. alqaqlamaq. yığmaq. 

toplamaq.  

alqatmaq  1. aldatmaq. tavlamaq. tövləmək. təvləmək. ip bağlayıb 

dolandırmaq. 1. alğatmaq. qızartmaq. 1. alğatmaq. 

utandırmaq. 1. alğatmaq. qatmaq. dağıtmaq. 

qarışdırmaq. (> aloftən). 1. alğa atmaq. önüğmək. inkişaf 

edmək. 

alqay  (< al). alqın. bulanıq. qarışıq. - gözlərin alqay alqay olmuş.  

alqayış  önüş. ösüş. ösmə. gəlişmə. 

alqayıt  alqanmış. məhmud. bağışlanmış. məsud. qəbula 

keçmiş. ulu. 

alqazın  yaban, ası, vəhşi heyvan.  

alqazlamaq  əlqadlamaq. əlqazlamaq. əlqazalamaq. əlinə gələni, 

raslananı çalıb qoparmaq.  

alqı   

alqı vergi  alış satış.  
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alqı  alıq. alım. 1. anlayış. qanış. düşnüş. qavranış. sezim. 

sezimə. seziş. idrak. ehsas. hiss. yanğı. 1. ası. yarar. 

çıxar. sud. olca. fayda. 1. rüşvə. 1. vergi. maliyat. 1. 

qaşıq. 1. qənimət. 1.anlayış. ərişim. qursaq. kavsaq. 

kovsaq. qavrayış. qanış. düşnüş. qavranış. sezim. 

sezimə. sezmə.sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. 

öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. 

bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak.1. ası. 

sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. yaran. yarayış. yarıq. 

yarar. yağ. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. 

tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. 

yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. 

düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. 

çıxar. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda.1.alqım. alma. alğıma. alğılama. düşünmə. 

düşüncə. görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. anlayış. qavrayış. 

tələqqi.duyqu. duyu. duyum. duyma. yanğı. sezim. hiss. 

1. borc. bors. birouz. burıs. buıç. börç. 1. - alqı pıçağı. 

(almaq pıçağı). xaşxaşı cızıb, axan sütü almağa yarar ayqıt. 1. 
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xaşxaşdan alınıb çəkilən süt. 1. alacı. alası. alasa. 

alacağ. alasaq. qazanc. gəlir. - alqım vergi ilə çatmır. - 

alqın verginə (xərcinə) dəng olsun. - çox alqıdan çox vergi 

(xərc) çıxar. 1. ötnə. görəv. ödəv. vəzifə. öyqə. tapşırıq. 1. 

vergi. maliyat. - yol alqı: yol vergisi. 1. alacağ. ilgi. ələqə. 

irtibat. - sənin ondan nə alqın var ?. - bundan onun alqısı 

yoxdu. - işlə alğılı axdarış aparın. - alğıları pozun. 1. alqın. 

alıntı. çapıl. talan. yağma. vurqun. soyqa. sovqa. soyqun. 

qənimət. 1. anlayış. anlama. anlıq. ağıl. bəllək. us. varış. 

duyuş. duyum. duyu. duyqu. seziş. sezgi. ehsas. hiss. 

hissediş. duyarlılıq.1. ilk. - alqı burun: ilk öncə. 1. dərk. 

tanışlıq. hiss. 1. bayaxki. dəminki. aldağı. yanqağı. 1. 

qorxmaz. vurdumduymaz. 1. sözləşmə. saziş. - alqısız 

görüş: sözləşməyə, razılıqa çatılmamış görüş. - tunalqı: 

toplu, imumi sözləşmə. külli saziş. 1. icazə. izin. - alqısız: 

icazəsiz. 1. güc. zor. quvvət. - alqı sizindi: ərkiz var. ixtiyar 

iyəsisiz.  

- alqı burun: ilk öncə. - alqı burun: ilk öncə.  

alqıbıt  göbəkli.  

alqıcı  alımçı. təhsildar.  
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alqıç  bax > alqur. çivik. 

alqılam  alğılam.1.demə. anğılam. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. 

qapsam. içərim. içində olan. toplan. möhtəva. məfhum. 

məzmun fəlsəfə. - yaşam anlamı, alğılamı: yaşam fəlsəfəsi. 

1. anğılam. anlam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. 

yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. 

iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni. 

mə'na. 

alqılama  alğılama.alğıma. 1.alma. alqı. düşünmə. düşüncə. görüş. 

baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qavrayış. tələqqi. 1. alqa. dərk. fəhm. 

1.qənimət toplama.  

alqılamaq  alğılamaq.1.görmək. seçmək. tanımaq. - uzaqdan səni 

gördüm. - gözlərim görmür. 1.mənimsəmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. öğrənmək. içmək. əzbərləmək. 1.qanmaq. 

anlamaq. aydınlanmaq. düşünmək. qavamaq. dərk 

edmək. 1. alnamaq. anğılamaq. anlamaq. alğılamaq. 

qanlamaq. qanmaq. qavlamaq. qavramaq. avramaq. 

avlamaq. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. 

öğrənmək. yaxlamaq. yaxalamaq. tutmaq.1. alnamaq. 
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əzbərləmək. hifz edmək. 1. anlamaq. qanmaq. qədir 

vermək. tanımaq. tanıpbiliv. bilmək. uqlamaq. qabıldav. 

qabıldamaq. 

alqılamlı  alğılamlı.anğılamlı. anlamlı. sağtıq. sağıtlı. içərikli. içirlikli. 

içlikli. içərimli. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. 

dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. 

məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. 

mə'nalı.  

alqılanmaz  alğılanmaz.anlaşılmaz. sığınmaz. qavranılmaz.  

alqılatma  alğılatma.alımlatma. aldırtma. gözdəriş. göstəriş. gözə 

soxma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

alqım salqım  alğım salğım. ılqım salqım. salqım. salqın. ılqım. ilqın. al. 

sütük. sütlük. kölgə. sarab. su yatan yalı. sarap. 

alqım  alğım.1. qırtlaq. boğaz. boyun. hulqum. 1. buxaq. 

ğəbğəb (qat qat). 1. çənə. dövrə bər. yaxın. ön. - otun 

alxımında otur: yanında, qabağında. 1. dağ ətəyi. 1. 

göyquşağı. 1.yalğım. göyqurşağı. ələğimsağma. 

ılığımsağma. 1.alqı. duyqu. duyu. duyum. duyma. yanğı. 

sezim. hiss. 1. təhsin. alqış.  

- alqım sağma: göy qurşağı.  
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alqıma  alğıma.alğılama. alma. alqı. düşünmə. düşüncə. görüş. 

baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qavrayış. tələqqi. 

alqımaq  alğımaq.əldən vermək. - var yoxun alqıdı.  

alqımazmaq  alğımazmaq. alğamazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. 

anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. 

bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. 

duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. 

düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr 

edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. 

ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. 

ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. 

quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz sanmaq. 

olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. 

oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal 

verməmək.  

alqın   

alqın salqın  alğın salğın.alqı basqı. güc ilə. zor ilə qoyulan. tutulan. 

alınıb. toplanan vergi.  
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alqın  (1. < almaq. alınmış. 1 < al: cin. 1. < al. ulu. 1 < al: aln. ön). 

1. yılqın. gücsüz. ağır. axsa. axsat ( metatez> xəsdə). 

düşgün. battal. cılız. zayıf. 1. güclü. dolqun. olqun. ərgin. 

yetgin. baliğ. 1. alışıq. aşıq. yaxın (ışığa: yaxa vurulmuş). 

tutqun. dalqın. vurqun. sevdalı. məczub. məcnun. 1. 

çılqın. dəli. sapqın. qafası oynamış. hirsli. qızqın. kinli. 

öfgəli. anormal adam. - nədən böylə alqın qalısan?. 1. 

boğaz. iki qat. ağır ayaq. yüklü. qısırdal. 1. <> hulqum. 

soluq borusu. boğaz. 1. bayaqdan. ertədən bəri. çox 

qabaxdan. 1. hər nərsə. hər. - alqın sözə bağlanma könül. - 

alqın yerə vardım, mənə tay alqın (düşgün) görmədim. 1.alıq. 

şaşqın. aptal. bacarıqsız. aymaz. bön. salaq. 1. (< almaq. 

alınmış). arvad. ayal. 1. alğun. açıq qırmızı. 1. alıq. darılqan. 

somurtqan. işgilli. alınğan. həssas. əsəbi. 1. yanığ. əsir. 

tutqal. xəsarət. - qış alqını: qış soyuğuna vurmuş bitgi. - bu il 

bağda qış alqını var. 1. çox. artıq. - alqın yağış. alqın qar. - 

alqın xəsdə düşmüş. 1. kəsgin. iti. - bu pıçaq çox alqın. - 

alqın savaş. 1. alıcı. gözəl. göyçək. çəkici. iyi. issiqanlı. 

sevimli. cəzzab. - alqın göz: alıcı. çəkici. 1. ılıq. rəngsiz. 1. 

alqun. edilmiş. quşatılmış. yolluqa qoyulmuş. ərgin. arx. 
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keçgin. süzgün. su yolu. - alqınçı: su yolun arıtlayan. 1. iti 

su. hızlı axar. 1. ağır. yüklü. basan.- yükün alqın yanın 

qoğza. - alqın duruma düşdük. 1. ciddi. ağırbasar. 1. alqın. 

alıntı. çapıl. talan. yağma. 1. da'va. təpgi. kin. hınc. 

qısqaç. ərək. qərəz. - mən sizdən bu alqını gözləməzdim. 1. 

(al. aln: ön). əvvəldə. birinci. ilköncə. öncə. - alqın bundan 

başlayaq. - alqın. sizlərə mutluluqlar. alqın. siz bura xoş 

gəlmisiz. - alqın. tanrın adı ilə. 1. sərab. 1. yüksək yer. 1. 

bitiricilik, bitiriş. 1. barıp. hələ. daha. daxı. elə. indi. indik. 

endik. indilikdə. indəyə dək. entek. hənuz. - alqın 

gəlmiyib: hələ gəlmiyib. - alqın yeginən: daha, hələ yeginən. - 

beş il alqın gözlə: daha. - alqın çıkdi: indi çıkdı. - alqın mənə 

qarşı kimsə yox. 1. qışdan şikəst. kütürüm. götürüm. 

yatalaq. şikəst. 

alqın  alğın. (< alınmış). (yılqın). 1. qonuq. yolçu. müsafir. - 

alqın tüşləndi: qona düşdü. 1. əl. alan ayqıt. 1. alqına. 

alığna. ala çalan. 1. aluğdə. alalı. qarşıq. 1.imgələm. 

xiyalatlı. təxəyyüllü.1.məriz. xəsdə. kəsil. gücsüz. 1. 

salaq. salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). abdal. ənayi. 1. 

yıxıla yıxıla yeriyən. sallax. 1.alaq. dalqın. baxarkor. 
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baxakor. çevrəsində olub bitənləri görməmək. 1.xəsdə. 

kəsil. naxoş. 1.algün. parlaq ət rəngi. 1.alıq. çalıq. dəli 

dolu. dəli dülü. haşarı. 1.xiyallı. xiyalatlı. düşütlü. düşgün. 

tasarlı. iznəli. ılğımlı. 1. alağın. (> alğunə ars). ənlik. qırmızı 

toz ki, qadılar yanaqlarına sürərlər. 1. əlkən. yəpsəm. 

əpsəm. əbsəm. lal. gənğ. güng. tutmaz. - dili alğın, əlkən: 

tətə. pəpə. kəkə. tutla. dili tutulub yarım yarım söyləmək. 1. 

əlkən. toplum. tüdə. cəmiyyət. 1. alıq. mö'tad. 1. alıq. 

meyilli. 1. alıq. qaydan. qayğan. qayğın. qayın. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib. 1. dəli. 

kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. dəngəsiz. çıldırmış. çılqın. 

çaldırılmış. çalqın. qafası qantaq, qançaq. 1. qatıqlı. 

qarışığı olan. gümanlı. 1. daxi. hələ. 1. ilköncə. əvvəla. 

öncə. 1. munar. sağım. sərap.  

- alqın sən aytqan yumuşnu tolturalmadın: hələ söylədiğin işi 

yapamadıq.  

alqın  alğın. öngün. ilkin. 

alqına  alığna. alqın. ala çalan.  

alqınalmaq  alğınalmaq.alğınamaq. imgələmək. xiyallanmaq. 

təxəyyüllənmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

472 

alqınamaq  alğınalmaq. imgələmək. xiyallanmaq. təxəyyüllənmək.  

alqınamazlıq  alğınamazlıq.unutqanlıq. çəkənəməzlik. siliklik. 

singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. 

mənimsəyəməzlik. öğrənəməzlik. öğrəşəməzlik. 

aşınamazlıq. əzbərləyəməzlik.  

alqınca  alğınca. aldavılca. alabaşca. andavılca. avalca. anayıca. 

ənayicə. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  
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alqınçı  1. arıcı. arınçı. ayıqçı. yuvucu. 1. su yolun arıtlayan. 1. 

daxi. hələ.  

alqından  alğıntan. ilk öncədən. öncəki kimi. öncədən olduğu kimi.  

alqınlay  alğınlay.1. ilkin kimi. öncədən olduğu kimi. 1. öncədən. 

qabaxdan. - güvənc günləri ggörürüz alqınlay: xoşbət 

günləri. 1. önciki kimi. öncədən olduğu kimi.  

- quvənc günləri entidə görürbüz alqınlay: mutlu günləri yenə 

görürüz öncədən olduğu kimi.  

alqınlıq  alğınlıq.1. dalqınlıq. dalığlıq. qarıplıq. qarımlıq. çaşıqlıq. 

çaşqınlıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. 

heyranlıq. 1. salçalıq. saçığlıq. cacıqlıq ( < saçmaq). 

abdallıq. ənayilik. 1. da'va. təpgilik. düşmanlıq. kinlik. 

hınclik. qısqalıqç. qərəzlik. - sizin heç kiminən alqınlığız 

yoxdu.  

alqınmaq  alğınmaq 1. alığmaq. budallaşmaq. axmaqlaşmaq. 

səfehləmək. 1. alışmaq. qündəlmək. kündəlmək. 

kövündəlmək. öğrənmək. 1. alşınmaq. iyələnmək. 

etinmək. edqinmək. qılqınmaq. olqunmaq. qazanmaq. 

sahab olmaq. alışmaq. etinmək. edqinmək. qılqınmaq. 

olqunmaq. adət edmək. qəbul edmək. təsvib olunmaq. - 
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tütün çəkməyə edinəmədim. - bu yasanı edindilər. 1. 

bitmək. tükənmək. yox olmaq. məhvolmaq. - qayğu 

qəmim alqınar: dərd qəmim sona varar. 1. alığlanmaq. 

anımaq. hazırlanmaq. 1. dalqınmaq. dalıqanmaq. 

qarıblaşmaq. qarımlaşmaq. pozulmaq. pərişanlaşmaq. 

tasarlanmaq. 1. içinmək. qəbullamaq.  

alqınmaq  alqasanmaq. alqasanmaq. 1. (< alqın: hulqum). 

boğazlanmaq. soluğu kəsilmək. nəfəs nəfəsə düşmək. 1. 

yox olmaq. alınmaq. bitmək. tükənmək. 1. bətərləşmək. 

acizləmək. yatalaq düşmək. ağırlaşmaq. gücdən gücə 

düşmək. işdən düşmək. pisəlmək. gərginmək. 1. 

vurulmaq. aşıqmaq. 1. şaşmaq. ürkmək. alığmaq. 1. 

qarışmaq. 1. aldanmaq. 1. dəğişmək.  

alqıntın  alğındın.öncə. daha əvvəlki.  

alqıntıtmaq  alğındıtmaq. alğıtmaq. içindirtmək. içirtmək. icbara 

qoymaq. gərəklətmək. vacibləmək. məcbur edmək. 

qəbullatmaq.  

alqır  1. tamamlayıcı. bitirici. 1. qırqı. başa. şahbaz. baz.  

- alğır!: alır!. göt!. götür!.  

- alğır quşı: quş.  
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alqır  yuxar. anqırqi: sırtdaqı. daldaqı. 

alqısız  1. ilgisiz. sevimsiz. soğuq. donuq. antipati. dadsız. 

duzsuz. çəkimsiz. çəkgin. qaçqın. yavan. yabansı. 1. 

aldırmaz. qayğısız. başısoyuq. sorumsuz. tasasız. 1. 

bafasız. bağsız. 1. uyqunsuz. əlverişsiz.  

alqısmaq  çox istəmək. 

alqış  1. alqış. övmə. iyi dilək. dua. iyi təmənni. 1. sələvat. - 

yalavacqa alqış: peyqəmbərə sələvat. - alqış alqala: sələvat 

göndər. 1. təşviq. 1. du'a səna. - bizədə bir alqış ver. - ağ 

saqqalın alqışın almaq. - alqışladılar: dua etdilər. 1. dua, 

övgü, mədh, iyiliklər, əsənliklər diləmə kimi sözlər. 

1.öğüş. övüş. sitayiş. bəğəniş. mərhəba. 1. anma. yadaq. 

isləş. istəş. diləş. dua'. vird. zikr. 1. aşqaq. uğur səna. 

xeyir dua. dua. təhsin. alqım.1. çapba. çapbaq. çəpik. əl 

çalma, çırpma. - çapba çalmaq: çəpik çalmaq. alqışlamaq. 

1. yarqış. iyi dilək. - (iyi dilək sözü). - qaqılmadan açılsın, 

günün çıxsın saçılsın.1. yarqış. təşviq.  

alqış  1. dua. yaxarış. niyaz. öğmə. ucaltma. uğur. iyi. xeyirli 

dilək. diləm. istəm. ündəm. arzu. sevgi. kösnək. - alqış 

and: savaşa gedən əsgərlərin an içmə törəni. - alqış edmək: 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

476 

iyi diləkdə bulunmaq. qutlamaq. dua edmək. - alqış ayaq (< 

alqış + ayaq: dayaq. uyaq. daban. qədəh. badyaq. bardaq. 

kasa. istəkan). toyda. uğur işlərdə alqış. təbrik üçün 

verilən içgili (boza) badə. - qutlaq ayaq - qutluq ayaq. - 

mutluq ayaq. - onğur ayaq. - onğun ayaq. - yarma ayaq. 

uğuraq ayaq. - bayıq ayaq. - soylaq ayaq. - saylam ayaq. - 

alqış tabaq: qonaqlara düzülən yemək tabağ. məjmeyi. miz. 

süfrə. alqış təpsi. alqış sini. alqış süfrə. alqış xonça.  

- alqış tutmaq: bəğənmək.  

- alqış sapartası: alqış gurultusu. - alqış topu. 

- qarqışlar qocaldır, alqışlar ucaldır. 

- alqış edmək: iyi diləkdə bulunmaq. dua edmək.  

- alqış ant: əsgidə gələnəklərində savaşa gedmədən öncə. 

savaşa qatılacaq olan əsgərlərin iki kişinin tuttuğu bir sopanın 

altından geçərək yəmin edmələri.  

alqışçı  övücü. dalkavuk. yaltaq. çanaq yalayan. şakşakçı. 

bəliqurban. bəhbəhçi. övücü.  

alqışlama  alqışlayış.  

alqışlamaq  1. dua edmək. 1. alımqamaq. atqımaq. adqılamaq. 

yatqamaq. uğurlamaq. alğamaq. xeyir dua vermək. uğur 

duaya yatlamaq, adlamaq. 1. çapba çalmaq. çəpik 
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çalmaq. 1. əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq. 

övmək. övücləmək.1. əllərin qaldırmaq. dua edmək.1. 

yarqamaq. arqamaq. uğurlamaq. uğur xeyir diləmək.  

alqışlayış  alqışlama.  

alqışmaq  (< almaq). 1. dalaşmaq. yarışmaq. 1. savaşmaq. bir birin 

dağıdmaq sökmək. 

alqışmaq  alğışmaq. 1. ağlışmaq. ağışmaq. yüksəlişmək. çıxışmaq. 

artışmaq. - gəl bir, qarlı dağa ağışalım. 1. birbirini məhv 

edmək. yox edmək. yox edmək.  

alqışmaq  dalaşmaq. 

alqıtmaq  alğıtmaq. 1. alğındıtmaq.içindirtmək. içirtmək. icbara 

qoymaq. gərəklətmək. vacibləmək. məcbur edmək. 

qəbullatmaq. 1. atlatmaq. geçirmək. aşırmaq. uçurtmaq. 

üzdürmək. durdurmaq. savışdırmaq. - baş ağrımı geçirdi. 

1. atlatmaq. aşırmaq. 

alqmaq  alğmaq. alıqmaq. pozmaq. məhv edmək. yiyip bitirmək. 

batırmaq.  

alqonulmaq  göz altına almaq. nizarətə götürmək.  

alqöynək  (nərsə ki qırmızıya boyanmış ola). 1. qızılca xəstəliyi. 1. 

(gəzənə. isırqan otu. buna bənzər nərsə ki dəriyə dəğdiğində 
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tökülən) kiçik. al qabarcıqlardan bürünmüş dəri. kurdəşən 

xəstəliyi. 1. bir alıq (çeşit) al ərik.  

alqöynəq  alköynək. qızılca. qızamıq. qızamıqçıq. qızıl xəstəliyi. al 

basma: bir çeşit qızıl. qırmızı səpmələrlə olan xəstəli.  

alqu  alğu.1. alacağ. tələb. 1. qapçur. müzd. - alqu berqu: alış 

veriş. alım satım. 1. tüm. bütün. hərkəs. hamı.1. toplum. 

topluluq. cəmaat 1. yaraq. busat. silah 1. alıcı. avcı.  

alquçi  alğuçi. alğçi. alıcı. 1.müşdəri. 1. istəkli. talib. 1. öldürən. 

qatil. 1. avçı quş.  

alqulamaq  alğulamaq.alıqomaq. alığlamaq. 1. tutub saxlamaq. 

yubatmaq. 1. saxlamaq. qorumaq.  

alqulıq  alğulıq. almağa dəğər. şayistə.  

alqum  alğum. 1.hulqum. boğaça. boğuça. boğaz. qırtlaq. 

xırtlaq. damaq. 1. təpə. təl. kiçik dağ. 1. parlaq, iti alıq 

boya. pambığın qarmızıya çalan ağ boyamsı.  

alqun  (< al. ul. ulu: yüksək). qonu (məxrut). somi. şişik. dağ. bel. 

tümsək. təpə. yüksək yer. 

alquncar  alğuncar.acı, yabanı gilənar.  

alquncıq  alğuncıq.maşa. girə.  
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alqunə (fars)  < al + qın. allık. alğın. qızıllıq. ənlik. gülgünə (gül rəngli). 

qancar.  

alqur  alquç. 1. çabuq. 1. səkin, kəndi halində. güvəncli. 1. 

alqıç. tutarlı. iyi tutan. quvvətli. güclü. kəskin hafizə. 

subatlı. sapatlı. - alquç şahin: güclü laçın. - alquç laçın: 

güclü şahin. alqurluq: zorluluq. 1. alğur. alğır. alıcı. iti. 

yeyin. çapar. çapür. çabük. sapük. səbük.  

alqura  (< alqın). (> avara). başı boş. yararsız. xor. dəğərsiz.  

alqurluq  1. güclülük. zorluluq. 1. alğılıq. bilgirlik. bilinclik. usluluq. 

huşluluq. sağduyuluq.  

alquş  (< əl + quşu: əldə saxlanıb ova örgətilən quş). doğan. 

şungur. köğön. şahin. şungar. qızıl quş. qartala 

bənzəyən alacalı bir quş. 

alquşaq  belə bağlanan qırmızı kəmər.  

alqut  alğut. 1. doğru. düzgün. 1. ağlıq. 1. yumurtanın ağı. 1. 

devlətin, xanın eldən topladığı mal, vergi kimi nələr.  

alqün  algün. alqın. parlaq ət rəngi.  

alqüzür  al güzür.iri. böyük. iri yapılı. sırıq kimi uzun kişi.  

alqüzür  ucubınıq. sırıq kimi uca kişi. iri. böyük. iri yapılı.  

allah  - allah qoysa: balayın. inşallah - onu balayın yeyəcəyik. 
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allaq bullaq  saqınıq. qarışıq.  

allaq  allağ. aldağ. 1. ( bax > aldatan. kələkçi).kələkçi. qalayçı. 

hiləli. dönək. qancıq. güvənilməz. tobraçı. 1. dönək. 

sözündə durmayan.  

- allaq bullaq: allaq mallaq: qarma qarışıq. 1. allaq bullaq. 

qarışıq. məmzuc. müşəvvəş.  

- allaq bullaq: qarmaqarışıq. qarışıq qarışıq. qarşıq. qarqacıq. 

burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. 

dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa. 

allaqbullaq  allağbullaq.qarma qarışıq.  

allaqlıq  allağlıq.tutaqsızlıq. arxasızlıq. dönəklik. yasasızlıq. 

təkyəsizlik. söyəksizlik. söyəngəsizlik. tapıqsızlıq. 

güvənilməzlik. dabansızlıq. 

allamaq  ( < al: qırmızı). damqalamaq. möhürləmək.  

allanıq  aldanıq. aldanış. allanış. aldanma.  

allanış  aldanış. aldanıq. allanıq. aldanma. 

allanma  aldanma. aldanıq. aldanıq. aldanış. allanıq. allanış.  

allanmaq  1. (ala çarpılmaq). yenğlənmək. yenlənmək. yellənmək. 

cinlənmək. sınırlanmaq. 1.aldanmaq. aldatılmaq. 

yanılmaq. yahalmaq. qandırılmaq. 1. qaynamaq. 
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bulanmaq. 1. həvəslənmək. təşəbbüs edmək. 1. 

qızarmaq. allaşmaq.  

- qoy gütərgə allanıb turadı: qoyun gütməyə həvəslənir.  

allantırmaq  allandırmaq. teşviq edmək. həvəsləndirmək.  

- yaşı oxurqa allandır: oğlanı oxumağa teşviq et.  

allatan  alladan. bax > aldatan.  

allatma  aldatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma.  

allatmaq  aldamaq. aldatmaq. yanıltmaq. yahaltmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.  

allay  öylə. - allay bir: o qədər. - allay bir günü ərikməy qalay 

durdun?. o qədər günü sıxılmadan necə durdun?. 

allazın  ala gözlü.  

allı  1. quvvətli. - allı kişi: quvvətli kişi. 1. önü. başı. 1. alı olan. 

1. alıq. sapıq. səfeh. 1. qırmızı - salxım biçimli, ağacların 

üzərində bitən bitgi yeyilən ağlı allı, qırmızı tuxumları: 

qarağan biçiği. 1. yenğli. yenli. yelli. cinli.  

- allı pullu: göz alıcı boya, süsləri olan.  

- allı yandım: qırmızı qadın qumaşı.  

- allı aylanmaq: ilgilənmək. ilgi göstərmək.  

- allı bilə çıpçıq ötməgən: namusuna düşgün qız.  
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- allı bilə: ilk öncə. əvvəla.  

- allına edmək: önünə qatmaq.  

- allına qaramaq: yolunu gözləmək. qarşılmaq.  

- allından geyik atlamaqan: usta avçı.  

- yılnı allı: yılbaşı.  

- eşik allı: avlu.  

- sürüvçü qoylanı allına etib gələdi: çoban qoyunları önünə 

qatıb gəlir.  

allıq  1. al. 1. qadınlar üzlərinə sürdükləri qırmızı toz. 1. qoyu 

parlaq ət rəngi. 1. ənlik. (qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz). 

gəlinalı. 1. sorxab. 1. yenğlik. yenlik. yellik. cinlik. 1. 

oyanığlıq. açıqgözlük. kurnazlıq. 1. dəlilik. çılqınlıq. 1. 

bəzək. düzgün. ənlik kirşan. süs. 1. enlik. inqil. inqilik. 

qırmız. ruj. qozmətiq.  

allıqta  allıqda.alıqa. olduğda. hələlik. daxi. hənuz.  

allın  öncə. ilk. əsgidən.  

allınca  öncədən olduğu kimi. əsgidən olduğu kimi.  

allınta  allında.önündə. - çınğ allında: ən öncə. ilk öncə.  

allıntın  önündən.  
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alma  1. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. 

əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 1. alman. almanğ. almazısın. 1. 

qəbul. - alma günü: qəbul günu. 1. yuvarlaq nərsə. girdə. - 

çənə alması. - göz alması. - kiraz alması: çox kiçik alma.1. 

alış. 1.bazarlama. bazarlıq. 1.qapıları açmaq üçün 

tutmağa yarar alma biçimində yuvarlaq nərsə. 

1.satınalma. 1.alım. pəzirayi. 1. alqı. alğıma. alğılama. 

düşünmə. düşüncə. görüş. baxış. baxınış. baxnış. 

qarayış. qaranış. anlayış. qursaq. kavsaq. kovsaq. 

qavrayış. tələqqi. - gəlin alması: alça çeşiti.  

- ağac alma: yaban alması.  

- alma qatqan: qurutulmuş alma.  

- alma tərəq: alma ağacı.  

- qaraçay alma: ormanda yetişən bir alma türü.  

- orus alma: iri bir alma türü.  

- soğur alma: əzik alma.  

- soğur alma kimi: çirkin. biçimsiz.  

- alma tikə: almatıq. alımtıq. iqtibas. istiarə. 

- izə alma: geri alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, 
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istəmə. istirdad.  

- üz alma, astar al.  

- ağızalma: aşta <> açta. dan yeməyi. səhər yeməyi. 

sübhanə.  

- tomuz alması: domalan. dombalan.  

- vermə alma: ərz o tələb.  

- beyik alma: tuç. tuş. heyva.  

- alma çeşiti: qarayapraq.  

- qaranfil alması: qərənfil alması: yazın yetişən, yaşıl, qoxulu 

alma türü.  

- qan alma: qana düşmə: başa qan axma kəsəli.  

- yerdə yox çəkim, al almanı, səndə var çəkim, qapır 

almanı.  

- gəlinalması: qırmızı, alca alaca, böyük alma türü.  

- iri, yaşıl alma çeşiti: kökalma. göyalma. 

- yol alma: yol keçmə. ilərləmə.  

- alım törəni: alma törəni: təşrifat. qəbul, pəzirayi mərasimi.  

- alım qonağı: qəbul salonu. 

- alma dadlısı: çubuğa (çöpə) axılıb, dadlıya şəkərə, şiriyə 

batırılmış alma.  

- almanı soyda ye, armıdı sayda ye: almanın soyulusun ye, 
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armıd isə artıq yeyilməli. işə yör yetəsiylə görməli.  

- alma dibi göl, armıd dibi yol olmalı: alma sulaq yerdə bitər.  

- o nədir ki, əkşi, meyxoş, dadlı acı, yaşıl ağ, sarı qırmızı, girdə 

yuvardağ var: alma.  

almabaş  1.yuvarlaq başlı. 1.yuvarlaq başlı bir ördək çeşiti.  

almac  alac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. qapqac. qapac. 

qavrac. qavac. bulğac. bulac. saxlac. saxac. qasqac. 

qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac.  

almacıq  almacığ. 1. yançaq. - almacığ gəmikləri çıxıq yüz: qengbet. 

1. oyluq gəmiyinin başı. 1. çıxıntılı gəmik. - yanaq 

almacığı. - çənə almacığı. 1. almalıq. sağır. köpəl. kəpəl. 

kəfəl. ( < köp. göt). budun yuxarı bölümü. 1. budun 

(uyluq) yuvarlaq olan yuxarı bölümü. götün tayları.  

- almacıq gəmiği: bit alması. cəkqə sünqəği. mənğiz. 

almaç talmaç  < alma. hər tərəfə çıkık halda durmaq.  

almaçı  alımçı: vergi pul toplayan.  

almaçılıq  pəzirayi. qarşılamaçılıq. qarşıçılıq. qarşılaçılıq. 

qonqaçılıq. qarşılama işi.  
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almaq  1. basmaq. üzərinə çökmək. tutmaq. fəth edmək. 1. 

irtəmək. istəmək. - onun qanın irtəlim: alarım. 1. yuturmaq. 

götürmək. yükləmək. 1. qəbul edmək. 1. bərabər 

götürmək. - coluğ cocuğuvu al ged. 1. qazanmaq. ödül 

almaq. 1. açmaq. qapmaq. fəth edmək. - ölkər alıb açdı. 1. 

özünə çəkmək. cəzb edmək. - bu barçın su alır. 1. tutmaq. 

sığırmaq. sığdınmaq. - bu qab bir kilo alır. 1. qanmaq. 

anlamaq. - al qıl öğüd, qoca fəndidən. 1. kəsmək. qırtmaq. 

qısmaq. - boyundan alda, əninə qoy. 1. qabil, müsaid 

olmaq. - boya almayan barçın. 1. istixdam edmək. - məni 

bu işə aldırın. 1. qəbul edmək. qomaq. qoymaq. - 

qonaqları hara qoyacaqsız. 1. sıyırmaq. qapmaq. 

qaldırmaq. 1. bacarmaq. bilmək. 1. kavallamaq. 

qoparmaq. qapallamaq. 1. qapmaq. 1. qəbul edmək. - 

daşın almaq: 1.sığınmaq. 1. yerin salmaq. yer eləmək.1. 

soymaq. - qabığın almaq: dərisin soymaq. 1. yemək. 

götürmək. utmaq. qəbul edmək. - o ağır söz yeməz. - tanrı 

bilir, o utanmaz, bizi nə işləri, olayları yeməyə güclədi. 

1.edmək. 1.görmək. öğrənmək. - nə kilas görübsüz. - bu 

işdən dənək görmədi. - elə görgü (tərbiyət) görən, belə oğrusu 
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olar. 1.görmək. saymaq. qəbul edmək. - azımızı çox görün. 

- tanrı səni mənə çox görməsin. 1.tutmaq. - boş almaq: 

yüngül tutmaq.1.yaxalamaq. avlamaq. tutmaq. duzağa 

düşürmək. - ələ almaq: uğraşmaya, incələməyə başlamaq.1. 

yatıştırmaq. - öcün almaq: öfgəsin almaq: hirsİn almaq: 

yatıştırmaq. 1.alıb götürmək. qoparmaq. götürmək. - güllə 

qolu götürdü. - biçgi iki barmağın götürmüş.1. edinmək. 

yiyələnmək. isələnmək. sahib olmaq. 1. əldə edmək. - bu 

il qoyunladan bollu süt aldıq. 1. ələ keçirmək. fəth, zəbt 

edmək. - bir basında aldılar. 1. girdirmək. qoymaq. qeyd 

edmək. - bunu yazıya alın. 1. sığdırmaq. yerləşdirmək. - 

bu otaq on kişi alır. 1. öğrənmək. qavramaq. anlamaq. 

aydınlanmaq. - onun qafası almır. 1. əxz, ittixaz edmək. - 

bu anlaşmıya tutum aldıq: təsmim tutduq. 1. nərsə alınmaq, 

çatılmaq, ulaşmaq. - aylıqlar alındı. 1. içəri, özünə 

sızdırmaq, geçirmək. - suvaq suyu alır. - gönlər su alıblar. 

1. nərsədən kəsmək, qırtmaq. - buyurun çörəkdən alın. - 

öksüz yeməyindən alamadım. 1. nərsəni qıssaltmaq. - 

kotumun qollarından bir az alın. - qaşlarımı aldıracağam. 1. 

qazanmaq. kəsb edmək. - on ödül aldı. - pislik edməkdən 
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nə alırsın. 1. nərsəyə yaxalanmaq, uğramaq, qapılmaq. - 

soyuğa alınmaq: soyuğ almaq, dəğmək. 1. nərsəylə 

qaplamaq, sarmaq. - qorxu, ürpərmə, dehşət aldı. 1. 

nərsəni örtmək, sarmaq. - dağları duman, çis, boran aldı. 1. 

nərsəni yazmaq, səbt, qeyd edmək. - ölçüçüsün, şəklin, 

sayın alın. 1. nərsədən çəkmək, çıxarmaq. - quyudan su 

aldıq. - suyun al. 1.atmaq. - üstüvə qalın yorqan al: at. ört. 

1.bağlamaq. - dadlı sözlər bağladı məni. 1.bəğənmək. 

qəbul edmək. məzur edmək. 1.çalmaq. qapmaq. - könül 

çalmaq. 1.çəkmək. dartmaq. - bahdan para çəkmək. - 

işindən almaq: dışlamaq. eşiyə salmaq. ixraclamaq. - işdən 

çəkdilər. 1.devirmək. aşağı almaq. endirmək. 1. 

qımsınmaq. qapsamaq. kəndinə mal edmək. 

yağmalamaq. sahiplənmək. 1. almıq. ön. 1. ələ tutmaq. 

əldə edmək. ələ keçirmək. əl qoymaq. əl atmaq. karmaq. 

qarmaq. qaramaq. qanğırmaq. eləmək. 1. gəlmək. xəmirin 

şişməsi yetişməsi: xəmir aldı. gəldi 1. qιrmaq. soymaq. 

kəsmək: dırnağιnι al. saçını al. qaşlarını al. 1. sürmək. - neçə 

vaqt alır. 1. bacarmaq. 1. götürmək. əkitmək. - əkitib 

gətirmək: götürüb gətirmək.1.pəziralıq edmək. 1.tutmaq. 
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qapmaq. qaplamaq. 1. yiyələnmək. çalmaq > çəlmək. - 

ürək çalmaq. 1. duymaq. hiss edmək. - qulağın bir nə aldl. 

- şaxda vurmuş barmağım, isti soyuq almır. - kövəsin 

(həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq.  

- könlünə bax, için al!. - içinə: havi edmək. möhtəviləmək. 

- yolu əlinə almaq: yola düşmək. - yol almaq: 1.ilərləmək. 1. 

yolun sonuna çatmaq. 1. yol eşmək. yola düzülmək, çıxmaq. 

gəzmək.  

- yuxusun almaq: az yatmışda, dərin yatmış.  

- çox ün almaq: toplamaq. qazanmaq. kəsb edmək.  

- saç almaq: kəsmək. qısatmaq.  

- nərsəni bir yerdən başqa yerə almaq: götürmək. 

dəğişmək.  

- aşuv almaq: qarnını doyurmaq. 

- ağrıv almaq: xəstələnmək.  

- calqa almaq: ücrət qarşılığı işçi tutmaq.  

- dərt almaq: qan almaq. intiqam almaq.  

- hesabqa almaq: göz önündə bulundurmaq.  

- isqə almaq: ağılda tutmaq. unutmamaq.  

- örlük almaq: yenmək. zəfər qazanmaq.  
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- satın almaq: satın almaq.  

- üz almaq: fotoğraf çəkmək. - tiş almaq: diş çəkmək.  

- töğərəqin almaq: çevrəsin çevirmək.  

- evin satan, çöl alar.  

- oğru deməz gecədi, toyuqdusa cücədi, alar çapar, vurub 

qaçar.  

- səni öyləsinə sevirəm, tapılsa yüzər sənə tay, durmadan 

alaram.  

- quyudan su almaq: çəkmək. çıxarmaq.  

- bir səsi, vurqunu, halı almaq: hiss edmək. tutmaq. duymaq.  

- qız, arvad almaq: evlənmək. ev qurmaq.  

- bir nəyi gözə almaq: gözdən keçirmək.  

- bir nəyi şuxluğa almaq: tutmaq. tələqqi edmək.  

- bir yağış, dolu aldıki, gəl görəsən: tutmaq. yağmaq. 

basmaq.  

- aşağdan, yuxardan almaq: kökləmək. ayarlamaq.  

- hələ bunu alın: qəbul edmək.  

- su almaq: yapmaq. yuğunmaq. yıkanmaq.  

- səs, filim, şəkil almaq: çəkmək.  

- birində üzərinə almadı: üstlənmək. üslənmək. öhdəsinə 
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götürmək.  

- budaq, saç, saqqal, dırnağ almaq: kəsmək. qısatmaq.  

- çox yuxarıdan, aşağıdan, uzaqdan almaq: tutmaq.  

- bir nəyi bir nədən almaq: çəkmək. qoparmaq. dərmək. 

- al deyəndə can alır: aşırı davranır. ölçüsü yoxdur.  

- al dəmiri, sat dəmiri, çpluq cocuq nə gəmiri: qazanclı iş 

deyil.  

- al gülüm, ver gülüm.  

- al malın iyisini, çəkmə qayğısını.  

- taqqa alıb börk vermək: sənli mənli. ərköz. əşöz. taarüfsüz. 

- al görək: (aşıq) çal görək.  

- alıb verəcəyi olmamaq: ilişgisi olmamaq.  

- alıb verməmək: yollaşmamaq. anlaşmamaq.  

- yol alma: yola düşmə. yollanma. gedmək.  

- baş almaq: baş kəsmək. - dilimə almaq: gözə soxmaq. 

barmaqlamaq. - göz almaq: çəkmək. cəzb edmək. 

- alıb qoymaq: alıqoymaq. ayırmaq. - sənə üç əkmək 

alıqodum: ayırdım. - alıb götürmək: götürmək. aparmaq. 

- biri araçılığıyla almaq: aldırmaq. - o mənə satmadı, 

xaloğlumla aldırdım. 
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- gizlicə almaq, götürmək: çalmaq. uğrulamaq. oğurlamaq. 

aşırmaq. - içinə almaq, yazmaq, qapmaq: könükləmək. 

əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. 

yazsınmaq. öğəsinmək. alğılamaq. mənimsəmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. öğrənmək. hifz edmək.  

- söz almaq: 1. söz istəmək. danışmağa qoy, icazə istəmək. 

1. qovl almaq. əhd bağlamaq. - toxunmağa, almağa 

çalışmaq: əl uzatmaq. 

- yer almaq: geçmək. qatılmaq. daxil olmaq. - sıraya keç. - 

bu işə keçməyin. - yumuşaq davranmaq, almaq, tutmaq: 

altdan almaq. 

- könlünü almaq: könlünü edmək. qanıqdırmaq. iğna', qane' 

edmək.  

- könlünü almaq: könül yapmaq: qırıqlığın, qırqınlığın 

gidərmək. sevindirmək.  

- gedərkən yanına almaq, yanında yeritmək: yədəklənmək. 

götürmək. - bu kərə oğlunda götürdü.  

- gün almaq: bəlirili bir sürəni aşmaq, yaşamaq. - bir yaşın 

bitirdi, iki yaşından üç gün aldı.  

- almaq istəməyən: gizirən > girizən. almazlanan. almadan 

qaçınan, çəkinən. rədd edən.  
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- almaq istəməmək gizirmək > girizmək. almazlanmaq. 

almadan qaçınmaq, çəkinmək. rədd eləmək. 

- içinə almaq: hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqınlaşmaq. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. 

acıqlanmaq. toxlunmaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək.  

- könlünə almaq, yazmaq, qapmaq: könükləmək. 

əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. 

yazsınmaq. öğəsinmək. alğılamaq. mənimsəmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. öğrənmək. hifz edmək.  

- adın olduğun almaq: adın kimliyin sormaq.  

- ağır al, ucuz saxla. 

- almaq vermək, bazarlıq, sözün çoxu azarlıq. 

- boynuna almaq boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. 

boyun əğmək: köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. 

yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf 

edmək: iqrar edmək. 

- dincini almaq: dincalmaq. dincəlmək.  

- qanına almaq: qanına atmaq: canına almaq: canına 

atmaq: içinə almaq: içinə atmaq: özünə almaq.  

- öfgəsin almaq: hirsin tökmək. qabarıq sıdırmaq. qabarığını 

sıdırmaq. içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq. 
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- ürək almaq: könül qazanmaq. özünə bağlatmaq, ilgilətmək.  

- üzünə baxıb, astar almaq: aldanmaq. toğlanmaq.  

- tıya almay: tıqayamamaq. rədd edəməmək. mən' 

edəməmək.  

- gələ alman: gələməzin.  

- salmaq almaq: saluğ. salıq alıq. aluğ satuq. əxzo əta.  

- təprənə almadı: təprəşə bilmədi.  

- qabağın almaq: qabaqalmaq. önləmək. önalmaq. 

qarşanılmaq. qarşalınmaq: qarşınalmaq. qarşalmaq (< qarşın 

+ almaq). qarşısın almaq.  

- (qarşın + almaq > ). qarşanılmaq. qarşalınmaq: 

qarşınalmaq. qarşalmaq: qarşısın almaq. önləmək. önalmaq. 

qabaqalmaq. qabağın almaq.  

- ürəyində yer almaq, açmaq: saqqızın oğurlamaq. ışığın 

oğurlamaq.  

- altına almaq: qançayı taxmaq. müsəllət olmaq.  

- dad almaq: ləzzət aparmaq. zovq almaq. - oynayıb, gülməyk 

ilə, dad alalım.  

- içinə almaq: özləmə. özümləmə. mənimsəmə. (# 

yadımlama: içindən atma, unutma).  

- qabasını almaq: kötük nəsəni, yonub, incə işləməyə 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

onarmaq, hazırlamaq.  

- qada almaq: (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək 

yamanlığın savma diləyi. 

- qafaya almaq: bir nərsiyə qanıqmaq, qənaətlənmək.  

- söz verib söz almaq: sözləşmək. gəpilləşmək. 

gəpəlləşmək. qovllaşmaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. 

təvafüqləşmək.  

- yad almaq: yadalmaq. anımsamaq. xatırlamaq. bilsənişmək. 

bəlsinişmək.  

- (elo(yunan), alou(yunan), aliskopay(yunan): alosıs(yunan): tutulmaq. \ 

ada (sans): almaq: lala(nepal)).  

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca. 

- atım almaq: atımını tək almaq: gözətliyərək, ehtiyatlı 

davranmaq.  

- ələ almaq: avıtmaq. ürəyin dilə tutmaq. oyalamaq. 

mehribanlıq edmək.  

- yerindən almaq: qapmaq. qoparmaq. çalmaq. yağmalamaq. 

qəsb edmək.  

- almış olmaq: tutmaq. əğdində edmək.  

- onun böyük qızın kim tutur.  
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- o qıza elçi göndəri, tutula tutulmuya bəlli deyil.  

- adımın geri almaq: quşqulanmaq. peşmanlaşmaq.  

- almaq satmaq: əxz o əta edmək. 

- ələ almaq: qanıtmaq. əkmək. əğmək. razılatmaq.- kəndivi ək 

bir az. - əkilmədən iş yerin tutmaz. - nə edirik əkilmir: 

qanlmır. razı olmur.  

- sınıq duvarı asqıya almaq: dirsəkləmək.  

- bol bol almaq: avuclamaq.  

- içinə almaq: avuclamaq. qucaqlamaq.- yelkən yeli avucladı.  

almaq  alqamaq. qapqamaq. qapdamaq. apqamaq.  

almaqürq  almakürk.tülkü dərisindən yapılan kürk çeşiti.  

almal  yalmıl. 1. alınmalı. alman. alsım. alasım. lazim. 1. yəhər 

araçları, gərəkləri.  

almalıq  almaluq. 1.alma, bəzəkli nərsələr qoymaq üçün, türk 

evlərində boydan boya yapılan taxca, rəf. 1.almacıq. 

sağır. köpəl. kəpəl. kəfəl. ( < köp. göt). budun yuxarı 

bölümü.1. alınmalıq. ednişik. edinişik. edinməli. 

qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. 

götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. iktisabi.1. qəbul otağı. 1. göt. 

sırt. kəpəl. göt. sırtın tümmərib duran iki ğapdalı. 1. 
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alınması gərəkli olan. 1. alma baxcası.  

- yəhər almalığı: yəhər qaşı.  

almamaq  alamamaq. 1.götürəməmək. çəkəməmək. - doluya 

qoyursan alamır, boş qoyursan, dolamır: düşünülən yolların 

heç biri çözüm, çıxış yolu sağlamamaq, düzəltməmək. 

1.abamaq. qəbul edməmə. rədd edmək. 1. yeməmək. 

götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək. - o ağır söz 

yeməz.  

- içi almamaq: qursağı, qarnı götürəmmək. 

- boyun almamaq: boyununa almamaq: yatsımaq > 

yadsımaq. yatırmaq. yaşırmaq. danmaq. tanımamaq. 

saxlamaq. saklamaq. gizləmək. inkar edmək. - gördüyün 

yatsır, görmədiyin yaxır (suçlur. ittiham edir). - çirkin görsə, 

gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı. - iyilikləri yatsama, 

olmamışı qansama (düşünmək istəmə.  

- qafası almamaq: qafası işləməmək: qafası basmamaq: 

baş çıxaramamaq. yorumlayamamaq. qavrayamamaq.  

- qanı almamaq: canı almamaq: qısqanmaq. çəkəməmək.  

- qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı ağrımaq. qarnı 
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burmaq. qarnı qalxmaq. qarıncımaq. qısqanmaq. 

çəkəməmək. qəbul edəməmək.  

almamış  - ad almamış: adsız. - adsız xəstəliklər inidilik "incitməməni, 

sərətan, kanser, rak" sözlərilə tanınır.  

- at almamış, axır çəkmə.  

alman talman  hızla. əcələ ilə. 

alman  alaman.1. qaptıv. əsir. 1. alınmalı. almal. alsım. alasım. 

lazim.1. almanğ. alma. almazısın. 1. alqır. qartal gözlü. - 

alman bürküt: gözü döngən: avcı quş. 

almanaq  1.illik. 1.toplum. dəğnək. cüng. məcmuə. 

almanlıq  alamanlıq. qaptıvlıq. əsirlik.  

almas  almaz. nazlı. 

almas  yılmas.  

- qara almas: kan kömürü. mə'dən kömürü.  

almasınış  bax > almasınma.  

almasınma  almasınış. almasıntı. almasınış. qaçınma. qaçınış. 

qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. 

çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. 

saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. 

ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. 
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ıralanış. ıralantı. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > 

girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. 

gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

almasıntı  bax > almasınma. 

almaslı  bax > almastı.  

almastı  almastu. almaslı. cin. xortlaq. acdağan. dev. almastu. cin. 

xortlaq. yekə. qudrətli. güclü. insanüstü varlıq.  

almaş  1.növbət. sıra. 1. növbətlənmə. sıra degişmə.1. zəmir. 1. 

alqaş. qarışıq. 1. bədəl. müşabeh.  

almaşıq  alternativ. çıxış. seçim. seçənək. 

almaşıl  məful.  

almaşın  dəğişik. dəğişmiş. 

almaşındır  dəğişdirmək.  

almaşınmaq  dəğişmək.  

almaşırmaq  dəğişdirmək. almaşdırmaq.  

almaşış  bölünmə. dəğişmə. parçalanma.  

almaşqurmaq  bağdaş qurmaq.  

almaşmaq  1. dəğişmək. 1. növbətləşmək.1. bölünmək. 

parçalanmaq.  

almaştır  almaşdır.dəğişdir.  
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almaştırış  ayırbastav. dəğişmə. pul çalışma. pul alιşma. çalış. 

dəğiş. tə'viz. 

almaştırmaq  almaşdırmaq. 1. qarışdırmaq. 1. çalışdırmaq. 

dəğişdirmək. - bunla onu almaşdırın.  

almatan  almadan. 

- almadan qaçınan, çəkinən: gizirən > girizən. almazlanan. 

almaq istəməyən. rədd edən.  

- almadan qaçınmaq, çəkinmək: almazlanmaq. gizirmək > 

girizmək. almaq istəməmək. rədd eləmək.  

almatıq  alımtıq. 1.alma tikə. iqtibas. istiarə. 1.ödünc. borc. 

əğrəti. 

almayan  - günəş görməyən, almayan yer: qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. düşgün. kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. 

qazuq. qazıq.  

almayır  albağır. 1. ağır kişi. 1. ayı. 1. hərif.  

almaz  fərq edməz.  

- alır almaz: bəlli bəlirsiz. tutar tutmaz. elə belə. yavaş, 

yumşaq olaraq.  

- qarnı almaz: qarnalmaz: qarnı dar. qarınsız. qarnaz. cicikli. 

çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  
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almazıq  qısanıq. gerçinik. gizirik. iğrənc. məkruh. çəkinik. 

sakınıq. saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq.  

almazlanan  gizirən > girizən. almadan qaçınan, çəkinən. almaq 

istəməyən. rədd edən.  

almazlanmaq  almadan qaçınmaq, çəkinmək. almaq istəməmək. 

gizirmək.  

almazmaq  - boyun almazmaq. boyundan atınmaq: gizlənmək. 

yatsınmaq > yadsınmaq. yatrınmat. yaşrınmaq. danınmaq. 

tanımazmaq. saxlamaq. saklanmaq. inkar edinmək.  

alməni  1.alım. çəkim. çəkiçilik. cazibə. 1.çəkicilik. 

cazibə.alımlılıq. 1. alımlı. çəkimli. içən. içəgən. çəkici. 

hopan. cəzzab. cazib. cazibəli.  

almıq  dəli kimi. çalmıq. dəlicə.  

almıla  alma· alma - qımız almıla. əkşi alma·.  

almış  - ad almış: adlı. adlım. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. 

bəlin. anğın. məşhur. şöhrətli.  

almıt  ) peşkeş. rüşvə ) alaq. bac alan. 

almostı  < albastı. cin. xortlaq. umacı. cidos. qaqıcı. qoqıcı. xuxu. 

xoxucu. uşaq qorxudan. öcü. cin.  

almüyüz  qaba. ədəbsiz. tərbiyəsiz.  
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aln  - ağ alın: dürüst. namuslu.  

aln  bax > alın. 1. <> alın. (<> aynıka, anıka (sans). ). 1. qaçat. 

qaşat. 1. qapaq. qabaq. 1. alın. banğlay. manğlay.  

alna  alnat. alnış. alnıt. hazır.  

alnac  annac. qarşı. üz. yamac. - alnacıva çıxsın uğurlar oğul. - 

görək annacmıza nə çıxır. - alnacın uğurlu olsun. - alnacda 

bir gözəl gördüm. 

alnaq  alnağ (< almaq: yerləşmək). çiğ (> çeğ (fars). çex (fars). ). 

yuvacıq. incə qamışdan hörülmüş quş yuvacıqığı.  

alnaqış  alnağış. alnayış. anlayış. anlamlıq. anlama. anlanma. 

alınım. alnama. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. 

çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. 

dolanış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 

alnalıq  alnatlıq. alnışlıq. alnıtlıq. hazırlıq.  

alnalmaq  bəğənilmək. uyuqun, doğru, mütənasib görünmək. qəbul 

olunmaq. təsdiq, təsvib olunmaq.  
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alnam  alnama. alnım. alıntı. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. çıxarı. 

çıxartı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. iqtibas. 

alnama  alnam. alnım. alıntı. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. çıxarı. 

çıxartı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. iqtibas. 

alnamaçı  alnamçı. alnımçı. alıntıçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. 

çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. ödüncçü. ödşünçü. 

iqtibasçı. naqil.  

alnamaq  alğılamaq. 1.anlamaq. qanlamaq. qanmaq. qavlamaq. 

qavramaq. avramaq. avlamaq. köğrəmək. kövrəmək. 

köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. yaxlamaq. yaxalamaq. 

tutmaq. 1. əzbərləmək. hifz edmək. 

alnamaq  alınamaq. 1. alınımaq. alıntılamaq. ağdarımaq. 

ağdarımaq. çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. 

götürünmək. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək. 1. 

alnatmaq. hazırlamaq. 1.düşərgənmək. qazanmaq. 

faydalanmaq. asarlanmaq. istifadə edmək. yetinmək. 

kəsb edmək. 1.uyuqun, doğru, mütənasib görmək. 

bəğənmək. qəbul edmək. təsdiq, təsvib edmək.1. 

qoyurmaq. qoyurlamaq. qəbul edmək. - hər versən 

qoyuram, alnıram. 1. yenmək. çəkmək. qəbul edmək.  
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alnamçı  alnamaçı. alnımçı. alıntıçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. 

ağdarmaçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

alnasarıq  başsarıq. ləçək. çatqı. alın bağı. qaşbasdı. alınçək. alna 

bağlanan bağ. qaşbastı. alın çatqısı.  

alnaş  alnış. çıxma. yanaq. aşıl. güncə. yaddaşd.  

alnat  alna. alnış. alnıt. hazır.  

alnatlıq  alnalıq. alnışlıq. alnıtlıq. hazırlıq.  

alnatmaq  alnamaq. hazırlamaq.  

alnattırmaq  alnatdırmaq.bəğəndirmək. uyuqunluğun, doğruluğun, 

mütənasibliyin sağlamaq.  

alnayış  alnağış. anlayış. anlamlıq. anlama. anlanma. alınım. 

alnama. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. 

çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 

alnıc  alınc. saluc. içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. 

duyquc. ötəç. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç. ilham.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alnıq  alnığ. alığ. 1. dalğın. pərişan. 1. vurqun. sərsəm. salıq. 

məczub. 

alnıqlıq  1. acizlik. 1. vurqunluq. 

alnıqma  alınma. arxayınlıq. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. 

güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. 

daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. 

əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. 

içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. 

inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül 
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dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. 

mütməin olma. 

alnıqmaq  alnışmaq. 1. hazırlanmaq. 1. tutulmaq. qapılmaq. 

alınmaq. məclub olmaq. 

alnıqtırmaq  alnıqdırmaq. hazırlatmaq.  

alnım  alnama. alnam. alıntı. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. çıxarı. 

çıxartı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. iqtibas. 

alnımçı  alnamaçı. alnamçı. alıntıçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. 

ağdarmaçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

alnında  1.{altında: günəşin alnında (ya da) altında: qabağında}.  

alnış  1. alna. alnat. alnıt. hazır. 1. alnaş. çıxma. yanaq. aşıl. 

güncə. yaddaşd. 1. qapış. obsesyon. vasvasılıq. 

alnışlı  qapışlı. obsesyonlu. vəsvəsəli.  

alnışlıq  alnalıq. alnatlıq. alnıtlıq. hazırlıq.  

alnışmaq  alnıqmaq. hazırlanmaq.  

alnıt  alnış. alna. alnat. hazır.  

alnıta  alnıda. 1. öndə. alıyda. alında. qabaqda. 1. qatında. 

qulluğunda. xitmətində. hizurunda.  

alnıtlıq  alnalıq. alnatlıq. alnışlıq. hazırlıq.  
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alnıtmaq  hazırlatmaq.  

alnsız  alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

üzüntülü. düşgün. düşüksüz. dönşüq. qarabəxd. qarabet. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 

çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. 

qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. 

yoltaysız. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. 

nəgələsiz.  

alnuç  ( ar <> al ) arınçu ərinçü. arnuç. suç. günah.  

alnyazısı  başa yazılan.  

alofte (fars)  < alıbmış. aluqmış. aluşmış. alışmış. alışqan. sevik 

üzündən kəndindən keçmiş, şaşırmış.  

aloftəndars  < alğatmaq. qarışdırmaq: dağıtmaq. qatmaq.  

alov  əlov. yalov. (< al: qırmızı. qızarmış) 1. otdu. yaldıran. 

yandıran. otun. yalaz. yalav. şığı. parlaq. ışıqlı. örpən. 

1.yalaz. alaz. alaza.yalav. yalım. yalam. 1.neyzənin 

ucucna taxılan ensiz bayraqcıq. 1. odğuc. oduc. hotav. 

yalım. atəş. - od odğuc bilə uçurmaz: od alov bila sönməz. 1. 
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yalov. alınqa. yalınqa. isti. qızaq. 1. mızraq ucuna taxılan 

kiçik bayraq. 1. yalın. od dili. 1. yalav. yal. yalım. odun, 

ışığın yalımı, şu'ası. (tiğ (fars)< dik).  

- alovun oynayıb parlaması: yalabıq.  

- alovun yanğıtı, qızıllığı, inikası: yanğın qızıllığı.  

- alov kəsilmək: çox qızmaq. qızınmaq.  

- alovda qızartmaq, ütmək, ütüləmək: alazlamaq.  

alovac  alvac. leylac. tulambarçı. külxan bəyi.  

alovlamaq  alovlandırmaq.  

alovlandırmaq  alovlamaq. 1. yalrutmaq. yalrıtmaq. ışıqlataq. 1. 

yolrıtmaq. parlatmaq. yalratmaq. yalrıtmaq. yolratmaq.  

alovlanış  alovlanma. alışma. alışış. tutuşuş. tutuşma. yanma. 

yanış. yaxınma. yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. 

odalış. iştial.  

alovlanma  alovlanış. 1. alışma. alışış. tutuşuş. tutuşma. yanma. 

yanış. yaxınma. yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. 

odalış. iştial. 1. (bir kəsəldən) göynək. küyük. göyük. 

tutuşma. 1. qızğınlıq. iştiğal. qızğınlıq. odlanma. - 

danışığın qızğınlığı. - qavqanın qızqınlığı.  
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alovlanmaq  atışlanmaq > atəşlənmək. tutuşmaq. yanmaq. 

odlanmaq. alazlanmaq. tutuşmaq. yanmaq. qızmaq. 

qızınmaq. göynəmək. yalmaq. yanmaq. yalınmaq. 

qaşqamaq. parıldamaq. yalınlamaq. yalpıramaq. 

odlanmaq. yanmaq.  

alovlu  - od alovlu danışmaq.  

alovluq  alavlıq. yanığlıq. oduçluq. odquçluq. atuşluq. coşuqluq. 

coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. coşmışıq. 

qızmışıq. həyəcanlılıq. qızqınlıq. atışlıq. sıcaqlıq. issili. 

istilik. yanğınlıq. odluq. coşqunluq. hərarət.  

alovuşt  yanğı. susuz. susaq. ətəş.  

alötə  al ötə. qızılötə. infiraruj.  

alp  (için dışın görkəmliyini, güclügünü, yüksəkligin bildirir). 1. 

hündür. alıp. batır( > bahadır). şücə. edərmən. ulu. böyük. 

cəsur. igit. - alp yararlar: böyük kişilər - ölkəni qoruyan alp 

yararlar gərək: alp ərənlər. yarar kişilər. 1. dev gövdəli. dev 

kimi. eninə boyuna. yapılı. cüssəli. (alp <met> pil > fil). 1. 

batır. baqcı. baxşı. 1. yiğit. qahraman. bahadır. alp təkin. 

yiğit qölə·. alpər. alpaqut. alqabut. ərən. qoçaq. yiğit. 
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bağdur. pəhləvan. - alp uluğ: dəli qanlı. igit.  

- alp arslan: aslan ürək.  

alpa  alp. alp ər.  

alpaç  ərbaş. salquc. saldıran.yağı. asav. zorba.  

alpaçıq  al paçığ. al palçıq. ətpalçıq.  

alpaq çalpaq  alpıq çılpıq. apaq çapaq. ap çap. 1. açıq açıqcana. 1. 

barışıq. örtülü nə qalmadan yaxışıb, yavışıb barışmaq. 

olan ötəni buraxmaq. dostlaşmaq. - apaq çapaq oldular, 

birbirisin buldular.  

alpaq  1. qırmızı. 1. bir çeşit yerli toxuma. 1. yaxıya. çiynə 

salınan. özəl biçikli parça.  

alpaqlıq  aballıq. opallıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. 

aşamatlıq. ehtişam. 

alpaqu  apa. aşama. rütbə. görəv. 

alpaqut  alqabut. alp. alpər. ərən. qoçaq. yiğit. bağdur.  

alpalçıq  al palçıq. al paçığ. ətpalçıq.  

alpalı  alpaylı. abraylı. möhtərəm. sılağlı. 

alpan  abdan. aldan. 1. çox. - abıdan görünü boldu: tamamiylə açık 

oldu. 1. abadan. ovadan. göstərişli. gözəl. yaxşıqlı. bollu. 

1. həddi əksər. (# asdan: altdan: həddi əqəll).  
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alpar  1. alp ər. 1. alp + lar: alp ərlər: iyid kişilər. - alpar birlə 

vuruşma, bəylər birlə duruşma.  

alpatarlaq  alpadarlaq. abadarlaq. daha gür, güclü, iri, böyük, bol, 

yekə. daha quvvətli. daha böyük. daha gür.  

alpaylı  alpalı. abraylı. möhtərəm. sılağlı. 

alpər  alpaqut. alqabut. alp. ərən. qoçaq. yiğit. bağdur.  

alplıq  iyidlik. baturlıq. qəhrəmanlıq.  

alpus  abzu(sumər). 1. geniş deniz. dipsiz derinlik. 1. su tanrısı 

enki‟nin evi. 

alsalıq  ( l <> r ) arsalıq. alaşalıq. bir yallı (yanlı) olmayıb ortada 

qalan. ərkək dişi. iki cinsli. ərlikdən kəsik. qısır.  

alsamaq  almaq istəmək.  

alsamazmaq  bax > alğımazmaq.  

alsan  alasan. alıyan. ala yazan. - çox xoşum gəldi alsadım: 

almaq istədim. - əlim para olursa, alsıram: almaq istirəm.  

alsarı  - kökündən qırmızımtı alsarı boya alınan bitgi: boyalıq kök. 

kökboyası. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl kök. qızıl boya.  

alsatmaq  alıslatmaq. alısqırmaq. alısdırmaq. arqatmaq. irgətmək. 

ıraqlatmaq. ırqatmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək.  
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alsıq  alsığ.başandaq. ölandaq. (öz ölümünə, başına and içən 

kişi). yoluq. fədayi.  

alsıqmaq  alsığmaq.1. alınmaq. soyulmaq. itirmək. - alsıqar ökün, 

onun sözünə: onun sözü dinləyib, ağlın itirər. 1. müsadirə 

olunmaq. - o taparın alsıqdı.  

alsım  1.qırtlaq. həlq. hulqum. 1. solunqac. soluq, nəfəs alma 

quraşları. 1. alınmalı. almal. alman. alasım. lazim. 1. 

qızılsım. alıq. qızal. açıq qırmızı. qızıla, qırmızıya çalan.  

alsıramaq  alsıratmaq. ümidini itirmək. yılmaq. sinmək. şaşırmaq. 

sərsəmləşmək. yıldırmaq. sindirmək. səndələtmək. 

alsıravlıq  avlanlıq. aldağlıq. alıqlıq. avanaqlıq (< avlanmaq: 

tutulmaq). şaşqınlıq. ürkü.  

alsırıq  alsırığ. yılmış. bitgən. şaşqın.  

alsız artsız  sonsuz. cocuqsuz. oğlad yiyəsi olmayan.  

alst  as. ast. alt.  

alşaq  alşağ.1.(alış, alşaq dışı: alış aşırı: > alşarı) alışılmamış 

nərsə. eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. 

ənayi. şaşırcı. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf. 1.<> aşlaq. 

yaplaq. işlək. aşlaq. adi. bayağı. mə'muli. 1. alşıq. adət. 
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gətir (gət < metatez > təg) təkir. təqir. təkərlənən, tikrarlanan 

nərsə. 1. quttur. qotur. çox kötü. bərbat. rəzil. 

alşamaq  ölşəmək. acıqmaqdan dolayı qöz qararmaq.  

alşanmaq  alınmaq. əldə ayaqdan düşmək.  

alşarı  (< alış aşırı: alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. 

daşqa. alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. əcib. 

ənayi. eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. 

şaşrınıq. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. 

ğeyri mə'mul. 

alşatı  alışdırı. alışdırım. alışdırma. isgərmə. ısqarma. ısqarı. 

yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. 

öğrəşmə. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə. - hər 

işin isgərmə yolları var.  

alşatmaq  ölşətmək. aclıqtan gözü qarartmaq.  

alşıq  alışıq. 1. alşaq. adət. gətir (gət < metatez > təg) təkir. təqir. 

təkərlənən, tikrarlanan nərsə. - alışıq, varlığın ikinci özüdür. 

1. dəb. təb. rəsm. usul. - bu elin alşığı böylə. 1. alışqanlıq. 

alşıqlıq. adət. yöntəm. xuy. 1. aşıq. dərviş. dalbış. abdal. 

1. atış. utuş. oduş. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. tamah. 
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yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. 

tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. 

hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. 

əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. əkitiş. e'tiyad.1. qətə. 

qata. xət. məzhhəb. məslək.  

- alşığa koruq, yanşığa körük.  

alşıqlıq  alışqanlıq. alşıq. adət. yöntəm. xuy.  

alşım  alşıt. alış. tutum. yöntəm. xuy. rəftar.  

alşınış  uzlanış. diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. bağdanış. 

tapınış.  

alşınmaq  1.alqınmaq. iyələnmək. etinmək. edqinmək. qılqınmaq. 

olqunmaq. qazanmaq. sahab olmaq. qapınmaq. 

öğrənmək. 1.qabıq tutmaq. özünə gəlmək. özün tutmaq, 

tapmaq. yerləşinmək. 

alşınmamış  alşınmamış. alışınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı: 

alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. əcib. ənayi. 

eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. şaşrınıq. 
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çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. ğeyri 

mə'mul. 

alşıt  alşım. alış. tutum. yöntəm. xuy. rəftar.  

alt  1. nərsənin yerə baxan yönü. - altından yapış. 1. geri. 

dalı. son. təh. aşağı. 1.art. yapaşu. yataşu. aşağı. altdaki. 

batı. avrupa. aşağı. 1.as. ast. alst. 1. alçaq. - alt qat: alçaq 

qat. 1. arxa. geri. son. - bu işin altı iyi çıxmayacaq. dalı. - bu 

nağılın altı, lap şaşırdıcıdır. 1. nərsəyə tuş olan, tutulan, 

mə'ruz olan. 1. astın > astin (fars). astar. astağ. aşağ. az. 

kəm. 1. damən (fars). taman. (< təmən. təbən). dib. aşağ. 

asra. ətək. 1. asra aşağ. aşağı. astın altın. ətək. dib. 

təmən (> damən (fars)) qoyi. quyu. (# yuxar. yuxarı. ülya). - o 

dağdan qoyu endi. 1. ast. göt. dib. 1. astan. aşağ. elin. 1. 

at. iç. - atdon. içdon. içgeyim. atgeyim. 1. pey. dib.  

alt edmək: yarışda yenmək.  

- alt geyim: tərlik. alttıq. gövdək. gövlək. gövdəyə yapışan 

toxunan paltar. 

- başaltı: ənsə. ensə.  

- dəğirman çərxinin altındaki dəmir: qarqacıq. qarqıcıq.  

- heyvanların taxıları (nalları) düşərək, ayağ altları yara 
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olmaq: qaradaban olmaq.  

- çatı altı: qaradaban.  

- heyvanlarda, insanlarda ayağ altında oluşan irinli yara: 

qaradaban.  

- yer altınıda bilmək, üstünüdə: çox bilmək.  

- yeraltı: qarayer. kav. gəv. kəvət. zerzəmi.  

- əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: qaraqolluqçu. 

qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. çaput. padov.  

- yer altı: yeraltı. qarayer.  

- qarınaltı: malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar.  

- alt üst: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı 

yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt 

kəmit. artıq əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- ayaqaltı başmağı: ökcəsiz, dabansız başmaq. kavılla. kavla. 

qonara. qarevil.  

- odun altına, üstünə qoyulan daş, ayıq, dəmir: qızqavar. 

qısqavar. qasqavar.  

- dilaltı: dişaltı: dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq. məzə.  

- qabaltı: daban. binövrə. bünyad.  
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- qapaltı. qapıltı. qapalta. yaraqlı qaravul, polis, jandarm 

qaraqolu, bölməsi. pasqah.  

- alt üst edmək: ələkləmək. - əl altı: yan. yaxın. - eşikaltı: 

ayağaltı.  

- altda kimdir.  

- altın oxu: dalı, gerin oxu.  

- altacan getdim: təkinədək, sonuna dək. 

- hər nə onun altındadır: ona bağlıdır. onun təpgisindədir.  

- alt alta: birbiri altında.  

- altalta üstüsdə olmaq: 1. boğuşmaq. 1. uyqun, içdən, iç 

içək, içdənik, səmimi olmaq.  

- alt başında: başı altında: elə yanında.  

- alt başlıq: təməl başlığı tamamlayan başlıq.  

- alt edmək: yenmək. məğlub edmək.  

- alt olmaq: sınmaq. yenilmək. məğlub olmaq.  

- altı nədir: alt yönü nədir: gerisi, sonrası, olub olacağı, 

varacağı nədir.  

- altı alay, üsdü qalay: altı kaval, üsdü qabal: görnüşü özənli, 

içi kövənli (boş): üzü bəzək, içi təzək.  

- altı yaş: təməli pozuq.  
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- altına edmək, yapmaq, qaçırmaq, işəmək: özün batırmaq. 

çox ürküb, qorxmaq.  

- altından çapanoğlu çıxdı: gözlənilməz sonuclar verildi.  

- altdan girib üsdən çıxmaq: bir nəyin kökünə, göt başına 

gedmək.  

- altından qalxmaq: üstələmək. üstənmək. öhdəsindən gəlmək.  

- altından qaçmaq: boşanmaq.  

- altından qalxamamaq: altından çıxamamaq. başarmamaq. 

bəcərməmək.  

- altın çizmək, cızmaq: özəni, görüşü çəkmək.  

- altın ıslatmaq: yerin batırmaq. işləri korlanmaq.  

- altını üstünə gətirmək: altüstedmək: dağıtmaq. 

qarışdırmaq.  

- altlı üstlü: atlıüslü: hamısı. ümdə. qaparma.  

- altda qalanın canı çıxsın: asda qaçan namətdi. kimi (hər kəs) 

başın çarasın bulsun. kimi (hər kəs) özün qurtarsın.  

- altda qalmaq: yenilmək. qarşılıqsız qalmaq. cəvab 

verəməmək.  

- altdan almaq: yumuşaq davranmaq, almaq, tutmaq.  

- altdan alta: gizlidən gizliyə.  

- uzun alt geyimin dizdən aşağ bölümü: baldıraq. 
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- alt edmək: altatmaq. yenmək. basmaq.  

- alt üst edmək: belləmək. təpmək.  

- pıçaq altına yatmaq: əməliyyat, cərrahlıq olmaq. 

- buğ altından gülmək: sezdirmədən, bəllətmədən gülmək. 

- alt üst olmaq: göy yerə qapanmaq. böyük qarqaşalıq 

çıxmaq.  

- alt üsləmək: sağ sollamaq. çalxamaq.  

- altdan işləmə: dalaverə. dalverə. gizli, dolablı, qandağlı 

kələkli, hiləli iş.  

- dam altı: qapalı yer. 

- altı düz qayıq, nərsə: düzdaban.  

- ayağaltı: çiğnək. çeğnək.  

- ayağın altı: daban. taban.  

- dənizaltı: dəniz dalqalarından etgilənən. - bu yer çox 

dənizaltı, qorunması güc.  

- dilaltı: qurbağacıq. toyuq kəsəli.  

- dili altında bir nəsə olmaq: danışıbda, nərsələri gizləmək.  

- əlaltında: yaxında. qolayda. hazır. movcud. dəsdrəsdə. 

- iç şalvar: alt şalvar: tuman. don.  

- qabırqa altı: döş. 
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- altdan işləyən: gizli işsiz. 

- əl altı: qol astı: pəsələn. basılan. alçaq. zəbun.  

- əl altında: qolayda.  

- göz altı: təhdi nəzər: göz dusdağı.  

- çatı altı: sığıncaq. ev.  

- altdan geyilən köynək. at köynəyi. iç köynəyi: tər köynəyi.  

- altda olan. təkin. 

- quyruq altı: quş kəsəllərindən. 

- alt üst edmək: arayıb daramaq: sorub sorağlaşıb incələmək. 

təhqiq edmək. - yazığın evin, para tapıb almaq (çalmaq) üçün 

daramışlar. 

- ayağın altı: taban. daban. - çox yorulmaqdan dabanlarım 

tökülür. - dabanın bərk basan dik qalxar.  

- top altı: qala alanı: qala meydanı: qala topları üçün açıq, 

alçaq kiçik yer.  

- alt üst edmək: savurmaq. qarışdırmaq.  

- ayaq altı: yol üstü.  

- alt üst edmək: aqtarmaq.  

- altda olan: altlıq. bəstər (fars) <> bastar <> pəstər <> pıstır. 

yataq. yatlaq.  
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- top altı. yel altı. yağmur altı.  

- alt alta: birbirin altında, aşağsında.  

- alt aşağı vurmaq: üstələmək. yerə çalmaq.  

- alta almaq: altamaq. üstələmək. yenmək. yıxmaq.  

- alt üst: zir zəbər.  

- alt olmaq: altanmaq. üstələnmək. yenilmək. yıxılmaq.  

- alt edmək: altamaq. üstələmək. yenmək. yıxmaq.  

- alt başında: elə altında. yanında.  

- əl altı: gizlicə.  

- ayaq altı: yol üsdə.  

- əl altı: tabe.  

- qəhvəaltı: qəhnin yanıda yeyilən yemək.  

- alt qat: astar.  

- alt üst olmaq: 1. qarmaşmaq. aralaşmaq. qarışmaq. 1. 

alığmaq. alaqmaq. dağılmaq.  

- alta vurmaq: qarsmaq. yatırmaq. alta vurmaq. çəknəmək.  

- qapının alt yanı: busağa. ziyarətgah. astana.  

- alta alınmaq: qapallanmaq. basdırınmaq.saldırınmaq. 

təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. 

tə'sirlənmək. 
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- altına qaçırmaq: tumana basmaq. islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq.  

- at mənim altımda axsamasın. 

- dilin altına istiod qoyub danışır.  

- nərsənin altına qoyulan dirək: yükrül. qaprıl. hamil.  

- qabırqanın alt bölümü: boş böğrək. gəğrək. gəvrək (< kav. 

kəv).  

- qarnın altı, uyluğun, budun üst bölümü: qasıq. 

- yer altı oyuğu: daluz. dəhliz. yolağ. qolağ. tünel.  

alt  ald. 1. al. ön. ön bölüm. - aldı: önü. - ev aldı: evin önü. - 

eşik aldı: qapı önü. - aldı il: gələn il. - aldımda: önümdə. - 

alqa basmaq: ilərləmək. - aldını ala: aldı bilən: öncədən. - 

alda: ilərdə. öndə. - o aldımdın çıxdı: o önümə çıxdı. - 

aldımnan bir maral qaçdı: önümdən. - göz aldımda: göz 

önümdə. - aldımda de: önümdə de. - o aldımnan mən 

ardından qaçdım. - aldından gedən mən olum: səndən qabax 

ölüm də. sənin ölümüvü görməyim. - aldıqaz nədir ?: önərgəz 

nədir ?. pişnəhadız nədir ?. aldıqa çıxmaq: aldıqa gedmək: 

qarşılamaq. - aldın ala: aldın: aldınğan. öncədən. - əlimdən 

aldı. aldından qovdu. - aldınğa: önünə. - aldın geri: iləri geri. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bundan sonra. - eşik aldı: qapı önü. - aldında: önündə. - 

onun aldıdan ötdüm (: 1. onun önündən keçdim. 1. ondan izin 

istədim.). - aldımdan ged: qabağımdan. yanımdan ged. - 

aldın geri: irəli geri. - aldın görüş: öncədən görüş. - birinci 

atlan. aldığa baslan: ata min. öndə yeri. - sən aldığa bar qıl: 

sən öncə ged. - aldın olmaq: önülük edmək. - aldın ala: 

öncədən - aldın ardın qaramadan: dal qabağına baxmadan. 

1. öz. kəndi. - ald aldına: öz aldına: öz özünə: kəndi 

kəndinə. öz başına.- aldıqa bax: qabağıva bax. - öz aldınca 

gün sürmək: öz əl öz başı olmaq. - aldı aldına pozulub: öz 

özünə pozulub. çözülüb. - öz aldımqa işlirəm: özüm tək. yalnız 

çalışıram. - ald aldına nə deyinirsən: öz özüvə nə deyinirsən. 

1. iyi. birinci. seçgin. ə'la. gözəl. - adamların aldı: ən yaxşısı. 

- aldı işlər. - aldı yemək. aldı geymək. 1. alt. ast. as. dip. 

daban. aşağı. - tüfəfəng aldından qaçıb gəlduk: tüfəh 

odunun altından (yaxud önündən) qaçıb gəldik. - əl aldı: əl atı. 

1. izin. salı. yetgi. - onun aldıdan ötdüm: ondan izin istədim. 

- atamın aldıdın ötsəniz. obdan olur: atamın salısın alsaz. iyi 

olur.  

alt  ayağca. aşağ. engin. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

524 

alta qüytə  - alda küydən. əsgidən. öncədən.  

- alda küydə bolmaq: əsgisi kimi olmaq.  

- aldın küydən: öncədən olduğu kimi.  

alta  alda. aldın. ala aldan. ilərdə. öndən. qabaqdan.  

alta  alda. öndə. iləride.  

altab soltab  aldab soldab. aldadaraq yalvararaq. - alğan yarın yaş ikən 

aldab soldab yolğa sal.  

altab  aldab. - avlacaq, aldab, satşan kişi: qaltaq kişi. 

altabaşa  bir sərən (uzun ağac), yelkənin alt bölümü.  

altaq  aldağ. ( bax > aldatan. kələkçi).1. kələk. bükər. yaltaq. 

yalan. dağul. kələkçi. aldatmaq. baymaq. hüllükbaz. 1. 

aldaş. aldaç. yalğan. yalan. yoğ. tərs. hilə. kələk. 

sapalaq. çin olmayan. 1.dolandırma. dolan. yalan. 

hoqqa. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. toxu. toxuma. 

düzən. dandırma. toğlama. toğlaq. fırıldaq. dolab. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. hilə. - bir qız gördüm alı aldağı 

çox. dolab. - oyun edmək. oyun yapmaq. oyun vermək: 

kələk gəlmək. - oyun çıxarmaq: bir yeni bir nərsə ortaya 

qoymaq. 1.yaşar(gizlədən < yaşmaq: gizləmək). hoqqaçı. 

hiləgər. müzəvvir. dolab. qandağ. totiə. desisə. yalan. 
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kəzzab. - dibdən, kökdən yalan, aldağ: kezbe məhz. 

1.sərimə. yalan. dolama. dolamac. 1. dalıq. oyun. qaplıt. 

toyluq. dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. 

aymazlıq. ummazın. bilsizlik. korluq. qəflət. 1. allaq. 

kələkçi. beziqçi. qazıqçı. dubbaraçı. hiləçi. tobraçı. 

aldanğıc. iğfal. toğlaq. 1. allaq. dönək. sözündə 

durmayan. - allaq bullaq: allaq mallaq: qarma qarışıq. 1. 

kələk. dilab. dolab. qurqu. hilə. dəsisə. - öz dolbın 

çevirməkdən başqa iş bilmir. - buna bir dolab düşünməli. - 

dolabın açmaq: kələyin dağıtmaq. - fələyin dolbı. - dolab 

qurmaq: kələk gəlmək. 1. kələk. qazıq. dubbara. hilə. - 

qazıqlamaq: kələk gəlmək. - qazığa düşmək. 1. duzaq. 

kəvlək. kələk (< kav. kov). 1. alsıq. arsıq. tovlaq. duzaq. 

yalan. tələ. 1. batıq. basıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. 

fasid. alaqut. tutuq. mürdar. 1. sözünə güvənilməz. 

dönək. dönük. xain.  

altaqan  aldağan. 1. aldadan. qandırğan. avadan. ovlayan. 

çəkişli. şəkilli. gəlşikli yağşıqlı. görməgəy. görməli. 

yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. içən. içəgən. çəkici. 
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hopan. cəzzab. cazib. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. 1. tez 

aldanan. qanıcı. qanağan.  

altaqçı  aldağçı. ( bax > aldatan. kələkçi).aldamçı. oyunçu. 

kələkçi. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. qalayçı. hiləçi.  

altaqçı  aldağçı. aldatıcı. 

altaqı  aldağı. 1. alğı. bayaxki. dəminki. yanqağı. 1. aldapıç. 

önlük. peştimal. göğüslük. 

altaqıc  aldağıc. aldaş. aldaçı. aldatan. yaltaq.  

altaqın  aldağın. 1. aldanmış. 1. kələk. aldağ.  

altaqlamaq  albaqlamaq. alqaqlamaq. alqatlamaq. yığmaq. 

toplamaq.  

altaquc  aldağuc. yaltaqlıq. yaltağuc. yalağçılıq. kələkçilik. 

yalançılıq. çaplusluq.  

altam  aldam. aldatış. aldatma. aldav. atlam (< metatez > aldam ). 

aldatma. al. ala. avıt. bağ. boya. bur. çataq. çökəl. dolab. 

dolan. duzaq. düzən. iş. kələk. kələp. qanam. qanma. 

qınaq. qur. quraq. ovlam. oyal. oyun. örtü. ötürük (> duruğ 

(fars)). tavlam. tələ. toğ. tor. tort. yaldız. yanıl. yanıt. yanlış.  

altama  aldama. becərik. becəri. becərmə. bəcərmə. bəcəri. 

becərik. təqəllübi. bədəl. qullabi.  
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altamaq  aldamaq. 1. (< al). aldatmaq. yanıltmaq. yandıraq. 

qandırmaq. oyalamaq. yavamaq. caydırmaq. çaşdırmaq. 

kələkləmək. toğlamaq. tavlamaq. qayırmaq. aldatmaq. 

aldatmaq· alduzmaq. arqamaq. malını əlindən aldırmaq. 

soyulmaq·. 1. altına almaq. altedmək. alt edmək. 

üstələmək. yenmək. yıxmaq. 1. qorlamaq. qorumaq. 1. 

sındırmaq. yenmək. məğlub edmək. 1. alçatmaq. 

kiçitmək. yermək. - tavqa iltəbiz deb balaçıqnı da 

aldaqandıla: dağa götürüyoruz diyə cocuğu da qandırmışlar. 

1. degişmək.  

altamaz  aldamaz. alğamaz. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. 

qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. aylaq. aylav. 

yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. 

masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. 

bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

altamçı  aldamçı. ( bax > aldatan. kələkçi).alcı. aldatıcı. aldağçı. 

aldav. aldatan.kələkçi.tavluk. tavqıl. toğlayan. toğlaçı. 

hiləkar.  

altamçılıq  aldamçılıq. aldav. göz boyaçılıq. göz boyamçılıq. göz 

boyamaçılıq. kallablık. fırιldaqlıq. 
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altamış  (< al: ön). başqaravul. pişqaravul. 

altamqa  al damğa. altun damğa. qırmızı damqa, möhür.  

altamsı  aldamsı. aldanmış kimi. arsıq.  

altan  aldan. alpan abdan. 1. çox. - abdan görünü boldu: 

tamamiylə açık oldu. 1. abadan. ovadan. göstərişli. gözəl. 

yaxşıqlı. bollu. 1. həddi əksər. (# asdan: altdan: həddi 

əqəll).  

altan  aldan. çox. bol. bolluq. mul. mol. dol. gen. dərin. uzaq. 

gey. geyn. astam. qalın. çaçaq. bağız: saysız. tola. arbın. 

kan. kən. 

altan  xanbalıqda otura xaqana verilən ad.  

altanan  - görnüşə aldanan: hər saqallını ata sanır.  

- tez aldanan: aldağan. qanıcı. qanağan.  

- tez, çox avlanan, aldanan: avanaq. alıq.  

altanar  aldanar. yahalar. - arvad, dildən yanar, kişi gözdən 

yahalar ().  

altanat  aldanat nərsə götürmək üçün çatallı qanqallı ayqıt.  

altanc  aldanc. çapa. tez. çox aldanan. tez inanır, aldanır. 
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altanca  aldanca. aldanac. aldancaq. aldaq. 1. avutan. ovatan. 

qandıran. məşqul edən nərsə. iş. tutuş. uğraş. yumuş. 

məşquliyət. - bu ağır günlərimdə bir aldanaş da tapılmadı.  

altancıq  aldancıq. aldanğıc. duzaq olaraq hazırlanmış nərsə. qar 

çuxuru. üsdü qumla. otla örtülmüş qazıq.  

altanıq  aldanıq.aldanıq. aldanış. allanıq. allanış. aldanma. 

altanın  aldanın. əvvəl. 

altanış  aldanış. 1. aldanıq. allanıq. allanış. aldanma. qanış. 

qanma. tovlanış. 1. çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. düşüş. 

düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. yendiriş. 

yeniliş.  

altanqıc  aldanğıc.aldağ. iğfal. toğlaq.  

altanma  aldanma. yahalma. yapalma. yasalma. allanma. aldanıq. 

aldanıq. aldanış. allanıq. allanış. məğbun. 

altanmaq  aldanmaq. (1. allanmaq: ala, kələyə düşmək. 1 < 1. alta 

düşmək. alt olmaq. alta gedmək) 1. qorunmaq. 1. sınmaq. 

yenilmək. məğlub olmaq. 1. yaltanmaq alçanmaq. 

kiçinmək. yerinmək. 1. aldatılmaq. yanılmaq. yahalmaq. 

qandırılmaq. avlanmaq. ovlanmaq. qandırılmaq. oyuna 
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gətirilmək. atlamaq.yanılmaq. avlanmaq. ovlanmaq. 

qandırılmaq. oyuna gətirilmək. qanmaq. 1. boşuna 

güvənmək. qafil olmaq. 1. kisələnmək. tobralanmaq. 

qapılmaq. alınmaq. iğfal olunmaq. 1. alt olmaq. 

üstələnmək. yenilmək. yıxılmaq. 1. könlü qapılmaq. 

qanmaq. 1. kötü mala basınmaq, satınmaq, alınmaq, 

sırıqlanmaq. aldanmaq. qaqalanmaq. dimdiklənmək. 1. 

toğlanmaq. üzünə baxıb, astar almaq. 1. aldıramaq. 

aldıralmaq. alcıramaq. başağaylıq. ayarmaq. ayartılmaq. 

dadanmaq. iğfal olmaq. 1. alqasanmaq. qanmaq. 

yanılmaq. azaşmaq. ayaşmaq. şaşmaq. 

- hər aytılqan ötürükgə aldanma. hər söylənən yalana qanma.  

- görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq. 

- məni alan alıb aldanır, satan satıb tullanır. 

- görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək.  

altanmaz  aldanmaz. qurnaz. oyanığ. huşyar.qantara belində. 

açıxgöz. külutmaz.  
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altanmış  aldanmış. aldağın. qanuq. qanıq. qandırılmış. qanmış. 

tovlanmış.  

altar  aldar. aldatıcı.  

altaramay  aldaramay.qayğılanmaz. vecinə almaz.  

altaray  aldaray.aldıran. özünə alan. qiymət, dəğər, qayğı 

göstərən.  

altası  aldası. (< al: ön. birinci). öndəki. ilk. birinci.  

altası  aldası. öndiki. ilk. birinci.  

altaş bölək  aldaş bölək. qəbul odası. pəzirayi odasι.  

altaş  aldaş. adaş. ataş. iştibah.  

altaşı üstaşı  as aşı üs aşı. atkeçit üskeçit. 

altaşmaq  aldaşmaq.birbirini toğlamaq, aldatmaq. alışmaq. 

arışmaq.  

altat  aldat. (bax > aldatan.) qəfəsçi. qapasçı. aldatıcı. kələkçi. 

qalayçı.  

altatan  aldatan. aldatıcı. aldatcı. alladan. allaq. aldavac. aldayıcı. 

alcı. aldat. altdan işləyən. batakçı. çapaq. çapqıl. çaqal. 

çaqqal. çalaçı. çaldaban. qaldaban. qaltaban. qaldırımçı. 

çalqaçı. çalqaş. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kələk. 

kələkçi. çəkici. çəpəçi. dalaverəci. dalaverici. dalıca 
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çəkən. dolabçı. dolaq. dolandırıcı. dönük. duyaran. 

duyarıcı. duzaq. duzaqçı. düzənçi. düzməci. düznəçi. 

dələduz. fırıldaq. fırıldaqçı. qabçı. qapçı. qapasçı. 

qəfəsçi. gözbağıcı. gözbağlayan. qalayçı. qalıbçı. 

qancıq. qandıc. qandaz. qandağ. qandağçı. qandıran. 

qandırıcı. qandırımçı. qandırıtçı. qandırma. qanıqdıran. 

qanıqdırıcı. qanıtan. qanqıdan. qanqırıtçı. qantam. 

qantama. qantıl. qantılçı. qantın. qantınçı. qırıq. qırıqçı. 

qıtıqçı. qoparcı. əğrib. ələ salan. girişim. yapalaq. yaşar 

(gizlədən < yaşmaq: gizləmək). giriz. gizir. hiləçi. hiləçi. 

hiləgər. hiləli. hoqqa. hoqqaçı. hopan. hopçu. hoppuc. 

hopuçu. höppüc. kurnaz. kurzan. oyalayan. oyalayıcı. 

oylayıcı. oyalı. oylayıcı. palvara. palvaraçı. pezəvəng. 

sancıq. saptıq. şarlatan. təvlük. toğlaçı. tovlandıran. 

tovlayan. üçkağıtlı. yahaldan. yahaldıcı. yalançı. yalan. 

yanıldan. yanıltıcı. yalqavul. aldavul. oynavul. oylavul. 

oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. qaytavul. qayavul. 

cayçavul. qanavul. qandavul. qaydırımçı. toğlavul. 

toğavul. duzqavul. qurquqçu. qurbaş. işçi. muzdur. 

müzəvvir. arğuc. arğuş. ayağçı. aynaçı. səfsətəçi. 
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məğlətəçi. muğalitəçi.  

- arğuc ajun. yalancı, aldatıcı dünya.  

- arğuş qız. arğuş acun: yalan dünya.  

- çoban aldatan: geçisağan. dağ qırlanğıcı.  

- gəlinaldadan: günəşin batış çağı.  

- aldatıcı bəzək düzək: alayış.  

- aldatıcı, yanıltıcı, yozucu nədən: göz bağı.  

- aldatıcı görnüş: qalay. sıyqal. sığal. cila. bəzək. bəzəş. süs. 

süsək.  

altatar  < altı + atar. 1. altıpatlar. tapanca. 1. dolandırıcı. 

düzənbaz.  

altatav  aldatav. ( bax > aldatan. kələkçi).kələkçi. qalayçı. çaqqal. 

çaqal. düzənçi. kurnaz. kurzan. qurbaş.  

altatavac  aldadavac. kan, təlim, çox, bətər, qatı yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

kəzzab. diruğqu. 

altatı  aldatı. dolab. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. iğfal. 

qapan. hoqqa.  

altatıcı  aldatıcı. 1. bax > aldatan. 1. alaqçı. aramaqçi. büyücü. 1. 

aldavlu. saxta.  
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altatıcılıq  aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. 

kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. 

çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. 

hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. 

dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. 

fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

altatılmaq  aldatılmaq. allanmaq. aldanmaq. yanılmaq. yahalmaq. 

qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. 1. 

oyuna, duzağa düşmək. dolaba girmək, düşmək. 1. saka 

basmaq, düşmək.  

altatılmış  aldatılmış. qanıq. qanıc. qanış. qandırılmış.  

altatma  aldatma. 1. qandırma. allatma. yanıltma. yahaltma. 

yanıltma. qandırma. doladırma. boğuntu. qarqaşa. 

qatqaşa. hayküy. bağırıb çağırma. 1.tor. tıntın. ağ. - 

aldatma savaşı: cənge zərgəri. 1. qandırma. qayırma. 

1.vəfasızlıq. 1.xəyanət.  

- kiçik yalançı şeytan aldadır, yekə yalançı özün.  

- aldatıb, kələk, duzağa düşürmək: qabaq patlatmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

altatmac  aldatmac. yanıltmac. yahatmac.  

- çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq aldatmacı: ılğım. 

yalğın. pusarıq. salğım. yolax. sərab.  

altatmaca  aldatmaca. 1. yahatmaca. yaxatmaca. yasatmaca. 

yanıltmaca. 1. qözbav. göz boyama. tobalaq. sehir. 

- qandırmağa, aldadmağa çalışmaq: yol yapmaq. avutmaq. 

toğlamaq.  

- sizdən yana yaranmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə 

qanmaq.  

- yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq: 

qalalamaq.  

altatmaq  aldatmaq.alqatmaq. 1. armaq. toğlamaq. tovlamaq. 1. 

kisələmək. tobralamaq. qayırmaq. qeyirmək. geyirmək. 

1. aldamaq. allatmaq. atlatmaq.yanıltmaq. yahaltmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. ayaq yapmaq. 

yoldan sapıtmaq, çaşıtmaq. avutmaq. boşuna 

sevindirmək. 1. atlatmaq. toğlamaq. 1. qamandırmaq. 

inandırmaq. qandırmaq. qayırmaq. saka basdırmaq, 

düşürmək. 1. arğdamaq. arqamaq. kələk gəlmək. 

ovutmaq. 1. aldağ. aldağ. kələk. 1. qandırmaq. utdurmaq. 
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yanıltmaq. tavlamaq. avlamaq. atlatmaq. büyüləmək. 

börk qoymaq.təriltmək. hilə yapmaq. özəndirib 

qandırmaq. imrəndirmək. yanıltmaq. ayaşdırmaq. - yolnu 

ayaşdırdım: yolu şaşırdım. 1. utturmaq. utuzdurmaq. 

çaxmaq. 1. alt edmək. yenmək. basmaq. 1. dolandırmaq. 

qantınlamaq. qantın edmək. qantın vermək. qantın 

atmaq. ildik vermək. buruq vermək. qırtcan vermək. 

yalan söyləmək, satmaq. 1. iş, kələk işləmək. iş edmək. tor 

qurmaq. - o iş edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla 

əl ələ sürtmə. 1. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. pozuq, pis mal satmaq, 

soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 

1. tavlamaq. tovlamaq. tövləmək. təvləmək. dolamaq. ip 

bağlayıb dolandırmaq. 1. soxmaq. - hesaba soxmaq. 1. 

avutdurmaq. avutlamaq. tutub, başın qatmaq. əğləndirib 

oyalamaq. oynatmaq. dolamaq. baş qatmaq. yozmaq. 

iğfal edmək. sığdırmaq:- bunu cibivə sığdır baxalım.  

- aldatıb soymaq: tolandırmaq. dolandırmaq. aşırıb məğbun 

edmək. - çoxları dolandırmağla keçinir. - ondan on tümən 

dolandırmış.  
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- söz oynadıb, aldatmaya çalışmaq: ağız kullanmaq.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

- göz boyacı, boyayıcı: aldağ. oyun. aldadan. toğlayan.  

altav  aldav. 1. bax > aldam. 1. fırιldaqlıq. göz boyaçılıq. göz 

boyamçılıq. göz boyamaçılıq. aldamçılıq. kallablıq. 1. 

kələk. hilə. 1. dalaverə. iş. kələk. yalan. qapam. təzvir. 1. 

hər altısı. - altav altlavla: altışər. altı altı. altısı birdən. 1. altı 

kişi. - ikəv bir bolsa təpədəkin endirir, altav ayrı bosla, 

aradakın aldırır: iki kişi bir olsa təpədikin endirir, altı kişi ayrı 

olsa aradakın qaptırır.  

altavac  aldavac. ( bax > aldatan. kələkçi).çulqabçı > corabçı ( < 

çulqamaq). işçi. kələkçi. qalayçı. dələduz. yaldavac. 

aldatcı. kələkçi. qalayçı. hoqqaçı. hopçu. hopuçu. hopan. 

hoppuc. höppüc.yalavac. hiləgər. saptıq. çəpəçi. çapaq. 

çapqıl. qalayçı. hiləkar. üçkağıtlı.  

altavçı  aldavçı. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. hiləçi.  

altavıc  aldavıc. dalaverə. dalqa. kələki.  

altavıq  aldavıq. kələkbaz. qandırıcı.  

altavıl  aldavıl. andavıl. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. abdal. bön.  
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altavılca  aldavılca. andavılca. alqınca. alabaşca. avalca. 

anayıca. ənayicə. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. 

qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. 

qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. 

bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < 

saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. 

dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

altavlan  altı kişi. - altavlan bolub atlandıq: altı kişi yola çıxdıq.  

altavlı  aldavlı. aldavlu. 1. bax > aldam. 1.(< aldatmaq). aldatıcı. 

yosmlı. 1. qondarma. yalansıtma. 1. saxta. aldatıcı. 1. 

çəkici. cazib. baştan çıxarıcı. 1. (< almaq). alımlı. yosma. 

yamşaq. yumşaq. dadlı. sevimli. çəkici. cazibəli. səmimi. 

büyücü.  
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altavsız  aldavsız. (< aldatmaq). 1. aldavsız. kələksiz. çin. doğru. 

doğru. həqiqi. səmimi. içtən. 

altavuq  bax > aldavul.  

altavul  aldavul. ( bax > aldatan. kələkçi). aldavuq. qandırac. 

qandırıcı. yalqavul. düzənçi. kələkçi. hiləçi. oynavul. 

oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. qaytavul. 

qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. toğlavul. toğavul. 

duzqavul.  

altay  1. < al (qırmızı) + tay (dağ). alaş qızıl. ala dağ: ( qın şan 

(çin)).- altay dağları qızıl qandı. 1. alday.gülgi. kələkə. 

məsqərə. 

altayaq  altıayağ. kurnaz. hər yerə soxulan. dolandırıcı. 

düzənbaz.  

altayan  aldayan. yalançı. iki dilli. aldavaç. fırıldaqçı. 

altayapğuç  aldayapğuç. köğüslük. önlük. peştamal. 

altayı  qızıl tülkü dərisi, kürkü. cılğava.  

altayıcı  aldayıcı. bax > aldatan. aldatıcı. qandıran. qandırıci. 

yanıltıcı. yahaldıcı. yanıldan. yahaldan. oyalayan. 

oyalayıcı.  
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altayım  altayma. altayıt. altayış. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. 

saldırış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. 

kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. 

tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

altayımlı  altaymalı. altayıtlı. altayışlı. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. 

əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. 

kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. indirimli. 

indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. 

düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. 

çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. təxfifli. tənzilli. 

tənqilli. iskontalı.  

altayış  bax > altayma.  

altayışlı  bax > altaymalı.  

altayıt  bax > altayma.  

altayıtlı  bax > altaymalı.  

altayma  altayım. altayıt. altayış. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. 

saldırış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 
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əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. 

kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. 

tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

altaymalı  altayımlı. altayıtlı. altayışlı. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. 

əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. 

kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. indirimli. 

indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. 

düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. 

çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. təxfifli. tənzilli. 

tənqilli. iskontalı.  

altaytmaq  1. saldırtmaq. indirmək. endirmək. azaltmaq. 

ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. 

kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. ucuzlatmaq. iskonta, 

tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu ölçünü endirin. - könül 

endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır). - ona 

qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, 

buz olmaz.  

altbaşı  atbaşı. aşağısı.  

altbilinc  atbilinc. bilincaltı. şuuraltı.  

altə  altun. 
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altı qaçdı  aldı qaçdı. doğr olmayan. yalan. -aldı qaçdı sav: yalan 

xəbər.  

altı sattı  aldı saddı. alış satış.  

altı verti  aldı verdi. alış veriş.  

altı  1. altav - altlavla: altışər. altı altı. altısı birdən. - altı gəmik: 

qaburqa. qapurqa. - altı altı: altav altlavla. altışər. altısı birdən. 

1. astı. 1. aldı.alış.  

- altı bölük: ordunun altı atlı bölükləri.  

- altı qarış: çox qısa boylu.  

- göz altında olmaq: gözətili.  

- ikisi dörddən ağırsa, altısı lap ağır olar. 

- ayağ altı yer: yolgeçən. hammının gəlib getdiyi yer.  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  

- qulağ altı:yas balış. naz balış. yastıq. balış.  

- yeraltı: qaqra. - yağan yağmır qaqrıya keçdi.  

- altısın sevməmiş, birindən qalmış.  

- iyi iş altı ayda, doğru uşaq doqquz ayda çıxar.  

- ayaq altı: - dabanı alçaq ayaq altı başmağı: qabqab. 

qapışqa. tapışqa.  
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- diz qapağına dək geniş, altı dar, dar paçalı, baldırlı, qatlı 

qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: sığba sıpqa. potur. 

- əl altında bulundurmaq, tutmaq: qapancalamaq.  

- hər nəyin altıdan biri: danğ. - çənə altı: saqaq. ğəbğəb. 

altı  aldı. 1. yolyoruq. yerləti. anlatı. ilə. öğüş. çaran. aldıq. 

önəri. öngəri. pişnəhad. 1. öncü. öndəki. sələf. 1. öncə. 

əvvəl. ərəfə. başlam. başram. bastam. 1. alqan. fateh. 

altıayaq  altayaq. 1. kurnaz. sinsi. hiləkar. düzənbaz. hər yerə 

soxulan. 1. çimri.  

altıcı  birinci qadın. 

altıq  aldıq. (1.< al: ön. 1. < alt: aşağ. 1. < almaq. 1. < al: on. onğ: 

qırmızı.1. < al: kələk.). 1. aldı. yolyoruq. yerləti. anlatı. 1. 

önərg. öngəri. onov. önəv. önəri. çaran. öğüş. pişnəhad. - 

aldıqaz nədir: önərgəz. pişnəhadız nədir. - devlətə üç aldıq 

verdik. - iki aldıqdan birin seçin. 1.(üstdən alta verilən). 

buyruq. fərman. mə'muriyyət. 1.mütədaxil. - altıqdan 

çıxmayalız. - altıqlar varmış (ulaşmış), işlər qarışmış: böyük 

görəvlərin çatdığında, onların üstəsindən, öhdəsindən gəlmək 

üçün talaşlanmaq. 1. attıq. giriş. girik. antirə. (# üstük: 
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üslük: deser). 1. atlıq. - qabaltıq: qabatlıq: dabanlıq. asallıq. 

saldalıq. köklük. yasallıq. bünyadin.  

altıqar  altığar. altında. 

altıqardaş  ulduz taxımı. zatülkursi.  

altıqarşıt  təhti mütəzadd.  

altıqen  altıgen. müsəddəs. şişzili'. 

altıqı  aldığı. - ışığın bir ildə aldığı yol: ışıq ili.  

- dəğirmənçinin taxıldan aldığı pay ölçüsü: qaşıq.  

altıqın  aldığın.- aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəmiyən: 

alqalı. alqal. alqalan. alqalaq. gerici. mürtəce'. mütəəssib. 

altıqına  aldığına. var gücüylə. zor gücilə. tam başarisilə. 

altıqır  düzənbaz. dolandırıcı.  

altılamaq  altı parçaya bölmək.  

altili  aldili. (< al. aldatmaq). balabanda qandırmaq aldırmaq 

bildirmək. ima. işarə ilə söz qandırmaq. 

altılı  altı yaşında.  

altilli  aldilli. (< al. aldatmaq). sirli. göyçək ağız. 

altımetrə  yüksəklik ölçər.  

altın yan  alt yan. 
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altın   

- altun baş: altun tas: başa qoyulan altun bəzəkli tac. - altun 

bilgə: devlət kağızları.  

- altun qazıq: qutb ulduzu.  

altın  altun. aldın. (1.< al: ön. 1. < alt: aşağ. 1. < almaq. 1. < al: 

on. onğ: qırmızı.1. < al: kələk.). 1. qırmızı qızıl. 1. doğa 

xanın hərəmi. 1. külfət. qız nökər. qaravaş. 1. batrım. 

kəvət. zerzəmi. 1.altqat. evaltı. zerzəmi. batuq. batrım. 1. 

gözəl. 1. astın. asra. aşağı. alt. hər bir nərsənin ağaş, dib 

bölümü, bölümlüyü. 1. nəlbəki. 1. yaxu. yaxı. qızıl gümüş. 

1.aldın. (< al). aldınarlık. aldatma, qandırma işi. 

- altın qaplamaq: altınlamaq.  

- altın ayaq bilə suv içmək: talehli olmaq. şanslı olmaq. 

qısməti açıq olmaq.  

- altın boyamaq: altın qaplamaq.  

- altın çıpçıq: sarıasma quşu.  

- altın qollu: əli usta. bəcərikli. mahir. hünərli.  

- altın qüş: anqa quşu.  

- altın suv içir: yaldızlamaq.  

- altın suv: yaldız.  
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- altın tavuq: tavus quşu.  

- doppaq altın: bürüş. tünc.  

- ot altın: yüksək netədə altın.  

- sırma altın: igirmi iki əyar altın.  

- para altını. sozqan altın: igirmi iki əyar altın.  

- suv altın: yaldız.  

- altına almaq: cıyırışdırmaq. yığrıştırmaq. 

- altun bilgə: mənşur. devlətin rəsmi buyruğu, fərmanı.  

- altun damğa: türk bəylərinin doğrası, möhrü.  

- altayı. qızıl tülkü dərisi, kürkü. cılğava.  

- altun balış: iki min dinar.  

- gümüş balış: min dinar.  

- altun üzük: qızıl könüllü qadın. iyi tinli, duyqulu, ruhlu xanım. 

- altun tarım: böyük qadınlara verilən unqun, ləqəb.  

- altun topı: bərk gözəl uşaq. ışıq parası.  

- altun bəyi: çox zəngin.  

- altın işli: altın işləmli.  

- astarı var altından, çivi çıxmaz altından. 

- altınqapalı: altınqaplı. mütəlla.  

- altın bilgə: qızıl atış, nişan.  
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- ağ altın: pilatin. 

- altın kəsit, oran: ən uyqun, gözəl ortam, nisbət.  

- altın yumurtalı toyuq: çox para sağlayan (tə'min edən) iş, 

kimsə.  

- altın palçıq götürmz.  

- altın yapaq.  

- altın ildönümü: nərsənin əlli il dönümü.  

- altın topu: tombulca. gözəl, topul cocuq.  

- altın sarı: qızıla çalar sarı.  

- altın pas götürməz.  

- altın qozaq: qızıl sandıq, qab.  

- altın kəsmək: çox, sürəkli varlanmaq.  

- altın kəsit, oran: ən uyqun, gözəl ortam, nisbət.  

- altın qəfəs: bolluq, valıq içində olaraq, sərbəst olmamaq. 

qızıl cama, qan qusmaq.  

- altın adı paxıra çıxarmaq: bir para kötü işlərlə, adın 

batırmaq.  

- altın açar: pul. rüşvə.  

- altın odda, kişi işdə bəllənir.  

- altın atası: çox zəngin.  
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- altın biləzik: sənət. məslək.  

- altın əli pıçaq kəsməz: varlıya batmaq gücdürş.  

- altın ikən, pul olmaq: kötü işlərlə alçalmaq.  

- altınbaş: qovunun yuvarlaq, qalın qabıqlı, qoxulu çeşiti.  

- altınbuynuz: usstanbuldaki körfəzə verilən adlardan biri. - 

altıngöz: ördək çeşiti.  

- altın gümüş suyuna endirilmiş qablar.  

- altın qaqmalı (daşlı) qılınc.  

- altın sarı çiçəkli tikanlı bitgi: qaraçalı. çalı tikanı.  

- altın, gümüşdən işlənmiş parça, bez: qaqma. sırma.  

- altın, qızıl para: qızılca (ağça: gümüş para). 

- əl bir olub altın basıb.  

- altın yaldız: qızıl suyu ilə qablamaq.  

- som altın: doğru, çin altın.  

- altın qaplanmış qab: tombaq tombaq ləgən.  

- altın topu: çox gözəl kiçik cocuq.  

- altın uluq taqa: som sırmalı taqa. qızıl sırma ilə işlənmiş 

parça topu.  

- yaldız altını: bəzək sürülən teyxa altın.  
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- altın yerinə işləyən para: sağ aqçə: {# pozuq aqçə}. 

- qor kimi altın.  

altına  - altına almaq: qumarmaq. müsəllət olmaq.  

- altına almaq: qançayı taxmaq. müsəllət olmaq. 

- altına girmək: - böyük gedər, tükətim, xərc altına girmək, 

yol açmaq: qapıyı böyük açmaq.  

- qanadı altına almaq: qanat gərmək, açmaq: qorumaq. 

kölgələmək.  

- qıçların, bacaqların bitişdirib, qəddəyib altına qoyum 

oturma: qaşıq qalıbı. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa 

on beş kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq 

qalıbı oturun hammıya yer olsun.  

altınalmaq  aldınalmaq. aldınlamaq. qabaqlamaq.  

altınas  altundan. 

altıncaq  atınlı.  

altınçaq  altınçağ.qızıldevir.  

altınqabçılıq  təlakari.  

altınlamaq  altın qaplamaq. altınla qaplamaq, süsləmək. 

yaldızlamaq. 

altınlanmaq  altın kimi parlamaq. altın rənqıni almaq.  
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altınsər  (altın + sər: sarı ). altun kimi sarı.  

altınta  altında. 1. astında. - astar yatmış üz astında. 1. təhti 

tə'siri. 1. qırında. qırağında. kənarında. 

- gün, güc, soyuq altında yapdıq.  

- birbiri altında: alt alta.  

- dəri altında qanın sıxılıb boğulması: qansıqma. qancıqma. 

- dəri altında yığışan qan: qan yatmaq. qan uyumaq.  

- etgi altında: tə'siri altında. təhti tə'sir.  

- kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm: ağamanlıq. 

qələmrov.  

altınta  altında.altığar.  

altıntamqa  altındamğa.altamğa. möhür.  

altıntan  altından.  

- qarı yarıb altından çıxan çiçək: qar dələn. buz çiçəyi. 

bayram çiçəyi. bəhmən gülü.  

- altından qaçıla bilən yol: iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, 

davranış. qaçamaqlı. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. 

qaypaq. qərarsız. 

altıntop  qıritfırut.  

altıpatlar  rivolver.  

altır çıltır  aldır çıldır. aldır güldür. dalqavuq. yağcı.  
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altır qültür  aldır güldür. aldır çıldır. dalqavuq. yağçı.  

altır  aldır. 1. dolu. böyük. 1. bax > aldam. kələk. aldav. qur. - 

aldır çıldır: aldır güldür: dalqavıq. yaltaq. yağçı. yalağçı. 1. 

yalan. yapmacıq. yılışıq. qondarma. - aldır söz. aldır mal. 

aldır sevinc. - aldır dünya. - aldır kişi. 1. yapmacığ. yılışıq. - 

aldır söz: yapmacığ söz.  

altıra  aldıra. 1. aldıraq. aldıraş. tələsik. dalaşıq. çapan. çapıq. 

eşginli. tez. yürük. əvəgən. ivəgən. ivəcik. hızla. əcələ. - 

aldıramadan: aldıramay: tələsmədən. 1. məsnovi. sünni.  

altıracı  aldıracı. aldıraqsan. tələsən. dalaşqan. ivəcən. əcələçi. - 

aldırqcı qalar. buyuqan alar: tələsən qalar. buyruğu olan 

(nəsibi olan) alar.  

altıracmamaq  aldıracmamaq. (söylənən, görülən nərsəni). aldıramamaq. 

aldırışamamaq. anlayamamaq. öğrənəməmək. 

yadqaramamaq. qaçıtmaq. qasıtmaq.  

altıraqçı  aldıraqçı. tələsən. əcələci. 

altıraqsanlıq  aldırağsanlıq. tələsik.  

altıralıq  aldıralıq. çalığlı. cəldlik. tələsiklik.  

altıramaq  aldıramaq. 1. tələsmək. 1. sonsuz alınıb, vurulub 

sevinmək. 1. nigəran qalmaq. müztərib olmaq.  
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altıramamaq  (söylənən, görülən nərsəni). aldıracmamaq. aldırışamamaq. 

anlayamamaq. öğrənəməmək. yadqaramamaq. 

qaçıtmaq. qasıtmaq.  

altıran  aldıran. 1. savırqan. savıran. uçuran. tutumsuz. israfçı. 

1. aldaray. özünə alan. qiymət, dəğər, qayğı göstərən.  

altıranq  aldıranğ. alcıranğ. alasıranğ. çaşqın. şaşqın. toxat. 

tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq üz. qayğılı. uğru itmiş, 

batmış. 

altıranqmaq  aldıranğmaq. alcıranğmaq. alasıranğmaq. çaşqınmaq. 

şaşqınmaq. heyran qalmaq. uğru itirmək, batırmaq. 

aşufdə olmaq. 

altıraşlıq  aldıraşlıq. hövlüqməç. aşιqιç. tez. tiz. şaşιlιnç. darrov. 

tələsik. qıssağlı. ivədi. çapçanğ. toxdasız. 

altıratmaq  aldıratmaq. çalığdırmaq. tələsdirmək.  

altıratmamaq  aldıratmamaq. yeğnitmək. yengişdirmək. engişdirmək. 

yüngülləşdirmək. kiçişdirmək. kiçimlətmək. kiçiklətmək. 

dəğər, önəm verdirməmək. önəmlətməmək. xəfiflətmək. 

xəfifləşdirmək.  

altırdan  aldırdan. 1. öndən. qabaxdan. - aldırdan dedimki: 

qabaxcadan dedimki. 1. aşağıdan. altdan. gizlicə. süzərək. 
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- aldırdan qarab: göz ucu ilə baxmaq. - ay aldırdan baxan 

göz. aldırdan baxıb ellərə yaxıb.  

altırılmaq  aldırılmaq. dinlənmək. duyulmaq. qulağ asılmaq, 

virilmək. itaət olunmaq. önəmsənmək. sayılmaq. diqqət 

olunmaq.  

altırılmamaq  aldırılmamaq. aldırınmamaq. iplənməmək. 

önəmsənməmək. sayılmamaq. saylınmamaq. 

dəğərlənməmək. dəğirinməmək. dəğirilməmək. 

mühümsənməmək.  

altırınmamaq  aldırınmamaq. aldırılmamaq. 1. iplənməmək. 

önəmsənməmək. sayılmamaq. saylınmamaq. 

dəğərlənməmək. dəğirinməmək. dəğirilməmək. 

mühümsənməmək. 1. düşmək. keçirilməmək. salınmaq. 

düşmək. rədd olunmaq. qəbul edilməmək. - sınavdan 

düşdü.  

altırış  aldırış. aldırma. qaptırma. qaptırış. özən. önəm. tikiz. 

diqqət. 1. ip. ipik. iplik. təvəccüh. diqqət. - aldırış, 

təvəccüh, diqqət edməmək: aldırmamaq. önəmsəməmək. 

saymamaq. sayqı göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. 

ipləməmək. ipikməmək.  
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- aldırış edməmək. istəməmək. umursamamaq.  

- aldırış, təvəccüh, diqqət edmək: aldırmaq. ipləmək. 

ipikmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı göstərmək. dəğərləmək. 

dəğirmək.  

altırışamamaq  aldırışamamaq. (söylənən, görülən nərsəni). aldıracmamaq. 

aldıramamaq. anlayamamaq. öğrənəməmək. 

yadqaramamaq. qaçıtmaq. qasıtmaq.  

altırışmaq  aldırışmaq. çalışdırmaq. dəğişdirmək. əvəzləmək. 

altırışmaz  aldırışmaz. aldırmaz. qorxusuz. qorxmaz. saymaz. 

qabadayı.  

altırışsız  aldırışsız. aldırmaz. 1.saymaz. içinməz. keçişən. 

önəmsəməyən. tikizməz. tikizməyən. diqqət edməz. 

1.qayğısız. qəmsiz. dinc. arsat. rahat. ərinc. 1. kəsəoğlu. 

eloğlu. küçəoğlu. darqaşayıd. laqeyd. laubali.1.aldırmaz. 

qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz. 

laqeyd. 1.çəkinməz. sakınmaz qorxmaz. gözübərk. 

pərvasız.1.aldırmaz. qorxmaz. çəkinməz. sakınmaz. 

gözübək. 1.qeydsiz. geniş. laübali. 1. qarnı geniş. 

tasasız. duyusuz. fikirsiz.  

altırışsızlıq  aldırışsızlıq. qeydsizlik. genişlik. laübalilik. əxlaqsızlıq.  
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altırqıç  aldırqıç. yapmacığ. yılışıq.  

altırlanmaq  aldırlanmaq. (< almaq). 1. özü istətmək. sınaşmaq. 

qırcanmaq. yılışmaq. üzə gülmək.  

altırlanmaq  aldırlanmaq. yılışmaq. yüzə gülmək.  

altırlı  aldırlı. 1. yalançıq. yapmacığ. yansıtı. suni. süni'. səmimi 

olmayan. 1. xoş. istəkli. xoş. sevimli. dadlı. cəzzab.  

altırma  aldırma. aldırış. qaptırma. qaptırış. özən. önəm. diqqət.  

altırmadan  aldırmadan. istəməy. umursamadan. tikinə.  

- aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

altırmaq  aldırmaq. (< almaq. ulatmaq: çatdırmaq.). 1. vermək. 

doldurmaq. çoxaldıb qapatmaq (kipətmək). - bir aldırmış 

boşqab. - aldırım. ya bəsdi ?. - aldır aldır: doldur doldur. - 

aldıra aldırmadan götürüb gəldim. 1. istətmək. yılışdırmaq. 

sırnaşdırmaq. sığdırmaq. qapdırmaq. düşürmək. 1. əldən 

olmağını (itirməyini) sağlamaq. tə'min edmək. öz əlindən 

çıxartdırmaq. buraxmaq. - aldıran: savırqan. savıran. 

uçuran. tutumsuz. israfçı. saxlaya bilməyən. - sırr aldıran: söz 

saxlaya bilməyən. sirrin çaldıran. - ağzından aldırğan böri: 

ağzından yaxalanmış qurd. para aldıran: paranı saxlaya 

bilməyən. - qaş aldırmaq: qaşlarının tükündən çəkditip. 
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arınlamaq. 1. çaldırmaq. öğurlatmaq. öğrunun payı olmaq. 

- aldıqan nənəsinin qoynun axdarar. - var yoxumu aldırdım: 

çaldırdım. itirdim. - 1. önəmsəmək. baxmaq. umursamaq. 

önəm vermək. qulaq asmaq. əhmiyət vermək. 1. yenmək. 

yenilmək. itirmək. - gürəşi aldırdım. - ota aldırqan əkin: ot 

basmış əkin. - içgiyə aldığan: içip kelənən kişi. 1. faş olmaq. 

yaxalanmaq. çaldırmaq. 1. alt olmaq. utanmamaq. 

çəkinməmək. saymamaq. baxmamaq. umursamamaq. 

önəmsəməmək. önəm verməmək. - aldırmadan hər 

nərsəni üzünə dedi. - utanmazın bir. aldırmıyıb hələ birdə 

gəlir. - üzüvü al (qoru) aldırmazdan. 1. əcələ edmək. 

aldıraşlıq. əl ayağın itirmək. özün itirib qayğılanmaq. 

tasalanmaq. fikri qarışmaq. qatmaq. 1. əldən vermək. 

utuzmaq. 1. zorlamaq. 1. sanatmaq. önəmsəmək. önəm 

vermək. ilgi göstərmək. umursamaq. ilgi göstərmək. 

ilgilənmək. 1. qaplamaq. doldurmaq.  

- aşlavnu qıdayla aldırdı: təpsiyi yiyəcəklə doldurdu. 

1.çaldırmaq. 1. kurtaj, siqt edmək. - beş aylıq körpə 

aldırılmaz. 1. sığdırmaq. - on kişini bir otağa aldırdı. 1. biri 

araçılığıyla almaq. - o mənə satmadı, xaloğlumla aldırdım. 
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1. önəm, əhmiyət vermək. qəbul edmək. - onun sözlərin 

aldırmaram. 1. qaptırmaq. çaldırmaq. - sərçələri quşlara 

aldırdım. 1.saymaq. sanamaq. sanğaymaq. hesablamaq. 

1.dinləmək. duymaq. qulağ asmaq, virmək. itaət edmək. 

önəmsəmək. saymaq. diqqət edmək. 1. aldırış, təvəccüh, 

diqqət edmək. ipləmək. ipikmək. önəmsəmək. saymaq. 

sayqı göstərmək. dəğərləmək. dəğirmək. 1. qəbul 

etdirmək. - məni onun qulluğuna aldır. 1. almağa 

göndərmək. 1. yerləşdirmək. sığdırmaq. - bunu ora aldır. - 

məni bu işə aldırın. 1. önəmsəmək. önəm vermək. - heç 

mənə aldırmadı. - boş ver aldırma.  

- burnundan qıl aldırmaq: köməklik edməmək. qabağın 

almaq. dibindən qoğalamaq, mən' edmək.  

- əlindəkin aldırmaq: utuzmaq. utquzmaq. yenilmək.  

- qan aldırmaq: qan vermək.  

- əsər əsərdə, susar, aldırma: əsər əsərdə küsər: atıb 

tutarda, əlindən iş gəlməyib, susub durar.  

- bir yerə, duruma çıxartmaq, qalxıtmaq, düşürmək, yer 

aldırmaq, yedirmək: indirmək. endirmək. - sütlə endir, 

sümüklə çıxart. - sıraya endirmək.  
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altırmama  aldırmama. eşitməməzlik. eşitməmə.  

altırmamaq  aldırmamaq. 1. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. 

önəmsəməmək. ipləməmək. saymamaq. sayqı 

göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. 1.düşürmək. 

keçirməmək. salmaq. rədd edmək. qəbul edməmək. vaz 

keçmək. umursamamaq. mühimsəməmək. boş vermək. 

1.abandırmaq. qəbul etdirməmək. rədd etdirmək. 

1.anasını satmaq. 1.boş qoymaq. 1.saymamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq. önəmsəməmək. 1.buraqmaq. 

bıraqmaq. dirənməmək. soru, məsələ düzəltməmək. - 

burax canım, o uşaqdır, duzaxdır. 1. saymamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq. önəmsəməmək. 

ağırsamamaq. yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. 

yüngül tutmaq. azımsımaq. dəğər, önəm verməmək. 

oralı olmamaq. umursamamaq. kiçimsəmək. xəfifsəmək. 

1.nərsəni olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. boşlamaq. 

boşamaq. vazkeçmək. qoyqarmaq. qoymaq. qoyaşmaq. 

qomaq. geçmək. ötürmək. salmaq. tərk edmək. 1. 

görməzlənmək. görməyişmək. 1. savsatlamaq. 

önəmsəməmək. gərəyi marağı, təvəccühü edməmək.  
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- dincliyin pozan olub bitənə aldırmamaq, olardan 

qaçınmaq: özünə baxmaq.  

- olur olmaz nərsələrə aldırmamaq: sınğarlı. singirli.  

altırmamazlıq  aldırmamazlıq. aldırmazınlıq. aldırmazaqlıq. eşitməmiş, 

duymamış kimi davranma. eşitməzlik. eşitməməzlik. 

duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

altırmatan  - aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

- bir soruna, gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan 

olmaq: olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. sən 

eddigivi ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz 

işin işləyəcək. 

- olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 

sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək. 

altırmayan  aldırmayan. qorxmaz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

- sözə aldırmayan: vurdum duymaz. çabıq anlamayan.  
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altırmayıb  - suçluğun aldırmayıb, qabaxdan gələn: bir suçlu, birdə 

güclü. həm yapır, həm yaxır.  

altırmaz  aldırmaz. aldırışsız. 1. buzyürək. qayıtsız. laqeyd. 

umursamaz. suvuq. qayıtsız. ehmalkar. 1. vecinə 

saymıyan. rahat. yüngül. yengəl. saymaz. təvəccühsüz. 

1.saymaz. içinməz. keçişən. 1.qayğısız. qəmsiz. dinc. 

arsat. ərinc. dinc. arsat. tutasız. sərbəs. qəmsiz. rahat. 1. 

kəsəoğlu. darqaşayıd. laqeyd. laubali. 1. önəmsəməyən. 

tikizməz. tikizməyən. diqqət edməz. 1.qayğısız. qəmsiz. 

dinc. arsat. ərinc. rahat. 1. aldırışsız. qaptırmaz. 

qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz. laqeyd. 

1.aldırışsız. qorxmaz. çəkinməz. sakınmaz. gözübək. 

1.aldırışmaz. qorxusuz. qorxmaz. saymaz. qabadayı. 1. 

laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. çarpıq. sarpıq. 

əsrik. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. yayaq. yayqa. çalqın. 

çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. əsrik. əsrük. kefli. dəlişman. laqeyd.  

altırmazaqlıq  aldırmazaqlıq. aldırmazınlıq. aldırmamazlıq. eşitməmiş, 

duymamış kimi davranma. eşitməzlik. eşitməməzlik. 

duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  
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- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

altırmazanmaq  aldırmazanmaq. aldırmazınmaq. duymazlanmaq. 

duymazanmaq. duymazınmaq. eşitməzlənmək. 

eşitməməzinmək. sağsıranmaq. sağsırınmaq. 

altırmazınlıq  aldırmazınlıq. aldırmazaqlıq. aldırmamazlıq. eşitməmiş, 

duymamış kimi davranma. eşitməzlik. eşitməməzlik. 

duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

altırmazınmaq  aldırmazınmaq. aldırmazanmaq. duymazlanmaq. 

duymazanmaq. duymazınmaq. eşitməzlənmək. 

eşitməməzinmək. sağsıranmaq. sağsırınmaq. 

altırmazlıq  aldırmazlıq. kəmtəvəccühi. ilgisizlik. saymamazlıq. 

altırtma  aldırtma. alımlatma. alğılatma. gözdəriş. göstəriş. gözə 

soxma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

altırtmaq  aldırtmaq. 1. duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. 

dinərtmək. dinlətmək. eşitirmək. eşittirmək. e'lan, 

istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək. bildirmək. 

açıqlatmaq. anlatmaq. bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. 
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savuşlamaq. çavuşlamaq. xəbərləmək. 1. utturmaq. 

utturtmaq. yutturtmaq. yutturmaq. yedirtmək. indirmək. 

endirmək. qəbullatmaq. - tam buyrularızı ona endirdik. 1. 

qəbullatmaq.  

- bir duruma aldırtmaq: bir durumdan etgilətmək, mütəəssir 

edmək əritmək. 

altış  qəbul.  

altışər  altav altlavla. altı altı. altısı birdən. 

altıtmaq  aldıtmaq. qəbullatmaq. - kəndini, özün aldıtmaq 

(qəbullatmaq) istəyən: qaqnaz. qaqanaz. dikqaga. 

dikbaşinadçı.  

altıyapqıç  aldıyapqıç. önlük. göğüslük.  

altızmaq  aldızmaq.itirmək.  

altqat  1.altın. evaltı. kəvət. zerzəmi. batuq. batrım. 1. mallar 

içində, ikinci dərəcədə olan. 1. qarayaxa. bayağıl ( < 

bayağı el).  

altqeçit  atkeçit. altyol. atyol. atgədik. altgədik.  

altqətiq  atgədik. altyol. atyol. atkeçit. altkeçit.  

altqültür  altkültür. el sünnəti.  
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altlamaq  1. girdirmək. qoymaq. saymaq. aldırmaq. daxil edmək. 

1. alçatmaq. aşağılamaq. aşağılatmaq. dəğərdən 

salmaq. xorlamaq. təhqir, həqarət edmək.  

altlıq  atlıq. 1. altda olan. bəstər (fars) <> bastar <> pəstər <> 

pıstır. yataq. yatlaq. 1. əlaltı. yazarkən əlin altına qoyulan 

qalın kağaz. 1. kürsi. ayaqlıq. qaidə. oturulacaq yer. - 

dirək kürsisi. - duvar kürsisi. 1. əlaltı. gizlicə. 1. nərsənin 

altına qoyulan nəsnə. 1. antirə. giriş. suyuq. ön yemək. - 

altlıqa buyurun. 1. heykəl, üstünə sütün qonulan daban, 

ayaq. 1. yazı yazarkən, əl altına qoyulan kağız, gön. 

1.aşağlıq. alçağlıq. 1. durac. otrac. daynac. qaidə. 

1.ayaqlıq. qaidə. 1. girgə. koz. kovzuq. kozuq. yerzəmi. 

kəvət. zerzəmi.  

altmal  ikinci dərəcəli, kateqorılı mal.  

altmış  öncül (başqaravul > pişqaravul). çiriklər, qoşun bölümü.  

altmışlamaq  altmışına ayaq qoymaq.  

altmışlıq  altmış ölçülü, çevrəsi.  

altolmaq  altanmaq. üstələnmək. yenilmək. yıxılmaq.  

altoru  al doru. or at. donu al ilə doru arasında bulunan at.  
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altova olmaq  çevrilmək. burxulmaq. burulmaq. dönmək. tovlanmaq. 

bükülmək.  

altraq  aldraq. bir az öndə. az iləri.  

altrmama  aldırmama. görməməzlik. görməyiş. görməzlik.  

altsanış  atsanış. atduyu. altduyu. zehniyyət.  

altsoy  atsoy. ağsoy, əşraf olmayan. atqat. altqat. qarayaxa. 

bayağı. 

altsubay  - qara güclərinə, ordusuna, qoşununa bağlı subay, 

altsubay, ər: qaracı. qaraçı.  

alttakım  alttaqım. bir takım içindəki ikinci takım.  

alttaqi  aldtaki. yapaşu. yataşu. alt. aşağı.  

alttaqi  altdaki. astınki  

alttaqi  altdaki. ən son. - atdaki çəkəcə: son sınıra qədər. 

alttamaq  altdamaq. (yarışda) qamalamaq. qapalamaq. çapalamaq. 

yenmək. yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə 

çalmaq.  

alttan  altdan. asdan. həddi əqəll. aldan. alpan abdan. (# ). 

alttan  altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 
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bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

alttəri  altdəri. dəri altı. gizli. - altdəridən işləmək: gizlidən iş 

aparmaq.  

alttəri  atdəri. zar <> sar. endoderm. gövdənin iç bölüklərində 

olan yufa, incik, nazik dəri.  

alttıq  tərlik. alt geyim. gövdək. gövlək. gövdəyə yapışan 

toxunan paltar.  

alttuyu  altduyu. atduyu. altsanış. atsanış. zehniyyət.  

alttür  bir türün içindəki ikinci tür.  

altun  bax > altın.  

altunçı  qızılçı. qızılla işləyən.  

altunq  altunğ.(< altı + danğ). şiş dang. - altunğ bir qız.  

altunlaşmaq  altından mərcləşmək.  

altunluğ  qızıl sırmalı toxuma.  

altunmaq  edinmək. qəbul edmək. razılaşmaq. - siz bu işə 

edinisizmi. - edinməm olsaki sən istəsən.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

566 

altuntamğa  xanların al damqası ki. qızıl suya batırıb bəlgələrə, 

yarlıqlara, qol olaraq qoyardılar, çəkərdilər.  

altur  aldur. ox atışı. oxlayış. 

alturmaq  bax > aldırmaq.  

alturuq alduruq. yıtıq ot. yıdıq ot. üzərlik otu. alruq. üzərük.  

altut  1. devrim. deviriş. şuriş. inqilab. qarışıqlıq. 1. qatma 

qarışıq. bulağay.  

altün  altün (1.< al: qrımızı. qızıl + tün:don: irəng).  

altüslənmək  qarışmaq. qarışılmaq.  

altüst  talamal. tarımar. tarmadağın. qarqaşalıq. ağdar döndər. 

daşιr deşir. 

- altüst edmə: sapalav. parçalama. devirmə.  

- altüst ettirmək: sapalatmaq. parçalatmaq.  

- altüst olmaq: çirimpis bolmaq. pozulmaq. dağılmaq. 

pozulmaq. ayaqsımaq. başarısızlığa uğramaq. tərsəymək.  

- altüst eləmə: ağdarma. 

- altüst eləmək: ağdarmaq.  

- altüst edmə: tarmar. talamal. dağıtma.  

- altüst edmək: ağdarmaq. axdarmaq. axan tökənləmək. 

başaşağı edmək. çəvirmək.  
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- altüst olmaq: alt üst eləmək: tərsinə dönmək. qarnı sırtına 

gəlmək.  

altüstedmək  altını üstünə gətirmək. dağıtmaq. qarışdırmaq.  

altüstləmək  birbirinə qatmaq. 

altyapı  atyapı. kökyapı.qabaltı. daban. binövrə. infirstirüktür. 

altyol  atyol. atkeçit. altkeçit. atgədik. altgədik. 

alu  alınmış. dəğərsiz. aşağ. geri. səfeh (> halu: < ''al'' 

vurulmuş). 

alubalu  < alabalı. qarasya. gilənar.  

aluc  aluç. aluş. 1. yabanı, qoxulu ərik. 1. daha aciz. 1. alıcı. 

alcu. 1. qayın cinsi bir ağaç. 1. alış. şaftalı.  

aluç  bax > aluc. 

aluçın  boğumlu səğəli, yeyilən bir bitgi.  

aluftə  aluvda. qəhbə. ruspi.  

aluq  aluğ.1. kəl. daz. dazlağ. 1. qaba. zor. 1. görəv. 1. alacağ. 

1. alağ. ələf. ot. 1. dalğun. qussəli. qəgin. 1. alıq. vurqun. 

məcnun. maynı (beyni) oynamış. 1. dəstur. 1. bax > alıq. 

1. buraq. bulaq. sevgi. sevda( < sevmə). eşq.  

- aluğ satuq: saluğ. salıq alıq. salmaq almaq. əxzo əta.  

aluqa  aluğa. kağız. namə. ünvan.  
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aluqə (ərəb)  alğa (< almaq). yetginlik. mələkə. 

aluqluq  aluğluq. alığlıq. anuğluq. hazırlıq. amadəlik. 

alumaq  sarmaq. dolamaq. ısırmaq: yaqmaq. 

alun  alunq. alanğ. arxların qırağında qalaq topraq. təpələr 

kimi, səngər sıra arxa yığılmış topraq, bənd.  

alunəq  alunək (fars)< alvanaq. < alnaq (< almaq: yerləşmək). 

yuvacıq. kəpər. çəpər. koma. sığıncaq. barıncaq. külübə. 

külbə. çardaq. daxma.  

alunq  alun. alanğ. 1. arxların qırağında qalaq topraq. təpələr 

kimi, səngər sıra arxa yığılmış topraq, bənd. 1. oxun 

sapı, çubuğu. 

alus  1. alus (fars) ( < yalus: ışıq, açıq boyalı). qır at. ağ at. 

çarma. 1. yaluş. hal. durum. duruş. vəziyyət. iş güc. iş. 

kəsb. şuğl. 1. aluc. yabanı, qoxulu ərik.  

alutə  aludə (fars). (< al). alaş < alιş.qarşıq. vurqun.  

alutə  aludə (fars)< al. < alada. (< al: al, ala olan. arın, təmiz 

olmayan). alalı. alqın. qarşıq. qarışıq. çalalı. çallaq. 

bulaşıq. bulaşmış. bulanmış. bulğar. bulamıq. bulaşıq. 

fasid. müləvvəs.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 
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qamıq. qarmıq. qatıq. yaramaz. arın, aras olmayan. pəlid. 

- aludə olmaq: boyanmaq. bulanmaq.  

alutəliq  aludəgi (fars) < aladalıq. bulğançuqluq. bulaşıqlıq. 

qarmaşlıq. qatmaşlıq.  

alutən  aludən (fars)< alamaq. bulamaq. batırmaq.  

aluvçu  müştəri. alıcı.  

- aşqı malını (yaxcı malın) aluvçusu köp bolur: iyi malın 

müştərisi çox olur.  

aluvta  aluvda.aluftə. qəhbə. ruspi.  

aluyqa  çoxca. 

alvac  1. alavı. alavıc. həvalə. yüküş. yükləm. veriş. 1. leylac. 

alovac. tulambarçı. külxan bəyi.  

alvacla  alavla. alavıcla. yüküşlə. verişlə. həvalə ilə. - alavla 

göndərin.  

alvaclamaq  alavlamaq. alavıclamaq. həvalə edmək. yüküşləmək. 

yükləmək. verişləmək.  

alvan  alvanğ. 1. < alavan. əlvan. alacalı. çal. rəhbə rəh. ağlı 

qaralı. qartalaq. çal. - alacalı kağız.1. alğın. qızıl. 1. vergi. 

- alvanğçı: vergi mə'muru. - alvanyaşaq: para cəzası vergi.  

- al alvan: dür dümən. rəhbərəh.  
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alvan  avan. abın. aban. bax > alban. 

alvan  avan. alban. abın. aban. yüksək. ali. ali. tansıq. tənsix. 

ula. uca. ataq. hündür.  

alvanaq  (> alunək (fars)) < alnaq. sığıncaq. barıncaq. kəpər. çəpər. 

külübə. külbə. çardaq. koma. daxma.  

alvastı  albastı. yaman qonuq. qara tin. kötü ruh. qara ruh. qara 

quşli. cinli. qəşşili. tutqayli. qaqğınlı.  

alver  1. alaverə. alışveriş. alışverş. bazarlama. maamilə. 

sovda. ticarət. - görüş alveri: təbadüli nəzər. 1. alışveriş. - 

bazar, alver yeri, ocağı, mərkəzi: qapanlı. qapanlu. qapan. 

yapan. yapanlı. yapanlu. bazar. 1. ticari. - neçə quruluşun 

qarşılmasından, biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi: 

qartel. kartel. qartal. inhisar.  

- alverdə danışan: bazarlayan. bazarlıq edən. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.  

- alverdə pul alınıb verilən yer: kasa. qapsa. 

- bazara getdin alverdi, düğünə getdin çal yeğdir.  

- iç alver: daxili alver.  

- içgin alver: iç alver: daxili alver.  

- yetəriz tutarda alver oylumsuz alış veriş.  

- topdan alver: topdan. qallanqop. götürü. hamısı birdən, bir 
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yerdə.qapal. qabal. qapala. qabala. ümdə.  

- dış alver açığı: bir ölkənin giriş çıxışı arasındaki ayrılıq, 

dənglik, muvazinə.  

- alver quruluşu: qurum. quruluş. quruş. kərmə. işlətmə. 

müəssisə. şirkət.  

alverçi  ortaq. alıb satan. qatıb qatnaşdıran. dəllal. araçı. 

- alverçi tükanında, para qoyulan qab, kasa: kes. qumpara. 

- topdan alverçi: qapalaçı. qabalaçı. qapalçı. qabalçı. 

götürücü. ümdəçi.  

alverçilər  kəsəbə.  

alverçiliq  - topdan alverçilik: götürücülük. qapalçılıq. qabalçılıq. 

qapalaçılıq. qabalaçılıq. topdançılıq. ümdəçilik.  

alverləmək  alvermək. maamilə, ticarət edmək.  

- topdan alverləmək: topdanlamaq. qapallamaq. qaballamaqş 

götürləmək. ümdəçilik edmək.  

alvermək  alverləmək. maamilə, ticarət edmək.  

alvırmaq  atılmaq. sıçramaq. - əl·virmək.  

alyan  alan. alıcı.  

alyap  al yap. - baxcasında tomata, al yap onu salata, vermədi 

səni anan, turşu qoysun çor atan. 
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alyapquç  göğüslük. peştamal. önlük.  

alzaymer  - alzaymer kəsəlinə tutlmaq: qatıqsamaq. 

alzımsı  alızımsı. sozarımsı. kəsəlimsi. xəstəmsi. naxoşsım. 

alιm verim  1. alιş veriş. 1. dəxlü xərc. 

alιnqasamaq  alιnğasamaq.əcələ edmək. tutulmaq. şaşmaq. edəcəyini 

biləməmək. qaçışmaq. 

alιş veriş  iş. ilişgi. çalιq çuluq (edmək). 

alιşma  pul çalışma. almaştırış. ayırbastav. dəğişmək. 

alιşmaq  1. dəğişmək. - alιşιq adam: dəğişmiş adam. 1. 

dəğərlənmək. yararlanmaq (alqιşιq). 1. bir nərsənin içinə 

girmək. dalmaq. dalqιnlanmaq. dalqιn. 1. tutuşmaq. 

qarιşmaq. qarşιlaşdιrmaq. alιb vermək. dəğiş toxuş 

edmək. əvəzləmək. dəğişdirmək. - fikir alışmaq: fikir 

dəğişmək. danιşmaq. 

am  1. yam. amcıq. dölyolu. dişi çeşitinin iki qıçı arasındaki 

dəlik. 1. dəm qısma. 

- am ağac: dəgirman, su dolabını çevirən heyvanın başına 

bağlanan ağac.  

amac  umucağ. umçağ. (1. < ummaq. 1. < ər + məç). 1. amca. 

iməc. imcə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. 
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istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. 

daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. 

kəstim. niyyət. ərək. yetək. bəklənti. qara. qayə. orus. 

urut. gözəğət. atış. nişan. ilgü. məqsəd. hədəf. 1. omac. 

umac. yumulan yer. şişirdilən yer. 1. amraz. əkin abzalı. 

1. puta. atılan ox. təmük. 1. umac. amca. iməc. amqac. 

tapınc. atac. hədəf. nişan yeri. 1. abzal. 1. amaş. hər 

nəyin, işin gücün, oluncağın, bacardan, görən avqarı, 

əsbabı. maya. mayac. mayac.1. imləmək, bəlləmək, 

nişanlamaq üçün qoyulan simgə. (dirək. toprağ kündəsi. 

daş kimi başqaları). 1. yamac. xiyavanlarda qaldırımın 

(yaya yolun) yamaclarına, yanlarına düzülən daşlar. 1. 

buta. uc. tuc. tuş. hədəf. təmük. ərək. alası. yiyə 

olunması istənən nəsnə. 1. tüq. tük. dük. xal. tokuq. 

nişan. - oxu dükə çaldı. 1. amca. iməc. imcə. qətə. qata. 

xət. uğur. hədəf. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. 

daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. niyyət. 1. iməc. umac ( < ummaq). bəllik. 

oxluq. istək. əsmə. əsi. dilək. izələk. gözələk. izələk. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

574 

gözələk. hədəf. məqsəd. endik. atış. nişan. mənzur. 

ərək. axın. qəsd. qayə. qayət. qərəz. varqı. - gözü çox 

yuxarlardadı. 1. umac. iməc ( < ummaq). qaraç. bəllik. 

oxluq. istək. əsmə. əsi. dilək. izələk. gözələk. hədəf. 

qəsd. məqsəd.  

- başında böyük amaclar, bulutlar (xiyallar) bəsləyən: başı 

dumanlı. yekəxana.  

- bir ülgü, amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş: 

qovqa. qavqa.  

- amacdan, nişandan yozmaq, caymaq, sapmaq: çağmaq. - 

ox çağdı. 

- bir istək, dilək, amac, meyilin, qızqınca, qısqancla 

ardında olma: üşüş. üşüşmə. rəğbət.  

- amacından saparaq, düzətilməsi güc bir durum almaq iş 

cığırından (cığrından) çıxmaq. 

- bir oxla neçə amac tirləmə: qarambol.  

- kəndi girişinə, mənfəətinə, çıxarına, amacına, 

düşüncəsinə uyqun olmaq: işinə gəlmək, dəğmək. dərdinə 

dəğmək. 

- düz yerinə, amaca, nişana qoymaq, oturtmaq, vurmaq: 

qonulamaq. qoyutmaq.  
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amacilə  məqəsdi, qəsdi ilə.  

amacqa  hədəflik. hədəf yeri. - ox amacqa yastadı.  

amacqah  atışlıq. nişanqah. baxıncaq.  

amaclama  ataclama. nişanlama.  

amaclamaq  1. < um. qəsd edmək. 1. iməcləmək. umaclamaq ( < 

ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. 

iztəkləmək. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. 

ərəkləmək. ataclamaq. nişanlamaq. hədəfləmək. 1. 

qaralamaq. izləmək. nişanlamaq. 1. tuclamaq. tuşlamaq. 

uclamaq. hədəfləmək. tutmaq. hədəfləmək. - topa 

tutmaq. 1. umaclamaq ( < ummaq). imləmək. amac 

edinmək. hədəfləmək. nişanlamaq. adaqlamaq. 

gəzləmək. gözləmək. nişanlamaq. 1. əməçləmək. 

əmləşmək. nişanlamaq. nişan almaq. 1. kəst edmək. 

kəstənmək. niyyətlənmək.  

amaclar  umutlar. ummalar. ümidlər. arzular.  

amaclı  umaclı. iməcli ( < ummaq). qarazçı. qarazan. bəllikli. 

oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid. 

qərəzli.  

amaclıq  engəş. atış, nişan yeri.  
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amacsız  umacsız ( < ummaq). əğimsiz. qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. 

rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. qayta. 

başıboş. baybaş. baybaş. qayta. boşabaş. boşabsıq. 

boşbozuq. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. 

qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. 

güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. 

düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt 

pırt.  

- amacsız, umacsız dolaşmaq: gəzinmək. - yıxıq şaşqın 

aylarca gəzindim. 

amactaş  amacdaş. qardaş. - qardaş şəhər: qardaş ölkə: qardaş 

parti: iki şəhər, ölkə, hizb aralarında olan, özəl yönətimli olan 

gəlişikli, canlı ilişgiləri.  

amal  arman. uynuş.  

aman  (. <> y < yaman). 1. yumulan. yatılan sığılan yer. - aman 

qaraq: qara qarqa. 1. sağ. - aman ol: sağol. - amansızbə ?: 

sağmısın ?. 

aman  1. çağ. vax. 1. fürsət. 1.sağ aman. aman əsən. sağlam. 

qorqun. qurqun. sağlıq. kök. salim. səlamət. 1.sürə. 

möhlət.  

- aman diləmək: yalvarmaq. yükünmək. çökünmək.  
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- amana gəlmək: köçünmək. çökünmək. çökmək. sığınmaq. 

boyun olmaq. təslim olmaq.  

- amana gətirmək: yencişdirmək. yenğişdirmək. yendirmək. 

dizə köçürtmək. məğlub edmək.  

- aman əsənlik: qurqunluq. qorqunluq. sağlamlıq. köklük. sağ 

amanlıq. dinclik. səlamətlik. salimlik. 

- aman tanrım: pənah allaha. 

- amanmı? sağlıq, dinclik, amanlıqmı?: salim rahatmısın.  

- aman aman olmadın, barı yaman olma: peki çox yeməli 

olmadın olma, barı ağız yandıran aşda olma.  

- aman tamaq: 1. qurtulmaq. 1. bir fürsət almaq.  

- aman dedirtmək: başəğdirmək. təslim almaq.  

- aman demək: təslim olmaq.  

- aman diləmək: sığınmaq.  

- aman deyənə qılıc qalxmaz: təslim olana toxunulmaz.  

- aman vermək: canını bağışlamaq, qorumaq.  

- aman verməmək: göz açtırmamaq, acımadan qılmaq, 

edmək.  

- aman verməz: qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

578 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. insafsız.  

- aman zaman: yalvarıb yaxarmaq.  

- amana minmək: yalvarıb yaxarmağa başlamaq.  

- amana gəlmək: təslim olmaq.  

- amanı bilirmisin: yalvarırım anla məni, bağışla.  

- amanı kəsilmək: gücdən yağdaydan (haldan) düşmək. 

amansız: acımaz. rəhimsiz. daşürək. qıyan. əsirgəməyən. 

qırıcı.  

- acın imanı, toxun amanı olmaz. (acın imanı, toxun amanı 

yox).  

amanlıq  əsənlik. sağnılıq.sağlıq. amançılıq.  

amansız  1.acımasız. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. insafsız. 1.sürəsiz. 

möhlətsiz. 

amansızlıq  acımazlıq. zalimlik. insafsızlıq. 

amas  1.amac. mayac. mayac. maya. hər nəyin, işin gücün, 

oluncağın, bacardan, görən avqarı, əsbabı. 1. ötəm. 

ödəm. şiş. vərəm. 

amatlι  əlverişli. karlı. uyqun. iyi. aslamlı. qazanclı.  

amatsιz  əlverişsiz. 
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ambalaj  (yapbalac. yapbağlac). yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. 

örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. 

peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. 

qapal. qapan. qapam. sarqı. köynək. gömlək.  

ambar  1. qambar. > ənbar. (< qam. kom). < qambar. kambar. 

komalayan yer. kəbən. turqu. tügər. düqər. məxzən. 

qazan. qazın. qaznaq. xəznə. qoş. hər nəyin yığılan, 

toplanan yeri.astan. asılıb yığılan yer. çiqçan. dərik. 

sakna. sağna.yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. 

cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. 

qapanca. qadan. qatan. qalğa. bastı. bastanaq. basın. 

batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. 

kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yığam. yığna. yığın. 

yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. - su ambarı: 

sarnaç. birikə. birkə. 1. kov. kav. sandıxana. daloda. 

qapasardı. qapsardı > qəfəsardı. gəpsardı. 1. hambar. 

yambar. yanbar. buldunı. boşqa. sarpun. çuxur. təpəngü. 

kəndüc. qoya. - top ambarı: üç gögərtəli gəmilərin orta qatı. 

1. davarlıq. tavrıq. yatuq. yığın. durdaq. qoyaq. xəznə. 1. 
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talaq. dalaq. uru. qazıq. 

- ambarlıq üçün vurulu, çalınmış yer ambar. yer altı ambar: 

ura. 

- qırx ambar: çox çeşitli nərsələr içərən yer, qab. - onun 

çantası qırx ambardır.  

- mallar yığnada qaqıla qalmış.  

- ambar gözü: kavdan. kavlan. 

- ambara taxıl tökülən baca: qanaqıl. çanaqıl.  

- kiçik ambar: qapanaq. qapancaq. qapanıca. 

- dibsiz saxluq, boş ambar: (saxluq: ambar) sonuc verməyən 

boş iş. 

- avluda, həyətdə daldada, dırğ bucaqda olan kiçik dolab, 

ambar: göyərçinlik. gövərçinlik. gövərtə. gömərtə.  

ambarçı  qonqutçu. qontuqçu. 1. nəqliyyatçı. 1. ambardar. qonqut, 

qontuq, ambar gözətçisi. yığıqçı. birkitçi. birikitçi. təpikçi. 

depoçu. saxluqçi. saxluçı. 

ambarlamaq  birikdirmək.yığmaq. birkitmək. birikitmək. saxluqmaq. 

saxlumaq. təpikmək. depolamaq.  

ambul  yambul < əmillik. yemillik. 1.yavaşlıq. 1.naşılıq. 

amca  amac. iməc. imcə. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. 
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daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. niyyət. 1. qətə. qata. xət. uğur. hədəf. 1. 

amıca. əmi. ağadayı. ağdayı. yaşca böyük, sayqı 

duyulan kimsələrə səslənmə sözü. 1. əmi. ata qarnaş.  

amcıq  yamcıq. am. dölyolu. dişi çeşitinin iki qıçı arasındaki 

dəlik.  

amıca  amca.  

amıl  amul. amıl. yamul. yamıl. yavaş. yumşaq. sağın. səğnik. 

sərik. iti olmayan.  

amır  1. əmrə. həvəs. istək. 1. sis. çis. şeh. qırağı. 

amırı dartmaq  həvəslənmək. istək duymaq.  

- arı barırqa, amırım dartmaydı: oraya gedməyə həvəsli 

dəğilim.  

- oxurqa amırı dartadır: oxumaya həvəslidir.  

amqac  amğac.amac. hədəf.  

amma  1. evi qoruyan tanrıca. 1. əmmə. nənə. böyük nənə. yaşlı 

qadın.  

amma  al. 1. eyvah!. vah vah. nə yazıq!. 1. bu qədər varki. 

ancaq. - bilir amma söyləməz. 1. qaldıki. gələlim. gəlincə. 

bundnan belə. - amma gəlmiyəcəkmiş, özü bilir. 1. şaşırma 
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sözü. - amma nə giclik. - amma yazıq. 1. fəqət. 

- çox dedim, amma genə getdi: çox dedim, bundan belə 

genə getdi.  

- və əmma sizinki: qaldı sizinki.  

- amma mamması yox: eləsi beləsi yox. e'tiraz me'tiraza 

gərək yox.  

ampa bolmaq  bitmək. tamamlanmaq.  

amraq  sevgili. yumşaq. şafe‟. 

amran  < arman. - amraq. əmrək: düşgün. xumar. küştər (< düştər ?) 

verilgən. vurqun  

amray bəy  böyük adam. 

amruğ (fars)  < əmrik. əmlik. dişlik. məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. 

boğazüstü. boğazlıq.  

amrulmaq  1. əmrülmək. sinilmək. çəkilmək. sorulmaq. 1. 

yamrulmaq. yatışmaq. dinmək. çəkilmək.  

amsalaq  kosxol.  

amşan  əmşən. quzu dərisi.  

amşuy  bir çeşit sarı ərik.  

amtanax  matah. ləzzətli. 

amu  qamu. həp. bütün. tükəli.  
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amuç  ərməğan. yarmaqan. umaca, gözdə olana verilən pay.  

amuxtən (fars)  < yamatmaq. yamtamaq. öğrətmək. əmitmək. əmcitmək.  

amul  bax >. yamul.  

amul  yamul. yasul. yatul. səğnik. sakin. rahat. - amul amul: 

yavaş yavaş. - amul kişi: yumuşaq xuylu adam. - gəlqıl amul 

oynalım.  

amurt  yamurt. təsgin.  

amurtmaq  yamırtmaq. yamurtmaq. yatıştırmaq. yatıtmaq. 

dindirmək. toxdatmaq. çatdırmaq. səğnitmək. soğutmaq. 

söndürmək. - onun öpgəsin, yamurt qıl.  

amuşmaq  çıxışma. qınamadan dolayı apışıp qalmaq.  

an  1. düşun. - iti an, çomağı yaraqla (hazırla): ): iti düşündün, 

çamağı unutma. 1. köç. ara. çağ. zaman. müddət. 1. tarla 

sınırı. - bir anda: ani vahiddə. bir ləhzədə. 1. tələsim. az 

salımlıq. az salımlıqca. - bir an: bir tələsim: bir sallam. bir 

talasın. bir talasım. bir ləhzə. 1. indi. hazır zaman. 

- bir anda: dimdə. anda. ində. imdə. göz qıpımıda. qaşla göz 

arasnda.  

- bir anda: qaşla göz arasında.  

ana (fars)  ək. < yana. bənzəyişi göstərir. - kudəkanə: qoduq yana.  
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ana  ana. anay. 1.(- anya(macar). - an(bask). - nənə(qafqaz). - nonna(baş 

latin). - ane(tonquz). - nan(na)(mekzik),ene(lapon). - anu(birmani). - 

annu(bənqal.). 1.apa. aba. uma. hana. - anaları bir olan: əkdi. 

1. nənə. inə. apa. aba. çeçe. asa. asav. əsə. əsəy. şeşe. 

apaq. apaqe. əni. ece. ene. yaratan. doğuran. - dədə 

əçə: ata ana. 1. <> ən <> en. enğ. geniş. genişlik. böyük. - 

ana fikir: asal fikir. 1. iştə. elə. indi. 1. təməl. kök. göbək. 

qaynaq. əsas. əsl. iç. mərkəz. kökün. kökən. mənbə‟. 

başlaq. çıxıtuq. dayanaq. paya. saltuq. salqut. 1. əçə. 

əmmə. 1. böyük kərpiç. (kiçik kərpiç: quzu.). 1. əçə. əcə. 

əmmə. 1.bas. təməl. kök. əsas. - anamal: başmal. 

başmaya. anapara. sərmaya. kapital. 1.aba. 1.əsas. təməl. 

qaynaq. 1. kök. kötük. baş. əsas. - ana yasa: qanun əsasi. 

- ana pitik: ana dəfdər. nənə.  

- böyük ana, nənə: qadın nənə.  

- gəlinana: gəlinaba. gəlinabla. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 

1. yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

- qaynana: qeynana: gəlin bağrı çatdadan.  

- anasından ayrılmayan cocuq: qoyduq. qotuq. 
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- gün anasına qavuşmaq: gün anaya qavuşmaq: gün 

anaya enmək: gün batmaq, uçmaq, yaşmaq.  

- qadınana: qayınana. qaynana.  

- qart ana: qartana. böyük ana. nənə.  

- ananın böyük bacısı: davulqa. - ana pitik, dəftər: kötük. - 

süt ana: ayaqa. əğəkə. ağagə. anağa. anaka. ənəkə.  

- ana damar: şahrəg. şahdamar. 

- anadan olma: doğuş. viladət. təvəllüd.  

- anası ilə danası ilə: hammısı. evliklə. 

- xanım nənə: 1. böyük nənə. 1. qayın ana. 

- anapara: başmal. başmaya. anamal. sərmaya. kapital. 

- sütana: əmdirgən. əmdirən. daya. taya.  

- ana günü: analıq. 

- ana qarnındaki yavru: döl. cənin. 

- böyük ana: böyük nənə: nənə. əbə. aba. 

- sütana: sütnənə. əmişdirən. əmziriçi.  

- ana qatdan ayrı olan: ara qat.  

- anasının gözü: gülxanbəyi. bitirim.  

- atanın anası: ataana.  

- dev anası: aşırı iri, şişman qadın.  
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- uşaqlara görə ananın qardaşı: dayı.  

- anadərtəb: anandac ( < ana + andac). uladərtəb. ulandac. 

anadəfdər. dəfdəri kəbir.  

- ana kimi yaxın qadın: cici nənə.  

- ana yön: əsl cəhət. 

- süt ana: analıq.  

- sütana: sütnənə. taya. 

- anasöz: sözün özü. başsöz.  

- ana ağça: ana para.  

- ana arı: arıbəyi - ana ata önündən keçmək yazıq (günah).  

- ana arvad düz gedmək: nəkivarın söğmək.  

- ana başlıq: ünvan.  

- ana bəllək: ana zehn, hafizə.  

- anadəniz: uqyanus.  

- ana duvar: dışaran duvar.  

- ana gecəsi: doğan ananın yedinci günün gecəsi.  

- ana giriş: anaqapı. əsl qapı.  

- anaqara: qarrə.  

- ana quzusu: 1. nazlı, yumşaq cocuq. 1. ərköyül. dayanıqsız, 

gücənməmiş cocuq.  
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- ana ölüncə, ata, amca olur: qadını ölmüş, yenidən evlənən 

ata, uşaqlarından uzaqlaşır.  

- ana boya: qırmız. göy. sarı.  

- ana yarısı: təyzə. xala.  

- anadan doğma: 1. çırılçıplaq. 1. doğuşdan.  

- anadan doğma ölmək üçün: yazıdan qaçı yox.  

- anadan doğmuşa dönmək: tam sevinmək.  

- anadan keçdi, yardan yox.  

- analar nə doğurmuş: çox gözəl.  

- anaları nəki, danaları nə olsun.  

- ana quzu, qınalı quzu.  

- anam arvadım olsun: ölüm var, dönmə yox.  

- anan gözəlmi.  

- ananın bastığı cocuq, incinməz  

- ana örəkəsi: olan değil. olamaz. olanmaz.  

- anası ağlamaq: güclük, sıxınıya uğramaq.  

- anası danası: soy sopu. sülaləsi.  

- anası nasıl doğurmuş bunu: çox qırışmal, qırıq kimsəyə 

deyilir.  

- anasına bax, qızın al, qırağına bax, bezin al.  
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- anasından doğduğuna peşman olmaq: çox bezikmək.  

- anasın ağlatmaq: çətin sıxıntılar vermək.  

- anasını bəlləmək: 1. anasın sikmək, qayırmaq. böyük 

kötülük işləmək. 1. sövmək.  

- anasını satmaq: aldırmamaq.  

- anasının gözü: düzənçi. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. fırıldaq. fırıldaqçı. 

- anasının ipini satmaq: qalmasın pislikləri düzənləməkli kişi.  

- anasının qızı: tam anası oxşarı.  

- anasın satayım: boş ver. vaz geç. önəmləmə. mühüm değil.  

- anası pişirib oğlu yeyib: anası sözündən çıxmayan.  

- anasız cocuq evdə xordur, atasız cocuq çöldə.  

- ana sonucdan doğan yan sonuc: bir işə, olaya asılı, bağlı 

olan olay. kölgəolay. 

- qayın ana > qaynana: xanımannə. xanımana.  

- xəznə anası: yunaq (hamam) anası: 1. qadın yunaqlarında 

yuğunanların aralıq işlərin görən. aralıq. 1. iri yarı, güclü, 

şişman, şirət qadın.  

- ana çərçivə içində yerləşən çərçivə: içlik.  

- bilgisayarda ana hafizə: iç alarğa.  
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- qırağın demə, bezini de, anasın demə, qızını de. 

- baxcasında tomata, al yap onu salata, vermədi səni 

anan, turşu qoysun çor atan. 

- gəlin anası aş başı, ərin anası daş başı. 

- yanını görüb, bezini al, anasın görüb, qızını al. 

- ana kök: kök yapı. kök gövdə.qaba yapı. təməl yapı.  

- ana qoldan, arxdan ayrılan qol: kavar. çavar. çağar.  

- ana yolu bıraxıb, qıraq, sapaq yolu seçmək: qapıları 

qapıyıb, pəncərələri açıb.  

- ana yoldan ayrılıb, kəsitmədən gedən yol: qaçaq ol.  

- anası onu qaçqaşda doğmuş. (köç sırasında). 

- quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün).  

- ana sutun: baqan. dəstək. dirək.  

- ana tili.  

- əmcək ana: süt nənə.  

- üvey ana, nənə: analıq.  

- qart ana: böyük nənə.  
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- qayın ana: qaynana. - ögey ana: üvey nənə.  

- tapqan ana: öz nənə.  

anaana  ana ana. annəannə. annənə. nənə. böyükana.  

anabalası  ana balası. qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə. ərköğül. 

xanımoğlu. çıtqırıldım.  

anac  anaç. bax > anaş.  

anacaq  ancaq. onacaq.  

anacümlə  ana cümlə.başcümlə.  

anaç  anac. bax > anaş.  

anaçlamaq  anaçlaşmaq. anaçlamaq. kurnazlaşmaq. ustalaşmaq. 

zirəhləşmək.  

anaçlanmaq  anaçlamaq. anaçlamaq. kurnazlaşmaq. ustalaşmaq. 

zirəhləşmək.  

anaçlaşmaq  anaçlanmaq. anaçlamaq. 1. kurnazlaşmaq. ustalaşmaq. 

zirəhləşmək. 1. cocuq, yemiş verəcək duruma gəlmək.  

anaetərmənlik  ana edərmənlik.anaxanlıq. anaərkil. matriyakal.  

anaərqil  ana ərkil. anaxanlıq. anaedərmənlik. matriyakal.  

anahtar  açqıç. açıcı. açqı. açar. haçar. 

anaq  1.alağarlıq. hafizə. zehn. 1.ayqın. aynıq. aynaq. ayıq. 

oyaq. 
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anaqa  bax > anağay.  

anaqanlıq  anaxanlıq. anaedərmənlik. anaərkil. matriyakal.  

anaqapı  - bir böyük gənəl tikintinin ana qapısı: el qapısı. cümlə 

qapısı.  

anaqay  anağa.1. anaqız. anası qılığın geyinən qız. anaya 

çəkmiş. anaya bənzər. 1. anakə. anaka. ənəkə. əğəkə. 

nənəlik. taya. sütana. nənəciq. 1. anay. nənə.  

anaqənd  anakənd. ana kənd. orata (mərkəzi) şəhər. bikənd. bikət. 

böyükşəhər. böyükkənd. böyükənd. 

anaqız  bax > anaqay.  

anaqol  ana qol. içqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. 

qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. 

göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. 

başqol. gözqol. özqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: 

bütun. ). mənşə‟. kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl 

mərkəz. siql mərkəzi. 

anaqonta  anaqonda.buğa çeşitindən dev ilan.  

anaqöq  anakök. ağacın gövdə, kökünü düz, dik, bütün olna 

bölümü.  

anaqöqçülüq  anakökçülük. əngəlçilik. müfdəxorluq.  
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anaqöqlənmək  anaköklənmək. müfdəxorluq edmək. əməksiz 

qazanmaq, aşırmaq, çalmaq.  

anaqöqlü  anaköklü. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. qaramıq. qaramuq. müfdəxor.  

anaqurşaq  ana qurşaq ortacıq. yer yuvarını iki əşit, bərabər 

uzaqlığa bölən cızıq, xətt. ustuva xətti. ekvator.  

- ısıqurşaq: ısıtqurşaq: isdiqurşaq: harrə bölgə, 

məntəqə.  

analamaq  1.ana edinmək. 1.ana demək ·.  

analayışlı  - açıq analayışlı: oxunaqlı. - güc analayışlı: oxunaqsız. 

analı  - iki analı quzu: iki yandan qorunan, asılanan, faydalanan.  

analıq  1. beçədən. yatın. balayatkı. uşaqlıq. balalıq. balayatıq. 

yatğı. balıyatkı. tuxumluq. uşaqlıq. dişi. döl yatağı. 1. 

üvey ana. 1.ana günü. 1.süt ana. - sütanalıq: anasından 

yox, başqası ilə əmişdirilən cocuq körpə. çanqal. çəngəl.  

anamal  gömü.başmal. başmaya. anapara. sərmaya. kapital.  

anamalçı  sərmayədar. kapitalist.  

anamalçılıq  sərmayədarlıq. kapitalizm.  
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anamaz  anlamaz.qapıq. qapran. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

anan  ondan sonra. anançı: sonra nəcür. 

ananay  mahnı. türkü. 

anaoqu  ana oxu. bax > ana oxul.  

anaoqul  ana oxul. ana oxu. 1. beçəev. biçəev. biçəv. biçöy. 

kudəkisdan. yuvacıq. cocuq yuva. 1.kudəkistan. 

anapara  başmal. başmaya. anamal. sərmaya. kapital.  

anarmaq  anğarmaq. andqarmaq. and içmək.  

anartmaq  anğartmaq. andqartmaq. and içirmək.  

anasanası  anas anası. ənnəsinin ənnəsi. 

anasitun  - anasitun, dirək: tikən. dikən. tikər. dikər. omurqa. onurqa. 

anasız  ansız. azığ. zinazadə. həramzada.  

anasöz  sözün özü. başsöz.  

anaş  anac. anaç. 1. anacıq. 1. analıq duyqusu çox gəlişmiş. 

anaya çəkən 1. doğurqan. ürətgən.  

anaş  anaç. anac. 1. anacıq. ana kimi davranan qız. - ata sapılı 

ataş, ana sapılı anaç. 1. ağbirçək kimi davranan qız uşağı. 

(ataç oğul: böyüklər kimi özün aparıb davranan, az yaşlı 
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oğlan). 1. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. 

qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. qırt. çiyimsi. çigit < > 

çiğil. çiy. çiğ. olmamış. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. 

çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. ərik. 1. kökəş. kötcük. 

başıc. usluş. 1. qart. qırt. qalın. iri. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt. yaşlı. qoca. geçgin. 1. sınavlı. usda. kurnaz. 

kurzan. qurbaş. zirəh. çox bilmiş. 1. çox doğumlu dişi. 1. 

< anadaş. ənələş. qardaş. qarında.  

anaşa  anğaşa. qayğaşa. qanğaşa. qanaşa. niyaran. nigəran. 

naygiran.  

anat  1. anı. anılan 1. yaxın. qohum tanış.  

anatamar  ana damar. atardamar. toplardamar.  

anatamar  ana damar. şahrəg. şahdamar.  

anatərtəb  ana dərtəb. uladərtəb. ulandac. anandac ( < ana + andac) 

anadəfdər. dəfdəri kəbir.  

anatil  anadil. ata dil. doğan dil. 

anatolu  anadolu.cocuqsuz. cocuğu olmayan.  

anatolulu  anadolulu. saydam, sayın kişi.  

anatut  anazıt. buğda saplarını toplayıb arbıya yükləməkdə 

yararlanan ağac saplı, çatallı arac.  
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anay  bax > ana. 1. ənnə. 1. tiftik. geçi yünü.  

anayasa  ana yasa. 1. ayin. 1. dəsdur. 1. ilkilkə (ilk ilkə: ilkin yasa, 

qayda, qanun). qanuni əsasi. başaqtör (< başaq: birinci. 

əsasi + tör: törə: qanun).  

anayi  > ənayi (< anlamaq). 1.ələki. düşəri. başqalarının törənin, 

adətin saymayıb, öz bildiyin görmək, qılmaq. - anayı 

biçimə soxulmuşdur. 1.bön. avanaq. budala. bozbaş. - 

anayı dümbələyi: çox avanaq, səfeh. 1. anqayı. olunmaz. 

görgünməz. görünməz. 1. uvanaq. ovanaq. axmaq.  

anayıca  ənayicə. andavılca. avalca. alabaşca. aldavılca. alqınca. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 
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şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

anayol  yolqa.  

- anayol dalıyol: əsli, fəri' yol. 

anayön  əsl cəhət.  

anayurt  anayurd. anayurt.  

anazıt  anatut. buğda saplarını toplayıb arbıya yükləməkdə 

yararlanan ağac saplı, çatallı arac.  

anbar  qoyma. yüklük. ağrıq. 

ancaq  1. anacaq. onacaq. 1. < arıncaq < arın. arınğ: müşkülcə. 

çətin.1. elə. teyxa. tək. yalnız. sadəcə. sirf. məhz. - 

çörəyə ancaq doğruluqla, inanmaq olmaz. - ancaq sənin üçün. 

1. amma. fəqət. lakin. güclə. çətincə. çətinliklə. zorla. 

dara dar. dardarına. sadəcə. fəqət. yalnız. həmən. tək. 

yeni. hənuz. həmən. salt. yalnız. böylə. bu qədər ki. - ova 

gedəcəkdim, ancaq hava qarışdı. 1. oncaq. onca. o qədər. o 

dəğin. o təkin. - çox danışan dil, ancaq olur.- hənuz bitmiş 

yapı. 1. dara dar. dar darına. tar. - dar qaçmaq. - kəndini 

dar evə atdı. - dar yetişmək. 1. sirf. - sirf bir söz de. 1.bıraq. 

yalnız. təkcə. təhcə. tənğcə (> tənha (fars)). təki. səkcə. 
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yalın. təki. fəqət. gəlgələlim. tuttutalım. 1.güclüklə. ucu 

ucuna. darı darına. laken. yoxsa. məgər. 1. azdan 

buzdan. zar zor. güclüklə. təkaran. dəmin. tiqiral. zorla. 

yalnız. lakin. qıllı. yalnız. tək.  

- mən hənuz yetişmişdim ora, o gəldi.  

- həmən birbelə param qalmış.  

- həmən üç odalı evmiz vardır.  

- axşam güclə evə çatdıq.  

- güclə yetişəcək.  

- sadəcə mən gəldim.  

ancılayın  öyləysə. öyləisə. öcürdüsə. öyləcə.  

ancılıq  andağ. ançinan.  

ança  1. onla. o ilə. o qədər. öylə. öyləcə. - ança anqar dirənqıl: 

o ilə öylə qılınqıl: uğraş, davran, rəfdar ed. 1.onca. oqədər. 

odəğər. onça. hamısı. - ançalıq: o qədərlik. - ança mınça: 

şu qədər.  

- ança sayın: o qədər. o kərə.  

- manqa ança sayın aytdıla barama deb: mənə o qədər, o 

kərə, gedmə diyə söylədilər. - ança ança: o qədər. ol qədər. 

çoxca.  
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ança  o qədər.  

ançalıq  onca. ança. oqədər. odəğər.  

ançaşər  o qədər.  

- sizqə nençəşər berilgən ise biz də ançaşar izləybiz: sizə 

qaçar tana verildiysə bizdə o qədər istiriz.  

ançav  o qədər. şu qədər. - siz nənçəv bolsaqız, biz də ançav 

bolurbuz: siz nə qədər olsanız. biz də o qədər oluruz.  

ançavlan  o qədər kişi. - ançavlan, alayqa qalay sığnığdı?. o qədər kişi 

oraya nasıl sığdı?. 

ançav-mınçav  o qədər. şu qədər.  

ançeyin  şöylə böylə. 

ançı munça  bir az. çox degil. 

ançıbay  avcı bəğ.  

ançıla  onçıvıla. o qədər.  

ançılayu  ançnanki. öcürki. 

ançinan (fars)  < ancılayı. andağ. anca. andağ. ançıla. ançıvıla. 

ançinanki (fars)  < ançılayu.ançilik. o qadarki.  

aney  bir tür çörək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

anı  1. anım. bax > anığ. 1. onu. ona. 1. onun. - anı berdi: onu 

verdi. - anı bilə: onunla. - anı tapa: ona doğru. - anı üyü: 

onun evi.  

anıc  yaddaş. yaddaşt.  

anıça  onun kimi.  

anıdən  birbada. birdən. birdənbirə. alaylay. alayına.  

anıq  anığ. anğı. 1. onıq. gerçək. quşqusuz. şübhəsiz. yəqin. 

mühəqəq. 1. hazır. 1. müstəid. qabil. 1. anım. anı. keçi. 

keçiş. keçim. keçik. yaşantı. yazıntı.yatav. xatir. 1. anıt. 

anı. qalıq. qalıt. xatirə. 1. anıt. qalıq. qalıt. yadavul. 

yadiqar. yadbud. 1.zikr. - tanrı anı, düşməsin dildən. 1. 

xatirə. təzkirə. 1. bax > anıq. 1. heyvanı. - kəvəs anğı: 

qəfəsdə bəslənən heyvan. 1. anığ. anı. xatirə. 1. salqı. qığ. 

pislik. - quş salqı. 1. zəka. zehin. qavrayış. ağıl. qavrama 

gücü. 1. bilinc. şuur. 1. dünya görüşü. baxış açısı. 1. 

yetgi. yətərlilik. 1. yanığ. yaxtı. tanıq. yəqin. aydınq. 

doğru. kəsin. somut. həqiqi. ayıq. ayğın. açıq. açıq bəlli. 

açıq aşqar. sərih. aşkar.şəksiz. bəlli. düşünüksüz. 1. 

anut. alıt. yenik. yenək. movcud. hazır. 1. anlayış. 

yetənək. bilinc. his. huş. ağıl. sana. sezim. fəhm. 1. alığ. 
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alnığ. dalğın. pərişan. 1. bəllək. hafizə.  

- anığ yarıq: hazır amadə. 

- anğ edmək: düşünmək.  

- anı, xatirə dəfdəri: andaşıt. 

- anılar sürüklərkən məni, ağızdan qaçırmışım dəni. 

- anılara dönmək: xatirələrə qayıtmaq, dalmaq.  

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 

tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.  

- anığ almaq. anığlanmaq. baynalmaq. baynımaq. qutulmaq. 

sağalmaq. ayınqalmaq.  

anıq  anığ. anğki. hazır. yerləşmiş. ortaya qoyulmuş. əldə 

tapılan.  

anıq  hazır. - anığ qılınsa, yoxa sanılmaz: əldə olan işlənirsə, yox 

deyilməz, etgilər.  

anıqı  anığı. çağdaki. çağdaş. 

anıqlamaq  anığlamaq. anuğlamaq. 1. anlamaq. anğlamaq. 

anğılmaq. açılmaq. hazırlıq yapmaq. düzənləmək. 1. 

aymaq. səbt edmək. müşəxxəsləmək. tamamlamaq. 1. 

açıqlamaq. bəlitmək. 
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anıqlanış  anığlanma. adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. 

adtutma. adtutuş. ad çıxarma. ün salma. ünlənmə. 

ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

anıqlanma  anığlanış. adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. 

adtutma. adtutuş. ad çıxarma. ün salma. ünlənmə. 

ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

anıqlı  anığlı. anğılı. anılı. anlayışlı. uslu. bilincli. şuurlu. çabuq 

qavrayan.  

anıqlıq  anığlıq. anuğluq. (yanığlıq. yalınlıq. alınlıq).1. hazırlıq. 

hazırlanma.1. açığlıq. doğruluq. 1. yetənək. vergi. qabil. 

1. həqiqət. gerçək. dürüslük. çindik. çin. çın. anığ. 

anıqsamaq  anığsamaq. anιmsanmaq. yadımsamaq.xatirləmək.  

anıqsızlıq  anığsızlıq. bilqisizlik. qanmazlıq. 

anıl  1. yapıl yamıl edin. hazır. 1. qanıl. tanıl. qanılmış, 

tanılmış olan. gələnək. yöntəm. yol. ürf.  

anılan  1.bax > anğın. 1.anlı. hazır olan. yaraqlı. - işə anılan kişi. 

1. adı keçən. məzkur. 1. səslənən. deyilən. diyilən. 
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söylənən. - bu adla anılan başqa kimlər var mı?. - malqara 

adıyla anılan çoxlu canlılar var.  

anılı  1.anğılı. anığlı. anlayışlı. uslu. bilincli. şuurlu. çabuq 

qavrayan. 1.anılır. yada salınır. məşhur. 

anılır  adlım. ünlü. anğın. məşhur.  

anılırqən  anılırkən. - öləni anılırkən, sağılırkən deyilən söyləm: 

qaragünlü. - qaragünlü dədəm.  

anılmaq  1.anımsatmaq. zikr olunmaq. tenilmək. denilmək. 

dinilmək. diyilmək. deyilmək. 1. denmək. söylənmək. 

buyrulmaq. 1. rivayətlənmək. söyləntilmək. 1. 

adlandırılmaq. 1.düşünülmək. xatırlanmaq. 1.gözdə, 

yadda tutulmaq. xatırlanmaq. zikr olunmaq. - adı 

anılmamaq: sözü keçməmək. 

anılmış  anğılmış. məzkur. 

anım  bax > anığ. anım. anı.  

anımaq  anιnmaq. hazırlanmaq.  

anımsama  anımsayış. anımsayıq. yadsama. yadsayış. yadsayıq. 

xatırlama.  

anımsamaq  bilsənişmək. bəlsinişmək. yad almaq. yadalmaq. 

xatırlamaq.  
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anımsatmaq  xatırlatmaq. anılmaq. zikr olunmaq. tenilmək. denilmək. 

dinilmək. diyilmək. deyilmək. 

anımsayıq  anımsayış. bax > anımsama.  

anımsayış  anımsayıq. bax > anımsama.  

anın  anınğ. o ilə. onla. onunla. ondan. onun. - anın gəl: o ilə 

gəl. - anın bir yedim: o ilə birdə yedim.  

anınq  anınğ.bax > anın.  

anıntamaq  anındamaq.andamaq. gizlicə izləmək, dinləmək, 

güdmək.  

anırı  anğırı. anrısı. yanğırı. qırağı. 

anırmaq  1. < > anğırmaq. 1. könüldən çıxmama. unutamama.  

anırmaq  öyrətmək.  

anırsınmaq  xiyallanmaq. əsinlənmək.  

anırtı  < > anğırtı.  

anırtmaq  < > anğırtmaq.  

anış  anuş. 1. anı. andır. xatirə. 1. anat. anılan. 1. anma 

eyləmi.1. anğı. anmaq yolu, qılığı. 1. anığ. sanıç. sağınc. 

sağış. təsəvvür. 

anıştırmaq  hiss etdirmək. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. işarə 

edmək.  
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anıt  1. anığ. qalıq. qalıt. andaç. xatirə. yadavul. yadiqar. 1. 

abidə. yadbud. buqə'. 1. bəndə. əbd. təkin. 1. abidə. 

1.bəngidaş. bəngüdaş.abidə. 1. yadiqar. qomarı. 1. hazır. 

- anıt nə varın gətir. 1. anığ. qalıq. qalıt. xatirə. 1. anığ. 

anıtqan. anı olsun diyə yapılan yapı.anıtdaş. andaşıt. 

anıdaş. andaş. yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. 

çapıt. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). daşbiç. 

daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. tiksiriv. 

daşçap. daşbiç. daşqar. qorqan. yadbud. heykəl. 

micəssəmə. abidə. 1. inat. bəlgə. bəlgət. bəllət. bilgət. 

dəlil. sənəd. tapı. tapu.  

anıtan  anutqan. anıtqan. nərsəni diri, duru, hazır, yadda 

saxlayan. hazır cəvab. (# unutqan). - yaraq anıtan qalır, 

onu unutan ölür.  

anıtaş  anıdaş. anıtdaş. andaşıt. andaş. anğıt. anıt. daşbiç. 

daşqar. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< 

balmaq: kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. 

daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. burqat. büt. 

heykəl. micəssəmə. abidə.  
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anitən  anidən. apansız. apaansız. birdən. birbirə. düşünmədən. 

bədahətən.hap diyə. tax diyə.  

anıtqan  anıt, iz, əsər bıraxan.  

anıtqan  bax > anıtan.  

anıtlama  anıtlatı. inatdırı. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. 

bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dikdəmə. 

tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. 

varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. 

doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. 

qərarlama. isbat edmə. sibutlama.  

anıtlamaq  inatdırmaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. 

bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. 

varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. 

doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. 

onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. 

dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. 

diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat 

edmək. sibutlamaq. 

anıtlaşmaq  təkinləşmək. yadiqarlaşmaq. abidələşmək. ucalmaq.  
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anıtlatı  anıtlama. inatdırı. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. 

bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dikdəmə. 

tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. 

varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. 

doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. 

qərarlama. isbat edmə. sibutlama.  

anıtlatıtmaq  inatdırtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. 

sənədlətdirmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. 

birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. var etdirmək. 

barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. sağlatıtmaq. 

doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. 

qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. 

sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

anıtlatmaq  inatdırmaq. anıtlamaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. 

bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. 

varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. 

doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. 

onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. 

dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. 
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diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat 

edmək. sibutlamaq. 

anıtlıq  1. andaşıt. yadiqarlıq. 1. anıtsal. abidəvi. möhtəşəm, 

böyük əsər.  

anıtma  anma. yanıtma. xatırlama. uyarma. oyarma. 

anıtmaq  1. andırmaq. daşlamaq. oxlamaq. yada salmaq. başına 

(oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq. hiss etdirmək. 

anışdırmaq. işarə edmək.ilqa' edmək. 1. anutmaq. 

anğıtmaq. düzəltmək. düşünüb yerinə qoymaq. 

hazırlamaq. - dolum anıt, qutun bul, dolum unut, bulun bul.  

anıtmaq  hazırlamaq  

anıtsal  anıtlıq. abidəvi. möhtəşəm, böyük əsər.  

anıtsı  anıt olaraq. anıtı andırır.  

anıttaş  anıtdaş.anıdaş. andaş. anıtdaş. andaşıt. andaşıt. anğıt. 

anıt. daşbiç. daşqar. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. 

baltıq (< balmaq: kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. 

daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. burqat. 

büt. heykəl. micəssəmə. abidə.  

anıttırmaq  abidələşdirmək.  
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anız  anğız. (< anmaq: qalmaq). 1. qıllıq. topraqda qalan bitgi 

kökü. 1. qıllıq. biçilən əkində qalan sap, saman, kötük. 1. 

biçikdən sonra sürülməmiş topraq. 1. atız. üründən 

biçilmiş tarla. 1. kötük. əkin biçildiktən son, yerə yapşıq 

qalan çör çöp, saman. qavra. qurumuş bitgi sapı. qıllıq. 

bulduq. əkin kəsiltiktən sonra tarlada qalan sapları.  

anq sezim  anğ sezim. anğ. bilinç. sana sezim. şiur.  

anq  anğ. 1. açıq. gic. 1. bilinç. anlam. san sezim. anlam. anğ 

sezim. şiur. fəhim.1. sanı. oka. öğə. zehn. zəka. xatir. 

hafizə. 1. ənğ. üzün rəngi. bəniz. - qara ənğli. - buğday 

ənğli. 1. anlayış. huş. ağıl. zehn. 1. əng. an. yanaq. üz. - 

qızıl an. 1. əng. quş adlarından. 1. bilinc. şuur. anlama. 

ağıl. zəka.  

- anğı bolğan: ağıllı. sağduyulu. mə'qul. uslu. anlayışlı.  

anq edmək: heyrəddə qalmaq. anlaman qalmaq. 

anqa  anğa. 1. anağ. dəğərsiz. qiymətsiz. güvənsiz. etibarsız. 

səfeh. - anqa ər. 1. anağ. yana. 1. anağ. ona. 1. gənğ. 

qaranıq. baxa qalma. qalav. qalaq. mat. alcıranğ. 

heyran. 1. buğdayıq. umay quşu. simürğ. qaraquş. umay. 

devlət quşu.1. yetgili, kamil kişi. 1. boş. dəğərsiz. havayi. 1. 
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alcırağ. aldıranğ. heyran. - anğ edmək: heyrətdə qalmaq. 

anlaman qalmaq. - anğa tanğa: şaş baş. anlaman. aç maç. - 

anğa qalmaq: açıla qalmaq. asılı qalmaq. əlsiz qalmaq: aciz 

qalmaq. 1. ona.  

- gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq: qalığlamaq. 

qalaqlamaq. qalaqalmaq. qalavlamaq. gənğələmək. şaşırmaq. 

çaşırmaq.  

- anğa təğrü: anğa tikrü.ona dəkin: anğaca. - anğa tikrü:anğa 

təğrü. ona dəkin: anğaca.  

anqaca  anğaca. (a <> o) onğacan.ona dəkin. anğa təğrü. anğa 

tikrü. ona qədər. ana qədər.  

anqalçı  anğalçı. anlatıcı. anlatan. nağılçı. aytçı. açıcı. 

aydınladan. aylayan. 

anqalmaq  anğalmaq. tanğalmaq. anğ qalmaq. gic qalmaq. 

anqamaq  anğamaq. anmaq. tüşünmək. xatırlamaq.  

anqanış  anğanış. genğəş. 

anqar  anğar. 1. öylə. - ança anqar dirənqıl: o ilə öylə qılınqıl: 

uğraş, davran, rəfdar ed. 1. onu. ona. orda. - anğaru: ona 

doğru. 

anqarı  anğarı. ötə. ötəyə. - anğar bənğəri: ötə bəri.  
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anqarılıv  quşqu.  

anqarılıvçı  quşquçu. şübhəli. şəggili.  

anqarılmaq  anğarılmaq 1. quşqulanmaq. 1. anlanılmaq. qavranılmaq. 

idrak olunmaq.  

anqarlaq  anğarlaq. az iləri. az sonra. az ötə: anğarlaq çıxacaq. 

anğarlaq gələcəm. anğarlaq durun gedin. 

anqarmaq  anğarmaq. andğarmaq. andiçmək. andıqmaq. and 

vermək. ant içmək. yəmin ettirmək.  

anqaru  anğaru. oraya. anaru. ötə. o bir tərəf. iləriyə doğru. o yanlıq. 

qırağ. - anğarı gedmə gəl bəri \\ ayuqluq bənqisi həp 

məndədir. - anğaru oturma, gəl bəri. - aşıq deyər: səndən 

anğaru varlıq yoxdur. - bəri bax, anğaru bax. - bildiyindən 

anğaru çıxmaz \\ olduğu yolun azmaz. - burdan anğaru 

keçəmədim. - dosdan anğaru qalan istəyindən olar. - 

göndərib anı anqaru sürdü at \\ dedi bu kəz işimiz oldu onat. - 

qayıqa mindim sudan anğaru keçdim. - nə anğaru nə bəri, 

düz vaxtında gəlin. - otlağın anğarı yanında oturun. - ötədən 

bərü gəldilər, burdan anğaru bardılar. - pəs hər kim ki başu 

candan keçməz \\ bu yolda anğaru keçməz. - səmərqənddən 

anğaru türk ü tatar \\ ana türan dərlər, bilqil ey yar. - uşax - 
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uykulu (fikirli) bir adam ki, nəfsindən, istəyindən, ördüğündən 

anğaru (qırağa) çıxmaz. - yaşınma, oturmaqıl anğaru \\ 

yə'cuci mə'cuc, səddən anğaru \\ qaldılar, hərgiz keçəməzlər 

bəru. - yönin anğaru, sağrısın ərinə göndərir. anğarudan 

bəridən: iləridən geridən. - anğaru yan. ötə. o yan. 

anqaş  anğaş. anğaşa. düşüncə. endüş. endüşün. endüşüncə. 

endişin. endişə. 1. qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. 

acı. tasa. 1. quşqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. vəhm. 

1. qorxu. ürkü. dehşət. 

anqaşa  anğaşa. anaşa. 1. qayğaşa. qanğaşa. qanaşa. niyaran. 

nigəran. naygiran. naygiran. nayran. 1. anğaş. düşüncə. 

endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. 1. qayğı. 

qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. acı. hüzün. tasa. 1. 

quşqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. vəhm. 1. qorxu. 

ürkü. dehşət. 1. əndişə. endişə. sağış. sağınc. tasa. 

üzüntü. sıxıntı. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. 

düşüncə. əfkar. fikir. fikr. qanı. qayğı. qayığ. kədər. - bu 

düşünü at. - görüş duyuş: nəzər zehniyyət. - bu gün çox 

düşüncəliyəm. - sizin bir düşncəniz vardır.  
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anqaşalanmaq  anğaşalanmaq > əndişələnmək. düşünmək. tasalanmaq. 

üzülmək. sıxınmaq. anlaşınmaq. qayğılanmaq. 

kədərlənmək. düşqanışmaq. qorxunuşmaq. 

gərginləşmək. hizursuzlaşmaq. sinsişmək. 

sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. 

didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. 

qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. 

toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək.  

anqaşalı  anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. 

endişəli. düşüncəli. 1.anğaşalı > əndişəli. yanğıranğ > 

nigəran. gözü yolda. 1.qayğılı. qayğaşalı. üzüntülü. 

qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

anqaşmaq  anğaşmaq. 1. endişinmək. endüşünmək. endişmək. 

düşnüqmək. düşünmək. qurqunmaq. quşqunmaq. 1. 

əngəşmək. danğaşmaq. danışmaq.gəpləşmək. 

qonuşmaq.  

anqatəq  anğadək. ta ki. oracan ki. o zamana dək. 
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anqay  anğay. anğqay. geniş. 

anqayı  anğayı.ənayı. anayı. 1. olunmaz. görgünməz. görünməz. 

1. uvanaq. ovanaq. axmaq. 1. anılara, keçişlərə bağlı 

olan kişi.  

anqaymaq  anğaymaq. anğqaymaq. başdan başa. geniş açılmaq, 

açıq qalmaq. 

anqı  anğı. bax > anığ.  

anqıc  anğıc. yanğıc. nərdə. mə'cər. nərsənin yanına, yallarına, 

qırağına qoyulan, sancılan qoruqluq, barmaqlıq. - anğıclı 

yük arabası. - kərdi, dam, eyvan, dərə anğıcı.  

anqıca  anğıca. anğıça. 1. o arada. 1. indiki.  

anqıcaq  anğıcaq. yavaşca. 

anqıça  o sırada. o zamanda.  

anqıl  anğıl. (anğı <> nağı) nağıl. nağıl. yomaq. məsəl. dasdan.  

anqılam  anğılam. bax > anlam.  

anqılamaq  alğılamaq. 1. bax > anlamaq. 1. anqıramaq. anırmaq. 

(əşşək).bağırmaq.  

anqılamlı  anğılamlı. bax > anlamlı.  

anqılatmaq  anğılatmaq. anlatmaq. xatirlətmək. - bunlar hamısı keçmişi 

anğlatır. 
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anqılı  anğılı. anığlı. anılı. anlayışlı. uslu. bilincli. şuurlu. çabuq 

qavrayan.  

anqılıq  anğılıq. yavaşlıq. yumşaqlıq. ümmülük. təənni. 

anqılmış  anğılmış. anılmış. məzkur. 

anqıluc  anğıluc.dinləyici. uğucu.  

anqılur  anğılır. anılır. (yaddan çıxmaz. unudulmaz). məşhur. çavlı. 

anqım  anğım. görəvli. mə'mur. hakim.  

anqıma  anğıma. dedi qodu. qiybət.- yaramaz anğıma: pis qiybət. 

çəkişdirmə. 

anqın  anğın. anılan. anlı. adalan. adaldı. adalır. adalmış. 

adanır. adı anılan. adı duyulan. adın. adıqdı. adıqlı. 

adıvar. çavğaş. sanlı. tanınan. tanınmış. ünəl. ünal. ünlü. 

yergin. göstərişli. məşhur. 

anqın  anğın.bax > anğış. 1. anılmış. adlı. adlım. ünlü. məşhur.  

anqır antır  anğır andır. dal. kök. soy. ata baba. cəddabad. 

anqır tunqır  anğır tunğır. əğri büğrü. - anğırıt dediqodu: boş hava 

sözlər. 

anqıra  anğıra. 1. danqıra. mat. gic - görmüşlüyü unudan, 

danqıra qalar. 1. oxun ucu. 1. arxa. qıç. dalı. - anğırınğa: 

arxasına. 
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anqıraq  anğıraq. bax > anğıran.  

anqıran  anğıran. anğıraq. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. iğrən. 

iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. 

inrəgən. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

anqıranqçılıq  anğıranğçılıq > niyarançılıq. qanı. qayğı. qayığ. qoğa.  

anqırmaq  anğçırmaq. (bax > anlamaq). düşünmək.  

anqırmaq  bax > yanğırmaq.  

anqırmaq  kükrəmək. bağırmaq.  

anqırtı  anğırtı.< > anırtı.  

anqırtmaq  anğırtmaq.< > anırtmaq.  

anqısız  anğısız. anlamaz. huşlu olmayan. bilincsiz. şuursuz.  

anqış  anğış. 1.xatırlanan nərsə.1. yada salma. yad avəri.  

anqıt  anğıt. 1. anqut. qızıl quş. 1. anıt. anıtdaş. andaşıt. 

anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. 

balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). yontu. yonut. 

yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. 
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tikmədaş. burqat. büt. heykəl. micəssəmə. abidə. 

1.anqut. şaşqın. çaşqın. məbhut. 1.baqlan. bağlan. 

yaban qaz çeşiti. bir çeşit su quşu. yaban ördəği. 1. 

yanğıt. aylın. tək. 1. yanğıt. anığlıq. yanığlıq. ışıqlıq. yarıt. 

anqıt  anğıt. yanğıt. yaynıt. yayılmış. çıxarılmış. açılmış.  

anqıt  anğıt.yanğıt. 1.ələk, qəlbir kimi nərsələin qasnağı 

çəngəyi, çəpəri. çevrəlik. 1. haşiyə. kənarə.  

anqıtmaq  anğıtmaq. tanğıtmaq. dəngitmək. şaşırtmaq. 

təəccübləndirmək. - bizi qamuğ anğıttı.  

anqız  anğız. anız. 1. anğız. ənğiz. yanğız (< yanmaq: nərsənin 

qarşıtı). bitgiləri biçəndən son, yerə yapşıq qalan 

yanğıları, əksiləri, əsgikləri, qırıqları. 1. anğız. kötük. əkin 

biçildiktən son, yerə yapşıq qalan çör çöp, saman. 1. 

atız. üründən biçilmiş tarla. 1. talqurun. çıfın. quru otlar 

toplandıqtan sonra yerdə qalan artıqları. biçilmiş quru 

otların altında qalan qırıntılar. 1. hububatın biçildikdən 

sonra tarlada qalan kökə yaxın sapları·. 1. < ağız. uc. 

qırıq. biçik. 1. maraq.  

- qısır anğız: sürülməmiş topraq: kıraç.  

anqız  anğız. yağız. ağız at.  
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anqızmaq  anğızmaq.avlamaq. içərləmək. çevirmək. əhatə edmək.  

anqqay  anğqay. anğay. geniş. 

anqqaymaq  anğqaymaq. anğaymaq. başdan başa. geniş açılmaq, 

açıq qalmaq. 

anqqi  anğki. anığ. hazır. yerləşmiş. ortaya qoyulmuş. əldə 

tapılan.  

anqlaq  anğlaq. anlağ. anağ. fərasət. zövq. idrak. təfhim. 

zəkavət.  

anqlamaq  anğlamaq. 1. < enğləmək (< enğ. en: gen) anığlamaq. 

açılmaq. hazırlıq yapmaq. düzənləmək. 1. anlamaq·. 

xatirləmək. 

anqlamaq  anğlamaq. 1.avlamaq. qapsamaq. yığmaq. qapmaq. 

1.anğamaq. sanğamaq. sanmaq.  

anqlanmaq  anğlanmaq. ənlənmək. ənqlənmək. ənlilənmək. 

genlənmək. açlanmaq. açıqlanmaq.  

anqlanmaq  anğlanmaq.ərişmək. çalınmaq.  

anqlaşıq  anğlaşıq.anlaşıq. uzlaşıq. muvafiqət.  

anqlatı  anğlatı. bildiri. e'lan.  

anqlatış  anğladış. qandırı. təfhim. ifadə.  

anqlatmaq  duyurmaq. yayınlamaq. 
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anqlayış  anğlayış. 1. fəhm. dərk. idrak. 1. fərasat.  

anqluçi  anğluçi. anlayıcı. duyan. eşidən. dinləyən.  

anqma  anğma.anma. yat. yad. xatirləmə.  

anqmaq  anğmaq. 1. anmaq. yadlamaq. xatirlamaq. söz açmaq. 

yad edmək. zikri təzəkkür edmək. 1. bax > yanmaq. 

anğmaq. şaşmaq.  

- hər vəx ondan anğsaydım mənə qaqırdı. 

anqman  anğman. anlamaz, qanılmaz durumda olmaq. > nigəran. 

nagüman.  

anqraq  anğraq. < anğaruraq. oyanlıq. daha oyanlıq. 

anqramaq  anğramaq. anğırmaq. yanğırmaq. iğrəmək. inğirəmək. 

inrəmək. 1.böğürmək. bağırmaq. haykırmaq.1. 

xoruldamaq. 

anqraşmaq  anğraşmaq. anraşmaq. kükrəşmək. guruldamaq.  

anqri  anğri. < en. eniş > enğri: alçaq. dal. geri. arxa. 

anqrıq  anğrıq. ox ilanı.  

anqsalamaq  anğsalamaq. yanğsalamaq. yansılamaq. yamsılamaq. 

təqlid edmək.  

anqsırıq  anğsırıq. yanğsırıq. aksırıq.  

anqsırmaq  anğsırmaq. asqırmaq. içdən gələn kimi səs çıqarmaq.  
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anqsırtmaq  anğsırtmaq. asqırtmaq.  

anqsız  anğsız. bax > ansız.  

anqşaq  anğşaq. dişsiz qalmaq. zayıflamaq. gəmiyə düşmək. 

anqşalamaq  anğşalamaq. əşinmək. aşna olmaq. doslaşmaq. eşenlik.  

anqşalmaq  anğşalmaq.yeditmək. sindirmək.  

anqşırmaq  anğşırmaq.ayıl sayıl edmək. tanımaq. sayğarmaq. 

anqtamaq  anğdamaq. 1.(< anğ: ov). avlamaq. haqlamaq. izləmək. 

sonlamaq. ayaqlamaq. axdarmaq. aramaq. izləmək. 1. 

gözləmək. 1. buqmaq. pusmaq. 1. danlamaq. paylamaq. 

1. anqramaq. ulamaq. 

anqtanmaq  anğdanmaq.1. buqunmaq. pusunmaq. 1. danlanmaq. 

paylanmaq.  

anqtanmaq  anqdanmaq.(< anğ: ov). ova yatmaq. kəminləmək.  

anqtarmaq  anğdarmaq. 1. axdarmaq. aramaq. izləmək. 1. 

ağdarmaq. tərsinə çevirmək. içini dışarı gətirmək. alt üst 

edmək. ağdurmaq. döçələmək. aralaşdırmaq. 

anqtarmaq  anqdarmaq.duydurmaq. 

anqtımaq  anğdımaq. kəminmək. pusmaq. tuzaq qurmaq. çevrəsini 

sarmaq. yaxalamaq üçün kələk yapmaq.  

anqtırı  anğdırı. bildiri. e‟lan. 
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anqtırmaq  anğdırmaq. yanğdırmaq. 1. anlatmaq. başa salmaq. - ona 

bu işləri andır. 1. xatırlamaq. - ona keçənləri andır. 1. 

ölçütmək. işarə ilə bənzətmək. - bir qalabalıq ki qiyaməti 

andırır. 1. bildirmək. 1. şaşırtmaq. dandırmaq. 

anqturmaq  anğdurmaq. bax > anğdırmaq. 

anqtuz  anğduz andız. bu otun kökü, atın qarnı ağrıdığısına 

dərmandır.  

anqur  anğur.ağ rəngli qumaş, toxuma.  

anqurt  müflis. iflas etmiş.  

anqut  anğıt. anğıt. 1. əzəli. - manqut: əbədi. - tanqut: heç nərsəyə 

sığmayan. 1. manqut. kaftarla qurtdan olan heyvan. 1. 

ənkit. ənküt. enküt. yaramaz. anlağdan qıt. anlamaz. 

qanmaz. axmaq. 1. qıf. - yurd kiçik bolsa, anqut(qıf) böyük 

tut. 1. qızıl quş. 1. qanqut. qanğut. gömüt. albaş. elbaş. 

alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. 

tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. görgüt. arif. 

şeyx. danqa. baxcı. baxşı. münəccim. 1.anğıt. şaşqın. 

çaşqın. məbhut. 1. qazdan böyük bir quş. 1. qanğut. qızıl 

boya.  

anqzaq  anğzaq. ayaz. quru soyuq. quraq savuq. yelli ayaz. 
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anlaq  anlağ. anğlaq. 1. anağ. fərasət. zövq. idrak. təfhim. 

zəkavət. 1. əğil. əğl. baş. 1.anlayış. öğrəniş. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qavrayış. zəka'. 1.züka. zohanət. 

- qıtanlaq: qıtqanac. abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq. qabaq başlı. qabaq 

qafa. qabaq qafalı. 

anlaq  anlağ. annağ. anlığ. yadiqar. xatirə.  

anlaqlı  anlağlı. sezişli. dirayətli. qabiləyyətli. görüklü. bəsirətli. 

anlayan. ağıllı. uslu. bilincli. şuurlu.  

anlaqlıq  anlağlıq. bilirlik. qanaqlıq. düşüncəlik. vaqiflik. xibrəlik.  

anlaqsız  anlağsız. sezişsiz. dirayətsiz. görüksüz. bəsirətsiz. 

qabiləyyətsiz. 

anlaqsız  anlağsız.anlamaz. ağılsız. huşsuz. qavramayan. 

yetənəksiz. bilincsiz.  

anlaqsızlıq  anlağsızlıq. qanmazlıq. dişsizlik. sezişsizlik. dirayətsizlik. 

görüksüzlük. bəsirətsizlik. qabiləyyətsizlik.  

anlam  anğlam. anğılam. 1. açarı. haçar. uçurı. uçur. uçra. sağış. 

salt. iç. mə'na.məfhum.1. demə. anğılam. alğılam. 

anlam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. 

içərim. içində olan. toplan. möhtəva. məfhum. məzmun. 
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mə'na. 1.mə'na. qapsam. 1.məğz. iç. öz. 1. salt. salıt. 

içərik. içirlik. içlik. içərim. gəbə. yük. qapsam. içində olan. 

toplan. baş. iç. öz. məğz. fəlsəfə. zat. möhtəva. məfhum. 

məzmun. mə'ni. mə'na. 1. məfhum. mə'ni. möhtəva. 

kovram. kovsam. kosam. qapsam. qasam. qapram. 

qaram. qavsam. qavram. 1. qapsam. baş. iç. öz. məğz. 

fəlsəfə. mə'na. zat. 1.fəlsəfə. - yaşam anlamı, alğılamı: 

yaşam fəlsəfəsi. 

- açıqcası, tüm anlamıyla: qaba türkcəsi. necə demişkən. - 

sənində bu ağadadaşın, qaba türkcəsi, mal dadaşın, oturub 

durmağın seçmir.  

- sözün təməl anlamında: sözün əsil mə'nasında.  

- bu anlama, deməyə gəlirki: bu o deməkdiki. 

- yazıları bir olub, dəğişik anlam daşıyan sözlər. əşsəsli. - 

düşüncəsiz, anlamsız söz. boş söz. 

- əkiz anlam: mübhəm.  

- iki anlamlı söz: çatal söz.  

- iki anlamlı söz: çatal. 

anlama  1. anlanış. anlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. 

düşünmə. düşünüş. düşünüm. bağlanma. bağlanış. 

bağlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. 
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ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. 

gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. 

qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. 

saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. 

yetinim. yetişim. iltihaq. mülhəq, vəsl olma. vasil olma. 

istidrak. 1. qapış. qanma. qavrama.  

- bilinc, anlama, qavrama dışı: aşqın. şuurüstü.  

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən.  

- ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan 

ışıqqorxulu. qaraçı. mürtəce'.  

anlama  anlamlıq. anlayış. anlanma. alınım. alnama. 1.fəhm. 

istidrak. 1.bilmə. viquf. 1.tanı. təşxis. 1.çözmə. açma. 

kəşf edmə. 1.alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. 

qavrayış. qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < qonmaq).  
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anlamaq  anğılamaq. 1. qavramaq. idrak edmək. isləmək. 

düşünmək. fərq edmək. tanımaq. bilmək. ayırmaq. 

tüşünmək. qavurmaq. tanımaq. bilmək. 1. umaq. 

düşünmək. düşünüb anlamaq. oğqarmaq. 1. uslamaq. 

xeyri şərdən ayırt edmək, təşxis vermək. 1.baş, ağıl 

ərdirmək. 1.qavramaq. çıxarmaq. - bu sözlərin anlamın 

çıxar. 1.çağazlamaq. düşünmək. bilmək. fərq edmək. 

1.mültəfit olmaq. 1.öğrənmək. almaq. qavramaq. - onun 

qafası almır.1.qanmaq. alğılamaq. düşünmək. qavramaq. 

dərk edmək. 1.qanmaq. kəstirmək. 1.qavramaq. baxmaq. 

görmək. dərk edmək. - baxıdım ki çoxa baxır, vaz keçdim. 

1.tanımaq. təşxisləmək. 1.tanışmaq. bilginmək. 

bilmələnmək. qanmaq. 1.çaxmaq. düşünmək. fərq 

edmək. 1. almaq. qanmaq. anqlamaq. xatirləmək. 

yalnamaq. qanlamaq. qanamaq. qanmaq. - dolaysiylə 

anlamaq: sezilmək. sızılmaq. hiss olunmaq. bəllənilmək. - al 

qıl öğüd, qoca fəndidən. 1. alğılamaq. alnamaq. alğılamaq. 

qanlamaq. qanmaq. qavlamaq. qavramaq. avramaq. 

avlamaq. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. 

öğrənmək. yaxlamaq. yaxalamaq. tutmaq. 1. görmək. 
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qavramaq. sezmək. hiss edmək. 1. görmək. uğramaq. 

yetinmək. çatmaq. iktifa edmək. edişmək. edinmək. 

qılışmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək. qavramaq. 

baxmaq. aydınlanmaq. dərk edmək. 1. ıslamaq. qulaq 

asmaq.- böyüklərdən söz ıslamadın. 1. uqmaq. 

aydınlaşmaq. açılmaq. öyrənmək. bilmək. düşünmək. 

sezmək. duymaq. eşitmək. hiss edmək.1. keçinmək. 

öğrənmək. qavramaq. - yaşlaşdıqca, keçinim gücü azalır. 

1. qararamaq. qaralamaq. qavramaq.  

- qazı qoz anlamaq: yanlış anlamaq. qanmamazlıq edmək.  

- qazın ayağını anlamaq: gizli bir gərçəyi tapmaq.  

- bir sorunu anlamaq, üstələmək, öhdəsindən gəlmək: işi, 

sorunu çözəbilmək.işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - o belə 

işlərin içindən çıxar.  

- güclük sonunda, iyi anlamaq: qafasına danq edmək.  

- anğ et ! anla. düşün.  

- anğıl !: anla. xatırla: - anğıl ki: xatırla ki.  

anlaman  anlamazın. anğa tanğa. şaş baş.  
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anlamaz  1. əndik. endik. qanmaz. anlağdan qıt. anqut. ənkit. 

ənküt. enküt. axmaq. şaşqın. gic. - əndik ər: budala adam. 

- əndik uma, evlini ağırlar: səfeh qonaq, ev yiyəsinə buyur 

diyər, tarif elər. 1. qanmaz. bilgisiz. bilməz. bilimsiz. 

düşüncəsiz. tanışsız. qavramaz. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qımbıl. 

kəmbil (kəm bilikli).qaqlaq. qıtanlaq ( qıt anlaq). qıtan. 

qanqıra ( qanğı qırıq). qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. qandıra. 

qaqavan. qaqavaş. qaqavac qaqabaş. avanaq. qıtqafa. 

qafası boş. boşqafa. qafası üşük, uyuşuq qıt başlı. qıt 

ağıllı. qalınqafa. kütbaş. kal. kalas. kalva. axmaq. ənayi. 

qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. sezməz. dirayətsiz. 

görüksüz. bəsirətsiz. kor. korsan ( < kor). gözü bağlı. 

cahil. sadə. abdal. budala. qabiləyyətsiz. (öküz. mal. 

qaramal.). 1. tanqman. endib. alçaq. qanmaz. dərksiz. 1. 

anğılavsız. ağılsız. huşsuz. yetənəksiz. qavramayan. 

bilincsiz. anğısız. anğısız. huşlu olmayan. bilincsiz. 

şuursuz. tuymaz. duymaz. eşitməz. qanmaz. 

düşüməyən. - vurdum duymaz: çabıq anlamayan. sözə 

aldırmayan.  
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anlamazlıq  çəmədanlıq. kəmədanlıq. kəmdanlıq. qanmamazlıq.  

anlamazmaq  bax > andamazmaq. 

anlamlandırmaq  mə'nalandırmaq.  

anlamlı  anğılamlı. alğılamlı. 1.duyqulu. ifadəli. 1.tanışlı. bilgili. 

bilimli. anlayan. qanan. 1. sağtıq. sağıtlı. içərikli. içirlikli. 

içlikli. içərimli. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. 

dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. 

məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. 

mə'nalı. 1. qanılı. içərikli. dərəkli. mə'nalı. mə'nili. 

məfhumlu. fəhvalı.  

anlamlıq  anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. 

alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. 

çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 

anlamsız  1.məğzsiz. özsüz. saçma. içsiz. 1.yava. yavaş. yavış. 

yaşıv. çaşıv. sapış. 1.boş. batil. 1.mə'nasız. qapsamsız. 

1.qarmaşıq. boş. saçma. mə'nasız. 1. kovuş. kovşur (< 
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kav. kov). mə'nasız. qırtıpıl. dəğərsiz. qiymətsiz. 

ərzəməz. ərzişsiz.1. faydasız. çapa. boş. boşa. puk. puç. 

puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. 

qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. 

aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. 

axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

boş. siltik. silik. sılıq. dərəksiz. bihudə. 1. kaval. kavqal. 

1. qanısız. içəriksiz. mə'nasız. mə'nisiz. məfhumsuz. 

fəhvasız. 1. tutarsız. yersiz. (birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. ipsiz sapsız. ipə sapa gəlməyən. ipə sapa gəlməz. ipi 

sapı yox. sana başa uymayan). 1. anlaşılmaz. qapquru. 

boş.  

- anlamsız söz: gəpgüp. kəmküm, nəmnüm. 

- birbirin tutmaz, birbirinə tutarsız, yersiz, anlamsız: 

nərsələr: ipsiz sapsız. ipə sapa gəlməyən. ipə sapa gəlməz. ipi 

sapı yox. sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan.  

anlamsız  düşüncəsiz. anlayışsız. huşlu olmayan.  

anlamsız  heç. sandıraq. saçma. sayıqlama. önəmsiz. nəticəsiz. 

başarısız.  
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anlamtaş  anlamdaş.1.əşanlam. mütəradif. sinonim. anlaşım. 

1.əşanlam. sinonim.  

anlanım  bax > anlama.  

anlanış  bax > anlama.  

anlar  1.oyanığ. bəsirətli. 1. qanar. yapar. yapar. qanaq. yanaq. 

bilgin. bilir. bilən. bilir. - anlar anlamazdan qorxulur: ağır 

yalnışlıqlar yapır. 1. yanlar. dolay. ətraf. çevrə.  

anlasın  - qızın tapdır, gəlin anlasın.  

anlaşaraq  qanışaraq. uyuşaraq. uzuşaraq. müttəfiqən.  

anlaşıq  anqlaşıq. uzlaşıq. muvafiqət.  

anlaşılan  1.bəlli. 1.anlaşılır ki, görünürki, öylə görünürki. qaliba. 

anlaşıldı  bitdi. tamam. anladım.  

anlaşılır  (anlaşılır şəkildə). aydırca. aydın. aydınlanmış. 

anğılaşğan. açıq. düzüvən. sərih. açıq. net. oxunaqlı. 

ışıqlı. duru. aşqar. vazeh. qanıltaq. düşünülür.  

- anlaşqan yanıt. açıq, net cəvab.  

anlaşılma  1. aydınlanma. ışıq alma. ışıqlanma. açıqlanış. 

açıqlanma. açılma. durulma. 1. təfhim olma.  

- açılması, anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, 

məsələ, durum: qarmaşıq. - aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik 
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duyusu. xod kəm bini. - yönətim, dolandırma qarmaşığı. - 

evlənmə qarmaşığı. - toplum qarmaşıqları.  

- açıq seçik, anlaşılması güc nərsə: qarışıq.  

- anlaşıldı kişinin donu: kişinin içi açıldı.  

anlaşılmaq  1.açığa çıxmaq. bəllənmək. 1. çağazlanmaq. 

düşünüşmək. bilinmək. fərq edilmək. 1. 

keçinişmək.keçişmək. oturuşmaq. barınmaq.  

- anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, iş. çapraşıq. 

qarışıq. çalalı. çallaq. - anlaşılması güc: çətrəvil. çıqravıl ( < 

çıq: düğün). işgillik. anlaşılması güc. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. çətin. gücünlü. zorunlu. - düzlüyü anlaşılmaq: 

doğru çıxmaq. - qolay anlaşılır: açıqseçik.  

- nə olub olmadığı, nə olub bittiği anlaşılmamaq: it izi at 

izinə qarışmaq.  

anlaşılmayan  giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. içrək. içlik. saxlı. məxfi. 

yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. çulqalı (< çuq). bağışın. 

bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. görünməyən. bilinməyən.  

anlaşılmaz  1. alğılanmaz. sığınmaz. qavranılmaz. 1. anlamsız. 

qapquru. boş. 1. müğəlləq. qarışıq. qarşıq. 1. qamız < 

qapız. qapalı. çətin. gücünlü. zorunlu. bəlirsiz. mübhəm. 
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1. sözləşilməz. qəbul olunmaz. 1. tuhaf. - işin anlaşılmazı.  

- anlaşılmaz sözlər söyləmək: qadır qudurlamaq - dili 

anlaşılmır, qadır qudurlayıb durur. 

- dolaşıq, anlaşılmaz söz: qıcırtılı söz.  

- anlaşılmaz dil: quş dili.  

anlaşılmazlıq  - anlaşılmazlığı, düşmanlığa çevirmək, dönüştürmək. ipi 

qoparmaq.  

anlaşım  anlaşış. bax > anlaşma. 

anlaşınmaq  düşünmək. tasalanmaq. üzülmək. sıxınmaq. 

əndişələnmək. anğaşalanmaq. qayğılanmaq. 

kədərlənmək.  

anlaşış  anlaşım. bax > anlaşma.  

anlaşqan  anlaşılır. açıq. net. - anlaşğan yanıt. açıq, net cəvab.  

anlaşma  antlaşma. sözləşmə. kəsəmət. toxuvar. uyuşma. 

uylaşım. uzlaşma. gəlişim. gəlişiv. yonavma. onavma. 

e'tilaf. - anlaşma yapmaq: kəsəmət edmək.  

anlaşmaq  andlaşmaq. andlaşmaq. 1.əhdləşmək. sözləşmək. 

andlaşmaq. anlaşmaq. ölçüşümmək. ölçəşmək. 

oranmaq. oranşmaq. qərardad, maahidə bağlamaq. 1. 

birbirinə yəmin edərək söz vermək. bacıq qılmaq. 
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əhdləşmək.1. sözləşmək. andlaşmaq. ölçüşümmək. 

ölçəşmək. oranmaq. orancmaq. qərardad, maahidə 

bağlamaq. əhdləşmək. 1. göz ucuyla görmək. sezmək. - 

onun ox kimi axması, göz ucuyla görüldü. 1.sözləşmək. 

ağızlaşmaq. 1.uylaşmaq. uzlaşmaq. uyuşmaq. uzuşmaq. 

1.uzlaşmaq. 1.uzlaşmaq. birləşmək. kəsişmək. 

razılaşmaq. 1.uzlaşmaq. uyuşmaq. kəsişmək. birləşmək. 

1. danışmaq. qanışmaq. gəpilləşmək. gəpəlləşmək. 

qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. 

qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o 

qərarlaşmaq. təvafüqləşmək. 1. uyuşmaq. qanışmaq. 

qanıqmaq. qanıcmaq. 1.bağımlamaq. bəğimləmək. 

qarara varmaq. qarar vermək. sözləşmək. 

qararlaştırmaq. caraşmaq. yaraşmaq. uyuşmaq. 

gəlişmək. yaxışmaq. uyqun düşmək. uymaq. tilləşmək. 

ağız birliği edmək. sözləşmək. toxdaşmaq. uzlaşmaq. 

onavmaq. 1. barlışmaq. barışmaq. ilalaşmaq. yaraşmaq. 

bir araya gəlmək. saziş, təvafüq edmək. 1. bilişmək. 

tanışmaq. qoxulaşmaq. uzlaşmaq. uzdaşmaq. uyuşmaq. 
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aydınlaşmaq.  

- gizlicə anlaşmaq: işi pişirmək.  

anlaşmamaq  1.alıb verməmək. yollaşmamaq. 1.uyşmamaq. 

uyuşmamaq. bir qazanda qaynamamaq.  

anlaşmaz  barışsız. uzlaşmaz. uylaşmaz. uyuşmaz. uzuşmaz. 

sazeş napəzir.  

anlaşmazlıq  1.barışsızlıq. uzlaşmazlıq. uylaşmazlıq. uyuşmazlıq. 

uzuşmazlıq. bağdaşmazlıq. uyuşmamazlıq. qırgürlük. 

keçinişməzlik. keçimsizlik. uyummamazlıq. ixtilaflı. sazeş 

napəziri. 1.ixtilaf.1.açışımlıq. dartışma. dartışıq. didiş. 

didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. çəkişmə. 

çəkiş. qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. qırçınma. pozuşluq. 

pozuşma. pozuşum. mucadilə. munaqişə. niza'. 1. görüş 

ayrılığı. ikilik. bölünmə. 1. yaraşmav. geçimsizlik. ixtilaf. 

- aralarında pozuşluq, pozuşuqluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, soğuqluq, ixtilaf düşmək. pozuşmaq. munaqişə 

edmək. 

- aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: dartışma. 

dartışıq. dartışıb pozuşmaq.  
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anlaşmış  andlaşmış. anlaşma yapmış. birlik.müttəhid. müttəfiq.  

anlaştırılmaq  anlaşdırılmaq. bağdaştırılmaq. uyuşturulmaq. 

keçişdirilmək. imtizac ettirilmək. 

anlaştırmaq  anlaşdırmaq. 1.bağdaştırmaq. uyuşturmaq. keçişdirmək. 

imtizac ettirmək. 1.birləşdirmək. uyuşturmaq. 

uzlaşdırmaq. 1.birləşdirmək. kəsişdirmək. uzlaşdırmaq. 

uyuşdurmaq. razılaşdırmaq. 

anlat  - düşün, anlat, duyqu aşılat. 

anlatan  1. anlatıcı. sunucu. diklör. dublör. 1. ravi. - anlatan köçər, 

söz qalar. (söz: söylənti).  

anlatı  bax > anlatma. 1. yolyoruq. yerləti. aldı. aldıq (< al: ön). 

önəri. öngəri. pişnəhad. 1. öykü. nağıl. 

anlatıcı  anlatan. sunucu. diklör. dublör. 

anlatıq  anladıq!.bəsdi!. yetər!. uzatma!. kafidir!.  

anlatılamaz  anlatılması güc. burax gedsin: demə gedsin.  

- dillə anlatılamaz: dilə gəlməz.  

anlatılmaq  anladılmaq. bildirilmək. təfhim edilmək.  

anlatım  bax > anlatma.  

- anladım!.bitdi. anlaşıldı. tamam.  

anlatımıc  anlatmıc. dolaylıq. dolayqıl. kinayə.  
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anlatımlı  anlatışlı. bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. ifadəli. göstərimli. 

göstərişli. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. mütəbərriz.  

anlatış  bax > anlatma.  

anlatışlı  bax > anlatımlı.  

anlatma  anlatış. anlatı. anlatım. 1.söyləm. dəməç. izah. 1.deyim. 

1.təqrir. - anlatışa görə hükm verilir. 1.ifadə. bəlirmə. 

bəlirim. bəliriş. bəlirtim. göstərmə. göstərim. göstəriş. 

göstəri. göstərgə.barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 

1.rivayət. ağdarma. 1.tozih. ifadə. tocih. tə'rif. ifham. 

1.ayırtı. nüans. məfhum. 1. çıxarma. açıqlama. savlatı. 

savlama. duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. bildiri. bildiriş. 

bildirmə. bəlləmə. bəlləti. e‟lam. e‟lan. xəbər vermə. 

xəbərdarlıq. bəyan. - anlatmalar: bəyanat.  

- dolayı söz anlatma. ( dolaylı: kinayəli).  

- simgə, işarə, imrə, ima ilə anlatma: çıtlatma. ip ucları 

verərək sezdirmə.  

anlatmaq  açıqlamaq.  

anlatmaq  anğlatmaq. 1.duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. 

dinərtmək. dinlətmək. qandırmaq. oxumaq. uqumaq. 

üzə, yuxarı çıxarmaq. bildirmək. bəllətmək. bəldirmək. 
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sindirmək. sinitmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. 

e'lan, istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək. bildirmək. 

açıqlatmaq. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək. 1.açıqlamaq. 1.açmaq. izah 

edmək. 1.demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. 

eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə 

girmək, keçmək. söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. 

qonuşmaq. dilini çözmək. nəql, rivayət edmək. zikr 

edmək. 1.ifadə edmək. 1.düşündürmək. açmaq. 

içaçlamaq.1.öğrətmək. mənimsətmək. bildirmək. 

inandırmaq. 1. dolaysiylə anlatmaq. sızdırmaq. 

sezdirmək. hiss etdirmək. bəlləndimək. tanıtdırmaq. 

tanıtmaq. bildirmək.- kəndisin tanımırdım, kimsədə 

tanıtmadı. 1. enəmək. bildirmək. ulqarlamaq. 

bilgiləndirmək. buyurmaq. izah edmək. sezdirmək. 

açıqlatmaq. islətmək. düşündürmək. fərq ettirmək. xəbər 

vermək. 

- anlatdığım biçimdə: böyləykən böylə.  

- acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini 
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boşaltmaq.  

- için anlatmaq: könlünü açmaq.  

anlatmaq  anlatmaq. anğılatmaq. xatirlətmək. - bunlar hamısı keçmişi 

anğlatır. 

anlatmaq  aytatmaq. ayıtmaq. söylemek.  

anlatmıc  anlatımıc. dolaylıq. dolayqıl. kinayə.  

anlayamaq  ağla qarayı seçmək.  

anlayamamaq  1. (söylənən, görülən nərsəni). aldıracmamaq. 

aldıramamaq. aldırışamamaq. mənimsəyəməmək. 

biləməmək. inanamamaq. öğrənəməmək. 

yadqaramamaq. qaçıtmaq. qasıtmaq. 1. baş 

ərdirəməmək. baş çıxaramamaq. sındıramamaq.  

anlayan  1.bilirkişi. qanan. düşünən. vaqif. xibrə. 1.tanışlı. bilgili. 

bilimli. anlamlı. qanan.1.qanan. görən. görücü. gözəyən. 

qaraçı. qarayan. sezici. sezən. 1. anğılavlı. ağıllı. uslu. 

bilincli. şuurlu.  

anlayı  uquka. oku. oxu. yadavəri. təzəkkür.  

anlayış  anğılam. qavrayış. qarqına.  

anlayış  anlamlıq. anlama. anlanma. alınım. alnama. 1. qarqına. 

qarayış. (< qaramaq). baxış. 1.alnağış. alnayış. alabilik. 
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çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. 

dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış. qursaq. kavsaq. 

kovsaq. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. 

qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. 

qapalım. kapasitə. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < 

qonmaq).1. anlaq. öğrəniş. qavrayış. zəka'. 1. alqı. qanış. 

düşnüş. qavranış. sezim. sezimə. seziş. idrak. ehsas. 

hiss. yanğı. 1. fəhm. idərk. 1. zehniyyət. görüş. 1. 

musahimə. tolerans. 1. fərasət. iza'n. 1. açı. burcaq. 

zaviyə. - hançı anlayışdan söyləyirsiz. 1. bulqu. idrak. 1. 

ərişim. qavrayış. alqı. qanış. anlayış. düşnüş. qavranış. 

sezim. sezimə. sezmə.sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. 

görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. 

bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. 

dahilik. idrak.1. fəhm. 1.tələqqi. nuqteyi nəzər. tərzi fikir. 

1.anğ. huş. ağıl. zehn.1.bilmə. biliş. ürfan. bulğu. idrak. 

əğl. fəhm. sezgi. seziş. sezmə. dərk. 1.düşünmə. 

düşüncə. görüş. alma. alqı. alğıma. alğılama. baxış. 

baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. qursaq. kavsaq. 

kovsaq. qavrayış. tələqqi.  
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- kəsgin anlayışlı qəvi zehnli.  

- sapıq, çarpıq, tərs anlayışlı, oylu: kəj fikirli.  

anlayışçılıq  anlayışlılıq. ansayışlılıq. ansayışçılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq 

xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

anlayışqan  ansayan. xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. 

götürümlü. iyi qarşılayan. musamihəli. toleranslı.  

anlayışlı  1.bilgin. bilən. incə. qanaq. yanaq. arif.1.düşünəcəkli. 

musamihəli.1.anqlayışlı. anğlayış. fərasatlı.1. incə. incğə. 

işgə. qavrayışlı. titiz. zərif. - çox gözəl, incə düşnuşlü bir 

qız. 1.qavrayışlı. bilgili. bilgin. düşüncəli. sivir. zirək. 

zeyrək. qafalı. başlı. başıl. oyunçu. oyanığ. uslu. ağıllı. 

beyinli. 1.sərin. səbirli. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. 

dözümlü. düşünəcəkli. musamihəli.  

anlayışlılıq  anlayışçılıq. ansayışlılıq. 1.ansayışçılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq 

xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. musamihəkarlıq. toleranslılıq. 1.ansayıq. 
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xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. götürüm. iyi 

qarşılama. musamihə. tolerans.  

anlayışsız  ansayısız. anğılamsız. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. iyi 

qarşılamama. qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

başsız. görüşsüz. qatraq. qaba. qabav. qapaxat. gəbə. 

kötük. gödük. qırt. qart.qafasız. bön. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. qanğırıq. qanırıq. çaşlaq. qırıq. qırtalaq. 

qırtabaş. qafası hörümcəkli. düşünməz. düşüncəsiz. 

endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. 

endüşüncəsiz. qatı. qıyan. əsirgəməz. qavrayışsız. kavır. 

içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. küdbeyin. küd. qalın 

qafa. huşlu olmayan. abdal. sadə. səfeh. axmaq. ənayi. 

fərasatsız. keçirimsiz. götürümsüz. keçinməzin. 

keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. 

güzəşsiz. toleranssız. mudarasız. musamihəsiz. 

anlayışsızlıq  1. ansayısızlıq. xoşqarşısızlıq. xoşqaraşsızlıq. 

xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. götürümsüzlük. 

musamihəsizlik. toleranssızlıq. 1. başsızlıq. qafasızlıq. 
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qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. bönlük. 

budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 

qırtabaşlıq. 1. qabatlıq. qabavlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. 

küdbeyinlik. 1. qavrayışsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. 

(< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın 

qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. 

qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. 

qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

anlı  1. gözəl. göstərişli. - anlı şalı. - anlı sanlı. 1. sakin. 

ağırbaşlı. 1. bəllək. hafızə. 1. adalır. adanır. adı anılan. 

adı duyulan. adıvar. yaddan çıxmayan. xatirələrdən 

gedməyən. 1. sanlı. soylu. soysal. tanınan. tanınmış. 

ünlü. 1. çava. çavaş. məşhur. 

anlı  anılan. hazır olan. yaraqlı. - işə anılan kişi. 
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anlı  bax > anğın.  

anlıq  1. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. 

yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. 

boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. 

kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. 

hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. 

düşüncə. qənaət. 1. zehn. 

anlıq  anlığ. annağ. anlağ. yadiqar. xatirə.  

anlıqçıl  roşənfikir.  

anlıqçılıq  roşənfikirlik.  

anma  anğma. 1.yanıtma. anıtma. xatırlama. uyarma. oyarma. 

1.yadbud.1.ansıma. xatırlama. 1.toplantı. törən. tərhim 

məclisi. 1.alqış. yadaq. isləş. istəş. diləş. dua'. vird. zikr. 

1. yat. yad. xatirləmə. 

- anma, xatırlama istəkli: ansımalı. 

- anma, xatırlama istəmə: ansıma.  

anmaçı  1. dəllal. 1. carçı. 1. münadi.  

anmaq  anğmaq. anğamaq.1. tüşünmək. xatırlamaq. 1. 

yadlamaq. zikri təzəkkür edmək.1. oylamaq. ozlamaq. 

sağınmaq. düşünmək. düşünmək. 1. sözünü edmək. zikr 
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edmək. 1. yadlamaq. xatırlamaq. 1.düşünmək. 

xatırlamaq. ağlından keçirmək. 1. içinmək. xatırlamaq.  

- anmaq, xatırlamaq istəmək: ansımaq. 

- birdən anmaq, xatırlamaq, içinə, yadına düşmək, içindən 

süzmək, keçmək: əsmək.  

- birdən anmaq, xatırlamaq: əsmək könlünə düşmək. 

könündən süzmək, keçmək. içindən süzmək, keçmək. 

- birdən anmaq, xatırlamaq: içinə tıp edmək.  

- uğra anmaq: zikri xeyr edmək.  

- nərsəni, kimsəni anmaq, yadlamaq: ad çəkmək.  

anmalıq  1. andac. savğat. ağırlıq. başıq. başlıq. ərməğan. sunqu. 

yadiqar. töhvə. 1. yadiqarlıq. sovğatlıq.  

anmaz  aymaz. aymazaq. ummaz.dalıq. uyuq. uyqaş. uyqaç. 

uğraş. bilsiz. toy. gözü bağlı.qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. 

qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan( < kor). cahil. qafil.  

anmazıq  aymazıq. aymazlıq. ummazın. dalqı. uyuq. uyquş. 

uyquç. bilsizlik. toyluq. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət. - 

anmazıq yuxusu: qəflət yuxusu.  
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anmazıqmaq  anmazığmaq.aymazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. 

dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. 

koralmaq. toylanmaq. qəflətə düşmək, basınmaq. qəflət 

yuxusuna dalınmaq, batmaq. koralmaq. qəflət edmək.  

anna  ənnə. ennə. nənə.  

annac  bax > alnac. 

annaq  annağ. anlağ. anlığ. yadiqar. xatirə.  

annə  ana. yaratan. doğuran.  

annəannə  annə annə.an nənə. anaana. nənə. böyükana.  

annənə  an nənə. annəannə. ana ana. nənə. böyükana.  

ano  iştə. - ano atam mənim.  

anramaq  anqırmaq. kükrəmək. 

anraşmaq  anqraşmaq. kükrəşmək. guruldamaq.  

anru  yanru. yanaru. nəru. ayru. yana. sonra. dahi.  

- bundan nəru kəslinir: bundan yana, bundan sonra qurtulur.  

- nərü atınmış: bir yerə atılmış.  

- öğrən onun biligin, gündə anqa baru, qutqılıqın tapınqıl, 

qoyqıl küvəzin naru: onun biliyin öğrən, gün yanına ged, 

xilusla qulluğunda dur, burax kibri qururu bir yana.  
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ansayan  anlayışqan. xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. 

götürümlü. iyi qarşılayan. musamihəli. toleranslı.  

ansayıq  anlayışlıq. xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. 

götürüm. iyi qarşılama. musamihə. tolerans.  

ansayısız  anlayışsız. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. xoşqarşısız. 

xoşqaraşsız. xoşqaraşsız. keçirimsiz. götürümsüz. iyi 

qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

ansayısızlıq  anlayışsızlıq. xoşqarşısızlıq. xoşqaraşsızlıq. 

xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. götürümsüzlük. 

musamihəsizlik. toleranssızlıq.  

ansayışçılıq  ansayışlılıq. anlayışlılıq. anlayışçılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq 

xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

ansayışlılıq  ansayışçılıq. anlayışlılıq. anlayışçılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq 

xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  
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ansı  ansın. yoxsa. tərs təqdirdə.  

- aytğanımı ət ansı ururum: söylədiğimi yap yoxsa vururum.  

ansıma  1.anma, xatırlama istəmə. 1.anma. xatırlama. 

ansımaq  anmaq, xatırlamaq istəmək.  

ansımalı  anma, xatırlama istəkli. 

ansın  ansı. yoxsa. tərs təqdirdə. 

ansınava  quşuqusuz. əlbətdə. şübhəsiz.  

ansınmaq  anmaq. 

ansırıq  asqırıq.  

ansız  anğsız. 1. anlayışsız. ağılsız. 1. birdən. ansızın. apansız. 

avansız. bəğtətən. qəflətən. 1. qafil.1.anasız. anğız. azığ. 

zinazadə. həramzada. 1.ansızın. ğəflətən.  

ansız  anğsız. kötən. düşnüksüz. uylamas.  

ansızın  1.ansızlıq. gözmədiklik. bəklənmədiklik. bədahət. 

1.birdən. sağqa. 1. birdənbirə. ansız. koruldan. qapıldan. 

ğəflətən. birdənbirə. həmən. 1.birdən. durub dururkən. 1. 

anğsız. birdən. birdən birə. ap. yap. apansız. avansız. 

qəflətən. patadaq. patadan. - patadan, patadaq bir qonaq 

gəldi. - patadan işgillər çıxdı. - qapıldan (qəflətən), ansızın 

düşən üzüntü: qapqada - tanrım, göürnür görünməz 
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qapqadadan saxlasın. 1. qafil. 1. birdən. elə birdən. 

yalabıdaq. basıb. iskərməstən. ustumtuk. andavsız. 

güdüsüz. düzədən. duymadan. kinet. kenet. qenet. qınat. 

həmən.  

- pek ansızın: lap birdən. apansız. heç gözləmədən.  

ansızlıq  ansızın. gözmədiklik. bəklənmədiklik. bədahət. 

anstan  öyləsinə. sadəcə.  

anşu (sumer)  ulağ.  

ant  and. 1. andağ. atağ. qıral. mə'hud. əhd. and, əhd olunan 

nərsə. - and edmək: andağlamaq. atağlamaq. nəzr, və'd 

edmək. 1. inaq. kirtü. yəmin. - and iç !: andıq !. - and 

içmək: andamaq. hər çağ, yadda saxlamaq. heç çağ yaddan 

çıxarmamaq. - and içmiş: andağ. 1. yaddaş. xatir. 1. 

sözləşmə. bağlantı. bıçıq. bağaç. bağıc. bəçik. bıçğaş. 

duraq. və'də. əhd. peyman. əhd. 1. duraq. qərar. 1. 

yəmin söz. sayqınt. savqınd (sövgənd. sərmənt ( (latin))). siğə. 

okuşma: - and ayaq: and içilirkən içilirdi. - gerçəklərin, gerçək 

andlarına inanmadılar. 1. yaxın qohum. 1. yoldaş. 1. yəmin. 

mühəqqəq. 1. rizayət.  

- and aldaqan: and buzqan. dönük. xain. andın pozan. dönük. 
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xain.  

- and qarqış: yəmin. - and qarqış edmək: yəmin edmək. 

- başıva and olsun: - ölünün gövru: - kor ölür badam gözlü 

olur: birini sözdə, özdə sıxışdırmaq üçün söylənən deyim.  

- and içmək: andığmaq. anğıtmaq. yəmin edmək.  

- and içmək: anğarmaq. andqarmaq. yəmin ettirmək.  

- and ola ki: inan ki. billah billahi.  

- and qardaş: siqə qardaş. anda. anday.  

- and içmə törəni: bel bağlma.  

- and içmək: əl basmaq.  

- and edmiş: andlı. qarakütük. kəsnik. yəmin.  

- and qardaşı, siqə qardaşı oxunmaq: qardaşlıq tutunmaq.  

- and içmək: qulağ tutmaq. quşaq bağlamaq. mürid, tabe' 

olmaq. 

- and, siqə qardaşı: qan qardaşı.  

- sevgi, and götürməz. 

- and yetmək: bir tür qarqış edmək. and yetməzlik: haylaz. 

şımarıq. - and edmək: güvən vermək. yəmin edmək.  

- and tıymaqan: 1. sədaqətsiz. sözün tutmayan. 1. dinsiz.  

- and izindən bolmaq: bir tür qarqış edmək.  
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- and qaral edmək: yəmin edmək.  

- andına ölmək: sözünə doğru qalmamaq. andına ölməğən: 

doğru sözlü.  

- andına tabılqan: sözündə duran. doğru sözlü.  

ant and. inaq. yəmin kirtu.  

anta  anda. anday. 1. and qardaşı. qardaşa dənğ. 1. birliktə 

and içmiş. 1. orada. - ingirdə anda tapıl. axşam orada ol. - 

aynı. aynı zamanda. tənqdən. bərabər. 1. bir elin başqa 

eldən qız alması. 1. dimdə. ində. imdə. bir anda. göz 

qıpımıda. qaşla göz arasnda. 1. orda. - anda kim var: orda 

kim var. - sən anda ərdin mi ?: sən ordeydinmi ?. - anda 

mında.şurada burda.  

- anda sanda. ara sıra. ara sırada. handa sanda. 1. and 

qardaş. siqə qardaş. 1. and içilmiş yoldaş, dos.  

antac  andac.andaç. tanqsa. 1. dərtəb. dəfdər. hesab. 1. tapı. 

vəsiqə. sənəd. 1.anıt. xatirə. yadavul. yadiqar. 1. 

anmalıq. savğat. ağırlıq. başıq. başlıq. ərməğan. sunqu. 

annağ. anlağ. anlığ. yadiqar. töhvə. 1. yaddaş. xatirə 

dəfdəri. ajanda, təqvimli dəftər. 1. sözləşmə. əhdnamə. 

- andac açmaq: yardım toplamaq.  
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- andacın silmək: andacdan atmaq: biri ilə ilişgilərin sona 

ərdirmək.  

- iş andacı: iş dərtəbi, dəfdəri.  

- andac dürülmək: andacı bağlanmaq: işi bitirilmək.  

- xaqan andacı: tapu əsnad dərtəbi, dəfdəri.  

- andacı qabarmaq: borucu ağırlaşmaq.  

- andacçı: dərtəbçi. dəfdərçi. dəfdərdar.  

antacçı  andacçı. dərtəbçi. dəfdərçi. dəfdərdar.  

antaclamaq  andaclamaq.1. hesaba, dərtəbə, dəfdərə yazmaq. 1. 

alacağ verəcəyini toparlamaq. 1. listələmək.  

antaclı  andaclı.tanqsalı 1.tapılı. vəsiqəli. sənədli. müstənəd. 1. 

ocaqlı. qaynaqlı. köklü. beşikli. içli. içgin. törəli. yöndəmli. 

əsaslı. analı. təməlli. araqlı. gözlü. mənşəli. kökənli. 

mənbə‟li. tuxmalı.soylu. əsli. kürütlü. ırqıl. ırqlı. saldalı. 

asallı. yasallı. mayalı. dayanaqlı. qoyuqlu. payalı. 

dabanlı. damarlı. basılı. tanqsalı. tapılı. vəsiqəli. sənədli. 

müstənəd. 

antaç  andaç. bax > andac.  

antaq  andağ. 1. and. atağ. mə'hud. əhd. and, əhd oluna nərsə. 

1. oradaki. 1. o qədər. öylə. ancılıq. ançinan. 1. and içmiş. 
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1. fədayi. 1. bir nəsnənin üst yanı. yuxarı. dam. (# endək: 

tavan. alt). 1. böylə. öylə. o qədər·.1. böylə. öylə. bu 

qədər. o qədər. 

antaqı  andaqı. oradaki.  

- andağılı bəri: o zamandan bu yana.  

antaqlamaq  andağlamaq.and edmək. atağlamaq. nəzr, və'd edmək.  

antala  andala. hər yana. elə belə. ora bura.  

antalıq  andalıq. qanqardaşı. siqə qərdəş.  

antamazmaq  andamazmaq. anlamazmaq. anğamazmaq. alğamazmaq. 

alğımazmaq. alsamazmaq. başı almamaq. 

başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. 

bulmazınmaq. duyqumazmaq. düşgəməzmək. 

düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. 

engəməzmək. fikr edməmək. görməsənmək. 

güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. 

uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. 

keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. 

duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 

olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  
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antan  andan. ondan. 1. sonra. ondan sonra. - andan dedim: 

ondan sonra aydım. - ilkin ata ana. andan arvad. 1. onnan. - 

andan yana: ondan ötürü. 1. oradan.  

- andan kişiqə uğur (xeyir) yoxdu. ondan kimsəyə yaxşıq, 

xeyir yox.  

- andan gələ sanğa tübədim. oradan gəlirkən sana rastladım.  

 andan sora. ondan sonra. ondan başqa.  

- antan isə: andan isə. öylə olacağına.  

antant  andant. anlaşma. e'tilaf.  

antarıman  andarıman. anılara dəğər verən, sayqı göstərən kişi.  

antaş  andaş.anıdaş. anıtdaş. andaşıt. daşbiç. daşqar. anğıt. 

anıt. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< 

balmaq: kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. 

daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. burqat. büt. 

heykəl. micəssəmə. abidə.  

antaşıt  andaşıt. 1. anıtlıq. yadiqarlıq. 1.yaddaş kağazı, dəfdəri. 

1.anı, xatirə dəfdəri. 1. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. 

anğıt. anıt. daşbiç. daşqar. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. 

balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). yontu. yonut. yonat. 
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daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. 

burqat. büt. heykəl. micəssəmə. abidə.  

antav  1. biçilmiş quru ot, taxıl dəməti, yığını. toxurcun. loda. - 

andav qalamaq: buğday dəmətlərini yığmaq. 1. yandav. sığır 

dərisindən yapılan enli, uzun qayış, ip. - andavnu uzunu 

yaşqı, söznü qısqası yaşqı: ipin uzunu iyi. sözün qısası iyi.  

antavıl  aldavıl. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. koryat. abdal. bön.  

antavılca  andavılca. aldavılca. avalca. anayıca. ənayicə. alabaşca. 

alqınca. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 
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yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

antavuq  andavuq. ona tay. 

antay  anday.anda. and qardaş. siqə qardaş.  

antçı  çox and içən. - ötürükçü, andçı olur: yalancı çox and içər  

antı  andı. ondan sonra. 

antıç  andıç.1. günlük. yaddaş dəfdəri. ajanda. 1. tezkaryə.  

antiçmə  andiçmə.söz vermə. 

antıq  andıq. andığ.anğıd. anğıt.1. qalxıq, qoğzaq, çəngəg, 

çəpər. çevrə. ələk, qəlbir kimi nərsələrin qasnağı. 1. - 

andıq !: and iç !. 1. anqut. anduq. manqut. kaftarla qurtdan 

olan heyvan. 1. sırtlan çeşiti. 1. danşıq.  

antıqçı  andığçı. andıraçı. qalmaçı. qalıtçı. sovğaçı. soyqaçı. 

qomaçı. irsçi. mirasçı. varis. muris. 

antıqmaq  andığmaq. anğıtmaq. and içmək. yəmin edmək.  

antıqtan  andıqtan. onun üçün. 

antın  andın.1. yaddaş dəftəri. 1. ondan.  

antına  andına.oradan. oyradan.  
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antır  andır. 1. anıs. xatirə. 1. qalma. qalıt. miras. - andıra 

qalsın: mirasa qalsın. 1. andır. anğır. dal. kök. soy. ata baba. 

cəddabad. 

antıra  andıra. andıq. soyqa. qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. 

miras.  

antırac  andırac. sovxatçı. sovğaçı. qomaçı. mirasçı. qomaçı 

qamaçı. qamçı.  

antıraçı  andıraçı. andığçı. qalmaçı. qalıtçı. sovğaçı. soyqaçı. 

qomaçı. irsçi. mirasçı. varis. muris. 

antıran  andıran.andırışçı. 1.çağrışımçı. oyandırışçı. oyandıran. 

xatırlayan. xatırladıcı. tədaiçi. tədai edən. 1.bənziyən. 

xatırladan.  

- qonağa, görüş bitməsini andıran çay. qax ged çayı: qalx 

ged çayı.  

antırış  andırış.1.bənzərlik. qiyas. çeşitli nəsnələri tutuşdurub, 

aralarında bənzərlikləri tapmaqla uğraşan yol. 1.bənzəyiş. 

uyqunluq. təmsil. analoği.1.bənzəyiş. müşabihət. 

təşaboh. 1.çağrışım. oyandırış. xatırlama. tədai. 

1.oxşayış. bənzəyiş. uyşuyuş. uyuşuş.  
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antırışçı  andırışçı. andıran. çağrışımçı. oyandırışçı. oyandıran. 

xatırlayan. xatırladıcı. tədaiçi. tədai edən.  

antırışlı  andırışlı.çağrışımlı. oyandırışlı. tədaili.  

antırışlıq  andırışlıq. andırışma. yahaldırış. bəlirsizlik. qarışıqlıq. 

pozqunluq. iltibas.  

antırışma  andırışma. andırışlıq. 1. yahaldırış. bəlirsizlik. qarışıqlıq. 

pozqunluq. 1. bənzərlik. üzündən həmən nərsə sanılan. 

iltibas. mütəşabehlik. təşabüh.  

antırmaq  andırmaq. 1. anıtmaq. anışdırmaq. daşlamaq. oxlamaq. 

yada salmaq. başına (oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq. hiss 

etdirmək. işarə edmək.ilqa' edmək. 1.bənzəmək. 

baxmaq. çalmaq. oxşamaq. - onun boyası sarıya baxır. - 

bu boya nəyə baxır. 1.xatırlamaq. bənzəmək. 1.çalmaq. 

bənzəmək. çağrışdırmaq. 1.xatırlatmaq. dönüşmək. 

döngəmək. dönmək. çönmək. bənzənmək. - uçmağa 

(behişdə) döndü. - tamıya (cəhənnəmə) döndü. 1. 

xatırlatmaq. yada salmaq. yadlatmaq. çağrışdırmaq. hiss 

etdirmək. anışdırmaq. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. 

işarə edmək. 1. bənzətmək. təşabih edmək: şəbahət 

vermək.  
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- yaşıla çalar boya.  

- başqa bir nəsnəni andırmaq: bənzəmək. 

antız  andız. 1. iri yapraq, kökündən heyvanların qaşıntı 

xəsdəliğinə əlac yapılan bir bitgi. 1. qıraq yerdə olan 

çuxur. 1. qəhbələrin yığıldığı yer. 1.atız. iti. çapıq. çalılıq. 

çallaq.  

antıztap  andızdap. düpdüz. alabildiğinə. 

antqarmaq  andqarmaq. andamaq. anğarmaq. and vermək (> ad 

vermək). yəmin ettirmək. and içmək.  

antlanan  andlanan.uyan. bağlanan. beyə't edən.  

antlanmaq  andlanmaq.bağlanmaq. uymaq. beyə't edmək. 

antlaşım  andlaşım. bax > anlaşma. anlaşma  anlaşış. antlaşış. 

andlaşış. antlaşma. andlaşma. 1. andlaşım. anlaşım. 

uyuşma. uyuşum. uyuşuş. bağdaşma. bağdaşış. 

bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. 

sözləşiş. sözləşim. ittifaq. andantlatin. 1. sözləşmə. 

ölçüşüm. ölçəşmə. oranma. oranc. oranş. qovl qərar. 

qərardad. 1. bitim. qılışıv. gəlişim. ilalaşı. sözləşmə. 

gəlişim. uzlaşma. razılaşma. tapusum. tapsım. uzlaşma. 

müahidə. muqavilə. qarar.1. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. 
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uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. 

doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, 

qurma. əl bir olma. andantlatin. muvafiqət. e‟tilaf. 1.andant. 

e'tilaf. 1.e'tilaf. 1. qonqurdaş. qoyqurdaş. qoqurdaş. 

ittifaq. sözləşmə. mutabiqət. 1.sözləşmə. anlaşma. 

ölçüşüm. ölçəşmə. oranma. oranş. qərardad. 1.uzlaşma. 

saziş. 1.uyuşma. danışıq. qonuşuq. saziş. 1. sözləşmə. 

ölçüşüm. ölçəşmə. oranma. oranc. qərardad. 1. gəpil. 

gəpəl. qovl. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. qarat. 

qırat. qərar. qovl o qərar. təvafüq. 1. sözləşmə. ölçüşüm. 

ölçəşmə. oranma. oranc. oranş. qovl qərar. qərardad.  

- ortaq istək, dilək. duysu, hissi anlaşma: könül birliyi.  

antlaşış  andlaşış. bax > anlaşma.  

antlaşmaq  andlaşmaq. bax > anlaşmaq.  

antlı  andlı. 1. and edmiş. qarakütük. kəsnik. yəmin. 1. qərarlı. 

1. yəmin. 1. vəfalı. sadıq. candan bağlı. güvənilir.  

antlı  andlı. yəminli. 

antlıq  andlıq. 1. şərtnamə. qəsəmnamə. 1. and içmiş, yəminli.  
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antsız  andsız. 1. haylaz. yaramaz. kötü. sədaqətsiz. 

güvənilməz. vəfasız. kişiliksiz. 1. dinsiz. 1. qərarsız.  

antuq  anduq.kafdarın yalsızına dərlər.  

antuz  anduz. razyanə. 

anuçur  öğülmüş. öğülməyə layiq.  

anuq  anuğ.alığ. ayıq. hazır. apuq. apqu. yapuq. yığ. - axşama 

anuq olmaz: hazır olmaz. - anığ dur. - anuq çalındı: hazırlıq, 

amadəbaş verildi. - anuq nə yox sayılmaz.  

anuqlamaq  anuğlamaq.anığlamaq. 1.hazır bulunmaq. 

1.hazırlamaq.1.xatirləmək.  

anuqluq  anuğluq. aluğluq. anığlıq. alığlıq. hazırlıq.amadəlik.  

anulcaq  anulcağ. alıncağ. yavaşca. - anulcaq qulağına ayıtdı ki. 

anumaq  anımaq. alqınmaq. alığlanmaq. hazırlanmaq.  

anumı  cüzam xəstəliyi.  

anunqıl  anuqla. alığla. hazırla. - artut aldın, anunqıl\\ əyku tavar 

uğurluq: sovqat aldın isə, onun çalısında (əvəzinə) yaxı bir 

nərsə hazırla.  

anunmaq  anınmaq. anınqılmaq. hazırlanmaq. nərsəni düşünmək, 

işləmək. - ol yağıya anındı: - ısızlığı anınma: yamanlığı 
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düşnmə, işləmə. - artu aldın, anınqıl, iyi tapar uğurluq: töhvə 

aldın, düşünginən qarşılığında iyi bir nəyə.  

anurmaq  adarlamaq. adlamaq. yadlamaq.  

anuş  bax > anış. 

anutqan  bax > anıtan.  

anutmaq  anıtmaq. hazırlamaq. - dolum anıt, qutun bul, dolum unut, 

bulun bul.  

anyurt  anyurd.anyut. ana yurd.  

anyut  anyurd. ana yurd.  

anιq  anιğ. düşüncə. - anιğ meydanı: bilgi çevrəni. - siyasi anιğ: 

siyasi düşüncə.  

anιnmaq  anımaq. hazırlanmaq. 

anιrraq  anırrağ. daha uzağrağ. - anırrağ otur: daha uzaq otur.  

anιtqan  anιtğan. hazιrlayan.  

anιtmaq  hazırlamaq. anιğlamaq. 

anιtιlmaq  hazιrlatılmaq.  

anə (fars)  ək. < yana: yönəlməni, göndərini, istəyi göstərir. - rayanə. 

qostaxanə.  

ap  1. (ab. op. ob. yob. yop) 1. çoxluğu göstərən sözlər. 1. üp. 

rəngdə bərkitmə ilgəci. - üp ürünq. ap paq. 1. lap. 
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vurqulama yanısı. baş səsliyə uyaraq bu biçiləri alır. - 

əpiyi: lap yaxcı. - ipinci: lap nazik, gözəl. - apaçıq: büsbütün 

açıq. - apansız: birdən. yadda olmayırkən. bəğtətən. 1. nə. 

(nəfy bildirən sözcük). - ap bu ap ol: nə bu nə. 1. yap. 

birdən. birdən birə. ansızın.  

apa  apa (p <> b ) aba. abla. əbə. 1. böyük bacı. ağabacı. 1. 

ana. aba. ana. 1. bacı. böyük. ulu. sayqılı. baba. apay. 

əcə. əcək. əcəkə. ağa əçə. 

apaansız  apa ansız. apansız. birdən.  

apaç  apaş. şələm şorba. gədə. qayta. başıboş. baybaş. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. 

əringən. yararsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. 

hovlaz. hovlat.  

apaçı  bax > abacı.  

apaçıq  1.kəsinliklə. bəsbəlli. mühəqqəqən. 1.görünən. görünür. 

zahir. 1.dümdüz. müsəttəh. 1. açıqca.göz görə görə. 1. 

düpədüz. dosdoğru. dümdüz. 1. aylan yaylan. bəsbəlli. 
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aşikar. 1. bəsbəlli. bədihi. 1. dolaşıqsız. sapaqsız. 

qarışıqsız. burşuqsuz. ibhamsız. qapasız. 1. çalqat. 

çalçat. çaltaq. - qapı çaltaq qalmışdı. - çaltaq qapıdan nələr 

keçməz: açıq qapıdan min bəla gəlir.  

- apaçıq suç: suçüstü. cürmi məşhud.  

apaq çapaq  ap çap. alpaq çalpaq. alpıq çılpıq. 1. açıq açıqcana. 1. 

barışıq. örtülü nə qalmadan yaxışıb, yavışıb barışmaq. 

olan ötəni buraxmaq. dostlaşmaq.  

apaq  təmiz. namuslu. iffətli. 

apaqğına  (< ap + ağ + qına). çox gözəlcə ağ.  

apalahı  apayrı. bambaşqa.  

apalaq  1. yapalaq. tombul. topul. gombul. iri olan. şişgin. kündə. 

1. qızılqanat. sarı tük. tülək. hələ tükləri çıkmamış tükləri 

tikən tikən olan quş balası. 

apam  əgər.  

apanğsına  apansızın. birdən birə. 

apansız  apaansız. avansız. ansız. ansızın. birdən. lap birdən. 

heç gözləmədən. pek ansızın.  

apansızın  birdən. gözləmədən. 

apar  - apar topar: tələsik. talaşıq. talaşla. əcələylə. 
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apara  abara. 1. iri gözlü ələk. 1. güh. güng. su yolu, ayağı.  

aparan  1. bəllətən. bələtən. yeritən. yeridən. yürütən. ifa', icra 

edən. mücri. 1. dolandıran. yollatan. kargərdan. 1. 

əkidən. götürən. gedərici. gedərən. yoxatan. 1. keçirən. - 

könül aparan, keçirən: bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan. 1. 

aparcı. qıyan. mücri. 1. çevirən. - iş çevirən, aparan: 

aparcı. iştayır. iştəğir. işbaşçı. işbaşı. karfərma. 1. gidərən. 

qaldıran. - yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran: 

qanıqdıran. qanğıdan. qanğı verən. qanıq verən. qandıran. 

inandıran. qənaət bəxş. 1. ozan. uzan. utran. qalib.  

- ürək aparan, alan, çəkən könül avcısı.  

- sarayda ayağaltı işlərin aparan, götürən: qapı oğlanı.  

- iş aparan: işlətməci. işlətci. karfərma. 

- ürək aparan: girgin. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib.  

aparat  nərsəni aparmaq, daşımaq, doladırmaq üçün çərxli, 

təyərli olub, dolambac miz, masa.  

aparcı  1. aparan. qıyan. mücri. 1. iş çevirən, aparan. iştayır. 

iştəğir. işbaşçı. işbaşı. karfərma.  

- toy, törən, şölən, qonaqlığların aparıcısı: odabaşı. toybaş. 
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törbaş. tamada. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa.  

aparılmaq  ilədilmək. götürülmək. göndərilmək. keçirilmək. 

sürülmək. - bir gözəl yaşam sürülür. - ötəyə ilədil.  

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi.  

aparım  bax > aparış.  

aparış  aparma. aparım. ilətmə. ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. başçılıq. 

boyratış. boyratım. boyratma. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik.  

aparqüt  aparküt.aşağdan vurulan yumruq.  

aparma  aparış. aparım. ilətmə. ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. başçılıq. 

boyratış. boyratım. boyratma. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik.  

- nərsəni aparmaq, daşımaq, doladırmaq üçün çərxli, 

təyərli olub, dolambac miz, masa: aparat.  

- öğrəşib yaşayan aparır, yaşayıb öğrəşən batırır.  

aparmaq  (yaparmaq). 1.ibermək. ebirmək. evirmək. götürmək. 

ustələnilmək. öhdələnilmək. 1. yüklənmək. ibermək. 

ebirmək. götürmək. evirmək. ustələnilmək. öhdələnilmək. 

1. aşırmaq. çalmaq. oğurlamaq. 1. götürmək. alıb 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

götürmək. 1.bəllətmək. yapmaq. uyqulamaq. ifa', icra 

edmək. 1.düzənləmək. yola qoymaq. yönətmək. hidayət 

edmək. 1.götürmək. əkidmək. mindirmək. - yolağçı əkidən 

gəmi. 1.götürmək. həml, nəql edmək. 1.ilətmək. ibermək. 

ebirmək. evirmək. geçirmək. götürmək. nəql edmək. - 

qarşıya keçir. 1.qoparmaq. uçurmaq. 1. (alıb) götürmək. 

qoparmaq. aşırmaq. çalmaq. çapmaq. - üzdən aparmaq: 

üzüntürmək. üzmək. darsatmaq. 1. ağtarmaq. götürmək. 

intiqal edmək. kürəmək. alıb qaçmaq. daşımaq. ilətmək. 

- küçiti su ilətdi: apardı, götürdü: işlər əldən çıxdı. 1. utmaq 

<> ötmək. sındırmaq. - andağ əri kim ötər. 1. qoğzamaq. 

tutmaq. bətdəmək. götürmək. qırmaq. lütləmək. 1. (< 

abarmaq. abımaq). gizləmək. dağıdmaq. yoxatmaq. yox 

edmək. əkmək. götürmək. çatdırmaq. ilətmək. 1. (< 

yuparmaq. yaparmaq. yapmaq). edmək. sürmək. aparıcı: 

bəsli. aparan. üstün. ğalib. aparan: bəsli. aparıcı. üstün. ğalib. 

1. (<> payamaq). palamaq. bölmək. kəsmək. 1. < alıp + 

barmaq/ alıp gedmək. 1. baştarmaq. qaştarmaq. 

yönətmək. qayırmaq. bəsləmək. qorlamaq. qorumaq. 

baxmaq. gözləmək. 1. darımaq. üstələmək. 1. gütəmək. 
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götürü vermək. göndərmək. sürmək. uzatmaq. alıb 

varmaq. aşırımaq. irsal edmək. vasil edmək.  

- işi aparmaq üçün, bilənlərdən sormaq gərək. yol 

sormaqla bulunur.  

- üzdən aparmaq dondan endirmək.  

- baş qulağın aparmaq: qərəqulaq edmək.  

- ürərk aparan, keçirən: bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan. - yel 

qəyədə nə aparacaqdı. - götürüb aparmaq: tutmaq. çəkmək. 

dartmaq. daşımaq. - bu araba neçə kişi çəkəbilir. 

- gəvəzələyib baş aparmaq: qafa ütüləmək. qafa şişirmək. 

qafa qazmaq, qazımaq. çox danışıb usandırmaq, sarsıtmaq, 

bıqdırmaq.  

aparmaq  ortadan yox edmək. bıraxmamaq. götürmək. qaldırmaq.  

apartı  apardı. utdu. - danışma yeri gəlmədən, apardı, sözün 

dinlədən.  

- gələn gətirmədi, gedən apardı.  

apartmaq  1. aşındırmaq. yeditmək. həzf edmək. 1. yıpalamaq. 

göndərmək. yollamaq. irsal edmək.  

apaş  1.şələm şorba. gədə. qayta. başıboş. baybaş. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

1damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 
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soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. yararsız. 

uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. 1. 

yapaş. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. qaramıq. qaramuq. yaltax.  

apaşmaq  bax > çapşamaq. 

apay  bax > abay.  

apayrı  bambaşqa. bambqaşqa. apalahı.  

apaz  qapaz. {( p <> v ) avaz. ovuc}. 1. qabaq. kopaş. 

qonbadaq.göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. 

kombaq. bombaq. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. 

qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 1. avuc. tutam. 1. ovuç. 

əlin ayası. içi. sıxım. yumruq.  

- bir apaz buğda.  

apazlama  (qapazlama). 1. ( p <> v ) avazlamaq. ovuclamaq.  
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apazlama  bax > qapazlama.  

apazlamaq  qapazlamaq ovcuna almaq. üstələmək. aparmaq. 

apazlamaq  qapazlamaq. 1. avuclamaq. 1. üstün gəlmaq. qovzamaq. 

apba  çapba. çox.  

- apba darığ: darı kimi çox mincik, mıncıq, kiçicik.  

- apba aybatıq: ay kimi çox gözəl. çox sevimli.  

- apba azğın: çox zayıf. çox cılız.  

apbaça  abaca. yapaca. qorxuluq. nərdə.  

apbaq  ağ apbağ.  

apçap  ap çap apaq çapaq. alpaq çalpaq. 1. açıq açıqcana. 1. 

barışıq. örtülü nə qalmadan yaxışıb, yavışıb barışmaq. 

olan ötəni buraxmaq. dostlaşmaq.  

apçın  opçın. afşın. avşın. zirəh. dəmirağ.  

apılamaq  bax > yapılamaq.  

apıncaq  yapıncaq. qapıncaq. qaycaq. dəvamlı ayaqı taxılan. 

sürçən. - ol apıncaq yaşçıq, qaçan da yıxılıb turadı: o ayağı 

davamlı taxılan cocuq hər zaman yerə düşür.  

apınış  yapınış.(ayağı) taxılma. ilişmə.  

apınıvçı  yapınıvçı. ayağı dəvamlı taxılan. şansı kömək olmayan. 

bəxtsiz.  
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apınıvıq  yapınıvığ.1. talehsiz. şanssız. 1. dəvamlı ayağı taxılan.  

apınqı  apınğı. yapınığı. axşam.  

apıntırmaq  apındırmaq. yapındırmaq. qapındırmaq. düşürmək. 

səndələtmək. duraqsatmaq. quşquya düşürmək.  

apış  < yapış. iki qıçın ağı, qovşağı.  

apış  bax > çapış. 

apışıq  bax > çapşıq. 

apışıqmaq  bax > çapışıqmaq. 

apışqa  avışqa. abışqa. uşqa. (< av. qap). 1.yoldaş (ər arvad). 

həmsər. 1. içdən. içdənli. könüllü. 

apıştırmaq  apışdırmaq. bax > çapşatmaq.  

apıştırmaq  yapışdırmaq. şaşırtmaq. dehşətlətmək.  

apqaç  avıçqa. ( 1 < ağıçqa. 1 < apışqa. - apa: böyük) ağsaqqal. 

elcə bilən. şeyx.  

apqamaq  qapqamaq. qapdamaq. alqamaq. almaq. 

apqın  < yapqın. 1. torta. sımışqa yağının dibinə yatan qara 

dürd. 1. qara iplik, örtük.  

apqışmaq  qapışmaq. qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. 

boğuşmaq. bağquşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. 
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qaqışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq.  

apqu  bax > apuq.  

aplaq  xoruz. 

aplan  sıçan cinsindən bir heyvancıq.  

apraq  abraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  

apraqçılıq  abraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. 

aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. üklətiçilik. 

gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. 

ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

apsala  kavsala. kosala. gij. boş. qafasız.  

apsatı  əsgi inanışlarda avçıların, asav, vəhşi heyvanların 

tanrısı.  
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apsın  abcın. elti. öpsün. elti. yengə. bir gəlinlərin birbirinə 

verən sevişli ad.- ullu apsın: evin böyük xanımı 

yaşlandığında onun yerinə geçən böyük gəlin.  

apsis  qopsık. 1.yarım dayrə. qovıslı duvar. 1.qovs. münhəni.  

apsuva  apuva. çapuva. hızlı oynanan xalq oyunlarından biri.  

apşaq  bax > çapşaq. 

apşıq  bax > çapşaq  

apşıq  bax > çapşaq. 

aptal  bax > abdal (< çapdal: çalınmış). təltək. sərsəm. budala.  

apuq  apqu. 1. çapuq. titik. çalağ. iti. 1. yapuq. hazır. anuq.  

- apuq sapuq söyləmək: çəkçükə. çəkə yarışdırmaq. 

gəvəzəmək. mızıldamaq.  

- apuq sapuq söyləmək: çəkçükə. çəkə yarışdırmaq. 

gəvəzəmək. mızıldamaq. 

apul  yapul. qaz kimi yanların basa basa yerimək. - apul apul 

yerimək.  

- apul apul: iki yana sallanaraq yerimə. sallaq sallaq. iki yana 

əyilmək. 

apur sapur  darmadağın. bulğan. tarımar. 

apurtapur  göstəriş. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım.  
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apuşmaq  açmaq. ayırmaq. 

apuva  apsuva. çapuva. hızlı oynanan xalq oyunlarından biri.  

ar böri  sırtlan. kaftar.  

ar  1.ar <> al. şabalıt, qəhvə, qızımtıl sarı rəngi. qumral. 

qonural. - ar nə: arsal. arsıl. arsıq. - arsal saç: altun saç. 1. ir 

(< irkinmək: yığılmaq). arlanma. utanma. 1. üz qarası. 

namussuzluq. şərəfsizlik. 1. öc. intiqam. 1. uzaq. - arki: 

ötəki. uzaqtaqı. iləridəki. - arıki bəriki 1. ağ. uca. təmiz. duru. 

1. qoşum. öc. utan. utanma. uvut. şərm. ədəb. hicab. 

həya. məhcubiyyət. 1.evlək. yüz metr mürəbbə'lik yer. 

1.öykə. ötgə. öcgə. öc. kin. qınağrın. qanağrın.  

- ar damarı çatlamaq: alın damarı çatlamaq: uyatın, utancın, 

utanmasın itirmək. 

ara sıra  arpadan yapılan bir tür içgi.  

ara  {arqaq. araq. ərə. ərək. ərqəq. (ərik: çataq. hər nəyin 

olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı)}. 1. aralıq. xilal. - 

arasında: sırasında. aralığında. xilalında. - bu arada: bu 

sırada. bu xilailda. - o aralıqda: o sırada. o xilalda. 1. aralıq. 

məsafə. fasilə. 1. meydan. orta. səhnə. orta. uza. uzay. 

fəza. 1. fürsət. möhlət. fürsət. qurşunun qonan aralığı. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

atım. məsafə. 1. ələqə. munasibət. - aram yoxdu. - arasız: 

münasibətsiz. pulları ortaya qoy. 1. aralıq. 1. aralıq. 

qonaqların, görcülərin qonağı, otaqı. iç oda ilə səlamlıq 

arasında olan otraq, oda. 1. aralıq. qırnalıq. xaqanların 

sarayında, iç ağası, nökər qulluqçuların bulunduğu yer, 

özgü dayrə. 1. aralıq. gözətləmə odası. 1. aya. iç. 1. 

boşluq. nəfəslik. nəfəs yeri.1. iç. - gün arası baş vurram. 1. 

ova. alan. meydan. - bu ovada çox olay izlənilmiş: 

yaşanmış. görünmüş. 1. yarmız. armız. yarıq. ərik. cırıq. 

çatlaq. 1. iç. için. orta. arasında. - ara arqurmaq: ara 

açmaq. - kişi ara: el ara. - araya keçmək. arqulamaq. 

arulamaq. aralamaq. araslamaq. arıslamaq. arasını yarmaq. - 

ara çaqmaq: neçə nəyin arasın, barşığın çarpışdırmaq, 

çalışdırmaq, qarışdırmaq. savaşdırmaq. - o, iki yoldaş ara 

çaqdı. - kişi ara çaqlama: el içidə savaş, ixtilaf salma. 1. köç. 

çağ. an. zaman. müddət. 1. car. cay. yar. yarıq. çağ. 

zaman. 1. ön ''ək'' olaraq söz başına yapışıb və sözə 

''ortaqlığı'' yetirir. - aramal (: 1. ortaq mal. el malı. 1. anamal. 

sərmaya. - araşəhər: başkənd.) - ara oram: ana yol. ara 

şəhər: ara qala: başkənd. 1. yer. alan. meydan. ortac. orlac. 
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arlac. mühit (məkan. zaman. haləti göstərir) aqşamara. 

aqşamüsdü. aqşamləyin. aqşam üzəri. - aranı ölçmək. 

məsafət uzunluğu ölçmək. - hər nə ara ki vardım: hər yerə ki 

getdim. - bu arada quş uçmaz, kolan yeriməz, adam necə 

yirir. - aramal: sərmaya. 1. araqəsmə. tənəffüs. aralıq. 

kəsmə. tə'til. 1. kəz. key. çağ. çaq. gah. saq. sal. salιm. 

dəm. 1. yıraqlıq. iki ara. boşluq. orta. aralıq. - ara, arqa 

meşəsi: ara, orta, ara dağ meşəsi. 1. ilişgi. arası necədi. 

1. yarı. - gecə ara: gecə yarısı. 1. təməl. əsas. 1. orta. 

orça. 1. iki ara. sürə. möhlət. müddət. 1. açığlıq. uzaqlıq. 

fasilə. ıraqlıq. məsafə. 1. əsna. qapqı. fürsət. 1. dinəş. 

istirahat. 1. iç. arasına bax, için al. 1. koridor. 1. ilişik. 

ilişgi. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1.zimni. 

1.fürsət. - ara seçimi: zimni intixab. 1. uzaqlıq. açığlıq. 

fasilə. ıraqlıq. məsafə. - çox ara açmış. 1. sıra. açığlıq. 

qapqı. fürsət. vaxt. - bu arada qoyub qaçdı. 1. dinlənmə. 

dincəlmə. istirahat. antırakt. - bir ara verin. - bir ara alın. 1. 

iç. - arası keçmiş armıd, yemiş. 1. otaqlar arasında olan 

boşluq. rahro. koridor. - yeddi otaq arıya açılır. 1. ilişgi. 

münasibət. 1.orta. bel. kəmər. 1.buraxış. bıraxış. 
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durduruş. dayalış. qapalış. tənəffüs. antırakt. fasilə. 

1.çəkmə. fasilə. antırakt. 1.ayırım. fasilə. 1.yürrək. yürək. 

ürək. qəlb. orta. iç.  

- ara !: izlə !. iylə !. 

- araya gedmək: boşa çıxmaq.  

- araya vermək: boşuna, havıya vermək.  

- araya almaq: çevirmək. quşatmaq. ehatə edmək. - onu 

ortamıza aldıq. - araları pozuq. - ara açılmaq: darılmaq. - 

ara açmaq: darıtmaq. - ara pozma: ara vurmaq. - ara 

bulmaq: yol salmaq.araçılıq edmək. - ara sıra: arada bir: 

seyrək. nadirən. - ara yerdən qaldırmaq: ortadan çıxarmaq, 

qaldırmaq. - arada qalmaq: heç yana yaranmamaq. - aradan 

çıxmaq: itmək. - araları açı olmaq: küs, küsülü olmaq. - 

aralarından qara pişik keçmək: dosluqları soğumaq - 

aralarından su sızmamaq: çox sıx ilişgidə olmaq. - aralarını 

bulmaq: barışmaq. uzlaşmaq. - araları soğumaq: 

uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq. - araya girmək: araçılıq 

edmək. - araya gedmək: bir işə yaramamaq. itmək. - araya 

vermək: bir işə yaraymamaq. - arayı yapmaq: barışdırmaq.  

- ara almaq: aralamaq. ayırmaq. fasilə vermək.  
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- ara vermə: kəsim.  

- dırnağ arası: parantez. ayrac.  

- bir araya gətirmək: bir yerə yığmaq. qovuşturmaq. 

cəmləmək.  

- ara yeməyi: bəslənmə. okulda, iş arsında yeyilən yemək. 

kolasyon. 

- beşi bir arada: beşbirlik. 

- beşibirarada: beşibirlik. beşibiryerdə.  

- kişi gövdəsində göğüslə qarın arasındaki daralan 

bölümün arxası: bel. 

- qaşların arası: belçə.  

- ara yapmaq: ara bulmaq. barışdırmaq.  

: - ara (fürsət) düşmüşkən qazancını güdmək, yığmaq: 

təsdisin (küpün) doldurmaq. 

- ara vermədən: bir kərədə, dəfədə. bir əldə. bir çırpıda.  

- araları pozulmaq: birbirinə düşmək.  

- aralarını pozmaq, vurmaq: birbirinə qatmaq. 

- bir arada: bərabər. birlikdə. hamısı birdən.  

- bir araya gəlinmək: toplanılmaq. birləşilmək. aralaşınmaq.  

- bir araya gətirmək: aralaşdırmaq. birləmək. birləşdirmək.  

- bir araya, bir yerə gəlmə: aralaşma. yığışma. yığılma. 
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yığnaq. toplanma. birikmə. təcəmmö'. 

- bir araya, bir yerə gəlmək: aralaşmaq. yığışmaq. yığılmaq. 

yığnaqlanmaq. toplanmaq. birikmək. təcəmmö' edmək.  

- bir araya, bir yerə gətirtmək: aralaştırmaq. yığmaq. 

yığışdırmaq. toplamaq. birikdirmək. cəmləmək.  

- bir arada: birlikdə. bərabər.  

- bir araya gəlmək: toplanmaq.  

- bir aralıq: 1. qısa bir sürə. 1. iş arasında. çox qısa çağda.  

- ara tapmaq, bulmaq: təvəssüt edmək.  

- ara tapınmaq: uzlaşılmaq. bağdaşılmaq. alışılmaq. 

düzülmək. dizilmək. 

- ara açan: aralaşdıran. ayrışladan. ayrışdıran. pozucu. 

pozutcu. münafiq. müfsid. 

- ara açıqlığı: pozuşuqluq. darqınlıq. 

- ara açıtmaq: ara vurmaq.əğritmək. pozmaq. ixtilaf, nifaq 

salmaq. 

- ara açma: aralaşıq. ayrışlıq. pozut. nifaq. 

- aralarında pozuşluq, pozuşuqluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, soğuqluq, ixtilaf düşmək. pozuşmaq. munaqişə 

edmək. 
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- aralarını açmaq: aralaşdırmaq: pozuşdurmaq. 

- yapı, qurum içindəki ara kəsit, duvar: bölmə. 

- ara açmaq: geridə, dalıda qoymaq. aşılmaq. uzaqlanmaq. 

aralanmaq. aralaşmaq. arçalmaq. 

- ara ara. aralıq aralıq: düzənsiz. 

- ara bulmaq: barışdırmaq. uylaşmaq. uzlaşmaq. sülh edmək.  

- ara bulman: araçı. ortaçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. dəllal.  

- ara kəsmə: dincik almaq üçün ara kəsmə. dincik. dinclik. 

antırakt. 

- ara qat: asma qat.  

- ara mal: ortam mal. ana maldan ayrı olan mal.  

- ara pozan, pozucu, qaran, qatan: şorbaçı. tiltəçi. 

- ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ: ürək göyül, sınma, 

qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. 

öpgəlik. öykəlik. öclülük. kədurət. 

- ara sıra: arada bir.kəmaz. nadirən. 

- ara yer: ortalıq.  

- arada qalmaq: arada gəlmək: bir yana yönəlməmək, ortalığı 

aramaq.  

- ara yerdən qaldırmaq: ortadan qaldırmaq.  
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- ara sıra: çat pat. biraz. qırıq tökük. 

- ara sıra: sıra kərə: çağ ba çağ. zaman zaman. bə'zən.  

- arad sırad: sırad kərəd. bə'zi bə'zi. 

- ara vermədən: sıxca. sıxıca. tez tez. arasız.  

- ara verməkzin: sürəkli. durub dinlənmədən. 

- aradakı soğuqluqlar qalxınmaq. ilişgilər iyiləşmək. buzlar 

çözülmək, açılmaq. 

- aradan çıxmaq. qalxmaq. həzf olmaq. rəf' olmaq. 

- aradan, sandan çıxarmaq: qırağa qoymaq. 

- aralarına qarışmaq: birlikdə gün geçirmək.  

- aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: dartışma. 

dartışıq. dartışıb pozuşmaq. 

- aralarından su süzməmək: çox iyi ilişgidə olunmaq.  

- bir ara: bir çağ. bir sürə.  

- bir arada: birlikdə. bərabər. bahəm.  

- bir arada: biryerdə. 

- bir araya gələrək uzun boylu görünmək: baş başa vermək.  

- bir araya gəlinmək: toplanılmaq birləşilmək.  

- bir araya gəliş, gəlmə: yığışma. təcəmmö'. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

680 

- bir araya gətirmək: birləmək. birləşdirmək.  

- biraraya dərlənmək, birikmək: dövrələnmək.  

- bu arada: bu sırada.  

- ortaya, araya çıxmaq: baş göstərmək. bəlirmək. zihur 

edmək. meydana gəlmək.  

- araları pozuq, büzük, darıq.  

- ara qat: ana qatdan ayrı olan.  

- ara tapmaq, bulmaq: təvəssüt edmək.  

- ara açılmaq: ara pozulmaq, büzükmək.  

- ara açmaq: bax > aralanmaq.  

- ara bulmaq: fürsət tapmaq.  

- ara bilmək: bir boşluğu, fürsəti əlverişli görüb, həmən 

qılmaq.  

- ara düşgünü: ara qollama, qovalama: bir boşluğ, fürsət, 

əlverişli çağ dalında olma.  

- ara əldə ikən: boşluq, fürsət varikən.  

- ara vermək: boşluq, fürsət, macal vermək.  

- ara yoxsulu: fürsət, çağ, imkan arayıb, bulamayan.  

- ara qarışdıran: yazqın. azqın.  

- fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq: fırtmaq. qurtulmaq. 
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- ara vermədən: arasız. aracısız. əldən. çapacaq. həmən. 

- ara vermədən: gün keçirtmədən. gün səktirmədən. hər gün.  

- öğlə ilə ikindi arası: gün əğişməsi. gün əğşimi.  

- araya çıxmaq: eşitilmək. faş olmaq.  

- bir arada olamamaq: edəməmək. keçinəməmək. 

- iki nərsənin arası: kantıq. çantıq. kəntik.  

- qanara: başın qan tutmuş. qanbeyin. dəliqanlı. görgüsüz. 

- söz daşıyan, ara pozan.  

- ara pozmaq: söz daşımaq: fitləmək. 

-ara qaralmaq: axşam düşmək.  

- aralarını açmaq: təmləşmək. dəmləşmək. qavqa edmək. 

çəkişmək. mücadilə edmək.  

- araya almaq: aralamaq. çevrəsin çevirmək. quşatmaq.  

- araya gedmək: aradan gedmək. tələf olmaq. 

- ara !: qutar !. var !. götür !. bar !. barda !.  

- ara baqana: təməl dirək.  

- ara bulmaq: barışçılıq edmək. ara tapmaq. iki ucu 

gəlişdirmək.  

- ara dirəği: qadama. 

- bir araya gəlmək: isəvləşmək. izəvləşmək. birləşmək. 
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toplanmaq.  

- ara bulucu: araçı.  

- ara sıra: qözüvünə. zaman zaman.  

- ara vermək: toxdamaq. durmaq. dinmək. kəsilmək. 

yerləşmək.  

- ara pozan: ayrıçı. fəsat çıxaran. ayrılıqçı. nifaq soxan. 

entriqaçı. 

- ara mal: ortaq mal. xalqın ortaq malı.  

- araqa almaq: çevrəsin çevrirmək.  

- araqa salmaq: ortaya qoymaq.  

- araları atlı yayav bolmaq: araları çox açıq olmaq. aralarında 

çox fərq bulunmaq.  

- araları it bilə börü kimi bolmaq: birbirinə qanlı düşman olmaq.  

- aranı ayırmaq: hükm vermək. qarar vermək. bir məsələyi 

qarara bağlamaq.  

- gecə arası: gecə yarısı.  

- ara bağana: təməl dirək.  

- ara mal: ortaq mal.  

- ara oram: ana yol.  

- ara şəhər: başkənd.  

- ara edib ayırmaq: aralamaq. aralıq edmək.  
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- ara ara, səkrək səkrək, tikmək: sırımaq. oyulqamaq.  

- əl ayası: avuc ortası. avuc içi. qol ayaz.  

- iki arada qalmaq: bir yanlı olamamaq. 

- acınan toxun, arası bir çörək. 

- yoxluqla toxluğun arasın, dağlar kəsir. 

- ara açmaq: aralaşmaq. ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq. 

ıramaq. ıraqmaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. 

ırqalaşmaq. uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

- ara açıqlığı: narazılıq.əsna. - bu arada: bu aralıqda: bu 

əsnada.  

- ara vermədi. - arasız: araverməz: layənqətə.  

- ara açılmaq: pozuşmaq. 

- işi ortaya qoymadılar. aralıq. - bir aralıq: bir fürsətdə, 

boşvaxda: bir arada.  

- ara pozulmaq, soyuqlamaq. - bir birindən soğudular.  

- ara sıra: arada sırada: aralıq aralıq. hərdən. bə'zən.  

- ara açılmaq:soğumaq. soğumaq. soyumaq. 

- arada dağlar var: çox ayrım var. çox fərq var.  
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- araya girmək: tıqılmaq. soxlaşmaq. 

- aralıq tapmadım.  

- ara ara: aralıq aralıq: vax vax.  

- bol ara: bol, gen meydan. 

- ara ara: gah gah. vax vax. ara sıra. arada sırada. ehyanən.  

- ara sıra: arada sırada. ara ara. gah gah. vax vax. ehyanən.  

- arada sırada: ara sıra. ara ara. gah gah. vax vax. ehyanən.  

- aralarını bulmaq: müsalihə edmək. sazqaşlamaq. sazışmaq.  

- bir arada: birlikdə. cəmiən. bir fürsətdə, boşvaxda.  

- aradan çıxarmaq: bir işin ortasında başqa işi qurmaq.  

- ara qoyumaq: arası, ardı qırılmaq, unudulmaq.  

- arada qalmaq: görəli, məsul olmaq. öhdəsinə düşmək.  

- aradan keçmək: axmaq. cərəyan edmək. araya girmək: 

vasitə olmaq.  

- araya gedmək: ortaya alınmaq. nəzəri diqqətə almaq. 

qarşılamaq. təvəccüh edmək.  

- ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ: öpgəlik. öykəlik. 

öclülük. könül sınma. könül sınıqması. könül qalması. könül 

qısmıqı. könül qaralığı. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. kədurət. 

- ara sıra uğrama: gəlim gedmə.  

- araları pozuşmaq, soğuşmaq, dəğmək: aralarında söz 
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çıxmaq. qaçqırmaq. qaşqırmaq.  

- aralarında böyük uyuşmazlıq olanlar: ikisin bir qazanda 

qoysalar, qaynamazlar.  

- arıya, ortaya gətirmək: yapmaq. yaptamaq. yapşamaq. 

ürətmək. ürtəmək. ürtəşmək. törəmək. törətmək. törəgəmək. 

törətgəmək. işləmək. e'mal edmək.  

- arıya gətirmə: yapma. yapım. yapış. ürətiş. ürətmə. ürtəyiş. 

törəyiş. törətiş. törəmə. törətmə. işləmə. işləyiş. işlətiş. e‟mal.  

- bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq: aşlanmaq. 

aşlaşmaq. həşr, məhşər olmək. 

- iki sözü bir araya gətirəməmək: iyi, düzgün, açıq 

qonuşamamaq.  

- neçə kimsə arasında olan içərik, içlik, daxili savaş: 

könüllər savaşı. 

- yol üstü ara duraq: iniş. eniş. iskal. 

arab  (1. < ara: aralıqda olan. aralıqı tutan. 1. ərək: iki ucu bir birinə 

ərdirən). 1. çatını (səqfi) örtən incə dirəklər, kirişlər. 1. < 

yarab. yırıq. üyə. üzv. - bu toplumun yarabları.  

araba  - arabada olan, ortası boğumlu, oynaqlığı sağlayan, 

qoyan qol: dirsək. - arabalarda oxun taxıldığı yer: çatal. 
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: - yük arabası oxunun çatal bölümü: bağırcaq. - domuz 

arabası: domuz daşqası: ağır ağamlı nərsələri daşımaqda 

işlənən, qalın kütüklərdən yapılan döşəmə. - yenğ arabası: 

cin arabası: bisiklet. 

- qaydırıb, sürüb, sürükləyərək daşıma aracı, arabası: 

daşqa. daşıqa. qanğı. qağnı. qaynı. qonqı. qonqa.  

- araba, daşqa oxların təkərə tutturmaq üçün taxılan gül 

çivi ( başı enli mıx): iğ. iğdə.  

- arabanın göğüsü: arabanın savı, savrı > sipəri. 

- arabanın önündən çəkilmir. 

- arabanın sürünməməsi üçün, təkərləri önünə qoyulan iki 

kiçik, bir böyük dirəklə yapılan əngəl: qaraqol.  

- arabanın, daşqanın təyərlərin birbirinə bağlayan ox: 

qaylanğıç. mil dəng. mil ləng. 

- yük arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva 

oxlarına gərilən ip: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- arabasın düzə çıxarmaq: darlıqdan qurtulmaq.  

- savaş arabası: tərqən. dərkən.  

- yük arabası: tınqıl tinqil. dinqil. 

- araba qapısı: qaraj qapısı. 

- tomuz arabası: bir çeşit yaraqlı araba.  
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- top arabası qoşularından olan cübbəxana sandığı: 

toparlaq. 

- top arabası: top daşımağa iki təkərli, alçaq araba.  

- arabanın düz oxu: üzək. - araba iği: araba oxu. - sapan iği: 

sapan oxu. - iği daşı: dəğirmənin alt daşı. 

- qapalı araba: qaruça. qoçi. məhmil.  

arabaçı  daşqaçı. faytunçu. qoşaç. qoçaç. (< qoşmaq).  

arabaq  arabağ. vətər. qutr. cocuğun, qadınların qıçları arasına 

qonulan cında. əsgi. pampers.  

arabaqlanış  arabağlanış. araqatnaşıq. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. 

iniqad. əqd edilmə. 

arabaqlanşıq  arabağlanşıq.araqatnaşıq. bağlantı. ilişgi. ilətişim. 

arabalıq  qaraj.  

arabaş  ortabaş. araqarmas. ortaqarmas. ortabaşqaruçu. 

ortamüdür. nazim.  

arabesk  qarışıq.  

arabin  arabiy. acaba.  

arabir  bir hən bir yok. ikidən bir. 

arabiy  arabin. acaba.  

arabulucu  kələçi. elçi. dünür. temsilci.  
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arac  araç. araçı. 1. yarac. yaraq. çarac. qarac. farac. barac. 

varac. aralıq. gərəç. əl. gərək. qaşıq. qoşuq. vəsayil. 

qural. vasitə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, 

gec qaldıq. 1. tikiçi. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. komisyonçu. 

qoltuq. simsar. 1. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. 

qılavuz. öndər. yöndər. 1. alət. cəhaz. dəsqah. 1. əsgi 

püsgü, cında yamalı, köhnə nərsələrlə uğraşan, 

alverləyən. qırqaçı. xırqaçı. könəçi. əsgiçi. tikici. vasitə. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 

qoltuq. simsar. 1. ajans. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. - arac düşmək: 

vasitə olmaq. 1. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 1. ala uzar. 

ayaq. vəsilə. qılıc. ayqıt. əbzar. - bu ayaq işə gəlməz. - 

dişdən düşmüş, işdən çıxmış ayaq. - ayaqlı yaraqlı. - ayaqın 

qır, yaraqın al. 1. bıçıq. buçuq. biçik. ayqıt. oxraq. çəkəs. 

çəkə. alət. əsbab. vəsayil. əbzar. 1. gərəç. alət. əbzar. 

vəsilə. 1. ilgəc. alət. əbzar. vəsilə. 1. qətə. qata. xət. 

vəsilə. 

- gənəlliklə ucu əğri arac: qarqacuq. qarqacıq. qarqaburnu. 
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qarqaburun.  

- arac, yapzal, əbzar qoyulan qutu, yer. yapdilab. yapdolab. 

- qalxmaq üçün pillə, arac yapmaq: vasitə edmək. basamaq 

yapmaq.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar düzəltmə, satma: qatraqçılıq. 

qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. 

qayraq. qayra.  

- kütlə savıc yaraq ( yarac, arac): vəsayili irtibati cəmi'.  

aracı  elçi. araqatnaşıqçı. ortamçı. yaraştıran. qılışdıran. 

vasitə. davər. sıradış. tayanc. dayanc. söyək. söykə. 

şəfaətçi. - hamı qalmışlara sənsin aracı. - hamı azmışlara 

həmdə aracı.  

aracılıqıyla  araçılığıyla. yoluyla. ıslacıyla. vasitəsiylə. - diləkcəsin 

(şikayətin) posta yoluyla göndərmiş.  

aracısız  1. arasız. ara vermədən. əldən. çapacaq. həmən. 1. 

dirgək. tirgək. dirəkli. direkt. düz. doğrudan. doğruca. 

doğrudan doğruya. dolaysız. ıslacsız. müstəqimən. 

vasitəsiz. bilavasitə.  

araclar  gərəçlər. əsbab. vəsayil. əbzar.  
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aracsanış  aracsanışma. aracsayış. aracsayışma. araçılıq, tanıqlıq, 

şahidlik, güvah, şəhadət istəmə. tanıqsayış. tanıqsanış. 

istişhad.  

aracsanışma  aracsanış. aracsayış. aracsayışma. araçılıq, tanıqlıq, 

şahidlik, güvah, şəhadət istəmə. tanıqsayış. tanıqsanış. 

istişhad.  

aracsayış  aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. araçılıq, tanıqlıq, 

şahidlik, güvah, şəhadət istəmə. tanıqsayış. tanıqsanış. 

istişhad.  

aracsayışma  aracsayış. aracsanış. aracsanışma. araçılıq, tanıqlıq, 

şahidlik, güvah, şəhadət istəmə. tanıqsayış. tanıqsanış. 

istişhad.  

araç  {ərəç (< ər. ar). ərmək}. 1. bir aralıqda, iki uc arasında 

işlənən. nərsiyə yetişmək üçün ayqıt. əməl. çara. qura. 

yat. vəsilə. ləvazim. kural. sərişdə. qaracat. 1. seyrək. 

aralığı açıq. 1. ayraç. təsfiyə. 1. aralıq. məsafət. 1. arçı. 

tapış. təpiş. vəkil.  

araç  bax > arac. 

araça !  arala !. ayır !. - araça araça !: arala arala !. ayır ayır !. 

araçaçı  aralaçı. aralayan. ayırçı. ayıran.  
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araçalamaq  1. aralamaq. ayırmaq. barış gətirən. 1. parçalamaq # bir 

araya gətirmək). 

araççılıq  instirumantalizm.  

araçəq  araçək. sınır. 1. sərhədd. mərz. 1. araç. arası açıq. 

araçı  1. bax > arayan. 1. ara bulucu. dəllal. davər. 1. simsar. 

1.dəllal. iki nərsənin arasında barış quran, işləri yoluna 

qoyan. elçi. yalavac. 1. aralıq. ortalıq. ortada gəzən. 

gəzəyən. quşə. bucaq. - bucaq qıyıcı: araçı sərraf. - bucaq 

satıcı: aralıqda gəzən satıcı. 1. dəllal. davər. qurnalıq. 

ortaççı. böyüklərin qatında olub, işləri yeridən. 1. arac. 

araç. ajans. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. - arac düşmək: vasitə 

olmaq. 1. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. komisyonçu. qoltuq. 

simsar. 1. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz.1. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 1. yol 

atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. 

salğıq. salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi.1. 

ortaçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 

ara bulman. 1. vasitə. ilgər. çöpçatan. araçılıq edib, işi 
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yerinə qoyan. 1.vasitə. tikici. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. dəllal. komisyonçu. 1. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. momsiyonçu. 1. davər. 1. 

davər. 1. araç. əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə 

nərsələrlə uğraşan, alverləyən. qırqaçı. xırqaçı. könəçi. 

əsgiçi. tikici. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar. 1. 

aralıqçı. qulluqçu. qolluqçu. qırna. - baş qırna. - ikinci 

qırna. 1. arayan. arayçı. 1. bir yerdə araçılıq işlərin görən 

görəvçi. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa. padov. 1. ıslatıcı. ıslac. islac. salğıq. 

salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. 

yöndər. barışdıran. 1. mıyançı. sığzıq.  

- siçan pis, pişih pis, araçı hər ikisindən pis.  

- başaraçı: araçıların başı. 

araçıq  alaçıq. arxaçıq. qorçaq. qorça. sığınca. sığıncaq. 

pənəkə. pənahqah.  

araçılıq  1. dəlalət. 1. muyıncılıq. boyunçuluq. ortaçılıq. 

barşatçılıq. 1. ortaçılıq. dəllallıq. ara bulmaqlıq. vasitəlik. 

ilgərlik. çöpçatanlıq. araçılıq edib, işi yerinə qoymaqlıq.  
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- araçılıq, tanıqlıq, şahidlik, güvah, şəhadət istəmə: 

aracsayış. aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. tanıqsayış. 

tanıqsanış. istişhad.  

- bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi: araçı. qalava. 

kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

padov. 

araçmaq  araşmaq. açmaq. çözmək. 

araidən (fars)  < aramaq. yaramaq. yararlamaq. bəzəmək.  

araq  {< ar. arınmış: təmiz}. 1. arıq. arış. arıc. arış. arıq. arıt. 

duru. təmiz. pak. 1. ərinmiş (safalmış). arıq, təp təmiz su. 

arı su. içgi. (<> rakı). - araqçı: araq yapan, qaynatan, 

çəkən, dartan. 1. (< ara). ortaya yığılmış, sıralanmış, 

qalaqlanmış nərsə. yığın. əkin. saman yığını. 1. ərəq. 

ayax. araq. içgi. 1. yığın. biçilən ot dəmətlərinin yan yana 

gətirilib yığılmasıyla oluşan böyük ot yığını. 1. ara. arqaq. 

ərə. ərək. ərqəq. (ərik: çataq. hər nəyin olduğunun əriki, 

oluşu, içi, çatığı). 1. arax. su. bitgilərdən buxarlatmaqla 

alınan qoxulu su.- gül suyu. 1.< ərək. ərinmiş, damcı 

damcı yığılan. yolkəsən.1.boğma. içgi. 1. acı su. acus. 

çaxır. özsu. 1.mənşə. qaynağ. iç. mərkəz. - araq içmək: 
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çaxmaq. - gilxizəndə araq çəkmək (damıtmaq, çəkmək, 

dartmaq).  

araqarmas  ortaqarmas. ortabaşqaruçu. ortabaş. arabaş. ortamüdür. 

nazim.  

araqatan  fitnəçi bölücü.  

araqatnaşıq  1. arabağlanış. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. iniqad. əqd 

edilmə. 1. ilimtə. ilimti. bağlanış. baylanış. bağlantı.alaqa.  

araqatnaşıqçı  araçı. elçi. ortamçı. yaraştıran. qılışdıran. vasitə. davər. 

şəfaətçi elçi. 

araqatnaşlıq  barış gəliş. gəlim gedim.  

araqçı  başlıq. aşaman. başçı. elbaşı. baştutan. qur. qor.  

araqəsit  arakəsit. bax > arakəsmə.  

araqəsmə  arakəsmə. bax > arakəsmə. 

araqəsmə  kəsmə. ara. aralıq. tə'til. tənəffüs. 

araqəsti  arakəsdi. arakəsit. arakəsmə. 1.ayrıt. 1.fəsli müştərək.  

araqı  raqı. votqa.  

araqqol  araq qol. oranqol. oratqol. ortaqol. içqol. anaqol. 

qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. 

göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. 

başqol. gözqol. özqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: 
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bütun. ). mənşə‟. kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl 

mərkəz. siql mərkəzi. 

araqlıq  açaqlıq. aralıq. açığlıq. güvşatlıq. güşatlıq. kovulqan. 

kavulqan.  

araqsaq  aralaşan. uzaqsaq. uzaqlaşan. ıraqlaşan. ıraqsaq. 

birbirindən getdikcə ayrımlaşan.  

araqura  quşqu. qurqu. araqura. sağışlanış. qayğı. sezim. zənn. 

şəgg. şübhə. tərddid. 

- araqura bolmaq: quşquluq edmək. qararsız olmaq.  

aral  1. ada. iki suyun aralığı. arada, aralıqda olan göl, dəniz. 

adalar arası. araları yaxın adalar. cəzirə anlamlarına 

gəlir. - yarım ara: yarım ada.1. aralıq. ortalıq. orta. 1. 

birbirinə yaxın olan adalar (cəzirələr) varlığı, heyə‟ti, 

yığnağı. arşipel. 1. adası çox olan dəniz. 

aralama  çeşitləmə. seçmə. ayırma. dəğişmə. araşdırma.  

aralamaq  1. ararmaq. yaymaq. açmaq. yermək. 1. arılamaq. arasını 

bulmaq. barıçtırmaq. barışdırmaq. - ıki kişini araladı: 

barışdırdı. 1. arqulamaq. arulamaq. araslamaq. arıslamaq. 

arasını yarmaq. araya keçmək. 1. arasından geçmək. 1. 

araya almaq. çevrəsin çevirmək. quşatmaq. 1. 
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arıdlamaq. ayırd edmək. ayırmaq. 1. # bir araya 

gətirmək. toplamaq. 1. yayqamaq. irlamaq. 1. arasından 

keçmək. nərsənin içinə girmək, ortalığında gəzib 

dolaşmaq. - dağlar aşar, toxay aralar. 1. araya almaq. 

dövrəsini çevrələmək. quşatmaq. - dinclik aralap 

dururdu: sakitlik bürümüşdü. - buğ saqqalın ağ aralamış: 

tutmuş. 1. bölmək. ayırmaq. kəsmək.- tarlanı bölmək. - 

başının saçını bölmək. 1. ortalamaq. meydana qoymaq.- 

pullarımızı ortaladıq. 1.açıqlamaq. açıqlamaq budamaq. 

budalamaq. 1.açmaq. - aranı açmaq. 1.aralamaq. ara 

almaq. ayırmaq. fasilə vermək. 1.aralıq edmək. aralıq 

edmək. ara edib ayırmaq.  

aralanmaq  1. ara açmaq. uzaqlaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. 

ırqalaşmaq. ayrılmaq. köçmək. atılmaq. vazgeçilmək. 

tərk edilmək. bölünmək. çözgülmək. çözülmək. 

çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll 

olmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. 

yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx 

olmaq. ayrı yol tutmaq. baş çəkmək. sıyrılmaq. təqsim 

edilmək. balçanmaq. balçalanmaq. parçalanmaq. 
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parçlanmaq. bölünmək. pozulmaq. qırılmaq. kəsilmək. 

açılmaq. sıyrılaq. seçilmək. başını alıb gedmək. 1. 

ortalamaq. qalmaq. gəzmək. girləmək > avara. 1. 

arassalanmaq. 1. alçaymaq. 1. nərsənin arasından 

keçmək. - biz dağlardan aralandıq. 1. seyrəşmək. təki 

yalnız qalmaq. 1. yırılmaq. azacıq yarılmaq. çatlamaq.- 

çiban yırıldı.  

aralanmış  aralıq. aralı. arayçı. arayçıl. arayçı. ayralmış. dağılmış.  

aralaş  1. qarışıq. daş aralaş qum: daş qarışıq qum. 1. arilaş. 

karma. kərmə. kurama. yığma. urma. toplam (mütəmərkiz). 

qarşıq. qalın. yιğılma. cıyılma. 1. qarışıq: daş aralaş qum: 

daş qarışıq qum. - aralaş yuxu: yarı uyumuş. 1. aralaş ! 

uzaqlaş !. ged !. rəd ol !. köç !. 1. qarışdır !.  

aralaşan  araqsaq. uzaqsaq. uzaqlaşan. ıraqlaşan. ıraqsaq. 

birbirindən getdikcə ayrımlaşan.  

aralaşdıran  ara açan. ayrışladan. ayrışdıran. pozucu. pozutcu. 

münafiq. müfsid.  

aralaşdırmaq  1. aralarını açmaq pozuşdurmaq. 1. bir araya gətirmək. 

birləmək. birləşdirmək.  

aralaşıq  ara açma. ayrışlıq. pozut. nifaq.  
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aralaşınmaq  toplanılmaq. birləşilmək. bir araya gəlinmək.  

aralaşma  1.bir araya, bir yerə gəlmə. yığışma. yığılma. yığnaq. 

toplanma. birikmə. təcəmmö'. 1.ayrışma. 

aralaşmaq  (bir araya gəlmək). 1. bitişmək. toxdamaq. düzəlmək. 1. 

arıya girmək. qatışmaq. qarιşmaq. qatılmaq. (ara + aşmaq 

(aşmaq: aşamaq. aşlamaq. edmək). - millət aralaşdı bitdi. - 

unla arpanı aralaştır: aralaşdır. qat.sən aralaşma. qarιşma. 1. 

bir araya girmək. içəri gəlmək. - ora aralaş: ora gir. keç. 

ortaya girmək. qonmaq. oturmaq. köçmək. - sükut aralaşdı. 1. 

qonşu olmaq. 1. qarışmaq. 1. qarmaşmaq. qarışmaq. alt 

üst olmaq. 1. girişmək. kəndisin ortaya atmaq. 

1.ayrışmaq. 1.bir araya, bir yerə gəlmək. yığışmaq. 

yığılmaq. yığnaqlanmaq. toplanmaq. birikmək. təcəmmö' 

edmək. 1.uzaqlanmaq. aralanmaq. ara açmaq. 

arçalmaq. ara açmaq. ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq. 

ıramaq. ıraqmaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. 

ırqalaşmaq. uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. dağılmaq. 

seyrəlmək. tərk edmək.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  
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aralaştırmaq  1.ayrışdırmaq. 1.bir araya, bir yerə gətirtmək. yığmaq. 

yığışdırmaq. toplamaq. birikdirmək. cəmləmək. 

1.toplamaq. birləşdirmək. 

aralaştırmaq  aralaşdırmaq. 1. arasına qatmaq. içərləmək. 1. ara 

açdırmaq. çuxurlaşdırmaq. çovlamaq. çuklamaq. 

kovlamaq. dörcələmək. ağdurmaq. kavlamaq. 

aralaşu  alıslaşu. 

aralatmaq  1. dağıtmaq. seyrətmək. aralıq edmək. arasını açmaq. 1. 

qoğmaq. sürmək. tərd edmək. nəfy edmək. - yaramaz 

kişiləri kənddən sürdülər. 

aralayan  1.ayıran. ayırıcı. ayrıcı. aralayıcı. 1.bölücü. parçalayan. 

munafiq. 

aralayıcı  aralayan. ayıran. ayrıcı. ayırıcı.  

aralçılıqla  aralıqla. yaracla. kanalla. vasitəylə. 

aralı  1. açıq. seyrək. aralıq. seyrək. açıq. - aralıq diş. 1. 

aralıqlı. boğunaq. boğuq. kəsik. (# sağınaq). 1. ortalı. 

fəzalı. uzalı. uzaylı. 1. qırıq. kəsik. münqəte. 1.aralıqlı. 

(yağmır). boğunaq. kəsik. sürəksiz. (# sağnaq). 1.aralıqlı. 

(yağmır). boğunaq. qırıq. kəsik. sürəksiz. (# sağanaq). 

1.ayrıq. ayrıqlı. 1.açılı. seyrək. fasiləli. 1. aralıq. 
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aralanmış. 1. çəkləb. çaqlab. sıx olmayan. 1. ilişgin. 

qatnaşlı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. 

dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. 

ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 

mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. 

tutşunuşlu. munasibətli. 1. özlü. ortalı. qarınlı. göyüllü. 

könüllü. içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. 

anğılamlı. alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. 

toplanlı. dolqun. dolu. doluq. məğzli. möhtəvalı. 

məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı. 1. aralıqlı. dolayı. 

bilvasitə. vasitəylə. vəsiləylə.  

aralıq  (ara). 1. araqlıq. açaqlıq. açığlıq. güvşatlıq. güşatlıq. 

kovulqan. kavulqan. 1. ara. xilal. - arasında. sırasında. 

aralığında. xilalında. - bu arada. bu sırada. bu xilailda. - o 

aralıqda. o sırada. o xilalda. 1. boşluq. açığlıq. fasilə. 

məsafə. - taxda aralığı. - aralığa gedmək: boş yerə 

dağılmaq. 1. dəhliz. bir neçə otaq arasında olan kiçi 

açığlıq. - qapu aralığı. 1. ara. fürsət. bir aralıq: bir fürsətdə, 

boşvaxda: bir arada. - aralıq tapmadım. - aralıq aralıq: vax 

vax. 1. kəsmə. qırma. inqita. 1. aralı. seyrək. açıq. - aralıq 
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diş. 1. yarı qapalı. - qapıyı aralıq ed: kipləmə, ört. 1. 

buraxma. kəsim. tərk. tə'til.- dərslərin kəsimi. 1. fürsət. - 

aralıq bulmaq: fürsət tapmaq. 1. aralıq. əsna. - bu aralıqda: 

bu arada: bu əsnada. 1. ortalıq. araçı. ortada gəzən. 

gəzəyən. quşə. bucaq. - bucaq qıyıcı: araçı sərraf. 1. 

qonaqların, görcülərin qonağı, otaqı. iç oda ilə səlamlıq 

arasında olan otraq, oda. 1. qırnalıq. xaqanların 

sarayında, iç ağası, nökər qulluqçuların bulunduğu yer, 

özgü dayrə. 1. gözətləmə odası. 1. alanğ. aranğ. ortalıq. 

meydan. 1. arac. yarac. çarac. qarac. barac. varac. 

farac. gərəç. əl. vasitə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl 

tapmadıq, gec qaldıq. 1. araç: məsafət. 1. aranıq. alanıq. 

ortalıq. qoşluq. qoşuluq. meydan.1. ayaqaltı, ortalıq işləri 

görən: aralıq. çatır (< çattırmaq). pədov. 1. evlərdə ən 

geniş, böyük otaq. qonqalıq. qaqlıq. kavlıq. kovlıq. 

tənəbi. salon. hal. hol. 1. ortam. ortalıq. oran. evrən. 

dövrə. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. çevrə. əkiş. əkşin. 

yağday. durmuş. donluk. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal 

ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. quşaq. 

çulqa. çuval. civar. mihit. mühit. 1. uzaqlıq. ıraqlıq. 
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məsafə. - çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, 

məsafə: görüş uzaqlığı. 1. ürək. - eşqilə görülsəydi hər iş, 

qalmazdı heç aralıq ağrısı. 1. arakəsmə. tənəffüs. ara. 

kəsmə. tə'til. möhlət. və'də. - bir aralıq ver. 1. kovşaq. 

kovsaq. kovsalaq. kovlangöz. gövşək. ortaqlıq. 

müştərək. 1. quşə. buçaq. yıxıq. cırıq. 1. qış qıran. 

onikinci ay. - aralıq ay: aça ay. iki il arasındakı ay. 1. 

döşəmədə, damda, çatıda işlənən kiriş, dirək. 1. səpgil. 

fasilə. - bundan onun səpgiti. - şəhərlər səpgiti. 1. cəpi. 

çatı. çatlaq. 1. kiriş. 1. aralı. aralanmış. 1. vasitə. 1. fasilə. 

ara. miyanə. məsafə. 1. dar yol. 1. açalıq. açığlıq. boşluq. 

kovluq. kavlıq. koğalıq. kovalıq. 1. açıq. ağız. dəlik. 1. 

açığlıq. boşluq. meydan. ərsə. 1.qopuqluq. boşluq. - əlli 

ildə böyük bir boşluq bəlirdi. 1. türk təqviminin on iknci ayı. 

1. əsna. - bu aralıq hardeydin. 1. yarı açıq. - qapını aralıq 

ed: yarım ört. 1. yer. meydan. 1. fasilə. 1.açığlıq. uzaqlıq. 

fasilə. məsafət. 1.məsahət. 1. fasilə.1.fərq. - çox az aralıq, 

fərq: pıçaq sırtı. 1.gəzinti. gəzənək. yolağ. hal. rahro. 

koridor. 1.ıraqlıq. məsafə. 1.möhlət. 1.ortam. mühit. mihit. 

qasnaq. şərayit. 1.topluluq. çevrə. - yazar çevrəsi: yızıçılar 
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toplumu. 1.yarac. qarım. kanal. ıslatıcı. ıslac. vasitə. 

1.dinləmə. duraq.fasilə. kəsinti. bir kiçik duraqdan sonra. 

1.məsafət. atılan nərsənin gedən aralığı. - bir ox atımlıq 

yer.  

- aralıq aralıq: ara ara. düzənsiz.  

- aralıq bıraqmaq: kip kipinə qapatmamaq, örtməmək.  

- aralıq edmək: aralamaq.  

- aralıq ilk: septabır   

- bir aralıqla: bir hən bir yox.  

- çığırmağın çata biləcək uzaqlığı, aralığı, məsafəsi: çığrım. 

çağrım. 

- uzun, dar aralıq: keçit. dəhliz < dalğız. yolağ. rahro. dalan. 

koridor. - səs aralığı: pərdə. bağ. don.  

- aralıq kişi: alamıq. alaman alaxan. avara. yersiz işsiz.  

- aralıq edmək: aralamaq. ara edib ayırmaq.  

- açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları 

arasındaki aralıq, məsafə: qatman. qulaç. qolaç.  

- ayaqaltı, aralıq işləri görən: çatır (< çattırmaq). aralıq. 

pədov. 

- bir yerdə ayağaltı, aralıq işlərin görən: qolçıq. padov. 
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- əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları arasında olan 

aralıq: qarış. arşının üçdə biri.  

- aralıq aralıq parıldamaq: yıldıramaq. - bucaq satıcı: 

aralıqda gəzən satıcı.  

- aralıq aralıq: ara sıra: arada sırada: hərdən. bə'zən.  

- aralıqda: bir işin ortasında.  

- aralıq, dolanbac çarşı, bazar: ordu bazarı. rasta bazar. 

arasta 

- aralıq bulmaq: fürsət tapmaq.  

- aralıq edmək: arasını açmaq. seyrətmək.  

- qoyma aralıq: pərdə. ur. hayil. 

aralıqçı  araçı. qulluqçu. qolluqçu. qırna. - baş qırna. - ikinci qırna. 

aralıqla  aralçılıqla. yaracla. kanalla. vasitəylə. 

aralıqlı  1. arası olan. seyrək. kəsintili. fasiləli. 1. geçici. geçən. 

keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. əslək. əsnək. 

dayimi olmayan. müvəqqəti. 1.aralı. (yağmır). boğunaq. 

kəsik. sürəksiz. (# sağnaq). 1.boyuna. təkər təkər. təkrar 

təkrar. durmaqsızın. müttəsil. peyvəsdə. 1.aralı. (yağmır). 

boğunaq. qırıq. kəsik. sürəksiz. (# sağanaq). 1.aralı. 

dolayı. bilvasitə. vasitəylə. vəsiləylə. 1. aralı. boğunaq. 
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boğuq. kəsik. (# sağınaq). 1. qanıltaq. qağıltaq. qavıltaq. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

seyrək. dərik dərik.  

aralıqsız  1. arasız. aralsız. çox sürən. sürəkli. sürəki. kəsintisiz. 

durmadan. ha birə. dəvamlı.davamlı. mütəmadi bitişik. 

bitəvi. durmaqsızın. kəsintisiz. fasiləsiz. arasız. qırılmaz. 

qırıqsız. kəsintisiz. getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. 

sürəmli. dəvamlı. dayim. qavuşmuş. qovuşmuş. çatıq. 

bitişmiş. sıx. kəsintisiz. fasiləsiz. dəliksiz. kəsintsiz. 

fasiləsiz. 1. ortaqsız. ortansız. ortalancsız. ölçüsüz. 

ölçüqsüz. dəngəsiz. dəngisiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız.  

aralıqsızı  bax > aralıqsızın. 

aralıqsızın  aralıqsızı. arasızı. arasızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. 

qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. 

duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir 

düzüydə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən.  

aralıqsızlıq  1. qırıqsızlıq. kəsintisizlik. həmməşəlik. qamışalıq. 

qamıçalıq. dəvamlıq. qetgənlik. duramlıq. dayimilik. 

sürəklik. sürəmlik. bir düzgüyşdəlik. həmməşəlik. 

qamışalıq. qamıçalıq. madamlıq. ilələbəd. 1. ortaqsızlıq. 
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ortansızlıq. ortalancsızlıq. ölçüsüzlük. ölçüqsüzlük. 

dəngəsizlik. dəngisizlik. mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq.  

aralılı  ortaq. ortan. ortalanc. ölçülü. ölçüqlü. ölçüqül. dəngəli. 

dəngili. e'tidallı. mö'tədil. 

aralılıq  ölçüqlük. ölçülülük. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. 

ortalanclıq. dəngəlik. dəngillik. mö‟tədillik. e'tidal.  

aralış  qatışıq. qarma qarış. məxlut.  

aralışmaq  gözlərini bərədib, tikip baxmaq.  

aralmaq  aranmaq. 1. dolaşmaq. gəzişmək. 1. arasına girib, içinə 

dalıb, özənlə, diqqətlə baxmaq. - aralsın seçilsin. - 1. 

diqqətlə baxmaq. gözləri tikilmək.  

aralsı  aralav (> avara). arada qalmış. çalışmaz. çəlimsiz. cılız.  

aralsız  aralıqsız. çox sürən. sürəkli. sürəki. kəsintisiz. davamlı. 

mütəmadi. 

aralsızamaq  sürəkləşməgi. davamlı olmaq. mütəmadi olmaq.  

aralyan  ayıran. bölən. duraq. kəsən. - əpəycə duraqdan sonra 

gəldi başqa biri. - aram tutma: qalma. oturma. qonma.  

aram  < ara: orta. ara + m: orta. arqun. aralıq. orta boy. ara, 

orta durum: saqitlik. ılıqlık. mıyan. - aram yel: orta yel. - 

aram yel əsir. - aram kılima: orta, aralıq kılima. - ara - orta 
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durum: sakitlik, ılıqlık. - aram aram: ara sıra. zaman zaman. - 

aran: açığlıq. iti olmayan. hamar olan. - aram: ara sıra. 

hərdən. hərdən birdən. - aram: aran. uzaq. sərik gen gəzinlik. 

meydan. - arqun: aram. 1. aran. uzaq. sərik gen. gəzinlik. 

1. tanıq. şahid. 1. ara sıra. hərdən. hərdən birdən. - aram 

yel əsir. 1. arqun. arqın. dinc. ayram. 1. ayam. yaxşıq. 1. 

izləv. 1. durqun. duraqlamadan. 1. < arğam. ağram. 

təvəqqüf. dayanğ. tayqan. dayqan. duram. duraq. 

qutmaq. qalmaq. məks. dinc. tinc. toxdaş. otraş. rahat. 1. 

aramın. ərinc. basılı. yavaş. yoğla. asda. uyğun. dinc. 

arsat. rahat. 1. ortum. dinlənmə. hizur. 1. yumaş. ram. 

evli. (# ası: vəhşi).  

- aram, qərar tutmaq: dinəçmək. təkləşmək. dənğləşmək. 

duraqlamaq. oturmaq. 

- aram qaram edməz: düşünmədən. quşqusuzca.  

arama  araştırma. ardama. 1.eşələmə. 1.arayış. izdəmə. izdəyiş. 

izləmə. izləyiş. axdarma. axdarış. kaval. - arama darama: 

sıx sıx arama. 1. axdarış. təhqiq. irtəş. irtiş. əriş. ırtaş. 

yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. 1. yoxlama. barlaq. araştırma.  

- aramaqla bulunmaz: çətin raslanan.  
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- arayıb daramaq: araştırmaq.  

- söğəndə sevgi ocağı arama, sevmiyən söğürsə, qınama.  

aramaq  ardamaq. 1. arqamaq. arxasıca gedmək. ağtarmaq. 

axdarmaq. qıçlamaq. rmaq. arktarmaq. anqtarmaq. 

izləmək. izdəv. qaramaq. soraçılıq. gözləmək. ilikləmək. 

tikşirmək. təkləmək. soramaq. daramaq. 1. biçmək. 

sarmaq. bağlamaq. yumaqlamaq. 1. daramaq. - arayıb 

daramaq: araştırmaq. 1. saylamaq. başğalamaq. 1. 

ayırmaq. qaraşmaq. gözləmək. 1. izləbmək. 1. 

axdarmaq. uğraşmaq. 1. araştırmaq. yalınqsamaq. 

yalanqsamaq. çıplaqlayıb dibinə çatmaq. arxasına, 

ensəsinə düşüb axdarmaq. axdarmaq. araştırmaq. 

arxaşdırmaq. yoxlamaq. tükələmək. tükləmək. dibləmək. 

tatlamaq. 1.dilvasamaq. arzulamaq. diləmək. istəmək. 

köysəmək. həvəslənmək. 1.araşdırmaq. dönüşdürmək. 

çönüşdürmək. 1.tapınmaq. 1.armalamaq. armamaq. 

yoxlamaq. araştırmaq. arsalamaq. arzulamaq. istəmək. 

1.> araidən (fars). yaramaq. yararlamaq. bəzəmək. 

1.izdəmək. izləmək. axdarmaq. 1.araştırmaq. 

qıdıqlamaq. qurtdalamaq. - qol gəzmək: gəzinmək. - yol 
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aramaq: düşünmək. başatmaq. çara, çıxar axdarmaq. - ağız 

aramaq: ağız qoxulamaq: qazlaqlamaq: qaslaqlamaq: 

gəpsələkləmək: dolaylı olaraq, dönə dönə sorub oyusun, 

fikrin öğrənməyə çalışmaq. - bucaq bucaq aramaq: bir çox 

yeri, sürəkli axdarmaq.1. çağırmaq. axdarmaq. istəmək. - 

sizi qapıda istillər. - məni istiyən yoxudu?.1. irtəmək. 

irdəmək. edərmək. tə‟qib edmək. qovalamaq. izləmək. 

istəmək. arxasına düşmək. irtəmək. 1. yinmək. sormaq. 

yoxlamaq. baxmaq. dəğmək. - ağız aramaq: danışdırıb 

sözdən söz almaq.  

- gəzinib aramaq: dönüşdürmək. qurdalayıb tapınmaq. 

- incədən incəyə aramaq: ələmək. ələkləmək incə ələmək: 

dibinə darı əkmək.  

- qan aramaq: qan istəmək: qisas istəmək.  

- arayıb daramaq: alt üst edmək. sorub sorağlaşıb incələmək. 

təhqiq edmək. - yazığın evin, para tapıb almaq (çalmaq) üçün 

daramışlar.  

- gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq: qovalamaq. 

qoğalamaq. arxasına düşüb tutmağa çabalamaq. bəkləmək. 

gözləmək. tə'qib edmək. - ovu nininə dək qoğaladı.- oğruları 
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sınıa dək qoğaladı. - işsiz qalıb bir iş qoğalır. - fürsət 

qovalamaq. - kəndi mənim yoxluğumu qovalır.  

aramaqçi  aldatcı. büyücü.  

aramal  1. ortaq mal. el malı. 1. aramal. anamal. sərmaya. 1. 

şərikli mal. 

aramançıl  istəksil. imrənçil. dalqaçı. həvəsbaz. əğləngic. duyarçı. 

hobba. uçarı.  

aramgəh  < ərməngə. otraq. urut. yurd. mənzil.  

aramın  aram. basılı. yavaş. yoğla. asda. uyğun. dinc. arsat. 

rahat. 

aramiş  dinic. qoyu. qərar.  

aramıyan  gəlşikli. doğru.  

aramqah  qonaq. oturaq. turaq. duraq. məsgən.  

aramlama  qalma. oturma. qonma.  

aramlatmaq  dincətmək. təsəlli vermək. dənsətmək. dənğsətmək. 

dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. acısın, sıxıntısın 

dindirmək. gözəl sözlərlə könlün almaq, almağa 

çalışmaq.  

aramsız  tinqmağur. tınmağur. dinsiz. dincsiz. dözümsüzlük. 

taqətsizlik. qərarsızlıq.  
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aran  aranğ. 1. yayran. yayğan. yayğın. alan. çək. meydan. 

açıq, geniş çöl. 1. aram. < ara. geniş. uzaq. sərik gen 

gəzinlik (meydan. - aranı açılqan: doymaz. ac göz. 1. orun. 

yer. 1. ortaq, mö'tədil havalı yer. 1. ağıl. axur. 1. av 

heyvanların yolunda qoyulan biz qamışlar, çağılan 

qazıntıları. tələ. 1. sorun. suyan. soran. cuyan.1. çuxur. 

dərə. - atım yox aranda, qayğım yox boranda. 1. axır. ağıl. 

avıl. tövlə. 1. sal. taxda. tabut. 1. iti. 1. zor. güc. - aranla: 

çətinliklə. zorla. qınla. 1. arın. arğın - yorğun. bezar. yadan. 

1. duraqlama. durqu. durma. boşluq. aralıq. açığlıq. 

uzaqlıq. iraqlıq. 1. çuxur yer. dərə. - atım yox aranda, 

qayğım yox boranda. atım yox dərədə. qayğım yox fırtınada. 

1. yuqa. yuğa. yunğaq. yuvan. təmizləyən. sabın. 

ayrılmış, aralmış yer. axır. tavla. tövlə. - aranlı ev: tövləli 

ev. 1. aralıq. 1. xəndək. qazıq.  

- aran talan edmək: alan talan edmək: alt üst edmək. 

- göz çəkisi: göz alanı. - çəkil gözümün çəkisindən. 

aranan  axdarılan. istənilən. 1. cicişmək. gicişmək. gidişmək. 1. 

gicişmək. gicimək. - əlim arası gicişir. 1. qazınmaq. 

sıyrılmaq. siyrilmək. kərtilmək. yolunmaq. silinmək. 
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arınmaq. təmizlənmək. 1. qıdıqlanmaq. qılqılışmaq. 1. 

qısqanmaq. çatlamaq. təhrik olmaq. 1. kovcunmaq. 

qocunmaq. qıcıqlanmaq. birələnmək. 1. sökünmək. 

aranı  1. ortada olan. ara nərsə. nə bizimki, nə sizinki. 1. 

bəlirsiz, şaşqın bir durum. quşqulu.  

aranıq  aranığ 1. açığlıq. gədik. keçit. - dağ keçidi. 1. alanıq. 

aralıq. ortalıq. qoşluq. qoşuluq. meydan. 

aranılır  rivaclı. geçər. satılır.- geçər mal.  

aranılmaq  ardsanılmaq. ardanılmaq. axdarınılmaq. izlənmək. 

izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. istənilmək. tələb 

edinilmək. 1. araşdırılmaq. çönüşdürülmək. 

dönüşdürülmək. 1. işlək olmaq. rivac tapmaq.  

aranq  alanğ. bax > alan.  

aranq  aranğ. bax > aran.  

aranla  çətinliklə. zorla. 

aranlamaq  ayırmaq. yarmaq. yarqamaq. orta qoymaq. açıqlamaq. 

hüküm vermək. qarar çıxarmaq.  

aranlaşmaq  itilət. - soyuq asayın (bala bala) aranlaşır (itiləşir). 

aranlıq  axırlı. axırı olan.  
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aranma  ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış. izlənmə. 

izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş. izdiniş.  

aranmaq  1. araştırmaq. 1. qurtdalanmaq. sürünmək. 1. qaşınmaq. 

- niyə belə aranırsan. 1. istənmək. çağrınmaq. 

axdarınmaq. - siz çörək başında istənirsiz. - sizi istənən 

çoxudu. 1. izlənmək.  

- çox talaşlı aranmaq, axdarmaq: dörd dönmək. 

aranmaz  tapılmaz. bulunmaz. yox.  

arapoq  bir nəsnədən məhrum qalan kimsə.  

arapozac  arapozan. arapozucu. söz daşıyan. dələdüz < daladüz. ( 

dala: əğri. kələk + düz). iki ağızlı balta. dalqabaq balta. iki 

üzlü. münafiq.  

arapozan  arapozac. arapozucu. söz daşıyan. dələdüz < daladüz. ( 

dala: əğri. kələk + düz). iki ağızlı balta. dalqabaq balta. iki 

üzlü. aravuran. qaraçalı. qarmatçı. qatmarçı. münafiq.  

arapozanlıq  - oyun, mızılıq, mızıqçılıq, arapozanlıq, arapozuculuq 

edmək: qaraçılıq yapmaq. qaramaq. qarmatlıq, qatmarlıq 

qaldırmaq, edmək. qarışıqlıq çıxarmaq.  

arapozucu  arapozan. arapozac. arapozan. qarmatçı. qatmarçı. 

qaraçalı. aravuran. söz daşıyan. dələdüz < daladüz. ( 
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dala: əğri. kələk + düz). iki ağızlı balta. dalqabaq balta. iki 

üzlü. münafiq.  

arapozuculuq  - oyun, mızılıq, mızıqçılıq, arapozanlıq, arapozuculuq 

edmək: qaraçılıq yapmaq. qaramaq. qarmatlıq, qatmarlıq 

qaldırmaq, edmək. qarışıqlıq çıxarmaq.  

ararmaq  aralamaq. yaymaq. açmaq. yermək.  

aras  1. at qılı. 1. qalın yün. 1. taleh. bəxd.1. bəs. ars. arst. 

təmiz. düzən. 1.arsaq. arassa. qatıqsız. qatqısız. arın. 

təmiz. buz kimi. 1.arayış. yasamişi. düzək. düzən. 

intizam. nəzm. - toplum arayişi pozulmuş. - düzənsizlikləri 

aras yasası: düzəltmə qanunu.  

- arın, aras, təmiz olmayan: qamıq. qarmıq. qatıq.əsgik, 

alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. pəlid. 

arasan  arassalan. arıdan.  

arasatmaq  aralatmaq. qoğmaq. sürmək. tərd edmək. nəfy edmək. - 

yaramaz kişiləri kənddən sürdülər. 

arası  - yasıtarası: kağızarası: incə, yaylıq, yazlıq baş örtüsü.  

arasına  sanlab. bə‟zən.  

- nərsənin arasına girən: qatılqan 1. nərsənin boşluğun 

dolduran. 1. qatığan. fizul.  
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arasında  içində. - gün arası baş vurram.  

- qaşla göz arasında: bir anda.  

- ova, çöl arasında, ada biçimində orman: qarayer.  

- yalnız qadınlar arasında: qadın qadına. arvad arvada: 

qadınlar başbaşa.  

arasından  arası bilə.  

- arasından geçmək: aralamaq.  

arasıra  ara. ara dura.saysayı. saybir. sandan. çəndən. 

kimərdən. kimərdə. hərdən. bə'zən. haydan sandan. 

çəndən yarım.sat pat. sandan bir. 

arasıra  ganğdan. qağdan. gahdan. gah. qaq. qanğ. qanğda.  

arasız   

arasız  aralıqsız. 1.bitişik. bitəvi. durmadan. durmaqsızın. 

kəsintisiz. ha birə. dəliksiz. fasiləsiz. 1.kəsintisiz. sürəkli. 

1.sıx. iç içə. yapyaxın. 1.sıxca. sıxıca. tez tez. ara 

vermədən. 1.aralıqsız. qırılmaz. qırıqsız. kəsintisiz. 

getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. dəvamlı. 

dayim. 1.aracısız. ara vermədən. əldən. çapacaq. 

həmən. 1. araverməz. layənqətə. davamlı. verə. 

kəsməksizin. bir düzüyə. müttəsil. 1. bir düzüyə. həmən. 
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elə o çağ. - həmən söylər. 1. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. 

ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. qatnaşsız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. 

qırıq. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. 

bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - 

məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. sıx. yapyaxın. könül 

könülə. 1. taymaz. dayimi. dəvamlı. aralıqsız. dəğişməz. 

tüzüvünləy. aralıqsız. birbiri üstünə. teyxa. lap. həp. 

üzümsüz. aralıqsız. fasiləsiz. davamlı.  

- artlı arasız: durmadan. ha birə. dəvamlı. 

arasızı  bax > aralıqsızın. 

arasızı  bax >. aralıqsızın.  

arasızın  bax > aralıqsızın. 

arasızın  bax > aralıqsızın.  

arasızlıq  1. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. 

ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. dərəksizlik. 

qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. 

nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 1. sıxlıq. fasiləsizlik. 
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darlıq. bitişiklik. - ağacların sıqlığı, görməyə qoymur. - sıqlığ 

orman. - bizim məhəllə çox sıxlıqdır: evlər bir biri üstünə çıxır.  

araslamaq  arıslamaq. arqulamaq. arulamaq. aralamaq. arasını 

yarmaq. araya keçmək.  

araslan  arslan.  

araslıq  arıslıq. dürüzlük > dürüslük < düzlük. düzlü. doğuluq. 

doğruluq.  

arasöz  əsl sözdən başqa söz.  

arassa  1. aras. arsaq. arın. qatıqsız. qatqısız. arın. təmiz. buz 

kimi. çöpsüz. təmiz. pak. 1. çin. ağ. tüys. qoşunsuz. arıv. 

xalis.  

arassaçı  arınçı. təmizçi.  

arassaçılıq  arınçılıq. təmizçilik.  

arassalama  arıtlama.  

- arıtlama, arassalama, silmə, təmizləmə aracı: arqıc. 

yarqıc. 

arassalamaq  daraqlamaq. taraşlamaq. təmizləmək.  

arassalan  arasan. arıdan.  

arassalayan  - bulaşıqları, kirli nəsələri arassalayan, arıdan, 

təmizləyən: bulaşıqçı. 
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arassalıq  arsalıq. siliklik. sililik. ismət.  

arassamaq  aralamaq. arastamaq. araştamaq araşlamaq araştırmaq 

(s <> ş ) ayırmaq. açmaq. taraşlamaq. daraqlamaq 

təmizləmək. arı. saf.  

arasta  < arısta < arı < ar. günahsız. mə'sum. saf. - arısda bala: 

arıstaq yaş. arıstaq gənc: mə'sum cocuq. (> arastə (fars)). 1. 

aralanmış, ayrılmış bölük. (başdan səslinin düşməsi ilə) 

rasta. - kürəkçi arastası. 1. aralıq, dolanbac çarşı, bazar. 

ordu bazarı. 1. bir araya gəlib, yığılan alverçilərin 

qurduğu bazar. 1. ordu bazarı.1. gözəl. dilmə. diləm. 

ayvaz. 

arastə (fars)  < arsat. yasal. yasanmış. yasalmış. düzənmiş. dizili.  

arastəgi  < arıstalıq. 1. bəzək. 1. düzən.  

arastən (fars)  yaraslamaq. yasarlamaq. bəzəmək.  

arastlamaq  arsatlamaq. arsanlanlamaq. arıtlamaq. bəzəmək. 

tüzətmək. düzətmək. 

arasun  arsa. arsın. aras. 

araş  (<> ala: qarışıq). alaş. 1. iki dəğişik kökdən, çeşitdən olan. 

qatışıq. xalis olmayan. azma. azman. qırma. qırıq. 1. 

qatışıq. melez.  
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araş  arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. 

özənc. özəniş. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. 

umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. 

qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

araşan  içmə. şəfalı, mə'dən suyu.  

araşanlar  içmələr. şəfalı, mə'dən suları.  

araşəhər  başkənd.  

araşıclıq  arayıclıq. arayışlıq. istəyişlik.  

araşıq  arzıqlı. marağlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. 

tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. 

oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. 

coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. 

acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. 

çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. 

umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. 
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iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. 

həvəskar.  

araşıq  qarşılıq. qatnaşıq. ortaq. özara (kəndi içində). 

araşmaq  araçmaq. açmaq. çözmək. 

araştır  arassır. araşdır.  

araştıran  arşatçı. araştırıcı. oxucu. oxuyan. oxluyan. gözələmçi <> 

çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. 

gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. 

incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.  

- yerə quylanan dəğərli nərsələri araştıran: gömüçü. 

göməçi. gömən. göməyən. təpnəçi. dəfinəçi. gömləyən.  

araştırıb  - gizlicə araşdırıb öğrənmək: qaravıllamaq.  

araştırıcı  araşdırıcı. arşatçı. araştıran. 1. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. 

gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. 

işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. 

işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 1. 

marağlı. mütəcəssis. 1. tikşirivçi. izildiçi. izildöçü.öyrənci. 

tapşırqıcı. gözləyücü. axdarıcı. sürməci. qorucu.  
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araştırılmaq  1. aranılmaq. çönüşdürülmək. dönüşdürülmək. 1. 

edləlmək.  

araştırınmaq  göz göz edib, çözünmək, açınmaq. incələnmək. 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 

edinmək.  

araştırış  qaraştırış. 

araştırma  (arama). 1.soruşturma. təhqiq. anket. 1. eşələmə. 1. 

arama. yoklama. barlaq. barlama. 1. çözələmə. 

gözələmə. gözləmə.işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. 

oxuma. dənətiv. dənətiş. incələmə. təhqiq. analiz. 

mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. mutaliə. etüd. 1. izləmə. 1. 

işləmə. içləmə. incələmə. tədqiq. etüd. 1. çeşitləmə. 

seçmə. ayırma. dəğişmə. aralama.  

araştırmaq  1. iztimləmək. izləmək. suvlamaq. diqqət edmək. 

maraqlanmaq. 1. sevkəmək. bəlləmək. damqamaq. 

saptamaq. göstərmək. atamaq. 1. aramaq. 

dönüşdürmək. çönüşdürmək. 1. kullamaq. kollamaq. 

yoxlamaq. axdarışmaq. - geçirin (xatirin) kullamaq. - ağız 

araştırmaq: dolaysıyla, dönə dönə sürüb sölətmək. 
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1.aramaq. qıdıqlamaq. qurtdalamaq. 1.armalamaq. 

armamaq. aramaq. yoxlamaq. arsalamaq. arzulamaq. 

istəmək. 1.baxmaq. - bax gör hardadır. 1.qollamaq. 

1.eşmək. eşələmək. eşəmək. deşələmək. deşəmək. 

deşmək. 1.çalqışdırmaq. oxunlaştırmaq. eşələmək. 

eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. 

təhqiqləmək. tədqiqləmək. 1. aramaq. daramaq. arayıb 

daramaq. zertlamaq. sırtlamaq. izləmək. axdarmaq. 

qaramaq. barlamaq. yoxlamaq. araya gətirmək. uşamaq. 

incələmək. 1. arxaşdırmaq. tükələmək. tükləmək. 

dibləmək. aramaq. axdarmaq. ağır yüngülləmək. 

yoxlamaq. var yoxlamaq. təhqiqləmək. 1. gözələmək <> 

çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. göz göz 

edib, çözmək, açmaq. incələmək. oxumaq. mutaliə, 

tətəbbö', tədqiq, etüd edmək. 1. irtəşmək. incələmək. 

çınlamaq. bütünləmək (tib < metatez > bit) tübünləmək. dibin 

aramaq. dibləmək. təhqiq edmək. 1. istimləmək. 

izləmləmək. tə'qib edmək. bulmaya çalışmaq. 1. 

qurtdalamaq. incələmək. 1. irdələmək. ardalamaq. 

incələmək. tədqiq, tətəbbö', mutaliə edmək. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

aratdırmaq. axdartmaq. buldurmaq. boldurmaq.- itənləri 

buldurun.  

- nərsənin doğruluğun araştırmaq, təhqiq edmək: 

gerçəkləmək. gərçəkləmək.  

- iyicə araşdırıb incələmək: didikləmək. didələmək. 

- nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, 

incələmək: içinə dalmaq. dalqınmaq. içkənmək. işgənmək. 

içgininmək. işgininmək. 

arat  cesarət. yürəklilik.  

- arad arada qaqmaq, çalmaq: qaqışdırmaq. itişdirmək. 

arata  arada. görünümdə görünürdə. görünüqdə. 

göründə.görünüşdə. görnüşdə. ortada. arada. 

meydanda. - görünürdə nərsə yox.  

- bir arada: biryerdə. - tarlalarda yetişən, üç yüz, beş yüz 

dənəsi bir yerdə, bir arada olan bir ot kökü: qaqqoc.  

arata  arada. sırada. ikən. əsnada. - gəldiyim sırada asladım.  

- bir arada: topluca. birgə. bahəm.  

aratan  aradan. - aradan qalxmaq: gedmək. qitmək. yox olmaq. 

yana, qırağa çəkilmək.  

aratara  - ara dara: incələ ayır. təhqiq o təfkik.  
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arataşlaraq  aradaşlaraq.ortaqlaşaraq. müştərəkən.  

arataştopar  aradaştopar.bölək. quruh. 

aratəniz  aradəniz.qarrələrin arasında olan dəniz.  

aratmaq  1. istətmək. tələb etdirmək.1. izlətmək. 1. tüplətmək. 

diblətmək. diplətmək. dibin çıxattırmaq. kökün 

araştıtmaq. təhqiq etdirmək.  

- gələn, gedəni aratmasın: gələn, gedəndən daha kötü 

olmasın.  

arattırmaq  aratdırmaq. tapışdırmaq. (itgini) yindürmək. buldurmaq. 

boldurmaq. axdartmaq. araştırtmaq. - itənləri buldurun. 

araval  avara. aravıc.  

aravan  1. oda gömmədən öncə əkməği sərtləşdirmək üçün 

kullanılan uzun saplı dəmir arac. 1. pulluğun dəmir 

bölümü. 1. sapan. süpəh. ipli torba, bağlı, tikə ki, içinə 

daş qoyub, fırlatıb, atarlar. 1. uşaqlar işlədən quş vurma 

oxu. 1. yaxud yükü qaldırmaq, çəkmək üçün içinə 

qoyarlar. 1. mancanaq. 1. aralıq. torlu, aralı toxuşlu 

nərsə. 1. aravun. zibil, kül, köz götürmək üçün, yarım 

dayrə, yarım qab, qılplı ayqıt. kiçik kürək. qalq. 

xəkəndaz.  
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aravar  avara. qırbal. qırban. arvara. qarışıq. qatıq. çalalı. 

araverməz  arasız: layənqətə. 

aravıc  avara. araval.  

aravul  alavul. başqaravul. peşqarabul. təliədar. qılavuz.  

aravun  1. bax > aravan. xəkəndaz. 1. odun qorunu daşımaq 

üçün yarım dayirə şəklində düz kürək.  

aravuran  arapozan. qaraçalı. qarmatçı. qatmarçı. 

aray  ara. ay. çağ.  

arayan  arıyan. arayçı. araçı. arağan. 1.avçı. 1.dürcəyən. dürtən. 

axdaran. gözləyən. deşələyən. biçələyən.konckav. 

1.yazğan. gəzən. 1.soran. istəyən. tələb edmək. 1. 

arzulayan. aruzlayan. arzılı. aruzlı. istəyən. istəkli. 

diləyən. diləkli. tələbkar. 1. yoxlayan. kontrolçu. 1. 

yoxlayan. müfəttiş. 1. arayçıl. aralanmış. ayralmış. 

dağılmış. 1. çöpçü. zibilçi. aşqalçı.  

- araycı it: ov köpəyi. 

araycı  bax > arayan.  

arayçıl  arayçı. arayçı. aralanmış. ayralmış. dağılmış.  

arayıcı  bax > arayan. 

arayıclıq  araşıclıq. arayışlıq. istəyişlik.  
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arayınış  aranma. ardanma. axdarınma. axdarınış. izlənmə. 

izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş.  

arayış  > arayiş. (< arama. ardama). 1. > arayiş (fars). < arsayış ( < 

arınlamaq. arıtlamaq). arqayış. yarayış. yararış. süsləniş. 

bəzəniş. donatış. bəzəş. yarayış. yararış. bəzəş. 

tüzənlik. düzənlik. süs bəzək. zibi zinət. boğaca. 1. 

arsayış ( < araslanmaq. arınmaq.). bəzəniş. bəzənmə. 

bəzəkləniş. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. süsləniş. süslənmə. təzyinləniş. təzyinlənmə. 1. 

tükəl. axdarış. təptiş. təfdiş. 1. < ara. aramaq. axdarmaq. 

bir araya toplamaq.1.arama yolu. 1.izdəmə. izdəyiş. 

izləmə. izləyiş. axdarma. axdarış. kaval. 1.aras. 

yasamişi. düzək. düzən. intizam. nəzm. - toplum arayişi 

pozulmuş. 1. irtəliş. axdarış. soraş. dartıq. təhqiq. 1. 

keçmiş. geçmiş. tanışlıq. sui sabiqə. sui pişinə. 1. 

riportaj. quzariş. 1. üzgöz bəzək.  

- arayış aparmaq: dibin çıxarmaq. nə var nə yoxunu aranıb 

eşinib alıb vermək. kökdən incələmək. qazınmaq. 

arayişgər  üzgözçü. bəzəkçi.  

arayişgərlik  üzgözçülük. bəzəkçilik.  
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arayişqah  arsayışqa. gözəllik. bəzəklik.  

arayışlıq  istəyişlik. araşıclıq.  

araz  savaş. 

- araz araz edmək: darav darav edmək. daraqlamaq. 

süzütmək. çözütmək. yırtlamaq. gəvşətmək. araslamaq. 

arazamaq  tilətmək. diləmək. istəmək. sormaq. soramaq.  

arazış  bəlanı aralamaq, azdırmaq, qaytarmaq üçün, tanrı 

yolunda verilən nərsə. sədəqə.  

arba  1. barabar. birə bir. dəş. dəh. dəng. müsavi. 1. cadu. 

büyü. 1. arbağ. ruh. 1. daşıma, çatdırma ayqıtı. - arğış 

arba: faytun. çadırlı at daşqası. - od arba: otombil. 1. at yada 

öküzlə çəkilən, iki yada dört təkərli araba.  

- arğış arba: üzəri təntəli at arabası.  

- ot arba: otomobil.  

- təkəy arba: qağnı.  

- arba başçı: arabayı sürən. idarə edən. sürücü. şoför.  

- arba kübür: arabanın yük daşınan bölümü.  

- aşlıqnı arba üyqə gəltirir, çana bazarqa eltir. taxılı araba evə 

gətirir, qızaq bazara götürür.  

arbaq  bax > arpağ. 
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arbaqçı  arbağçı. ovsunçı.  

arbaqçı  arpaqçı. ovsunçu. büyücü. üfürükçü. cadugər. sehirçi.  

arbaqtay  arbağday. dimdik. arbay. hakim. ürpərmiş.  

arbamaq  arbaymaq. 1. arpamaq. ovsunlamaq. 1. öğüt nəsihət 

vermək. 1. böyümək. 

arbanq  arbanğ. yorulma. 

arbaş  1. əğri ayaq. 1. çala göz. göy göz. sarı saçlı (çala saç). 1. 

yaramaz. 

arbatan  1. əyri. arsız. 1. tutumsuz. bataqçı. 1.obur qarınpa. 

arbay  hakim. ürpərmiş. 

arbaymaq  arbamaq. 1. arpamaq. ovsunlamaq. 1. öğüt nəsihət 

vermək. 1. böyümək. 

arbaz  avlı. avlu. həyət.  

arbı  on (sayı). 

arbın  bol. aldan. ənq. ən. çox. mul. mol. dol. gen. dərin. uzaq. 

bağız: bağsız. saysız. tola.  

arbıtıl  böyütülmə. böyük tutma.  

arbıtılma  böyütülmə. böyük tutma.  

arbitraq  böyüyün sözü. 

arbuz  1. qarpuz 1. büyü. sehir.  
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arca  arça.1. arıca. saf. təmiz 1. ardıc ağacı. ağçam. köknar. 

çam ağacı. çamdan yapılmış qutu. 1. həmişə bahar 

ağacı. 1. çam.  

arca  arıca. incəliklə. nəzahətlə.1. bir çeşit şor pənir. 

arcan  bax > arçanğ. 

arcanq  arcanğ. arçanğ. arçan. namuslu. arlı. ayğıtlı. aydın. 

rovşən. 

arcanq  arcanğ. bax > arçanğ. 

arcıq  arqıq. arıq. acıq. incə. incik. nazik. tənik. darıq. did. tiz. 

tizik. didik. didək. tıkıd. tıkız.  

arcıqlıq  acıqlıq. arıqlıq. arqıqlıq. incəlik. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. 

özənlik. naziklik. təniklik. darıqlıq. didlik. tizlik. tiziklik. 

dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. tıkıdlıq. tıkızlıq. 

dəqiqlik. 

arcu  çaqqal.  

arculayu  çaqqal kimi.  

arça  bax > arca. 

arçalıq  1. açralıq. yalnızlıq. ayrılıq. cüdalıq. başqalıq. təklik. 

tanqalıq > tənhalıq. 1. arlıq. təmizlik. nəzafət. nəzihlik. 

paklıq.  
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arçalmaq  uzaqlanmaq. aralanmaq. ara açmaq. aralaşmaq.  

arçamaq  kovlamaq. soymaq. 

arçan  bax > arçanğ. 

arçı  barçı. 1. araç. tapış. təpiş. vəkil. 1. xurcun. heybə. - bir 

baş min arçın tutdu, bir arçın iki baş tutmadı. 1. təmizçi.  

arçıl  1. arsıy. arsıl. təmiz. duru. 1. utanan. saxlanan. sağınc.  

arçılamaq  təmizləyib bitirmək. 

arçın  1. kətxuda. oba başı. oba başlığı. 1. arsın. arşın. 

arçınmaq  arıdlanmaq. arassalamaq. boğazın təmizləmək. əhəm əhəm 

edip. boğazın arassamaq. 

arezumənd (fars)  < arzıman. arzılı. istəkli.diləkli.  

arənc (fars)  < ərinc (arınc < arnış. arşın. əriş arış). ( < ərmək: birikmək. 

çatmaq uzanmaq.). qolun dirsəkdən aşağ bölümü. 

arabanın, daşqanın qolu.  

ari (fars)  arı. are. <> aydın. arınmış. danışıqda vurqu simgəsi. - 

bə'li < bil. bəlli.  

arı bəri  arı bəri. ötə bəri. - arısı bərisi bolmaqan: yumuşaq xuylu. 

uysal.  

arı  arın. arun. arıy. arıq. arığ. { arı (arılmaq): ayrı (ayrılmaq): 

uzaq. açıq. (çəkilmək. qoparılmaq)}. 1. < > ağ. alısta. yalısta. 
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arısta. təmiz. 1. incə. işgə. nəzih. pak. 1. əfif. 1. mə'sum. 

1. uzaq. ötən. ötədə. ötə yandan. bəri. təmiz. - burdan arı: 

burdan ötəri. - arıraq: uzaqraq. - burdan arı: burdan ötəri. - 

ondan arı: ondan sonra. arı ölkələr.- arı dur: uzaq dur. - arsı 

iki ay. bərsi bir ay: oyan bu yan iki ay. - arıla: uzaqlaş.- 

arılap getdi: ötəyə getdi. - arılat: ötəyə at. - arı bəri demədən: 

oyan buyan danışmadan. - arı bəri: oraya buraya. 1. bəri. - 

bundan arı sizi görmək istəmirəm. 1. açıq. bəlli. açığ aşkar. 

sərih. yaxtı. tanıq. şəksiz. aydınq. düşünüksüz. 1. püsgü. 

iki başlı ərə. 1. saydam. göz daşı. parlaq. sayğal. arın. 

silik. silqu. aydın. təmiz. şəffaf. 1. bal. 1. əlavə. həm. - arı 

bu arı o olmaz, birin götürməlisin. - arı bu arı o: həm bu həm 

o. 1. yağ. - arılağ: yağlı. 1. arınmış. iyrək. duru. sayın. saf. 

təmiz. xalis. 1. çin. xalis. qut. sevimli. gözəl. uca. təmiz. 

öründü. saf. mobarək. yalavac. (aratza (bask).arıyon (yunan). 

erle (bask). yeros (yunan). arya (sanskirit)). - arı ev: qutaq. qutuq ev. 

qutlu ev. beytül muqəddəs. - arı yağı: bal. arı. 1. dal. tal. 

çıplaq. yalın. sadə. düz. - dal daban: dal ayaq: ayaq yalın. 

- dal qılınc: qılıncı qınsız. qınsız qılınc. qılıncı çıxarmış. - dal 

börk, dal qavuq: sarıqsız. 1. oraya. o tərəfə. - arı barmaq: 
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oraya ged. 

- arı bəyi: arıların qılavuzu.  

- aydan arı, gündən duru.  

- arının balı gedər, iğnəsi qalar.  

- gəlin öldürən arı: korarı. qonquraq. eşşək arısı. sarı, yaban 

arı.  

- tükan arı kovanı tay işliyir. 

- bir çeşit arı quşı: sarıcuq. sarıcıq. alaca sığırcıq. 

- gəgəc arı: ağılı arı. 

- körpə arının yetirdiyi ağ bal: oğul balı.  

- oğul arı: beçə arı. yeni yetişən arı.  

- yaban arı: sarıca.  

- arı qoğanı: çox qalabalıq yer.  

- arı kovanı: batman. pətək.  

- alay arı: o tərəfə.  

- arı bəri: bir nərsə. hərhanki bir nərsə. 

- arı bəri: oraya buraya.  

- arıbilə bəri: oraya buraya.  

- bılay arı: bu tərəfə.  

- arı təknəsi: qovan. kovan. pətək. 
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- qalay arı: nə tərəfə.  

- ana arı: arıbəyi.  

- əsmər, arığ nərsə: qara qax: qara quru: qara qura.  

- arı yağı: bal.  

- arı bal alacağı çiçəyi bilir. 

- arı kimi: çox çalışqan, işcən.  

- arı kimi əri olanın, dağcan yeri olar.  

- arı kovanı: arı kəndiri: çox qalabalıq yer.  

- arı kovanına çomaq soxmaq: bilə bilə icəşmək.  

- arı dadlısı: bal.  

- arıdan bal çəkmək, hər kimin işi dəğil: hər kim hər işin 

öhdəsindən gələ bilməz.  

- bal verəcək arı değil: bal yapmaz arı: qazan, fayda verməz 

kimsə.  

- bal verəcək arını tapmaq: qazan, fayda vermən qapını 

bulmaq.  

- bal yiyən, arı iğnəsinə dözər. 

- balsız kovanda, arı durmaz: qazancsız yerdə kimsə 

durmaz. 

- bəy arı: arı kovanında, başçılıq edən dişi arı.  
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- dilini eşşək arısı soxası: ətacı, uğur söyləməz kimsələrə 

ilənmə, qarqış sözü.  

- arılap yudurub: təmizcə yodürub. 

- şəkildən arı kovanına (pətəyinə) oxşar nərsə: kovrut. 

kovurt. 

arıb talmaq  yorulmaq.  

arıbəyi  ana arı.  

arıc  arış. arınc. arın. araq. arıq. arıt. 1. duru. təmiz. pak. 1. 

duru. net. 1. namuslu. 1. suçsuz. günahsız. mə'sum. 1. 

əsil. 1. düzgün. 

arıca  arca. 1. incəliklə. nəzahətlə. 1. saf. təmiz. soylu. iyi 

xuylu. təmizcə. - arıca bəsləgilən sən oğluvu. - arıca 

dirilmək: təmizcə yaşam sürmək. təmiz yaşamaq. - arı dirlik: 

təmiz yaşam. 

arıcı  təmizləyən. - hamı qalmışlara sənsin yarıcı \\ huşlara sən ol 

arıcı. 

arıclamaq  arınlamaq. arıtlamaq. təmizləmək.  

arıdan  arıdan. artğu. 1. silici. təmizləyən. nəzafətçi. 1. arun. 

arın. süzgəc. 
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arıq  arıt. arın. araq. aruq. 1. incə. quru. zayıf. qurumuş. 

orulmuş. kor olmuş. cılız. 1. (r<>y) ayıq. açıq. 1. arx. - arıq 

çapmaq: kanal qazmaq. ark açmaq. - arıqçı: arkçı. 1. çox 

çox. artıq. əpəycə. 1. uzaq. - arıq ölkələr. 1. ərkin. dinc. 

yüngül. yengəl. rahat.-: aclıqda arıqlıq yox. 1. arı. arun. 

arınmış. arın təmiz. xalis. 1. gözəl. narin. incə yapılı. - 

arıq bir qız. 1. quş zili (poxu). 1. arı, damıtıq, xas. som. 1. 

cılız. düşgün. zayıf. 1. arx. güdük. su kanalı. 1. arınc. 

duru. təmiz. pak. 1. dəsdəmaz. 1. təsfiyə. 1. təmizlik. 

nəzafət. təthir. 1. yalın. sadə. 1. ətsiz. yırağ. zayıf. 1. 

tamam. teyxa. büsbütün. lap. 1. axıq. barıq. (> barik (fars)). 

incə. 1. arığ. quri. cılız. alız. quru. ətsiz. - quru kişi. - quru 

cocuq. - quru öksürük. - quru yemiş. - quru soyuq. - quru 

hava. 1. arığ. kin. 1. arqun. qutus. qutsal. təmiz. 1. < arğı. 

kin. qınağrın. qanağrın. yağılıq. 1.nifrət. ağır. basıq. 

çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. incik. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. zəif. 1.ərinmiş. süzük. zəif. təhlil rəftə. 

1.sısqa. cürə. 1.süzgün. açılmış. ərimiş. zəif. 1.zəif. 

1.acıq. arcıq. arqıq. incə. incik. nazik. tənik. darıq. did. 

tiz. tizik. didik. didək. tıkıd. tıkız. 1.önəmsiz. sudan. sust. 
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1.ərincək. ərinmiş. açılmış. zəif. 1.arqın. yorqun. yıpraq. 

gücsüz. düşgün. düşmüş. zayıflamış. 1.bitgin. sökük. 

yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. 

açılaz. aciz. zəif. 1.enəz. enəzə. yenəz. yenəzə. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 1.azrıq. gücsüz. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. 

qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. qambır. qanbır. 

qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. kövdəsiz. incək. 

qaqırdaq. qaqşaq. zəif. 1.ayrıq. azıq. ayrış. ayrıt. ayrım. 

ayar. yarıq. yarpıq. savaq. sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. 

çıxıt. dışıt. dışıq. istisna. 1. zayıf. 1. təmiz. arrıq. teyxa. - 

arığ yoruldum: teyxa ardım. - arığ təmiz: lap təmiz. - arıq 

iğləşdi: doğrudan doğruya kəsəlləndi. 1. yorqun. - arıq ər 

öğləndi: yorqun kişi istirahat eddi. 1. zayıf. cılız. çıxılmaz, 

incə durum. - azuqlu ər aruq ərməs: arıq olmaz. zayıflamaz. 

1. ırmaq. arx. kərməç. qaş. kanal. 1. çadır örtüsü. 1. 

əpəycə. çoxca. 1. kəkə. xəsdə. - arıq tindi: kəkə (xəsdə) 

dinləndi. 1. fazil. - arıq uluq köçməsin. 1. teyxa. büsbütün. 

tamam. tamamən. lap. çox. doğrusu. doğrudan doğru. 

ciddi. ciddən. - o, arıq kötü kişidi. - arıq gözəl: çox gözəl. - 
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arıq çimri. - arıq iğləşdim: doğurdan xəsdə düşdüm. 1. arx. 1. 

incik. işgil. işgə. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. 

kavlaq. kovlaq. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. qambır. 

qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 1. qaqır. qaqıt. 

qaqlaq. incə. yuxa. yoxa. quru. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. təkcə. sirf. məhz.  

- cılız, arıq olduğu dolayı güclü: çəlik kimi. - çox arıq zayıf: 

bir dəri bir sümük.  

- arığ, zayıf, əsmər, ufaq təfəq qadın: qara maşa.  

- çox cılız, arıq, ətsiz: qarqa kimi.  

- cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan: qaqnıl. qanğıl. 

qanğıldaq. qanğıldayıq. 

- çox cılız, arıq: çanıt. qınıt.  

- hər nəyin qurumuşu, cılızı, susuzu, arığı, darı: qandağ. 

qındaq.  

- çox arığ, üzük, incək olmaq: çox zayıflamaq. iğnə çöpə 

dönmək. iğnə sapa dönmək. iğnə ipliyə dönmək.  

- çox arığ, üzük, incək, zayıf: iğnə sap. iğnə iplik. iğnə çöp.  
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- arıq bolmaq: zayıflamaq.  

- çox zayıf, arıq, quru: qurğaz.  

- quru, arıq kimsə: qağın. qaqın. 

arıqamaq  arığamaq. 1. yarılmaq. 1.əzilmək. 

arıqçı  arıqıtçı. arıqtan. arqıtan. arıqıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. 

ayqıtan. ayqıtıcı. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. 

təcridedən. izolator.  

arıqılmış  arıqınmış. arqıtınmış. arqıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. 

ayğınmış. ayqılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid olunmuş. 

izolə.  

arıqınmış  arıqılmış. arqıtınmış. arqıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. 

ayğınmış. ayqılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid olunmuş. 

izolə.  

arıqıtçı  arıqçı. arıqtan. arqıtan. arıqıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtan. 

ayqıtıcı. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

arıqıtım  arıqıtma. arıqıtış. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  

arıqıtış  arıqıtma. arıqıtım. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

arıqıtqan  arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtan. 

ayqıtıcı. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

arıqıtma  arıqıtış. arıqıtım. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  

arıqıtmaq  arıqtırmaq. arqıtırmaq. ayıqtırmaq. ayqıtmaq. yalıtmaq. 

yalqıtmaq. təcrid edmək izolə edmək.  

arıqlama  zayıflama. düşüş. düşmə.  

arıqlamaq  1. gəvşəmək. gəvmək. genişləmək. yayılmaq. uzanmaq. 

gücsüz qalmaq. yumuşamaq. 1. iğdişləmək. bir nərsənin 

öğəsin özəyin çıxarmaq. seçip toplamaq. 1. arıtlamaq. 

təmizləmək. 1. iğdiş edmək. əxtələmək. 1. bir nərsə 

içindən iyisini seçmək arıtıb toplamaq. 1. arx, yol,qənov, 

xəndək açmaq. - su arıqlandı: su axıb, özünə arx aşdı. 1. 

qurumaq. duruqlamaq. zayıflamaq. 1. dəbbağlıq edmək. 

1.ət tökmək. 1.süzülmək. açılmaq. ərimək. zayıflamaq. 

1.incəlmək. 1. azalmaq. azmaq. 1. qanğıldamaq. 

qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. 

ətsizişmək. gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq. 1. 

cılızlaşmaq. yıraqlamaq. zayıflamaq. zəifləmək. 
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qaqşamaq. kağşamaq. kavşamaq. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. ərgimək. ərimək. 

ərinmək. açılmaq.  

- çox arıqlamaq, incəlmək: sapsınmaq. ipsinmək. ipə, sapa 

dönmək, devrilmək. 

arıqlamaq  arığlamaq.zəbunlaşmaq.  

arıqlamaz  əriməz. süzülməz. açılmaz. zayıflamaz.  

arıqlanmaq  1. cılızlanmaq. zayıflamaq. 1. əti tökülmək. 1. su axarkən 

özünə yol arx açmaq. 

arıqlaşmaq  - ətsiz, arığlaşmaq: cılızlaşmaq. qaqnalazlaşmaq. 

qanqalazlaşmaq.  

arıqlatmaq  arığlatmaq. əritmək. 1. indirmək. endirmək. incəltmək. 

zayıflətmək. - aclıq onu çox endirmiş. - bala bala endirib 

yoxa çıxacaq. 1. ayıqlatma. aydınlatma. ayıtma. aylatma. 

ayanlatma. əyan edmə. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. 

üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə. 1. 

sızıtmaq. sızdırmaq. sızğırmaq. 1. əritmək. zayıflatmaq. 

yavrıtmaq. yavalamaq. kötülətmək. 1. yıraqlatmaq. 

zayıflatmaq.  
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arıqlayıb  - arığlayıb, üzü qararmaq: qara kütük kəsilmək. - yanğı ilə 

qara kütük kəsildi.  

arıqlıq  arığlıq. acıqlıq. arcıqlıq. 1. çanaqlıq. gəvşəklik. 1. ərkinlik. 

rahatlıq. yüngüllük. yengəllik. 1. cılızlıq. zayıflıq. 1. 

turuqluq. turquluq. tırıqlıq. durqunluq. cılızlıq. zayıflıq. 1. 

arxlı çaylı (yer). 1. təmizliq. nəzafət. paklıq. 1. fəzilət. 1. 

zayıflıq. cılızlıq. turquluq. turuqluq.1. incəlik. inciklik. 

qırıqlıq. qırıltı. özənlik. naziklik. təniklik. darıqlıq. didlik. 

tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. 

tıkıdlıq. tıkızlıq. dəqiqlik. 1. quruluq. zəiflik. - bu cocuğun 

quruluğu. 1. sısqalıq. cürəlik.zayıflıq. 1. mə'sumiyyət. 1. 

duruluq. saflıq. təmizlik. sadəlik. arqal. üzal. hüzal. 

üzüklük. zayıflıq.  

- incəlikdən, arıqlığdan qurtulamamaq: ət tutmamaq.  

arıqlıq  aruğluq. yorqunluq. - gəlsə umadüşüqil, dinsin onun 

aruqluq: qonaq gəlsə, yeləşdi onu, yorqunluqu gidərsin.  

arıqmaq  1. < yarıqmaq. yarqımaq. arqımaq. > yırqamaq ırqamaq. 

sədəqə vermək. 1. < yarıqmaq. arx açmaq. 1. arğımaq. əti 

yağı süzüb qurumaq. çılqaçmaq. cılıqlaşmaq. 

zayıflamaq. 1. arğımaq. yorulmaq. düşgünmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

742 

arıqmış  arığmış. - hər nəyin qocalmışı, qatlaşmışı, arığmışı: 

qandağ. qatdaq.  

arıqsı  özünü arıq göstərən. arıqsın. 

arıqsınmaq  cılızsınmaq. zayıf bulmaq.  

arıqsız  arığsız. 1.ayrıqsız. azıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. 

ayarsız. yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız. 1.pis. mundar. 

arıqsov  cılız. incəsov. incə yapılı. zayıf.  

arıqtan  arıqıtçı. arıqçı. arqıtan. arıqıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtan. 

ayqıtıcı. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

arıqtırmaq  arıqıtmaq. arqıtırmaq. ayıqtırmaq. ayqıtmaq. yalıtmaq. 

yalqıtmaq. təcrid edmək izolə edmək.  

arıqtırmaq  darıqtırmaq. üzmək. yoxatmaq. 

arıl  1. arınmış. təmiz. pak. 1. şəfa. tüzəl. arın. dirçəliş.  

arılamaq  (ürəkdən) təmizləmək. uzaqlaştırmaq.  

arılamaq  aralamaq. 1. arasını bulmaq. barıçtırmaq. barışdırmaq. 

1. danlamaq. təmizləmək. açmaq. saylamaq. 

arılap  təmizcə. 
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arılaş  1. aralaş. kərmə. karma. kurama. yığılma. cıyılma. 1. 

qarışıq. alamıq. çala bula. - qızıl arılaş ağ: qırmızı qarışmış 

ağ. qızımtıl aq. - arılaş quruluş: qarışıq quruluş. 

arılıq  1. kovanlıq. kovanların qoyulduğu yer. 1. köklülük. 

soyluluq. əsalət.  

arılmaq  arımaq. 1. ərimək. zayıflamaq. yorulmaq. arqın 

yorqunmaq. 1. ərmək istəmək. bir nərsəyə sarı sarılmaq 

yerkləmək yerinmək qayğılanmaq özünmək irilmək. 1. 

təmizlənmək. uzaqlaşmaq. ürəkdən qayğı arıldı 

(qurtuldu).1. qalxmaq. düzəlmək. iyiləşmək. şəfa tapmaq. 

dirçəlmək. 1. kəndi kəndini yermək. irilmək. qayğıdan 

titrəmək. 1. kəsəldən qalxmaq. toxdamaq. 1. qızmaq. 

darılmaq.  

arılmay  bax > arılmaz.  

arılmaz  arılmay. azalmaz. tükənməz. bitməz. sonsuz. - arılmaz 

kəsəl. arılmaz ağrıya düşdük. 

arıltıq  əldən düşmək. arqınlıq. arqın. arqınsızlıq.  

arıltmaq  təmizləmək. uzaqlaşdırma. 
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arım  1. yorulma. yorqunluq. 1. durqun. aram. 1. irilik. iri 

addım. - arımla addımlamaq: iri addımlarla yerimək. - 

arımsız: ağır. çolpa. çolaq. 

arımaq  arılmaq. 1. arınmaq. kəsəldən qalxmaq. toxdamaq. 1. 

ağrımaq. talığmaq. talmaq. kəsəlləmək. 1. qalxmaq. 

düzəlmək. iyiləşmək. şəfa tapmaq. dirçəlmək. 1. 

ağrımaq. 1. ərimək. yorulmaq. bitmək. 1. təmizləmək. 

təmiz olmaq.  

- arıqan ölgənğə mingənləy: özündən arığa minənlər. 

qəndindən gücsüzə binənlər.  

arımasın  (işdə). yorulmasın. yorulmuyasan. yorulmayasız. 

yarasın. qolay olsun. iyi gəlsin.  

arımayan  yorulmayan. 

arımaz  qutulmaz. 

arımsız  yorulmadan. fasiləsiz. kəsintisiz.  

arın  arın. 1. xalis. 1. arış. gözəl. iyi. eyku. 1. arıdan. süzgəc. 

1. comərd. iyid.  

arın  arun. arış. arıc. arınc. arış. araq. arıq. arıt. arı. 1. duru. 

təmiz. pak. 1. duru. net. 1. namuslu. 1. bütün. 1. ləkəsiz. 

1. aras. arıs. arsuq. arsoq. arı. silik. təmiz. tüzük. düzük. 
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düzgün. düz. doğur. gözəl. iyi. uyqun. yola. nəzimli. 

nəzmli. silqu. aydın. yalçı. yalçın. təmizlənmiş. düzənli. 

yolnaq. yoluna qoyulmuş. çər. çıplaq. yavuz. gözəl. ali. 

müstəsna. şəffaf. 1. ərin. ərnə. su. irmaq.1. əmrək. aydın. 

təmiz. - əmrək könül. 1. hamam davası. 1. qutsal. tapın. 

müqəddəs. pak. təmiz. 1. süzük. saf. duru. 1. xalis (# 

qarın: naxalis. qarışmışı olan). - arın qarın: xalis naxalis. 1. 

incə. işgə. nəzih. pak. 1. əfif. 1. mə'sum. 1. suçsuz. 

günahsız. mə'sum. 1. əsil. 1. düzgün. 1. alnı ağ. alnı 

açıq. təmiz. mə'sum. sili. pak. təmiz. çöpsüz. arassa. 

təmiz. dışarılı. daşralı. dışqır. saf. türkəsaya. içi üzdə 

olan. sil. düz. təmiz. pak. doğru. suçsuz. mə'sum. 

arassa. 1. dəsdəmaz. 1. təsfiyə. 1. təmizlik. nəzafət. 

təthir. 1. yalın. sadə. 1. arna. arınma. yarın. yarna. 

yarınma. kəffarə. - bunun arını kimə düşür: bunun kəffarə 

kimə düşür. 1. ayırt. təmiz. ləkəsiz. bütün. təmiz. 1. qurqa. 

qıraq. hər bir qarşıqdan uzaq, qıraq. 1. arış. gözəl. 1. 

arığ. arun. arı. arınmış. ağ. ürünq. ləkəsiz. təmiz. xalis. 

saf. pak. 1. iyi. tanısqa. danısqa. tansıq. 1. tanğ. ulu. çin. 

1. silik. təmiz. incə. yumşaq. doğru. namuslu. dürüst. 1. 
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çətin. zor. güc. - aran gəldim. - aranla: zorla. 1. iran. dərin 

uçurumlar arsında qalan düzəngahlıq. 1. ayırtqa. ayrıtqu. 

təmiz. 1. qıldız. qız kimi. gül kimi. təmiz.  

- (hələ arına, təmizə çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq, tərh 

yazmaq, çəkmək, cızmaq: qaralamaq.  

- açıq, arın dilli: fəsih silik. 

- arın su: içmə su.  

- çox arın, təmiz: bal tökdə yala!.  

- duru, arın, təmiz olmayan: boz bulanıq.  

- arın. baxımlı, təmiz: çiçək kimi.  

- arın arın: dərin dərin. dənər dənər. incə incə. titizcə. bir bir. 

bir bə bir. xırdavata, ayrıntılara enərək.  

- arın sağın: açıq təmiz. 

- arın, aras, təmiz olmayan: qamıq. qarmıq. əsgik, alçaq, 

bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. pəlid. 

- kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan nərsə: incik.inci kimi: 

mərcan, dürr kimi. 

arınc  arış. arıc. arın. araq. arıq. arıt. 1. duru. təmiz. pak. 1. 

duru. net. 1. namuslu. 1. suçsuz. günahsız. mə'sum. 1. 

əsil. 1. düzgün. 1. barış. qurtuluş 1. təmizlik. saflıq. 

günahsızlıq.  
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arıncaq  ərincək. arınmış. safalmış.  

arıncıq  şəxsi. 

arınçı  arassaçı. təmizçi.  

arınçılıq  arassaçılıq. təmizçilik.  

arınçu  ( ar <> al ). alnuç. ərinçü. arnuç. suç. günah.  

arınıq  arınığ. saf. şəffaf. billur.  

arının !  təmizlənin !. - yaramaz işlərdən arının (təmizlənin). 

arınış  silgiş. paksazi.  

arınq  arınğ.müşkülcə. ancaq. həmən. - arınğ gəldim: güclə 

gəldim. 

arınqa  ağartma. gəc.  

arınqqi  arınğki.arqın. yorqun. 

arınlama  arıtlama. sildiri. qıldızlama. təmizləmə. pahlama.  

arınlamaq  arıtlamaq. 1. sızırmaq. süzürmək. safatmaq. təsfiyə 

edmək. 1. ayırtlamaq. seçmək. 1. parlaqlatmaq sulamaq.  

arınlıq  1. sili. təmizlik. nəzafət. 1. suçsuzluq. paklığ. 

mə'sumiyyət.  

- idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, 

təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə: 

qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.  
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arınma  1. arın. arna. yarın. yarna. yarınma. kəffarə. - bunun arını 

kimə düşür: bunun kəffarə kimə düşür. 1. kəffarə. kəfarət. 1. 

təmizlik. silim. - pıçaq silimi: uzun sürə işlənməmiş işə 

başlanıq. 1. tovbə edmə.  

- içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma: 

tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. qulluqçuluq. taətçilik. 

tapmaçılıq. ibadət, taət edmə.  

arınmaq  1. ərinmək. (ağrınmaq. ağranmaq) yorulmaq. sızlamaq. 

can sıxılmaq. özləmək. 1. arıtlanmaq. təmizlənmək. 

yuvunmaq. iyiləşmək. 1. arımaq. kəsəldən qalxmaq. 

toxdamaq. ərimək. əğilmək. utanmaq. silqişmək. 1. qusl 

edmək. su tökünmək. qusl edmək. 1. yuğunmaq. 

ağarmaq. təbrəə olmaq. 1. çayqanmaq. yıxanmaq. qusl 

edmək. təhrat almaq. 1.açılmaq. təmizlənmək. - üz qarası 

yumaqla açılmaz. 1.sıyrılmaq. siyrilmək. qaşınmaq. 

qazınmaq. kərtilmək. yolunmaq. silinmək. təmizlənmək. 

1.süzülmək. safalmaq. 1. çəkilmək. qoparılmaq. 1. 

əmrülmək. dincəlmək. soyunmaq. soğunmaq. 

rahatlanmaq. təmizlənmək istəmək. yunmaq. ıyiləşmək. 

1. ərinmək. qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. 
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öhdələnməmək. üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, 

dönük vermək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. 

sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 1. tovbə edmək.  

arınmaz  armaz. arlanmaz. əriməz. əğilməz. sıxılmaz. utanmaz. 

kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. usanmaz.  

arınmış  1. arıq. arıl. arı. arın. təmiz. pak. könüllü. yalunmuş. 

yalın. çıplaq. saf. süzgün. ərincək. arıncaq. safalmış. 1. 

kədrim. kəmrit. gəmrilmiş. - kədrim ət: dəridən üzülmüş ət.  

arınsın  arsın. arquş. sınsın. sinsin. nuş. nuş olsun.  

arıntalmaq  arındalmaq.atqarmaq. qutarmaq. 

arıntan  - arından arıya incələyib qoşmaq: titizlik göztərmək. incə 

ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq.  

arıntı  köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. əsər. endik. atış. nişan. girilti. 

gəliri. dizəlti. 

arıntırmaq  arındırmaq.ayırmaq. ayıklamaq. seçmək. təmizləmək. 

fərqedmək.  

arıpçapmaq  arıp çarpmaq: tovdan düşmək. büsbütün dildən düşmək.  

arıraq  uzaqraq.  

arıs  1. arıs. arısta. arısta. arısda. yilkinsək. uşaq. gənc. 

cavan. tifil. günahsız. 1. duru. saf. 
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arısalta  arısalda.toxdamsızlıq. qərarsızlıq. tərəddüt. 

arısız  murdar. - arısız canlar. 

arıslamaq  araslamaq. arqulamaq. arulamaq. aralamaq. arasını 

yarmaq. araya keçmək.  

arıslı  arızlı. ərsulu. şəhvətli.  

arıslıq  araslıq. dürüzlük > dürüslük < düzlük. düzlü. doğuluq. 

doğruluq.  

arısta  alısta. yalısta. arı. təmiz.  

arısta  arısda. (< arın). 1. təmiz. 1. arıs. arısta. gənc. cavan. 

yilkinsək. uşaq. tifil. günahsız. mə'sum. saf. (> arastə: arı. 

təmiz olan). - arısda bala: arıstakı yaş, gənc: mə'sum cocuq. 

arıstalıq  > arastəgi (fars). < 1. bəzək. 1. düzən.  

arıstamaq  arıtlamaq. bəzəmək. təmizləmək.  

arısu  arızu. ərsu (< ər + su). ərilik suyu. məni. şəhvət. 

arış  1.at arabasının oxu. 1. ox. sırığ. 

- arış ayıl: arabaya qoşulan atın sırtından uzanan, xamutu 

yuxarı doğru çəkən qayış.  

- arış çomaça: arabanın oxu ilə boyunluğu birbirinə tutturan 

çivi.  
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arış  arıc. arınc. arın. araq. arıq. arıt. 1. duru. təmiz. pak. 1. 

duru. net. 1. namuslu. 1. suçsuz. günahsız. mə'sum. 1. 

əsil. 1. düzgün. 

arış  arın. arun. gözəl. - arış qanlı: canlı. sağlam.  

arış  arın. gözəl. təmiz. saf. - arış qanlı: canlı, sağlam.  

arış  əriş. (< ərmək: uzanmaq). boyluq. boy ipliyi. tar. qolun 

dirsəkdən aşağ bölümü. arabanın, daşqanın qolu. (arənc 

(fars)).  

- arış arqaq: əriş arqac. toxumanın yanlamasına atılan ipləri.  

arış  əriş. arqac. düzü ip. boy ipi. çözü. köçgü > çözgü. 

toxumada uzunlamasına boy ipləri. köçgü > çözgü. sap.  

arış  əriş. köçgü > çözgü. toxumada uzunlamasına boy ipləri. 

köçgü > çözgü.  

arış  güzəl. saf. təmiz.  

- qaraçay qafqazın ən arış yeridi: qaraçay qafqazın ən gözəl 

yeridir.  

arış  iriş. bax > əriş.  

arışmaq  alışmaq. aldaşmaq. birbirini aldatmaq. - onlar aldaşa 

aldaşa yaşam sürdülər. - birbirizi aldaşmayın.  

arışsınmaq  arın, gözəl bulmaq.  
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arışsınmaq  gözəl bulmaq.  

arıştırmaq  ərişdirmək. yetişdirmaq.  

arıt  1. (< ard). artda, arxada qalmış. artıq. çox qalmış. arut 

ot: bir il öncədən artan (qalan) quru ot. quru. soluğ.  

arıt  arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. 1. duru. təmiz. pak. 1. 

duru. net. 1. namuslu. 1. suçsuz. günahsız. mə'sum. 1. 

əsil. 1. düzgün. 1. dəsdəmaz. 1. təsfiyə. 1. təmizlik. 

nəzafət. təthir. 1. yalın. sadə. 1. qal. təsfiyə. 1. arın. sili. 

pak. təmiz.  

arıtan  arıdan. arqıt. itik. itgi. itən. itələyən. silən. silgi. silək. 

silən. pak kon. 1.arassalan. arasan. 1.süzgək. 

sumaxbalan. 1. ötədən. oradan. oyandan. 

- bulaşıqları, kirli nəsələri arassalayan, arıdan, təmizləyən: 

bulaşıqçı.  

arıtası  arıtcaq. tarıq arıtası yer, uğur, çağ.  

arıtınmaq  qallanmaq. təsfiyələnmək.  

arıtırım  bax > arıtırma.  

arıtırma  arıtırım. çoxaltım. çoxaltma.  
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arıtış  arıtma. artama. arıtlayış. artlayış. arsayış. ayıqlama. 

ayıqlayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış.  

arıtışmaq  təmizləməkdə yardım.  

arıtqan  - çabağı arıtqan it: uyuz it. tüləri tökülmüş it. 

arıtqan  ayıqlayan. təmizliklə uğraşan.  

arıtqu  arıtacaq. tarıq arutqu yer, çağ.  

arıtlama  arınlama. 1. arassalama. sildiri. qıldızlama. təmizləmə. 

pahlama. 1. ağartma. təmizləmə.  

- arıtlama, arassalama, silmə, təmizləmə aracı: arqıc. 

yarqıc.  

- tarlanı otalağdan, kağavardan arıtlama: çapa, kağlama, 

kavlama işi. kavlama. kav. kağ. kağan. kavan.  

arıtlamaq  arıdlamaq ( v <> d ) arıvlamaq. 1. dərkəmək. dərikmək. 

dərləmək. 1. tarımaq. darımaq. daramaq. işləmək. 

1.arıstamaq. bəzəmək. süsətmək.təmizləmək. 

1.süpürmək. təmizləmək. 1.arınlamaq. sızırmaq. 

süzürmək. safatmaq. təsfiyə edmək. 1. dərkəmək. 

dərikmək. dərləmək.1. arsanlanlamaq. arsatlamaq. 

arastlamaq. qitərmək. qeytərmək. təmizləmək. bəzəmək. 
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tüzətmək. düzətmək.1. ayırtlamaq. təmizləmək. 

qallamaq. arıtmaq. təsfiyə edmək. 1. ələkləmək. 

təmizləmək. paksazlıq edmək.  

- işi arıtlamaq: sorunu, məsələni çözmək.  

- qarnı qaynar suya soxaraq pürüzlərində arıtlamaq: qarın 

qatmaq.  

- tarlanı otalağdan, kağavardan arıtlamaq: kavlamaq. 

kağlamaq. kağanlamaq. qavanlamaq. otalağlamaq. 

çapalamaq. çəpinləmək.  

arıtlanış  arıylanış. silinti. təmizləniş.  

arıtlayan  ardan (fars) (< arıtlamaq). sumaqpalan. süzgəc.  

arıtlayış  arıtma. artama. arıtış. artlayış. arsayış. ayıqlama. 

ayıqlayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış.  

arıtma  artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. arsayış. ayıqlama. 

ayıqlayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış.  

arıtma  paksazi.  
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arıtmaq  1. aqlamaq. ağartmaq. 1. taramaq. daramaq. açmaq. 

təmizləmək. - saçın daramaq. - saqqalın daramaq. - yün 

daramaq. 1. qallamaq. arıtlamaq. təsfiyə edmək.  

arıtmaq  1. döşürmək. dışarmaq. dğişmək. dərmək. 1. 

təmizləmək. 1. yormaq. yarıtmaq. ağardam. yanıtmaq. 

parlatam. bitirmək. tovdan salmaq.  

- damaq arıtmaq: boğazını təmizləmək.  

- tük arıtmaq: tük dəğişdirmək. tük tökmək.  

arıtmaq  1. ərtəmək. ərətmək. sərmətmək. ayırmaq. 1. nərsəni 

suyundan almaq. 1. daşşağı çıxarmaq. ığdiş edmək. 

cocuğu sünnət edmək. ərkəkləşmək. 1. təmizləmək.  

arıtmaq  artlamaq. dışlamaq. taşlamaq. eşiyə salmaq. ixrac 

edmək. atmaq. tullamaq. qoğmaq.  

arıtmaq  çayqamaq. yıxamaq. qusl vermək. təmizlətmaq.  

arıtmaq  safatmaq. süzmək.  

- yuvub arıtmaq: yuvalamaq. xarlamaq. korlamaq. 

yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. sallamaq. ələ salmaq. 

kiçitmək. kəmsitmək. təhqirləmək. hoylamaq. 

arıtmaq  siyirmək. yumaq. təmizləmək.  

arıv  qoşunsuz. arassa. xalis.  
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arıvlamaq  ( v <> d ) arıdlamaq. 

arıvsız  armadan. yorulmaq bilmədən. durmadan. dinlənmədən.  

arıya  - arından arıya incələyib qoşmaq: titizlik göztərmək. incə 

ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq.  

arıya  - sarılı söz, arıya köz. (sarılı: örtülü). 

arıyan  - incədən incəyə arıyan: saylaqan. seçən. qurdalayan. - 

saylaqan qız. daza gedər.  

arıyan  arayan.  

arıylanış  arıtlanış. silinti. təmizləniş.  

arız  1. murtaz. 1. pərhizqar. 1. zirək. çalaq. oyaq. 1. hazir.  

arızamıq  arısamık. dərincə. iyicə.  

arızlayan  aruzlayan. arzulayan. arzlı. aruzılı. istəyən. istəkli. 

arayan. diləyən. diləkli. tələbkar.  

arızlı  arıslı. ərsulu. şəhvətli.  

arızlı  aruzlı. arzılı. arzulayan. aruzlayan. istəyən. istəkli. 

arayan. diləyən. diləkli. tələbkar.  

arızu  arısu. ərsu (< ər + su). ərilik suyu. məni. şəhvət. 

arizu  örəzə. islək. bax > arzı. 

arq ata  arx ata. baba. 
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arq  - ana qoldan, arxdan ayrılan qol: kavar. çavar. çağar.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları: qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. bazı. bazıq. 

bazut.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik: qarıqlıq. qaruqluq. 

qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

- kiçik arx, su yolu: nol. qaruq. qarıq. - qarıq çəkmək: arx, 

nol açmaq.  

- çox arxı, su yolu, nolu olan yer: qarıqlıq. qaruqluq.  

arq  - kiçik arx: arxıc. arxac. qaç. kiçik su yolu.  

arq  arx < yarq <> yarıq. yarqı. dərin olmayan su yolu. axar. 

axmalıq. kərik > qarıq. qarım. kanal. qənov. cədvəl.  

- arx açmaq: axaclama. arxlama. axıtma. çeşmələmə. 

kanallama. - kiçik arx: çağar. - quyu, arx qazan: kərtkən. 

kətkən ( < kərtmək: kəsmək). 

- yığılan nərsəni dağıdıb axdırmaq üçün açılan sapa (yana, 

dışa açılan) arx, qənov: (örnəyin göl suyu kimi birikintsi): 

iğrik. əğrək. xəndəq. 
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arq  arx < yarq. yarıq. qarğ. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. 

qarım. su yolu.  

- arx, su yolu açmaq: kəritmək. gəritmək. qarımaq.  

- əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir yanı 

bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı.  

arq  arx. - arx, uzadısı oyuq açmaq: qandağlamaq. 

çandağlamaq. çəndəkləmək. kəndəkləmək. xəndəkləmək.  

arq  arx. - arx, uzadısı oyuq açmaq: qandağlamaq. 

çandağlamaq. çəndəkləmək. kəndəkləmək. xəndəkləmək.  

arq  arx. {( rx < metatez > xr. axar) axan. ağan. axışan. gələn 

gedən) <> ərək. ərik (< ərmək). (ardıl. arxıl). suulağ. 

suylağ. ulağ (> bulağ: davamlı. ardıl). kanal. - aça əriklər: 

çatallı kanallar. qollu arxlar.} {(< ərik. əğrik: əkrik: oyuq}. 1. 

çeşmə. qəno. arğa. lülə. oyuq. 1. pas. pislik. 

arq  arx. axar. ırq. bulaq. göz. qaynar. dolaç. kök. motiv.  

arq  arx. arxav. arğav.  

arq  arx. arıq. dərə. arğa. arğav. tarnav. dərnəv. novdan. 

arq  arx. güh. su yolu. avlaq. ivlək. əvlək. evlək. bir göldən 

axan suyu götürən yol. çay. ırmaq. ayaq. cədvəl. suyun 

yerdə axmağından açılan iv. iz. gəvir. kəvilmiş. oyuq. 
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arq  arx. qayğaq. qazqaq. qazaq. qayaq. qanat.  

arq  arx. oluq. qənov. kovuş. qoğuş. - su oluğu. - su dəğirmən 

oluğu.  

arq  arq arğ. 1. arxaya qalan tikələr, oğuntular. - dəmir arqı. 

dəmir poxu. 1. pox. pislik.  

arqa  - arxadan çəkişdirmə: birinin arxasından deyilən kötü, pozu 

söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. 

xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. 

qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. 

qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. 

kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. 

sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). - qaybağın pisliyi, dalda 

deyilməsidir. - ölkədə pıçıltılar yayıldı ki. - qırqırlı evdən, ev 

olmaz. - qırqırlı ağızdan uğur gözləmə. 

arqa  arxa. (< ark + yaq. art + ka (art: artırılmış. şişmiş) 1. anğıra. 

dalı. dal. kürək. quyruq. arxatu (asur). sırt. çalka. - 
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arxasına: anğırınğa. - arxaya yaslanmaq: çəkilmək. əyilmək. 

çalkaymaq. çalqıyışmaq. - arxa arxaya. ulam ulam. sıra sıra. 

ard arda. 1. kök. - arqa bilik: arxa bilik. təməl bilgilər. əsasi 

ilum.1. zəki. ağıllı. 1. yay (arxa biçimində). gümbəd. 1. arqa: 

ərkəklik aləti. 1. tutun. tuyuq. dayaq. dəstək. güvəncə. 1. 

uca. qoruma. himayə. 1. iz. göt. qıç. 1. arğav. arq. ərk. 

vəsilə. aşιra. quvvət. - araqasız: çarasazlık. çarasız. - su 

arxalı: su aşιra: su aşırı: su vasitəsilə. sudan. su yoluyla. 1. 

arda. qədim. erkə. 1. sırt. arxa. geri.  

- arxacıq: omurqa.  

- arxa ciqləri qaltıramaq: çox qorxmaq.  

- arxaçılıq: omurlığ.  

- arxa şeşiləri qaltıramaq: çox qorxmaq.  

- arxa süyək: omurqa.  

arqa  arxa. 1. alt. geri. son. iz. 1. şəfi'. - arxasız qaldım. 1. xələf. 

1. himayət. 1. iltimas. 1. nəsl. - arxadan arxaya.  

- bu işin altı iyi çıxmayacaq. dalı. - bu nağılın altı, lap 

şaşırdıcıdır. - izinə dönmək: geri dönmək. rücət edmək. - 

arxa. hami. arxa vermək: dayanmaq. istinad edmək: 1. 

arxası sıra. ardı sıra. dal ba dal. mütəaqibən. geridən 
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bağlı, müttəsil. 1. dalı. quyruq. 1. sırt. əğin. - quyruqun tut. 

- quyruqun qır.  

- arxaya doğru: dala. qıçın. gerisin. gerisin geri. - qayıq 

qıçın qıçın yanaşdı. - ətək öpüb (arxasını çevirməyib) qıçın 

qıçın çıxıb getdi. - qıçın qıçın gəlmək: sümsük sümsük, yavaş 

yavaş birinin yanına soxulmaq, yanaşmaq. 

- arxasına düşüb tutmağa çabalamaq: qovalamaq. 

qoğalamaq. gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq. bəkləmək. 

gözləmək. tə'qib edmək. - ovu nininə dək qoğaladı.- oğruları 

sınıa dək qoğaladı. - işsiz qalıb bir iş qoğalır. - fürsət 

qovalamaq. - kəndi mənim yoxluğumu qovalır. 

- nərsənin arxasına qatılan nərsə: quyruq. - bu işin 

quyruğun tapmalı. 

- arxadan arxaya: gizlicə. bəlli edməksizin.  

- arxasında dolaşmaq: axdarmaq. 

- arxa vermək: dayanmaq. sırtlamaq. kürək vermək. 

arqa  arxa. 1. arxa. dal. sırt. kid. son. sonra. - arxa arxaya 

gəlmək, çıxmaq: arqaşmaq. arğaşmaq. yükləşməkdə. 1. 

dayaq. sıxıntılı anlarda yardım edən kişi. yardımcı.  
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arqa  arxa. 1. uca. onqur. onqura. dal. göt. - onqura yat: dal 

üsdə yat. 1. utım. udım. uyım. arxa sıra. ard. mütəaqib. - 

arxa sıra: utım. udım. uyım. ard. arxa. mütəaqib.  

- arxasına düşmək: istəmək. aramaq. irtəmək.  

arqa  arxa. 1.qayıran. qaryırıcı. düzən. hami. 1.geri. arxa. dib. 

dal. yengsə. ənğsə. ənsə. iz. sırt. arxa. gəriş. yağrın. 

kürək. 1.arxalıq. çuğul. çul. palan. 

- dalıya, geriyə, arxıya doğru: götünə. - götün götün: geri 

geri. dal dalı. qıçın qıçın.  

- boynun arxası: ənsə. ensə ənğsə. yal. yengsə.  

- gözü arxada qalmaq: bıraxılan nərsə ilə bir didərginik, 

gərginlik duymaq.  

- otağın dibi.  

- arxasın almaq: önləmək.  

- arxasın gətirmək: dalın tutmaq.  

- arxasın sıvazlamaq: oxşamaq.  

- arxa arxa: gerisin geri. dal dalı. geriyə doğru.  

- arxada qalma: gerillik. 

- arxadan qonuşma, söyləmə: çəkişdirmə. qeybət.dediqodu 

(1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq).  

- arxası ardı arası, arxası kəsilmədən: heç durmadan. 
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- arxasın çevirmiş: çevrili. çevrilmiş. dönük. 

- arxayın, arxa üsdə uzanmaq: arxan yatmaq: yastanmaq. 

arxalanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. 

dayalanmaq. dayalınmaq.  

- arxalı durum: cıdam durum. qəvam dəvam.  

- arxası tonqınqı, bükür: quz. qoz. beli bükür. 

arqa  arxa. arğa. arğav. 1. axar su. çay. 1. dərə. arx. 1. alaşa. 

dalı. dal. sırt. sağrı. qayrı. gerü. geri. qeyin. geyin. buq. 

bük. ovca. oca.  

- arxasına düşmək: sınğırlamaq. sınırlamaq. izincə gedmək. 

izləmək.  

- arxasından qaçma: qoğlama.  

- dalda, arxada qalmış: sırtlan.  

- hər nəyin arxadan gələn bölüyü: güçgə. ənsə.  

- qapının arxası: köməmən.  

- nərsənin arxasınca gedmək: yerikləmək. istəkləmək. 

arqa  arxa. qataq. qadaq. durduraq. duracaq. duranaq. 

dəstək. qoruş. qayrış.  

- arxa arxasından qaçma: qaçan qaçana. 
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arqa  arxa. yanlı. yanığ. yanığlı. qapdallı. köməkçi. yardamçı. 

yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. 

püştiban. həvaxah.  

- geriyə, arxara əğilmiş: qağyır. qayğır. qayır.  

arqa  arxa.art. ard. dal. geri. iz. 

arqac  arğac. 1. - əriş arğac: əriş əğrək: dikinə uzanan, yanına 

toxunan saplar. 1. əğrək. başı əğri balıq tutma aracı. qulplu 

sap. qullab.  

arqac  arğac. arğaç. 1. < arqamaq. arxamaq (ard <> art <> ark: 

keçən gedən, davamlı ip, kəndir. ilişgi quran. uzanan. 

bağlayan). iki ərişin arasından geçən. iç keçir. 

toxunmada, bezin eninə atılan iplik. dirəzən iplik. qalının 

iç keçirgəsi. (yatıq. yassı # əriş: uca) - arqaç kimi uzanan 

əriş kimi dirənən. - bez arqacı, dirəzisi kimi bir birinə hörülür. - 

sazları (qamılşarı) burdu əriş bağladı, arqaç keçirdi həsir 

toxudu. - onun gününün ərişin arqacın yırt qutar. - arqacında 

dirəzən ipliklər kimi. 1. arxac. arqun. arğın. xələf. geridən 

gələn. 1. taşa. ağıl. 

arqac  arxac. 1. arğac. ərişə qatılan iplər. gəmik üstünə atılan 

atqı ki gəmik iplik, dahi arqaq diyrlər. 1. əqəbdar. 
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çağdavul. qoşunun, ordunun arxasından gedən qol. 

qoruman. cındavul. mahafiz. qoşunun arxa bəkçiləri. 

surqavul. sürqavul.  

arqac  arxac. arxıc. kiçik arx. qaç. kiçik su yolu.  

arqac  enqaç. atqı. toxunmada eninə atılan iplik.  

arqac  ərqəş. toxumanın əninə atılan iplik. atqı. - dağ arqacı: 

dağın yassı təpəsi. - ərişin üstünə gələn arqac: atqı. 

arqacaq  arxacağ. qətrəkeş. axıtan. axıtqaç.  

arqacaq  arqacaq. axıtmac. ney. qamış. ağıza suyuq nərsə 

axıtmaq üçün, içi dəlik bir ayqıt.  

arqacı  ardacı. - qoşunun arxacı, dal qaravulu: gerik.  

arqaclamaq  arğaclamaq. arğamaq. sarımaq.  

arqaclamaq  enqəçləmək. atqılamaq. sarmaq.  

arqaclamaq  ərgəşləmək. 1. arğac atmaq. atqılamaq. 1. sarmaq.  

arqaçı  arxaçı. 1. arxa duran. 1. hambal. dalında yük götürən.  

arqaçıq  axıtaç. tamıtac. damac. qətrəkeş.  

arqaçıq  arxaçıq. alaçıq. araçıq. qorçaq. qorça. sığınca. sığıncaq. 

pənəkə. pənahqah. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. 

qorçaq. qorça. sığınca. sığıncaq. qaçanaq.  

arqadal  arğadal. arğıd. arğıdal. dağ beli. boğaz. keçit.  
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arqadaş  arxadaş. əş. yoldaş.  

arqadaş  arxadaş. qımıldaş. yoldaş. ayaqdaş. tinqtaş. tınqtaş. 

tinqdaş. dəndaş. tinqəş. danqaş. tanqaş. təngəş. tınış. 

danış. tanış. rəfuq. qoşarta. ortaq. cıqnaq. cınaq (< çıq. 

çuq. tuq). əş. həmrah. şərik. 

arqadaş  qoldaş. yardaş. yardaq. qonışılan. səmir. yoldaş. 

yandaş. 

arqadaş  yamaq. maavin.  

arqadaşlıq  arxadaşlıq. dostluq. kəndlik. kətlik. düzlük. sədaqət.  

arqadaşlıq  arxadaşlıq. tostluq. dostluq. adaşlıq. arxadaşlıq. kəndlik. 

kətlik. düzlük. sədaqət.  

arqağ  arğağ. balıx ovlama qullabı.  

arqağılça  qızıl geyik.  

arqaq  1. araq. ərik. ara. ərə. ərək. ərqəq. (çataq. hər nəyin 

olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). 1. arxaq. təavün. 

arqaq  1. arxağ. ardaq. pənah. pənəgək. in. daxma (tənəkə). 1. 

arğaq. zayıf. ərköyün. armas: tarmas. ərincək. arğaz. 

arqaq  arxaq. 1. arqac. enləməsinə atılan ip, iplik. 1. balıq 

avlamaq üçün kullanılan ucu əğri dəmir. olta.  
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arqaqay  arxaqay. < arxa: qıraq. yan. hər yana çıxıntılı yer. meydan. 

yol. arxaqay müyüz ağ buqu: sarğıq buynuzlu ağ geyik. 

arqal  arıqlıq. üzal. hüzal. üzüklük. zayıflıq.  

arqalama  arxalama. arxama. qoruma. qayırma. tutma.  

arqalamaq  arxalamaq. 1.dayancaqlamaq. daynaqlamaq. 

dayamlamaq. dayaqlamaq. qoldamaq. qoldalamaq. 

yardımlamaq. dəsdəkləmək. söykələmək. 

söyəngələmək. 1.doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. 

durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. 

qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. qayğırmaq. 

gözətmək. bəkitmək. güddəmək. siyanət edmək. 

siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. 

əlindən tutmaq. tə'yid edmək.  

arqalamaq  arxalamaq. aşırtmaq. aşırmaq. artlamaq. bitirmək.  

arqalamaq  arxalamaq. tayaqlamaq. dayaqlamaq. dəsdəkləmək. 

təqviyət edmək. - qapını arxadan dayaqla. - bu dərmanları 

yeyib, güclü yemələrlə dayaqlanın. - ordunu dayaqlamaq. - 

ölkə iqtisadın dayaqlamaq.  

arqalamaq  arxalamaq.dəstəkləmək.  
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arqalamaq  bərkitmək. qayırmaq. qoldavlamaq. dəstəkləmək. 

qadaqlamaq.qaqatlamaq. qaqlamaq. - əğik duvarı 

qadaqladım. - seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam. 

arqalamaq  sırtlanmaq. sırtına almaq. yüklənmək. sırtlamaq. sırtına 

qaldırıb daşımaq.  

arqalanan  - elə arxalanan, yönələn: elə dönük.  

arqalanan  - elə arxalanan, yönələn: elə dönük. 

arqalanmaq  arxalanmaq. 1. nərsiyə arxa, dayaq olmaq. nərsənin 

dalını tutmaq. - o məni arxalandı. - bu işdə kimlər bizi 

arxalanacaq. - arxalanın: bir birizə dayaq durun. 1. nərsni 

arxa, dayaq kimi işlətmək. - sizə arxalandım getdim. - o 

elini, dağını arxalandı.  

arqalanmaq  arxalanmaq. 1. sırtlanmaq. dallanmaq. dalına, arxasına 

almaq. 1. usmaq. gizlənmək. 

arqalanmaq  arxalanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. 

dayalanmaq. dayalınmaq. yastanmaq. arxayın, arxa 

üsdə uzanmaq. arxan yatmaq.  

arqalanmaq  arxalanmaq.dabanlamaq. istinadlamaq. dayanmaq. 

söykənmək. təggələnmək. ittikalanmaq.  
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arqalanmaq  güvənmək. - çoxluğa, gücə güvənmək, arxalanmaq: 

qalalanmaq.  

arqalaşmaq  arxalaşmaq. əşləşmək. yollaşmaq. yoldaşmaq.  

arqalaşmaq  arxalaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. asavlaşmaq. 

yamanlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 
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ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

arqalatış  arxalatış. arxalatma. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. 

ayaqlatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. 

dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. 

söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. 

yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. 

yüklətiş. endiritmə. endiritiş. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

arqalatma  arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. 

ayaqlatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. 

dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. 

söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. 

yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. 

yüklətiş. endiritmə. endiritiş. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  
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arqalatmaq  arxalatmaq. 1.dayatmaq. dayıtmaq. istinadlatmaq. 

söykətmək. təkgələtmək. ittikalatmaq. 1.dalaverdirmək. 

arqalı  - dağ qoyunu. yaban qoyunu.  

arqalı  arxalı. 1. dəstəkli. 1. yuluyla. arcıyla. vəsiləsiylə. - tilfun 

arxalı danışdım. - maşın arxalı gəldim. - qaçmaq arxalı 

qurtardım.  

arqalı  arxalı. birlə. vasitəsi ilə. - nə birlə bunu yapacaqsın. nə birlə 

gəldin. 

arqalı  arxalı. ortançı. təvəssüt.  

arqalı  arxalı. yasalı. dayalı. (məbni bə. bər payeye).  

arqalı  yabanı qoç.  

arqalıc  arxalıc. çul. daşıq çulu. hambal çulu.  

arqalıç  arkalıç. arxalıq.  

arqalıq  arxalıq. 1. arkalıç. yaslanan yer. - qoltuq arxalığı. 1. 

palanın qaymas, süvməsin önləyən qayış, kolan.  

arqalıq  arxalıq. 1. cılıqqa. 1. kərik. qollu, qolsuz, yarım ətək 

geyim. kot. xot.  

arqalıq  arxalıq. 1. tayanc. dayanc. sırt. 1. urqan. ip. 1. urqan. ip. 

1. ardalq. üstörtü. pencək. 1. təvəssüt: vəsilə ilə. vəsileynən. 

nə arxalıq gəldiz<> nə arcla gəldiz. 
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arqalıq  arxalıq. arxa. çuğul. çul. palan.  

arqalıq  arxalıq. arxadaşlıq. arxaşlıq. qardalıq. qardaşlıq. qadalıq.  

arqalıq  arxalıq. bərtü. çulqa.  

arqalıq  arxalıq. ortaq olma. ortaş. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. 

ortuqluq. qattaş. iştirak.  

arqalıq  arxalıq. təmək. təmbək. tənək. tənbək. qapı sürgü.  

arqalmaq  arxalmaq. tutarlamaq. - pozuq, dönüklər birbirlərin 

tutarlar, arxalarlar: it iti ısırmaz.  

arqaluc  daşıcı çulu.  

arqam  arğam. ağram. aram. təvəqqüf. dayanğ. tayqan. dayqan. 

duram. duraq. qutmaq. qalmaq. məks.  

arqama  arxama. arxalama. qoruma. qayırma. tutma.  

arqamaq  1. aldatmaq. 1. arğamaq. sarımaq. arğaclamaq. 

arqamaq  aldamaq. aldatmaq.  

arqamaq  arxamaq. 1. axdarmaq. öykündə (fikrində) tutulan bir 

nərsənin arxasında olmaq. arxaqarmaq. açıb, qazıb 

aralamaq. yoxlamaq. yoruqlamaq. arayıb taramaq. - onun 

evin arqayın: axdarın. - o onu qarğadı arqadı: o onun 

pisliklərin sayaladı, axdardı: söküb tökdü. deşib dağıtdı. 1. 

yarqamaq. alqışlamaq. uğurlamaq. uğur xeyir diləmək.  
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arqamaq  arxamaq. alğamaq. yoxlamaq. arayıp daramaq. varyox 

edmək. varyoxlamaq. artsamaq. yükləmək. yetişmək. 

arqamaq  ərqəmək. sarmaq.  

arqamçı  arğamçı. örgən. örkən. yük bağlama örkəni.bağır (v <> ğ 

). bavur. ip. 

arqamçı  arğamçı. yündən. ipdən yapılmış ip. tayları arqamla. 

arqamlan. arqamlat. 

arqan çüy  böyük qalın çivi.  

arqan quruq  kəməndin taxıldığı sırıq.  

arqan  ağqan ( < arı: ağ: təmiz + qan). bax > ağsoy. ağsöyək. 

əşraf. aristokrat. nəcib. nəcibzadə.  

arqan  arxan arğan. 1. geri. arxa. - arxana ged: çəkil ged. sikdir 

ged. - arxalan: arxana. daldalan. - arxanı tut: əkil. ged. sağın. 

1. arqan. arkun. arxa. dalı. kömək. 1. örkən. urqan. 

orqan. hörük. kəmənt. yoğun. qalın ip. - arxanla: iplə 

bağla. 1. (arx + yan: arx + üstü). arxa üstü. 1. üstü. üzrə. 

arxa. tərəf. - axşama arxan. 

arqan  arxan. axan. ravan. arvan. - arvan sular: axar sular. 

arqan  arxan. hörgən. ip. kəmənd. - arxan at: kəmənd atmaq. - 

yipək arxan: incə uzun ip.  
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arqana !  arxana. arxalan !. daldalan !.  

arqana  ağıllı.  

arqançı  kəmənd atmada usta kişi.  

arqanlamaq  arxanlamaq.  

arqanlamaq  arxanlamaq. 1. iplə bağlamaq. hörgənləmək. 

dəmətləmək. 1. heyvanı iplə bir yerə bağlamaq. 

kəməndlə yaxalamaq. tutmaq.  

arqanlanmaq  örkənlənmək. bağlanmaq.  

arqanmaq  arxanmaq. arxayın olmaq. dinc almaq. dincəlmək. 

incəlmək.  

arqar  1. dağ qoyununun dişisi. yaban qoyunu. 1. - üç arqar: 

miyzan yıldız topu.  

arqar  boynuzundan bıçaq yapılan dişi dağ keçisi.  

arqarmaq  arqurmaq. yormaq. arqırmaq. boşaltmaq. açıtmaq. - 

yağını qoğub arqar. - daha bəsdi arqarma: yorma.  

arqasınca  arxasınca. arxasından. arxasıra. ardınca.  

arqasınca  arxasınca. qeyincə. geyincə. ardınca.  

arqasından  arxasından sonra.  

arqasından  arxasından. ardısıra artısıra.  

arqasından  arxasından. arxasınca. arxasıra. ardınca.  
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arqasından  artı bilə. ardından.  

arqasıntan sürmək  arxasından sürmək. quvqun bolmaq. 

izləmək. tə'qib edmək. 

arqasıntan  - arxasından vuraraq şişirtmə yoluyla oluşan süs: qaqma. 

(qaxma. qalxma). - qaqmalı ləğən. - qaqma tabaq.  

arqasıntan  - birinin arxasından danışmaq: kavlamaq. kağlamaq. 

qavlaşmaq. qeybət edmək.  

arqasıntan  - birisinin arxasından pis qonuşmaq: qaramaq.  

arqasıntan  - nərsənin sonundan, arxasından gəlmək, olmaq: izləmək. 

- gündüzü gecə izlir.  

arqasıntan  arxasıntan - nərsənin sonundan, arxasından gəlinmək, 

olunmaq, bulunmaq: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. - gündüz, gecəylə izlənilir.  

arqasıra  arxasıra. arxasından. arxasınca. ardınca.  

arqasız  arxasız. öğsüz. öksüz. ağasız. məəllimsiz. öğrəncisiz. 

dəstəksiz.  

arqaş  {1. < arqaşmaq: yanyana, sır sıra oturmaq. - arqaşları 

tərəziyə arqaşadıq). 1 < arx: yarıq. açıq, qazıq. 1 < arx: arxa. 

dal. geri}. 1.nərsənin təməli, iskileti, arxa pılanı, qurluşu, 

isulu, dəlili. arx. (əriş: göstəri. görnuş. mənzər. hizur. qat. 
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rəfdar). 1. yapışıq. davamlı. 1. müti'. 1. müttəhid. 1. 

əməkdaş. həmkar. 1. eninə qoyulan sap, ip, nərsə. 1. 

arğaş. arğav. mingəşik. mürəttəb. 1. arxaş. arxa arxaya. 

ard arda. sıvra. sıvırya.1. büki. büyü. büci. (< bükmək). 

ovsun. 1. arvaş. savrunçu. cavrınçı. ovsunçu. şaman. 

falçı. münəccim. 1. arxaş. axarış. ırkış. bulquş. bulquc. 

gözəş. qaynarış. qaynaş. kökəş. həmahəng. 1. dəvamlı. 

yapışıq.  

- arxaşları üzə çıxmaq: tellənmək. tel tel, tar tar dağılıb 

çözülmək. aşınmaq. ipliklənmək. lif lif olmaq. 

arqaşdırmaq  arxaşdırmaq.araştırmaq. aramaq. axdarmaq. tükələmək. 

tükləmək. dibləmək.  

arqaşıq  1. birbirinə sıx duran hər bir nərsə. 1. güclü. sinirli. zorlu.  

arqaşıtmaq  arxaşıtmaq. axaşıtmaq. ırkışıtmaq. bulquşutmaq. 

bulqucutmaq. gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək. 

arqaşlamaq  doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. sağlamaq. 

saxlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. 

qollamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. 
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qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. 

siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. 

dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid edmək.  

arqaşlıq  arxaşlıq. arxadaşlıq. arxalıq. qardalıq. qardaşlıq. qadalıq.  

arqaşlıq  arxaşlıq. ırkışlıq. bulquşuq. bulquşluq. bulqucuq. 

bulqucluq. gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik. 

arqaşlıq  bax > arqaş.  

arqaşmaq  arğaşmaq. 1. yükləşməkdə. arxa arxaya gəlmək, 

çıxmaq. 1. cərgəşmək. birbiri yanında düzülmək. 1. 

sarılmaq. arbaşmaqdər. 

arqaşmaq  bax > irqişmək. tirgəşmək. irkişmək. irkəşmək. irtişmək. 

ərtişmək. yertişmək. yartışmaq. 1. qatarlanmaq. yığışmaq. 

düzülmək. 1. nərsənin ardına düşüb gedmək. bir nərsəyə 

yapışmaq. 1. itaət edmək. 1. yüklənmək. çatışmaq. - el 

yükün iyid arqaşar. - köməkləşib arabadan yükləri arqaşıb 

daşıdıq. 1. yanyana, sır sıra oturmaq. - arqaşları tərəziyə 

arqaştıdıq.  

arqata  1. arxada. artda. sonra. 1. arxa + ata: uzaq ata. əcdad. - 

berqata: berq + ata: yaxın ata.  
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arqataqım  arxadağım. oğul qızım. güvəncim. dayancım. belim 

dirəyim.  

arqataş  arxadaş. 1. yaxın. adaş.1. nökər. dost. tənq. dək. - 

arxadaş olmaq: tataqlaşmaq. dostluq qurmaq. - arxadaş 

olmaq: dost olmaq. bir qoş bolmaq. 1. yaxın. sırdaş. qorluq. 

qorqul.1. dos. dost. ayaş. ( y <> d ) adaş. ayaqdaş. içkin. 

yoldaş. cöngər. yöngər. ayaqdaş. yol arxadaşı. qalan. - 

qalan! siz hara gedirsiz. 

- yaraqdan iyi arxadaş yox, kötü yoldaş yox.  

- yol arxadaşı: yol yoldaşı.  

- yaxın arxadaş, dos: enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. 

eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. 

ingiziş. canciyər.  

- könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

- yoldaş, arxadaş tutmaq: əş tutmaq. - arxadaş qəbul 

edmək: cöngərsinmək. dost saymaq. - ayaqdaşlıq edmək: 

yardımlaşmaq.  

- yol arxadaşı: arxadaş. yoldaş. ayaqdaş. 

arqataşca  arxadaşca.dostca.iç içək. içdənik. səmimi.  

arqataşı olmaq  arxadaşı olmaq.yük olmaq.  
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arqataşlaşmaq  arxadaşlaşmaq. nökərləşmək.  

arqataşlıq  arxadaşlıq. 1. arxaşlıq. arxalıq. qardalıq. qardaşlıq. 

qadalıq. 1. qafadaşlıq. başdaşlıq. dəngdəşlik. yoldaşlıq.  

arxadaşlıq. tatağlıq. dostluq.  

arqatayanc  arxadayanc. tərəfdar. 

arqatmaq  alsatmaq. alıslatmaq. alısqırmaq. alısdırmaq. irgətmək. 

ıraqlatmaq. ırqatmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək.  

arqatu  yaban qoyunu.  

arqav  arğav. 1. arğa. axar su. çay. 1. arxav. arğav. arğa. dərə. 

arx. 1. çatının ortasından geçən ana kiriş. 1. arğaş. 

toxumaçılığda eninə atılan iplik.  

- arqav urçuq: toxuma dəzqahında məkik.  

arqavan  arğavan. alqızıl. al. 

arqay  arxay. 1. yüksək. 1. hər yana çıkık. qol - qol. 

arqaya  arxaya doğru. götin. gerisin geri. seyri qəhqərayi. - götün 

götün döndi.  

- axar suyun arxaya dönmüş durumu, öz üzərinə 

çevrilməsi: çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. qanğıl. girdat. 

girdağ. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

çevrinti. tərsin. girdab. qaqnıq. qağnıq.  
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- nərsənin önündən arxaya doğru qalxmaq, çəkilmək, 

atılmaq: qanğırıqmaq. - göy gövərənti günə qarşı qanğırır.  

arqayın  arxayın. 1. dinc. dincək. arsat. incək. ərgin.ərinc. rahat. 

1. sağın. qorunmuş. arxayın. sağlanmış. bökdənc. 

incəliksiz. havatırsız. möhkəm. 1. arxaın. (< arxa + il. ard + 

il). öbiri il. gələn il. 

- arxayın olmaq: arxanmaq. dinc almaq. dincəlmək. incəlmək.  

arqayınlıq  arxayınlıq. alınma. alnığma. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. 

qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. 
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ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. 

issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. 

söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

arqayış  > arayiş (fars). tüzənlik. düzənlik. süs bəzək. zibi zinət.  

arqaz  arğaz. arxacağ: qətrəkəş. axıtan. axıtqaç.  

arqı  arğı. 1. hisli, hızlı qaçan at. 1. qarşı. ötə. qabaq. tərs. 

ayqırı. - arğı bet: qarşı üz. qabaq tərəf. dağın öbür yamacı. - 

arğı dünya: öbür dünya. 1. qarşı. öbür. sonki. 1. arğı.> arığ. 

kin. qınağrın. qanağrın. yağılıq. nifrət.  

- arğı bet: qarşı tərəf. dağın qarşı yamacı.  

- arğı duniya: axirət. öbür dünya.  

- arğı duniyaqa barıb qaytqan: çox ağır xəsdəliktən qurtulan 

kişi.  

arqıc  arğıc. 1. qır. kövşən. 1. qurur. 1. arxıc. arxac. kiçik arx. 

qaç. kiçik su yolu. 1. yarqıc. arıtlama, arassalama, silmə, 

təmizləmə aracı. 1. yarqıc. doğru. kələksiz. çin. 

köynəksiz. dələduz olmayan. dolaysız. düz. müin. 

riyasız. 
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arqıcı  (< aracı). elçi. iki kişi arasında araç olan. evlenme 

zamanında dünürler (düğünlər: bağlananlar. oğlan qız 

evindən olanlar) arasında gelip gedən kişi. 

arqıç  bax > arqış.  

arqıq  arcıq. arıq. acıq. incə. incik. nazik. tənik. darıq. did. tiz. 

tizik. didik. didək. tıkıd. tıkız.  

arqıqlıq  acıqlıq. arıqlıq. arcıqlıq. incəlik. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. 

özənlik. naziklik. təniklik. darıqlıq. didlik. tizlik. tiziklik. 

dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. tıkıdlıq. tıkızlıq. 

dəqiqlik. 

arqıl  1. hər qıl. hər türlü. 1. təkin. sirfən. küllən.  

arqımaq  arğımaq. 1. < yarqımaq. yarıqmaq. arıqmaq. > yırqamaq 

ırqamaq. sədəqə vermək. 1. arıqmaq. əti yağı süzüb 

qurumaq. çılqaçmaq. cılıqlaşmaq. zayıflamaq. 1. 

yorulmaq. düşgünmək.  

arqın yorqun  arğın yorğun. bezar. tam yadan. aran. 

arqın  < armaq. 1. harın. yorqun. düşgün. yataq. yadağ. aciz. 

əlsiz. zayıf. zəif. dərmansız. - arqın darğın. 1. arğın. 

arqun. arhun. alqın. aram. yavaş. ağır. səkin. - arqın 

arqın: ağrın ağrın. bala bala. azın azın. yapca yapca. yavaş 
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yavaş. yasda yasda. - arqın arqın ağlayırdı. - arqın arxın 

ged. - arqın arxın olduran işi \\ günəşdi yetişdirən yemişi. 1. 

gələn il. 1. xıristiyan türk papazı. 1. ardıl. ardıc. enənlər. 

1. soylu. 1. maavin. yerbasar. 1. arğın. arqun. arxac. 

arqun. xələf. geridən gələn. izləyən. tə‟qib edən. 1. arğın. 

yadav. işdən yadab duran adam. 1. ağrıq. acqıl. kəsəlli. 

xəsdə. naxoş. məriz. 1.ağrın. ağır. yavaş. sakin. 1.arıq. 

yorqun. yıpraq. gücsüz. düşgün. düşmüş. zayıflamış. 

1.yorqun. gücsüz. zəif. - yorqun arqın: gücsüz. bitmiş. 

bitgin. halsız. daynaqsız. tabsız. taqətsiz. - yorqun arqın 

düşmək: gücü qalmamaq. dizinin bağı çözülmək, qırılmaq. 1. 

arxadan daldan gələn. öbür. dalısı. gələn. gələcək. - 

arqın il: gələn il. - arqın arqın: dalba dal. 1.  

- arqın ağacı: cülahların toxunmuş bezi sardıqlar ağac. 

səlmən. 

arqınca  yavaşdan. sağrın. səssizcə. - ərgincə sənə deyirəm ki. - 

ərgin ərgin söyləşdilər, danışdılar. - ərgin gəldin ərgində 

ayıd. - ərgincə quran xuyurdular. 

arqınlanış  arğınlanma. bax > ağrılanma.  
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arqınlanma  arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. sızqavlanış. sayrılanma. 

sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. 

kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. 

sızqavlanma. acqılanış. acqılanma. kəsillənmə. 

kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. kefsizlənmə. 

kefsizləniş. naxoşlama. 

arqınlıq  əğginlik. yorqunluq. izginlik. əzginlik. əziklik.  

arqınlıqilə  arqınlığilə.yavaşca. əğilə əğilə. dik olmayan. 

arqırı  bax > ayqırı.  

arqırmaq  arqurmaq. yormaq. arqarmaq. boşaltmaq. açıtmaq.  

arqış  arğış. 1. (< ara. ara gəzən). gəzəyən. sevdakarlıq. tacir. 

sərit. karvan. bəzirgan. mal dolandırıb, savıb, satan, 

çatdıran. 1. kağaz. məktub. namə. 1. kərvan. karvan. - 

ıraq yer savın, arqış gətirir: uzaq yerin sözünü, xəbərini, 

karvandan soruş. 1. arquç. arqıç. arquçi. xəbərçi. savçı. - 

devlət arquçı. 1. kağaz. məktub. 1. arvaş. arvış. böyü. 

ovsun. 1. buğda arpa alış verişi, ticarəti. 1. xəbər 1. arğış: 

çapar. elçi. savuc. ulaq. xəbərçi. məktub. 1. (< av. 

avlayan: qaqan. tutan). (qaqrış > qarqış). büyü. ovsun ( > 
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afsun)· arvaş. arvış. 1. qış zumarı. - arğışmaq: qışa 

yaraqlanmaq. 1. kərvan. el. tayfa. 1. qış zumarı.  

arqış  arğış. bax > arvaş. 

arqışçı  zumarçı. zəxirəçi.  

arqışlıq  eylülün ondördlə igirmi üç arasındaki günlər.  

arqışo  taxıl. zumar.  

arqıt  1.arıdan. itik. itgi. itən. itələyən. silən. silgi. silək. silən. 

pak kon. 1.ayrıt. ayırıt. azqıt. ayratın. ayratı. ayarlıq. yarqıl. 

yarpıq. savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. 

dışqıt. alahı. müstəsnayi. istisnayi. 1.yarqıt. gədik. boğaz. 

dərbət.  

arqıt  arğıd. arğıdal. arğadal. dağ beli. boğaz. keçit.  

arqıtal  arğıdal. 1. dərə təpəli yer. 1. arğıd. arğadal. dağ beli. 

boğaz. keçit.  

arqıtan  arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arıqıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtan. 

ayqıtıcı. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

arqıtılmış  arıqınmış. arıqılmış. arqıtınmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. 

ayğınmış. ayqılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid olunmuş. 

izolə.  
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arqıtınmış  arıqınmış. arıqılmış. arqıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. 

ayğınmış. ayqılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid olunmuş. 

izolə.  

arqıtırmaq  arıqtırmaq. arıqıtmaq. ayıqtırmaq. ayqıtmaq. yalıtmaq. 

yalqıtmaq. təcrid edmək izolə edmək.  

arqıtlıq  ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. azqıtlıq. ayratınlıq. 

ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 

saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  

arqıtmaq  ayırmaq. ayrıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. 

yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. 

saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.  

arqlama  arxlama. axaclama. arx açmaq. axıtma. çeşmələmə. 

kanallama.  

arqlı  arxlı. bulaqlı. qaruqlu. qarıqlı.  

arqlıq  arğlıq. arığlıq. təharət. mə'sumiyyət.  

arqmaq  arğmaq. yorulmaz. yerici, yürücü, güclü at. - qılmaq almaq 

qarımaz, armağ minən harımaz.  

arqman  (< arqulamaq: aralayıb keçmək. yarıb açımaq.). dipləmə. 

dəlil.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

arqment  (arxament < arxa). basılmış. kök. dayancaq (nitəlik. 

tə'sirləyən nərsə. (arxa: əsas. + ment: man: li).  

arqotıq  arqodığ. bax > arqoduğ.  

arqotuq  arqoduğ. arqodıq. (< arxa). ekiz. doğulu. toxulu. qoşaq. 

cüt. ekiz. bir gələn. bir olan.  

arqsı  ark sı. aranan.  

arqtal  arğdal. 1. pis, axlaqsız kişi. xuysuz. 1. dam. duzaq. 1. 

dağ beli. gədik.  

arqtallıq  arğdallıq. 1. pislik. kötülük. əxlaqsızlıq. 1. duzağı. çox 

yer. 1. kopoğluluq. kələkbazlıq.  

arqtamaq  arğdamaq. aldatmaq. kələk gəlmək.  

arqu  arğu. (1. < av. avan. avuq: qablayan. 1. < yaruq (cırıq)< 

yarmaq). 1. dərə. iki dağ arası. uçurum. 1. arqur. yorucu. 

yoran. 1. aruq. dərə. iki dağ arası. uçurum.  

arquc  arğuc. arğuç. { (1. < avlamaq. 1. < alqıc: aldatan. 1. < 

aralayan (: uzaqlatan. 1. çəkən. bir araya yerə yığan)}. 1. 

avlayan. aldatan. kişini çəkip aldatan hər bir nərsə. 1. bax 

> arqış. 1. aldatan. yalan. - arğuç ajun. yalancı, aldatıcı 

dünya. 1. qurur.  

arqucaq  arğucaq. bax > aruğa.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

788 

arquç  bax > arğuc. 

arquçı  1. bax > arqış. 1. ortaç. ortancı. iki el ara ilişgi quran elçi. 

iki kişi arasında araç olan. dünürlər, qohumlar arasında 

gəlip gedən kişi.  

arquq  arğuq. arxuq. 1. ayğırı. tərs. utanmaz. inad. - arquq kişi: 

salqaş (sərkeş). - arqun kişi: azad, özgür ər. 1. iki duvar, iki 

dirək arasına qoyulan ağac. 1. dikbaş. inad kişi. 1. iki 

duvar veya iki direk arasına çapraz olaraq koyulan ağaç· 

1. aykıri. əyri. tərs. arkuk kişi: ərkək: ərkəklik edən: söz 

dinlemez. inatçı kimse·.  

arquqlanmaq  arğuqlanmaq. ərkəklənmək. dikbaşlılıq, utanmazlıq, 

həyəsızlıq, inad edmək.  

arqulamaq  arğulamaq.1. aralayıb keçmək. yarıb açımaq. 1. 

yorqulamaq. yormaq. açıla qalmaq. 1. arulamaq. 

aralamaq. araslamaq. arıslamaq. arasını yarmaq. araya 

keçmək. - iki el ara, arqulama !.  

arqumaq  arğumaq. soylu at.  

arqun  arğun. arğın. 1. sıçan cinsindən, yarım arşın 

uzunluğunda bir heyvan. 1. arqun izi: gələcək yıl. öbür yıl. - 

arqın izi. 1. yaban ayqır ilə evcil qısraqdan olan at. 1. 
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izləyən. tə‟qib edən. 1. arxac. xələf. geridən gələn. 1. 

bars cinsindən yırtıcı bir heyvandır. 1. aram. ağır. asda. 

sağın. yavaş. - suyun arqın axdığından qorxginən yar !. - 

arqun arqun gəl: yavaş yavaş gəl. 1. tüşəv. buxov. köstək. 

bağ. orqan. kişən. 1. arıq. qutus. qutsal. təmiz. 1. 

budanac. pirastə. 

arqur  sıxıntılı. ağır.  

arquri  arğuri.əğquri. əğri.  

arquri  ərquri. əğri. əyri. əgic. qılınc. yanaki. çapıq. çarpıq. 

çarpaz.- qılıc bacaq. - arquri kişi. - arquridən gəlmək: əğri 

davranmaq, mamilə edmək.  

- arquridən gəlmək: əğri davranmaq, mamilə edmək. 

arqurmaq  arqarmaq. 1. əğmək. dəğişmək. yavlamaq. yavalamaq. 

təhrif edmək. - bu sözləri arqutmadan xana çatdırın. - 

sözdən arqutdu başqa sözə keçdi. - düz yoldan ayquran: əyri 

yola gedən. 1. qabağa çıxmaq. qarşı qoymaq. 1. yormaq. 

arqırmaq. arqarmaq. boşaltmaq. açıtmaq. - qızlıq eli 

arğurub: bahalıq eli təngidib. 1. açmaq. - ara arqurmaq: 

ara açmaq. 1. yorqunmaq. yorulmaq. zayıflamaq. 1. 

qabağa çıxmaq. qarşı qoymaq. 
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arqurtmaq  arqartmaq. yorrmaq. arqurtmaq. - atı arqurtma.  

arqurturmaq  arğurtmaq. yordurmaq.  

arquru  arğuru. bax > ayqırı. 

arqurumaq  arğurumaq.arquru durmaq. göğüş gərmək. qarşı 

durmaq. 

arqurusına  arğurusına. yanlamasına. eninə. - arqurusuna qulağı dəlik 

qoyun.  

arquş  arğuş. 1. ədəbli. tərbiyəli 1 alğuş. xəbərci. xəbər verən. 

1. alğuş. dalıca çəkən. çəkici. aldatan. - arğuş qız. arğuş 

acun: yalan dünya. 1. - arquş!: nuş !. nuş olsun !. arsın !. 

arınsın !. sınsın !. sinsin !.  

arquşlamaq  arğuşlamaq. irqlamaq. yırqılamaq. yırtamaq. fal açmaq. 

fala baxmaq.  

arquy  sipər.  

arquz  arğuz. ədəbli. xoşəxlaq.  

arquzmaq  arğuzmaq. ardırmaq. yormaq.  

arqιn  < ağrιn. yorqun arğιn.  

arlaq  arlağ. 1. ötə tərəf. o yan. digər tərəf. ötə. daha uzaq. 

daha iləri. 1. arlı. ədəbli.  

- qözdən arlaq edmək: saxlamaq. gizləmək.  
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arlaqırağı  uzağrağı. 

arlaqtan  ötə tərəfdən.  

arlamaq  danlamaq. azarlamaq. yazğarlamaq. vurmaq. 

arlanmaq  irlənmək. utanmaq. ir bolmaq. sıxılmaq.  

arlanmaz  arınmaz. armaz. sıxılmaz. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. 

hırsız. arsız. usanmaz. utanmaz. qaltaq. utsuz. hayasız.  

arlaş  1. qarışıq. çala bula. toplaş. - qızıl arılaş ağ: qırmızı 

qarışmış ağ: qızımtıl ağ. - arılaş quruluş: qarışıq quruluş. 1. 

aralat. arasıra. 

arlat  ərköyül uşaq. biricik oğul.  

arlı  1. arcanğ. namuslu. təysibli. mütəəssib. 1. arlağ. ədəbli. 

öclü. 1. öclü. öcü qalan. kinli. 1. kölgəli. onurlu. 

yapadonlu. donlu. abırlı. utanclı. utanıc. ismətli. namuslu. 

1. öykəli. ötgəli. öcgəli. öclü. kinli. 1. yapadonlu. namuslu. 

iffətli. donlu. abırlı. utanclı. utanıc. şərəfli. ismətli. 1. qara. 

ayıblı. - qara üz. - üzü qara.  

- arlı bərli kişi: qararsız kişi.  

- arlı bərli bolmaq: quşqululu olmaq. nə yapacağını 

biləməmək.  

- arlı bərli yanıt: qaçamaq cəvab.  
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- arlı bərli söz: bəlirsiz söz.  

- arlı bərli: qararsız. oynaq. güvənilməz. bəlirsiz. qarışıq. 

mübhəm.  

arlı  arçan. arçanğ. arçan. arcanğ. namuslu.  

arlıq  arçalıq. 1.təmizlik. nəzafət. nəzihlik. paklıq. 1. aralıq. - 

qapı aralığı: kavşıq. qağışıq. qağşıq. 

- arlıq belgisi: təqdirnamə. - arlıq ordeni: sərəf alaməti, 

nişanı. - arlıq kağazı: şərəf xetti. 

- küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan: qaldırımçı. 

süpürgəçi. 

arlıqamaq  arlığamaq. bağışlamaq. inayət edmək. 

arma  arma !:1. yadama ! yorulma ! yorulmuyasan 1. var ol ! yaşa!. 

armaq  1. arqurmaq. arqunmaq. ərinmək. yorulmaq. yadamaq. 

yadab bezar olmaq. - ac arnuğ susuz yalnız olub 

armayasın: yorulmayasan. - dinlənin armağız gedsin: oturun 

yorqunluğuz çıxsın. - yavlaq armışlaridi dinləndilər. 1. 

gərmək. uzatmaq. açmaq. qaldırmaq. - qolarmaq: əl 

qaldırmaq. 1. arıtlamaq. təmizləməq. 1. tazalamaq. 

silməq. - əlivi qirdən tazala. 1. armıq. xəsdə. kəsəl. 

gücsüz. yorqun. zayıf. 1. kəsəllənmək. xəstələnmək. 1. 
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yorqunmaq. tasamaq. içində qalanmamaq. daşmaq. 

qayğılanmaq. içi yanmaq. ürəyi yanmaq. əsirgənmək. 1. 

bıqmaq. bezmək. dərmansız qalmaq. - o qız ardı səni. 1. ( 

r <> l ) toğlamaq. tovlamaq. aldatmaq. - görək kim kimi 

ardacaq. - armaq taxmaq. armaq yuvmaq. - yağı məni ardı: 

toğladı. 1. utanmaq. 1. utanmaq. usanmaq. - alımlı görüb 

armadı: borclusun görməkdən utanmadı, usanmadı. 1. arıb 

dalmaq. dalmaq. yorulmaq. - ardım bitdim: yoluldum 

tükəndim. - ardım yoruldum. - ardım qaldım.1. ad. arman. 

imrə. istək. anğşar. izgi dilək. özləm. dilək. həvəs. 1. - 

armaq taxmaq: kələk yapmaq, yuvmaq. aldatmaq. 1. - armaq 

yuvmaq: kələk yapmaq. aldatmaq.  

armaqan  armağan.armağun. ərməğan. yarmagun. yarmaqan. 

(arnimək. ərəmənək. bağışlamaq. həsr edmək). 1. sıylıq. sıy. 

bələk. bülək. bulək. savğa. sovğat. soğat. hidyə. bağış (> 

bəxşiş). ödül. ata. pay. töhfə. bazarlık. hidyə. 1. bodut. 

cehiz. 1. göstəriş. dartıq. 1. yara izi. 

armaqun  bax > ərməğan. 

armalamaq  bax > armamaq.  

armalı  - armalı dünya: o dünya.  
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armamaq  armalamaq. aramaq. yoxlamaq. araştırmaq. arsalamaq. 

arzulamaq. istəmək.  

arman  armana. (< ərmək istənilən nə). {< 1. ər. ir + mək: varmaq. 

1. ara + maq. aramaq. arxamaq}. 1. ar. aranan. arnan. 

ararmın. ararmən. armın. əldə edmək istəmək amac, 

istək. arzu. amac. əməl. dilək. xiyal. fantezi. əldə 

edilməmiş amac. ərək. yaşamda yetilməmiş arzu. armaq. 

imrə. istək. anğşar. izgi dilək. özləm. dilək. həvəs. 1.zaq. 

uzaq. ötə. 1. onurlu. arlı. ədəbli. 1. varmamiş. qalmış. 

nakam. 1. ökünc. heyf. 1. arzu. arsu. istək. - armansız: 

mə'yus <> armanlı: ümütlü. 1. sıxıntı. 1. öcü göstərən söz. 

vax. bedərək. nahaqyalı. 1. istək. tilək. dilək. dilər. dilvas. 

dilək. bulqa. bulqama. arzu. əriz. əriş. ümid. istək. əsmə. 

əsi. amal. uynuş. ərmən. çatı. qatı. dilək. məqsəd. 

məqsud. niyyət. arzu. qəsd. 1. çara. 1. armınq. turqun. 

yorqun. 1. bir arzunun gerçəkləşməməsi durumunda 

duyulan üzüntü. xiyal qırıqlığı. 1. qıyın. gücəniklik. 

darqınlıq.  

- arman yadaman: birsaqli. dincsiz. yadavsız. dinüsiz.  

- arman edmək: qıyın edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

armana  bax > arman.  

armanalı  armanlı. istəli. müştaq. təmənnalı. tələbli.  

armanalmaq  armandamaq. 1. iztələnmək. istəklənmək. istəyi 

oyanmaq. arzılanmaq. şovqlanmaq. zovqllanmaq. 1. 

yorulmaq. arınmaq. ərinmək. boynu bükük qalmaq. 1. 

düşləmək. xəyal edmək. 

armanıp  ümütlənip. 

armanlamaq  armandamaq. düşləmək. xəyal edmək.  

armanlamaq  arzulamaq. umutlamaq. həsrət çəkmək.  

armanlı  armanalı. 1. istəli. müştaq. təmənnalı. tələbli. 1. darqın. 

küsgün. qıyınlı.  

armansız  - armansız dünya: çatışmayan dünya.  

armantamaq  armandamaq. bax > armanlamaq.  

armas  tarmas.  

armatan  armadan.arıvsız. yorulmaq bilmədən. durmadan. 

dinlənmədən.  

armav  quşqu. şəgg.  

- armav bolmaq: quşqulanmaq. nə yapacağını biləməmək.  

armavlandırmaq quşqulandırmaq.  

armavlanmaq  quşqulanmaq.  
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armavlu  qararsız. quşqulu.  

- armavlu bolmaq: qararsızlıq içində olmaq.  

- armavlu edmək: qararsızlıq içində bıraqmaq.  

armavluq  qararsızlıq. quşquluq.  

- armavluqqa qalmaq: qararsız olmaq. quşqulanmaq.  

armavsız  sübatlı. əzimli. kəsin qararlı.  

armaz  1.arınmaz. arlanmaz. sıxılmaz. utanmaz. kaşar. çaşar. 

ırsız. hırsız. arsız. usanmaz. 1.çalışqan. işcən. qayırt. 

qayrıt. qayrıq. 1. turan. duran. diri. yaşayan. canlı. ölməz. 

qalxan.  

armazlıq  işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. yaparqanlıq. 

çalışqanlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırqanlıq. 

qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik. 

armıq  1. qalın bez. əba. 1. armaq. xəsdə. kəsəl. gücsüz. 

yorqun. zayıf. 

armın  axız. axır. axar. yumşaq. mülayim.  

armınq  armınğ.arman. turqun. yorqun.  

armınlıq  axızlıq. yumşaqlıq. mülayimət.  

armıt  armıd. almurt. almurut. kərtmə.  

- armıdın sapı var, üzümün çöpü: güc bəğənmək.  
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- armıd dibinə düşər: soydan gələn, soy özəlliklərin daşır.  

- bəyarmıdı: iri, dadlı armıd çeşiti.  

- yaban armıdı: gəlinboğan.  

- armıd çeşiti: qabığıqalın. qalınqabıq.  

- armıd qabağı: arımıd biçimində olub, süs qabağı.  

- iri armıd: qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 

- küp armıdı: küpən. yekə, goppan, pota armıd çeşiti.  

- qarpız armıdı: qopuz armıdı: yay sonu yetişən iri, sarı, sulu 

armıd çeşiti.  

- az dadalı, turşumsu armıd çeşiti: qaratıqız.  

- armıt çeşiti: qaramoru. qaramoruq.  

- əkşi, turş, sulu armıd çeşiti: qaradal.  

- meşə armıdı: yaban armıdı: qarçın. qorçın.  

- uzun incə, sulu yumşaq armıd çeşiti: qadınbarmağı.  

- iri armıd, armut: qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 

- xam armut: çiy kərtmə. - armud çeşiti: boz doğan.  

armız  yarmız. ara. yarıq. ərik. cırıq. çatlaq.  

armut  bax > armıt.  

armuz  iki nərsənin arasında olan çatlaq. gəmi qaplamaları 

arasında olan çatlaq.  
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armιyasan !  yorulmuyasan !. 

arna  1. adaq. adanmış. 1. ixtisas verilmiş. arnal. arnap. 

arnalın. 1. xana. axıb duran çay. ark. yab. su yolı. yol. 

yılğayul. yırğa yolu. yırza. dərya. say. çay. özən. 1. yer. 

1. cədvəl. 1. irmaqdan, axardan bir qol. 1. arın. arınma. 

yarın. yarna. yarınma. kəffarə. - bunun arını kimə düşür: 

bunun kəffarə kimə düşür. 

arnaq  ərnək. barmaq ucları.  

arnamaq  bağışlamaq. həsr edmək. armanaq. təqdim edmək.  

arnaş  əlac. dərman.  

arnaşlı  onarlı. onulur > olunur. çaralı. çarəli. otlu. otalı. düzəlir. 

şəfalı. çıxılır.  

arnaşsız  onarmaz. düzəlməz. əminməz < yəminməz < yamınmaz 

<> yapınmaz <> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq). 

onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. şəfasız. üzgün. 

dərmansız. davasız. öldürücü. ölümcül. əlacsız. 

acınacaq. buncağız. çarasız. çarəsiz. çıxırsız. düzəsiz. 

onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. çarasız. tabsız. 

dayanaqsız. sökük. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. gəvşək. damarsız. güvənilməz. gücsüz. 
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yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. 

qaq. qax. aylaq. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. zavallı. 

iqtidarsız.  

arnavud  - günry arnavud eli: tosqa. 

arnayı  məxsus. 

arnayıl  ərəkcə. tən. özəl. məxsus.  

arnıc  ərinc. utanmalı, arsıq nə.  

arnıq  arnış (< arınmaq). tovbə.  

arnış  bax > arnıq.  

arnuç  arınçu. ərinçü. suç. günah.  

arnuq  arnuğ. armıq. yorqun. 

arnuqlatmaq  yormaq. 

arpa  1. büyü. tilsim. şamların oxuduğu dua 1. taxıl. adιrman. - 

arpa arpa: ala bala. tikə tikə. oğuq oğuq. ufaq ufaq. incə incə. 

- arpa arpa eylədim yüz kəz hesab. 1. arpacığ xəsdəliği.  

- arpa boylu: qıssa boylu. 

- arpa əkən buğda biçməz.  

- arpası artıq düşmək: azmaq.  

- arpaçıdan borc alan, axırın tez satar.  
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- arpa ilə buğda qarışığı: qardığar.  

- başağı qara olan arpa: qaraqılçıq.  

- bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. - 

arpa tobrası: köynük. 

- arpa samanı: heyvan yemi.  

- arpa suyu: birə. pirvə. abco.  

- arpacı quşu: hər nərsəyə boynanan, tabe olan kimsə.  

- yaban arpası: yulana oxşar bitgi. arpağan. 

- yalavac arpası: qılcıqsız arpa.  

arpacı  falçı. 

arpacıq  1. göz qapağı ucunda çıxan qabarcıq, sivilcə. 1. hər 

nədə olan kiçik baca (tüfəngin amac gözü, fotoqrafırın gözü 

kimi) 1. bürtük. gözdə çıxan arpacığ. itdirsəyi. 1. göz 

qapağı qıyısında çıxan cuş. çövzə. gəlincik. itdirsəyi. 

- arpacıq soğan: kiçik, dayanıqlı soğan çeşiti. 

- arpacıq soğan: kiçik, dayanıqlı soğan çeşiti.  

arpacuq  arpasuq. abco.  

arpaç  bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. baxşı. bətçi. büyücü. 

əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. ırkıl. ırqıl. falçı. görümçü. 
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gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. 

kahin. cadugər. kahin.  

arpaçı  - arpaçı göyərçini: gördüyünə inanan. göz qulu.  

arpaçlıq  bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. 

bətçilik. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. 

savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

arpağan  yulana oxşar bitgi. yaban arpası.  

arpaq  arpağ. arbağ. arpağa. arbağ. arvıç. arvış. 1. bir bəlanı, 

qarqını yox edmək, uzaqlatmaq üçün oxunan söz, vird. 

xəsdələrə oxunan ovsun. dua. büyü. üfür. üfürük. cadu. 

sehr. 1. ruh. - bügü yapmaq: ovsunlamaq. - bügü pozmaq: 

ovsunu çözmək. 

arpaqa  arpağa. arpağ. arbağ. arvıç. arvış. xəsdələrə oxunan 

ovsun. dua.  

arpaqan  arpaya bənzər başağı bulunan.  

arpaqçı  arpağçı. arbaqçı. ovsunçu. büyücü. üfürükçü. cadugər. 

sehirçi. bügüçü. bükücü. ovsunçu. sehirçi. 
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arpaqçılıq  arpağçılıq. büyüçülük. bügüçülük. bükücülük. 

üfürükçülük. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

ovsunçuluq.  

arpalamaq  arpa vermək.  

arpalanmaq  arpa yiyəsi olmaq.  

arpalıq  arpalıq. 1.dinc, incimədən para qazan yer. 1.maaş. 

dəraməd. gəlir. 1. heyvan dişlərində yaşla silinən izlər. 

bu silinti ilə onun yaşı bəllənir.  

- arpalığı silinən at: çox yaşlı at.  

- verilən atın dişinə (dişinin arpalığına) baxmazlar.  

arpalış  talaş. uğraşma. qucaqlaşaraq sarmaş dolaşmaq. 

arpalmaq  çox yorulmaq. didinmək. 

arpamaq  arbamaq. ovsunlamaq.  

arpanmaq  (heyvan) arpa kəsəlinə tutulmaq.  

arpasuq  arpacuq. abco.  

arpcuq  < arpa cuq < arpa suq < arpa suv: arpa suyu). pirvə.  

arpej  artbağıc. artbac. bir akord səslərinin arxa arxaya 

çalınması.  

arpıdan  yarpıdan. şaşırtan. sərsəmlətən. ürkütən. bezdirən. 
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arpımaq  yarpımaq 1. şaşırmaq. səndələmək. çəkinmək. ürkmək. 

bezmək. cəsarəti qırılmaq. canı sıxılmaq. 1. çarpımaq. 

zərər görmək. xərab olmaq. arpımaq. yarpımaq.  

arpıtmaq  yarpıtmaq. səndələtmək. şaşırtmaq. ürkütmək. 

bezdirmək. apındırmaq. yapındırmaq. qapındırmaq. 

düşürmək. duraqsatmaq. quşquya düşürmək. 

abzıratmaq. yıldırmaq. sindirmək. sərsəmlətmək. 

arrıq  1.bərk təmiz. - arrıq ney. 1. zəifül nəfs.  

ars  - ars ars hürmək: incə səslə hürmək.  

arsa  arasun. arsın. aras. 

arsaq  aras. arassa. qatıqsız. qatqısız. arın. təmiz. buz kimi.  

arsal  1. (< r <> l. al: qırmızı). arsıl. arsik. qumral. qumral. 

qonural. qonqural. - arsal saç. qızıla çalar saç. qumral saç· 

1. (< ara (orta)+səl). ortalıq. ortada olan. aralıq həm dişi 

həmdə kişi olan nərsə. aslıq. 1. ərkək dişi olan heyvan. 1. 

qumral. qonural. - ar. arsıl. arsiq. - arsal saç. qızıla çalar 

saç. qumral saç. 1. arsıl. arsıq. ar. al. şabalıt, qəhvə, 

qızımtıl sarı rəngi. qumral. qonural. - ar nə: arsal. arsıl. 

arsıq.  
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arsalamaq  arzulamaq. armalamaq. armamaq. aramaq. yoxlamaq. 

araştırmaq. istəmək.  

arsalıq  1. ( r <> l ) alsalıq. alaşalıq. alsalıq. bir yallı (yanlı) 

olmayıb ortada qalan. ərkək dişi. iki cinsli. ərlikdən kəsik. 

qısır. 1. arassalıq. siliklik. sililik. ismət.  

arsar  1. suç. cəza. borç. 1. şaşqın. asımlı. şübhəli. 1. sıxıntılı. 

dalqın. şaşqın. quşqulu.  

- arsar bolmaq: quşqulanmaq. qararsız olmaq.  

- arsar edmək: quşqulu ettirmək. etgiləmək.  

arsarlandırmaq  qararsızlıq içində bıraqmaq. quşqulandırmaq. 

arsarlanmaq  quşqulanmaq. qararsız olmaq.  

arsarlı  qararsız. quşqulu.  

arsarlıqsız  qəti'. kəsin. sasılmaz.  

arsarsız  əzimli. qararlı.  

arsarsızlıq  qətiyət. kəsinlik. sasımazlıq. 

arsat  1. (> arastə (fars)). yasal. yasanmış. yasalmış. düzənmiş. 

dizili. 1.> rastqar. rəstqar. 1. (> arastə (fars)). düzənli. 

biçimli. münəzzəm.1. doğru. 1. dinc. dincək. ılımlı. 

yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. soğuqqan. 
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orta gedişli. orta yağdaylı. salqın. salqınıq. uysal. uysaq. 

mulayim. e'tidallı. mö'tədil.  

arsatlamaq  arastlamaq. arsanlanlamaq. arıtlamaq. bəzəmək. 

tüzətmək. düzətmək. 

arsayış  artlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. 1.arayiş. ( < 

araslanmaq. arınmaq.). bəzəniş. bəzənmə. bəzəkləniş. 

donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. süsləniş. 

süslənmə. təzyinləniş. təzyinlənmə. 1.ayıqlama. 

ayıqlayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış. 1.arayiş. süsləniş. 

bəzəniş. donatış. 

arsıq  ( r <> l ) alsıq. arsal. arsıl. 1. arsik.(< r <> l. al: qırmızı). 

alsal. ar. al. şabalıt, qəhvə, qızımtıl sarı rəngi. qumral. 

qonural. qonqural. - ar nə: arsal. arsıl. arsıq. 1. aldağ. 

tovlaq. duzaq. yalan. tələ. 1. alsıq. aldağ. tovlaq. duzaq. 

yalan. tələ. 1. ərinc. arnıc. utanmalı nə. 1. aldanmış kimi. 

1. arsıy. arçıl. utanan. saxlanan. sağınc. 

arsıqmaq  ( r <> l ) alsığmaq. aldanmaq. tovlanmaq. yalanlamaq. 

yalan demək. - qız, arvad məni arsıqdı. - arsıma, düzün de. 

- arsıqmadan: aldamadan.  
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arsıqmaq  arsığmaq.(< al). aldanmaq. 

arsıl  arsal. arsıq. ar. al. şabalıt, qəhvə, qızımtıl sarı rəngi. 

qumral. qonural. - ar nə: arsal. arsıl. arsıq.  

arsıldav  arsıldav.kükrəmək. bökirmək. 

arsın  arvın. ardın. 1. mə'sum. 1. sınav. sınağ. dənətim. 

imtahan. azimayiş. 1. təcziyə.  

- arsın!: arınsın!. arquş!. sınsın!. sinsin!. nuş!. nuş olsun!.  

arsıncıq  yarsıncıq. murdar. pis. iğrənc.  

arsıtmaq  yarsıtmaq. tiksindirmək. yormaq. irgəndirmək.  

arsıy  1. arsıl. arçıl. utanan. saxlanan. sağınc. 1. arsız. sırtıq. 

dişlərini göstərmə, sırıtmaq, sırtılmaq. 

arsız  1. ırsız. hırsız. donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. qaldaban. 

çaldaban. namussuz. iffətsiz. uysuz. utsuz. utancsız. 

uyancsız. utanmaz. kaşar. çaşar. şərəfsiz. alçaq. üzsüz. 

qaraçı. çığırtqan. rəzil. 1.dilənçi. dilənən. üzlücə dirənib 

nərsə istəyən. 1. arsıy. sırtıq. qölgəsiz. onursuz. 

yapadonsuz. donsuz. abırsız. utancsız. utanıcsız. 

ismətsiz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. 

dişlərini göstərmə, sırıtmaq, sırtılmaq. çörçək. ədəbsiz. 

qacıqöz. utanmaz. arlanmaz. qaltaq. yırtlas. utsuz. utsız. 
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utuz. qutuz. utanmaz. qamamaqan. yezbet. vicdansız. 

namussuz. qadaus. isiz. ısız. həyasız. qaltaban. 

pezəvəng. namussuz. şarlatan. qaltaban. şaqılban. 

yalançı. namussuz. utanmaz. ədəbsiz. yırtıq. sırtıq. 

həyasız. yırtlaz. qorxmaz. utanmaz. uyatmaz. güstax. 

kəpək. namussuz. üzsüz. üzü bərk. utanmaz.- arsız 

üzsüz kişi.  

- arsız arsız: utanmadan. üzlücə. - arsız pirsiz: utanmaz, 

sayqısız. 

- dayaq arsızı: dayaq uysuzu: dayaq yeməkdən utancın, 

uyatın itirən. dayaq düşgünü. kötəyə alışıb aldırmayan.  

arsızlıq  şarlatanlıq. qaltabanlıq. şaqılbanlıq. yalançılıq. 

namussuzluq. üzsüzlük. üzlülük. utanmazlıq. həyasızlıq.  

arslan  arslan. salcuq. saltuq. salsuq. salan. sallayan. cuman. 

igid. - salcuq su başı: yügrək ( iti, üyrəkli). qoşun başı.  

- arslan ağzından ov alınmaz: güclülərlə alışverişdə hər nə 

gözlənə bilir.  

- arslan ağzına girmək: qorxunc işə girişmək.  

- arslan yatağından bəllənir: kişi yaşadığı yerdən tanınır.  

- arslanı yatağında avla: kişini yaşadığı yerdən avla.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

808 

- arslan ağzından almaq: əldə edilməsi çox çətin. gücünlü. 

zorunlu.  

- arslanla gəzən daşa, tüküylə gəzən ləşə qonar.  

- arslanla tərazı arasındaki bürc: başaq. - qızıl arsla: al, 

güclü kişi. 

- könüllər olsun arslan yatağı.  

- könüllər olmuş arslan yatağı. 

- könülsüz arslan olmaz.  

- qan dolaşan könüldə arslan yatar. - arslan sütü: xoca suyu. 

qoca suyu. rakı.  

- iki arslan bir dəriyə sığmaz. 

- könüllər olmuş arslan yatağı.  

- könüllər olsun arslan yatağı.  

- arslan quyruqu: bitgi adı. fırasyon.  

- qardan arslan: arslan göstərişli, içi boş nərsə. gücsüz nərsə, 

kimsə.  

arslan  aslan. - əkmək aslan ağzında: keçim sağlaması güc durum.  

arslanca  arslan kimi. arslan özəlliklərinə yiyən.  

arslancıq  kiçik arslan. arslan yavrusu.  

arslanlayu  arslan kimi. arslanımsı.  

arso  dəğərsiz nərsə. alçaq. düşük.  
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arsoq  arsuq. aras. arıs. arın. təmiz. tüzük. düzük. düzgün. düz. 

doğur. gözəl. iyi. uyqun. yola. nəzimli. nəzmli. 

arsuq  bax > arsoq.  

arsun  1. əfəndi. ağırbaş. 1. rahata ərmiş. yengəl. yüngül. 

huzurlu. 1. arğın. ahistə. yavaş. sağın. 

arşan  şəfali su. qaynarca. mə'dən suyu. qazlı su. 

arşatçı  araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. gözələmçi 

<> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. 

çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. 

içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. 

işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.  

arşıqmaq  aldatmaq. - arşuqtur: aldat.  

arşın  (1.< ərşin (< ərmək: uzanmaq). (1.< yarşın (< yarmaq). 1. 

gəz. kəz. ölçü. qarı. qolun omuzla bilək arasında qalan 

bölümü. yetmişbir cantimetrik uzunluğ ölçüsü. 1. arış. 

uzunasına dartılan ip. 1. əriş. gəz. orta barmağ ucundan, 

dirsəyə dək olan uzunluq ölçüsü. 1. barmaqların ucundan 

omuza qədər uzanan boy ölçüsü. 1. basaqların, 

addımların arası. addım. - arşını böyük: yekə addımlı. - 

arşınların açmaq: açıq addımlarla, çapıq yerimək. ayax 
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götürmək. 1. sayac. ölçü. hesab. 1. quruntu. xulya.  

- yarım arşınlıq ara ölçüsü: attım. atım. ayaq.  

- iki atım boyu vardır. - yarım arşın: qolun dirsəkdən aşağı 

bölümünün yarısı. oniki barmaqlıq aralıq.  

- arşının üçdə biri: əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları 

arasında olan aralıq. qarış.  

- yarım arşın uzunluq ölçəyi: ayaq. qədəm. fut. - on ayaq 

uzunluğunda. 

- bir arşının üçdə ikisi: çıq. çiq. 

- hərkəsin arşınına görə bez verməzlər, hərkəsin 

yorulduğu yerdə ev yapılmaz. 

- qılınc çəkib baş alır, arşın çəkib bez alır, yorulduysa yer 

alır.  

arşınlamaq  ərşinləmək (< ərmək: uzanmaq). 1. açıq addımlarla, çapıq 

yerimək. 1. arşınla ölçmək. 1. tutamlamaq. qəzləmək. 

gəzləmək. kəzləmək. ölçüərmək. ucdan uca ölçmək. 

qarışlamaq. ölçmək. miyzalamaq.  

arşınlıq  ərşinlik. bir arşın boyu olan.  

art  1. dal. öt. - arta qalmaq: artıqlanmaq. 1. atmaq, 

yüklətmək, birinə yardım olmaq işi. 1. dağ keçidi. 1. 

üstəmə. zam. bahalaşdırma. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

art  ard. 1. son. sonra. alt. mabə'd. 1. dəgirmana buğdanı 

azar azar tökən quni, qıf. 1. dal. geri. arxa. iz. 1. alt. 

1.ard. arda. ertə. sonra. bir çağdan həmən, elə sonra 

gələn çağ. bir sürənin, vaxdın arddan gələn çağ. (gün. 

həfdə, ay, il).  

 iğnəardı: sıx, kip tikiş. izbəiz, dalbadal tikiş.  

- ard arda: çabuq çabuq. tələsikcə. durmadan. 

- ardı kəsilmək: bitmək. tükənmək. - ard ardaç: sürməl. 

təvali.  

- ard ardına uzanmaq: ardıçlanmaq. qatarlanmaq. tirqəşmək. 

tirkəşmək. tirənmək.  

- ard arda: ulam ulam. sıra sıra. arxa arxaya. 

- ardına, sırtına qoymaq: artmaq.  

- ardı sıra gedmək: irgəşmək. ərgəşmək.  

- ard arda: ardı kəsilmədən: durmadan. bidüzüyə. birdüzüyə. 

ha birə. 

- ardına baxmamaq: dalına baxmamaq. aldırmamaq. iti 

qaçmaq.  

- ardını boşaltmamaq: ardın buraxmamaq. vaz keçməmək. - 

arda qalmaq: artıq olmaq. sona qalmaq.  
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- ardından yüz it hürməyən qurt sayılmaz. 

- ardı olan: ardıcıl. seryal. dizi. düzü.  

- ardın ardın: dalıdan dalıya. geridən geriyə. - arta qalanlar: 

qarlanlar. bəqaya. - göz ardı edmək: saymamaq. 

özənməmək. diqqətə almamaq.  

- ardı arası, arxası kəsilmədən: heç durmadan. 

- ard arda: artılan. artılanaraq. dal ba dal. qırılmadan. sürəkli. 

əksilmədən. - artlan qazanır. - artlan gəl ged varıdı. - artılan 

gəlişmə. - artılan şişinmə, şişmanlama.  

- dalından, ardından gedmək: ardlamaq. güdmək. izləmək. 

izərmək.  

- qulağ ardı edmək: savışdırmaq. savsaqlamaq. başdan 

edmək, qoğmaq.  

- arda qalan: ardan. artıq. qalmaş - qalmanı aranıza 

bölüşdürün.  

- dalından, ardından gedinilmək: ardlanılmaq. izlənmək. 

izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. güdünülmək. - hara 

baxırsam, onun izi izlənilir.  

- it ardına bıraqmaq: it götünə (qıçına) soxmaq: çox 

alçatmaq.  

- ardına düşüb sürdürmək, qoğlamaq: artmaq. artırmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

itələmək. itmək. 

- art aradan: uzaqdan uzağa. dolaysıyla.  

- art qaşı: əğrək önü. yəhər qaşı: yəhərin ön arxasında olan 

belli yüksək yerləri.  

- ard arda: tez tez.- sıxı sıxı gəlib gedir. 

- ardı kəsilmək: sona varmaq.  

- artsız arasız: ardı arası kəsilməksizin: davamlı.  

- ardınca: ardı sıra.  

- art ayaq: qıç ayaq. geri ayaq.  

- ardı sıra: arxası sıra. dal ba dal. mütəaqibən. geridən bağlı, 

müttəsil.  

art  ard. 1. uca, arxalı, kürəkli yer. hündür dağ. gədik. boyun. 

ənsə. - art tundi: tümdi. gədik qarla bağlandı. - art yış: 

yoxuş eniş. 1. uyu. arxa. arqası sıra. mütəaqip. arxasında. 

üzündən. dolay. - art !: sikdir !. rədd ol !. çəkil !. 1. utım. 

udım. uyım. arxa sıra. arxa. mütəaqib. 1. ərt. əğələnmiş, 

kəsilmiş, cığıryol. ərməyə, keçməyə bir yol. dar yol. keçit. 

1. ard. alt. - ardında bədov at var, düşman qarşına bat bar.  

art  art (1< yart: çapıq yer. (< yarmaq). 1 < artmış. hündür. 

yoxuş. qalın). gədik. boyun. bel. dağ beli. göğüş. döş. 
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sinə. sırt. arxa. kürək. örüş. kövşən. (sarp yer. yoxuş. 

təpə). - art saç. arxa saç. ənsəyə düşən saç. - art qarlandı: 

örüşü qar bürüdü. - art aşıldı: dağ, təpə keçildi. - yük arttan 

aşrıldı: yük dağdan aşırıldı, ötgərdi. - boğac art: zor keçitli dağ 

sırtı. - art tündü: gədik qapandı. - ərməkügə, eşik art olur: 

təmbələ qapı dağ beli görünür. 1. arx.arxav. arğav. yapyol. 

arx yol. cədvəl. kanal. 1. son. arxa. - art qözüvdə: son 

zamanlarda.  

- toturnu artayı: neysan ayı.  

- art ayırmaq: ortaq malları ayırmaq. ortaq malları bölüşmək.  

- artdan alqa: doğumdan ölümə qədər. ömür boyu.  

- artı bolmaq: bitmək. tükənmək.  

- artay.  

- toturnu artayı: neysan ayı.  

arta  arda. 1. çavuşların əldə tutduqları dəğnək. 1. ək. - arta 

vurmaq. artalamaq. əklətmək. yamamaq. 1. əkləm. əkləmə. 

nərsənin olduğuna artırılmış nərsə. - qəzetə artası, 

əkləməsi: vijə namə. 1. ard. ertə. sonra. bir çağdan həmən, 

elə sonra gələn çağ. bir sürənin, vaxdın arddan gələn 

çağ. (gün. həfdə, ay, il). 1. mərtəbə. kəzək. kərə. tapkır. 
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yol. yolu.  

sırıq ağac. uzun dəğənək, dirək. - ardalı çavuş: əlində 

uzun dəğnəkli çavuş.  

- arda, geriyə qalan: baqi.  

- arda qalmaq:artıq olmaq. sona qalmaq.  

arta  arda. ardıl. 1. uzun dəğnək. hükümdar, qomutan əsası. - 

ardalı çavuş: çubuğuqlu çavuş. 1. bəlgə, işarət üçün tikilən 

dəğnək. 1. çəlik qələm. daş, dəmir yontmaqda işlənən 

tıraş qələm. 1. ardcı. xəlifə. ardı sıra gedən. 1. ark. arxa. 

dal. artıq. - arda uymaq: ardına dalına düşmək. 1. orta. 

artac  artaç. artırma. müzayidə.  

- ard ardaç: sürməl. təvali. 

artacı  ardacı. arxacı. - qoşunun arxacı, dal qaravulu: gerik.  

artaç  ardaç. zəncir. 

artaç  bax > artac. 

artaq  ardaq. 1. nazlı. hörmətli. sevgili. möhtərəm. sayqı. şərəf. 

- ardaqla: say. hörmət elə. şırmarıq. - ardaqım: canım. 

sevgilim. - ardaq bəlgisi: şərəf ondəri. - ardaqtal: sayılmaq. 

1. artdağa. yədək. 1. pozulmuş. pozuq. qarışmış. çürük. - 

artaq beyin. - artaq düzün. 1. yasqaş. mundar. təmiz 
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olmayan. - artaq para. 1. ağır. pis. pisəlmiş. kötüləşmiş. - 

sökəl tınığı artaq. - işlərimiz artaq: xəstənin nəfəsi ağırdı. - 

halım çox artaq. 1. artıq. ölçüdən, normadan çox olan. - 

yorqandan artuq ayaq kösülsə üşüyür. 1. müfrit. ifrat edən. 

1. qarışıq. 1. əqəb mandə. 1. giran (fars) < girən. batman 

(girmək: batmaq). ağır. çox. qarqın. 1. pozuq. pozuqluq. 

kötük. pis. pisəlmiş. 

artaqan  bərəkət. artuq. fazla. bol.  

artaqər  ardagər. əməkdar. iş görsətən. qocaman işçi. işgər. 

artaqi  ardaki. bayağı. önqrəqi. önqki. yönəki. pəs. yay. 

cönököy. bayaq. əsgi. 

artala  ardala. 1. daşıqa. daşqa. qatarın, tıraktorun arxasına 

bağlanan çanğ. lapek. 1. atın sağrına salınan şiltə.  

artala  ardala. yancıq. yandan, böyürdən asılan çanta.  

artalamaq  ardalamaq. irdələmək. incələmək. araştırmaq. tədqiq, 

tətəbbö', mutaliə edmək.  

artalamaq  arta vurmaq. artlamaq. əklətmək. yamamaq.  

artalda  sağın. gözlə.  

- artal da barma ala yaxa. sağın gedmə oraya.  

artalı  ardalı. ardalu. yönətici. əmir.  
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artalı  ardalı. dardalı. daldalı. ardıcıl sıralanma.  

artalı  ardalı.dalba dal. ötləş ötləş. qıt qıt.- düşdük ötləş ötləş 

qıyınlara: çətinliklərə. 

artalıq  koridor. rahro.  

artalmaq  ardalmaq. artlaşmaq. at üstə iki kişinin qoşa oturumuna 

deyilir. 

artalu  ardalu. ardalı. yönətici. əmir.  

artam  dalı. son. axır. - artamını gözlə gilən işqə sürə: dalını 

düşünüb işə bağla.  

artam  təkəlti. yəhərin altına qoyulan gecim.  

artama  ardama. 1. arama. arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. 

izləyiş. axdarma. axdarış. kaval. 1. arıtma. arıtlayış. arıtış. 

artlayış. arsayış. ayıqlama. ayıqlayış. darayış. daraş. 

özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. təmizləmə. safatma. 

saflayış. safatış.  

artamaq  1. artaşmaq. pozulmaq. kötüləşmək. dəğişmək. 

xarablanmaq. - şey şüyüm qaldı artadı. - qocalığa ayıb 

yoxdu, artmasa əgər. - işi onun artaşıb. - artamış kopoğlu. 1. 

artaşmaq. dalınca düşmək, gedmək. - ərən qamuğ, artadı 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

818 

nələr uyu: hammı mal dalıca getdi. 1. pozulmaq. 

kötüleşmek. pisəlmək. 1. yubaltmaq. tə'xir edmək.  

artamaq  ardamaq. 1. irdamaq. arktarmaq. 1. ardına söyləmək. 

qeybət edmək. 1. qüdmək. izləmək. qovalamaq. tə'qib 

edmək. 1. sona qalmaq. dalı qalmaq. 1. ölənlərdən sonra 

artığına yaşamaq. 1. artıq gəlmək. 1. aramaq. izdəmək. 

izləmək. axdarmaq. 1. artanmaq. artaymaq. atlanıb, 

aşlanıb, aşıb keçmək. aşmaq. təcavüz edmək. 1. 

artanmaq. yolları keçib, gedib ardda qoymaq.  

artamçı  arğamçı.at ovsarı.  

artamış  ardamış. ardmış. artmış. qalıq. qalmış. əsgimiş.  

artan süyşən  oğlan uşaq. 

artan  ardan. 1. bəqaya. 1. fazil. 1. qalan. qalma.- gecə 

yeməyindən qalma heç bir nə yoxdur. 1. ütrək. üdrək. az 

ikən artan nərsə. 1. pozan. pozucu. xarabkar. 1. ardan 

(fars) < arıtlayan (< arıtlamaq). sumaqpalan. süzgəc. 1. 

arda qalan. artıq. qalmaş qalıma. baqimandə. - qalmanı 

aranıza bölüşdürün. 1. ardıc. qalan. baqi. geridə qalan. - 

qalan on tümənidə verdim ona. 1. yığılan. toplanan. 
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artan  ardan. ardıc. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. geri, 

geridə qalmış nərsə. geriçi. mürtəce'. qalan. 1. qalıntı. 

qalqın. qaltaq. çaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. 

evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. arda, 

geriyə qalan nərsə. baqi.  

artana  ardana. bir illik dana. bir illik dəvə. iki yaşar dana. 

artanılmaq  ardanılmaq. ardsanılmaq. aranılmaq. axdarınılmaq. 

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. istənilmək. 

tələb edinilmək.  

artanış  ardanış. (< ard danış) qapız. qayız. dadiqodu. qeybət.  

artanma  ardanma. aranma. arayınış. axdarınma. axdarınış. 

izlənmə. izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. 

izdəyiniş.  

artanmaq  artamaq. 1. artaymaq. atlanıb, aşlanıb, aşıb keçmək. 

aşmaq. təcavüz edmək. 1. yolları keçib, gedib ardda 

qoymaq.  

artara  ardara. dəvam. tətabö'. - ardarası kəsilmədi.  

artaradan  ardaradan. dolaysiylə. dalsıcan. bilmünasibət.  

artaraq  artıraq. artığraq. çoxraq.  

artası  ardası.ardı. ertəsi. sonrası. dalısı.  
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artasız  arxasız.dönək. qancıq. oransız. oranşsız. qərarsız. 

duraqsız. dayaqsız. dayasız. durumsuz. durmaz. 

dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. dəvamsız. 

yeltək. gəlgeç. dibsiz. cıdamsız. bozyel. poyraz. tutaqsız. 

yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız. 

sürəksiz. subatsız. 

artasızlıq  arxasızlıq.tutaqsızlıq. dönəklik. yasasızlıq. təkyəsizlik. 

söyəksizlik. söyəngəsizlik. tapıqsızlıq. allaqlıq. 

güvənilməzlik. dabansızlıq. 

artaşmaq  artışmaq. (1. < ar. art. ard. 1. ara: yer. meydan). 

aralaşmaq. bir araya gətirib, ard arda qoyub, artışıbda, 

birləşmək, çoxalmaq, yığılmaq. qoşulmaq. 1. bax > 

artamaq. 1. birbirinin üstünə çıxışmaq, üstəşmək. 

şuluqluq düşmək. qarışıb savaşmaq. pozuşmaq. - yalnıq 

için artaşdı: el birbirinə qarışdı.  

artat  pozuq. xarab.  

artatmaq  pozmaq. xarab edmək. - işi artatıb qoydu. - sağın artatma 

özün.  

artavan  ardavan. maya.  

artaymaq  artanmaq. atlanıb, aşlanıb, aşıb keçmək.  
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artbac  artbağıc. arpej. bir akord səslərinin arxa arxaya 

çalınması.  

artbaqıc  artbağıc.arpej. artbac. bir akord səslərinin arxa arxaya 

çalınması.  

artbölqə  ardbölgə.gizli bölüm. hinterland.  

artbösqün  iri sağırlı heynan.  

artcı  bir quramın gerisində yerləşib, qoruqçuluq edən bölüm. 

əqəbdar. poştiban.  

artcıq  dönərayaq. rədif. 

artçağ  qiyamət. aqibət. sonuc. nəticə. 

artçı  ardçı. 1. ardıc. xəlifə. 1. çəri ardı. 

artçılal  ardçılal. demoqrası. 

arter  atardamar. şahdamar.  

arteş  {< 1. artmaq. 1. araşmaq: bir araya gəlmək. bax > 

artaşmaq.}. 

arteş  artış < artaşmaq: artışmaq. (1. < ar. art. ard. 1. ara: yer. 

meydan). aralaşmaq. bir araya gətirib, ard arda qoyub, 

artışıbda, birləşmək, çoxalmaq, yığılmaq. qoşulmaq.  

artı  ardası. ertəsi. sonrası. dalısı.  
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artıc  ardıc. ardan. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. geri, 

geridə qalmış nərsə. geriçi. mürtəce'. qalan. 1. qalıntı. 

qalqın. qaltaq. çaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. 

evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. arda, 

geriyə qalan nərsə. baqi.  

- qaratoyuqgillərdən, qara boyalı ardıc quşu: qara bağal.  

- qara ardıc ağacı: qaraqurut. 

artıc  ardıc. ardıç. ardış. 1. çal. xal - xal. çin - çin. 1. arab. 

aralıq. çatını (səqfi) örtən incə dirəklər, kirişlər. 1. ardıç 

quşu: qara toyuq. 1. çandavıl. qoşunun arxasın saxlayan. 

çəri ardı. himic. əqəbdar. tumdar. 1. ardçı. xəlifə. 1. bir 

ağaç türü. 1. ardıc quşu: qara toyuq.  

- ardıc saqqızı: ağgünlük. 

artıcıl  ardıcıl. 1. davamlı. sürəkli. ulaştırı. müttəsil. 1. ardı olan. 

seryal. dizi. düzü.  

- ardıcıl sıralanma: dardalı. daldalı. ardalı. 

artıcıllıqla  ardıcıllıqla. dalbadal. peyvəsdə.  

artıç  ardıç. bax > ardıc.  

artıçlanmaq  ardıçlanmaq.ard ardına uzanmaq. qatarlanmaq. 

tirənmək. tirqəşmək. tirkəşmək.  
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artıq  ağqın. aşqın. çox.  

artıq  artuq. 1. bol. artaqan. bərəkət. fazla. 1. ağuğ. - yol uzaq, 

azığ yox, yayağ, yükü ağuğ (artuq). 

artıq  artuq. 1. göğüslük. peşgirə. 1. tay. yükün hər bir qolu. 

yüklətilən yükün bir dəngi. - on artıqlıq yük. - at üstündə, iki 

artıq ortasında oturdu. 1. üstək. üstəlik. çox. - mən üstək 

verdim. 1. fazla. ifrat. 1. əkiş. aşqal. zibil. 

1.artıqmac.geçgin. keçgin. başqa. çox. qarqın. böyük. 

aşırı. dolqun. dolu. doluq. - bunun dəğəri çox geçgindir. 

1.bundan sonra. bundan böylə. bundan belə. ayrıq. 

artıqmac. geçgin. daha. başqa. - ağlamaq bəsdi, daha gül. 

- bir az daha. - bir kərə daha. 1.çox. böyük. aşırı. dolqun. 

dolu. doluq. - dolqun gəlir. 1.hələ. daha. hənuz. - daha 

gəlməyib. 1.kən. artıqmac. 1.töküntü. qalıntı. 1. qalan. 

bundan artıq. - qalan yemirəm. 1. qalan. artda qalmış. 

artıq. - qalanında saxla yarına. 1. qalan. qala. qalı. qayri. 

qayıqın. başqa. daha. - qalan gecdi, gedəlim. 1. öylə isə. 

şimdi. imdi. indi. daha. o halda. 1. töküt. izqal. izqalat. 

izqalıt. nərsədən geriyə qalan, tökülən bölüm. 1. ujey. 1. 

bəsdi. - soxma artıq: qaqma bəsdi. 1. gec olmadan. - artıq 
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gedməliyik. 1. ağtıq. ağdıq. artıqmac. çox. qarqın. izafə. 1. 

ardan. arda qalan. qalmaş - qalmanı aranıza bölüşdürün. 

1. (<> ör <> ağ). ağdıq. ağtıq. ayrıq. geri. yaxcı. çox. 

daha. üstün. daşqιn. aşqın. aştam. aşιrι. mükəmməl 

(adam. nərsə). artıqlıq: ağdıqlık. üstünlük. 1. qırıntı. çıxıntı. 

arta qalmış: artıqlama. pox. pis. qalıntı. artıq əsgik: artıq 

asqıq: artıq sartıq: artıq sırtıq: artıq sürtüq: artıq yırtıq: 

artıq urtuq: başqa daşqa: başqa maşqa: yerli yersiz. artıq 

diş: artıq barmaq: altıncı barmaq: imalə soru iş adam. artıq 

əğşiq: artıq dəğişiq: götürün bunları ! tamam. artıq əğşiq söz 

lazım değil. 1. bol. artaqan. bərəkət. fazla. 1. fazlalıq. 

üstünlük. bərəkət varlıq. zənginlik. 1. ayaq. axırda. - artıq 

gəldin. 1. zapas. yədək. yatıt. yatut. yardımçı güc. 1. (< 

artırmaq: çoxaltmaq). daha. özəlliklə. ələlxisus. - artıqda: 

dahada. 1. (< arda qoymaq). geriləmiş. pisəlmiş. pis. kötü. 

əsgik. pozuq. düşgün. engin. yergin. yaramaz. 1. (< ( r <> l ) 

ar <> al: qımızı). xına kimi əllərə qoyulur. 1. asırı. çox. 

asram. aslam. çox. endi. indi. şimdi. endidə. şimdilərdə. 

bir daxi. aşırı. ozqun. azqan. azqın. böyük. yekə. fahiş. 1. 

artıq olmaq, gəlmək. artıq qalmaq. artmaq. asru. aşırı. 
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aşuri. çox. çıquq. çıxuq. talay. dalay. tolay. dolu. öküş. 

yüküş. ağır. kəsir. 1. saqut. bayatı. gecədən qalan artıq 

yemək. 1. aşqın. geçgin. mütəcaviz. əsrü. asru. aşıru. ək. 

əlavə. izafə. yeğən. üstün. - yeğən qazanmaq üçün oyun 

oynamaq: qumar oynamaq. - altmışdan aşqın. - artıq gəlmək: 

- bu il gəlimiz sarqdi. - ölçüdən sarqanlar. 1. buraş. pox. 

zayid.  

- hər nədə olan artıq: azıq. 

- artıq qalan: qalan. qalıntı. bəqiyyə.  

- artıq sıxılmış: sım sıxı: çox dar.  

- daha artıq: daha çox: bəqirək. 

- çox artıq: asırı köp. - həddindən artıq. olağan üstü: son 

dərəcə. təli. 

- bitgi artıqlarından düzələn kübrə. çalla. komposto. 

- yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək: 

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq. 

- artıq danışmağa başlamaq. çənəsi açılmaq. - çox artıq: bir 

yığın. - çox artıq: çox çox. bir sürü. - artıq olmaq: arda 

qalmaq: sona qalmaq.  

- çox artıq: aşırat. daşırat. daşrat. çox çox.  
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- artıq danışma: artıq söz. götrüm. qudurma. - artıq əsgik, 

iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa qonuşmamaq. - çox 

artıq: basıt. - gözümdən düşdü daha: sevgim, ilgim tükəndi 

artıq.  

- çox artıq: aşırat. daşırat. daşrat. çox çox.  

- nərsə üzərində artığına durub, titizlik göstərmək: 

düşünmək.  

- düşünmək daşınmaq: iyicə düşünmək.  

- geçgin qiymət: bahall.  

- artığına olqun, yetgin. geçgin.  

- geçgin yemiş.  

- artıq nərsə gözləniləməz: gücü yetməz. əti nə, budu nə.  

- artıq əksik: artıq yartıq: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. 

anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır 

yatır. qamıt kəmit. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. yapıc 

yasıc.  

- hər nəyin artığı, geridə qalanı: qasrın. qaysırın.  

- içini artıq dışarı vurmayan kimsə: qapalı qutu. sır saxlayıb, 

netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan.  

artıqa  bax > artqa.  

artıqcasına  artıqdan. çapadan. çapası. üstünə üstün. üstəlik. 
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artıqcat  artığcat. aslamrat. aslamrağ. artığraq. üstünraq.  

artıqçı  1. artmaqar. dilənci. 1. fizul. - o artıqçı, fizulun biridir, 

gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə dəğməz: o qamışın 

biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə. 

artıqdan  çapadan. çapası. artığcasına. üstünə üstün. üstəlik. 

artıqı  artığı. 1. bundan başqa. başqaca. həmdə. daha. hətta. 

1. üstünü. üstəlik. 

- daha (hətta) bunada dözəmmir.  

- başqaca (hətta) sənə belə verməm.  

- belə (hətta) ikisində.  

- onu gördüm, belə (hətta) dedimdə.  

- belə ağzında açmadı.  

- axşam gəldim, ayrıca (hətta) tilfun açdım, qarşıt yox: cəvab 

yox.  

- hətta ki: üstəlik ki:həmdə ki: ayrıca ki.  

- gənckən öldü, artığı (hətta) bir gündə görmədi.  

- buna bax, istəsən ged, başqaca (hətta) belə dönmə, nəyim 

əksilir.  

- axşam sən özün gəl, həmdə (hətta) qonağınla belə.  
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artıqına  artığına. 1. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. 

lizumsuz. lazimsiz. 1. qalan. qaldı ki. yamanına. - qalan! 

elə vurduki, sərildi yerə. 1. azılı. daşqın. çılqın. - aşıqam 

mən sənə azılı. 1. ozqur. uzamış. olduqca. həddindən 

artıq.  

- çox artığına döğmək: bastırmasını çıxarmaq.  

- artığına yemək, içməkdən kəsəllənmiş: qarıqtı. qardı.  

- artığına çoxaltmaq: daşıtmaq. qərq edmək. qarığdırmaq. 

qardırmaq. - su arxı qardırdı.  

artıqıntan  - yüksəklərdən, ilərlərdən, artığından söyləmək: qapı 

açmaq. - mən bir dedim, o ondan qapı açdı, mən on dedim, o 

yüzdən.  

artıqlamaq  1. çitləmək. çıtlamaq. tikmək. yoğunlaşdırmək. artlamaq. 

1. munmaq. saçmalamaq. qatıqlamaq. səfehləmək. 1. 

ozdurmaq geçirmək. uzaqlatmaq. aşqınmaq. həddini 

aşırmaq. 1. taslamaq. osdutmaq. şişirmək. uzanmaq. 

özünə artığına güvənmək.  

artıqlıq  1. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq. çoxluq. izafəlik. izafi. 1. 

bax > artıq. 1. pislik. kötülük. xarablıq. yamanlığ. fənalıq. 
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1. çoxluq. aşırılıq. qabarıqlıq.  

- qatqısı, artlığı ( artıqlığı) olmayan: düz. süm. şüm. çin.  

artıqmac  1.pürüz. çapaq. çıxıntı. 1.zapas.1. kən. artıq. 1. artığına. 

gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. lizumsuz. lazimsiz. 1. artıq. 

ağtıq. ağdıq. çox. qarqın. izafə. 1. artıq.geçgin. keçgin. 

başqa. çox. qarqın. böyük. aşırı. dolqun. dolu. doluq. - 

bunun dəğəri çox geçgindir. 1. qalıntı. bəqiyyə.  

- artıqmac gərəkliliklər: yədək. 

artıqmaclıq  artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. çoxluq. köplük. köpgənlik. 

bolluq. koplama. kisrət. izafəlik. izafi. 

artıqmaç  (< art. artmaq: ağtıqmaq). ağıb ağzından daşma, çıxıb 

tökülmə. 

artıqmaq  artmaq. işləmək. bir durum sürmək, gəlişmək. ilərləmək. 

- ölkənin gəlişməsi durmadan işlir. - yaram baş verim işlir. - 

gərginlik ged gedə işlir.  

artıqraq  artıraq. artaraq. çoxraq.  

artıqraqla  ələlxisus. özəlliklə.  

artıqsınmaq  çox görmək. artıq görmək.  

artıqsızda  ələlxisus.  
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artıl  ardıl. 1. sonuc. 1. təmizlənmə. 1. asaba. xələf. 1. 

yüklətilmiş. 1. artılıp yatmaq. kürək üstə. dalı yatmaq. 1. 

iğəcən. əğəcən. iyəcən. yiyəcən. yerbasar. birinin yerin 

tutan. canişin. xəlifə. 1. nəqd. intiqad. 1. sırt. yengsə. 

xəlvət.  

artılan  artılanaraq. ard arda. dal ba dal. qırılmadan. sürəkli. 

əksilmədən. - artlan qazanır. - artlan gəl ged varıdı. - artılan 

gəlişmə. - artılan şişinmə, şişmanlama.  

artılanaraq  artılan. ard arda. dal ba dal. qırılmadan. sürəkli. 

əksilmədən. - artlan qazanır. - artlan gəl ged varıdı. - artılan 

gəlişmə. - artılan şişinmə, şişmanlama.  

artılı  aşırı. 

artılıq  atlacıq. atracıq. atılacıq. süprüntü. süpürüntü. parcıq. 

paracıq. ovacıq. ovcıq. oğuntu. oğantı. oğcuq. çürük. çöp. 

çöv. köv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş).  

artılış yeri  ardılış yeri. (atda) yük yeri. yük çatılan yeri. 

artıllamaq  artlamaq. nəqd edmək.  

artıllıq  ardıllıq. iyəcənlik. yiyəcənlik. əğəcənlik. iğəcənlik. 

yerbasarlıq. canişinlik. xəlifəlik. xələfiyyət.  
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artılmaq  ardılmaq. 1. addımlamaq. ardamaq. çıxmaq. dırmamaq. 

1. yükləmək. binmək. ardılmaq. ardına düşüb çatmaq. 

üstə gəlmək. bir binit üzərinə başı bir tərəfə ayaqları bir 

tərəfa gəlmək üzərə heybə kimi ardılmaq. ərişilmək. - 

qaçsa dahi artulur: qaçsa belə yetilir, çatılır, tutulur. 1. 

qoyulmaq. çatılmaq. bərpa edinmək. 1. sallamaq. 1. 

minmək. - artıldılar at üzə. 1. qoyulmaq. - tayları ata artıl. 1. 

olduğunda qalmamaq, çabamaq. səndələmək. qalxmaq. 

ötə bəriyə qaşmaq.  

artım  ardım. addım. iki ayağın aralığı.  

artımlamaq  ardımlamaq. axdarmaq. bir yerin ənin boyun biləcək olmaq. 

arıyıb öyrənmək. aralamaq. arıdlamaq. addım (adım: ardım. 

yürüşdə iki ayaq basılyan aralığı. ardım ). ardım. aralıq (?).  

artın  ardın. 1. arxada yapılan, deyilən. qiybət. - ardına demək: 

ardından söyləmək. - ardın basmaq: dalıdan vurmaq. 

izləmək. 1. arxa. - ardın ərk: xalqın qudrəti. - ardın sürmək: 

izləmək. - ardın ardın: geri - geri. ardarda. ulam ulam. 

dalbadal.1. (< ard: dalı). - artın yeri yürümək: geriyə yerimək. 

1. artlı. arxalı. köklü. kökün. - artın el. - artın soy.1. arın, 

açıq, duru olan nərsə. billur. - artın üzük: taysız, əşsiz 
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qadın. altın gövdəli qadın. 1. arvın. arsın. mə'sum. 1. arvın. 

arsın. sınav. sınağ. dənətim. imtahan. azimayiş. 1. arvın. 

arsın. təcziyə. 1. geçgin. daşqın.  

- ardın ardın: arxa arxa. gerisin geri.  

- artın edmək: öldürüb bitirmək. soyunu qurutmaq.  

- ardına qədər: genğinə. geninə. - tərəzni genğinə açdı: 

pəncərəyi ardına qədər açtı. 

artınca  ardınca. dalınca. sonunca. arxınca. arxasınca. 

arxasından. arxasıra. ardından. dalı sıra. geyincə.  

artından  ardından. ardınca.artı bilə. arxasından. qatından. 

suyundan. sonğundan. götündən. dalı sıra. ondan sonra.  

artınım  bax > artınma.  

artınış  artma. itinmə. itiniş. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. 

qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 

qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

artınlamaq  (< ard: dalı). artın edmək. artdalamaq. ardalamaq. 1. 

ardamaq. geri atıb, öldürüb bitirmək. soyunu qurutmaq. 1.  

artınma  artışma. artınım. artlışma. artlınma. artlınım. bərəklənmə. 

bərəkləşmə. bərəkləşim. yayılma. yayılım. yayışma. 
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yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. 

yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. 

yayralma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. 

genğişmə. genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. 

genğinim. genğirim. genğişim. genlinim. 

genlişim.gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. 

kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. 

güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. 

göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. 

gölərmə. gölənmə. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

artınmaq  1. (< ard: dalı). artda, altda qalıb, yencicilib dağılmaq. 1. 

yüklənmək. qoyunmaq. - yükü ata artın.  

artırac  artıran arac. yüksəltəç.  

artıraq  artaraq. artığraq. çoxraq.  

artıran  - artıran arac: artırac. yüksəltəç.  

artırıçılıq  atlatıçılıq. attırıçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. 

aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. yüklətiçilik. 
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gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. 

ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

artırıq  attırı. atlatı. əkmə. yükləti. abraq. apraq. abartı. abartma. 

qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. 

böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. 

qatma. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  

artırılaraq  əkilərək. əklənərək. qatılaraq. əlavə edilərək. - turş 

yeməklər duz əkilərək dadlı olur. 

artırılıq  əklənti. quyruq. dal. əlavəlik. izafələnən nərsə. qatqıc. 

artqıc. mindirik. yapşıc.  

artırılmaq  1. artmaq. üstəlmək. çoğalmaq. 1. aşmaq. çoğalmaq. 

üstələmək. keçmək. 1. əklənmək. quyruqlanmaq. əlavə 

olunmaq.  

artırılmış  - nərsiyə artırılmış, atılmış, qrtılmış tikə: qarqa.  

- nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, bölüm. qatım. 

xatım. qatma. 
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artırın  artırış. artırma. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. 

yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. mindirmə. 

izafələmə. əlavə edmə. 

artırınmaq  qatınmaq. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. 

əğlənmək. əklənmək. qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. 

izafələnmək. minmək. minilmək. mindirinmək.  

artırış  artırın. bax > artırma.  

artırışmaq  əğləşmək. əkləşmək. əlavə olmaq. əlavələşmək. 

minişmək. izafələşmək. qatışmaq. birikmək. birkişmək. 

vuruşmaq, yapışmaq.  

artırma  1. artırın. artırış. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. 

yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. mindirmə. 

izafələmə. əlavə edmə. 1. aşlama. əkləmə. əlavələmə. - 

açıq artırma: ələni müzayidə. - açığ artırma: iki kişi arasında, 

qiymətləri artıraraq alış veriş. muzayidə. hərrac. 1. yanlama. 

əkləmə. yapışdırma. artırma. (# yalnama: ayırma. 

təkləşdirmə. təkləmə). 1. artac. müzayidə.  

artırmaq  1. art + dırmaq. artıq + dırmaq. çoxaltmaq. 1. ağtıtmaq. 

ağdıtmaq. çoxaltmaq. ulatmaq. qatmaq. artmaq. 

əkləmək. əlavələtmək. izafələtmək. 1. artmaq. ardına 
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düşüb sürdürmək, qoğlamaq. itmək. itələmək. 1. 

doldurmaq. əkləmək. yılmamaq <> yımlamaq <> 

yamlamaq <> imləmək <> ilməmək <> ımlamaq <> 

ılmamaq. çaplamaq <> çalqamaq. 1. qatmaq. 

qarışdırmaq. birin birinə endirmək, saldırmaq. - qonuq 

qonşunu birbirinə endirməyin. 1.geritmək. geri bıraqmaq, 

qoymaq. pəsəndaz edmək. 1. qatmaq. əkləmək. 

əlavələtmək. 1.ulamaq. izafələtmək. 1. yormaq. 

arğuzmaq.1.yüksəltmək. toğlatmaq. tovlamaq. fırlatmaq. 

fırlamaq. qaldırmaq. - qiymətləri fırladılar. 1. artmaq. 

atqılamaq. qoşmaq. yapışdırmaq. yaxışdırmaq. 

yaraştırmaq. şərik edmək. - tanrıya yardımçı qoşmaq. 1. 

qoşmaq. əlavə edmək.  

- nərsəni nərsiyə artırmaq, tökmək, qatmaq: calamaq. - 

tanrı yaşıza calasın.  

- boy artırmaq: boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. 

aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, 

həddən çıxmaq, aşmaq. 

- dişdən: boğazdan kəsmək. 
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- dişindən dırnağından artırmaq: güclə, sıxıntıyla uc uca 

gətirmək, birikim sağlamaq. 

artısıra  ardısıra. arxasından.  

artısıra  ardısıra.dalısıca. dalbadal.  

artış  1. ardış. bax > ardıc. 1. ardış. çatıyı (damı) qaplayan incə 

uzun ağaclar. 1. ardıç ağacı. 1. kiçik çalılıq. fundalıq. 1. 

bax > köpük. 1. çoxalış. çoxarış. 1. yartış. salamı. süyt. 

sud. girdəc. nəf'. ribh. bəhrə. fayız.  

artışıq  ardışıq.mütəvali.  

artışlamaq  artışmaq. sunmaq. sunarmaq. təqdim edmək.  

artışma  bax > artınma.  

artışmaq  artışlamaq. sunmaq. sunarmaq. təqdim edmək.  

artışmaq  ərtişmək. atışmaq. 1. yartışmaq. yarışmaq. qoşuğmaq. 

qoşqunmaq. musabiqə vermək. 1. qarışmaq. birbirinə 

atılmaq. 1. yardımlaşmaq. - o mənə artışdı. 1. ağışmaq. 

qoğuşmaq. - iki ölkə birbiriylə atışdı: ağışdı. 1. artamaq. 

yükləşmək. kürəyinə, çiğninə almaq. - yarlaşıb artlaşdılar 

yükləri.  

artıt  dartıt. ərməğan. 
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artqa  1. artıqa. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. 

cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. 

qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. 

məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. 

saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. 

topalıt. topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. geriyə. soraya.  

- tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, 

qiymətindən artığa satmaq: çaptalamaq. çapatlamaq. 

çaltalamaq. çalatlamaq. 

- artqa qalmaq: geridə qalmaq.  

- artqa salmaq: artqa sozmaq: sonraya bıraqmaq. geriyə 

bıraqmaq.  

- artqa durmaq: quşqulanmaq.  

artqı  1. atıq. ək. çalaq. püsür. əlavə. zəmimə. 1. son.  

artqıc  əklənti. quyruq. dal. artırılıq. əlavəlik. izafələnən nərsə. 

qatqıc. mindirik. yapşıc.  

artqu  artğu. arıdan, təmizləyən arac. - darı arıtqu.  

artlamaq  ardlamaq. 1. dalından, ardından gedmək. güdmək. 

izləmək. izərmək. 1. arıtmaq. dışlamaq. taşlamaq. eşiyə 
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salmaq. ixrac edmək. atmaq. tullamaq. qoğmaq. 1. 

artalamaq. arta vurmaq. əklətmək. yamamaq. 1. 

aşırtmaq. aşırmaq. arxalamaq. bitirmək. 1. toxunmaq. 

dəğmək. sillə, yumruq, təpik atıb döğmək. 1. artıllamaq. 

intiqad, nəqd edmək. 1. ayıqlamaq. 

artlaman  alaman. qaraqçı. qaltaman. qaraman. yol kəsici. yol 

kəsən. soyqunçu. oğru. 

artlanılmaq  ardlanılmaq. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. dalından, ardından gedinilmək. güdünülmək. 

- hara baxırsam, onun izi izlənilir.  

artlaşmaq  ardlaşmaq. 1. qatarlaşmaq. tirgəşmək. dalba dal 

sıralaşmaq, düzülmək. sıvraşmaq. sıvıryaşmaq. 1. ard 

arda ata minmək. ardın tutub yola gedmək. 1. at üstə iki 

kişinin qoşa oturumuna deyilir. ardalmaq. 

artlayış  arsayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. ayıqlama. 

ayıqlayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış.  

artlı  - artlı arasız: durmadan. ha birə. dəvamlı. 

artlıq  - qatqısı, artlığı ( artıqlığı) olmayan: düz. süm. şüm. çin. 

artlınım  bax > artınma.  
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artlınma  bax > artınma.  

artlışma  bax > artınma.  

artma  1.sıxlaşma. bollanma. çoxalma. təkasür. 1.çoxalma. 1. 

artınış. itinmə. itiniş. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. 

qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 

qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad. 1. fəzlə. quş 

sıçan poxu. 1. qəddək. qataq. yama. yamaq. əklik. əkik. 

nərsiyə vurulan tikə.  

artmaq  1. artıqmaq. işləmək. bir durum sürmək, gəlişmək. 

ilərləmək. - ölkənin gəlişməsi durmadan işlir. - yaram baş 

verim işlir. - gərginlik ged gedə işlir. 1. artırılmaq. üstənmək. 

çoğalmaq. - onun əyəkü artdı: onu qabırqası genəlib: 

təmbəlləşib. 1. pozulmaq. xarablanmaq. - gənğəşli bilik 

artamaz. 1. öklimək. çoğalmaq. böyümək. ütrəşmək. 

üdrəşmək. 1. artırmaq. qoşmaq. yapışdırmaq. 

yaxışdırmaq. yaraştırmaq. şərik edmək. - tanrıya yardımçı 

qoşmaq. 1. artıq qalmaq. geri dönmək. təpmək. yenidən 

itiləşmək. üdrəşmək. - yara təpdi. - ondanadan, birdana 

qalmadı. 1. atmaq. itmək. itələmək. - pis qızı verməzlər, 
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artarlar: basallar. 1. artırmaq. yüklətmək (art <> atr. 

artmaq. atrımaq) köpərmək. dolamaq. üzərinə atmaq. 

asmaq. - ipi heyvanın boynuna ard. - qolun boynuna ardıp 

gedər. 1. göndərmək. həvalə edmək. 1. (< ard: dalı). bax > 

artdalamaq. artdamaq. arda qoymaq. əngəlləmək. 1. 

batlanmaq. batırlanmaq. 1. böyümək. çoğalmaq. 

çaqmaq. 1. təhmil edmək. yüklətmək. artıq olmaq, 

gəlmək. artıq qalmaq. ardına, sırtına qoymaq. 1.(qiymət). 

minmək. qalxmaq. - ət bir gündə yüz tümən mindi. 

1.açılmaq. - işlər, yollar açıldı. 1.bollaşmaq. çoxalmaq. 

bərəkətlənmək.1.ərkmək. böyümək. yekəlmək. 

1.minmək.qalxmaq. - qiymətlər arta arta gedir: minə minə. 

qalxa qalxa. 1. böyümək. çoxalmaq. 1. artırmaq. ardına 

düşüb sürdürmək, qoğlamaq. itmək. itələmək. 1. 

coşmaq. böyümək. - ölçücə artmaq, coşmaq, böyümək. 

qabarmaq. - gəlirlər azalır, gedərlər qabarır. - gizlin qıyınları, 

kinləri qabardı. 1. ürəmək. törəmək. çoxalmaq. 1. 

yaşamaq. böyümək.  

- artmaq bolmaq: yarışmaq. qoşuğmaq. qoşqunmaq. rəqabət 

edmək. dənğləşmək. əşit olmaq.  
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- işdən artmaz, dişdən artar: çalışmaq yetməz, savuruş, 

israfdan qaçınmaq gərək.  

- ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq: qabarmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış. 

artmaq  ad. artmıq. artma. 1. dala, daha, geri, artıq qalmaq. - 

verdiyin puldan heç bir nərsə artmadı. 1. heybə. xurcun. 1. 

arta. dayanmaq. dayanış. dirənc. qalxmaq. qarşamaq. 

muqavimət. 1. qoşulma. yarışma. qoşu. yarış. çalış. qoşqu. 

qoşuğ. musabiqə. qoşulub bir işi yerinə çatdırma. 1. dəng. 

əşit. aynı. artmaq olmaq: dəngləşmək. əşit olmaq.  

artmaqar  1. artığa qalan. 1. artığçı. dilənçi.  

artmaqlamaq  omuza yada yəhərin iki tərəfina heybəyi atmaq 

yükləmək, sırtlamaq.  

artmaqlanmaq  yüklənmək. sırtlanmaq. 

artmaqlıq  dayanış. dirəniş. muqavimət.  

- artmaqlıq edmək: dayanmaq. dirənmək. muqavimət 

göstərmək.  

artmatan  - ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq: qabarmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış.  
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artmaz  yetərlik. qanıq > qənaət. razılıq. qanış. qanıqlıq. 

yetinmə. doyum. düşüncə. qanıtlanmaq. yetinmək. 

qanığan: bir aza razı qalan. qanıxar. qanıtkar.  

- işdən artmaz, dişdən artar: çalışmaq yetməz, savuruş, 

israfdan qaçınmaq gərək. 

artmış  ardmış. ardamış. artmış. qalıq. qalmış. əsgimiş.  

artmış  ardmış. ardamış. qalıq. qalmış. əsgimiş.  

artsamaq  ardsamaq. iztəmək. izləmək. istəmək. tələb edmək.  

artsanılmaq  ardsanılmaq. ardanılmaq. aranılmaq. axdarınılmaq. 

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. istənilmək. 

tələb edinilmək.  

artsınmaq  ardsınmaq. iztənmək. izlənmək. istənmək. tələb 

edinmək. - qaxışmaq, gəlişmək, böyük çalış istənir.  

artsız alsız  yalnız. tək. kimsəsiz. (> ətsiz - əlsiz. atız alız).  

artta  artda.sonra. arxada.  

- artta durmaq: artda durmaq. quşqulanmaq. işə girişməmək. 

düşünmək. şəgglənmək.  

- artda qalmış: qalan. artıq. - qalanında saxla yarına. 

arttaqa  arttaxa.yədək.  

arttaqi  artdaki.artda qalan. geridə qalan. geriki mabəqi.  
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arttalamaq  artdalamaq. ardalamaq.  

 arta dartmaq: əngəlləmək. dalı qoymaq.  

- arda sozmaq. arda salmaq: sonraya buraqmaq.  

arttamaq  artdamaq.təmizləmək. yormaq. aradan qaldırmaq. 

arttı  artdı. 1. ardı. son. 1. qaldı. - qaldı beşi. 1. artmış. 

artırılmış. çoxalmış. - arttı nənğ: artırılmış, çoxalmış nərsə.  

arttıq  artdıq. daha. özəlliklə. ələlxisus.  

arttıqsımaq  artdıqsımaq.çox görmək.  

arttırma  ırıksız. yüklətmək. buyruq. icbari. ettirgən.  

arttırmaq  artdırmaq. 1. arassalamaq. təmizləmək. 1. yüklətmək. 1. 

kərələmək. öklütmək. çoğaltmaq. üyşütmək. yığmaq. 

köpərtmək. köpeytiv. 

arttırmaq  sayqamaq. ağılamaq. hörmətləmək.  

artuc  borc alan. borc yapan.  

artuclanmaq  ardıçlanmaq. ardıçdan çoxalmaq.  

artuç  1. ardıç ağacı. 1. biz. bizi olan nərsə. mızraq. mızraq 

ucu.  

artuq  bax > artıq.  

artuqlanmaq  artuqlanmaq. artıqlanmaq aşırı gedmək. sırtılmaq. ifrat 

edmək. - adam atuqlanmaz: çəkin, həddin aşmaq.  
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artuqmac  olduğu normal həddən artıq olmaq. ziyadə.  

artun  ardun. 1. içikli. içgin. kültüklü. vicdanlı. insaflı. münsif. 1. 

viqarlı.  

artur  cazibəli. çəkici. işvəli. fəttan.  

arturmaq  bax > artılmaq. 1. ifrat edmək. - siz arturursuz: ifrat edirsiz. 

1. yardurmaq. qırağa qoymaq. bağışlamaq. göz örtmək. 

səfnəzər edmək. - mənim yazığım artıran tanrım. 1. 

yarqamaq. qəbul edmək. - tanrı artursun. 1. çoxaltmaq. 

təksir edmək.  

arturu  1. əkstrəm. uc nuxdələrdə 1. bərəkət. bolluq.  

artut  (< ön səssizin düşməsi ilə. dartıq). dartılmış. sunuq. 

sovqat. soğqat. ərməğan. yarmağan. bələk. hədyə.  

.-artut aldın, anunğıl \\ əyku davar uğurluq: sovğat aldın isə, 

onun çalısında (əvəzinə) yaxc bir nərsə hazırla. - bunu sizə 

artut edişdim: bunu sizə hidyə qıldım.  

artuv  borc alan. borclu.  

artvermək  ardvermək. ardaqoymaq. asaqoymaq. tərsə mallaq eləmək. 

məəttəl qoymaq.  

arubat  təmrihindi. tamarin.  

aruc  antırakt.  
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aruq  aruğ. 1. aruğ (fars). < yaruğ. (< aruğlama: boşaltma, açma, 

təmizləmə.) gəyirmə. gəğirmə. gərimə coşa. - aruğ zədən 

(fars)< ağramaq: geri qaytarmaq. gərimək. 1. (için arıtlanması). 

açıl. gəyirmə. 1. xəsdə. iğləş. sökəlkə. kəsəl. kəsil. iğlik. 

iğçilkə. sağ olmayan. - aruq ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: 

dincəldi. 1. gözəl. (arılıq: gözəllik). 1. arqu. dərə. 1. arıq. 

yorqun. açılmış. 1. yazıq. qalmış. çarasız yaraqsız 

qalmış. xəsdə. - aruq ər. 1. tiniş. dincəliş. 1. fasilə. tətil. 1. 

boşaltma, açma, təmizləmə. (aruğ (fars): gərimə < 

aruğlamaq: boşaltma, açmaq, təmizləmək). 1. arıdan, 

təmizləyən arac. 1. düşərgə. hotel. dincəliş yeri.  

aruqa  aruğa. arğucağ. aruğca. tüşərgə. düşərgə. düşək. tüşə. 

düşə. hotel. dincəliş yeri. müsafirxana.  

aruqca  aruğca. bax > aruğa.  

aruqlamaq  dinlənmək. istirahat edmək. yuxlamaq. boşaltmaq. 

açmaq. təmizləmək. dəbbağlamaq. - dəri arıqlamaq. - 

gecə düşmüş ordu aruqladı.  

aruqluq  aruğluq. bax >arıqlıq. 

arulamaq  arqulamaq. aralamaq. araslamaq. arıslamaq. arasını 

yarmaq. araya keçmək.  
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arumtun  boya.  

arun  arın. 1. gözəl.  

arun  bax > arın.  

aruş  ərüş. tölək. dölək. yumşaq. xuylu. xoşrəftar. 

aruşmaq  ərimək. ərüşmək. ərişmək. ərimək.  

arut  1. arta qalmış, artdan, keçəkdən, keşimişdən qalmış. 

əsgi. köhnə. - arut ot: əsgi ot. bildirdən qalmış quru ot. 1. 

quru. soluq. - arut ot köydü: od tutdu. - göyürdü arut ot: 

yandı quru ot.  

aruv  söykümlü. söygülü.sevimli. sevgi. dartımlı. yaqıçı. yaxşı. 

yaqımlı. yaramlı. dilbər.  

aruz  bax > arzı. arzu. istəmə. istəm. arama. diləmə. dilək. 

tələb. - ərz o tələb: vermə alma.  

aruzlayan  bax > arızlayan. arzılayan. 

aruzlı  bax > arızlı. arzılı. 

arvalmaq  böyülənmək. avsunlanmaq.  

arvamaq  böyüləmək. ovsunlamaq.  

arvan  arxan. axan. ravan. - arvan sular: axar sular.  

arvana  orqaçı dəvə. enən. 

arvara  avara. qırbal. qırban. aravar.qarışıq. qatıq.  
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arvaş  arvaş. arğış. arvıç. arğış. büyü. ovsun (> afsun). arpağ. 

arpağa. arbağ. xəsdələrə oxunan ovsun. büyü. dua. 

sehir. tilsim. 

arvat  arvad. urağut. oğrat. öğrət. orğac (< öğ: tuxum) alğın. 

ayal. başdaş. əkmək düşmanı. əş. qarı. əksik ətək. 

qadın. qarı. əş. üydəki. qadın. - arvad ağızlı: qarı ağızlı: 

qadın ağızlı: arvad ağız. qarı ağız: qadın ağız. qılıbıq. 1. 

arvadının sözündən çıxmayan. 1. arvad kimi, dediqoduya, 

gəvəzəliyə yatqın ərkək.  

- arvadının sözündən çıxmayan: qadın ağızlı. qarı ağızlı. 

arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: qadın ağız. qılıbıq. 

- arvad arvada: qadın qadına. qadınlar başbaşa. yalnız 

qadınlar arasında.  

- ər üçün arvadı, arvad üçün əri: hörək. örək. sevic. sevci. 

əş. bağış. bağşıt. 

- arvadın əri, qocası: öğkək. örkək. ərkək. erkək. - ərarvad 

qavqası, yaz havası. - arvad uşaq: əhləyal: çoluq cocuq: 

köç. 

- ana arvad düz gedmək: nəkivarın söğmək.  

- arvad üçün yaşam yoldaşı: ər. qoca. - arvad uşaq: ev. - 

evsiz: arvad uşaqsız. yalqız. evlənməmiş. mücərrəd. 
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- arvad aldın bir cola, ondan olan min cola.  

- arvad eldən, oğul beldən.  

- arvad yuxusu yan çalar. (yalan çıxar). 

- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.  

- arvadı bərbər olanın, qonşusu kosa olsun gərək.  

- arvad, dildən yanar, kişi gözdən yahalar (aldanar).  

- arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.  

- arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən 

çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. çılbıq. 

arvadağız. 

- arvadyarım: yaşından artıq bülən qız. 

- lal arvadın kişisi, kor kişinin arvadı ol.  

- öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların bəğənmiş 

kişi: qarısı köylü.  

- ər arvad: hörək. örək. əş. bağış. bağşıt. həmsər.  

- əsən yeldi, titrəyən yapraq. ər ər olsa, saxlayar arvad.  

- ər arvad: yatdaş: yatqaş. bir yatanlar.  

- ər arvad: qarı qoca. - qarı qoca qavğası. qısqancılıq 

qavğası. 
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arvataqız  arvadağız. qalbıq. qambıq. çalbıq. çılbıq. (arvadının 

tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan 

yalvara, aciz ərkək).  

arvatbaz  arvadbaz. arvadçı. arvadbar. qadın otcusu. qadınçıl. - 

qızları, qadınları başdan çıxaran erkək. arvadbaz: qadın 

avçısı. qadın ovçusu. 

arvatçı  arvadçı. arvadbar. arvadbaz. qadın otcusu.  

arvatçıl  arvadçıl. qadınçıl 1.arvaddüşgünü. 1. xanımlara özük, 

xass.  

arvatlanmaq  arvadlanmaq.qarılaşmaq. dişilənmək. qancıqlanmaq. 

qadınlaşmaq.  

arvatlaşma  arvadlaşma. xanımlaşma. qadınlaşma. arvada oxşaşma.  

arvatlaşmaq  arvadlaşmaq. qarılaşmaq. xanımlaşmaq. qadınlaşmaq. 

arvad qılığın almaq.  

arvatlı  - ərli arvadlı: qarılı qocalı. kişili dişili. bəyli bəyimli.  

arvatlıq  arvadlıq. xanımlıq. qarılıq. əşlik. qadınlıq. dişilərin 

görəvləri.  

- ərarvadlıq: qarıqocalıq. 

- ər arvadlıq: hörəklik. bağışlıq. bağşıtlıq. örəklik. əşlik. 

həmsərlik.  

arvattüşqün  arvaddüşgünü. arvadçıl. qadınçıl.  
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arvıç  bax > arvaş. 

arvın  arsın. ardın. ( < arıtlama). 1. arvın (fars)< arıtlama, təcrübə 

işi. 1. barlağ. yoxlağ. yoxlayış. sınav. sınağ. dənətim. 

imtahan. azimayiş. 1. mə'sum. 1. təcziyə.  

aryaq  ayrıq. yarıq. dəlik. deşik. kaf.  

aryamaq  ayrımaq. yarımaq. kovmaq. kavmaq. kafmaq. dəlmək. 

deşmək. bölmək.  

aryatıq  ayırtıq. yartıq. kaftıq. kavtıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < 

kovmaq. kavmaq. kafmaq). dəlmiq. deşmik. böltik. açtıq.  

arzı  aruz. istəmə. istəm. arama. diləmə. dilək. tələb. - ərz o 

tələb: vermə alma.  

arzı  arzu. əriz. əriş. arzuş. arzum. arzut. arju. əriz. əriş. ərsik. 

ərək. irək. əğilim. əğik. əyik.(< ar. ər. əğ. ərmək. əğmək). 

1.ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. istək. istəyiş. istəyim. 

istəyit. dilək. dilü. dili. istək. arzuman. əsmə. əsi. özləm. 

umağ. kəlö. kala. umar. iştiyaq. hədəf. özlək. özləyiş. 

özləyim. özləyit. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğiliş. 

əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. 

tələb. istək. əsmə. əsi. dilək. gen. gən. rəğbət. istəm. 

istək. istənc. istəş. yönəliş.sürük. sürüş. sürüm. azıq. 
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tutqu. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. 

meyl. rəğbət. istək. dilək. göz. könləş. könəş. kövəs. 

kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. göyül. könül. könül istəyi. könül issiliyi. könül 

istiliyi. istək. əsmə. əsi. sovq. arzuman. istək. əsmə. əsi. 

özləm. iştiyaq. çək. itiş. idiş. itmə. meyl. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. uma. umac. ümid. qanıl. yaysa. yasa. ayas. 

təmənna. dilvas. dilək. ümid. arman. yaza. çəkiş. say. 

istək. armana. arman. sağın. sağış. sağınc. yaxarış. 

xahiş. qəsd. 1. dilək. həvəs. içtəpi. imrən. imrəncə. 

imrənmə. təpi. təpsəş. təpzəş. təpcəş. istək. istəm. iştah. 

kösnü. meyil. məqbul. murad. özləm. qiptə. rəğbət. 

şəhvət. şovq. yələn. yelən. ödük. istək. yaxarı. dua. 

niyaz. sağım. güngərü. umdi. bəklənti. murad. təmənni. 

1. iminiş. iməniş. həvəs. qımtım. istək. həvəs. tamış. 

istək. dıqalas. həvəs. istək. qeyrət. mücadilə. 1. istəyiş. 

dilənc. istək. xahiş. tələb. könül. istək. qibtə. istək. aruz. 

istəmə. istəm. arama. diləmə. dilək. tələb. - ərz o tələb: 

vermə alma.- kimə qibtə edirsiz. - arzu çəkmək: özləmək. 

müştaq olmaq. - tam arzu ilə: min can ilə: tam istəklə.  
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- ağıl olsaydı baş içində, arzular çiçəklənərdi daş içində.  

- arzu edmək: tamışmaq. istəmək. suqlanmaq. özləm duymaq. 

- arzu edmək: qımtımlamaq. istəmək. ima edmək.  

- arzu edmək: küysəmək.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq. - köz əlindən, gözüm daha qalmadı: dərd əlindən bir 

istək belə yoxum.  

- arzusu gözündə qalma: arzuna çatmama.düş qırıqlığı. 

- böyük bir arzu ilə könüldən. iç ürəkdən.  

- böyük bir arzu ilə: iç ürəkdən, könüldən. - çəkiz nədir 

buyurun: istəyiz nədir deyin. 

- arzu edmək: küysəmək. istəmək. istəmək. suvmək. 

ərsələmək. arsuvlamaq. arsovlamaq. özləmək. həsrət 

çəkmək.  

arzıbir  dinc. birlik. birkə. hizur. 

arzıçək  arzuçək.arzukeş. özlək. müştaq.  

arzıkeş  arzukeş.arzuçək. özlək. müştaq.  
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arzıq  araş. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. 

özənc. özəniş. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. 

umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. 

qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

arzıqız  şarab. şərab. 

arzıqlı  araşıq. marağlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. 

tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. 

oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. 

coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. 

acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. 

çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. 

umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. 

iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. 

həvəskar.  

arzıl  arzul. ərsil. istəkli. həris.  
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arzılamaq  arzulamaq. 1. könlü çəkmək. istəmək. kösəmək. 

küysəmək. 1. sevkəmək. istəmək. tapşırmaq. 

tapışdamaq. ısmarlamaq. daluqmaq. dalubmaq. 

damaqmaq. diləmək. imrənmək. özləmək. susamaq. 

yaxarmaq. yalvarmaq. 1. aşuqmaq. bir nərsəyə 

yönəlmək. nərsəni sevmək. özləmək. istəmək. üstükmək. 

üstünə düşmək. yiyəsinmək. yeysəmək. yeyikləmək. 

yerikləmək. yemək istəmək - nədən bu işi üstəmirsin. 1. 

dilvasamaq. diləmək. istəmək. aramaq. köysəmək. 

həvəslənmək. arsalamaq. armalamaq. armamaq. 

aramaq. yoxlamaq. araştırmaq. istəmək. içi çəkmək. 

istəmək. armanlamaq. umutlamaq. həsrət çəkmək. - çox 

özləmək, istəmək, arzulamaq: gözdə tutmaq. 

çox istəmək, arzulamaq. içi gedmək. 1. əsmək. öksimək. 

istəmək. susamaq. çəkişmək.- dayağa susamış. - dadlıya 

susamış. 1. körüksəmək. içdən, ürəkdən istəmək. 

göztutmaq. gözətləmək. özləmək. özünə istəmək. 

bəkləmək. ummaq. xahiş edmək. tələb edmək. xahiş 

edmək. 1. tərmilmək. çox istəmək. özləmək. həsrət 

çəkmək. küsəmək. küysəmək. özləmək.  
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- ürəyin nə əsir.  

- əsməsə varmaz, əsməsə azmaz.  

- çox arzulamaq. üzərinə titrəmək: çox özləmək.  

arzılamaq  arzulamaq. ərsiləmək. (< ər + su: ərmək isdəmək) 

çəkinmək. içi çəkmək. istəmək özürləmək. azurlamaq. 

özləmək.  

arzılanmaq  arzulamaq. 1. istəklənmək. özlənmək. həvəslənmək. 

iştiyaqlanmaq. təmənni edmək. 1. iztələnmək. 

istəklənmək. istəyi oyanmaq. armanalmaq. şovqlanmaq. 

zovqllanmaq. 1. darıxmaq. daralmaq. sıxıntı çəkmək. 

sıxılmaq. həsrət çəkmək. imtinmək. imrənmək. həvəsli 

olmaq. qiptələnmək. can atmaq. itinmək. qızınmaq. 

həvəslənmək. istəmək. 1. istənmək. tələb olunmaq. 

niyyətlənmək. 

arzılantırmaq  arzılandırmaq. arzulandırmaq. istəndirmək. 

istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. 

yeriklətmək. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. 

yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 
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umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. 

çalsındırmaq. çəksindirmək.  

arzılatmaq  arzulatmaq. imtindirmək. həvəsləndirmək. imrəndirmək. 

qiptələndirmək.  

arzılayan  arzulayan aruzlayan. arzılı. aruzlı. istəyən. istəkli. 

arayan. diləyən. diləkli. tələbkar.  

arzılı  arzulu. ərzili. 1. arzıman. istəkli.diləkli. niyyətli. istəkli. 

özləmli. talib. həvəsli. iştiyaqlı. könlü susamış. susaq 

baş. 1. arzulayan. aruzlayan. istəyən. istəkli. arayan. 

diləyən. diləkli. tələbkar. 1. ilçi. elçi. istəkli. diləkli. 

qoşucu. qaçıcı. dovtələb. - bu qızın iki qaçıcısı var. 1. 

könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

göyüllü. həvəsli. həvəskar. istəkli. talib. istəkli. sovqlı. 

özləmli. talib. həvəsli. iştiyaqlı.  

- çox istəkli, arzulu, həvəsli: könüllü. 

arzıman  1. (> arezumənd (fars)).arzılı. istəkli.diləkli. həvəskar. talib. 

1. arzı. istək. əsmə. əsi. özləm. iştiyaq. 

- arzıman küfdəsi: dalyan küfdə. yekə iri küfdə.  
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- arzıman küfdəsi: iri küdə. qadınbudu.  

- arzıman, ən iri, qaba aşıq: kafa. zıpzıp.  

arzımanlıq  diləmə. istəmə. iştiyaq.  

arzınca  suyunca. istəyincə. 

arzınmaq  əzrinmək. dəğər vermək. çoxaltmaq. əzizləmək. (arz. ərz 

< metatez > azr) azrınmaq: az görmək. qiymətsiləmək. (arzış. 

ərziş # azrış). 

arzınsayış  ərzinsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. 

könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. 

əğilsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

arzıntırı  arzındırı. arzundırı. qoşqunduru. qoşqunduruş. qızındırı. 

qızındırı. qızsındırış. özəndiri. özəndiriş. istəndiri. 

istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. 

övgi. sıylıq. sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. 

imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 

umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. 

oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. 

küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. 
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düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq 

edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. 

həvəsləndirmə. 

arzısınmaq  ərzinsimək. əğilimsinmək. əğilsinmək. istəsinmək. 

istəklənmək. sovqsınmaq. könləşinmək. könəşinmək. 

könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. 

kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. 

könlü istəmək.  

arzu  bax> arzı.  

arzuçək  bax > arzıçək. 

arzukeş  bax > arzkeş. 

arzuq  arzuğ. bax > arzı.  

arzul  bax > arzıl.  

arzulamaq  bax > arzılamaq. 

arzulamaq  bax > arzılamaq. 

arzulanmaq  bax > arzılanmaq.  

arzulantırmaq  arzulandırmaq. bax > arzılandırmaq.  

arzular  umutlar. ummalar. ümidlər. amaclar.  

arzulatmaq  bax > arzılatmaq. 

arzulayan  bax > arzılayan.  
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arzulayıb  - arzulayıb, əldə edəməmək: könlü qalmaq.  

arzulu  bax > arzılı.  

arzum  bax > arzı.  

arzuman  bax > arzıman. 

arzumənd (fars)  < arzuman. həvəskar. istəkli. talib.  

arzuntırı  arzundırı. bax > arzındırı.  

arzusuyla  kəndiliğindən. özündən. kəndisi. istəklə. nəfsən.  

arzusuz  könülsüz. istəksiz.  

arzuş  bax > arzı.  

arzut  1. bax > arzı. 1. arzu. arzuq. arzuş. arzum. özlək. özləyiş. 

özləyim. özləyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. istək. 

istəyiş. istəyim. istəyit. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. 

əğiliş. əğilim. əğilit. bulqa. bulqama. yönəlmə. yönəliş. 

yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb.  

as bus  o bu. qıvır zıvır.  

as  1. ac. az. iti. biz. 1. mənfə'ət. - həkimlər bu aslı bitgiləri 

işlətərlər. 1. us. ağıl. xatır. hafizə. 1. qud quş yemi. 1.as 

(fars) (< aç. açmaq aracı). ast. alt. alst. 1. az. yüksək. uca. 

1. qaqım. qara quyruq. samır.  

- as !: salla !. 
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- as as: qarasovda. sovday. qaraqan. dəlilik. təlbəlik. 

malixulya. melankolik.  

asa (fars)  1.< yası < yansa ( < yansımaq: bənzəmək). yana. kimi. 

bənzəri. 1.tasa. iztirab. - dev yası: dev kimi. dev yana. - 

adam yası: adam yana: adam kimi 1. asılı. - asa qoymaq: 

asılı buraqmaq. sallandırmaq.  

asaba  1. varis. mirasçı. 1. ardıl. xələf.  

asabqor  asapqor. 1. quzu qızartması. 1. qoyun onqurası.  

asaq  1. asqı. taqqıç. 1. ayaq. sallanan nə.  

asaqlanmaq  asağlanmaq.ayaqlanmaq. ayağa ilişmək. əngəl olmaq.  

asaqlıq  asağlıq. pozuqluğ. 

asal  1. yasal. kök.qabaltı. daban. bünyad. 1. əsli. əsasi. 

təmək.  

asalaq  1. asax. təmbəl. 1. tüfeyli. tabsaşar. otlağçı. əngəl. 

baysa. müzahim. 1. uyuntu. əkə. əkil. əklə. əkik. əkdi (< 

əkmək: yamamaq. yapışdırmaq). 1.tüfeyli. parazit. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. tüfeyli. kənə. sağırtqa. mane'. 

batqal. 1.avsalıq. aşırlıq. tühaf. mütəəccib. heyranlıq. 

şaşılıq. qərib. əcib. 1. qısır. əngəl. taxul. qıncı. tüfeyli.  
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- asalaq, əngəl bitgilər: kəğəl. kağal. kəhgir. kağqır. kəvlə. > 

kəhlə. otalağ. küsgüt. yabanı ot.  

asalaqçı  asalağçı bölgə başçısı. ustandar.  

asalamaq  başı sarıq ilə sarımaq. 

asalanmaq  çöplənmək. tüfeylilənmək. özgə varından azmaçox 

yararlanıb keçinmək.  

asallıq  saldalıq. yasallıq. qabaltıq. qabatlıq. dabanlıq. köklük. 

bünyadin.  

asan  1. (< anğ. anğsat) asat. hasat. enli. açıq. geniş. onay. 

onqay. əyri üyrüsü olmayan, düz, əl verişli nərsə. qolay. 

rahat. hanqsat. hasat. asat. rahat. yüngül. yengəl. 

düşünüksüz. yengəl. qınsız. onqoy. onqay. unqay. kulay. 

qolay. yaylı. caylı. köylü. yenqil. 1. sağlıqlı. zində 1. asma 

eyləmində olan. 1. sırtıq. asıcı. asıcıl. çıxarcı. üzlü. üzücü. 

mənfəətçi. 1. asıcı. səlb edən. 1. asmaqçı. asaqçı. sallan. 

sallax. cəllad. 1. ipçi. dara çəkən. darlayan. darçı. e‟dam 

edən. cəllad. 1. yasan. açıq. rahat. 

asana  bayatı. 

asançılıqlıq  asıcılıq. bağırçılıq (v <> ğ ) bavurçılıq. aşpazlıq. 

asaraq  - asarağ öldürmək: ipə çəkmək.  
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asaraqmaq  gözləmək. baxmaq. 

asarlanmaq  düşərgənmək. qazanmaq. faydalanmaq. alnamaq. 

istifadə edmək. yetinmək. 

asarmaq  asramaq sağınmaq. əsirgəmək. qorumaq. qorğamaq. - eli 

asradı, şəhri saxladı.  

asaşı usaşı  altaşı üstaşı: atkeçit üskeçit. 

asat  hasat. onay. onqay. əyri üyrüsü olmayan, düz, əl verişli 

nərsə. qolay. rahat.  

asav  < asav. < aşav. 1. ası. asιv. aşιv. asιvlanı. asava. qaynav. 

yarsu. daşıqlav. kozğalançı. qozqalançι. ğalayançι. 

boynaq. coşqun. oynaq. xuysuz. çavan. cilovsuz. 

dizginsiz. vəhşi. (savus (latin)). - asav at. alışmamış at.). 

1.alpaç. ərbaş. salquc. saldıran. yağı. zorba. asınğay. 

asi. 1.boynu yoğun. buyruqsuz. 1.gərdənkeş. boysan. 

1.qolbaş. ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. qoldur. quldur. 

pozuk. 1.yaban. dəli. vəhşi. 1.asi. azqın. aşav. yağı. asi. 

səkiz. boysaq. sərkeş.yaban. vəhşi. sıçraq. saçan. 

atlağan. 1. asi. çınlı. tikbaş. çalıq. çalıqlı. cur. yur. 

yabanı. ərək. uzaq. ayrı. irniq. yabanı. ilgiztik. yabanı. 

yabanı. qırnav. - asav heyvan.çallı. yallı. qurt. canavar. 1. 
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asi. sarıc. inad. asav at. qaşanğ. qaba. cıbıl. vəhşi. 1. 

asi. taqi. daği. yağı. salqaş. sərkiş. azğın. qıyaq. hünkür. 

qudurqan. vəhşi. azqın. yaba. 1. boyunlanmaz. 

boynalmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. 

qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. 

itaətsiz. ğeyri müti'. 1. gəm almaz. başqaq (< başı qax) 

saldıran. saldat. yügürgən. vəhşi. vəhşi. quduz. yabançı. 

yırtıcı. qaracavar. qaraccavar. qaracanavar. qara 

acanaq. qaracanaq. qaracnaq. qaraböcü. qarapürcək. - 

saldıran itə salınma. 

- asav heyvanları yaraşdırmaq, alışdırmaq üçün 

qapadıqları yer: qoşuqluq.  

asavan  asavlı.azavlı. azavan. 1.iri, iti dişli. 1. zirvəsi sivri olan 

qaya, dağ.  

asavanlıq  üşüq. üns. diqqət. əsəvənlik.  

asavlaşmaq  yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. siyimsişmək. 

sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. 

qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 
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itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. 

üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  

asavlı  asavan.azavlı. azavan. 1.iri, iti dişli. 1. zirvəsi sivri olan 

qaya, dağ.  

asavlıq  1.boysanma. gərdənkeşi. 1.yabanıllıq. tüngüllük. 

vəhşilik. 1. quşqu. quş kimi ürkmə. qorxu. ürkü.  

asavlıq  saçlıq. vəhşilik. dizginsizlik. 

asavsın  asavşın. asışın. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. 

biçilməmiş. becərilməmiş. tarınmamış. vəhşisin. vəhşi 

sayaq. bədəvi. ibtidayi.  
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asavşın  bax > asavsın.  

asayın  bala bala. vara vara. gedgedə. 

asayiş  < yasayış. (yasmaq: dincəlmək). yaslanış. dinclik. 

istirahat. ayış. əriş. ərinc. dinclik. düzənlik. güvənlik. 

asayişqah  dinləmə evi.  

asbar  aspar. faydalı. işə yarayan.  

asbaşqan  atbaşqan. başqan yardıcısı. maavin. ikinci başkan. 

ası ba?  bu mu?. 

ası  (# qonuq: ram). 1. bax > asav. 1. (< aşı < aşmaq). aşırı. 

asιvlanı. sarç. qaynav. yarsu. daşıqlav. atıq. acıq. acırı. 

1. asıq. yar. yarı. kar. fayda. - yasın alda, asın (karın) ver. 

1. çıxış. qazanc. fayda. 1. qudurqrn. opuz. obuz. vəhşi. (# 

yumaş: ram. aram. evli). 1. alqazın. qozqanc. önəgə. ənkə. 

tosan. inad. başına buyruq. qorxmaz. yaban, vəhşi 

heyvan. 1. (< as. az. aş). acı. aşı: uca. yüksək. 1. tapınc. 

tapu. buluş. nimət. yarar. çıxar. asıq. çıxar. çəkər. yarar. 

fayda. istifadə. mənfəət. fayız. bəhrə. nəf. - paranın asısı. - 

ağça asıya vermək. - pul asıya almaq. 1. düşman. yavı. yav. 

yava. yağı. asav.taqi. daği. yağı. salqaş. sərkiş. azğın. 1. 

fayda. kullanış. nəf'. - bir asısı (kullanışı) var ya yox. 1. 
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hayta. hayda. haydut. xaylaz. haylaz. yağı. 1. qazanc. 1. 

yaruq. fayda. qoşuq. 1. acı. dəğərli. qiymətli. yararlı. qıl. 

fayda. asav. çınlı. tikbaş. çalıq. çalıqlı. aşıq. ülkər. 

tikbaşlı. kaprisli. çamış. qızaq. qızqın. coşqun. 1. alqı. 

sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. yaran. yarayış. yarıq. 

yarar. yağ. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. 

tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. 

yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. 

düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. 

çıxar. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda. 1. asıq. yarlıq. fayda. nəf'. 1. çıxar. olca. mənfəət. 

fayda. düşən. düşərgə. bəhrə. olca. fayda. tut. tutar. 

tutuq. tutqu. nəf'. alqı. yarar. çıxar. sud. kar. yarayış.1. 

giriş. gəlir. tapda. mənfəət. 1. iş. gəlir. giriş. çıxar. kar. 

fayda. - o işini bilir. - bu mənim işimə gəlməz: dərdimə 

dəğməz. 1. açar. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə'sir.1. 

uyar. - ası, uyar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin 

alamamaq: güvəndiyi dağlara qar yağmaq.  

asi  asi (fars) < aşırı < aşı. acı < ac. aş. (aşmaq. daşmaq. 

dışmaq). acırı. aşırı. asav. asιv. aşιv. asιvlanı. qaynav. 
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issi. qızqın. yarsu. daşıqlav. boysaq. sarıc. inad. sərkeş. 

azqın. asınğay. aşav. asav. yağı.başqaldıran. sıçraq. 

saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. 

çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.  

asıb  (qoyulub olunan, ola bilən bir durum.) 1. imkan. 1. yol. usul. 

metod. 1. illət. dəlil. görək. gərək. - asıb tapıb, asallar bizi. - 

nə asıbın var. - min asıbda gətirsən keçməz. - asıblı asıbsız 

aldılar. - asıb gətirir ki. 1. sənət. ustalıq. uzluq. uzmanlıq. 

yeti. yatı. yordam. hünər. yetənək. 1. ölçü. götür qoy.  

asib  qınac. qıncıq. 

asıblı  1. başarıqlı. yollu. işbilir. açıqgöz. 1. asılı olmaqı, 

nədənliyi göstərən söz.səbəpli.dən dolayı. - o asıblı: ona 

görə. - bu asıblı: buna görə, bundan dolayı. - nə asıblı 

yubandın.  

asıbsız  ölçüsüz. sınırsız. çox. bərk çox.  

asıc  təncərə. çömlək. aşaç.  

asıcı  1. öz asısı dalınca olan. öz mənfəətin güdən. 1. asan. 

səl edən.  

asıcıl  sırtıq. asan. asıcı. çıxarcı. üzlü. üzücü. mənfəətçi. 

asıcılıq  asanlıq. bağırçılıq (v <> ğ ) bavurçılıq. aşpazlıq. 
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asıq  (bax > asi). aşı. aşıq. ülkər. - salqın. qaramsar. neşəsiz. 

somurtqan. soğuq.  

asıq  {# açıq. (asıq üz: somurtqan. # açıq üz: gülər üz). }. 1. 

sallaq. avara. 1. salıntı. quşqu. şəgg. şübhə. - salındıda: 

sağlam olmayan. asılı. şəggili. şübhəli. - işimiz salındıda. 

1.əkşi. əğşi < əğşik (< əğmək). 1. sallaq. aslaq. yapus (> 

əbus) yapılı. qapalı. bağlı. boğnaq. somurtqan. əkşi. 

qaşqabaqlı. asılmış. üzüntülü, sərt durum. çatıq. 

buruşturulmuş. (qaş. üz. burun). - asıq üzlü.  

- asıx yüzlü: yılıvsız. soğuq.  

- asığ üz: quraq. tutuq. kibritçi. qaşqabaqlı. 

asıq  ası. asığ. asqı. 1. assu. çıxar. çəkər. yarar. yar. kar. yarı. 

qazanc. mənfəət. fayda. - asığsız: faydasız. 1. təməttü'. 1. 

yaraq. uyqun. faydalı. müfid. münasib. 1. ticarət.  

asıqış  asığış. dəssinə. tələsik. dayanmadan. toxdasız. həmən. tez. 

əlbə həlim. 

asıqlanmaq  asığlanmaq 1. faydalanmaq. ticarət edmək. 1. işlətmək. 

istifadə edmək. 1. yalçımaq. dincəlmək. rahatlanmaq. 

nərsədən kölgələnmək. yararlanmaq. faydalanmaq.  

asıqlı  asığlı. asılı. yarlı. karlı. gərəkli. faydalı. mənfəətli.  
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asıqlıq  asığlıq. 1. assılu. faydalı. qazanclı. 1. sallaqlıq. əkşilik. 

yapusluq (> əbus) yapıqlıq. qapalıq. boğnaqlıq. 

somurtqan. qaşqabaqlıq. turşuluq. turşalıq.  

asıqsız  asığsız. asğız. faydasız. 

asıqüz  üzü sallaq. aslaq. qaraqabaq. qaşqabaqlı. somurtqan. 

sorutqan. 

asıqüzlü  asıx üzlü. qırnav. xuysuz. somurtqan.  

asıl  aşıl. uca. dəğərli. qimmətli. əsil. qürçə. əsas. maya. öz. 

asılacaqsı  - asılacaqsı kişi: ip qaçqını.  

asılan  - boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr: 

asdal. yasdal. asqal. yasqal.  

asılanan  faydalanan. - iki yandan qorunan, asılanan, faydalanan: 

iki analı quzu.  

asılanmaq  girişlənmək. gəlirlənmək. tapdalanmaq. qazanmaq. 

faydalanmaq.  

asılaraq  - (qarqış, ilənmə sözü) - "asılaraq öləsən": ipə gələsicə.  

asılaraq  - asılaraq öldürülmək: ipə gəlmək.  

asılası  aslası. asılması gərəkən.  

asılı  1. asma. sallaq. - asma köprü. 1. asuv. asuğ. > avuz. (> 

aviz (fars). aslaq. tutqun. vurqun. salqun. düşgün. 1. 
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faydalı. əlveriş. 1. məəlləq. 1. məslub. səlb olunmuş. 1. 

asığlı. karlı. mənfəətli. faydalı. 1. salındıda. sağlam 

olmayan. şəggili. şübhəli. - işimiz salındıda. 1.asılmış. 

asmar. asıma. asıvan. avara. qırbal. qırban. sallaq. 

aslaq. bağlı. avanaq. sarkmış. - asılı qoymaq: alı qoymaq. 

saxlamaq. gözətlətmək. 1.bağlı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. 

çəkgin. çəkili. çəkişgin. münasibətli. mərbut. irtibatlı. 

əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. 

daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin. 1.düşərli. bərəkətli. 

bolqulu. karlı. qazanclı. faydalı. sütlü. bəhrəli. yararlı. 

yarıl. göyçək. işləkli. işləgil. istifadəli. qazanclı. olumlu. 

olmul. tutarlı. faydalı.  

- asılı buraqmaq: asa qoymaq. sallandırmaq.  

- bir işə, olaya asılı, bağlı olan olay: kölgəolay. ana 

sonucdan doğan yan sonuc. 

- kimsənin tək başına, yekə başına asılı olan yaşam, nərsə: 

iç. öz. başqaq.  

- suyu qaymaqlı. kimsənin bayağı nərsəsi, hər nəyi uğrulu, 

asılı, faydalı olan: suyu sütlü. 

asılıdır  qaldı. bağlıdır. - sizə qaldı.  
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asılıq  1. qapıltım. qapmıq. qənimət. yağmalıq. 1. sallaq. mə'təl. 

1. sallaq. cinsi ilişgidən sallaq, naqis olmaq.  

asiliq  asilik.sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. 

qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. 

qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.  

asılır  - hər qoyun öz qıçından asılır: hər kim öz davranışının 

sorumlusudur.  

- oğru öz ipi ilə asılır: iti öldürənə sürüklətirlər.  

asılış  israr. israrla isətəmək, təklif edmək. müsəllət oluş.  

asılqan  1. apılan. qavşaq. qovşaq. əngəl. 1. usulqan. ağıllı.  

asılma  1.sallanma. 1.taxılma.  

- asılmasına yol açmaq: ipə götürmək.  

asılmaq  1. aslınmaq. taxılmaq. 1. əksilmək. 1. əsilmək. uzamaq. 

uzamaq. uzatılmaq. 1. aslıq. israr. - nədir bu aslıq. tə'kid. 

1. sarqılmaq. asmanılmaq. asqanıamaq. 1. tutunmaq. 

tutub yapışmaq. təməssük edmək. təvəssül edmək. - 

barmaqlığa tutunmaq. - ipə tutunmaq. - qapıya tutunmaq. 1. 

uzamaq. uzatılmaq. əsilmek. çəkilmək. gərilmək.  

- üzü asılmaq: qirpilənmək. kirpilənmək sərtləşmək. kirpi kimi 

büzülmək.  
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- qulağ asılmaq, virilmək: dinlənmək. aldırılmaq. duyulmaq. 

itaət olunmaq. önəmsənmək. sayılmaq. diqqət olunmaq.  

- ayağından daş asılmaq: nərsənin çox ağır, güclüklə 

keçməsi. - gecə, ayağından daş asılmışı, keçmir.  

asılmış  asıq. asılı.  

- evi yapılmış, qabı asılmış. (çölməyi közdə, çörəyi dizdə. 

(əldə). 

asılsız  orunsuz. münasibətsiz. uyqunsuz. dəlilsiz.  

asım  - asım taxım: sırğa, biləzik kimi nərsəylə süsləmə. 

asıma (fars)  asıvan. asılı. asmar. asıma. avara. qırbal. qırban. sallaq. 

aslaq. asılı. asmar. asıvan. avara. qırbal. qırban. sallaq. 

aslaq. 

asımlanmaq  şübhə edmək. şübhələnmək. quşqulanmaq.  

asımlı  1.quşqulu. iğrəçin. iğrənci. vasvası. mütərəddid. işqilli. 

gümanlı. şübhəli. şəggili. yanın. yandan. geyin. qıçın. 

dönəged. şəggili. 1. iqna edici olmayan. 1. şübhəli. 

mübhəm.  

asınqay  asınğqay.asav. asi. güclü, dikəy at.  

asınmaq  1. taxınmaq. qurşanmaq (qılınc. mıltıq). 1. blr nərsəni 

çekmek. gərmək. əsinmək. 1. itinmək. edinmək. 
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ilgilənmək. 1. əsinmək. asılaşmaq. dartışmaq. çəkişmək. 

gərişmək. - at asındı.  

asıntı  hava. tə'liq. tə'xir. - iş asıntıda qaldı:sonraya qoyundu.  

asır  (< asılmış). 1.göğüsdən asılan fişəklik. içinə fişək 

qoyulan göz göz yapılmış kəmər. - ağbaş asır: sümükdən 

yapılmış ağ fişəkli. - altın asır: altın işlənmiş fişəklik. - asır 

orun: fişəkligi asmaq üçün paltarda açılan gözlər. - asırlı 

geyim. 1. astın. kəsrə hərəkəti. 

asıra  tərbiyə. baxım. eğitim.  

asıramaq  1. himayə edmək. saxlamaq. 1. bəsləmək. 1. gömmək. 

1. tərbiyələmək. dərləmək. bəsləmək. yedirmək. 

- açqanı asıra, artda kərək bolur: parayı saxla sonra gərək 

olur.  

- qoy asıraqan bay bolur: qoyun bəsləyən zəngin olur.  

- qanamantı ölügün qayda asıradıla?. qanamatın gövdəsini 

nərədə gömdülər?.  

asıramaq  tərbiyə edmək. bəsləmək. yedirmək.  

asıranlı  bəsli. tərbiyəli. asıranmış. asırın.  

asıravlu  tutumlu. idarəli.  

asıravsız  müsrif. savurqan. müfrit. çox xərcləyən.  
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asırı  artıq. çox. - asırı köp: çox artıq.  

asırın  astan. astırın. yaşırun. gizlin. 

asırqa  asırğa. sırqa. 1.(sırğa, biləzik kimi) asılan, sallanan nərsə. 

1. alburqa. qulaq küpəsi. küpə.  

asırlamaq  hazırlamaq.  

asısız  qısır. qara. barsız. bərəsiz. yararsız. etgisiz. faydasız. 

nəticəsiz. - qaradal: barsız ağac.  

asışın  asavsın. asavşın. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. 

biçilməmiş. becərilməmiş. tarınmamış. vəhşisin. vəhşi 

sayaq. bədəvi. ibtidayi.  

asışın  bax > asavsın. 

asışmaq  taxışmaq.  

asitan  bax > astana 

asıv  (sıv <> vız) > aviz (fars) < aslaq. aslıq. sırğav.  

asıvan  > avizan (fars). 1.asılı. asmar. asıma. avara. qırbal. qırban. 

sallaq. aslaq. 1.mat. gic. heyran. 

asıvaş  (sıv <> vız) avizeş (fars). aslağış. aslığış. salğavuş. 

savarış. döğrüş.  
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asiya  - orta asiya: - yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> 

kesvətsiz), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst 

biçimdə gələnəksəl gürəş: qaraqucaq. qaraqucuq.  

asiyon (fars)  asıvan. asılı. asmar. asıma. avara. qırbal. qırban. sallaq. 

aslaq.  

asqa  asğa. 1.başqa. uca. 1. yanaşılmaz, çətin qayalıq dağ.  

- asğa taş: uca daş.  

- asqala: çıxıntılı.  

- asğalan:göylərə doğru yüksələn. - askalanqan tağ: uca dağ.  

- asğalalı: qayalı. 

asqaq  asğaq.1. axsaq. topal. 1. qaraçay malqar xalq 

oyunlarından biri. 

asqal  yasqal. asdal. yasdal. süs bəzək nərsələri. özəlliklə 

boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr.  

asqalalı  qayalı.  

asqalan  asqalanqan.göylərə doğru yükçələn, yüksələn.  

asqamaq  asğamaq 1.<> axsamaq. aşsamaq. aşqamaq. topallamaq. 

1. yasqamaq. yaraqlamaq. hazırlamaq.  

asqancuqqa  asqan cuqqa. yaşıl çəkirgə. 

asqanılmaq  sarğılmaq. asmanılmaq. asılmaq. 
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asqanlamaq  asmanlamaq. asmaq. sarqıtmaq. - qurşağın ucunu sarqıt.  

asqar  asğar <> axsaq. topal. # asqar: yüksək. 

asqav  asğav.sırqav. küpə. qırızma. güşvara.  

asqı  asğı.1. bəzək olaraq nərsədən sallananlar. sallanıb 

bəzəyən nələr. 1. sallaq. - asqı ışıq: luster. 1. yubat. tə'xir. 

tə'viq. 1. dayaq. dirsək. - sınıq duvarı asqıya almaq. 1. 

midal. - asqı endirmək: midal qazanmaq. 1. afiş. 1. küpə. 

sırqa. 1. asavaç. ilgic. ilgək. asılqan. asavaç. asaq. 

taqqıç.1. asığ. qazanc. kar. fayda. 1. astığ. saça taxılan 

süs nələr. 1. əksi.çüyrə. əğri. tərs. - qırılan qol üçün yapılan 

asqı: qınqal. 

- iki qulaqlı paltar asqısı: qoç buynuzu.  

- asqıda buraqmaq: işə çaba göstərməmək. sürüncəmə 

bıraqmaq. sonuca ulaşdırmamaq, çatışdırmamaq. 

- asqıda qalmaq: əngələ, duzağa, həçələ düşmək.  

- asqıya almaq: yubaltmaq. sallaq, asılı qoymaq. bir işi 

dondurmaq.  

asqıçı  asğıçı.bəzəkçi. məşşatəgər.  

asqılı  asğılı.asığlıq. faydalı. qazanclı.  

asqılıq  asğılıq.portmanto.  
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asqın  asğın.zayıf. çəlimsiz < çalım. qablat. qabiliyyət. güc. 

azalmış. 

asqıncanq  asğıncanğ.pəsqəl. müzahim. 

asqınçılıq  asğınçılıq.pəsqəlçilik. bükdənç. qınçılıq. müzahimət. 

mə‟təlçilik.  

asqını  - aşqını asqını: həddiəksəri həddəqəlli.  

asqınlıq  asğınlıq.yasqınlıq. məğlubiyət. yenqliş. enqliş. çinqlu. 

yinqlu. enqilqənlik. 

asqıntı  sıxılıb, sıxınaraq nərsənin ardına düşmə. məşəqqət. 

gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.  

asqıntılıq  asğıntılıq. sıxılıb, sıxınaraq nərsənin ardına düşməlik. 

məşəqqət. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq.  

- icəşiklik, satşıqlıq, askıntılıq, sarkıntılıq edmək: əl atmaq, 

uzatmaq. 

asqır  asğır. ayqır. atqır. damızlığı qırılmış, atılmış at.  

asqırı  az az.  

asqırıq  asğırıq. aksırıq < ağsırıq. hapşırıq. - asqırıq, aksırıq səsi: 

hapşı. hapşu. həpiçi.  

asqırıq  asğırıq. hapsırma. ansırıq.  
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asqırış  asğırış.asruş.  

asqırmaq  asğırmaq.aqsırmaq. hapşırmaq. 

asqırmaq  asğırmaq.anğsırmaq.  

asqırtmaq  asğırtmaq.anğsırtmaq.  

asqıya almaq  asğıya almaq.sallamaq. tərsə mallaq eləmək. 

asqız  asğız. asığsız. faydasız.  

asqöz  asgöz. aşgöz. acgöz. 

asqut  asğut.(dandan günortaya dək olan çağ) quşluq çağı.  

aslaq  1. asuv. asuğ. > avuz. (> aviz (fars)). asılı. tutqun. vurqun. 

salqun. düşgün. 1. salındıli. sallaq. oturaqsız. müəlləq. 

qeyri sabit. - salıntıli yapı. - salıntıli köprü: aslaq köprü. - 

salıntıli kişi. - salıntıli ışıq: azalıb çoxalan ışıq. 1. aviz (fars) < 

asıv. aslıq. sırğav. 1. sallaq. batqal. - batqal, aslaq, sallaq 

qaş: qaş qabaqlı. 1.yelə. əksək (> əksə (fars)) əkşik. 

çəngəkli. sallaq. 1. aslat. sallaq. sallat. sarsat. salsat. 

təprətli. dəbətli. oynaq. oynat. ırqantı. ırqanıt. yırqanıt. 

yırqantı. ırqaq. yırqaq. ırqatı. yırqatı. - ırqantı köprü: yatar 

qalxar, açılıb bükülən köprü. 1. sarğuq. sarğaq. sallaq.  

- qulağı aslaq: söz yığan. qulağı səsdə. 
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aslaqış  aslağış. asıvaş (sıv <> vız) avizeş (fars). aslığış. salğavuş. 

savarış. döğrüş.  

aslam  1. qazanc. kar. - aslamçı: tacir. 1. aşmış. aşqın. ötkən. 

keçmiş. üstün. çox. bol. 1. əsas. - aslam işlər. - çatının 

aslam dirəği, orta qoludu. 1. ta. ən son. ən gec. qayət. - 

aslam yarın gətir. - aslam bir satacan gələr. 1. asram. artıq. 

çox.  

aslama  aslamısına. aslamında. aslamına. asrama. çoğunluqla. 

sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.  

aslamına  aslamısına. aslamında. aslama. asrama. çoğunluqla. sıx 

sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.  

aslamında  aslamısına. aslama. aslamına. asrama. çoğunluqla. sıx 

sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.  

aslamısı  asramısı. çoxu.  

aslamısına  aslamısına. aslama. aslamına. asrama. çoğunluqla. sıx 

sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.  

aslamlıq  1. artımlıq. üstünlülük. 1. çoğunluq. çoxluq.  

aslamlıq  çoxluq. çoğunluq.  

aslamraq  aslamrağ. aslamrat. artığcat. artığraq. üstünraq.  

aslamrat  aslamrağ. artığcat. artığraq. üstünraq.  
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aslan  bax > arslan.  

aslanaqız  aslanağız. - aslanağzı çiçəyi: danaburnu.  

aslanan  sallanan. sarqan.  

aslanmadan  sallanmadan. duranğsız. dirəngsiz ( < durmaq). 

durmazın. durmadan. ha birə. sürənğsiz. sürəncsiz. 

sürətli. axsınmadan. titizcə. dinlənmədən. əğlənmədən. 

təvəqqüf.  

aslanmaq  sallanmaq. 1. əğlənmək. əklənmək. durulmaq. 

bəklənmək. duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). 

sürənğəmək. sürənğizmək. axsınmaq. dinlənmək. 

təvəqqüf edmək. 1. salğıqmaq. salığmaq. 1. sərinmək. 

sarqımaq. uzanmaq. əğilmək. - pencərədən sarqımaq.  

aslası  asılası. asılması gərəkən.  

aslaşmaq  sallaşmaq. əğləşmək. əkləşmək. duranğaşmaq. 

dirəngəşmək (< duruşmaq). sürənğəşmək. sürənğişmək. 

axsınışmaq. dinlənişmək.  

aslat  aslaq. sallaq. sallat. sarsat. salsat. təprətli. dəbətli. 

oynaq. oynat. ırqantı. ırqanıt. yırqanıt. yırqantı. ırqaq. 

yırqaq. ırqatı. yırqatı. - ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb 

bükülən köprü.  
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aslıq  aslaq. aviz (fars) < asıv. sırğav. 1. asılmaq. israr. - nədir bu 

aslıq. tə'kid.  

aslıqış  aslığış. asıvaş (sıv <> vız) avizeş (fars). aslağış. salğavuş. 

savarış. döğrüş.  

aslınmaq  1. asılmaq. taxılmaq. 1. əslinmək. asmaq. bir nəyi bir 

nəyə taxmaq.  

asm  - asm kəsəlinin (soluğan kəsəlinin) itisi: yelpik.  

asma  1. qızıl xəsdəliği. 1. bir tür qoyu rəngli ur. tumor. 1. 

taqılıvçı. asılabilir. taqılabilir.1. asılı. sallaq. - asma köprü. 

çardağa asılmış asılmış üzüm ağacı. üzüm ağacı.1. möv. 

üzüm. - asma çardağı. qapalıq.1. qulaq. qılp. qulp. sap. 1. 

taq. talar. möv. üzüm ağacı. - asma budaqları: tıqaq. tağ. 

taq. talar. üzüm ağacı. möv. 1.üzüm ağacı. möv. 1.salma. 

minə. ləmə. limə. qat. - dörd asmalı işqab. 

- asma (möv), sarmaşıq kimi bitgilərdə, nərsiyə 

tutunmaya, dırmaşmağa yarayan sürgü, quyruq: bıyıq. 

buğ. bağuq. 

- asma, möv gövdəsi: təvək çotuq.  

- ağaclara sarılan böyük asma: baraq. bağaq. 

- asma qat: ara qat.  
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- asma kilid: küp kilid. quplı. qulplı. qıplı. qılplı.  

- asma qabağı: çardaqda yetişdirilən qabaq çeşiti.  

- asmaların (mövlərin) dibində qalağlanan topraq: qanat. 

qana. 

- qarasma: loğusa otu. zəravənd.  

- qazan asma üçün, ocağın üstündə yerləşdirilən dəmir 

çubuq: qantarma. qıntarma. qaptırma. asmalıq.  

- böyük asma qazan: bağrac.  

- dara çəkmə, asma ipi: çatı. çatu.  

- dara çəkmək. asmaq. çatılamaq. çatulamaq.  

- ev yapdı, qazan asdı.  

- asma kilit: iki həlqədən qurulan kilid.  

- asma qat: eyvan. ayvan. açıq çıxma. balkon.  

- asma saçma söz: saçma sapan söz. 

- asma budamaq: yersiz söz söyləmək.  

- asma yarpağı: dolma yarpağı.  

- asma qabağı: qabağın çardağa alınan uzun bir çeşidi. 

asmaq  1. asmanlamaq. asqanlamaq. sarqıtmaq. sallandırmaq. - 

ölütləri (qatilləri) sallandırın. - qurşağın ucunu sarqıt. 1. 

taxmaq. ilişdirmək. rəbt edmək. qoymaq. tikmək. - tutunu 
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(pərdə) qornıça taxmaq. - börki çiviyə tax. - köynəyə düymə 

tax. 1. dara çəkmək. ipə çəkmək. çatılamaq. çatulamaq. 

1. ildırmaq. sallamaq. 1. tə'liq edmək. 1. sallamaq 

geciktirmək. yubaltmaq. oyalamaq. 1. ipə götürmək. ipə 

çəkmək. e'dam edmək. 1. sallamaq. sallağ qoymaq. 

asqıya almaq. öldürmək. 1.açmaq. çəkmək. dartmaq. 

çəkmək. dartmaq. gərmək. - bayraq çəkmək.  

- üstünə taxmaq, asmaq: taxınmaq. quşanmaq. - üzük, süs, 

bəzək taxınmaq.  

- nərsədən asılıb sallanan tikələr: quyruq. - quyruqlu don. - 

quyruqlu kot. - quyruqlu saçaqlı.  

- çəkib uzadaraq asmaq: gərmək. - pərdəni gər. - çarşabı 

üstünə gərdi yatdı.  

- asıb kəsmək: hədə qorxulamaq.  

- üz asmaq pozuq çalmaq. burun sallamaq. qaşqabaqlanmaq. 

razı, məmnun qalmamaq. 

- qazan qoymaq, asmaq: su qaynatmaq.  

- qulağ asmaq: qulağ olmaq: qulağ tutmaq: qulağ tikmək, 

şüşləmək: qulağ kəsilmək: böyük güdü ilə, özənlə qulağ 

vermək. qulağ yatırmaq. 
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- üz asmaq: qararmaq. erşilənmək. yüz əkşitmək. 

somurtlamaq.  

asmaqçı  asaqçı. asan. sallan. sallax. cəllad. sallan. sallax. asaqçı. 

asan. cəllad.  

asmaqlamaq  darağacına asmaq. dara çəkmək.  

asmalıq  qantarma. qıntarma. qaptırma. qazan asma üçün, 

ocağın üstündə yerləşdirilən dəmir çubuq.  

asman  1. asqıya alma. sallama. tərsə mallaq eləmə. 1. sallaq. 

şaşqın. alıq. 

{1. < ovos. ağız: dəlik. ağızman > osıman > asıman > asman: 

böyük dəlik böyük diləkkeçmiş zamanlarda göy bir dəlik kimi 

görünürdi 1. < opsam. < op. po. dikligi, şişligi göstərən səs. (- 

opqın: dalqa. - opsan < metatez > ospan ( p <> m ) > osman > 

asman)}. {yazılarımda olan başqa açıqlamalardan ( asman: 1. 

(< az). azman. qoz + man. qos + man. açuman: göy üzü. 

açıman. uçman. 1. < us + man. ucman. usman -1. < aç + 

man. genişlik}.  

asmanılmaq  sarqılmaq. asqanılmaq. asılmaq. asqanlamaq. asmaq. 

sarqıtmaq. - qurşağın ucunu sarqıt. 

asmar  asılı. avara. qırbal. qırban.  
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asmataş  asmadaş.qızıl xəsdəliğindan qorunmaq üçün boyunda 

daşınan bir tür göz daşı.  

asmıq  darağacı. - darağacına asmaq: asmaqlamaq. dara çəkmək.  

asnaqırmaq  asnağırmaq. asnağışmaq. işdən qaçınmaq. çabadan, 

qeyrətdən düşmək. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).  

asnaqışmaq  asnağışmaq. asnağırmaq. işdən qaçınmaq. çabadan, 

qeyrətdən düşmək. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).  

asnamaq  ayılmaq. qanmaq.  

asnu  nazlı.  

asnulanmaq  qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. qayırlanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

göcələnmək < göyçəklənmək. çalım satmaq. 

böbürlənmək. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. ifadə satmaq. 

ifadə vermək.  

aspar  asbar. faydalı. işə yarayan.  

asra  1. alt. aşağ. aşağı. astın. altın. ətək. dib. təmən (təbən > 

damən (fars)). 1. alt. aşağ. yavaş. 1. əsrə. çox. oğuş. olca. 

1. ötrə. ötə. qarşı. aşağı. iləri. 

asraban  əsrəbən. saxlayaban.  
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asraq  himayə. qoruma.  

asraqa  asraxa.əsrəmək. gözləmək. muvazibət. 

asraqamaq  asrağamaq.asramaq əsigətmək. əsirgəmək. 1. qorumaq. 

- tanrı əsirgəsin: asrasın. 1. rəhm emək. acıyıb 

vurmamaq. diriğ edmək (< darığlamaq). 1. qıymamaq. 

qısmaq. muzayiqə edmək. - sözi əsirgədi: asradı: ağzın 

açıb danışmamaq. düşünb daşınıb danışmaq. - parasına 

əsigəməyən: asramayan: xərcləmək.  

asraqamaq  asrağamaq.əsrəmək. 1. gizlətmək. qorumaq. himayət 

edmək. 1. bəsləmək.  

asraqan  asrağan.əsrəğuci. asrağuci. əsirgəyən. qoruyan. 

saxlayan. hami. hafiz. haris.  

asraqılıq  asrağılıq.əsirğilik. əsrəğilik. asrağılıq. qorumalı. 

saxlamalı. himayət olunmalı. hifz olunmalı.  

asraquci  asrağuci.əsrəğuci. əsirgəyən. asrağan. qoruyan. 

saxlayan. hami. hafiz. haris.  

asraqucu  asrağucu. bax > asrağuci.  

asraquluq  asrağuluq.saxlamlıq. saxlancıq.  

asralmaq  əsrəlmək. 1. gizlətilmək. qorunmaq. himayət olunmaq. 1. 

bəslənilmək.  
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asram  aslam. artıq. çox.  

asrama  aslamısına. aslamında. aslamına. aslama. çoğunluqla. 

sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.  

asramaq  <> əsrəmək. 1. əsirgəmək. qorumaq. gözləmək. 

saxlamaq. - şah sırrın asramaqda, dilin tıymağanın başı 

barıb. 1. saxlamaq. gizləmək. 1. asarmaq. qorumaq. 

qorğamaq. bəsləmək. 1. güdmək. saxlamaq. qözərmək. 

1. dolandırmaq. idarə edmək. iqtisadi davranmaq.  

asramaq  asrağamaq əsigətmək. əsirgəmək. 1. qorumaq. - tanrı 

əsirgəsin: asrasın. 1. rəhm emək. acıyıb vurmamaq. diriğ 

edmək (< darığlamaq). 1. qıymamaq. qısmaq. muzayiqə 

edmək. - sözi əsirgədi: asradı: ağzın açıb danışmamaq. 

düşünb daşınıb danışmaq. - parasına əsigəməyən: 

asramayan: xərcləmək.  

asramıq  əsrəmiq. əsrəyiş. asrayış. əsrəğış. 1. qorunuş. qoruyuş. 

himayədarlıq. nigəhdarlıq. 1. bəsləyiş. 1. rəhm. siyanət. 

mərhəmət. hifz.  

asramış  əsrəmiş. 1. gizlətilmiş. qorunmuş. himayət olunmuş. 1. 

bəslənmiş.  
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asrar  əsrar. (< asan. çəkən. əsir edən). 1. gözəl. çəkici. əsrək. 

iyi. 1. bəng. asılı qoyub uçuran nərsə.  

asratmaq  saxlatmaq.  

asrayış  əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. əsrəğış. 1. qorunuş. qoruyuş. 

himayədarlıq. nigəhdarlıq. 1. bəsləyiş. 1. rəhm. siyanət. 

mərhəmət. hifz.  

asrı  1. (< əsnək). əsri. çəkək. çəkik. iki rəngli. - asrı əsri ışıq: 

iki boyalı ışıq. 1. taza. yeni. acar. çil. çiğ. 1. əsri. təkir, ala 

boya. qaplan rəngi. - əsri yışıq: alaca, iki rəngli ip. iki 

rəngli, xallı, yol yol nərsə. qaplan. qaplan kimi iki rəng 

nərsə. - asri yışıq: yol yol ip.  

asrılmaq  1. atrılmaq. açrılmaq. ayrılmaq. 1. asqırmaq.  

asru  əsrü. 1. aşıru. artıq. 1. ən sonra. ən sonunda. axirində. 

axiri. 1. qamuq. qamur. bütün. həp. hamı. ammə. 1. aşırı. 

çox. artıq. 

- bu dünya anidr əsrü.  

asruq  əsrük. sərxoş < sarquc. salquc. sarqur. salqur. kefli.  

asruqcana  asruqqına. asruqyana. sərxoşyana.  

asruqqına  bax > asruqcana.  

asruqyana  bax > asruqqına.  
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asruş  asqırış.  

assı  1. günahqar. sədaqətsiz. dönük. xain. 1. düşman. 1. 

dolandırıcı.  

assılanmaq  1. qudurmaq. 1. kopoyoğluluq yapmaq.  

assılu  asığlıq. faydalı.  

assırınlayın  astırın. astιrtιn. astan. yaşırun. yuşιrιn. yaşırılğan. yaşırınlı. 

çolav. saqlı. gizli. sinsi. yaşırın. gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. 

qatılğan. bildirməy bükük. oğrun. duymadan. örtülü. daldax. 

darab < dar. 

assu  asığ. yarar. fayda.  

assubay  astsubay. astdəğməndən aşağı qalan.  

ast  alt. 1. as. astı. təğ. aşaq. dibən. tüb. - göz astı 1. past. 

pəst. pəs. pis. 1. gizlinlik. azlıq. yavaşlıq. yetməzlık. 1. 

ön. başlanğıç. - yazın astından: yaz başlayandan bəri. 1. 

göt. dib. 1. as. alt. alst. 1. soxaq. dara düdük yer.- 

astsubay: başçavuş. üstçavuşdan sonra olan qonum, dərəcə. 

- qol astı: əl altı: pəsələn. basılan.  

- astırın: gizli. duymadan. sinsi.  

- astinki: alt qat.  

- astin: kök. təməl. əsl. zat. dib.  
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- astana: 1. başkət. 1. qapı dabanı. mərkəz.  

- asta: basa basa. yavaş.  

asta  > ahəstə. ahüsdə (fars). < yasta. yavaş. yuvaş. savsa. ağır. 

sikin. yab. yap. ağırdan. 

- asta asta. yasta yasta. yılar yılar. bara bara. vərə vərə. vara 

vara. ged gedə. yavaş yavaş.  

- asta asta: atsa atsa: asda asda:adım adım. atıv atıv. addım 

addım. bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. xımır 

xımır. ilqıt ılqıt. ilım ılım. xəfif xəfif. - ılqıt ılqıt əsən yellər.  

- asda gedən, usda gedər.  

- asta asta: gedərək. getgedə. getged. gettikcə. zamanla. 

yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. tədricən.  

- asta asta: ayaq ayaq. bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. 

azar azar. tədricən.  

asta  asda. sürənğ. sürənc. yumşaq. dirəng < duranğ ( < 

durmaq). sürətsiz. axsaq. mülayim. həlim. yavaş. yoğla. 

uyğun. dinc. arsat. aram.ərinc. rahat. - asda asda: usullu. 

usul usul. yap yap. yavaş yavaş. 

astabasta  asta basta yavaş yavaş. ağır ağır.  

astaca  yavaşca. yumşaqca.  
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astacıq  asdacıq. usullacıq. usulcacıq. usulla. yavaşcacıq.  

astaç  xoşrəftar. xoşxu.  

astaq  astağ.astar. astın > astin (fars). aşağ. alt. az. kəm.  

astal  asdal. yasdal. asqal. yasqal. süs bəzək nərsələri. 

özəlliklə boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək 

nəsələr.  

astalıq  asdalıq. uysallıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. mülayimlik.  

astalıq  ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. 

ılımlıq. yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. 

uyatlıq. uysallıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik.mulatifət. 

mulayimət. yavaşlıq. uysallıq. ıslaqlıq. təənni. 

astam  çox. aldan. bol. gen. dərin. uzaq. gey. geyn. qalın. çaçaq. 

astan  1.astan (fars): ( < yastanmaq kürək üsdə uzanmaq).kürək 

üsdə uzanmış. 1. assırınlayın. astırın. astιrtιn. asırın. 

yaşırun. gizlin. yaşırılğan. yaşırınlı. çolav. sağlı. gizli. 

sinsi. qasırılğan. tıkıvlı. qatılğan. bildirməy. bükük. oğrun. 

duymadan. örtülü. daldax. darab (< dar). 1. asılıb yığılan 

yer. ambar. 1. astırtın. aldırtan. 1. alt. aşağ. 1. astanğ. 

bargah. eşik. qapı.  

astan  asdan. altdan. həddi əqəll. aldan. alpan abdan. (# ). 
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astana  (asitan) < astyana <> astyan. astana. ataba. eşik. beşik. 

qaşqa. qaçqa. qapı çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, 

suyun içəri axıb, girməsin əngəlləyən bölük.  

astana  > astanə < yastana. 1. busağa. pusağa. qapı 

çərçivəsinin, eninə yastırılmış, yatırılmış alt bölümü. 

1.yastına (yas: hərəm. hörmət). həzrət. cənab. möhtərəm. 

1.bir yerin baş yanına, törəsinə görə aşağ yeri. 1.qapı 

eşiyi. 1. ziyarətgah. 1. qapının alt yanı. 1. turluq. torluq. 

qapı. eşik. dərgəh. bargəh. barıngə. dərbar. hisar.1. 

başkənd. başqala. 1. giriş. basağa. başlanqıc. qapı. 1. < 

bastana. yastana. yatıncaq yer. batıncaq yer. söykənə. 

eşik, qapı dabanı. 1. borbor. ordo. baytaq. 1. xanaqa. 

ölkə kürsisi. baş kənd. paytəxd. 1. şəhər. - astanalı: 

şəhərli. 1. eşik. ətəbə. 1. otru. dayancaq. baş yer. 

başkənd. paytəxd. mərkəz. - ölkə otrusu: ölkənin başkəndi. 

1. dinlənəcək, yatılacaq yer. 1. təggə. dərgah. 1. qapı 

ağzı.  

- ayağında, astanasında olmaq: eşiyində olmaq. 

astanə  < yastanaq. bax > astana. 

astanq  astanğ.astan. bargah. eşik. qapı.  
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astanmaq  ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. 

rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. 

uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. 

yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

astar  1. alt qat. 1. kök. qurun. bünyə. əsas. 1. iç. 1. içüz. 1. 

qısdırıq.  

- astar var, üzündən dəğərsiz, üz var, astarından dəğərli.  

- qara astar: qarastar: 1.qalın, qaba bez, örtük. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. inad.  

- qara astar: qarastar: sırtıq. üzdən gedməz. inad.  

- üzastar: bir rəng.  

- üz verdin, astar özü gedər.  

- üz verisən astar istir, yer salısan yatmaq.  

- üz yamaq götürər, astar yamaq götürməz.  

- üzdən olduq, astardan qaldıq. 

- astar verib, üz alır, götün verib, baş alır. 

- astar yatmış üz astında (astında altında). 

- astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 
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- astara baxıb, üz biçir, üzünə baxıb, don tikir. 

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

- astardan kəsib, üzə yamır. 

- astarı olan, üzün tapar, unun tapan, çörəyin yapar. 

- astarı var odundan, yiyər yeməz yoğunlar.  

- astarı var qızıldan, çivi çıxmaz qızıldan. 

- iyi asdar, üzü saxlar: 1. kimsənin qasıq qısıqlığın, kəsik 

küsüklüyün qaldıran qorucu kimsə. 1. birin yoxlayıb, əli altda 

saxlayıb, yanlışlığına yol açmasını önləyən kimsə.  

- tərsə ölçsən düz çıxar, asdar gedsə üz çıxar.  

- uzun üz, uzun astar.  

- üz astında (astında: altında), astar yatar. 

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

- üzü elə, astarı belə.  

- üzü gedər, astarı çıxar.  

- üzü gedmiş, astarı çıxmış: işlərin üsdü açılmış.  

- üzü sən versən, astarı özü gedər.  

- üzün görüb, astar biçir.  
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- üzünə baxıb, astar alma.  

- üzü astarın tutmur.  

- üz alma, astar al. - üz gedər, astarı qalar.  

- üzünə baxıb, astar almaq: aldanmaq. toğlanmaq.  

- üzünə görə astarı yox.  

astar  asdar. ( < ast: alt). inis. astır. asdar. islik. içlik. yağιrlıq. 

boğası.  

astara  - astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

astarçı  - bazarda üzçüdə tapılar, astarçıda.  

astarın  - astarın çevir üzünə, ətəyin çevir başına, üzü mənim, içi 

sənin.  

- astarın gizir (gizlədir: saxlır), üzün bəzir. 

astarlı  - astarlı üz, islanmaz, su görməyən, çırmanmaz. 

astarsız  - astarsız üz gəzmək: görnüşə, zahirə aldanmaq.  

- üzsüz astarsız: nə içi içdir, nə dışı dışdır. içi boş, üzü qabaq. 

içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq.  

astayqın  astayğın. 1.ciddi. 1.candan. 1.gerçəkdən.  

astəmən  asdəmən. astdəğmən. orduda ən kiçik dərəcə.  

astı  altı.  
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astıq  astığ. 1. asqı. saça taxılan süs nələr. 1. sırqa. qulaq 

küpəsi. 1. yastıq. 

astılaqı  astılağı.bir çeşit qurçuq, əmmamə.  

astin (fars)  < astın. astar. astağ. aşağ. yen. yenğ. alt. az. kəm.  

astin  > astın. yen. yenğ. qolun ətəyi.- yenin sıvamaq: qolların 

siyirmək. işə başlamaq. 

astın  > astin. yen. yenğ. qolun ətəyi.- yenin sıvamaq: qolların 

siyirmək. işə başlamaq.  

astın  1.> astin (fars). 1. astar. astağ. aşağ. alt. az. kəm. 1. yaşın. 

yaşırın. gizli. gizlin. əlatı. əlaltın. xəfiyyən. 1. az. kəm. 

əksik. - astın gəlir. 1. asraq. astır. asdar. alt. - astın 

gəlmək: enmək enilmək: sınmaq. yenmək: sınmaq. 1. kök. 

təməl. əsl. zat. dib. 1. astyan. aslıx: astıx > astın. basılan, 

asılan bölük. sallax. asıx. basıx tikə. 1. ast. alt. basın (> 

pəsin (fars)). 1. asır. kəsrə hərəkəti. 1. asra. altın. aşağı. 

alt. 1. usadan. ucadan. sutun. situn. dirək. dursat.  

astınqi  astınki. altdaki.  

astınqı  astınkı.1. astınğıki. altdaki. alt qat. 1. öndəki.  

astınraq  aşağraq.  
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astınta  astında. altında. - astar yatmış üz astında.  

- üz astında, astar yatar. 

astır  gizlin. içtən. içtin. yaştırtın. yastırtın. astırtın. yasırın. 

asırın.  

astırın  asırın. astan. assırınlayın. astan. yaşırun. yaşırın. 

yuşιrιn. yaşırılğan. yaşırınlış. çolav. saqlı. gizli. sinsi. 

gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. qatılğan. bildirməy bükük. oğrun. 

duymadan. örtülü. daldax. darab (< dar).  

astırmaq  asdırmaq. 1. azdırmaq. ucadan sallamaq. 1. dara 

çəktirmək. daratmaq. 1. çəkdirmək. gərdirmək. pərdə 

kimi uzatmaq. - nərdivanın başına bir sarqı gərdirməli. 1. < 

> bastar. geyimin gizli, iç bölümü. boğası.seyrək 

toxunmuş astarlıq bez. işlik. içlik. - üzü astarı yox: gerçək 

dışı. yalan. 1. (# üz). - astarı üzündən bahalı. (< as. ast: alt: 

aşağ). 1. paltarın iç üzlüyü. 1. sıva, boyanın astından, 

altından vurulmuş qaba qat. 1. astağ. astın > astin (fars). 

aşağ. alt. az. kəm. 1. astarlıq bez. boğası. 

astırmaq  yuxarıtmaq.  

astırtan  gizlidən gizliyə. 
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astırtın  alçaq. alğın. yaşırın. gizli. qaçaq iş görmək. yaşırın. 

oğrın. için için. gizlin gizlin. yaşırın. içtən. içnən. aqrın. 

astsubay  assubay. gədikli. astdəğməndən aşağı qalan. başçavuş. 

üstçavuşdan sonra olan qonum, dərəcə. - astsubaydan 

yüksək qonum, dərəcə: başgədikli.  

asttəqmən  astdəğmən. asdəmən. orduda ən kiçik dərəcə.  

asturmaq  astırmaq.  

astyan  <> astyana > asitan. ataba. eşik. beşik. qaşqa. qaçqa. 

qapı çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, suyun içəri 

axıb, girməsin əngəlləyən bölük.  

astyana  > astyan > asitan. ataba. eşik. beşik. qaşqa. qaçqa. qapı 

çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, suyun içəri axıb, 

girməsin əngəlləyən bölük.  

asu  aşu. ajık. aşırım. 

asuq  asuğ. asuv. > avuz. (> aviz (fars)). asılı. aslaq. tutqun. 

vurqun. salqun. düşgün. 

asuq  ısuq. uca. hündür.  

asur  bax > azur.  

asurmaq  aqsırmaq. asqırmaq.  

asurtqu  asqırtan. aqsırtan. - asurtqu ot: asqırtan ot.  
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asurtquq  anlayışlı. ağıllı.  

asurtmaq  aqsırtmaq.  

asusız  ( açuvsız. aşuvsız ) geçitsiz. aşılamaz dağ.  

asutə  asudə. tinik. tingik. sakit. dinc. səssiz səmirsiz. sağır. 

sakin. 

asutən  asudən (fars)< açınmaq.  

asuv  1. yardım. dəstək. 1. şərəf. namus. heysiyət.  

asuv  asuğ. > avuz. (> aviz (fars)). asılı. aslaq. tutqun. vurqun. 

salqun. düşgün. 

asuvsız  1. xuysuz. yaramaz kişi. 1. şərəfsiz. namussuz. 1. 

faydasız. yararsız.  

asüpas  esüvas. samsığ. 

asvalanmaq  sıçramaq. səkizmək. saçmaq. qalxılamaq. qalxamaq. 

hoplamaq. zıplamaq. atılmaq.  

asyab (fars)  < sıyan (< sımaq. sıymaq: bölmək. qırmaq). ( - sıyan diş: 

azı, acı diş).  

aş  (< aşamaq). 1. ( < aşırmaq. aşamaq) aşam. yemək işi. 1. 

aşlıq. aşlanan nərsə.1. aşınmış, yapışılmış, qoyulmuş, 

artırılmış nərsə. { (- aşlamaq: yapışdırmaq. löhümləmək.) (- 

aşırmaq: içərmək. yemək. (- aşıq: yapılmış. vurqun. ).(- aşıq: 
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(< aş). vitamin. artılıb, qoyulub gücləndirən nərsə.) } 1. ləhim. 

(- aşlamaq: ləhimləmək. - ayaq aşla). 1. yemək. azıq. xurək. 

çörək. - aşığ başqa qaqan: çörəyin başa çalan. 1. kənət. 

bənd. 1. yemək. aş. 1. yemək. yem.1. aşa. aşı. aşam. qaş. 

taxı. taxma. atıq. ətiq. 1. qara aş. qaraş. bayağı yemək. 

gündəlik yeməyi.  

- aş dəliyə qalmaq: iş usdaları aradan çəkilmək.  

- aş vermək, tökmək: qonaqlıq vermək.  

- sütlü aş. sütlac.  

- un aşı: buğra. buqrağanı. 

-- aş başa daş: çörək qazanma güclüyü.  

- aşın vermə, qaşığın ver, yerin vermə, yolun ver. 

- sütlü aş: sütlac. süt aşı.  

- süzmə aş: pilov.  

- qatıqlı aş: qatıqlaş: qarmaqarışıq aş, yemək.  

- aş içmək: çalva (halva) yemək: soyuq su içmək: kötü bir 

duruma düşmək. 

- bərkə düşsə daşdır, dişə batsa, aşdır. (tapdısa, qalmır, 

tapmasa qaçmır (əlinə düşəndə kəçinmir, vaz keçmir, əlindən 

qaçırsa izləmir. dalısaca gedmir). 
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- baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır. (acgöz geriçi, 

mürtəce', dikdator).  

- aşın yeyib, daşın atıb.  

- aşın yedin, daşın atma.  

- aşa gələndə var, başa gələndə. (baş: bilgi. ağıl).  

- ərişdə aşı: toymac. doymac. tutmac. umac. bulamıq. un aşı.  

- yoğan aş: yaban. bayat. 

- el qazanıyla, aş qaynatmaq: özgələrin yaraqlarından 

(araclarından) yararlanaraq, işin yeritməyə çalışmaq.  

- düğün aşı: minnətsiz yemək.  

- dilənçi aşı: uyumsuz nələrdən yapılan nərsə. şilə şorba. 

- düğün aşı kimi mənə bağlanma: yox yerə imalə eləmə. 

- aşda, başdı (qarınpa).  

- ertə aşı: ertaş: ağızalma. sübhanə.  

- yaşın sorma, aşın ye.  

- baş devrimi aş devrimi, öz devrimi üz devrimi, içim devrimi, 

biçim devrimi. 

- aşı isdi, yeri yasdı (yasdı: rahat). 

- əli aşından da, vəli aşından da olduğ.  

- gəlin anası aş başı, ərin anası daş başı. 
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- aşın yeyib, aşlığa qoyub (sıçıb), duzun yeyib, duzlağı 

qırıb.  

- bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır.  

- çağırmış aşa, basmış daşa. 

- dadanma aşa, iş çıxar başa. 

- hər aşın qaşığı olmaq: hər küpə qıp qoymaq. hər nəyə 

qarışan, burnun soxmaq. 

- hərkim gedir aşına, baxmır nələr gəlir başına. 

- qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

- mal aş: yem. - aş üy: aşpazxana. mitbağ. kuxın.  

- aşqa açmaq: ştahını açmaq.  

- aşqa batmamaq: iştahsız olmaq.  

. 

aş  1. (əş < daş). qoşluğu, qoşalığı, daşlaşmağı çoxalmağı 

göstərir (# aş. eş: eşilməyi, açılmağı göstərir). 1.eş: eşilməyi, 

açılmağı göstərir. (# aş. əş qoşluğu, qoşalığı, daşlaşmağı 

çoxalmağı göstərir). 
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aşa  1. aş. aşı. aşam. qaş. taxı. taxma. atıq. ətiq. 1. axşam, 

yaxşam çağı, yeməyi. 1. daha. çox. yetər. kafi. - aşa çox: 

bərk çox. çox çox. lap çox. yaqşı çox. iyi çox. bol bol. 

aşac  1. aşıç. əşic. təncərə. qablama. qab (yemək). 1. dalaşιq. 

tələsik. aşιğιş. hövlükmaç. hövlülə.  

aşaq  aşağ. (< altçağ. alçaq <> alasa). 1. alt. as. ast. astı. təğ. 

dibən. dib. alçaq. təməl. 1. palalel. qoşa muvazi cızığlar. 

1.hərgələ. bayağı. dəğərsiz. bayağı. önəmsiz. xor. dibən. 

tüb. 1. astın > astin (fars). astar. astağ. alt. az. kəm. aşağı. 

alçaq. dəğərsiz. bayağı. damən (fars). taman. (< təmən. 

təbən). dib. asra. alt. ətək. - aşağ kişi. - aşağ atmaq: 

aşağıya atmaq: yabana atmaq. etibar edməmək. - aşaq 

almaq: düşürmək. yıxmaq. 1. açaq. malat. 1. aşağı. 

gələcək. ön. iləri. 1. çuxur. çunğqur. dib. - quyunun 

aşağısı: dibi. 1.alçaq. dar. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. 

< tün: gecə. 1. tünğ < tüqn: düğn: düğün: qapalı. 1. < 

dönmək). 1.düzəysiz. qarbur. qarbura. öləçsiz. ölçəsiz. 

dərcəsiz. bayağ. bayağı. səviyyəsiz. 1.alçaq. dar. tünək. 

dünək. tüngə. düngə. (1. < tün: gecə. 1. tünğ < tüqn: düğn: 

düğün: qapalı. 1. < dönmək). 1.enik. düşük. 1. alçaq. 
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qaqqılıq. donqılı. dəğməz. xor. 1. asra. aşağı. alt. ətək. 

qoyi. alt. quyu. sufla (# yuxar. yuxarı. ülya). təmən (> 

damən (fars)) - o dağdan qoyu endi. 1. astan. elin. alt. 1. 

axşamla yatma çağı arasında sürən sürə, zaman. 1. batı. 

- başaşağ: yenic. yenci. firutən.  

- eniş aşağı: eniş yoxuş: enişli. yoxuş aşağı. yenişdə aşağıya 

doğru.  

- aşağı buraqmaq: saqımaq. sallamaq.  

- aşağ el:çüçə adamı. sokaq takımı. əvam.  

- aşağı fırlanmaq: yuvarlanmaq.- qablama qazan tınğır 

mınğır, yuvarlandı, aşağı gurladı.  

- üzü aşağı: üzü quyi. üzü toprağa.  

- yuxarı aşağı: ötə bəri.  

- aşağı yuxarı: təqribən.  

- yuxarıdan aşağı: başdan ayağa.  

- baş aşağı gedmək: sürəkli olaraq pisliyə, kötülüyə gedmək.  

- başı aşağı olmaq: utanmaq. məhcub olmaq.  

- qılıc qayışının, aşağı doğru sarxan, sallanan bölümü: 

baldıraq. 

- uzun alt geyimin dizdən aşağ bölümü: baldıraq.  
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- aşağı yuxarı: az çox. həmən həmən. bayağı. 

- aşağı yuxarı: təqribən. təxminən.  

- baş aşağı: yoxuş aşağı. eniş. 

- başdan aşağıya, ayağa: bir başdan başa, hammısı, 

tamamiylə. bütüniylə. 

- beş aşağı, beş yuxarı: yaxlaşıq olaraq. təqribən.  

- bir köynək aşağı: bir qonum, dərgə, dərcə aşağılıq.  

- aşağı enmək: çökmək. - başdan aşağı: tamamı. dib doruq.  

- alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə: qaqlacan. 

qaqacan. danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan.  

- çevrəyə görə aşağda olan: çuxur. alçaq. alşaq. engin. ingin. 

münhət.  

- dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, qişr: it 

qopuğu.  

aşaq  aşağ. ayağca. alt. engin. 

aşaqı  aşağı. 1. bayağı. bayağ. adi. - bayağı bir yemək yapmışdı. 

- bayağı kişidir. 1. haşarı. alçaq. əsgik. yaramaz. 1.aşaq. 

alt. asra. əsrə. as. ast. astı. tək. dəğərsiz. bayağı. 

önəmsiz. xor. hərgələ. bayağı.1.enişgə. töbəngi. 1. əksik. 

nuqsan. 1. düşük (dəğərdən). 1. bayağı. kiçik. alçaq. xor. 

kovuş. kovşur (< kav. kov). dəğərsiz. önəmsiz. düşgün. 
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kötü. pis. 1. alt. batı. avrupa. 1. alçaq. alt. 1.aşağ. 

gələcək. ön. iləri. 1.asra. 1.yapaşu. yataşu. alt. altdaki. 1. 

asra. astın. altın. alt. qudı. qodı. aşağıya. arqası sıra. 

- daha aşağı: töbərlaq. daha alçaq.  

- daha aşağından. töbərlaqtin.  

- aşağı inmək: töbənləmək.  

- aşağı tərəfdən: töbəntin. aşağından.  

- aşağı yuxarı: həmən həmən. yoramal. yaxlaşıq. təqribən.  

- qaşağı aşağı: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 

aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt 

kəmit. artıq əksik. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc yasıc.  

- qatlı yapıda ən aşağıda olan qat: qaradaban.  

- toplumun pozuq qatı: gədə güdə. ovbaş. ovlaş. oğbaş. 

oğlaş.  

- baş aşağı: təpə üsti. göt baş.  

- aşağı düşmək: düşürmək. saldırmaq. endirmək. səqt 

edmək.  

- aşağı endirmək: sarqıtmaq. salqıtmaq.- kovanı quyuya 

sarqıt.  

- aşağıya enilmək: sarqımaq. salqımaq.- çatıdan (səqifdən) 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

908 

dörd qəndil sarqırdi.  

- aşağı almaq: endirmək. devirmək. - aşağı görmək: 

kiçimsəmək. - aşağı qalmamaq: geri, əksik olmamaq. - 

aşağıların bayağısı: batıdan gələnlərin kötüsü. - aşağılı 

yuxarılı: alt üstü bir. - aşağıdan almaq: yavaş, yumşaq 

davranmaq. 

- alt qat: alçaq qat. - altda kimdir.  

- aşağı mal: bayağı mal.  

- aşağı, dəğərsiz, zəif görmək: aşağısamaq. 

- yoxoş aşağı: alçaq yuxari. az çox. 

aşaqılamaq  aşağılamaq. 1. bədişləmək. batışlamaq. rəzil edmək. 

korlamaq. qaçınlamaq. xorlamaq. şarayıblamaq. 

çarayıblamaq. ləkələmək. kötülənmək. töbənləmək. 

kiçiltmək. uçuzlamaq. ucuzlamaq. dəğər verməmək. xor 

görmək. 1. kəmləmək. azaltmaq. kiçiltmək. 1. alçalmaq. 

dəğərsizləşmək. bayağılamaq. - qəzetə gündən günə 

aşağılır. 1. aşağılatmaq. dəğərdən salmaq. xorlamaq. 

altlatmaq. alçatmaq. təhqir, həqarət edmək.  

aşaqılanmaq  aşağılanmaq. sınıqmaq. kiçitmək.  
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aşaqılatmaq  aşağılatmaq. 1. qıtcalandırmaq. kiçiltmək. kiçik duruma 

düşürmək. 1. aşağılamaq. dəğərdən salmaq. xorlamaq. 

altlatmaq. alçatmaq. təhqir, həqarət edmək.  

aşaqılıq  aşağlıq. 1. alçaqlıq. (# daşağılıq. başağılıq. üstünlük). 

enginlik. dənaət. pis. kəsirli. kəsili. bayağlıq. adilik. 

düşüklük. əsgiklik. əsgilik. yarmazlıq. kəsirli. kəsgik. 

kəsgit. əsgik. naqis. ayıblı. - aşağılıq işlər: pis işlər. 1. 

bayağılıq. bayağlıq. aşağlıq. adilik. - bayağlığı gendən 

bəllidir.  

- bir qonum, dərgə, dərcə aşağılıq: bir köynək aşağı. 

aşaqıntan  aşağından. töbəntin. aşağı tərəfdən.  

aşaqısamaq  aşağısamaq. aşağı, dəğərsiz, zəif görmək.  

aşaqısamaq  aşağısamaq.aşağı, dəğərsiz, zəif görmək. (# 

başağısamaq: çox üstün, dəğərli, ütük) görmək.  

aşaqısı  aşağısı. atbaşı. altbaşı.  

aşaqısı  aşağısı.atbaşı. altbaşı. (# başağısı: üst bölümü).  

aşaqıta  aşağıda.aşağda. gələcəkdə. öndə. iləridə.  

aşaqıtan  aşağıdan. enişgətin. alçaqdan.  

aşaqıya  aşağıya. töbəngə.  
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aşaqlama  aşağlama. 1. alçatma. xorlama. korlama. xırdasatma. 

qırdasatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma. 

təhqirləmə. istehkar. 1. inmə. enmə. eniş. aşağlayış. 

düşgü. azalma. azalış. azalım. 

aşaqlamaq  aşağlamaq. aşağılamaq. 1. basalamaq. əzmək. 

təhqirləmək. saymamaq. əsgitmək. alçatmaq. kəmətmək. 

1. kiçik saymaq. alçatmaq. - yağını aşaqlasan, başa çıxar.  

aşaqlamış  qırğın. ılıq. qırılmış. alçalmış. itiliyi keçmiş. tənəzzül 

edmiş. - qırğın su: çox isdi olmayan. ılığ.  

aşaqlaşmaq  aşağlaşmaq. alçaqlaşmaq. adiləşmək. bayağılaşmaq.  

aşaqlatmaq  indirmək. endirmək. aşağlatmaq. - nə xanlar endirmiş 

qoca kərvan.  

aşaqlıq  aşağlıq. 1.alçaqlıq. qara. bayağlıq. adilik. 1. alçaq. 

bayağı. bayağılıq e'tibarsız. 1.bayağı. düşük. adi. 

alçaqlıq. enginlik. dənaət. pis. kəsirli. kəsili. bayağlıq. 

adilik. düşüklük. əsgiklik. əsgilik. yarmazlıq. alçağlıq. 

atlıq. altlıq. - qara yer. - qara yaşam. - qara kişi. - 

toplumun qara qatı: əvam. 1.dəğərsiz. bayağı. adi. kovuş. 

kovşur (< kav. kov). 1. alçaq. 1. bayağılıq. alçaqlıq.- bu 
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kişinin bayağılığı ilk sözündən bəlliydi.  

- aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik duyusu. xod kəm bini. 

aşaqsız  başaqsız. qamqalat. qapqalat. qayta. səmərəsiz. 

səmərsiz. verimsiz. sonucsuz. ürünsüz. hasılsız. şoraq. 

çoraq. quru. 

aşaqta  aşaqda. aşağıda. gələcəkdə. öndə. iləridə.  

aşal  aşqal. daşqal. daşal. qatal. qatdal. çox. qarqın.  

aşalaq  əngəl. başqonaqçı. 

aşaltıcı  biləyləci. itildən. eşiddirən. 

aşam  (< aşırmaq. aşamaq). 1. aşrım. aşlıq. içməli yeməli. 1. 

aşıran. içən. yiyən. 1. cəzb işi. 1. çözbək. sınır. çək. 

hədd.  

aşam  1. aş. aşa. aşı. qaş. taxı. taxma. atıq. ətiq. 1. aşama. 

yeyib işmə. 1. aşama. qat. təbəqə. mərtəbə. yeyib içmək. 

1. bölük. parça. bir aşam ət. 1. bir növbətdə yeyilən 

yemək. özəlliklə axşam yeməyi. 1.imtahan. 1.yemək. 

1.yaşam. aşqam. yaşqam. axşam. yaxşam. günün 

yaşan, yatan, batan çağı. 

- çox ağır əngəl, aşam: dəmir qapı.  
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aşama  1. basacaq. basqıç. basama. nərdüvan pilləsi. dərcə. 

paldaq. basamaq. urut. əvrən. bölüm. tapı. pillə. dərəcə. 

dərəkə. kərəkə. kərtə. qırat. mənzil. düzey. pərəsə. 

pərsə. parça. mərhələ. 1. paya. basamaq. 1. nərdivan. 1. 

aşam. yeyib işmə. 1. aşam. qat. təbəqə. mərtəbə. 1. basa. 

basaq. basamaq. basamıq. pillə. ayaq. 1. daşama. 

dönəməc.çöngəl. qanqal. mərhələ. mərtəbə. paya. rütbə. 

dərəcə.  

- aşaması (dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım 

usda: qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. 

qalğay. xalfa. 

aşamaq  1. aşarmaq. aşırmaq. yemək. içərmək. - şama nə 

aşacağıq. - aşa aşa çıxdı ocaq başına: yeyə yeyə qazana 

iyələndi. - sürə gələr bizdə aşarıq. - sarımsaq aşamayan 

qoxumaz. 1. aşmaq. təcavuz edmək. 1. yemək. aş.  

aşamalı  1. qatlı. qat qat. 1. basalı. basaqlı. qatlı. çatlı. dərəcəli. 

dərcəli.  

aşaman  başlıq. araqçı. başçı. elbaşı. baştutan. qur. qor.  

aşamatlıq  ehtişam. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. 

böyüklük. tamdaraqlıq. möhtəşəlik.  
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aşamidən (fars)  < aş + ğamaq: yemək. genişlənmiş anlamda: yeyib - 

içmək.  

aşamıq  aşlamıq. aşımıq. açlamıq. bağlamıq. bir nəyi başqa bir 

nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir nərsədən açma, 

ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. kavdan. kovdan. 

boyun. boru. 

aşamış  aşamlı. istəkli. iştahlı. obur. qarımpa.  

aşamlıq  azıq tuluq. tamaq. yemək. aş. as.  

aşamsız  istəksiz. iştahsız.  

aşan  1. aşma. təcavüz edən. - başdan aşma işlər. 1. 

aşmak‟dan.azimli, engel tanımaz.1. aşqan. ozqan. 

uzqan. azqan. geçmiş. geçən.  

- inci saçan dili var, bal kərəli dadı var, dağlar aşan adı 

var. 

aşanmaq  qüvənmək. inanmaq.  

aşar  1. artıqlama qoyulan nərsə. vergi. salıt. - aşarı: vergisi. - 

aşarlı: ağır. vergili. - aşara salmaq: vergiləmək. 1. iməcə. 

iməcə yoluyla yapılan iş. aşarıçı: aşara qatılan. 1. açar. 

amil. 1. açar. görər. - sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək 
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başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana qatılmaz. 1. dəvə 

sürüsü.  

aşarcılıq  qınlıq. 

aşarı  aşırı. bərk çox.  

aşarıçı  aşar. aşara qatılan. 

aşarılaşmaq  həşəriləşmək. coşaqlaşmaq. coşqalaşmaq. 

daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. yaramazlaşmaq. 

yarmazışmaq. azıqlaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. 

hizgişmək. qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. 

alıqlaşmaq.  

aşarmaq  1. bax >aşamaq. yemək.1. aşamaq. yemək. içərmək. 1. 

aşılamaq. qatmaq. aşırmaq. qarışdırmaq. - bunuda ona 

aşır, aşar. 1. yaramaq. bacarmaq. çıxar göstərmək. 

aşarraq  çək, həddən aşmaq, çıxmaq.  

aşat  yemək, çörək vermək işi. qonaqlıq.  

aşatqı  aşlamaq üçün maya. 

aşatmaq  yeditmək. qablamaq. yemək, çörək vermək.  

aşav  1. gübrə. tərs. gümrə. aşav. 1. yeyiş. yemək işi, yolu. 1. 

asav. yağı. asi.  

aşava  > aşub. bataqara. hay küy. 
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aşavlamaq  aşavlatmaq. daşırtmaq. daşartmaq. 1.şişirmək. şişiritmək. 

şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. 

böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. 

qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. 1. 

artığına doldurmaq.  

aşavlatmaq  aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. 1.şişirmək. şişiritmək. 

şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. 

böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. 

qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. 1. 

artığına doldurmaq. 

aşbar  1. ( r <> z ) aşpaz. 1. saman, kəpək, ot kimi nərsələr 

qarışdırılıb, ıslatılıb, düzələn heyvan yemi.  

aşbarxa  saman. kəpək ot gibi nərsələr qarışdırılıp ıslatılaraq 

hazırlanan heyvan yemi·. 

aşbaş  > aşpaz > aşpəz (fars). aşçı.  

aşçamaq  yemək. tuş aşçamaq: nahar yemək. 

aşçı  aşbaş > aşpaz > aşpəz (fars). aşpəz (fars). salçı. bavurçi 

(moğol). qazançı. 1. səpici. dəriçi. dəbbağ. - səpici sevdiyi 

dəriyi yerdən yerə endirər. (çırpır). 

- aşçı yeməyi: aşpaz pişirən yemək. usta yeməyi. - aşçıbaşı: 
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aşpazbaşı. - aşçı tükanı: yeməkxana.  

- aşçı (aşpaz) pıçağı. salçı biçək.  

- ucuzlu ət şorbasıda pis olmaz, aşçı yaxcı olursa.  

aşçıbaşı  aşodaçı. pişikbaşı. aşpazbaşı.  

aşçıbaşı  aşsalağ. aşbaşçı. pişikbaşı. böyük aşpaz, aşçı. 

aşpazbaşı.  

aşçılıq  1. aşev. aşöy. aşlaq. aşlıq. aşpazxana. mibbağ. mətbəx. 

1. pişiklik. aşpazlıq.  

aşçılıq  bax > aşev.  

aşena (fars)  bax > aşna. 

aşev  aşevi. aşöy. aşçılıq. aşlıq. aşlaq. aşdam. aşoda. pişlək. 

aşpazxana. mibbağ. mətbəx.  

aşevi  bax > aşev.  

aşgın  aşqın. ağqın. çox. artıq. 

aşı  - aşı iy: tünd iy. 

aşı  (< aşurmaq. aşırmaq: bir yerdən bir yerə daşımaq. 

dışarmaq. utmaq. içərmək). 1. vaksən. calağ. peyvət. 1. 

aşırı olan. ifrat. artıq. daha. çox. yetər. 1. geçit. - asaşı 

üsaşı: altaşı üstaşı: atkeçit üskeçit. 1 qırmızı topraq. ət 

toprağı. 1. (<açmaq) açı. göz. 1. aş. neçə nərsədən 
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düzəlmiş yemək. - bizə aş dültmə, nəyin var gətir yiyək. 1. 

tərbiyə. - aşılı: tərbiyəli. 1. yetək. peyvənd. 1. qoşma. 

peyvənd. 1. rəviş. usul. qayda. 1. aşılı. sünni. məsnovi.1. 

aş. aşa. aşam. qaş. taxı. taxma. atıq. ətiq. 1. dəri səpiləmə 

davası. 1. paltar aharı. 1. vaksən. - qoyunlara çalıq (çiçək) 

aşısı (vaksən) yapmaq: çalıqlamaq. peyvətləmə. təlqih edmə.  

- çəlik aşısı: dal parçası ilə yapılan ağac aşısı.  

- qaqma aşı: qələmə aşı: ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət.  

- çəlik aşısı: dal parçası ilə yapılan aşı, peyvəd.  

- aşı yapma: aşılama. 

- aşı vurunmaq: aşı olmaq.  

- aşıboyası: qoyu, qırmızı, yapışqan topraq.  

- ilkyazda vurulan aşı çeşiti: qaraboru.  

- aşı boyası: aşı daşı: duvarı boyamaqda, işlənən qırmızı, 

sarı topraq.  

aşıb daşmaq  çoxalmaq. talqımaq.  

aşıb tüqən  aşıb tükən. aşıb keçən. aşıb ötən. aşıb gedən. keçip 

gedən.  

aşıblamaq  aşoftən.  
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aşıc  aşıç. 1. aşlıq, yemlik nərsə. yeməli. yağlı, dadlı nərsə. 

xurək. - aşıçlıq nəyimiz var. 1. qazan. qablama. aşac. 

qazan, qablama. qab (yemək). təncərə. - toy aşıc: topraq 

təncərə. - yağsız aşıç. bir aşıc gətirdilər. - iki qoçınqar başı, 

bir aşıcda (qazanda) pişməz. 1. aşıq. aşım. acıq. acım. 

qabart. maya. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl 

öğəsi, ünsürü. 1. qazan. qablama. çömlək. çölmək.  

aşıcalıq  aşımalıq. acımalıq. acılıq. aşılıq. qabartlıq. mayalıq. 

damızlıq. damıclıq.  

aşıclanmək  qazan, qablama, təncərə yiyəsi olmaq.  

aşıç  aşac. qablama.  

aşıq  aşuq. (< aşmaq). 1. aşlanmış. aşlayıcı. gəmiyi gəmiyə 

artıran ortaq gəmik. aşmağa. axmağa yarayan sümük 

bölüyü. - aşıq gəmigi: buğun gəmigi. büküklərdə yerləşən 

gəmik (bükmagə, əyməgə, aşırmağa yararlı). - aşıq atmaq: 

yarışmaq. 1. aşılmış hal. - aşqıç: çapuq. ivəş. - aşıqlıq: 

ivəklik. - aışqla: tez ol. - aşırki: uzağki. - aşırki yurt: uzaq ölkə. 

1. artıq. köp, çox olan. aşırı. - aşınt: mubaliğə. 1. aşıt. 

yetik. daşıq. ayğın bayqın. bitgin. taxılmış. vurqun. 

hayran. - aşıq olmaq: aşqamaq. tapınmaq. meyillənmək. - 
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aşqınmaq: aşınmaq. aşıq olmaq. 1. gərəksiz. 1. gədik. 

dağyolu. 1. yaşıq: yeşiq. aşuq. aşmış. tutqun. vurqun. 

alqın. 1. örtülü. qapanmış. istəkli. söyücən. sevdalı. 

yanuq. yanığ. keçmiş. 1. iradəli. yılmaz. qeyrətli. 1. qulaq 

(çalqı alətlərdə). 1.alşıq. dərviş. dalbış. abdal. 1 aşiq. imrə. 

əmrə. vurqun. sevən. bağlı könül.mübtəla. 1.çöğürçi. 

çonğurçı. sazçı. burqu. vurqun. yapdal. məczub. vurqun. 

tutuq. sevən. sevər. könüllü. başı dumanlı. - aşiq olmaq: 

vurulmaq. sevmək. çarpılmaq. - aşıq atmaq: oynamaq. 1. 

çiqin. düğün. boğum. omuz. əqd. bənd. 1. bucul. tupuq. - 

aşığın çuxur üzü: çikə. çəkə. çəpə. 1. bəxşi. baxşı. aytquci. 

aytım. varsaq. ozan. 1. sevquci. sevən. sevici. valeh. 

şeyda. aylan. vurqun. fədakar. - aşıq məşuq: bəndək. toxa. 

qoybağ.1.aşıc. aşım. acıq. acım. qabart. maya. damıc. 

damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü. 

1.düğmə.- telli çalqıların tellərin uyarlama, kökləmə üçün 

qoyulan aşıq, düğmə: burqu. 1. (< aş). vitamin. artılıb, 

qoyulub gücləndirən nərsə. 1. yaşıq. ışıq. sevinc. eşq. 1. 

yaşuq. başı yaşıran (örtən. qoruyan) örtük. başlıq. başuq. 

tulqa. dəmir börk. 1. biləyin burulub, dönməyini sağlayan 
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fırlaq orta sümük. 1. eşq. səvük. sevik. sevgili. məhbub. 

yaşıq. ışıq. sevinc. əziz. 1. əşik. eşik. qapı önünə, 

həştisinə, söykələrinə dayanmış ağac, daş basamağı, 

səggisi. 1. nərsənin üzərinə qalxıb çıxmış. 1. quyuq. kifir. 

kəsif. qatıl. qalın. bıqıt. pıkıt. 1. məftun. alıq. yanığ. uruq. 

vuruq. vurqun. vurulmuş. düçar. girifdar. - o ikisi uruq 

urluqdular: aşiq mə'şuqdurlar.  

- arzıman, ən iri, qaba aşıq: kafa. zıpzıp. 

- keçi aşığı: keçik. 

- aşığın dik durması: bök.  

- aşıq qəmiğinə vurmaq·: aşuqlamaq.  

- aşığın çuxur tərəfı yuxarı gəlmək: çiq durmaq. 

- aşıq edmək: təlirtmək. dəlilətmək. çıldırtmaq. vurqunlatmaq.  

- aşiq olmaq: vurqunlanmaq. təlirmək. dəlilmək. çıldırmaq. 

urulmaq. vurulmaq.- qıza urulmaq.  

- mən sənə yanığ, sən mənə yanığ.  

- oynanan aşıq: atmar. topaç.  

- yekə aşıq gəmiyi: qanapaz qapanaz.  

- yekəbaş malqaranın böyük, iri aşığı: qalpasan. 

qalpanaz. (qal: böyük).  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- böyük aşığ gəmimiği: cuqutur. yuqutur.  

- çalqı aşığı: qurqur.  

- həp bir qoyun aşığıyız: hamımız birik.  

- aşığı bək oturmaq: aşığıcüt oturmaq: işləri ras gəlmək.  

- aşıq atmaq: aşıq oynamaq.  

- aşıq gəmiyinin dörd üzdən biri: bəğ.  

- aşiq olmaq: 1.könül çəkmək. vurulmaq. 1. sevib bayılmaq. 

könül axıtmaq meyl edmək. 

- aşıq gəmiyinin altında ki kiçik gəmik. bu gəmiklə 

oynanan oyun: bıcıl. - sevgi, savaş, atışmaları kəninə konu 

edən aşıq havası: bozlaq. 

- çox naz aşıq usandırır deyillər.  

- aşıq oyunu çeşitlərindən: deşmə. eşmə.  

- günə aşıq: günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

- aşığ gəmiğinin atıldığında dik durması: cuk oturma.  

- dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq. ( dolaylı: kinayəli).  

aşiq  bax > aşıq.  
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aşıqan  aşqan. aşnaq. aşna. aşina. 1. bildik. bilinən. mə'ruf. 

məarifəli. 1. > aşyan (fars). aşılanmış yer. yerləşmiş yer. 

otraq. qalaq. yuva.  

aşiqanə  yanıkır. - aşiqanə davranış: yanıkır davranış. 

aşiqar  aşikar. < açqara. açıq. tanılqan. gözə çarpan. görülən. 

uturu. açıq. ələnən. sərih.  

aşiqar  aşikar. aylan yaylan. apaçıq. bəsbəlli.  

aşiqara  aşikara < açqara. açıqca.  

aşıqça  aşırı.  

aşıqıc  aşığış. aşığıs. qıssağlı. tez. ivədi. çapçanğ. aldıraşlı. 

toxdasız.  

aşıqıs  aşığıs. bax > aşıqıc. 

aşıqqan  aşığqan.tələsən. ivəcik.  

aşıqla !  aşığla !.tez ol !. 

aşıqla  aşığla.iki cüt öküzü birbirinə qoşan düğün.  

aşiqlik  yarlıq.duyqulu, duyquçıl ilişgi: seviklik. sevgililik. 

duyquçıl ilişgi. könül bağı.  

aşıqlıq  aşığlıq 1. < açığlıq. tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. 

ışıqlıq. ışarlıq. günəşlik. günlük. günəlik. yaxtılıq. 
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aydınlıq. 1. ivəklik. 1. quyuqluq. quyuluq. kifirlik. kəsafət. 

qatılıq. qalınlıq. bıqıtlıq. pıkıtlıq. pıxtılıq.  

aşıqlısı  aşıqlısı.vurqunu. düşgünü. mübtəlası.  

aşıqmaq  aşığmaq.1. bağlanmaq çatmaq isdəmək. özləmək. 1. 

dəlirmək. dəli olmaq. qarışmaq. 

aşıqmaq  aşığmaq.acıqmaq. tələsmək.  

aşıqta  aşığda. aşqıl. 1. nimdaş. 1. yarı yanmış odun.  

aşıqtırmaq  aşığdırmaq. acıqtırmaq. tələstirmək.  

aşıl  1. > acil. məzə. (xırım xırda qarışıq quru yemiş). 

tənəqqülat.  

aşıl  əşil. 1. əş. dost. 1.qohum. qatnaş. qatım.  

aşıl  yanaq. çıxma. 1.nərsənin işləndiyi çəkdən, çevrədən 

yana, dışa aşan bölümü. haşiyə. 1. alnaş. alnış. not. 

yaddaşd. 1. oxuya, okula (mədrəsiyə) yaraqış, hazırlıq 

üçün qurulan gənəl dərslik. başdövür. pişdovrə. 1. ilk 

okul. baştalqıç oxu. ilk öğrətim.dəbistan. 1. öğrətim. 

əkitim. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. bəslək. barvarış. 

pərvəriş. becəriş. əğitim. öğrəti. öğrətim. aşıl. yanaq. 

çıxma. bəslək. sayqıt. tərbiyə. yetişdirmə. yetişdiriş. 

alışdırış. tə'lim. 1. iş öğrəşmə dövrəsi. 
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aşıla  > ( ş <> k ) akıla. cüzam. akıla, qora. xurə. yenir kəsəli.  

aşılama  1.aşı yapma. peyvətləmə. təlqih edmə. 1.isti soyuq 

edmək. sıcağa soyuq, soyuğa sıcaq qatmaq. 1. (suyu 

soğutmaq) bəcəri. bəsri. bəsəri. becərilmiş. barvarı. 

pərvəri. yeni aşılanmış. - bağdaki aşılamaları sulamalıyıq. 

1. ılıq. issi su. soyuq suya qatarağ. əldə edilən su. 

aşılamaq  (aşlamaq).1. işləmək. köhnətmək. əpritmək (yıpratmaq). 

1. aşa qoymaq. dərini dərmanlayıb yumuşatmaq. 1. 

keçmək. arxada buraqmaq - bu dağları aşıladıq. 1. 

calaqlamaq. çarptırmaq - gilasa alça aşıladıq. 1. yatıtmaq. 

qavramaq < qıvramaq. qapramaq - bu sözləri aşılamıram. 

1. təlqin edmək. qəbul eddirmək. yedidmək. 

qazandırmaq köçürmək. keçirmək. - bu hissi ona aşılayın 

1. qatıştırmaq. qatmaq - soyuğunan isdini aşılamaq. 1. 

sürtülüb incəlmək. qaşımaq - aşılanmış paltar. - çox qalın 

olsa aşıla. 1. azaldıb çoxaltmaqla dəngəmək - bu ziyanı 

gələn qazancda aşıla - üsd üsdə vur. böylə itgi heç bir nərsə 

ilə aşılanmaz. 1. yetəkləmək. aşlatmaq. peyvənd vurmaq. 

1. yedirmək. yetirmək. 1. aşarmaq. qatmaq. 1. aşlamaq. 

əşləmək. qoşlamaq. 1. isti soyuq edmək. 1. qatmaq. 
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qatıqlamaq. 1. öğrətmək. inandırmaq. 1. ilqa' edmək. 

qəbul ettirmək. 1.aşımaq (> acidən (fars)). bəxyələmək.1. 

əkmək. tarımlamaq. dölləmək. 1. içləndirmək. suni olaraq 

döllənmək.1. qapaqlamaq. 1. təlqih edmək: 

yaxınlaşdırmaq: içərləmək. 

aşılamamaq  (nərsənin bolluğundan, sıxlığından, girginliyindən, 

gərginliyindən) dal qoyulamaq. dala qoyulamaq. 

iləriləməmək. keçiləməmək. yeriləməmək. 

bıraxılamamaq. göz yumamaq, yumammamaq. 

vazkeçiləməmək.  

aşılanı  acılanış. 

aşılanmaq  1. aşlanmaq. aşınmaq. açınmaq. acınmaq. xaşlanmaq. 

əğlənmək. əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. 

dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq. 1. acılanmaq. 

acığlanmaq. hislənmək. 1. aşınmaq. aşqınmaq. 

qaşınmaq. sürtülüb qoğralanmaq. 1. əklənmək. əkinmək. 

döllənmək. 1. əklənmək. yemək. 1. yoluğmaq. sirayət 

edmək.  

aşılanmaq  əkləmlənmək.  
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aşılanmış  işlənmiş. səpilmiş. tabaqlanmış. dəbbağlanmış. - 

səpilmiş, aşılanmış, işlənmiş dəri: basaq. 

aşılaram  öyrədərəm.  

aşılaşdırmaq  alışdırmaq. uyumlandırmaq. uysallaşdırmaq. 

doğanlaşdırmaq. doğan edinmək. öğrətmək. 

əkitimləmək. eğitimləmək. yetişdirmək. görgütləmək. 

təbiyə edmək. tə'lim vermək.  

aşılaşmaq  1. aşlaşmaq. aşınışmaq. açınışmaq. acınışmaq. 

xaşlaşmaq. əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. 

dinəşmək (< tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək. 1. alışmaq. 

əkləşmək. əkişmək. dölləşmək. ürətinişmək. birkişmək. 

bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. 

bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. quyruq olmaq.  

aşılaştırılmaq  aşılaşdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 

yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 

yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 
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ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

aşılatmaq  1. aşınıtmaq. aşlatmaq. acınıtmaq. açınıtmaq. xaşlatmaq. 

iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. 

eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 1. 

aşlamaq. yapışdırmaq. yeditmək. 1. aşlatmaq. aşıtmaq. 

açıtmaq. acıtmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. əğlətmək. 

dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. dinətmək. ( < 

tin: nəfəs). dinlətmək. dincə qoymaq. - çay, düğu 

xaşlamaq.  

- düşün, anlat, duyqu aşılat.  

aşılı  1. keçitli. 1. iri. toppu. şişik. saytal. sarman. qocaman. 

azman. gözəl. böyük - aşılı yapı. aşılı yemiş. aşılı ağac. 1. 

güclənmiş. bərkimiş. 1. tez. təlsik. əcələ ilə. 1. isti soyuq. 

1. qatqısı olmaq. qatıq. 1. iri. böyük. 1. həşəri. 1. aşı. 

sünni. məsnovi. 1. haşiyəli. yanaqlı. çıxmalı. 
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aşılıq  1. acılıq. acımalıq. aşımalıq. aşıcalıq. qabartlıq. mayalıq. 

damızlıq. damıclıq. 1. əşilik. qohumluq. 1. əşilik. dosluq. 

əşlik.  

aşılın  əcalətən. hələlik. 

aşılınmamış  alışılmamış. əmiksiz. ünsiyyətsiz. yatqınsız. ğeyri munis: 

ğeyri mə'nus 

aşılqan  köhnə. 

aşılqan  köhnə. 

aşılqın  alışqın. 1. alışmış. mö'tad. tiryəki. 1.çalışqın. ıssayşıq. 

islanşıq. idmanlı. vərzişli. tə'limli. təmrinli. 1. alışqın. 

alışmış. mö'tad. tiryəki. 

aşıllamaq  1. bir nərsənin qırağın işləmək, bastırmaq. qıyılamaq. 

qıymalamaq. qıraqlamaq. 1. açıllamaq. açıqlama, haşiyə 

yazmaq.  

aşılma  1.alışma. ülfət. 1.keçmə. üstələmə. üzləmə. - bu işin 

aşılması çox güc. 

aşılmaq  aşulmaq. 1. alışmaq. evçiləşmək. əhliləşmək. 

uyumlanmaq. uysallaşmaq. öğrənmək. geridə, dalıda 

qoymaq. ara açmaq. 1. örtülmək. örtünmək. geydirilmək. 

əşülmək. tökülmək. - yorqan aşılıb yatdı. - uşağı qalın aşıla. 
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- üzüvə yorqan aşıl: çək. 1. eşülmek örtülmek. örtünmək. 1. 

keçilmək. dal qoymaq. dala qoymaq. ilərmək. yerilmək. 

1. peyvətləmək. liqah, ilqah edmək.  

aşılmaz  çıxılmaz. çarasız.  

aşılmazlıq  çıxılmazlıq. çarasızlıq.  

aşılmış  alışılmış. 1. adilik. bayağılıq. 1. ünsiyyətli. munis. 1. 

alışmış. alışqan. adi. mö'tad. 

aşım  1. acım. xəşim (> xəşm). qıcım. qışım. qızın. qızım. 

qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə. 

1.çətinlik. güclük. - aşımı aşmaq: çulu sudan keçmək. 

1.mirur. - sürə aşımı ilə: miruri zamanla. 1.içik. bəsi. çıxar. 

çıxa. döl. yasıq. yetik. keyfiyyət. 1. aşımlıq. bəsi. bəsilik. 

bəsim. bəsimlik. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. 

yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. 

sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. 

dişəlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. 

dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. 

dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. 

dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. 

səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət. 1. aşıq. aşıc. 
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acıq. acım. qabart. maya. damıc. damız. nərsənin kökü, 

özəyi, təməl öğəsi, ünsürü.  

aşımaq  aşumaq. 1. aşılamaq (> acidən (fars)). bəxyələmək. 1. 

aşırmaq. qoşmaq. örtmək. - ona yorqan aşı: sal.  

aşımalıq  aşıcalıq. acımalıq. acılıq. aşılıq. qabartlıq. mayalıq. 

damızlıq. damıclıq.  

aşımıq  açlamıq. aşlamıq. aşamıq. bağlamıq. bir nəyi başqa bir 

nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir nərsədən açma, 

ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. kavdan. kovdan. 

boyun. boru. 

aşımlanmaq  acıqlanmaq. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək 

(> xəşm). qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. 

qəzəblənmək. higgələnmək. hiddətlənmək. öfgələnmək. 

öpgələnmək.  

aşımlı  1.bəsili. bəsli. içikli. içli. çıxarlı. çıxalı. döllü. dölüq. yaslı. 

yetli. keyfiyyətli. 1.çıxarlı. bəsili. bəsimli. yetərli. yetili. 

kifayətli. yetənəkli. qabiliyyətli. ləyaqətli. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

aşımlıq  aşım. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. yetər. yetərlik. yeti. 

yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. 

sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. 

başarıqlıq. dişlək. dişəlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. 

dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət.  

aşımsız  bəsisiz. bəssiz. içiksiz. içilsiz. çıxarsız. çıxasız. dölsüz. 

yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz.  

aşın  1. sibqət. yarıt. 1. təmdid. 1. azman. qarışıq qanlı. iki 

qanlı, soylu. iki cinsdən olma. azma. əkdəş. qırıq. qırma. 

mələz. 1. üstün. aşınan. keçən. 

aşına  < aşınğa. anığşa. bələd. tanış. 

aşina  aşena (fars). aşina. 1. aşina edmək: < aş. aşılamaq: 

aşındırmaq. sindirmək. tanışlamaq. öyrətmək. 1. < anğ. 

anış. tanış. öyrənmiş. - açına: aşna: anış: anılan. qanılan.  

aşina  aşna. 1. aşnaq. aşqan. aşıqan. bildik. bilinən. mə'ruf. 

məarifəli. 1. tanıdıq. tanış. bildik. bəllin. tanış. alışıq. 
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mə'nus. biliş. tanıdıq. tanış. bildik. tanış. qarabet.  

- aşina olmaq < aşınalmaq: aşlanmaq. tanış olmaq. 

aşina  bax > aşna. 

aşınaq  1. aşmaq işi aşmaq yeri. 1. aşna. aşınqan. (< aşılanmış: 

bəllənmiş). bildik. tanıdıq.  

aşinalıq  aşnalıq. bilişlik. bildiklik. tanıdıqlıq. tanışıqlıq. tanıdıqlıq. 

tanışlıq. bildiklik. bəllinlik.  

aşınalmaq  > aşina olmaq aşlanmaq. tanış olmaq.  

aşınamazlıq  singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. 

mənimsəyəməzlik. öğrənəməzlik. öğrəşəməzlik. 

əzbərləyəməzlik. unutqanlıq. alğınamazlıq. 

çəkənəməzlik. siliklik.  

aşınamıyan  sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. 

sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. 

singirəmiyən. mənimsəyəmiyən. öğrənəmiyən. 

öğrəşəmiyən. əzbərləyəməyən.  

aşınan  1.əzilən. əsgilən. əksilən. yıpranan. köhnələn. 1.sindirən. 

sındıran. mənimsəyən. öğrənən. öğrəşən. əzbərləyən. 1. 

aşın. keçən. 
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- iyi aşınan, həzm olan nərsə: yatqın. cana yatan. xoşsinir. 

xoşsınır. xoşagələn. nuş olan.  

aşınar  qərq olmuş. məğruq.  

aşınıq  1. ərincək. əğriniq. əsginik. püskünük. kövnə > köhnə. 

çürük. kövrük. yarparınc. yıprancıq. 1. qayğı. 

aşınım  aşınma. 1. istehlak. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim. 1. 

yeyilmə. 1. yıpranma. əprinmə. 1. aşınma. əsgimə. 

əsginmə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 1. köhnəlmə. 

çiqitlənmə. qartalma. modadan düşmə. çağı keçmə. 

bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. 

bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. 

yıpranma. əprinmə. 1. istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. 

əksilmə. əsgitim.  

aşınışmaq  açınışmaq. acınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. 

əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. dinəşmək (< 

tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək. 

aşınıştırılmaq  aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 

yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 

yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 
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eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

aşınıtmaq  aşlatmaq. aşılatmaq. acınıtmaq. açınıtmaq. xaşlatmaq. 

iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. 

eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

aşınqallıq  aşınğallıq.aşınalıq. ünsiyyət. alışqanlıq. yatqınlıq. üns. 

ülfət.  

aşınqan  1. aşna. aşna. (< aşılanmış: bəllənmiş). bildik. tanıdıq. 1. 

mümtaz. ali. 

aşınqı  kiçmiş. keçən. aşınğı il: keçən il: keçkən il.  

aşınma  aşınım. 1. istehlak. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim. 1. 

yeyilmə. 1. yıpranma. əprinmə. 1. əsgimə. əsginmə. 

əsginim. əsgirmə. əsgirim. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. 

qartalma. modadan düşmə. çağı keçmə. bayatlama. 

bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. 
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ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. 

əprinmə. 1. istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. 

əsgitim. 1. aşınmış. yalaq. yalama. köhnə. yetik. - yalaq 

mal. 1. bilgəşmə. bilgənmə. bilşinmə. savlınma. öğrənmə. 

öğrəşmə. tanışma. xəbərlənmə. ittila'. 1. ısınma. alışma. 

1. oyulma. 1. sindirmə. sındırma. mənimsəmə. öğrənmə. 

öğrəşmə. əzbərləmə.  

aşınmaq  aşunmaq. aşqınmaq. { # açılmaq}. 1. aşlanmaq. 

aşılanmaq. açınmaq. acınmaq. xaşlanmaq. əğlənmək. 

əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. dinənmək 

(< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq. 1. dəğərdən düşmək. 1. 

qərq olmaq.1. əğrilmək. ərilmək. ərimək. ərinmək. 

əğrikmək. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > 

köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.1. 

əsginmək. püskünmək. ərimək. ərinmək. əğrilmək. 

ərilmək. əğrikmək. kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. 

yarparınmaq. yıpranmaq. 1. aşırı gedmək. artuqlanmaq. 

çəkin, həddin aşmaq. ifrat edmək. 1. aşmaq. keçmək. 

yarıtmaq. yarıb keçmək. sibqət götürmək. 1. uzanmaq. 

təmdid olmaq. 1. nərsəni uzatmaq. yubatmaq. geriyə 
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salmaq. - işlər aşınır. - günü günə satıb aşındı. 1. 

cürlənmək. dəğərlənmək. faydalanmaq. 1. aşqınmaq. 

aşılanmaq. qaşınmaq. sürtülmək. 1. dəğərin itirmək. 

köhnəlmək. işlənilmək. yerini almaq: kişi var yaşlandıqca 

aşılanır. kişidə var aşlandıqca yaşlanır. 1. qanmaq. 

qavramaq: bu davranışı aşınmaq çox zordu. 1. qaşınmaq: 

toxunaraq ərimək. çox işlənməkdən. sürtüşməkdən 

yuvarlanıb incəlmək. yıprənmək. azalmaq. dəğərini 

itirmək. 1. keçinmək. sürmək: keçmiş anılarla necə 

aşınırsan. bu işlərinən aşınmaq zor. 1. yaşınmaq. yox 

olmaq. ərimək. əğilmək. 1. dincligin axlaqın itirmək. 

pozulmaq. xarab olmaq. 1. eşinmək. qazınmaq. silinmək. 

1. eşinmək. tanışmaq. tanquşmaq. aşnalanmaq. aşnalıq 

əldə edmək. 1. eşinmək. yenmək. yeyinmək. oyulmaq.- ip 

quyunun biləzik daşın yenmiş. 1. tellənmək. tel tel, tar tar 

dağılıb çözülmək. ipliklənmək. arxaşları üzə çıxmaq. lif lif 

olmaq. 1. tozmaq. yıpranmaq. 1. yonula yonula, oğula 

oğula əsgiyib köhnəlmək.  

- keçmiş tasasından daşınmış, yeni oykular aşınmış. 
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aşınmamış  əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. 

əğinməmiş. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. olmamış. çiy. qırt. 

olmamış. xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. 

- çiğ öğə.  

aşınmaz  əsginməz. püskünməz. əriməz. əğrilməz. ərilməz. 

əğrikməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  

- yolsuz, yol aşınmaz, kovasız su daşınmaz.  

aşınmış  1.< > acınmış. (yoğur: xəmir). dinlənmiş. 1.işlənmiş. 

əğrilmiş. əğrik. yayaq. yayqa.əsgit. əsgimiş. püsküt. 

köhnə. çürük. kövrük. yarparıq. 1. aşınma. yalaq. 

yalama. köhnə. yetik. - yalaq mal. 1. yeyilmiş. silinmiş. 

düzəlmiş. sarlanmış. köhnə. əsgi. pozulmuş. - aşınmış 

dəri. -aşınmış paltar, pul. 

- aşınmış dəri: kösələ.  

- işlənmiş, aşınmış nərsə: əldən düşmüş.  

- işlənilərək aşınmış, güdəlmiş supürgə: qazağu. qazağı. 

qaza. kötükcə.  

aşınt  mubaliğə. 
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aşıntırmaq   

aşıntırmaq  aşındırmaq. 1. kövləmək. uçutmaq. qazmaq. belləmək. 

qaşındırmaq: toxundurub əritmək. sürtüp 

yuvarlandırmaq. incəltmək. yiprətmək. azatmaq. dəğərini 

ititmək. çürütmək. yendirmək: yinmiş (yenmiş) çürük diş. 

1. qazımaq. qaşımaq. qıraşmaq. qıraşlamaq. oymaq. 

oğmaq. qıcıtmaq. sürtmək. yeditmək. apartmaq. həzf 

edmək. 1. yeditmək. sürtmək. # aşlamaq. artırmaq. 

- birinin qapusun aşındırmaq: çox gedib gəlmək.  

aşıntırmaq  aşındırmaq. 1. öğrətmək. indirmək. endirmək. - onun dar 

qafasına, böylə sorular endirələməz. 1. əritmək. əğritmək. 

əğirtmək. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > 

köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq. 1. 

əsgitmək. yıpratmaq. əpritmək. 1. yemək. yoxalamaq. - 

su axıntısı, toprağı aşındırdı.  

- qapısını aşındırmaq: bir yerə çox gedib gəlmək.  

- eşiyini aşındırmaq: çox gedib gəlmək. uğraqmaq. 

uğraqlamaq. patuqlamaq.yol edmək: bir yerə sıx sıx gedmək. 

- əğib (əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib 
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öğrətmək, yetişdirmək, gəlişdirmək, uyqulamaq. 

törpüləmək: əğələmək <> əkələmək. 

aşınuv  qayğı.  

aşıpat  aşan. 

aşır  1. ahar. - aşırlı kağaz. - aşırlı yəxə. 1. zaman, dönəm 

ölçüsü. əsir. əsr. qərn. yüzillik. - igirminci aşır.  

aşıral  bəslənmiş. tərbiyələnmiş. aşılan. yaşılan. aşılanmış > 

yaşlı: qoca.  

aşıralıq  boynaq. yoldan çıxmaq. boyuna qalxmaq. haşıralıq. 

həşərlik. dikllik. xuysuzluq. 

aşıran  aşran. 1. aşrıcı. aşırıcı. köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü. utaqan. utucu. utcu. 1. əluzun. əli uzun. 

saldıran. mütəcaviz.  

aşırat  aşırat. daşırat. daşrat. çox çox. çox artıq.  

aşırı  aşuri. 1. acırı. ası ötəri. artılı. aşıqça. sonra. dalı. əlavə. - 

aşırı qudurqan: qart toxlu. qırt toxlu. - ondan aşırı. - dağ 

aşırı. 1. getgen. çətin. bərk. sıx. bətər. güccək. 1. ozqun. 

azqan. azqın. böyük. artıq. yekə. fahiş. 1. asru. aşuri. 

aşarı. bərk. çox. öküş. artıq. kəsir.1. ötə. mavəra. - dəniz 

mavərasi yer: dəniz aşırı. dəniz ötəsi. 1. atlayı. atlaya 
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atlaya olan. - gün aşırı: bir gün olub, bir gün olmayıb. - bir 

aşırı: bir hən bir yox. - ev aşırı: bir ev hən, bir ev yox. aralı. 1. 

ötəli. fasiləli. - gün aşırı gəlib görərdi məni. 1. iğfal. yozu. - 

aşırı işlər: yozan işlər. 1. qıyaq. bətər. fövqüladə. 

mubaliğəli. - qıyaq gözəl. qıyaq zəngin. - qıyaq bağadur. - 

gün aşırı: iki gündə bir. 1. baş aşa. başdan ayağa. 

təpəsindən aşa. 1. sonra. sonki. obürü. yarınkı. geyin. 

başqa. başqırı. 1.çox. böyük. geçgin. keçgin. artıq. 

artıqmac. başqa. dolqun. dolu. doluq. - bunun dəğəri çox 

geçgindir. 1. ekstıra. fovquladə. 1. müfrit. 1.başarı. yaratı. 

yarayış. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

1.çox. böyük. artıq. dolqun. dolu. doluq. - dolqun gəlir. 

1.sərt. kəsgin. toxunaqlı. dəli. tünd. iti. - dəli bibər.  

- aşırı gedmək: artuqlanmaq. çəkin, həddin aşmaq.  

- aşırı sürə: həddindən artıq. - balçaların aşırı sürə qısılı, 

çəkili, gərili qalmasından doğan durum: qasınmaq. 

qasılmaq. sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. 

əsəbilənmək. əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.  

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq: ılımsızlıq. 

qızıqqanlıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. 

mulayimətsizlik. mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq.  
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- aşır qaçır: aşır qaşır: tutar tutmaz. nə yapacağını bilməmək. 

- aşırı yasırı: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 

doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- aşırı yorqunluqdan gücsüz qalmaq: qarnından buzalamaq.  

- çağ aşırı: vaxt aşırı.  

- düşüncəsində, inancında aşırı olan: qaramaz. qaramas. 

yobaz. mütəəssib. pan. fanatik.  

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı: ılımsız. 

qızıqqanlı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. 

mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız. 

- aşırı davranışları önləmək, durmuzlamaq, tormuzlamaq: 

düzgünləmək. dizginləmək. yularlamaq cilovlamaq. 

ovsarlamaq.  

- dənizaşırı: dənizötəsi: mavərayi bəhr.  

- çox içmiş. - aşırı, çox gəlişmiş: çox yekə, böyük. azman. - 

aşırı çəkdə, həddə: boğazına dək. 

- aşırı yorqun: bitmiş. bitik.  

- aşırı yorqunluq: bitmişlik. bitginlik. bitiklik. 
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- il aşırı: iki ildə bir.  

- günaşırı: günötə. bir gün hən, bir gün yox. 

aşırıcı  aşrıcı. 1. aşıran. aşran. köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü. utaqan. utucu. utcu. 1. qırıq. ipi qırıq. tolandırıcı. 

dolandırıcı. aldatıb soyğunçuluq edən. namussuz. 

şərəfsiz. - çoxları dolandırıcıya yem (mal) olur. 

aşırıçılıq  şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. abraqçılıq. apraqçılıq. 

abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. yüklətiçilik. 

gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. 

ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

aşırılanmaq  diklənmək. boynamaq. boyuna qalxmaq. yoldan çıxmaq. 

haşıralıq həşərlənmək. aşıralıq. xuysuzluq. 

aşırılıq  1. > həşərilik. həddən aşmalıq, çıxmalıq. azqınlıq. 1. 

çoxluq. artıqlıq. qabarıqlıq. 1. ekstiremlik. ucçuluq.  

aşırılmaq  aşırmaq. keçirmək. 1. çalınmaq. oğurlanmaq. 1. 

atlanmaq. savulmaq. 1. sürgün olmaq. təbid olmaq. dəf 

olmaq.  

aşırılmaq  qımılmaq. çalınmaq.  
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aşırım  1. aşırış. aşma. saldırma. saldırış. saldırım. sınır keçmə. 

sınırkeçiş. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, keçmə). 

təcavüz. 1.ilgi. ilişgi. irtibat. 1.rabit. 

- aşırım daşırım: həml nəql.  

- aşma aşırım: qiyamət kimi qalabalıq. qiyam içində qiyamət. 

həşr əndər həşr. 

- aşırım daşırım:1. yığım dağıtım: yığma dağıtma. cəm o 

tovzi'. 1.təcəmöö' təfərrüq 

aşırımsal  hiyerarşı. silsileyi məratib.  

aşırınmaq  1. aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq. boy artırmaq. boy 

çıxartmaq. boysanmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, 

həddən çıxmaq, aşmaq. dışarınmaq. ifrat edmək. 1. mat 

qalmaq. tamaşalanmaq. tamaqşalanmaq. şaşırınmaq. 

dalqınmaq. heyran qalmaq. şaşırınmaq. tamaşalanmaq. 

dalqınmaq. heyran qalmaq.  

aşırış  1. aşırım. aşma. saldırma. saldırış. saldırım. sınır keçmə. 

sınırkeçiş. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, keçmə). 

təcavüz. 1. çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. altanış. düşüş. 

düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. qovuluş. yendiriş. yeniliş.  
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aşırqa  qaşırqa. qaçırqa. işə yaramaz köhnə nərsə, yaşlı 

heyvan.  

aşırqan  daşqıran. dışqıran. yazqın. azqın.  

aşırqanlıq  mubaliğə. 

aşırqi  aşırki.uzağki. - aşırki yurt: uzaq ölkə.  

aşırlamaq  aşırmaq. qatmaq. yoğurmaq.  

aşırlanmaq  aşırı gedmək. artuqlanmaq. sırtılmaq. ifrat edmək.  

aşırlıq  1. hirslilik. 1. şaşılıq. avsalıq. asalaq. heyranlıq. 

mütəəccib. tühaf. qərib. əcib.  

aşırma  aşırtma. 1. keçirtmə. 1. yəhər bağı, bəndi. qulan. 1. 

çalınmış. oğurluq. məsruq. 1. nərsənin üstündən keçən. - 

aşırtma, aşırma yəmşək. 1. intihal. özgə, başqa birinin 

nərsəsin yemə, aşırma, oğurla. 1. aşırmaçılıq. 

mənimsəmə. intihal. 1. qəsb. 1. musadirə. 1.atırım. 

1.qaltağın (at yəhərinin taxdası) altına qoyulan keçə. 

1.yaraq. 1.qedəri. qeytəri. gedərmə. gidərmə. geri 

püsgürü. qoğma. qovma. savma. sovma. uzaqlaştırma. 

sürmə. sürgəmə. çıxarma. itmə. dəf'. rədd. - dumanların 

aşırıb oturmuş. 1. oğurlama. yemə. - özgə, başqa birinin 
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nərsəsin yemə, aşırma, oğurlama: aşırma: intihal. 1. 

təkələv. çalma. yürütmə.  

aşırmaçılıq  qəsbiyyət. qəsb edmə.  

aşırmaq  1. aparmaq. götürmək. qoparmaq. çalmaq. çapmaq. 1. 

aşırılmaq. keçirmək. 1. atıqlatmaq. savmaq. keçirmək. - 

bu ağır bəla atıqladıq.  

- aşırıb məğbun edmək: tolandırmaq. dolandırmaq. aldatıb 

soymaq.- çoxları dolandırmağla keçinir. - ondan on tümən 

dolandırmış. 1. bacarmaq. iyiləşdirmək. sona 

çatdırabilmək. işləmək. yaratmaq. qazanmaq. bitirmək. 1. 

böyütmək. keçirmək. alğıtmaq. atlatmaq. övmək. 1. 

örtmək. - bulut göy üzün aşırdı. - üstünə aşırdı yatdı. - 

üstünə aşıracaq bir nərsədə yox ki !. 1. salmaq. uğurlamaq. 

- yola aşırmaq: yola salmaq. 1. utmaq. köçürmək. hirslə 

yemək.- bir bulut pilovu köçürdü. 1. aşarmaq. qarışdırmaq. 

- bunuda ona aşır, aşar. 1. çalmaq. taydırmaq. yürütmək. 

uğurlamaq. salmaq. - yola aşırmaq: yola uğurlamaq, 

salmaq. 1. geçirmək. alğıtmaq. atlatmaq. uçurtmaq. 

üzdürmək. durdurmaq. savışdırmaq. - baş ağrımı geçirdi. 

1. götürmək. iticə yemək. - bir qablama aşı götürdü. 1. 
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hopurmaq. hapırmaq. höpürmək. gurultulu iştahla 

yemək. içəri ötürmək. 1. qaplamaq. qapalmaq. 

qapalamaq. qapmaq. çalmaq. 1. qımmaq. atlanmaq. 

çalmaq. 1. sındırmaq. əğirmək. çevirmək. çöndərmək. 1. 

təkələmək. çaqmaq. yürütmək. 1. aparmaq. çalmaq. 

oğurlamaq. qapıp götürmək. mənimsəmək. 1. utmaq. 

ağızdakın aşağı ibermək. 1. keçirmək. atlatmaq. açmaq. 

savmaq. - bu sorunuda aşıra bilsəm. 1. qoğmaq. rədd 

edmək. dəf' edmək. 1. qatmaq. yoğurmaq. xəmir edmək. 

1. acırmaq. xəmiri şişməyə buraxmaq. 1. aşırlamaq. 

qatmaq. yoğurmaq. 1. yemək. 1.gizlicə almaq, götürmək. 

çalmaq. uğrulamaq. oğurlamaq. 1.itmək. qedəritmək. 

qeytərmək. qaytarmaq. gedərmək. gidərmək. geri 

püsgürtmək. təf edmək > dəf edmək < təpitmək < 

təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. qovmaq. savmaq. 

sovmaq. rəddəmək. uzaqlaşdırmaq.  

- çalıb çırpmaq: oğurlayıb götürmək. 

- dümanların aşırıb oturmuş.  

- hamısın aşırmaq, içmək: başa çəkmək. devirmək. - bir 

kərədə bardağın devirdi. 
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- əməksiz qazanmaq, aşırmaq, çalmaq. anaköklənmək. 

müfdəxorluq edmək.  

- iş aşıryan: işquran. 

aşırtma  aşırma. 1. aşırtmaq. keçirtmə. 1. yəhər bağı, bəndi. 

qulan. 1. çalınmış. oğurluq. məsruq. 1. nərsənin 

üstündən keçən. - aşırtma yəmşək. 1. çalıntı. oğurluq. 

yaşmağın üstdəki qatı. çalma. 1. şal. çalma. şərif.  

aşırtmaq  aşıtmaq. 1. (z <> c <> ş) azıtmaq. acıtmaq. - işi azıtmaq, 

acıtmaq aşırı davranmaq. 1. köçürtmək. iticə utunmaq. - 

bir dolu yeməyi köçürdü.  

aşıru  əsrü. asru. artıq.  

aşısız  - aşısız ağac: bic.  

aşıt  1. aşılacaq. aşılması gərəkli olan. 1. eşit. işit. qulaq ver. 

1. aşıq. yetik. 1. barış.  

aşıtan  acıtan. qarbartan. - yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, 

qarbartan öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, abartma 

tozu, otu. 

aşıtaşı  aşıdaşı.aşıboyası əldə edilən daş.  

aşıtlamaq  1. barışdırmaq. 1. aşırınmaq. azıtmaq. azırınmaq. boy 

artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. dil çıxarıb, üz 
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çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq, aşmaq. 1. aşlamaq. 

büküb tikmək. barışmaq. 1. aşutmaq. aşütmək. örtəmək. 

1. aşdırmaq. keçirtmək. ötmək. ütmək. ötürmək.  

aşıtmaq  aşırtmaq. (z <> c <> ş) azıtmaq. acıtmaq. - işi azıtmaq, 

acıtmaq: aşırı davranmaq.  

aşıtmaq  aşlatmaq. aşılatmaq. açıtmaq. acıtmaq. 1.xaşlamaq. 

xaşlatmaq. əğlətmək. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. 

tinlətmək. dinətmək. ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə 

qoymaq. - çay, düğu xaşlamaq.  

aşıv  mubaliğə.  

aşıvlan  acıvlan. acığlan.  

aşıvlanı  acıvlanı. acığlanı. 

aşıvlanış  (şuv. şıv < metatez > vuş). avuşlanış acıvlanış. acığlanış.  

aşıvmaq  mubaliğə edmək.  

aşıvsız  saqit. aram. sakin. dinc. 

aşiyan  < yaşıyan. örtü. örtük. qapanca. yuva. ev.  

aşq  1. eşq. sevgi. sevü. iynar. inar. sevinc. seviş. alaş. 

məhəbbət. mehr. ürək. könül. 1. tuzağı. sevgili. mə'şuqə. 

1. ütik. üdiq. ötik. özik. səvqi coşması. səvda. həsrət.  

- umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq: qara sevda. qara sevgi. 
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qara qapna. qara qapan. qara çapna. qara çapan.  

- eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. (ürək 

ağrısı). 

- unutulan aşqın yası tutulamaz ki. 

aşqa  1. açqa. tikişləri sökmədə işlənən, haça biçimli, haça 

qovşağı (iki qolunun arası) iti arac. 1. arpacıq. aşlıq. 1. 

yemək. yemək qonaqlığı.  

aşqaq  1. alqış. uğur səna. xeyir dua. 1. əşgək. suda qayıqla 

aşırlmağa, sürülməyə yarar qoşa kürək. 1. baldır. (- işim: 

baldıra çəkilən şalvar). 1. əşqəq. əşkək. əşgək. eşqəq. 

qayığın gəminin iki əş kürəgi, iki eşən kürəyi. suda 

qayıqla aşırılmağa, sürülməyə yarar qoşa kürək. 

aşqal  1. aşqal (fars) (<> aştal) xırda. tağar dibi. qabdaş. heyvan 

yemi. 1. ( l <> r ) aşqar. açqal. açıq. yırıq. bəlli.  

aşqal  aşğal. aşval. aşal. 1. qatal. qatdal. başqal. geçgin. 

keçgin. artıq. artıqmac. çox. qarqın. böyük. aşırı. dolqun. 

dolu. doluq. 1. qumarda, utub utuzmağ üçün, ortaya 

qoyulan pul, nərsə. 1. dışqal. kaval. dəğərəsiz, yıpraq 

nərsə. 1.{aşınmaq: işlənib köhnəlmiş, yararsız duruma 

gəlmiş. }.daşqal. daşal. dışqal. axsal. axıltı. axal. kovşal. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

950 

bekara. zibil. eşik. atmalı. atılmalı. çürük. zibil. qalav. toz. 

çürük. çöp. zibil. səpil. saçıq. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. 

çapıl. aşınmış. əsgimiş. yıpranmış. dəğərin itirmiş. qırat. 

qırıq. oğuq. axır. axal. çörçöp. hapa. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör 

töküntü. qalıntı. atıverindi. süprüntü. çürük. çöp. zibil. 

süpürüntü. atıq. atılmış. atılmalı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör 

töküntü. çörçöb. qazırat. atılat. ələnti.zibil. qovsa. qaqsa. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. əkiş. artıq. tödriç. tötrüç. pasqal. pas. zibil. fışqı. 

yemək qalıntısı. çör çöp. çöpük: şöpik. qaltır. çöp. 

süprüntü.  

aşqala  ( l <> r ) aşqara. açqala. açıqına. yırqın. yırtığına. bəllək.  

aşqalçı  izqalıtçı. izqalatçı. izqalçı. 1. çəkilmiş siqarların kötüyün 

toplayan, çəkən. maqoçu. baqoçu. 1. nərsədən geriyə 

qalan, tökülən bölümlər toplayıb, işlədən, yeyən. artıqçı. 

tökütçü. 1. süprüntcü. süpürgəçi. süpürücü. çürükçu. 

çöpçü. zibilçi.  

aşqalxana  küllük. külqan. külxan. külvan. külcan. zibillik.  
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aşqallıq  süprüntülük. çöplük. zibillik.  

aşqalmaq  dışqalmaq. kavalmaq. çürümək. çüvrümək. yıpranmaq.  

aşqam  yaşqam. aşam. yaşam. axşam. yaxşam. günün yaşan, 

yatan, batan çağı. axşam çağı. aşqam. batısı. günaşa. 

aşqamaq  1. (> aşoftən (fars)). hirslənmək hırslanmaq. öfgənmək. 1. 

aşıq olmaq. tapınmaq. meyillənmək.  

aşqamaq  aşsamaq. asğamaq <> axsamaq. topallamaq.  

aşqan  aşıqan. 1. aşnaq. aşna. aşina. bildik. bilinən. mə'ruf. 

məarifəli. 1. aşan. ozqan. uzqan. azqan. geçmiş. geçən.  

aşqana  aşxana. aşlıq gəpəc. aşpazxana. aşqonaq.  

aşqar  1. ( r <> l ) aşqal. açqal. açıq. yırıq. bəlli. 1. həşəri. 

yaramaz. rkhat durmaz. 1. savaş atı. 1. quyruğu, yələsi 

qara at.  

aşqar  aşğar.qarınpa heyvan. çox yeyib içip otlayan heyvan. 

aşqar  aşkar. açqar < açık + ara. aşkara < açıa + ara. (dışqar. 

aşçıxmaq: dışarı çıxarmaq: alıp çıxarmaq. tanış qılmaq). ( 

ağşıl. açqıl). açıq. ayanğ. ap açıq. ayğın. anığ. əyan. 

bəlinğ. açıq. bəlirgin. açıq. aydın. alanda. meydanda. 

bilinən. bəlli. görünür. açıq. aşqar. bəlli. mə'lum. bədihi. 

aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. 
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qanıltaq. vazeh. aşqara. açıqdan. açıqdan açığa. ələni. 

açıq. çığırtılı. ələni. aydın. ışıq. açıq. saf. gün kimi. 

bəlqülük. bəlli. gözə çarpan. açıq. açıq. günəş kimi.  

- bu iş çox açıqdır: günəş kimidir. 

- aşqar olmaq: bəllirmək. bəlirmək. zahir olmaq. - çox 

keçmədən bəlirdi. - bəlirin gizli sirləri.  

- açıq aşkar: ulu orta. 

aşqara  1. aşqara (fars).(< eşik+ara. 1. < açıq+ara). dışda olan, 

görünən. basıq olmayan. açıq. saxlamsızın. gizlimsizin. 

ələni. 1. aşqar. açıqdan. açıqdan açığa. ələni. olduqca. 

basbayağı. bəllicə. - arıqlığı basbayağı anlaşılır. 1.açıqara. 

açıqca. dışıqara <> dışqara. deşikara <> eşikara. 

saxlamadan. gizləmədən. 1.göstərə göstərə. açıq açıq. 

ələnən. 1. ( r <> l ) aşqala. açqala. açıqına. yırqın. 

yırtığına. bəllək.  

aşqaratma  ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. 

arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. 

üzlətmə. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.  

aşqarıq  həşərik. qaşqırıq. qaşqırı. qaçqırı. qızqın. darqın. sınırlı. 

xaşlaq. qızanıq. yaramaz.  
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aşqarıqmaq  həşərlənmək. qaşqırlaşmaq. qaşqırıqmaq. qaçqırıqmaq. 

qızqınğmaq. qızanıqmaq. yaramazlanmaq.  

aşqarlama  aşqarlama. carlama. yayma. yayratma. üzləşdirmə. 

çaşırma. açma. duyurma.  

aşqarlatmaq  göstərmək. yansıtmaq. ışığa vurmaq. bəlirtmək. açmaq. 

sunmaq. ibraz edmək.  

aşqarlıq  açığlıq. bəllilik. bədahət. 

aşqarmaq  1. aşmaq. işə keçmək, atılmaq, başlamaq. 1. aşιrmaq. 

içmək. 

aşqazan  - qarın, aşqazan boşatmaq: qusmaq. qaytarmaq. 

qeytərmək.  

aşqəpəzi  aşgəpəzi: aşoda. aşpazxana. 

aşqı  yeməyi əzə bilən usmuş, böyük diş.  

aşqıç  aşğıç. açğıç. bax > açar. 

aşqıç  çapuk. ivəş. aşιqιç. dalaşιk. aşaç. hövlüğməç. aldıraşlı. 

tez. tiz. şaşιlιnç. darrov. tələsik. aşıqlıq: ivəklik. aışqla ! 

tez ol!. 

aşqıl  aşığda. 1. nimdaş. 1. yarı yanmış odun.  

aşqın  1. açqın. azqın. atqın. saptıq. sapqın. püsgümüş. kövrük. 

köhnük. kövnük. çözük. çürük. əsgik. geçgin. keçgin. 
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paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. 

pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş. 1. ışqın. fışqın. 

dışqın. bitgi cücərsi, sürgüsü. 1. ağnaq. ağqın. axan. 

engin. oğqun. 1. aşıb gedən. uzun yol. 1. aşmış. aşırın. 

aşιrι. vurqun. daşqιn. artıq. ağdıq.üstün. fayiq. 1. məlodi. 

nəğmə. 1. geçgin. mütəcaviz. artıq. - altmışdan aşqın. 1. 

çəkin, həddin aşmış. - aşqın daşqın. 1. uşqun. keçi 

qulağı. 1. çabuq, iti yeriş. yüyrək. yorğa. 1. əşgin (sağ əl 

ayağını, sol əl ayağını qoşa qaldırıb, yügrərək gedən at, dəvə) 

- əşgini açıq at. 1. taşqın. daşqın. coşmış. quruşan. 

xiruşan. qızqın. 1. tansuq. ilahi. mütəal. 1. bilinc, anlama, 

qavrama dışı. şuurüstü. 1. üstün. faiq. 1.aşmış. geçgin. 

ilərləmiş. 1.mütəcaviz. 1. qarın. - aşqınım tayqandı: midən 

düşümüş.  

- aşqın topraq: axan topraq.  

- aşqın topraq: axıp enən, oğqun topraq. 

aşqınçı  iti, çapqın çapar.  

aşqını  - aşqını asqını: həddiəksəri həddəqəlli. 

aşqınlamaq  ışqınlamaq. fışqınlamaq. dışqınlamaq. (bitgi) cücərmək. 

sürgüləmək.  
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aşqınlanmaq  ozqunlanmaq. azqınlanmaq.  

aşqınlıq  aşrılıq. 1.yaşqınlıq. ərginlik. dəliqanlılıq. cəvanlıq. 

taşqınlıq. coşqunluq. bədəxlaqlıq. xuysuzluq. 1.dalqınlıq. 

aşqınmaq  ozdurmaq geçirmək. uzaqlatmaq. artıqlamaq. həddini 

aşırmaq.  

aşqıtanbəri  aşqıdanbəri.əsgidənbəri. ötədənbəri. əzəldənbəri. 

aşqonaq  aşlıq gəpəc. aşpazxana. aşxana.  

aşqöqi  aş köki. yəşillik. gögəri. göyərti. aş kavaq. 

aşqu  saxsı aşıc, təncərə.  

aşlaq  1.alşaq. yaplaq. işlək. adi. mə'muli. 1.xaşlaq. haşarı. 

həşəri.həşərik < aşırı. azqın. daşarı. normal davranışdan 

aşırı, çox iti davranan. aşqarıq. acqır.atışqın. atıclı. atışlı. 

alqın.canlı. çalıq. dartıq. dartqın.dəli dolu.dizman. 

dolmuş. dolu.hınclı.hiz.ısqın.iti.kinli. qınclı. öcqır. öcük. 

öfgəli. qaçqırı. qaşqırı.qaşqırıq. qızanıq. qızqın.odlu. 

oduc.şiddətli. tiz. yaxlı. yaxuc. yanğuc. yanlı. yanuc. 

yaramaz. təhlikəli. 1. aşlıq. aşev. aşöy. aşçılıq. 

aşpazxana. mibbağ. mətbəx. 1. pişlək. aşevi. aşdam. 

aşoda. aşpazxana.  

aşlaq  bax > aşev.  
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aşlaqa  aşlara. yeməklərə.  

aşlalmaq  qap kənətlənmək, bəndləmək.  

aşlama  yedirmə. əkləmə. əlavələmə. pərvəri. aşlama su, şərbət: 

soğulmuş, becərilmiş su.  

aşlamaq  aşılamaq. 1.daşlamaq. qalaqlamaq. qalamaq. 

toparlamaq. toplamaq. 1. yemək pişirmək. 1.qatmaq. 

qarmaq. qatışdırmaq. çalxamaq. məxlut edmək. 1. qatıb 

qarışdırmaq. birbirinə vurmaq. - aşlayıb daşlamaq: qatıb 

qarışdırmaq, dağıtmaq. - yumurtala unu aşlayıb, qayğanaq 

pişirmək. 1. aşılamaq. əşləmək. qoşlamaq. 1. qarmaq. 

yoğurmaq. qatıb qarışdırmaq. 1. qap kənətləmək, 

bəndləmək. 1. taxmaq. qulp qoymaq. keçirmək. 

pərçinləmək. bağlamaq. sarmaq.1. aşamıq. aşımıq. 

açlamıq. bağlamıq. bir nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, 

aşıran, başqa bir nərsədən açma, ayırma tikəsi. qatan. 

gərdən. kərdən. kavdan. kovdan. boyun. boru.  

- aşlayıb açlamaq: aşlayıb daşlamaq: bir yerə yığıb 

dağıtmaq. 

aşlanı  aşub. 
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aşlanmaq  aşlaşmaq. 1. şişmək. qabarmaq (yara ). 1. hislənmək. 1. 

bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq. həşr, məhşər 

olmək. 1. aşınalmaq > aşina olmaq. tanış olmaq. 

1.alışmaq. öğrəşmək. 1. təavün qurmaq. mütəavin 

olmaq. 1. qarışmaq. qatışmaq. qarışmaq. qarılmaq. 

qoşulmaq. məxlut olmaq. əklənmək. birbirinə çalınmaq. 

1. aşılanmaq. aşınmaq. açınmaq. acınmaq. xaşlanmaq. 

əğlənmək. əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. 

dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq.  

aşlantırmaq  aşlandırmaq.1. şişirmək. qabartmaq. 1. deşmək. 

incitmək. acıtmaq. hisləndirmək. 1. qanaşdırmaq. 

əkləndirmək. 

aşlar  1. aşlıq. böyük qab təknə. 1. mal heyvanı suvarmaq 

üçün quyuların yanı başına qoyulan daş.  

aşlaşmaq  aşlanmaq. 1. qarışmaq. birbirinə çalınmaq. 1. bir araya 

gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq. həşr, məhşər olmək. 1. 

aşınalmaq > aşina olmaq. tanış olmaq. 1.alışmaq. 

öğrəşmək. 1. açlaşmaq. eşləşmək. qazılıb çuxurlaşmaq. 

1. aşılaşmaq. aşınışmaq. açınışmaq. acınışmaq. 
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xaşlaşmaq. əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. 

dinəşmək (< tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək. 

aşlaştırılmaq  aşlaşdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşılaşdırılmaq. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 

yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 

yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək.  

aşlatmaq  aşılatmaq. 1. aşıtmaq. açıtmaq. acıtmaq. xaşlamaq. 

xaşlatmaq. əğlətmək. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. 

tinlətmək. dinətmək. ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə 

qoymaq. - çay, düğu xaşlamaq. 1. yetəkləmək. aşılamaq. 

peyvənd vurmaq. 1. yedirmək. yetirmək. 1. aşınıtmaq. 

aşılatmaq. acınıtmaq. açınıtmaq. xaşlatmaq. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. 

düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 1. neçə nərsəni bir 

birinə kənətlətmək, kiritləmək, yapışdırmaq. - ayaq aşlat.  

aşlav  təpsi. - aşlavnu qıdayla aldırdı: təpsiyi yiyəcəklə doldurdu. 

aşlı  aşüqü.batığ. bulanıq.  

aşlıq  1. aştıq > aşti. tapşımışı. tapışımışı. barışmaq. 1. azuqə. 

ərzaq. 1. azıq ambarı. 1. aşlaq. aşev. aşöy. aşçılıq. 

aşpazxana. mibbağ. mətbəx. 1. aşrım. aşam (< aşırmaq. 

aşamaq). içməli yeməli. 1. zəxirə. 1. hibubat. 1. aclıq. 

yemək. 1. aş evi. aşpazxana. qaraçat. qaraçatı. qaradaç. 

qaradam. mətbəx. mütfaq. mitbax. - ev, aşlıq (aşpazxana) 

qoşuları, vəsyili: qapat. qamat. tapat. çapat. baçat. biçət. 

moblıman.1. gərəklik. ləvazim. həvayic. mayəhtac. 

ehtiyaclar. zəxirə. 1. maaş.  

- aşlıq ( hibubat) olçüsü: dağar. bu ölçü "batmana" tay yer bə 

yer dəğişir.  

- aşın yeyib, aşlığa qoyub (sıçıb) ), duzun yeyib, duzlağı 

qırıb.  

- aşlıq gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. 

- aşlığın (hibubatın) iç dərisi, qabığı: qabcaq. 

aşlıq  bax > aşev.  
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aşlıqçı  aş, yemək iləi ilə uğraşan.  

aşlış  1. aşevi. yeməklik. 1. aşılış. aşub.  

aşma  1. aşan. təcavüz edən. - başdan aşma işlər. 1. ötələmə. 

atlama. təcavüz. 1. coşma. qumluqdan şığıran qaynaq. 

çeşmə.1. aşırış. aşırım. saldırma. saldırış. saldırım. sınır 

keçmə. sınırkeçiş. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, 

keçmə). təcavüz. 1. atlama. evrən. daşama. dönəməc. 

çöngəl. qanqal. mərhələ. 1. basma. pillə.  

- aşma aşırım: 1. çox yaxın, sıx ilişgili durum. həşir məşir. 

1.qiyamət kimi qalabalıq. qiyam içində qiyamət. həşr əndər 

həşr.  

- aşma daşma: inqibaz inbisat. 

- qazılı yoldan qaçdı, buruşuq dağdan aşdı.  

aşmaq  1. açmaq. iqdam edmək. əməl edmək. 1. açmaq. əşmək. 

eşmək. qazmaq. 1. eşmək. gəzmək. sürmək. 1. 

çoğalmaq. artırılmaq. üstələmək. keçmək.1. aşqarmaq. 

işə keçmək, atılmaq, başlamaq. - atlı aşadı: atlı saldırıya 

keçdi. 1. daşmaq. - qaynar aşıc aşdı: qazan qaynayıb daşdı. 

1. axmaq. enmək. - axşam üzü dağdan aşdıq. 1. geçmək. 

qazanmaq. dalda qoymaq. üstələmək. - üst qata, sıraya, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

kilasa keçdi. 1. təcavüz edmək. - brliklər (qrubba) sınırı 

keçdilər. 1.müvəffəq olmaq. nayil olmaq. 1. 

aşamaq.artanmaq. artamaq. təcavüz edmək.1. axmaq. 1. 

keçmək. atlamaq. sıçramaq. çıxmaq. ötmək. ötəyə 

keçmək. üstün gəlmək. ağır basmaq (çalmaq. qoprmaq. 

ilqarmaq. ilqarlamaq). başarmaq. 1. ağmaq. ağtarılmaq. - 

dağι daşι aşdıq. - duvar aşdı: ağnadı. aşaq (ağnaq) duvar. 

devinmək. yıxılmaq. - ağacı aşır (ağdır). 1. üstəmək. 

atılmaq. uşmaq. cütləşmək. calaşmaq. (heyvanlar): - 

kəkliklərin aşam ödü (zamanı). 1. çək üsdü. ölçü üsdü 

çıxmaq: - özünü aşmaq: özündən çıxmaq. 1. oyana 

keçmək: bir az bəri aş. 1. sürmək. yoluqmaq: - onun 

xəstəliyi mənədə aşdı. 1. daşmaq. itilmək. itiləlmək. 

sürtükmək. acışmaq. şişmək. cişmək. 1. minmək (ata). 1. 

daşmaq.  

- başından aşmaq: çox işi olmaq. - sınırın aşmaq: çizmədən 

yuxarı çıxmaq. - başdan aşmaq: çox artıq olmaq.  

- danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.  

- aşımı aşmaq: çulu sudan keçmək. 

- bir yerdən aşmaq, keçmək: tolaşılmaq. dolaşılmaq.- bu 
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gədik dolaşılıncan, o şəhər görüşər.  

- işi başından aşmaq: çox işi, oyağı, uğrağı, uğrığı, 

məşqələsi olmaq.  

- arpasız at aşumaz, arxasız alp çərik sıyumaz.  

- bəlirili bir sürəni aşmaq, yaşamaq: gün almaq. - bir yaşın 

bitirdi, iki yaşından üç gün aldı.  

- gün aşmaq: gün dinlənmək. gün dinənmək. gün enimək. 

gün ənmək. gün uçmaq. gün uçunmaq. gün gümünmək. 

gömünmək. gün batınmaq. gün batmaq. 

aşmal  açmal. xoşgəldin. xoşaməd.  

- aşmal, qarışıq öğrətim: əşineğitim.ərkəkli dişili olan qurum, 

yerməxlut qurum. tə'lime məxlut. 

aşmalaq  yaltaq. ağabəliçilik. təməllüq. çaplusi.  

aşmayan  yanılmayan. yazmas.  

aşmıq  azmıq. 1.şeytan. 1.dev. 1. azdıran.  

aşmış  1. aşqın. geçgin. ilərləmiş. mütəcaviz. 1. aşuq. aşıq. 

keçmiş. ötgənş. keçmiş. ötədə olan. iradəli. yılmaz. 

qeyrətli.  

- otuz yaşın aşmış: olqun. orta yaşlı. yetişgin.  

aşna (fars)  (< aş). 1. aşnuği. birləşim. birikim. qollaşma. yapışma. 

aşlanmış. əsgi. tanış. qədimki. əvvəlki. çoktanki. bayrı. - 
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aşnığı adətlər. - aşnığı azğınlıqlar. - aşnuği xanlar. - türk dili 

aşnuği dilləndəndir, türklərdə aşnuği eldir. - aşnuği yuvamız. 

1. anış. tanış. aşnı: sevgili. yaxın. yaxınlıq duyulan nərsə. 

- aşna olmaq: əşinmək. əşnəşmək. doslaşmaq. əşənlik: 

anğşalamaq. aşnı olmaq. 1. ovsunlarda dişi qurdun adı. 1. 

sevgili. əş: bərabər. yoldaş.  

aşna olmaq  aşnaşmaq. əşinmək. doslaşmaq. əşənlik qılmaq. 

anğşalamaq. bilişmək. tanışmaq.  

aşna  (< aşılanmış: bəllənmiş). 1. aşınaq. aşınqan. bildik. 

tanıdıq. aşina. aşnaq. aşınaq. aşqan. aşıqan. bildik. 

bilinən. mə'ruf. məarifəli. - iş bilir: kar aşna. 1. tanıdıq. 

tanış. bildik. aşina. biliş. 1. uz. usda. mahir. bildik.  

aşnaq  aşqan. aşıqan. aşna. aşina. bildik. bilinən. mə'ruf. 

məarifəli.  

aşnalanmaq  aşınmaq. tanışmaq. tanquşmaq. aşnalıq əldə edmək.  

aşnalıq  1. aşinalıq. bilişlik. bildiklik. tanıdıqlıq. tanışıqlıq. 1. 

isnəşlik. yaxınlıq. isiklik. ürəkdəşlik.  

- aşnalıq əldə edmək: aşınmaq. tanışmaq. tanquşmaq. 

aşnalanmaq.  

aşnasız  kimsəsiz. issiz. ıssız. ısqal. boş. yalnız. yalğız. yalın.  
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aşnaşmaq  aşna olmaq. bilişmək. tanışmaq.  

aşnı  1. bayrı. çoxtanki. öncə. ön. əsgi. keçmiş. 1. sevgili. 1. 

tanış. 

aşnu  öncə. qabax. əvvəl. - mən ondan aşnu gəldim.  

aşnuği  ilkin. əvvəlki. əsgi. tanış. qədimki. əvvəlki. - aşnığı 

adətlər. - aşnığı azğınlıqlar. - aşnuği xanlar. - türk dili aşnuği 

dildir. - türklərdə aşnuği eldir. - aşnuği yuvamız. 

aşnuq  aşqun. aşun. aşub. qarqaşalıq.  

aşnusə  askırmaq. 

aşocağı  yoxsullara yemək dağıtılan yer.  

aşoftən (fars)  aşıblamaq.  

aşota  aşoda. aşdam. aşevi. pişlək. aşlaq. aşgəpəzi. 

aşpazxana. 

aşota  aşoda. bax > aşev.  

aşöy  (aş + ev )aşev. aşçılıq. aşlaq. aşlıq. aşpazxana. mibbağ. 

mətbəx.  

aşöy  bax > aşev.  

aşpalab  aşub. qarqaşalıq.  

aşpaz  ( z <> r ) aşpar. > aşpəz (fars) < aşbaş. aşçı. - aşçı yeməyi: 

aşpaz pişirən yemək. usta yeməyi.  
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aşpaz  aşpaz < aşbaş aşçı. bavurçi (moğol). qazancı. aşçı. salçı. - 

aşpaz pıçağı: salçı biçək.  

aşpazbaşı  aşsalağ. aşbaşçı. pişikbaşı. böyük aşpaz, aşçı. 

aşçıbaşı.  

aşpazxana  acdam. ajdam. aşdam. mibbağ. 

aşpazxana  aşlaq. aşlıq. aşçılıq. aşoda. aşdam. aşevi. aşev. aşöy. 

küyqan. aşgəpəzi. aşqonaq. aşlıq gəpəc. pişlək. qarav. 

qərəv. qaraçat. qaraçatı. qaradaç. qaradam. mitbax. 

mibbağ. mətbəx. - aşpazxana yağlığı, dəsmalı: tikə parça: 

paçavra.  

- ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları, vəsyili: qapat. qamat. 

tapat. çapat. baçat. biçət. moblıman.  

aşpazlıq  aşçılıq. pişiklik. 

aşpəz (fars)  aşpaz < aşbaş aşçı. 

aşpiman  üçpiman. türküstanda yer adı.  

aşra əsrə. asra. çox. oğuş. olca.  

aşran  aşıran. aşrıcı. aşırıcı. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. 

utaqan. utucu. utcu.  

aşrat  aşırat. daşırat. daşrat. çox çox. çox artıq.  
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aşrıcı  aşırıcı. aşıran. aşran. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. 

utaqan. utucu. utcu.  

aşrılıq  aşqınlıq. yaşqınlıq. ərginlik. dəliqanlılıq. cəvanlıq. 

taşqınlıq. coşqunluq. bədəxlaqlıq. xuysuzluq.  

aşrım  aşam (< aşırmaq. aşamaq). aşlıq. içməli yeməli. 

aşrımsı  daşınsı. dışırımsı. basqınsı. azmıntı. azmınsı. azqın.  

aşrulmaq  aşırılmaq. təpədən aşırılmaq·.  

aşsalaq  aşsalağ. aşbaşçı. pişikbaşı. böyük aşpaz, aşçı. aşçıbaşı. 

aşpazbaşı.  

aşsamaq  1. yüksəkliyi aşmağa yazmaq. yeməksəmək. 1. (aş <> 

ac) acsamaq. yeməksəmək. yemək istəmək.  

aşsamaq  aşqamaq. asğamaq <> axsamaq. topallamaq.  

aşsatmaq  yeməyə yazıtmaq, arzulatmaq, istətmək.  

aşsınmaq  yemək istəmək. 1. yeməyi bəyənmək.  

aşsıtmaq  acsıtmaq. yeməyə meyilləndirmək. tamaha salmaq. 

tamahlandırmaq.  

aşta  <> açta. dan yeməyi. ağızalma. səhər yeməyi. sübhanə.  

aştal  1. (< yaştal) ən yaş, yaşıl, gənc olan. - aştal oğul: birinin ən 

son cocuğu. sonbeşik. 1. (< ast+al). sonbeşik. birinin ən son 

astaqi aştaqi balaca uşağı. 1. aşqal. xırda. tağar dibi.  
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aştam  1. artıq. 1. aşdam. aşevi. aşoda. pişlək. aşlaq. 

aşpazxana.  

aştam  aşdam. ajdam. acdam. aşpazxana. mibbağ. 

aştam  aşdam. bax > aşev.  

aştanmaq  yaştanmaq (> aşti). barışmaq.  

aşti (fars)  aştanmaq. yaştanmaq (>). barışmaq.  

aşti  1. aşti (fars): {(< aş. aşıtmaq. barışmaq.). aş + li. aşılı. yaxın: 

aşılanmış. - aşti dadən: aşlamaq.}. 1. (aşılıq < aşılamaq). 

barış. dosluq. 1. aşıtmaq. yaşatmaq (>). barışmaq. 1. aşti 

(fars) < aşlıq. aştıq. tapşımışı. tapışımışı. barışmaq.  

aştı  aşdı.  

- günaşdı. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. 

günendi. günəndi. gün batar. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

- biliklə sevən dağlar aşdı, bilgisiz sevən, yolun çaşdı. 

aştıq  aşlıq > aşti. tapşımışı. tapışımışı. barışmaq.  

aştıl  müştəri.  

aştıran  aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. 

süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. 
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sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. geçirgən. geçirən. 

geçirici. yeritgən. yeritən. yeritici. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. 

çəkici. çəkən.çəkirgən.  

aştırıcı  aşdırıcı. bax > aşdıran.  

aştırqan  aşdırqan. bax > aşdıran.  

aştırmaq  aşdırmaq.1. açdırmaq. eşdirmək. qazdırmaq. 1. 

qaçdırmaq. qoşdurmaq. tələstirmək. 1. aşıtmək. 

keçirtmək. ötmək. ütmək. ötürmək.  

aştotur  qurtların, avçıların, çobanların tanrısı.  

aşu  1. bulğa. bəlva. qarmaqarışıqlıq. 1. işu. iştə şöylə. - 

aşundaq. iştə şu. 1. qırmızı ət topraq.  

aşu  asu. qadıq.  

aşub  aşub (fars)< aşιv. aşava. ( aşmaq. daşmaq). (aşınmış: 

çəkin, həddin keçmiş). aşqun. bulğaq. bəlva. bulğay > 

bəlva. qovğa. qarqaşalıq. qarqaşa. qatqaşa. hərc mərc. 

şuriş. qutdanma. qaynaşma. aşpalab. bataqara. hay küy.  
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aşubənde(fars)  (< aşιv. aşava). ( aşmaq. daşmaq). qışqırtan. qarışdıran.  

aşubgər(fars)  (< aşιv. aşava). qışqırtıcı. təhrikçi. 

aşubtələb(fars)  (< aşιv. aşava). alayan. bulayan. qatan.  

aşuq  1. aşuğ. bəlli olmayan. məchul. yaşığ. gizli. 1. aşuk (< aş. 

aşırmaq: örtmək. - yeşük. yaşuq). örtünməli, bürünməli nə. 

paltar. dışlıq, eşiklik geyimi.  

aşuq  1. bax > aşıq. 1. aşıq. aşmış. keçmiş. iradəli. yılmaz. 

qeyrətli 1. tolqa. 1. yaşuq. mətin. ağır. 1. yaşuq. bürgü. 

örtü. yışıqlıq. başı yaşıran (örtən. qoruyan) örtük. başlıq. 

başuq. dəmir başlıq. tulqa. 1. topuq. topuq qəmiyi. 1. 

böyüklərin ölümündə məzarları üstünə sərilmək üzərə 

göndərilən ipək qumaş. bu qumaş sonra parçalanaraq 

yoxsullara dağıtılır. 1. topuq. dirsək gəmiyi.  

aşuqqan  tələsən. darıqsınan. qayığan. müztərib olan. - səbr ilə çox 

iş açılır, işdə aşuqqan çox yayılır. - işdə aşuqmaq, yaş 

oğlanlar işidür.  

aşuqlıq  aşuqluq 1. yaşquluq. yışıqlıq. tulqalı. tulqa qeyimi. 1. diz 

qapağı. diz ağırşağı.  

aşuqluq  bax > aşuqlıq. 
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aşuqmaq  1. bir nərsəyə sarı ağnayıb düşmək, meyillənmək, 

yönəlmək. aşıq olmaq. nərsəni sevmək. özləmək. 

istəmək. arzulamaq. 1. tələsmək. darıqsınmaq. 

qayıqmaq. müztərib olmaq. - aşuqdı: tələsdi. - aşuqma 

belə: darıx, talvasma belə. - aşudum: niyəran qaldım. - 

aşuqmaqıl: tələsmə.  

aşuqturmaq  tələsdirmək.  

aşula  yılmaz iradə yiyəsi.  

aşulmaq  bax > aşılmaq.  

aşulmaq  örtülmək. örtünmək. bürünmək.  

aşumaq  bax > aşımaq.  

aşunmaq  bax > aşınmaq.  

aşur  yılmaz. qeyrətli. aşırmaqdan.  

aşurdən (fars)  < aşırmaq.  

aşuri  aşırı. 1. öküş. çox. artıq. kəsir. 1. ötə. mavəra. - dəniz 

mavərasi yer: dəniz aşırı. dəniz ötəsi.  

aşuridən(fars)  < aşlamaq. qarmaq. yoğurmaq. qatıb qarışdırmaq.  

aşurqan  yaşurqan. qizləyən. örtgən.  

aşurmaq  1. ötküzmək. ötürmək. keçürmək. göndərmək. 1. 

yaşurmaq. örtmək. qizləmək.  
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aşutmaq  bax > aşıtmaq. örttürmək.  

aşuv  əkin.  

aşuvlanmaq  acıvlanmaq. acığlanmaq. itilənmək. tütlənmək.  

aşüftə (fars)  butarq. pıtraq. dağqın. daluq. pərişan.  

aşüqü  aşükü.1. süpürgə, süprüntüyə, batığa bağlı olan 

nərsələr. 1. taxıl kəpəği. 1. aşlı. batığ. bulanıq.  

- aşüqü qapçıx: pis, kirli, hırpanı qab.  

aşval  aşqal. aşğal. qumarda, utub utuzmağ üçün, ortaya 

qoyulan pul, nərsə 

aşyan (fars)  < aşıqan. aşılanmış yer. yerləşmiş yer. otraq. qalaq. 

yuva.  

aşyerimək  aşyermək ( < aşa yerimək) yerikləmək.  

aşyermək  bax > aşyerimək.  

aşιq  aşqιn.  

aşιqιç  bax> aşιğιş.  

aşιqιş  aşιğιş. çapuk. ivəş. aşιqιç. dalaşιk. aşaç. hövlüğməç. 

aldıraşlı. tez. tiz. şaşιlιnç. darrov. tələsik. 

aşιmaq  1. acımaq. açιmaq. təxmir. 1. yuxu aşmaq: dərin 

yatmaq. 

aşιr  axdır. ağdır. daşιr. 
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aşιra  arxa. vasitə. su aşιra: su vasitəsilə. <> dan: sudan. 

suvdan: su yoluyla. su aşırı. su arxalı. <> nan: suvunan: 

su yoluyla. su aşırı.  

aşιrι  aşqın. artıq. üstün. daşqιn. ağdıq.  

aşιş  aşıc. dərik. də. dərcə. dərəcə. 

at  - ağırıq at: yüklü at. zinli yaraqlı at. üzərində bütün qoşum 

taxımları olan at. 

at   

- at oluğa: at ayağının izi.  

- at zirehı: yancı. - dişi at: baytal. 

- alnında axıntı olan at: saqar. qaşqay.  

- ala, iki boyalı at: alayont. əbləğ at.  

- dərro at, heyvan: topcaq.  

- at coşuni: yapuq. örtük.  

- at taxımı: cəpdük. çapduq. barlaq. licam. lüqam.  

- at, dəvənin boynuna asılan mıncıq: qomulduruq.  

- yabanı at: qolan. kolan. kovlan. çöl eşşəyi. qurxər.  

- qonqur at: kök qıvraq, tərlan at.  

- yük atı: yabu. bayqır. bəyqir.  

- dört yaşar at: tonan.  
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- atın quyruq altı: qoyuşqan. quşqun.  

- qısır at: baytal. baytaq. 

- alnında ağı olan at: tüqər qaşqa. qaşqay.  

- at minmək üçün uca yer: turaq. duraq. minik yeri.  

- at qulanı: toxa.  

- at taxımı: yançaq. yancıq.  

- at yavrusu: tay. dayça.  

- at yığılı: at sürüsü. atun. yılxı.  

- ala, alaca at: təpcək.  

- arpalığı silinən at: çox yaşlı at.  

- verilən atın dişinə (dişinin arpalığına) baxmazlar. 

- külə çalar at donu: durna qırı. 

- at daşqası: talıqa. dalıqa. 

- at tükünün rəngi: ton.- bu atın donu gözəl. - torı don: açıq 

don. 

- hələ məmə əmən day, at yavrusu: qulun. dayça.  

- su enmək: atın dirnağına kəsəl keçmək. 

- qara at: yağız. 

- azıq atları tutmaq üçün, gəm ilə birlikdə vurulan, 

dodaqları uclarını sıxan dəmir: qanğtarma. qantarma. 
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- çoxun atlarda olan sərpmə qan çibanı: qurdaşan. qurd 

eşən.  

- atın başına vurulan süslər, püsgülləri sulları: oyan.  

- atın sağrına salınan şiltə: artala. ardala.  

- damızlığı qırılmış, atılmış at: asqır. ayqır. atqır.  

- at zirehi: yancıq. çuqal. bəkitvan. 

- özəlliklə uzun tüklü at geyimi: güstüvan. yapıncaq. coşun.  

- uzun tüklü kiçik at:: qıl baraq.  

- soluğan at: hingə vuran at. nəfəs darılığı olan at.  

- at gəmini çeynəmək: gəmrənmək. - bu at gərənir.  

- atın boğazına vurulan gülpəsər: bilan. belən. bilən.  

- atların öksürəki: saqağı.  

- dəvə, at kimi heyvanların dərisinin üstündə olan qıssa, incə 

örrtüyünə "tük" deyərlər.  

- savaşda yaralı, xəsdə atın bacağ sınırlarını kəsib qırmaq: 

sınırlamaq. sınğırlamaq.  

- üç yaşına dək at yavrusuna verilən ad: tay. day. 

- yerirkən başın sallayan at: sallabaş.  

- at quyruğu altından keçirilən, yəhərə bağlı qayış: qusqun. 

quşqun.  

- at xəsdəliği: sınçıq.  
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- yorqa yürüyüştən başqa yürüyüş bilməyən at: munduz yorqa 

at.  

- yaşlı atın sağırında tükü tökülüb açılan yeri: quş. 

- qulaqları dik at: qamış qulaq. 

- at sinəği: sasqı.  

- atı şaha qaldırmaq: saldırmaq. diklətmək.  

- yəhərin, atın quyruq altından geçən qayışı: quvuşqan. 

quşun.  

- ağac atqa minmək: ölmək.  

- at yəhərinin taxda bölümü: anqırçaq.  

- ata minib yola çıxmaq: atlanmaq.  

- doru at: torat.  

- ağac atqa mindirmək: alçatmaq. insan içinə sığamaz 

duruma qətirmək.  

- ağırıq atqa mindirmək: aq atqa mindirmək: övmək. qöylərə 

çıxarmaq.  

- at belindən tüşməy aylanmaq: rahat yaşamaq. çalışmadan 

yaşamaq.  

- at gərəg: atın qoşum taqımı.  

- at orun: axır.  
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- at oynada gəlgən: başqalarına kötülük edərək yaşayan.  

- at sirgə: bir çeşit ur. sarqom xəstəliyi.  

- at üstündən qaramaq: bir işi baştan savma yapmaq.  

- atdan tüşüb eşşəyə minmək: kəndi səviyəsinə uyqun 

davranmamaq.  

- atlı atı bilə, yayav tayaqı bilə: əməkdaşlıq ilə, bir işə yada 

yola, birləşib, bərabər çıxmaq.  

- at bırqığı: atın, eşşəyin gənizdən soluqlanıb, səs çıxarması. 

fışqırıq.  

- at göğüslüğü: gömüldürüq: yükün arxaya gömməməsi, 

ağmaması üçün atın qabaq yönündən yəhərə bağlanan qayış.  

- atlarda bulunan bir xəstəlik: etilkən.  

- atların göğsündə çıxan bir xəstəlik: çildək: cılday.  

- at qübrəsi: qumuq: qomuq.  

- at qıçının fırıx dərisindən yapılan tuluq  

- qasuq, ərik at: yorqa at.  

- yorğa, düzənli gedən at: əşginli.  

- yorğa (yürgə) yeyin gedməyən at: əşginsiz.  

- süslü, zınqırovlu at rəşmə başlığı: rəşmə (< yaşmaq: 

örtmək).  

- at kimilərin yeriyişi düzəlmək: əşgini açlmaq.  
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- at belinin ortası: qolanlıq. qolan yeri.  

- at boyun tükü: yal.  

- gözəl yerişli, çapışlı at: qaçağan. çapağan.  

- yüryük, yürük at: çalqam. çapqam.  

- at qoşusu: at yarışı. 

- götdə, yanda çəkilən, götrülən at: yədək. götəl. 

- qır at: ağ at. yalus. çarma.  

- arpa, yonca, samanla qarışıq olan at yeməyi: qurmut.  

- at alaşa: at kimi heyvanlar. 

- utanmağı at, üz, qurut, qurtar. 

- at gəminin, ağza gələn yuvarlaq bölümü: acıdamaq. 

- at ovsarı: arğamçı.  

- at ovsarının qayışı: çılbır.  

- at yəhərinin altına qoyulan keçə, örtü: belləmə. 

- bələş atın dişinə baxılmaz. 

- müfdə eşşək, atdan yürük (yerik) olur, müfdə sirkə, baldan 

dadlı. 

- at yuları: (cığav. cılav. cilov) < yığav. ovsar. avsar. noxda.  

- yel (yenğ. yen. cin) atına minmək: çox sınırlanmaq. 

- at, eşşək yavrusu: qulun. 
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- ata minmək üçün üzərinə çıxılan daş: minək daşı.  

- bir sürcən atın başı kəsilməz: kimsə bir suçla öldürülməz. 

- atın ağ boyası: süt qırı.  

- atın boğazının şişmək kəsəli: qatu. 

- atın çənəsinə vurulan zəncir: suluq quşatı.  

- atın sıx, çevik yeriyişi: açıq əşgin.  

- atın yəhərinin altına qoyulan gecim: təkəlti. artam. 

- at kimi: iriyarı qadın.  

- ayağı səkəli, çinli, ağlı at: alabacaq.  

- çapar at: ulağ.  

- çaparxanalarda saxlanan bədov at: yam.  

- döğüş günü, atın başına keçirilən toğla, miğfər: qaşqa. 

sarıl.  

- əğrəti ata minən, tez enər.  

- göyə çalan at donu: külrəng. külümsər. göyqır.  

- iyi ata minib sürən: çapasürən iyi sürən.  

- qoyu sarı at: kürət. kürənd.  

- at qoşturma alanı: kərət.  

- sağ əl ilə sol ayağı ağ olan at: əşgil ( < əş: qoşa. cüt). 

- sarı ala rəngli at: kürən. 
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- usda at sürən: minici.  

- at minənlərin gənə bol donu, geyimi: miniş.  

- yer yer qaraya çalan qır at donu: bağlaqırı > paxlaqırı. 

- yorqa at: yaraq.  

- iki yaşındaki, at dəvə balası: taylaq. tay.  

- yük atı: yabı. yapu. yapı( < yapmaq). iş.  

- dəniz atı: dənizayqırı.  

- doludizgin (doludüzgün) at sürmək: bütün hızlıqla, son 

sürətlə, düzgün sallaraq, ovsar, cilovu boşaldaraq, dördnala at 

sürmək.  

- dos dosdun yəhərlənmiş atıdır.  

- el atına minən, tez enər. (el: özgə).  

- əğrəti ata minən, tez enər.  

- qara al arası at donu, boyası: doru.  

- yələ ilə quruğu qara, başqa yerləri qızıl al at. doru. 

- qarnı içə çəkik, cumuq at: dəvədöşlü.  

- ağ, qara, al qarışığı at donu: dəmirqırı.  

- uşaq dilində at, eşşək: dəhdəh.  

- iş üç nala, bir ata qalmış: bir gözənək (kiçik imkan) əlinə 

düşmüş, böyük işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə. keçəlin 
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hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı. 

- istəyi kimi at çapmaq, oynatmaq: ürəyicə davranmaq. 

- nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda işlənən qaba, gobud 

kisə: qabra. gəbər.  

- ırmaq keçilirkən, at dəğişdirilməz: hər nəyin yerisi var, hər 

yolun yerişi var. hər nə yapdın gerisi var, hər nə çapın, geyişi 

var. 

- atların ürkməməsi üçün, gözlərinin iki yanına taxılan 

sipr: gözənə. gözlük.  

- gəlini ata mindirmişlər, "ya nəsib" demiş: bir işin necə 

gəlişəcəği bəlli olmaz.  

- at, gəmi acı dişlərinə alıb, öz davranışın sürmək:gəmi 

acıya almaq.  

- ad tutqunu.  

- bu at bu meydan: iğnədə var sapda var. gərəkən nərsələr 

hamısı yerindədir.  

- at yularının, ovsarının iki yanında olan qayışı: qantarma. 

qıntarma.  

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca. 

- at almamış, axır çəkmə.  

- at mənim altımda axsamasın. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- at qalxanı: gecim.  

- atlar ölüb, itlərin bayramıdır 

- at orağı, gözlə qırağı. 

- atı yoxdu, eşşəyi bəğənmir. 

- atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar, qoyar.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma. 

- yoxsul, itin adın ya qızıl qoyar, ya gümüş. 

- at yerişi çeşiti: qaraəşgin.  

- qara at: yağız at.  

- minicini sarsıtan, sallantılı at yerişi: qara yeriş. qarayış.  

- soy at: soylu, yürük at. qaraqoç.  

- orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at: qara əşgin.  

- at sürüsü: ılxı. qaraqoç.  

- qara bənli (bənəkli) ağ at: bağla qırı. qaragöy.  

- atın ön ayaqlarındakı şişginlik: qabara. 

- atın, nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti: qaçaq. 

çapağı. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş. - bu heyvanın qaçağı 

daha iyidir. 

- iri at çeşiti: qatna. qatana. qatdana. 

- it izi at izinə qarışmaq: nə olub olmadığı, nə olub bittiği 
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anlaşılmamaq. 

- itə ot, ata ət vermək: işlərin tərsək görmək.  

- qapaqar at: çapar at. 

at  1. alt. - at keçit üs keçit: altaşı üstaşı: as aşı üs aşı. 1.alt. iç. 

- atdon. içdon. içgeyim. atgeyim. 1.at !: uzaqlat. - onu at. 1. 

ək. ''it''. çoğulluq, cəm imlərindən. - téqit: "təkin" sözünün 

çoğul şəkli. - elat: el + at: ellər. ellər birliyi. 1. təl. hündür 

yüksək yer. təpə. ucalıq. 

at  ad {(d<> y) ay.}. 1. ism. heysiyyət. e'tibar. 1. ad. ed. əd. 

ipəkli qumaş bənzəri kimi toxuma cinsindən sənət əsəri 

olan hər nərsə. 1. ad. isim. unvart. laqap. 1. iyilik, uğur 

bəlgisi, nişanı. 

- adlı çaplı: şanlı şöhrətli.  

- ad edmək: adlamaq. namzəd edmək.  

- ad qoymaq: atamaq. nişanlamaq.  

- ad qodmaqcığ: - ad qodmaqcığ: atqamaq: adlamaq. 

atamaq. ad qoymaq.  

- ad qoy: ataqıl. adla.  

- adla: ataqıl. ad qoy.  

- adı getgən: adı, gücü getmiş. 
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- ad tutmaq: yadavərlik. addamaq. yad edmək. yaddama.  

- bu işlər bizim adımıza qara gətirir. 

- ad çuv: ad sav. ad san. ünvan. 

- ad əri: adla şöhrətli. adlatanınmış. adlanmış. 

- ad san: namus. qayrət. saman.  

- adı çapı yayıldı: ünü yayıldı. 

- ada qonmaq: ünlənmək.  

- ad issi: adlı sanlı. ünlü.  

- ad yavuzluğu: ad pisliyi. adsızlıq.  

- adı beti bolmaqan: qusursuz. ləkəsiz. 

- ad qazanmaq: çıxarmaq. 

- ad bolmaq. iyilik gətirmək.  

- adı beş tav eldə aytılmaq: iyiliği. mərtliği. dürüstlüğü ilə 

tanınmaq.  

- ad bet almaq: adını çıxarmaq. alçatmaq. 

- taxma ad: yapış. ləqəb.  

- taxma ad: yapış. ləqəb. 

- yazımızın öndə gedən adlarından çoxların saymaq olar.  

- ad qoymaq: adlamaq. təsmiyə edmək.  

- ad çəkimi: adlara yiyəlik əki gətirilməklə yapılan çəkim, sərf.  
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- ad tutumu, durumu: adın halı. çəkim əki almış adın, aldığı 

biçim, şəkil.  

- işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad edik: ad 

eyləm: məsdər ad: isim fe'l.  

- ad taxımı: neçə addan toçunmuş, toxunmuş ad.  

- ad edinmək, qılınmaq: ad yapmaq: ad çıxartmaq. ün 

qazanmaq.  

- ulu ad: ullağan ad: tanrının adı.  

- özəl ad: ayratın ad: xass ad.  

- adıyla özüylə: adıynan varlığıyla: adıyla sanıyla. ismilə 

cismilə.  

- adlı: adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. 

bəlin. anğın. məşhur. şöhrətli.  

- adı çıxmaq: 1. ünlü olmaq. 1. pis ün yapmaq.  

- adı keçmək: adından söz edinmək, danışılmaq.  

- adı var özü yox: 1. adı keçdiyinin var olmadığını anlatır. 1. 

adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini yerinə 

gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq.  

- adın olduğun almaq: adın kimliyin sormaq.  

- adın yadın bilməmək: heç tanımamaq.  

- adsız: 1. ad almamış. - adsız xəstəliklər inidilik "incitməməni, 
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sərətan, kanser, rak" sözlərilə tanınır. 1. işi, etgini, izi qalarkən, 

yapanı bilinməyən konu. 1. bilinməyən. məchul. 1. adlı, 

tanınmış olmayan.  

- adsız qaramanlar, saldatlar.  

- ad dabanı: kök. etimo.  

- ad çəkmək: 1. nərsəni, kimsəni anmaq, yadlamaq. 1. bir 

konuda nərsənin, kimsənin adın ortaya qoymaq.  

- adı oxunan: adı çəkilən: adı tutulan.  

- adsız yazı: adı gizli tutulan yazı.  

- adı keçməmək, oxunmamaq: dəğərli, ilgili olmadığından, 

ondan söz edilməmək.  

- göbək adı: göbəyi kəsərkən qoyulan ad.  

- adı gizli tutulan yazı: adsız yazı. 

- adı tutulan, tutulmuş: sabiqüzzikr.  

- inci saçan dili var, bal kərəli dadı var, dağlar aşan adı 

var.  

- adın edməyə dəğməz: adın götürməyə dəğməz. dəğərsiz, 

önəmsiz olan. 

- kiçik at: kəmər. qamar. - kəmər dayça, az yeyər yemi, 

göydən axmasa, çor vurar demi.  
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- ad almamış: adsız. - adsız xəstəliklər inidilik "incitməməni, 

sərətan, kanser, rak" sözlərilə tanınır.  

- adı keçmək: adından söz edinmək, danışılmaq.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- qatılmış, taxma ad: qadaş. qadac. ləqəb.  

- ovucla barmağın tümünə verilən ad: əl. alma, tutma, 

qavrama, iş görmə aracı.  

- ad çəkmək: qurə çəkmək.  

- ad qoymaq: adı qalmaq.  

- adı anılmamaq: sözü keçməmək.  

- adı batmaq: unutulmaq.  

- adı batsın: dəfolsun. yox olsun. ortadan qalxsın.  

- adı çıxmış doqquza, enməz səggizə.  

- adı üstündə: bəsbəlli.  

- adı adiylə: açıqca.  

- adlı sanlı: yerli yerində.  

- adsız barmaq: çola barmağın yanındaki barmaq.  

- adı keçən: anılan.  

- al, qımızı at: kürəng.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ata  1. dədə. {ese (yenisey). etseke (moğul). ad (sumer)). ta (sumer). atya 

(macar). aita (bask). tate (alban). atu (hitit ): böyük. ağa isa (fin). atta 

(yunan). teta (rus). 1. dədə. əsə (yenisey). atsəkə. - ata ana: dədə 

əçə. 1. ulu, sayqıdəğər kişi. 1. yarın. sabah. ertənğ. 1. 

öbgə. soy. baba. dədə. cəd. 1. adın, soyun bağlı olduğu 

kök. 1. hidyə. ərməğan. 1. (xata). atıq. axsa. asıq. saxta. 

təltik. çaprız. əksik. yanlış. düz, uyqun yoldan çıxma. 

kötülük. zərər ziyan. - ata atmaq: xata edmək. 1. taktik. 

qayaq. köçə. dəğiş. dəngə.1. adama. ad vermə törəni. 

1.patavaz. quşların qonması üçün qurulan, atılan çubuq. 

1. sığıncaq. yam. 1. başqa. 

- atalarsözü, atar sözü: sözün için söylər.  

- atadan salımıyla: dədələr adəti üzrə. 

- ata yurt: vətən. - ata qarnaş: amca. əmi.  

- atababa: əcdad.  

- atalıq: yeni gəlinin qayınatasına verdiği sovğat. 

- ata oğlu ataç doğar.  

- atava rəhmət: atan yarın.  

- atasözü: atalarsözü. dedik. 

- bəyata: bəybaba. bəyəfəndi. sayqı duyulan yaşlı ərkək.  
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- atalar sözü: əsgilər sözü.  

- ata sözü: ülgər söz. 

- yol atası: qılavuz. yönətici. yönətci. yolbaşçı. biligit. biliqçi. 

bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. rəhbər. boyrat. rəhnəma. 

tapqara. lider. mürşid.  

- qartata: qartdədə böyükata. böyük dədə. baba. 

- atadosdu: əsgi yoldaş.  

- ataevi: ataocağl: atayurdu: kişi üçün doğub boya çatılmış 

ev.  

- atahindi: bəsili, böyük, qart hunduşqa. həştərxan. - atahindi 

kimi qabarmaq: çox şişinmək.  

- ata qora yeyər, oğlun dişi qamaşır: oğul atanın etdiqləri 

etgisində qalır. - ata öğdü, atı yürüdür: ata sözü, dürrün 

özü.  

- ata oğula bağ bağışlamış, oğul atıya bir salxım da 

verməmiş.  

- atadan qalma: sovğa. miras.  

- atan yarın: atava rəhmət.  

- ata uğruna: tanrı uğruna: tarı yolunda: qarşılıqsız.  

- atasının oğlu: atasına oğxşayan.  

- hər saqallını ata sanır: görnüşə aldanır. 
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- ata topraq: kökən topraq. 

- ata ağalıq. atakəlik. atağalıq. 1. atalıq. 1. hikumət.  

- böyük ata: abuğan. cədd. dədə.  

ata  ada. adaq. (< adamaq. ayamaq: ayırmaq). 1. ada. 

ayrımqan. ataq. otruq. cəzirə. - yarımada: yarım ayrımqan. 

1. qərar yeri. duraq yeri. ocaq. oturaq. oturuq. 1. bir ada, 

bir bəlli nərsiyə özətilmiş, ayrılmış nərsə. cayzə. 1. bir 

yerdə, bir koşulda ayırılmış nərsə. su içində adanmış. 

ayanmış, ayrılmış bölüyə "ada. adaq" deyilir. 1. edu. 

edqu. eyku. ehsan. 1. (< edmək). əməl. iş. 1. (< edmək). 

bacarıq. bilgi. 1. sənət. sən'ət. hirfə. 1. ataq. quşların 

qonması üçün qoyulan dal. 1. atqa. böyük. yaşlı. - 

birbirinə yaxın olan adalar. 1. atanağ. xaç. çalaq. çaqla. 

çaqal. çarpıq olan. çapraz (cəzirələr) varlığı, heyə‟ti, 

yığnağı: aral. arşipel. - atadan oğula: oğuldan oğula. bətnən 

bə'di bətnən.  

- yarım ada: yarım ara.  

- adaları tutmaq: azan azan, zaman zaman azmaq.  

- ova, çöl arasında, ada biçimində orman: qarayer.  

- quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 
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qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün). 

- qoz adası: ağ dənizdə qoşut adası.  

- ada tavşanı: soğur. kələrə bənzər evcil dovşan çeşiti.  

- soğurluq: tavşanı çox, bol olan.  

ataana  ata ana. atanın anası.  

ataba  astyana > astyan > asitan. eşik. beşik. qaşqa. qaçqa. 

qapı çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, suyun içəri 

axıb, girməsin əngəlləyən bölük.  

atababa  ata baba. cəddabad. qarakök.  

atabay  bax > atabəy. böyük varlı kişi.  

atabəq  atabək. bax > atabəy.  

atabəy  ata bay. atabək. > ətabək. 1.bəyata. 1. atavbəy. 

xaqanlara, şahlara atalıq, lələlik, öğrəncilik edən kimsə. 

dev məsləhətçisi, naziri. lələ. qaqa xan uşaqlarının ev, 

özəl öğtəyçəni.1. böyük dədə. 1. lələ. 1. vəzir. atalıq. 

nayıb. mavin. 1. baş öğrətmən. 1. devlət işlərində yetgili, 

məsu'l olan kimsə. 1. əmir. ulqan, uca ustad. 1. atanın 

yerinə özəl ustad. 1. atalıq. böyüklərin uşaqların becərib 

bəsləməkdə işə tutulan içəri ustad. 1. əxlaq öğrətici. - sən 
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mənə atabəylik eləmə. 1. (< ata + bərk: bərk ata). bərk 

atmaq üçün yaya keçirlən ağac. 1. böyükdədə. - buda 

bizim atabəyimizdi. 1. vəzir. 1. orunbasar. nayıb. mavin. 1. 

salcuq devlətligində şazdaların bəsimi ilə (tərbiyəsi ilə) 

uğraşan kimsə. lələ. atalıq edən. bəybaba. xan, qağan, 

padişah cocuğlarını eğitib yetişdirən kişilərə verilən bir 

ad. 1. atakə. (ata əkə).lələ. 1. böyük varlı kişi.  

atac  ataç. 1. amac. hədəf. 1. (oyunda, qoz, top kimi nələri atıb, 

salınan) oyuq. çuxur. qol. 1. böyüklər kimi özün aparıb 

davranan, az yaşlı oğlan. - ataç oğul. ( anaş: ağ birçək kimi 

davranan qız uşağı. ). - ata oğlu ataç doğar. - ata sapılı ataş, 

ana sapılı anaç. 1. jeton. 1. zəmir. nişan. 1. babırlanan 

böyüksənən cocuq: ataç oğul. 1. atasına bağlı. atasının 

yolunda. 1. atadan gələn, intiqal edinən. ata ilə ilgili. 1. 

böyüklük göstərən oğul. 1. ataya çəkən.  

- bitişik atac: zəmiri müttəsil, izafə. 

atacan  1. babacan. 1. xoşgörü yiyəsi kimsə. insana baba kimi 

davranan. 1. cana yaxın. qələndər.  
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atacıq  adacıq. çatalağız. delta. (axar suların dənizə, gölə 

töküldüyü bölümdə, qum, buna bənzərlərindən birikərək 

oluşan adacıq. delta).  

ataç  bax > atac. 

ataçı  1. xətaçı. 1. xoruz. 1. atçı. qoler. 1. atçı. ovçu. şikarçı. 

ataçılıq  1. ataərkil. ataərkli. ata, dədələr xanlığı, hökmranlığı. 

patriyarkal. ata, dədələr xanlığı, hökmranlığı. 1. 

soyaçəkim. atavizm. cəddaniyyət. 1. adaşlıq. ataşlıq. 

dostluq. arxadaşlıq. kəndlik. kətlik. düzlük. sədaqət.  

ataçlıq  cəviz oynamaq üçün çuxur açılmış yer.  

ataəri  ata əri. atalarına, keçmişinə sayqılı.  

ataərqil  ata ərkil. ataərkli. ataxanlıq. ataçılıq. patriyarkal. ata, 

dədələr xanlığı, hökmranlığı. ərkək xanlıq, hakimiyyəti. 

ataiqid  ata iğid.qorxusuz. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. igid. 

güclü. qolçomaq. quvvətli. heybətli. heykəlli. aznavur. 

bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. 

cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. 

durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. 

kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. 
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qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. toxutuq. 

yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

ataq  adağ. atağ. moud. 

ataq  atağ. (ataq. adağ. adax. ada.). { adamaq. ayamaq: 

ayırmaq}. 1. bir ada, bir bəlli nərsiyə özətilmiş, ayrılmış 

nərsə. cayizə. 1. bir yerdə, bir koşulda ayırılmış nərsə. su 

içində adanmış. ayanmış, ayrılmış bölüyə "ada. adaq" 

deyilir. 1. edu. edqu. eyku. ehsan. 1. edək. (< edmək). 

əməl. iş. 1. edək. (< edmək). bacarıq. bilgi. 1. edək. sənət. 

sən'ət. hirfə. 1. adaq. adlı. iyi. yaxcı. dək. 1. uca. ula. 

hündür. 1. mubarək. meymun. məsud. 1. nəzr o niyaz. 1. 

peyman. əhd. 1. ata. quşların qonması üçün qoyulan dal. 

1. ağta. ağıt. uca. yüksək. 1. qorxmaz. 1. cürət. 1. fizul. 

imalə. savruq. 1 cəri. yırtıq. 1. mülahizəsiz. 1. adaq. nəzir. 

1. soğum. qurban. 1. taxma ad. ləqəb. 1. adağ ( d < > y ). 

ayağ. son. - adağıda: sonunda. - adağıcə: sonuna qədər. 1. 

( d < > z ). azaq. az. kiçik. - adağanca açıq ver, təbənəcə 

deşik ver: kiçikdə olsa aç, iğnə qədər deş. 1. adlaq. mə' 

muriyyət. 1. fədayi. ölümər. ölüməri. 1. söz. nişan. - 

sözdən adax alınır. - adax bilən, can tapar: yolun bülən 
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qurtular. 1. bağış. barış. veriş. sunqu. ehsan. ərməğan. 

tələ. dələ. 1. götürgü. qurban. 1. arna. adanmış. yoluğlu. 

kəndini törəyə, bir sözə bağlamış. nişanlı. 1. ayağ. 

qonaqlıq. - adraş adaq: gedən kimsənin, köçmədən öncə 

verən qonaqlıq. 1. nəzir. 1. ılqar. hicum. axın. saldırma. 

saldırı. saldırış. 1.oxub ( < oxumaq). ləqəb. 1.atılqan. 

qonur. cəsur.cəsarətli. qeyrətli. şüca'. dəli. dilir. 1. axın. 

daşın. daşnaq. daşnat. yönək. yönət. yönə. amac. amca. 

iməc. imcə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. 

istək. istəm. istəş. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. niyyət. 

qəsd. 1. nəzr. nəzir. 1. şan. şöhrət. ün. şərəf. - ataq 

almaq: ün qazanmaq. 1. nifuz. 1. atılqan. 1. dağ yolu 1. 

çağlayan 1. bir şahin türü. 1. solqur. salgur. saldırı.1. 

andağ. and. mə'hud. and, əhd olunan nərsə. 1. nəzr. 

və'd. 1. ülüş. bölüş. bölük. dək. dəng. parça. pərçə. pay. 

hissə. hissə. qismət. 1. namzəd. 1. adaq. vəxt. 1. ada. 

quruq. qara. cəzirə. 1. ad qoyma. - atqa günü: ataq günü: 

ad günü. ad qoyma günü. yubley. 1. yalı. mosim. - yaz adağı. 

- qış adağı. 1. qıyı. sahil. 1. ( d < - y < - z ). ayağ. azaq. 1. 

ətrək. öznə. çəki. maraq. ələqə. 1. qismət. nəsib. səhm. 
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şans. verilən, buyrulan nərsə. 1. ətək. atam. atım. atdam. 

atdım. addım. ayaq. qədəm. - ataq ataq: azar azar. 1. atığ. 

xəta. yanığ. yanlıq. yalnıq. 1.suç. pozaç. pozuç. qabart. 

günah. yazıq. 1. boşaq. qəbahət. səhv. 1. yalnış. 

yanılma. yanılqı. qələt. iştibah. 1. atıq. əğri. əğrik. yayaq. 

yayqa.əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. iti. yiti. 

çiti. cəsur. cürətli.  

- adaq niyyət ağacı. qutsal ağac. böyük ağac. kərəmit. 

qaramıt. qarağac.  

- adaq adamaq. nəzir demək. yükünmək.  

- adax, nişan sovğatı, götürüsü, götrüsü: gəlingörə. 

ataqa  adaqa. 1. xoruz. 1. atağay. baba.  

ataqan  ataxan. xaqan. qağan. qeysər. qarasır. impiratur.  

ataqanlıq  1. ataxanlıq.ərkək xanlıq, hakimiyyəti. ataərkli. ataçılıq. 

patriyarkal. ata, dədələr xanlığı, hökmranlığı. 1. 

atılğanlıq.qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. 

qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. 

yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. güstaxlıq. dəlilik. 

qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. 
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ataqay  atağay. atağa. baba.  

ataqə  atakə. ata əkə. 1. atacıq (anakə. anacığ. annəcik). 1. lələ. 

atabəy. 1. qaim məqamı.  

ataqəlik  atakəlik. ata əkəlik. atağalıq. ata ağalıq. 1. bax > atalıq. 1. 

hikumət. 1. qaim məqamlıq.  

ataqı  atağı. babacığım. babacan. sevgi bildirən bir söz.  

ataqi  ataki. babacığım anlamına sevgi bildirən bir sõz. 

ataqıl  adağıl. atağıl. 1. moudi. 1. ad qoy. adla.  

ataqişi  atakişi.1. otraqlı. oturaqlı. olqun. 1. yaşlı.  

ataqlama  adaxlama. qalıntı. söz kəsmə. nişan taxma.  

ataqlamaq  atağlamaq. adağlamaq. (ayağlamaq). 1. and edmək. 

andağlamaq. nəzr, və'd edmək. 1. adağ vermək. nəzr 

edmək. 1. imləmək. nişanlamaq. gözətmək (gözə almaq). 

amaclamaq. nişanlamaq. - beşikdəykən adağlanış: beşik 

kərtmə. 1. hazırlamaq. - işlər adağlanır: ayağlanır. ayağ 

tutur. 1. qutarmaq. bitirmək. 1. kiçik uşağın yeriməyə 

başlaması. uşağın təti pati yeriməyə başlaması. 1. 

yavuqlamaq. yağuqlamaq (< yaq). nişanlamaq. 

namzədləmək. - onun yavuğladıq. 1. nəzərdə tutmaq. 1. 

atılmaq. qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. 
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səkinmək. səkəmək. sıçramaq. atılmaq. - nərsənin 

üzərinə səkinmək, atılmaq: ilqamaq. ilqarmaq. ilqara 

keçmək. ilmək. iləmək. cummaq. saldırmaq. həmləyə keçmək.  

ataqlanmaq  adağlanmaq. atağlanmaq. 1. adalmaq. adlanmaq. 1. 

ayağlanmaq. ayağ, mənsəb yiyəsi olmaq. 1. 

yavuqlanmaq. yağuqlanmaq (< yaq). nişanlanmaq. 

namzədlənmək - onun yavuğladıq.  

ataqlı  (atağlı. adağlı) 1. tanınmış. ünlü. adlanmış. 1. nifuzlu. 1. 

yaxımlı. bəlgili. mə'ruf. 1. adaxlı. adanmış. adax olmuş. 

yavuqlı. yağuqlı (< yaq). başı bağlı. nişanlı. namzəd. - o 

qızın yavuqlısı var. - adaxlı qız: gəlinqız. qızgəlin. yavuq. 

adaxlı. nişanlı. namzəd. 1. qəralı. 

ataqlıq  (adağlıq. atağlıq.) 1. adalıq. adalınlığ. yavuqluq. yağuqluq 

(< yaq). nişanlıq. namzədlik. - onun yavuğu varmı. 

1.adalıq. nəzirlik. 1. fizulluq. savurluq. 1. cərilik. yırtcalığ. 

1. mülahizəsizlik. 1. atılqanlıq. qorxmazlıq. qeyrətlilik. 

qonurluq. cəsurluq. cəsarətlilik. şüca'lıq. dəlilik. dilirlik. 1. 

adağ. adalmış. nəzir.nəzr. 1. ayağlı. ayağ, dayaq yerinə 

nərsənin vurulan ağac. dəsdək.  

ataquc  atağuc. gücünü atalarından almış.  
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atal  adal. ad almağa bacarıqlı, yaraşır olan. sadıq, güvənilir. 

- adal tinlü: içi düz, haqlı olan.  

atala  zəngin.  

atalan  adalan. 1. adaldı. adalır. adalmış. adanır. adı anılan. adı 

duyulan. adın. adıqdı. adıqlı. adıvar. anğın. anılan. anlı. 

çavğaş. sanlı. tanınan. tanınmış. ünəl. ünal. ünlü. yergin. 

göstərişli. məşhur. 1. adanan.bəlləncək. kandida.  

atalanmaq  adalanmaq. adlanmaq. adlın olmaq. çavmaq. çavlanıb, 

savlanmaq.  

- bir nəyə adalanmaq, namzədlənmək: quşaq takınmaq. 

atalar  atğalar. əcdad.  

atalaş  mübadilə.  

atalatmaq  adalatmaq. adlandırmaq. məşhur, mə'ruf edmək.  

atalı  1. atıt. atılı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. qatıq. qatlı. qaplı. 

bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 1. 

qorxulu. zərərli. təhlükəli.  

atalıq  (adalıq. atalıq). 1.adağlıq. nəzirlik. 1.üvey, üvey at. 

qanata. qeynata. 1. ağalıq. vizarət. - atalıq qalayı kişiyə 

yaramaz: atasının ad sanına güvənmək (sevinən) kişiyə 
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yaraşmaz. 1. içrən, içədən, mə'nəvi ata. 1. yeni gəlinin 

qayınatasına verdiği sovğat. 1. atağalıq. atağlıq. ata 

ağalıq. atakəlik. ata yerində olan. devlətlə el arasında 

elçi. 1. damızlıq. - aqalıq mal: damızlıq olaraq ayrılan 

heyvan.  

atalınlıq  adalınlıq. adağlıq. 1. nəzir. 1. yavuqlu. namzəd.  

atalır  adalır. bax > adalan.  

atalqa  adalqa. termin.  

atalqı  1. atmağa, çapmağa yarar ayqıt. ağacdan qapqcaq 

oymaya yarayan uzun saplı, ay biçimində kəsgi. 1. 

istilah. term. atalma.  

atalqıç  adalqıç. ad. isim.  

atalqu  talqu. bir ov quşu.  

atallıq  adallıq. dürüslük. 

atalma  atalqu. term. istilah. 

atalmaq  adalmaq. adanmaq. bəllənmək. kandid olmaq.  

atalmış  adalmış. bax > adalan.  

ataltı  adaldı. bax > adalan.  

atam  1. atım. ataq. atdam. atdım. addım. ayaq. qədəm. - ataq 

ataq: azar azar. 1. nəzr. nəzir. 1. atatış. atatım. qoyma. 
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qoyuş. qoyut. bağdama. bağdayış. bağdatım. qaplatma. 

qaplatış. qaplatım. yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. 

ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub 

edmə. 1. intisab. nəsb edmə. tə'yin. 1. atalğı. termin. 

istilah. term. atalma. 

atam  adam.  

- adam sevən. adam oxşar. adamsıl. (# adamçıl adam 

yeyən).  

- adam sitmək: adam saymaq.  

- adama oxşar: adamsıl. 

- adam başına. baş aşa. hər bir başa. başdan ayağa. 

 

atama  ad qoyma. - adını tamay atamış: adın tamay qoymuş. - 

kötülüyə atanmış. 

atamaq  adamaq. adlamaq. adımaq. 1. mə' muriyyət vermək. 1. 

sunmaq. nişan vermək. 1. həsr edmək. 1. mal pul 

adamaq: rüşvət vemək. - adaptatsiya: uyqulama. ürəniv. 1. 

yüklənmək. yoluna baş qoymaq. kənidini vermək, fəda 

edmək. 1. and içmək. diləmək. niyyət edmək. əhd 

edmək. sözləşmək. söz vermək. - adamaq qolay, ödəmək 
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güc. - ada mənə adıyım sənə: iyilik qarşılıqlı yapılır. - 

adamaqla dəniz tükənməz, sözünən iş bitməz. 1. nəzr 

edmək. 1. ad vermək. ad qoymaq. adlandırmaq. ad 

taxmaq. ləqəb vermək. - səni "batır" atadım. - bu kənd 

səmiz kənd atandı. - iyilikyə atansın. 1. sözlətmək. biçitmək. 

söz vermək. kəsitmək. əhd, və'd edmək. qərarlamaq. 

qərarlaştırmaq. 1. ( d <> y ) ayamaq: ayırmaq. 1. edəmək. 

edmək. əda edmək. qılmaq. yapmaq. 1.nəzr edmək. 

niyyət edmək. və'də vermək. əhd edmək. adamaq. 1. 

sayqavlamaq. bəlləmək. kandid edmək. 1. yapşdırmaq. 

qoymaq. salmaq. bağlamaq. tə'yin, nəsb edmək. 1. 

göstəmək. görtəmək. göztəmək. nəzr edmək. 1. 

atqamaqcığ. adlamaq. ad qoymaq. ad qodmaqcığ. 

nişanlamaq.1. ayırmaq. 1. göstərmək. bəlləmək. 

damqamaq. saptamaq. 1. öldurmək.1. sevkəmək. 

araşdırmaq. bəlləmək. damqamaq. saptamaq. 

göstərmək.  

- adanan adaq adanmışdan başqa yerə veriləbilməz. 

- ada mənə, adayım sənə: iyilik qarşılıqlı yapılır.  
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- adamaq qolay, ödəmək güc.  

- at ataqan at bərədi: ad verən verir.  

atamaqıllı  adam ağıllı. iyicə. gözəlcə.  

ataman  - ataman xaqanlarına verilən ad: hunqar (1.< hunğ + ər. 1. 

onqar: onğurlu. uğurlu. bəxli.) > hunqar.  

- ataman xaqanlarının ilk dörd seçilmiş xanımına verilən 

adlıq: gözdə. seçgin. 

atamcaqız  adam cağız.yazıq.  

atamcıl  adamcıl. adama yügürüp saldıran. adam yiyən.  

atamcıllanım  adamcıllanım. adam kimi görünmək. 

atamçıl  adamçıl. 1. kişisevər. insanpərvər. 1. adama saldıran. 

adamyiyən.  

atamıq  atama. qədəmə. atı. dərcə. basamaq. nərdüvan ayağı. - 

atı atı yüksəlmək: attım attım ucalmaq.  

atamqöqü  adam kökü. adamotu.  

atamlıq  adamlıq. olqunluq. oğlanlıq. ərginlik.  

atamotu  adam otu. adamkökü.  

atamsataçı  adamsadaçı. adama oxşar. özünə. aldırmayan.  

atamsı  adamsı. ada kimin olan. adaya bənzər.  
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atamsıl  adamsıl. 1. adam sevən. adam oxşar. (# adamçıl adam 

yeyən). 1. adama oxşar.  

atamsınmaq  adamsınmaq. kişi yerinə qoymaq. kişidən saymaq.  

- məni adamsınmay uzub getdi. məni adam yerinə qoymayıb 

geçib getti.  

atamsıtmaq  adamsıtmaq. adam saymaq.  

atamsız  adamsız. bölüş. kəssiz. ayrığ. sevgisiz. öksüz. kişisiz.  

atamyiyən  adam yiyən. adama saldıran. adamçıl. 

atan zıya  'a'dan 'z'ıya. başdan başa. yönəli. hər yönlü.  

atan  (adan). 1. qonquy. qabil. 1. aytan. deyən. söyləyən. 1. 

enənmiş, qısırlanmış ərkək dəvə. iğdiş edilən dəvə. 1. 

atğuçı. sapqan. sapan. nişaçı. 1. səpən. - saçma (oğuq 

güllə) sapan ov tüfəyi kağal. kaval.  

- qoşatan: qoşa borulu. qoşatar. iki lüllü, lüləli tüfəng.  

- şıratan: qaruq. qarıq. novdan.  

atana  atava. 1.xirac. 1.rüşvə. 

atanaq  atanağ. atağnaq. ata. xaç. çalaq. çaqla. çaqal. çarpıq. 

çapraz.  

atanaqlamaq  atanağlamaq.xaç çəkmək. atanağ çəkmək. göz 

yummaq. əl çəkmək.  
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atanan  adanan. adalan. bəlləncək. kandida.  

atanır  adanır. bax > adalan.  

atanlanmaq  'atan' (iğdiş dəvə) yiyəsi olmaq.  

atanlı  adanlı. adanlu. tanınmış. adlı.  

atanlıq  atanlı. iğdiş edilmiş dəvəsi olan kimsə.  

atanlu  adanlu. bax > adanlı.  

atanmaq  adanmaq. 1. ad almaq. adanlu: tanınmış. adlu. adıdğımaq: 

adlandırmaq. 1. almaq. iyəlik edmək.1. ixtisas verilmək. 1. 

nəzr edilmək. 1. yapşdırılmaq. qoyulmaq. salınmaq. 

bağlatınmaq. tə'yin, nəsb edinmək. 1. adalmaq. 

bəllənmək. kandid olmaq. 1. xatırlanmaq. - iyiliyə atansın.  

atanmış  adanmış. 1. adağ. adaxlı. adax olmuş. arna. yoloğlu. 

kəndini törəyə, bir sözə bağlamış. 1. qararlı. qərarlı. 

müşəxxəs. bəlli. toxdamlı. kəsilmiş. tə'yin olmuş. - 

adanmış vaxda. 1. özətişmiş. ixtisas verilmiş.  

atantaş  atandaş. atnaş. qarşıdaş. tingəş. tinğdəş. dənğdəş. 

dəngəş. bəsdəş. bəsəş. bəsiş. yarışdaş. yaraş. qaraş. 

qoşuc. rəqib.  

atantaşlıq  atandaşlıq.rəqabət. bəsdəşlık. bəsəkə. yarşık. 

alandaşlık. 
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atanyarın  atan yarın. atava rəhmət.  

atap  açıqcısına.  

atar  1. adar. adlama, ad alan. 1. dəfə. yolam. kabat. qat. 

tapğιr. gəzək. səfər. durqun. göz. dəğişən. mərtəm. 1. 

yer qabarığı. köstəbək. - atar tutar: çaxırçuqur. alçaq uca.  

- atar tutarsız: düzayaq. hamar, düz yer, yol, nərsə. 

- atartutar: enişyoxuş. engəbə ( < en: enik. alçaq + gəbə: 

şişik. qabarıq). 

- dalan suya, əl atar çöpə. (dalan: batan).  

- qoşatar: qoşa borulu. qoşatan. iki lüllü, lüləli tüfəng.  

- atalarsözü, atar sözü: sözün için söylər.  

atarqalı  atırğılı. 1.bilmədən. 1.həyəcanlı.  

atarqı  atarğı. adarğı. cılız. qıt. az. gücsüz. cüzi. zayıf. kiçik.  

- adarğı bolmaq: adarqa qalmaq: nə yapacağını bilməmək. 

çarəsizlik içində olmaq. şaşırmaq. əli ayağı dolaşmaq.  

atarqılı  atarğılı. adarğılı. 1.bilmədən. 1.həyəcanlı. 1.cüz'i. az. qıt.  

atarqıtan  adarğıdan. 1. biraz. azıcıq. - dirəkdən yıxılırğa adarğıdan 

qaldı: az qalsın ağacdan düşmüşdü. 1. bilmədən. 

həyəcandan. - adarğıdan aytadı: alay, həyəcandan öylə 

söylür.  
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atarlamaq  adlamaq. anurmaq. yadlamaq.  

atarlı  təhlikəli.  

atarman  nişançı. 

atartamar  atar damar. anadamar. ürək damar.ürəkdən qanı 

dağıdan yiğun damar. şahdamar. arter. (# toplardamar: 

ürəyə qanı yığan, toplayan anadamar).  

atartutar  atar tutar. 1. {dəst əndaz (fars) sözü, bu sözün sözbə söz 

çevrilməsindən yapılmışdır. (- dəst: tutar. - əndaz: atar.}. yar 

yamaç. yarqan yamaç. dik çuxur. çala çuxur. eniş yokuş. 

əngəbə. engəbə. yeniş yoxuş. eniş çıxış. əngəbəli 

engəbeli. tutsal.1. itilik. tündlük. hiddət. şiddət. 1. 

dəbdəbə kəbkəbə. zorbalıq. 1. atış tutuş. rəddi bədəl. 1. 

bir çeşit top adı. 1.  

- dik, daşlı, atartutarlı yol: dəvə bağırdan. 

atasaqun  atasağun. otaçı. həkim. doqtor. doktor·. 

atasız  1. atası olmayan, ölmüş olan. bij. bijqo. haramzada. 1. 

suçsuz. zərərsiz.  

atasözü  atalarsözü. dedik. öykü. sav. sava. zərbi məsəl.  

ataş  adaş. 1. aldaş. iştibah. 1. addaş. adlaş. bir ad daşıyanlar. 

1. çox iri. yaşlı, qart nin heyvanı. 1. ( d <> y ) ayaş. yaxın. 
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arxadaş. dost. dost. yoldaş. - adaşlıq üzə durun: yoldaşlığa 

bəfalı olun.  

- ataş at: yədək at.  

- ataş!: atəş!. otaş!. yanış!. yaxış!. 

- atnı ataş dartmaq: atı yularından tutaraq götürmək.  

- yaşavda aşqılıqda amanlıq da bir ataşda baradı. yaşamta 

iyilik də kötülük də bir sırada gedir. 

- ataş atılqan yavluq: omuzlara atılan şal.  

- ataş yavluq: boynu örteceq biçimdə omuzların üzərindən 

atılan şal.  

- ataş dart: atı dizginlərindən tutub yədəkdə götürmək.  

- ataş tutmaq: yədəyə almaq. 

- ataşqa üyrətmək: tayları gəm taxmaya alışdırmaq.  

- yavluqunu ataş atarqa: şalı omuzlara atmaq.  

- tonun ataş qablarqa: kürkü omuzlara ataraq geymək.  

ataş  yataş. 1. yədək. yan yana gedən. 1. sıra. saf. çizgi. dizi. 

1. gəm. 

ataşa  1. bağlı. mərbut. 1. zəmimə.  

ataşaq  ataşağ. şimşək. ( > azaraxş). ıldırım.  

ataşaq  ataşağ. şimşək. ıldırım. (> azərəxş (fars)).  
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ataşçı  adaşçı. ad, nişan verici kimsə. qılavuz. bələdçi. rəhbər.  

ataşqaq  adaşqaq. çox çaşıb, çaşan, şaşıran kimsə.  

ataşqan  adaşqan. şaşıran. çaşqın. - adaşqaq: çox şaşıran kimsə. 

ataşqın  adaşqın. şaşqın. çaşqın. 

ataşlamaq  1. yataşlamaq. yədəkləmək. 1. cilovlamaq. atı 

dizginlərindən tutaraq gəmə alışdırmaq.  

ataşlanmaq  yataşlanmaq. yədəyə alınmaq.  

ataşlatmaq  yataşlatmaq. yədəklətmək.  

ataşlatmaq  yataşlatmaq. yədəklətmək.  

ataşlı  sayqılı. hörmətli. tərbiyəli. ədəbli. görgülü.  

- indiki qözüvdə, ataşlı yaşlar azayqandılar: indiki 

zəmanədə, tərbiyəli, sayqılı gənclər azaldılar.  

- ataşlı söyləşmək: sayqılı qonuşmaq.  

ataşlıq  adaşlıq. 1. ataçlıq. bax > ataşlıq. 1. dostluq. arxadaşlıq. 

kəndlik. kətlik. düzlük. sədaqət. 1. tavan, kərəki 

qurmaqda bir başdan bir başa atılan dirək. 1. müəddəbilk. 

sayqılıq. görgülük. möhtərəmlik.  

ataşmaq  adaşmaq. atlanıb, çaşmaq. ayaşmaq. azaşmaq. 

ayışmaq. açılmaq. ayrışmaq. ayrılmaq. azmaq. 
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yoluzmaq. yolu şaşırmaq. xata yapmaq. yahalmaq. 

adışmaq. ayışmaq. şaşmaq.  

ataşsız  1. sayqısız. hörmətsiz. 1. tərbiyəsiz. qaba. görgüsüz. 

ədəbsiz.  

atatatlısı  atadadlısı.dayaq. kötək.  

atatəpə  ada təpə. düz bir çevrə içində yüksələn təpə.  

atatım  bax > atama.  

atatış  bax > atama.  

atatmaq  1. dayçanın böyüyüb at olması. - oğul ərəzsə, ata dinir, at 

atatsa, at dinir. 1. adlamaq. ad vermək. 1. adılıq, taxma ad 

vermək. müstəar ad vermək. - o ona ad atadı. 1. 

atlaşmaq. tayın (dayçanın) at olmağı. - tay atattı. - tay 

atattı. - tay atatsa, at dinir, oğul ərəzsə ata dinir. 1. gücəmək. 

zorlamaq. - uşağı becərmək üçün işlətib atatmaq gərək. 1. 

gücəmək. zorlamaq. - uşağı becərmək üçün işlətib atatmaq 

gərək. 1. adatmaq. nəzr, nəzir etdirmək.  

ataturuq  ataduruq. ərəklik yaraqı.  

atatutar  alaverə. - qapızları arabadan alaverə yendirdik: biri atır biri 

tutur. - kərpiçləri alaverə dama ağtardıq. 

atav  ithaf.  
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atava  atana. 1.xirac. 1.rüşvə. 

atavizm  ataçılıq.  

atay  aday. 1. adaqlı. adlı. bir ada tanınmış. bir adı qazanmış. 

kandid. 1. qəbənc. qəpənc. güvən. öğrünc. etimat. 

məmnunluq. xoşnutluq. 1. hərkəscə bilinən. 1. bilə bilə. 

məxsusən. ayrıca. özəl. 1. namzəd.  

- aday adayı: aday olmaq istəyən kişi.  

atay  baba.  

atayanı  yaşlı. ağır kişi.  

atayı  ataylab. 1. özəl olaraq. məxsusən. bilərək. bilə bilə. 

istərək. tayaqan. dayaqan. tayın. qəsdən. 1. xisusi.  

ataylab  atayı. 1. özəl olaraq. məxsusən. bilərək. bilə bilə. istərək. 

tayaqan. dayaqan. tayın. qəsdən. 1. xisusi.  

ataymaq  1. bir nərsiyə konu olmaq, düşmək, mübtəla olmaq. - 

bəlaya adaysın. -  

atbalığı  hipopotam. ırmaq atı.  

atbaşı  altbaşı. aşağısı.  

atbaşqan  asbaşqan. başqan yardıcısı. maavin.  

atbel üsbel  atyol üsyol.  

atbilinc  alt bilinc. bilincaltı. şuuraltı. şuuratı. bilincatı. 
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atçaq  eylülün iki onüç arasında doğanların bürcü.  

atçal  at kimi.  

atçı  ataçı. 1. qoler. 1. ovçu. şikarçı.  

atəri  ad əri. adla şöhrətli. adla tanınmış. adlanmış.  

atəş  {1. < otuş. ötüş. 1. < atış. (atışmaq. atmaq. dışarmək). 1. 

metatez < daşış. daşlamaq}. 1. < atış. ateş. birbirinə odlu 

odsuz yaraqla atmaq. odlu yaraqlar qoyulandan sonra, 

bu yaraqın işə salmasına " atəş" sözü işlənilir ki, yani " 

atmaq işini gör" deməkdir. 1. hotav. alov.  

- atəş!: ataş!. otaş!. ot aç !.yanış!. yaxış!.  

atəşbaz  qazançı.  

atəşbəs  atəşkəs. kəsiş. bəsiş. bəsim. burakışma. bırakışma. 

mutarikə.  

atəşqəs  atəşkəs.atəşbəs. bəsim. kəsiş. bəsiş. burakışma. 

bırakışma. mutarikə. 

atəşqəs  atəşkəs.bəsə. - iki aylıq bəsə vardır. 

atəşləmək  < atışlamaq. atış yapmaq.  

atəşləyən  çaqqıç. odlayan.  

atəşnak (fars)  < atışqın. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. odlu.  
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atı  atıq. 1. uzaq. bu söz, hançı tümlədə yerləşdiyindən 

dolayı, keçmişi, gəlcəyi göstərə bilər. altda. altda olan. - 

atı yazılan: altda yazılan. - atı çağda: keçmişdə yaxud 

gəlcəkdə. - atılarda at oynatmış: keçmişdə. - atıya qoyduq: 

sonraya qoyduq}. 1. im. nişan. işarə. ayət.  

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- yapılarda, yükü daşıyan atı, dirək: qanat. qonat. 

atıc  cola. qoz oyununda olan kiçik cola.  

atıcı  1. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. 

qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. 

düznəçi. palavraçı.1. qarazan. qarazçı. qaraşçı. oxçu. 

ovçu. avçı. nişanəçi. iyi nişançı. 1. kinayəçi. 1. töhmətçi.  

atıclı  atışlı. odlu. oduc.canlı. yanlı. yanuc. yanğuc. yaxlı. 

yaxuc. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. ısqın. dartqın. 

atıcmaq  atışmaq. nərsəni atmaq.  

- kəsib atıcı: kəsin (qəti') söz verən. cazim.  

atıç  çuxur (cəviz oyununda). 

atıq  1. atılmış. atılmalı. çürük.zibil. aşqal. dışatım. 1.batır. 

qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. yügürt. 
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quduruq. quşqurt. qonur. cəsur.cürətli. sürəkli. sürətli. 

çalaq. iti. ələyağına çabıq. yügürük. çevik.ustal. sivir. 

zirək. zeyrək. çevik. çabuq. 1. çapıq. çarpıq. çatıq. 

çatlaq. qırıq. - atıq çapıq qab qacaq. 1. bel suyu. bel. ağ. 

gəlmik. məni. 

- atıq tetik: atıq edik: çevik pıratik.  

atıq  1. batil. etibarsız. 1. hiddətli. şiddətli. 1. yayıq. çalıq. 

çalqaq. yoğurt, süt çalqama qabı. 1. (boya). sarı boya. 1. 

səki. ləkə. xal. 1. atilla. atıla. iticə. hiddətlicə. şiddətlicə. 1. 

uzaq. bu söz, hançı tümlədə yerləşdiyindən dolayı, 

keçmişi, gəlcəyi göstərə bilər. - atı çağda: keçmişdə yaxud 

gəlcəkdə. - atılarda at oynatmış: keçmişdə. - atıya qoyduq: 

sonraya qoyduq}. 1. özgür. irikli. irkin. ərkin. ərkənə. 

erkana. erkin. ərikkən. eygin. salundu. özgür. bağsız. 

baş başdaq. ərkinçə. 1. ətiq. əsgi. qədim. 1. unutulmuş. 

1. dik. tikan. dikkilqan. çevik. çivik. atılqan. tetik. ərsəl. 

qıvraq. yığcam. dərkin. dərili toplu. zirək. 1. adlanmış. 

təsmiyə. 1. yarın. 1. artğı. ək. çalaq. püsür. əlavə. zəmimə. 

1. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əğri. əğrik. yayaq. 

yayqa.əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. 
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bağışlama. bəxşiş. quzəşt. əff. 1. buyruq. icbar. 1. ətiq. 

əsgi. qədim. 1. aş. aşa. aşı. qaş. aşam. taxı. taxma. 1. 

içində süt yoğurt atılan, çalqanan yayığ, küp, tutulğ. 1. 

tetik. iti. yeyin. iyi ox atan. oxçu. tanıc.  

atıq  adıq. yad. ayrı. yaban. yadan. naşı.  

atıqam  adıqam. şaman. büyücü.  

atıqay  çatlı. cəsur. çava. çavaş. tanip. tanır. adıvar.  

atıqlamaq  adıqlamaq. 1. adqırmaq. ata, ayrı görmək. özgərmək. 

şaşalamaq. çaş baş qalmaq. tanımamaq. yadırqamaq. 1. 

azıqlamaq. şaşalamaq. atuğlamaq.  

atıqlanış  adıqlanış. adıqlanma. adlanma. adlanış. adtutma. 

adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

atıqlanma  adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. adtutma. 

adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

atıqlatmaq  savmaq. aşırmaq. keçirmək. - bu ağır bəla atıqladıq.  

atıqlı  adıqlı. bax > adın.  
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atıqlıq  çeviklik. çavuqluq. çabuqluq. tələsiklik. tezcanlılıq. 

çalaqlıq. sürəklilik. sürətlilik. itilik. yügürüklük. çeviklik. 

zirəklik.  

atıqlıq  tapındıq. itilik. çeviklik. qurnazlıq. yarıqlıq. hazırlıq.  

atıqlu  adıqlı. adlı. tanınmış.  

atıqmaq  atığmaq. adıqmaq. 1. adlanmaq. sanlanmaq. adı çıxmaq. 

1. dadıqmaq. pisə ad çıxarmaq. rüsvay olmaq.  

atıqmaqan  atıqmağan.tarıxmayan. darılmayan. yorulmayan.  

atıqtı  adıqdı. bax > adın.  

atıl  adıl. 1.zəmir.  

atıl  adıl. aytğılı. atğıl. aytıvlı. məşhur. tanınmış. ünlü. övqüyə 

layiq.  

atıl  atqıl. atqın. yatıl. yatqıl. yatqın. 1. işsiz. işləməz. 1. 

etgisiz. əsərsiz.  

atıla  atilla. atıqla. iticə. hiddətlicə. şiddətlicə.  

atılacıq  atlacıq. atracıq. artılıq. süprüntü. süpürüntü. parcıq. 

paracıq. ovacıq. ovcıq. oğuntu. oğantı. oğcuq. çürük. çöp. 

çöv. köv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş).  

atılamaq  avlamaq. vurmaq. - tüppəklə av atıladıq.  
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atılan  atılqan.çağan.  

- atılan güllədən qalan boş qabcıq: puka. kartuş. qapcıq. 

qapurcıq. qapşuq.  

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- üstündən atılan od: qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

atılat  qazırat. ələnti. aşqal. 

atılı  atıt. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. qatıq. qatlı. qaplı. 

bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

atılım  1. ılqar. saldırma. saldırı. saldırış. hucum. hicum. 

cumma. vurqun. həmlə. təərrüz. 1.pişrəft. 

Atılkeç  açılkeç.  

atılqan  1. atıq. dik. dərkin. çivik. zirək. tikan. dikkilqan. çevik. 

tetik. ərsəl. qıvraq. yığcam. dərili toplu. 1. batırğay. 

batırıl. igitgin. ürəkli. cəsurca. mərdana. 1. ovlaz. 

gözüpək. gözübərk. atılan. çağan. batır. batur. bahadur. 

cəsur. aldırışsız. çəkinməz. sakınmaz. iğid. dəli. 

qorxusuz. qorxmaz. saçınmaz. pərvasız. cəsarətli. 
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tavqal. cəsur. şüca'. gözübək. yılmaz. əzimli. qararlı. 

ertəli. irtəli. iradəli.  

atılqandırmaq  batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. 

ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. güstaxlandırmaq. 

quşqurandırmaq. qudurandırmaq. cəsarətləndirmək. 

cürətləndirmək.  

atılqanlıq  atağlıq. qeyrətlilik. qonurluq. cəsurluq.cəsarətlilik. 

şüca'lıq. dəlilik. dilirlik. batırlıq. yügürtlüq. ürəklilik. yiğitlik. 

güstaxlıq. cəsarət. cürət. 

atılqanlıq  ataqanlıq.qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. 

qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. 

yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. güstaxlıq. dəlilik. 

qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. 

atılqanmaq  batırqanmaq. batırlanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. 

yiğitlənmək. güstaxlanmaq. quşquranmaq. quduranmaq. 

cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

atilla  atıqla. atıla. iticə. hiddətlicə. şiddətlicə.  

atılma  atlam. bulqam. həmlə.  
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atılmaq  (adılmaq). 1. bökmək. tavusmaq. oxlamaq. sıçramaq. 

şaşmaq. çaşmaq. atuğlamaq. 1. silahla vurulmaq. 1. 

ayılmaq - yuxuda birdən atıldım. 1. açılmaq çiçəklərin 

açılması. 1. çıxarılmaq. qoğulmaq. 1. ilərlənmək. 

gəlişilmək. 1. girişmək. başlamaq. - yeni siyasətə 

atılmışlar.1. vazgeçilmək. tərk edilmək. ayrılmaq. - içgidən 

atılmış. 1. dağılmaq. uçurtmaq. qoparılmaq. - dinamitlə 

atılmaq. 1. pusumaq. istəmək. meyl edmək. 1. sıçramaq. 

səkizmək. saçmaq. asvalanmaq. 1. atlamaq. sıçramaq. 

1. gurlamaq. gedmək. fırlamaq. ölmək. - oda gurladı. - top 

yoluna gurlamaq: havayı yerə gedmək. 1. satlanmaq. 

qalxınmaq. cəsarət göstərmək. cürət edmək. 1. 

səqirmək. səğirmək. oynamaq. qımıldanmaq. - gözüm 

səğirir. 1. boşanmaq. urulmaq. vurulmaq.- ox uruldu. 1. 

batil olmaq. 1. toslamaq. tos vurmaq. 1. açılmaq. 

ayılmaq. - çiçək ağzı atıldı. - ox atıldı. 1. aşmaq. 

aşqarmaq. işə keçmək, başlamaq. 1. pürkələnmək. 

hoblanmaq. 1. ataqlamaq. səkinmək. səkəmək. 

sıçramaq. qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. 

atılmaq. - nərsənin üzərinə səkinmək, atılmaq: ilqamaq. 
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ilqarmaq. ilqara keçmək. ilmək. iləmək. cummaq. saldırmaq. 

həmləyə keçmək. 1. çıxmaq. gəlmək. düşmək. dışlanmaq. 

qoyulmaq. qonulmaq. salınmaq. bıraxıb qoyunmaq. - 

böyrəyimdən daş düşüdü. - yola düşmək. - duzağa düşmək. 

1. geçilmək. vazgeçilmək. tərk edilmək. ayrılmaq. 

keçəmək. ötəmək. istəyin kəsəmək. 1. patlamaq. 

silginmək. fırlamaq. ürülmək. ürülüşmək. qoşuşturmaq. 

1. qalxmaq. fırlamaq. - işə qalxmaq. 1. saldırmaq. 

düşürmək. cummaq. ılğar, axınlamaq. 1. salınmaq. 

düşmək. cummaq. ılğarmaq. axınmaq. quşqunmaq. - gör 

kimi, kimə düşür. - üzərinə düşdü. 1. satlanmaq. 

qalxınmaq. cəsarət göstərmək. cürət edmək. 1. 

tavuşmaq. sıçramaq. çapmaq. çapqamaq. pat pat 

yerimək. iticə sallanıb gedmək. 1. atılqan. gözüpək. 1. 

atıq. atılmalı. çürük. zibil. aşqal. dışatım. - dövrüdən 

atılmış, çıxarılmış: silinmiş. çalıq. pozulmuş. tərd olunmuş. 

qoğulmuş. çıxarılmış. 1. kəmiş. qıraq. 1. yazuq. əzilmiş. 

məlu‟n.  

- atılmış utulmuş kimsə: dələduz.  

- nərsiyə artırılmış, atılmış, qrtılmış tikə: qarqa.  
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- bir işdən, konudan uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq: işin 

içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən çıxdı. 

- diksinmiş kimi geri atılmaq: qanğırıqmaq. dikə qalxmaq. - 

qanğırır masaydım, daş başımı tutmuşdu.  

- işindən atılmaq: əkməyindən olmaq.  

- nərsənin önündən arxaya doğru qalxmaq, çəkilmək, 

atılmaq: qanğırıqmaq. - göy gövərənti günə qarşı qanğırır.  

- yaşama atılmaq: durmuşa girmək. kəndi keçimin sağlamaq, 

qazanmaq. çalışmaq.  

- çatısı atılmaq: bitməyə yaxınlaşmaq.  

- nərsənin üstünə atılmaqda usda olan: minici. minən.  

- nərsənin üstünə atılmaqda usdalıq: minicilik.  

- çatısı atılmaq: yapının bitməyə yaxlaşması. 

atılmalı  atmalı. atıq. atılmış. zibil. aşqal. dışatım. eşik. aşqal. 

dışatım. çürük. zibil.  

atım  1. alışıq. mö'tad. 1. bir ox atımı. 1. mənzil. bir sıra, oxda, 

dəfəgə gedilən yol. 1. atış. çarpış. vuruş. daraban. 

zərəban. döğmə: ürək atışı. yelin atışı. qızqın atışlar. 

susuq lam axan suyun iç atışı ürəyə köçürdü. 1. atıcı. 

nişancı. - atım er. nişancı. lyi atan adam. 1. atlam. mərhələ. 
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etab. mənzil. 1. atam. ataq. atdam. atdım. addım. ayaq. 

qədəm. - ataq ataq: azar azar. 1. atıcı. nişançı. - atım ər: iyi 

atan adam. 1. atımllı. çıxarlı. bəcərikli. 1. atılan nərsənin 

gedən aralığı. - bir ox atımlıq yer. 

- atdım, atdımlarını açmaq: iti yerimək.  

- atdım atdım: 1. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. ağır ağır. 

1. qarış qarış. tamını. tüm ayrıntıları ilə. - sən keçdiyin yolu, 

mən atdım atdım keçmişəm. 

- atdım atmaq: 1. yerimək. ilərləmək. 1. yeni yeni başlamaq, 

ilərləmək.  

- atdım attırmamaq: yanaştırmamaq. işə çıxarmamaq.  

- atdım başına: çox sıx olaraq.  

- atdım uydurma: başqasına uyum sağlamaq.  

atım  adım. atıv. attım. addım. 1.(. <> q) qədəm. qama. ataq. 

ayağ. (1. bir kərədə ayağla gedilən aralıq, fasilə. 1. bu aralığı 

gedən arac, demək "atılmaq aracı: ataq ( t <> y ) ayağ). 1.bir 

addım tutarındakı ölçü. - adım adım: atıv atıv: addım 

addım: atsa atsa: asta asta: bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. 

azar azar. 1. yarım arşınlıq ara ölçüsü. - iki atım boyu 

vardır. 1. qonaq. mənzil. qurşunun qonan aralığı. ara. 
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məsafə. 1. uğur. şans. meymənət. - atım gətirən: şans 

gətirən. - xoş gəldiniz atım gətirdiniz. - ilk adımda. birinci 

addımda. başlaqıçda. - düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir 

tələ! az ged uzaq: (bu evrən. bu dünya). - dəvə adımlı, 

addımlı: ağır ağır, salınaraq yerimə.  

- atım atlamaq: sıçramaq. tollanmaq.  

- atım atım: ağır ağır. yavaş yavaş.  

- atım almaq: atımını tək almaq: gözətliyərək, ehtiyatlı 

davranmaq.  

- adımın geri almaq: quşqulanmaq. peşmanlaşmaq.  

- atımlı: - ayağ çəkən: dalı oturan. yanaşmayan.  

- top atımı: 1. bir kərə top boşanması. 1. topun atdığı kələyin 

vardığı yer.  

- atım atmaq: addım atmaq. atlamaq. yerimək.  

atımaq  adımaq. bax > adamaq.  

atımçı  atqı ilə yün açan, atan, qabartan. həllac.  

atımçılıq  həllaclıq.  

atımla  - orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at: qara əşgin.  

atımlamaq  adımlamaq. - adımlayaraq ölçmək: ayaqlamaq. 
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atımlı  1. şanslı. 1. yeriyən. attım atan. ilərləyən. 1. davamlı. 

paytalı. payıdar.  

atımlı  atım. çıxarlı. bəcərikli.  

atımlıq  (uzaqlığı göstərir). ətiqlik. qədimlik. əsgilik. keçmişdən 

qalan. - bu şəhəin atımlığı. - atımlığı: qədimlığı. - bu küplərin 

dəğəri atımlığındadır.  

atımtaş  atımdaş. çiyindaş. omuzdaş.  

atın  1. adın. adıqdı. adıqlı. adıvar. adı anılan. adı duyulan. 

adalan. adaldı. adalır. adalmış. adanır. anğın. anılan. anlı. 

çavğaş. sanlı. tanınan. tanınmış. ünəl. ünal. ünlü. yergin. 

göstərişli. məşhur. 1. ayağa məs çəkmək işi. 1. adın. 

edin. ədin. azın. ayın. atruq. ayrığ. başqa. dışında. digər. 

ayrı. 1. atınış. atınma. özün öldürmə. xodkoşi. 1. çatılıb, 

yetişib olan, tapılan nərsə. movcud. 1. əxdələnmiş dəvə. 

atınaquni  adınaquni. ayrısını. başqasını. 

atınaqunun  adınaqunun. özgənin. başqasının. 

atınca  atqunca. saçına. tanca. səhərədək.  

atıncıq  adıncıq. 1. seçgin. aygün. mümtaz. 1. ayrıca. başqaca. 

başqa. üstün. şaşırtıcı. 1. olağanüstü. bambaşqa.  

atıncu  atılan. - atıncı nən: qırağa, bir yana atılan nərsə.  
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atınçı  adınçı. ayrı. başqa. əğiri. digər.  

atındırtmaq  kimsəni, özün öldürməyə itmək.  

atınış  atın. atınma. özün öldürmə. xodkoşi.  

atınqılar  atınkılar. yadınqular. atnaqular. başqaları. ayrı ayrı 

başqa başqa kiməsnələr. 

atınlı  altıncaq.  

atınma  atın. atınış. özün öldürmə. xodkoşi.  

atınmaq  {adınmaq. ( d <> y ) ayınmaq}. 1. ayrılmaq (işdən). 

dəğişmək (ünvanı). özgərmək (arınmaq). arxayın olmaq 

(arxıya keçmək). dincəlmək (nəfəs almaq). əğlənmək. 1. 

aydınmaq. adınmaq. edinmək. mərasim qurmaq. 1.özün 

öldürmək. - atınıb ölmək: özün öldürmək. intihar edmək. 1. 

tovlanmaq. toğlanmaq. fırlanmaq. çıxınmaq. düşünmək. 

düşünürmək. uzaqlanmaq. dəf olunmaq. 1.düşmək. 

fırlanmaq. uzaqlanmaq. dəfedilmək. 1. atızmaq. itizmək. 

itinmək. tizimək. tazımaq. tozımaq. çapamaq. çapınmaq. 

1. bir yana atılmaq, yuvarlanmaq. tərkinmək. - siqarı atın: 

tərkin. 1. tavusmaq.  

- boyundan atınmaq: boyun almazmaq. gizlənmək. 
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yatsınmaq > yadsınmaq. yatrınmat. yaşrınmaq. danınmaq. 

tanımazmaq. saxlamaq. saklanmaq. inkar edinmək.  

atıötə  adı ötə 1. adı keçərli, e'tibarlı. 1. > adda arın bir ünə, 

şöhrətə yiyə olan. - bu ölkənin adıötələr (addalar) qurumu. 

1. məzkur. 1. başqa sözlə, ibarətlə.  

atır  adır. ayır. 1. ayrı. 1. əğri. 1. qol. təpə. 1. təpəmsi yer. 

kiçik təpələr. 1. azuq, atuq yer. yüksək təpə. əkilməz, 

törənsiz, ürənsin tarla. 1. qoş. vəsayil. ləvazim. 1. satır. 

salır.  

- qara qatır belə yatır, gəl gedənə şıllaq atır. 

atıratan  adıradan. ('r' nın yer dəğişməsiylə). ardıdan. arıqatın. 

arxadan. ayrıca.  

atırıl  adırıl. ayırıl. ayrılat. ayrılas. başqa. adın. ötqəri. özqəri. 

atırılmaq  adırılmaq. ayrılmaq. adır küdür yer: təpəcikli yer. 

atırqan  azuq, atuq yer. yüksək təpə. təpə. təl.  

atırqılı  atarğalı. 1.bilmədən. həyəcanlı.  

atırma  aşırma.  

atırmaq  adırmaq. ədirmək. udurmaq. üdürmək. ödürmək. ( z <> y 

<> d ) azırmaq. ayırmaq. adamaq. ayamaq. ayırıp 

seçmək. səçip ayırmaq. uturmaq. udurmaq. üzürmək.  
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atis  adis. taqtik. usul. metod. gedişat. yürüyüş. adist: uzman.  

atıs  taktik. usul. metod. gedişat. yürüyüş.  

atısız bolmaq  yorqun düşmək.  

atist  adist. uzman.  

atistik  adistik. ustad. uzmanlıq. mahir. 

atış tutuş  1. atar tutar. 1. savaş dalaş. vuruş varış. 1. rəddi bədəl.  

atış  1. böyük yalan. 1. vuruş. dalaş. savaş. çatış. çataş. 

çatışma. yarqa. qavqa. çarpış. dalaban. 1. atıb vurma, 

nişançılıq bilgisi. 1. zərəban. - ürək atışı. - atış (od) 

almağa (aparmağa) gəlmək: gəlir gəlməz, gedmək istəmək. 

tələsik gəlib gedmək. - atış alanı: döğüş meydanı. 1. > 

atəş.1.itiş. tutuş. çarpış. vuruş. giriş. təpiş. təkiş. dəğiş. 

taxış. düşüş. düşmə. basış. batış. döğüş. çalış. qapış. 

yarış. 1. nişançılıq. 1. öğündürücü böyük yalan. 1. tobix. 

sökə. sərzəniş. 1. əcələ. təlsik. şitab. ilişdiri. intiqad. 1. 

sırtıq adam. quduz. açıq qız. porsuq qız (pozuq qız): 

dedim ki atışlarla oturub durma. 1. qozğalaq. gop. şişirtmə. 

mubaliğə. - doğru sözə atış yaramaz. 1. atız. bənd. sədd. 

çək. ölçü. sınır. hədd. - atızı aşmaq. - atızı keçəmədik. 1. 

köprü. - atızı bərkitin. 1. atışma. savaş. (# yarış: barış). - 
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yaxcı atış, yaxcı yapış, yaxcı payış. - atış bilən, yarış bilər. 1. 

həmlə. axsum. axın. hucum. 1. şüt. vuruş. vurut. 1. tez. - 

atış batış çəkiş: tez. antitez. səntez. 1. utuş. oduş. alşıq. 

qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. 

qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. tamah. yapas. qılas. azman 

< acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. 

talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. 

umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. 

arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. 

özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. 

həvəs.  

atışçı  atışlayan. oducu. odlayıcı. odlayan. yandıran. yanğıcı. 

yaxan. yaxıcı. yaxuc.  

atışıq  utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. 

qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 
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yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

atışqa  (açışqa). pəncərə içi. pəncərədə olan quzuluq, taxca.  

atışqan  atışan.  

atışqın  qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. odlu.  

atışlama  odlama. qışqırtma. coşturma. qızdırma. təhrik edmə.  

atışlamaq  > atəşləmək. atış yapmaq.  

atışlanmaq  > atəşlənmək. 1. tutuşmaq. alovlanmaq. yanmaq. 1. 

patlamaq. 1. hırslanmaq. öpgənmək. öpgələnmək. 

öfgənmək. öfgələnmək. hirslənmək. dalaşlanmaq.  

atışlayan  atışçı. atışlayıcı. oducu. odlayıcı. odlayan. yandıran. 

yanğıcı. yaxan. yaxıcı. yaxuc.  

atışlı  atıclı. 1. odlu. oduc.canlı. yanlı. yanuc. yanğuc. yaxlı. 

yaxuc. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. ısqın. dartqın. 1. ox 

atmaqda çaba, usda.  

atışlıq  1. atuşluq. yalovluq. yalavlıq. yanığlıq. yaşamlıq. 

güclülük. canlılıq. coşumlıq. coşuqluq. coşavarlıq. 

coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. 1. odluq. atışlıq. 

qızqınlıq. sıcaqlıq. issilik. istilik. yanğınlıq. alovluq. 

coşqunluq. hərarət.  
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atışma  1.aytışma. değişmə. 1. atuğlaş. savaş. salışuv. 

pozuşma. qavqa. 1.aytışma. sözləşmə. söyləşmə. 

deyişmə. qarşışma. muşairə.  

atışmaq  1. savaşmaq. tullanışmaq. 1. adışmaq. ( z <> y <> d ) 

atışmaq. ayırşmaq. aralanmaq. ayrılmaq. apışmaqş. 

ağışmaq. qoğuşmaq. - iki ölkə birbiriylə ağışdı: atışdı. 1. 

axsumlamaq. axın edmək. hucum edmək. həmlə 

aparmaq. 1. aytışmaq. sözləşmək. söyləşmək. deyişmək. 

qarşışmaq. muşairələşmək. 1. savaşmaq. tullanışmaq. 1. 

suçuşmaq. sıçraşmaq. sakraşmaq. səkrəşmək. saçraşmaq. 

irğişmək. qalxışmaq.  

atıştırmaq  atışdırmaq. 1. ilişdirmək. intiqad edmək. 1. söküb 

saymaq. söküb qoşmaq. tobixləmək. sökəmək. sərzəniş 

edmək. 1. tələsmək. əcələ edmək.  

atıştırmaq  kəbləmək. acgözlüklə yemək yemək.  

atıt  atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. qatıq. qatlı. qaplı. 

bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

atıtqan  adıtqan. azıtqan. ayıtqan. azdıran. yoldan çıxaran.  

atıtmaq  atlatmaq. patlatmaq.  
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atıtmaq  buraqmaq. 

atıv  adım. atım. attım. addım. 1.qədəm. qama. 1.bir addım 

aralıqlı, tutarındakı ölçü. - adım adım: atıv atıv: addım 

addım: atsa atsa: asta asta: bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. 

azar azar.  

atıvar  adıvar. bax > adın.  

atıverindi  axır. axal. çörçöp. çürük. zibil. hapa. aşqal. dışatım. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. tör töküntü. qalıntı.  

atıveriş  atıvermə. bağlatma. bağlatış. 1.dayatma. dayatış. 

dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. 

söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. 

yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. 

yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. 

endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. 

ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. 

tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad edmə. 

atıvermə  bax > atıveriş.  

atıyaqşı  adiyaxşı. adı gözəl.  

atıyaman  adıyaman. ürkütücü bir ünə yiyə kişi.  
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atıyekə  adıyekə. yeğ. sayqıyla anılan kişi. adı yeğlənən kişi.  

atıyla  adıyla. bismi.  

atız  1. bax> atış. 1. anğız. anız. üründən biçilmiş tarla. andız. 

1. iti. çapıq. çalılıq. çallaq. 1. tarladan bir atızlıq ölçüdə 

tikə. 1. bir oyuq, iki, neçə ayrımın arasına atılan salıq, 

körpü, bənd. sət. iki dərə arasındaki su keçəcək səd. 1. 

köprük. köprü. geçit. geçiş. geçik. 1. ediz. yüksək. yüksək 

yer. hər nərsənin yüksəği. - ediz dağ: geçit verməyən dağ. 

1. evlək. bölük.  

atızlamaq  1. ayırmaq. açmaq. - güzün topraq atızılır. 1. qoğzamaq. 

qurmaq. 1. arx açmaq. bət, sət yapmaq. 1. toprağı 

parçalara ayırmaq. evlək yapmaq. ayırıb ölçmək. 1. arx 

açmaq. sət yapmaq. topraqı parçalara ayırmaq. evlək 

yapmaq. maşalaya ayırmaq. 1. atsamaq. kərmək. 

kərtmək. toprağı kərdilərə bölmək. toprağı bətdəmək 

sədləmək. 1. edizlənmək. əngəl. sarp saymaq.  

atızlanmaq  toprağı evik, bəndlərə ayırmaq. kərdiləmək.  

atızlıq  1. bölünməyə ayrılan toprağ. 1. edizlik. yüksəklik.  

atızmaq  atınmaq. itizmək. itinmək. tizimək. tazımaq. tozımaq. 

çapamaq. çapınmaq.  
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atkeçit  altkeçit. altyol. atyol. atgədik. altgədik. 

atqa  ipəkli qumaş bənzəri kimi toxuma cinsindən sənət əsəri 

olan hər nərsə.  

atqacığ  ataq. ad qoyma. - atqa günü: ataq günü: ad günü. ad 

qoyma günü. yubley. 

atqafa  qanmaz. axmaq. eşşək.  

atqaq  atğaq. boyası üzülmüş, solmuş, atmış nə. üzü atğaq: 

rəngi qaçmış, sararmış. (# ətrək: qızıl, qırmızı topraq).  

atqal  aşqal. dışatım. qırat. qırıq. oğuq.  

atqala  sindika.  

atqalar  atğalar. atalar. əcdad.  

atqamaq  1. adlamaq. yatlamaq. 1. əzbərdən oxumaq. 1. oxumaq. 

1. adlamaq. atamaq. ad qoymaq. ad qodmaqcığ. 

atqar  1. adqar. qaçağay. başı yüksək tutan.1. ata bindirmək. 

hazırlamaq. başarmaq. icra edmək. 1. (t<>y). > ayqır 

''ata'' atılan damızlıq mayalıq at.  

atqarlı  başarcaqlı. edərmən. hazırlı.  

atqarmaq  atğarmaq. 1. arındalmaq. qutarmaq. 1. ata mindirmək. 

atlandırmaq. - qoşunu atqarmaq.  
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atqat  altqat. 1. mallar içində, ikinci dərəcədə olan. 1. kəvət. 

zerzəmi. 1. qarayaxa. bayağıl. ( < bayağı el). 1. güclü. 

qolçomaq. quvvətli. iriyarı. qalavatlı. batır. iyid. pəhləvan. 

atqeyim  atgeyim. içgeyim. içdon. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.  

atqətiq  atgədik. altgədik.altyol. atyol. atkeçit. altkeçit.  

atqı  1. bəcər. başar. dart. çal. oyna. icra. 1. əğinə sarılan 

atılan hər çeşit örtgü. duvağ. şal.1. toxuntda əninə 

qoyulan atılan. sərəlan ip. 1. halacların pamıq atan yayı. 

1. yel qün toz topraqı önləmək üçün. qapı pəncərənin üst 

bölümünə qurulan qoruncaq. kölgəlik. eşik. 1. bir nəyin 

üzərinə yapışılan nərsə. geyim. 1. ərişin üstünə gələn 

arqac. 1. yaba. əkin bağlarını birbiri üstünə atmaq ayqıtı. 

1. omuza, çiğnə, başa, üsdə atılan, alınan örtü. baş 

örtüsü. şal. çal. qaşqol. hallaçların pambıq açan yayları. 

zəvar. qap pəncərə, geyim kimi hər nəyin eşik üstünə 

qoyulan incə qoruq, bəzək. 1. atma. döşəmə, pərdi, 

sərilən tikələrin altına atılar atqı, ağac. 1.çiyinə, boyna, 

qola salınan salıq, şal. - bəzək üçün geyilən yüngül üst 

geyim, atqı, örtük qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. 

qaşgözəş. qaşgöz. 1. yapa. yaba. ikuc. üçuc. ucu barmaq 
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yaruqlu kürək. xərmən savuran kürək.  

- atma türkü: qarşılıqlı oxunan türkü.  

- atqı ilə yün açan, atan, qabartan: atımçı. həllac.  

- boyun atqısı: qaçqol. qaşqol. boyunqat. boğqat. bobağ. 

boyunbağı. boyunçatı.  

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- toxumaçılıqda, əllə keçirilən atqı ipləri: geçgi. keçgi. 

atqı  icra. 

atqıc  1. atqıcı: iyi nişançı. 1. ataç. pamuq. yün didən araç.  

atqıl  atğıl. aytğılı. adıl. məşhur. tanınmış. ünlü. övqüyə layiq.  

atqıl  atıl. atqın. yatıl. yatqıl. yatqın. 1. işsiz. işləməz. 1. etgisiz. 

əsərsiz.  

atqılamaq  1. artırmaq. 1. toxumaq. 1. ilişdirmək. arqaclamaq. 

enqəçləmək. sarmaq. 1. arqaclamaq. ərgəşləmək. arğac 

atmaq. 1. atlamaq. adlamaq. atarlamaq. anurmaq. 

yadlamaq. 1. yapalamaq. yabalamaq. yapa ilə xərmən 

savurmaq. savurmaq.  

atqılıq  çatqılıq. iki ucu birbirinə bağlayan ağac, dəmir.  

atqım  icra komitəsi. 
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atqımaq  adqılamaq. yatqamaq. alqışlamaq. uğur duaya yatamaq, 

adlamaq.  

atqın  atıl. atqıl. yatıl. yatqıl. yatqın. 1. işsiz. işləməz. 1. etgisiz. 

əsərsiz.  

atqın  azqın. açqın. aşqın. saptıq. sapqın. püsgümüş. kövrük. 

köhnük. kövnük. çözük. çürük. əsgik. geçgin. keçgin. 

paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. 

pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş.  

atqır  1. adğır. ( d <> y ) ayğır. asqır. damızlığı qırılmış, atılmış 

at. ərkək at. 1. atqıç. atqıcı. iyi nişancı. iyi ot atan. ovçu. 

1. kəsgin. qılınc. - atqır yaraq: atışlı tüfəh. 

atqıraq  adqıraq. qulaqları aq, gövdəsinin öbür tərəfları qara olan 

ərkək geyik. dağ geçisi, təkəsi.  

atqırcan  deyişgən. özgərmil. duruqsuz. özgərişçan. biqarar.  

atqırlanmaq  ayqırlaşmaq. ayqır bulmaq.  

atqırmaq  atqarmaq. icra edmək. başarmaq. arındalamaq. qutarmaq. 

hazırlıq. ata bindirmək. 

atqızmaq  attırmaq. vurdurmaq. icra edmək. bəcərmək.  

atquçı  atğuçi. sapqan. sapan. atan. nişaçı.  
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atquq  adquq. adğuq. ağduq. aduq. axıb gələn. - ağduq kişi: 

gəldığı yer bəlli olmayan kimsə. göydən axıb, atlanıb düşüb 

gələn kimsə. 

atqulamaq  1. sapqanlamaq. sapanlamaq. oxlamaq. 1. müdaxilə 

edmək.  

atqulaş  atışma. savaş.  

atqunca  atınca. saçına. tanca. səhərədək.  

atqura  at axuri. axır.  

atquyruğu  saçları yığıb başın dalında bağlamaq.  

atqünü  ad günü. doğum dönümü:  

atl  - yaxşı atları, yaxşılar minib getdi.  

atla  isqilə.  

atlab  ötləb. keçmək.  

atlacıq  atracıq. atılacıq. artılıq. süprüntü. süpürüntü. parcıq. 

paracıq. ovacıq. ovcıq. oğuntu. oğantı. oğcuq. çürük. çöp. 

çöv. köv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş).  

atlaq  1. atılmaqla keçilən yer. səgək yer. sikrik. səkrik. sağraq. 

1. hərəkət. qımıl. tab. tav. 1. ovlaq.  

atlaqasız  - atlağasız bolmaq: çox yorulmaq. bitginləşmək.  

atlam  1. atılma. bulqam. həmlə. 1. adım. mərhələ. etap.  
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atlama  1. geçmə. ibur. 1. təprə. sıçrama. 1. ötələmə. aşma. 

təcavüz. 1. atlayış. nərsənin üstündən keçmək üçün 

işlənən arac. atlanqıc. - atlama daşı: çamırlı yerdən keçid 

daşı. 1. yapışdırlmamış. qaçıq. 1. vasitə kimi işlənmiş 

nərsə. 1. çuxur üstündən atlanıb keçmək üçün qurulmuş 

geçit, qoyulmuş nərsə (daş. təxdə kimi). atlama daşı 

kimi,çuxur üstündə qurulmuş geçit: atlama.1.aşma. 

daşama. evrən. dönəməc. çöngəl. qanqal. mərhələ. 

1deyim. qalıblaşmış söz. yaspalaq. yapsalaq. istilah. 

term. 1. adlama. term. 1. yayların keçəbiləcəği dar köprü.  

- atlama daşı: palçıqdan, sudan keçmək üçün, ayağ basmaq 

üzrə ortaya qoyulan daş.  

atlamaq  (adlamaq). 1. qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. 

zıplamaq. atılmaq. sıçramaq. 1. qaçırmaq. 1. aldanmaq. 

yanılmaq. 1. ad vermək. 1. ad qoymaq. təsmiyə edmək. 

1. əldən çıxarmaq. boşa vermək. itirmək. - sözün canın 

atladı. - elə çığırdı ki, başımı atladım. 1. itirmək. - elə çığırdı 

ki, başımı atladım. 1. qeçmək. aşmaq. 1. səkrətmək. 

qaçıtmaq. salmaq. düşürmək. - on sözdən birin səkrətdi. - 

pitiyi oxuda. 1. sıçramaq. qalqımaq. 1. atmaq. oxumaq. 
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çağırmaq. 1. ad edmək. namzəd edmək. 1. atqamaqcığ. 

atamaq. ad qoymaq. ad qodmaqcığ. 1. atqamaq. 

atarlamaq. anurmaq. yadlamaq. yatlamaq. yatqamaq. 

atqımaq. adqılamaq. alqışlamaq. uğur duaya yatlamaq. 

1. irqəmək. irqamaq. irqılamaq. səkmək. səksənmək. 

sıçramaq. 1. adlamaq. xatırlamaq.1. sıçramaq. 

hoplamaq. oynamaq. 1. unutmaq. üstündən keçmək. 

salmaq. - cocuğu çox hoplatma. - götün nə hoplatır belə. 1. 

adım atmaq. yerimək. 1. qeçmək. aşmaq. 1. hərəkət 

edmək. davranmaq. yapmaq. 1. yola salmaq. hazırlamaq. 

1. buraxmaq: sözləri bir bir atlamadan çatdırıdı. 

- ip atlamaq: ipkeşdi oynamaq. 

- uvak atlamaq kiçik adımlarla yerimək.  

- üsü bilə atlamaq üzərində atlamaq.  

- tıyınşlısıça atlamaq: uyqun hərəkət edmək.  

- ötəyə atlamaq: nərsənin üstündən keçmək. aşırtmaq. 

aşırmaq.  

- atım atlamaq: sıçramaq. tollamaq.  

- damdan çardağa atlamaq: sürəkli söz, qərar dəğişdirmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

atlamaq  adlamaq. 1. (d<> y) aylamaq. aytamaq. bəlləmək. ayırd, 

müşəxxəs edmək. 1. ad qoymaq, urmaq, vurmaq, 

taxmaq, vermək.  

atlamaz  - çöp atlamaz: heç nəyi gözdən qaçırmaz. titiz kimsə. 

çox marağlı, özənli kişi.  

atlambac  cocuqların atıla atıla oynanan oyun.  

atlamış  sıçramış. cəstə.  

atlan  cinqo. iti.  

atlana  adlana.  

- igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur atdan 

düşə, adlana.  

- atlana atlana: səkərək.  

atlanılmaq  unutulmaq. - atlanılmış keçmiş.  

atlanır  (ayağ: badə). at üstündə, yola çıxarkən içilən bardaq, 

içgi.  

atlanış  adlanış. adlanma. adıqlanma. adıqlanış. adtutma. 

adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  
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atlanqan toy  qonaqlar uğurlanırkən onların sıylağına (şərəfinə) 

düzənlənən şölən.  

atlanqıc  atlama. atlayış. nərsənin üstündən keçmək üçün işlənən 

arac.- atlama daşı: çamırlı yerdən keçid daşı.  

atlanma  adlanma. adlanış. adıqlanma. adıqlanış. adtutma. 

adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

atlanmaq  (adlanmaq). 1. çaplanmaq. çavlanmaq. 1. adlanmaq. 

çavıqmaq. adsınmaq. 1. bir nərsənin üzərinə çıxmaq. 

atılmaq. - dan atmamış dağa atlandıq. 1. atlaşmaq. at 

durumuna gəlmək. 1. at yiyələnmək. 1. ata minmək. 1. 

hərəkət edmək. 1. ata minib yola çıxmaq. 1. unutulmaq. 

salınmaq. aşırılmaq. savulmaq. - bu işlər, keçmiş suçlar 

atladı. 1. batil olmaq. - atlanmış kağızlar. 1. şaxlamaq. 

qalxınmaq. qaçınmaq. - atlana atlana: atlanan atlanana: 

qaçan qaçana. 1. yola çıxmaq. uğurlanmaq. ata minmək. 

1. ad verilmək. ad taxılmaq. 1. çavmaq. tanınmaq. 

adalanmaq. adlın olmaq. çavmaq. çavlanıb, savlanmaq. 

məşhur olmaq. 1. sıçqanmaq. (ç <> s ) sısqanmaq. 
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sıçranmaq. atıqmaq. 1. ata minmək. 1. yola, səfərə 

çıxmaq. 1. düşman üzrə qoşun çəkmək.1. qımmaq. 

aşırmaq. çalmaq. 1. unutmaq. - keçmişləri atlan.  

- pisə adlanmaq: götülənmək. kötülənmək. pisəlmək. 

pozulmaq. itiham olmaq. 

- çox adlanmaq, söüzü edilmək: dillər ertəyi, nağılı olmaq: 

dillərdə dolanmaq. 

atlantırılmaq  adlandırılmaq. 1. anılmaq. 1. dinilmək. denilmək. 

diyilmək. deyilmək. 

atlantırmaq  adlandırmaq. adalatmaq. atalatmaq. məşhur, mə'ruf 

edmək.  

atlaş  adlaş. addaş. ataş.  

atlaşdırmaq  (heyvanları) qoşnatmaq. cütlətmək. daşlatmaq. əşlətmək. 

əşləmək.  

atlaşmaq  1. at üstündə (at ortaya qoyaraq, öndül qoyaraq) 

məşləşmək. 1. atatmaq. tayın (dayçanın) at olmağı. - tay 

atlatı. 1. atlaşıb düşmək. oynaşmaq. qalışmaq. 

qalxışmaq. saqrışmaq. səkrişmək. sıçraşmaq. irğişmək.  

atlatı  attırı. artırıq. əkmə. yükləti. abraq. apraq. abartı. 

abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. 
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şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. 

gəbrəti. qatma. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. 

mubaliğə. iğraq.  

atlatıçılıq  artırıçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. aşırıçılıq. 

şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. yüklətiçilik. gəbərtçilik. 

qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. 

boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. 

mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

atlatılmaq  1. geçirilmək. açılmaq. həlledilmək. - qəzanı atlatılmaq: 

başdan savrulmaq. 1. hoplatılmaq. sıçratılmaq. 

atlatılmış  unudulmuş. - atlatılmış işlər, görəvlər.  

atlatma  adlatma. məşhur edmə. təşhir.  

atlatmaq  (aldatmaq). 1. toğlamaq. 1. alğıtmaq. geçirmək. aşırmaq. 

uçurtmaq. üzdürmək. durdurmaq. savışdırmaq. - baş 

ağrımı geçirdi. 1. atmaq. çıxartmaq. fırlamaq. fırlatmaq. 

tovlamaq. toğlatmaq. düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. 

dəf edmək. 1. itirtmək. əkmək. geridə bıraqmaq. başdan 

savmaq. sıçramaq. sıçratmaq. 1. səkirtmək. sıçratmaq. 

oynatmaq. 1. sıçratmaq. hoplatmaq. 1. sıçratmaq. 

irgətmək.1. sıçratmaq. təprətmək. təbrətmək. 1. 
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sıçratmaq. hoplatmaq. oynatmaq. - cocuğu çox hoplatma. 

- götün nə hoplatır belə. 1. keçirmək. savmaq.- sıramı 

savdım. 1. toslatmaq. tos vurdurmaq. 1. məşhur edmək. 

təşhir edmək. başından savmaq. geçirmək. açmaq. 

savmaq. aşırmaq. aldatmaq. keçirib qurtarmaq. 

keçişdirmək. savmaq.  

- çağ atlatmaq: bir devri görüb görməz, görmədən yenisinə 

girmək. 

- üstünə ittdirmək, atlatmaq: sıçdırmaq. çox qorxutmaq.  

- dəvəyə xəndəq atlatmaq: yapıla bilməz işi yapmaya 

çabalamaq.  

- yüngül atlatmaq: bir toxudan, duzaqdan, az itgiynən 

qurtulmaq. 

atlatmaq  atıtmaq. patlatmaq.  

atlavuc  basamaq. qədəmə.  

atlayı  aşıri. atlaya atlaya olan. - gün aşırı: bir gün olub, bir gün 

olmayıb. - bir aşırı: bir hən bir yox. - ev aşırı: bir ev hən, bir ev 

yox. aralı.  

atlı  adlı. 1. atlıq. tanınmış. 1. subay. sapuq. çapuq. salt. 

saltər. 1. adaq. iyi. yaxcı. dək. sayılır. sayıda olan. 
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sayılan. əsgi. qoca. məşhur. - qoca əfəndi. - qoca paşa. - 

qoca tarix. 1. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. 

bilinən. bəllin. bəlin. anğın. məşhur. şöhrətli. 1. adlım. 

anğın. anılmış. ünlü. məşhur. 1. yeni doğan ərkək bəbək. 

1. adlı. adı olan. ismində. - bir atlı: adaş. 1. su əri. suvari. 

1. addı. yadlı. adlım. dadlı. xoş. gözəl. adlı günlər: yadlı 

(yadda qalan) gözəl günlər. 1. ündəv. məşhur.  

- adlı, tanınmış olmayan: adsız.  

- atdıya çatmaz yayaq, bu dosluğu sən bırax. 

- bir gün yapar, bir gün qalar, atlı atlıya çatar.  

- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 

qapıqulu. 

- atlı yayavqa nökər bolmaz: atlı yayaya işçi (qulluqçu) 

olmaz.  

atlıbetli  (adlı + betli). sıyı, e'tibarı zədələnmiş. şərəfi ləkələnmiş.  

- atlı betli bolmaq: şərəfi ləgələnmiş.  

- atlı betli edmək: sıyını, e‟tibarini zədələmək.  

atlıq  adlıq. 1. denən. deyilən. 1. adlı. tanınmış. 1. adlı. 

unvanlı. ulusun böyüğü. 1. atlı. 1. aday. namzəd.  
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- qabatlıq. qabaltıq. qabatlıq. dabanlıq. asallıq. saldalıq. 

köklük. yasallıq. bünyadin.  

atlıq  altlıq. 1. əlaltı. gizlicə. 1. nərsənin altına qoyulan nəsnə. 

1. antirə. giriş. suyuq. ön yemək. - altlıqa buyurun. 1. 

üstünə heykəl, sütün qonulan daban, ayaq. 1. yazı 

yazarkən, əl altına qoyulan kağız, gön. 1. ünvan. 1. dışqı. 

bok. pox. qaytı. qeyti. qaqa. pislik. qazırat. 1.aşağlıq. 

alçağlıq. 1. durac. otrac. daynac. qaidə. 1. girgə. koz. 

kovzuq. kozuq.yerzəmi. kəvət. zerzəmi.  

atlıqaraca  cocuqların ağacdan düzəlmiş təkərli atları.  

atlım  adlım. 1. adlı. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. 

bəllin. bəlin. anğın. anğın. anılmış. ünlü. çağlın. oktım. 

tanıq. bildik. tanınan. bəlli başlı. ünlü. anılır. ünlü. şanlı. 

donlu. mə'ruf.məşhur. şöhrətli. 

atlıüslü  altlı üstlü. hamısı. ümdə. qaparma.  

atlu  adlu. adanlu. tanınmış.  

atma  adma. 1. səqf. örtəm. saqaf. saqaq. saqab. salaç. sarlaq. 

savan. saya. şatır. çatır. tavan. üçək. tarus. şip. çatı. 1. 

səqirmə. səyirmə. səqrim. çarpıntı. çarpınma. hopma. - 

ürək səqrimi: ürək çarpıntısı. - göz sıqrimi: göz atması. 1. 
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qoma. qoyma. buraqma. vəz'. tərh. - yapının atması: tərhi. 

- qanunun atması: təhi. - buyruqların atması: tərhi. 

1.çıxarma. 1.kinayə.1. buraxılan. salıverilən. başı boş. 1. 

işdən çıxmış. - atma yılxı. yaşlı olduğundan yük 

vurulmayan heyvan·. 1. dışarma. ixrac. atma1. atqı. 

döşəmə, pərdi, sərilən tikələrin altına atılar atqı, ağac. 1. 

atmaca. atış. kinayə. 1. qoyma. bıraxma. 1. salma. 

kinayə.  

- əl atma: əlləmə. qarışma. girmə. ilişdirmə. soxulma. dəxalət 

edmə. mudaxilə edmə.  

- çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun yonulmuş 

ağac, dəmir: qalbas. qalas.  

- əl atma: sarılma. yapışma. qorunma.  

- ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir 

nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, 

təxdə: qaş. 

- göz atma: gözətmə. nəzarət.  

- içindən atma, unutma: yadımlama. ( # içinə almaq: 

özləmə. özümləmə. mənimsəmə. ).  

- onun atdı biri düşdü, özgədə yemək, bizdə ürək pişdi. 
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- atma körpü: bazama.  

- dışa atma: dışatım. boşaltma. boşaltım.  

atmaca  {atan}. 1. (quş) beçə. 1. atma. kinayə. 1.sataşma. endirə. 

mətələk. 1. qaracığa. qaraquş. qartcığa. qartal. 1. kinayə. 

atmaca. 1. alacın. şahin. qartcıqa. aladoğan. 1. qantıl. 

qantın. qantam. qantama. dolayı. dolanıc. kinayə. 1. 

qəcələ. - ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca: qaçağan. 1. 

yırtıcı bir avcı quş. 1. quşların üstünə atdırılan, 

quşqurdulan yırtıcı quş. başa. başaq.  

- atmacanın bir çeşiti: gəgəc quşi: səksək.  

 atmaca quşu: qırqı. çəpək.  

atmaçılıq  qara çalış. boşuna suçatış. qaraçılıq. ələkçilik. iftiraçılıq. 

töhmətçilik. müftəriçilik.  

atmaq   

- at!: tüşür!.  

atmaq  1. açılmaq. atəş açmaq. - tanğ atdı: səhər açıldı. göz 

atmaq: işarə edmək. 1. çabmaq. çapmaq. çıpmaq. 

ayırmaq. vurmaq. 1. daşlamaq. buraqmaq. vurmaq. 

bomba daşlamaq. 1. taqmaq çalmaq. itmaq. itələmək 

vurmaq. döymək. ititmək. sütmək (boya). boyamaq. 
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sarmaq. dolamaq. süpürmək. qatmaq. qarışdırmaq. yerə 

yıxmaq. basmaq. əzmək. dağıtmaq. 1. adlamaq. 

oxumaq. çağırmaq. 1. dışlamaq. taşlamaq. eşiyə salmaq. 

artlamaq. arıtmaq. ixrac edmək. tullamaq. qoğmaq. 1. 

püskürmək (s <> r ) pürkürmək. daşmaq. 1. fırlatmaq. 

tullamaq. qoğmaq. düşürmək. tərd, rədd edmək. 

saçmaq. sərpmək. - sənin tuxumuvu atana ilənc, lə'nət 

olsun. 1. oynamaq. 1. savurmaq. 1.vurmaq. çəkmək. 

dartmaq. 1. fırlatmaq. uzaqlaşdırmaq. düşürmək. dəf 

edmək. 1. artmaq. qalxmaq. - dəngələr attdı. 1. 

ataşlamaq. fırlatmaq. çaqmaq. çartlamaq. yartlamaq. 

çatlanmaq. süzüldürmək. süzdürmək. fırlatmaq. tərk 

edmək. vazqeçmək. 1. atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. 

çıxartmaq. fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. 

düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. dəf edmək. 1. 

dartmaq. tullamaq. 1. qaşıvmaq. qaşvımaq. qaşı vermək. 

- sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa çöpə qaşıvdı. 1. 

salıvermək. salmaq. qoymaq. bıraqmaq. daşlamaq. tərk 

edmək. 1. savurmaq. tüpürmək. boşaltmaq. 1. tullamaq. 

çıxartmaq. savlamaq.( # saplamaq: tikmək. sancmaq). 1. 
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buraxmaq. tərgitmək. - siqarı at. - onu at. 1. rədd edmək. 

tərd edmək. dəf edmək. - eldən atılmışlar. 1. sərmək. 

açmaq. - qaxları at günə. 1. üstə almaq. çulqanmaq. - bu 

gün çox sərindi, artıq bir yorqan atmalı. 1. düşürmək. 

qaçırmaq. - rəngi atdı. 1. saçmaq. sərpmək. tuxum atmaq. 

ağaclar budağ atdılar. 1. qomaq. qoymaq. çıxarmaq. 

təsvib edmək. vəz' edmək. - atılmış yeni yasalar. 1. 

yığmaq. cəmləmək. - qışlaq kömürü atmağa çıxdılar. 1. 

vurmaq. yapışdırmaq. - təpik atmaq. toxat atmaq. 1. 

uzatmaq. sunmaq. - əl atmaq. 1. boşaltmaq. - ox, tüfəng 

atmaq. 1. yubatmaq. - işləri sonraya atma. 1. yüklətmək. 

müttəhim edmək. - suçu ona atdılar. 1. düşürmək. salmaq. 

- yerə atdılar. 1. cırılmaq. qırılmaq. çəntilmək. - şalvarı tikişi 

atdı. - bəniz atmaq: sararmaq. rəngi uçmaq. - atdım atmaq: 

yerimək. - pambıq atmaq: pambığı yaylayıb, didib şişirmək. - 

təməl atmaq: köklənmək. - can atmaq: çox istəmək. - çənə 

atmaq: can çəkişmək. can vermək. 1. kəmişmək. saldırmaq. 

çıxarmaq. sürmək. bir nərsəni çıxarıb atmaq. 1. qomaq. 

qoymaq. yüklətmək. vermək. - hər kimə bir iş qoydu. - bu 

mala çox yük qoma. 1. savuşdurmaq. keçişdirmək. 
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keçirmək. iyilətmək. - savaşı savuşdur. 1. rədd edmək. rəf' 

edmək. qaldırmaq. - bu düşüncəni qaldır. - quşaq atmaq: 

soyunmaq. dincəlmək. 1. bıraqmaq. - postaya nə 

bıraqmalıyıq.  

- kündədən atmaq: yanılmaq. çaşıb yanqın, yanlış 

təprəşmək, davraşmaq.  

- qamçı atmaq: qamçı çalmaq. 

- təpəyi atmaq: patlamaq.  

- atıb tutarda, əlindən iş gəlməyib, susub durar: əsər 

əsərdə küsər: əsər əsərdə, susar, aldırma. 

- bir sorunu çözənməyib, kəsdirib atmaq. işin içindən 

çıxmaq, sıyrılmaq. - işi yaş görüb içindən sıyrıldı.  

- birinin könlünə atmaq: bıraxıb qoymaq. içinə düşürmək.  

- çək, biçə atmaq: qurə' çəkmək, daşlamaq.  

- dan atmaq: dan aydınlanmaq. gün ağarmaq.  

- göt atmaq: 1. can atmaq. çox istəkli olmaq. 1. çəkinmək. 

qaçınmaq. imtina edmək.  

- ox atmaq: oxlamaq. 

- gün atmaq: 1. günü günə satmaq. günü günə bağışlamaq. 

sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. ertələtmək. sonraya qoymaq. 

1. gün doğmaq, ışımaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- əl atmaq: salğıqmaq. salığmaq. təşəbbüs edmək.  

- göyə top atmaq: boşuna çalışmaq. pambığa qılıc salmaq. 

göyə savurmaq.  

- göyə top atmaq: pambığa qılıc salmaq. boşuna çalışmaq. 

göyə savurmaq.  

- aşın yeyib, daşın atıb.  

- aşın yedin, daşın atma. 

- gürəş atmaq, yapmaq: küştü tutmaq. gürəcmək. 

güctükmək. küştükmək. güləşmək. gürəşmək. guraşmaq. 

- hankı yel atdı: nə əcəb buralarda. 

- içinə para atmaq üçün, bir dəlikli, yuvrlaq qab: qumpara. 

dəxil. qalla. 

- imza yazmaq, atmaq, qoymaq, çəkmək.  

- işdən qoğmaq, atmaq: işinə son vermək. 

- kirizə daş atmaq: çirkov, pozuq suya daş atmaq: pozuq 

birinin pozuqluğun görstərməyə yar açmaq.  

- qabara atmaq: qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. 

pısıtmaq. osturmaq. 

- qamış atmaq: qamış qoymaq: 1. əngəlləməyə çalışmaq. 

imalə edmək. 1. qapalı söz söyləmək, toxundurmaq. 
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- qança atmaq: çanqalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. 

pəncələmək. icəşmək. ərişmək. sataşmaq. 1. qançalamaq. 

çanqalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. nərsəni 

ələ keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq.  

- qanına atmaq: qanına almaq: canına almaq: canına 

atmaq: içinə almaq: içinə atmaq: özünə almaq.  

- qapağı atmaq: 1.kötü bir durumdan qurtulmaq üçün bir yerə 

sığınmaq. 1. gizin, saxlın, sirrin açıb tökmək. 1. ifşa' edmək.  

- quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq: qanına 

girmək.  

- suç atmaq: qaramaq. xor görmək. xorlamaq. korlamaq. 

qınamaq.  

- suçun başqasına atmaq, yükləmək: qara yapmaq. qara 

yaxmaq.  

- yalan, kof atmaq: üstünə atmaq. kirlətmək. kitrətmək. 

qoşulamaq. ittihamlamaq. müttəhim edmək.  

- yana atmaq: yanqatmaq. yanatmaq. bir kənara qoymaq. 

ırqatmaq. ıraqlatmaq. qırağlatmaq. qırağa qoymaq.  

- baş atıb yuxlamaq: qafanı vurmaq. qafayı vurmaq. yatmaq.  

- top atmaq: top boşaltmaq. yazıq olmaq. sınmaq. iflas olmaq. 

- çox tükanların topu atıldı. - onunda topu atıldı. - topu 
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atmaq: ölmək. - oda topu atdı.  

- atıb yox edmək: savrumaq. savurmaq. sərf edmək.  

- daban atmaq: yaya yerimək.  

- daş atmaq: yandan yana söz atmaq, ilişmək.  

- qapaq atmaq {: 1. qaçıb sığınmaq. 1. tələsik qaçıb 

qurtulmaq}.  

- yağış damlır, atır: az yağır.  

- tırpan atmaq: qırıb keçmək. süpürü vermək. süpürtləmək. 

acıqlı iti yeyib bitirmək. - düşmana iyi bir tırpan atmışlar.  

- qaş atmaq: im edmək. imgəmək. işarə edmək.  

- qılınc atmaq: çalmaq.  

- yerindən oynadub atmaq: təpdirmək. fırlatmaq. - topun səsi 

taxcadaki qabları təpdirdi. 

- fırlatıb atmaq: huvlamaq. pərtavlamaq.  

- atıb savurmaq: yalandan öğünmək. avurt satmaq.  

- təpə atmaq: qan təpəyə sıçramaq: öfgələnmək. 

- bənzi atmaq: bənzi uçmaq: bənzi pozulmaq: sararmaq. 

- ağ atmaq: ağ buraqmaq: tor atmaq. tor qurmaq.  

- içəri atmaq: aşırtmaq. aşırmaq. oğurlamaq. yemək.  

- aşağ atmaq: aşağıya atmaq: yabana atmaq. etibar 
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edməmək.  

- can atmaq: üzənmək. çabalamaq. çalışmaq. hazırlanmaq. - 

quş yavrusu uçmağa üzənir.  

- çamır atmaq: ləkə sürmək. iftira yaxmaq.  

- dal budaq salmaq, atmaq: dallanmaq. dallanıb 

budaqlanmaq. yayqınlaşmaq. genişlənmək. 

- çalım atmaq, satmaq: çalımçılanmaq. çalımlanmaq. 

çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. 

qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, 

qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, 

sıyrılmaq.  

- göbək atmaq: çalxamaq.  

- boş atıb, dolu tumaq: gözlənmədik iyi sonuc, qazanc əldə 

edmək. 

- qol atmaq: hər yana can atmaq. 

- qulun atmaq: döl düşümək.  

- (suç + atmaq). suçatmaq: qara yaxmaq. töhmətləmək. iftira 

vurmaq.  

- başdan atmaq: üzərinə almamaq. qaçınmaq. savmaq. 

- çoz boy atmaq: çox uzamaq, uzatmaq. azıtmaq.  

- paxla tökmək, atmaq, açmaq: paxla falı: paxla ilə fala 
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baxmaq. 

- dan atmaq: şəfəq sökmək.  

- əl atmaq: üzlənmək. yüzlənmək. mütəvəssil olmaq. - gücə 

üzlənmək.  

- qol, əl atmaq: qol salmaq. 

- göbək atmaq: 1. çox sevinmək. 1.qarnın oynatmaq.  

- göyə, havıya atmaq: göyçürmək.  

- göz atmaq: baxmaq.  

- göz atmaq: gözdən keçirmək. göz gəzdirmək.  

- kötək, dayaq atmaq: döğmək.  

- rəngi atmış, qamış: ağçıl. 

- şəfəq, dan atmaq, sökmək. ağarmaq.  

- solub boyası atmaq: ağarmaq. 

- sorumluğu birinə atmaq, yükləmək: başına yıxmaq. 

- tarix atmaq: tarix qoymaq.  

- təməl atmaq: təməllənmək: təməl tutmaq: kök salmaq.  

- yana, qırağa atmaq: geçmək. durdurmaq. - bu konudan 

keçəlim. - yasa konusun keç.  

-bənzi atmaq: bənzi solmaq: bənzi uçmaq: rəngi sararmaq. 

- boy atmaq: boylanmaq. sərpilmək. sərvilmək. sivrilmək < 
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salvarmaq.  

- boy atmaq: böyümək. boylanmaq. baynımaq. gəlişmək. 

sərpilmək.  

- boyası atmaq, solmaq: ağarmaq. bozarmaq. 

- çığlıt atmaq: incə səslə bağırmaq.  

- atıb tutmaq: iləri geri qonuşmaq. qabarıq sözlər söyləmək. 

- atdığın vurmaq: kəsgin nişançı olmaq.  

- başdan atmaq: azdırmaq. başıboş bıraqmaq.  

- ayaq atmamaq: heç gedməmək.  

- qol atmaq, çəkmək: imzalamaq. 

- can atmaq: əl çalmaq. çabalamaq. qoşuşmaq. 

- dalqasına daş atmaq: birinin işin, dincliyin pozmaq.  

- dayaq atmaq: dayaqlamaq. kötəkləmək. döğmək. 

qırpalamaq. qırmalamaq. dayaq, kötək yemək: döğülmək.  

- dəmir atmaq: durub qalmaq (gəmi kimi).  

- əl atmaq, uzatmaq: 1. icəşiklik, sataşıqlıq, asqıntılıq, 

sarqıntılıq edmək. 1.bir nəyə girişmək, qarışmaq. 1. təcavüz 

edmək.  

- əldə sallayıb atmaq: dartmaq. 

- içinə atmaq: bıraxıb qoymaq. düşürmək.  

- pambığı atmaq: didmək.  
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- pambıq, yün atar kimi atmaq: didikləmək. didələmək.  

- tikiş:bir yeri, bölüyü tikmək.  

- üstünə atmaq: kirlətmək. kitrətmək. ittihamlamaq. müttəhim 

edmək. 

- silli, toxat çəkmək.  

- andacdan atmaq: andacın silmək: biri ilə ilişgilərin sona 

ərdirmək.  

- yün atmaq: yün çaqmaq: yünü ataraq yumuşaq duruma 

gətirmək. 

- atar oxu öltürür geyigi olmaq: birinin amansız düşmanı 

olmaq.  

- atqan oxu yazmaqan: usta avçı. kəsgin nişancı.  

- qara atmaq: amaca, hədəfə vurmaq.  

- arqan atmaq: kəmənt atmaq.  

- av atmaq: ağ atmaq.  

- can atmaq: saldırmaq.  

- danğ atmaq: şəfəq sökmək.  

- çaldış. qandış atmaq: qırcanmaq. burcunmaq.  
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atmaq  1. od açmaq: od at: atəş aç. 1. öldürmək. - özüvü at. 1. 

bətdəmək. taxmaq. - söz atmaq: taxılmaq. bənd olmaq. 

sataşmaq. sarılmaq. sarkılmaq. qösqanmaq.  

atmaq  admaq. yad. yaban. işdə olmayan. iş başarmıyan.  

atmalı  atılmalı. eşik. aşqal. dışatım. çürük. zibil.  

atmar  əldə oynanan aşıq topaq. topaç. oynanan aşıq. 

atmaz  - qaşıq atmaz: yemək çeşiti.  

atmıq  1. dirin (fars) (< dərin). əsgi. ətiq. qədim. 1. məni. bel. 

isperm.  

atmış  admış. ün almış. tanınmış.  

atmışıncı  atmışlı. atmışıncı illər: atmışlı illər. 

atnaqu  adnaqu. (< atlaqu. ötləqu. özləqu. aylaqu. ayraqu). yabancı. 

başqac. başqa. adınlarğın: ayrılarğın ötğılarğın. özğılarğın. 

başqalarının. adınağunun: ayrağının. özgəsinin. başqasının. 

adınlarğın: başqalarının. adınağunun: özgəsinin. başqasının. 

atnaqular  yadınqular. atınkılar. başqaları. ayrı ayrı başqa başqa 

kiməsnələr. 

atnalmaq  adnalmaq. aynalmaq. dəğişmək. dönəşmək.  

atnamaq  adnamaq. (< ad. yad). dəğişmək. pozulmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

atnaş  atandaş. qaraş. qarşıdaş. dənğdəş. dəngəş. tingəş. tinqdəş. 

bəsdəş. bəsəş. bəsiş. yarışdaş. yaraş. qoşuc. rəqib.  

atnatmaq  ednətmək: dəğişmək. bulunduğu haldən başqa bir 

duruma girmək.  

atpaltar  içdon. atdon. içgeyim. atgeyim. atsar. atsarı. atyama > 

atcama.  

atracıq  atlacıq. atılacıq. artılıq. süprüntü. süpürüntü. parcıq. 

paracıq. ovacıq. ovcıq. oğuntu. oğantı. oğcuq. çürük. çöp. 

çöv. köv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş).  

atranqtamaq  atranğdamaq. bərətmək. cəsarət taslamaq. 

atraş  adraş. ( d <> y ) ayraş. (ayrılmaq. acraşmaq. boşanmaq). 

vida. ayrılmaq sözü. - adraş ayağ: gedən kimsənin, 

köçmədən öncə verən qonaqlıq. 

atrat  (< atmaq). bir qurumdan ayrılmış qol. taktik yapımı. bir 

özəl görəv üçün, ordudan ayırılmış qol. məfrəzə.  

atrəm (fars)  adrəm (fars). < atırım. 1. aşırma. 1. yaraq. silah. 

atrı  1. adrı. ayrı. ayıran. arıyan. təmizləyən ayqıt. müməyyiz. 

1. ətir. iyi qoxu. iyi qoxu saçan.  

atrıq  adrıq. ayrıq. geçinməz. geçinəməz. boş. yoxsul. yoxsun. 

qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. 
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bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. 

tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac.  

atrıl  adrıl. < ayrıl. 

atrılmaq  1. adrılmaq. özgərişmək. ötgərişmək. adgərişmək. 

dəğişmək. 1. asrılmaq. açrılmaq. açrılmaq. ayrılmaq.  

atrım  adrım. (< adır: ayıran). keçə. örtük. pətu. 

atrımlamaq  adrımlamaq. manqmaq. çamdımaq.  

atrış  adrış. ayrış. ayıraş. arıyış. çatal (> çarrah). yol ayrımı. 

atrışmaq  ayrışmaq. birbirindən ayrılmaq. ayrışmaq.  

atruq  edin. atın. adın. ayın. azın. ayrığ. ayrı. başqa. dışında.  

atsa  - atsa atsa: asta asta: adım adım. atıv atıv. addım addım. 

bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar.  

atsalış  yarış. 

atsamaq  atmağa yazmaq.  

atsan  - itə atsan yeməz: çox pis, dəğərsiz.  

atsanış  altsanış. atduyu. altduyu. zehniyyət.  

atsar  atsarı. içdon. atdon. içgeyim. atgeyim. atpaltar. atyama > 

atcama.  

atsarı  atsar. içdon. atdon. içgeyim. atgeyim. atpaltar. atyama > 

atcama.  
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atsay  adsay. adına sayqı duyulan kişi.  

atsinəyi  qarçibin.  

atsınmaq  adsınmaq. adlanmaq. çavıqmaq.  

atsız  adsız.  

atsız  adsız. 1. yoxsul. kimsəsiz. 1. ünsüz. tanınmayan. 1. 

şərəfsiz. pis adlı. addan düşmüş. 1. anonim. toxalaq.1. 

ad almamış. ( adsız xəstəliklər inidilik "incitməməni, sərətan, 

kanser, rak" sözlərilə tanınır). 1. işi, etgini, izi qalarkən, 

yapanı bilinməyən konu. 1. bilinməyən. məchul. 1. adlı, 

tanınmış olmayan. 1. bulursuz. bilirsiz. bəlirsiz. bəlirsiz. 

məcvhul. 1. baş barmaqdan dolayı, dördüncü barmaq.  

atsoy  altsoy. ağsoy, əşraf olmayan. atqat. altqat. 

atta  (cocuq dili). 1. dədər. gəzmə. dışarı. obbalar. - atam hanı? 

- atan attaya (obbalara) getdi. 1. attıy. ata. 

atta  adda < adı ötə. arın bir ünə, şöhrətə yiyə olan. - bu 

ölkənin adıötələr (addalar) qurumu. 

attaqan  addaqan. iradgir. 

attaqi  addaki. ən son. - addaki çəkkiçə: son sınıra qədər. 

attalamaq  addalamaq. xatırlamaq. 
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attam  atdam. atdım. addım. ataq. atam. atım. ayaq. qədəm. - 

ataq ataq: azar azar.  

attamaq  addamaq. ad tutmaq. yadavərlik. yad edmək. yaddama. 

attan  atdan. - igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur 

atdan düşə, adlana.  

attaş  addaş. adlaş. ataş. adaş. bir ad daşıyanlar.  

attəri  at dəri. alt dəri. endoderm. zar <> sar. gövdənin iç 

bölüklərində olan yufa, incik, nazik dəri.  

attı çaplı  şanlı şöhrətli. 

attıq  altıq. giriş. girik. antirə. (# üstük: üslük: deser).  

attıqı  atdığı. - dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, atdığı çör çöp, 

odun, ağac parçaları: qarqalaq.  

attım  atım. addım. (< atılmaq). 1. (< atım: yeriyişdə iki ayağın 

basdığı aralıq. yürüşdə (yerişdə) iki ayağ basılyan aralığı). 

atım. adım. ardıl. ardım. atrım. attım. atlım çat. iki ayağın 

aralığ. 1. (. <> q) qədəm. qama. atdam. atam. atım. ataq. 

ayağ. {1. bir kərədə ayağla gedilən aralıq, fasil. 1. bu aralığı 

gedən arac, demək "atılmaq aracı: ataq ( t <> y ) ayağ)}. 1. 

yarım arşınlıq ara ölçüsü. - iki atım boyu vardır. 1. uğur. 

şans. meymənət. - atım gətirən: şans gətirən. - atımlı: {1. 
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şanslı. 1. yeriyən. attım atan. ilərləyən. 1. davamlı. paytalı. 

payıdar.}. 1.bir addım aralıqlı, tutarındakı ölçü. - adım 

adım: atıv atıv: addım addım: atsa atsa: asta asta: bala bala. 

yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. 1. iz. 1. uğur. qədəm. - 

addımlı: qədəmli: uğurlı. 

- atım atlamaq: sıçramaq. tollamaq. - mən buradan bir ayağ 

atmam.- atım atım: ağır ağır. yavaş yavaş. - atım almaq: 

atımını tək almaq: gözətliyərək, ehtiyatlı davranmaq. - adımın 

geri almaq: quşqulanmaq. peşmanlaşmaq.  

- ataq ataq: azar azar. 

- xoş gəldiniz atım gətirdiniz. - atımlı: - ayağ çəkən: dalı 

oturan. yanaşmayan.  

- açıq, iri addım: dəvə dabanı.  

- addım addım qarış qarış. incədən incəyə. heç nərsəsin, 

yanın bıraxmazın sezərək.  

- topraqda atdımların izi ilə açdlğl yol: çığır. - gərmə atdım: 

yekə, gen atdım. 

- dəvə adımlı, addımlı: ağır ağır, salınaraq yerimə.  

attımlamaq  atdımlamaq. 1. atdımla ölçmək. 1. yayaqlamaq. yerimək. 

gedmək. ayağlamaq. hərəkə edmək.  
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attımlıq  atdımlıq. bir atdım aralığı.  

attırı  atlatı. artırıq. əkmə. yükləti. abraq. apraq. abartı. 

abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. 

şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. 

gəbrəti. qatma. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. 

mubaliğə. iğraq.  

attırıçılıq  atlatıçılıq. artırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. 

ötşürçülük. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. yüklətiçilik. 

gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. 

ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

attırmaq  atdırmaq. 1. azdırmaq. 1. bir atıya, işə qoymaq, 

buyurmaq, məcbur edmək. 1. pozuğluq, hərzəlik, 

qəhbəlik edmək. - boşanandan bəri, damda bacada atdırır.  

- duman atdırmaq: 1. tozalamaq. tozmaq. pozalanmaq. 

şişinmək. 1. öndə gedib, qolaylıqla işi başarmaq, qılmaq. 1. 

yıldırmaq. yılqıtmaq. qorxmaq. ürkütmək. 1. yel qoğmaq. 

boşuna işləmək. 

attıy  attuv. atta. ata.  
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attos  at dos. at dost.içdən, çıxar gözətmədən (mənfəət 

gözləmədən) dostluq, yoldaşlıq edən. özgəçi. sənçi.  

attutma  adtutma. adtutuş. adıqlanma. adıqlanış. adlanma. 

adlanış. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

attutuş  adtutuş. adtutma. adıqlanma. adıqlanış. adlanma. 

adlanış. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. 

ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə.  

attuv  atta. attıy. ata.  

attuyu  atduyu. altduyu. altsanış. atsanış. zehniyyət.  

atuq  1. bax > azıq. itik. itmiş. bəlgisiz. 1. aduq. adğuq. ağduq. 

pozuq. bəlirsiz. dəğişik. qarışıq. 1. azuq yer. atırqan. 

adırqan. atır: adır. yüksəklik. təpə. təl. 1. ədük. ötük. ayağ 

qabı. ayağ atmağa, yeriməyə yarar arac.  

atuqlamaq  atuğlamaq. adıqlamaq. tanmamaq. qərib görmək. 

yadırqamaq.  

atulamaq  dağ yoxuşun çıxmaq.  

atun  adun. atun. yılxı. ılxı. at yığını, sürüsü.  
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atunçi  adunçi. yılxıçı. ılxıçı. at yığısın sürən, götürən.  

atuşlı  yalovlı. yalavlı. yanığlı. yaşamlı. yaşmal. güclü. 

qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. 

coşqar. qeyrətli. enerjili.  

atuşluq  atışlıq. yalovluq. yalavlıq. yanığlıq. yaşamlıq. güclülük. 

canlılıq. coşumlıq. coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. 

coşatanlıq. coşqarlıq.  

atuşluq  oduçluq. odquçluq. coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. 

coşatanlıq. coşqarlıq. alovluq. alavlıq. yanığlıq. coşmışıq. 

qızmışıq. həyəcanlılıq 

atutlamaq  adutlamaq. avuclamaq.  

atuv  ərməğan. əkdi. əkit. qonca. sovğat. sovğa. kado.  

atuvluq  iydəlik. sovğalıq. savqatlıq. sovğatlıq. sovqətlik. 

sovqətin. savqatın. bağışlıq. bağşıtlıq. töhvəlik. hidyəlik. 

atüstdən  at üstdən. öylə böylə. ayağ üstü. diqqətsiz.  

atverilgən  adverilgən. adına layiq, ününü taxmış kişi.  

atya  > hidyə. sağav. dartış. dartıq. veriş. ödül. bağış. 

atyal  adyal. (< adır: ayıran). örtük. pətu. adrım: keçə. 

atyama  > atcama. içdon. atdon. içgeyim. atgeyim. atsar. atsarı. 

atpaltar.  
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atyapı  altyapı. kökyapı.qabaltı. daban. binövrə.  

atyol  altyol. atkeçit. altkeçit. atgədik. altgədik. 

atzamaq  atızlamaq. kərmək. kərtmək. toprağı kərdilərə bölmək. 

toprağı bətdəmək sədləmək. 

av  (ev. ov). 1. toplama, yığmaq işi. 1. ovlanan nərsə. şikar. 

avçılıq. 1. topar. saraylı. toplanma yeri.1. ay. yox. qoğma, 

rədd edmə sözü. 1. uv. ov. ağ. tor. pərdə. filə. yavluq. 

örtük. şal. başörtüsü. yeni gəlinin başına örtülən şal. 

örtü. 1.qənimət. 1. avul. qışlaq. köçəri ellərin otraq yeri. 

yurd. kənd. köy. məntəqə. 1. ov yeri. ovlaq. avlaq. 

qamırqa. 1. sığın. geyik. ov.  

- av çağı: av çağı. quşlaq.  

- av, ov yeri: avlaq. ovlaq. - həlqə qurub ovu ortaya almaq: 

cirgə. çirqə.  

- av avlamaq: av yapmaq.  

- av güdülən yer: püsgü. pusu. kəmin. gözləği. 

- av avlandı, tav tavlandı: iş olub bitti.  

- av havası: puslu, dumanlı hava.  

- ava gəlməz quş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.  

- ava gedən avlanır: qonşuya düşən, sənədə düşə bilər.  
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- av it çeşiti: baraq. bağaq. 

- tor, ağ kimi olub, av tələsi çeşitlərindən: dolamıq.  

- sürək avı: qoca av: avçı topluluğuyla, ovı qurşataraq yapılan 

ov. 

- qara avı: ormanlarda yetişən, taflana oxşar bir bitgi.  

- ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca: qaçağan. 

- qapanav: qapanov: ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan 

avlama, ovlama çeşiti.  

- av atmaq: ox atmaq. avlamaq.  

- bir kərə av dedim, olmaz. - avladı: rədd etdi.  

- av saxlaqan: ac tutan.  

- av bulub, utdu getdi.  

- av avlamaq: qənimət bülüb tutmaq.  

- av əti: qara ət: yabanı heyvanların əti.  

- sürgün avı: atlılarla avı qoğub sıxışdırıb izləmək. 

- sürgün avı: avı qaçırıb ortaya quşatırkən vurulan av.  

- sürgün avı. urğun. geyik sürüsün ortalayıb olunan av.  

- urğun avı.  

- ava gedmək: yazqa barmaq.  

- av saman: doğum sancısı çəkən qadının üzərinə yatırıldığı 
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saman. - çapıy anasın av samanda tanır: cocuq anasın av 

saman tanır.  

- çibin av: örümcək ağı.  

- qıbı av: örümcək ağı.  

- av çapmaq: bulanıq görmək.  

- av çabqan: qataraqt.  

- gözqə av çapmaq: qataraqt olmaq.  

- gözqə av tüşmək: qataraqt olmaq.  

- av almaq: yeni gəlinin başına örtülən şalın ikinci qün törənlə 

açılması.  

av  ev. öy. - oxav. oxuev. oxöy. danişgədə. - sonav: sonöy: 

sonev: son duraq. sin. qəbir.  

ava sava  salına salına. yalpayaraq. sallana sallana.  

- ava sava yerimək: sallanaraq yerimək.  

ava  1. ağı. 1. kölgə. 1. ova. baqa. böyük dədə. dədə. cədd. 

1. ova. hav. hava. hə. bə'li. belədi. 1. ov. eyvay. şaşma 

simgəsi. acıma bildirən bir söz·. - ov, bu nə işdir: ava bu nə 

işdir. - ava ava, bunu demə. - eyvay nələr oldu. - ov ov, 

neynirsən: ava ava neynirsin: eyvay, neynirsin.  

avac  hamaş. ortaq.  
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avaq  avağ. naz. 

avaqlı  avağlı.dəğərli. hörmətli.  

aval  avar. (avlamaq: tutmaq). 1. tələ. duzağ. 1.qəza. qada. 

qadağ. bəla. 1. tutaş. savaş. {> ağal (fars)). 1. avara. 

şaşqın. çaşqın. bön.  

- aval aval: avara avara. şaşqın şaşqın.  

avalaq  avanaq (< av). budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. 

qanırıq.sadə. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz.  

avalamaq  avmaq. avlamaq. avdarmaq. yığmaq. toplaşmaq. 

üşüşmək.  

avalanmaq  1.oyalanmaq. ovalanmaq. hovalanmaq. havalanmaq. 

məşqul olmaq. əğlənmək. əklənmək. 1.ovalanmaq. 

yuvarlanmaq. dövr edmək. çərx vurmaq. dönmək. 

yumalanmaq.  

avalca  andavılca. anayıca. ənayicə. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 
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qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

avamaq  avlamaq. abamaq. ablamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq. 

yapamaq. mən' edmək.  

avan  1.abın. aban. alban. alvan. ulu. yüksək. ali. 1.alay. 

məsxərə.  

avan  alvan. abın. aban. bax > alban. 

avana  avanqı. kölgə. qaranlıq.  

avanaci (fars)  < avantaçι: aldadιcı. dolandιrιcı.  

avanaq  avanağ. (< avlanmaq: tutulmaq). 1.(> avəng (fars). havəng 

(fars). həvəng). 1.avlanmış. tutulmuş. asılı. asıq. asıqı. 

avlaq. axmaq. qəfil. avara. işsiz. aylaq. boş gəzən. 

havayı. tez, çox avlanan, aldanan. alıq. şaşqın. bonğ. 

bon. şaşıq. şaşqın. axmaq. abdal. 1. asılı. bağlı. 1. qolay 
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avlanan, qandırılan. alınğan. 1.bön. anayı. bozbaş. 1. 

avalağ (< av). budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. 

qanırıq.sadə. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 1. avnağ. 

avınağ. (< av: bağlı, tutuqlu). tez qandırılıb, aldanılan, çox 

tez sevinən, avınan, öyünən. alıq. çaşqın. bön. gic. 

abdal. səfeh. 1. qaqabaş. qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

kəndini bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. abdal. 1.qaqavaş. qaqavan. qaqavac. 

qaqabaş. koğalaq. kovalaq. koralaq. korkoran. gic. alıq. 

bön. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə.  

avanaqca  axmaqyana.axmaqca. abdalca. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 
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qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

avanaqlıq  (< avlanmaq: tutulmaq). 1. avlanlıq. aldağlıq. alıqlıq. 

alsıravlıq. şaşqınlıq. 1. avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. 

salaklıq. çalaqlıq. alıqlıq. 1. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. 

qaqavanlıq. qaqavaclıq. koğalaqlıq. kovalaqlıq. 

koralaqlıq. korkoranlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. 

axmaqlıq.  

avanqı  avanğı. avana. kölgə. qaranlıq.  

avansız  apansız. ansız. ansızın. birdən.  

avar  1. < av. toplam. 1. avran. avarna. çaqnaş. təsadüm. 1. 

avraq. oğraq. oğuq (< oğmaq). hər nəyin oğuntusu. toz 

topraq.1. ağar. qavar. qara. xətər. 1. axşama yaxın vaxt. 

1. xərab.  
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avara  < ayvara. 

avara  < ayvara. (< aylanmaq: dolanmaq). (ayalan: aylanan. aylaq. 

aval. dolanan). 1. yalkav. tulaz. aciz. işsiz gücsüz. şaşqın. 

çaşqın. bön. qala. salsürü. sərsəri. dolaşan. dolaşqan. 

gəzər (> kəzər (fars)) axmaq. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş. aylaq yaylaq. aylaq haylaq. işsiz gücsüz. 

sərsəri. arvara. aravar.qarışıq. qatıq. asmar. asıma. 

asıvan. asılı. sallaq. alağan valağan. evsiz eşiksiz.boş 

gəzən. boş boşuna sarılıb dolanan kimsə. sarqır. sarıl. 

yesir. çaqqal. çaqal. qayta. başıboş. baybaş. küçələr 

avarası. kəsəoğlu. darqaşayırd. - qala qalmaq: avara 

qalmaq. 1. alamıq. alaman alaxan. yersiz işsiz. aralıq kişi. 

1. ayağyalın. qızıl ayağ. sayaq. baldırçıplaq. 1. aravıc. 

araval. 1. avanaq. aylaq. boş gəzən. asıq. sallaq. işsiz. 

havayı. tölük. bacarıqsız. əlsiz. əlsiz ayağsız. 1. aylaq. 

təmbəl. 1. qalac. iş bilməz. kic. kal. 1.çataq. alışmaz. 

başdaş. baybaş. boluşsuz. çapsız. çatımsız. çevrimsiz. 

çevrişsiz. duruğsuz. durumsuz. həşəri. pisqılıq. pisrəftar. 

törəsiz. tutamsız. tutma. tutmaz. uymaz. uzlaşmaz. 

yaramaz. yarşın. zorbal.yarçın. biçişsiz. qılısız. qırbal. 
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qırban. çalan. çalanğ. bədəxlaq. əxlaqsız. qalın. 

tərbiyəsiz. əxlaqsız. ədəpsiz. taxımsız. xuysuz. 1. 

həvərə. avara. yava. hava. qırbal. qırban. işə yaramaz. 

işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. 

ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. aylan. aylaq. 

qalbara. ağılsız. budala. çaqalas. çaqbaş. gidəcəği yeri 

bilməyən. aylanıvıq: sərsəri. qəzməyi səvən. yerində 

durmayan. baştaq. sərsəri. səfil. ipsiz. qopuq. ormaçı. 

boş. qursavay. haylaz. qalaq. havayi. boşun. qalaq. 

sərsəri. başı boş. qavqalaq. təmbəl. salsar. tıqırıqsız. 

sərsəri. qopuq. uğraş. qazaq. gəzək. başı boş. salsar. 

sərsəri. sayaq. boş. zampara. məşquliyyət. iş. qayğı. 1. 

yalvara. aciz. ( - arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, 

onun sözündən çıxamayan yalvara, avara, aciz ərkək: 

qalbıq. çalbıq. çılbıq. arvadağız). 1. yalvara. yalavac. yalvac. 

yalız. yalıt. yalzan. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. 

arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıqanış. bıqmış. 

qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. 
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yorqun. yıpraq. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 

cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. 

başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. 

buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. 

qaq. qax. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. iqtidarsız. əlsiz. pəst < 

pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. 

yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə 

yatmayan. kavran. qabran.başarıqsız. 1. yava. hava. 

həvərə. hevərə. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. 

aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. 

çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

bihudə. faydasız.  

- qoylarnı qoşqa yıysam, andan özqə avaram qalmaqandı: 

qoyunları ağıla soxsam, ondan başqa işim qalmadı.  
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- avara qalma: anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. qalav. 

qalaq. mat. alcıranğ. heyran.  

- avara, yiyəsiz, küçə iti: qanıra. 

- avara avara: aval aval. şaşqın şaşqın. 

- küçələr avarası: çaqqal. çaqal. qayta. başıboş. baybaş. 

darqaşayırd. 

- avara!: açıl!. 

- avara dolaşmaq: boş aylanmaq.  

- avaralar topluluğu: qarqa dərnəği, it yığnağı. 

avaraçılıq  1.çaqqallıq. çaqallıq. başıboşluq. darqaşayırdlıq. 

1.gərgiş. gəriş.qarmaqarışıqlıq. 

avaraqor  avaragor.sümsük. samsaq. salsarı > sərsəri. dərbədər. 

avaragor. 

avaralamaq  avutmaq (ağızda saxlayıb, çeyniyib, nə utub nə tüpürmək). 

alay qolay edmək. ortalamaq. yubatmaq. tə'xir edmək. 

savsalamaq. savsayamaq. sayaqlamaq. sayqalamaq.  

avaralaşmaq  1. aylaqlaşmaq. pərişanlaşmaq. 1. qırbalaşmaq. 

qırbanışmaq. daldalaşmaq. dalbadallaşmaq. 

dərbədərləşmək. qılqısızlaşmaq.  

avaralatmaq  talaşlandırmaq. qayğınlandırmaq.  
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avaralı  talaşlı. əndişəli. oyalı. qayğılı.  

avaralıq  1. avanaqlıq. salaklıq. çalaqlıq. alıqlıq. salsürlük. 

sərsərilik. dolaşqanlıq. gəvşəklik. battalıq. işsizlik. 

qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

qaranqaşlıq. təmbəllik. sərsərilik. başıboşluq. aylaqlıq. 

pərişanlıq. 1. avarlıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. heyranlıq. 

qarıplıq. qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. 

çaşqınlıq. 1. qırballıq. qırbanlıq. dalbadağlıq. dalbadallıq. 

dərbədərlik. qılıqsızlıq.  

avarasız  talaşsız. əndişəsiz. bəsit. qolay.  

avarlıq  avaralıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. heyranlıq. qarıplıq. 

qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq.  

avarna  avran. avar. çaqnaş. təsadüm.  

avartılan  avardılan. ovgili. oğgili. oğulmuş. döğülmüş.  

avat  ovad. 1. uvat. abad. 1. ovad. ovlaq. nərsənin yığvasını, 

bolluğunu, çoxluğu göstərən söz. 1. açıq. göstərli.  

avatan  avadan. görməgəy. gözəl. unayli. onğaylı. ovlayan. iyi. 

uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. yağşıqlı. 

gəlşikli. görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. 
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qəşəh. çəkişli. şəkilli. içən. içəgən. çəkici. hopan. 

cəzzab. cazib.  

avatanlıq  avadanlıq. 1. avlamaq aracı, vəsayili. 1. işləmək aracı. 1. 

abadanlıq. bolluq. islik. varavanlıq. 1. bəzək. 1.tikək tikək 

(> deh (fars)). kənd. köy. rusta. 1.oğadanlıq. 1. ufaq tıəfəq 

araclar. 1. arac qutusu. 1. qab. - saxsı avadanlığı ulaş 

(yamaq) götürməz. 

avatmaq  (< ağıtmaq: ağrıtmaq). acıtmaq (ağıtmaq). 

avay  ayav. yavaş. diqqət. avaylab: yavaşca. diqqətlə. avaysız: 

dincsiz. 

avaylab  yavaşca. diqqətlə.  

avaysız  dincsiz. diqqətsiz. titik. 

avaz (fars)  1. < ovaz < ağız. obon. tavış. davış. dobuş. hava. nə'rə. 

yüksək pərdəli səs. çığlıq. çağlama. səs. nida. 

çağırma.1. ( v <> p ) apaz. ovuc. - bir apaz buğda.  

- ağız ağız çağırmaq: yüksək səslə, olduğu gücüylə 

bağırmaq.  

- avaz qopu: qırtlaqta yer alan səs yarığı.  

- avaz singirmək: səs teli.  

avazçı  ağızçı. vaiz.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1080 

avazə  < ağıza. yüksək səs. bağırma.  

avazlamaq  1. < ağızlamaq <. səsləmək. 1. ( v <> p ) apazlama 

ovuclamaq.  

avazlı  ağızlı. ötücü. nəğməçi. oxuyan.  

avcı  ovçu.  

- könül avcısı: 1.ürək aparan, alan, çəkən. 1.başqalara 

sevilən. sevimli. içgin. 1. keçici ilgilərlə sevinib, uğraşan kimsə. 

çapqın. çalamıt. - avçıların girdiyi, gizləndiyi yer: gömü. 

gömə. gövü. gövə. gömültüq. pusu. püsgü. 

avcıqar  yüksək. ucaya ərmiş. ərən. ən yüksək.  

avcıqız  evcığız. əvciğiz. evcığaz. evlək. kiçik ev.  

avcıl  avlayıcı. av işinin uzmanı.  

avcuman  (< av. ev). 1. top. toplu. tığın. yığın (< yığıqın). eldar (< 

eldər). idarəli. - avcuman qadın. 1. iqtisad.  

avcumanlıq  iqtisadi. 

avçı  - ovçuların, içinə girib, pusu qurduqları ağaclıq yer: 

pusqu. kafa < qapa.  

- avçı quş: sancar > səncər. 

avçı  1. oxçu. ağçı. ovçu. avlayan. aylanvıc. qapıcı. qapçı. 

qarazan. qarazçı. qaraşçı. atıcı. iyi nişançı. nişanəçi. 
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şikarçı. səyyad. 1. gizli savçı, görəvçi. 1. alıcı. qanquduz. 

qanutuz. yırtıcı. avlayan. yaxalayan. arayan.  

- avçı quş: alquçi. alğçi. alıcı.  

- qadın avçısı: qadın ovçusu: qızları, qadınları başdan 

çıxaran erkək. arvadbaz.  

- alıcı (yırtıcı) quş: ov quşu. - alıcı (yırtıcı) quşun ömrü az 

olur. (saldırqana, günlərin biridə saldırılır). 

- doğanlardan olub, ondan güclü avçı quş: çaqırdoğan. 

balaban.  

- dilavçı: dilavçısı: casut. casus. 

- avcı bölüyü: çabuq davanmaq üçün ağrıq, yükü azaldılmış 

bölük.  

- ovçunya yardımçı heyvanların alışdırma (bir işə, alışıqlığa 

bağlama) işi.(it, quş kimi): bağ. bav ( < bağlama).  

- avçı topluluğuyla, ovı qurşataraq yapılan ov: sürək avı. 

qoca av.  

avçı  avçu. ovçı. quşçı. qaratqu. şikarçı. - ovçuların saçma 

barıt qabı: qarqa. qarqı. qarqu. qarqılıq.  

avçılıq  - avçılıq edmək: quşlamaq. ov ovlamaq.  

- axşam alaca qaranlıqta yapılan avçılıq: öngəzə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1082 

avçıman  evçimən. evçiman. 1. kümə. top. kürtük. yığın. 1. 

dolandıran. idarəli. dəğirli. dərli toplu. ev eşiyi, iş gücü, 

topluluğu iyi dolandıran kimsə.  

avənq  avəng (fars). havəng (fars). həvəng < avanaq. avlanmış. 

tutulmuş. bağlı. asılı. asıq. asıqı.  

avı  ağı. zəhər. acı. 

avıcqaqa  avıcqağa.qoca adam. yaşlanmış. 

avıçqa  apqaç. ( 1 < ağıçqa. 1 < apışqa. - apa: böyük) ağsaqqal. 

elcə bilən. şeyx.  

avıl  ağıl. 1. uçqurun, nərsə bağının keçdigi yol. gədik. 1. 

şəhər. kənd.  

- yanavıl: xəlvətxana. yanev. yanoda. yandam.təkdam. 

daldam. diboda. dibotaq. qurna. qırağ yer, dam, otaq. 

avılı  bax > ağılı. 

avılsuv  avıl suv avğıl suv. avılus. mə'dən suyu.  

avılus  < avğıl suv avıl suv. mə'dən suyu.  

avın  1. avun. avlan. alış. adət. 1. oğun. bölüm. - avın avın: 

oğun oğun: bölüm bölüm.  

avınaq  avınağ. sakinləşmiş, könül rahatlığı içinde olan. yüngül. 

yengəl. 
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avınc  alışma. avunma. öğrəşmə.  

avınc  avunc. oğunc. təsəlli.  

avınc  bax > avunc.  

avıncaq  oğuncaq. kiçicək.  

avınçı  avınçu. 1. avunulan. alışılan. 1. öğrənci. şagird. 1. kilfət.  

avınçu  bax > avınçı.  

avınmaq  1. ağınmaq. ağrιmaq. acınmaq. acı duymaq. sızlamaq. 

zəhərlənmək. avışmaq. narahat olmaq. 1. avınmaq. 

öğrənmək. alışmaq. içərmək. 1. ağınmaq. avramaq. 

avışmaq (avutmaq: yuvatmaq). 1. tutunmaq. avunmaq. 

alışmaq. adət edinmək.  

avıntırmaq  avındırmaq. ağındırmaq. avratmaq. ağrιtmaq. dövmək. 

avışdırmaq. incitmək. xorlamaq acıtmaq. zəhərləmək. 

avır taqırmaq  avır dağırmaq. axıtıb dağıdmaq. alt üst, astın üstün 

eləmək. evirib çevirmək. - hər bir nərsəni avırdı tavırdı: 

tökdü dağıtdı.  

avırsınmaq  ağırsınmaq. üşənmək. zoruna gəlmək.  

avırt  avırd.- qaşıqçı avırdı: ovurdu çökük. çökük yanaqlı.  

avışqa  apışqa. abışqa. uşqa. (< av. qap). 1.yoldaş (ər arvad). 

həmsər. zocə. 1. içdən. içdənli. könüllü. 
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avıt  avıtı. yumşaq. sevik. mehriban.  

avıtı  bax > avıt.  

avıtmaq  ürəyin ələ almaq. dilə tutmaq. oyalamaq. mehribanlıq 

edmək.  

aviz (fars)  (vız <> sıv) < asıv. < avuz. < asuv. asuğ. asılı. aslaq. 

tutqun. vurqun. salqun. düşgün.aslaq. aslıq. sırğav.  

avizan (fars)  < asıvan. 1.asılı. asmar. asıma. avara. qırbal. qırban. 

sallaq. aslaq. 1.mat. gic. heyran. 

avizeş (fars)  (vız <> sıv) < asıvaş. aslağış. aslığış. salğavuş. savarış. 

döğrüş.  

avqalıq  ovqalıq. oxlıq. 1. uzun qollu, başı torlu balıq avlama 

aracı. 1. uzun qollu, başı qurşaqlı (kəməndli) malqara 

tutmağa yarar arac.  

avqamaq  oğqamaq. oğmaq. ufalamaq.  

avqan  ovğan. 1. ovan. gəbə. yüklü (inək). 1. avuntu.  

avqanlı  avcanlı.  

- avqanlı olsun: avğanlı olsun. (avçılara deyilən söz).  

avqar  1.yaxalac. toxunac. toxac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. qapac. 

qavrac. qavac. bulğac. bulac. saxlac. saxac. qasqac. 
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qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac. 1.avlayan. 

avlac. qandıran. aldatan. çalğan. çalan. torlayan. 

oğurlayan. 1.toxunac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

1. qarmaq. avlamaq, tutmaq ayqıtı. 1. bozqır bildircini. 1. 

toplayan. avşar. avgar. təşgilatçı. 1. avşın. ovamaq 

ayqıtı. silah. yaraq. pusat. sipər. 1. arvad. 

avqar  ağqar. böyük. toplu. avlu. ağalığa, böyüklüyə yiyələnən. 

avqıl suv  avğıl suv. avıl suv. avılus. mə'dən suyu.  

avqın  ovqın. oyqın. oyqun. oğun. 1. güdük. gük. duvar dibindən 

su yertməyə olunan dəlik. duvar altında su axımı üçün 

açılan su yolu. 1. kəriz. qarım. kanal. kanalizasyon. 

avqırmaq  haflamaq. hürmək.  

avqöz  avgöz. ağgöz. 1. gözünə ağ düşmüş. 1. acgözlüyü 

bağlanmış.  

avqun  bax > avqın. 

avquşu  - qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

avla  metatez > lu. lüv. lüvə. sayılara ək olub. ''bir yerdə'' anlamın 

onlara artırır. - altavla: altısı bir yerdə. - beşəvlər beşi birgə. 

bahəm. - ikəvlə. - üçləv. - dördəvlə.  
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avlac  avlayan. avqar. qandıran. aldatan. çalğan. çalan. 

torlayan. oğurlayan. 

avlacaq  - avlacaq, aldab, satşan kişi: qaltaq kişi. 

avlaq  aylaq. 1. qotan. kotan. ağıl. 1. ovlaq. av, ov yeri. 

qamırqa.1.qır. ova. açıq yer. çayır. 1. axmaq. avanaq. 

qəfil. 1. çapıq. sapıq. çaşıq. iğfal olunmuş. münhərif. 1. 

oynaq. çuxur. evlək. ivlək. əvlək. evlək. güh. arx. su yolu. 

ovlaq. oylaq. dərə. 1. ovlaq. yatlaq. yataq. 1. ovlaq. 

quşlaq. avlanacaq quşların çox olan yeri. 1.av yeri, av 

olanı. avın bulunduğu yer. 1. avlanma yeri.  

avlaqı  avlağı. çalı çit.  

avlaqlamaq  qotanlamaq. kotanlamaq. aylaqlamaq. ağıllamaq.  

avlalmaq  avlanmaq.  

avlam  toplam.  

avlama  - ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, ovlama 

çeşiti: qapanav. qapanov.  

- ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə) çeşiti: 

zıpqın çıpqın.  

avlamaq  1. toplanmaq. üşüşmək. yığışmaq. - hammı evə avladı. - 

hər nəyin avlayıb getdi. 1. basmaq. - it geyiki basdı: it ovı 
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avladı, tutdu. 1. avalamaq. avmaq. avdarmaq. yığmaq. 

toplaşmaq. üşüşmək. 1. anqızmaq. içərləmək. çevirmək. 

əhatə edmək. 1. anğdamaq. haqlamaq. izləmək. 

sonlamaq. ayağlamaq. axdarmaq.1. evləmək. ağıllamaq. 

çevrələmək. toplamaq. üşütmək. yığmaq.1. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. ovlamaq. 

qınsamaq. qaplamaq. tutmaq.1. qaplamaq. örtmək. 1. 

avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. 

köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. 

qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. 

alğılamaq. tutmaq. almaq. 1.yaxalamaq. duzağa 

düşürmək. 1. <> qavalamaq. qoğalamaq. 1. avamaq. 

abamaq. ablamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq. yapamaq. 

mən' edmək.  

- yel avlamaq: iti iti gedmək. uçmaq.  

- milçək avlamaq: boş, ufaq təfək nərsələrlə uğraşmaq.  

- avlamaq aracı: avadanlıq.  

- av avlamaq: qənimət bülüb tutmaq.  

- bulanıq suda balıq avlamaq: fürsəti işə tutmaq.  
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- könül avlamaq: ürəyə girmək. özün istətmək, sevdirmək.  

- könül avlamaq. ürəyə girmək. özün istətmək, sevdirmək. 

avlan  avın. avun. alış. adət.  

avlanan  - qolay avlanan: avanaq. qandırılan. alınğan.  

- tez, çox avlanan, aldanan: avanaq. alıq.  

avlanış  iğfal olunma. 

avlanmaq  avlalmaq. 1.ovlanmaq. aldanmaq. qandırılmaq. oyuna 

gətirilmək. 1.uvlamaq. qabaqlanmaq. qöyləşmək. 

yerləşmək. ağıllanmaq. düzəltmək. uvlamaq. ayarlamaq.  

avlaşmaq  (a <> e) evləşmək. əvləşmək. toplanmaq. yığılmaq. bir 

yerə toplaşmaq. toplanmaq. yığılmaq. 

avlav  gözdən geçirmə. tədqiq.  

avlayan  avçı.avlac. avqar. qandıran. aldatan. çalğan. çalan. 

torlayan. oğurlayan. yaxalayan.  

avlayıcı  alaq. yoxedici. öldürücü. alıcı.  

avlı  bax > avlu.  

avlu  avlı. avul. (< av). 1. həyət. hörügə. 1. ovun toplantı yeri. 1. 

çevrəli aylan, ara, meydan. - tarla, avlı həyət sınırına 

tikilən tikənli çalı: çaltı.- avlu, bağ qırağlarına çit olaraq 

tikilən tikənli ağac: qaraçaltı. qaraçalıt. 1. dalan. 1. yurt. 
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qura. kura. korö. 1. dış. eşik (aldı). 1. qovlıq. havlu. (< av). 

həyət.1.arbaz. 1. kava. gaha. kaha. həyət. 1.çevrəli 

aylan, ara, meydan. - tarla, avlı həyət sınırına tikilən 

tikənli çalı: çaltı.1.həyət. - evdə, avluda (həyətdə), daldada, 

qırağda olan dam, yer: dulda. duldaq. dalda. daldağ. qoşağ. 

qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov).  

- avluda əkilən tərəvəz: qıpsıl.  

- avluda, həyətdə daldada, dırğ bucaqda olan kiçik dolab, 

ambar: göyərçinlik. gövərçinlik. gövərtə. gömərtə. 

- kiçik, qırağ, yan avlu (həyət): xəlvətlik. dulda. duldaq. 

dalda. daldağ. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. 

kov). həyat xəlvəti.  

avluz  (< av). quşanmış. mahasirə olunmuş. 

avma  ağma. kölgəlik. sərin yer.  

- avma edmək: qapmaq. kölgə edmək.  

avmaq  (< av). 1. toplaşmaq. üşüşmək. sağlıqlı olmaq. 1. 

avlanmaq. avalmaq. toplaşmaq. üşüşmək. civarını, 

çevrəsi, ətrafını çevirmək. - kişi başıma avdı. 1. avalamaq. 

avlamaq. avdarmaq. yığmaq. toplaşmaq. üşüşmək. 1. 

aşmaq. - tavdan avmaq: dağdan aşmaq.  
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avmaq  yığmaq.  

avmalamaq  qapamaq. kölgə edmək. görkəzməmək.  

avman  hörmətli. sayqıdəğər. layiq.  

avmav  dəngə.  

avnamaq  ağnamaq. yuvarlanmaq. devrilmək.  

- avnab yerimək: salılanaraq yerümək.  

avnasın  ağnasın. dəbələnsin.  

avnışmaq  (< av). qaynaşmaq. bir birinə alışmaq. 

avnuq  1. tutuq. məşqul. 1. münhərif.  

avnulcaq  oğuncaq. oğnulcaq. çanğılcıq. çağılcıq. cınğıl çanğıl. 

qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçik, oğaq, ufaq daş.  

avraq  avar. oğraq. oğuq (< oğmaq). hər nəyin oğuntusu. toz 

topraq. 

avramaq  avlamaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. 

köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. 

qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. 

alğılamaq. tutmaq. 

avran  avarna. avar. çaqnaş. təsadüm. (avranmaq: oğranmaq. 

oğulmaq təsadüm edmək: təsadüm edmək).  

avranmaq  oğranmaq. oğulmaq. çaqnaşmaq. təsadüm edmək. 
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avrat  1. arvad. urağut. qadın. 1. məhrəm.  

avratıq  avradıq.ovqılı. oğqılı. - avradıq, ovqılı ət: çərxlənmiş ət.  

avratmaq  (< oğmaq: kovmaq). 1. çeynəmək. dövmək. 1. oğmaq. 

kərçimək. doğramaq. döğmək. dövmək. qırpalamaq. 

qırmalamaq. tikələmək. çapmaq. qırmaq.  

avrılmaq  abrılmaq. abılmaq. albırmaq. əprilmək. əğrilmək. 1. 

bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə abrıldılar. - çəkil 

oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. yastılmaq. 

sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq. 

1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl edmək.  

avrılmaq  ağrılmaq. devrilmaq.  

avrımaq  oğramaq. oğmaq. qıvırmaq. qıyı vermək. çarpmaq.  

avrıntı  oğuntu. qırıq. töküntü. 

avrışmaq  bir yerə yığmaq. gedən, axan bir nəyi qaytarmaq. - 

sürünü avraş. - bulunları, əsirləri avrışın.  

avruqsun  xəstə. naxoş. məriz.  

avruqsunmaq  xəstə olmaq. xəstələnmək.  

avrumaq  ağrumaq. xəstələnmək. xəstə olub yatmaq.  

avruv  ağruv. xəstəlik.  

avsalamaq  sevgi, sayqı olaraq əl qolu tərpətmək.  
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avsalıq  asalaq. aşırlıq. şaşılıq. mütəəccib. heyranlıq. tühaf. 

qərib. əcib.  

avsar  ovsar. 1. (cığav. cılav. cilov) < yığav. at yuları. noxda. 1. 

övsər. (<. ov. av). yığan. toplayan. cəmləyən. başılıq 

edən. (> əfsər (fars)). 1. yapsar. əbzar. 

avsar  övsər. avsar. (<ov. av). yığan. toplayan. cəmləyən. 

başılıq edən. (> əfsər (fars)).  

avsun  > ovsun. qama. cadu.  

avsunlamaq  ovsunlamaq. büğüləmək büyüləmək.  

avsunlanmaq  arvalmaq. böyüləmək.  

avşan  (< övısmək). ovşan. ağşan. üsün: övsün. yalpıldaq.  

avşanqınqılı  ovsıyan. yaldıran. yalpıldayan. yalğıyan. dirəxşan (< 

dirəyən. dirəşən).  

avşar  1. yapcar. başarıqlı. 1. işin əhli kişi. işbitirici. 1. yapcar. 

uyumlu. itaətkar.1. subay. zabit. nizami. əmniyyə. 1. > 

əfsər. sər həng.  

avşar  ovşan. yovşan. afşar. (< av). 1. işi çabuk işleyici. işleri 

çabuk yapan. çevik. ava meraqlı. 1. toplayıcı. vergi 

yığan. 1. avgar. yığılan yığan. toplayan. toplayıcı. 

təşgilatçı. 1. çevik. ava maraqlı.  
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avşın atmaq  parıldamaq. rəh bə rəh olmaq. yalqımaq. ovsımaq. dürlü 

rəngli olub görünmək.  

avşın  1. (< av). avqar. ovamaq, avlamaq aracı, ayqıtı, yaraqı. 

1. opçın. apçın. afşın. zirəh. dəmirağ. silah. yaraq. pusat. 

sipər. 1. el başçısı. 1. ovşın. ışıq.  

avtafa  afdafa ( < avlaq: meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa 

(fars)). (avdava. > aftafa (< av. avlamaq: yığmaq).oyqa. 

kündək. kündük. kövündük. ibriq. qumqan. qamqan. 

qumquma.  

avtan  avdan.aymağ. sektör. kəsiş. bölük. qol. əl. dəsdə. 

dəmət. 

avtarmaq  avdarmaq. 1. avalamaq. avmaq. avlamaq. yığmaq. 

toplaşmaq. üşüşmək. 1. ağdarmaq. devirmək.  

avtava  bax > avdafa.  

avtos  oynaş.  

avturmaq  avdurmaq. ağdurmaq. devirmək.  

avuc  ayut. avut. ovuc. iki əlin ayasının yanyana 

dayanmasından oluşan oyum.  

avuc  ovuc. uvuç. {us. üç. uç. oç.hovuç. uvıs. ovıs}.1. < av. 

avut. yığmaq aləti. 1. < av: avlamaq, yığmaq işi. apaz. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1094 

yığım. sıxım. alaqan.1. apaz. apaz. qapaz. tutam. əlin iç 

bölümü. əlin ayası, kəfi. 1. qapaz > qəbzə (< qab). pəncə. 

1. qısım. sıxım. tutam. qapsa. qəbzə. 1. avunc. avuntu. 

avuntuq. təsəlli. 1. ayut. avut. ovuc. iki əlin ayasının 

yanyana dayanmasından oluşan oyum. 1. çənqəl. 

çanqal. pəncə. qapza. qəbzə. 1. gəpəz. havaz. hapaz. 

qapaz. 1. qaram. qatam. qapam. qaşam. əlin yarı 

yumulmuşuna alabildiyi ölçək. 1. qutam. ayaz. əl ayası. 

sıxım. qısım. 1. tutam. əl. - bir əl un.  

- avuc ortası. avuc içi. qol ayaz. əl ayası. 

- bu onun qapazındadır: tərrüfündədir. - bir avuc dolusu: bir 

tutam. bir qapaz. bir qəbzə. - bir qapaz topraq.  

- avuc kimi toplu yer: dərə içi. tuqa. 

- bir avuca sıxan qədər: tutam. - bir tutam saqqalı var.  

- ələ avuca sığmamaq: bərk dikəbaş, qaşarı (> haşarı. 

həşəri) olmaq.  

- bir ovuc: bir qıpım. ovucun bir kərədə tutacaq boyu qıpsa.  

- bir qısım buğda. 

- bir avuc: bir az.  

- bir avuc: bir ovuc. bir qaçam. bir tutam.  
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- ovuc ısırmaq: əlin ayası dişləmək. çox qızmaq.  

- avucu qıdışmaq: avucu qaşınmaq. bəklənilməz yerdən para 

gələcəyi güdmək.  

- avcun yalamaq: əli boş qalmaq.  

- bir avuc, ovuc: çox az. - əldə avucda olmamaq: yoxsul 

olmaq. 

- bir ovuc: sıxım.  

- ovcun yalamaq: təəsüf çəkmək. 

- avuc avuc: bol bol.  

- avucca: çox kiçik, az, dar.  

- avucunu yalamaq: əli boş qalmaq.  

- avucun içi kimi bilmək: çix iyi bilmək.  

- avucunun içinə almaq: tam yöndən qurşamaq.  

- avuc içi: ( - bir avuc içi, (qədər) yeri var). 

- ələ avuca sığmaz: həşəri. coşuq. daşqın.  

- ələ ovuca sığmamaq. ipini qırmaq. azmaq. 

avuc  sıxım. alağan. 

avucaçan  ovucaçan əlaçan. dilənən. dilənçi. yalçu > yolçu.  

avucaçıq  avucaçıx. büknüt. şaşqın. bön. alıq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1096 

avuclamaq  ovuclamaq. 1. > ağuştən (fars)) < kovcaqlamaq. 

qucaqlamaq. içərləmək. apazlamaq. qapazlamaq. 1. 

atutlamaq. adutlamaq. qucaqlamaq. içinə almaq. - yelkən 

yeli avucladı. 1. bol bol almaq. 1. oğuşlamaq. 

qısımlamaq. sıxımlamaq. tutamalamaq. qəbzələmək. 

gəpəzləmək. havazlamaq. hapazlamaq. qapazlamaq. 1. 

uvuçlamaq. qaptamaq. ələ geçirmək.  

avucta  avucda. ovucda. əl içində.  

- avucla ölçmək: tutamlamaq.- o neçə tutam olar.  

avucunturmaq  avucundurmaq. ağıcındırmaq. dəğişdirmək.  

avuç  bax > avuc.  

avuq  axuq. devir. zaman.  

- avuq savuq: abuq sapuq: saçma sapan. 

avuqat  (< av). qoruyan. qorqan. müdafiə edən. vəkil.  

avuqatlıq  (< av). qorumaq işi. qorqan işi. müdafiə edmək. vəkillik.  

avul  ağul. (ayıl. ayl). (< ''av'' sözü topluluğu. yığılmağı. 

cəmlənməyi göstərir).1. kənd. köy. oturaq. 1. avlı. avlu. 

meydan. 1. obalar topluluğu. 1. yurd. elatların topluluqla 

olduqları yer. av. qışlaq. köçəri ellərin otraq yeri. yurd. 

kənd. köy. məntəqə. 
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avun  avın. avlan. alış. adət.  

avunaq  1. təsəlli. 1. avuntu. məşquliyyət. 1. gəbə heyvan. ayalaq. 

avunc  avunma. avuc. avınc. avuntuq. avuntu. 1. təsəlli. 1. 

alışma. öğrəşmə. 1. təsəlli. 1. əğləndiri. vax keçirmə. 

məşğuliyət.  

avuncasız  ürkək. alışmamış. yadırqan.  

avunma  bax > avunc.  

avunmaq  avınmaq. (< av). 1. gəbə qalmaq. yüklənmək. tutulmaq. 

oyalanmaq. məşqul olmaq. qapılmaq. 1. alışmaq. adət 

edinmək. 1. dənsənmək. dənğsənmək. dəksənmək. 

dəhsənmək. acısı, sıxıntısı dinilmək, qalqırılmaq, 

gidərilmək. dincənmək. təsəlli tapmaq. 1. yığılmaq. 

yuvarlanmaq. devrilmək. 1. yuvanmaq. dincəlmək. 

rahatlanmaq. yengəllənmək. yüngüllənmək. təsəlli 

tapmaq. özünü yığmaq. savunmaq acısı keçmək. 

sevinmək sevinmək. alışmaq. öyrənmək. - dos dosda 

güvənip yuvanmasın neynəsin. 1. ( avun: çox). çoğamaq. 

çoxalmaq. 

avuntu  bax > avunc.  

avuntuq  bax > avunc.  
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avunturmaq  avundurmaq. 1. oyalamaq. təsəlli vermək. 1. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. boşuna 

sevindirmək. 1. öyrətmək. alışdırmaq. 1. məşqul edmək. 

1. təsəlli vermək.  

avunulan  avınçu. alışılan.  

avur  ağır. ciddı. ağırbaşlı. sıylı. e'tibarlı.  

- avur zavur: hapır zapır. boş söz. quru gurultu. 

avurlanmaq  ağırlamaq. çox yeyib rahatsızlanmaq.  

avurt  ovurt. 1. ağzın yan boşluğları. yanaq. - ovutların, ağzın 

yelləndirmək. 1. söz. 1. övünmə. kibirlənmə. təkəbbür. - 

avurt satmaq: şişmək. atıb savurmaq 1. laf. boş gəp, söz. - 

bu avurtları yığışdır. 1.tikə. luqmə. 

avurta  daya. süt nənə.  

avurta  süt nənə. daya. - o avurta tutundu.  

avurtlaq  (< av). avurtlu. ovutlu. qabarıq. şişik. yekə. böyük. böyük 

ağızlı. uyardan (normaldan) yekə olan.  

avurtlam  ağız dolusu. ovut. - bir avurtlam: bir ovut. bir ağız.  

avurtlamaq  1. az az içmək. 1. sav söhbətləşmək. 1. goplamaq. yekə 

yekə danışmaq. 1. ağzın doldurub, tıxa basa yemək.  

avurtlı  1. şişman. qurran. təkəbbürli. 1. övüngən. çox danışan. 
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avurtlu  bax > avurtlı.  

avus  ağus. 1.afət. 1.lav. mum. balmumu. şam. balanus. 

avuş  (< avmaq: qorumaq). 1. qorucu. qolçu. 1. qulluqçu. 1. 

kəniz.  

avuş  ağuş. 1. dağ keçidi. 1. quşquluq. şəggili. qararsızlıq. 1. 

qocaq. qucaq. qınar. 

- avuş zaman: axşama yaxın vaxıt.  

avuşqa  abuşqa. (abu: aba: böyük + şıqa: əzizləyən sözcük.) ər. 

sayqı olaraq arvadın ərinə deyilir. abuşqa. ər. 

avuşlamaq  > uşlamaq. yığmaq. tutmaq. ağuşlamaq. qınarlamaq. 

qocaqlamaq. qucaqlamaq. əxz edmək. zəbt edmək.  

avuşlanış  (vuş < metatez > şuv). aşıvlanış acıvlanış. acığlanış.  

avuşmaq  ağuşmaq. dəğişmək. sallanaraq yerimək. yalpalayaraq 

yerimək. vəfat edmək. ölmək.  

avuşturmaq  avuşdurmaq. ağuşdurmaq. dəğişdirmək. - qab 

avuşdurmaq: qabuq dəğişdirmək.  

avuşunmaq  ağuşunmaq. dəğişmək.  

avut  1. ( v < > d) adut. avuc. ovuc. - bir ovut nə. 1. (< av: yığıq. 

şişik). heyvanın ard bölümü. 

avutqan  (< av). avlayan. aldatan. avıtcı. kələkçi. sapalaq. 
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avutlamaq  avutdurmaq: (< avlamaq: tutmaq). 1. tutub, başın qatmaq. 

əğləndirib oyalamaq. aldatmaq. təsgin vermək. 1. 

oğuclamaq. - yarmağı ovcla.  

avutma  təsəlli. oyalama.  

avutmac  təsəlli verən. oyalayan.  

avutmaq  (< av) çəkmək. yığmaq. aldırmaq. 1. büyümək. büyüləmək. 

ovsunlamaq. 1. (- ynən) oyalamaq. əğləndirmək. məşqul 

qılmaq. (- iyə) aldatmaq. qandırmaq. (acı - əyi) 

unutdurmaq. (- dən) uzaqlatmaq. söğutmaq. təsəlli 

vermək. 1. əkləndirmək. əğləndirmək. əyləndirmək. 

sevindirmək. dadlatmaq. kef vermək. həzz vermək. - bu 

xəbər iyicə əyləndirdi bizi. - uşağı əylədirmək. 1. (ağızda 

saxlayıb, çeyniyib, nə utub nə tüpürmək). avaralamaq. alay 

qolay edmək. ortalamaq. yubatmaq. tə'xir edmək. 

savsalamaq. savsayamaq. sayaqlamaq. sayqalamaq. 

1.dənsətmək. dənğsətmək. dəksətmək. dəhsətmək. 

acısın, sıxıntısın dindirmək. gözəl sözlərlə könlün almaq, 

almağa çalışmaq. dincətmək. təsəlli vermək. 1.təsəlli 

vermək. oyalamaq. yatıştırmaq. 1. qamandırmaq. 

inandırmaq. qandırmaq. boşuna sevindirmək. aldatmaq. 
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1. oyalamaq. yatıştırmaq. təskin vermək. savutmaq 

(səvitmək). oyalamaq. məşqullamaq. təsəlli vermək. 

yatıtmaq. 1. torlamaq. toğlamaq. tovlamaq. yol yapmaq. 

qandırmağa, aldadmağa çalışmaq.  

avutmuş  avutan. təsəlli verən.  

avutturmaq  avutdurmaq avutlamaq. (< avlamaq: tutmaq). tutub, başın 

qatmaq. əğləndirib oyalamaq. aldatmaq. təsgin vermək.  

avuz  ( aviz (fars)). < asuv. asuğ. asılı. aslaq. tutqun. vurqun. 

salqun. düşgün. 

avuz  1.< asuv. asuğ. > aviz (fars). asılı. aslaq. tutqun. vurqun. 

salqun. düşgün.1. bax > ağız.  

avuzsuz  ağuzsuz. sakın. susqun. səssiz.  

avya  ( vy < metatez > yv ) ayva. heyva.  

avzurı  (< avmaq: yığmaq). avılıb yığılmış nərsə. qarışıq yemək. 

məxlut.  

ay  - ay kimi: aysığ. aysın.  

- ay ısısı, sıcaqlığı: aysığ. 

ay  1. av. yox. danma, rədd sözü. 1. sözləşmə, çağırma 

ilgəci. 1. aylıq dəftəri. 1. turunc rəngtə ipək qumaş. 1. ilin 

on ikidən biri olan sürə, zaman. 1. göydəki ay. qımər. - ay 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1102 

evi: halə. - dolun ay: ayın on dördü. - uluq ay: ilin "uluq oğlaq 

ay"dan sonra gələn bölümü. yaz ortası. - uluq oğlaq ay: ilin 

"oğlaq ay"dan sonra gələn bölüm. oğlaqların böyüduğü çağ. 

1. səslənmə simgəsi. - ay marca: haydi. 1. söz başında 

gəlib, onun anlamın gücləndirir. - ay + aydın: ap aydın. - 

ay + qara: qap qara. 1. ağ. tumanın ağı: tumanına qırmızı ay 

saldı. 1. gözəllik, təmizlik, açığlıq simgəsi. - ay bata: ay üz. 

- ay parçası: aydaq. aytəkin. aybəniz. aypara. 1. ara. - bir 

aylıq: bir aralıq.  

- ay basmaq: ay başı olmaq. reql, qayidə olmaq.  

- ay ışığı: aydın. ayşığ. məhtab.  

- ay oğul: oğlum.  

- ay dəmir: doğramçı kəsər.  

- ay çiçəyi: gün çiçəyi: günə baxan.  

- aydədə: cocuq dilində aya verilən adlardan. - aydədəyə 

qonaq olmaq: aylıqda yatmaq. aylaqda yatmaq. açıqda 

yatmaq.  

- aya doğ demək: aya doğayım demək: bərk gözəl, parlaq 

olmaq.  

- dolu ay: tolun. dolun. bədr.  

- ay ışığının suda yansımasından ağ yol: gümüş sərvi.  
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- ay yarısı: yars.  

- ayın buluttan çıxamadığı zamanı: tozqan ay.  

- tolqan ay: dolunay.  

- tolusıman ay: bir həftəlik ay.  

- əl ayası: ayaz. avuc.  

- ay yarıq: ay ışıqı.  

- ay görgən əbzə kimik: heyrətlər içində qalmaq. ağzı açıx 

qalmaq. şaşqın.  

- yanğı ay: hilal.  

- yartı ay: yarım ay.  

- tolqan ay: dolunay. ayşığ. məhtab.  

- ay talaqa: qalı, keçədə yarım ay biçimində yapılan naxış.  

- başıl ay: ocaq.  

- bayram ay: şubat.  

- avuznu ayı: toturnu al ayı: mart.  

- avuznu ayı: toturnu art ayı: nisan.  

- heçavman ay: hıçavban ay: mayıs.  

- luqqur ay: niqqol ay: haziran.  

- əliya ay: yaynı al ayı: təmmuz.  

- qırqar ay: yaynı art ayı: ağustos.  
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- qırqavuz: güz ay: eylül.  

- əndirəvük ay: aralıq.  

- aynı ayağı: ay sonu.  

- aynı başı: ay başı.  

 şırlı ay: neysan.  

- ay üzlü, üzli: aybet. ayparçası. yuvarlaq yüzlü gözəl qız.  

- yarıq ay: yarı, yarım, yarılmış ay. 

- ay ışığı: ayşığ. gecə aydınlığı. ayaş. ayas. ayaz. məhtab.  

- aça ay: iki il arasındaki ay. aralıq ay.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- qış ayları: qasım < qısım. qısın. qışın.  

- qışın ilk ayları: qaraqış.  

- yarım ay: çalay. yanqal. nim kurə.  

- yay ayları: qazanc.  

- iyi iş altı ayda, doğru uşaq doqquz ayda çıxar.  

- yeralma soğancan, səni sevirəm ay can.  

- yayın sonuncu ayı: ortay (orta + ay ). oday (< od + ay). 

şəhrivər. oqust. avqust. 

- çıxmaz ayın son günündə: bəlirsiz, gələcək çağda. olması 

olağan, mümkün olmayan çağda.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- yeddi günlük ay: gəncay. hilal. 

- ay aydın, say sanalı: hər nə açıq.  

- ay balta: ağzı yaylı balta.  

- ay çörəyi: girdə çörək.  

- ay görmədən bayramlamaq: iş bitmədən sevinmək.  

- ay görmüşün ulduza nə gərəyi.  

- ay var ili bəslər, il var ayı bəsləməz.  

- ay ulduz: türk bayrağı.  

- ayı güllələmək: boşuna işləmək.  

- ay tutuması: tutuay. tutay.  

- ayın yeddisinə dək yay biçimi alan hilal: qılyay. qılay. 

- üç ayda bir: üçaylıq. 

- ayın dördə biri: dördün.  

- ayçiçəyi: gündöndü. günəşçiçəyi.  

- günü aya, qızılı gümüşə satmaq: 1. nərsənin dəğərin 

bilməmək. 1. nankor olmaq.  

- günü bıraxıb, aya yalvarmaq.  

- ay qız: > ağız. qadınlar arasında "əşi! akişi. olan. oğlan" 

anlamında işlənən söz. - aqız! nədən belə gecikdin.  

- ayçiçəyi: günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 
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günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayqarac.  

- güz ayları. güz dönəmi.  

- aydan arı, gündən duru.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- qoçayı: əkimayı.  

- ay ışığı: ağ sunğəq. ayas. ayaş. gecə aydınlığı.  

- ay balta: sırtaq. balta.  

- yazın ilk ayı: oğlağqıran.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  

- ay günəşin tutulması: tutqun. tutğun. xusuf.  

- ay balta: devlət görəvlilərin xan qulluğunda əldə tutan balta. 

bu baltanın ağzı yarım ay kimi girdə olur.  

aya cıvıq  ortada durub gərəksiz gəzən. bir yerdə durub 

dinlənməyən.  

aya  1. düz. açıq: aya göy: açıq hava. 1. əyə. olsunki. bəlkə. - 

ondan istiyəcəm. əyə verdi: bəlkə verdi. - əyə gəldin: bəlkə 

gəldin. 1. ara. iç. orta. - ay ayası görüşərik: ay ortasında. - 

əl ayası: avuc ortası. avuc içi. qol ayaz. 1. <> ayağ. avuc içi. 

əlin içi. kəf. tutqa. tarazı kəpəsi. kəf. əlin, ayağın kəfi. (? < 

ayın bir ovuc yekəliyində olduğuna görə. elə bu söz ''avuc. 
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avucun içi '' anlamιnι daşιyιr). - iki ayasına qoydu. - ayasın 

(oğucun) güdən, ayaxdan olar. - aya vurmaq: əl çalmaq. 1. 

yaprağın düz bütün yeri. 1. yuvarlaq. girdə. - ay ayalandı 

gəlmədi: ayın ən ışıq ən girdə çağı. 1. ərkəklik bezi. daşşaq. 

- kişinin ayası gedsədə hayası gedməsin. 1. ortancı. vəkil. - 

ayası kimdi: vəkili kimdi.  

ayağyalın  ayaqyalın.daldaban. qaradaban. çılpaq ayaq. qızılayaq. 

avara. sayaq. baldırçıplaq.  

- ayaqyalın yerə basmaq, yerimək: kavlanmaq.  

- başaçıq ayaqyalın: olmamış. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. 

yersiz. münasibətsiz. 

ayaq  ( y <> d <> z ). adaq. azaq. 1. çanaq. kasa. bardaq. 

qədəh. 1. taxma ad. ləqəp. təxəllüs. 1. asaq. sallanan nə. 

1. ayağ. ləqəb. taxma ad. künyə. 

ayaq  (< kavaq < kav. kov: 1. qab. 1. oyuq). 1. avaq: kavaq. 

qabaq. kadaq. kadəh. qədəh. idiş. çanaq. badyaq. bardaq. 

qab. qılplı. suluq. susaq. tas. topaq. kupa. kasa. istəkan 

(< içitqan). - ayağçı: sağar > sağər. qımızçı. - qara ayağ: 

boyasız qab. - and ayağ: and içilirkən içilən qab. - bata ayağ: 

(fatihə çanağı) yorav (dua) çanağı. 1. axar. avaq. müstərah. 
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- ayağ yolu: suevi. müstərah. 1. çöldə ovada olan çuxurluğ. 

kovluq. 1. töhfə, pay olaraq satıcının alıcıya ''artım olsun'' 

(bərəkətli olsun) diyə artığına, boşuna verdiyi pay. artığ. 

artığlama.  

ayaq  {( y <> d. t <> z } 1.<> ataq < atmaq. addamaq). 1. adaq <> 

azaq: son. adaki: atdaki. 1. adağ. atağ. atılmış ad. taxma ad. 

ləqəb. - ayağıynan adı yaxcı tutur. - sənə bu ayağ yaraşmır. 

- özüvə nə ayağ seçdin. - ayağı adından gözəl. 1. adaq. 

qonaqlıq. - adraş ayağ: gedən kimsənin, köçmədən öncə 

verən qonaqlıq.  

- ayağ axsatmaq: fikirləşmək. uslanmaq. düşünmək.  

- ayağ almaq: çalınan çalqıya uymaq.  

- ayağ daşı: süngər daşı. köpük daşı.  

- ayağ dirəmək: ayağ dayamaq. qarşι çıxmaq. daş atmaq.  

- ayağ satış: çərki.  

- ayağ alışveriş. gəzərək satmaq. (dəstfiruş).  

- ayağ vurmaq: qədəm basmaq. başlamaq. yapmaq. iqdam 

edmək. girişmək: el yolunda ayağ vurun.  

- ayağ üzərində: ayağ üsdə. tez tələsik.  

- ayağ yolu: suevi.  
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- ayağı ağır: gəvrəli. gövrəli. iki qat. hamilə.  

- ayağ bağı: əngəl.  

- ayağ basmaq: gedmək. bir yerə girmək. başlamaq - yeddi 

yaşιna ayağ basdι: yetişdi. ərişdi.  

ayaq  1. ( y <> z ) azaq. ayağın yerrə basılan bölümü. qaqış. 

qaqıy. bacaq. 1. ayağ qabı. 1. patıq. patuq. çox gedib 

gəlinən yer. - ayağ yerdə alver yaxcı gedər. 1. son. uc. - ay 

ayağı: ay sonunda. 1. tuyaq. dırnağ. daban. - at ayağın, tay 

basar.1. çəlik. əsa. dayaq. 1. kasa. tas. çanaq. piyala. 

tostoğan. tasğıraq. qədəh. - ayaq döndürmək: dövrəyə içgi 

sunmaq. - ayaq toxuşdurmaq: istəkən istəkənə vurmaq. 1. 

kovlac > kalacu (fars). piyala. banğız. saktın. baluğ. bəlük. 

qədəh. gilas. 1. yoldaş. - ayağsız: kimsəsiz. - ayağ olmaq: 

yoldaş olmaq. 1. uğur. şərəf. şən. 1. devinim. hərəkət. 1. 

ayağlı içtəkən, cam, bardaq. qopa. qədəh. ayağlı. fincan. 

1 kasa. tas. çanaq. piyala. tostoğan. tasğıraq. 1. 

basamac. ayağ basılan yer. pillə. - nərdivan ayağı. 1. çay, 

bulaq ağzı. ağız. mənsəb. 1. (çay. ırmaq. arx). bir göldən 

axan suyu götürən yol. qobur. əl yolu, ayağ yolu, bulaşıq 

yolunun, bulanıq suyunu dışarı göndərən güh: - qobur 
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tıxanmış. - qoburu açmaq. 1. addım. qədəm. - mən buradan 

bir ayağ atmam. 1. yarım arşın. qolun dirsəkdən aşağı 

bölümünün yarısı. on iki barmaqlıq aralıq. 1. (qapının alt 

basacağı). basamaq. basqıç. dayaq. basma. 1. arac. 

vəsilə. əbzar. qoşu. əşya'. şey şüy. vəsayil. - ayağlı ev: 

dayalı döşənli ev. - bu ayağ işə gəlməz. - dişdən düşmüş, 

işdən çıxmış ayağ. - ayağlı yaraqlı. - ayağın qır, yarağın al. 

1. uğur. qut. meymənət. 1. kimi. dəmin. bir işin lap, elə 

olan çağı. - gördüyüm ayağ: gördüyüm kimi. görər görməz. - 

gələn ayağ getdi: gələn kimi getdi: qalmadan. durmadan. 

dəmin. 1. qab. çanaq. sığraq. sığar. sağar. 1. tüncə. 

tüngüc. 1. qaidə. 1. basamaq. pillə. 1. kərə. dəfə. 1. kiçik 

axar su. 1. durqun suyun çıxan yeri, axar suyun tökülən 

yeri. 1. sutun. 1.sağdıc. yardıc. kömək. yarıq. durduraq. 

duracaq. duranaq. dəstək. təqviyə. 1.dayaq. dayam. 

söykək. söyəngək. dayancaq. dayanaq. dəsdək. paya. 

ərlik. nərsənin altına qoyulub, ona dayandığı qıçlıq, 

ayaqlıq, paya. - əl ayağı boşanmaq: 1. aşırı qorxmaq. 1. çox 

coşunmaq, dalqınmaq, həyəcanlanmaq. 1. ayağ. çəkər. > 

çakər. çirağ. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. 
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köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. 

qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. 

qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. 

əcir. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. əlaltı. 

nökər. xidmətçi. 1. qonaqlıq. 1. uyaq. qafiyə. 1. qədəm. 

atdam. atdım. addım. ataq. atam. atım. - ataq ataq: azar 

azar. 1. cocuğun ilk addımı. - ataqlamaq: uşağın təti pati 

yeriməyə başlaması. 1. yarım arşın uzunluq ölçəyi. fut. - on 

ayaq uzunluğunda. 1. aşama. basa. basaq. basamaq. 

basamıq. pillə.  

- (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi 

gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel 

ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, 

yalnız qaq qaldı.  

- atın ön ayaqlarındakı şişginlik: qabara. 

- ayaq satıcı: əldə satan. əl satıcı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. çərçi.  

- ayaq, nərsənin izi: qaqlaq. qalğaq. qaqılmış, çırpılmış, 

basılmış nərsənin geri qoyan izi.  

- ayaqları dışarı dönük olan: it əlli.  
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- uşaqların ayağına taxılan zınqırovlu girdə, həlqə: 

qanqavur. çanqavur. qonqurdaq.  

- yayalar, ayaqla yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış 

yol: yaylıq. yayalıq. qaldırım. qalatım.qalatım. yaldırım. 

yardırım. yandırım. piyadərov. - bu qaldırım çör çöpdən 

qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, yüyrək yaya yol.  

- dörd ayağını bir yerə gətirmək: əlindən gələni 

darıxmamaq, diriğ edməmək, qısqanmamaq, əsirgəməmək. 

var gücünü vermək. 

- qurt ayağı: kibrit otu. - ayağı dolanmaq: bükülmək.  

- ayağa qaldırmaq: tovrandırmaq. tavrandırmaq. dikəltmək. 

durdurmaq.  

- ayağ qabı: ayağ geyimi. - sağ ayağ qabı değildir: işində 

kələk mələk var. - qabına sığmamaq: talaşlanmaq. 

dözümsüzlük edmək. 

- ayağ suya irmək: mütənəbbih olmaq. - ayağlara qara su 

enmək: bərk yorulmaq.  

- ayağ takımı: ayağ qoşu.  

- toyuq ayağı yemiş: boş boğaz. 

- ayağ yol: abdəstxana. müstərah.  

- heyvan, kişinin ayağ səsi: çəmçəmə. çimçimə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- ayağa dolaşmaq: əngəl' mane' olmaq.  

- ayağ dolaşmaq: doğru yeriyəmiyib, kefli kimi yerimək.  

- ayağa qalxmaq: ayağa sıçramaq: tavranmaq. davranmaq. 

tovranmaq. diklənmək. durmaq. 

- ayağın altı: daban. - çox yorulmaqdan dabanlarım tökülür. - 

dabanın bərk basan dik qalxar. 

- ayağ daşı: {1. qayıqlarda dənək, dəngə daşı. 1. ayağ 

sürtmək daşı}.  

- ayağ səsi: yürüyüş səsi. tavuş. tapuş. tapış. təpiş. 

- ayağlar (gilas) birbirinə çırpmaq: toxa. - toxalım!: 

toxuşduralım. 

- ayağlı nərsənin ayağlarından qırığı olan: topal. - topal 

miz. - topal səndəl.  

- damlama, yumşaqca ayağ səsi: tıb. tıb təpir. təpiş. tapış.- 

tıb tıb dalayır. - cocuq tıb tıb təti pati elir.  

- tomuz ayağı: 1. tüfəngdə işləyən bir burqu. 1. düşman 

ayağına batmaq üzrə, yol arasına atılan sivri uclu, üç bucaqlı 

dəmirdən, ayağ çəngəli, oltası.  

- xoruz ayağı: tüfək tapancadan qurşunu çıxarmaq üçün 

burğu. qurşun sökəcək.  
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- qaz ayağı: {1. çox qollu çəngəl. 1. salatlıq bir ot}.  

- qazın ayağını anlamaq: gizli bir gərçəyi tapmaq. 

- qırq ayağ: qasıq biti. ətə yapışan bir kənə çeşiti.  

- qırx ayağ:{ 1. iki yanında bollu ayağı olan qurt. 1. - qasıq 

biti. kənə çeşiti, başlıca qasıqda olub, çoxlu ayağları ilə 

gövdəyə yapışıb, çabuq balalayıb çoxan böcək}.  

- qutlu ayağ: bərəkətli ayağ.  

- ayağlarını toparlayıb təkmə atmaq: mörikmək.  

- əldən ayadan gemək: əldən ayadan çıxmaq: özündən 

çıxmaq. 

- nalsız, yalın ayağ: ulduq.  

- yalın ayağ: olduq. ulduq. nalsız.  

- ayağ altı: yol üstü.  

- ayağ üstü: ayada. dikə. qayim.  

- ayağ oltası: ayağ qanqalı. ayağ tikəni. keçmişdə, yağıların 

ayağlarına keçib, yerimələri əngəlləmək üçün, yolları üstünə 

burxılan tikənlər.  

- ayağ basmaq: 1. girmək. 1. israr edmək.  

- ayağ bağı: əngəl. köstək.  

- ayağ təri: həqqüzzəhmət.  

- ayağda: icrada olan nərsə. müqərrər.  
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- ayağ sürümək: geciktirmək. yubaltmaq.  

- ayağ takımı: qara yaxa. əvam.  

- ayağ yolu: tuvalet.  

- ayağa qapanmaq: ayağa düşmək. çox yalvarmaq.  

- art ayağ: qıç ayağ. geri ayağ.  

- ön ayağ olmaq: bir işdə iləriyə düşüb, öncül olmaq.  

- söz ayağa düşmək: söz ayağ tapıb yerimək. hər ağızdan bir 

söz çıxmaq.  

- o sağ ayağqabı deyil: günilməz kişidir.  

- ayağ örgücü: burun hörgöcü: ayağın burnun tümsək, şişik, 

dik olan bölümü.  

- saf ayağ: düz ayağ.  

- ayağın topuq yanındaki boynu: ağım. axım. - ağımlı: boynu 

yüksək ayağ.  

- ayağ üstü yemək. yemək vaxtı dışında ayağüstü atıştırılan 

yemək: örü.  

- ayağ biləği: inciq.  

- ayağlarını əğri basan: çarpıq.baymaq. baymıq.  

- çillə ayağ: incə bacaqlı: çöp bacaqlı.  

- atlanqan ayağ: son qədəh. vida içgisinin içildiği qədəh.  
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- ayağ orunlu: ayağı yerdə. dinc.  

- ayağ orunlu bolmaq: dinc yaşamaq. ərinc, rahat 

keçindirmək.  

- ayağ dirəyən: evül. inadçı.  

- ayağ patırtısı: tıbırdav. tıbırdaqan: dıbırdaqan.  

- ayağ urçuq: çığrıq.  

- bitir ayağ: böyük tas.  

- ayağın ortasındaki çuxur: balaq.  

- dəvamlı ayağı taxılan, ilişən: apınıvığ. yapınıvığ. 

- çın ayağ: fincan.  

- ayağına çıxmaq: sonuna ulaşmaq. bitirmək.  

- aynı ayağı: ayın sonu.  

- başdan ayağqa: baştan sona.  

- çigitni ayağı: ormanın ucu.  

- elni ayağı: köyün öbür ucu.  

- ayağ yol: tuvalet.  

- ayağ geyim: ayağqab.  

- ayağı basqanı gözü görməy: çabıq. qoşaraq. hızlı.  

- ayağı boş bolmaq: istədiği yerə qolayca gedib gəlmək.  

- ayağı üstünə bolmaq: talaşlanmaq. talaşa qapılmaq.  
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- ayağın boş edmək: gəlini yaşlılara qöstərmək.  

- ayağın girmək: yataxda başını başqasının ayağ ucuna 

qoyaraq yatmaq.  

- ayağ dirəmək: torsuqmaq. inad edmək. 

- ayağbasnı göz tanımazca bolmaq: göz gözü görməmək.  

- ayağ bükmək: oynamaq.  

- ayağyol: tuvalet.  

- ayağ geyim: ayağqab.  

- ayağ qöpür: taxda köprü.  

- ayağ oltanına yetməgən: kəndinə dəng, münasib, uyqun 

olmayan.  

- ayağ orunlu: ayağı yerdə. dinc. - ayağ orunlu bolmaq: dinc 

yaşamaq. ərinc, rahat keçindirmək.  

- ayağ orunlu edmək: dincəltmək. dinəç keçindirmək.  

- ayağ orunsuz bolmaq: sıxılmaq. sıxlınmaq.  

- ayağ orunsuz edmək: gücsüz bıraqmaq. qücünü tükətmək. 

dinəc (rahat) verməmək.  

- ayağ orunsuz edmək: sıxıntı vermək.  

- ayağ dib: ayağ dabanı.  

- ayağ dibin yalamaq: yalvarmaq. yaltaqlanmaq.  
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- ayağ urçuq: çığrıq.  

- ayağ üstünə bolmaq: sağlığı düzəlmək. iyiləşmək.  

- ayağdan almaq: kötü duruma düşmək.  

- ayağlı çabaq: yenqəç.  

- ayağda durmaq: sirəlmək. dirəlmək. tirəlmək. tikilmək. - 

ayağda tutmaq: sirəltmək. tikili tutmaq. tikmək.  

- ayağda: örətin. yuxarı. tikinə.  

- ayağda olan: gəzər. yatmayan. qalxub dolanan.  

- atlanır ayağı: at üstündə, yola çıxarkən içilən bardaq, içgi.  

- ayağ altı: ayağlıq. nə'leyen. dəmpayi.  

- ayağ bağı: heyvan köstəyi, örkəni. ura.  

- ayağ baldır qurşağı: patava.  

- ayağı çıplaq: balaq.  

- ayağ səsi: dubdurun.  

- ayağ dürtmək: təpsəmək. dəpsəmək. təpinmək. təfsinmək. 

dəfsinmək. təpmək. təpikləmək. qıpırdatmaq.  

- böyük çanaq, ayağ, qədəh: bostağar. botağan. 

- qızıl ayağ. 1. çapqın. birlikdə yügürüş. baldırçıplaq. 1. ayağ 

yalın. avara. sayaq. - ayağda durmaq: tikləşmək.  

- əl ayağı dolaşmaq: talaşlanmaq. coşunmaq, dalqınmaq, 
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həyəcanlanmaq.  

- dörd ayaq üstünə gedmək: çox yazqılı, şanslı olmaq.  

- qazan ayaq: qab qacaq.  

- ayaq yoluna gedmək: quşaq çözələmək.  

- qıçayaq: ayaqqabı qalıbı.  

- ayağa qalxdıramayan, durduramayan: dikətəməyən. 

durduramayan. qaldıramayan.  

- çatayaqlılar: pərdəayaqlılar.  

- çılpaq ayaq: qaradaban. ayaqyalın.  

- heyvanlarda, insanlarda ayağ altında oluşan irinli yara: 

qaradaban.  

- heyvanların taxıları (nalları) düşərək, ayağ altları yara 

olmaq: qaradaban olmaq.  

- sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş: qarayaz.  

- tək ayaq üsdə yerimək: naqqışlı gedmək. qaraquca.  

- qarınca ayağı: incə kəsilmiş tütün.  

- qaltırayaq: qaldıraq: qaldıt. çaltaq. qaltaq.qalca. dirək. 

dayıq. dayaq. ustan. situn. sutun.  

- qanayaqlı: xınayaqlı: ayağı xınalı, qırmızı. 1. qanıyaqlı. 
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qadın. 1. qaz. ördək.  

- quş ayaq: yer basmayıb yeyirən.  

- əl ayağı tutmaq: gücü başarısı yerində olmaq. - əl ayaq 

öpmək: ona buna yalvarmaq. 

- ayaq üsdə qalmaq, gözləmək:dikəlmək. - böyük ayaq, 

qədəh: dəvədabanı. 

- ayaqları üzərində oturmaq: çöməlmək. 

- baş ayaq, ayaq baş olmaq: böyük qarışıqlıq aralanmaq, 

araya çıxmaq.  

- ağır ayaq: doğumu yaxın qadın. - ayağın üst bölümü: axım. 

- ayağ altında dolaşmaq: yararlı iş görməyib, əl ayağa 

ilişmək, ilinmək.  

- ayağ yoluna gedmək: yellənmək. müstəraha gedmək. 

- ayağı pis: düzdaban. nəs. 

- ayaq basacaq yer: basamaq.  

- ayaq daşı: süngər daşı.  

- ayaqla vurma: təkmə. təpikləmə.  

- baş açıq ayaq yalın: dağnaq durum.  

- baş ayaq bəlli olmamaq: dolandıran, dolanan bəlli 

olmamaq.  

- baş gedincə, ayaq durmaz: baş hara ayaqda ora.  
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- çarpıq ayaqlı: ayaqları əğri, dolaşıq.  

- əl ayaqsız: patavatsız. çıxarsız.  

- əl ayaqsız: ürzəsiz. qısrıq.  

- ələyaqlı: 1.bitirim. hər iş bilən. 1.sürəkli. iti.  

- heyvanların ön ayaqları: qol.  

- kəllə baş ayaq olmaq: şaşırmaq. alıqlaşmaq.  

- qıçın dizdən ayağa dək olan bölümü: baldır.  

- otlu ayaq: iti gedən. çapağı. 

- su yolu, ayağı: güh. güng. apara. abara.  

- üstünə heykəl, sütün qonulan daban, ayaq: atlıq. altlıq.  

- bir ayaq öncə: olduğucan çabuk. 

- bir ayağı çuxurda, gorda: ölümü yaxınlaşmış. 

- iki ayaq bir tay başmağa sığışmaz: sudan ayran alınmaz. 

bir qoyundan iki tuluq alınmaz. 

- başayaqsız: dağnıq.  

- ayağın altı: daban. taban.  

- dizlərin qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı oturmaq: 

çömbəlmək. çömbətmək. köməlmək. çöməlmək. çömmək. 

- əl ayaqda olan ən qalın yoğun barmaq: başbarmaq. - 

başdan aşağıya, ayağa: bir başdan başa, hammısı, 
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tamamiylə. bütüniylə. 

- ələyağına çabıq: sürəkli. sürətli. çalaq. iti. yügürük. 

çevik.ustal. sivir. zirək. zeyrək. atıq. 

- əlinə ayağına çabuk, çapıq: ələyaqlı. coşda.  

- ələyaq vurmaq: çabalanmaq. çırpınmaq. 

- ayaqlarına qarasu enmə: çox ayaq üsdə qalmaqdan aşırı 

yorulmaq.  

- ayaqları yerə dəğməmək: çox sevinmək.  

- ayaqları dolaşmaq: yerimağın çaşmaq.  

- ayaqda uyumaq: çox yorulmaq.  

- ayaqda tutmaq: yaşatmaq. diritmək.  

- ayaqda qalmaq: var olmaq. tükənməmək.  

- ayaqda: çalaşlı, dalaşlı bir durumda.  

- ayaq yapmaq: qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 

aldatmaq.  

- ayaq uydurmaq: həmahəng olmaq. qafiyələtmək.  

- ayaq üsdü: tələsik.  

- ayaq təri: çaypulu. şaydana.  

- ayaq daşı: 1. köpük daş. 1.məçidlərin, həştli evlərin önündə 

qoyulan dayanıqlı daş.  

- ayaq taxımı: qara el topluluğu.  
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- ayaq sürümək: sürünmək. gedməkdə gecikmək. bir işdən 

qaçınmaq istəmək.  

- ayaq satıcı: dolanbac satıcı.  

- ayaqçılıq: gəzmə. dolaşma.  

- ayaq sağıc, sağın, döhdürü: gəzəyən, səyyar həkim. 

- ayaq bağlamaq: təslim olmaq.  

- ayaq işi: sağa sola gedərək yapılan iş.  

- ayaq qurultay: tə'cili iclas.  

- ayaq dirəmək: inad edmək. israrla savunmaq.  

- ayaq çəkmək: gedməz olmaq.  

- ayaq sərit: gəzi, dolaşan satıcı.  

- ayaq basmaq: yetmək. varmaq. ulaşmaq.  

- ayaq baltası: ağac yonma ayqıtı.  

- ayaq bağı: 1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. mane'. 1. 

evlənmə. nikah.  

- ayaq ayaq: bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. 

tədricən.  

- ayaq altda yatmaq: alçalmaq.  

- ayaq atmamaq: heç gedməmək.  
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- ayaq açmaq: saz deyişmələrinə ilkin sözü atmaq.  

- ayağının tozuyla: gəlir gəlməz. həmən.  

- ayağının basdığı yerdə ot bitməmək: uğursuz olmaq.  

- ayağının bağını çözmək: əngəldən qurtarmaq.  

- ayağın sürümək: 1. ölmək üzrə olmaq. 1. ayrılmaq. 1. 

ayrılmaq üzrə olmaq. 1. arxasından başqaları gəlmək.  

- ayağını kəsmək: birdə gedməz olmaq.  

- ayağı qaydırmaq: işindən qoymaq.  

- ayağını dəngətmək: başayağ, oyanıq olmaq.  

- ayağını çəkmək: gedməz olmaq.  

- ayağını bağlamaq: əngəlləmək.  

- ayağını alamamaq: 1. alışqanlığından qalamamaq. 1. 

ayağını tərpədəməmək.  

- ayağına qapanmaq: yalvarıb yaxarmaq.  

- ayağqabı ayağımı vurur: incidir.  

- ayağına gedmək: alçaqkönüllük edmək.  

- ayağına gəlmək: incimədən əldə edmək.  

- ayağına dolanmaq: 1. işləyənə, çalışana əngəl olmaq. 1. 

başqasına qazdığı quyuya özü düşmək.  

- ayağına çapuk: iti. çevik. bacarıqlı. sürətli.  
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- ayağı yerdən kəsilmək: bir araca minmək.  

- əlsiz ayaqsız: sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. pəst < pəsələn. basılan. 

qol astı. əl altı. alçaq. zəbun. yaravsız. yağdaysız.  

- ayaq tutmaq: ayaqlanmaq. yollanmaq. canlanmaq. 

talaşlanmaq. 

- ayağı saf: ayağ altı saf olan.  

- ayaq taxımından: daldaban. alçaq qat. baldırıçıplaq. əvam. 

- ayaqda durmaq: ayağa qalxmaq: dirilmək. dirəlmək. 

dinəlmək. 

- dəmir ayaq: üşənməz. usanmaz. israrlı kimsə. dirəngən.  

- dizlərin bitişdirib, ayaqların baldırların alta qoyub 

oturmaq: diz çökmək. dizə çökmək.  

- ayaq dirəmək: basıb istətmək. dirətmək.  

- dos başa, düşman ayağa baxar: baş ucalığın dosd istər, 

ayağ qaymasın düşman. 

- yorqunluqdan, əli ayağı tutmaz: yoğur kimi.  

- ayağ altı yer: yolgeçən. hammının gəlib getdiyi yer. 

- ayağ yoluna gedmək: əlsuya yetirmək. 

- ayağa düşmə: bollaşma. ibtizal.  
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- ayaq qabı: edik. etiq. izlik. çarıq. 

- dağlar gəzən ayaqlar, gücsüz qalıb, gücü çatsa ayaqlar.  

- əldən ayaqdan, var yoxdan sökmək: iflasa uğratmaq.  

- iş ayağa düşmək: 1. iş, bacarmayanların, sorumsuz yetgisiz 

olanların əlində qalmaq. 1. iş boyuna düşmək. kəndisi 

çözməyə gərəkinmək.  

- ayağ ucu ilə itmək: təkmələmək. 

- açıq ayağ: yerimə ilə qaçma arasında iti gediş.  

- ayağ kəsmək: qol kəsmək: günün tükəmək. əldən 

düşürmək.  

- ayağında, astanasında olmaq: eşiyində olmaq.  

- ayağından daş asılmaq: nərsənin çox ağır, güclüklə 

keçməsi.  

- gecə, ayağından daş asılmışı, keçmir.  

- eşşəyə minmədən, ayaqların sallayır, suya çatmamış, 

qıçın çırmayır. 

- dağlar gəzən ayaqlar, gücsüz qalıb, gücü çatsa ayaqlar.  

- həmayaq: ayaqdaş. omuzdaş. çiyindaş.  

- ayaq çəkən: uzaq duran. yanaşmayan. yaxlaşmayan.  

- ayaq basmaq: 1.ulaşmaq. girmək. varmaq. 1. doğmaq. - 

ayaq basmış: doğmuş.  
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- ayaq gətirmək: uğur, qut, xoşluq gətirmək.  

- ayağ izi: tolarsuq. tolqaruc. tulqaruc.  

- qoyqıl mənə ağılıq, olsun mənə ayağa: tanrım əli açığlıq, 

buyruq (nəsib) ed mənə, ta adım yaxcılığa, ağalığa çıxsın.  

ayaq  ayağ. badə 

ayaqa  ayağa. 1. əğəkə. ağagə. süt ana. anağa. anaka. ənəkə. 

1. sona. dibə. - ayağa qaldırmaq: bastırmaq. yavaş yerimək. 

ayaqab  ayağqab: ıdış qabı. fincan qabı, qutusu.  

ayaqaltı  ayağaltı. (azağaltı). 1. çiğnək. çeğnək. gəl getdi yer. yol 

üsdü. 1. eşikaltı. 1. incə teldən, bezdən yasanmış olan. 

telik. tərlik. - əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: 

qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. 

çaput. padov. 

- ayaqaltı başmağı: ökcəsiz, dabansız başmaq. kavılla. kavla. 

qonara. qarevil.  

- bir yerdə ayağaltı, aralıq işlərin görən: qolçıq. padov. 

- dabanı alçaq ayaq altı başmağı: qabqab. qapışqa. tapışqa.  

- sarayda ayağaltı işlərin aparan, götürən: qapı oğlanı.  

- ayaqaltı, aralıq işləri görən: çatır (< çattırmaq). aralıq. 

pədov. 
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ayaqan  ayağan. qurtaran. 

ayaqbağı  ayaqbağı. əngəl. 

ayaqbastı  ayaqbasdı. topraqbasdı. 1.bir ölküyə girişdə alınan para. 

1.bir qoruğa girdikdə alınan para.1. gəlin köçürüldükdə, 

gəlingilin oğlangildən (oğlan evindən) alınan para, sovğa. 

ayaqbiləyi  baldırla ayağın birləşən yeri.  

ayaqca  ayağca aşağ. alt. engin. 

ayaqcaq  ayağcaq.1.ayaqlıq. pedal. 1. çatmal. qatmal. nərdüvan. 

bartıvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. 

basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.  

ayaqçı  ayağçı. 1. dalaverici. duzaqçı. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. qandırıcı. 1. 

mübtədi. amator. 1.dayaqçı. tərəfdar. dəsdətçi. 1.əməkçi. 

maraqlı. daraqlı. dalqaçı. həvəsli. amator. 1. sağar (> 

sağər). sağır (> saqi). sağan. qımızçı. kasaçı. çanaxçı. 

süzən. bardaqçı. çanaqçı. 1. ayağ üsdə çalışan işçi. 

qulluğçu. qarson. 1. işçi başı. 1. dolanbac satıcı. çərçi. 1. 

əkin işçisi. 1. hərbə zorbaçı. quldur.  

ayaqçılıq  ayağçılıq.keçmə. geçmə. dolaşma. gəzmə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ayaqıl  ayağıl. ayça. hilal.  

ayaqır  (çri). ayqırı. zidd. biqanə. sərkeş. 

ayaqqab  bax > ayaqqabı.  

ayaqqabçı  kovuşçi. qonduraçı. itikçi. edikçi. ötükçi.  

ayaqqabı  - təxdədən yonulmuş, lastik, gönlə ayağa tutdurulan, 

hamamda, palçıqlı yerlərdə geyilən ayaqabbı: qabqab. 

taxun. takunya. 

ayaqqabı  geyvə. geyəv.(> givə (fars)). qıv.  

ayaqqabı  qapbaş. qabaş. papış. çırçapba. çizmə. çapba. çaqqa. 

çapla. çapal. çalpa. başmaq. qıv. edik. qapadıq. başmaq. 

gedəməç. eşiklik. tikdi. edik. çətiq. çatıq. edik. tərlik. 

kovala. kavalla. gavalla. kavaş. kovaş. kavuş. kövüş. (> 

kəfş (fars) ). yürük. çarıq. (dərlik <> tərlik).  

- ayaqqabı qalıbı: çeşiti qıçayaq.  

- çadır, ayaqqabı üzü kimi nərsələr yapılan bez: qarabaf. 

qarabağ. qarabafda. qarabağda. qarabafdal. qarabağdal. 

- ayağqabı ayağımı vurur: incidir. 

- kətən ayaqqabı: kəviş. - yaylıq yüngül ayaqqab: çapıla. - 

ayaqqabının altı: dalağ. - uzun səğəli ayaqqbı: çəkmə. 

müzə.  
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- mıxlı, nallı ayaqqab: qabaralı başmaq.  

- boyalı kəndir bezi ki ayağqabı üzü yapılır: qarabandala. 

qaramandala.  

- ökcəsiz ayağqabı: sürüt. sürütmə. ləleyin.  

- qalış, ayaqqab çeşiti: qabılca.  

- uzun, uca səğəli ayaqqab: qalxıc. qalxuc. qalıxlı. qalıvlı. 

qalıc. qalış. qalınc.  

- yürüq yağ: ayağqabı boyası. - ayağqabının yüzü. üzü. 

qabaş. - yada dışarı doğru əğilmiş ayağqabı: baymaq.  

ayaqqabılıq  ayağqabılıq 1. ayaqlıq. gedəməc. eşiklik. başmağa 

dəğər, uyqun nərsə (dəri kimi). 1. ayaqqabı yeri.  

ayaqqi  ayağki. sonki. 

ayaqla  ayağla. bitir.  

ayaqlamaq  ayağlamaq.1. adımlayaraq ölçmək. 1. ayaqla basmaq, 

əzmək, çeğnəmək. 1. yerimək. 1. dikətmək. qaldırmaq. 

sağlatmaq. sağlamlaşdırmaq. 1. əzmək. 1. 

yaraqlanmaq.hazırlamaq. - işlər ayağlanır: ayağ tutur. 

qutarmaq. bitirmək. 1. adağlamaq. imləmək. nişanlamaq. 

gözətmək (gözə almaq). 1. anğdamaq. avlamaq. 

haqlamaq. izləmək. 1. bitirmək. qutarmaq. başa 
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çattırmaq. basmaq. əzmək. ayağa sona dibə başa 

çattırmaq. sonlamaq. axdarmaq. 1. topuqlamaq. 

yarıqlamaq. bərabərləmək. birləmək. müsaviləmək. 

tarazlamaq. 1. yayaqlamaq. yerimək. gedmək. 

attımlamaq. hərəkə edmək.  

ayaqlanan  qalxan.  

ayaqlanış  ayağlanış 1. ayaqlanma. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. 

qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. qalxıntı. qalxma. qaxma. 

qalxış. qaqıntı. üsyan. başqaldırma. çevrim. devrim. 

başqaldırma. başqaldırı. isyan. üsyan.1. hərəkət. - kiçik 

çaplı, balaca ayaqlanış, hərəkət: çapır. qımılış. qıpılış. 

oyunuş. oyanış. - bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir çapırlıq 

görünür.  

ayaqlanma  bax > ayaqlanış.  

ayaqlanmaq  1.dikəlmək. qoğzanmaq. qozalanmaq. qalxınmaq.1. 

ayaq tutmaq. yollanmaq. canlanmaq. talaşlanmaq. 1. 

qoğzanmaq. 1. işə keçirilmək. 1. baş qaldırmaq. baş 

çəkmək. bulağamaq. üsyan edmək. 1.dikəlmək. 

qoğzanmaq. qozalanmaq. qalxınmaq. 1. adaqlanmaq. 

ayağ yiyəsi olmaq. 1. böyümək. güclənmək. 1. əzilmək. 
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döğülmək. zülm olunmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. 

yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. çiğnənmək. 

yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. salınmaq. düşrünmək. 

basınmaq. basılmaq. basqınmaq. əsginmək. əksinmək. 

kiçinmək. 1. qurqaşmaq. savunmaq. qalxışmaq. iddaada 

bulunmaq. müddəi olmaq.  

ayaqlanmış  çapıq. tapdıq. tapdanmış.  

ayaqlantırmaq  ayaqlandırmaq. 1. canlandırmaq. talaşlandırmaq. 1. 

qoğzamaq. təhrik edmək. 1. işə keçirmək. yola qoymaq. 

1. böyütmək. gücləndirmək. 1. qozqamaq. təhrik edmək. 

həyəcana gətirmək. qarışdırmaq.  

ayaqlaşmaq  ayağlaşmaq.1. toxdaşmaq. yığılıb qərara gəlmək. 1. 

yarışmaq. çəkişmək. tərsinə gedmək. 1. ayağlanmaq. 

davranmaq. qalxışmaq.1. həmrahlıq edmək. 1. 

topuqlaşmaq. yarışmaq.  

ayaqlatış  ayağlatış.ayaqlatma. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. 

dabanlatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. 

dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. 

söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. 

yüklətiş. endiritmə. endiritiş. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

ayaqlatma  bax > ayaqlatış.  

ayaqlatmaq  1.dikəltmək. tiqəltmək. qoğzatmaq. qozalatmaq. tikib 

qalxıtmaq, qaldırmaq. 1.doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. durdurmaq. 

qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. 

əsirgəmək. qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. 

güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək. 1.duruzmaq. turuzmaq. 

durquzmaq. qoğzamaq. qalxızmaq. qaldırmaq. dikətmək. 

1. tikib qalxıtmaq, qaldırmaq.dikəltmək. qoğzatmaq. 

qozalatmaq.  

ayaqlı çabaq  yenğəc.  

ayaqlı  ayağlı.1. gəzin. gəzən. gəzgən. səyyar. - ayağlı kitab edi: 

çox bilgin. 1. yüksək (heyvan). 1. yeriyən. canlı (# ayağdan 

düşmək). 1. basarıq. piyanoda, çolqa dəstqahında ayağ 
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basma yeri. 1. ayağ. fincan. 1. yüksək. 1. canlı. gəzgin. - 

ayaqlı qəzetə: sürəkli dolaşan. 1.dayaqlı. dayamlı. dayalı. 

dayancaqlı. dayanaqlı. söykəli. söyəngəli. dəsdəkli. 1. iti. 

hizli. qıvraq. 1. uğurlu. qutlu. mubarək. meymun. 

meymənətli.  

- iki ayaqlı basnac, nərdüvan: qanatlı. çatal.  

- qanı ayaqlı: evli qadın.  

ayaqlıq  ayağlıq. ( dayağlıq).1. ayağ daşı. 1. dayaq daşı. situnun 

payası. 1. kürsi. altlıq. qaidə. oturulacaq yer. - dirək 

kürsisi. - duvar kürsisi. - ölkə kürsisi: astana. baş kənd. 

paytəxd. 1. pedal. boyu yüksətmək üçün ayağa taxılan 

çubuq. qaqıl, ayağçaq. 1. atlığ.1. asalıq. 1. ayağ altı. 

nə'leyen. dəmpayi. 1. ayaqqabılıq. gedəməc. eşiklik. 

1.dayamlıq. dəsdəklik. dayancaqlıq. dayanaqlıq. 

söykəlik. söyəngəlik. (dəsdək, dayam, ayaq, dayancaq, 

dayanaq, söykə, söyəngə vurulmalı). 1. ayaq alıtı yer. ayaq 

basılacaq yer. 1. altlıq. qaidə. 1. pedal. 1. ayaqcaq.1. 

basarlıq. basarıq. pedal. 1.qıçlıq. ərlik. nərsənin altına 

qoyulub, ona dayandığı paya. dayaq. ayaq. paya. 1. 

qapılıq. əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən. 
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qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. çaput. padov. 1. 

təməl. daban. durac. qaidə. daban. qon. qona. qonat. 

qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun.  

- saxsı qapaq çatıların üstünə çıxılmağ üçün qoyulan 

ayaqlıq yer: qarıqlıq. qarqlıq.  

ayaqsımaq  ayağsımaq.1. nəzər dəğmək. gözə gəlmək. nəzərə 

uğramaq. 1. pozulmaq. altüst olmaq. başarısızlığa 

uğramaq.  

ayaqsınmaq  ayağsınmaq.alışmaq.  

ayaqsınsırtmaq  ayağsınsırtmaq.alışdırmaq.  

- aman nökərlər polatnı üyqə qec barırqa ayağsındırdılar: 

kötü arxadaşları poladı evə qec gedməyə alışdırdılar.  

ayaqsız  ayağsız.1. sonsuz. izsiz. etgisiz. tə‟sirsiz. əsərsiz. 

nəticəsiz. 1. qonarsız. sonsuz. 1. yeriyəmiyən. 1. 

uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. şum. bəd 

yümn. yümnsüz.  

- ayaqsız peçə: ayaqsız peçək: ayaqsız biçək: ayaqsız 

bükə: ayaqsız bürək:kəfən. 

- başsız ayaqsız: (- hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, 
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başsız ayaqsız, buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer: 

qabanlıq. kimin könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik).  

ayaqsızlıq  ayağsızlıq. uğursuzluq. qutsuzluq. nəslik. nəhslik. 

şumluq. bəd yümnülük. yümnsüzlük.  

ayaqta  ayağda. dik. qaim.  

ayaqta  ayaqda.1.ayaqüstü. qısa sürə. 1.durmuş. yıxılmamış. 

qayim. 

- ayaqdan düşmək: cana doymaq. bıqmaq. usanmaq.  

ayaqtaş  ayağdaş. omuzdaş. çiyindaş. həmayaq.  

ayaqtaş  ayaqdaş. arxadaş. içgin. yoldaş. yol arxadaşı. qımıldaş. 

ayaqtaşlıq  ayağdaşlıq arxadaşlık. yardımlaşmaq. 

ayaqtaşmaq  ayağdaşmaq. arxadaşmaq. yoldaşıtmaq. yoldaşlıq 

edmək.  

ayaqtopu  ayağtopu.futbal.  

ayaqu  ayağu. 1. əyəku. əğəku. qabırqa. 1. oyaqu. omba.  

ayaqucu  ayağ ucu. ayaq yönü, tərəfi.  

ayaqüstü  ayağ üstü. ayaqda. qısa sürə.  

ayaqyolu  poxluq. poxlağı.  

- eşiyə, ayaq yoluna gedmək: oturmaq. dışqamaq. sıçmaq. 

ayal  ayal!: yavaşla. gözlə. bəklə.  
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ayalaq  avunaq. gəbə (heyvan). 

ayalamaq  1. avuclamaq. yığmaq. avuc boyda (ya avuc kimi) alətlə 

qar kürəmək. avucla götürmək. 1. dən döş təmizləmək. 

ayıqlamaq. arıtlamaq. 1. aralamaq. açmaq. oyalamaq. 1. 

mayalamaq (xəmir). 1. alqışlamaq. əllərin ayasın birbirinə 

vurrmaq. çəpik çalmaq. 1. əlin için, əl ayaların birbirinə 

vurmaq. çəpik çalmaq. birbirinə vurmaq. - qız ayaladı.  

ayalanmaq  çoxalmaq.  

ayalatmaq  birisin fikrin çaşdırmaq.  

ayalıq  gecikmə. geclik. 

ayalqu  ayalğu. 1. ləhn. avaz. ahəng. nəğmə. sirud. 1. gözəl, xoş 

səs. gözəl səslə ırlama.  

ayalmaq  1. yavaşlamaq. gözləmək. bəkləmək. əylənmək. 

açılmaq. 1. oyanmaq. 

ayaltama  ayaldama. yavaşlama. gecikmə.  

ayaltama  ayaldama.duracaq. duraq. duralğa. toxdalış. bəkit.  

ayaltatmaq  ayaldatmaq. bəklətmək.  

ayam  aram. yaxşıq.  

ayama  1. konyə. taxma ad. 1. ayama !: qayğırma ! düşünmə ! 

saqlanma !. 
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ayamaq  1. ( y <> d ) adamaq. ayırmaq. 1. ayavlamaq. düşünmək. 

qayğırmaq. çəkinmək - əlindən gələni ayama: müzayiqə 

edmə. 1. hörmət edmək. qorumaq. savurmaq (avucun 

içinə almış kimi olub qorumaq). sayqιlamaq. məhəbbət 

edtmək. 1. oğsalamaq. süpürmək. acımaq. saymaq. - 

səndən ayabayt: səndən əsirgəməz. - səni aybayt: sənə 

acımır. - ayama !: qayğırma!. çəkinmə!. - aybay: acımadan. - 

ayabay: büsbütün. tam. - ayabaqan kop: ğayət çox. 1. 

aylamaq. ay ışığınıda gəzinti. 1. ( y <> d ). adamaq. ad 

vermək. ləqəbləmək. 1. əsirgəmək. heyifsilənmək. 1. 

əkəmək. əktirmək. qorumaq. əsirgəmək. qıymamaq. 

qorumaq. hifz edmək. diriğ edmək. 

ayamam !  zənn edməm. sanmam. ehtimal verməm.  

- ayamam sən baraqan bolmazsa alayqa: düşünməm ki sən 

gedməmişsindir oraya.  

ayamlı  1. ekonomik. 1. muğayatlı. gözlək. nazik.  

- ayamlı söləşdi: nazik qonuştu.  

ayamsız  qaba.  

ayan  < ay. (ay + yan). 1. aydın. bəlli. apaçıq. ortada. gizlisi saxlısı 

olmayan. 1. gəzən.  
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ayanamaq  aydınlamaq. açıqa vurmaq. tanıtmaq. ifşa edmək. açıqlamaq.  

ayanıç  acıma. ayanıçlı: acıtıcı. ayanıçın: həzin səslə. 

ayanq  ayanğ. 1. gəlir. qazanc. 1. əyan. aşkar. 

ayanqlamaq  ayanğlamaq. aylanmaq. gecikmək. yavaş yavaş 

atlamaq.  

ayanlatma  əyan edmə.ayıtma. aylatma. ayıqlatma. arıqlatma. 

aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. 

aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.  

ayanmaq  1. qarşı çıxmaq. 1. özünü saxlamaq. əsirgəmək. acımaq. 

asramaq. qorumaq. çəkinmək. - ayanma: saxanma.  

ayanmastın  təmbəllik. 

ayant  alan. 

ayar  1. çağım. çağlam. çəkim. varsayım. təxmin. - göz 

çağımiylə: göz çağlamiylə, çəkimiylə, ayarilə, dəngəsiylə. 1. 

gözü açığlıq. uzağı. ilərini görmək çıxarı.  

ayar  ayrış. ayrıt. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. yarıq. yarpıq. savaq. 

sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. istisna.  

ayarı  yamun. dənətçi. dənətləyici. müməyyiz. kontrolçu. 

müfəttiş.  

ayarıt  ayıq. ayğın. açıq. aydın. aylın.  
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ayarlamaq  (qayarlamaq).1. düzəltmək. uvlamaq. avlanmaq. 1. gözü 

açığlıq. uzağı. ilərini görmək çıxarı. ayarlamaq. alt üst 

eləmək. ehtiyat eləmək. yavaşlamaq. - ayarla: gözlə. çara 

tap. 1. kökləmək. aşağdan, yuxardan almaq.  

ayarlıq  1. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq. qarıplıq. 

qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. 

1. ayratın. ayratı. ayrıt. ayırıt. arqıt. azqıt. yarqıl. yarpıq. 

savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. 

müstəsnayi. istisnayi.  

ayarlılıq  ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. ayratınlıq. 

ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 

saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  

ayarmaq  1. <> ayırmaq. 1. ayrılmaq. açılmaq. azmaq. çaşınmaq. 

sapınmaq. yoluzmaq. 1. ayartılmaq. aldanmaq. 

dadanmaq. iğfal olmaq. 1. ayartmaq. yayarmaq. 

yayrıtmaq. yozdurmaq. azdırmaq. yoldan çıxartmaq. 

saptırmaq. başdan çıxarmaq. qamandırmaq. inandırmaq. 

qandırmaq. iğfal edmək.  
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ayarsız  ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. 

yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

ayartılı  ayardılı. ağır. yavaş. ihtiyatlı. bacaraqlı. 

ayartılmaq  1. ayarmaq. aldanmaq. dadanmaq. iğfal olmaq. 1. 

ayrıltmaq. açlınmaq. azdırılmaq. birinin qulluğundan 

ayrılıb, başqasının qulluğuna alınmaq.  

ayartma  uyartma. oyartma. azdarma. azdırma. saptırma. iğva.  

ayartmaq  1. ayarmaq. yayarmaq. yayrıtmaq. yozdurmaq. 

azdırmaq. yoldan çıxartmaq. saptırmaq. başdan 

çıxarmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. iğfal 

edmək. 1. azdırmaq. başdan çıxartmaq. 1. ayırmaq. 

ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. yarlamaq. yarıtmaq. 

yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. 

seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək. 1. ayrıtmaq. 

açmaq. azdırmaq. nərsəni, başqasının qulluğun ayırıb, 

öz qulluğuna almaq.  

ayas  bax > ayaz. 
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ayaş  1. ayas. bax > ayaz. 1. ( y <> d ) adaş. arxadaş. dos. 1. 

ayış. aylıq. hicr. hicran.  

ayaşlı  aylanclı. aylavlı. qιvrımlı. dolambaçlı. aylanc buylanc. 

virajlı.  

ayaşmaq  1. yolunu itirmək. yolunu şaşırmaq. - sorqan tavdan aşar, 

tınqılaqan tüzdə ayaşır: soran dağdan aşar. dinləyən ovada 

yolunu şaşır. 1. itmək.  

- ayaşqan açqanı tabmay qıyaldım. qaybolan parayı bulmayıb 

sıxıntıya düştüm. - barqan yolundan ayaşdı: geittiği yolu çaşdı. 

1. yanılmaq. aldanmaq. şaşmaq. - aşqını maxtasanq 

yaraşır, yamannı mahtasanq ayaşır: iyiyi övsən yaxışır. kötüyü 

övsən şaşırır.  

ayaşmaq  azaşmaq. ataşmaq. ayışmaq. açılmaq. ayrışmaq.  

ayaştırmaq  ayaşdırmaq. 1. çaşdırmaq. şaşırtmaq. tərs yola yollamaq, 

sovlamaq, sulamaq. 1. itirmək. 1. yanıltmaq. aldatmaq. - 

yolnu ayaşdırdım: yolu şaşırdım.  

ayatola  ayadola. qərqərə. həlqə. başa. toğduy. toğdaq. toğanaq. 

çaylaq. 

ayav  əsirgəmə. acıma.  

ayavlamaq  1. əsirgəmək. acımaq. rəhm edmək. 1. dolandırmaq. 

idarəli davranmaq.  
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ayavlı  1. ayaz. ayıq. çevik. əl ayağlı. çalışqan. qoruvlı. diqqətli. 

özənli. iti. açıq. aydın. təmiz. 1. tutumlu. ekonomik.  

ayavlu  bax > ayavlı.  

ayavmaq  əsirgəməmək. qıymaq. acımaq.  

ayavsız  1. güvənsiz. gözü kor. qədir bilməz. nankor. 1. rəhimsiz. 

acımaz. zalim. acımaz. zalim. rəhmsiz. 

ayayan  ayavlı. qədirdan.  

ayaz  ayas. 1. açıq. saf. 1. ağ bəniz, ağ dəri, açıq boyalı nərsə. 

1. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. arzu. əriz. əriş. 1. 

ayaş. ay ışığı. gecə aydınlığı. məhtab.  

ayaz  ayas. 1. quru, soyuq yel. 1. anğzaq. quru soyuq. quraq 

savuq. - yelli ayaz. - ayaz qarmaq. - ayaz almaq. - ayaz 

vurmaq. - ayaz aparmaq. 1. ayaş. ay ışığı. ışıq. aydınlığ. - 

gecə çağı şam ayazında iş apardıq. 1. ulduz. 1. kəl. başı 

açığ. 1. seyrək saçlı baş. başı yarım açıq. 1. ayvan üsdü 

açıq yada yarım açıq yer. 1. hər nəsnənin durumun 

üzlüyü açıqlığı genişliyi boşluğu. təmiz. açıq. aydın. - 

ayaza vermək: ayazlamaq. araya meydana vermək. açmaq. 

faş edmək. eşiyə, ışığa tökmək. 1. duru, açıq, saf, parraq 

hava. 1. ayav. ayıq. qoruvlı. diqqətli. özənli. iti. əl ayağlı. 
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çalışqan. çevik. 1. soğuq dəğmə. 1. ağ bəniz, ağ dəri, 

açıq boyalı nərsə. 1. aylaz. sağsız. səfeh. 1. avuc. əl 

ayası. soğuq yel, hava. 1. sərin. soyuq. buzlu. 1. açıq, 

sərin hava. - ayaz kəsmək: ayazda uzun sürə qalmaq. - 

ayaz paşa qol gəzmək: yaman soğumaq. - ayaza qalmaq: 

açıla, avara qalmaq. gec qalmaq. boşuna bəkləmək. bu üzdən 

bir nə əldə edəməmək. - ayaz almaq: ayazlamaq. bir sonuc 

əldə edəməmək. əli boşa çıxmaq.  

- ayaz urmaq: yelin əsməsi.  

- qol ayaz: avuc ortası. avuc içi. əl ayası.  

ayazımaq  ayılmaq. kəndinə gəlmək. açılmaq.  

- əsrək yaş ayazıdı: sarxoş qənç ayıldı.  

- gün ayazıdı: hava açtı.  

ayazlamaq  1. ayaz almaq. soğuq almaq. soyuq dəğmək. 1. ayaz 

almaq. bir sonuc əldə edəməmək. əli boşa çıxmaq. 1. 

soğumaq. ayaza dönmək. ayaz çəkmək. çox üşümək. 

ayazda qalmaq. 

ayazlamaq  1. soğuq dəğmək. soğuq almaq. 1. soyuqda durmaq, 

bəkləmək. 1. gecə soyuğunda üşümək, kivrəmək.  
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ayazlatmaq  1. soğuq dəğdirmək. soğuq aldırmaq. 1. soyuqda 

durdurmaq, bəklətmək. 1. gecə soyuğunda burxıb 

üşümək, kivrətmək. dondurmaq.  

ayazma  şəfalı, dərmanlı, qaynar, qazlı göl. bulaq. quyu suyu. 

mə'dən suyu. 

ayaztırmaq  ayazdırmaq.ayıltmaq.  

aybalta  təbər. yarım ay biçimində uzun saplı savaş baltası.  

ayban  (< ay: təmiz. açıq. aydın. aylaq: ayqal: ayval: ayvan. aya 

baxan. açıq). kəl. başı açığ. seyrək saçlı baş.  

aybanğ  kəl. başı açıq, lüt.  

aybar  1. ay kimi parlaq 1. görkəm.həybət.  

aybaş  buynuzları ay biçimində geniş qovuslu böyük baş 

heyvan (inək. öküz). buynuzları ay biçimində olan təkə, 

qoç.  

aybaşı  qadınların adət xəstəliyi. barın. qaidə.  

- aybaşı olmaq: gününü görmək.  

aybat  aybet (< ay bet: ay üz). qöstərişli. gözəl. sağlam. şirin.  

- aybat bolmaq: şik olmaq. zərif olmaq.  

- aybat yaraşdırmaq: şik biçim vermək.  

- aybat edmək: şikləşdirmək. gözəlləşdirmrq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1146 

- aybat geyim: şik geyim.  

- aybat söz: dadlı söz.  

- aybat dişiriv: cazibəli qadın.  

aybatıq  - apba aybatıq: ay kimi çox gözəl. çox sevimli.  

aybatlanmaq  süslənmək. gözəlləşmək.  

- aybatandırmaq: süsləmək. donatmaq.  

aybatlatmaq  süsləmək. gözəlləşdirmrq. donatmaq.  

aybatlıq  1. alımlılıq. cazibə. 1. dekorasyon. 1. saxtəlik. riyakarlıq. 

ikiyüzlük. yapmacıq. saxda.  

- beləvüt aybelik: aldatıcı gözəllik.  

aybatlıqğa  qöstəriş için.  

- tavsultan altın qəməsin aybatliqqa yürütədi: tavsultan 

altın qəmsini qöstəriş üçün taxır.  

aybatsız  çirkin. yaxışıqsız. biçimsiz. alımı olmayan.  

aybaylı  dəğərli. qiymətli. sıylı. e‟tibarlı. hörmətə layiq.  

ayberdi  ay verdi.  

aybet  ay üzlü, üzli. ayparçası. yuvarlaq yüzlü gözəl qız.  

aybəniz  məhvəş. aydaq. aypara. aytəkin. aybəniz. ay parçası. 

aybı  açığlıq. yarıqlıq. yaranlıq. kömək. imdat, medet. 

aybın  1. onur, şeref. 1. debdebe, şaşa.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ayça  ayağıl. hilal. gəncay. qılay.  

ayçəğirdəyi  zımışqa.  

ayçı  bir aylıq işləyən işçi. - günçi: gün müzdü işləyən işçi. - ilçi: 

bir illik işləyən işçi. 

ayçiçəyi  günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayqarac.  

ayçıl  ay ışığı, ay pırıltısı.  

ayeş (fars)  1. < aydamaq: sürmək. döndərmək. - aydalqan yer: 

sürülmüş topraq - 1. < əriş. ərişdirmək. gəlişdirmək. 1. < 

ayışmaq. dəğişmək.  

ayı   

- ayı qulağına ot salqanca edmək: çox qızdırmaq. 

öfgələndirmək.  

ayı  1. ayu.utgə. albağır. almayır. ayuv. qurta. 1. qoca oğlan. 

qaraoğlan.1. azı. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 

gobud. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. balta kəsməz. quru kimsə.  

- ayıya qaval çalmaq: boşuna əməkləmək, əmək çəkmək, 

işləmək.  
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- ayıya dayı demək: işi keçənə dək yaltaqlanmaq.  

- ayı yerişi: açıq dörd ələyağı üsdə yerimək.  

- ayı kimi: güclü. qolçomaq.  

- ayı dabanı: bacarıqsız.  

- ayı boğan: armıd çeşiti. - ayıbalığı: fok.  

- böyükayı: dübbiləkbər.  

- bozayı: qoyu qəhveyi tüklü ayı. 

- dağ azısı, ayısı: dağ adamı: dağdan enmə: görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

qırt. gobud.  

- ayı balası: balaq. 

- oynamağa öğrətilmiş ayı: balaban. 

- dağlar ayısı: iri yarı qadın.  

- qənc ayı: alavqan.  

- ayı qanı: qan bura. əsrədən. sərxoş edici. alkollu içgi.  

- ayının tabu adı: buğar.  

- avçı neçə al bilsə, ayı onca yol bilir.  

- ayı balası: givə.  

- ayı qulağı: yer şəqayiqi.  

- dağ ayısı: dağ kişisi: yabanı adam.  
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- ayıb saymaq: talqımaq. dalda qoyulmalı. üzə çıxarmamalı. 

qəbeh, pis görmək.  

ayı  ana. annə.  

ayıb  əğib. 1. qara. utandırıcı, üz qızartıcı durum. ləkə. yaxcı 

olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. 

qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. 

qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh. 1. ayıb. 

ar. həya. yüzqarası. 1. suç. qabahat. 1. qınama. ixtar. 

sərzəniş. 1. qusur. nuqsan. pürüz. əksiklik. şarayıb. 

çarayıb. utanc. əksik. söğüm.  

- ayıb almaq: qınamaq.  

- ayıb edməkmək: qınamaq. ayıblamaq.  

- ayıb gəltirmaq: ləkə gətirmək. kölgələmək.  

- ayıb qonmaqan: ləkəsiz. təmiz.  

- ayıb salmaq: iftira edmək.  

- ayıb salmaq: məhkum edmək.  

- ayıb tapmaq: qusur bulmaq.  

- ayıbqa yoluqmaq: cəzalandırılmaq.  

- ayıbqa dartmaq: cəzalandırmaq.  

- ayıbqa dartılmaq: cəza görmək. cəzalandırılmaq.  
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- ayıbqa dibəmək, dibətmək: suçlamaq.  

- ayıbın açmaq: suçunu ortaya çıxarmaq.  

- ayıbın almaq: güc durumdan qurtarmaq.  

- ayıbın yolumaq: kəndini təmizə çıxarmaq.  

- qara ayıb: qarayıb. qara eyib. qarağıb. qara əğib. qara 

ləkə. utancaq nərsə.  

- bu işlər bizim adımza qara gətirir.  

ayıblama  qınama. ilişdirmə.  

ayıblamaq  1. azarlamaq. ayıbsınmaq. paylamaq. qınamaq. 1. 

suçlamaq. qabahat bulmaq. 1. qusur bulmaq. nuqsan 

bulmaq.  

ayıblanmış  qınanmış.  

ayıblı  1. yüzqızartıcı. rəzil. utandırıcı. 1. suçlu. qabahatli. 1. 

pozuq. qusurlu. nuqsan. 1. arlı. qara.- qara üz. - üzü qara.  

- ayıblı bolmaq: alçalmaq. rəzil olmaq. yüzqızartıcı duruma 

düşmək.  

ayıbsınmaq  1. qınamaq. ayıblamaq. 1. utanmaq. çəkinmək.  

- atası yaşın ayıbsındı: babası oğlunu qınadı.  

- ayıbsınıb qonağa barmağı onamadı: utanıb qonaqlığa 

gedmək istəmədi.  
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ayıbsınuv  1. qınama. 1. utanma. sıxılma.  

ayıbsız  qusursuz. əksiksiz. mükəmməl. tam.  

- ayıbsız dəng izləgən dəngsiz qalır: qusursuz arxadaş 

arayan arxadaşsız qalır.  

ayıq ayıq.  aylaq. aylaqdər. ya. ya.( metatez) ( ya <> ay ). - gərək bu 

gərək o. - istər bu istər o. - istər bu istərsə o. - nə bu nə o. - 

qalay bu salay o. - gərək olsa bu gərək olsa o. - gərəksə bu 

gərəkməsə o. - olsa bu olsa o - olsa bu olmsa o. - yaki bu 

yada o. - yali bu yaki o. - islə bu islə o. - ayıq bu ayıq o: aylaq 

o aylaq bu. - ayıq gələr ayıq gəlməz: aylaq gələr aylaq 

gəlməz.  

ayıq  ayqıq. 1. <> ayιr. arιq. arı. açıq. aydınq. 1. oyuq. oyaq: 

yəqin. anığ. bəlli. 1. və'də. 1. diqqət. - ayıq sayıq: düşüncəli, 

anlaqlı, istəyinə iyə kimsə. 1. söz söylənəbilən, sözün 

dəğər gördüğü yer.1.ayıl. ayrıq. bölək. bölüm. kəsim. 

kəsik. movsim fəsl. 1.oyanığ. bunaq, əsrik, bayqın 

olmamaq. 1.ayqın. aynıq. aynaq. anaq. yazqan. oyaq. 

bunaq, əsrik, bayqın olmamaq. 1. oyaq. duraq. 1. qoğan. 

qaşar. qaşır. uzaqladan. tərd edən. 1. huşlu. başlı. - ayıq 

kefli: əsrük ayıq. 1. əyə. nə iyi. nə gözəl. iyi. - ayıq yavuz: 
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pis yaxcı. 1. söz vermə. qovl. və'də. - sənə ayıq verirəm. - 

ayıqın qoru. 1. ayıq. əsrük. sarhoş. 1. söz. qovl. - ayıq ayıq 

qaymadı: söz (qovl) verib edmədi.  

- ayıq seçikləmək: talulamaq. talulamaq. dalıqlamaq. 

dallamaq. ayırmaq. səçmək.  

- ayıq mərdəki: ayı yavrusu.  

- ayığ ol: gözətlə. muğayat ol. muvazib ol. - özündən ayığ ol.  

- odun altına, üstünə qoyulan daş, ayıq, dəmir: qızqavar. 

qısqavar. qasqavar.  

- huşlu, kişi:tizil. qaraqulaq.  

ayıqay  ayı ğay.ayıcıq anlamında kiçik cocuqlar üçün kullanılan 

bir söz.  

ayıqçı  ayqıtçı. ayqıtan. ayqıtıcı. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. 

arıqıtqan. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

ayıqınmış  ayqıtınmış. ayğınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. 

arqıtınmış. arqıtılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid 

olunmuş. izolə.  

ayıqıtım  ayıqıtma. ayıqıtış. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  
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ayıqıtış  ayıqıtma. ayıqıtım. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  

ayıqıtma  ayıqıtış. ayıqıtım. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. yalıtma. 

yalıtış. yalıtım. təcərrüd. təcrid.izolasyon.  

ayıqlama  1.ayıqlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. 

arsayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış. 1.ayıqlayış. 

ayıqlatış. ayıqlatım. seçiş. seçim. seçit. seçmə. 1.ayırlıq. 

ayırma. ayrat. ıralama. ıralat. ıralıq. bəlirtmə. bəlirtik. 

seçitmə. seçitim. seçitlik.savalat. savlat. sovlat. təmayüz. 

mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz. 

ayıqlamaq  ardlamaq. savmaq dayanmaq, bərkinmək, itilmək, 

qovmaq, güc vermək, dözmək, üstələmək, qoçunmaq. 

güclənmək, zor gəlmək. 

ayıqlamaq  ayırmaq. 1.ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. 

taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. 

dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf edmək. 1. seçmək. 

dənləmək. dənğləmək. danğlamaq. danlamaq. 

danğatmaq. ( < dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). 1.ayırmaq. 

seçmək. təmizləmək. arındırmaq. fərqedmək. 1.seçmək. 
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saylamaq.- taxılı yelləyib, savurub seçməyə, ayıqlamağa 

yarar böyük ələk, arac: ovsar. əvsər. övsər. savsar. sovsar. 

əsgü (< əsmək).1.ayıtlamaq. - bitin ayıqlamaq: bitləmək.  

ayıqlanma  seleksiyon. - doğal ayıklanma: tənazüi bəqa'.  

ayıqlanmaq  soyulmaq. üzülmək. yüzülmək.  

ayıqlatım  bax > ayıqlatış.  

ayıqlatış  ayıqlayış. ayıqlatım. ayıqlama. seçiş. seçim. seçit. 

seçmə.  

ayıqlatma  arıqlatma. aydınlatma. ayıtma. aylatma. ayanlatma. 

əyan edmə. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. 

aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.  

ayıqlayış  1. ayıqlama. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. 

arsayış. darayış. daraş. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təsfiyə. 

təmizləmə. safatma. saflayış. safatış. 1. ayıqlatış. 

ayıqlatım. ayıqlama. seçiş. seçim. seçit. seçmə.  

ayıqlıq  ayılıq. ayısı çox olan.  

ayıqmaq  1.ayılmaq. aymaq. oyanmaq. 1.ayılmaq. huşu başına 

gəlmək. 1. düzəlmək. iyiləşmək. tə'mir olmaq.  

ayıqtırmaq  ayıqdırmaq.düzəltmək. iyiləşdirmək. təmir edmək.  
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ayıqtırmaq  ayqıtmaq. arıqtırmaq. arıqıtmaq. arqıtırmaq. yalıtmaq. 

yalqıtmaq. təcrid edmək izolə edmək.  

ayıl qışlaq  kət küy. 

ayıl sayıl etmaq  ayıl sayıllamaq: tanımaq. sayğarmaq. anğşırmaq 

(anlaşmaq ).  

ayıl  1. ayıq. ayrıq. bölək. bölüm. kəsim. kəsik. movsim fəsl. 1. 

ağıl ayıl. çəmbərə. 1. yüksək.1. toqqa. 1. cilov. yəhərin 

kolan qayışı.  

- arış ayıl: sırt kolanı.  

- ayıl sayıl: axışlı. axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. 

yerişli. yerik. yumşaq. açıq. yüngül. düşnüklü. rəvan. səlis. 

münsəcəm. insicamlı. 

- ayıl dibinə taxmaq: qaptamaq. ələ geçirmək. boyun 

əğdirmək.  

- ayılı tıymıqan: qaptanmaz. ədəpsiz. tərbiyəsiz.  

- ayılın dartmaq: mətin olmaq. adaynmaq.  

- belibavun ayılı: kəmər toqqası.  

- orta ayıl: yəhər yastığının üzərində keçən qayış.  

- üzəngi ayıl: üzənqi qayışı.  
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- dartqı ayıl: sırt qolanı.  

- ayıl sayıl edmək: sayğarmaq. seçiləmək. fərq qoymaq. 

ayıl  ayl. bax > avul. 

ayılanmaq  1. dolanmaq. 1. tanımaq. saylanmaq. sayğarmaq. 

anğşırmaq. 

ayılqa  (< av). 1. avılğa. köy. kənt. 1. ev. - ayılqa gir: evə gir.  

ayılqan  qorxulu. edərmənç. imənç. 

ayılqanc  ayılğanc.qorxunc.  

ayılqanç  qorxulanç. qorxunç. imənçi. hopli xofli. 

ayılmaq  1. aylanmaq. dolanıb yerinə gəlmək. 1. dönmək. 

fırlanmaq. 1. yuqardan aşağ qaymaq. düşmək. 1. 

qayınmaq. əsrüyün, keflinin, bayqının özünə gəlməsi. 1. 

oyanmaq. 1. arınmaq. arınmaq. açılmaq. düşmək. 

səpilmək. 1. ayazımaq. kəndinə gəlmək. açılmaq. 

cayılmaq. yayılmaq. cayıqmaq. yayıqmaq. sərilmək. 

uyanmaq. oyanmaq. 1. ayığmaq. huşu başına gəlmək. 

aymaq. ayıqmaq. oyanmaq. - ayılıb bayılmaq: ağlayıb 

sızlamaq. 1. aytanmaq. aylanmaq. söylənmək.  

ayılsayıl  ayıl sayıl mümtaz. müşəxxəs. ayıl sayıl edmək: sayıl 

edmək. tanımaq. anğşırmaq. ayılmaq. sayğarmaq. 
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başğalamaq. öz başına edmək. ayrı başqa qoymaq. 

ayırmaq. ısırdənğ edmək. müşəxxəs edmək.  

ayıltaş  ayıldaş.yaqdaş. yerləş. eldaş. yutdaş. həmşəhri. 

ayıltma  ışıqlandırma. diritmə. diriltmə. dirgürmə. yenilətmə. 

uyandırma. oyandırma. onarma. canlandırma. 

yanğlandırma. yandırma. yaşatma. tazalama. təzələmə. 

ehya. ehya edmə.  

ayıltmaq  1. ayazdırmaq. 1. canlandırmaq. diriltmək.  

ayım  1. bayan. bəyim. xanım. bəqim. baykaç. bəykəc. ulu 

xatın. xoca bikə. bay bikə. türkan. ağaca. bibi. - türkan 

xatun.1. çəkicilik. simpati.  

ayım  bəgim. bəğim. bəyim. xanım.abla. bayan.  

ayımbat  qiymət. güc. zor.  

ayımça  ay parçası. 

ayımqa  hidyə. 

ayın şayın  ayın (ay: açığlıq. aydınlıq. ışıqlıq) + şayın. 

ayın  1. (< aymaq: dolanmaq. dönmək). aylanıb,dolanıb dönən 

işlər. dəb. rəsm. 1. atruq. azın. adın. başqa. ayrı. ayrığ. 

qeyr. 1. aydın. arxayın. dinc. 
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ayın  ayin. 1. törə. türə. usul. görənək. qanun. ürf. qayda. 

təməl.yasa. yasay. sırqın. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. 

biti. oğur. burmul. buyurmul. nəsəq. qada. qaidə. nizam. 

1. yasun. yosun. rəsm o ədəb. risum. yeriş. yürüyüş. 

1.göstəri. göstərgə. yasay. biti. oğur. nəsəq. qada. qaidə. 

nizam. 

ayin  bax > ayın. 

ayınqalmaq  1. aydınqalmaq. sağalmaq. sırqavçılıqdan açılmaq, 

qalxmaq. 1. baynalmaq. baynımaq. qutulmaq. sağalmaq. 

anığ almaq. 

ayınmaq  1. ( y <> d ) adınmaq. 1. aydınmaq. adınmaq. edinmək. 

mərasim qurmaq. 1. arxayın olmaq. dincəlmək. 

əğlənmək.  

ayır  (< ayırmaq). 1. bağış. təxsis. 1. dəğişik, başqa, fərqli. 1. 

bölük. uruq. vuruq. ırıq. ılıq. ilik. boy. şö'bə. 1. istisna. 1. 

uzaq. qıraq. üzük. - ayır yerlər. - ayıra varan: ayırıb seçə 

bilən. dadal. dadalan. sezən.  

- ayır ayır: ayrı ayrı. seyrək. yekə yekə. seyrək.  

ayir  > er. 

ayırac  me'yar.  
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ayıramamaq  qarışdırmaq. - bunla onu qarışdırma.  

ayıran  1. arıyan. adıran. təmizləyən ayqıt. müməyyiz. 1. 

parçalayan, ayıran nərsə. aralayan. ayırıcı. ayrıcı. 

aralayıcı. ayırtman. ayırdan. müməyyiz. ayratan. çözücü. 

başqatan. bölən. kəsən. yaran. yarıcı. yarcı. açan. 

paralayan. 1. qıran. kəsən. biçən. paylayan. payqan. 

bölən. parçalayan. təqsim edən.  

ayırbasmaq  ayırbasdamaq. çalşırmaq. çalşıtmaq. çalışdırmaq. 

almaşırmaq. dəğişirmək. dəğişdirmək. - pul ayırbasmaq.  

ayırbaş  (değişim, mubadilə).baş başa. başa baş. pay paya. paya 

pay.  

ayırıb seçə bilən  ayıra varan. dadal. tadalan. sezən.  

ayırıcı  ayrıcı. ayıran. aralayan. aralayıcı. qaramıq. qaramuq. 

əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. 

burqu. gerəlti. çalı. önləm. mane'. maneə'.  

ayırım  1. fərq. 1. ara. fasilə. 1. təfriq. 1. sekans.  

ayırış  ayırma. cayırma. cayırış. çalırma. çalırış. kal. çal. 

qoparma. qoparış. sökmə. söküş.  
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ayırıt  ayrıt. arqıt. azqıt. ayratın. ayratı. ayarlıq. yarqıl. yarpıq. 

savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. 

müstəsnayi. istisnayi.  

ayırıvçı  seçən.  

ayırqı  quşluq. öğləyə yaxın çağ.  

ayırlıq  ayırma. ayıqlama. ayrat. ıralama. ıralat. ıralıq. bəlirtmə. 

bəlirtik. seçitmə. seçitim. seçitlik.savalat. savlat. sovlat. 

təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz1.  

ayırma  1. ayrat. ayırlıq. ıralama. ıralat. ıralıq. bəlirtmə. bəlirtik. 

seçitmə. seçitim. seçitlik.savalat. savlat. sovlat. təmayüz. 

mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz. 1. çeşitləmə. 

seçmə. dəğişmə. aralama. araşdırma. 1. istisna edmə. 1. 

soyma. təcrid. 1. kəsmə. açma. parçalama. 1. tanıma. 

seçmə. təşxis. 1. qopma. 1. çözümləmə. təcrid. 

1.göstərmə. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. bəldirmə. 

tə'yin. 1.parçalama. balçalama. analiz. kəsmə. təqti'. 1. 

ayırım. təfriq. ayırt. seçmək. təmyiz. 1. ayırış. cayırma. 

cayırış. çalırma. çalırış. kal. çal. qoparma. qoparış. 

sökmə. söküş. 1. ayrama. yırtma. paralama.1. üstün. 

müstəsna. səçgin. 1. yalnama. təkləşdirmə. təkləmə (# 
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yanlama: əkləmə. yapışdırma. artırma.).  

- alaşımları (alyajları) əritərək, içindəki çeşitlərin ayırma 

işi: kav. çal. 

ayırmaçı  üstün başarılı. müqəmməl.  

ayırmaq  ( z <> y <> d ) azırmaq. adırmaq. (<> ayarmaq. 

ayıqlamaq). 1.- ayreo (yunan): seçmək. - sıayreo(yunan): 

ayırmaq. bölmək). 1. < adlamaq. adamaq. ayamaq hər bir 

nəsnəni bir adla çağırmaq. fərq qoymaq. aralamaq. 

arıdlamaq. 1. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. 

yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. 

sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna 

edmək. 1. dalqamaq. adqırmaq. çəkmək. seçmək. 

bölmək. 1. çevirmək. döndərmək. 1. açırmaq. ayırd 

edmək. açmaq. 1. bağışlamaq. təxsis edmək. 1. 

çəşitləmək. seçmək. fərq qoymaq. seçmək. 1. sayıl 

edmək. sayğarmaq. tanımaq. ayıl sayıl edmək. 

anğşırmaq. başğalamaq. öz başına edmək. ayrı başqa 

qoymaq. ısırdənğ edmək. müşəxxəs edmək. 1. açmaq. 1. 

qaçıtmaq. qaçırtmaq. sıçratmaq. 1. qəbətmək. öldürmək. 

yox edmək. 1. qavşatmaq: gəvşətmək. kovşatmaq: 
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boşaltmaq. 1. seçmək. - alpaqutun ayırdı. 1. (nərsəni 

nədən) gəmürmək. gəmirmək. 1. talulamaq. talulamaq. 

dalıqlamaq. dallamaq. ayıq seçikləmək. seçmək. 1. 

sərmətmək. arıtmaq. nərsəni suyundan almaq. 1. 

yormaq. yarmaq. çözmək. 1.açmaq. düşürmək. - onu 

məndən düşürdü. 1.ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. 

taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. 

dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf edmək. 1. seçmək. 

dənləmək. dənğləmək. danğlamaq. danlamaq. 

danğatmaq. ( < dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). 1.edmək. 

seçmək. - birbirindən edmir.1. seçmək. 1. bölmək. 

yarmaq. parçalamaq. şəqqələmək. 1. yalınlamaq. təcrid 

edmək. mücəzza edmək. 1. aralamaq. ara almaq. fasilə 

vermək. 1. saxlamaq. təxsis edmək. ixtisas vermək. 1. 

alıb qoymaq. alıqoymaq. - sənə üç əkmək alıqodum: 

ayırdım.1. ayrı tutmaq. başqalamaq. 1. balmaq. 1. 

bəğənmək. seçmək. 1. kəməlmək. azalmaq.1. 

kəməltmək. çıxmaq. 1. saylamaq. 1. ayıklamaq. seçmək. 

təmizləmək. arındırmaq. fərqedmək. 1. yaylamaq. 

yarlamaq. dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. 
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açmaq. savalamaq. sovlamaq. parçalamaq. balçamaq. 

boşaltmaq.əğritmək. pozmaq. xərablamaq. fəsx edmək. 

1. ıralamaq. seçitmək. bəlirtmək. savalamaq. sovlamaq. 

karakterizə, təmyiz edmək. - iyini kötüdən ıralayan nədir. 

1.pozmaq. # qayırmaq: düzəltmək). 1.təkləmək ( # 

əkləmək: yapışdırmaq). 1.təkşirmək. təcziyə edmək. 1. 

ökündürmək. öğündürmək. ögündürmək. 1. orundlamaq. 

seçmək. 1. sökmək. açmaq. həll edmək. 1. tənləmək. 

dənləmək. seçmək. gözdəmək. gözdələmək. (> güzidən 

(fars)). 1. titmək. mən' edmək. 1. uşaltmaq. ovaltmaq. 

ufalatmaq. oğutmaq. bölmək. təqsim edmək. 1. üsmək. 

üzmək. qırparmaq. qoparmaq. soymaq. qabıqlamaq. 1. 

yardırmaq. 1. cırmaq. yarmaq. açmaq. orça edmək 

anlamaq. 1. kəsmək. sındırmaq. 1. qırmaq. bükmək. - 

nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni ayırmaq, qırmaq, 

bükmək: qapısamaq: qapsarmaq. qanırmaq. qanğırmaq. 

qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. 1. 

soymaq. kavallamaq. kovallamaq. kövülləmək. 

kağallamaq. koğallamaq. köğülləmək. kövmək.  

- parçalara ayrılamaq: parçalanmaq. sanlanmaq.  
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- mindirilmiş, yüklənmiş, qoşulmuş bir, neçə nərsəni, 

birbirindən ayırmaq, düşürmək, salmaq: indirmək. 

endirmək. - on kişi işdən endirildi. - borcdan endirilmək: 

daha ödəvi nərsə qalmamaq. - arabanın matorun endirmişlər. 

- dondan endirmək: üzdən aparmaq. - gözdən endirmə məni. 

- içgi başına enməmiş hələ. - acılar üzgülər könlünə enmiş, 

eniqmiş.  

- ayırıb daramaq: seçib düzmək.  

- yer qapmaq, saxlamaq, ayırmaq: yer tutmaq. 

- əllə seçib ayırma: əlləmə.  

- bütün, toplu nərsəni açıb saçmaq, ayırmaq: yolmaq. 

didmək. - qoyunun yapıqın (yunun) yoldu. 1. bölmək. 

kəsmək. aralamaq. - tarlanı bölmək. - başının saçını 

bölmək. 1. qısdırmaq. qısmaq. həsr edmək. - bu yığva 

qoşuya, şe'rə qısmışıq. - kitaba qısılan evə kitan evi deyilir. - 

bu işlərə para qısdırın: qısın, ayırın. 1. önqürtələm. 

ögürtləmək. önə qoymaq. seçmək.  

ayırmamaq  ayrı seçgilik edməmək. bir görmək. bir tutmaq. 

ayırmatan  ayırmadan.rasgələ. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. 

nə gəlirsə. seçmədən. təsadüfi. - dəğmə kişiyə sözün açır. 
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- dəğmə işlər yapır.  

- hər türlü, cürəli, çeşitli. seçmədən, ayırmadan: qaralı ağlı. 

ağlı bozlu. 

ayırt  - ayırd, müşəxxəs edmək: aytamaq. aydamaq. aylamaq. 

(y<> d) adlamaq. bəlləmək. 

ayırt  1. dəğişik. ayırım. fərq. fərqli. 1. özəl. özgü. fərq. 1. 

minha. təfriq. 1. arın. təmiz. 1. ayırma. ayıqlama. 

seçmək. təfriq. təmyiz.  

- ayırt edərmək: ayırt edə bimək. seçə bilmək. - iyini kötünu, 

toxunu yarayı ayırt edərmək, edə bimək gözü açılmaq. - 

oxumaqla kişinin gözü açılır.  

- yol ayırdı: yol çatı. yol ayrımı. yolun qollara ayrıldığı yer. 

çatal > çarrah.  

- ayırt edmək: təfriq edmək. təmizləmək. 

ayırt  ayırd.us. təşxis.  

- ayırd edmək: 1. tanlamaq. tanımaq. fərqləndirmək. seçə 

bilmək. seçmək. ixtiyar edmək. 1. ayrışmaq. ötgürüşmək. 

ötrüşmək. səçişmək. uslamaq. təşxis vermək. 1. sərmətmək. 

sayratmaq. sıçratmaq. süzdürmək.  

ayırtamaq  ayırdamaq.seçmək. fərq edmək.  
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ayırtan  ayırdan.ayıran. parçalayan, ayıran nərsə. aralayan. 

ayırıcı. ayrıcı. aralayıcı. ayırtman. bölmə.müməyyiz. 

ayratan. çözücü. başqatan. bölən. kəsən.  

ayırtatma  ayırdatma.təmyiz.  

ayırtı  nüans. anlatı. məfhum.  

ayırtıb  təfərrüatlı. ayrıntlı.  

- ayrıtıb söyləşmək: açıb qonuşmaq.  

ayırtıq  aryatıq. kaftıq. kavtıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < kovmaq. 

kavmaq. kafmaq). yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik. açtıq.  

ayırtılmaz  ayırdılmaz.seçilməz. sezilməz. hissolunmaz. görünməz. 

alınmaz. qanılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.  

ayırtqa  ayrıtqu. 1. arın. təmiz. 1. fərq. təfriq.  

ayırtqan  canlı. daşqın. hərəkətli.  

ayırtqı  ayrıc. silik. süzmə. sürmə. açma. durulama. təsfiyə. 

ayırtlamaq  1. minha, təfriq. 1. arıtlamaq. təmizləmək. 1. arınlamaq. 

seçmək. 1. seçmək.  

- yuxusu yetəgən döşək ayırtlamaz: yuxusu gələn döşək 

seçməz.  

ayırtlıq  ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. ayratınlıq. 

ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 
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saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  

ayırtmaq  1. boşandırmaq. boşatmaq. açılatmaq. 1. təfərrüata 

girmək.  

- nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: kağşatmaq. kavşatmaq. 

koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. 

qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. 

ayırtman  ayıran. ayırdan. müməyyiz.  

ayısaç  qırlarda yetişən bir tür ot.  

ayış  1. ayaş. aylıq. hicr. hicran. 1. deyiş. aytış. söz. danşıq.  

- ayışa, dinlənməyə bıraxılmamış tarla: qarqan. qurut. qarot. 

ayışmaq  1. ( y <> d ) adaşmaq. adışmaq. şaşmaq. 1. ayaşmaq. 

azaşmaq. açılmaq. ayrışmaq. - ayağı ayaşdı. 1. 

dəğişmək. gəlişmək. (> ayeş (fars)). 

ayıştırmaq  dəğişdirmək. 

ayıt  bəllik. işarət. izək. izdək. izlək. 

ayıtaban  ayıdaban.1. düz daban. 1. sağlıqlı. güclü.  

ayıtış  aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1168 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

ayıtışçı  aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi 

ayıtışmaq  aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eytişmək. eyitişmək. 

eyləşmək. eytəyişmək. deyişmək. diyləşmək. deyləşmək. 

değləşmək. danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. 

qonuşmaq. qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. 

gurrunğmək. gürrünğmək. musahibə, mahavirə, bəhs 

edmək.  

ayıtqan  1. azıtqan. adıtqan. azdıran. yoldan çıxaran. 1. soran.  

ayıtqayıt  ayıt qayıt. aytır qaytır.soru sorağ. sual cəvab.  

ayıtqu  ayıa işi. temyiz. 

ayıtlamaq  ayıqlamaq.  

ayıtmaq  aytamaq. eyitmək. demək. deymək (dey < metatez > eyt) 

eytmək. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz 

edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 

çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr 
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edmək. 1.eytmək. eyitmək. aytamaq. söyləmək. 

sözləmək. danışmaq. qonuşmaq. 1. aytamaq. söyləmək. 

aymaq. demək. bayan edmək. aydınlamaq. ayırd edmək. 

açmaq. bəlirmək. çıxarmaq. sormaq.1. (# qamdırmaq. 

taldırmaq. daldırmaq. yatırıb, huşdan aparmaq. susdurmaq).  

ayıtmaq  aytatmaq. söylemek. anlatmaq. 

ayıtmış  söyləyən. bildirən. uyaran.  

ayıvcal  dağlarda öbək öbək bitən bu tür ot.  

ayıvtırnaq  ayıv dırnağ.yumuşaq qapuğlu, qabığlı ağac.  

ayqac  ayğac. qonuşqan. qonuşan. xətib.  

ayqaq  ayğaq. 1. tanğış. göstəriş. könük. dəlalət. illət. dəlil. 

könük. qanıt. niqiz. ayğaqlamaq: qanıqlamaq. dəlilləmək. 

1. quşqulu. oyanıq. 1. tanıdıq. bilindik. 1. duyuru. e'lan. - 

ayqaq bolmaq: e'lan olmaq. - ayqaq edmək: duyurmaq. 

xəbər vermək. e'lan edmək. 1. gözçü. gəzmə. tutqaq.  

ayqaqamaq  ayğaqamaq. qanıqmaq (illət. ayğaq. könük. qanıt. niqiz). 

ayqaqçı  ayğaqçı. ayğaqçı. xəbərçi. casus. sağımqor. qovaq. 

ayqaqlamaq  ayğaqlamaq. qanıtlamaq. dəlilləmək.  

ayqaqlamaq  ayğaqlamaq.duyurmaq. xəbər vermək. ələşdirmək.  
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ayqaqlanmaq  ayğaqlanmaq.ortaya çıxmaq. duyulmaq.  

- ötürük yenqil ayqaqlanadı: yalan çabuq ortaya çıxır.  

ayqaqsımaq  1. nəzər dəğmək. 1. pozulmaq. başarısızlığa uğramaq.  

ayqal  bax > aylaq. 

ayqalmaq  kəsəldən. xəstəlikdən. naxoşluqdan. açılmaq. qalxmaq.  

ayqan  ayqan. içdən, yaran. səmimi. 

ayqanlı  ayğanlı barəsində. bağasındə. üzərində. dövrəsində.  

ayqarac  gündöndü. günə aşıq. günə aşıq. günaşıq. günə əğik, 

meyilli. günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi.  

ayqay  ayğay. ağqay. ayğay. 1. ayın ən gözəl anı. 1. 

xanıməfəndi. 1. yayqara. hay küy. bağırtı. - ayğay salmaq 

hay bıdırıqlamaq. 

ayqılmış  ayıqınmış. ayqıtınmış. ayğınmış. arıqınmış. arıqılmış. 

arqıtınmış. arqıtılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid 

olunmuş. izolə.  

ayqın  ayğın.1. yayğın.geniş, yayılmış. 1. sınırsız, ucsuz. - ayğın 

bayqın: çox bitgin. vurqun. aşıq. hayran. 1. açıq. aydın. 

aylın.yaxsı. 1. aynıq. aynaq. anaq. ayıq. oyaq.  

ayqın  ayqın. içdən. bağrıq. səmimi olan.  
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ayqınmış  ayıqınmış. ayqıtınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. 

arqıtınmış. arqıtılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid 

olunmuş. izolə.  

ayqır  ayğır. ( y <> d ) atğır. aqğır. adğır. asğır. 1. axqır. iti, 

yeyin, çalt axan su. 1. ılxını qoruyan, noxda qıran, minik 

verməyən at. asav at. əsrək. həşəri. 1. (ərkək at) 

damızlıq at. tuxumluq at. 1. buğra. 1. cüssəli. güclu at 

kimi sürən. 1. damızlığı qırılmış, atılmış at. 1. qızqın 

dəvə. - dəvə ayqırı: buğur. buxur. poğur. oban. 1. azqın, 

güclü, gövdəli kimsə. 1. kötü ürəkli. hırçın. qırçın. öfgəli. 

ələ keçilməz, ası qadın.  

- sarı ayqır toru aygirmək: kiçik ayı qurubundaki ullduz 

adları. - acıra aylanmaq: ayqırla cütləşmək.  

- iki yaşın aşmış qara sığır ayğırı: tosun. 

- qoyun ayğırı: qoç. damızlıq ərkək qoyun.  

- sığır ayqırı: buğa. boğa.  

damızlıq (tuxumluq) üçün burulmamış ərkək sığır. boğa.  

- dənizayqırı: dəniz atı. 

ayqıraq  ayqıraq. 1. dağ keçisi. 1. bir geyik türü. 
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ayqırı  < arqurı: ayqıri. aryıkı. ayğuru. yanlamasına. tərs. yan üsdü. 

qarşı. çarpaz. yanaki. tərsinə. əğri. iğri. əyri. əgic. yassı. 

eninə. - ayqırı ərqırı: əyri büyri. 

ayqırı  arqırı. - arqırı gəlmək: arqırı çıxmaq. kəsə gəlmək. qarşına 

çıxmaq. tərsinə çıxmaq. üzünə çıxmaq. ziddinə çıxmaq. - onlar 

bizə yol üsdü arqırı çıkdılar. - nə iş gördün kimsə ayqırı 

çıxmadı sana. - sevincinə ayqırı yeriyən \\ çatmayasan istəgə 

sən. - arqırı arqırı: bir birinin tərsinə. çapraşıqr odunları arxırı 

arxırı qoyub. 

ayqırı  ayğır. tərs. utanmaz. inad. arğuq.  

ayqırı  ayğırı. ayğırıq. 1.uymaz. başqaq. muğayir. 1. yasaq. 

yasaqlı. həram.  

- ayğırı olaraq: qarşı. tərsinə. xilafına. - bu sözüz işizə 

qarşıdır. 

- qarşıt, ayqırı, çapraz bağlama: çatqı.  

- ayqırı ərqiri: əyri büyri. 

ayqırı  ayqırı. arquru. qarşı. yanlamasına. tərs. yan üsdü. 

tərsinə. əğri. iğri. yassı. eninə. toxunmada yanaşı atılan 

iplərə ''arqaç'' ya ''arğuru'' deyilir. - arquru gəlmək: tərsinə 

durmaq. - uvağ arquru çizgilər cızdı. 
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ayqırıca  ayğırıca. - ayğırıca ölçülər, çevrələyir çöpçülər.  

ayqırıq  ayğırıq. ayğırı. uymaz. başqaq. muğayir.  

ayqırılıq  ayğırılıq. 1.çaprazlama. ziddiyyət. 1.qarşılıq. ayrılıq. 

ziddilik. - aralarında ayğırılıq, ayrılıq (ixtilaf) çıxıb 

çatışmaq: birbirinə düşmək. 

ayqırışmaq  ayğırışmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. 

qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 
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uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. 

əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  

ayqırlan  qızmaq. qızınmaq. hiddətlənmək. öfgələnmək.  

ayqırmaq  çığırmaq.  

ayqırsız  sağın. uslu.  

ayqıt  1. bıçıq. buçuq. biçik. 1. çəkəs. çəkə. arac. əbzar. alət. 

ayqıt  ayğıt. aydınq. bəlli. sərik. rovşən. kekit. 

ayqıt  qılıc. arac. vəsilə. əbzar.  

- ağır, sürəkli, uzun sürən, dəvamlı, bəlirisiz çağ sürən 

ayqıtlar: dəmirbaş.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar düzəltmə, satma: qatraqçılıq. 

qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. 

qayraq. qayra.  

- toxuma ayqıtında iplərin yolun açan arac: qarqa. qarqı. 

qarqu. 

ayqıtan  ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtıcı. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. 

arıqıtqan. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  
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ayqıtçı  ayıqçı. ayqıtan. ayqıtıcı. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. 

arıqıtqan. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

ayqıtıcı  ayıqçı. ayqıtçı. ayqıtan. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. 

arıqıtqan. yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqqan. təcridedən. 

izolator.  

ayqıtınmış  ayıqınmış. ayğınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. 

arqıtınmış. arqıtılmış. yalıtılmış. yalqıtılmış. təcrid 

olunmuş. izolə.  

ayqıtlı  ayğıtlı. 1. yağıt. arçan. aydın. rovşən. 1. kəsgitli. kəsinli. 

üzül kəsil. çort kəsik. quşqusuz. şəggisiz. mütləqən. 

hökmən. qətə'n.  

ayqıtlı  ayğıtlı. yaxtılı. arçan. arçanğ. arçan. arcanğ. aydın. 

rovşən. 

ayqıtmaq  ayıqtırmaq. arıqtırmaq. arıqıtmaq. arqıtırmaq. yalıtmaq. 

yalqıtmaq. təcrid edmək izolə edmək.  

ayqoru  aykoru. xusuf.  

ayqu  - ayqu gün: (bax > ayğun). eygin. xoşbəxt.  

ayquçi  yönətici. devlət görəvlisi. yarıcı. danışman. müşavir. 

ayqun  ayğun. (bax > ayğun). eygin. xoşbəxt.  
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ayquru  ayğuru. ayğırı. əğri. iğri. yanlamasına. tərs. yalan. qarşı. 

yan üsdü. tərsinə. arqaç. yassı. eninə. - arğuru dağlar sizə 

qar yağarmış.  

- bir doğru cızqı cızdı onun yanından iki ayğuru cızqı.  

- bir qırağda arğırıb yata durur. - gəmilər dənizdə arğuru 

yatmışlar.  

- heyvan anasın əmməmək üçün ağzına arğuru (yanaki) 

vurulan ağac:ağızlıq əsnək.  

- kökləri ayğuru duran ağac.  

- sübh ikidir, biri doğru biri ayğuru. - yoldaşlarımla ayğuru 

(yanaşı) yola düşdüm.  

ayqut  ayğut. mükafat. ərməğan.  

ayqut  ayxut > yaxud. (< aylanmaq: dönmək).  

ayqün  aygün. ayğun. 1. eygin. (ayqu gün). yaragün. ağgün. 

yaxgün. günyanıx. gün görmüş. qutlu. mutlu. xoşbəxt. 1. 

adıncıq. seçgin. mümtaz. 1.ay kimi ismətli. gün kimi 

harəkətli.  

ayl  ayıl. bax > avul.  

ayla  1. ağıl. həlqə. dönqülüq. bulçuğ. qurs. yuvaq. toxu. 

topaq. 1. ay ağılı. ay evi. ay çevrəsindəki ışığ çəmbəri. 
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halə. - ışıq aylası: nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə. 1. öylə. 

əylə. eylə. öylə. hayala (> halə). elə. o yolda. ona bənzər. 

onun kimi. onun əşi. öcür. - əylə yap: əylə qılqıl. - mən ayla 

usdum: öylə düşündüm. - ayla etdim ayla getdim. - öylə 

gəlirki: öylə duyulurki. - öyləki: o cürki. - elə deki: öcür deki. 

1. devir, dönüş. dönəm. 1. aldav. qıytırlıq.  

aylaca  eyləcə. öyləcə. haylaca. olduğukimi.  

aylaq  1. <> ayqal. yaylaq. meydan. ayvan. aya baxan. bəlli. 

açıq. açığlıq. işıklık. başı açığ. 1. avara. fırlanan. dolanan. 

samsar. işsiz. bekar. yalqav. başı boş. - aylaq gəzən 

kişilər. aylaq avara nə gəzirsən belə !. 1. dənizin quru yerə 

girən yeri (xəlic). 1. girdə. çəmbərli yer. 1. yalnız. tək: 

aylağ başım eyvay !. 1. havayı sonsuz yararsız, gəlirsiz 

iş. müfdə görülən iş. - işləyib para alanmasan, aylaqa 

işləmisin. - aylaq iş: biqari. - aylaq aylaq danışma. - aylaqa 

gəldik, aylaq gedirik. - aylaq bitik: dəğərsiz kitab. 1. bax > 

ayıq. ayıq: ya. ya: metatez (ya<> ay). ayla. öylə. öcür. 1. 

açığlıqda, orduda, meydanda qurulan alaçıq. 1. avanaq. 

boş gəzən. işsiz. avara. havayı. qalbara. ağılsız. budala. 

təmbəl. 1. avlaq. qotan. kotan. ağıl. 1. aylıq. açıq. - 
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aydədəyə qonaq olmaq: aylıqda yatmaq. aylaqda yatmaq. 

açıqda yatmaq. 1. həlqə. - itin boynuna qatılan, taxılan 

çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: qatana. qadana. 1.aylav. yələ. 

yamaf. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. 

işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. 

axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

bihudə. faydasız. 1.hilali.1. açıq. sərbət. 1. ələni. 1. 

bedava. çapa. açıqdan. müfdə. məccani. 1. buncağız. 

çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. 

otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. gücsüz. yetərsiz. 

düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. 

qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. 

yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız. - aylaq yığın: 

girişi azad olan məclis, yığıntı. 

- mal qarıya yük yükləməkdə işlənən iki yanına ip keçirilən 

aylaq, həlqə: qoçacıq. qoşacıq.  

- aylaq məclis: ələni yığın, qonqalav, qonqalağ.  
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- aylaq qaş: incə biçimli qaş. 

- aylaq yaylaq: aylaq haylaq. işsiz gücsüz. avara. qırbal. 

qırban. sərsəri. boş gəzən. 

- aylaq düğün: girişi azad olan toy.  

aylaqçı  1.yavaçı. havaçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. boşdançı. 

boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. 

savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor. 1. açıq. 

sərbət. 1. müfdəxor. 1. acgöz.1. geçici işçi. iş tapsa 

çalışan gündəlikçi. 1. gündəlik işçi. dolanbac işləyən. 1. 

hellənib. gəzib. dolanıb ras gələ. tapılan işi görən. keçici 

işçi. gündəlik işçi.  

- aylaqçının baş darğası: işsiz güsüzlərin başı. 

aylaqçılıq  yavaçılıq. havaçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. 

bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. 

çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq 

> heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. 

müfdəxorluq.  
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aylaqlamaq  qotanlamaq. kotanlamaq. avlaqlamaq. ağıllamaq.  

aylaqlaşmaq  avaralaşmaq. pərişanlaşmaq.  

aylaqlıq  avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. sərsərilik. başıboşluq. 

pərişanlıq. - aylaq yaylaq: aylaq haylaqlıq. işsiz gücsüzlük. 

avaraçılıq. boş gəzməlik. 

aylaqmaq  heyran qalmaq. içginmək. tanğırmaq. tanğmaq. təəccüb 

edmək. 

aylalıq  ayarlıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq. qarıplıq. 

qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq.  

aylam  uzun zaman. sürə. bir aylamdı sorağ yoxdu. 

aylama  sallancaq. salıncaq. kuf. çalamaq. 

aylamaq  1. bağlamaq. yaylamaq. oramaq. sarιmaq. sarmaq. 

danğamaq. 1. fırlamaq. atlamaq. 1. döndürmək. 

dolamaq. dolandırmaq. fırlamaq. fırlatmaq. çevirmək. 

çulqamaq. çevrəmək. çevrələmək. dövrələmək. 

devrələmək. örtmək. hörmək. çəkmək (duvar). 1. 

eyləmək: aydamaq. sürmək. qılmaq.  

aylamaq  aytamaq. aydamaq. (y<> d) adlamaq. bəlləmək. ayırd, 

müşəxxəs edmək. 
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aylan  1. aşiq. vurqun. 1. avara. 1. dayirə. dayrə. dolayı. 

tüqərək. tüngərək. ov. sənbər. 1. dönəm. döngə. boğum. 

burul. çevrin. mərhələ.1.cəmbər. civar. qırax.  

- aylan yaylan: apaçıq. bəsbəlli. aşikar. 

aylanc buylanc  aylavlı. aylanclı. aylaşlı. qιvrımlı. dolambaçlı. aylanc 

buylanc. virajlı.  

aylanclı  aylaşlı. aylavlı. qιvrımlı. dolambaçlı. aylanc buylanc. 

virajlı.  

aylancüq  topaç.  

aylanç  virajlı.  

- aylanc yol: virajli yol.  

aylançaq  1. aylavlı. dolançaq. dolanbaç. aylanlı. burumı çox. 

girdab. aylanıb tavlanıb. burğan. burği.aylanıb tavlanıb 

kəvlənib duran su. 1. çox qəzən. haylazlık ədən.  

aylançuq  topaç.  

aylandırqan  ilk süt. ağız.  

aylanıb tolqanmaq: aylanıb dolğanmaq. duyqulanmaq. 

aylanış  1. aylanğ çaylanğ. gəzələnc. gəzit. gəzim. iki bağa 

yeriyib. səyahət. dolanma. 1. oylanış. düşünmə. 1. 

əğləniş. əlləşik. uğraşıq. işgüc. görəv. məşquliyyət.  
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aylanışmaq  çalışmaq. işləmək. 

aylanıvçı  1. çox qəzən. yerində durmayan. 1. avara. başıboş.  

aylanıvıq  sərsəri. avara. qəzməyi səvən. yerində durmayan.  

aylanq çaylanq edmək  gəzələnc. aylanış gəzim. iki bağa 

yeriyib. azacık gəzib dolanmaq. vellənmək. aylanğ 

çaylanğ edmək: dolan bac.  

aylanma  1. darqaşayıd. haylaz. boş qəzən. 1. girdab. 1. dönüş. 

viraj. - aylanmalı yol: virajlı yol.  

aylanmaq  1. dolanmaq. fırlanmaq. girdəmək. dəyrə çəkmək. 

dolanmaq. geri dönmək, gəlmək. qayıtmaq. 1. 

ayanğlamaq. gecikmək. yavaş yavaş atlamaq. 1. 

ayılmaq. qayınmaq. əsrüyün, keflinin, bayqının özünə 

gəlməsi. 1. yuqardan aşağ qaymaq. düşmək. 1. dönmək. 

fırlanmaq. 1. qəzmək. dolaşmaq. 1. dönmək. çevrilmək. 

çönmək. yönəlmək. 1. baxmaq. nazir olmaq. açılmaq. 1. 

dönüşmək. durumu dəğişmək. 1. cütləşmək. 1. ayılmaq. 

söylənmək. 1. dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. 

tiqrənmək. təkərlənmək. devrənləmək. fır dolayı 

dolaşmaq. çevrəsinə çevrilmək. sarılmaq. saparanmaq. 

çaparanmaq. savaranmaq. əğrənilmək. gəzinmək.  
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- acıra aylanmaq: ayqırla cütləşmək.  

- allı aylanmaq: həvəslənmək. məyilli olmaq.  

- alıb aylanmaq: daşımaq. götürmək. yetişdirmək.  

- artı aylanmaq: həvəsi qaçmaq. ilqisini itirmək.  

- atıla satıla aylanmaq: sərsərilik yapmaq.  

- başı dibinə aylanmaq: altüst olmaq.  

- birkəsinə aylanmaq: birliktə dolaşmaq.  

- boş aylanmaq: avara dolaşmaq.  

- buqaqa aylanmaq: boğa ilə cütlənmək.  

- çüyrəsinə aylanmaq: tərs dönmək.  

- izinə aylanmaq: geri dönmək. əsgi halını almaq.  

- izindən aylanmaq: tə'qib edmək. izləmək.  

- qonaqda aylanmaq: misafirliğə gedmək.  

- töğərəkinə aylanmaq: başına dolanmaq.  

- töğərək aylanmaq: ətrafından dolaşmaq.  

- ova aylanmaq: ava çıxmaq.  

- bitir savlay qaraçayqa aylanıb çıxdım: geçən il bütün 

qaraçayı qəzdim.  

- dav quş qöydə töğərək aylanır: qartal göyüzündə dayirələr 

çizərək uçur.  
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- yığının içindən ikəvlən elə taba aylandı: qurubun içində iki 

kişi köyə yönəldi.  

- üynü tərəzələri ırmaqa aylanıbdı: evin pəncərələri ırmağa 

baxır.  

- baytal ayqıra aylanğandı: qısraq ayqırla cütləşmiş.  

- getərgə qurala aylanama: gedməyə hazırlanırım.  

- yarmalığa duradı: panayıra gedməyə həvəsli.  

- tükü yüyrəsinə aylanğandı: qarmaqarışıq olmuş.  

aylanmaz  tolqanmaz. dolanmaz. dönməz. dolaşmaz. çevrilməz.  

aylantıran  aylandıran.bulğavuc. qarışdırıcı. çevirən.  

aylantırmaq  aylandırmaq. təkirmək. döndürmək. çevirmək.  

- tiş aylandırmaq: diş çıxarmaq.  

aylanvıc  avçı.  

aylaşurmaq  təkrümək. davurmaq. tavurmaq. döndərmək. çevirmək. 

girdələmək. 

aylatmaq  1. döndərmək. qaytarmaq. 1. qaytarmaq. keflini özünə 

gətirmək.  

aylav  1. dayrə. dolayı. həlqə. 1. aylanıb tavanıb kəvlənib duran 

su. girdab. 1. aymança. üstü açıq otaq. 1. burlağ. burğuş. 

park. tavlav. tövlə. duvar. dam. çit. barmaqlıq. 1. ayman. 
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gərmi. avlı. 1. at çapılyan, burumu çox meydan. 1. duraq. 

dayaq. 1. aylaq. yələ. yamaf. yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. 

basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. 

bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

aylavlı  aylanclı. aylaşlı. qιvrımlı. dolambaçlı. aylanc buylanc. 

virajlı.  

aylaz  ayaz. sağsız. səfeh.  

aylı həlqə  ay biçimində olan. həlqə sırqa. 

aylı  1. ayşığ. məhtabi. 1.yüklü. aylı. gəbə. hamilə. ikicanlı. 

hamilə. ikiqat. gövrəli. ağırlıqlı.  

aylı  1. ayşığ. məhtabi. 1.yüklü. aylı. gəbə. hamilə. ikicanlı. 

hamilə. ikiqat. gövrəli. ağırlıqlı. 1. ön. - aylımda: önümda.  

aylıq  1. ay sayı olan. aydan aya oluşan. mahanə. - aylıq dərgi. 

1. maaş. 1.gəlir. dəraməd. dirlik. dirilik. yaracqa. yarcaq. 

yaraclıq. qaraclıq. qaracqa. qarcaq. maaş. 1. yalna. 

müzd. ücrət. - aylıq durma: durıb.1. ayaş. ayış. hicr. 

hicran. 1. aylaq. açıq. - aydədəyə qonaq olmaq: aylıqda 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1186 

yatmaq. aylaqda yatmaq. açıqda yatmaq. 1. donluq.  

- yeddi aylıq: düşük. çağından öncə doğulmuş uşaq. 

aylıqçı  işgər. karmənd.  

aylıqlı  muzdur.  

aylın  yaxtı. aydın. 

aylu  aylı. aydan. aylı.  

ayluq ayluq  öylə öylə. belə belə.  

ayma  duyarsız, başıboş vurdum duymaz. 

aymaq  1. anığlamaq. səbt edmək. müşəxxəsləmək. 

tamamlamaq. söyləmək. 1. ayıtmaq. demək. bayan 

edmək. aydınlamaq. ayırd edmək. açmaq. bəlirmək 

çıxarmaq. buyurmaq. 1. oymaq. sektör. kəsiş. avdan. 

bölük. 1. qol. əl. el. dəsdə. 1. tayfa. yer. urın. məmləkət. 

ölkə. 1. qalpaqtaki süs. 1. oymaq. sürmək. çevirmək. 

döndərmək. 1. ağmaq. 1. çıxmaq. aşmaq. 1. ittihadiyyə. 

1. ağmaq. qalxmaq. 1. ayılmaq. ayıqmaq. oyanmaq. 1. 

dönmək. dolanmaq. dolaşmaq. dövrəlnmək. dövr edmək. 

1. söyləmək. 1. utanmaq. çəkinmək. açınmamaq. 

usanmaq. - ayman: çəkin. - aymanmadı: çəkinmədi.  

- aydı öküş öğüdlər.  
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- andağ aydım: öylə dedim.  

- andan aydım: sonra dedim.  

- ankar aydım: ona dedim.  

- aydım anğar səvük: dedim ey sevgili.  

aymaqlıq  məmləkətə bağlı. mərbut.  

ayman  1. havlı. aymança. üstü açıq otaq. tövlə. duvar. çit. 

barmaqlıq. gərmi. aylav. 1. çevrəli, qoruqlu, şişgin olan 

nərsə. qoz. girdə göz. - mənim ayman gözlüm. 1. ay 

kimi. ay parçası. aya əş dəğərdə. 

aymança  aylav. havlı. üstü açıq otaq (kömür, pehin üçün yer). 

tövlə. duvar. çit. barmaqlıq. ayman. gərmi.  

aymanmaq  utanmaq. çəkinmək. - o məndən bu işdə aymandı.  

aymaz  aymazaq. 1.anmaz. ummaz.dalıq. uyuq. uyqaş. uyqaç. 

uğraş. bilsiz. toy. gözü bağlı.qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. 

qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan( < kor). cahil. qafil. 

diqqətsiz.1.dolanmaz. - günaymaz: gün dolanmadan düşən 

çağ. axirəzzəman. 1. başına buyruq. öz başına. 

vurdumduymaz. 1. qanmaz. səfeh. 
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aymaz  gözü bağlı. qafil. uyuq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil.  

aymazaq  bax > aymaz.  

aymazıq  anmazıq. ummazın. aymazlıq. dalqı. uyuq. uyquş. 

uyquç. bilsizlik. toyluq. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət. - 

aymazıq yuxusu: qəflət yuxusu.  

aymazıqmaq  anmazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. dalqınıqmaq. 

uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq. 

qəflətə düşmək, basınmaq. qəflət yuxusuna dalınmaq, 

batmaq. koralmaq. qəflət edmək.  

aymazlanmaq  anmazıqmaq. aymazıqmaq. ummazınmaq. 

dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. 

toylanmaq. qəflətə düşmək, basınmaq. qəflət yuxusuna 

dalınmaq, batmaq. koralmaq. qəflət edmək.  

aymazlıq  1. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət. 1. diqqətsizlik. 

1.aymazıq. anmazıq. ummazın. dalqı. uyuq. uyquş. 

uyquç. bilsizlik. toyluq. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət. - 

aymazlıq yuxusu: qəflət yuxusu. 1. qanmazlıq. səfehlik. 

budalıq. uğursuz.  
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aymısa  peki. olur. olsun.  

- aymısa barsın: bıraq getsin.  

- aymısa, ol gəlməsə kəsibsiz barırbız: olsun, o gəlməsə də 

kəndimiz gedəriz.  

- aymısa, bu gün bolmaqanğa, danla aytırbız: peki, bu gün 

olmazsa yarın söyləriz.  

aymısına  bax > aymısa.  

aymuş ayı  ağustosun onüç igirmi üçü arasındaki qünlər.  

aymuş  çobanların tanrısı.  

ayna  (< aymaq: dolanmaq. dönmək). önündəkin aylandıran, 

döndərən, yanıtan, əks etdirən, saydamlı üz, səth. 

göznü. güzgü. gözüngü. güzgü. qaraşlıq. qarcılıq. 

qarıclıq. qarşılıq. sırça. - aynanın işi dolaşmaqdır. - ayna ilə 

dolaşan, özünə dolaşar: aynaya baxan özün görər. - aynaçı {: 

1. ayna düzəldən. 1. özünə baxan. özün görən. özsevər. 

xutpəsd}. 1. hər hançı bir çərçivənin içində qalan bölüm. 

1. ayınaq. cam. şüşə. pəncərə. güzgü. deşik. - ayna 

(şüşə) kərxanası. - ayna (şüşə) salmaq.  

- devaynası. devgüzgüsü: böyük göstərən qabarıq, dışa 

bükük, ayna.  
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- ayna daraxçı: yaldızçı. bəzəkçi. 

- devaynasında görmək: özünü çox böyük görmək, sanmaq. 

- ayna daşı: yapılarda yazılı, süslü daş. - alaylı güzgü, ayna: 

adamı gülünc bir şəkildə göstərən ayna.  

- öz ölüsünə aynada baxammır. 

aynaçı  güzgüçü. qabçı. qalıbçı. kələkçi. qalayçı. aldatıcı. ( bax > 

aldatan. kələkçi). 

aynaq  ayğın. aynıq. anaq. ayıq. oyaq.  

aynala  çərçevrə. dövradövr. alqaqotan. 

aynalı  1. ayna ilə bəzənmiş yer. 1. kazino. 1. dübünlü. gözəl. 

dilmə. diləm. parlaq.  

aynalıq  pilak. pilaket. qapı, tükan, araba, gəmi kimi nərsələrin 

kimliyin, adın, sayısın bildirən yazılı qab.  

aynalıp  piç. piş. 

aynalış  1. baş qatma. oyunçaq. 1. yeğanlaş. iyimsər. xoş bin.  

aynalmaq  1. aydınlanmaq. iyiləşmək. açıqlanmaq. huşa gəlmək. 

özünə gəlmək. özün ələ almaq. ayağa qalxmaq. 1. 

yürümək: dolanmaq. 1. adnalmaq. dəğişmək. dönəşmək.  

aynamaq  1. aynımaq. naz edmək. 1. degişmək. təhərdə təhərə 

düşmək. 1. pozuşmaq. çönüb dönmək. kimliyin, olduğun 
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itirmək. - əsil aynamaz, aynasada çürüməz. 1. aydınlamaq. 

aydanlamaq. açlamaq. açılamaq. açmaq. açığa vurmaq. 

1. çönmək. dəğişmək. - halı aynadı. - hava aynadı. - pisdən 

pisə aynadı.  

aynasız  (# aynalı: iyi. gözəl). qaravul.qaraş. qaraç. polis. jandarm. 

tərs. pis. kötü.  

aynatmaq  1. çevirmək. qaytarmaq. 1. çöndərmək. dəğişdirmək. 1. 

degişmək. 

aynayı  1. adnayı. adnaqu. başqa. - aynaquya yükürmə: başqasına 

yükləmə. 1. ənayi. ənayin. əcib. görünməmiş. - aynanı bir 

kişi, yapı, olay, iş, görkəm.  

aynıq  ayğın. aynaq. ayıq. anaq. oyaq.  

aynımaq  1. aynamaq. naz edmək əzilmək. qırcanmaq. 

qısranmaq. 1. dirilmək. quvvətlənmək. bəslənmək.  

aynıtmaq  quvvətləndirmək. bəsləyib gücləndirmək.  

- yaman birni aynıtsanğ ərninqi burnuqu qan etər: kötü 

kişini bəsləyib diriltsən dudağını burunu qan edər.  

aynıv  böyümə. gəlişmə. zənginləşmə. dirilmə. canlanma.  

aynız  açıq su.  

aypara  aydaq. ay parçası. aytəkin. aybəniz. 
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ayra  ayraq. yarıq. yarqaq. ırqa. ıraq. ırqaq. uzaq. uzqaq. 

uzqar. ucqar.  

ayrac  1. əngəl. çalı. qırçın. ayiq. 1. ayraç. təsfiyə. araç. 1. ölçü. 

dəğərlik. me'yar. 1. parantez. dırnağ arası. mö'tərizə.  

ayracalıq  ayrıcalıq. başqacalıq. mücəfavitlik. təfavütlük.  

ayracan  ayıran. safi. 

ayraq  1. ayra. yarıq. yarqaq. ırqa. ıraq. ırqaq. uzaq. uzqaq. 

uzqar. ucqar. 1. dağ geyiği. dağ keçisi. 

ayraq  ayrıq. açrağ. məhrum.  

ayraqçı  törədə (məhkəmədə) savçılıq görəvini üstlənən kişi.  

ayraqlıq  ayralıq. yarıqlıq. yarqaqlıq. ırqalıq. ırqaqlıq. ıraqlıq. 

uzqarlıq. uzaqlıq. uzqaqlıq. ucqarlıq. 

ayral  istisna. quraldışı.  

ayralıq  {ayrılıq ( y <> c ) açralıq}. 1. ayraqlıq. yarıqlıq. yarqaqlıq. 

ırqalıq. ırqaqlıq. ıraqlıq. uzqarlıq. uzaqlıq. uzqaqlıq. 

ucqarlıq. 1. ayrılıq.  

ayralılıq  ayarlılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. ayratınlıq. 

ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 

saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  
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ayralmış  arayçı. arayçıl. arayçı. aralanmış. dağılmış.  

ayrama  ayırma. yırtma. paralama.  

ayran  1. (< ayırmaq) ayrılmış. 1. salap. çalap. qatıq. 1. ayıran. 

arıyan. təmizləyən ayqıt. müməyyiz. 1. çal. qıpıq. çalağ. 

çalab. doğa. suvsun. susun. çaylav. suvsav içəcək.  

- çala ayran: suvçalı. boşanmış, suyuq nərsə.  

- çarpma ayran: çarpılaraq, döğülərək oluşan nərsə. çarpma.  

- sudan ayran alınmaz: iki ayaq bir tay başmağa sığışmaz. 

bir qoyundan iki tuluq alınmaz.  

- yayıq ayranı: çalqama.  

- ayran ağızlı: ayran budalası: ayran dəlisi: salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. abdal. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş.  

- ayran könüllü: çabuq cayan. oransız. oranşsız. qərarsız.  

- ayranı qabarmaq: qızmaq. qızınmaq. hirslənmək. 

hırslanmaq. öfgənmək. - ayranım əkşi deyən olmaz.  

- tutar qatıq, tutmaz ayran.  

- ayran dəlisi: axmaq. avanaq.  

- ayranı şişmək: ayranı köpürmək. kibirlənmək. (ələ salmaq 
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üçün deyilər).  

- qatığ ayran: qatıqla (yoğurtla) suyun çalınmışı.  

- ayran yav: yoğurdun yağlı bölümü.  

- ayran qarın: yoğurda düşgün kişi.  

- ayran susab: ayran.  

- ayrandan əsirgən: aşırı zənginliktən şaşqına dönən kişi.  

- çayqaqan ayran: yayıq yoğurdu.  

- qaynaqan ayran: əkşimiş yoğurt.  

- ayran içgən qutuldu, yuqusun yalaqan tutuldu: ayran içən 

qurtuldu, bulaşığınğ yalayan yaxalandı.  

ayranbuz  buzlu ayran.  

ayrançı  ayraniçər. ayranqıbıt. yoğurda düşgün kişi.  

ayraniçər  ayranğıbıt. ayrançı. yoğurda düşgün kişi.  

ayranqıbıt  ayraniçər. ayrançı. yoğurda düşgün kişi.  

ayranlıq  dalaq. tuluq. - ayranlığı şişmək: köpürmək.  

ayrat  ayırma. ayıqlama. ayırlıq. ıralama. ıralat. ıralıq. bəlirtmə. 

bəlirtik. seçitmə. seçitim. seçitlik.savalat. savlat. sovlat. 

təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz. 

ayratan  ayıran. çözücü. başqatan.  
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ayratı  ayratın. ayarlıq. ayrıt. ayırıt. arqıt. azqıt. yarqıl. yarpıq. 

savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. 

müstəsnayi. istisnayi.  

ayratılıq  ayratınlıq. ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. arqıtlıq. 

azqıtlıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 

saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  

ayratın  1. ayratı. ayarlıq. ayrıt. ayırıt. arqıt. azqıt. yarqıl. yarpıq. 

savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. 

müstəsnayi. istisnayi. 1. başqa. bəlli. bəllək. qonqır. 

qoyqır. konkıret. somut. müşəxxəs. özəl. 1. özəlliklə. 

xisusən. 1. ayrılıq.  

- başqa xass soru. ayratın öz soru.  

- ayratın ad: özəl ad: xass ad.  

- dinqə ayratın: çula. ayrı başqa. hərcür. hər rəng.  

ayratın  ayrıca. başqaca. münfəridən. müstəqillən.  

ayratınlıq  açratınlıq. ayrıtınlıq. 1. uzmanlıq. usmanlıq. maharət. 

ixtisas. 1. ayratılıq. ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. 

arqıtlıq. azqıtlıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. 

sovşılıq. saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. 
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müstəsnalıq. istisnalıq. 1. ayrıbaşqalıq. təkbaşılıq. 

inhisari.  

ayratınmaq  açratınmaq. uzlanmaq. uslanmaq. uzmanlaşmaq. 

bilginmək. mə'rifət, hünər yiyələnmək. ixtisaslaşmaq.  

ayrayış  bax > ayrılma. 

ayrərin  ayrı ərin. yarıq dodaqlı. tavşan dudağı.  

ayrı  azrı. haça. 1. özgə. artıq. başqa. dəğişik, fərqli. qeyr. 

adınçı. digər. ala. adnaqu  (atlaqu. ötlaqu. özləqu. 

aylaqu. ayraqu). (adınlarğın ayrılarğın ötğılarğın. özğılarğın. 

başqalarının). (adınağunun: ayrağının. özgəsinin. başqasının) 

1. <> arı. aralı (arı: uzaq. bəri. ayrı. arıy. təmiz). - arıla: 

uzaqlaş. arılap getdi: ötəyə getdi. ayrığ. iraq getdi. - arılat: 

ötəyə at. ayrılat. 1. buğra. iki hörgüklü dəvə. - ayrı duquş 

dəvə: qoşa hörgüclü devə. 1. çatal. 1. yolun ikiyə ayrıldığı 

nuxdə. 1. dağın iki zirvəsinin arasındaki yer. 1. dərə təpə. 

1. yol.1. əsgidən tüfəğin rahat odlanması üçün bir ucu 

yerə saplanaraq tüfüğin yerləşdirildiği çatal. 1. ayrım. tək. 

yalnız. tək başına. omatqı. 1. ərək. uzaq. asav. 1. dağ 

boğazı. - minqi tağnu ayrısı: elbruz dağının iki zirvəsi 

arasındaki boğaz. 1. yaba. 1.birət. başqa. 1. ayrıca. digər. 
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qeyr. sayir. özgə. başqa. ayrıq. ayrılmış. - ayrı baş 

çəkmək: topluluqdan kəndin ayıran, başqalayan. 1. yana. 

başqa.1. tək. münqəte. münfərid. 1. başına. tək başına. 

müstəqil. - o ayrı evdə oturur. 1. başqa. qeyr. - o ayrı işdir. - 

ayrı başqa: çula. dinqə ayratın. hərcür. hər rəng. 1. seçi. fərq. 

- cocuqları qısqandıracaq ayrı seçidən qıraq edməli.  

- ayrı qamçi: iki uclu qamçı.  

- ayrı qarmaq: çatal olta iğnəsi.  

- ayrı qulaq: qoxulu bir böcək.  

- ayrı quyruq: qulağa qaçan böcəği. 

- ayrılmış bölük: qutra. qotra. bandıra. mandıra. bağuq. 

bağus. çitəş. çiğtəş.  

- ayrı ayrı: 1.bir bir. yönlü yönəli, yöryetəli, ətraflıca sayaraq. 

1. təkər təkər. başqa başqa. 

- ayrı tutmaq: ayırmaq. başqalamaq.  

- ayrı ayrılıq edməmək: ayrı seçgilik qoymamaq.  

- ayrı seçgilik: ayrıcalıq. imtiyaz, fərq qoymaqlıq. 

- ayrı düşmək: azmaq.  

- ayrı seçgilik salan: bölgəçilik. bölməçilik. 

- ayrı seçgilik edməmək: ayırmamaq. bir görmək.  
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- ağları alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin (qoyun).  

- içtikləri su ayrı gedməz: çox yaxın olan yoldaşlar.  

- kəsik, ayrı olan: kəsim. - ayrı ayrı, birər birər hammısı: hər 

biri.  

- ayrı ağac azrı ağac: ayrısı, ayrıntısı olan ağac. haça.  

- ayrı düşmək. yarsıqmaq. ayrısmaq. yarılmaq.  

- yarımnan yasıqalı. - ər oğlundan yarsıqdı.  

- ayrı ayrı: ayır ayır: seyrək. yekə yekə. seyrək.  

- ayrı ayrı: birər birər. birin birin. bir bir. tək tək.  

- ayrı ayrı: bölək bölək. pay pay. para para. dəh dəh. dəng 

dəng.  

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən. 

- qarılqaçın quyruğu ayrı, ilanın dili ayrı: qırlanqıcın quyruğu 

çatal. yılanın dili çatal. 1. zidd. qarşıt. birbirinə uymayan.  

- ayrı bolmaq: araları olmaq.  

- ayrı cinstən: yığımtı. qarışıq.  

- ayrı çabaq: yenqəç.  

- ayrı çeşitdən: qarışıq. yığımtı.  

- ayrı çöb başı: qısa boylu. ucu çatal bir ot türü.  
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- ayrı edmək: arasını açmaq. pozuşdurmaq.  

- ayrı qaramaq: görməyə dayanmamaq.  

- ayır görmək: görməyə dözməmək.  

- səni oyumunq manğa ayrı gələdi: sənin fikrin mənə zidd 

gəlir.  

ayrıbasım  ayrıbasqı. ayrıbası. dağnaq basılan işlərin topdan 

basımı.  

ayrıbaşaq  çəkli. münhəsirrən. - bu ayrıbaşaq siz üçündür.  

ayrıbaşqalıq  təkbaşılıq. ayrıtınlıq. ayratınlıq. inhisari.  

ayrıc  1. ayırtqı. silik. süzmə. 1. bölüşüm, təxsimat. 

ayrıca  1. ayratın. ayrı. digər. qeyr. sayir. özgə. başqa. başqaca. 

münfəridən. müstəqillən. 1. ayratın. başqaca. 1. başqa. 

bölək. bölük. özgəcə. başqaca. 1. çox ilginc nərsə, 

kimsə. ataman. atman.  

ayrıca  1. üstəlik. ayrıca. hətta. 1. ələlxisus. əz qəza. 1. ayrı 

olaraq. başqaca. üstəlik.  

ayrıcalıq  ayracalıq. başqalıq. başqacalıq. mücəfavitlik. təfavütlük. 

1.seçginlik. bəğinlik. üstünlük. gözinlik. gözünlük. 

gözənlik. özəllik. özgülük. xasslıq. mümtazlıq.1. ayrışlıq. 

ayrılıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. 
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yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq. 1.ayrı 

seçgilik. imtiyaz, fərq qoymaqlıq. maafiyət. 1.imtiyaz.  

ayrıcalıqlı  imtiyazlı. maaf.  

ayrıcasız  arıqsız. ayrıqsız. azıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. 

ayarsız. yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. 

saçıqsız. seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

ayrıcı  ayırıcı. ayıran. aralayan. aralayıcı.  

ayrıçı  fəsat çıxaran. ara pozan. ayrılıqçı. nifaq soxan. 

entriqaçı.  

ayrıq  (ayıq. ayıl.) 1. arıq. azıq. ayrış. ayrıt. ayrım. ayar. yarıq. 

yarpıq. savaq. sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. çıxıt. dışıt. 

dışıq. istisna. 1. qopu. qopuq. tikə. 1. ayrıqlı. aralı. 

fasiləli. münfəsil. 1. ayrıqlı. müstəsna. istisnayi. 1. artıq. 

1. ayrığ. qeyri. 1. aryaq. yarıq. dəlik. deşik. kaf. 1. ayrı. 

ayrılmış. 1.bölək. bölüm. kəsim. kəsik. movsim fəsl. 1. 

budax. qanat. bölük. qol. baldaq. 1. dəğişik. əşsiz. özəl. 

özgü. xisusi. istisnayi. 1. qıllı alaş. 1. fərqli. dəğişik. 

urbun. urban. (dağın yada təpənin düzlüktən ayrıldığı yerlər). 

1. muxtəlif. 1. yarıq. qərib. eldiş. ildiş. eldış. sarpıq. 
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çarpıq. çor. kəsik. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. yesir. 

dışqır. daşarlı. daşralı. çıplaq. yeğrik. yolçu. 1. adrıq. 

atrıq. geçinməz. geçinəməz. boş. yoxsul. yoxsun. 

qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. 

bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. 

tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac.  

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən.  

- kəsiyi, qırığı, ayrıqı, bölüyü olan: kəsimli.  

- ayrıq otu.  

ayrıq  ayraq. açrağ. məhrum.  

ayrıq  ayrığ. 1. yabançı. yad. başqa. qeyr. bölüş. kəssiz. 

adamsız. 1. mal qaranı səmirtmək üçün verilən ləpə, 

arpa. 1. dəğişik.özgə. 1. xisusi. istisnai.1. varlı. zəngin. 1. 

daha. qeyri. - ölürüz gedirüz ayrığ (daha) gerü qopmaruz. 1. 

dəğmə. seçgin. 1. edin. atın. adın. ədin. atruq. başqa. 

başqa. dışında. - bunu diləməsən, ayru nə gərək. 1. 

diksindirici. pis. iğrənc. 1. qoruq. ayrılmış yer.  

ayrıqam  ada.  

ayrıqca  ayıkşa. dərviş. dəli. mecnun.  
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ayrıqlamaq  ayrığlamaq.başqalamaq. 

ayrıqlı  ayrığlı.1. aralı. fasiləli. münfəsil. 1. müstəsna. istisnayi.  

ayrıqlıq  ayrığlıq.ayrılıq. uyşmazlıq. 1. qarşıtlıq. mubayinət. 1. 

ixtilaf. fərqlik. 1. istisna.  

ayrıqotu  ayrığ otu.bitgi adı.  

ayrıqsı  ayrığsı.dəğişik. diğərgin. dəğirqın. (> digərqun (fars)). ( < 

dəğişmək). başqa. başqalı. başqa türlü. fərqli. fərqli. 

istsnayi.  

ayrıqsımış  ayrığsımış.dəğişmək. 

ayrıqsız  ayrığsız.ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. arıqsız. azıqsız. 

ayarsız. yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

dəğişiksiz. fərqsiz. müstəsnasız. istisnasız.  

ayrıqşa  ayrığşa.dəğişik. özgə. özgəçə. özgəşə. ayrımşa. 

üytgəşik. bölək. 

ayrıqtı  ayrığtı.təkilik. infiradi.  

ayrılan  - kişi başında (insan başında) pipik yerinə uzaran, ayrılan 

saç: kakil. < qaqıl. pərçəm.  

- nərsədən ayrılan parça: qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. 

gəriş.  
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- ana qoldan, arxdan ayrılan qol: kavar. çavar. çağar.  

- ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir nərsə üçün ayrılan 

otaq: otaqca. odacıq. odac. odaç. odacıq. kəpəz. qəfəs. 

qapas. - hamam gəpəz: soyunub, geyinmə bölümü. - 

aşgəpəzi: aşoda. aşpazxana.- idarə, məçid kimi böyük 

gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün 

ayrılan yer, otaq, bölmə: qantıl. qantın. qantam. qantama. 

qatma. abdarxana.  

ayrılana  - ayrılana, gedənə görə, olduğu yerində, geridə duran: 

qalan. - qonaqlardan üçü qalan oldu.  

ayrılanmaq  kimsəyə uymamaq. təcrid, münfərid olmaq.  

ayrılaşmaq  1. ayrılmaq. təklənmək. 1. dəğişişmək. fərqləşmək.  

ayrılıb  - ana yoldan ayrılıb, kəsitmədən gedən yol: qaçaq yol. 

ayrılıq  (ayralıq ( y <> c ) açralıq). ayrımlıq. 1. başqalıq. cüdalıq. 

1. təklik. tanğalıq > tənhalıq. 1. ixtilaf. muğayirət. 1. firqət. 

hicran. 1. muxalifət. mubayinət. 1. ucraq. hicran. ucar. 1. 

alalıq. ayrıt. fərq. 1.ayrışlıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. 

oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. 

pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq. 1. hicran. firqət. firaq. 

uyuşmazlıq. ixtilaf. mubayinət. fərqlik. qarşılıq. ayğırılıq. 
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ziddilik. 1. yalnızlıq. cəfa. - aralarında ayğırılıq, ayrılıq 

(ixtilaf) çıxıb çatışmaq: birbirinə düşmək. 1. bölünmə. ixtilaf. 

keçimsizlik. parçalanma. 1.açıt. açat. hicr. ırqlıq. ırqılıq. 

ıraqlıq. ırqalıq. ayrılıq. uzaqlıq. 1. ixtilaf. 1.ayrılış. firaq. 

hicran. 1.üzüntü. üzük. üzüklük. həsrətlilik. - anasının 

üzüntüsünə qayanamadı. - görüş, baxış çatalı, ayrılığı 

çıxmaq. yolları ayrılmaq. dəğişik yönlərə gedmək.  

- ayrılıq salmaq: ixtilaf çıxarmaq. ara pozmaq. ortalığı 

qarışdırmaq.  

- aralarında pozuşluq, pozuşuqluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, soğuqluq, ixtilaf düşmək. pozuşmaq. munaqişə 

edmək. 

- aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, 

ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: dartışma. 

dartışıq. dartışıb pozuşmaq. 

- görüş ayrılığı: dəğişik, fərqli düşünmə.  

- görüş ayrılığı: ikilik. anlaşmazlıq. bölünmə. 

ayrılıqçı  ayrıçı. fəsat çıxaran. ara bozan. nifaq soxan. entriqaçı. 

ayrılıqçılıq  bölücülük. təcziyətələblik.  

ayrılım  bax > ayrılma. 

ayrılış  bax > ayrılma.  
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ayrılıt  bax > ayrılma.  

ayrılma  ayrılış. ayrılım. ayrılıt. ayrayış. 1. çəkilmə. çəkiliş. çəkilim. 

çəkilit. 1. dağılma. dağılım. dağılış. qırışım. qırılma. 

1.bıraxış. bıraxlış. bıraxlıq. infisal. 1.ayrılıq. firaq. hicran. 

1.gərilmə. gəriliş. dağılma. dağılış. təşətdüt 1. boşanma. 

boşanış. təlaq. 1. çəkilmə. çəkiliş. çəkilim. çəkilit. 1. 

çatlama. yayılma. inşiqaq. 1. soyunma. - qozun, cəvizin 

qabığından ayrılma, soyunma çağı: kağal. kaval. 1. 

dağılma. dağılım. dağılış. qırışım. qırılma. 1.ayrıntı. 

dallanma. bölünmə. dallanma. budaqlanma. təfərrü'. 

1.gərilmə. gəriliş. dağılma. dağılış. təşətdüt balçanma. 

balçalanma. parçalanma. parçlanma. bölünmə. 

təqsimlənmə. 1.dallanma. dillənmə. açralma. 1.ayrayış. 

bıraxış. bıraxlış. bıraxlıq. infisal. 

- ikiyə ayrılma: ikiyarlıq. ikiyarılıq. ixtilaf.  

ayrılmaq  1. ( y < > d ) adışmaq. apışmaq. açrılmaq. açılmaq. 

gedişmək. ayrışmaq. asrılmaq. atrılmaq. budaşmaq. 

buduşmaq. bud bud olmaq. (əğri bacaqların) apışması. 

çözülmək. sesinmək. saşlımaq. saşulmaq. saşılmaq. 

uzanmaq. uzaymaq. sünmək. yırtışmaq. yırışmaq. 
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yıralmaq. 1. açıraşmaq. 1. qopmaq. qaqmaq. üzülmək. 

diksinmək. 1. ataşmaq. adaşmaq. atlanıb, çaşmaq. 

azmaq. yoluzmaq. 1. boşanmaq. doğmaq. boşalmaq. 

boşlanmaq. sökülmək. çıxmaq. qopmaq. yırtılmaq. 

(türmədən) boşumaq. əğilmək. sapmaq. - yoldan ayrılıb: 

əğrilib 1. bölükmək. bölünmək. 1. çeşitləşmək. seçilmək. 

dəğişilmək. 1. yox olmaq. 1. bölünmək. təqsim olmaq. 1. 

seçilmək. 1. çatlamaq. cırılmaq. 1. çəkilmək. - işindən heç 

ayrılmaz. 1. azalmaq. uzaqlaşmaq. - arxadaşlarından 

ayrıldı. 1. çatlamaq. cırılmaq. 1. <> yarılmaq. ayarmaq. 

açılmaq. ayrılaşmaq. təklənmək.azmaq. çaşınmaq. 

sapınmaq. yoluzmaq. 1. kəsilmək. yarılmaq. açılmaq. 1. 

yarılmaq. yarqılmaq. ara açmaq. aralaşmaq. ıramaq. 

ıraqmaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. ırqalaşmaq. 

uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. 1. cayaqlamaq. 

yayaqlamaq. çəkilmək. 1. savşınmaq. savaşınmaq. 

boşanmaq. 1.ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək.ilişik 

kəsmək. 1.(bir yerdən) köçmək. atılmaq. vazgeçilmək. 

tərk edilmək. bölünmək. çözgülmək. çözülmək. 

çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll 
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olmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. 

yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx 

olmaq. ayrı yol tutmaq. baş çəkmək. sıyrılmaq. təqsim 

edilmək. balçanmaq. balçalanmaq. parçalanmaq. 

parçlanmaq. bölünmək. pozulmaq. qırılmaq. kəsilmək. 

uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq. açılmaq. sıyrılaq. 

seçilmək. başını alıb gedmək. 1.açılmaq. düşmək. - o 

məndən düşdü. 1.dərilmək. açılmaq. dağılmaq. - dərildik 

bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. (irikmək: birikmək). 

1.düşmək. çıxmaq. - bizdən ayrıldı: bizdən düşdü. 

1.kəsirinmək. kəsinmək. bölünmək. 1.geçilmək. 

vazgeçilmək. atılmaq. tərk edilmək. keçəmək. ötəmək. 

istəyin kəsəmək. 1.ayrışmaq. dağılmaq. dağınmaq. 

qırışmaq. qırılmaq. - ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, 

kənidini başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq: çalım atmaq, 

satmaq. çalımçılanmaq. çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa 

satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. 

kibirlənmək. böyüklənmək. - içgidən atılmış. - işdən 

ayrılmaq: çəkilmək. iste'fa vermək. - görəvlərindən çəkildi.  

- yolları ayrılmaq: görüş, baxış çatalı, ayrılığı çıxmaq. dəğişik 
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yönlərə gedmək.  

- qollara ayrılmaq: çetəqlənmək. uzamaq. dallanıb 

budaqlanmaq.  

- olduğu, bulunduğu durumdan, yerdən ayrılmaq üzrə 

olan, ayrılmaq istəyən: üznükçü. üzünçü. qaçıcı.  

- nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. 

cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ayrılmaq  ayrışmaq. açraşmaq. boşanmaq.  

ayrılmamaq  - birbirindən heç ayrılmamaq: göbəyi biri ilə bağlı olmaq.  

ayrılmamış  - sınırlanıb, ayrılmamış nərsə: gen. gən. işlənməmiş. bikr. - 

gen topraqlar.  

ayrılmayan  - nərsənin arxasına taxılıb, ayrılmayan nərsə: quyruq. - bu 

da mənə quyruq oldu.  

- anasından ayrılmayan cocuq: qoyduq. qotuq. 

ayrılmaz  başgöz. birləşik. 1. bölünməz. parçalanmaz. 

layətəcəzza. bölünməz parçalmaz. parçlamaz. 
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balçalanmaz. balçlanmaz. paylanmaz. təqsim olunmaz. 

1. zivişik. - sıvışık kişi. - o, sıvışığın birdir.  

ayrılmış  1.bəlirli. müəyyən. ayrı. ayrıq. biçmə. biçilmiş. 

doğranmış. yarılmış. 1.ələnmiş. eliminəlatin. seçilmiş. 1. 

bir nəyin neçə yerə ayrılması. inşiab.  

- dənədən ayrılmış başağı: kavıl.  

- nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer: özəl. özgü. darıq. dərik. 

tərh.  

- nərsədən çalınmış, ayrılmış bölük: çaluq. çalıq. 

- qonaqlara ayrılmış yer, otaq sağuqluq. səlamlıq. hörəklik. 

örəklik. tənəbi.  

- palçalara ayrılmış: sanlanğan. parçalanmış.  

- (ambarlıq, tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə ayrılmış dam: 

qaruq. qarıq. dalda. dulda.  

- (ambarlıq, tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə damlığa 

ayrılmış yer: daldalıq. duldalıq. qarıqlıq. qaruqluq.  

- bir yerdə, açığlıqda ayrılmış bölüm: kəpəz. qəfəs. qapas. 

- bir yerin ayrılmış olan törəsi, baş yeri, yuxarı başı: kəpəz. 

qəfəs. qapas. - şölən, toy quruldu, xanlar bəylər qapaza 

yerləşdilər. 
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- çalınmış, döğülmüş, qabığından ayrılmış düğü: şəltuq < 

çəltik < çaltuq (< çalmaq). 

ayrılmışlıq  bəlirlilik. müəyyənlik.  

ayrıluq  ( y <> c ) açralıq. acaş. acraş. açraş.  

ayrım  1. ayrış. ayrıt. ayrıq. arıq. azıq. ayar. yarıq. yarpıq. savaq. 

sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. istisna. 1. 

fərq. ixtilaf. 1. iki yandan sallanan. yəhər altı keçə. təyəlti. 

1. özgəlik. özəllik. fərqli. ayrım qoymaq: ayrım. özgəlik. 

fərq qoymaq. 1. tək. ayrı. yalnız. tək başına.  

- ayrım dirək: tək ağac.  

- ayrım durqan kişi: tək duran kişi.  

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən.  

- ırq ayrımı: ırqçılıq. rasism. nəjadpərəslik.  

- yol ayrımı: yol ayırdı. yol çatı. yolun qollara ayrıldığı yer. 

çatal > çarrah. 

ayrımaq  aryamaq. yarımaq. kovmaq. kavmaq. kafmaq. dəlmək. 

deşmək. bölmək.  

ayrımqan  ada.  

- yarım ayrımqan: yarımada.  
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ayrımlıq  ayrılıq. - aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, 

açışımlıq, ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək: 

dartışma. dartışıq. dartışıb pozuşmaq. 

ayrımsız  ayrıtsız. ayrışsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. 

yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

ayrımşa  dəğişik. özgə. özgəçə. özgəşə. ayrıkşa. üytgəşik. bölək. 

ayrınıq  ayrınığ. qırınıq. dağınıq.  

ayrınıqlıq  ayrınığlıq.qırnıqlıq. qırıqlıq. qırıltı. dağınıqlıq.  

ayrınış  ayrışma. çözülüş. çözülmə. çözülüm. ərinmə. əriniş. 

ərimə. təcziyə. inhilal. həll olma.  

ayrınmaq  seçinmək. fərqlənmək.  

ayrıntı  əyrinti. əğrinti. əkrinti. 1.ayrılma. dallanma. bölünmə. 

dallanma. budaqlanma. təfərrü'. 1.təfsilat. təfərrüat. 

detay. 1.fərq.  

- ayrıntılarıyla birlikdə: çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.  

- çox ayrıntılı: qollu buqaqlı. dallı buqaqlı. çapraşıq. 

qarmaqarışıq. 

ayrıntı  əyrinti. əğrinti. əkrinti. təfərrüat. 
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ayrıntılar  əyrintilər. əğrintilər. əkrintilər. 1.dalısı ( < dal: budaq). 

təfsilat. qarışıq yönlər. fərqlər.girdi çıxdı. təfərrüat. 

böləklər. təfsilat. 1.donatım. donatı. yardımçı nərsələr. 

dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. ləvazimat. mühümmat. 

1.qalıt. qalan. baqimandə. töküm. 1. xırdavat. - xırdavata, 

ayrıntılara enərək: incə incə. titizcə. dərin dərin. arın arın. 

dənər dənər. bir bir. bir bə bir. 

- ən incə ayrıntıları ilə iğnədən ipliyə dək. iğnədən sapa dək.  

- kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən taslaq, 

- incə ayrıntılara dək düşünmə: incə duyqulu.  

ayrıntılariylə  təfsilatlı. ayrıntılarla. ayrıntılariylə. boylu boyunca. 

təfərrüatilə.  

ayrıntılı  əyrintili. əğrintili. əkrintili. təfsilatlı. uzun uzadıya. böləkli. 

təfsilatlı. məşruh. detaylı. cüziyyat. uzun uzadıya. 

təfsilatlı.  

ayrıntırmaq  ayrındırmaq.seçindirmək. fərqləndirmək.  

ayrısmaq  yarsıqmaq. yarılmaq. ayrı düşmək. getişmək. ayrılmaq.  

ayrış  1. ayrıt. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. ayar. yarıq. yarpıq. savaq. 

sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. istisna. 1. 

ötrüş. ödrüş. səçim. 1. ayrılış. ikiyə ayrılan yolun başı. 1. 
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təzad. çəlişkli. keçimsiz.  

- qarnaşlanı araları ayrışdı: qardaşlərın araları keçimsizdir.  

ayrışıq  1. muxtəlif. türlü. cürlü. çeşitli. 1. başqalaq. 

qeyrimütəcanis.  

ayrışladan  ayrışdıran. ara açan. aralaşdıran. pozucu. pozutcu. 

münafiq. müfsid.  

ayrışlıq  1. ara açma. aralaşıq. pozut. nifaq. 1. ayrılıq. ayrıcalıq. 

başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. 

yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq.  

ayrışma  1. açışma. inhilal. aralaşma. balkanlaşma. parçalanma. 

təcziyələnmə. bir topraqda çeşitli neçə devlətə bölünmə. 

1. çözülüş. çözülmə. çözülüm. ərinmə. əriniş. ərimə. 

ayrınış. təcziyə. inhilal. həll olma.  

ayrışmaq  1.ayrılmaq. dağılmaq. dağınmaq. qırışmaq. qırılmaq. 

1.balkanlaşmaq ( < balmaq: bölmək). parçalanmaq. 

təcziyələnmək. bir topraqda çeşitli neçə devlətə 

bölünmək. açılışmaq. inhilal olmaq. çözümlənmək. 

çözgüşmək. çözüşmək. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. 

ərişmək. həll olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. 

sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. parçaşmaq. 
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balçaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq. aralaşmaq. 1. 

biçişmək. büzüşmək. bıçışmaq. kəsişmək. 1. pozuşmaq. 

1. ayışmaq. ayaşmaq. azaşmaq. açılmaq. 1. ayırd 

edmək. ötgürüşmək. ötrüşmək. səçişmək. 1. adrışmaq. 

ayrışmaq. birbirindən ayrılmaq. 1. birbirindən vaz 

geçmək. boşanmaq. birbirinə yadlaşmaq.  

ayrışmaq  ayrılmaq. açraşmaq. boşanmaq.  

ayrışsız  ayrıtsız. ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. 

yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

ayrıştıran  ayrışdıran. ayrışladan. ara açan. aralaşdıran. pozucu. 

pozutcu. münafiq. müfsid.  

ayrıştırmaq  aralaştırmaq.  

ayrıştırmaq  ayrışdırmaq.ərişdirmək. çözgüşdürmək. çözüşdürmək. 

dağışdırmaq. söküşdürmək. açışdırmaq. ərittirmək. həll 

etdirmək.  

ayrıt  1. ayırıt. arqıt. azqıt. ayratın. ayratı. ayarlıq. yarqıl. yarpıq. 

savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. alahı. 

müstəsnayi. istisnayi. 1. ayrış. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. 
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ayar. yarıq. yarpıq. savaq. sovuq. saçıq. seçik. çıxıq. 

çıxıt. dışıt. dışıq. istisna. 1. arakəsdi. 1. fərq. ayrılıq. 1. 

təkşir.təkşin. təcziyə.  

ayrıtılma  qaldırılma. qopatılma. yolatılma. gidərilmə. səlb edilmə.  

ayrıtınlıq  ayratınlıq. ayrıbaşqalıq. təkbaşılıq. inhisari.  

ayrıtqa  ayırtqu. 1. arın. təmiz. 1. fərq. təfriq.  

ayrıtlıq  ayarlılıq. ayralılıq. ayırtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. ayratınlıq. 

ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. 

saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. müstəsnalıq. 

istisnalıq.  

ayrıtmaq  1. ayırmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. 

yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. 

saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək. 1. 

ayırtmaq. boşandırmaq. boşatmaq. açılatmaq. açdırmaq. 

çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. ərittirmək. həll 

etdirmək. savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. 

parçalatdırmaq. balçatdırmaq. gəvşətdirmək. 

boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. fəsx etdirmək. 1. 

sezgirmək. sızğırmaq. bəllətmək. 1. yolundan çıxarmaq, 

əyritmək, azdırmaq. 
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ayrıtsız  ayrışsız. ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. 

yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

ayru  ayrığ. başqa. adın. adın. atruq. ədin. - bunu diləməsən, 

ayru nə gərək.  

aysıq  aysığ. 1. aysın. ay kimi. 1. ay ısısı, sıcaqlığı.  

aysiliq  aysilik. ay siliğ. dürüst. namuslu. 

aysın  aysığ. ay kimi.  

ayşıq  ayşığ. ayas. ayaş. 1. ay ışığı. aydın. gecə aydınlığı. 

məhtab. 1. aydınlıqqamus. yaşnalıq.aylı. məhtabi.  

ayşıq  ayşığ.həlqə.  

ayt!  ayta. degil. deqıl. denə. de. söylə. sözlə.  

ayta  ayda > ya da. (< aylanmaq: dönmək).  

ayta  ayda. 1. aydaq. aypara. aytəkin. aybəniz. ay parça. 

məhvəş. 1. dərə qıyılarında yetişən gözəl qoxulu bir 

çiçək.  

ayta!  ayt. degil. deqıl. denə. de. söylə. sözlə. 

aytacaq  aydacaq. degəc.  

aytaç  aydaç. sürüş. 
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aytaçı  aydaçı. 1. sürücü. 1. paylayan. yayan. 1. gərzək. verici. 

yayan. yayıcı. açan. açıcı. paylayan. payxaşlayan. 

payxaşçı. pəxşçi. pəxş edən. payıcı. paylac. taylayan. 

tayıçı. dağıdan. dağıtıcı. dağıtımcı.  

aytaq  aydaq. 1. ayday. ay parçası. aypara. aytəkin. aybəniz. 

məhvəş. 1. aydərək. aya dərək, bağlı. qəməri.  

aytamaq  - ayta durmaq: demək. 

aytamaq  aydamaq. 1. sürmək. dolandırmaq. döndərmək. - əkin 

aydamaq: əkin sürmək. - yer aydamaq: topraq sürmək.1. 

qoğmaq. tə'qib edmək. 1. ayıtmaq. eyitmək. demək. 

deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. söyləmək. 

sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz edmək. ifazə 

edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini çözmək. anlatmaq. 

bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.  

aytamaq  aydamaq. aylamaq. (y<> d) adlamaq. bəlləmək. ayırd, 

müşəxxəs edmək. 

aytamaq  aydamaq. aylamaq. dolanmaq.  

- ayta gəl : ayda gəl. sürüb dolanıb gəlmək. 

aytan  aydan. 1. ay parçası. 1. atan. 1. deyilən. istənilən. - onun 

aydanı olmadı. 1. etgili. müəssir.  
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aytanlamaq  aydanlamaq. tə'sir edmək. - aydanı olmadı: tə'sir edmədi. 

etgiləmədi. - aydanınq olsun: duan qəbul. 

aytanlamaq  aydanlamaq.aydınlamaq. aynamaq. açlamaq. açılamaq. 

açmaq. açığa vurmaq.  

aytar  aydar. 1. pərçəm. 1. saç perçemi, kakül. 1. ad. aydar 

xan.  

aytaraq  yönələrək. söyləyərək. deyərək. xitabən 

aytarmaq  aydarmaq. dublə edmək. çevrimək. dolamaq. 

aytaş  aydaş.gümüşsü parlaq daş.  

aytaş  aytış. eytiş. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). 

dinləniş. dinəliş. dilləş. qarşıq. qarşın. qarşılıq. abat. 

düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. 

çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 

aytaşçı  ayıtışçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi 
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aytaşı  ayıtış. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

aytaşlı  aytışlı. eytişli. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. 

diyləşli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. 

çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul 

edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

aytaşmaq  ayıtışmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitişmək. eyləşmək. 

eytəyişmək. eytişmək. deyişmək. diyləşmək. deyləşmək. 

değləşmək. danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. 

qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. 

gürrünğmək. musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

aytat  aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. 

yarma. yonat. anlıq. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. 

boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. 

kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1220 

hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. 

düşüncə. qənaət.  

aytatmaq  ayıtmaq. söylemek. anlatmaq. 

aytatmaz  düşman. xəsm.  

aytay  ayday. aydaq. ay təkin. ay parçası. aypara. aytəkin. 

aybəniz. məhvəş. 

aytayış  ayıtış. 1. aytaşı. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 1. söyləyiş. qonşayış. 

deyəliş. xitabət.  

aytayışçı  ayıtışçı. aytaşçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi 

aytayışmaq  ayıtışmaq. aytaşmaq. aytlaşmaq. eyitişmək. eyləşmək. 

eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. 

danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  
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aytçı  ırçı. ozan. söyləyən. oxuyan. xanəndə. 

aytəq  aytək.1. sobay. bekar. mücərrəd. 1. qöstərişli. gözəl. 

aytəqin  aytəkin. aydaq. ayday.ay parçası. aypara. aybəniz. 

aytəmir  aydəmir.dülgərlərin işlətdiyi aylağ (hilali)bir kəsər.  

aytərək  aydərək.aydaq. aya dərək, bağlı. qəməri.  

aytəs  aydəs. dikbaşlılıq. xuy. karaktər.  

- aydəsi tutmaq: xuysuzlanmaq.  

aytəsli  aydəsli. dikbaşlı.  

(aytəş  aydəş. 1. ladəs qəmiği. 1. yaddaş. 

yadlaş.  

aytıq  1. aytış. xutbə. danşıq. 1. söz. gəp. qovl. 

aytıl  aydıl. söyləniş. tələffüz. - bu söz nəcür aydılır: söylənir. 

aytılı  məşhur. şöhrətli. 

aytılqan  məşhur. ünlü. tanınan.  

aytılmaq  söylənmək. deyinmək.  

aytım  1. söyləyiş. dəğiş. 1. cümlə. - aytım qura: cümlə qurmaq. 

1. varsaq. bəxşi. aşıq. 1. sirud. türki. şarkı. mahnı. 

aytımlı  xoş ahəng.  

aytın  arçan. arçanğ. arçan. arcanğ. ayğıtlı. yaxtılı. rovşən. 
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aytın  aydın. 1. seçgin. ilit. roşənfikr. 1. ay ışığı. 1. əmrək. arın. 

təmiz. - əmrək könül. 1. yaxtın. açıq. parlaq. 1. ışıqlı. duru. 

bərraq. aydınlanmış. açıq. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. 

aşqar. vazeh. geniş. güşad. 1. həll olmuş. 1. ələni. sərih. 

fəsih. 1. qolay. görünən. 1. bilgili. - aydın kəsimi: qatı. - 

aydın görməmək: pozuq görmək. çatal görmək. 1. açıq. 

qolay. səlis. - tün aydın: genizə uğur. geniz xeyir. 1. 

bəlirgin. açıq. alanda. meydanda. 1. bulutsuz. açıq. ışıqlı. 

parraq. 1. şəffaf. 1. ışıq. açıq. aşqar. saf. gün kimi. 1. 

açıq. yalın. çıplaq. qölgəsiz. ləkəsiz. qorxusuz. ibhamsız. 

işgilsiz. 1. bəlirgin. qabartılı. - qabartılı yalan. - qabartılı 

biçimdə. 1. aylı (gecə). 1. ay ışığı. ayşığ. məhtab. 1. qutaq. 

qutlu. məsud. mubarək. 1. aylın. yalın ayğın. arçan. açıq. 

aşkar açğun. yaxtı. yarıt. anğıt. çarıv. carıq. çarıq.açıq. 

açğun. ışıq. rovşən. anğıt. 1. aydınlıq, ışıq yoğunluğu. gün 

aydını. 1. duyaç. roşənfikr. 1. bilsək. bilsik. bilgə. bəlli. 

bilən. yetmiş. açıq. 1. süzük. açıq. silik. salıq. silqu. arı. 

arın. sıdım. sıydım. saydam. sayğal. sığallı. təkiz. şəffaf. 

parraq. təmiz. saf. 1. yaruq. ışıq. yaşın. roşən. 1. 

mübarək.  
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- aydın olmayan: qarışıq. tərsək. taslaq. taşlaq. dışlaq. xoşa 

gəlməz.  

- aydın, açıq olmayan: kölgəli. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. 

işgilli iş.  

- bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz: bəliq. bəliğli. 

- ayın yarısı qaranlıq, yarısı aydın görülməsi: dördün. tərbi'.  

aytınılmaq  aydınılmaq. açılmaq. açıqlanmaq. günə çıxmaq 

aytınız  söyləyin. buyurun. 

aytınq  aydınğ. ayıq. açıq. anığ. bəlli. açıq. yəqin. 

aytınqalmaq  aytınğalmaq.aydınqalmaq. ayınqalmaq. sağalmaq. 

sırqavçılıqdan açılmaq, qalxmaq. 

aytınlama  aydınlama. 1. açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. 

içaçlama. özüzləmə. izah. şərh. tozih. 1. ağartı. - dan 

söküb, ağartı bəlirdi. - aydınlanma çağı: ronesans.  

aytınlamaq  aydınlamaq. 1. yarıqlamaq. ışıqlamaq. (# qarıqlamaq: 

qaranlıqlamaq. ışıqsızlamaq). 1. aydanlamaq. aynamaq. 

açlamaq. açılamaq. açmaq. açığa vurmaq.  

aytınlamalar  aydınlamalar. açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. 

içaçlar. özüzlər. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o 

bəyanat.  
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aytınlanma  aydınlanma. 1. ışıma. ışırma. ışıldama. ışıqlanma. 

açılma. 1. ışıq alma. ışıqlanma. açıqlanış. açıqlanma. 

açılma. durulma. anlaşılma.  

aytınlanmaq  aydınlanmaq. ışınmaq. ışımaq. ışıqlanmaq. ışnamaq. 

ışılamaq. yalabımaq. parlamaq.  

- dan aydınlanmaq: dan atmaq. gün ağarmaq. 

aytınlanmaq  aydınlanmaq.görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. iktifa 

edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. hazırlamaq. 

təyərləmək. qavramaq. baxmaq. anlamaq. dərk edmək.  

aytınlanmış  aydınlanmış.aydın. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. 

qanıltaq. aşqar. vazeh.  

aytınlantırılmaq  aydınlandırılmaq. ışıqlandırılmaq. ıştındırılmaq. 

ışındırılmaq.  

aytınlaşmaq  aydınlaşmaq. 1. anlaşmaq. 1. yaruşmaq. açılmaq. 1. 

bəlirginləşmək. açıqlaşmaq. alana, meydana çıxmaq.  

aytınlatan  aydınladan.ışıqladan.  

aytınlatan  aydınlatan. aytlatan. açıqladan. açan. ışıqçı. ışıq tutan. 

təhliliçi.  

aytınlatıcı  aydınlatıcı.açıcı. bəlirtici.  
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aytınlatma  aydınlatma. ayıqlatma. arıqlatma. ayıtma. aylatma. 

ayanlatma. əyan edmə. açıqlatma. ışıqlatma. bildirtmə. 

bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar 

edmə.  

aytınlatmaq  aydınlatmaq. 1. carıtmaq. yarıtmaq. 1. çalmaq. 

parıldatmaq. açmaq. canlandırmaq. doğmaq. 1. 

yalğınlamaq. yalınlamaq. türkcələşdirmək. 

sadələşdirmək. 1. yanğramaq. yanzatmaq. yanatmaq. 

açığa vurmaq. ifşa edmək. 1. yaşnamaq. çaxmaq. 1. 

açıqlatmaq. ışıq tutmaq. təhlil edmək. 1. ışıqlandırmaq. 

ışıqlatmaq. ışıtmaq. ışındırmaq.  

aytınlayış  aydınlayış. bayramlayış donalma. donanma. donatış. 

donayış. donanış.  

aytınlıq  aydınlıq. 1. açığlıq. 1. eniklik. düşünüklük. 1. ayas. ay 

ışığı. gəcə aydınlığı. ayşığ. məhtabi. 1. ışıqlıq. 

yaşnalıq.yaşınlıq. yaşnalıq. tünlük. tümlük. baca. 

pəncərə. dəlik. 1. yarıqlıq. ışıqlıq. yaraqlıq. yasanlıq. 

açığlıq. güşadlıq. yaxtılıq. açığlıq > aşıqlıq. tanışlıq. 

yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. ışıqlıq. ışarlıq. günəşlik. 

günlük. günəlik. ağ. bəlirginlik. açığlıq. şəffafiyyət. 
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açığlıq. nurani. sərahət. vizuh. (# qarıq: qaranlıq. 

ışıqsızlıq).  

- çox aydınlıq, ışıqlıq: ışıl ışıl. parıltılı. ışıltılı. - ışıl ışıl gözlər. 

- qurtuluş sevgisi, gözlərində ışıl ışıl yanırdı.  

- günün ilk aydınlığı: gün qaşı.  

- ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan 

ışıqqorxulu. qaraçı. mürtəce'. 

- uzaqdan, güclüklə seçilən, bəlli bəlisiz ağlıq, aydınlıq, 

ışıq: ağartı.  

- darlıq, qaranlıqdır, genlik, yasanlıqdır ( yaraqlıqdır). 

- bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı: qanaqçı. 

yanaqçı.  

aytınmaq  aydınmaq. değinmək. danışmaq. dilə gəlmək.  

aytırca  aydırca. açıq. anlaşılır. oxunaqlı.  

- aydırca aytmaq: açıq söyləmək.  

- aydırca yazmaq: oxunaqlı, anlaşılır biçimdə yazmaq.  

aytırı  aydırı. olağandan. qıssa. sıxımda.xulasə. imumiyyətdə. 

aytırqa  aynı zamanda. bununla birliktə.  

aytırqaytır  aytır qaytır. ayıt qayıt. soru sorağ. sual cəvab.  

aytırmaq  söylətmək.  
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aytış  aydış. 1. aytaş. eytiş. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. 

deyləş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< 

savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. qarşıq. qarşın. qarşılıq. 

abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. 

çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. 

muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz. 1. söyləv. söyləş.1. 

aytıq. kef əhvallşma. kef əhval sorma. 1. aytıq. xutbə. 

danşıq. 1. deyiş. ayış. söz. anlatım, danşıq. 1. nağıl. 

hikayə. söyləyış. deyiş. cümlə. 1.aytuğ. müjdə. 1. qarşıqlı 

şarqı söyləmə. duet.  

- aytışda aytılqan: məşhur. şöhrətli.  

aytışan  danışan. konuşan.  

aytışım  aytışma. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. söyləşmə. 

söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. 

diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. 

gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl.  

aytışlı  aytaşlı. eytişli. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. 

diyləşli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. 
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çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul 

edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

aytışma  1.atışma. değişmə. 1.sözləşmə. söyləşmə. deyişmə. 

qarşışma. muşairə. 1. deyişmə. söyləşmə. qapışma. 1. 

aytışım. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. söyləşmə. 

söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. 

diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. 

gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl.  

aytışmaq  1. atışmaq. sözləşmək. söyləşmək. deyişmək. 

qarşışmaq. muşairələşmək. 1. qarşıliklı qonuşmaq. 

söhbət edmək. 1. şarqı, mahnı söyləyərək yarışmaq.  

aytıvlı  (bax > atğıl). tanınmış. ünlü. övülməyə dəğər. məşhur.  

aytqılı  aytğılı. atğıl. adıl. məşhur. tanınmış. ünlü. övqüyə layiq.  

aytquci  aytğuci. aytuğçı. 1. saylav. məddah. 1. bəxşi. aşıq.  

aytlaşçı  ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi 

aytlaşı  ayıtış. aytaşı. aytayış. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 
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qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

aytlaşmaq  ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. eyitişmək. eyləşmək. 

eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. 

danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

aytlatan  aytladan (< aytmaq: söyləmək. açmaq) aydınlatan. 

açıqladan. açan. ışıqçı. ışıq tutan. təhliliçi.  

aytlılıq  bax > aytıvlı.  

aytmaq  (edmək. atmaq. demək). söyləmək. aydınlatmaq. ötmək. 

- aydur: deyur.  

ayttıçı  dediqoducu.  

ayttırmaq  aytdırmaq. 1. söyləmək. 1. bildirmək. 1. ün salmaq.  

- iş atınqı aytdırır: yaptığın iş şöhrət qazandırır.  

aytuq  aytuğ. aytış. müjdə.  

aytuqçı  aytuğçı. aytğuci. 1. saylav. məddah. 1. bəxşi. aşıq.  

aytuqmaq  aytuğmaq. ayturmaq. ayutmaq. söyləmək.  

- tarı aytsa: inşallah.  

- atı aşqa aytılmaq: iyiliklə anılmaq.  
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- aytanı aytan bolmaq: sözü söz olmaq. özü sözü bir olmaq. 

söylədiği ilə yaptığı aynı olmaq.  

- aytanı çapraqdan ötmək: sözünə dəğər verilməmək. fikri 

heçə sayılmaq.  

- aytını yeringə yetdirmə: aytını yerə tüşürməyən: söyləniti, 

sözü yerinə gətirmək.  

- aytın burmaq: sözün yeritmək.  

- aytına qaratmaq: sözə baxdırtmaq.  

- aytırın qaytırın bilməmək: düşünmədən qonuşmaq.  

- etərqə aytmaq: söz vermək. və'də vermək.  

aytuyan  ayduyan. danışan. 

ayuq  1. ( y <> z ). azuq. kötü. 1. (< aytmaq). aytur. danışan. 

qonuşan. 1. azuq. ayquq. ağduq. adquq. bax > azıq. yad. 

başqa. azmış. ayrılmış. dəğişik. tanınmayan. bilimnəyən. 

qarışığı olan. naxalis.  

ayultuz  ay ulduz. türk bayrağı simgəsi. 

ayur  1. (< ayırmaq). nərsədə işlənmək, danışmaq üçün 

ayrılmış qonu, nədən. 1. (< aytmaq). aytur. deyir. deyur. 

buyuyur.- keçmişlər belə ayur.  

ayut  bax > avuc. 
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ayutmaq  aytuqmaq. söyləmək. 

ayva  <> avya. (yv < metatez > vy) avya. heyva.  

- ayva kimi: sararmış. kəsəl. xəstə.  

- ayvayı utmaq: əsrük olmaq.  

ayvan  eyvan. 1.açıq çıxma. balkon. asma qat. 1.əkləmə. 

mindirmə. 1. kalxlıq. qaqlıq. dışarı doğru qalxmış, çıxmış. 

açlıq. balkon. tapqır. taraça. tiras. çıxıntı. basamaq. 

yapının yüksək yeri. yapıda yüksəklikdə tikilən yer. 1. 

eylan. aylan. meydan. 

ayvara  > avara. 

ayvara  > avara. (< aylanmaq: dolanmaq).  

ayvaz  eyvaz. 1. (< aymaq: dolanmaq). aylanan: dolanan. əl altı 

işləri düzənləyən. bir böyük yığvada, qonaqlıqda qulluq, 

düzən, dolanbac işlərli görən qulluqçu. 1. ay + sav. ay + 

sov. ay + bəniz. ay kimi. gözəl. 

ayyanaq  ay yanağ. yuvarlaq yüzlü gözəl qız.  

ayyarqın  ay + yarqın. qız adı.  

ayyuq  1. geçi ulduzu. 1. göy üzünün ən yüksək bölümü.  

ayyurdu  ay ağılı. qılıfı.  
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ayzıt  1. gözəllik, onur tanrıcası. 1. şamançı gələnəkde “ ay 

tanrıçası”.  

az  - az rastlanır: azlağ. nadir.  

az  (< as. at. alt: çox olmayan # uca. yuxarı). 1. {azaq (sumer) 

yuxarı. dikə: ışıldayan. parıldayan. tanğayan. dəgəyənə} 1. 

ac. as biz. iti. 1. astın > astin (fars). astar. astağ. aşağ. alt. 

kəm.1. əksik. əksək. qısıq. qasıq. kəm. əksik. naqis. 

nüqsan. 1. nadir. 1. həsrət. ellər çəkdi azımı: həsrətimi. 1. 

qıssa. seyrək. biçə. biraz - doyar doymaz yaşayağıq. 1. bir 

parça - doyar doymaz yedik. 1. kövrək. yüngül. quru. 

zayıf. izər. azar. azıq. alçaq. əsgik. kəm. yumşağ. puka. 

1. azacık. azar. az az: azar azar. - az gündə { 1. az vaxda. 1. 

tez. yartı yurti. səthi. başdan sovma. müxtəsər.} 1. ac. 

tamahkar. həris. 1. bala. tamla. damla. - damla damla: 

bala bala. - damla damla aşınar, çıxar qazan başına. 1. 

gəvşək. zəif, duyğusu gəvşək. 1. astın. kəm. əksik. - 

astın gəlir. - az az: asqırı. 1. endik (> əndək). qədri (ərəb). < 

qıtrı. qırtı. qırıq. 1. tar. yetərli olmayan. ğeyri kafi. - dar 

çağ: dar zaman. 1. dəğiş. - az qalmaq: dəgiş qalmaq. - onun 

gəlməyinə dəgiş qaldı.1. cüzi. məhdud. 1. nadir. 1. seyrək. 
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1. əksik. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis. 1. qısa. 1.azacıq. 

qəlil. entək. kəm. 1.yetərsiz. dar. qısa. qıt. əlverişsiz. - 

dar çağda, sürədə. - dar yer. - az qalmaq: daralmaq. - çağ 

daralır. 1. (# uz uzun. uzaq). az getdi uz getdi. dərə təpə düz 

getdi). 1. sıq. sıx. 1. qaqım. uzunlamasına cızıq. dırnağ 

yarası. əzik. iz. - az öncə: bayağ. baya. - az zaman. qısa 

sürə, zaman. 1. əsgik. kiçik. qısıq. həqir. 1. qıpa. bütə. 

qibə. bir az. - qıpa keçdi. 1. gənqəs. sığ. qolay. xəfif. 1. 

çaxım. seyrək. adarqılı. cüz'i. qıt. kəsək. parça. qırtı. 

əksik. tıqqı. qıt. dar. üzüm. qıt. dar. sınırlı. 1. əksik ( ö <> 

ə) öksük. öksük. üksük. 1. yüngül. - dan yeməyin yüklülət, 

şam yeməyin yüngüllət. 

- az tamah. çox azar gətirər.  

- azı çoxa say.  

- az qabaq: həmən.  

- az vermək: doyurmamaq. qoxulatmaq. - görsətib qoxulatıb 

getddi. - onun işi qoxulatmaqdı, hay küyünə baxma. 

- bir az öncə: dəmin. elə indi.  

- az alçaq: alçaraq. daha alçaq. alçaqca.  

- siz gələdən həmən yatmışdım.  
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- az qaldı. həmən.  

- həmən düşmüşdüm. 

- az az: azar azar. damla damla.  

- az tapılan: tək. kəmik ( > kəm yek). 

- az olmayan: bol. sıq. sıx. sığ. kəsirülviqu'. - bu ölkədə 

fırtınalar sıqdır.  

- az yağmaq: - az yağmaq: atmaq. tamlamaq. damlamaq. 

tammaq: dammaq. - yağış damlır, atır. - axmasada damlır: 

yeri dibli əksilib kəsilmir. çox gəlməsədə büsbütün kəsilmir. 

yanmasada közəyir. yanmasada alızır. heç yox deyil.  

- az dadlı: tatlıca. dadlıca. dadlımsı. 

- az öncə: (olumlu cümlədə). daha indi. indicə. elə indi. taza 

<> yaza. yeni. indiz. endiz. yendiz > hənuz. - hənuz gəldim. - 

eşikdən hənuz dönmüşdü. 

- bir az qarışıq: qarışıqca.  

- bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal: qaralı. qaratı. kasat 

mal. rivacsız mal.  

- az dadalı, turşumsu armıd çeşiti: qaratıqız.  

- az qonuşan: qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı.  

- az süt verilmiş, cılız qalmış yavru: qarayanıq.  
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- çox az qaldı: bitmək üzrə olmaq. iğnə qaldı.  

- qatı az: çox az.  

- qatı az: çox az. qıl payı. 

- az əğimli, əğinik: dik yoxuş. 

- çox qıssa, az olan: qılpayı. rəməq.  

- qılpayı qaldı.  

- qılpayı vermək.  

- az diri: diricə. sərtcə. bərkcə.  

- az danışan: dilsiz.  

- çox az olmaq: dişin dibində qalmaq. dişinin kovuğuna 

yetməmək. 

- az bayat: bayatca. bayatımsı. əsgic.  

- az çox: aşağı yuxarı. həmən həmən. bayağı. 

- bir az qabaq: bayağ. dəmin.  

- az sayıda: birkaç. çox olmayan. 

- az sonra: birazdan. 

- çox az, seyrək: min ilin başı. nadirən. 

- bir az: çox parça.  

- biraz: çat pat. ara sıra. qırıq tökük.  

- çox az, kiçik, xırda: bir damla, damcı, damcıq. bir avuc, 
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ovuc. bir tıxım. bir tikə.  

- çox düşük, az müzd: boğaz toxluğuna.  

- ən az, ufaq, mayda, xırda: bir tək. 

- az bulunmaq: azımsanmaq. kiçimsinmək.  

- az görmək: yetərsimməmək. azımsımaq.  

- az bulunan, tapılan: azız. nadir.  

- az bulunmaqlıq, tapılmaqlıq: azızlaşmaq.  

- daha az: azraq. azca.  

- az çox: yoxoş aşağı. alçaq yuxari.  

- az gəlmək: kəsir gəlmək. kəsirlənmək.  

- azdan kandan: azdan çoxdan. azlı kanlı. 

- bir az: ufaraq. ufacaq.  

- biraz: azacıq. bir parça.  

- kandan azdan: bütünləyin böləgin: külli cüzi. 

- az az: xımır xımır. parça parça. kəstə kəstə. 

- az od, çox odun yaxar: önəmsiz nəsə çoxa baxa bilər.  

- az buçuq: azdan biraz çox.  

- az bulunur, tapılır: nadir.  

- az buz: bir çox.  

- az çox: olduqca. çox olmayan.  
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- az daha: nərədəysə.  

- az değil: çıxardığın, düşündüyün kimi değil.  

- az gəlmək: yetməmək. kafi olmamaq.  

- az görmək: yetərli bulmamaq. azımsamaq.  

- az qalsın: nərədəysə. olmaq üzrəykən.  

- az tamah çox ziyan gətirir. kiçik nərsələri əldə tutmaq 

istərkən çox zərərə uğratır.  

- azına çoxuna baxmamaq: əlinə keçənlə yetinmək.  

- azdan az: çox az.  

- azı çoxa saymaq: azını çoxumuş kimi görmək.  

- azın azın: azar azar. kəstə kəstə. 

- azın azı: çox az. azıcıq. azcıq.  

- ən azı: azından. heç olmasa. əqəllən.  

- az öğüş: az çox. biraz. {- hər kimin azöğüş zirəkliyi vardır. - 

səhər səhər dan atıb, ala toran, azöğüş göz seçəndə}.  

- az şala: az çala. yarım yamala.  

- az tapılan: təkin. nadir.  

- az az: ötləş.  

- az görmək: azrığanmaq. azsınmaq. az saymaq.  

- ən az: kəm kəmində.  
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- az az: azar azar. yavaş yavaş. tədricən. ağır ağır.  

- az da: heç. zərrə qədər. zərrəcə.  

- az buz: azıcıq. az çox. güclüklə.  

- azçıx: azıcıq. birazcıq.  

- az olmaq: qıtlanmaq. qıt olmaq. bulunmamaq.  

- az maz: az buçuq. söylə böylə. azıcıq.  

- az daxi: azdan: az qalmışdı qalsın.  

- yıqılırqa azdan qaldım: az qalmışdı qalsın düşüyordum.  

- az sonra: tezdən. çox geçmədən.  

- az yiyən: qarınsız. iştahsız.  

- ağırlığı az, qapladığı yer geniş olan: qapaltı. 

- az böyük: böyücək. qabarca. qabaraq. 

- az danışmağıyla çevrəsin bıqdıran: qanğurudan. 

vurdumduymaz. 

- kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən axmasa, çor vurar 

demi. ( kəmər: qamar: kiçik at). 

- az gec: geccə. 

- az ışıqla yanmaq: ipiləmək. alızlamaq. sozalamaq.  

- az qatı: qatıgələn. qatıca.  

- az ye, ağır yuxla. 
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- azda olsa, əlindən gəldiyi, gücü çatdığı, yettiyi qədər: 

qarınca qararınca.  

- bir əkmək az ye, işin özün gör. 

- düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir tələ! az ged uzaq: 

(bu evrən. bu dünya).  

- ən az: heç dəğilsə. heç olmasada. önəm daşımasada. başqa 

nırsə bulunmasada. 

- kəsir, az gəlmək: kəsirinmək. kəsinmək.  

- qaşıq yapan çox olar, qılpın verən az olar.  

azacıq  azacığ. 1. az. azbıçıq. azqına. birğına. biraz. endək. 

qəlil. bir parça. azcıq. accıq. cüzi. - son bölük, həmdə 

azacıq: bir dosluq. 1. yazacığ. kiçik suç, xəta.  

azacıqı  azacığı. azı. lap azı.  

azaq  azağ. ( z <> t <> y ). 1. azağ (sumer).az. dikə. işıldayan. 

parıldayan. tanğayan. dəgəyən. yuxarı. 1. ataq. ayağ. 

atmaqa, ayrılmağa, qaoğuşmağa, gənəlliklə dəprəşməyə 

yarar arac. 1. hardan, kimdən qəldiği, bəlli olmayan nə. 1. 

qəribə. 1. biləxərə. sonğ. 1. qızaq. dalqa. hirs. 
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azaqaltı  azağaltı. ayağaltı. - əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: 

qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. 

çaput. padov.  

azaqan  azağan.zayıf. cılız. verimziz.  

azaqlaq  azaqlaq. azatma, endirmə, düşürmə işi. təqlil. tənzil. 

tənqis.  

azaqtan  azaqdan. azaq. sonğ. biləxərə. 

azal  acal. yer sürən abzar. xış. 

azalamaq  kəmləmək. azavlamaq. kiçiritmək.  

azalan  əsgilən. düşən. alçalan. kiçilən.  

azalar  - biçərsən daralar, yaşadıqca azalar.  

azalım  azalma. azalış. azadış.inmə. enmə. eniş. aşağlama. 

aşağlayış. düşgü.  

azalış  azadış. azalma. azalım.inmə. enmə. eniş. aşağlama. 

aşağlayış. düşgü.  

azalma  azalış. azadış. azalım. 1.inmə. enmə. eniş. aşağlama. 

aşağlayış. düşgü. 1.əksilmə. düşmə. 

azalmaq  (azmaq). 1. ısılmaq. yesilmək. yasılmaq. əksilmək. 1. 

qaqraşmaq. qurumaq. suyun çəkilməsi. 1. səyrəmək. 

kəmlənmək. kəmgərmək. 1. alçalmaq. gerinmək. 
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gerilmək. basılmaq. təpinmək. kəmilmək. kəminmək. 

enmək. yenmək. 1. arıqlamaq. 1. alçamaq. büzüşmək. 

zəbunlaşmaq. 1. əksikmək ( ə <> ö) öksükmək. - bala bala 

azalmaq: ərimək. tamışmaq. 1. çaxımlanmaq. kiçillmək. 

əksilmək. çaxımqamaq. kiçilmək. çubaymaq. soruqmaq. 

düşmək. enmək. 1. əksilmək. düşmək. qısınmaq. 

kəməlmək. ayırmaq. kəmilmək. kəmizmək. azınmaq. 

kiçikmək. alçalmaq. əsginmək. yıpranmaq. əzilmək. 

yorulmaq. üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq. - durumdan, 

biçimdən düşmək. 1. əksilmək. qasılmaq.- gəlirim qasıldı. 

1. kəm bolmaq. kəməymək. 1. qısalmaq. 1. uzaqlaşmaq. 

ayrılmaq. - arxadaşlarından ayrıldı.  

azalmaz  arılmay. arılmaz. tükənməz. bitməz. sonsuz. - arılmaz 

kəsələ, azalmaz ağrıya düşmək. 

azalmış  asqın. zayıf. çəlimsiz < çalım (qablat. qabiliyyət. güc).  

azaltmaq  1. qısdırmaq. qısmaq. kiçiltmək. darlaşdırmaq. 

vamlatmaq. 1. əksiltmək. qasmaq. - gəlirim qasıldı. 

1.kəsitmək. kəsmək. qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. 

güdətmək. alçatmaq. əksiltmək. düşürtmək. kovzamaq. 

kavzamaq. qazmaq. azdamaq. qırmaq. kəsmək. 
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alçatmaq. qısıtlamaq. azaltmaq. kəmətmək. 

məhdudlamaq. 1.əzmək. əsgitmək. əksiltmək. kiçitmək. 

alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. gücdən 

salmaq. düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. nərsəni 

itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi. 1. əksiltmək. 

tükətmək. sədirətmək. seyrəltmək. tarqaytmaq. 

tükətmək. bitirmək. qurutmaq. kəm edmək. kəməytmək. 

kəmlətmək. kəmləmək. aşağılamaq. kiçiltmək. 1. 

qıssaltmaq. qıstırmaq. qıstırmaq. kəmlətmək. kəmətmək. 

kəmtirmək. kəmişdirmək. qamıtmaq. 1. ucuzlatmaq. 

indirmək. endirmək. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. 

əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. 

altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil 

edmək. - bu ölçünü endirin. - könül endirən başalır (ucalır), 

baş endirən basalır (basılır). - ona qarşı özüvü çox endimə. - 

endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz. 

- itiliyin, yeyinliyin azaltmaq: yavaş gedmək. yol kəsmək. - 

motor yol kəsiyi üçün guruldamır).  

azaltmaq  azlaytmaq. azlatmaq. 

azamat  igid. (az+amat) basamat (az <> as: uca.asam). 
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azan  - azan azan: zaman zaman.  

azanmaq  əzilmək. kütlənmək. zayıflanmaq. nərsəni itirmək.  

azap  izər. azar. 

azar darttırmaq  əziyət vermək, çəktirmək.  

azar tartmaq  incitmək.  

azar  1. (z <> c ) acar (< acırtmaq). qaxınc. çıqışma. sərzəniş. - 

azar azar: az az. - azar azar saçmaq: sərpmək. - azar azar: 

az az: damla damla. 1. acar. acıma. acınma. acırma. 

azınma. azırma (> azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. incik. 

bəla. bulac. bükəc. boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. 

qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. 

qəza. 1. ağıq. afət. - azar azar: azın azın. kəstə kəstə. - 

azar azar: bala bala. 

- azar azar: sayın sayın. - sayın sayın gəliri, xarıltıyla gediri 

(para).  

- azar, bəla axdarmaq: ipini sürümək. 1. azacıq. - azar azar: 

azlap azlap. az az. yavaş yavaş.  

- mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.  

- azar azar: ataq ataq. yavaş yavaş. 

azar  qaqış. qaqmalıq. incit. əziyət.  
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azar  qalış. incit.  

azar  qırma. ağıq. afət. incitmə. sındırma. şımar.  

azarçı  1. azarlayan. incidici. incidən. toxunan. toxunuşlu. 

toxunaqlı. 1. qınzır. qıncır. sirimsi. sırtıq. sinsi. sinsidən. 

əziyyət edən.  

azarınq  azarınğ.azarın. müsibət. təprəm. sarsıntı. təprəm. bəla. 

afət.  

azarqeş  azarkeş.həvəskar. istəkli. qoşuntu. uyuntu. tərəfkeş. 

mürid. tabe'. 

azarqeşliq  azarkeşlik.işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. 

yaparqanlıq. çalışqanlıq. armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. 

qayrıqlıq. qayırqanlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. 

azarqəmək  azargəmək.əzərgəmək. izərgəmək. izləmək. axdarmaq.  

azarlama  azarlayış.1. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. 

sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. küfür. küfr. 1. 

paylama. tərsləmə. qınama.1. tərsləmə. paylama. tobix.  

azarlamaq  1. < acarlamaq. qataclamaq. qataşlamaq. qataqlamaq. 

qaqaclamaq. qaqaşlamaq. qaqaqlamaq. 1. < 

yazğarlamaq. qınamaq. danlamaq. bax > izaylamaq. 1. 

yeritmək. təşviq edmək. 1. çıxışmaq. paylamaq. 
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sıxışdırmaq. sərt söyləmək. 1.gövnə dəğmək, toxunmaq. 

incitmək. 1.payın vermək. 1. açıb qoşmaq. açıb sökmək. 

qaşlamaq. qaşlatmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. 

soxuşturmaq. paylamaq. yamanlamaq. 1. ayıblamaq. 

paylamaq. qınamaq. buqusunmaq. qaqınlalamaq. 

xaşlamaq. qaqınmaq. xaşlamaq. paylamaq. 1. incitmək. 

sinsitmək. qırpalamaq. 1. izərləmək. qınqıraymaq. 

incitmək. qarqışalamaq. qarqışlamaq. korlamaq. 

topiqləmək > tobixləmək. darlamaq. sökmək. 1. qaqımaq. 

incitmək. paylamaq. qaxınclamaq. çıqışmaq. sərzəniş 

edmək. 1. qavratmaq. gəvrətmək. paylamaq. qıcıramaq. 

paylamaq. uruşmaq. savaşmaq. 1. sövmək. sökmək. 

söymək. söğmək. qalaylamaq. qalaya basmaq. 

yamanlamaq. paylamaq. küfürləmək. küfr edmək. 1. 

qaqalamaq. incitmək. çıxışdırmaq. sıxışdırmaq. 

toxunmaq.  

azarlamaq  qaqımaq. dəqmək. incitmək. dürtmək.  

azarlanmaq  1. incinmək. acınmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. 

yerinmək. yaxınmaq. yanmaq. yanığsınmaq. 

yazıqsınmaq. hayıfsınmaq. heyifinmək. əsəflənmək. 
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təəssüflənmək. 1. qaqalanmaq. dimdiklənmək. incinmək. 

çıxışınmaq. sıxışınrmaq. toxunulmaq. 1. qıcırlanmaq. 

öfgələnmək. coşmaq. həyəcanlanmaq. yoxşunluq içinə 

girmək.  

azarlatmaq  incititmək. sinsititmək. qırpalatmaq. 

azarlayan  azarçı. incidici. incidən. toxunan. toxunuşlu. toxunaqlı.  

azarlayış  azarlama. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. 

sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. küfür. küfr.  

azarlı  ağrığu. ağrılı. dərdli. 

azarlıq  - almaq vermək, bazarlıq, sözün çoxu azarlıq.  

azarlıq  darqınlıq.  

azarşımaq  azalmaq.  

azasındırmaq  şaşırtmaq. itirmək. - qoyan izini azasındırdı: tavşan izini 

itirdi.  

azasınmaq  bax > ayaşmaq. şaşırmaq. itmək.  

azaşmaq  ayaşmaq. ataşmaq. ayışmaq. açılmaq. ayrışmaq.  

azat  azad. (< az). açıq. salın. salıq. saluq. saltuq. salınmış. 

salaman. sərbəst. sərbəstərən. buraxılmış. bağımsız. - 

azat boyu: bütün boyu. - azıq: igid. cəsur. - azıqlıq: igidlik. 1. 

çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. 
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ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. 

çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. bağsız. alarqa ( < al: 

böyük). ğeyri məhdud. ərgin. ərkil. sərbəst. bağımsız. 

müstəqil. ingin. engin. açıq. bağsız. - açıq, azad dəniz. 

umman. uqyanus. ingin. engin. 1. ərik. irək. irkə. özgür. atıq. 

qutat. sərbəst. boş. boşut.  

azat  azad. özdən.  

azatə  azadə. 1. soylu. soplu. şərafətli. şərafətmənd. əsil. nəcib. 

1. varısta > varəstə. varmış. çatmış. qurtulmuş.  

azatə  azadə. ərən. ərənlik. başaqlıq. başaq kişi. azad kişi.  

azatəlik  varəstəlik. varıstalıq. varışma. çatışma. qurtulma.  

azatım  azatış. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. 

indirit. endirim. endiriş. endirit. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. 

saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. tənzil. 

tənqil. iskonta. təxfif.  

azatımlı  azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1248 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

azatış  1. azadış.azalım.azalma. azalış. inmə. enmə. eniş. 

aşağlama. aşağlayış. düşgü. 1. azatım. əsgitim. əsgitiş. 

əksitim. əksitiş. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. 

düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. 

endirit. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. 

kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. 

altayma. altayım. altayıt. altayış. tənzil. tənqil. iskonta. 

təxfif.  

azatışlı  azatımlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  
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azatlamaq  azadlamaq.ərikəmək. ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. 

irkələmək. sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. 

boşamaq. boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq.  

azatlıq  azadlıq. 1. bağımsızlıq. bağmısızlıq. qurtuluş. istiqlal. 1. 

əriklik. irəklik. irkəlik. ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. özgürlüq. 

başqalıq. ortaqsızlıq. müstəqillik. istiqlal. 1. dinclik.  

- azadlıq, istiqlal döğüşü. qurtuluş savaşı. 

azatlılıq  azadlılıq. ərkinlilik. ərkiniqlik. qaraşsızlılıq. özgürlülük. 

özbaşdaqlılıq.  

azatma  azaqlaq. endirmə. düşürmə. təqlil. tənzil. tənqis. 

azatmaq  qazmaq. qazıtmaq. qısaltmaq.  

azav  1. it dişi. 1. qayanın ən sivri yeri. qayalıq dağların sivri 

zirvəsi.  

- azav yarmaq: 1. olqunlaşmaq. 1. azğınlaşmaq. qudurmaq.  

- qabanın azavları: domuzun dişləri.  

azavan  azavlı. asavlı. asavan.1.iri, iti dişli. 1. zirvəsi sivri olan 

qaya, dağ.  

azavlamaq  azalamaq  kəmləmək. azavlamaq. kiçiritmək.  

azavlı  azavan. asavlı. asavan.1.iri, iti dişli. 1. zirvəsi sivri olan 

qaya, dağ.  
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azay  əksik. əsgik. 

azaylıq  əksiklik. əsgiklik. 

azaymaq  azalmaq.  

azaytılmaq  azaltılmaq.  

azaytmaq  azaltmaq.  

azayttırmaq  azaytdırmaq. azaltdırmaq.  

azbaqıc  azbağıc. əzbağıc. təmrənli, güclü ox çeşiti.  

azbıçıq  azbıçığ. azbuçuğ. azacıq.  

- yarım yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmamazlıq: qarabillik. 

bilisizlik. savadsızlıq. koryatlıq. qarakorluq.  

azca  1. azraq. daha az. 1. çalaca. azacıq. yoxacıq. kəmisi. 

alaca. salca. bir salιm. - bir az: bir çalιm. 

azcıq  azıcıq. azacıq. 1.azın azı. çox az. 1.azacıq. accıq. 1. (< 

azmaq). qəbahətli. qəbih. qəbeh. - azacıq sözlər: qəbih 

sözlər. - azcığ işlər: qəbih işlər. - azacığ tavrışlar, tutumlar: 

qəbih tavrışlar, tutumlar. 

- azcıq (azıcıq) aşım, ağrımaz başım.  

- çox azcıq: çox kiçik. buncacıq.  

azçılıq  azınlıq. azsanlıq. azlıq. kəmçilik. 
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azçoq  az çox. çala biçik. yarım yamalaq. az tola. az öğüş. biraz. 

çala bula. biraz. əsgig. qarışıq. çala çox. 

azər  yüksək.  

azərəxş  < ataraşaq. ataşağ. şimşək. ıldırım.  

azı  1.ayı - dağ azısı, ayısı: dağ adamı: dağdan enmə: 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt. gobud. 1.azacığı. lap azı.  

- gəmi azıya almaq: baş qaldırmaq.  

- it, domuz kimi heyvanların azı dişi: gedmən.  

azıcıq  azcıq. 1. adarğıdan. biraz. burqu. kiçik. mini mini. kiçik 

parça. zərrə. - azıcıq qalıb: iyt biyt dep. zar zor. 1.azın azı. 

çox az. birazcıq. bir parça. biraz. 1.acıq. 

azıq  1. <> azuq. ayuq. atuq. {ağzuq: ağmış. (ağmaq: çaşmaq. 

aşmaq. dəğişmək)}. itmiş. çaşmış. dəğişmiş. naxalis. - 

azuq ox: nərədən gəldiyi, kimin attığı bəlli olmayan ox. - azuq 

munğ: itgin. yoldan çıxan, azan. yolunu itirən. 1. əcib. 

görünməmiş. foquladə. qeyri təbii. 1. ziyil. tölül. döyül. 1. 

sıra. sisilə. - azıqlı: yazıqlı: sıralı. 1. igid. cəsur. 1. azad 

açıq. azat. bütün. - azat boyu: bütün boyu.1. iyi. yaxcı.1. 

yad. yat. tanış olmayan. 1. ayıq. huşlu. başlı. - əsrük azıq: 
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ayığ kefli. 1. köpək, it dişi. 1. < ağzıq. ağız yemi. həyat 

yemi (azuq > aşuq > aş) boğaz. yem. yiyəcək. bəsin. 

yenilən, yeyilən nərsə. boğaz. doyqu. qıda. çalız. çalaz. 

qəza. yemək. rızq. - yol üçün yeyəcək: azıq. qomanya. - 

azıq tuz: yiyəcək. ərzaq. - azığ tuluq: azık avkat: uzuq tuluq. 

aşamlıq. iymit. yeyim içim, geyim. aşamlıq. - yol azığı: yol 

tuşası. 1. istehsal. istehsal. - süt azığları. 1. ac qılıq, 

xəsiyət. ac göz. xəsis. - azıqlığı burax qıl. 1. yozqın. azqın. 

1. yenti. yeyinti. rizq. tö'mə. 1. fasid. müfsid. 1. acıq. 

nifrət. kin. 1. hər nədə olan artıq. 1. ziyil. sikil. səkil. gök. 

1. azıqa. azuqə. (< ağzıq). bir ağızlıq yemək. 1. qırıq. hər 

nəyin oğuntusu, qırığı. 1. irin. çirk. - azıq yara. 1. fasid. - 

azıq işçi. 1. yazıq. çaşıq. 1. qaçaq. qaçqın. 1. yol üçün 

yeyəcək. qomanya. 1. acıq. acı. azar. acar. acıma. 

acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. 

tutac. bükəc. boğac. düşəc. bulac. bəla. qapız. qapaz. 

qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. 

qəza. 1. acıq. acqı. azqı. göynək. göynüq. küynük. küyük. 

yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm. 1. açıq. qalıq. çalıq. 

salıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. 
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kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis. 1. ayrıq. arıq. ayrış. ayrıt. 

ayrım. ayar. yarıq. yarpıq. savaq. sovuq. saçıq. seçik. 

çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. istisna. 1. azqın. daşqın. daşıq. 

pozuq. şərur. 1. cavıq. yavıq. savıq. yağıq. yağı. ağıq. 

qaçıq. sapıq. çapıq. 1. münhərif. inhiraflı. 1. öcək. öcman. 

düşman. 1. igid. cəsur. 1. sürük. sürüş. sürüm. əğilim. 

əğik. əyik. ərsik. arzu. əriz. əriş. ərək. irək. bulqa. 

bulqama. tutqu. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. 

yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. 1. yazıq. buyruq. qama. çapa. 

qapa. qismət. muqəddər olan.  

- ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən: həpçil. 

- azığa toxdamaq: doymaq.  

- börü azığı bolmaq: qurda yem olmaq. ziyan olmaq.  

- yel avruvqa azığ bolmaq: rumatizma olmaq.  

- yel azığı bolmaq: yelə qapılmaq.  

- yol azığ: yol azığı.  

- ertin azığ: ağız alma. qəhvaltı.  

- günorta azığ: öğlə yeməği.  

- od azığı bolmaq: oda düşmək.  

- axuv azığı bolmaq: ırmaqta, qöldə boğulmaq.  
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azıq  azıqa. azıq. (< ağzıq). ağız yemi bir ağızlıq yemək. 

azıqlıq. dişlik. ərzaq. aşlıq. bəsin. 1. azuqə < acurqa. 

azurqa. ajurqa. acuraq. azuraq. ajuraq. aclığı gidərmə 

üçün yeyilən ağızlıq, yeməli}. 

azıqa  azığa. azuqə. azıq. (< ağzıq). bir ağızlıq yemək.  

aziqar  azqar. aziqar (fars) < acıqar. acırqa. dirirgə. iticə. durmadan. 

durmazın.  

azıqçı  azığçı. 1. yemək daşıyan görəvçisi. 1. yemək işlərinə 

baxan.  

azıqış  azığış.qəhbə.  

azıqlamaq  azı dişiylə, köpək dişiylə ısırmaq. azı dişinə vurmaq. - 

doğuz atı azıqladı.  

azıqlandırma  azıqlandırma.bəsləmə. qıdalandırma. səmirtmə. 

becərtmə. yedirib içirtmə. bəsiyə çəkmə. gəlişdirmə. 

yetişdirmə. 

azıqlanmaq  azuqlanmaq. 1. azıq yiyəsi olmaq. 1. yeyəcək 

qoşularının almağıynan, yapmağıynan uğraşmaq. 1. 

yeyəcək yemək. yemək yemək.  
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azıqlantırmaq  azıqlandırmaq.bəsləmək. qıdalandırmaq. səmirtmək. 

becərtmək. yedirib içirtmək. bəsiyə çəkmək. gəlişdirmək. 

yetişdirmək.  

azıqlar  azınğlar. daşqınlar. daşıqlar. əşrar.  

azıqlaşmaq  yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. həşəriləşmək. 

aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. 

daşqalaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. hizgişmək. 

qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. alıqlaşmaq.  

azıqlı  1. ac qılıqlı, xəsiyətli. ac gözlü. xəsislik. - azıqlığı burax 

qıl. 1. çörəkli. çörək verən. ac doyuran. 1. çörəkli. süfrəsi 

açıq. ac doyuran. qıdalı. bəsinli. 1. köpək, it dişili.  

azıqlı  azuqlı. 1.varlı. qəni. dövlətli. 1. həvəsbaz. 1. əyyaş.  

azıqlıq  azığlıq.igidlik.  

azıqluq  azuqluq. 1. ( < azmaq: tələsmək. talaşanmaq). erkən, tez 

biçilən əkin.1. igidlik. 1. azığı olan. azıqlı. 1. dişlik. azuqə. 

1. azı dişi bəlirmiş olan. 1. azıqlıq. azıq üçün hazırlanmış 

nərsə.  

azıqmaq  1. azmaq. gicənmək (gicəlmək). başaşına gəzib 

dolaşmaq. 1. azmaq. şəhvətlənmək. qızmaq. qızınmaq.  
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azıqmaq  cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. 

yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. yavmaq. yağmaq. 

ağmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. 

çapmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. 

öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. 

öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  

azıqmış  doyulmamış. - cinsi yöndən doyulmamış, azıqmış kişi: 

abazan. yabazan. yavazan. 

azıqsız  1. arıqsız. ayrıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. ayarsız. 

yarıqsız. yarpıqsız. savaqsız. sovuqsuz. saçıqsız. 

seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız. 1. yeməksiz. ac. 

azılamaq  acılamaq. incitmək. ısırmaq. düşmanlığ edmək.  

azılanmaq  asavmaq. asıvlanmaq. acığlanmaq. baş qaldırıb baş 

tutmaq.  

azılcıq  azlıq. kəmik. birnəmə.  

azılı  < > acılı. 1. azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. gözü dönmüş. 

qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. 1. domuz. doğuz. 1. qaban. 

yaban domuzu. 1. ası. asav. qudurqan. 1. daşqın. çılqın. 

artıqına. - aşıqam mən sənə azılı. 
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azılmaq  itilmək. itmək. - yol azıldı: itdi.  

azımaq  1. baş qaldırmaq. 1. acı dişlər ilə çeynəmək. 1. sızmaq. - 

küp azığı, azığındandır. 1. - qulağım azıdı: gurultunun 

çoxluğundan kar olmaq, ağır duyar olmaq.  

azımış  - azımış yara: bıcılqan.  

azımsamaq  azlanmaq. azsınmaq. az görmək. qıtcasınmaq. kiçik 

bulmaq.  

azımsanmaq  kiçimsinmək. az bulunmaq.  

azımsımaq  1. kiçimsimək. yüngülsimək. bəğənməmək. 1. 

yetərsimməmək. az görmək. 1. yüngülsimək. 

yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. yüngül tutmaq. 

yüngül tutmaq. saymamaq. önəmsəməmək. dəğər, 

önəm verməmək. əhəmiyyət verməmək. aldırmamaq. 

oralı olmamaq. umursamamaq. kiçimsəmək. xəfifsəmək. 

ağırsamamaq.  

azin  < yazın. yazıt. bəzək.  

azın  1. atruq. ayın. adın. başqa. ayrı. ayrığ. 1. azca. biraz. 

yapca. xəfifcə.  

- azın azı: çox az. azıcıq. azcıq.  

- azın azın: 1. bala bala. az az. azar azar. az az. yapca yapca. 
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yavaş yavaş. yasda yasda. arqın arqın. amıl amıl. yamıl yamıl. 

1. > həzin həzin: bala bala.  

- azın dolun  az dola. azın çoxun. az kop. azı çoxu. 

azınc  azma. azış. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. 

yozuc. yozunc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. 

yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. 

sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. 

ağınc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

azınq  azınğ.dəridə düşən çürük ivlər, izlər.  

azınlıq  1. azsanlıq. azlıq. azçılıq. 1. azqınlıq. sapqınlıq. 1. azlıq. 

əqəliyyət.  

azınma  azırma (> azordəgi (fars)). acıma. acınma. acırma. acı. 

acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. 

boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

azınmaq  azalmaq. düşmək. əksilmək. qısınmaq. kiçikmək. 

alçalmaq. əsginmək. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. 
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üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq. - durumdan, biçimdən 

düşmək.  

azıntan  - ən azından: heç olmazsa. barı.  

azıntan  azından. ən azı. heç olmasa. əqəllən.  

azıraqlı  yazıraqlı. azmış. qızıqmış. qızmış.  

azırınmaq  azıtmaq. aşırınmaq. aşıtmaq. boy artırmaq. boy 

çıxartmaq. boysanmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, 

həddən çıxmaq, aşmaq.  

azırqamaq  azırğamaq.azarlamaq. az görmək. az bilmək. azsınmaq. 

azırqanmaq. təhqir edmək. əhmiyət verməmək. - azırqama 

dərvişdir, gönlün sənə vermişdir. 

azırqanmaq  azırğanmaq.az vermək. əsirgəmək. qıymamaq. diriğ 

edmək.  

azırqı  azırğı.azca.  

azırlan  çirkin. yaxışıqsız. iğrənc.  

azırma  azınma. (> azordəgi (fars)). acıma. acınma. acırma. acı. 

acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. 

boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

azırmaq  ( z <> y <> d ) ayırmaq. adırmaq.  
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azış  1.azma. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. 

yozuc. yozunc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. 

yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. 

sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. 

ağınc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf. 1. fəsad. 1. qızış. 

şiddət. yeyinlik. 

azışmaq  < > acışmaq. 1. gettikcə qızıştırmaq, daşqınsıtmaq. 1. 

azqınlığı artmaq. çaşışmaq. 1. < > acışmaq. savaşa 

tutuşmaq. 1. < > acışmaq. yavaşdan başlayıb qızışmaq, 

itiləşmək.  

azışmaq  1. ( z <> y <> d ) ayırşmaq. atışmaq. aralanmaq. 1. 

birbirin itirmək. - iz azıtmaq: yolu itirmək. 1. qızışmaq. 

hizlənmək. 1. azğaşmaq. azmaşmaq. yoldan şaşmaq. 

yolun itirmək. kənidi (öz) başına sürmək, gedmək. 1. 

uzaşmaq. acışmaq. itişmək. qızışmaq. qutruşmaq. 

hiddətlənmək.  

azıştırmaq  azışdırmaq.uzaşdırmaq. acışdırmaq. ititmək. 

hiddətləndirmək.  
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azıt  inhiraf. münhərif.  

azıtan  azıtqan. ayıtqan. adıtqan. azdıran. yoldan çıxaran.  

azıtiş  azıdiş. acıdiş. qafadişi. ağıl dişi.  

azıtiş  azıdiş.acı diş. 

azıtmaq  1. (z <> c <> ş) acıtmaq. aşıtmaq. aşırtmaq. - işi azıtmaq, 

acıtmaq. aşırı davranmaq. 1. azdırmaq. özündən çıxmaq. 

yoldan çıxarmaq. - səni azıtan kim oldu bala !. 1. 

azqınlaştırmaq. 1. < > acıtmaq. gettikcə qızıştırmaq, 

daşqınsıtmaq. 1. yoldan sapmaq. 1. olduğu yerdən 

uzaqlatmaq. 1. çox uzamaq, uzatmaq. çoz boy atmaq. 1. 

itirmək. sapıtmaq. 1. yazıtmaq. açıtmaq. uzaqlatmaq. 

başdan savmaq. olduğu yerdən, durumdan, istəkdən 

yayıtmaq, sapıtmaq. 1. kəmitmək. kiçitmək. 1. acıtmaq. 

yarıtmaq. incitmək. 1. acıtmaq. yarıtmaq. incikləmək. 

incitmək. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. gücükləmək. 

güclükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. 

qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. 

azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. 1. azırınmaq. aşırınmaq. 

aşıtmaq. boy artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. dil 
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çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq, aşmaq. 1. 

uzalmaq. ucalmaq. sapmaq. tuğyan edmək.  

azıtolu  azıdolu. dəlidolu. coşqun. daşqın - azıdoluluğ edmə, hər 

kəsin arşınına görə bez verməzlər. 

azıv  azı diş.  

azıval  azulu. sivri qayaları olan dağ. 

azız  az bulunan, tapılan. nadir.  

azqa  azğa.yazqa. yozqa. yazıq. 1. müttəhim. ittihamlı. suçlu. 

günahkar. 1. münhərif. pozuq.  

- yazqa, boşa keçmək: oxlayamamaq. tuşlayamamaq. 

tutturamamaq. dəğdirəməmək. isabət ettirəməmək.  

azqaq  azğaq. azqın. 1. çox yanılan. 1. zayıf. quru. cılız.  

azqal  azğal.çuxur. örək. 

azqamaq  azqatmaq. yazqamaq. yazqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. 

yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. 1. suçlamaq. 

suçlatmaq. müttəhim, ittihamlı, günahkar edmək. 1. 

pozqutmaq. pozmaq. münhərif edmək. inhirafa çəkmək. 

1. yayıtmaq. yahatmaq. çaşıtmaq. şaşıtmaq. yazqa, boşa 

keçirtmək.  
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azqan  azğan. 1. ağacların ən kötüsü ki yananda qov atar. 

qovatan. qovaçan. 1. nəstərən ağacı. 1. ozqan. uzqan. 

ozqun. azqın. geçmiş. geçən. aşan. aşqan. ədəbsiz. 

laübali. qüstax.  

- azqan yer: verimsiz topraq.  

azqanmaq  yazqanmaq. yozqanmaq. yazqınmaq. yazıqlanmaq. 1. 

müttəhim, ittihamlı, günahkar edinmək. suçlanmaq. 1. 

pozunmaq. pozqunmaq. münhərif olmaq. 1. yayınmaq. 

yahalmaq. çaşmaq. şaşmaq. yazqa, boşa keçmək. 

oxlayamamaq. tuşlayamamaq. tutturamamaq. 

dəğdirəməmək. isabət ettirəməmək.  

azqaş  azğaş. savaş. dalaş.  

azqaşmaq  azğaşmaq. 1. azışmaq. yoldan şaşmaq. 1. büzüşmək. 

qudurmaq. quduzlaşmaq. asarşmaq. 1. döğüşmək. 

çəkişmək. uğraşmaq. savaş edmək. icəşmək. 

azqatmaq  azqamaq. yazqamaq. yazqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. 

yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. 1. suçlamaq. 

suçlatmaq. müttəhim, ittihamlı, günahkar edmək. 1. 

pozqutmaq. pozmaq. münhərif edmək. inhirafa çəkmək. 
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1. yayıtmaq. yahatmaq. çaşıtmaq. şaşıtmaq. yazqa, boşa 

keçirtmək.  

azqəlişmiş  azgəlişmiş.geri qalmış. gəlişməmiş.  

azqı  acqı. acıq. azıq. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. 

dağma. zülm. covr. sitəm.  

azqıç  azğıc. azaq. 1. ağzı əğri. əğimili üzey. 1. zülüm. şəqavət. 

1. azmış. 1. bir çeşit sarmaşıq. 1. cılız cocuq.  

azqıq  azğıq. əzgik. incivük. şanssız. talehsiz.  

azqın  - apba azğın: çox zayıf. çox cılız.  

azqın  azğın. azur. (acur). 1. acur. alat. təhlikəli köpək. 1. 

şəhvətli. 1. acur. ac. acgöz. 1. acur. yaba. asav. vəhşi. 1. 

taqi. daği. yağı. salqaş. sərkiş. asi. asav. azıq. yozqın. 1. 

coşqun. taşqın. daşqın. həşəri.- daşqın kişi. 1. ısırır. 

ısırqan. salar. salqan. 1. həşəri. qudraq. ipini qırmış: ipi 

qırıq: qırıq. 1. özündən çıxmış. qılıfı çatlaq. 1. təlüçə. 

dəlüçə. daluça. taluça. taluc. dəlic. daşqın. - qızqın dəli: 

azqın dəli. azqın məcnun. 1. qudurmuş. qatala. - azqın it: 

qafsar. ozqun. azqan. ədəbsiz. laübali. qüstax. qatala. 

qudurmuş. zayıf. cılız. çöp kimi. quru. - azqın ay: yarma. 

hilal.  
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azqın  yazqın. 1.azıq. daşqın. daşıq. pozuq. şərur. 1.atqın. 

açqın. aşqın. saptıq. sapqın. püsgümüş. kövrük. köhnük. 

kövnük. çözük. çürük. əsgik. geçgin. keçgin. paslı. 

bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. pozqun. 

pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş. 1.azmıntı. azmınsı. 

basqınsı. daşınsı. dışırımsı. aşrımsı. 1.kümsük. gümsük. 

yolsuz. yodasız. qaçıq. sapıq. pozuq. çaşıq. ğeyri 

məşru'.1.çəkdən, ölçüdən, yoldan yozmuş, azmış, 

çıxmış. daşıran. daşırqan. sataşqan. saldırqan. 1.ara 

qarışdıran. 1.mütəcaviz. 1. daşqıran. dışqıran. aşırqan. 

1.asav. asi. başqaldıran. 1.azmış. aznavur.1.çalı. güclü. 

qolçomaq. zorlu. dəli. yaramaz, həşəri uşaq. 1.qırıq 

yular. ovsarın qırmış. 1.quduz. qapan. ısırır. 1.məsləksiz. 

yolsuz. pozqun.1.sapıq. 1.yaramaz. həşəri. azmış. 

itinmiş. - qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli, kimsə: ayqır. 

- azın azın: azar azar. kəstə kəstə.1.yava. yolsuz. yolsuz. 

sapqın. daşqın. qapılması, zəptedilməsi zor. sınırı aşmış. 

təhrik olmuş. 1.yolsuz. düşgün. düşmüş. çaşqın.  

- azqın tozqun: gücsüz. dərmansız.  

azqına  azğına.azacıq. cüzi. 
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azqınlamaq  azğınlamaq. zayıflamaq. cılızlaşmaq.  

azqınlar  azğınlar. azığlar. daşqınlar. daşıqlar. əşrar.  

azqınlaşmaq  azğınlaşmaq.1. əlsizləşmək. zayıflamaq. 1. 

yoxsullaşmaq. fəqirləşmək. 1. azav yarmaq. qudurmaq.  

azqınlaşmaq  azğınlaşmaq.azmaq.  

azqınlaştırmaq  azğınlaştırmaq.azıtmaq.  

azqınlı  azğınlı.1. zayıf. cılız. 1. fəqir. yoxsul düşmüş.  

azqınlıq  azğınlıq. azğunluğ. kəmrəklik. 1. yaramazlıq. həşərlik. 1. 

qədir bilməzlik. asılıq. 

azqınlıq  azğınlıq.1. qızğınlıq. kövsünmə. buğanın, inəyin, ayqırın 

qızğınlığı. 1. tuğyan. qababaşlıq. 1. qızğınlıq. köysünmə. 

küysünmə. yanğığ. - kişinin qızğınlığı. - buğanın qızğınlığı. 

1. azmanlıq. təmmalıq. hərslik. 1. zayıflik. cılızlıq. 

verimsizlik. 1. fəqirlik. yoxsulluq. 1. aşırılıq. - azqınlığı 

artmaq: azışmaq. çaşışmaq. 

azqıntı  azğındı. cılız. çox zayıf.  

azqırıq  azğırıq. müştəbehdüşmək. iştibah etmaq. iğva. səhvə 

düşmək. 

azqırışmaq  azğırışmaq. azğuruşmaq. dalaşmaq. 

azqırlıq  azğırlıq. üzsüzlük. 
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azqırmaq  azğırmaq. bax > azqurmaq 

azqış artış  azğış artış. əqəlliyyət əksəriyyət. 

azqişi  az kişi. umursanmayacaq, önəmsiz kişi. 

azqışmaq  azğışmaq. azqaşmaq. azqınlaşmaq. qızışmaq.  

azqışmaq  azğışmaq. qızışmaq. qızmaq. azqınlaşmaq. - söz arası 

azqışıb yaxalaşdılar.  

azqıt  azğıt. ayrıt. ayırıt. arqıt. ayratın. ayratı. ayarlıq. yarqıl. 

yarpıq. savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. 

dışqıt. alahı. müstəsnayi. istisnayi.  

azqıtlıq  azğıtlıq. ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. arqıtlıq. 

ayratınlıq. ayratılıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. 

sovşılıq. saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. 

müstəsnalıq. istisnalıq.  

azqıtmaq  azğıtmaq. ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. ayartmaq. 

yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. 

sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna 

edmək.  

azqun  azğın. azğun. kəmrək. 1. solğun.1. yaramaz. həşəri. 1. 

qədir bilməz. asi. ası. 

azqun  azğun. bax > azğın.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1268 

azqunluq  azğunluq. bax > azğınlıq.  

azqurmaq  (q <> ğ <> d) azğurmaq. azdurmaq. azğırmaq. çəkdən, 

həddən keçirmək. başdan çıxarmaq. iğva edmək.  

azquruşmaq  azğuruşmaq. azğırışmaq. dalaşmaq. 

azlaq  azlağ.az rastlanır. nadir.  

azlanmaq  1. azalmaq. 1. azımsamaq. azsınmaq. az görmək. - bu 

yarmağı azlanırsınmı. 1. tamahlanmaq. dadanmaq. 

azlantırmaq  azlandırmaq. azaltmaq.  

azlap  - azlap azlap: azar - azar. 

azlatmaq  azlaytmaq. azaltmaq.  

azlaytmaq  azaltmaq.  

azlı  payı az. - necə azınğlara yol göstərirsin \\ necə azulara bol 

göstərirsin.  

azlıq  1. ağrış. gərək. yetər. sığlıq. darlıq. qıslıq. ehtiyac. 1. 

azınlıq. azsanlıq. azçılıq. 1.cüzi'yyət. 1. azınlıq. 

əqəlliyyət. 1. kəmyablıq. 1.azınlıq. əqəliyyət. 1.darlıq. 

qıtlıq. qillət. 1.sıxıntı. kəmbud. 1.azılcıq. kəmik. birnəmə. 

1.qıtlıq. 1.yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. quraqlıq. qəhətlik.  

- azlik edmək: az gəlmək. yətişməmək.  

- azlıq kanlıq: azlıq çoxluq.  
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azma  1. (olduğundan) çıxma, dönmə. irtidad. mürtəd, kafər, 

gavur olma. 1. azman. qırıq. metis. mələz. - iki cinsdən 

olmuş heyvan. - bu köpək çaqqaldan azma. - yaban ayqırıylə 

evcil qısraqdan olan at: arqun. 1. taşağının dərisi yarıldığı 

üçün aşamayan qoç. 1. sapma. yoldan çıxma. 1.qarışıq 

qanlı, soylu. qırma. - qurtdan azma it. 1.sapaq. dal. 

burdaq. suç. pozaç. pozuç. qabart. batqa. günah. doğru 

yoldan sapma.  

- kəsəlin azması, kötüləşməsi, bətərləşməsi: qatmaq. 

qarmaq. qaymaq. pisə yönəlmək. - başlanğıcda bir kiçik 

şişiydi, ged gedə bir yoğun bezə qardı. 

azma  azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. 

yozuc. yozunc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. 

yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. 

sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. 

ağınc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

azma  azman. araş. alaş. iki dəğişik kökdən, çeşitdən olan 

nəsnə. qatışıq. xalis olmayan. qırma. qırıq.  
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azmaq  1. yazmaq. çaşmaq. şaşmaq. götürülmək. daşmaq. aşmaq. 

çəkədən (həddən) çıxmaq. iştibah edmək. - düş azmaq: 

yuxulu olmaq. cənabət. 1. daşqınlıq edmək. 1. daşmaq. 

qabarmaq. - ilkyazda ırmaqlar azır, əkinləri su alır. 1. 

itilənmək. qızqınmaq. çoxalmaq. duramaq. qudurmaq. 

qırgürlənmək. qırgurlanmaq. - azmış it. 1. pisəlmək. 

kötüləşmək. bətərləşmək. - yara azdı. - ağrıları azmış. 1. 

şəhvətlənmək. arınmıyacaq, təmizlənməyək dərəcədə 

qarışmaq, kirlənmək, bulanmaq. 1. qarışıq qanlılıq. 

aşınlıq. iki cinsdən olmaq. 1. sapmaq. çaşmaq. 

yozulmaq. 1. ayrı düşmək. 1. azqınlaşmaq. 1. daşmış 

dərə. 1. sel. qayan. 1. tələsmək. talaşanmaq. 1. başdan 

çıxmaq. sırtılmaq. şımarmaq. 1. pozulmaq. 1. təklənmək. 

azalmaq. uzaq. azık. yazıq. calız. cılız. cılaz ılıqqa 

olmaq. 1. qalxmaq. ötmək. osmək. gəlişmək. çıxmaq. 

böyümək. daşmaq. yügürmək. şişmək. 1. ad.batlaq. 

yumşaq batacaq palçıqlı batlaq. çökək yer. qara özlü 

palçıqlı yer. - düşənlərədi həx çələp yarıcı \\ hamı azmış işləri 

onarıcı. 1. ad. arx. qənov. su yolu. kanal. qol. 1. yoldan 

çıxmaq. 1. yavamaq. tərsinmək. tərslənmək. 
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bətərləşmək. ağırlaşmaq. - yara tərsindi. - kəsəl tərsindi. 

1. sızıb axmaq. - küp azıdı. 1. azalmaq. arıqlamaq. 1. 

alçamaq. büzüşmək. zəbunlaşmaq. 1. azıqmaq. 

gicənmək (gicəlmək). başaşına gəzib dolaşmaq. 1. 

ataşmaq. adaşmaq. atlanıb, çaşmaq. ayrılmaq. 

yoluzmaq. 1. qızıqmaq. hirslənmək. 1. qudurmaq. qutuz 

xəstəliyinə qapılmaq.1. əzm, qəsd, ahəng edmək. 

qalxmaq. dirsəlmək. durşunmaq. oyanmaq. 1. ipini 

qırmaq. ələ ovuca sığmamaq. 1. iştibah edmək. şaşmaq. 

çaşmaq. 1. qışmaq. qıyşıqmaq. qaymaq. qıyqışmaq. 

qıyışmaq. qayışmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana 

düşmək. münhərif olmaq. 1. zayıflamaq. 1. daşmaq. 

coşmaq. - çaylar, dərələr azdı. 1. itilmək. - yel azdı. 1. 

yaranın bətərləşməsi, şişməsi, kötüləşməsi. - yaram azdı. 

1. qudurmaq. harlaşmaq. - azmış köpək. 1. arınıb, 

təmizlənmiş duruma gələmiyəcək aşasına aşınmış, 

kirlənmiş. - azmış parça. 1. iki cinsdən olmuş heyvan. - bu 

köpək çaqqaldan azmış. - bu qoyun mirinusla, qıvırcıqdan 

azmış. 1. sel. axın. daşıq. daşmış çay, dərə. 1. səddə, 

bağacda, suyun artığının axmasına yolverən yeri. 1. 
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şəhvətə gəlmək. 1. ayarmaq. ayrılmaq. açılmaq. 

çaşınmaq. sapınmaq. yoluzmaq. 1. (heyvan)qızmaq. 

siqmək. sıqmək. 1. sapmaq. azmaqlanmaq. 

azmuqllanmaq. azmuqmaq. 1. qudurmaq. quduzmaq. 

qızışmaq. həyəcanlanmaq. qızmaq. qoçlanmaq. 

qoçaqlanmaq. tuqşanmaq. igitlənmək. ürəklənmək. 

qalxunmaq. dikə davranmaq. 1. qızışmaq. qızğınmaq. 

küysinmək. şəhvətlənmək. - dişi, ərkək qızışdılar. - qoçlar, 

buğalar qızışır.  

- düş azmaq: cinub olmaq.  

- azıb tozmaq: zayıflamaq.  

- isi azmaq: ağlını itirmək.  

- könlü azmaq: cəsarətini itirmək.  

- yöndən, yoldan çıxmaq, azmaq, sapmaq: yoldışmaq ( < 

yol + dış: eşik. xaric). yöndışmaq ( < yön + dış: eşik. xaric). - 

düş azmaq: yuxuda hamamlıq olmaq. möhtələm olmaq.  

- yol azmaq: uğrun çaşmaq. yanlış yola gedmək. 

azmaq  yazmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. savmaq. cavmaq. 

sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. 

yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. 
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azıqmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. 

öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. 

öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  

azmaqlanmaq  azmuqllanmaq. azmuqmaq. 1. sapmaq. azmaq. 1. kəlliği 

artmaq. keçəllənmək.  

azman  < acman. aclıq. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. 

qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 

atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

azman  < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. qaraçıq. qapısıq. 

qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. 

atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. 

qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 
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yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

azman  1. aşırı, çox gəlişmiş. çox yekə, böyük. 1. aşın. qarışıq 

qanlı. iki qanlı, soylu. iki cinsdən olma. azma. əkdəş. 

qırıq. qırma. mələz. 1. açman. iğdiş. əxdə. enik. enənmiş. 

1. bərk iri. olduğundan artıq böyümüş. sarman. qocaman. 

iri. - azman qoç. 1. iki başqa cinsdən doğan heyvan. 

mələz. 1. azma. qırıq. metis. - yaban ayqırıylə evcil 

qısraqdan olan at: arqun. 1. dev kimi. 1. iğdiş edilmiş təkə. 

üç yaşında təkə. 1. sarman. iri. toppu. şişik. saytal. 

qocaman. gözəl. aba. abral. böyük. saltanat. 

azmanlıq  1. batağlıq. 1. əkdəşlik. çaprazlama. qırıqlıq. qırıltı. 

qırmalıq. aşınlıq. mələzləmə. iki rəgəlik.  

azmaşmaq  azışmaq. yolun itirmək. kənidi (öz) başına sürmək, 

gedmək.  

azmənd  azmənd (fars). azman < acman. ağzıman. azqın. acur. 

azur.acgöz. yanığ. yanğılı olan. tamakin. boğazlın.  

azmıç  1. alçaq. kötülükdə bulunan kişi. 1. zayıf. cılız. gücsüz. 1. 

bacarıqlı cocuq. üstün yetənəkli cocuq. 1. cıddan. 

məsəllərdə carmaq cocuq. 1. cılız cocuq.  
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azmıçlanmaq  yaşına görə sağduyulu düşünmək.  

azmıq  azmıq. 1.şeytan. 1.dev. 1. azdıran.  

azmıl  gön qaşıma pıçağı.  

azmınsı  azmıntı. azqın. basqınsı. daşınsı. dışırımsı. aşrımsı.  

azmıntı  azmınsı. azqın. basqınsı. daşınsı. dışırımsı. aşrımsı.  

azmış  1. azğıc. azaq. 1. azqın. aznavur. 1. yazmış. yozmuş. 

azıraqlı. yazıraqlı. qızıqmış. qızmış.  

- çəkdən, ölçüdən, yoldan yozmuş, azmış, çıxmış: yazqın. 

azqın. daşıran. daşırqan. sataşqan. saldırqan. 

azmurta  (< azmış yumurta). soysuz. soyu, dölü pozuq.  

azna  dar yol. dar keçit. 

aznaq  aznağ < azqın. 

aznavur  1. azqın. azmış. 1. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. igid. 

güclü. qolçomaq. quvvətli. heybətli. 1. qaba saba. 

yontulmamış. yonulmamış. gobud. taxımsız. xuysuz. 1. 

azqın. quvvətli. şaşqın. 1. heybətli. heykəlli. ataigid. 

bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. 

cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. 

durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. 

kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. 
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qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. toxutuq. 

yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

azolan  - gözünün qarası az olan: qaspar. ağ gözlü.  

azortəqi  azordəgi (fars) < azınma. azırma. acıma. acınma. acırma. 

acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. 

boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

azortən  azordən (fars). < azarlamaq. acarlamaq. < acırtmaq. 

acıtmaq. acındırmaq. qataclamaq. qataşlamaq. 

qataqlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. qaqaqlamaq.  

azraq  1. bir nəmə. 1. az rastlanır. nadir. 1. daha az. 1. azca. 

daha az. nadir. seyrək. qıt.  

azrənğ  ( azrənğ (fars) < ) acranğ. acıranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı). 1. 

həlakət. bəla. 1. qussə. qayğı.  

azrı  ayrı. haça. - azrı ağac: ayrısı, ayrıntısı olan ağac. haça. - 

qorxmuş quş, qır il azrı ağac üzə qonmaz.  

azrıq  arıq. gücsüz.  

azrıqanmaq  azrığanmaq.1. azsınmaq. az saymaq. az görmək. 1. 

alçatmaq. təhqir edmək.  
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azrınmaq  az görmək. qiymətsiləmək {( azr < metatez > arz. ərz) # 

arzınmaq. əzrinmək. dəğər vermək. çoxaltmaq. əzizləmək. 

(arzış. ərziş # azrış)}. 

azrut  üzrük. əsrik. əsrük. əsrək. həsrət. özləm. özlək. özlənik. 

düşgün.  

azsanlıq  azınlıq. azlıq. azçılıq.  

azsınmaq  azrığanmaq. az saymaq. azlanmaq. azımsamaq. az 

görmək. 

aztaq  azdaq. saptaq. şeytan.  

aztamaq  azdamaq.azaltmaq.  

aztan  azdan. az daxi. qalsın.  

- yıqılırqa azdan qaldım: az qalmışdı qalsın düşüyordum.  

aztan buztan: azdan buzdan. ancaq. zar zor. güclüklə.  

aztarma  azdarma. azdırma. ayartma. uyartma. oyartma. saptırma. 

iğva.  

aztəqin  az tekin. uz təkin.  

aztır  azdır. birdir. - yanlıvın mini birdir (azdır), qanlıvın biri 

mindir (çoxdur). 

aztırılmaq  azdırılmaq.sırtılmaq. şımartıtılmaq.  
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aztırma  azdırma. azdarma. 1. ayartma. uyartma. oyartma. 

saptırma. iğva. 1. qurca. qurda. qarışdırma. əlləmə. 

təhrik.  

aztırmaq  azdırmaq. { (q <> ğ <> d) azğurmaq. azqurmaq}. 1. 

asdırmaq. ucadan sallamaq. təhrik edmək. qurdalamaq. 

qurcalamaq. 1. qızdırmaq. küysitmək. qızışdırmaq. 

şəhvətə gətirtmək. - qızların çılpaq dolanması, ərkəkləri 

qızdırar. - qoçları qızdırmaq. 1. ayatmaq. sapıtmaq. 1. 

birinin başını aylamaq. gicətmək. yoldan çıxarmaq. 

sapdırmaq. 1. acıtmaq. qızdırmaq. 1. birinrn başını 

aylamaq, oyalamaq, dolandırmaq, qatmaq. başdan 

eləmək. başını çaşdırmaq. başını savmaq. 1. dəğişmək - 

üzün boyasın azdırıp. 1. alındırmaq. dəlirtmək. qudurtmaq. 

çıldırtmaq. atdırmaq. zayıflatmaq. bitginləşdirmək. 1. 

azqurmaq. çəkdən, həddən keçirmək. başdan çıxarmaq. 

iğva edmək.  

aztırmaq  azdırmaq.1. sırtıtmaq. şımartmaq. 1. ayartmaq. başdan 

çıxartmaq. 1. başdan atmaq. başıboş bıraqmaq. 1. 

qızdırmaq. itilətmək. 1.yozdurmaq. ayarmaq. ayartmaq. 

yayarmaq. yayrıtmaq. yoldan çıxartmaq. saptırmaq. 
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başdan çıxarmaq. qamandırmaq. inandırmaq. 

qandırmaq. iğfal edmək.  

aztola  az dola. az çox. daha az. 

azu  (azuv). (<> acı. aşı). 1. iti. tünd. 1. güclü, kəsgin acı dişi, 

dəğirman dişi: güclü diş. 1. quvvətli. igit. 1.iki nərsədən 

birini seçməyi anlatır. yaxud. vəya. ya. yaki. - azu bu, azu 

o: ya bu, ya o. - azu ora, azu bura: ya ora ya bura. - azu ver, 

azu al. - azu ged, azu gəl. 1. sorqu simgəsi. -öyləmi ya ? - 

gəlirmisin azu barurmısın: gəlirsən ya gedirsən.  

azuq  1.bax > azıq. 1. ( z <> y ) ayuq. kötü. 1. acıq. acı. qatıq. 

tünd. 1. ağız yemi.1.ağduq. adquq. ayuq. ayquq. aduq. 

aqduq. adquq. yad. başqa. azmış. ayrılmış. dəğişik. 

tanınmayan. bilimnəyən. qarışığı olan. 1.atuq. - atuq yer. 

atırqan. adırqan. atır: adır. yüksəklik. təpə. təl. 1.yerinmək. 

yeyəcək. tuqşə. tuşə.  

azuqə  bax > azıq  

azuqlamaq  yedizmək. yemək vermək.  

azuqlanmaq  > azıqlanmaq.  

azuqlanmaq  yeyinmək. yemək yemək.  

azuqlı  bax > azıqlı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1280 

azuqluq  > azıqlıq.  

azulu  azıval. sivri qayaları olan dağ. 

azun  ajun.dünya. aləm.  

azur  asur. acur. azqın. 1. şəhvətli. 1. ac. acgöz. həris.  

azuraq  bax >. azurqa. ajurqa. > azuqə.  

azurqa  acurqa. ajurqa. acuraq. azuraq. ajuraq. > azuqə. aclığı 

gidərmə üçün yeyilən ağızlıq, yeməli.  

azusuz  aciz. gücsüz. 

azürdə (fars)  < azarlanmış. incinmiş.  

azva  sərin. səbir. dözüm. təhəmmül.  

azvana vurmaq  kükrəyib hayqırmaq. 

ba  ''hə. bə'li'' kimi quraşdırıcı sözcük. 

bab  - babı babına: dəngi dənginə. hər kimə dəngiylə.  

baba  1. ark ata. 1. dədə. başqa dillərdə olduğu kimi bu söz 

türklərdə də sayqı simgəsi olaraq yaşlılara verilir - dərviş 

baba. - bəkci baba: qoruyan ata. {pappos (yunan). papba (latin). 

papbas (yunan): atalıq}. 1. çatı tikintilərində təməl yükçü. 

qalın ağac. 1. ur. yumru. dik. qoğzaq. topuz. qubba: çətrin 

çadırın babası: başında olan toppuz. 1. atağay. atağa. 1. 

atalat. dədə. - atababa: əcdad. 1. böyük dədə. qartdədə. 
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qartata. böyükata. 

- babalarıbız yaşaqan qafqaz tağlar: atalarımızın yaşadığı 

qafqaz dağları.  

- atababa: cəddabad. qarakök.  

- bəybaba: bəyata. bəyəfəndi. sayqı duyulan yaşlı ərkək. - 

yox baba: yox canım: demə ya: yapma ya. 

baba  abağ. abıy. alba. albay. ağa. dədə. çonğ. 

bababəy  bəybək. babək.  

babaç  çox iri.  

babaiqit  baba iğid. babaiyid. qabadayı. qoçaq. güclü. qolçomaq. - 

qabadayı bir oğlan.  

babaiyit  baba iyid bax > babaiğid.  

babaqanlıq  babaxanlığ. ərkək hakimiyəti. 

babalu  bükə. büki. büci. başçı xatın.  

babas  papaz.  

babat  1. ovat. uvat. uvand. abad. tam. sağlam. yaxcı. bütün. - 

ovat qal: sağlam qal. 1. cins. tür.- bu babat kişilər buralarda 

görünməz. - babatlı mal: cis olan nərsə.  

babatda  haqqιnda. baqımında. baqımda. 

babayan  bəktaşi şeyxləri. 
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babbaq  ördək.  

babbaqan  yabanı hindiba bitgisi.  

babbaşqa  bab başqa. bam başqa. babuş.  

babək  bəybək. bababəy.  

babır  bəbir 1. (< baybır: bayrab. bayat). bərk əsgi, qədim, 

köhnəlmiş, böyük, əzim. 1. bəbir. tonqa. tunqa.  

babrak  babrağ.qıvraq. hızlı. çevik. atletik. 

babuş  ördəq.  

- aq babuş: quğu.  

- çəkət babus: yabanı ördək.  

- suv babuş: ördək.  

babür  (< böbürlenmek). qaplan cinsindən, yırtıcı bir hayvan. (> 

bağbur (fars)ça).  

bac  kəsit. xirac < qırcaq. qırac. güclə, zorla nərsədən, 

kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, süzdürmək.  

- bac almaq: bacalanmaq. qıraclamaq <> qırcaqlamaq > 

xiraclamaq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb 

almaq, qoparmaq, süzdürmək.  

baca  {< metatez < çaba< çapa: çapıq}. 1. deşik. gözənək. bacalı 

hər bir nərsə. açığlıq. tünlük. pəncərə. örün. öpri. öprük. 
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dəlik. - güc eldən girsə, düz tünlükdən çıxar: zor asdanadan 

girsə, düz bacadan qaçar. - qapıdan atsan bacadan düşər. 1. 

dam. çatı. 1. bac. vergi. xirac. 1. dəmkeş. 1. oba. 1. 

oğcaq. oycaq. ocaq. oyuq yer. durba. yol. - ildə bir kərə 

ocaqları arıtlanmalıdır. 1.göz. gözə. keçil. aça. yol. 

yöntəm. dəlik. deşik. açma. soxba. mənfəz.oyuq. boşluq. 

1.dam. çatı. 1. aydınlıq. tünlük. tümlük. pəncərə. dəlik. 1. 

bacanaq. 1. eşğalanğ. deşik. yuva. dəlik.1. gilin. girin. 

gilif. girif. oyuq. oluq. yoluq.  

- gəlinbacı: gəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlingə. gəncə. 

1. yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

- bir gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, 

barmaqlıq: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs. 

- baca körüsü: baca tumruğu. bacanın çatıdan üst bölümü.  

- baca şapqası: qar, yağışdan qoruyan baca qapağı.  

- bacası düdmək, tütümək: bacası tüstüləmək. dincliyi olmaq.  

- dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca: 

qarnaquş.  

- gözü havada, günü bacada: bəylik, dinclik yaşam sürən.  
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- günü bacada: günlü. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. 

bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. 

dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. 

qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. 

zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. 

dövlətli. imkanlı. mürəffəh.  

- ışıqbaca: ışıqlıq. bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan 

deşik, yencərə, yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək. - 

ışıqlıqlar qapanmış, göz garadan seçilmir.  

- ambara taxıl tökülən baca: qanğıl. çanaqıl.  

- bacadan çatlaq axdarmaq: duvarda çatlaq axdarmaq: hər 

nəyi söz eləmək, qurdalamaq. xaşxaş deşələmək, mətələmək, 

bitələmək. 

- baca düdməmək: bacası tüstüləməmək. dincliyi 

olmamaq. - baca baca: gözənəkli. - göt bacası: dışqılıq. - 

iğnə gözü. - gözlü qapı. - iri gözlü ələk. - çoxbacalı: 

çoxgözlü. çoxgözəli.  

- günü bacada: dincəş. varlı. qalın. şanslı. nəgələli. mürəffəh.  

bacaq  bacağ. {( c <> s ) < basaq}. 1. basacaq. - qoyunun ön 

bacağı. - adamın iki bağı olur qoyunun dörd bacağı. - pişiyi 
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qıç (arxa) bacağından tutdum. 1. əsgər. piyada (şahmat 

oyununda sərbaz). - pataq yolı: yaya yol. cığır. qaldırım. 1. 

oruc. oyuq. 1. bağac. baçqa. oruc. pəhriz. 1. qalçadan 

dabana dəğin, yaxud dizədək olan bölüm. satan. bud. 

bütün bacaq budu. - qılıc bacaq: əğri bacaq: çarpıq bacaq. - 

alabacaq: səkilli. xallı. 1. qaqış. ayağ. qaqıy. ayağ. - uzun 

bacaq. saldır. - əğri bacaqlı: tırbıc. - incə bacaqlı: çillə ayağ. 

çöp bacaqlı. 1. qıç. ayaq dabanından kasığa dək 

(qarnınaltında uyluğa, buda dək olan bölüm) olan gövdə 

bölümü. - bacaqcan: çox kiçik. -- bacalı: uzun boylu.  

- qılıc bacaq: ayaqların əğri qoyan.  

- baldır bacaq: açıq saçaq.  

- qarabacaq: çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız 

saxlayan, yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk 

çeşiti.  

- qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara: qarabacaq. 

- qıçların, bacaqların bitişdirib, qəddəyib altına qoyum 

oturma: qaşıq qalıbı. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa 

on beş kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq 

qalıbı oturun hammıya yer olsun.  
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- çöptən bacaq: incə bacaqlı: qavrabut. sırıqqıç.  

- qarabacaq: 1.sığır. mal. 1.qıçları ( bacaqları) yoğun olan 

malqara. 

- götdən bacaqlı: qısa boylu.  

bacaqsız  1. boysuz. qısa boylu. kiçik. bodur. 1. böyüklərin yapdığı 

işləri görməyə qalxışan kiçik cocuq.  

  bacaqsız. qısa. budur. bodur. boysuz. kütə kültə. alçaq.  

bacalan  qırcaqçı. qıracçı. xiracçı (< qırmaq <> qırxmaq). güclə, 

zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb alan, qoparan, 

süzdürən.  

bacalanlıq  qırcaqçılıq. qıracçılıq > xiracçılıq (< qırmaq <> qırxmaq). 

güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb alma, 

qoparma, süzdürmə.  

bacalanmaq  bac almaq. qıraclamaq <> qırcaqlamaq > xiraclamaq. güclə, 

zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, 

süzdürmək.  

bacalı  1.gədikli. dəlikli. yarıqlı. 1.gözənəkli. deşikli. - günlü 

bacalı: şanslı. nəgələli. varlı. qalın. imkanlı. 

bacanaq  bacanağ.baca. {1. (< bağ). bağanaq 1. (< bac < metatez > 

çap) çapanaq: çarpıqlıq (: dosd. yaxın arxadaş). baca. 1. (< 

badanaq: badalaq. ilişik. torlanmış. ilişmiş. kiritmiş.} 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

baldızın əri. 1. qardaşların arvadları. yengələr. gəlinlər. 1. 

deşənək. gözənək. 1. quda. 1. baca.  

bacar  bazar. - bacara çıxmaq bacarıq istər.  

bacaraq  hünər uzluq yetərlik. yararul. 

bacaraqlı  qıvrıklı. uyumlu. 

bacaraqsız  gücsüzlük. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.  

bacaramamaq  başaramamaq. bəcərəməmək. çözqalamaq. çözqalmaq. 

çezmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

bacaran  başaran bacarıqlı. başarıqlı. qarquç. qaraquç. qayıran. 

yaradan. düzən. işbilir. qağan. qadir. ötən. ötər.  

bacarçılıq  qıvanlıq. givənlik. işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. 

zirənglik. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik.  

bacarı  başarı. 1. başarma. yaratı. yarayış. yaraşıq. yarlaşıq. 

barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. 

qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 

yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

1.başarı. maçarı. anlayışıq. 1.çıxar. yetənək. yordam. 

uzluq. ustalıq. qabiliyət. qatma.  

- olum, bacarı gücü: düzəy. düzləm. ölçü. səviyyə. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1288 

bacarıq  1. vergi. 1.bilgi. bilik. edcək. (ip. yip. yep). (ada. adaq). (< 

edmək). məharət. 1. çıxar. uzluq. müvəffəqiyyət. uğur. 1. 

bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. 

yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. 

sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. 

bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. 

dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1. edərmənlik. uqib. ləyaqət. 1. ustalıq. önər. 

hünər. uğraq. uğruq. onar. yonar. sənət.  

bacarıqlı  {(bəc <> bəs) (bəs: azıq. yemək. güc). <> bəcərıkli <> 

becərikli <> bəsərikli <> başarıqlı <> bacarıqlı}. 1. qamaq. 

həkim. sanğıraq. çeçen. zübdə. bilgin. bilən. 1. idqu. iyku. 

yeyku. farasatlı. fəhimli.1.badarıvlu. paxmu. vergili. 

usta.əlindən hər iş gələn. yaratıcı. usta. 1. başaran. 

bacaran. qayıran. yaradan. işbilir. düzən. iti. tozaq ( < 

toz.). ütük. üzgəc. mahir.ustal. sivir. zirək. zeyrək. girgin. 

ustal. 1. başarıqlı. bacaran. başaran. qarquç. qaraquç. 1. 
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bilən. ərdəmli. mahir. əli uz. əli yordamlı. usta. 1. givəni. 

qıvanı. işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. güpərim. küpərimli. 

güpərimli. kipərimli. 1. iş bilir. iş bilən. işinin əri.1. iş 

bitirici. 1. işlək. işbilir. iyi işləyən. sənətkar. peşəkar. 1. 

uğraqlı. uğruqlı. yonarlı. onarlı.önərli. hünərli. başarıqlı. 

dişlək. çıxarlı. qabiliyyətli. işləklik. uzmanlıq. usdalıq. 

mahirlik. 

bacarıqlıq  bacarıq. başarıq. başarıqlıq. 1. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. 

yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. 

sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. 

bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. 

dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1. edərmənlik. usluluq. səlqə. təriqətçilik. 

zirəhlıq. 1. girginlik.  

bacarıqsız  başarıqsız. becərəksiz. bəcəriksiz. 1. qaq. qax. çolaq. 

çolqa. çolab. çolpa. ələyaqsız. yatımsız. işbilməz. naşı. 

buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 
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otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız. çaylaq. sınaqsız. təcrübəsiz. 1. abdal. 

dalyaraq. 1. çala çula. yarpı yalta. yarı yamalaq. boş. 

yetərsizlik. yaramaz. naqis. çəlimsiz. yüngül. dəğərsiz. 

yalpaq. şaşqın. səfeh. iş bilməz qafil.tölük. əlsiz. əlsiz 

ayağsız. udumsuz. yöntəmsiz. uquvsız. 1. kəkə. gəvə. 

gəvgənə. gəvgəy. qarıq. qalıq. alıq. əli işə yatmayan. 

- bacarıqsız, uyuşuq qadın: ıslaq toyuq. ıslaq qarqa. ıslaq 

sıçan.  

bacarıqsızlıq  bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. 1. çolablıq. çolpalıq. çolaqlıq. 

çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq. 1. 

acizlik. 

bacarışmaq  bilginləşmək. qamlaşmaq.  

bacarlı  başarlı. bəcərli. qıvrıq. qıvraq. çıxarlı. çıxmar. bacmar. 

bacarlıq  1. qörbəzlük qörbəzlük. gürbüzlük. cürbüzəlük. zorbalıq. 

mahirlik. 1. yordam. çıxarlıq. çeviklik. maharət.  
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bacarmaq  başarmaq. becərmək. bəcərmək. 1. işləmək. təyərləmək. 

başarmaq. qalxıtmaq. qaldırmaq. həll edmək. edmək. 1. 

iyiləşdirmək. sağlamaq. tə'min edmək. 1. işləmək. 

yaratmaq. aşırmaq. pürçəmək. qazanmaq. 1. sona 

çatdırabilmək. bitirmək. yerinə gətirmək. 1. tutalamaq. 

yolun tapmaq. başın tapmaq. sərrişdə tutmaq. 1. 

yaramaq. aşarmaq. çıxar göstərmək. 1. almaq. bilmək. 1. 

yerinə gətirmək. qerçəkləşdirmək. 1. sağlamaq. tə'min 

edmək. 1. başa çıxmaq. qıvırmaq.- bunu qıvırdınsa, eşq 

olsun. - onuda qıvırarım. 1.macarmaq. bəcərmək. açmaq. 

həll edmək.  

- bacara bildiyinə: əlindən gəldiyinə. tutdurabildiyinə. hər 

nəcür, hər neçə olursa, tutursa. nə dəğərə olursa.  

- bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn: bir kəl, birdə yağlı.  

- işlər bacarmaq: kələk, fırıldaq işləmək. 

bacarmamaq  başarmamaq. baş göz yarmaq. əlinə üzünə bulaştırmaq. 

tikiş tudduramamaq.  

bacarmayan  - iş, bacarmayanların, sorumsuz yetgisiz olanların əlində 

qalmaq: iş ayağa düşmək.  

bacarmayıb  - bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn: bir kəl, birdə yağlı.  
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bacarmazın  bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. abdalca. 

avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. 

görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba 

sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. böncə. budalaca. 

cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. 

daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. 

gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. 

savsızca. savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. 

yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. 

amiyanə. nadanca.  

bacarmış  keçitmiş. yekkə. olqun. pişmiş. görmüş. salqun. varqun. 

çəpər. çaqqun. mücərrəb.  

bacə  (< bac <> çap) çapa. çapaq. çapıq. deşik. 

bacı  1. arvad. 1. başdaş. əş. yoldaş. bir kişiyə görə xanımı. 1. 

böyük bacı. 1. abay. banu. xanım. xanıməfəndi. böyük 

qız qərdəş. abla. qadın olan din görəvlisi. - böyük bacı: 

aba. - böyük bacı: ağabacı. xanımbacı. 1. böyük. ulu. apay. 

apa. əcə. əcək. əcəkə. ağa əçə. (bağni (sanskirit): arvad. 
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bacı).  

- böyük bacı: qocanın, qarının kəndindən böyük bacısı: əkə. 

əyə. əçə. - böyük bacının qocası: yəznə.  

- kiçik bacı: oya.  

- böyük bacı: əkəçi. əkəçə. abla. ağaca.  

- ananın böyük bacısı: davulqa.  

- böyük bacı. ağabacı. apa. (b <> p ) aba. abla.  

- bacı əri: yiznə. yeznə. eniştə.  

- böyük bacı: əkəçi. ağaçı. (# sinqil. sınqıl. cınqıl). 

- iki bacı durmadan qaqışıb durdular. (durdular: dəvam 

etdilər). qaqışmaq: qiybət edmək).  

- xanımın ərinin bacısı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın 

baldızı.  

- iki ərkək, bacıların birbirinə verib evlənmələri: dəğişik.  

bacıcığım  baciko.  

baciko  bacıcığım.  

bacıq qılmaq  andlaşmaq. əhdləşmək.  

bacılıq  ügey, üvey bacı.  

bacqa  bacaq. 1. baxca. bostan.1. bağac. oruc. pəhriz.  

bacqar  bacqır. bacarıb bitirən. iş adamı. çəpən. mahir. şayistə.  
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bacqır  bax > bacqar.  

bacmar  bacarlı. başarlı. bəcərli. qıvrıq. qıvraq. bacmar. çıxarlı. 

çıxmar. 

bacoş  badoş.1. dəri. post. 1. önəmsiz. işə yaramaz. faydasız.  

baçaq  baçağ.dizə geçirilən bir zirəh.  

baçal  maçal. bayçal. baysal. iyi. gözəl. xoş. daha iyi.  

baçar  (maçar). başar. anlayışlı.  

baçat  çapat. qamat. qapat. tapat. biçət. 1.licim. balat. patlet. 

lapatqa. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. 

yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. 

tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. baqqal. çərçi. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. 

- oğul sən bunu çapat yapdın. - çapatıva gedməsəydi, bir söz 

diyəcəkdim. 1. əğim. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. meyl. 

iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - gənclərin tapatın 

doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə 

qanırmaq gərək. 1. ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları. 

moblıman. 1. qol. əl. - qamatından yapışıb çəkdi apardı. 

baçqa  (< basqa < basıq < bas). 1. anbar. 1. oruc. 

baçqa  baxca. bağça. bağ. - dirək baçqa: park.  
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baçqaç  basqaç. nərdüvan.  

baçqarmaq  başqarmaq. dəğişmək.  

baçmarus  basamaq. basqıç. ayağ (qapının basacağı). dayaq.  

baços  dərinin qırağı.  

bafəndə (fars)  < bağan. bozçı. bezçi. paraçı. paraça, barçın toxuyan. 

toxucu. nəssac. bağan (> bafəndə (fars)). 

baft  # baxt.  

baftə (fars)  (bafta. baflı). < bağlı.  

baftən (fars)  < bağtamaq. toxumaq.  

baha  < bağa. 1. dəğir. dəğər. dəğər. ödək. qiymət. - qan bahası: 

qan ödəyi. 1. basıq. basruq. ağır.  

- baqasınmaq: bahalı bulmaq. bahalı görmək.  

bahalanmaq  alınmaq. dəğər tapmaq. dəğinmək. tutunmaq. 

qiymətlənmək. fiyatlanmaq. qızumaq. qızçınmaq. 

qızlanmaq. - hər nərsə bahalanıb getdi: qızlanıb getdi.  

bahalı  dəğərli. tərgəvlü. önəmli. qiymətli. yuxarı.- yuxarı illər: 

bahalı illər.  

- çox bahalı: çox qaparlı, kəpərli. çox tutarlı. qapın.  

- çox bahalı düşdü: çox ağıra partladı: çox ağır partladı: çox 

ağır başgəldi.  
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bahana  bağana. (< bağ). 1. qılp. qulp. içün. ipucu. nədən. özür. 

çurum. ilinik. səbəb. sıltav. doğan. ıslatıcı. ıslac. dolay. 

vəsilə. vasitə. - bir dolay taparıq. - boş bahana: qurqaq 

sıltav. 1. qurcaq. ipucu. 1. görəv.  

- ipucu tapdı ilişdirdi.  

- bahana gətirmək: bahana tapmaq. qulp taxmaq.  

- bahana tapmaq: söz edmək.  

- içünsüz gələn içünsüzdə gedər.  

- içün tapılsa, işlərin görər. - çalış ona bir içün vermə.  

- mahana, bahana gətirmək: boyun burmaq. boyun 

tovlamaq. qaçınsamaq. pozuncmaq. pozunsamaq. 

pozuşmaq.üzr istəmək. e'tizar.  

- bahana edmək: bağana bulmaq. çurumlamaq. səbəb iləri 

sürmək.  

bahanaçı  qadura. müşqülpəsənt.  

bahanali  çurumlu. səbəbli.  

bahanasız  1. çurumsuz. əngəlsiz. 1. sıltavsız. səbəbsiz.  

bahar  {bağar. bayar (bayarmaq: böyümək)}. göktəm. yaz. 

göytüm. 
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bahasınmaq  qızlanmaq. bahalı bulmaq. baha görünmək, sanmaq. - 

bu malları bahasındım almadım: qızlandım. - bahasınma al: 

qızlanma al. - bahasınıb almadı: qızlanıb.  

bahasız  kəməlsiz. dəğərsiz. qədirsiz. qiymətsiz.  

bahataş  bahadaş. əşdəğər. 

bahatur  bağadur. <> buğadür. bağatur. boğatur. (< bat. baq. boq. 

buq.). batan ( < batırmaq. batmaq). batar. batan. batar. 

atılqan. igit. dəli. qəhrəman. qıyıqman. güclü. yeyin. 

çapat. qəvi. güclü. igid. atan. dələn. bərk. iti. tikən. dəli. 

sıx. gobut. möhkəm. önəmli. böyük. bol. zəhli səsli. daşlı 

başlı. enli. sivri. zirək. usli. simitən. qalın. tıqraq. yılmaz. 

yiğit.  

- şişman, güclü göstərişli olraq, içi boş batur, bahadır, 

pəhləvan: somunçu. somun baturı.  

bahaturlıq  bahadurlıq.batırlıq. batalatlıq. basalatlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. iğitlik. yiğitlik. batırlığ. yiğitlik kişilik. cürət. 

bahatür  bax > bahadur.  

bahatürlüq  bahadürlüq.bax > bahadurlıq.  

bahdür  batur. bağadur. batqal. qəhrəman. iğit.  
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bajqunə (fars)  vajqunə (fars) (< başqınıq. başqınaq. başqonuq. 

başqoyuq. başqona). başgöt. kəlləmallaq.  

baq  bağ. bav {1.metatez < qab > baq > bağ. bağlamaq: 

qapsamaq). 1. <> boğ <> bük. (1. bağlanmış yer. 1. baxılmış 

yer. - qorunmuş yer)}. 1. yön. tərəf. 1. səmirt. bağlı. bəsli. - 

bağaraqmaq: səmirtmək. 1. çilvir. qənəf. ciş. ip. - ağız bağı: 

ağız boğı. 1. bağlam. boğuç. bağım. boğum. boğı. büküt. 

qucam. dəstə. dəmət. yığın. quşaq (qovşaq). əkləm. 1. 

bəğ. bəy. allah. tanrı. idi. əktirən. 1. ağac. - bağ salmaq: 

ağac tikmək. 1. dəsdə. toxuş. 1. ağıl. avıl. at bağ: at ağılı. 

qoy bağ: qoyun ağılı. 1. tənək. ruban. 1. tənək. ruban. 1. 

tüşəv. buxov. köstək. arqun. orqan. kişən. təsmə. həlqə. 

kəskük. zincir. ulaq. 1. bağlantı. ilişgi. uluc. uluş. 1. bənd. 

bağbayraq. bağbağraq. boğaq. pansıman. yaranın bağı. 

1. boğu. boğulmuş. boyunbağ. 1. buqçi. bükçi. boğçı. 

büküc. boğuc. yayın künclərin bərkitmək üçün bağlanan 

ip, kiriş. 1. həlqə. buxaq. boğuq boğaq. bənd. qolad (> 

qolladə). 1. qadana. boğa. kündə. işgil. gəşən. qayduna. 

qıyduna. zəncir. 1. qoza. girmək. girmək. qirmiq. girik. 

girih (> gireh (fars)). düğün. düğüm. əqd. uqdə. bağu. 
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sarğı. 1. bənd. bəd. qeyd. - mənim siz ilə bağım yoxdu. - 

bağsız sözlər. - bağlarızı bərkitin. - bağsız kişidir. - bağsız: 

har. bədsiz. utanmaz. 1. rəbt. rabitə. 1. don. pərhiz. mane'. 

1. bağ. bar. bağul. böyük. 1. quşaq. qurşaq. belbağ. 

urama. kəmər. 1. bax. düşün. - bax bir: düşün bir. 1. 

buxça. boğ. heybə. 1. dartıq. ip. hörkən. sarqı. 1. 

münasibət. ələqə. 1. tənzif. sarıq. 1. ucları çəkilib 

bağlanan nərsə. çarşov. buxca. - yataq bağı. - ev bağları. 

1. iliş. ilig. mərbut. rəbt - bunun ona bağı yoxdu. - sənə nə 

bağı var. - bağsız sözlər qonuşma. - bağın olmasa ilişmə. 1. 

iştə. uşdə. üşdə. haza. 1. bax. iştə. haza. - iştə qələm, iştə 

kağız. 1. çuba. bandaj. qorsə. dəsdə. eşmə. qapın. 

qapna. ot, əkin dəməti. sapal. qeytan. şərit. gültə. dəmət. 

1. vağ. kav. qav. qaf. kaf. bənd. kərdi, tarla (zəmi. əkin) 

qıraqlarında yüksəkcə bəndlər. 1. bağlav. baylav. dügün. 

1. ulaç. rabit. 1. qışqıldaq. ördək çeşiti. 1.ovçuya 

yardımçı heyvanların ova alışdırma (bir işə, alışıqlığa 

bağlama) işi.(it, quş kimi). 1.bağlac. bağlayıc. bağlantı. 

bağlam. bürük. ambalaj. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. 
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duvaq. tutac. peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. 

qapaq. qapa. qapal. qapan. qapam. sarqı. köynək. 

gömlək. 1. köstək. 1. ilşik. ilişik. ilişgi. rəbt. irtibat. 1. ip. 

sicim. bağlac. 1. düğüm. düğün. düyün. 1. dəsdə. 1. 

ruhani aləm. 1. dünya. aləm. 1. uçmaq. cənnət. behişt. 1. 

ilgi. rabitə. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. 

bostan. 1. gəzinti yeri. seyrangah. səyahətqah. 1. 

bağlam. dəsdə. tutam. dəmət. 1.paket. dolağ. piçət. 

qapaq. örtü. örtük. qapanca. 1.bənd. - diz, bel, bilək bağı. 

1.bağlılıq. dəngə. tanğı. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət. ilinti. oran. ilgi. irtibat. 1.dəmət. dəsdə. 

toxurcun ( < toxumaq). 1.balya. tay. dənğ. 1.dəsdə dəmət 

çarpım. 1.don. səs aralığı. pərdə. 1.rabitə. - mənim onla 

bağım yoxdur. - bağda qoymaq: rabitədə qoymaq. - bağ 

qurmaq: rabitə qurmaq. 1. xətt. - bağsız kağaz: xətti kağaz. - 

tilfun bağımız qırıq: tilfun xəttimiz qırıq. - bağ çəkmək: xət 

çəkmək. - bağ qurmaq: xətt vermək. 1.ip. 1.bağıq. bağıt. 

bağat. bağça. bağma. boğça. boğma. düzmə. tükmə. 

kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. küsgə. taxma. 

sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. tümək. kəsmə. 
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kəsdə. kəstə. dəsdə. 

- qalın, sağlam (möhkəm) köstək, ip, bağ: çağan. (dəvə kimi 

böyükbaşlara).  

- diz, corab bağı: dizgə. düzgə. 

- alna bağlanan bağ: alınçək. ləçək. qaşbastı. alın çatqısı. 

başsarıq. alnasarıq.  

- astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

- bağ çevirmək: vağ çevirmək. sınır çevirmək.  

- bir birisiylə qartığı, qarmığı, bağı, yaxınlığı olama: qardaş.  

- çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. 

qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çaxçax.  

- iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol: 

qamıldır. qapıldır. çapıldır. 

- göz bağı: qəflət. 1. sarğı. sarığ. sarğamğa, bağlamağa 

yearar. 1. bak. boşqa. təlbə.  

- boyun bağı: gömüldürük.- baş sarğısı. - boyun sarğısı. - 

qundaq sarğıları.  
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- baq bostan: < bağ bağıstan. tikilib əkilən.  

- alna bağlanan bağ: qıskəsti. ləçək. alınçək.  

- bel quşağı, bağı: qar. qor. qur. qurşaq. kəmər. qəmər.  

- qara bağ: qışlaq bağ.  

- avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli ağac: 

qaraçaltı. qaraçalıt.  

- qara üzüm bağı: qaralıq.  

- neçə nərsəni birbirinə bağlayan tikə, bağ: qarlanquc 

qarlanquç. qarlanğıc. rabit.  

- boyunbağ: qısdarı. qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. 

qapsdarı. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

- kaçına baxma, içinə bax: sanına baxma, qanına bax.  

- qarınbaqı: yemək borusu.  

- qasıbağı: qası bağı.  

- malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar: qarınaltı.  

- qan bağı: soy bağı: bir quşaqdan gəlməlik.  

- qan bağı: soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma.  

qardaşqanı.  

- qarsbağ: qarsapağ. qılçıqlı qara buğda.  

- kisə bağı: burma. qapcuq.  
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- iyi bax: sağın. olmuya ki. diqqət ed. zinhar.  

- saç bağı: {1. saçla birlikdə hörülən qurdala, ruban. 1. baş 

saçın yığma bağı.}  

- açbağ: həll o fəsl. rətq o fətq. həll o əqd.  

- qovuşduracaq güclü bağ: toqqa. tuqa. 

- alınçaq bağı: alınçaq. ləçək. alnı üsdə saxlanılan. qaş basdı. 

- bax bir!: yaxci. bax bir!. bax bəri. görəlim!. 

- qasıq bağı: qasıq çatlağını ( fətqi) tutmağa yaylı (əsnək. 

keşli) bağ.  

- qazıq bağı: bağ çeşiti.  

- ortadan bağlanan dar, uzun bağ: qurşaq. quşaq. - bel 

quşağ. - baş quşağ. - şal quşaq.  

- tuman bağı, quşağı: uçqur: içqur.  

- diz bağı çözülmək: kövşəmək. çox qorxmaq.  

- bağ pozumu: bağın yığılan, dərilib bitən çağı.  

- baxaq < metatez > qabax: göz: gör. bağ. həlqə. təsmə. 

kəskük. 

- bax!. varda. diqqət!.  

- baq !: bax !qay !. gözlə !. diqqət !.  

- bağı çözülmək: boşanmaq.  
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- bayraq göndərinin (ağacının) ucundaki bağ, tuğ: bağırcıq. 

- ayağının bağını çözmək: əngəldən qurtarmaq. 

- ayaq bağı: 1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanğal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. mane'. 1. 

evlənmə. nikah. 

- alın bağı: qaşbasdı. başsarıq. alnasarıq.çatqı. ləçək. 

başsarıq. alnasarıq.  

- "u" biçiminidə saç bağı: girbət.  

- saçı "u" biçiminidə saç bağı ilə tutturmaq: girbətləmək. 

- bel bağı: incə quşaq. kəmər. 

- dağdan gəlib, bağdakın qoğmaq: qonaq olub, ev yiyəsin 

qoğmaq.  

- diz bağı. dizgə. 1. corabın dizə bağlanan bəndi, bağı. 1. diz 

balçaları, kasları, sınırları.  

- dizinin bağı çözülmək, qırılmaq: yorqun arqın düşmək. 

gücü qalmamaq. 

- gözü bağlı: qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. 

korsan( < kor). cahil.  

- dil bağı: qonuşmaya əngəl olan nərsə. 

- boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr: 
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asdal. yasdal. asqal. yasqal.  

- çağalar bağı: çağbağ. salıncıq. uşaq baxcası. baxca. 

çağabağ.  

- dışına baxma, dişinə bax.  

- kişinin qaldırına bir bax: adamın qeyrətinə bir bax.  

- könlünə bax, için al!. 

- könül bağı: 1.sevik. sevgi. eşq. 1.seviklik. sevgililik. 

sövgülük. duyqulu, duyquçıl ilişgi. aşiqlik. 

- yaşam bağları: yaşam gərəkləri, qeydləri. 

- uzun nərsələrin toparlanıb, bağ qurmaları: dəmət. hörgə. 

örgə. örüm. hörüm. 

- bax. - iyivə bax: xoşuva bax. kefivə bax. 

- bir gözlü baxma, iki gözlü bax, bir gözlü baxmaq, şeytan 

işidir. 

- işə bax!: şaşırılacaq olay qarşısında söylənir.  

- işinə bax!: işən bax!: 1. görəvivi, işivi gör, sür, sürdür 1. sən 

qarışma. sən taxılma. sənə dəxli yoxdur.  

- bağa qoymaq: otlatmaq.  

- baxa qalma: qaranıq. anğa. gənğ. qalaq. qalav. mat. 

alcıranğ. heyran.  
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baq  yabançı dillərdə '' bağ'' kökü ilə bağlı olan sözlərdən örnəklər 

- paqo (latin) <> panqo (latin). baq (fıransa): baqaj. biç (breton): 

pərdə. örtük. bağ. pack (alman): paket. paçaydami (sanskirit): 

bağlamaq. - paqtov (latin). tutşdur: baymaq. 

baqa  bağa. 1. (metatez < qaba.). - qurbağa. - tosbağa qabıqı: ekay. 

1. bağa baxa. başa. yana. yaxa. sarı. tərəf. yön. yan. - iki 

bağa: iki tərəfə. 1. (< baq: bəy. hündür). dəğər. edər. fiyat. 

qiymət. - bağalı: bahalı. edərli. - bağasınmaq: bahalı 

görmək. 1. bala. kiçik. - bağa alp. - bağa işbara. - bağa 

tarqan. 1.çaqqal. 1. bala. cücə. 1. boq'ə (ərəb). (< boq. baq). 

boqa. qətə. tikə. 1. ölkə. məmləkət. - hançı boğadansız. 1. 

qaplubağa. qaplunbağa. daşbağa. 1. ava. ova. böyük 

dədə. dədə. cədd. 1. balğa. balta. bir yanı baltalı kiçik 

çəkiş.1. ( < bağlamaq). bir para heyvanların üstün örtüb, 

qoruyan sərt örtük, qabıq. 1. baxa. baxsana.1. bağu. 

hisar. 

- bağa kəsmək: qiymət biçmək.  

- bağasın çıxarmaq: qiymətini bilmək.  

- çalbağa: bir yengəc çeşiti.  
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- baxa qalmaq: tanğ, heyan qalmaq.  

- tosbağa. daşbağa. daşbükə.  

baqac  bağac. 1.büğət. bükət. boğat. sədd. bənd. 1.baxac. 

görgü. vizör. 1.sədd. bənd. qandağ. qondaq.  

- bağac, sədd, bənd vurmaq: qandağlamaq. qondaqlamaq. 

qundaqlamaq. 1. baçaq. baçqa. oruc. pəhriz.  

- kiçik bənd, bağac, sədd: kərmik. qarmıq. 

baqac  baxac. dürbün.  

baqacaq  baxacaq. 1. güzgü. ayna. 1. görnüşün, mənzərənin iyi 

göründüyü yer. 1. uca gözətləmə yeri. balkon. eyvan. 1. 

eyvan. 1. güzgü. ayna. 1. gözəl. görməli. mənzərəli. - çox 

baxacaqlı evləri var. nə baxacaqlı qız. - gözəl baxacaqlı 

ördək. 1. tapacaq. tapıncaq. ziyarətgah.  

baqacı  bağacı. baha satan.  

baqacuq  bağacuq. bağacuq. qoltuq altında olan ət.  

baqaç  bağaç. bağıc. bıçıq. bəçik. bıçğaş. bağaç. bağlantı. and, 

sözləşmə. və'də. əhd.  

baqaçanaq  qaplımbağa. daşbağa. tosbağa.  

baqaj  bağaj. 1. çıqat. bət. səd. su bəndi. 1. sağunc. yük.  

baqaq  bağaq. (<> qabağ). domba göz.  
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baqaq  bağaq. bağıq. 1.şikəncə. 1.baraq. tühlü çulğa. gəbə. 1. 

av it çeşiti. 1. ağaclara sarılan böyük asma. 1. bükək. 

heybət. heykəl. toxdur. yapıt. qapıt. toxut. öğək. örək. 

hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. 

gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. əzəmət. şovkət.  

baqaqalmaq  baxaqalmaq. şaşırmaq. çaşırmaq. duraqalmaq.  

baqaqlı  bağaqlı. 1. bağtaylı. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. 

qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli. 1. qapaqlı.  

baqaqor  baxakor. bax > baxarkor.  

baqaqul  baxaqul. baxalağ. baxıcı. gözətci. bəkləyici. pərəstar. - 

bu cocuğun baxaqulu kim?. (> bəkavul).  

baqal  bağal. 1. > bəğəl (fars) ( < bağlamaq). qolla çiğinin birləştiyi 

yer. qoltuq. 1. yerli.  

- qarabağal: qaracuxa. qara toyuq quşu.  

- qara bağal: qaratoyuq gillərdən, qara boyalı ardıc quşu. 
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baqalaq  1. bağalaq. dolama. bez. bezə. yumru. quddə. 1. 

baxalağ. baxaqul. baxıcı. gözətci. bəkləyici: qapıda beş 

baxalaq qoymuşdular. - baxalaq olmaq: baxarağ olmaq: 

baxar olmaq: göz qulağ olmaq. 1. baxalaq. baxaraq.- yola 

baxalağ gəldim, onu görmədim. 1. qaltabaqay: güdə, şişik 

yoğun, pota olan nərsə.  

baqalanmaq  bağalanmaq. bağadurlanmaq. çıqdamaq. cıdamaq (< 

cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan nərsə). dayanmaq. 

daynaqlamaq. muqavimət edmək. 1. böyüklük taslamaq. 

çalımlı olmaq. şişmək.  

baqalantırmaq  bağalandırmaq.sayqamaq. çox hörmət qoymaq. dəğər 

vermək.  

baqalatmaq  qiymət vermək. dəğərləndirmək.  

baqalı  qiymətli. dəğərli.  

- baqalı görmək: sayqı, hörmət vermək. dəğər vermək.  

baqalıq  bağalıq. nərsənin içində bağlı olanlar. içindəkilər. kərəki. 

mötəva. fehrist.  

baqalım  baxalım. - gəl baxalım: gəl görəlim: vur tutalım. vur 

sanalım. vur sanıyım. tut tutalım. qoyalım. haydi. 

- əgər bir ikisin verdi, haydı hammısın verdi, onda 
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neyləyəcəksən.  

- iki əlli yaşa, haydi yüz yaşa.  

baqalmaq  bağalmaq. qıymaq. qısmaq.  

baqam  bağam. 1. dirək. dəstək. 1. dayaq. 1. mətanət. 1. təməl.  

baqamaq  bağamaq. bağlamaq. 

baqammamaq  - öz ölüsünə aynada baxammır.  

baqan  1. bağan ( < boğamıq). boğuq, ölü doğulan. düşük. saqit. 

böylə doğulan quzunun dərisi. 1. baxan. baqqan. bəkçi. 

gözətçi. gözətiçi. qaravul.qaraş. qaraç. 1. bakan. baxan. 

vəkil. nazir. 1. baxan. vəzir.  

- baxanlar qurulu: kabinə. heyə‟ti vükəla. devlətin ən yüksək 

yeritmə orqanı.  

- ələ baxan: yoxsul. gərəkli. möhtac.  

- günə baxan: günəvər.  

- sözə baxan: söz dinləyən. üzü yola. əslək ( < əsmək). enik. 

yenik. müti‟.  

- eğitim baxanı: eğitim vəkili. eğitim naziri. maarif baxanı.  

- qarabağan: qarabəğni: qarabağın: üzüm çeşiti.  

- fal baxan: fala açan.  

- günə baxan yer: günəş alan yer. günəvər. güney. qaqlıq.  
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- küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan: qaldırımçı. 

süpürgəçi. 

baqan  bağan (> bafəndə (fars)). 1. bozçı. bezçi. paraçı. paraça, 

barçın toxuyan. toxucu. nəssac. 1. yetgin quzu. toxlu.  

baqan  bağan. 1. qoy. qoyun. 1. alqa. həlqə. - altın bağa: qızıl 

bağ. 1. tünd, qoyu, alışdırıb issi boya. 1. qaranlıq. qara 

olan nərsə. - bağan köpək: qara köpək. 1. qulluqçu. 

əmgək. əməkçi. onarı. servis. 1. bağqan. sırıq. 1. baxan. 

vəzir. dirək.  

baqan  bağan. bağlan. bağana (an <> lan: ayrılığı çatdıran ək). 1. 

düşük. çatmadan düşən yavru. saqit cənin. 1. ölü doğan 

quzunun dərisi. 1. həlqə. toqa. tuğ. boyunluq. boyun bağ. 

- altun bağan: altın həlqə.  

baqan  bağan. dəstək. dirək. ana sütun.  

baqan  baxan. 1.baxıcı. baxcı. izləyici. izici. izləyən. sezləyən. 

sezən. sezici. 1. məsu'l. 1.baxan. nazir. 1.vəkil. - el 

baxanı: millət vəkili. 1. baxar. qaravçu. seyirçi. tamaşaçı. 

1. qaran. qaraçı. yöncər. yoxlayan. başqan. vəzir. 1. 

burunqud. öndə gedən. kosan. yolağçı. öndər. 1. onovçu. 

ağıl verən. ağıl xocası. şef. yönətmən. başçı. devlət 
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kişisi. 1. baxan. qoruyan. dolandıran. idarə edən. idarəçi. 

dayrəçi. dayrac. nazir.  

- yuxarı baxan: təpə göz. - başbaxanın qulluğunda olan bir 

görəvçi: qara qulaq. 

- sözə baxan: üzü yola. ıslaq.  

- günə baxan: günəvər.  

- sağlıq baxanı: vəziri behdari. 

- elçibaxanı: elçivəkili. işgüdər. məsləhətquzar.  

- qarabaxan: qaraqaran: qarasevmiş. qaramsıq. qaramsuq. 

çürükçu. qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qaraç. qaraçlıq. 

qaragöz. qaramquluç. hər nəyi qara, qaranğul görmə. 

düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. 

qatsaq. pisanlış. uğursuz. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

baqana  bağana. 1. (< bağ). (nədəni, bağıntını göstərir). üstün, 

qabarıq, ağır tutulub, gərək, dəlil kimi göstərilən nərsə). 

bağıntı. tutanaq. tanıt. illət. açarı. haçar. uçurı. uçur. 

uçra. (> bahana). 1. quzu dərisi. 1. bağlanaq, dayanaq 

nərsə. dəğənək. dilmə. göndər. dirək. situn (< söykün. 

söytun). turuq. - ara bağana: orta, təməl dirək. situn. - qara 

bağana: sucluların bağlandığı dirək.  

- qara bağana: suluların bağlandığı dirək.  
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baqana  bağana. bağan. bağlan. (an <> lan: ayrılığı çatdıran ək). 1. 

düşük. çatmadan düşən yavru. saqit cənin. 1. ölü doğan 

quzunun dərisi. 1. bahana. ipucu. içün. - içünsüz gələn 

içünsüzdə gedər. - içün tapılsa, işlərin görər. - çalış ona bir 

içün vermə.- ipucu tapdı ilişdirdi.  

- bağana bulmaq. bahana edmək. çurumlamaq. səbəb iləri 

sürmək.  

baqana  bağana. barana. 1.gəllə. sürü. 1.basqıç (basaqıc. bartıvan. 

nərdüvan) pilləsi. 1. barana. quruh. toplum. topluluq. 

cəmaat. 1. quzu dərisindən tikilən papaq, qalpaq. 1. 

çatıyı tutan ana dirək. sütun. qalın dirək.  

- ara baqana: təməl dirək.  

- qara bağana: əsgidən toplumda suç işləyənlərin bağlandığı 

dirək.  

baqanaq  bağanaq. bağna. bağnaq > ( b <> m ) mağna. mağnaq. 

mağanaq. (< bağlamaq). (neçə enli ağacı birbirinə 

bağlayaraq yapılan qayıq) böyük sala, salaq, salqa. 

güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük yük qayığı.  

baqanaq  bağanaq. baqayaq. baqqan. bağayaq. 1. çatal 

dırnağlıların iki dırnağları arası. iki dırnağdan hər biri. 1. 
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qoyun, sığırda çatal dırnağ. çatal dırnağ. qoşadırnağlılar. 

1. bu heyvanların hər iki dırnağlarından biri. 1. iki 

dırnağın arası. 1. (keçi. qoyun. sığır) çatal dırnağ. 

baqanaraq  bağanaraq. tapınaraq. qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. 

uyaraq. izləyərək. izənərək. yollanaraq. yolundan, 

izindən gedərək. tabe' olaraq. ittibaən.  

baqanıq  bağanığ. bağayığ. at dırnağlarının ortasındaki tümsəcik 

ət parçası.  

baqanlar  baxanlar. vəkillər. vükəla.  

- el baxanlar qurumu: qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər 

məclisi. milli şura.  

- el baxanlar qurumu: qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər 

məclisi. milli şura. 

baqanlı  bağanlı. bağqanlı. həlqəli. toqqalı. - baqanlıq qayış: 

həlqəli, toqqalı qayış.  

baqanlıq  baxanlıq. vizarət.  

baqanlıq  bakanlıq. baxanlıq. baxma. gözətmə. nəzarət. nazirlik. 

vizarət.  
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baqanta  1. baxanda. qarağanda. görə. nisbətən. - keçən ilə 

qarağanda: keçən ilə baxanda, nisbətən, görə. 1. bağanda. 

kira. kiralıq. - araba bağandası. – evin bağandası nəçədir.  

baqar  - axarbaxar: 1. kövşən. dağ yamacı, döşü. 1. görşən. göşən. 

mənzərə. peyizaj.  

baqar  1. bağar. otlağ. otluq. 1. baxar. baxan. qaravçu. seyirçi. 

tamaşaçı.  

baqara  bağara. oyulmuş bağlı örtülü yer. mağara.  

baqaraq  baxaraq. baxınaraq. baxınaraq. qaraşaraq. bağanaraq. 

tapınaraq. uyaraq. izləyərək. izənərək. yollanaraq. 

yolundan, izindən gedərək. tabe' olaraq. ittibaən. 

baqaraqmaq  bağaraqmaq. (bağ: səmirt). səmirtmək.  

baqarqor  baxarkor. baxakor. dalqın. alqın. alaq. çevrəsində olub 

bitənləri görməmək.  

baqarlı  - axarbaxarlı: görşənli. göşənli. mənzərəli. peyizajlı.  

baqarma  bağarma. baxarma. yönətim. yönətmə. idarə.  

baqasınmaq  baqasınmaq. bahalı bulmaq. bahalı görmək.  

baqaş  bağdaş. bağlaş. diz büküb ayaqları çaprazlayaraq yapılan 

oturma.  
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baqat  bağat. 1. bağıq. bağıt. bağ. bağça. bağma. boğça. boğma. 

düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. 

küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. 

tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə. 1. bağtarı. sədd. 

bəd. bənd. büğət. boğat. sədd. əngəl. 

baqat  bağat. kötü. pis.  

baqatur  bağadur. bağatur. batur. bahadır. 1. yiğit. iğşit. ürəkli. 

alp. ər. cılasın. qəhrəman. qoçaq. 1. batur. çirik (ç. c <> t. 

d ) dirik. tirik. tetik. iti. qeyrətli. 1. batur. ökdən. qorxusuz. 

başına buyruq. qəhrəman. quvvətli. 1. qılav. şüca. 1. 

diləv. istənilmiş. sevilmiş. şüca'. qəhrəman. pələvan. 1. 

döğüşçü. barlas. pəhləvan. qaraman. qəhrəman. qaşqa. 

qaşda, öndə gedən.  

baqatur  bağadur. bağtur. batır. batur. bahdür. batqal. bərk, sərt, 

iti, daynaqlı kimsə. qəhrəman < qaqraman. qaqarman. 

iğit. (# kəvrəmən: yumşaq, səssiz, dinc olan).  

baqatur  bağatur. boğatır. (sığışmış biçiyi > batur. { başqa örnəklər 

səslərin sığışmasından. - qaan > xaqan > (sığışmış biçiyi > 

xan. - qağatun > (sığışmış biçiyi> xatun. } ( > bəhadür (fars): 

qorxmaz. ayıq. qəhrəman.  
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{(– baturu (manço) -: zorlu. güclü. – batara (javanez): ulu adlarınan 

gələr. – bhattara (sanskirit): sayın. taplı. hörmətli. - ''baturu'' çin 

ordusunda sayqı aşama adıdır, onur nişanıdı. bu ad savaş 

qəhrəmanlarına, ha belə bir onurlu qata verilir ki özəl sayqıları 

var. özləriylə tavus tükü daşıyarlar. - batır. batur orta asya 

türklərində çox işlənmiş, işlənməkdədir. necəki bir içgili yemək 

toplusunda sağlıq dövrü vermək üçün, yaşlılar bir birinə üz 

tutaraq deyirlər: - dav sanğa batur: nobət sənindi ay igid: 

buyruq sizə, ay bəyim. ''partilər'' qomu öz igitliyinə adlımıdılar. 

onların yaxın atalarından olan''baqtri'' "baqtrilər'' in bizi 

kəlmeynən bir ilişgisi varmı?}.  

baqaturlanmaq  bağadurlanmaq. bağalanmaq. çıqdamaq. cıdamaq (< 

cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan nərsə). dayanmaq. 

daynaqlamaq. muqavimət edmək.  

baqaturlanmaq  bağadurlanmaq. tiğrək, qatı, sərt olmaq. cürətlənmək. 

tıqramaq. tıqraqmaq. tıqdamaq. qıvraqlanmaq. 

yavranmaq.  

baqaturmaq  baxa durmaq. baxa durmaq.  

baqay  bağay. yaramaz.  
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baqayaq  bağanaq. çatal dırnağlıların iki dırnağları arası. iki 

dırnağdan hər blr.  

baqayıq  bağayığ. bağanığ. at dırnağlarının ortasındaki tümsəcik, 

ət parças.  

baqazlamaq  bağazlamaq. boğazlamaq. kəsmək. öldürmək. - bağazla, 

ətin sat.  

baqbadıq  bağbadıq. bağbataq. bağbataq. < bağ + bat. duzaq. tutaq.  

baqbaqan  bağbaqan. barbaqan. savunma üçün bərkidici quram, 

təhkimli tə'sis.  

baqbaqış  bağbağış. bağbağşıt. canbağışlıq. qarıqoca. ərarvad.  

baqbaqşıt  bağbağşıt. bağbağışlıq. canbağışlıq. qarıqoca. ərarvad.  

baqban  - bağban qurqusu: bağban qoşusu.  

baqbata  bağbata. barbata. qala qorğuluğu, duvarı.  

baqbayraq  bağbayraq. bağbağraq. 1. burşuq. sarğaş. sarğı. 1. 

qılavuz. rəhbər. 1. bənd. bağ. 1. dəlil. illət.  

baqboqan  bağboğan. küsküt. asalaq bitgi.  

baqca  bağca. bağça. baxca. 1.bağma. boğça. boğma. bağ. 

bağıq. bağıt. bağat. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. 

töpmə. bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. 

dəmət. təmət. tümət. tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. 
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dəsdə. 1.çətinlik. müsibət. təprəm. sarsıntı.1. bağça. 

paltar. örtü. örtük. qapanca.  

salıncıq. uşaq baxcası. çağalar bağı. çağbağ. çağabağ.  

- baxcasında tomata, al yap onu salata, vermədi səni 

anan, turşu qoysun çor atan.  

- çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. 

qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çaxçax. 

- əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir yanı 

bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı. 

- baxca qapısı: qapıcalıq. qapucalıq. çəpəqapı. çəpərqapı. 

çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, 

kiçik qapı. çaxçax.  

- tikansız gül baxcası: tam iyiliklərin, gözəlliklərin olduğu yer. 

- bağlı baxcalı: yaşıllıq, verimli yer. 

- çevrəsi quşatılmış baxca: çevirmə.  

baqca  baqça. baxca. bacğa. bostan. bağcıq. buqca. düğüncək. 

paket. dolama. burama. bağlı, qorlu, hisarlı yer. 

qorunmuş yer. baxılan yer.  
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baqcı  baxcı. baxıcı. baxan. izləyici. izici. izləyən. sezləyən. 

sezən. sezici.  

baqcı  baxcı. baxıcı. baxşı. 1.bəkçi. gözçü. keşikçi. muraqib. 

1.görəsin. öncədən görən, anlayan. pişbinlik edən. 1. 

gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. 

bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. 

ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. 

münəccim.  

- gözbağcı: görümçü. qaraçı. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. 

ırkıl. ırqıl. falçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin. 

baqcıçılıq  - gözbağcıçılıq: görümçülük. qaraçılıq. bağıçılıq. bağşılıq. 

baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. 

əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. 

falçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

baqcıq  bağcıq. başmaq bağı kimi kiçik bağ.  

baqcılıq  baxcılıq. baxıcılıq. bəkçilik. gözçülük. keşikçilik. 

muraqibçilik.  

baqça  bax >. bağca.  

baqçı  1.bağçı. bavçı ( < bağlama). ovçuya yardımçı heyvanları 

ova alışdıran (bir işə, alışıqlığa bağlama) (it, quş kimi).  
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baqçı  bağçı. ipçi. sapçı. 1. qatmaçı. qeytançı. 1. qıcırçı. 

qılavuz. öndər. yöndər.  

baqçı  baxçı. bağıçı. bağşı. baxıcı. baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. 

büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. ırkıl. ırqıl. falçı. 

görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. 

sehirçi. kahin.  

baqçılıq  baxçılıq. baxıcılıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxşilik. baxşılıq. 

bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. 

ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 

qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

baqerqerə (fars)  < bağrıqara. göyərçin böyüklükdə olub, yeməli əti olan, 

ov quşu.  

baqi (ərəb)  < bağlı qalan. qalınca.  

baqı  1. baxı. açı. fal. 1. bağı. toqlu. quzu.  

baqı  bağı. baxı. 1. bagı. bögi. baxıcı. ovsunçu. 1. büyü. cadu. 

bağlamaq işi. dərman. - bağıcı: baxıcı. büyücü. bağlayan. 

əngəlləyən. 1. <> baqu: metatez <> quba. ulu. böyük: təpə 

yüksək yer. 1. baxı. baxım. baxıdaqi: bəsidəki. qorukdaqı. 

pansiyondaki. 1. (< bağ. bəğ. bəy: zəngin). bağu. bağı. 
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bəsli. baxımlı. görkəmli. göstərişli. böyük. - bağlıq: bəylik. 

varlılıq. - bağa batmaq: vara dolmaq. 1. bala.  

baqı  bağı. büyü. cadu. sehr. bətçik. 

baqıb  - astara baxıb, üz biçir, üzünə baxıb, don tikir. 

- tıxız, özənik, dəqiq baxıb seçmək: gözənmək. gözəlmək. 

gözilmək. gözinmək.  

- üzünə baxıb, astar alma.  

- üzünə baxıb, astar almaq: aldanmaq. toğlanmaq.  

baqıc  1. bağıc. birlək. birkəl > bəlik bölük. saç hörgüsü. 1. 

baxıc. bazrəs. - qantar baxıcı: qantar ağası: dartı aracların, 

dartıcları, tərazıların düzlüyün dənətləyən, yoxlayan görəvli.  

baqıc  bağıc. bağaç. bıçıq. bəçik. bıçğaş. bağlantı. and, 

sözləşmə. və'də. əhd.  

baqıcı  (1 < bağıçı: bağlayan. bətçi. 1 < baxıcı: baxan. görən. 

görücü) 1. yasaqçı. mahafiz. mə'mur. 1. < baxıcı. baxan. 

çəkləyən. doktur. otaçı. həkim. 1. büyücü. bağıcı: bağlayan: 

sehr edən (bağlama. bağaçi. baqçı. bağşi. baqşi: 

burxançılığda, din başçısı). 1. < büyücü. bağlayan. boğucu. 

bükücü. əngəlləyən. 1. baxıcı. tatu. uyaran. eğitən. əriyən. 

yoran. açıqlayan. görümlü. yoxlayan. 1. baxıcı. qaraçı. 
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çiniçi. doğrçu. doğru söyləyən. qəbzəçi. kəpzəçi. 

kəpzəçi. kövəzçi. çiyin, omuz kürəyi, gəmiyinə baxıb 

falçılıq edən. 1. qəbzəçi. gəbzəçi (kəsilmiş qoyunların omuz 

kürəklərinə baxaraq, gözü bağlılıq edən). 1. baxıcı. qobacı. 

falcı. büyücü. taşçı. falcı. gözdərçi. falcı. boranbilgiç. 

sabay. büycü. falcı. fala baxan. sınçı. yastıqlı. falcı.  

baqıcı  baxıcı. baxcı. baxan. izləyici. izici. izləyən. sezən. 

sezləyən. sezici.  

- bir bölümün, bölmənin gözətçisi, baxıcısı: qarınçı. qatınçı. 

baqıcı  baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bağşı. 1. bağıçı. bağşı. bətçi. 

ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. 

falçı. görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. görümçü. 

falçı. sehirbaz. sehirçi. cadugər. kahin. 1. qulluqçu. 

qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. 1.pərəsdar. - uşaq 

baxıcısı: taya. dadıq. lələ. 1.bəkçi. gözçü. keşikçi. muraqib.  

- uşaq baxıcısı: daya. dayaq. dadı.  

- baxıcı qalmaq: geridən baxmaq. ilgilənməmək. 

qarışmamaq.  

baqıcılıq  baxıcılıq. - baxıcılıq edmək: göz atlamaq. gözətləmək. 

sınçılamaq.  
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baqıcılıq  baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. 1.gözçülük. keşikçilik. 

muraqibçilik. 1.bağşılıq. falçılıq. 

baqıcılıq  baxıcılıq. baxçılıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxşilik. baxşılıq. 

bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. 

ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 

qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

- heyvan baxıcılığı edmək: tumarlamaq qaştarlamaq. 

baqıçı  1. baxıcı. bəkçi. tumarlayan. 1. bağıçı. falçı. qarqan. 

qarqan. (< qarmaq: qaramaq: vurmaq). 1. bağıcı. göz 

bağcı. qataquli. kələkçi. fırıldaqçı. - qasıq bağıcı: qasıq 

bağı yapan, onu bağlayan usda bağıcı.  

baqıçılıq  baxıçılıq. baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. 1.gözçülük. 

keşikçilik. muraqibçilik. 1.bağşılıq. falçılıq. 

baqıq  bağıq. bağuq. 1. bağıt. bağat. bağ. bağça. bağma. boğça. 

boğma. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. 

büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. 

tümət. tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə. 1. bağqı. 

bağqu. qərardad. 1. bağqı. bağqu. təsmim. 1. bağqı. 

bağqu. müsəmmə. 1. bağaq. şikəncə. 
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baqıq  baxıq baxma. baxış.  

baqıqlı  bağıqlı. (< baxmaq: görmək) baxınlıq. görülən.  

baqıl  1. bağıl > paxıl. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. 

qadaq. qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. 

qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. 

yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. 

doymaz. doymayan. əli dar. kenes < qınas. qıncus. 

əlisıxıq. əli yumuq. yumru. acgöz. verməztin. verməyən. 

əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. çimri. 

1. bağıl < > ağıl. 1. bavıl. gözəl ipək işləri işləyən yer 

adıdır. 1.izafə olan. izafi.  

baqıl  bağıl. (< bağ. tikişə oxşarlığından). 1. diş ətləri. qızıl ət. 1. 

bağlı. boğca. bavıl < bağ. 1. balya. balağ. qutu. 1. qaplaq. 

kisə. örtük. buxca.  

baqılamaq  bağılamaq. bayqamaq. bağış: bayqa: bəylik. bayqaya 

vermək: bağışlamaq.  

baqılı  bağılı > baqla (fars). paxla ( < bağlı: örtülü).  
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baqılmaq  baxılmaq. qulluqılmaq. qulluq edilmək. xidmət edilmək.  

baqılmaz  baxılmaz. - üzünə baxılmaz: çapqaqsız. yapqaqsız. çirkin 

qadın. qılıqsız. çəlimsiz. alımsız.  

baqıltaq  bağıldağ. bağırdan. qoruyan bağ. bardan.  

baqıltaq  bağıldaq. 1. < > bağırdaq. 1. enli bağ. 1. xərməndə taxıl 

qabığından çıxan çürük dənə. 

baqıltaq  bağıldaq. bağırdaq. beldəmcək. beşikdəki uşaqlara 

sardıqları bağ, bənd.  

baqıltaq  bağıltaq. cübbənin altından geyilən pambıq kaftan. 

kaftan. paltar. dənlək. çəkmən. əba. qəba.  

baqıltamışı  baxıltamışı. görülmüş.  

baqım  bağım. 1. bağ. quşaq (qovşaq). əkləm. boğum. 1. oylaş: 

zehniyyət. (göz qaraş: könül - küy). 1. otama. çara. çözüm. 

im. yardım. umar. əlac. çıxış. tədavi. - bağımlamaq: 

dərman edmək. çözmək. 1. bəsi. bəsləmə. asıra. eğitim. 

bəsiləmə. tərbiyə. 1. bəğim. qarar.  

- baxım edmək: dərman edmək.  

baqım  bağım. barım. nərsəni dartma, ölçmə, dərəcələmə, 

rədələmə üçün yapılan evlək, gözlək, cədvəl.  
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baqım  baxım. 1.baxma. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. 

qaranış. baxım. qulluq. xidmək. görüş açısı. vəch. 

1.görüş. cəhət. cəhət. - bu baxımdan doğrusun: həqlisin. 

1.güdüm. qulluq. xidmət. muraqibət. - qayrığsız 

(durmadan) baxım altında saxlanmalı xəsdə.- ev baxımı, 

güdümü (: 1. ev işləri, sorumları, görəvləri. 1. ev yükü keçim 

sıxıntısı, sorusu. ).  

- onarıb, baxımını yapmaq: əldən keçirmək. gözdən keçirib 

düzəltmək.  

- soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma: qan 

bağı. qardaşqanı. 

- sözə baxım: tölək. dölək. yumşaq başlı. başəğər. uyan. enik. 

yenik. müti‟.  

baqıma  - bir baxıma: bir görüşə, nəzərə.  

baqımaq  bağımaq. barımaq. qorlamaq. qorumaq. saxlamaq. hifz 

edmək.  

baqımcı  baxımcı. baqımçaq. pərəstar.  

baqımçaq  baxımcı. pərəstar.  

baqımçı  bağımçı. baxıcı. pərəstar.  

baqımevi  baxımevi. kilinik.  
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baqımıntan  baxımından. yönündən. görə. açısından. e'tibariylə. 

nuqteyi nəzərindən. 

- işçilik baxımından: keyfiyyət baxımından. 

baqımiylə  baxımiylə. görəmiylə. e‟tibariylə. dəğərilə. tutamiylə. 

varsayilə. varsayaraq. fərzedərək. 

baqımız  ipsiz. əypsiz. sayqısız. gülxan bəyi. çapğın. hər ilişgidən 

özgür.  

baqımlamaq  bağımlamaq. bəğimləmək. qarara varmaq. qarar vermək. 

sözləşmək. anlaşmaq. qararlaştırmaq.  

baqımlı  bağımlı. bağlı. işligil. işlik. işgili. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. 

iləkli. iltəli. iləli. ilintili. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

baqımlı  bağımlı. bağlı. qadağalı. qolqarama. qolqadaxlı.  

baqımlı  baxımlı. 1.gözətli. 1. iyi baxılmış. muğayatlı. 1. səmiz. 1. 

izləyən. gəlici. bağımlı. enik. yenik. müti‟. tabe'. 

1.bayındır. 1.görüşlü. cəhətli. 

- arın. baxımlı, təmiz: çiçək kimi. 
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baqımlılıq  bağımlılıq. müti'lik. tabe'lik. əsarət.  

baqımndan  baxımından. e'tibariylə. fərzedərək. varsayaraq.  

baqımsız  bağımsız. 1. gözətsiz. gücsüz. zəif. 1. ərgin. ərkil. 

sərbəst. azad. özbaşdaq. öz ərk. sərbəst. başıboş. 

özgür. müstəqil. 1.rind. bəkdaş. qələndər. qaydsız.  

baqımsız  bağımsız. bağsız. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. 

ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

baqımsız  bağımsız. carqaq. yarqaq. çəlimsiz. önəmsiz.  

baqımsız  bağımsız. quruq baş.  

baqımsız  baxımsız. 1. diqqətsiz. 1. laqeyd. 

baqımsız  sərbəst. salıq. saluq. saltuq. ərən. buraxılmış. azad.  

baqımsızlıq  bağımsızlıq. bağlantısızlıq. bağmısızlıq. tutarsızlıq. 

tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. 

iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. 
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qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. 

bağsızlıq. dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut 

olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. 

munasibətsizlik. 1.ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. azadlıq. 

müstəqillik. istiqlal. 1.bağımsızlıq. sərbəslik. istiqlal. 1. 

bağsızlıq. ilgisizlik. boluğsuzluq. bolğusuzluq. la qeydlik. 

qeydsizlik.  

baqın  bağın. bağna.  

baqın  bağın. bavın. 1. kiçi səbəd. 1. kiçik səbəd, buxca.  

- qarabağın: qarabəğni: qarabağan: üzüm çeşiti. 

baqınaq  bağınaq. barınaq. sığıncaq. ev. yurd.  

baqınaqsız  bağınaqsız. barınaqsız. sığıncaqsız. evsiz. yurdsuz.  

baqınaraq  baxınaraq. baxaraq. qaraşaraq. bağanaraq. tapınaraq. 

uyaraq. izləyərək. izənərək. yollanaraq. yolundan, 

izindən gedərək. tabe' olaraq. ittibaən. 

baqıncaq  bağıncaq. ətək dizlərinin alt bölümü.  

baqıncaq  baxıncaq. nişanqah. amacqah.  

baqıncı  baxıncı. eğitici.  

baqınlı  bağıntı. 1. qaraşlı. bağna. baxınlı. boysınlı. tabe'. 1. 

oran. bağlılıq. ilinti. ilgi. ölçü. nisbət.  
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baqınmaq  bağınmaq. barışmaq. doslaşmaq. müsalihə edmək.  

baqınmaq  baxınmaq bir nərsənin sonuna baxmaq. düşünmək. 

bəkləmək.  

baqınmaq  baxınmaq. 1. qulluqınmaq. qulluq olunmaq. xidmət 

olunmaq. 1. şaşqınca baxmaq. çevrəsinə baxmaq.  

- maraqla, diqqətlə baxınmaq: izlənmək. izdənilmək. 

iztənilmək. izərnilmək. gözlənmək. incələnmək. - bu soru, 

dibdən izlənilməlidir.  

baqıntaq  bağındaq. qanğal. kələf. çilə. çiğlə. yumaq.  

baqıntaş  bağındaş. bağda. bud. dizdən yuxarı bölüm. oyluq.  

baqıntı  bağıntı. 1.yamşaq. yanşaq. zəmimə. 1. abunə. 

abunman. 1. ilişgi. münasibət.  

baqıntılı  bağıntılı. ilişgili. ilişik. münasibətli.  

baqıntırmaq  baqındırmaq. ağındırmaq. fəth edmək. boyun əydirmək. 

dartıp almaq.  

baqır  bağır. (bayır) 1. yamac. dağ başına yüksələn yer. 1. 

bayırcıq. bağırcıq. kiçik təpə. təpəcik. 1. yoxuşcuq. kiçik 

yoxuş. 1.bağır. göğüs. qucaq. ürək. qaraciyər. iç. ön. 

orta. ara. 1.bakır. paxır. mis. - paxır çalma: ağılanma. 

zəhərlənmə. 1. səslənmə, danışma yolu. 1. içinə alan. 
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qab. 1. bağır. öggə. ciyər. - bağrın, ciyərin yansın: könlün 

yansın. 1. baxır. görür. axır. yön. cəhət.  

- daşbağır: bağırdaş: qaxbaş. ürəksiz. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. 

doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. 

öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. əzü. 

üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz. 

- dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, 

kimisi gerinə.  

- qaraöggəli: daşürəkli. pis ürəkli.  

- qara bağır: qara çiləli: dərtli könül. üzüntülü yaşamlı olan. 

- gəlin bağrı çatdadan: qaynana. qeynana. 

- söz ola can dərmanı, söz ola bağır yarı. 

- bağrı yanığ: könlü yaralı.  

- göğüs bağır: boyunla qarnın arasındaki bölüm.  

baqır  bağır. (v <> ğ ) bavur. {(< bük). hər nərsənin bükük yeri, 

bölümü. bükmək, bağlamaq, sıxmaq, dartmaq eyləmiylə, işiylə 

bağlı olan söz}. 1. bağurqa. bağırqa. < metatez > qabırqa. 

kovurqa. qabırçaq. 1. qaraciyər. 1. döş. göğüş. köks. - 

bağır döğmək: peşman olmaq. - bağrı açıq: qorxmaz. - bağrı 
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qan: bağrı yanığ. üzgün. acınmış durum. 1. köp. kan. 

bağavan. baravan (> fəravan (fars)). 1. kürək. 1. gövdə. 1. 

bağlı, tünd boyalı nərsə. quyu qırmızı. qəhveyi. paxır. 

mis. - paxır üz: qırmızı üz. 1. buxca. bükcə. sır. - bağırı 

açılmaq: rəngi qaçmaq. buxcası açılmaq. ocağı sökülmək. 

rüsva olmaq. - bağırın aç: sırrın aç. için aç. 1. ön. 1. orta 

bölüm (ox. yay. dağ. ). - yay bağrı. kamanın göğüşü. 1. iç. 1. 

qaraciyər. 1. ürək. - bağrına daş basmaq: dözmək. 

qatlanmaq. 1. qocaq. - bağrına basmaq: qucaqlamaq. - 

bağrını açmaq: qucaq açmaq. yaxınlıq, issilik göstərmək. 1. 

sinə. sıqlam. sığlam. 1. qeyrət. barıq. - bağır soqum: 

mirrix (mars) ulduzu (pılaneti). qızıllığda misə oxşaydı. 1. 

bağır. ürək. - bağrım başın qartadı: ürək yaramı açdı. 1. 

qaraciğər. - böyük bağır: cürətli. öngər. yenmz. 1. - yay 

bağrı: yayın orta yeri. 1. qeyrət. - bağırlı: qeyrətli. başı uca, 

boysınmayan. 1. paxır. mis. - var paxır, yox altun. 1. ip. 

arğamçı. örgən. 1. kökrək. göğüs. sinə. ürək. 1. çində pul 

birimlərindən. 1. boğumlanmış, qoyulanmış, ləxdələnmiş 

suyuq. - qan bağrı: qan ləxdəsi. 1. hər nəyin içi. - bağrı 

açıq: dağqın. içi saçıq. pərişan hal. - bağrı yanığ: bağrı qara: 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1334 

kədərli. - bağrı dəlik: içi ouq, yanığ. 1. hər nəyin önü - dağın 

bağrı. yayın bağrı. 1. bağırmağı vurqulamaq üçün təkər 

təkər söylənən söz. - bağır bağır bağımaq. 1. paxır. mis. 1. 

ciyər. - bağrı yanığ: vurqun. dalqın. 1. tin. can. ruh. dilək. 

eşq. - bağırçı: eşqə, ruha istəyə bağlı.  

- bağrına vurmaq. yayın tutamağını düzəltmək: bağırlamaq.  

- bağıra daş basmaq: dözmək. acıya qatlanmaq.  

- qırx bağır: gəviş gətirən heyvanların üçüncü qursağ.  

- bağra basmaq: qucımaq. sarmaq. sarılmaq.  

- qurt bağrı: ağ çiçək açar kiçik ağac.  

- paxır bet almaq: qızarmaq.  

- paxır betli: qoyu qızıl rənq.  

- paxırı açılmaq: içi araya çıxmaq. gerçəği ortaya çıxmaq.  

- paxırın açmaq: içyüzünü ortaya çıxatmaq.  

baqır  bağır. 1. bayır. yamac. döş.dağ başına yüksələn yer. 1. 

bayır. kiçik təpə. təpəcik. 1. bayır. yoxuşcuq. kiçik yoxuş. 

1.  

baqırac  bağırac. bağrac. təbbə. dəbbə. yuvarlaq, qılplı qapaqlı 

qab çeşidi.  
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baqıraq  bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. böğrək. böğrən. 

böğürən. böğürgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

baqıran  bağıran. 1. bağıraq. bağırqan. bağırtqan. böğrək. böğrən. 

böğürən. böğürgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş. 1. 

bağırtqan. çığırqan. çığırtqan. çağıran. carlayan. təbliğçi.  

baqıran  bağırqan. bavırqan. nə'rə atan.  

baqıraraq  - bağıraraq qonuşma: qarqarızma.  

- bağırsaq sürgünü olmaq: qarnı sürmək. qarnı gedmək.  

- odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli: qarayatalığ. tifo kəsəli.  
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baqırbasmaq  bağırbasmaq. əlin göğsünə qoyub sayqılamaq. - baş endirib 

bağır basdı.  

baqırbaş  bağırbaş. 1. bağrıqara. tiksin. kinli. hirsli. öfkəli. 1. başı 

qırmızı, qəhveyi nərsə. 1. kinli. kin dolu. öfgəli. acı sözlü. - 

bağırbaş çibin: sığır sinəği. büvə. - bağırbaş ilan: qəhvərəhli 

kor ilan.  

baqırcaq  bağırcaq. yük arabası oxunun çatal bölümü.  

baqırcıq  bağırcıq. bayırcıq. bağır. bayır. kiçik təpə. təpəcik.  

baqırçaq  bağırçaq. 1. barqıraç. yük döşəyi, toxumu. səmər. palan. 

1. lovlova. çınal. hər nəyin, qapının, təyərin dönən, 

fırlanan yeri. - qapının təyərin bağırcaqların yağlamaq.  

baqırçı  bağırçı (v <> ğ ) bavurçı. asan. asıcı. aşpaz.  

baqırçılıq  bağırçılıq (v <> ğ ) bavurçılıq. asançılıq. asıcılıq. 

aşpazlıq.  

baqirə  bakirə. (< bük). bükrə. bükər. bağlı. açılmamış. 

çıxmamış. qızoğlan.  

baqırış  bağırış. sarnav. çığırtı. şur.  

baqırışma  bağırışma. qadaqa. çığırtı.  

baqırışmaq  bağırışmaq (mal qara). böğürüşmək.  
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baqırışmaq  bağırışmaq. 1. qadaqamaq. çığırtı edmək. qıçırışmaq. 1. 

sarnaşmaq. ağlaşmaq. çığırtı edmək. 1. cavı edmək. 

cıvıldaşmaq.  

baqırqa  bağırqa. 1. bağurqa. kovurğa. qabırçaq. qabırğa. 1. 

boğurqa. bayquş. quburğa. üki. ühi. yapaqulaq.  

baqırqan  bağırqan. bax > bağırtqan.  

baqırqan  bavırqan. 1. şəfqatli. qoruyucu. 1. bağıran. nə'rə atan.  

baqırlaq  "bağırtlaq" deyilən quş.  

baqırlamaq  bağrına vurmaq. yayın tutamağını düzəltmək ·.  

baqırlanmaq  bağırlanmaq. 1. üzü quylu yatmaq. 1. sürünmək. 1. 

pıxtılaşmaq. axar nərsə donmaq, qoyulaşmaq, 

quyuqlanmaq.  

baqırlanmaq  bağırlanmaq. bağıllanmaq. bağıldanmaq. > bavər edmək. 

qıldınmaq.  

baqırlıq  1. böyük. bədük. sayqı dəğər kişi. 1. qarabağır. kirtüc. 

öngər. inad. söz dinləməz. kimsəyi dinləməyən.  

baqırma  bağırma. 1. çağırma. çığırma. səslənmə. türkü, şarkı 

oxuma. çığlıt. yüksək səs. ağıza > avazə. 1. nə'rə.  

baqırmaq  1.(dəvə). bozlamaq. 1.çağırmaq. səslənmək. 1. 

hayqırmaq. nə'rə çəkmək. 1. iğrəmək. inğirəmək. 
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inrəmək. anğramaq. anğırmaq. yanğırmaq. 1. ürmək. 

ürümək. hürmək. 

- mal qaranın bağırması: böğürmək.  

- sürəkli bağırmaq: bar bar bağırmaq.  

- incə səslə bağırmaq: çığlıt atmaq.  

- güclə bağırmaq: boğazını yırtmaq. 

- iti bağırmalarla çığlıt çığlığa.  

- bağırıb çağırma: doladırma. aldatma. boğuntu. qarqaşa. 

qatqaşa. hayküy.  

- bağırıb çağırmaq: çox sınırlanmaq. əsib savurmaq.  

baqırmaq  bağırmaq. 1. ( a <> ö ) böğürmək. bağrıqmaq. (< bağır. 

böğür. bıqın). sıxılmaq. acı acı ağlamaq. hayqıymaq. 

qışqıyqırmaq. qıyqırmaq. qıqırmaq. çığırmaq. çığırıp 

ağlamaq. bağırıb çağırmaq. hünkür hünkür ağlamaq. hay 

salmaq. 1. baxmaq. bağlanmaq. tapınmaq. tapmaq. 

ibadət edmək. yalvarmaq. - bağırqanım tanrım: tapdığım 

tanrı. 1. (< bax). baxdırmaq. qaratmaq. yoxlatmaq. 

görsətmək. baxmağa çağırmaq. - o mənə bunu baxırdı. - 

özüvü bir həkimə baxır. 1. banğıramaq. manğramaq. 

munğramaq. yüksək səslə çağırmaq. hayqırmaq: 
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qıqrmaq. ağlamaq. yığlamaq. sıxtamaq. cırlamaq. 

çoxlamaq. yığlamaq. ığlamaq. sığtamaq. carlamaq. 1. 

içərdən, içdən səs çıxarmaq. ökrəmək. büqrəmək. 

hayqırmaq. iğrəmək. böğürmək. - bağırıb çağırmaq: 

yayqara gurultu qoparmaq. - çox bağırdım: çox söylədim. 

qursağım patladı. 1. ökürmək böğürmək. 1. qıçırmaq. - acı 

bağırmaq: hahaylamaq. qaqaylamaq. 1. böğürmək. 

hünkürmək. önqrəmək. anqırmaq.  

baqırsaq   

- bağırsaqlardan sonra gələn, boşaltma üyəsi, bölümü, 

üzvi. göt. qıç. məqəd.  

- bir sıra quşların qalın bağırsağının son bölümü: dışqılıq.  

baqırsaq  bağırsaq. baqırsuq. 1. barığsaq. bağsaq. barsaq. könül 

alıcı. mehriban. rahim. - kor bağırsaq. bükün. apandiş. 1. 

çəki. - çəkiləri tükülmək: gülməkdən qırılmaq. 1. incək. içək. 

içəqi. qarınbağ. qarnın içində dolaşıq, içi boş, bağ, ip kimi 

dar, uzun bölüm.  

- dib bağırsaq: qalın bağırsaq.  

- kor bağırsağ: güdən. qalın bağırsağın bir bölümü. - 

bağırsağ qarında olan sancı, acı: burma. burunmaq. burunti. 
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buruş.  

 - bağırsaq düğümlənməsi: tükümmək.  

- kor bağırsaq: soğur içəqi.  

- qalın bağırsaq: yavlu içəqi.  

- quzu bağırsağından yapılan yemək: sarma.  

 - kor bağırsaq: soğur içigi.  

baqırsaq  bağırsaq. yarındaq. barsaq. 

- bağırsağı üzük: sürgü. ishal.  

- bağırsağın deşmək: öldürmək.  

- bağırsağ solucanı, soğulcanı, qurdu: askarit. kədu qurdu. 

- qalın bağırsağın son bölümü: gödən. - qalınbağırsağın 

sonu: bükük. büzük. - kor bağırsaq: apandis. kor içəgə. 

- bağırsağı saran incə yağ qatı: gömlək. 

- bağırsaq dumağı.  

- bağırsaq kəsəli: bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. 

qapırcaq. qapız. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. xoşgiyyət.  

- bağırsaqdan düzəlmiş saplıq: bağsuq.  

- incə bağırsaq: sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri 

incələyən, açıb əridib, sindirən uzun işgə bölümü.  
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- quzu bağırsağından tutulan kabab: qağraq.  

- ya qaçır, ya bağırsağı dolaşır.  

baqırsuq  bax > bağırsaq.  

baqırtac  bağıttac. qaqalağan. çağçağan. qıyqırğan.  

baqırtaq  bağırdaq. < > bağıldaq. 

baqırtaq  bağırdaq. 1. bağıldaq. beldəmcək. beşikdəki uşaqlara 

sardıqları bağ, bənd. 1. qadın göğüslüğü. məmə qabı. 

məməni qoruyan qabcıq. lifcik. korset. 1. tələ. duzaq. 

tutaq. cocuq beşiyin sarmağ bağlıqı, bağırlığı. 1. bürgək 

> puşək. pampers. 1. qadınların ay başı kullayan bezi. 1. 

ürərk bağı. beşik yırqalananda uşaq düşməməsi üçün 

uşağı beşiyə bağlayan bağ. cocuqları beşiyə səritləyən 

bağ, ip.  

baqırtan  bağırdan. bağırmasına nədən lan. çığırdan. - dəvə 

bağırdan: çamurlu yoxuş yer.  

baqırtan  bağırdan. bağrıq. doğurdan. qəti'. yəqin.  

baqırtaş  bağırdaş. səmimi. içiçə.  

baqırtı  bağırtı. 1. car. kükrüs. yayqara. hay gurultu. hay küy. 

şamata. fəryad. nə'rə. 1. sürmişi. toydan yığıntıdan çıxan 

səs küy.  
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baqırtı  bağırtı. 1.(mal qara) böğürtü. 1.bağırma. bağırtı. çığlıq. 

cığan. nə'rə. 

baqırtı  bağırtı. çoğı. çaqı. çuqı. gürültü. savaş.  

baqırtı  bağırtı. ünq. yayqara.  

baqırtqan  bağırtqan. bağırqan. bağıraq. bağıran. böğrək. böğrən. 

böğürən. böğürgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

baqırtlaq  bağırtlaq. 1. alabaş. alabağa. alabuğa. bir çeşit ördək. 1. 

tosbağa.  

baqırtlaq  bağırtlaq. 1. çox bağıran. 1. su çulluğu. yabanı ördək 

çeşiti.  

baqırtmaq  bağırtmaq. çığırtmaq. çığlatmaq. bozlatmaq. - mal 

qaranın bağırtması: böğürtmək.  

- üzü səni bayıldar, içi məni bağırdar: üzü səni çəkər, içi 

məni sikər: üzü səni süzdürür, içi məni üzdürür. dışı səni 

yaxar, içi məni.  
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baqırtmaq  bağırtmaq. münğrətmək. manğratmaq. banğıratmaq.  

baqırtmaq  üngətmək. öngətmək. çığırtmaq.  

baqısmaq  bağısmaq büksümək. qoxumaq. iylənmək.  

baqış  1. bağış. ötün. əfv. məğfirət. 1. baxış. yoxlaş. mayna. 1. 

rəhm. yeygü. ərməğan. ehsan.  

- dadlı baxış: gözəl bir təhər şaşılıq.  

baqış  bağış. {< boş. boşuq < boşlamaq}. 1. başlıq. bağışıq. 

çalışsız (əvəzsiz) alınıb, yaxud verilən, boşaldılan nərsə. 

vaz keçilən nərsə. bələş hidyə. ərməğan. pay. töhfə. 1. 

payış. dağış. ötürüb keçilən nərsə. 1. çay pulu. saylıq. 

üstüv. parsa. dəri. bəxşiş. 1. barış. veriş. sarqut. 

soyurqat. soyurqal üqdül. üğdül. üqəlqə. üğəlgə. adaq. 

adax. sunqu. orun. ehsan. kolan. ərməğan. düğün. 

hədyə. bürgə. qalı. qalın. cehiz. yardım. ehsan. qayra. 

yarlıq. kömək. yoralav. yorav. sunma. təqdim. 

tanışdırma. tanıtma. axdarma. ərməğan. təbərrük. ithaf. 

kömək. qoldavlık. yardamlıq. dayanıq. 1. maaf. maafiyət. 

bağışıqlıq. (> bəxşiş:). 1. (< bağıt). yönəliş. ötriş. həsr 

ediş. təxsis. ayır (ayırmaq). boğum. 1. ötün. yarlıq. dəğər. 

edər. qarşılıq. axdı. axıt. əmək. tər. tərlik. qapıs. müzd. 1. 
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baxış. qaraq. qarqına. qarayış. anlayış. görüm. gözləm. 

nəzər. 1. yarlıq. icazə. pərvanə. 1. (< boş. boşuq < 

boşlamaq). gübrə. heyvandan, insandan boşalan, çıxan 

qalıntı. bük. buq. (> pox). qığ. dışqı. kəmrə. təzək. kəsək. 

pislik. qazıt. sağı. 1. (< boş. boşuq < boşlamaq). çöp. 

zibil. süpürüntü. 1. açav. savat. sovğat. ulağ. ərməğan. 

mükafat. ikram. 1. baxış. baxma. qaram. nəzər. görünüş. 

qarav. 1. baqış. baqışma. görüş. qarış. 1. ək yer. boğum. 

1. baqış. but. (çay pulu). 1. alqa. bağışlanmış. - alqa 

bulaq: bağışlanmış kölə. 1. açıq. açuq. töhvə. sələ. 1. 

bəğşiş. bəxşiş. qıryas. boşuq. çəkmə. soyurqal. 

savurqal. ötük. ötün. güzəşt. yarlıqa. məğfirət. rəhmət. 

əfv. ikram. ehsan. saçıq. saçaq. bəzl. 1. bağdaş. dizlərin 

bükülməsi. çadırın bağları. 1. baxış. qaral. qara. qaraş. 

qaraq. qarağay. görüş. nəzər. 1. baxış. tamaşa yeri. 1. 

bağış. bənd. bağ. 1. bağış. çadır aracları. 1. savaru. 

ərməğan. 1. bəkləş. şəfaət. qayra. lütf. 1. yardım. yarlıq. 

kömək. 1. keçim. yarıq. əff. mərhəmət.  

- gənəl bağış: tərxan. imumi əff.  

- baxış açısı: anqı.  
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baqış  bağış. bağışıc. bağşıt. 1. bağışlama. əff. 1. bağışlama. 

sava. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. 

ehsan. 1. bağışlama. bağışlayış. bəxşiş. yalqayış. əff. 

güzəşt. 1.həlal. (# qarış: qarşıt:həram). 1.vergi. yarlıq. 

yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. məhrəm. 

1. içlik. gizli. - bağış sorulardan biridə ev sözləridir. 

1.bağışlanmış. məşru'. şəri'. 1.ər üçün arvadı, arvad 

üçün əri. hörək. örək. sevic. sevci. əş. 1. sırdaş. 1. 

həlalzada. - bağşıt barışdırır, qarşıt qarışdırır. (həlalzada. 

barışdırır, həramsada qarışdırır). 1.cayizə. 1. qarayış. 

qaranış. qaraş. baxma. qarayış. qaranış. nəzəriyyə. 

yanaşma. yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım. 1.ödək. - oruc 

açmaya gələnlərə para bağışı: diş kirası. diş ödək. 1.iyilik. 

iydəlik. yaxcılıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. minnət. 1. 

çaypulu. şaydana. 1. ərməğan. əkdi. əkit. qonca. sovğat. 

sovğa. töhvə. hidyə. 1. əff. 1. maaf. 1. təbərrü'. 1. yol. 

yolağ. yöntəm. qoyu. olur. yengik. yenik. qolay. özür. 

geçit. keçit. keçər. geçər. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. 

(təvafüq). mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. 

pərvanə. 1. bağşıt. ərməğan < yarmağan. acıma. sevgi. 
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savqı. vergi. veriş. yarlıq. yuxa. iydəlik. xeyrat. itufət. 

ehsan. 1. keçic. keçiş. keçiniş. əff.  

- görüş, baxış çatalı, ayrılığı çıxmaq. yolları ayrılmaq. 

dəğişik yönlərə gedmək.  

- bağış para: həlal para - bağış mal: həlal mal - bağış 

qazanc: həlal qazanc.  

- histerik baxış: hirsli, düşmanyana baxış. qaraç. qurcalaq. 

qaşınma. həssasiyyət. güdü.  

- pis, yaman, uğursuz, qısqancılı baxış: göz. - göz dəğmək. 

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  
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- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

baqış  baxış.1. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alğıma. 

alğılama. anlayış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavrayış. 

tələqqi.1. görüş. görgü. görünğ. qanı. qarayış. qaranış. 

nəzər. 1. görüş. nəzər. 1.baxma. göz. - bir göz at: bir bax. 

1. baxım. baxma. 1. baxış. qarayış. qaranış. yaxlaşış. 

yaxlaşma yolu.  

- yan baxış: süzdürmə. göz süzmə. qəmzə. - öznə bağış: 

sevə sevə istəmək. 

baqışca  bağışca. bağşıtca. könül xoşluğuyla. həlalca.  

baqışda  bağışda. ağdaşa qurub oturmağ.  

baqışıc  bağışıc. bağış. 1. çaypulu. şaydana. 1. ərməğan. əkdi. 

əkit. qonca. sovğat. sovğa. töhvə. hidyə. 1. əff. 1. maaf.  

baqışıq  1. baxışıq. baxışımlı. qarşılıqlı. qarşıqlı. qarşı qarşılıq. 

birbirinə baxan. mütənazir. simetrik. 1. bağışıq. maaf. 

baqışıqlıq  bağışıqlıq. 1.bağışlıq. maafiyət. 1.məsdudiyyət. 

baqışıqsız  baxışıqsız. baxışımsız. qarşılıqsız. qarşıqsız. qarşı 

qarşılıqsız. qeyi mütənazir. asimetrik.  

baqışım  baxışım. qarşı qarşıya. qarşıq. qarşılıq. tənazür. simetri.  
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baqışımsız  baxışımsız. baxışıqsız. qarşılıqsız. qarşıqsız. qarşı 

qarşılıqsız. qeyi mütənazir. asimetrik.  

baqışın  bağışın. bağşıtın. basıtın. içrək. gizli. gizlicə. qapalı. 

çulqalı (< çuq). qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. içrək. içlik. saxlı. məxfi. yaşırın. sırr. məhrəmanə. 

baqışqan  baxışqan hərkəsə qöz ucu ilə baxan.  

baqışqən  bağışgən. yapışgən. birişgən. bitişgən. qavuşqan. 

qovuşqan. əkişgən. qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. 

iltisaqi.  

baqışlalmaq  bağışlalmaq. bağışlanmaq.  

baqışlama  bağışlama. 1. < barışlama < barışa varmaq. 1. bağış. əff. 

1. bağış. sava. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. 

yasbaltı. ehsan. 1. bağışlayış. > bəxşayiş. 1. əff. 

bağışlayış. bəxşayiş. keçişmə. qoyma. əff edmə.1. 

mərhəmət. 1. güzəşt. keçmə. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. 

yarlıqama. məğfirət edmə. əsirgəmə. acıma. rəhmət 

oxuma.  

- iyi diləklə kimisiyə (yoxsullara, uşaqlara) bağşıt, iydəlik 

(xeyrat), vermə, bağışlama: iydəlik. yasbal. yasbaltı. ehsan.  
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baqışlama  bağışlama. 1. ötünc (< öt). 1. qeçqinlik. qeçməklik. əff. 1. 

vergi. ehsan. ətiyyə. vəriş. veriş. vermə. əta'.  

baqışlamaq  bağışlamaq. 1. < bağlamaq. ) boş: boşuq: boş vermək. 

boşatuqə. bogşatuvəsgi. türk. bonqşatıv. təxsis edmək. 

ayırmaq. arlığamaq. yarlıqamaq inayət edmək. 1. 

bədləmək. edişmək. verişmək. qılışmaq. ikram edmək. 

itsəmək. etsəmək. edsəmək. göndərmək. başarmaq. 

keçürmək. vazkeçmək. ərtürmək. qəbullənmək. 

keçirmək. səvritmək. yarqamaq. rəhmət eləmək 

yarturmaq. qırağa qoymaq. göz örtmək. səfnəzər edmək. 

- mənim yazığım artıran tanrım. 1. ithaf ərmək. 1. vaz 

keçmək. tönqülmək. səvritmək. ərtürmək. qəbullanmaq. 

keçirmək. 1. yarlığamaq. ğəfran edmək. rəhmət edmək. 

rəhm edmək. əfv edmək. 1. yarlığamaq. soyurqamaq. 

savurqamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. ehsan lütf 

edmək. rəhmətləmək. 1. boşuqmaq. ötmək. qoymaq. 

güzəşt edmək. keçmək.  

baqışlamaq  bağışlamaq. 1. keçişmək. keçmək. əff edmək. 1. vermək. 

1.saçmaq. bol vermək. sərf edmək. 1. bağşıtlamaq. 

həlallamaq. (# qarış: qarşıt:həram). 1. boşamaq. 
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boşaqmaq. boşqarmaq. sərbəsləmək. ərikəmək. 

ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. özgürəmək. 

özgütəmək. azad edmək. 1. yarlığamaq. yağışlamaq. 

çağışlamaq. əsirgəmək. qıymamaq. acımaq. rəhm, 

mərhəmət edmək. əff edmək. yarlıqamaq. məğfirət 

edmək. 1. əsirgəmək. keçinmək. - o çimri hər nəyindən 

keçinsədə, parasından keçinməz. 1. həlal edmək. 

- günü günə bağışlamaq: gün atmaq. günü günə satmaq. 

sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. ertələtmək. sonraya qoymaq. 

baqışlananlar  yarlıqanlar.  

baqışlanmaq  bağışlanmaq. yarıqılanmaq. bağışlananlar.  

baqışlanmış  bağışlanmış. bağış. bağşıt. məşru' 

- bağışlanmış nərsə: savuri. sovğat. qonca. 

baqışlanmış  bağışlanmış. yarlığan. rəhmətlik. məğfur.  

baqışlasın  bağışlasın. berqəy. versün. əta edsin.  

baqışlaşma  bağışlaşma. həlallaşma. boşıqlaşma. ilalaşma. 

bağırıləşmək.  

baqışlaşmaq  bağışlaşmaq. bağşıtlaşmaq. qarşılıqlı olaraq, həxlərindən 

keçmək. həlallaşmaq. 

baqışlatmaq  bağışlatmaq. bağşılatmaq. həlallatmaq.  
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baqışlayan  bağışlayan. 1. bağışlayıcı. berqüci. verici. əff edən. 

ğəffar. ğəfur. rəhim. 1. gəzürən. kəçürən. keçqürqən. 

köçqürən. güzəşdə gedən. 1. yarıqan. geçimli. əff 

ediləbilir. 1. paylaşımcı. üləşür. ülkən. ortaşan. comərd.  

baqışlayan  bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. 1. bağışlayıcı. 

yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. 

qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. 

vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar. 1. bağşılayan. güzəşli. keçirəmli. 

keçləmli. 

baqışlayıcı  bağışlayıcı. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. 

yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. 

qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. 

vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar.  

baqışlayıcı  bağışlayıcı. bağışlayan. ğəfur. rəhim.  

baqışlayın !  bağışlayın. keçərsiniz?. eşitmədim!. keçin !.  

baqışlayın  - çox bağışlayın: əkşiməmdən. zəhmət olmasa.  

baqışlayış  bağışlayış. bağış. bəxşiş. bağışlama > bəxşayiş. əff. 

mərhəmət. bağışlama. bəxşayiş. yalqayış. əff. güzəşt. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1352 

baqışlı  bağışlı. 1. > bəxşili. yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. 

çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. 

qazanclı. verişli. verimli. faydalı. istifadəli. mənfəətli. 1. 

yetgili. munasib. barlı. hasıllı. qazanclı. qazaşlı. verişli. 

verimli.  

- tərs baxışlı: qısqanc. cicikli. 

baqışlı  bağışlı. 1. geçimli. yarıqlı. mərhəmətli. kin tutmayan. 

gönlü yücə. iyi ürəkli. insaflı. 1. vergili. əli açıq.  

baqışlıq  bağışlıq. bağşıtlıq. 1.həlallıq. 1. məhrəmlik. 1. sovğatlıq. 

sovğatın. sovqətin. sovqətlik. savqatın. savqatlıq. iydəlik. 

1. bağışıqlıq. maafiyət. 1. bağşıt. savaq. ehsan 

baqışlıq  baxışlıq. tamaşa, dolanma yeri.  

baqışmaq  1. bağışmaq. bərkişib birləşmək. pəkişmək. barışmaq. 

uzlaşıb anlaşmaq. 1. baxışmaq. qöz ucu ilə baxmaq.  

baqışta  - gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan: görüş alanı.  

baqıştırma  baxışdırma. yetişdirmə. becətmə. yetinləmə. gəlişəmək.  

baqıt  bağıt. (< bağ ) 1. yönəliş. yünəliş. təmən. betalış (bet + 

alış). istiqamət. vichə. tərəf. yön. bağıttaçı: istiqamət 

verən. yol göstərən. bəxt verən. bağıt verən. təqdim 

verən. 1. baxt. qut. onğunlıq.  
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baqıt  bağıt. bağlat. barat. balıq. balıt. boluş. bolut. ölçüt. qırma. 

qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. 

dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. 

yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. 

qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 

qənaət. 1. bağlı. bağdalı. qatıq. qatlı. qaplı. kipli. kipəli. 

atıt. atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. 

düzgün. dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 

1. bağıt. bağıq. bağat. bağ. bağça. bağma. boğça. boğma. 

düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. 

küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. 

tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə. 1. bağlı. bağlı olan. 

ayid. mərbut. - kimə bağıt danışırsız. 1. əqd. nikah.  

baqıt  bəkit. qala. qalaq. ərk.  

baqıtçı  bağıtçı. əqd edən. nikah edən.  

baqıtlı  bağıtlı. bağdalı. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. inanclı. 

inaq. imanlı. e'tiqadlı. mö'təqid.  

baqıtlıq  bağıtlıq. 1. bağlılıq. inanc. iman. e'tiqad. 1. 

qərardadnamə. əhdnamə.  

- iş verənlə, işçi arasında bağlan bağıtlıq, qərardad: qulluq. 
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baqıtmaq  baxdırmaq. baxıtmaq. qaratmaq. qaraşıqa qoymaq.  

baqıtsız  bağıtsız. bağdaqsız. istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. 

inancsız. imansız. e'tiqadsız.  

baqıvçı  döktür. xəstə baqıcı.  

baqkeş  bağkeş. barkeş. 1. yükəç. yük çəkən. ağrıq daşıyan. 1. 

dözümlü. mütəhəmmil.  

baqqaç  bağqaç. bağqaş. qaşbağ. qaçbağ. qaşmaq. dərənin iki 

yanın qapsayan yamac.  

baqqal  çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

xırdavatçı. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat. 

baqqan  1.bağqan. barqan. yay biçimində qumul (qum təpəsi), 

təpə. 1.baxan. bəkçi. gözətçi. gözətiçi qaravul. 

baqqanıc  bağqanıc. bağquruc. bağquruc. kopalıq. kopalıc. 

qopanıq. kambır > kəmpir. təpənik. kəpənik. domalıc. 

dombalıc. tümsək. yumrınıc. yumranıc.  

baqqanlaşmaq  bağqanlaşmaq. bağqurlaşmaq. kəpəlmək. təpəlmək. 

kopalmaq. qopanmaq. kamburlaşmaq > kəmpirləşmək. 

tümsəlmək. dombalmaq.domalmaq. yumrulaşmaq. 

yumranmaq.  

baqqanlıq  bağqanlıq > bayqani. qapanıb, saxlanılan yer.  
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baqqaş  bağqaş. bağqaç. qaşbağ. qaçbağ. qaşmaq. dərənin iki 

yanın qapsayan yamac.  

baqqı  bağqı. bağqu. bağıq. bağuq. 1.qərardad. 1.təsmim. 

1.müsəmmə. 

baqqıl  baxqıl. bax ginən. diqqət ed, yönəl. - bilgə ərik bulursan, 

baxqıl ona taparu: bilən, danışman kişi tapsan, ona sarı diqqət 

ed, yönəl.  

baqqılamaq  bağqılmaq. 1.qərardad bağlamaq. 1. təsmim tutmaq. 

müsəmməm olmaq. 

baqqılandırmaq  bağqılandırmaq. barqlandırmaq: yurtlandırmaq. 

evləndirmək.  

baqqılanmaq  bağqılanmaq. barqlanmaq. yurtlanmaq. evlənmək.  

baqqılmaq  bağqılamaq. 1. qərardad bağlamaq. 1. təsmim tutmaq. 

müsəmməm olmaq.  

baqqır  bağqır. 1.bayqır. toxucu. toxumacı. çulxa. 1.bəygir. yük 

heyvanı. 

baqqıt  bağqıt. 1.barqıt. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanğal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. 1.baykut. 

təhrim. 
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baqqu  bağqu. bağqı. bağıq. bağuq. 1.qərardad. 1.təsmim. 

1.müsəmmə. 

baqqurlaşmaq  bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. kəpəlmək. təpəlmək. 

kopalmaq. qopanmaq. kamburlaşmaq > kəmpirləşmək. 

tümsəlmək. dombalmaq.domalmaq. yumrulaşmaq. 

yumranmaq.  

baqquruc  bağquruc. bağquruc. bağqanıc. kopalıq. kopalıc. 

qopanıq. kambır > kəmpir. təpənik. kəpənik. domalıc. 

dombalıc. tümsək. yumrınıc. yumranıc.  

baqquşmaq  bağquşmaq. boğuşmaq. apqışmaq. qapışmaq. 

qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. çalqışmaq. 

çalqaşmaq. çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. 

çırpışmaq. qaqışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. 

sapaşmaq. sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. 

dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. 

yaxalaşmaq. toslaşmaq.  

baqqut  bağqut. baykut. təhrim.  

baqla  1. fal. - baqla açmaq: baqla tökmək: fala baxmaq. - baqlası 

çözülmüş: içi açılmış. gizlisi fışlanmış, faş olmuş.  

- acı balası: cüyüt baqlası.  
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- ağzında baqla ıslanmaz: çox danışan. boş boğaz.  

- baqlayı islatmaq: susmaq.  

- baqlayı çıxarmaq: bağlı olan hər nəyi açmaq. hər nəyi 

söyləmək, açmaq.  

- baqla qırı: qurşun boyalı.  

- baqla çiçəyi: açıq yəşil.  

baqla  bağla 1.> paxla. həlqə. zəncir həlqəsi. - (baqla (fars): < 

bağılı. paxla ( < bağlı: örtülü).  

- paxla çiçəyi: açıq yaşıl.  

- paxla tökmək, atmaq, açmaq: paxla falı: paxla ilə fala 

baxmaq. 

-- paxla boylu: kiçik, qısa boylu. bodur.  

- paxla sofa: kiçik sofa. 

- paxlayı ağızdan çıxarmaq: söylənilmən nəyi, söyləmək.  

- paxlayı ıslatmaq: sır tutmaq. ağzı gəvşək olmamaq.  

- bağla qırı: qara bənli (bənəkli) ağ at. qaragöy.  

- qara bağla: eşşək bağlası. iri bağla çeşiti.  

baqla  bağla. 1. burşaq. burçaq. candu (ləpə, noxud kiimi dənələr). 

1. bağlı. bəfalı. yanı başında. yanbaş. yanında. yaxın. 

sadiq.  
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baqla  bağlı. bukca.  

baqlac  bağlac. 1.bağ. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. 

ambalaj. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. örtü. 

örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. 

paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. sarqı. köynək. gömlək. 1. bağ. ip. sicim. 

bağlam. bağlama aracı. 1.quruh. dəsdə. 1. rəbt. ətf.  

baqlac  baqlac (bağlamağa yarar). təpək (təpməyə yarar). tıqac. 

tıxac. (tıxmağa yarar nərsə). nərsənin ağız boşluğun 

təpməyə, bağlamağa yarar nərsə. çağında işkəncə üçün 

yazıqların (mücrimlərin) ağzına basılan tıxac.  

baqlacan  baxlacan paxlacan. badımcan. patlıcan. bütükə.  

baqlaq  bağlaq. 1. bağvaz > pərvaz. nərsənin qırağına 

uzunasına çəkilmiş dar qıraqlıq, kənarlıq. 1. bağlağı. 

bənd. sədd.1. bağdaq. çatı. iskilet. qalırqa. çalurqa. 

çalırqa. çalqır. çalqıra. 1. birlək. yapşaq. qavşaq. qovşaq. 

əklək. qatlaq. yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, 

bağlantı nuqtəsi. 

baqlaqı  bağlağı. bağlaq. bənd. sədd.  

baqlaqırı  < bağlaqırı > paxlaqırı. yer yer qaraya çalan qır at donu.  
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baqlaqo  band. bəd.  

baqlaquluq  bağlaquluq. bağlılıq. bağlı. bağlanmış. mərbut. 

müəqqəd. məsdud. bənd olmuş.  

baqlalanan  - malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar: qarınaltı.  

baqlam  bağlam. 1. bağ. boğı. bağlam. boğuç. büküt. yığın. ip. 1. 

çiq. - barmaq ciq: barmaqların əkləm yeri.  

baqlam  bağlam. bürük. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. ambalaj. 

yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. örtü. örtüc. 

örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. 

paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. sarqı. köynək. gömlək. 1.sərəncam. işin 

sonu. yapdım. sərəncam. aqibət. 1. bağ. dəsdə. tutam. 

dəmət. 1. daha qaplayıcı. mükəmməl. 1. bağlac. 

bağlama aracı.  

baqlama  bağlama. 1. artırma. izafə. 1. sarılma. boyun bağı. 1. 

təkərləmə. dildolağı. qavuştaq. pirsək. nağarat. 1. 

bəndləmə. bədləmə. 1. bügü. bükü. əqd. rəbt. bənd. rəbt. 

əqd. bənd. qurma. təşgil. tənzim. tərtib. - yığva qurma. 1. 

mahnı. mani. bağnı.  
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- üç telli bağlama: yunğar. yonqar.  

- bel bağlama. bel qısış.  

baqlama  bağlama. 1. bağdama. bərnamə. barnama. barlama. 

vernəmə. verləmə. 1. çəkmə. - malqaraya yük çatıb 

çəkmə (bağlama) işləmi: qara qoşu. 1. iki dişli çərxin 

dişlərini birbirinə geçirmə. 1. yapıda döşəmələrin 

dayandığı qalın kiriş, ağac. putrel. 1. nağarat. qavuştaq. 

qovuştaq. 1.bılokaj < bölükə. bölümə. quşatma. 

qurşaqlama. mahasirə. yığnama. nərsəni, nərsələri 

başqalarından ayırma. - özünə bağlama: çəkmə. cəzb.  

- bel bağlama: and içmə törəni. 

- bağlama uyumlarından, akordlarından biri: qaradüzən.  

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi. 

baqlamaq  {bağlamaq. boğlamaq. }. 1. (ğ <> y) baylamaq. bədləmək. 

1. tikləmək. tikmək. nəsb edmək. qayimləmək. tuqmaq. 

tüğmək. əkləmək. otururtmaq. tutub saxlamaq. toqif 

edmək. zəbt edmək. vəz' edmək. səbt edmək. 1. əşmək. 

eşmək. yoxunlatmaq. 1. çırmalamaq. çırmablamaq. 

sarmaq. 1. butqarmaq. bitirmək. bütövləmək. inbatlamaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yetişdirmək. qovuşdurmaq. 1. tuqramaq. bitirmək. 

tükətmək. sətləmək. 1. aylamaq. banmaq. çulqamaq. 1. 

başarmaq. bitirmək. 1. cüddəmaq. çatmaq. 1. danğamaq. 

dolamaq. doldurmaq. durdurmaq. - yarışda onu bağladı. 1. 

düğünləmək. eşmək. 1. evləndirmək. əmələ gətirmək. 

ərdirmək. 1. həng basmaq. həngəmək. qoşamaq. 1. 

qutarmaq. oramaq. 1. saxlamaq. asramaq. 1. sarιmaq. 

sonamaq. taxmaq. tikmək. toxumaq. 1. tomcurmaq. tutmaq 

(buz). yanaşdırmaq. 1. bağrılamaq. bəkitmək. bərkitmək. 

köstəkləmək: qısırmaq. qıstaqlamaq. qaşaqlamaq. 1. 

kökləmək. yükləmək. yapışdırmaq. yığmaq. bir araya 

gətirmək. sarımaq. dolamaq. çırmamaq. 1. tutunmaq. 

sarınmaq. sarmaq. örtünmək. gövdəsi üzərinə qoymaq. - 

yaşmaq tutunmaq. - fitə tutunmaq. 1. ipləmək. sarımaq. 

mərbut edmək. rəbt vermək. - bunun. - bel bağlamaq: əl 

bağlamaq. qullanmaq. hazır olmaq. 1. qılmaq. qıymaq. 

əncam çəkmək. - malla çağırıb nikah qıydırdılar. 1. tutmaq. 

bətdəmək. qapamaq. ilikləmək. rəbt edmək. müttəsil 

edmək. - bir qaya zivib yolu tutdu. 1. biyləmək. bəyləmək. 

qaptamaq. ələ geçirmək. qırmıqlamaq. tükmək. 1. tümək 
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- tü ağzın. - qapını tü. 1. kültürmək. kültələmək. kütləmək. 

buxovlamaq. - ayağı kültürülmüş. 1. sarmaq. yularlamaq. 

- sarmamış sütdən qayaq: qaymaq bağlamadı. 1. tuğlamaq. 

düğünləmək. qapatmaq. köstəkləmək. kişəmək. 1. 

kültürmək. kültələmək. qültürmək < metatez > kütləmək. 

dəmətləmək. birikdirib bir araya yığmaq. 1. qantarmaq. 

baylamaq.  

- yolu bağlamaq: tosmaq. tösmək.  

baqlamaq  bağlamaq. 1. (bir duyğunu, hissi saxlayıb şişirtmək). tutmaq. 

bəsləmək. güdmək. - öc bağlamaq. - bir quram tutmaq: bir 

düşüncə güdmək. 1.mütəkəlləf edmək. 1.dəngəmək (> 

tənidən (fars)). toxumaq. 1.xəbtələmək. xəbt edmək. 

gəptələmək. gəbteləmək < qaptatmaq. 

qapatmaq.1.vermək. - ürək bağlamaq, vermək. 1.dəngə 

vermək. dəngələmək. dəkləmək. dəhləmək. suçlamaq. 

ittihamlamaq. müttəhimləmək. nisbət vermək.1. sarmaq. 

sərimək. tuddurmaq. düğümləmək. 1. quşanmaq. 

taxınmaq. taxmaq. - qılıncın belinə bağladı. 1. qapamaq. 

önləmək. önünü almaq. durdurmaq. mən' edmək. - suyu 

bağla. 1. təxsis edmək. qeyd edmək. - aylıq bağladı. 1. 
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birləşdirmək. daxil edmək. 1. bitirmək. sonuclamaq. 

tamamlamaq. - cümləni bağla. - sözüvü bağla. 1. yapmaq. 

təşgil edmək. 1. uğratmaq. məşqul edmək. - dərnə işləri 

məni bağlır. 1. almaq. - dadlı sözlər bağladı məni. 1. müti' 

edmək. - qanun bağladı. 1. bağmaq. büyüləmək. 

ovsunlamaq. cadulamaq. sehirləmək. 1. bağdamaq. 

birbirinə keçirmək. 1. tərtib edmək. - kitab bağlamaq. 1. 

balğamaq. balyalamaq. taylamaq. yükləmək. dəng 

yapmaq. 1. (pələsənğləmək. < balsamaq < bəlsəmək. < 

bələmək) bulamaq. dolamaq. - dilimə balsadı: dilimə 

bağladı.1.ilikləmək. ilgiləmək. ilişdirmək. 

1.yaraqlamaq.islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. 1. yapışdırmaq. 

atamaq. qoymaq. salmaq. tə'yin, nəsb edmək. 

1.tuturmaq. - çənə altından tuturulan, bağlanan çəgət, 

başörtüsü: çalqı. 1.komalamaq. çatmaq. yükləmək. - al 

bağlamaq: çox sevinmək. 1. qapatmaq. örtüyü, qapağı 

endirmək. 1. kilitləmək. kənətləmək. 1. qadamaq. 

qadağmaq. qadqamaq. ilinləmək. ilindəmək. tikmək. 1. 

qoşmaq. qoşurmaq. - işə qoşmaq: işə qoşurtmaq: işə 
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qaçırtmaq: birinə iş yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə 

qoşurdu. 1. tutturmaq. kipləmək. qapatmaq. qapamaq. 

- nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir 

tikəsi: qataq. qadaq. qanca. çəngəl. 

- içi yağ bağlamaq: içi gülmək. çox sevinmək.  

- iğrəti, taxma, keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq: 

qandağlamaq. çanqallamaq. çəngəlləmək. ilgəkləmək.  

- işi sağlamına bağlamaq: ölçülü ölçünlü, görgütlü tədbirli 

davranmaq.  

- qara bağlamaq: yaslamaq. yas tutmaq. yas saxlamaq.  

- quşaq bağlamaq: qulağ tutmaq. and içmək. mürid, tabe' 

olmaq.  

- buz bağlamaq: buz tutmaq: 1.donmaq. donaqmaq. 

donqamaq. daş kəsilmək. qatılaşmaq. 1.soğumaq. üşümək.  

- dilini bağlamaq: dinməz duruma soxmaq.  

- ət tutmaq, bağlamaq: şişmanlamaq.  

- könül bağlamaq: sevmək. meyl edmək.  

- yara bağlamaq: bəxyələmək. yamlamaq > yəmləmək > 

əmləmək (< yamamaq). pansmanlamaq.  

- əl bağlamaq: əlləri göğüsdə qavuşdurub, sayqı göstərmək. 

divan durmaq. 
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- yol bağlamaq: yol kəsmək.  

- baş bağlamaq: 1. başaqlanmaq. 1. bir yerə bağlanmaq.  

- başını bağlamaq: evləndirmək. evərmək. baş göz edmək. 

- göbək bağlamaq: qarın bağlamaq. şişmanlamaq.  

- ayağını bağlamaq: əngəlləmək.  

- ayaq bağlamaq: təslim olmaq.  

- baş bağlamaq: başlanmaq. başaqlanmaq. çıxmaq. - soğan 

başlandı. - yara başlandı.  

- başını bağlamaq: evərmək. evləndirmək. baş göz edmək.  

- buz bağlamaq: buz tutmaq. buzlamaq. donmaq. donaqmaq. 

donqamaq.  

- buz bağlamaq: buzlamaq.  

- buz bağlamaq: buzlamaq.  

- çənəsin bağlamaq: ağzın qapamaq.  

- hər nə ona bağlıdır: onun altındadır. onun təpgisindədir.  

- iç bağlamaq: göbəklənmək. 

- keçidi tutmaq, bağlamaq: bel kəsmək. 

- qara bağlamaq: yasa oturmaq.  

- ət bağlamaq: ətlənmək.  
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- özünə çəkmək, bağlamaq: etgiləmək. təsir edmək. 

təpgiləmək. cəzb edmək.  

baqlamalıq  bağlamalıq. - iki tikəni, parçanı birbirinə bağlamalıq: 

qarşılıq. qarcılıq. qarıncılıq.  

baqlamıq  bağlamıq. aşımıq. açlamıq. aşlamıq. aşamıq. bir nəyi 

başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir nərsədən 

açma, ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. kavdan. 

kovdan. boyun. boru. 

baqlamlıq  bağlamlıq. bağlanmalı. bağlanacaq dərək olmaq.  

baqlan  bağlan. bağan. bağana (an <> lan: ayrılığı çatdıran ək). 1. 

düşük. çatmadan düşən yavru. saqit cənin. 1. ölü doğan 

quzunun dərisi.  

baqlan  bağlan. baylan. 1. yüksək dağ keçidi. boğaz. 

boyunduruq. 1. yaban qaz çeşiti. anğıt.  

baqlan  bağlan. bəslənmiş. baxılmış. ası (vəhşi) qaz. vəhşi ördək.  

baqlan  şişək. ətli canlı. baruq. - baqlan quzı: yeni, səmiz quzu.  

baqlanaq  bağlana. köprü. bənd.  

baqlanaq  bağlanaq. köprü. bənd.  

baqlanan  bağlanan. 1. tanğılan. danğılan. təngilən. taxılqan. 

qurşanan. 1. uyan. beyə'tli. andlanan. beyə't edən.  
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baqlanca  baxlanca. bəkləncə. barınga. barınağ. oturula gözlənilən 

gizlənilən yer.  

baqlanıq  bağlanıq. bağlanış. arabağlanış. araqatnaşıq. qoyulma. 

iniqad. əqd edilmə.  

baqlanılmaq  bağlanılmaq. üzərinə, öhdəsinə almaq. mütəəhhid 

olmaq.  

- nərsiyə uyunmaq, bağlanılmaq. izlənmək. izdənilmək. 

iztənilmək. izərnilmək. - bu mod izlənilmir daha. 

baqlanış  bağlanış. 1. bağlanıq. arabağlanış. araqatnaşıq. 

qoyulma. iniqad. əqd edilmə. 1. bağlanma. birkinmə. 

birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. 

qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. 

iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. 

iltihaq. mülhəq, vəsl olma.  

- arabağlanış: araqatnaşıq. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. 

iniqad. əqd edilmə. 

baqlanış  bağlanış. 1. ilimtə. arağatnaşıq. alaqa. ilimti. 1. bağlantı. 

munasibət. görə.  

baqlanış  bağlanış. maamilə.  

baqlanışmaq  bağlanışmaq. qarışmaq. düğün düşmək.  
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baqlanqışmaq  bağlanğışmaq. sözləşmək. əhd edmək.  

baqlanma  bağlanma. 1.ilişik. ilgi. ilişgi. bağ. yaxınlıq. sevgi. rabitə. 

irtibat. münasibət. toxuş. töküş. səbəb. 1.mənimsəmə. 

tabe' olma. 1.uyma. andlama. beyə't. 1. bağlanış. 

birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. 

əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. 

saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. 

görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma.  

- sonuca bağlanma: sonuc doğurma. nəticələnmə. 

baqlanma  sarılmaq. ulanmaq. zəncirlənmək.  

baqlanmaq  bağlanmaq. 1. aşıq olmaq. vurulmaq. qapanmaq. söz 

vermək. ilişmək. ilgilənmə. anlaşılmaq. 1. çiyrimək. kəsilmək. 

qapanmaq. doymaq. 1. düğünlənmək. ara vermək. uzaq 

qoymaq. - iki ölkə ortası bağlanmaq. 1. boğlanmaq. 

banmaq. - qoy bandı. 1. yaprulmaq. yapışmaq. 

yıpranmaq. 1. sağlanmaq. əsaslanmaq. tutulmaq. 

qapılmaq. girlənmək. girə düşmək. - nə bağlanmısan bu 

işə. - yaman yerə bağlandıq. - gözü bağlı: qəfil. qafil. 1. 

sarınmaq. bürünmək. quşanmaq. 1. tapınmaq. təpinmək. 

1. baymaq. bağmaq. mülhəqq olmaq. dayanmaq. 
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tözmək. dözmək. tuqsurmək. tüqsürmək. tuqusmaq. (< 

tuq. tüq: bağlı. duruq). 1. kürənmək. pərhiz edmək. 1. 

qaypanmaq. qayınmaq. gizlənmək. örtünmək. 

qurşanmaq. qapınmaq. sığnaqmaq. qapanmaq. 

təhəssün edmək. 1. tuqulmaq. qollanmaq. nəsb olmaq. 

mənsub olmaq. 1. tükülmək. düğümlənmək. alışmaq. 

düzəlmək. intibaq edmək. alışmaq. töllənmək. iləşmək. 

alışmaq. həsrət çəkmək. duyqulanmaq. 1. bağımlı olmaq. 

boysunmaq. uymaq. - dili baylanmaq: dili tutulmaq. 

qonuşamamaq.  

baqlanmaq  bağlanmaq. 1. sarılmaq. rəbt olunmaq. 1. mütə'əhhid 

olmaq. sözlənmək. söz vermək. 1. vurqunmaq. 

vırqınmaq. bağlılıq göstərmək. müntəsəb edmək. 1. 

quşanmaq. 1. sonuclandırılmaq. nəticələndirilmək. - soru 

nasıl bağlandı. 1.danğılmaq. təngilmək. taxnılmaq. 

qurşanmaq. 1.geyinmək. bürünmək. tutunmaq. 

1.geyinmək. bürünmək. tutunmaq. 1.ilgənmək. ilinmək. 

təəllüq tapmaq. 1.quruşmaq. kilitlənmək. 1.uymaq. 

andlanmaq. beyə't edmək.1.tutulmaq. - dili bağlanmaq: 

dili tutulmaq. 1. düşmək. alışmaq. qarışmaq. - alkola 
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düşmüş bir. - qorxmazlığa düşük: qorxmayan. 

1.mənimsəmək. tabe' olmaq. - bu sözləri mənimsədi. 

1.dürülmək < > bürülmək. bitirmək. sonətmək ( < sona 

ərdirmək). 1.güvənmək. dayanmaq. e'timad edmək. 

1.gözü bağlı olmaq. tutulmaq. büyülənmək. 

- andacı bağlanmaq: andac dürülmək: işi bitirilmək.  

- bir yerə bağlanmaq: baş bağlamaq. - gözü bağlanmaq: 

qıflətə düşmək. 

baqlanmış  - bağlanmış su: donmuş su. 

baqlanmış  bağlanmış. 1. bağlaquluq. bağlılıq. bağlı. mərbut. 

müəqqəd. məsdud. bənd olmuş. 1. ərsə. iris. (< 

ərdirmək). (> irs). sovğa. gətirilmiş. çatdırılmış.  

baqlanşıq  bağlanşıq. 1. arağatnaşıq. birikə. rabitə. 1. əhdnamə.  

baqlanşıq  bağlanşıq. əhd.  

baqlantı  bağlantı. 1. bağ. ilişgi. uluc. uluş. ulaqçı. ulaştırıcı. 

bağlayıcı. xəbərci. 1. and. sözləşmə. bağaç. bağıc. bıçıq. 

və'də. əhd.  

- baqlantı qurmaq: baylaşdırmaq: baqlaşdırmaq. ilgi qurmaq. 

təmas qurmaq.  
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baqlantı  bağlantı. 1. tutnuş. tutşunuş. dayanışma. ilgi. bağ. rabitə. 

ara. ilişik. ilişgi. bağlılıq. dəngə. tanğı. ilinti. oran. bağ. 

ilgi. irtibat. munasibət. 1. qarlanquc qarlanquç. qarlanqıc. 

rabitə. 1. ilişgi. bağlantı. irtibat. 1. ilgi. bağlantı. əlaqə. 1. 

tə'əhhüd. bağlantı. məcburiyyət. 1. rabit. bağlantı. 1. 

oranş. oran. oranma. qərar. sözləşmə. ölçüşüm. 

ölçəşmə. qərardad. maamilə. 1.bağlayıc. bağ. bağlac. 

bağlam. bürük. ambalaj. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. 

duvaq. tutac. peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. 

qapaq. qapa. qapal. qapan. qapam. sarqı. köynək. 

gömlək.  

- bağlantı qopuqluğu: qəti' irtibat.  

- dışarla bağlantısı olmayan yer: qapalı bölgə.  

- soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma: qan 

bağı.  

qardaşqanı.  

- dəğişik uyqulamalara, işlətmələ, yönətlərə yol açan 

bağlantı: qardan. qayırdan. qayıran.  
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- iltisaq, bağlantı nuqtəsi: yapşaq: bağlaq. birlək. qavşaq. 

qovşaq. əklək. qatlaq. yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. 

baqlantılı  bağlantılı. 1. mərbut. irtibatlı. 1. tutnuşlu. tutşunuşlu. 

ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. 

tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. 

iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. 

bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. munasibətli.  

- bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf: hərfi izafə. 

baqlantısıyla  bağlantısıyla. tutnuşiylə. nərsədən ötürü. dolayısiylə. 

ötürü. üçün. dolayı. illətə görə. səbəbilə. munasibətiylə. 

baqlantısız  bağlantısız. 1. qırıq. sapsız. 1. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. 

ölçüsüz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. 

ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. 

bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. 

mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. 

munasibətsiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın.  

baqlantısızlıq  bağlantısızlıq. bağımsızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. 

tutnuşsuzluq. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. 

iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. 

ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. 
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dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

baqlar  bağlar. ilşiklər. ilişiklər. ilişgilər. irtibatat. rabitələr. - 

bağlar kəsik: rabitələr kəsik. 

baqlasan  - iti quyruğundan bağlasan, çöldə dayanmaz. (şaxdadan. 

soğuqdan).  

baqlaş  bağdaş. bağlaş. sapdaş. 1. dizə çöküb, baldırları çarpaz 

altına yığıb ourmaq. 1. üzbə üz, yanbə yan oturmaq, 

əğləşmək. 1. yarış. barğış.  

baqlaş  bağlaş. qurqal. qoğal. müctəme'.  

baqlaşçı  bağlaşçı. bağdaşçı. bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 

baqlaşçılıq  bağlaşçılıq. bağdaşçılıq. bağşınçılıq. bağnışçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. birəşçilik. 

birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 
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birlikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. 

irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

baqlaşıq  bağlaşıq. əhdnamə.  

baqlaşıq  bağlaşıq. müttəfiq.  

baqlaşıqlıq  bağlaşıqlıq. müttəfiqlik 

baqlaşım  bağlaşım. bax > bağlaşma.  

baqlaşış  bağlaşış. bax > bağlaşma.  

baqlaşlamaq  bağlaşlamaq. bağdaşmaq. sapdaşmaq. barğışmaq. 

yarışmaq.  

baqlaşma  bağlaşma. bağlaşım. bağdaşma. bağdaşım. 1. bağlaşış. 

bağdaşış. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. 

anlaşış. andlaşma. andlaşım. andlaşış. sözləşmə. 

sözləşiş. sözləşim. ittifaq. 1.imtizac. 

baqlaşma  bağlaşma. birləşmə. sözləşmə. uyuşma. bağdaşma. ittifaq.  

baqlaşmaq  bağlaşlamaq. bağdaşmaq. 1. sapdaşmaq. barğışmaq. 

yarışmaq. 1. uyuşmaq. uzlaşmaq. 1. uymaq. mütabiq 

gəlmək. 1. kitməkləşmək. kitəşmək. kitləşmək. 

kilitləşmək. birkişmək. müttəhid olmaq.  
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baqlaşmaq  bağlaşmaq. bağdaşmaq. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. 

birkilmək. irkinmək. birkinmək. müttəhid olmaq.  

baqlaşmaq  bağlaşmaq. bəkləşmək. bağdalaşmaq. 1. bəsləşmək. 

yarışmaq. dartışmaq. çəkişmək. 1. bir birinə bağlanmaq. bir 

işə bir sözə bağlnmaq sarılmaq. qovllaşmaq. əhdləşmək. 

bağlaşıq (əhdnamə) qollamaq, imzalamaq.  

baqlaştı  bağlaştı. bağdaştı. barşıntı. bağşıntı. bağnıştı. irkinti. 

birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. 

irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad. 

müttəhid olma.  

baqlat  bağlat. bağıt. barat. balıq. balıt. boluş. bolut. ölçüt. qırma. 

qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. 

dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. 

yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. 

qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 

qənaət.  

baqlatınmaq  bağlatınmaq. yapşdırılmaq. atanmaq. qoyulmaq. 

salınmaq. tə'yin, nəsb edinmək. 
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baqlatış  bağlatış. bağlatma. atıvermə. atıveriş. isnad. isnad edmə. 

1.dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. 

söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. 

yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. 

yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. 

dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. 

təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. 

ittikalatış. 1.atmaca. qara çalma. iftira. böhtan. 

baqlatma  bağlatma. bağlatış. atıvermə. atıveriş. isnad. isnad edmə. 

1.dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. 

söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. 

yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. 

yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. 

dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. 

təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. 

ittikalatış. 1.atmaca. qara çalma. iftira. böhtan. 

baqlatmaq  - özünə bağlatmaq, ilgilətmək: könül qazanmaq. ürək 

almaq. 
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baqlatmaq  bağlatmaq. 1. əsaslandırmaq: sağlatmaq. 1. qapatmaq. 

tıkatmaq. bükətmək. kəsdirtmək. durdurmaq. tə'tillətmək. 

1. quşatmaq. quşandırmaq. taxdırmaq. - yaraqlıq 

taxdırmaq. 1. buxcalatmaq.  

baqlatmaq  bağlatmaq. rəbt eddirmək.  

- yaşama bağlatmaq: yaşamağa ilgiləndirmək, sevindirmək. 

- yara bağlatmaq: yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< 

yamamaq). bəxyələtmək. pansmanlatmaq. 

baqlav  bağlav. bağ. düğüm. dügün.  

baqlava  (< bağlamaq). 1. bağla. bağ. köstək. 1. bağlama.  

baqlava  bağlava. - bağlava oxşarlı bir dadlı: qadınbarmağı. 

baqlayan  - arabanın, daşqanın təyərlərin birbirinə bağlayan ox: 

qaylanqıç. mil dəng. mil ləng. 

baqlayan  - iki sözü aralığına qoyulub, birbirinə bağlayan cızıq: qaş.  

baqlayan  - neçə nərsəni birbirinə bağlayan ortaq (vasit) arac: 

qartavıl. qarzavıl.  

baqlayan  - neçə nərsəni birbirinə bağlayan parça, tikə, nərsə: 

qanğırıq. qağnırıq. qandırıq.  

baqlayan  - neçə nərsəni birbirinə bağlayan tikə, bağ: qarlanquc 

qarlanquç. qarlanqıc. rabit.  
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baqlayan  - tutduran, bağlayan, donduran ayqıt: donquz.  

baqlayan  - yerləşim ocaqların birbirinə bağlayan yol: qara yolu.  

- dövənlə boyunduruğu bağlayan böyük ''l'' biçimindəki 

ağac: qaraox qaravü.  

baqlayan  bağlayan. ilgələyən. - iki nərsəni birbirinə ilgələyən, 

bağlayan bağ, qol: qamıldır. qapıldır. çapıldır. 

baqlayan  bağlayan. tutan. qapan. qapıyan. qapır. (bir açıq nərsəni 

tutan, qapan, bağlayan nərsə).  

baqlayan  ulan. ulaç. ulaştıran. bağlayıcı. birləşdirici. etgiləyici.  

baqlayıb  - bağlayıb bitirmək: qapaqlamaq. qapqatmaq. 

bayqanlətmək.  

baqlayıc  bağlayıc. bağ. bağlac. bağlantı. bağlam. bürük. ambalaj. 

yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. örtü. örtüc. 

örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. 

paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. sarqı. köynək. gömlək.  

baqlayıcı  bağlayıcı. muqəyyəd edən. gücləyən. məcbur edən. - 

bağlayıcı buyruq. 

baqlayıcı  ulan. ulaqçı. ulaç. ulaştıran. bağlayan. ulaştırıcı. 

bağlantı. xəbərci. birləşdirici. etgiləyən.  
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baqlaz  bağlaz. balğaz. güpün. güp. ağır, iri, uzun saplı döğəcək, 

çəkic. - bağlaz, balğaz kimi: çox güclü, sərt yumruq.  

baqlazlamaq  bağlazlamaq. balğazlamaq. güpləmək. güpəmək.  

baqlı  - bağlı: rabitə.  

baqlı  - bir işə, olaya asılı, bağlı olan olay: kölgəolay. ana 

sonucdan doğan yan sonuc.  

- göbəkləri birbirinə bağlı olan: sürəkli bir arada olan, heç 

ayrılmayan.  

baqlı  - nərsiyə uymaq, bağlı olmaq: izləmək. - modu izləmək.  

baqlı  bağlı (v <> ğ ) bavlı. 1. bəsili. bəsli. ədəbli. tərbiyətli. 1. 

irkəlik. ərköyül. 1. tovlı. iti. səriül hərəkət. 1. tikrə. tirə. 

qapalı. 1. bağlaquluq. bağlılıq. bağlanmış. bikik. bıqıq. 

bükük. bənd. cılqı. cılağı. kip. bitöy. birbirinə yapışış. 

vəsl. peyvəsdə. mərbut. müəqqəd. məsdud. bənd olmuş. 

1. yataq bağlısı. boğmaça. boğça. buğça. sorquc. 

sarquc. piçet. çarşov. böyük çadır. 1. bağıl. boğca. bavıl 

(< bağ). 1. bağımlı. qadağalı. qolqarama. qolqadaxlı. 

bazman. uyqan. tabe'. müti'. 1. burc. boğun. düğün. 

taxıntı. tutuq. ilişkin. ilişik. qaraşlıq. qaraş. məsələ. 

mərbut. 1. endik. könülküş. köniqu. qomarlıq. adət. 1. 
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yandaş. bitişik. müttəsil. 1. > bəfalı. içdən. sadıq. 1. tatllı, 

tünlü, sıx olan durum. - bağlıgün: tünlugün. 1. dizi. dizili. 

dizgi. ulam. 1. bağla. bəfalı. yanı başında. yanbaş. 

yanında. yaxın. sadiq. 1. bavul. buxca. sandıq. 1. bəkli. 1. 

kitli. kilitli. qapalı. turan. duran. 1. vəqf. 1. baqi. 1. qapalı. 

qapanmış. keçilməz. işləməz. yubat. məəttəl. məsdud. 

tutuq. tıxıq. məsdud. - tutuq yol. - qapalı göz. - qapalı qapı. 

- qapalı yol. - qapalı çarşı. 1. ilişik. üzər. dayir. dəğir. 

dəğrə. görə. ataşa. mərbut. mütəəlliq. - siz üzərə qonuşma 

açıldı. - bu iş üzrə çalışın. 1. qatıv. kölə. qul. sərbəst 

olmayan. 1. meşok. meşik. beşik. başoq. bağşıq. çuval. 

1. bağı olan. ilək. ələk. ilgisi olan. bavlu. bəfalı. sadiq. 1. 

baylalı. bağlalı. ilgili. 1. bəfalı. bayrı.  

- bağlı olmaq: baymaq. bağmaq. uymaq. tabe' olmaq. müti 

olmaq.  

- bağlı bir düzü: tutaş. bitişik. yapışıq. peyvəsdə.  

- gözü bağlı oyunu: kor əbə: əbə köməci: bir neçə kişi cocuq 

(:nəfər uşaq) olub, birinin gözlərin bağlayıb, başqalarının 

çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir oyun.  

baqlı  bağlı, tə'til. gün. - bağlı, tə'til gün: dinənc gün.  
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baqlı  bağlı. - səni öpüb qoxlağa doyamadım, uçub getdin, bağlı 

yollar, varamadım. 

baqlı  bağlı. 1. durduruş. dayalış. buraxış bıraxış. qapalış. tə'til. 

1. qapalı. dayalı. durmuş. dayanmış. 1.bağlı. dərək. 

mərbut. - mənə dərək bir nə yox. - sənə nə dərək: sənə nə. 

1. kip. bərk. möhkəm. 1. qapıl (> ğafil). xəbərsiz. 1.asılı. 

avanaq.1.dəgişli. mərbut. irtibatlı. dəxli olan. - mən dəğişli 

bir nə yoxdur. - bunun sizə nə dəgişi. 1.balya. balğa. tay. 

yük. 1.asılı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. 

çəkişgin. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. 

dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. 

vəzifəli. sevgin.1. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. əkli. taxılı. 

amərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir.1. 

qapıq. yapıq. 1.qoşu. ev ağrıqları, vəsayili. yeşik. yaşıq. 

eşik (< yaşmaq: örtmək). yük.1.mərbut.qapatılmış. 

öngəlmiş. qabaqlanmış. qabağı alınmış. - suyun önü 

bağlı. ilşikli. ilişikli. 1. birinə görə aşağı yer, dərəcə. tabe'- 

baxanlığa bağlı. 1. sadiq. enik. yenik. tabe‟. 1. nərsədən 

ötürü. üzündən. təvəssütü ilə. bilvasitə. zimnən. muqtəzasiylə. 

cəhətiylə. 1.rəbtli. irtibatlı. mərbut. 1.yapat. qapat. qaraq. 
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qaranlıq. 1.tə'til. 1. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 1. mərbut. 

1. buxca. 1.tabe'. mənsub. bəsdə.1.yapus (> əbus) yapılı. 

qapalı. boğnaq. somurtqan. əkşi. asıq. sallaq. 

qaşqabaqlı. 1.keçmə. tə'til. 1.baxlı. düşərli. şanslı. 

nəgələli. uğurlu. başarlı. 

- bağlı olmaq: baxmaq.  

- heç bir nəyə bağlı, tabe' olmayan: başboş. başıboş. özgür. 

özbaş. tarğan. tərxan. taylaq. tayqan. 

- gəlib gəlməməyim, işlərimə baxır.  

- bağlı baxcalı: yaşıllıq, verimli yer.  

- gözü bağlı:qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. 

korsan( < kor). cahil. qafil. 

- başı bağlı: adaqlı.  

- boynu bağlı: enik. yenik. müti‟. 

- bağlı olaraq: dolayısiylə. - bağlı könül: aşiq. sevən. 

baqlı  bağlı. bağımlı. işligil. işlik. işgili. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. 

iləkli. iltəli. iləli. ilintili. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 
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bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd. 1.işilik. işli. işgil. işilik. işli. işgil. görəvli. 

daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. 

baqlı  bağlı. bağıt. bağdalı. qatıq. qatlı. qaplı. kipli. kipəli. atıt. 

atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

baqlı  bağlı. bağıt. bağlı olan. ayid. mərbut. - kimə bağıt 

danışırsız.  

baqlı  bağlı. boxca. buxca. boğca. dəng. dəngə. tay. yeşik.  

baqlı  bağlı. çatma.  

baqlı  bağlı. dəxl. ilişik. mərbut. - sənə ilişik değil. - bu kimə 

ilişik. - ilişiksiz işlərə qarışma. - orası mənə ilişikdir. - əlidən 

vəliyə nə ilişik. - bu konuya ilişik kitablar. 

baqlı  bağlı. enik. yenik. məsqut.  

baqlı  bağlı. örtülü. qapal. qabal. qapala. qabala. 

baqlı  baxlı. bəxli. bəxtli. talehli. xoşbəxt. varıqlı. barıqlı. qarqıl. 

varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı.  

baqlı  baxlı. yaratışlı. yarayışlı. yaratılı. başarılı. başarlı. 

düşərli. şanslı. nəgələli. uğurlu. mutlu. qutlu. müvəffəq. 

nailiyyətli.  
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baqlı  ilikli. qapalı. düğməli.  

baqlı  ilişgin. mərbut.  

baqlı  qapalı. örtülü. məhrəmanə.  

baqlı  qapqa. xələt. ərməğan. qonca. sovğat. 

- açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün: iş günü.  

- bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf: hərfi izafə. 

- gözü bağlı oyunu: koraba. qaraba. qaraçəpiş. qaraçapış.  

- ''gözü bağlı'' oyunu: qaraçəpiş.  

- gözü bağlı: qafil. uyuq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. 

aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil.  

- içə bağlı: iççil. içsəl. içək. gizli.  

- qanla bağlı: qanla ilgili: qanlıq. hematik.  

- qanuna bağlı, mərbut olan nərsə: yontalıq. yonatlıq. 

yönətlik. yöntəlik. qadalıq. qadallıq. yasalıq. düzüklük.  

- qapalı, bağlı otaq: qamoda. qapoda. 

- mal qaranın bağlı olduğu ipə dolanaraq boğulması: 

qabadüşmək. qapadüşmək. - qoyunu qıssa bağla, 

qabadüşər. 

- tanrıya bağlı, ilgili, ilgəli: uluq. ulğu. ilahi. tansuq. 

baqlıc  bağlıc. muqəyyəd.  
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baqlıca  bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. 

saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

baqlıdan  bağlıdan. bağlıca. yaşrıdan. yasutca. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. 

saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

baqlıdır  bağlıdır. qaldı. asılıdır. - sizə qaldı.  

baqlıq  bağlıq. 1. mərbut. 1. müəqqəd. 1. məsdud. 1. moquf. 1. 

moqufə.  

baqlılıq  - inanc, sanıc bağlılığı olanların ilişgisi: qardaş. - din 

qardaşı. - yurd qardaşı.  
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baqlılıq  bağlılıq. - nərsiyə olan bağlılıq: inam. inan. iman. inanc. 

işən. işənc.  

baqlılıq  bağlılıq. - utanğaçlıqdan, kişilikdən, bağlılıqdan çıxıb, 

sıyrılmış kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik göstərmək: 

noxdasın qırmaq. qabaq çiçəyi kimi açılmaq. 

baqlılıq  bağlılıq. 1. bağıntı. oran. sıxındıq. ilinti. ilgi. ölçü. nisbət. 

1. sığındıq. sığınlıq. sədaqət. 1. bağlaquluq. bağlanmış. 

mərbut. müəqqəd. məsdud. bənd olmuş. 1. tutuqluq. 

tıxıqlıq. məsdudluk.  

baqlılıq  bağlılıq. 1.dəngə. tanğı. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət. ilinti. oran. bağ. ilgi. irtibat. 1.tabeiyyət. 

mərbutluq. 1.tutaq. ilgik. ilgili. duraq. mərbut. 1.düğünlük. 

kompileks.  

baqlılıq  bağlılıq. bağıtlıq. istəm. istək. istənc. istəş. inanc. iman. 

e'tiqad.  

baqlılıq  baxlılıq. bəxlilik. bəxtlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. varıqlıq. 

barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq.  

baqlılıq  baxlılıq. bəxlilik. bəxtlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. varıqlıq. 

barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq.  
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baqlımaq  bağlımaq. bavlımaq ( < bağlama). ovçuya yardımçı 

heyvanları ova alışdırmaq (bir işə, alışıqlığa bağlama) 

işi.(it, quş kimi).  

baqlışmaq  bağlışmaq. cılqışmaq. cılağaşmaq. mərbut olmaq. 

peyvəsdə olmaq.  

baqluq  bağluq. - böyük pulluq, bağluq, saxluq: qutan. qotan.  

baqlun  bağlun. təntik. (< təqnik. tuquq). vurqun. məcnun.  

baqma !  baxma !. sayma !. güvənmə !. bağlanma !.  

baqma  - bir gözlü baxma, iki gözlü bax, bir gözlü baxmaq, şeytan 

işidir. 

baqma  - çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma. 

baqma  - dışına baxma, dişinə bax, dişinə baxma, işinə bax. 

baqma  - kaçına baxma, içinə bax: sanına baxma, qanına bax.  

baqma  - saqqalın ağına baxıb, yaş verib, ağsaqqal deyib baş verib. 

baqma  bağma. bağça. boğça. boğma. bağ. bağıq. bağıt. bağat. 

düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. 

küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. 

tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

baqma  baxma. 1. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. 1. 

tumar. gözətmə. 1. baxanlıq. gözətmə. nəzarət. 1.baxım. 
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baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. mayna. 1.baxış. 

göz. - bir göz at: bir bax. 1.baxış. qaraş. qarayış. qaranış. 

nəzəriyyə. yanaşma. yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım. 

1.çala. - bir çala. 

baqma  baxma. qarav. baxış. nəzər.  

baqmaq  - çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq: pıçaq 

yalamaq. qılıc yalamaq. ülgüc yalamaq.  

baqmaq  - hərkim gedir aşına, baxmır nələr gəlir başına. 

baqmaq  - ışıl ışıl baxmaq: sevincindən gözləri pırıl pırıl yanmaq.  

- iyi görmək üçün incəliklə (diqqətlə) baxmaq: qaramaq.  

- qara qara baxmaq: bər bər, sərt sərt, bərk bərk baxmaq.  

baqmaq  - qısıq gözlə incələmək, baxmaq: göz ucuyla süzmək.  

baqmaq  - maraqla, diqqətlə baxmaq: izləmək. gözləmək. incələmək. 

- uşaq pişiyi gözləriylə izləyir.  

baqmaq  - nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq: göz dalmaq.  

baqmaq  - özünə baxmaq: dincliyin pozan olub bitənə aldırmamaq, 

olardan qaçınmaq.  

baqmaq  - yoluna baxmaq: (birin) gözləmək.  

baqmaq  baxmaq. 1. baxmaq. uymaq. bağlı olmaq. tabe' olmaq. 

müti olmaq. 1. bağlanmaq. mülhəqq olmaq. 1. aylanmaq. 
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nazir olmaq. açılmaq. 1. bəsləmək. 1. baxmaq. bəkmək. 

qaramaq. gözləmək. - baxa baxa. birdən. ansızın. 1. 

sormaq. tikşirmək. aramaq. ilikləmək. 1. bağlamaq. 1. 

gözükmək. bala bala öyrənşimək. adətlənmək. 1. 

bayqamaq. qayğumaq. qarumaq. qoruğmaq. diqqət 

eləmək. sınamaq. dənəmək. 1. boyun əğmək. tabi 

olmaq. 1. baş vurmaq. 1. qayırmaq. görmək. təvəcüh 

edmək. məşğul olma. işləmək. 1. yoxlamaq. mayna 

edmək. 1. dolandırmaq. idarələmək. idarə edmək. 1. 

aramaq. yoxlamaq. dəğmək. - ağıza baxmaq: birinin 

sözünə uymaq. sözündən çıxmamaq. 1. gözləmək. 

sağınmaq. sakınmaq. ( q <> y ) sayınmaq. çəkinmək. 

ehtiyatlı olmaq. ehtiraz edmək.  

- gözü ilə (nəzəri ilə) baxmaq. saymaq. tutmaq. - özün yoxsul 

tutur. - özüvü az tutma. - bunu kim üçün üstün tutursuz.  

- qapıdan baxmaq: {1. evə qapanıb çıxamamaq. - qış 

soyuğu, bizi evə soxub qapıdan baxdırdı. 1. bir yerə 

girmədən, ora tələsik baş vurmaq}.  

- yan baxmaq: kinlə qıyınla baxmaq.  

- dik dik baxmaq: tikləşmək.  
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- qarşısına geçib baxmaq: qarşıdan baxmaq: türsləmək.  

- iti diqqətlə baxmaq: qaraqmaq.  

baqmaq  baxmaq. 1. gözləmək. seyr edmək. 1. araştırmaq. - bax 

gör hardadır. 1. bəsləmək. yetiştirmək. - güllərə baxdı, iyi 

gəlişdi. 1. geçimini sağlamaq. - uşaqlarına kim baxır. 1. 

mayna edmək. 1. görəvli olmaq. - diləkçələrə (təqazalara) o 

baxmır. 1. dənəmək. tədqiq edmək. - bu paltara bax gör 

biləvə olur. 1.bağlı olmaq. - gəlib gəlməməyim, işlərimə 

baxır. 1. yönü, üzü dönük olmaq. - evi gölə baxır. 1. 

bənzəmək. çalmaq. oxşamaq. andırmaq. - onun boyası 

sarıya baxır. - bu boya nəyə baxır. 1. qavramaq. 

anlamaq. aydınlanmaq. görmək. dərk edmək. - baxıdım 

ki çoxa baxır, vaz keçdim. 1. bağmaq. bağlamaq. 

büyüləmək. ovsunlamaq. cadulamaq. sehirləmək. 1. 

baxmaq. çözələyib, araştırıb qoymaq. gözəmək. 

gözəmək gözləm yapmaq. 1.göz atmaq. nəzər qılmaq. 

1.gözəmək. göz edmək. rö'yət edmək.  

- iticə, hislə əğri baxmaq: gözlərini devirmək, çevirmək.  

- neçiyə baxır: neçiyə çıxır, gəlir.  

- qarpıza bax qarpıza: qarpıza gəl qarpıza.  
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- çox özənlə, diqqətlə baxmaq: göz kəsilmək.  

- qolayına baxmaq: dinc, rahat yolu seçmək.  

- dik dik baxmaq: qıyın qıyın baxmaq.  

- əlinə baxmaq: birinin yardımıyla keçinir durumda olmaq. 

- ağzına baxmaq: sözünə uymaq. sözündən çıxmamaq.  

- ağzının içinə baxmaq: çox özənlə dinləmək.  

- ağzına baxdırmaq: çox gözəl qonuşmaq. 

- başının çıxarına, çarəsinə baxmaq: öz sorusun, çətinliyin 

açmağa, həll edməyə çalışmaq.  

- bax mənə: mənə bax: baxarmısın: baxsana.  

- baxın: bax bir: iştə. daha. şimdi. imdi. indi.  

- daha gəl.  

- bəl bəl durub baxmaq: səfeh səfeh, şaşqın, durqun 

anlamsızca baxmaq. tumuxmaq.  

- bir baxmaq: bir, əş görmək. əşit tutmaq.  

- əğri baxmaq: yaman istəklə, qızqınlıqla baxmaq.  

- hamısı neçiyə baxır: çıxır. gəlir.  

- onarıb, baxımını yapmaq: əldən keçirmək. gözdən keçirib 

düzəltmək.  
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- baxarsın: olur ki.  

- baxarsın bağ, baxmasın dağ olur.  

baqmaq  baxmaq. görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. iktifa 

edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq.islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. 

təyərləmək. qavramaq. aydınlanmaq. anlamaq. dərk 

edmək.  

baqmaq  baxmaq.baştarmaq. qaştarmaq. yönətmək. aparmaq. 

qayırmaq. bəsləmək. qorlamaq. qorumaq. gözləmək.  

baqmaq  izləmək. seyr edmək. əğlənmək. uğraşmaq. - tilvizyonu 

uzaqdan, gendən izləyəmmirəm. - siyasi olayları dolaylıda 

olsa izləyirəm.  

baqmaq  qarşımaq. qarşamaq. qaramaq. gözetmək. gözətmək. 

gözləmək. 

baqmaqsamaq  bağmaq. 1. ayağların dolaşıq, çalpaşıq, çarpıq, çolaq, əğri 

basaraq yerimək. - bəyin qızı baymaqsada evdə qalmaz. 1. 

dabanı əğri basmaqdan ağzı əğrilmiş ayağqabı.  

baqmamaq  - (kitabın, nərsənin) heç üzünə belə baxmamaq: qapağın 

açmamaq. 
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baqmamaq  - iyi gözlə baxmamaq: nərsə yolunda, sapında, həqqində iyi 

düşünməmək.  

baqmamaq  baxmamaq. ilgilənməmək. diqqət edməmək.  

- ardına baxmamaq: dalına baxmamaq. aldırmamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq. iti qaçmaq. 

baqmasın  - məni qoyub, yana baxmasın gözün. 

baqmatan  - geriyə baxmadan: (- bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə 

baxmadan, iticə, ilqarına ilərləmək: baltalamaq).  

baqmatan  baxmadan. - bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım 

çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, 

itlər hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

baqmayan  baxmayan. - böyüyün sözünə baxmayan börüyə börüyə 

qalar.  

baqmayaraq  - istərliyinə baxmayaraq: vacibliyinə qarşıt.  

baqmaz  - dönəm (zaman) geçmişə baxmaz.  

baqmaz  - heç nəyə baxmaz: mülahizəsiz. qıycı. qıyan. qıyıcı. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim.  

baqmaz  - sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna. 
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baqme (fars)  < boğma: boğaza taxılan boyun bağı.  

baqmısızlıq  bağmısızlıq. bağımsızlıq. ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. 

azadlıq. müstəqillik. istiqlal.  

baqmışi  baxmışi. görülmə.  

baqmıyaraq  - bundan belə: buna baxmıyaraq: bunu saymıyaraq: lakin. 

və leyk. və lakin. vəli. 

- çox dedim, lakin (amma) genə getdi: çox dedim, bundan 

belə genə getdi. 

baqmu  qabiliyət. yetənək. yetnək. istedad. qabiliyət.  

baqmulu  yetənəkli. istedadlı.  

baqmuzsuz  yetənəksiz. qabiliyətsiz.  

baqna  bağna. bağnaq. bağanaq > ( b <> m ) mağna. mağnaq. 

mağanaq. (< bağlamaq). (neçə enli ağacı birbirinə 

bağlayaraq yapılan qayıq) böyük sala, salaq, salqa. 

güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük yük qayığı.  

baqna  bağna. pillə. basamağ. - on bağnalı pillə.  

baqna  bağna. toqlı. toğlı. toxlı. quzu.  

baqnaq  bağnaq. bağna. bağanaq > ( b <> m ) mağna. mağnaq. 

mağanaq. (< bağlamaq). (neçə enli ağacı birbirinə 

bağlayaraq yapılan qayıq) böyük sala, salaq, salqa. 

güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük yük qayığı.  
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baqnaq  bağnaq. börkə paltar bağlanan bəzəkli nələr.  

baqnaşış  bağnaşış. bağnaşma. bağşınma. bağşınış. (yarıq, ayrıq, 

qırıq, sınıq nərsədə). barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. 

birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. 

bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. 

ilnəşmə. ilnəşiş. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. 

sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. 

ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. 

əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. 

vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  
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baqnaşma  bağnaşma. bağnaşış. bağşınma. bağşınış. (yarıq, ayrıq, 

qırıq, sınıq nərsədə). barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. 

birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. 

bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. 

ilnəşmə. ilnəşiş. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. 

sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. 

ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. 

əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. 

vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

baqnaşma  bağnaşma. bağşınma. bağşınış. bağnaşış. birləşmə. 

birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişmə. 
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bitnişiş. çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. 

çapnışma. çapnışış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. 

tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. 

düşnüşmə. düşnüşüş. ərnişmə. ərnişiş. qaynaşma. 

qaynaşım. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşış. 

qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşış. tutnuşma. 

tutnuşış. ittisal. vəsl olma.  

baqnaz  bağnaz. mütəəsib.  

baqnazıq  bağnazlıq. təəssüb 

baqnı  bağnı. mahnı. mani. bağlama.  

baqnışçı  bağnışçı. bağşınçı. bağdaşçı. bağlaşçı. barşıqçı. barşınçı. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 

baqnışçılıq  bağnışçılıq. bağnışçılıq. bağşınçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. 

birəşçilik. birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. 

birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. 
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birkinişçilik. birlikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. 

irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

baqnışmaq  bağnışmaq. bağşınma. barşınmaq. bağdaşmaq. 

bağlaşmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. 

birkilmək. irkinmək. birkinmək. müttəhid olmaq.  

baqnıştı  bağnıştı. bağşıntı. barşıntı. bağdaştı. bağlaştı. irkinti. 

birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. 

irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad. 

müttəhid olma.  

baqo  maqo. izqal. izqalat. izqalıt. siqarın kötüyü.  

baqpozumu  bağpozumu. güz çağı.  

baqra  bağra. bez. bezə. yumru. quddə. düğün.  

baqra  bağra. mağara. köğül. kövül. kav > qar (fars). kavra. kavar.  

baqra  bağra. yekə qapan.  

baqrac  bağrac 1. qulplu qazan. 1. böyük asma qazan. 1. tanker.  

baqrac  bağrac bağırac. 1.təbbə. dəbbə. yuvarlaq, qılplı qapaqlı 

qab çeşidi. 1.< bağrac > paxrac. misdən, qılpılı kiçik su qabı. 

baqraç  bağraç. paxırdan qulplu mis qab.  
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baqraq  bağraq. oba. oymaq. bir neçə oymaqdan oluşan oba. 

kiçik yığıncağ.  

baqram  bağram. bayram. (< baq. bəq. bək: kan. yekə). genişlik. 

böyüklük. açığlıq. bolluq. - baqram qum: qumluq yer.  

baqrı qara  bağrı qara. küsgün. mə'yus. mükəddər.  

baqrıq  bağrıq bağırdan. doğurdan. qəti'. yəqin.  

baqrıq  bağrıq. içdən. ayqın. səmimi olan. 

baqrıqara  bağrıqara. bayqara. 1.ağbaba çeşitindən yırtıcı bir quş. 

1.sərçəgillərdən bir quş. 

baqrıqara  bağrıqara. qarabağ. qarabağ. qarabas. qarabaş. 

ümüdsüz. umutsuz. ümitsiz. 

baqrıqaralıq  bağrıqaralıq. qarabastıq. qarabaştıq. qarabaslıq. 

qarabaşlıq. qarabağlıq. ümüdsüzlük. umutsuzluq. 

ümitsizlik. 

baqrıqmaq  1. bağrı (ciğəri) qöğüs gəmiklərinə yapışmaq. 1. 

bağırqmaq. sıxılmaq. bükülmək. - ac ər bağrıqdı: aclığdan 

kişinin qarnı içinə, ciyərinə yapışdı.  

baqrılamaq  bağrılamaq. bağlamaq. bəkitmək. bərkitmək. 

düğünləmək. - qan bağrıladı: dondu. ləxtələndi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1400 

baqrım  bağrım. bağlım. bağır. bökük olan, içli nərsə. qoyun. 

könül.  

baqrın yoruqan  bağrın yoruqan. xəzəndəqan.  

baqrın  bağrın. darax.  

baqrış  - bağrış çağrış: gurultu. qarqaşa. 

baqrış  - bir ağızdan səslənin, bağrış səsi: höyük. hüyük. 

baqrış  bağrış. qıçqırş. çığrış. fəryad.  

baqrışmaq  bağrışmaq. 1. banğıraşmaq. manğraşmaq. 

munğraşmaq. 1. sıxtaşmaq. ağlaşmaq. ığlaşmaq. 1. 

kükrəşmək. 1. uluşmaq.  

baqrışmaq  bağrışmaq. çağrışmaq. çığrışmaq. yayqaraşmaq. 

hayqırışmaq. yayqara qoparmaq. 

baqrışması: - qarqaların bağrışması: kağallaşmaq.  

baqsa  tırmıq. dımırıq. baxçıvan tarağı.  

baqsağ  bağsağ. (< bağ. ). yaya bağlanan qayış.  

baqsaq  bağsaq. barsaq. bağırsaq. bağırsaq. barığsaq. könül 

alıcı. mehriban. rahim.  

baqsama  bağsama. bağsat. bazdaşt. basıb saxlama. saxlama. 

saxlat.  
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baqsamaq  bağsamaq. bazdaşt edmək. basıb saxlamaq. saxlamaq. 

saxlatmaq.  

baqsan  baz > basqan.  

baqsana  baxsana. bax bir.  

baqsar  buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun.  

baqsaruq  bağsaruq. bağırsaq.  

baqsat  bağsat. bağsama. bazdaşt. basıb saxlama. saxlama. 

saxlat.  

baqsatmaq  bağsatmaq. bazdaşt edmək. basıb saxlamaq. 

bağsamaq. saxlatmaq.  

baqsatmişi  bağsatmişi. bağsamişi. saxlamamışı. saxlatmişi. 

gənəlliklə saxlanma, bazdaşt olunma durumu.  

baqsə  baxsə (fars). < bağ. dizi. sıra. duvar daşlarının hər bir 

sırasına deyilir. qor. rədif. sıra. rədə. səf.  

baqsi  bağsi. öyrətmən.  

baqsı  baxsı. 1. qam. qaman. baxsı. otacı. utacı. 1. uçuq. 

uçqun. uçmuş. kəndindən keçmiş.  

baqsılaşmaq  bağsılaşmaq. 1. quraşmaq. gürəşmək. qopuşmaq. 

qalxışmaq. dikəşmək. 1. yardımlaşmaq.  

baqsılaşmaq  bağsılaşmaq. bəsləşmək. yarışmaq.  
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baqsız  - bağsız: rabitəsiz. - bağlar: rabitələr.  

baqsız  bağsız. 1. baş başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. 

qaraşsız. ərkinçə. irikli. ərkin. ərkənə. ərikkən. eygin. irkin. 

azad. müstəqil. 1. saysız. bol. aldan. çox. mul. mol. dol. gen. 

dərin. uzaq. tola. arbın.  

baqsız  bağsız. 1.çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. 

sınırsız. sonsuz. ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. 

çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. 

alarqa ( < al: böyük). ğeyri məhdud. 1.ingin. engin. açıq. 

azad. 1. ilşiksiz. ilişiksiz. ilişgisiz. rəbtsiz. irtibatsız. 

mərbutsuz. 

baqsız  bağsız. bağımsız. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. 

ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

baqsız  baxsız. şanssız. ülüşsüz.  
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baqsızlıq  bağsızlıq. bağımsızlıq. ilgisizlik. boluğsuzluq. 

bolğusuzluq. la qeydlik. qeydsizlik. 

baqsızlıq  bağsızlıq. ələqəsizlik. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. 

iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. 

qatnaşsızlıq. ölçüsüzlük. arasızlıq. yersizlik. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

baqsuq  bağsuq. bağırsaqdan düzəlmiş saplıq.  

baqş  bağş. 1. öğrətən. 1. bağış. qarşılıqsız verilən nərsə.  

baqşı  - əlbaxşı: ələ baxıb fal açan. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. ırkıl. ırqıl. falçı. görümçü. 

gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin.  

baqşı  bağşı. bağıçı. bağşı. baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bətçi. 

ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. 

falçı. görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər 

sehirbaz. sehirçi. cadugər. kahin. 

baqşı  bağşı. baxşi. baxçı. baxşı. baxsı. 1. baxıcı. baxcı. baxşi. 

bağıçı. bətçi. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb 

fal açan. falçı. görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. 
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cadugər sehirbaz. sehirçi. cadugər. kahin. 1. baxcı. 

qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. 1. şaman. 

1.görəsin. öncədən görən, anlayan. pişbinlik edən. 

1.baxsı. baxşı. şaman. 

baqşı  bağşı. qoşuqçu.  

baqşı  baxşı. bağş. 1. həkim. alim. bilici. münəccim. döhtdür. 

(baxşi: monğollar burxan (budist) mollalarını adlandırırdılar. 

baxşıların moğol xanlarının tapında böyük sayqıları varıdı. 

'marko polo' onları ''başsi''. və 'oderic de pordenon' ''albassi'' 

(''al'' ərəb tə'yin sözüdü). və bizantin tarixçiləri ''paxis'' 

demişlər). 1. {1 < bağ. bağlanmaq: aşıq olmaq. 1 < bağır: tin. 

can. ruh. dilək. eşq. - bağırçı: eşqdə, ruha istəyə bağlı. }. 

bağlı. məftun. vurqun. türküçü. saz şairi. xalq ozanı. şaman. 

(bağlama: aşıqların sazı).  

baqşı  baxşı. baxcı. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. bilgin. 

bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. 

ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. 

münəccim.  

baqşi  baxşi. baxıcı. baxcı. baxşı. 1. bağıçı. bağşı. bətçi. ırkıl. 

ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. 

görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. 
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sehirçi. cadugər. kahin. 1. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. 

qolat. qolaq. 1.pərəsdar. - uşaq baxıcısı: taya. dadıq. lələ. 

1.bəkçi. gözçü. keşikçi. muraqib.  

- uşaq baxıcısı: daya. dayaq. dadı.  

- baxıcı qalmaq: geridən baxmaq. ilgilənməmək. 

qarışmamaq.  

baqşi  baxşi. bəxşi. bətçi. baxıcı. gözdərçi. falcı.  

baqşıq  bağşıq. meşok. meşik. beşik. başoq. bağlı. çuval.  

baqşılamaq  bağşılamaq. yarqamaq. oxşamaq. rəhmət oxumaq. 

rəhmətləmək. 

baqşılar  baxşılar. xocalar. ulular.  

baqşılatmaq  bağşılatmaq. bağışlatmaq. həlallatmaq. 

baqşılayan  bağşılayan. bağışlayan. bəğişliyən. bağışlayıcı. 

yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. 

qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. 

vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar.  

baqşilik  baxşilik. baxşılıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. 

bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. 

ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 
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qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

baqşılıq  bağşılıq. bağıçılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. 

bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. 

ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 

qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

baqşılıq  bağşılıq. baxıçılıq. falçılıq. 

baqşılıq  bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. 

ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 

mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

baqşılıq  baxşılıq. baxşilik. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. 

bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. 

ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 

qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

baqşınçı  bağşınçı. bağnışçı. bağdaşçı. bağlaşçı. barşıqçı. barşınçı. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 

baqşınçılıq  bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. birəşçilik. 

birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. 

irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

baqşınış  bağşınış. bağşınma. bağnaşma. bağnaşış. (yarıq, ayrıq, 

qırıq, sınıq nərsədə). barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. 

birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. 

bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. 

ilnəşmə. ilnəşiş. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. 
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sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. 

ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. 

əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. 

vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

baqşınma  bağşınma. bağnışmaq. barşınmaq. bağdaşmaq. 

bağlaşmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. 

birkilmək. irkinmək. birkinmək. müttəhid olmaq.  

baqşıntı  bağşıntı. bağnıştı. barşıntı. bağdaştı. bağlaştı. irkinti. 

birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. 

irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad. 

müttəhid olma.  

baqşıt  bağşıt. bağış. 1.həlal. (# qarış: qarşıt:həram).1.vergi. 

yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. 

məhrəm. 1. içlik. gizli. - bağış sorulardan biridə ev sözləridir. 

1.bağışlanmış. məşru'. şəri'. 1.ər üçün arvadı, arvad 
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üçün əri. hörək. örək. sevic. sevci. əş. 1. sırdaş. 1. 

həlalzada. - həlalzada barışdırır, həramsada qarışdırır. 1. 

bağışlıq. ərməğan < yarmağan. yarlıq. yuxa. acıma. 

sevgi. savqı. savaq. vergi. veriş. iydəlik. xeyrat. itufət. 

ehsan.  

- iyi diləklə kimisiyə (yoxsullara, uşaqlara) bağşıt, iydəlik 

(xeyrat), vermə, bağışlama: iydəlik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 

- bağış para: həlal para.  

- bağış mal: həlal mal.  

- bağış qazanc: həlal qazanc.  

baqşıtca  bağşıtca. bağışca. könül xoşluğuyla. həlalca.  

baqşıtın  bağşıtın. bağışın. basıtın. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). 

qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. 

gizlicə. içrək. içlik. saxlı. məxfi. yaşırın. sırr. məhrəmanə. 

baqşıtlamaq  bağşıtlamaq. bağışlamaq. 1.həlallamaq. (# qarış: 

qarşıt:həram).1. ehsan vermək.  

baqşıtlaşmaq  bağşıtlaşmaq. bağışlaşmaq. qarşılıqlı olaraq, həxlərindən 

keçmək. həlallaşmaq.  

baqşıtlıq  bağşıtlıq. bağışlıq. 1.həlallıq. - bağışlıq diləmək: həlallıq 

istəmək. 1. məhrəmlik. bağışlıq oxumaq: həlallıq, əğd 
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oxumaq. 1. sovğatlıq. sovğatın. sovqətin. sovqətlik. 

savqatın. savqatlıq. iydəlik. 

baqt  baxt # baft. düşür. qama. çapa. qapa. qismət. şans. 

nəgələ.  

- qara baxt: qara yazı.  

- qara bəxt: qara baxt: qara yazı. 

- baxdı qara: üzü qara. üzü qatı.  

baqt  baxt. bağt. baxıt. < bağıt. 1. güd. buyan. qut. onğunlıq. 

mutluluq. 1. doğan. şans. tale'. - doğanı dönmüş: taleyi 

çönmüş. - qara baxlıq: qara yazı: bədbəxlik.  

baqta  bağda. çəlmə. ildik. gürəşdə qıçla (bacaqla) yapılan 

oyun.  

- evdə, bağda qıraq otaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

baqta  baqda. bağda. bağındaş. bud. dizdən yuxarı bölüm. 

oyluq.  

baqtaq  bağdaq. bağlaq. çatı. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra.  

baqtaqaqo  baqdağaqo. axdağaqo. cıdamaq. dözmək. gözləmək. 

qatlanmaq.  
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baqtaqsız  bağdaqsız. bağıtsız. istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. 

inancsız. imansız. e'tiqadsız.  

baqtalama  baqdalama. bağdalama. bərnamə.  

baqtalamaq  bağdalamaq. ildikləmək. çəlmələmək. gürəşdə qıçı qıça 

(bacağı bacağa) sararaq yıxmaq.  

baqtalamaq  baqdalamaq. bağdalamaq. badağlamaq. ildik salmaq. 

ildik vermək. baldırın başqasının baldırına ilşdirmək.  

baqtalaşmaq  baqdalaşmaq. bax > baqlaşmaq.  

baqtalı  bağdalı. 1. bağıt. bağlı. qatıq. qatlı. qaplı. kipli. kipəli. atıt. 

atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 1. 

bağıtlı. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. inanclı. inaq. imanlı. 

e'tiqadlı. mö'təqid.  

baqtalmaq  bağtalmaq. maqtalmaq. övülmək. məth edilmək.  

baqtama  bağdama. bağlama. 1. bağdayış. bağdatım. qaplatma. 

qaplatış. qaplatım. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. 

qoyut. yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. 

ilnətmə. ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə. 1. 

bərnamə. barnama. barlama. vernəmə. verləmə. 1. 

bərnamə. izləncə. izləni. verdiş. pıroqram.  
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baqtamaq  bağdamaq. (d <> l) bağlamaq. 1. tükmək. düğünləmək. 

qatlamaq. əzmək. çatmaq. bağdaşmaq. - bağdaşa 

qurmaq: qışların, bacaqların, dərzilərin çatıp durmaq 

(yazıçılar kimi). 1. maqtamaq. maxtamaq. övmək. məth 

edmək. 1. badqamaq. bükmək. özəlliklə ayağı qətləmək. 

gürəştə sarmaya almaq. sarmalamaq. ayağ yaqalamaq. 

çəlmə vurmaq. -.  

baqtamaq  bağtamaq. bağdamaq. 1. bağlamaq. birbirinə keçirmək. 1. 

> baftən (fars). toxumaq.  

baqtan  bağdan. bardan. böyük çuval. saman çuvalı.  

baqtanaq  bağdanaq. qalın, yekə orqan. kürsü yorqanı.  

baqtanış  bağdanış. uzlanış. diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. 

alşınış. tapınış.  

baqtanqay  bağtanqay. maqtançaq. övünmeyi sevən. övüncəy.  

baqtanmaq  bağtanmaq. maqtanmaq. övünmək.  

baqtaran  baqdaran. bağdaran. bardıran. bağdıran. (< bağ. qab). 

düzən. quran. hazırlayan.  

baqtarı  bağtarı. bağat. sədd. bəd. bənd.  

baqtaş  bağdaş. bağlaş. bağdad. 1. sapdaş. 1. dizə çöküb, 

baldırları çarpaz altına yığıb ourmaq. 1. üzbə üz, yanbə 
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yan oturmaq, əğləşmək. 1. yarış. barğış. 1. badaş. badış. 

tağ. - üzüm tağı. 1. badaş. ortaq. bir yerdə olanlar. 1. 

bağdaş. badıç. badaç. badaş. çardağ. darbəst. 1. bağış. 

dizlərin bükülməsi. çadırın bağları. 1. bəddəş (bənddəş). 

birbirinə uyqun uyumlu. arxadaş. içli dışlı. sevəcən. canbir. 1. 

bağdaşmaq işi. - - bağdaşa qurmaq: qışların, bacaqların, 

dərzilərin çatıp durmaq (yazıçılar kimi).  

- bağdaş qurmaq: almaşqurmaq.  

- bağdaş qurmaq. bağdaş. iki qıçı, qarşılıqlı birləşdirərək 

üzərində oturmaq. bağdayış, çarpaz qışlarla dizə köçmək. 

bağlanışıb oturmaq. qışların büküb oturmaq.  

baqtaş  bağdaş. bəkdəş. bəkdaş. 1. əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. 1. taydaş. taylı. dəngəş. əşit. həmtay.  

baqtaşçı  bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 

baqtaşçılıq  bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. bağşınçılıq. bağnışçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. birəşçilik. 
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birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. 

irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

baqtaşıq  baqdaşıq. bağdaşıq. bənzəşik. türdəş.  

baqtaşılmaq  bağdaşılmaq. uzlaşılmaq. alışılmaq. ara tapınmaq. 

düzülmək. dizilmək. 

baqtaşım  bağdaşım. bax > bağdaşma.  

baqtaşış  bağdaşış. bax > bağdaşma.  

baqtaşlamaq  bağdaşlamaq. bağşlamaq. bardırılmaq. düzənləmək. 

sıralayıb hazırlamaq.  

baqtaşlı  bağdaşlı. 1. bəkdəşli. bəkdaşlı. özdəşli. başabaşlı. 

bənizdəşli. manğızdaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli. 

dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. 

əmsallı. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( 

< yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. 

təkinli. 1. düzşük. düzgün. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. 

uyumlu. uyuşlu. uyqunc. münsəcəm. insicamlı.  

baqtaşlıq  bağdaşlıq. uyumluq. uyuşluq. uyqunluq. tutumluq. 

tutuşluq. tutarlıq. tutaşlıq. düzgünlük. düzüşlük. insicam. 
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münsəcəmlik. 1. axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. 

yürüşlük. yürüklük. yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik. 

insicam. münsəcəmlik.  

baqtaşma  bağdaşma. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. 1. bağdaşış. 

bağlaşış. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. 

anlaşış. andlaşma. andlaşım. andlaşış. sözləşmə. 

sözləşiş. sözləşim. ittifaq. 1. imtizac.  

baqtaşma  bağdaşma. birləşmə. sözləşmə. bağlaşma. uyuşma. ittifaq.  

baqtaşmaq  bağdaşmaq. 1. bağlaşmaq. barşınmaq. bağşınma. 

bağnışmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. 

birkilmək. irkinmək. birkinmək. müttəhid olmaq. 1. iyi 

anlaşmaq. uyuşummaq. keçinmək. uyum sağlamaq. 

imtizac edmək. bağdaş qurmaq. cocuqlar əl ələ 

tutuşmaq.  

baqtaşmaq  bağdaşmaq. bağlaşlamaq. 1. sapdaşmaq. barğışmaq. 

yarışmaq. 1. uyuşmaq. uzlaşmaq. 1. uymaq. mütabiq 

gəlmək. 1. bağlaşmaq. birbirini bağlamağa utmağa 

aparmağa çalışmaq. birbirin and anda vermək. birbirinə 

güvəndirmək. yarışmaq. bir birinə qarşıdurub 

dəngəşmək. ölçüş biçişmək.  
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baqtaşmaz  bağdaşmaz. alışmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. 

çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

baqtaşmaz  bağdaşmaz. birkimi. birçin. bağdaşmaz. tördəş. türdəş. 

cürdəş. soydaş. sapdaş. kökdaş. həmcins. mütəcanis.  

baqtaşmazlıq  bağdaşmazlıq. alışmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. dirliksizlik. 

dirlişiksiz. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. 

münzəvilik.  

baqtaşmazlıq  bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. uyuşmamazlıq. qırgürlük. 

keçinişməzlik. keçimsizlik. uyummamazlıq. ixtilaflı.  

baqtaşsız  bağdaşsız. tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. 

uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. düzgünsüz. 

düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız.  
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baqtaşsızlıq  bağdaşsızlıq. tutumsuzluq. tutuşsuzluq. tutarsızlıq. 

tutaşsızlıq. uyumsuzluq. uyuşsuzluq. uyşumsuzluq. 

uyqunsuzluq. düzgünsüzlük. düzüşsuzlük. 

münsəcəmsizlik: insicamsızlıq.  

baqtaştı  bağdaştı. bağlaştı. barşıntı. bağşıntı. bağnıştı. irkinti. 

birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. 

irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad. 

müttəhid olma.  

baqtaştırılmaq  bağdaştırılmaq. anlaşdırılmaq. uyuşturulmaq. 

keçiştirilmək. imtizac ettirilmək.  

baqtaştırmaq  bağdaştırmaq. anlaşdırmaq. uyuşturmaq. keçiştirmək. 

imtizac ettirmək. 

baqtat  bağdat. qarın. mə'də.  

- bağdatı alaq: qarnı boş, ac. - bağdatı sağlamaq: qarnı 

doyurmaq. aclığını gidərmək.  

baqtat  baqdad. bağdad. bağdaş.  

baqtatı  bağdadı. bağlatı. 1. sərilmiş, taxılmış taxdalarla qurulan 

duvar, tavan. 1. çıta deyilən bu taxdalar.  

baqtatım  bağdatım. bağdama. bağdayış. qaplatma. qaplatış. 

qaplatım. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. 
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yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. 

ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə.  

baqtatmaq  baqdatmaq. qürəştə sarmaya aldırmaq.  

baqtav  bağtav. baytav. maqtav. övgü.  

baqtavar  bağdavar. > padavra. balar. incə təxdən çatı örtüsü.  

baqtavlu  bağtavlu. baytavlu. maqtavlu. şanlı. şöhrətli.  

baqtavluq  bağtavluq. baytavluq. maqtavluq. övgüylük.  

baqtayış  bağdayış. bağdama. bağdatım. qaplatma. qaplatış. 

qaplatım. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. 

yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. 

ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə.  

baqtayış  baqdayış. bağdayış. bağdaşa qurmaq. çarpaz qışlarla dizə 

köçmək.  

baqtaylı  bağtaylı. bağaqlı. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. 

qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  
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baqtər (fars)  baxtər (fars). < batkər: bat yer. batış.  

baqtıran  baqdıran. bağdıran. bardıran. bağdaran. (< bağ. qab). 

düzən. quran. hazırlayan.  

baqtırmaq  baxdırmaq. 1. gördürmək. işlətmək. icra etdirmək. 1. 

qaraqdırmaq. qarıtmaq. çəkdirmək. 1. bəqlətmək. 

qorqatmaq. gözəttirmək.  

baqtoqusu  bağtoxusu. qatılqan, qarışıq toxu.  

baqtsız  baxtsız. baytamal. talehsiz. qarqanmış. xor görülən. 

lə‟nətli.  

baqtsızlıq  baxtsızlıq. - alın qarası: baxtsızlıq. qara baxlıq.  

baqtur  bağtur. bağadur. batır. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. (# kəvrəmən: yumşaq, 

səssiz, dinc olan).  

baqtur  baqdur. bağdur. alpaqut. alqabut. alp. alpər. ərən. 

qoçaq. yiğit.  

baqu  bağu. bağ. sarğı. bənd.  

baqu  bağu. bağa. hisar. baru. duvar. 

baqu  baquq. bağqu. baku. təpə. ucalıq. yüksəklik. yüksəkcə 

yer. yoxuş. bəkük. bəkü. bərkik. bərki. qala. qorunmuş 

yer. istehkam.  
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baquq  bağuq. 1. bağuş. qutra. qotra. bandıra. çitəş. çiğtəş. 

ayrılmış bölük. 1. baqu. bəkük. bəkü. bərkik. bərki. qala. 

qorunmuş yer. istihkam.  

baquq  bağuq. 1. bıyıq. buğ. asma (möv), sarmaşıq kimi 

bitgilərdə, nərsiyə tutunmaya, dırmaşmağa yarayan 

sürgü, quyruq. 1. birlikdə yolçuluq edən topluluq. qurut. 

qurup. qafilə. - birinci bağuq dün gəldi. - bağuq bağuq: 

bölük bölük. qafilə qafilə.  

baquq  bağuq. bağıq. bağqı. bağqu. 1.qərardad. 1.təsmim. 

1.müsəmmə. 

baqul  bağul. bar. bağ. böyük.  

baqul  bağul. bavul ( < bağlamaq). böyük çanta. çəmədan. vəliz.  

baqumaq  bəkükmək. bərkimək. möhkəmləşmək.  

baqumlı  yetnəkli. istedadlı. qabiliyətli.  

baqurqa  bağurqa. metatez (< qab <> bağ >) qabırğa<> bağırqa. 

kovurğa. qabırçaq. qabırğa.  

baqurmaq  baxurmaq baxdırmaq. görsətmək. - bir mən baqur.  

baqurtaq  bağurdaq. bardaq.  
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baquş  bağuş. 1. bağuq. bağuş. qutra. qotra. bandıra. çitəş. 

çiğtəş. ayrılmış bölük. 1. kübrə. kübrəlik. 1. çöp. 

süpürüntü. çöplük. 1. toxnaq. toquş. vəsl.  

baquy  böyük. yekə. güclü. əzim. cəsim. fəxim.  

baqvan  bağvan < bağvanaq > peyvənd.  

baqvanaq  bağvanaq > bağvan > peyvənd.  

baqvaz  bağvaz > pərvaz. bağlaq. nərsənin qırağına uzunasına 

çəkilmiş dar qıraqlıq, kənarlıq.  

baqyas  bağyas. 1. yeni evlənənlərin tanışlara verdiyi qonaqlıq. 1. 

bağış. şaydana.  

baqza  bağza. boğza. nifrət. düşmanlıq.  

baqιş  bağιş. 1. keçirim. dözməzçilik. rəhm. ötrim. 1. baqyas. 

bağyas. şaydana.  

bal  1.bal (fars). < balaq (a <> ö ) bölük. < balağ. dal. böləş. 

balağ. qanat. 1. tikə. parça bölük. 1. arı. arı yağı. bal 

batman: bal pətək. bal kovan. 1. balu. yara. qarqa (< kərkə: 

kəsik). 1. bala. balaq. uşaq. - bal dili: bala, uşaq dili. 1. bala. 

bölük. kəsik. xırda. - bala bala: vara vara: gedgedə. asayın. 

1. çox yetişmiş dadlı yemişlərdən axan, süzən özü, 

şirəsi. 1. ağacların qabığında süzən kəkiggə, saqqız kimi 
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öğə. 1. çox dadlı, yeməli nərsə. 1. arı dadlısı.  

- arının balı gedər, iğnəsi qalar.  

- söz ola baldan dadıl, söz ola ağıdan qatlı.  

- söz ola qaymaqla bal, söz ola odla alav.  

- günbalı: günəşdə quyuqlaşmış üzüm, yemiş, nərsənin şirəsi, 

suyu.  

- bal arısına bənzəyən blr sinək: muquzqaq. 

- köməç bal: süzülməmiş bal. 

- çiçək bal: beçə bal.  

- bal batman: bal kovanı. pətək.  

- bal çetən: kovan.  

- bal çibin üyür: arı oğulu.  

- bal çibin: arı.  

- bal qoşu: arı kovanlığı.  

- bal taraq: bal pətəği.  

- balım əmib balavuzun atmaq: bir qimsəyi çalışdırıb haqqını 

ödəmədən qovmaq.  

- arının bir kərədə topladığı bal. kovanda birikən bal: alım.  

- təzə bal: çiy bal.  

- bal mumi: çalanğ. çələng.  
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- yağ bal: çox yaxcı. ə'la. - yağ bal olsun: nuş olsun. afiyət 

olsun.  

- bal ağdasından yapılan halva: qamış halvası. 

- yağilə balilə: tam ləzzətlə.  

- yallı ballı: yaraşıq gövdəli.  

- göməc balı: əriməmiş bal. 

- oğul balı: körpə arının yetirdiyi ağ bal.  

- arı bal alacağı çiçəyi bilir. 

- ağac balı: ağac kiriggəsi. 

- bəlasız bal olmaz. - müfdə eşşək, atdan yürük (yerik) olur, 

müfdə sirkə, baldan dadlı. 

- bir əli yağda, bir əli balda: bol yaşam.  

- çox dallı ballı: dalbudaq.  

- dəli bal: ağılı çiçəklərdən toplanmış bal.  

- dilindən bal axmaq: dadlı, sevindirci qonuşmaq, söyləmək.  

- bal alacağ çiçəyin bilmək, tanımaq: haradan qazan 

bəsliyəcəğini, sağlıyacağını bilmək.  

- bal başı: balın iyi, arın, yaxcısı.  

- bal tutan barmağın yalar: iş görən, qazanc sağlar, aparar.  

- bal sağmaq: kovandan bal almaq.  
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- bal kimi: çox dadlı. çox iyi, gözəl.  

- bal deməklə, ağız dadlanmaz: sözlə iş bitməz.  

- bal tökdə yala!: çox arın, təmiz.  

- bal verəcək arı değil: bal yapmaz arı: qazan, fayda verməz 

kimsə.  

- bal verəcək arını tapmaq: qazan, fayda vermən qapısın 

bulmaq.  

- bal yiyən, arı iğnəsinə dözər.  

- balçıya doşab (pəkməz) satılmaz.  

- balıda sənin, bəlasıda.  

- balı dibindən, yağı üzündən tanı.  

- balsız kovanda, arı durmaz: qazancsız yerdə kimsə 

durmaz.  

- bal demək, bal verməkdən yey, boş demək, boş 

verməkdən yey. (yey: yaxcıdı).  

- bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. 

- əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, 

şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. 

qaraballı. karamel.  

- inci saçan dili var, bal kərəli dadı var, dağlar aşan adı 

var.  
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bala  - doğuz balası: burtlaq.  

bala  balağ (< bal: bölük. kəsik. xırda).{para. parça ( < balamaq: 

bölmək)}. 1. budağ. budaq. buta. uşaq. malağ. bölək. 

bölük. 1.didik. xırda. tikə. 1. yavru. enik. 1.qat. qət. - iki 

bala: iki qat. iki qət. 1.(# ala: böyük). kiçik. enik. encik. 

yavru. 1. az. tamla. damla. - damla damla: bala bala. - 

damla damla aşınar, çıxar qazan başına. 1. gənc. uşaq. - 

oğrət gəncin işətti. 1. bitçağa. butım. buta. buda. barağu. 

toğuz. uşaq. cocuq. ufaq. oğaq. kiçik. xırda (< qırda). 

yavrı. beçə (> bəççə (fars)). 1. enik. çağa. uşaq. 1. maqa. 

baqa. cücə. 1. nərsəyə kömək olaraq yapışdırılmış, 

qoyulmuş tikə. yardımçı. köməkçi. çıraq. uşaq. balaq. 

bəllə. bəllək. bələk. balqu. bəlgü. nişan. quş. heyvan 

yavrusu. - doğşan balası: çavun. - bala bala: balu balu. lay 

lay. - bala bacı: cınqıl. sınqıl.  

- bala bala. para para. parça parça.didik didik. didiş didiş. 

dəriş dəriş. tikə tikə.  

- geçi balası: oğlaq.  

- bala bala: kəməs kəməs: qamas qamas (< kəm: az). xımır 

xımır. - bir yaşılı dəvə balası: yelək. yələk. 
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- domuz balası: cocqa < cocuq. cocuq.  

- bala bala: gələ gələ: ged gedə: asayın. vara vara: tədricən. 

miruri zamanla.  

- dəvə balası: köşək. küçək. 

- bala bala: ayaq ayaq. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. 

amıl amıl. yamıl yamıl. tədricən.  

- it balası: çəpəl. kəpəl. köpəl.  

- sər balayi: yoxuş. qaqma. 

- iki yaşındaki, at dəvə balası: taylaq. tay.  

- bala keşidən: uğurlamaq. uyqurlamaq. başa çəkmək.  

- tülkü balası: balaq.  

- ayı balası: balaq.  

- bala bala. ucun ucun. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. 

amıl amıl. yamıl yamıl.  

- bala bala: azar azar.  

- anabalası: qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə. ərköğül. 

xanımoğlu. çıtqırıldım.  

- ayı balası: givə.  

- bala çağa: çoluq çocuq.  

- bala bala: adım adım. atıv atıv. addım addım. atsa atsa. asta 

asta. yasta yasta.amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş yavaş. ataq 
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ataq. azar azar.  

- bala bala: incədən incəyə. incə incə: incəcikdən. narın narın. 

yüngül yüngül. xımır xımır.  

- camış balası axırı: malaqlıq. qatalıq. qotalıq. qotaqlıq. 

- camış balası: malaq qataq. qadaq. qota. qotaq.  

- camış balası: çal qal.  

- eşşək balası: supa. sıpa. qodux. qaraqaçan. qaratəpən. - 

qaraqaçan köpəyi: qaraqaçan iti: çoban iti çeşiti.  

balabala  getgedə. getged. getdikcə. gedərək. tədricən.  

balaban   

balaban  baraban. balapan. 1. böyük. iri. şişman. gürbüz. bir tür 

doğan. yekə. pota. qaba. 1. kös. böyük dövülün (dabulun. 

təpilin. təbilin) çubuğu, toxmağı. 1. ayı. oynağan ayı. 1. 

çaxırdoğan. çaxırquşu. çaxır. doğan. (doğanlardan olub, 

ondan aşır güclü avçı quş). 1.iri gövdəli. oynamağa 

öğrətilmiş ayı. 1. balaman. neyə, qavala ( < kaval: içi boş) 

oxşar el çalqı ayqıtı. 1. böyük təbil toxmağı. 1. böyük. 

dev yapılı.  

- zırna balabanla oynanan el oyunları: qarsınönü.  
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balabanlamaq  barbanlamaq. şişmək. iriləşmək. toppumaq. saytamaq. 

sarmanmaq. böyümək. azmanmaq. azmanqamaq.  

balabanlaşmaq  iriləşmək. gövdələnmək. şişmanlamaq.  

balaca  (< bal). {<> alaşa <> alasa <> alaça}. 1. bala. avıncaq. 1. 

az. bala. tamla. damla.  

- damla damla: bala bala. - damla damla aşınar, çıxar qazan 

başına.  

- balaca bulaca: alasa alaca.  

- bir balaca doyu var, dünya boyu donu var. 

balacamaq  tikələmək. budamaq. butamaq. tikələmək. bölük bölük 

edmək. qanatlamaq. qol qol edmək. bala bala edmək. 

balağaylamaq.  

balaçqa  uşaq muşaq. xırda mırda.  

balah  ağac qavunu.  

balaq  balağ. { <> bölək > pilək <> pülək. < böl <> bal: bölük (< 

bölmək <> balmaq)}. 1.kalak ( < kavlak: oyuq). çuval. 

1.tülkü balası. ayı balası. 1. balıq. baltıq (< balmaq: 

kəsmək). biçit. çalıq. çapıl. çapıt. yontu. yonut. yonat. 

daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. 

anğıt. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. 
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daşqar. burqat. büt. heykəl. micəssəmə. abidə. 1. malaq. 

camış buzağısı. 1. bala. camış (manda), pişik, tavşan, 

tülkü, ayı balası, yavrusu. 1. şalvar. culbar. tamman. 

tuman. - iç balaq: at tuman. 1. ayağın altı, yaxud ayağın 

ortasındaki çuxur. - balaqsız: ayağın saflığı. ayağın altının 

düz olması. 1. qas. sum, sam, bütüün, bud ət. bulşıq. 

baldır. büksül. müskül. 1. balqaq. barxaq. qılınc 

sapındakı, qıəbzəsindəki dəmir sipər. sap. qəbzə. 1. 

ayağın ortasındaki çuxur. 1. ayağın daban bölümü. 1. 

balya. bağıl. qutu. 1. fəlakət. bəla. dərd. 1. baldıraq. 

paça. səğə. 1. ayağı çıplaq. 1. qanat. bölük. 1. baluq. > 

paru (fars). kürək biçimində olub, qayıq sürməyə yarar 

kürək. 1. baldaq. bölük. balıq kimi ayrılmış parça. bütün. 

tamam. kamil. 1. > bəlx şəhəri. 1. qabaq. 1. bəla. - 

qarabalağ: 1. ağır kəsəl, xəstəlik. 1. böyük kəsit, çalaq, bəla.  

- balaq edmək: yaramazlıq yapmaq. bəla grtirmək.  

- balaq salmaq: fəlakət gətirmək.  

- balağa qalmaq: başı bəlaya girmək.  

- balağa qoymaq: bəlaya soxmaq.  

- böyük balağ, bəla, afət, sanihə: qarağrı. qarağı. qaraağrı. 
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- doğal balağ, bəla, qəza: qarağrı. qarağı. qaraağrı.  

- böyük balağ, bəla, afət, sanihə: qarağrı. qarağı. qaraağrı. 

balaq  balağ. balka. tılağca. köçlək. dəvə yavrusu. 

balaq  balıq. bəlik. bəllək. 1. mil. fitil. yara yoxlamaq üçün 

kullanılan mil. - bəliklik kəpəz: fitillik pambıq. 1. pilik. piltə. - 

bəlikliq kəpəz: fitillik. fitil, piltə yapmaq üçün pambıq. 1. 

sovqət. ərməğan. töhvə. bilək. bələk. ərməğan. dartıq. 

bala. bəllə. bəllək. bələk. balqu. bəlgü. nişan.  

balaqan  balağan. (< balaca çatılı yer > balaxana). dərmə çatma, 

cürləmə daxma, külbə. oturaq. qorunaq.  

balaqana  balaxana < balağan. (< balaca çatılı yer). 

balaqana  balaxana. başdam. qalıma. tapuq. (# batuq: kəvət. 

zerzəmi).  

balaqlamaq  balağlamaq.bələkləmək. ərməğan qılmaq. - ağırlayıb 

bəliklədilər.  

balalamaq  balamaq. (< bal: bölük). badıramaq: bardamaq. doğmaq. 

encikləmək. enikləmək. yavrumaq. yavrulamaq. 

qozalamaq. qulunlamaq. (dişi eşşək üçün).  

- yumurta qozalamadan qalmaq. küh yatınmaq. qorçqınmaq.  

- eşşək balalamaq: qoduğlamaq. 
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balalanmaq  yavru iyələnmək.  

balalayan  doğuran. çağalayan. quzulayan.  

balalı  enikli. yavrulu. cocuqlu.  

- enikli qapı: alt bölümündə kiçik qapısı olan böyük qapı.  

- balalı tavuq avansından da qorqaq: yavruları olan tavuq 

kölgəsindən bilə qorqar.  

balalıq  tuxumluq. uşaqlıq. balayatkı. balayatıq. yatın. beçədən. 

analıq. yatğı. balıyatkı. 

balamaq  balalamaq. 1.encikləmək. enikləmək. yavrumaq. 

yavrulamaq. 1.bölmək. bələmək. bulamaq. 

balaman  balaban. neyə, qavala ( < kaval: içi boş) oxşar el çalqı 

ayqıtı.  

balan barmaq  işarət barmağı.  

balanmaq  döllənmək. qəbə qalmaq.  

balanus  balmumu. avus. ağus. lav. mum. şam.  

balapan  balaban. böyük.  

balar  bağdavar > padavra. incə təxdən çatı örtüsü.  

balarmaq  1. ulurmaq. böyümək. yetişmək. qanlanmaq. 

canlanmaq. çoxalmaq. şişmək. qabarmaq. 1. qaçax gizli 

iş görmək. bir işdən yerdən əkilmək.  
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balas  balaş. basac. basa. başac. dərcə. dərəcə. əris. irəs. 

pillə. dərik.  

balasaq  evcimən. evsək. evcil. 

balast  ( < balamaq: bölmək). yol yapımında işlənən qırıx daş.  

balastın  ağırlıq olaraq kullanılan ağaç.  

balaş  badaş. paydaş. paylaş. (> padaş (fars)). iyili kötülü bir işdən 

düşən pay. paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. ücrət). 

balaş  balas. basac. basa. başac. dərcə. dərəcə. dərik. əris. 

irəs. pillə. 1. ballı. yaralı. 

balaşlanmaq  parçalanmaq. talaşlanmaq. dalaşlanmaq.  

balat  1. balıt. qalat. tikiş. tikilmiş. kəsit. kəsilmiş. 1. bütri. şüşə. 

1. patlet. lapatqa. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. 

biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. 

yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. 

tutnuş. tutşunuş. munasibət. 

balata  dəri tabaqlamada işlənilən tanen maddəsi.  

- balata aşatmaq: dəriyi tabaqlamaq.  

balatım  balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. paylatım. 

paylatış. paylama. dağıtım. dağıtış. dağıtma. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. əğitim. əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. 
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əritmə. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım.  

balatış  balatım. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. paylatım. 

paylatış. paylama. dağıtım. dağıtış. dağıtma. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. əğitim. əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. 

əritmə. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım.  

balatma  balatım. balatış. bölətim. bölətiş. bölmə. paylatım. 

paylatış. paylama. dağıtım. dağıtış. dağıtma. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. əğitim. əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. 

əritmə. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım.  

balavız  balavuz. 1. balmumu. - bal yeyib balavuzun atmaq: şirəsin 

çəkip ötürmək. 1. ocağın igirmi birlə, şubat biri arasında 

doğanların bürcü. 1. balmumu.  

- balavuz içirmək: mumlamaq. mum qaplamaq.  

balavuz  bax > balavız. 

balavuzlamaq  balmumu ilə qapatmaq, örtmək, sürtmək. şamlamaq. 

mum içirtmək. 
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balay  1. balağ. yavru. uşaq. 1. bəlkə. olsunki: balay gəldi balay 

gəlmədi.  

balayatqı  uşaqlıq. balalıq. balayatıq. yatın. beçədən. analıq yatğı. 

balıyatkı. tuxumluq. 

balayı  bal ayı. yanığay. yanuğay. evliliyin ilk dönəmi. 

balayın  allah qoysa. inşallah. - onu balayın yeyəcəyik. 

balbal  gordaşı. sindaşı. qəbir daşı.  

balbarmaq  (< bal: yar. bölük). yarmaq. əzmək.  

balbınmaq  1. yumşanmaq. 1. gəvşəmək. təmbəlləşmək.  

balbırmaq  (< bal: yar. bölük). 1. yarılmaq. əzilmək. açılmaq. 

dağılmaq. pozulmaq.  

balboya  qəhveyiyə çalan sarı.  

balbuz  buz qaymaq. dondurma. 

balcaq  (< balıq). qılınc sapı.  

balcıramaq  bulaşdırmaq. 

balça  1. palça. aça. fərəc. 1. ''balığ'' biçimində olmasından bu 

adı almış. mahiçə.  

- diz balçaları, kasları, sınırları: dizgə. diz bağı.  

- balça əti: qara ət. kas əti: mahiçə əti: yağsız, bud əti.  

- balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili 
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qalmasından doğan durum: qasınmaq. qasılmaq. sınırılmaq. 

sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. 

əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq. 1. parça. - kötük, 

kütük parçası, balçası, tikəsi: qırıq, bölünmüş odun. qaqma.  

balçaq  balçaq. 1. əli qorumaq üçün qılıncın sapına olan 

qaldırım. 1. sap. qəbzə. dəsdə. - qılıc balcası: qılıc sapı. - 

qılıc qaşı: qılıncın (əğri olan) sapı. 1. balçaq. başlaq. başlıq. 

taclıq. qalpaq. çalpaq. çalbağ. pipik. ipik. ibiğ. tac. (xoruz, 

quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. 1. barçaq. qılıc 

sapı, qəbzəsi, sipəri. 1. başlaq. başlıq. təpəlik. sərlovhə.  

balçal  balçalıq. qaslıq. qasıl. əzülei. mahiçiyi. maskuler.  

balçalama  parçalama. ayırma. ayıqlama. kəsmə. təqti'.  

balçalamaq  parçalamaq. (yemişi, nərsəni qurutmağ, dənəsin çıxarmağ 

üçün) açlamaq. açmaq. yarlamaq. yarmaq. qaqlamaq. 

kavlamaq.  

balçalanma  balçanma. parçalanma. parçlanma. bölünmə. ayrılma. 

təqsimlənmə.  

balçalanmaq  balçanmaq. parçalanmaq. parçlanmaq. paralanmaq. 

bölünmək. təqsim edilmək. ayrılmaq. didilmək. didik didik 

olmaq. 
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balçalanmaz  balçlanmaz. parçlamaz. parçalmaz. paylanmaz. 

ayrılmaz. bölünməz. təqsim olunmaz.  

balçalıq  balçal. qaslıq. qasıl. əzülei. mahiçiyi. maskuler.  

balçamaq  > palçamaq. parçalamaq. 1.dağıtmaq. açmaq. 

çözgüləmək. çözmək. sökmək. ayırmaq. savalamaq. 

sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. boşaltmaq.əğritmək. 

pozmaq. xərablamaq. fəsx edmək. 1.bölmək. açmaq. 

balçanma  balçalanma. parçalanma. parçlanma. bölünmə. ayrılma. 

təqsimlənmə.  

balçanmaq  balçalanmaq. parçalanmaq. parçlanmaq. bölünmək. 

təqsim edilmək. ayrılmaq.  

balçaşmaq  parçaşmaq. çözümlənmək. çözgüşmək. çözüşmək. 

ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. ərişmək. həll 

olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. 

gəvşəşmək. yayışmaq. pozuşmaq. xərablanmaq.  

balçaştırmaq  balçaşdırmaq.parçaşdırmaq. əriştirmək. yarışdırmaq.  

balçattırmaq  balçatdırmaq.parçalatdırmaq. açdırmaq. çözdürmək. 

çözgüdürmək. sökdürmək. ərittirmək. həll etdirmək. 

ayrıtmaq. savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. 

fəsx etdirmək.  

balçı  - balçıya doşab (pəkməz) satılmaz. 

balçıq  palçıq. 1. xəmir. 1. (kimsə). palçıq. çamur. çamır. yılışıq. 

ilişik. yılışqan. yapışqan. ilişgən. sıvışqan. suvaşqan. 

bulaşıq. bulan. bələşik. bələşən. çamsaqqızı. 1. qoyu, 

tutaqlı, qəvamlı, yapışqan çamır. çömləkçi çamırı.1. 

yapışqan, fizul, sürtük kimsə. 1. sıvıq çamur.  

balçıqbulqa  balçığbulğa. çamura bulanmış. çamur içində.  

balçlanmaz  balçalanmaz. parçlamaz. parçalmaz. paylanmaz. 

ayrılmaz. bölünməz. təqsim olunmaz.  

balçuq  çalpuq.  

balıq  - qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

balıq  (< bal: tikə. bölük. bük.). 1. bəlik. fitil. piltə. 1. su heyvanı. 

"balığ" bir bölük, bir tikə ət görünüşündə olduğundan, bu 

adı almışdır. necəki balqar ağızlığında "çalbıq < 

çalınmış, bölünmüş" deyilir. 1. şəhər. yüksək. qələ. 

saray. qırad. bağlı, bükük, qoruqlu, hisarlı yer.- xanbalıq. 

- beşbalıq. - xan balıq > kambalu: pekən. (> bəlx). 1. ışıq. 
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günəş. 1. bala. uşaq. - balığa qarab dur: uşağa bax. - kiçik 

balığ: kiçik uşaq. balıqa can qurban: balıya can qurban.  

balıq  balığ. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). 1. biçit. çalıq. 

çapıl. çapıt. yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. 

bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. anıtdaş. 

andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. 

heykəl. micəssəmə. abidə. 1. palıçıq. balcaq. çamur. 1. 

yaralı. - balığ ağrınır: yaralı ağrır, sancılır, incir. 1. yara. 

yaralı. - düşdü ərənlər balığ, indi ürək ağrınır. - balıqlanmaq: 

yaralanmaq. - balıqım iriləmiş: çirkləmiş. - balıqlar 

əmləşdi:çarlaşdı. dərman qoyuldu. - balq qılmaq: yaralamaq. 

1. çapaq. suda üzən balıq. - balıq suda, gözü dışda: bilən 

nərsəni bilməzdən gəlmək. 1. yetsik. yetim. ərsək. ərsik. 

ərişmiş. 1. balıt. bağlat. bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. 

qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. 

aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. 

yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. 

hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. 

düşüncə. qənaət. 1. çavaq. çapaq. 1. kənd. qala. şəhər. 

saray. 1. cıtdan. yıttan. iti. çapaq. - durna balığı: irqay 
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çapaq.  

- gəlincik balığı: dadlı yeməli balığ çeşiti.  

- iri balıqları qılcığı, qılcığ yerinə olan gəmikləri: gəlmic. 

- kilis balığı: dadlı su balığlarından olan yayın balığı. 

- kiliz balığı: sazan balığı çeşiti.  

- balıq yumurtası. oğulduruq.  

- balıq otu: sığır quyruğu.  

- balıq iğnəsi: qarmuq. qarmaq. qullab.  

- quru balıq: qaqmac. balıq kababı.  

- bodur, şişman kəpəl balıq çeşiti: qanbut.  

- balığın alt yanında, ayağ yerinə işləyən, ikişər dördər 

olan kürəkləri: qanat.  

- balıq çeşitləri: sarı qanat. - qızıl qanat.  

- qaragöz balığı: palamud balığının böyük, bayağı çeşiti.  

- qılıc balığı: burnu kəsgin, uzun, iri balıq.  

- kiçik balığ çeşiti: qırası.  

- böyücək, gəvşək ətli dadlı su balığı: yayın.  

- böyük balığ qılçığı: gəlmic. böyük qılçıq.  

- qara balığın kiçik çeşiti: sarpa.  

- balıq qalxan yavrısı: parpa.  
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- balıq qulağı: balığı qulağa bənzər bölümü, ki soluq yerinə 

suyu ordan alıb ötürür.  

- balığ toru: əğrib. - bəy balığı: bir çeşit mərsin balığı. - qara 

mərcan balığı: ışqına.  

- bulanıq suda balıq avlamaq: fürsəti işə tutmaq.  

- "balığ oti" sıraca otu çeşitlərindəndir. 

- qırlanqıc balığı: əti dadlı, uzun qanatlı, gözəl al boyalı balığ 

çeşiti.  

- balıq dişi ki ondan piçaq kimi ayqıtlara sap yapılır: som. 

- balığ qullaı çeşiti: olta iğnələri çeşitindən: damaqlı iğnə.  

- daş balığı: balığ çeşitlərindən.  

- durna balığı: balığ çeşiti.  

- palamud balığının böyükcəsi: turıq.  

- okinoz deyilən balıq: torına.  

- tomuz balığı: yunis balığının böyüyü.  

- qıyıda balıq tutan avçı: qıyıcı.  

- gümüş balığı: çamuqa. 

- balığ türü: alabuğa.  

- balıq yemək istəmək: balıqsamaq.  

- balıq avlanan bir çeşit ağ: izdərik.  
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- balıq avlamaq üçün kullanılan ucu əğri dəmir: olta: arqaq.  

- balığı olan: balıqlıq. - balıqçıl quşu. balıqçı quş: balıqçın.  

- balıq yiyəsi olmaq. balığın çoxalması: balıqlanmaq.  

- balıqlı: balıqlıq.  

- ala bənəkli balıq çeşiti: qanlıçapaq. qanlıçavaq. 

- ayıbalığı: fok. 

- qılıc balığı: neyzəli balığ. - canavarbalığı: itbalığı: yırtıcı 

balığ çeşiti. - dənizdə balığ: əldə edilməsi çox güc, zor. 

- balığa çıxmaq: balığ ovuna gedmək.  

- balığı başından avlamaq: balığ başından avlanır: işi 

başından, kökündən sağlam tutmaq.  

- balıq çeşiti: baltabaşı.  

- balığ ağa girdikdən sonra, başı ayılır: özünə gəlir. harda 

olduğun anlır. - balığın uzununa, iki dala bölünməsi: dalast. 

dalsat. darast > rasda. - balıq avlamaq üçün, yer 

dəğişməyən duraqlı (sabit) qurulmuş ağ: dalyan. şilat. 

- balıq çeşidi: dəniziğnəsi. - balığ çeşiti. dənizalası.  

- balıq ətli: şişmanca. dolqun. dolu. doluq.  

- böyük balıq ağı: çaqar. 

- dağ göllərində yetişən alabalıq türü: dağalası. 
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- dənizdən çıxmış balığa dönmək: böyük sıxıntı çəkmək.  

- dülgərbalığı: böyük başlı, gen ağızlı, yassı gövdəli, tikənli, 

dadlı, pullu piləkli balığ çeşiti.  

- kiçik tikənli balıq: tikana. tikənə. dikənə.  

- qara balıq: çuntalı, dimdikli balıq. 

- balığ başdan qoxar: pozulma yuxardan başlar.  

- balığ ətində: çox şişman olmayıb, dolqun.  

- balığ iğnəsi: balıq oltalarında (ultalarında) işlənən iğnə.  

- balığ koması: çox qalabalıq olan toplum.  

- balığ kavağa çıxınca: balığ söğüd ağacına çıxınca 

deməkdir: olmamazlığı, gerçəkləşməsi güclüyü göstərir  

- balığ qılçığı: bu qılçığa oxşar süsləmli.  

- balığ tutqalı: balığ gəmik, qılçığından əldə edilən güclü 

yapıştırıcı.  

- beş qollu balığ oltası, çəngəki: çarpma. 

- iri balıq: dəniz quzusu:  

- balıq çeşitlərindən: qababurun.  

- balıqlarda üzgəc: çanat. qanat. 

- pullarından (piləklərindən) yasama, qondarma inci 

düzəlinən sazan balıq çeşiti: inci.  

- ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə) çeşiti: zıpqın 
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çıpqın.  

- göl balığı yekəlməz.  

- süs balıq çeşiti: qılıcquyruq. 

- yanlarına ağırlıq bağlanmış balığ toru: ağrıb. ığrıb.  

- acıbalığ: ilikbalığı. iliğbalığı.  

- balıq çeşiti: qaraçalı.  

- balıq türü: qaraqulaq.  

- buğlubalıq: qarakeçi.  

- ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti: qaragöz.  

- qalabalıq: qarabalıq. qaraqurum. sıx. sıxışıq. tünlük.  

- qarabalıq: əti bəğənilməyən, yalnız çıxıq, sınıqların üzərinə 

döşənən qara ətli balıq.  

- qara balığ: su içində olan, su çevrəli daş kütləsi.  

- balıq yumurtası: küri. xaviyar. qaramanca.  

- dalyanlarda (şilatlarda), böyük balıqlar üçün işlənən 

dəmir qança: qarqa. qarqı. qarqu.  

- iyilik edib, dənizə at, balıq bilməz, tanrıya yad.  

- dadlı balığ çeşitlərindən: qölgəbalığı.  

- xırda balığ çeşiti: qıcınqıra.  

- balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz. 
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- iri balıq çeşiti: qalamar.  

- iri qılçıq, balıq gəmiyi: gərmic. gəlmic.  

- göldə yetişən alabalıq çeşiti: gölalası.  

- iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli balıq: qasna balıq. qasnaq 

balıq.  

- kiçik, dadlısu balığı: kavına. kavanı.  

- qasnaq balıq: qasna balıq: iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli 

balıq.  

- qaşıqçı balığı: yumurtadan yeni çıxmış qurbağa.  

- qalabalıq: iri balıq.  

- qalxan balığı: çapbula. qapbula.  

- qançalı (çəngəlli) balıq tutma ayqıtı: qaqıc.  

- qılcıqsız buğda, balığ, nərsə: çambaq. çapbıq. qambaq. - 

qambaq balığ. - qambaq buğda.  

- sazan balığ çeşiti: gördək: ilikbalığ: acıbalıq.  

- uzun burun, yağsız balığ çeşiti: qapsomun.  

- uzun qollu, başı torlu balıq avlama aracı: avqalıq. ovqalıq. 

oxlıq.  

balıqçı  çapaqçı.  

- balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz.  
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balıqçıl  balığçıl < > balıqçın. balıqçin. dəniz qırlanqıcı. balıq 

tutan, yeyən quş. balıqçı quş. 

- balıqçıl quşu: çillə ayağ. leylək.  

balıqçin  bax > balıqçıl.  

balıqçın  bax > balıqçıl.  

balıqətli  balığ ətli. ağ ətli. fıstıq. pıstıq. - balığətli qız.  

balıqır  balıq kimi dolu ətli. dolqun üzlü.  

balıqkişi  balığ kişi. qurbağakişi. dalqıc. sınavlı dalqıc.  

balıqqulağı  balıq qulağı. çanqalaq. 

balıqlağa  balıqlava. balıq yatağı. balığın bol olduğu yer.  

balıqlama  şirzələmə. şirzə gedmə.  

balıqlamaq  şirzələmək. şirzə gedmək. başı üsdə suya dalmaq. 1. 

balıq yetiştirmək. 1. balıq, yara vurmaq. yaralamaq.  

- balıqlama atlamaq: qazanc qoxusu alaraq, həmən dalına 

düşmək.  

balıqlanmaq  1. balığın çoxalması. - göl balıqlandı. 1. bulanmaq. - su 

balıqlandı. 1. şəhər salmaq.  

balıqlava  balıqlağa. balıq yatağı. balığın bol olduğu yer.  

balıqlıq  1. palçıqlı, çamırlı yer. 1. balığı olan.  
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balıqmaq  1. balıq pulu kimi parıldamaq. ışıldamaq. 1. bölünmək. 

yarılmaq. yaralanmaq. - ər balıqdı: kişi yaralandı. 1. 

balğınmaq. yaralanmaq. - ər balıqdı.  

balıqotu  balıq otu. balığ avında işlənən ağılı bitgi. balıq sütləğəni 

(sütül. sütü andıran özsu, usarə).  

balıqsamaq  balıq yemək istəmək.  

balıqsırtı  ortası yüksək, yanları doğru uçan, alçalan dirsək, 

yüksəklik.  

balın  1.balış ( < balmaq: bölmək). yastıq. 1.balqın. bulğa. 

ürküntü. qopuş. bəlva. 

balınc  bəlinc. ölçü. əndazə. qədr.  

balınlıq  balışlıq ( < balmaq: bölmək). geyimlərdə dik durmaq 

istənilən bolümün iç yanına qoyulan kiçik tikə. çiğinlik. 

epolet.  

balış  {balın (< bal: bölük). ( < balmaq: bölmək)}. 1. (balıq, baldır 

kimi) bütünlənmiş, kəsilmiş, doldurulmuş tikə. yastıq. 

püşti ( ş <> k ) bükti. 1. yastıq. başaltı. yatsıq. yasdıq. 1. 

tumaç. tobra. kisə. 1. kisə. sandıq. - bir balış ağça: bir kisə 

ağça. keçmişdə çağında beş yüzlük quruş. - altun balış: altun 

para. - gümüş balış: gümüş para. 1. qulağ altı.yas balış. 
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naz balış. yastıq. 1. yasancaq. yastancaq. yastıq. 

mitəkkə.  

- yumşaq yastıq, balış: üz yasdığı.  

- balış üzü: yastık qab.  

balışlıq  balınlıq ( < balmaq: bölmək). geyimlərdə dik durmaq 

istənilən bolümün iç yanına qoyulan kiçik tikə. çiğinlik. 

epolet.  

balıt  1. balat. qalat. tikiş. tikilmiş. kəsit. kəsilmiş. qayim. 1. 

balıq. bağlat. bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. 

qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. 

darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. 

anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. 

qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  

baliy  vişnə. gilənar.  

balqa  balğa. 1. balya. bağlı. tay. yük. 1. balağ. tılağca. köçlək. 

dəvə yavrusu. 1. (< bala: balaca. parça).balalayan, 

parçalayan ayqıt. çəkiş. çəkiç.sükiş. sokuç. cükiç. balta. 

balqabağı  bal qabağı.iri, yavan, dadsız, məzəsiz bərk qabıqlı 

qabağ çeşiti.  

- yaşamda baş gərəkdir, balqabaq yox.  
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balqaq  balğaq.barxaq. balaq. qılınc sapındakı, qıəbzəsindəki 

dəmir sipər. sap. qəbzə.  

balqam  > bəlqəm. bal, palçıq kimi qoyu, qəvamlı, qəliz nərsə. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. 

kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. 

balqamaq  balğamaq. 1. balyalamaq. bağlamaq. taylamaq. 

yükləmək. 1. qazmaq. kəsmək. eşmək.  

balqamdaşı  > bəlqəmdaşı. damarlı, dalqalı saydam (şəffaf) daş. 

qaymaqdaşı.  

balqamlı  > bəlqəmli. damarlı, dalqalı mərmər.  

balqan  balğan. 1. (< bal). iti. kəsərli. 1. qızqın. 1. iyit. pəkləvan. 

pəhləvan. 1. məncənaq. 1. balığ xan. balığ, şəhər xaqanı. 

1. sarp, uzanan hündür dağ. 1. tuğay. çəkələk. cəngəl. 

urman. ğaba. meşə. biqşə. bükşə {bişə (fars) < bük). 

balqan  balkan. sıx ormanlı, sarp sıradağlar.  

balqaniy  ciğər otu.  

balqanlaşma  balkanlaşma. ( < balmaq: bölmək). ayrışma. parçalanma. 

təcziyələnmə. bir topraqda çeşitli neçə devlətə bölünmə.  
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balqanlaşmaq  balkanlaşmaq. ( < balmaq: bölmək). ayrışmaq. 

parçalanmaq. təcziyələnmək. bir topraqda çeşitli neçə 

devlətə bölünmək.  

balqapanı  balçılar çarşısı, bazarı.  

balqar  bax > balqaş.  

balqaş  balğaş.balğar. bulaşan. 1. palçıq. kir. çamır. - batqaq 

balqaş: yapışqan çamır. 1. qarışıq. girişik. gərişik. (> bəlva 

(fars)).  

balqat  balğat.batlaq. palçıq.  

balqavuz  balmumu.  

balqaz  balğaz. bağlaz. güpün. güp. ağır, iri, uzun saplı döğəcək, 

çəkic. - bağlaz, balğaz kimi: çox güclü, sərt yumruq.  

balqazlamaq  balğazlamaq. bağlazlamaq. güpləmək. güpəmək.  

balqəpənəyi  balkəpənəyi. arı kovanlarına zərər verən böcək.  

balqı  parlaq. süslü. gözəl. ışıqlı. 

balqıç  (balıq kimi bir tikə olan). dolun. dolqun. bütün. birtikə. 

tikəbir. - dolun duvar.  

balqıltaq  balqıldaq. parıldaq.  

balqıltamaq  balqıldamaq. parıldamaq. övsümək. yaldıramaq. 

balqımaq  parlamaq. ışıq saçmaq. 
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balqımtaşı  balqımdaşı. qaymaqdaş. damarlı, yarı saydam daş.  

balqın  1. quşuq. ürkük. 1. ürküntü. qopuş. bulğa.  

balqınlıq  ballanıqlıq. paylanıqlıq. payqınlıq. ( < balqamaq: bölmək). 

yayınıqlıq. yayqınlıq. parçanıqlıq. bölgünlük. dağınıqlıq. 

saçqınlıq.  

balqınmaq  quşq olmaq. atılmaq. diksinmək. ürkmək.  

balqıran  balğıran.yaltan. yalatan. ıldıran. ışıqlandıran. ışıq verən: 

gözlərindən ışıq balqırır. 

balqırmaq  balğırmaq. 1. bəlqəm çıxarmaq. 1. ışıq vermək. 

parlamaq. saçmaq: günəş nuru onun üzünə balqırdı.  

balqomacı  balkomacı. balgüməci. göməci (< gömmək). kovan (pətək) 

biçimində tikiş büzməsi.  

balqon  balkon. açıq çıxma. asma qat. göğüs.  

balqoz  balyoz. ağır, böyük, uzun saplı çəkic. güp. güpün. 

qaraman.  

balqu  bəllə. bəllək. bəlgü. bələk. bala. balaq. nişan.  

balquc  malquc. (bal: bölük. kəsik) baltaçı. qaramanlar, oğrular 

başçısı. - malquc oğlu: kopoğlu.  

balqur  bölqur. bulqar. - qarabalqur: qarabölqur: qarabulqar: 

qara üzüm çeşiti.  
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balqurmaq  balğurmaq. alçalmaq. qıyılmaq. 

balqüməci  balgüməci. balkomacı. göməci (< gömmək). kovan (pətək) 

biçimində tikiş büzməsi.  

ballama  - əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, 

şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. 

qaraballı. karamel.  

ballamaq  şirin, bal, şəkər artırmaq. tatlamaq. dadlamaq. dadlı 

edmək. dadlılandırmaq.- bu acı qəhvəni bir az dadlamaq 

gərəkir. - yağlayub ballamaq: təlləyüb pullamaq. tə'rif tosif 

edmək. 

ballandırmaq  1. dadlandırmaq. 1. duzlatmaq. şitlətmək. şımartmaq. 1. 

çox övərək imrəndirmək. çox oxşamaq, nazlamaq.  

ballanıq  parçanıq. paylanıq. ( < balqamaq: bölmək). bölünüq. 

saçınıq. dağınıq. yayınıq.  

ballanıqlıq  balqınlıq. paylanıqlıq. payqınlıq. ( < balqamaq: bölmək). 

yayınıqlıq. yayqınlıq. parçanıqlıq. bölgünlük. dağınıqlıq. 

saçqınlıq.  

ballanmaq  1. duzlanmaq. şitlənmək. 1. dadlanmaq.  

ballantırmaq  ballandırmaq.1. tə'rifləmək. 1. mubaliğə edmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1452 

ballaşım  ballaşma. paylaşım. paylaşma. parçalanma. parçalaşım. 

parçaşım. ( < balqamaq: bölmək). yayılım. yayılma. 

dağılma. dağılım. dağılış. bölüşüm. bölüşmə. saçılım. 

saçılış. saçılma.  

ballaşma  ballaşım. paylaşım. paylaşma. parçalanma. parçalaşım. 

parçaşım. ( < balqamaq: bölmək). yayılım. yayılma. 

dağılma. dağılım. dağılış. bölüşüm. bölüşmə. saçılım. 

saçılış. saçılma.  

ballaşmaq  paylaşmaq. parçalanmaq. parçalaşmaq. parçaşmaq. ( < 

balqamaq: bölmək).yayılmaq. yaylımaq. dağılmaq. 

dağınmaq. bölüşmək. bölünmək. saçılmaq.  

ballı  (< bal: yar. bölük). 1. balaş. yaralı. 1. kiçik bacıqardaş. 

ballı  çox dadlı. ləzzətli.  

- qaraballı: qaraqoyu: karamel. əritilmiş, qaynatılmış, biraz 

yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, 

şəkərləmə.  

ballıq  - qara ballığ: birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya 

yapışaraq, yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl 

göbələk.  

ballıq  dadlıq. şirinlik. təşviqnamə. təqdirnamə.  

balmaq  ayırmaq.  
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balmaq  bağlanmaq. - banmaq.  

balmumu  balavuz.  

balmumu  balı tutan mum. qavuz. şam. balanus. 

balmumu  gəvşək, dayanıqsız, muqavimətsiz, hər biçimə qolayca 

girən kimsə.  

baloz  bölüz. çanğıl. kafa < qapa. daş yapılı duvarlarda, 

daşların arasın doldurmaq üçün işlənən kiçik daşlar.  

balözü  1.balın öğəsi, ünsürü. 1.dadlı sıvı, suyuq. 

balsamaq  ( < bəlsəmək. pələsənğləmək. < bələmək). bulamaq. 

dolamaq. bağlamaq. - dilimə balsadı: dilimə bağladı.  

balsap  sapdal. sapbal. dalsap. saplaq. bəsbəl. sap. bir tel sap. 

söküm.  

balsınmaq  dadlanmaq.  

balsıra  şirnək. ağac xəstəliklərindən.  

balsıtmaq  tatlandırmaq.  

balşıldamaq  yavalamaq. yava söylənmək. boş boğazlıq edmək. 

saçmalamaq. sapanlamaq. sayaqlamaq.  

balt  salat. maya.  

balta  1.təbər. 1. açıq. açığlıq. qapqı. fürsət. - bir balta tapınca 

işi bitirir.  
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- iki ağızlı balta: dalqabaq balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. 

arapozac. arapozucu. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + 

düz). münafiq.  

münafiq.  

- könüllər buz kəsildi, əllər balta. 

- qan baltası: çox ağırcanlı, təmbəl.  

- baltasın itirmək: gücün itirmək. aciz qalmaq.  

- baltanı bıraqmaq: 1. bir işdən vaz keçmək. 1. boyun əğmək. 

təslim olmaq. 1. nərsəni imləyib, amaclayıb baltanı tullamaq. 

baltaclamaq.  

- birinin baltasın qapmaq: 1. birinin yolun kəsmək. 1. işdən 

salmaq.  

- baltası qırıq: var yoxundan olmuş.  

- ayaq baltası: ağac yonma ayqıtı.  

- bir ağzı balta, öbürü qazmalı ayqıt: çükür. çonğur. 

- bir baltaya sap olmaq: iş yiyəsi olmaq. 

- buğunu balta kəsməmək: buğ burmaq: böbürlənmək. 

qurralanmaq. kibirlənmək. qaslanmaq. daşmırlanmaq. 

daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

nazlanmaq. asnulanmaq. pozlanmaq.  
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- dəlibalta: qıyın. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. dikdator.  

- kiçi balta: kəsgi.  

- balta dəğməmiş ağac (odun. orman) olamaz: sıxıntısız, 

inciksiz iş, kimsə yoxdur.  

- balta dəğməmiş: əl dəğməmiş. işlənməmiş. bikr.  

- balta kəsməz: qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 

gobud. ayı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. 

qaqlaq. kal.  

- balta olmaq: üstələmək. müsəllət olmaq.  

- baltada varsa, sapındada var: əksiklik yalınız bir yandan 

değil.  

- baltası kötükdən ( kütük ) çıxmaq: güc durumdan 

sıyrılmaq, qurtulmaq.  

- baltaya sap olmaq: 1. inanc, məslək yiyəsi olmaq. 1. işə 

yaramaq, dəğmək.  

- öz ayağın baltalamaq: öz gorun qazmaq. 

- baltanı daşa vurmaq: boşuna işləmək. qanmaza öğüd 

vermək. başın daşa vurmaq.  
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- ağac oymaqda işlənən balta: ivgi.  

- dal qabaq balta: iki ağızlı balta. iki üzlü. yalağçı. yantaq. 

çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. 

arapozac. arapozucu. münafiq.  

- əsgiyən baltanın ağzına vurulan dəmir, çəlik parçası: 

qaplaq. qablaq. 

- işə balta ilə girişmək: 1. qabaca, qırıcı işə başlamaq. 1. işi 

yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü davranmaq.  

- sağlam olduğu üçün balta kimi araclara sap yapılan 

ağac: qaradal. saplıq ağac.  

balta  balğa.baltu. 1. balğa. çəkiş. sükiş. cükiç. 1. kəsgi. kərki. 

qιrqι. pıçaq. çapacaq. 1. bir yanı baltalı kiçik çəkiş. sırtaq. 

ay balta. çaqan. çağan. 1. donuq. donmuş. qat. dik. - qat 

dur. - hava soyuqdan qat kəsilmiş.  

- ağır balta (kərki) ilə vurub kökündən qırmaq: gərginmək.  

- balta daşı: malta daşı: qolay kəsilib işlənən daş çeşiti.  

- balta avuz: baltanın kəsgin tarafı.  

- balta qulaq: baltanın tərs tərəfi.  

- baltanı sabın qolqa edmək: işin önəmli bölümünı 

tamamlamaq.  

- baltası daşqa tiymək: işi rast gedməmək.  
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- oruslu nökərinq bolsa balta belinddə gərək: rus arqadaşın 

olursa baltanın da bəlində olması qərqdir.  

- balta qulaq: baltanın tərs tərəfi.  

- balta qəməsi: baltanın tirəli üzü.  

- baltayı daşa vurmaq: baxmadan, gözləmədən qarşına 

gələnə, ağzına gələn sözü deyib, əlinə düşən işi qılmaq.  

- böyük balta: kərki.  

- sapsız balta: yiyəsiz mal. ortalıq malı. 

baltabaş  dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. qalınbaş. 

qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanğaz. qartlanmaz. 

gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. sırtıq. üzdən gedməz. qara 

astar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara 

başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. 

sulayan. müsirr. israrlı.  

baltacıq  dəğirman daşını döndərməyə yarar üstündə daha 

ortasında olan ağac, dəmir. - balta: - balta: 

baltaclamaq  nərsəni imləyib, amaclayıb baltanı tullamaq, bıraqmaq.  

baltaçı  balquc. qaramanlar, oğrular başçısı. - malquc oğlu: 

kopoğlu. 1. xərabkar.  
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baltaq  baldağ. budaq. sal. sağa. səğə.  

baltaq  bucra < (1. burca 1. bükrə). 1. həlqə. döngələk. yιğιrιk. 

şιğιrsιk. qurşav. yarpaq. budaq. uşaq. sap çubuk. qanat. 

bölük. ayrık. qol. 1. qılınc sapının sipəri. 1. qılınc 

qulağının həlqəsi. 1. sap. qulp. 1. balaq. bölük. balıq kimi 

ayrılmış parça.  

baltalama  əngəlləmə. daşlama. xərabkarlıq. sabotaj.  

baltalamaq  1. çanımaq. qazmaq. açmaq. kəsmək. 1. xərabkarlıq 

edmək. 

baltalamaq  1. əngəlləmək. daşlamaq. xərabkarlıq edmək. sabotaj 

edmək. 1. qırıb, xərablayıb keçirmək. 1. qırmaq. 1. bir 

yolda, qılıqdı işdə, geriyə baxmadan, iticə, ilqarına 

ilərləmək. 1. bölmək. böləmək. yarmaq. yonmaq. 

yontmaq. yontamaq. kəsmək. 1. çəlmələmək. 

çalmalamaq. çalmaq > çəlmək. əngəlləmək. alıqoymaq. 

durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. mane' olmaq. 1. öz 

gorun qazmaq. 

baltalı  1. güclü. 1. kəsgin. qateiyyətli. - yaşmda baltalı kişi. 1. 

kəsgin. iti. - iğnəli baltalı davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti 

tutumlar.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

baltalıq  kəsimə ayrılan orman.  

baltamaq  1. çiğnəmək. əzmək. kəsmək. doğramaq. 1. yarmaq. 

yaralamaq.  

baltartqan  pəncərənin yarısını örtən pərdə.  

baltatmaq  maltatmaq. çiğnətmək. əzdirmək. kəstirmək. doğratmaq.  

baltıq  balıq. balaq (< balmaq: kəsmək). biçit. çalıq. çapıl. çapıt. 

yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. 

bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. anıtdaş. andaşıt. 

anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. heykəl. 

micəssəmə. abidə.  

baltın  maltın. topal.  

baltır  1. ügey. üvey. - baldır oğul. ügey oğul. - baldır qız: ügey 

qız. 1. dağın burun kimi çıxan yeri. - dağ baldırı. 1. - ilk 

olaraq meydana gələn nərsə. işlərdə birinci görüləni. - 

baldır darığ: ilkbahar başında əkilən əkin. - baldır quzu: ilk 

doğulan quzu. 1. paça. səğə. sağa. bitgi gövdəsi. qol. sap. 

qanat. gödə. qabarma. çıxıntı. şişkin. balıqır: dolqun üzlü.  

- baldır gəmiyi: incik sümük. incik gəmik.  

- baldırı çıplaq: çırçapba. hırpanı.  
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baltır  baldır. qıçın dizdən ayağa dək olan bölümü. bu bölümün 

yumşaq, şişgin arxa əti.  

- baldır sümüyü: qamış gəmik, sümük. incik. 

- baldıra dolanan çalaq, qatlaq, ensiz parça: dolac. tolaq. 

dolaq.  

- dizlərin bitiştirib, ayaqların baldırların alta qoyub 

oturmaq: diz çökmək. dizə çökmək. 

- baldırı çıplaq: işsiz gücsüz. - baldır bacaq: açıq saçaq. - 

baldır patlatan: qıçı bükərək yapılan gürəş oyunu.  

- baldırın ön bölümündəki işgə sümük: (qıçın dizdən topuğa 

dək olan sümük). incik.  

- diz qapağına dək geniş, altı dar, dar paçalı, baldırlı, qatlı 

qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: sığba sıpqa. potur.  

- qara baldır: baldırı qara.  

baltıraq  baldıraq. 1. uzun alt geyimin dizdən aşağ bölümü. 1. 

qılıc qayışının, aşağı doğru sarxan, sallanan bölümü.  

baltıraq  baldıraq. balaq. paça. səğə. 

baltıran  baldıran. ağıotu. ağılı ot. 

baltırbayraq  baldırbayraq. baldır baldır. paramparça. 

baltırçıplaq  baldırçıplaq. ayağyalın. qızılayaq. avara. sayaq.  
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baltırıçıplaq  baldırıçıplaq. ayaq taxımından. daldaban. alçaq qat. 

əvam.  

baltırıqara  baldırıqara. əğrəltiotu. qıvrıq, çox parçalı yapraqlı bitgi.  

baltırqan  baldırqan. ağılı baldıran otu.  

- baldırqan qavra: baldıran otunu sapı.  

baltırlıq  baldırlıq edmək. aldırmamaq. umursamamaq. qeyitsiz 

davranmaq.  

baltız  1. < baldır qız: ügey qız. doğma olmayan qız. 1. arvadın 

kiçik bacısına, əji baldız söylər. - ərin kiçik bacısına, arvadı 

"singil" söylər. - ər arvadın böyük bacıları "əkə" çağrılır. 1. 

şəkər. 1. balduz. qayın qız. görüncə.  

baltız  baldız. görümcə. gəlinqızcıq. qadına görə ərin bacısı.  

- qadının baldızı: görümcə.  

- baldız olmaq: görümcəlmək. görümcənmək.  

- baldızlıq edmək: baldızlanmaq. görümcələnmək. 

- güveylə baldızın şuxluğu olar, ortasında savaşla barışda 

olar.  

- xanımın baldızı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın ərinin 

bacısı.  

baltızılıq  baldızılıq. qadıncıqlıq. görümcəlik. görümlük.  
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baltızlanmaq  baldızlanmaq. baldızlıq edmək. görümcələnmək.  

baltızlıq  baldızlıq. görümcəlik.  

baltotaq  baldodaq. baldudaq. dadlı, xoş dilli, sözlü.  

baltu  balta. ( < bal). 

baltuq  balta. - qarı öküz baltuqa qorxmaz.  

balu balu  bala bala. lay lay. ninni söyləmək.  

baluq  1. ( < balta: bölük) gilas. ayağ. bardaq. 1. balaq. > paru 

(fars). kürək biçimində olub, qayıq sürməyə yarar kürək.  

baluq  baluğ.1. bəlük. ayağ. qədəh. 1. içi boşatılmış inək 

buynuzu.  

baluqa  gopuz. çəküş. toxmaq. potg (pot < metatez > top <> təp) 

topaq. 

balya  balağ. bağıl. qutu.  

balya  balğa. bağlı. bağ. tay. yük. tay. dənğ. 

balyalamaq  balğamaq. bağlamaq. taylamaq. yükləmək.  

balyoz  balqoz. ağır, böyük, uzun saplı çəkic. güp. güpün. 

qaraman.  

balyoz  güpz. gopuz. gürz. çomaq. dövme, əzmə aracı. dövəc. 

çəkic. qaltas. böyük çəkic. salta. daşçıların ağır toxmağı. 

iri çəkiç.  
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bam  dam. yapan.  

bam  dik. - bam bam təpələr: dik dik təpələr. 

bamaq  bağlamaq. - o atın ayağın badı.  

baman  umutsuz. 

bambaşqa  bab başqa. babuş.  

bambaşqa  bamqaşqa. 1. apayrı. apalahı. 1. ölçüşülməz. 

qiyaslanamaz. 

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır. 

bamıq  pamıq.  

bamqaşqa  bax > bambaşqa. 

ban  əzan. - ban əri: əzançı.  

ban  ulu. böyük. bəy. - ban oğlu ban. - ban ev: ulu, böyük ev, 

çadır. 

bana  manğa.  

bancuq  (< bağlamaq). bağlı. xurcun. buxca.  

bancuqlamaq  (< bağlamaq). xurcunlamaq. buxcalamaq. sandıqlamaq. 

sandığa qoymaq.  

banılmaq  <> manılmaq.  
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banq  banğ 1. bung. bönğ. ağır bir nərsənin düşməsiylə çıxan 

səs. 1. bağırma·. 1. yanğ. yanqı. ava (< hava: səs). avaz. 

yanğlanıb çıxan səs. 1. həvəs. 1. < bənğ. vəng. 

vəngildəmə səsi.  

- banğ barmağ: şəhadət barmağı.  

banqaqır  banqar. qumarçı.  

banqar  banğaqır. qumarçı.  

banqıl  bandqıl. oğru. qaraman. - banğıl banğıl: bınqıl bınqıl: çox 

tombul, şişman. 

banqır  - banğır banğır: güclü ağlama, bağırma.  

banqıramaq  banğıramaq. bağırmaq. manğramaq. munğramaq.  

banqıraşmaq  banğıraşmaq. bağrışmaq. manğraşmaq. munğraşmaq.  

banqıratmaq  banğıratmaq. bağırtmaq. manğratmaq. munğratmaq.  

banqız  banğız. saktın. ayaq. qədəh.  

banqlamaq  banğlamaq.1. çağırmaq. 1. oxumaq. ozanın aşığın 

ötməsi. 

banqlanmaq  banğlanmaq. manğlanmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. 

çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. 

kütcəlmək. qatınmaq. qarablamaq. qarablanmaq. 

qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. 
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qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. batmaq. 

batırmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  

banqlay  banğlay. 1.qoşunun önü. 1.manğlay. aln. alın. 

banqlaysız  banğlaysız. onqalman. qatı manğlay. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

banqraşmaq  banğraşmaq.banraşmaq. manraşmaq. bünrəşmək. 

münrəşmək. kükrəşmək.  

banqu  banğu. 1. dürmə. bəllə. 1. manğu. manğqu. əbədi. 

sonsuz. dayimi.  
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banlamaq  banğlamaq. uca səslə səsləmək bağırmaq. banğ 

vermək. 

banmaq  1. balqamaq. bağlamaq. doldurmaq. - işlərimiz bandı: 

qapandı. 1. bağlanmaq. - qoy bandı. 1. suya dalmaq. 

çimmək. yuğunmaq. 1. sulanmaq. suya soxmaq. sulu 

nəyə basmaq.  

bantaj  bandaj. sarqı. sarmıq.  

banteytaxt  bandeytaxt.  

- bandeytaxt törəni: bandırı. gəlin, qüveyin başına saçı, töhvə 

saçılan yer, törən.  

bantıra  bandıra. mandıra. qutra. qotra. bağuq. bağuş. çitəş. 

çiğtəş. ayrılmış bölük.  

bantırı  bandırı. mandırı. gəlin, qüveyin başına saçı, töhvə 

saçılan yer, törən. bandeytaxt törəni.  

bantırmaq  bandırmaq. ( b <> m ) mandırmaq. mindirmək. minqərmək. 

munqırmaq. munqırmaq. manqırmaq.  

bantırmaq  bandırmaq. batırmaq. bulaşdırmaq. - yağa bandır. 

bantırmaq  bandırmaq. mandırmaq. batırmaq. quşatmaq.  

bantqıl  bandqıl. banğıl. oğru. qaraman.  

banyo  yuvnaq.  
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bapbaq  bapbağ. ördək yavrusu.  

bapqa  papağan.  

bappuçu  obur. iştahlı. çox yiyən.  

bappuş  ördək.  

bar anta  bar anda. ayta buyta değicək.  

bar  <> var. 1. hamı. tüm. olan. mövcud. - barı: varı. hamı. - 

barımız: varmız. hamımız. - barbarı: hamısı. bütünü. 1. bağ. 

yük. - barlanmaq: varlanmaq. bara durmaq: dolmaq. - barlı: 

yüklü. 1. pislik. kir. kəmrə. çök. çöp. töküntü. çöküntü. - 

ağzımı yalxamadım, barlandı. - barttumaq: su çox qalan qab, 

bar tutar. 1. var. artmaq. yük. dəng. 1. xətt. cızıq. 1. bar 

(fars). (hasil) < bar. var. bəs. barış. varış. bəsiş. - 

barlanmaq. varlanmaq. barışmaq. bəsişmək: gəlişmək. 

yaraşmaq.  

- bar mu ?: var mış ?.  

- bardan yox bolmaq: ortadan silinmək. itmək.  

- barı: həpsi.  

- barısı: həpsi. tamamı.  

- barıbız: həpimiz.  

- bar barı: həpsi. bütünü.  
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- ev bar: ev var: ev eşik. - evin barqın satığsadı: ev eşiyin 

satmaq istədi. 1. bağ. bağul. böyük. - bar kişi: yekə ər.  

bar  1. pas. kir. 1. var. - var (bar) olmaq: əksik olmamaq. 

dayaqlı, davamlı bulunmaq.  

- bar vermə: barış. - yazın yağışı, yayın barışı (bar verməsi).  

- izobar: əşbasınc.  

- nobar: ilk ağız. təbərzə. 

- bar bar bağırmaq: sürəkli bağırmaq. 

- hər ağacda bar olmaz, hər gələndən yar olmaz. 

bar  bur. bor. bora. 1. düz, təkiz olmayan. - bor yer: bur yer: 

şoraq yer. çoraq yer. 1. bulantı suyun qabda buraqtığı bar, 

iz, pas, pus. - bor bağlamaq. - borca qoymaq. 1. böyük. 

iri. - bar yiqdə: iri iğdə. 1. var. səmər. səmir. 1. pas. kir.  

bara qoymaq  uçqunmaq.  

bara  1. paxır. luğab. 1. torta. kirəc. qazan dibinə yapışmış 

qatma, qazmaq. 1. kırıx. iştibah. - bara qoymaq: kırıxmaq. 

qayıxmaq. iştibah edmək. söz arası uçqunmaq. 1. qazanın 

dibindəki kirəç. qazmaq. tortu. 1. vara. yürqən. yürkən. 

yürükən. yürücü. yerici. yerci.  

- bara bara: vərə vərə. vara vara. yılar yılar. ged gedə. asta 
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asta. yavaş yavaş.  

- bara alğusi: varı beləsi.  

bara  işgi. inci. alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, 

yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, davranış.  

- inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: bara 

qoymaq.  

- bara qoymaq: iş edmək.  

barabar  < birə bir. arba. müsavi.  

barac  sucaq. sacaq. müttəhim edən vəkil.  

barac  varac. farac. yarac. çarac. qarac. arac. aralıq. gərəç. əl. 

vasitə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, gec 

qaldıq.  

baraca  dərəcə.  

baraç  barça. barıç. bütünü.  

baraq  1. > barik (fars). dar. süpüq < sürpük. incə. iti. 1. qaqra. 

qaqsar. qaqsıra. qaqsara. kəpə. külübə. külbə. çardaq. 

ev. qaza. alaçuq. 1. parraq, yunlu tüklü qöpək. - baraqlıq: 

köpəyi olan kişi. 1. tükü qıssa tula. it. 1. uzun tüklü, qıllı, 

saçaqlı nərsə (çoxa. gəbə. at. av köpəyi).  
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baraq  barak. 1.bağaq. tühlü çulğa. gəbə. 1. av it çeşiti. 1. 

ağaclara sarılan böyük asma. 1.ərək. ərk.yüksək qala. iç 

qala. 1. könül qalası.  

- yayla evi, barakı: çatı. çantı. 

baraqa  1. (< var). borqa. ev. varılıb, yerləşib qalınan yer. qısıncaq. 

sığıncaq. barınaq. (qutu <> qıtı). 1. baraka. bərəkə. qıtı. 

daxma. çiktirmə. külbə. işqav. içqav. külbə. 1. baraka. 

bərəkə. tərəzi. ölçək. 1. salaş. kiyusk. köçək. köşək. yol 

üstü qurulan əğrəti tüncıq, tükan. - qəzet salaş. - bostan 

salaş.  

baraqah  barqah < barqay. baraqay. 1. dərgah. barınaq. durbağ. 

durnağ. durqab. durub. 1. duvar. duvarlıq.  

baraqal!  varol. barmış olsun !. çatmış olsun !. qalmış olsun !. sağol. 

yaşasın. yaxcı, olqun bir durumun qarşısında işlənən 

söz. (baravo. bıravo. barxalla (ərəb)).  

baraqala  afərin, maşallah anlanmında övqü sözü.  

baraqan  varğan. varan (çox).  

baraqat  huzur. sakinlik.  

- baraqat bolmaq: huzur içində olmaq. rahat olmaq.  

baraqatlan  təskin olmaq. rahat edmək. yatışmaq.  
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baraqatlı  sakin. dinqın.  

baraqatlıq  sakinlik. səssizlik.  

baraqay  barqay > baraqah. barqah. duvar. duvarlıq.  

baraqlıq  barıqlıq. qalartıq. qarartıq. sığıncaq. savır. sipər. savırlıq. 

pənahqah.  

baraqu  barağu. bala. uşaq. kiçik.  

baraqut  baraxud.özbaşa.  

baram  çıxar yolu. çara. açar. - yolu baramlı olsun: yolun varlı, 

bərəkətli, açıq olsun.  

- baram baram: baran baran. yavaş yavaş. ged gedə. 

getdikcə. gedha ged. gedə gedə. vaxıd keçdikcə.  

- baram baramdan günü gündən. getdikcə. gün sayın. vaxıd 

geşdikcə. ged gedə.  

- baram baramdan: vaxt geşdikcə. günü gündən. getdikcə. 

gün sayın. ged gedə.  

barama  (< bağ. qab). 1. toxucu qurdu. 1. yığıncaq. qurama. 1. 

baramla. aradan yığıb qaldırmaq.  

barama  ipək qozası. kavqalı.  

baramaq  baranamaq. bara oturmaq. bornamaq. barnamaq. 

varnamaq. şişmək. zənginləşmək.  
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baramdalamaq  bax > baramlamaq.  

baramıl  bax > baramlı. murabba.  

baramla  (< bağ. qab). 1. bağlamaq. aradan qaldırıb, varyoxun almaq. 

zoralımı. müsadirə. 1. sonsuz. qırma. gücsüz. çıxmaz. 

çarasız, açarsız. murabba: baramlı. barama. 1. baramlı. 

şəkərdə pişirilmiş quyuq, bərk olan yemişli yemək. murabba.  

baramlamaq  baramdalamaq. (< bağ. qab). bağlamaq. qablamaq. 

qaldırmaq. durdurmaq. saxlamaq. əngəlləmək. müsadirə, zəpt 

edmək.  

baramlı  (< bağ. qab). baramıl. barama. 1. şəkərdə pişirilmiş quyuq, 

bərk olan yemişli yemək. murabba. 1. barlı. bərəkətli.  

baramta  1. müsadirə. borclu kişidən borcun alınabilməsi üçün 

mal və mülqünün zorla əlindən alınması. 1. çarəsizlik. 

gücsüzlük. ümitsizlik. 1. əngəlləmə. durdurma. 

dondurma.  

- baramta edmək: qaptamaq. zorla ələ geçirmək. zorla sahip 

olmaq.  

baran  1. qaraşın. əsmər. “bu rəngin qırmızı, sarıya çalanına 

qumral deyilir. 1. üzüm. meyvə ağacları, bitgiləri dizisi. 1. 

sabanın, xışın açtığı iz. 1. gələn. - baranlar: gələnlər. - 
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baran varmı: gələn varmı.  

- baran baran: (< bağ. qab). baran baran. yavaş yavaş. ged 

gedə. getdikcə. gedha ged. gedə gedə. vaxıd keçdikcə.  

barana  bağana. 1. gəllə. sürü. 1.quruh. toplum. topluluq. 

cəmaat. 

baranta  baranda.üst bölümü gen, keçə başlıq.  

barasgün  barasgün. çarşamba. çarşəmbə.  

barası  varısı, varılacaq, gediləcək, barası yer. - barası yerin 

yoxdu.  

barastılamaq  barsatmaq > pərəstiş edmək. tapalamaq. təpələmək. 

qaldırmaq.  

barat  1. varmaq, girmək, nərsəni əldə edmək üçün əldə olan 

damqalı kağız. 1. barmaq, girmək yeri. giriş. qapı. eşik. (> 

parata(rus)). 1. bıraq. bir yazılı kağız bir paranın almaq 

yaxud vermək həqqini başqa birinə verir.  

barat  bağlat. bağıt. balıq. balıt. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. 

qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. 

darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. 

anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. 

qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  
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baratan  bərətən. bərətən. bərətci. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. 

oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. 

düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. 

ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.  

baratay  köpək.  

baratcı  bax > baratan.  

baravan  fəravan. barvan. gür. kür. gur. zor. bol. məbzul. - gür su.  

baravçu  maravçu. oxçu. nişançı. kəsgin nişançı.  

baraza  bərəzə. barazan. barazna. iz. zədə. tarlada sapan izi.  

barbaqan  bağbaqan. savunma üçün bərkidici quram, təhkimli 

tə'sis.  

barbaqlaşmaq  barbağmaq. varbağmaq fərbehləmək. burdamaq. 

bordağmaq. burdağıyan. səmizləşmək. bəsilmək.  

barbata  bağbata. qala qorğuluğu, duvarı.  

barbata  paraq.  

barca  1. baraç. barıç. bütünü. - barçız gəlin: hamız gəlin. 1. həp. 

hamı. imum. {bütünlüyü göstərir. # parça: qırıqlığı göstərir}. 

1. oluca. 1. varça. varısı. bütün. tamam. tamamı. həp. 

həpsi. kamilən. 1. haydi. lütfən.  
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- ay barca: haydi. ha qeyrət.  

- olturuquz barca: oturun lütfən.  

barca  baraqah. barqah.  

barcasız  daraqsız. dərəksiz. taracasız. daracasız. önəmsiz. 

anlamsız. nəticəsiz. başarısız.  

barça  bax > barca.  

barçaq  balçaq. əli qorumaq üçün qılıncın sapına olan qaldırım.  

barçaq  balçaq. qılıc sapı, qəbzəsi, sipəri.  

barçı qılçi  barçı gəlçi. ayağ işlərinə baxan kişi.  

barçı  arçı. 1. araç. tapış. təpiş. vəkil. 1. xurcun. heybə. - bir baş 

min barçın tutdu, bir barçın iki baş tutmadı.  

barçı  dayaq. hami.  

barçın  {(r <> ğ ) < bağçın: bağlı. örtük}. 1. parça. qumaş. turqu. 

yolaq barçın. yolaq parça. yol yol parça. yol yol çizgiləri olan. 

- döşəklik barçın. döşək bənzəri nərsələri yapmaq üzərə 

hazırlanıp ayrılmış olan. - boyalı barçını: boyalı parça. - barçın 

boyuğu onqdı: parçanın boyası atdi. - barçın geyir: parçaya 

bürü. - bir qolaç barçın. - türlü çiçək yarıldı, barçın yazım 

gərildi. - barçın yamağı barçına. - yaşıl yerlik barçın. 1. ipəkli 

qumaş. qadifə. 1. pərçin. bax > bərkin.  
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barçın  barşın. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. dərçin. dərşin. kərçin. 

kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  

barə (fars)  < bağasında < bağ. bağa. üz. dövr. - barəsində: 

dövrəsində. yönündə. üzərində. görəsində. dövrəsində. 

ayqasında: ayqanlı. 1. < bərə < bər.  

barəsində  barəsində. < bağasındə. çevrəsində. cürəsində.  

barha  barda. varha. daha. durduqca. get gedə. - hava barha qızır: 

get gedə qızır. daha qızır. - barha gözəlləşir. - barha soğuyur. 

- barha götürülür.  

barı  < varı. varsa. 1. olandan. olduğundan (heç olmasa, əldən 

gələn). olsun.  

barı  1.bir kərəsində. 1.heç olmasa. öylə isə. heç dəğilsə. 

keşki. 1. bütünləyin. hammısı. külli. 1.heç olmazsa. ən 

azından. 1. tarıt. darıt. darat. duvar.  

- başqalarına sevmə öğrətmədinsə, barı sevinc ver.  

- hammımız bir kökün barı, bir qolun dalıyıq.  

- yanlı qazanmadın, barı qanlı törətmə. 

barı  varı. baru. 1. varı. hamı. 1. barılıq. barılkim. heç 

olmazsa. heç dəgilsə. 1. varlıq. mocudluq. 1. var 
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olanların barlığını, varlığını göstərən kimlik. tanrı. allah. 

1. həmə. hamı. qamu. cümlə. 1. çağar. bürc. minarə. 1. 

çıx ged. - nəryə istərsən baru: hər yana istərsən ged. 1. 

toxlusu. hamısı.  

barıbir  nədə olsa. necə olsam. barıbir verərim: nədə olsa verəcəm. 

necə olsam verərəm.  

barıç  barça. baraç. bütünü.  

barıça  həpsi. kəməsi. qamısı. cümləsi. imumən.  

barıçdırmaq  aralamaq.  

barıçtırmaq  barışdırmaq. aralamaq. arılamaq. arasını bulmaq.  

barıq  1. (> barik (fars)). arıq. axıq. incə. 1. bırıq. qoxmuş. 1. 

gediş. - o barığ berdi: o dopa doğru, heç bir saymadan getdi. 

o getdiki getdi. 1. barlanmış. sasımış. barıq sasıq: 

qoğumuş, pozuq, xarab nərsə. 1. qeyrət. bağır. 1. barı. 

hamı. hamısı.  

bariq  barik (fars). < baraq. dar. barıq. arıq. axıq. süpüq < 

sürpük. incə.  

bariq  barik < > arığ. lağər. (nazik: < > azıq). kavamız. 

barıq  barq. barınaq. durub. ev. qonut. yurd. oturaq. otraq. 

əyləş. qonut. yurd. məskən. 
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barıqaçı  mama. qutaran.  

barıqə  barmaq. tutmaq. çatmaq.  

barıqlı  1. varıqsı. gedikli. varmağa,. gedməyə diləkli, istəkli. 1. 

yerikli. melli. əğimli. vurqun. düşgün. məczub. - mən sənə 

barıqlı, səndə mənə baruqli.  

barıqlı  varıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı. 1. baxlı. 

bəxli. talehli. xoşbəxt. 1. qaruqlu. qarıqlı. varlı. barlı. 

zəngin. 1. qaruqlu. qarıqlı. bol. çox.  

barıqlıq  baraqlıq. qalartıq. qarartıq. sığıncaq. savır. sipər. 

savırlıq. pənahqah.  

barıqlıq  varıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq. 1. 

baxlılıq. bəxlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. 1. bolluq. çoxluq.  

barıqsaq  barığsaq. bağırsaq. bağırsaq. bağsaq. barsaq. könül 

alıcı. mehriban. rahim.  

barıqsamaq  barsamaq. varmaq.  

barılıq  barı. barılkim. heç olmazsa. heç dəgilsə.  

barılqa  qurban.  

barılqim  barılkim. barı. barılıq. heç olmazsa. heç dəgilsə.  

barılmaq  varılmaq.  
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barım  bağım. nərsəni dartma, ölçmə, dərəcələmə, rədələmə 

üçün yapılan evlək, gözlək, cədvəl.  

barımaq  1. {< bağlamaq}. qorumaq. 1. baramaq. varamaq (var 

edmək). ötdürmək. ösdürmək. barışmaq. 1. barşıb 

keçinmək. ötüşmək. dolanmaq. doslaşmaq. yardım 

edmək. 1. savmaq. 1. qorumaq saxlamaq. idarə edmək. 

öndərlik edmək. kökləmək. yerləşdirmək. 1. gizləmək. 

örtmək. örtmək. 1. əsirgəmək. rəhm edmək. 1. ad. boran. 

çapqın. sırğıllı yel. ığallı. soyuq hava. 1. barınmaq. 

qorunmaq. sığınmaq. sapranmaq. sipər altına almaq.  

barımaq  bağımaq. qorlamaq. qorumaq. saxlamaq. hifz edmək.  

barımsınmaq  gedəri yazımaq.  

barın  (qadınlarda) aybaşı. qaidə.  

barınacaq  - barınacaq yer tapmaq: başını soxmaq.  

barınaq  barınağ. (< varmaq: olmaq. çatmaq). barunduq. 

sığınılacaq yer. sığınaq. qorunaq. yat. yataq. duraq. 

oturulan yer. gözlənilən yer. gizlənilən yer. 1. qapa. 

pənahqah. kəbən. 1. qısılma. sığınaq. qonuş. kəmp. 

qonaqlama.  
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barınaq  barnaq. 1.barıq. barq. durub. ev. qonut. yurd. oturaq. 

otraq. əyləş. məskən. 1.bağınaq. sığıncaq. ev. 

yurd.1.otraq <> oturaq <> otru <> ordu. qonut. bəklək <> 

bərklək <> əklək. iqamətqah. məskən. 1.isirahətqah. 1. 

qaçına. qaçınıq. qaraltı. kölgəlik. tənəkə. qar, yağış, 

gündən qorunma üçün quytu yer. pənahqah. 1. qaraltı. 

qarartı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. 

qoramıt. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

- oğruların patığı, barındığı yer: it yatağı. 

barınaqlı  bağınaqlı. evli. yurdlu.  

barınaqsız  bağınaqsız. sığıncaqsız. evsiz. yurdsuz. - yeyəcəksiz, 

barınaqsız: ac açıq. 

barınaşma  qarmılaşma. qamılaşma. qamulaşma. hamılaşma. 

barınaşma. gənəlləşmə. imumiləşmə. intişar. neşr olma.  

barınc  barnıc. barnış. barınış. barınıq. barnıq. istirahət.  

barıncaq  alvanaq (> alunək (fars)) sığıncaq. dam. ev. - bir dam 

tapmaq.  

- keçici barıncaq: ( - yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz 

xanımlara keçici barıncaq: qadınevi.).  
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barıngə  barıngə. bargəh. dərbar. turluq. torluq. qapı. eşik. 

astana. dərgəh. hisar.  

barınıq  barnıq. barınc. barnıc. barnış. barınış. istirahət.  

barınış  barnış. barınc. barnıc. barınıq. barnıq. istirahət.  

barınmaq  1. barımaq. qorunmaq. sığınmaq. sapranmaq. sipər 

altına almaq. 1. qidilmək. varılmaq. 1. qadınların aybaşı 

qanı gedsəi, boşanması.  

barınmaq  1. oturmaq. əyləşmək. yerləşmək. iqamət, sikunət 

edmək. 1. saxlancaqlanmaq. qornacaqlanmaq. 

saxlanacaq, qorunacaq yerə girmək. 1. anlaşılmaq. 

oturuşmaq. keçişmək. keçinişmək.  

- gəminin yol ara sığındığı, barındığı yer: iskilə. qısqıla. 

bəndər. 

barınmaq  bərinmək. 1. keçinmək. yetinmək. oturmaq. yengəllənmək. 

yüngüllənmək. istirahat edmək. 1. boşanmaq. sızılmaq. - 

oğrət qan barındı: qadın aylıq qana düşdü. 1. varınmış, 

yollanmış kimi görünmək.  

barıntaq  barındaq. yəhər örtüsü. köpcük.  

barıntı  barındı. gediləcək yer.  
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barıntıq  barındığ.  

- orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel 

tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer: qara 

iyrək, əğrək, əyrək, evrək, evlək. örtülü yer.  

barıntırma  barındırma. 1.yatırma. gecələmə. 1.yerləşdirmə. 

dinlətmə. 

barıntırma  barındırma. görmə. baxış. qoruma. arxa durma. 

qoruculuq. əsirgəmə. uğur. himayət.  

barıntırmaq  barındırmaq. 1. (- barınaq: pənahqah). yerləşdirmək. yer 

vermək. 1. pənah vermək. hifz edmək.  

barıntırmaq  barındırmaq. sığındırmaq. oturutmaq. otruşutmaq. 

oturtmaq. yerləşdirmək. yerlətmək. əyləşdirmək. 

əğləşdirmək.əkləşdirmək. abandırmaq. sığdırtmaq. 

qabqaştırmaq. yatırtmaq. yergətmək. qorcalatmaq. 

saxlatmaq. iqamət, sikunət vermək.  

- quzu barındırma yeri: kətən. çətən. çitənğ. kitən. 

barıp  daha. hənüz. hələ. daxı. elə. beş il barıp gözlə (daha).  

barısı  varısı. bütünləyin. hammısı. kolliyyeye.  

barış qılış  barış. gediş. rəftar. - barış qılışı iyi kimsə.  
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barış  {< bar. barlışmaq. varlaşmaq. barlaşmaq. varaşmaq: 

anlaşmaq. uyuşmaq. - bağ. bağlaşmaq: barışa anlaşılmaq}. 

1. andaş. anlaş. anlaşma. barlaşıq. birlikdə gedmək. 

dinclik. teclik. tinclik. uyşuq. uyuş. varsaq. yaraşıq. 1. kar. 

çıxar. gəlir. ası. yarar. 1. uzlaş. yarış, toxdaş. anlaşma. 

düzəliş. uyğaş. uyuş. saziş. qanaş. umur. uyaş. 

məsləhət. 1. arınc. qurtuluş. tatu. sülh. uyum. uylaşı. 

uyum. geçim. uyumluluq. uzlaşı. düzə. 1. (əl ələ sütmək). 

iraylaş. əyləş. - barış gəliş: görmə görüş: əriş gəliş. get gəl. 

gəlim gedim. ara ğatnaşlıq. 1. bağış. veriş. adaq. adax. 

sunqu. ehsan. 1. yağış. yağmur. 1. yağış. yağın. rəhmət. 

ehsan. lütf. 1. yaraş. eliş. müsalihə. dosluq. 1. gediş. 

rəftar. barış qılış. 1. gediş. gedmək. 1. aşıt. 1. rəhmət. 

ehsan. lütf. 1. toxluq. dostluq. tosluq. dosluq. dostluq. 1. 

uzlaşma. uylaşma. varış. elik. qavuş. bir araya gəlib 

oturmaq. müsalihə. muvafiqət. sülh.  

barış  varış. 1.barışma. enmiş. çatış. aşti ( < aşılamaq). 

dosluq.1.boluş. oluş. duruş. duruğ. biçiş. hal. qonuş. 

qonuş. çevrim. çevriş. çap. güc. qaldırı. orun. yağday. 

vəziyyət. 1.uzlaşma. uylaşma. uyuşma. uzuşma. 
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anlaşma. (vuruş, döğüşdən, öykə qından (düşmanlı) sonra) 

barlaşıq. barışıq. yarışıq. yarlaşıq. iləlləşik. yaraşıqlıq. 

1.əriş. uğur. uzluq. yaratı. yaratış. yarayış. bacarı. başarı. 

başarma. barlaş. barlaşıq. barışıq. yaraşıq. yarlaşıq. 

qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 

yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət. müvəffəqiyyət. 1. 

ərişim. gəlişim. yetişim. ulaşım. ulaşma. bitişmə. 

qavuşma. vasil olma. muvasilə. 1. barlaş. barlaşıq. 

barışıq. varış. yaraşıq. əriş. yarlaşıq. uğur. uzluq. bacarı. 

başarı. başarma. yaratı. yaratış. yarayış. qalxış. oluş. 

boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. 

mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 1.bar vermə. - 

yazın yağışı, yayın barışı (bar verməsi). 1.el. sülh. 

- barışa varmaq: > bağışlama < barışlama. 

- barış görüş olmaq: barışmaq. uyuqlaşmaq. uzuqlaşmaq.  

- güveylə baldızın şuxluğu olar, ortasında savaşla barışda 

olar. 

barışan  pərişan (fars). buruşqan. ürpək. tükləri biz biz, miz miz 

şişmiş. qarışıq. durmu.  

barışçıl  barışçı. barışsevər. sülhçi.  
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barışçılıq  barşçılıq. barışsevərlik. sülhculuk.  

barışıq  1. uyuq. uyğun. tutar. muvafiq. 1. müsalihə. müsalimət. 

1. barışma. qavşut. baysallıq. qavşış gəlişiş.  

barışıq  varışıq. 1.keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. 

durumlu. duruğlu. qonuşuq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. 

taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. 

əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 1.(vuruş, döğüşdən, öykə qından 

(düşmanlı) sonra) barış. barlaşıq. yarışıq. yarlaşıq. 

iləlləşik. yaraşıqlıq. 1.açığlıq. darqın olmayan.1.barış. 

barlaş. barlaşıq. varış. yaraşıq. əriş. yarlaşıq. uğur. 

uzluq. bacarı. başarı. başarma. yaratı. yaratış. yarayış. 

qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 

yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

barışılmaz  keçimsiz. yaşanılmaz.  

barışır  - küsən it çörəklə, küsən pişik ətlə barışır.  

barışlama  > bağışlama < barışa varmaq.  

barışlıq  1. qonuq odası. 1. varılan yer.  

barışma  barış.  

barışma  barışıq. qavşut. baysallıq. qavşış gəlişiş.  
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barışmaq  (<> barış <> yarış <> sarış). 1. barlaşmaq. uzlaşmaq. 

anlaşmaq. uyuşmaq. onuşmaq. birlikdə yaşamaq. 

yaraşmaq. bir araya gəlmək. anlaşmaq. saziş. təvafüq 

edmək. gəlişmək. xoş keçirmək. yaraşmaq. yarışmaq. 

qarışmaq: gatnaşmaq. 1. (ağla gəlib, düşünüb) yarışmaq, 

uzğanmaq. uzlaşmaq. bağınmaq. doslaşmaq. yaraşmaq. 

varışmaq. uyuquşmaq. doslaşmaq. gedib gəlmək. 

müsalihə edmək. müslihə edmək. müslimə edmək. 1. 

aşıtmaq. 1. eytişmək. curlaşmaq. yarışmaq. birbirinə 

gedmək.  

barışmaq  1.barış görüş olmaq. uyuqlaşmaq. uzuqlaşmaq. 

1.onquşmaq. yollaşmaq. 1. aştınmaq. yaşatanmaq (> 

aşti). 1. tapşmışı. tapışımışı. 

barışmaz  alnsız. alınsız. güngörməz. doymaz. doymayan. 

üzüntülü. düşgün. düşüksüz. dönşüq. qarabəxd. qarabet. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 

çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. 

qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. 
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yoltaysız. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. 

nəgələsiz.  

barışsevər  barışçı. barışçıl. sülhçi.  

barışsevərlik  barışçılıq. barşçılıq. sülhculuk.  

barışsız  varışsız. 1. biçişsiz. çapsız. çevrişsiz. çevrimsiz. 

keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. durumsuz. 

duruğsuz. qonuşsuz. boluşsuz. oluşsuz. qılıqsız. qırbal. 

qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danğaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz. 1. uzlaşmaz. uylaşmaz. uyuşmaz. 

uzuşmaz. anlaşmaz. sazeş napəzir.  

barışsızlıq  uzlaşmazlıq. uylaşmazlıq. uyuşmazlıq. uzuşmazlıq. 

anlaşmazlıq. sazeş napəziri.  

barıştıran  barışdıran. ıslatıcı. ıslac. islac. araçı. salğıq. salıq. 

salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. 

yöndər.  

barıştırmaq  ara yapmaq. ara bulmaq. uylaşmaq. uzlaşmaq. sülh 

edmək. uzlaştırmaq. duzlaştırmaq.  
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- bağşıt barışdırır, qarşıt qarışdırır. (həlalzada. barışdırır, 

həramsada qarışdırır). 

barıştırmaq  barışdırmaq. 1. aşıtlamaq. 1. barıçtırmaq. aralamaq. 

arılamaq. arasını bulmaq. 1. uyşdurmaq. 1. ətişmək. 

edişmək. 1. uydurmaq. cürləmək. cütləmək. 1. 

uzlaşdırmaq. uz uza, us usa gətirtmək. uylaştırmaq.  

barıt  barıda. barında. (b <> v ) varıda. varında. 1. endində. 

qatında. qulluğunda. hizurunda. nəzdində. 1. varikən. - 

ver malından barıda. - gəl bəri, qılma qıyıq, hüsni cəmalın 

barıda: ta ki vardı.  

barıt  yamsu. yansu.  

- ot barıt: qarışıq. qarşılıqlı. mütəzadd.  

- barıt çanağı: qabaq. 

- qarabarıt: incə olmayan, parlaq barıt.  

- ovçuların saçma barıt qabı: qarqa. qarqı. qarqu. qarqılıq.  

- tüfəngə barıt qoymada işlənən bir ölçək: qantargilə. 

qıntargilə. qıntarma. qantarma.  

barizləşmək  bəlirginləşmək. açıqlaşmaq. aydınlaşmaq. alana, 

meydana çıxmaq.  
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barq  bark. 1. bax > bar. 1. barqa. var olan yer. ev. barıncaq yer. 

1. iti olan nərsə. (barqurmaq. parıl parıl parıldamaq). 1. 

təknə. təngə. barnaq. 1. yer. məskən. 1. yamut. yuva. 

barnaq. ev. 1. dudman. xandan. - obarqlı: evli.  

barq  bark. barıq. barıq. barınaq. durub. ev. qonut. yurd. 

oturaq. otraq. əyləş. məskən.  

- evbark: eveşik.  

- kiçik ev, bark sığınaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

barqa  1. şimşək. yalınğ. çaxqın. 1. yıldıraq. şimşək. 1. qayıq. 1. 

şallaq.  

barqa  arif.  

barqac  barğac. varıcıq. varılacaq.  

barqah (fars)  bargah. < (nqa < > naq <> kan ). barınqa. varınqa. barıvgə 

<> barnaq. varnaq barqan. barınmaq yeri. astanğ. astan. 

eşik. qapı. barılan, varılan yer. dərgah. devlət eşiyi.  

barqah  baraqah < barqay. baraqay. 1. barca. dərgah. barınaq. 

durbağ. durnağ. durqab. durub. 1. duvar. duvarlıq.  

barqaq  - içgi bardağı: qabac.  

barqaq  barlı. yüklü. dolu.  
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barqalamaq  şimşək çaxmaq. yıldıramaq.  

barqalı qaldı  gedəyazdı.  

barqalmaq  barğalmaq. barlamaq. yoxlamaq. baş vurmaq, çəkmək.  

barqalmaq  barlanmaq. yüklənmək. dolunmaq. - damar barqalandı.  

barqamaq  evlənmək.  

barqan  1. bazqan. mərsin ağacının yemişi. 1. qumul. komul. 

yeni, doğan ay biçiminde. 1. burkan. breken. allah. tanrı. 

idi. əktirən.  

barqan  bağqan. yay biçimində qumul (qum təpəsi), təpə.  

barqanında  barğanında. getdigindən.  

barqas  qeyrət.  

barqatmaq  evləndirmək.  

barqay  baraqay > baraqah. barqah. duvar. duvarlıq.  

barqeş  barkeş (fars). bağkeş. 1. yükəç. yük çəkən. ağrıq daşıyan. 

1. dözümlü. mütəhəmmil.  

barqəh  bargəh. barıngə. dərbar. turluq. torluq. qapı. eşik. 

astana. dərgəh. hisar.  

barqəl  bargəl. gedgəl. əyab zahab.  

barqəlçi  bargəlçi. gedgəlçi. əyab zahabçı.  
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barqıl  qarqıl. varqıl. varıqlı. barıqlı. qaruqlu. qarıqlı. 1. baxlı. 

bəxli. talehli. xoşbəxt. 1. qaruqlu. qarıqlı. varlı. barlı. 

zəngin. 1. qaruqlu. qarıqlı. bol. çox.  

barqıllıq  qarqıllıq. varqıllıq. varıqlıq. barıqlıq. qarıqlıq. qaruqluq. 1. 

baxlılıq. bəxlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. 1. bolluq. çoxluq.  

barqın  barğın. 1. var yox. nərsə şüy. - evin barğın satığsadı: ev 

eşiyin. 1. səyyah. turist. gəzgin. 1. varqan. varan. gedən. 

gedicl. gedəri. gedməyə dayaqlı, istəkli. - barqın kişi: 

yolundan alıqalmayan kişi.  

barqıraç  bağırçaq. yük döşəyi. səmər. palan.  

barqirəqə  barxirəxə. bardırmaq. itmək. itələmək.  

barqış  barğış. yarış. sapdaş. bağdaş. bağlaş.  

barqışmaq  barğışmaq. 1. yarışmaq. sapdaşmaq. bağdaşmaq. 

bağlaşlamaq. 1. bağdaşmaq. bağlaşlamaq. sapdaşmaq. 

yarışmaq.  

barqıt  bağqıt. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. 

qanğal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti.  

barqlamaq  parıldamaq.  

barqlanmaq  bağqılanmaq. yurtlanmaq. evlənmək.  

barqlanmaq  obarqlanmaq. evlənmək.  
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barqu  1. gedmək. - barquz yaxtı: gedməyiz yaxınlaşdı. 1. 

varılacaq. - barqu yer. gediləcək yer.  

barquçı  varıcı. gedici.  

barquluq  gedməyə çatan, həqli edən kimsə.  

barqut  bərxut. mütəccih.  

barquzmaq  barturmaq. götürmək. göndərmək. getqüzmək. 

yönətmək. yubarmaq.  

barla  parlaq. göz alıcı.  

barlaq  barlağ. 1.barlayan. varlağ. varlayan. yoxlac. kontırolçu. 

1.dəringəv. sınağ. sınav. azimayiş. 1.yoxlağ. yoxlayış. 

arvın ( < arıtlama). sınağ. imtahan. 1.nizarət. 1. yapqıc. 

yapcıq. yapşaq.taxı. çalaq. ək.əkik. əklik. əklənti. bəzək. 

süs.  

barlaq  varlaq. 1. varış. görüş. oluş. sonuc. nəticə. təcrübə. 

barlap. 1. araştırma. yoxlama. 1. parlaq. 1. işlənməyə 

əlverişsiz çoraq topraq. 1. yoxlayış. axdarış. 1. gəl ged. 

təkapu. 1. cəpdük. çapduq. licam. lüqam. at taxımı.  

barlaqamaq  barlağamaq.barlağlamaq. yoxlamaq. gözatmaq. baş 

çəkmək. gözdən keçirmək.  

barlaqçı  barlağçı. yoxlayıcı. marağlı. araştırıcı. mütəcəssis.  
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barlaqlamaq  barlağlamaq.barlağamaq. yoxlamaq. gözatmaq.  

barlaqlıq  barlağlıq.sınağlıq. azimayişqah.  

barlama  varlama. 1. var edmə. dabanlatma. sağlama. doğrutma. 

doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. dikdəmə. 

tikləmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. inatdırı. 

anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. 

birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. 

qərarlama. isbat edmə. sibutlama 1. barnama. bərnamə. 

vernəmə. verləmə. bağdama. bağlama.  

barlamaq  varlamaq. 1. barğalmaq. yoxlamaq. baş vurmaq, 

çəkmək. 1. var edmək. dabanlatmaq. sağlamaq. 

sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. 

onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. 

yerləşdirmək. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. inatdırmaq. 

anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. 

bəllətmək. sənədlətmək. birkitmək. dibləmək. diblətmək. 

kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat edmək. 

sibutlamaq. 1. yoxlamaq. başvurmaq. dəğmək.  

barlamaq  varlamaq. 1. yoxlamaq. axdarmaq. 1. gözləmək. 

yoxlamaq. araştırmaq. izərləmək (iz + ər + ləmək: iz + et + 
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ləmək). 1. döləmək. balalamaq. yavrulamaq. 1. səmirmək. 

bəsləmək.  

barlanmaq  1. ağarmaq. - dili ağarmış: barlanmış. 1. bar tutmaq. 

paslanmaq. kirlənmək.  

barlanmaq  1. qatlanmaq. yüklənmək. 1. yemişlənmək. barşılmaq. 1. 

varlanmaq. bolunmaq. olunmaq. mövcud olmaq.  

barlanmaq  burlanmaq. borlanmaq. pürlənmək. pürtüklənmək. 

pürçüklənmək. barnamaq. varnamaq. bara oturmaq. 

şişmək. zənginləşmək. gövərmək. qunçələnmək.  

barlanmış  barıq. sasıq. sasımış.  

barlap  barlağ. təcrübə. varış. görüş. oluş. sonuc. nəticə.  

barlas  1. salar. sipəhsalar. bağaduur. 1. yiğit. qəhrəman. 

başbuğ. ayrıca axsaq teymurun bağlı olduğu boyun 

adıdır.  

barlaş  barış. barlaşıq. barışıq. varış. yaraşıq. əriş. yarlaşıq. 

uğur. uzluq. bacarı. başarı. başarma. yaratı. yaratış. 

yarayış. qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, 

durmuş, duruş, yağday. mutluluq. qutluluq. 

nailiyyət.müvəffəqiyyət. 
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barlaşıq  1. (vuruş, döğüşdən, öykə qından (düşmanlı) sonra) barış. 

barışıq. yarışıq. yarlaşıq. iləlləşik. yaraşıqlıq. 1. barış. 

barlaş. barışıq. varış. yaraşıq. əriş. yarlaşıq. uğur. uzluq. 

bacarı. başarı. başarma. yaratı. yaratış. yarayış. qalxış. 

oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 

yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

barlatıtmaq  varlatıtmaq. var etdirmək. diklətmək. tikilətmək. 

tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. 

inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. 

bəllətitmək. sənədlətdirmək. dabanlatıtmaq. sağlatıtmaq. 

doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. 

qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. 

sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

barlavçı  bazrəs. araştırıçı.  

barlayan  barlağ. varlağ. varlayan. yoxlac. kontırolçu.  

barlı  1. varlı. bərli. səmərli. səmir. səmiz. bərəli. 1. pasaq. 

pasaqlı. kirli. 1. varlı. səmirgin. yüklü. 1. varlı. zəngin. 1. 

boylu. yüklü. hamilə. 1. barqaq. yüklü. dolu. 1. zəngin. 

verilmli.  
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- qışı qarlı bolsa cayı barlı bolur: qışı qarlı olsa yazı zəngin 

olur.  

barlı  varlı. 1. qalın. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. 

bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. 

doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. 

kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. 

yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh. - dolqun ölkə, kan, kişi, kitab. 1. qaruqlu. 

qarıqlı. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. qaruqlu. 

qarıqlı. zəngin. 1. yetgili. munasib. hasıllı. qazanclı. 

qazaşlı. verişli. verimli. bağışlı.  

- barlı, dolu yağmırlı bulut: qara bulut.  

barlıq  1. gənc. varlık. mal. 1. mallı.  

barlıq  barlığ. varlığ. 1. varlılıq. ğina'. dövlətlilik. 1. dinc. tinc.  

barlıq  varlıq. 1. qarıqlıq. qaruqluq. zənginlik. 1.dirilik. dirlik. 

yaşam. durmuş.həyat. 1.var. varlıq.  

- öz, əsas varlıq, barlıq: özmik. covhər. 

barlıqda  varlıqda. dirilikdə. dirlikdə. yaşamda. durmuşda.həyatda.  
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barlışçılıq  sülh sevərlik.  

barlışmaq  barışmaq. uzlaşmaq. anlaşmaq. uyuşmaq. birlikdə yaşamaq.  

barmaq  - balan barmaq: işarət barmağı.  

barmaq  varmaq. {< bar. bağ}. 1. ad. nərsənin ucu, uzanan 

bölümü. ilək. ilmək. uzanma. uzuntu. ucuq. uçuq. daşın. 

əlin uc bölümündə yerləşib, tutmağa, qarmaqlamağa 

yararan ilməklər, barmaqlar. - barmaq görstərmək: bir işdə 

yalnız özün görsədibdə, iş görməmək. - sansız barmaq: işarə 

bamağı. - quşqan barmaq: üzük barmaq. - qıtca barmaq: 

sərçə barmaq. - barmağından bal damır, çanağından yağ. - 

barmağına çörkəmək: barmağına sarımaq. əlinə yazmaq. 

yaddan çıxarmamaq. - barmağı barmağa vurmaq: əli əl 

üstünə qoyub iş görməmək. barış. peşvaz. - barmağına 

çıxmaq. 1. təkərin ortasında çəmbərə gedən çubuqlar. - 

təkərin iki barmağı qırıldı. 1. dağ təpəsinin sivrisi. 1. 

uzunluğ ölçüsü. - bir arşın igirmidörd barmadır. - bir atdım 

oniki barmaqdır. 1. barmağı quyuq, suyuq nərsiyə 

vurduqda, barmağa yapışan ölçü, miqdar. - bir barmaq 

bal, yağ. 1. dəxalət. - bu işdə onun barmağı var. 1. barlığın, 

varlığın yoxlamaq, qorumaq. hifz edmək. 1. parmaq. - 
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çoçola barmaq: çılalıq barmaq. sərçə barmaq. - barmaq 

ucları: arnaq. ərnək. - barmaqların şıqqıltısı: qınlıq. 1. əl. 

ərənkək ərnək. ərkən. ərngək. (< ərmək). - beş barmağ bir 

dəğil: beş ərənək düz ərməs. - əliqin: barmağınan. - ay dolun 

olsa, əliqin imlənməz: ön dörd gecəlik ay barmağınan 

göstərilməz. - dördün barmaq. çıçamuq. çıçaxım. çoçala 

barmağın yanındaki barmaq. üzüq parmağı. 1. ərmək. olmaq. 

- indi görən nə ərdi. 1. hazır olmaq. hizur tapmaq. 1. 

tapılmaq. pəyda olmaq. 1. təcrübə. yaşantı. dənək. 

sınam. 1. qol. 1. varmaq. gedmək. köçmək. görmək. - ərə 

barmaq: ərə gedmək.  

- bardı gəldi: vardi gəldi. vurdi gəldi. əgər. gərəkirsə.  

- baş barmaqdan dolayı, dördüncü barmaq: adsız.  

- barmaq ısırmaq: barmağın dişləmək. şaşmaq.  

- barmaqlıq deyilən, qovşaqla, aralıqlı çubuqlardan qurulmuş 

örtüyün hər bir çubuğu.  

- barmaqların adı. baş barmaq. tanıq barmaq. orta barmaq. 

adsız barmaq yaxud üzük barmaq. sərçə barmaq 

- ağza bir barmaq bal çalmaq: dadlı bir örnək verib aldatmaq. 

ümidə düşürmək.  

- on barmağı yaxasında: sallanıb qopmamaq, əl çəkməmək.  
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- beş barmaq: çaxır tikəni.  

- barmağı ağzında: barmaq ısırmaq: şaşa qalmış.  

- barmaq yolı: qoşunun hicaya uyğun biçimi.  

- barmaq üzümü: uzun dənəli üzüm.  

- barmaq qarışdırmaq: taxılmaq. dəxalət edmək.  

- barmaqla göstərmək: çox tanınmış olmaq.  

- barmağı tutan şişli, irinli xəstəlik: qurlağan. tolama. 

dolama. ət yaranın yüngülü. domuz burnu.  

- qısa qalın barmağ: tarabuzan. - nərdiban tarabuzanı. - 

tarabuzan babası:{ 1. bu barmaqlığları birgə tutan iki yan 

dirək, çubuq. 1. qocalığdan bir nə bilməyən kişi. }.  

- barmaqlı qapı: sədrəkli qapuq.  

- barmaqlıq: seyrək, arlıqlı, nərdəli ortük. səkrək. səkrək.  

- barmaqlıqlı qapı: - sədrək qapuqş seyrək qapı.  

- başala barmaq: işarət barmağı.  

- sərçə barmaq: çoçola barmaq. çet barmaq. cürə barmaq. 

qıtca barmaq.  

- bellim barmaq: sərçə barbaq.  

- yüzüq barmağı: quşqan barmaq.  

- sansız barmaq: işarət barmağı.  
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- sərçə barmaq: çınaqay.  

- sansız barmaq: işarət barmağı.  

- işarət barmağı: balan barmaq.  

- işarət barmağı: başala barmaq. - orta barmaq: çöbəy 

barmaq.  

- qıtca barmaq: kiçik, sərçə barmağı. - sansız barmaq: işarət 

barmağı.  

- quşqan barmaq: yüzük barmağı.  

- barmaq ciq: barmaqların əkləm yeri.  

- təkər barmaqları: təkəy.  

- orta barmaq: ara barmaq.  

- quşqan barmaq: yüzük barmağı.  

- qıtcə barmaq: sərçə barmaq.  

- barmaq ciq: barmaqların əkləm yeri.  

- barmağın qapmaq: üzülmək. çarəsiz durumda qalmaq.  

- barmağın görqüztüb qoymaq: bir işi yapçaq istəməmək.  

- barmağından bal tamaxan, çındısından yağ tamaqan: əli 

hər işə usta.  

- barmağa çörgəmək: söylənən kötü sözü, yada yapılan kötü 

bir hərəkəti heç unutmamaq.  

- barmağın barmağa vurmaq: çalışmamaq. təmbəllik edmək.  
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- beş barmaqan avzuna tıqmaq: ölçüyü qaçırmaq. 

acgözlülük edmək.  

- bəş barmağın qıyını: bir iş qarşılığında əldə edilən para. 

ücrət. mal.  

- ala barmaq: birliktə götürmək.  

barmaq  varmaq. 1 uğramaq. raslamaq. düşmək. ulaşmaq. 

çatmaq. sevq olmaq. göndərilmək. - istəyinə düşdünmü. 

1.yönəlmək. 1.çola, kiçik barmaq.kalıç. kovluç. 1. ərmək. 

ərişmək. əkmək. çatmaq. yetmək. nail, müvəffəq olmaq. 

- cürə barmaq: geyin.  

- cola, çuçula barmaq: çovluc. 

- adsız barmaq: çola barmağın yanındaki barmaq. 

- bal tutan barmağın yalar: iş görən, qazanc sağlar, aparar. 

- baş barmaq: badam barmaq.  

- başbarmaq: əl ayaqda olan ən qalın yoğun barmaq.  

- belə, bir barmağıda dəğməmək: fısqısı belə toxunmamaq.  

- (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi 

gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel 

ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, 

yalnız qaq qaldı.  
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- açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları 

arasındaki aralıq, məsafə: qatman. qulaç. qolaç.  

- barmaq ucu biçimində üzüm: gəlinbarmağı. 

- gəlinbarmağı: 1.yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. qırt 

qırt. qıt qıt. həvic. 1. kərəvüz. kərəviz. 1. qayalıqda yetişən, al 

uclu, ulduz biçimli çiçək türü. 1. ərik türü. 1. çiçək türü. 1. 

barmaq ucu biçimində üzüm. 1. uzun qozuq, fındıq çeşiti. 1. 

çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti. 1. əkinlə yetişən 

bir ot. 

- barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq: çatılatmaq. qatılatmaq.  

- barmaqda çalınan çan, zil, zəng: çasanat. çastanat.  

- əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları arasında olan 

aralıq: qarış. arşının üçdə biri.  

- barmaqın yarası toxdadı, yalnız qaq qaldı.  

- qulağına barmaq tıxamaq: qulağına pambıq təpmək. 

- ovucla barmağın tümünə verilən ad: əl. alma, tutma, 

qavrama, iş görmə aracı.  

 qadınbarmağı. (1. qadınbarmaq. uzun, incə, qaralı ağlı 

üzüm çeşiti. 1. uzun incə, sulu yumşaq armıd çeşiti. 1. bağlava 

oxşarlı bir dadlı).  
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- gəlinbarmağı: armıt çeşiti. 

- gəlinbarmağı: yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. qırt qırt. 

qıt qıt. həvic.  

- xanımbarmağı: barmağ biçimində olan dadlı çeşiti. 

barmaqçıl  barmağa taxılan naylon qapuş.  

barmaqlama  əlləşik. əl sürmə. qurddalama.  

barmaqlamaq  1. barmaq toxundurmaq. barmaq sürmək. 1. dürtmək. 

qurtdalamaq. təhrik edmək.  

barmaqlamaq  1.əl vurmaq. qurddalamaq. 1.gözə soxmaq dilimə 

almaq. 

barmaqlıq  1. aymança. üstü açıq otaq. tövlə. duvar. çit. ayman. 

gərmi. havli. aylav. 1. qıncıl. qorxuluq. nərdə. 1. saray. - 

köprünün barmaqlıqları: köpür saray. 1. tügər. düğər. 

qəfəs. 1. çəpər. çəvər. çit. qutan. 1. kovşaqlı, aralıqlı 

çubuqlardan qurulmuş örtük. sıra çubuqlardan qurulmuş 

bölmə.  

- oniki barmaqlıq aralıq: yarım arşın. qolun dirsəkdən aşağı 

bölümünün yarısı.  

- türmədə barmaqlı dəmir pəncərə: quzğuncıq.  
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barmaqlıq  qapsac. qapsa. tarım. dərim. darım. qapsalıq. dalsalıq. 

darsalıq. qorumalıq. gərmə. mə'cər. nərdə.  

- əmzik kimi yoxacıq barmaqlıq. kaput ( < qap: örtük). 

- barmaqlıq biçimində olan böyük qapı: qapsal. qapsaq. 

- barmaqlıq biçimində olan qapıcıq: qapsa. qapsac. qapıc. 

tarım. dərim. 

- barmaqlıqla bölünmüş yer: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs. - 

ayı gəpəzi. - quş gəpəzi. 

- bir yeri, nərsəni qorumaq üçün qırağına çəkilən 

barmaqlıq, nərdə: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- bir gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, 

barmaqlıq: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs.  

- kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən 

qol, çərçivə, barmaqlıq: qanat. qana.  

- məhkəmələrdə suçlunun qoyulduğu barmaqlıq: kəpəz. 

qəfəs. qapas. qambar. - suçlu qambarada yerləşib, daşımağa 

başladı.  

- nərsənin yanına, yallarına, qırağına qoyulan, sancılan 

qoruqluq, barmaqlıq: anğıc. yanğıc. nərdə. mə'cər. - anğıclı 

yük arabası. - kərdi, dam, eyvan, dərə anğıcı.  

barman  tarmaq dərmək işini görən.  
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barmış  varmış. barsıt. barsat. varsıt. varsat. qurtulmuş.  

barmızqa  hamımıza.  

barna  tam. ham. tüqüzütqir. tamam.  

barnaq  1. barınmaq əylənmək yeri. 1. təknə. təngə. bark. 1. 

yamut. yuva. bark. ev.  

barnaq  barınaq. 1.otraq <> oturaq <> otru <> ordu. qonut. bəklək 

<> bərklək <> əklək. iqamətqah. məskən. 1.bulnaq. 

bulunaq. otraq. iqamətqah. məskən. 1.durluq. çardaq. 

ev. sığıncaq. çatı. 1.sığıncaq. çatı. ev. 1. qaçına. qaçınıq. 

qaraltı. kölgəlik. tənəkə. qar, yağış, gündən qorunma 

üçün quytu yer. pənahqah. 1. duraq. su, hava, qara yol 

daşıtlarının, yol üstə, yolçu yük götürüb başaltma üçün 

duran yer. iskələ. liman. bəndər.  

barnama  barlama. bərnamə. vernəmə. verləmə. bağdama. 

bağlama.  

barnama  barlama: yoxlama. kontrol.  

barnamaq  1. baramaq. bara oturmaq. bornamaq. barnamaq. 

varnamaq. şişmək. zənginləşmək. 1. bornamaq. 

varnamaq. bara oturmaq. şişmək. zənginləşmək.  

barnaş  qol. dal. sanaqat.  
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barnaşım  bax > barnaşma.  

barnaşış  bax > barnaşma.  

barnaşıt  bax > barnaşma.  

barnaşma  barnaşım. barnaşış. barnaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. 

varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. 

çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. 

tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. 

qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. qavuşma. 

qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. 

qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. 

qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 
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yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

barnıc  bax > barnış. istirahət. 

barnıq  bax > barnış. istirahət. 

barnış  barınış. barınc. barnıc. barınıq. barnıq. istirahət.  

baroqday  (< barmaq). keçməli. göz ötməli. ötüşməli.  

barraq  < bərqşğər (< bək. bərk: iti). parraq. qıvraq. iti.  

bars  pars. qabartı. şiş. paysa.  

- bars bolmaq: paysalmaq. qabarmaq.  

- ətim barsıdı: bədənim şişdi.  

- bars bolmaq: paysalmaq. qabarmaq.  

barsaq  bağsaq. bağırsaq. bağırsaq. barığsaq. könül alıcı. 

mehriban. rahim.  

barsaq  bax > bağırsaq.  

barsama  barsayış. barsatım. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. 

göstəriş. təbərrüz.  

barsamaq  barıqsamaq. varmaya yazmaq.  

barsamlı  barsayışlı. bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. ifadəli. anlatışlı. 

anlatımlı. göstərimli. göstərişli. barsatımlı. mütəbərriz.  
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barsat  barsıt. varsıt. varsat. varmış. barmış. qurtulmuş.  

barsatım  barsama. barsayış. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. 

göstəriş. təbərrüz.  

barsayış  barsama. barsatım. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. 

göstəriş. təbərrüz.  

barsayışlı  barsamlı. bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. ifadəli. anlatışlı. 

anlatımlı. göstərimli. göstərişli. barsatımlı. mütəbərriz.  

barsçı  parsçı. heyvançı.  

barsıt  barsat. varsıt. varsat. varmış. barmış. qurtulmuş.  

barsız  bərəsiz. 1. qısır. 1. qara. yararsız. etgisiz. asısız. qısır. 

faydasız. - qaradal: barsız ağac.  

- barsız ağac: qaradal. böyük olubda heç bir yararı, faydası 

olmayan. səmərsiz.  

barşanmaq  aralarını bulmaq. müsalihə edmək. sazqaşlamaq. 

sazışmaq.  

barşatçılıq  muyıncılıq. boyunçuluq. araçılıq. ortaçılıq.  

barşçılıq  barışçılıq. barışsevərlik. sülhculuk.  
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barşıqçı  barşınçı. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. biləşçi. 

biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. 

birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 

barşıqçılıq  barşınçılıq. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. birəşçilik. birikinçilik. 

birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

barşılmaq  yemişlənmək. barlanmaq.  

barşın  barçın. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. dərçin. dərşin. kərçin. 

kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  

barşınçı  barşıqçı. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. biləşçi. 

biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. 

birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. müttəhidçi. ittihadçı. 
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barşınçılıq  barşıqçılıq. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. biləşçilik. biləşikçilik. birəşçilik. birikinçilik. 

birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

barşınmaq  1. bağşınmaq. bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. 

irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. 

irkinmək. birkinmək. müttəhid olmaq. 1. varşınmaq. 

ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. 

ərişinmək. bolquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. 

dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. 

yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. 

yüksəşmək. aliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, 

yetişmək.  

barşıntı  bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. irkinti. birkinti. 

irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. 

birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad. müttəhid 

olma.  
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barşırmaq  bərşirmək. becərtmək. pərvəriş vermək. tuqarmaq. 

tuğarmaq. toqurmaq. doyurmaq.  

bart  1. ölçəv. 1. bardaq. 1. - bart burt tutmaq: itiliyi göstərən 

söz. ansızın, hər yandan yaxalamaq. 1. saçı saqqalı 

düşürən kəl çeşiti xəstəlik.  

barta  1. parta. parça. bölük. yük. 1. sıra. dizin. düzü. bazda. 

basta.  

barda barda!: varda varda!. barda!: çəkil. geç. bük bük!. yol 

açmaqda deyilən söz.  

barta  badır. bax > barha. 1. şişk, tomurcuq nərsə. topraqda 

olan qoğzaqlıqlar, təpəciklər. 1. körpə. bala. uşaq.  

barta  barda. sədd. hədd. - bardadan ozdurmaq: həddini 

aşırmaq.  

bartacıq  bardacıq. boğdacıq. 1. kiçik boylu. 1. kiçik yaşıl körpə 

əncir.  

bartaq  - ağca bardaq: qarçiçəyi.  

bartaq  bardaq. ( < bağdaq). suçuqal. suçulaq ( < suyu 

çulqayan). 1.livan. içəklik. istəkan. abxor. 1.heyvanların 

buynuzundan düzələn bardaq. yala. yalığ. qədəh. ayaq. 

1. qabac. su qabı. istəkən. qonay. qanay. içtəkan. 
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istəkan. 1. qovaq. qota. kəvtə. kəvət. çanaq. qədəh. 

qataq. qadaq.  

- qarqabardağı: tarlalarda bitən, pis qoxulu, yemişli ot. 

- bir bardaq suda fırtına qoparmaq: kiçik bir sorunu, 

məsələni böyütmək, gurlatmaq.  

- əsgi çamlar, bardaq oldu: o dövrə keçdi. hər nə dəğişmiş.  

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 

tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz. 

- üç baraq atdıq (içdik).  

bartaq  bardaq. 1. (< bağ. qab). barlı, varlı, əkinə işləməyə 

əlverişli nərsə. 1. bağurdaq. qopa. ayağ. qədəh. içməyə 

yarar qulplı qab. 1. baluk. gilas. ayağ. 1. bart. ölçəv. 

buqaç. kasa. 1. okra. sığraq. sığar. ayağ. kasa. çanaq. 

piyala. qədəh. idiş. badə. tüncə. tünqcük. ayağ. çömlək. 

çölmək.  

bartaqaltı  bardaqaltı. nəlbəki.  

bartaqı  - qavalabardağı: qavaldız. qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. 

qarqa qoğzağı. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis 

qoxulu ot.  
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bartaqı  bardağı. > pərvəri (fars). səmiz. səmin. samın. tolqun. 

dolqun. sağum. şişman. yağlu.  

bartaqlamaq  bardağlamaq. vardaqlqmaq {> pərdaxtən (fars) ( < bar. 

var)}.  

bartamaq  bardamaq. badıramaq. 1. barlanıb varlanmaq. ağacların 

yapraqlanıb çiçəklənməsi. 1. balalamaq. doğmaq.  

bartan  bardan. bağdan. böyük çuval. saman çuvalı.  

bartat  barda!. çəkil!. geç!. bük bük!: bardabarda!: varda varda!. 

yol açmaqda deyilən söz.  

bartı qəlti  bardı gəldi. birdən. vardı gəldi. vurdu gəldi. vurdu oldu. 

əyər. şayət. gərəkirsə.  

bartıq  qaçtıq. qaçma. cırtıq. cırma. qırtıq. qırtışma. savtıq. 

savışma. uztıq. uzaqlaşma.  

bartıran  bardıran. bağdıran. bağdaran. (< bağ. qab). düzən. 

quran. hazırlayan. - iş bardıran: iş aparan.  

bartırılmaq  bardırılmaq. 1. bağdaşlayıb düzənləmək. sıralayıb 

hazırlamaq. 1. düzənlənmək. tərtib edilmək.  

- inqirdə əldə ullu toy bardırılqan idi: axşam qöydə böyük 

şölən düzənlənmişiti.  
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bartırış  bardırış. bardırma. vardırış. vardırma. savqa. savqıt ( < 

savmaq: yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. yollayış. 

göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. ərsətiş. əriştiriş. 

düşürmə. düşürüş. ulaşdırış. ulaşdırma. çatdırma. 

çatdırış.  

bartırma  bardırma. bardırış. vardırış. vardırma. savqa. savqıt ( < 

savmaq: yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. yollayış. 

göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. ərsətiş. əriştiriş. 

düşürmə. düşürüş. ulaşdırış. ulaşdırma. çatdırma. 

çatdırış.  

bartırmaq  bardırmaq. (< bağ. qab). bağdamaq. düzənləmək. 

düzmək. sıralamaq. hazırlamaq. - toy bardırdılar. - iş 

bardıran.  

bartırmaq  bardırmaq. vardırmaq. uğratmaq. düşürmək. raslatmaq. 

ulaşdırmaq. yollamaq. sevqedmək. göndərmək.  

bartıvan  çatmal. qatmal. nərdüvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. 

basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq. 

bartu  bardu. < bir də.  

bartuqı  barduqı. vardığı.  
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barturmaq  1. götürmək. göndərmək. barquzmaq. getqüzmək. 

yönətmək. yubarmaq. - bunu evə bartur. 1. vardırmaq. 

çatdırmaq. - onu evə bartur. - kağızı bartur. - bunu atova 

bartur.  

bartuş  bətrüş. batruş. 1. quyuq. bərk. qəliz. gərik. (bərk xəmir, 

şorba, aş, palçıq). 1. bulanıq. bulğan. - batruş suv. bulanıq, 

laylı, zığlı su.  

baru  1. barı. çıx ged. - nəryə istərsən baru: hər yana istərsən 

ged. 1. hörük. 1. varıcı. gedici.  

baru  bağu. duvar.  

baruq  1. baqlan. şişək. ətli canlı. - baqlan quzı: yeni, səmiz quzu. 

1. varlı dövlətli. - baruq bəy. - baruq ölkə. baruq duyqular. 1. 

gediş. hərəkət. - baruğ yaxdı: hərəkət çağı çatdı. 1. 

dayanaq. məsnəd.  

baruq  varuq. qaruq. qarıq. varmış. olqun. yetgin.  

baruqlanmaq  parraqlanmaq. yaruqlanmaq. açıqlanmaq tiniqlənmək. 

tınıqlanmaq. sakinləşmək. şəffaflamaq.  

baruqlu  varuqlu. varmışlı. qaruqlu. qarıqlı. olqunlu. yetginli.  

baruqluq  varuqluq. varmışlıq. qarıqlıq. qaruqluq. olqunluq. 

yetginlik.  
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baruntuq  barunduq. sığınılacaq yer, barınaq.  

barut  darı. ov darısı. oxdarı. gügüt.  

- saçma barut: sağulta.  

barutluq  - buynuzdan yapılan barutluq: qobura.  

barvan  baravan. fəravan. gür. kür. gur. zor. bol. məbzul. - gür 

su.  

barvarı  > pərvəri (fars). (< pər < bər. bar). toğay. toğayı. (doyulmuş, 

yetilmiş, barlanmış nərsə). aşılama. (suyu soğutmaq) bəcəri. 

bəsri. bəsəri. becərilmiş.  

barvarış  > pərvəriş. becəriş. eğitim. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. 

bəslək. tərbiyə.  

barzar  - ordubarzarı: alış verişçi qalabalığı.  

barιş  otraq. yer yurd.  

bas  ( < basıq). 1.əsgi. köhnə. bastınaq. bastan. keçmiş. 

sürəgən. sürülən. 1. səsin ən alçaq, basıq, yoğun 

bölümü. 1.ana. təməl. kök. əsas. 1.sifon.  

- hamonyada, çalqıları, bas səslərlə düzənləyən quruq, 

sistim: qabadüzən. 

bas  (1. basa. bəs. sonra. (> pəs (fars)). 1. səs). alçağ səs. alt 

(bas < <> > baş ).  
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- bas bayağı.  

- ört bas edmək: qapaq vurmaq. gizləmək. saxlamaq.  

basa bas  - bata bata: təpə təpə. tıxa basa (dolu).  

basa  1. basaq. basamaq. basamıq. pillə. ayaq. aşama. 1. 

başac. basac. balas. balaş. əris. irəs. pillə. dərcə. 

dərəcə. dərik.  

- tıxabasa: qıncaqınc. dopdolu. ağzına dək. silmə. 

- basa basmaq: basalamaq. basarlamaq. baslamaq. basıb, 

əzib keçmək. pamallamaq. 

- tıxa basa dolu, doldurma: tıxarı. sıxarı. sıxıca. tıxıca. 

sıxarca > ısqarca. tıxarca. basarı.  

basa  1. basqın. üstün. sıx. artıq. qalın. çoxlu. yemək basa 

duzluydu. basa doldurmuş. basa düzlük sadəlikdi. basa 

uzaq gedmə. 1. hər bir durumun sıxlığın dalbadallığın 

göstərir. dib dibə. yan yana. yaxın yaxın. arxa arxaya. 

dal dala. uc uca. - düşmanı basa izləyin. - adamlar basa 

durmuşdular. - üzlü adam basa istiyər. - basa gedən yerdə üz 

qalmaz. 1. bəs. sonra. daha. genə. genədə. - basa nə 

istisən: bəs nə istisən. daha nə istisən - basa nələr oldu: 

daha nələr oldu. 1. itlərə verilən addlardandı. 1. basqa. 
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vəzn. ağram (ağırlıq). bəskə. 1. özənlə. basa baxsan 

görərsən. 1. bas. bəs. sonra.  

- sən məndən basa gəl.  

- ilkin mən basa sən. (> pəs (fars)).  

basabas  kitik. tıxac. tırafik. çitik. durubqa. durubağ. durbaq. 

tırobqa. turubqa.  

basac  başac. basa. balas. balaş. əris. irəs. pillə. dərcə. dərəcə. 

dərik.  

- basac basac: basama basama: qaşıq qaşıq. ölçü ilə. 

sanayla. hesabla. pillə pillə. 

basacaq  1. aşama. basqıç. basama. nərdivan. dərəcə. mərhələ. pillə. 

paldaq. 1. bir nərsəni bir yerə başmaqa yarıyan başı yuvarlaq 

qalın sopa (çomaq). 1. ayağaltı. ləleyin.  

basacaq  1. çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. çatu. çatra. 

basqıc. basqıç. basqac. basamaq. ayaqcaq. ərçin. 

daraq. - ayaq basacaq yer: basamaq. 1. pillə. dərçin. 

dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. 

ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. 

basacaq  ağınğac. nərdüvan. 
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basaq  1. çeynəmək, əzmək işi. - maşın basma. 1. örtmək. - dağları 

qar basdı. 1. bürümək. - toz basdı. 1. qıssa. qısıq. basıq. 1. 

basılış. sarqıntı. sataşma. taxılma. təcavüz. - basaqa 

düşən ölkələr. - basaqa qalan qızlar. 1. ürəkli. cəsur. 

gözüqara. 1. basqın. 1. başqa. yırım. fərqli.  

basaq  1.> bacaq. qıç. ayaq dabanından kasığa dək 

(qarnınaltında uyluğa, buda dək olan bölüm) olan gövdə 

bölümü. 1.güdə. cıvır. 1.ağır. baha. 1.basa. basamaq. 

basamıq. pillə. ayaq. aşama. 1. damqa. qalata. qalat. 

basma. möhr. möhür. 1. səpilmiş, aşılanmış, işlənmiş, 

tabaqlanmış (dəbbağlanmış) dəri. 1. sağlam. qatı. qatıq. 

qalın. bərk. möhkəm. daynaqlı. dayanıqlı.  

basaqa  1. bosağa. qapı, eşik, qapı dabanı. qapının alt təxtəsi. 

astana. (astan: bastan). giriş. başlanqıc. 1. duralğa.  

basaqa  basağa. sin. qəbir. məzar.  

basaqan  basağan. basavan. 1.zalim. yuvşasız. rəhmsiz. 1.qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. 

1.dikbaş. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. 

inad.  
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basaqanlıq  basağanlıq. basavanlıq. 1.zalimlik. yuvşasızlıq. 

rəhmsizlik. 1.qurralıq. kibirlilik. 1.dikbaşlıq. qatılıq. 

inadlıq.  

basaqar  ağırbaş. mütəvazi.  

basaqı  o biri. basağı gün: obiri gün.  

basaqıc  basqıç. bağana. bartıvan, nərdüvan pilləsi.  

basaqlamaq  basqın qılıp yaxalamaq. üstünə cummaq çökmək. düşmanı 

basaqlamaq gərək. onu görən kimi basaqladı.  

basal  başal. batır. bahadur. boğatur. igit. dəli.  

basal  kötüyü yarmaqda işlənən dəmir vəya taxta çivi.  

basalaq  qara basma. kabus < qapış.  

basalama  pəsləmə. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. tərsləmə. 

kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. 

qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. 

korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül savırma, ələmə. 

izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

basalamaq  1. aşağlamaq. əzmək. saymamaq. əsgitmək. çeynəmək. 

ovutmaq. altına alıb əzmək. - araba basdı. 1. alçatmaq. 

kəmətmək. təhqirləmək. pisləmək. 1. alçatmaq. 

kəmətmək. təhqirləmək. pisləmək.  
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basalamaq  basarlamaq. baslamaq. basa basmaq. basıb, əzib 

keçmək. pamallamaq.  

basalat  batırlıq. bahadurlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. iğitlik. 

yiğitlik.  

basalatlıq  batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

iğitlik. yiğitlik.  

basalı  aşamalı. qatlı. çatlı. dərəcəli. dərcəli. basaqlı.  

basalıq  yüngüllük. yengəllik. rahatlıq. dinklik. dinclik. inğğaylıq. 

incaylıq. güvənlik. aramış. incəlik.  

basalır  basılır. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır 

(basılır).  

basalqa  kət. köy.  

basalmaq  1. baş almaq. dirsəlmək. dikəlmək. 1. basılmaq. (# 

başalmaq. ucalmaq). - könül endirən başalır (ucalır), baş 

endirən basalır (basılır).  

basalmaq  alçalmaq.  

basaltu  basaldu. arxa. arxaya.  

basama  - basama basama: basac basac: qaşıq qaşıq. ölçü ilə. 

sanayla. hesabla. pillə pillə.  
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basama  basamaq. dasma. dərəcə. dərcə. basqış. basma. 

basğancaq. basğandaq. təpkiş düzəy. aşama. paya. qədəmə. 

pillə. ölçü. dargı. qat. sıra.  

basamağsız  - basamağsız, pilləkansız yer: dabandaş. dabanış. dalağış. 

dalağdaş. düzayaq. yerdəş. yerüs. yerüz. həmkəf. 

basamaq  1. basqıç. ayağ (qapının basacağı). dayaq. baçmarus 1. 

xanların qızıl pitiyi. 1. paya. qədəmə. 1. aşama. basama. 

basğancaq. basqış. basma. bölüm. dargı. dasma. dərcə. 

dərəcə. dərəkə. düzəy. kərəkə. kərtə. qat. qədəmə. qırat. 

mənzil. mərhələ. ölçü. parça. paya. pərəsə. pərsə. pillə. 

sıra. tapı. təpkiş. 1. atlavuc. qədəmə. 1. tapqıç. yarqıl. 

qədəmə. çıxıntı. pillə. tapqır. taraça. tiras. çıxıntı. ayvan. 

əyvan. taqı. qat. qədəmə. çıxıntı.  

basamaq  1. çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. çatu. çatra. 

basqıc. basqıç. basqac. basacaq. ayaqcaq. ərçin. daraq. 

1.pillə. ayaq. 1.rütbə. dərəcə. ayaq basacaq yer. basqıç. 

- basamaq yapmaq: qalxmaq üçün pillə, arac yapmaq. vasitə 

edmək. 1. basamıq. basa. basaq. pillə. ayaq. aşama. 1. 

rədə. rədif. dərəcə. rütbə. 
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- basamaq basamaq: ağır ağır. dərcə dərcə. dərəcə dərəcə. 

dərə dərə. tədricən.  

basamaqlı  pillə pilləli.  

basamıq  basamaq. basa. basaq. pillə. ayaq. aşama.  

basan  1. (ölünün ardından, dalından, xatırından verilən) yemək. 

ağruq. ehsan. 1. kəsən. salan. zalim. yaran. 1. basqın 

yapan. 1. yayan, yayıcı. 1. bəsən. ölü qömüldüktən sonra 

verilən yemək. yoğ bəsən. 1. zalim. cəbbar. - qara basan: 

qara basqan: ağırlıq. kabus.  

basan  qərəbasma. ağırlıq. kabus.  

- ip basan: sərsəm. abdal. 

basana  saban.  

basar  1. qoduq. qoyuq. kotiğan. bücür. külə. bəsdə boy. güdə boy. 

töpös. mıqır. kodö. koyduk. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. 

pistək. pindək. 1. bazır. basqınçı. - basar oğlu: çapar oğlu. 

tapar oğlu. batar oğlu. taqar oğlu. 1. dağ sarımsağı. - 

basarlıq: sarımsaqlıq.  

basar  basır. pışır. pısqı. püsgür. fışqır. fısqır. fısır. pısır. təngic. 

təngiş. fişar. təzyiq.  

- basar busar: filan behman. 
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- yerbasar: əğəcən. iğəcən. iyəcən. yiyəcən. birinin yerin 

tutan. ardıl. canişin. xəlifə. 

basaraq  güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla. qaraqasbanlıq. 

qaraqapsanlıq. - qaraqapsanlıqla evimə girdilər.  

basaramaq  örtür basıramaq. örtüb basırmaq. öt baslamaq. 

çuvallamaq. torbalamaq. 

basarı  1. basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. 

qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. 1. sıxıca. tıxıca. sıxarı. tıxarı. sıxarca > 

ısqarca. tıxarca. tıxa basa dolu, doldurma.  

basarıq  1. baysarıq. güclü, quvvətli dəvə. 1. ayağlıq. piyanaoda, 

çolqa dəstqahında ayağ basma yeri.  

basarıq  basarlıq. ayaqlıq.  

basarlamaq  basalamaq. baslamaq. basa basmaq. basıb, əzib 

keçmək. pamallamaq.  

basarlıq  basarıq. ayaqlıq. pedal.  

basarmaq  basırmaq. kük yatmaq.  

basat  bəsat. pusat. busat. yat. yataq. yataqan. qalxan zireh 

kimi, qorunmaq üçün nərsənin üzərinə yatırılmış yat 

yaraq, silah sürsat.  
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basatüşmək  basadüşmək. ( s <> t ) batmaq: zorlanmaq. gücənmək. 

yüklənmək.  

basav  masav. 1. gop. gopuç. boşuna. 1. çapa. boş. boşa. puk. 

puç. puka. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. 

qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. 

aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. 

hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. 

faydasız.  

basavan  basağan. 1.zalim. yuvşasız. rəhmsiz. 1.qurra. qaqanuz. 

qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. 1.dikbaş. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.  

basavanlıq  basağanlıq. 1.zalimlik. yuvşasızlıq. rəhmsizlik. 1.qurralıq. 

kibirlilik. 1.dikbaşlıq. qatılıq. inadlıq.  

basayan  basıran. baslayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. 

pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  
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basbayağı  1. adi. ələladə. alışılmış. 1. olduqca. bəllicə. aşqara. 

arıqlığı basbayağı anlaşılır. düşünülür. qanıltaq.  

bası  basılış. basqı sayı. təb'. - yeddinci basılış.  

bası  basu. çap. qalıb. taxma.  

basıb  - basıb qabartma: çaxma.  

- basıb gedmək: qazlamaq. qaçmaq. foslamaq. püsləmək. 

uçmaq. - qazla!: uç!: qaç!. sürüş!. dəfol!. rəddol!.  

- basıb, əzib keçmək: basıb, əzib keçmək basalamaq. 

basarlamaq. baslamaq. basa basmaq. pamallamaq.  

- əl bir olub altın basıb.  

- yağmalayan, basıb əzən quvvət: qara güc.  

basıb  ansızın. - basıb almaq: batıb almaq. zorlayıb almaq.  

basıc  basınc. basış. çapul. çapvul. çapıt. çapqıt. çapqın. 

salınc. salıc. axınc. axıc. axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt.  

basıcı  1.basıran. baslayan. basayan. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. 

gömən. göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə 

gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. 
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qapıcı. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı. 1.basımçı. naşir. 

basıcı  basqıcı. çapçı. basımçı. basmaçı. yol kəsən. kəsici (ağrı. 

səsin) müsəggin.  

basıq  1. basılmış. əzik. əzilmiş. pozuq. yası. yassı. açıq. 

müstəvi. basılıb əzilmiş kimi. yatsıvın. yastıvın. yatıq. 

yassı. yası. 1. qaybaq. qaymış, caymış iş, davranış. 

qəbeh. sapaq. sapıq. çirkin. pis. - bu qaypaq işlərizdən əl 

götürün. 1. basqaq. basaq. basqı. basınc. basın. təzyiq. 1. 

gecə basqını. 1. qısıq. qıssa. qorxaxlıq. 1. batıq. boğuq. 

basıt. alçaq. pasıt. pəst. pistik. pis. əxlaxsız. namussuz. - 

basığlıq: alçaqlıq. pəslik. pistiklik. namussuzluğ. 1. davranış. 

hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. rəftar. 1. basıq duvar: ayrılan 

yer. dalı gizli bölmə > basılı. basdı (> pəstu). 1. zirin. 1. <> 

fasiq. pozuq. kötü. çürük. kəm. 1. oyuq. 1. basruq. basırıq. 

ağır. 1. baha. 1. basılan yer. basqın yeri. - o basıqda 

tutuldu. 1. batıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. 

altaq. alaqut. tutuq. mürdar. 1. mürdə. ölgün. 1. bazıq. 

qalın. - bazıq but: {1. uyluq. qalça. 1. qalın bacaqlı. } - bazıq 

ərin: qalın dodaqlı. 1. cayıltq. yayıltıq. yassı. əziq. 1. sığlıq. 
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sıxlıq. sınq. sıqn. tuqay. toğay. yalqan. qundur. qondur. 

çökələk. tənqlik ( #: tanqlıq). (# pəsiq).  

basıq  1. basılmış. yassıtılmış. yastılmış. 1. dar. 1. alçaq. - 

basıq odalar. 1. incidən. sıxan. sıxıntılı. toxalı. 1.tutuq. 

1.ağır. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. incik. 

arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1.sıxıq. izik. əzik. 

gəzik. gizik. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. 

tıxız. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. 1. basım. basma. 

qalata. qalat. damqa. möhr. möhür. 1. dalıq. gömək. 

gömük. gömüt. gömgən. sın. sin. qəbir. məzar. türbə. 

daxma. damğa < tuqma. dinləlik. dinlənik. qara yer. gor ( 

< kovr). 1. dolquq. dolduq. tıxar. sıxar. sıxıq. tıxıq. sıxarıc 

> ısqarıc. tıxarıc. böhran.  

basıq  batıq. 1. batağlıq. 1. içinə bükük. əzik.  

- basıx burunlu: batıq burun.  

basıqan  basqan. basuq. yastaban. əzən. əzü. zülmedən. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 
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öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

basıqlamaq  sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. incitmək. 

gücükləmək. güclükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. 

qarıqlamaq. qaraqlamaq. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. 

əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. əziyyət, 

zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

basıqlanmaq  pislənmək. əxlaxsızlanmaq.  

basıqlatmaq  sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. 

gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, zəhmətə, məşəqqətə 

salmaq, qoymaq.  

basıqlıq  1. <> fasığlıq. pozuqluq. 1. yasılıq. yassılıq. yasığlıq. 

yassığlıq. əzilib açılmış durum. alçaqlıq.  

- bir taxdananın yasılıqı.  

- dil basıqlığı: pəltək.  

basıqlıq  1. alçaqlıq. 1. basılıq. bulğaşlıq. bulaşlıq. qıyınlıq. 

qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. 
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buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal. 1. dalıqlıq. 

göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. sınlıq. sinlik. 

məzarlıq. türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. 

dinlənik. qaralıq. qəbirlik. gorluq < govrluğ. govurluğ. 

govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan.  

basıqmaq  bassıqmaq. 1. alçalmaq. təhqir olmaq. 1. sınmaq. - 

yağıya basıqma. - istəyi basqınan, duyqulara bassıqma. 1. 

önəmsiz adam. 1. basılmaq. basqınçılıqa qonu olmaq. - 

kişi yağıya basıqdı. 1. bax > basılmaq.  

basıqmaq  sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. 

ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. əzikmək. 

izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, zəhmət çəkmək.  

basıqsu  bəsiqsu. soğutulmuş su. bəsilmiş bəslənilmiş bütri 

suyu. pərvəri su.  

basıqtan  basıqdan. gömüdən. kitmədən. altdan. gizlicə. gizirdən. 

gizqüdən. gizəmdən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 
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açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

basıl  1. davranış. axıl. hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. rəftar. 

yörüm durum. qılıq yoruq. 1. müstəmləkə.  

basılan  > pəsələn. qol astı. əl altı. alçaq. yaravsız. yağdaysız. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. açılaz. aciz. əlsiz. zəbun.  

basılan  batılan. paletqa. paltaq. qoyulan yer.  

basılı  1. basılmış. damqalı. qalıblı. çaplı. - basılı parça. 1. 

mətbu'.  

basılı  səssiz. aram. yavaş.  

- örtülü basılı: gizli qapaqlı. 

basılıb  - basılıb əzilmiş kimi: yası. yassı. açıq. basıq. müstəvi.  

basılıq  basığlıq. bulğaşlıq. bulaşlıq. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. 

qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. 

zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. 

işgillik. müşgül. işqal.  

basılır  basalır. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır 

(basılır).  
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basılış  1.bası. basqı sayı. təb'. - yeddinci basılış. 1. basılma. 

dağılma. dağılış. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. 

sınğış. sındırqı. qırılma. qırılış. qırğılış. yenmə. yengiliş. 

yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. tükənmə. dinmə. 

sönmə. devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. 

batış. batma. məğlubluq. şikəst. tükənmə. dinmə. 

sönmə. həzimət.  

basılış  sarqıntı. sataşma. taxılma. təcavüz.  

basılma  1. basılış. dağılma. dağılış. qırılış. qırılma. qırğılış. 

pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. 

yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. 

tükənmə. dinmə. sönmə. devrişmə. devriliş. düşüş. 

düşmə. çöküş. çökmə. batış. batma. məğlubluq. şikəst. 

həzimət. 1. basım. çapılma. çapım. çap. təb.  

basılmaq  1. pamal olmaq. əzilmək. - basılmış topraq. - üzüm 

basıldı: əzildi. 1. sönülmək. - yanqın basıldı. 1. damqa, çap, 

qalıb vurmaq. - bu parça iyi basılır. 1. basqına uğramaq. 1. 

batılmaq. sancılmaq. yenilmək. sınmaq. - yağı basıldı. - 

qoşun basıldı. 1. əzilmək. məğlub olmaq. 1. gömülmək.  
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- basılır elin qulağı sınğırav: basqına uğrayacaq köyünü 

qulağı sağır olur.  

basılmaq  basınmaq. basqınmaq. 1.salınmaq. düşrünmək. əzilmək. 

ayaqlanmaq. döğülmək. zülm olunmaq. yastablanmaq. 

yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. 

çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. əsginmək. 

əksinmək. kiçinmək. 1. çeğnənmək. əzilmək. 1. 

yaxalanmaq. tutulmaq. 1. çap olmaq. 1.tıxınmaq. 

dolmaq. 1.düşünmək. ağl edmək. 1.batmaq. gömülmək. 

cummaq. dalmaq. dərinliyə enmək. - o keçən günlərə 

gömüldük. - anılara gömülmüş, yol alıdı getdi. 1. azalmaq. 

alçalmaq. gerinmək. gerilmək. təpinmək. kəmilmək. 

kəminmək. enmək. yenmək. 1. basalmaq. (# başalmaq. 

ucalmaq). - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır 

(basılır). 

basılmış  1. basıq. əzik. əzilmiş. pozuq. basılı. damqalı. qalıblı. 

çaplı. yatılmış. yatmış. sərilmiş. - basılı parça. 1. yançuq. 

yançıq. çeynənmiş.  

basılmış  basıq. yassıtılmış. yastılmış.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1534 

basım  1. basıq. basma. qalata. qalat. damqa. möhr. möhür. 1. 

basqı. çap. təb'.  

basım  1. dəfə. yola. 1. ölçü. sığım. qısım. - barmaq basımı: barmaq 

qədər. 1. basınc. basış. qısım. sıxış. 1. güc. enerji. - 

basımçalamaq: zorlamaq. - basım çalasın: çalıt. çox tez. 

tez. bətər. 1. qonuşmada vurqu. tə'kid. 1. basınc. 1. iradə. 

1. bazım. cəsarət. 1. cəld (fars) < çalt < iti. yeyin. tez. 

çalasın. çala çala. çapbaq. sürəkli.  

basımçı  basıcı. naşir.  

basımçı  basmaçı. basıcı. yol kəsən. vurqulu. üstün. hakim. əzici.  

basımlı  - oturaqlı dayaqlı, köklü basımlı, yayvan geniş, sabit olan 

nərsə: döşəkli. 

basımlı  1. bəsimli. bazımlı. bərəkətlı. bollu. iradəli. sərin. səbirlı. 

1. bərk. bərik. qıyıv.  

basımlılıq  bazımlılıq. cəsarət.  

basımsız  qorxaq. bazımsız. cəsarətsiz.  

basımsızlığ  bazımsızlıq. qorxaqlıq.  

basın  1. basıncaq. dəğərsiz. alçaq. - basınçaq ər: basın ər: zayıf 

görülən. önəm verilməyən adam. 1. düşgünlük. düşüklük. 

düşün. zə'f. - yaşlılıq basını. 1. təzif. - yeməməkdən 
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basındıq. (# bəsin: gücərti. vitamin. bəslənmək). 1. basıq. 

basqaq. oyuq (> pisin (latin)). 1. yayın. nəşriyyat. 1. mətbuat.  

basın  1. batın. batman. bastı. bastanaq. yenin. enin. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. 

qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1.mətbuat.  

basınc  basıc. basış. 1. çapul. çapvul. çapıt. çapqıt. çapqın. 

salınc. salıc. axınc. axıc. axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. 

1. itmə. itəmə. itələmə. fişar. təzyiq. 

- qan basıncı: fişari xun.  

- əşbasınc: izobar. 

basınc  təzyiq. sıkıv. sokum. basış. basım. basım. qısım <> sıxım. 

əziş. zülm.  

basınca  nəqd. intiqad.  

basıncaq  1. basın. dəğərsiz. alçaq. - basınçaq ər: zayıf görülən. 

önəm verilməyən adam. 1. basqıncaq. basılmış. arıqlamış. 

zayıflamış. (# bəsincək: qollanmış) - basıncaq ər. 1. 
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yüksəlmək üçün ayağ altına alınan nərsə. yüksəlmək 

aləti.  

basıncaqlamaq  alay edmək. dalqa qeçmək. nəqd edmək.  

basınclı  fişarlı.  

basıncölçər  fişarsənc. 

basınışmaq  toplanmaq. yığılmaq.  

basınmaq  1. axsamaq. topuq çalmaq. 1. xor görmək. - bu işlərin 

hamısı bizi basınmaqlarını göstərir. 1. basmaq. zorlamaq. 

təcavüz edmək. - o məni basındı. 1. doluşmaq. yığılmaq. 

bazınmaq. cəsarət edmək.  

- toyqa gəlqənlər arbazqa basındıla: düğünə gələnlər avluya 

doluştular.  

basınmaq  basıqmaq. bassıqmaq. 1. basmaq. sıxmaq. qahr edmək. 

əldən salmaq. zayıflatmaq. - iğləş onu basındı: xəsdəlik 

onu əldən saldı. - ölkə bazarı, alış veriş basındı. - döğüş olsa 

ox bazarı basınmaz. - uşağ yeməməkdən basındı. - yaşlılıq 

onu basındı. 1. sınmaq. alınmaq. - ölkə basıqdı.  

basınmaq  basılmaq. basqınmaq. salınmaq. düşrünmək. əzilmək. 

ayaqlanmaq. döğülmək. zülm olunmaq. yastablanmaq. 

yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. 
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çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. əsginmək. 

əksinmək. kiçinmək.  

- kötü mala basınmaq, satınmaq, alınmaq, sırıqlanmaq. 

aldanmaq: qaqalanmaq. dimdiklənmək.  

- qəflətə düşmək, basınmaq: qəflət yuxusuna dalınmaq, 

batmaq: qəflət edmək: koralmaq. anmazıqmaq. 

aymazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. dalqınıqmaq. 

uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq. 

basır  1. basur.> bəvasil. 1. basar. pışır. pısqı. püsgür. fışqır. 

fısqır. fısır. pısır. təngic. təngiş. fişar. təzyiq. 

- durumu örtür basırla yönətmək: əkini bəlirtməmək.  

basır  basur. 1. batur. sirr. gizək. 1. qala. dayanmaq, durmaq 

yeri. səngər. istihkam. 1. basar.  

basıramaq  - örtür basıramaq: örtüb basırmaq. öt baslamaq. basaramaq. 

çuvallamaq. torbalamaq. 

basıran  baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. 

pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 
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qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

basırıq  1.çevrəsi bastırılmış nərsə. 1.qısqıc. qıvrıq. qıyıq. 

bastırma. bükmə. 

basırıqlamaq  təhqir edmə. tənkid edmə.  

basırılmaq  basdırılmaq. qapatılmaq. saxlanılmaq.  

basırılmaq  dalı oturmaq. köçülmək.  

basırqanmaq  basırğanmaq. ağılıq başmaqla darılmaq, müztərib 

olmaq.  

basırqanmaq  qara basmaq. ağır yuxu görmək. müztərib olmaq.  

basırqanmaq  qərəbasmaq. kabus, qapış, ağırlıq basmaq. qapşınmaq.  

basırqılı  basrıqılı. üstü örtülü.  

basırla  basarı. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. 

qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla.  

basırlamaq  - əksikinləri, çürüklər, çatışmazları ört basırlamaq: 

qalaylamaq.  

basırma  bastırma. söndürmə. toxdatma. təskin vermə.  

basırmaq  1. basarmaq. kük yatmaq. 1. baturmaq. gizlətmək. gizli 

saxlamaq. 1. tikmək. bastırmaq. təpcəmək. - bu donu 
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basır. 1. bastırmaq. durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. 

bərkitmək. ağırlatmaq. möhkəmlətmək. - tanrı yeri, dağla 

basurdu. 1. örtmək (yorqan). - üstünü basırmaq: batırmaq. 

üstünü örtmək. 1. nərsəni ağır bir nərsə ilə bərkitmək. - 

tanrı, dağ ilə yeri bapırdı. 1. mayalamaq. otutmaq. 1. 

gömmək. gömərmək örtmək. quylamaq. batırmaq. 

saxlamaq. gizləmək.  

basırmaq  1. bəsirmək. bəsrəmək. bəsərmək. əsərmək. əsrəmək. 

yetiştirmək. 1. gizləmək. gizlədib saxlamaq, danmaq. 

yaşırmaq. yığşırmaq.  

- örtüb basırmaq: gizlətmək. əl basmaq. 

basırotu  basurotu > bəvasil dərmanı.  

basırtalaşmış  basırdalaşmış. fısırdalaşmış. pısırdalaşmaq. yıpranmaq.  

basış  1. basınc. qısım. basım. sıxış. 1. fişar. qan basışı. 1. 

bəsic. yarış. bəsiş.  

basış  1. qaçış. iləriş. keçiş. sibqət. 1. qələbə.  

basış  basınc. basıc. çapul. çapvul. çapıt. çapqıt. çapqın. 

salınc. salıc. axınc. axıc. axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt.  

basış  batış. təpiş. təkiş. dəğiş. taxış. çarpış. vuruş. atış. itiş. 

tutuş. giriş. düşüş. düşmə. döğüş. çalış. qapış. yarış.  
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basış  sıqış. sıxış. sıkış. 1. inciş. zülm. 1. icbar.  

basışmaq  bir birinə girmək. birbirin sıxaraq yığışmaq. soxuşmaq. 

sıqışmaq. sığışmaq. sıxışmaq. sıkışmaq. - qalabalıq 

sıxışırdı. - el məçidə sıqışdı.  

basıştırmaq  yatıştırmaq. çəkiştirmək. durdurmaq. qısaclamaq. 

qısqaçlamaq. sıxışdırmaq. qısıştırmaq. gücləmək. 

darıtmaq. zorlamaq.  

basıt  basut ( < basmaq). 1. yardam. yarav. kömək. qoldav. 

himayət. - mənə basut verən yoxdu. - xandan basut dilədi. - 

basut yalnız ondandı. 1. acıyan. mehriban. 1. zamin. 

güvən. - basut ara: zamin gətir.  

basıt  tələsik. çabuk. əcələ. sıx sıx. sürəkli. çox artıq. gərəkli. 

lazim.  

basıtın  bağşıtın. bağışın. gizlicə. gizli. əlaltı. altlıq. atlıq. 

məhrəmanə. əl altından. yaşrın.  

basıtlamaq  tələsmək. çapıqlamaq. əcələ edmək. 

basqa  1. qapı. 1. tımırıq. tırmıq.  

- basqa dart: tırmıqla düzəltmək. tırmıqlamaq.  

basqac  çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. çatu. çatra. basqıc. 

basqıç. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.  
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basqaç  baçqaç. nərdüvan.  

basqaq  (< bas). 1. basaq. yiğit. (rus uluslarındaki ən yüksək tatar 

valisi də bu adı daşır). darğa. basqıcı. cəsur. 1. basın. 

basıq. oyuq. 1. nizarət. icbar.  

basqaq  1. aşqaq. şəhnə. qoşun başçısı. 1. yerli verigi görəvlisi.  

basqaqlıq  başlıq. valilik.  

basqalçılıq  qıyınçılıq. pozuqçuluq. bükdənçilik. 

basqan  1. nazir. 1. hafiz. 1. mühtəsib. 1. basan. basqıncı. 1. 

elburuz dağının doğusunda bir dərə, çay adı. bazqan. 

cəsur. ürəkli.  

- qara basqan: qara basan: ağırlıq. kabus.  

basqan  basıqan. basuq. yastaban. əzən. əzü. zülmedən. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 

öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

basqan  buyraq. buyrat. başat. başqat. tombat. dominantbatan. 

hakim. vali. 
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basqan  turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. tutaqan. 

qayıtsız. təpgin.  

basqanat  biçgənət. biçənət. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. 

qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. 

çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

basqançı  basqan dərsində yaşayan qaraçaylılar.  

basqanlıq  başatlıq. başqatlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. 

buyraqlıq. buyratlıq. tombatlıq. dominantlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.  

basqı  - basqı yapmaq: ipə çəkmək.  

basqı  - basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq. 

basqı  - basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq. 

basqı  - gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına 

görə, bambaşqa biçimlər alır. 

basqı  - qan basqısı: fişar. tansiyon.  
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basqı  1. basruq. basuc. təzyiq. 1. yetkə. saydırış. otoritə. 1. 

panik. vəhşət. 1. çevirgi. paltar ətəklərinin çevrilməsi. 1. 

məngənə. basıq sıxacaq nərsə. 1. təzyiq. basan ağırlıq 

verən nərsə. - sapan basqısı. 1. damğa. qalıb. möhür.  

basqı  1. təcavüz. 1. xanlığ. qağanlıq. hakimiyyət.  

basqı  1.basım. çap. qaldırım. qalıb. damqa. qalata. qalat. 

basma. məngənə. gücləmə. zorlama. fişar. təzyiq. örtülü. 

işlətməyib saxlama. - basqı sayı: basılış. bası. təb'. - 

yeddinci basılış. - basqıdaki altından, askıdaki salxım yeğ. 

qıyıq. içə qıvıraraq bastırılan yan tikiş. tərbiyə. 

1.davranış. tutum. taxım. - basqı qurupu: davranış toparı. 

fişar qurupu. 1.təzyiq. fişar. 1.qısqıc. cəbr. 

- beşik basqı: qanaq mətbuat.  

- basqı yapmaq: əzmək. çeğnəmək. çiğnəmək.  

- basqı, işkəncə ayqıtı: qıyındaraq. qıyındara. qındaraq. 

qındara.  

- düzbasqı: düzçap. pirint. ofset.  

- qatı basqı: boyunduruq. zülm. təhəkküm.  

basqıc  basqıç 1. çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. çatu. 

çatra. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. 
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daraq. 1.basaqıc. bağana. basamaq.bartıvan. nərdüvan 

pilləsi.  

basqıc  mütəcaviz.  

basqıcı  basıcı. çapçı.  

basqıç  1. batqıç. 1. nərdüvan. 1. dayaq. paya. 1. basamaq. ayağ 

(qapının basacağı). dayaq. baçmarus. 1. nərdivan.  

basqıç  bax > basqıc.  

basqıçı  qıyın. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. müstəbid.  

basqıçılıq  qıyınlıq. zalimlik. müstəbidlik.  

basqıq  qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. 

gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  

basqılı  - qıraqları qara çiçək basqılı nərsə: qaraqamal. qaraqəməl. 

qaraqələm. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl 

kağaz, yazı.  

basqılıq  ağırlıq.  

basqın  - daha basqın. qan qırmızı.  
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basqın  (basqın gələn). əzici. üstün. qahir. - əzici çoxluqla: 

əksəriyyəti qahirlə.  

basqın  1. ağır. səqil. 1. basıb keçən. üstün. faiq. - bu daha 

hamısının zərinə basqın çıxdı. 1. qələbə. 1. ansızın 

çapın. çapqın > şəbixun. birdən cumub tutmaq. - basqın 

vermək: cumaqa, hicuma üzləşmək. bir işəə uğraşırkən 

tutuqlanmaq. 1. qalib. 1. sığınma. köç. 1. cortuvul. 

yortuvul. axın.  

 - basqına uğramaq: bassıqmaq.  

basqın  1. üstün. güclü. qolçomaq. ağır. hakim. qaldırım. qalıb. 

1. axın. hucum. qoşun tökmə. - basqın basanın: basqın 

yapan öncəlik qazanır. - basqın çıxmaq: güclülüğünü 

göstərmək. - basqın vermək: suç üstü basmaq.  

- netəlikcə basqın, hakim, dominant: başat. başqat.  

- basqın yapmaq: itəkləmək. basmaq.  

- su basqını: su basqıncı: sel. 

basqın  bazqın. 1. kəndinə çox güvənən. cəsur. məğrur. 1. 

əzimli. qararlı.  
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basqın  bosqın. 1. basıq. yayqın genişləmiş. iti yapılan saldırı. 

çapılıv. vurqun. ırqalama. yağmalama. yabılıv. axın. 

yortul: yürüş.  

basqın  qapıl > qalib. üstün. güclü. qolçomaq. qocurlu. qatıq. 

basqın  vurqun.  

basqınc  - su basqını: su basqıncı: sel. 

basqınçı  baslıqan. basqın yapan. bastı. basut. bazır. basar. 

bastıran.  

basqınçılıq  soyqunçılıq. yağmaçılıq. çapılçılıq.  

basqınlıq  üstünlük. fayiqlik. qalibiyyət. - basqınlıq qazanmaq.  

basqınlıq  üstünlük. güclülük. ağırlıq. hakimiyyət. qalibiyət. 

basqınmaq  basınmaq. basılmaq. salınmaq. düşrünmək. əzilmək. 

ayaqlanmaq. döğülmək. zülm olunmaq. yastablanmaq. 

yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. 

çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. əsginmək. 

əksinmək. kiçinmək.  

basqınsı  azmıntı. azmınsı. azqın. daşınsı. dışırımsı. aşrımsı.  

basqısız  könül xoşluğu. icbarsız. məcbursuz. sevərək. istəyərək.  

basqıt  qısqıt. qısqırt. təzyiq.  

basqıyla  güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla. çatır çatır.  
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basqıyla  könülsüz. göyülsüz. istəksiz. çalabca. güclə. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. 

basquc  pillə. aşama. paldaq.  

basqul  < bas: ağram. basqı. yük. ağram. ağırlıq.  

basqul  baskul. bazman. basman. dartan. tərazı.  

basqul  baskul. qapanca. qapan. qantar. qapan. dartıc. dartqıc.  

basqul  nərsənin basısın, ağramın çəkisin dartmaq ölçmək 

ayqıtı. tarazı. darac. daraq.  

basqulçu  qapançı. qantarçı. dartıçı.  

basqullamaq  bazmanlamaq. basmanlamaq. dartmaq.  

basqun  basğun. 1. gərin. giran. ağır. dəngin. səngin. 1. hicum. 

həmlə. çapğun.  

basla  basma. düdüklü. zudpəz.  

baslama  batlama. bazlama. qaplama. qablama. nərsəni nərsənin 

içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. örtləmə. 

təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt.  

baslamaq  1. basalamaq. basarlamaq. basa basmaq. basıb, əzib 

keçmək. pamallamaq. 1. basarmaq. daratmaq. 

daratlamaq. dirətmək. gücləmək. qamçılamaq. məcbur 

edmək.  
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- öt baslamaq: örtüb basırmaq. örtür basıramaq. çuvallamaq. 

torbalamaq. basaramaq. 

baslayan  basıran. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. 

pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

baslayış  1. qələbə. 1. çiğnəyiş. əziş. ayağa salma. ayağ atda 

əzmə.  

baslı  1.geçgin. keçgin. keçmiş. batıl. batil. ötmüş. savılmış. 

qaralmış. qərəlmiş.  

baslıq  baslığ. paslıq. maslıq. qaşbağ. qaraltı. qaldırım. gövdə. 

gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. 

köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. 

boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. 

qaçıq. qalıb. qılıp. qaplıq. kalbud. kadavr. ölüt. can 

kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. 

cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə.  
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baslıqan  basqınçı.  

basluq  bastıq.  

basma  1. ağ toxunub sonra çiçəklərlə boyanmış pambıq parça. 

1. nərsənin oğurluq, yalançıqlığı. təqəllübi. - basmaq 

mallar. 1. urma. çaplanmış naxış. (# örmə: qabarıq naxış). 

1. üşişmə. saldırı. cumma. hicum. 1. iti. şədid. 1. aşama. 

pillə. 1. basdırılmış qumaş. 1. mətbuat. 1. mətbəə. 

yayınevi. 1. qamac. qamıc. qumaş. bez. çit.  

- basma qarşıtı: yazma. əl ilə yazılmış. - basma kitab, yazma 

kitab.  

- qırmaçı: kağızları büküb kitab eliyən işçi.  

- basma qalıb: nərsənin doğru oxşarısı. nərsənin faili yox, 

amili.  

basma  1.basım. basıq. qalata. qalat. damqa. möhr. möhür. 1. 

naxışlı parça. 1. basla. düdüklü. zudpəz. 1. bastıq. yastıq. 

döğmə. - bastıq qaş: döğmə qaş. 1. təpmə. süni'. tökmə. 

cürləmə. məsnovi. - tökmə güllər, solmazmış. - tökmə, 

basma soluq: məsnovi nəfəs. 1. çapi. 1. təzək.  

- əmmə basma: su tulumbası.  

- dəmir pul basma: çarp < > dərb < > zərb. çarpma. 
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basmac  basmaçı. gopçu. qarrov. qarroy. lovğa. gopçu. qadı. 

qazı. qotalaq. qozalaq. xozu. - basmaçı özündən bası 

qozalay. 

basmaçı  1. basımçı. basıcı. çağı. qaraqçı. qaltamaq. talançı. 

yolkəsən. əşqiya. 1. alaq. rüşvəçi. qorxudub alan. 1. çapçı. 

oğru. təqəllübkar.  

basmaçı  basmac. gopçu. qarrov. qarroy. lovğa. gopçu. qadı. qazı. 

qotalaq. qozalaq. xozu. - basmaçı özündən bası qozalay. 

basmağı  müqərrərati. initafsız. kılişəli.  

basmaq  - basmağa vurmaq: yayınlanmaq.  

basmaq  {bas. < metatez > çap. çapmaq}. {bax > batmaq}. 1. basıb 

sıxıb çeynəmək. əzmək. - çimə basmayın. bura basmayın. 

1. vurmaq. qoymaq. qomaq. - barmaq basın. 1. 

basdırmaq. kük yatırmaq. quluçqa oturtmaq. - iki toyuq 

basdım. 1. baş kəsmək. boğazlamaq. - xana iki sığır 

basdılar. 1. ayağlanmaq. ayağ üstə durmaq. - iki yaşında 

uşaq basar, daha iməkləməz. 1. ( s <> t ) batmaq. çökmək. 

oturmaq. - bu yapının bir yanı basmış. - işlər məni basacaq. 

1. tutmaq. üstün gəlmək. qələbə çalmaq. - od basdı. 

kərdini ot basdı. 1. ayalamaq. patuv (latin): ayağ qoymaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

soxmaq tutuşdur. 1. batırmaq. - sulu nəyə basmaq: 

banmaq: sulanmaq. suya soxmaq. 1. çiğnmək. əzmək. 

üzərinə cummaq. yügürmək. qalib gəlmək. - qara 

basmaq: basırqanmaq. ağır yuxu görmək. müztərib olmaq. 

1. üzərinə çökmək. tutmaq. - çoğun yel dağı basdı. - badı 

ölüm axdaru: ölüm tutub, yaxalayıb apardı. 1. almaq. fəth 

edmək. - bəy el basdı: bəy ölkəni tutmaq. fəth etdi. - bəyi 

yağı basdı: düşman bəyi tutdu. 1. təcavüz edmək. - ər qızı 

basdı. 1. avlamaq. - it geyiki basdı: it ovı avladı, tutdu. 1. 

cummaq. üzərinə şığırmaq. - tünlə belə basdıq: hicuma 

keçdik. 1. tikmək. bastırmaq. təpcəmək. - bu donu basır. 1. 

qəhr edmək. basınmaq. 1. soxmaq. əkləmək. ilişdirmək. 

1. qatmaq. qarışdırmaq. çalmaq. 1. başmaq. başlamaq. 

vurmaq. döymək. 1. ayağlamaq. bitirmək. qutarmaq. 

əzmək. təhqir edmək. 1. ayağa, sona, dibə başa 

çattırmaq. 1. ititmək. 1. boyamaq. sütmək (boya). 1. 

atmaq. 1. sarmaq. dolamaq. 1. süpürmək. 1. yerə 

yıxmaq. əzmək. 1. dağıtmaq. aşaqlamaq. 1. fət eləmək. 

batmaq. 1. batırmaq. yenmək. qalib gəlmək. 1. soxmaq. 

çapamaq. çaplamaq. çap edmək. - para basmaq:vurmaq. - 
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gül basılmış parça. 1. yaymaq. dağıtmaq. 1. qazanmaq. 1. 

əzmək.  

- ilanı bassanq, başından bas: ilanı başından əz.  

- ayağ basmaq: 1. gedmək. uğramaq. - bir kərə daha onun 

evinə ayağ basmayacam. 1. israr edmək. - gedməyə ayağ 

basıdım, qoymadı.  

- basıb keçən: basqın. üstün. faiq.  

- ayağ basmaq: 1. girmək. 1. israr edmək. - ağırca basmaq: 

gərginmək. - xoruz toyuğu gərgindi.  

- ağır basmaq: 1. yavaş yerimək. 1. önəmin göstərmək.  

- ağırlıq basmaq: qara basmaq. qapuslanmaq.  

- ay basmaq: ay başı olmaq. reql, qayidə olmaq. ay başı 

tutmaq.  

- ayağları yerə basmaq: çox sevinmək.  

- əl basmaq: and içmək. yəmin edmək.  

- iz basmaq: tə'qib edmək.  

- bağıra basmaq: qucaqlamaq.  

- bam telinə basmaq: qızışdırmaq. hiddətləndirmək.  

- çürük taxtaya basmaq: xətərli işə girişmək.  

- qəmə basmaq: üstələmək. qələbə çalmaq. yenmək. - 
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qəməli: izli. nişanlı.  

- soyuq basmaq: birdən soyuq düşmək.  

- bağıra daş basmaq: dözmək. acıya qatlanmaq.  

- bağra basmaq: qucımaq. sarmaq. sarılmaq.  

- basıb saxlama: bağsat. bağsama. bazdaşt. saxlama. saxlat.  

- basıb yox edmək: sıymaq. qırmaq. kəsmək. əzmək. 

pozmaq.  

- itərək, basaraq soxmaq: tıqmaq. - yunu yastığa, balışa 

tıxmaq.  

- qaş basdı: 1. alnı üsdə saxlanılan. alınçaq bağı. alınçaq. 

ləçək. 1. çatqı. sevgili. dildadə. əsabə. - ağrısız başa qaş 

basdı: gərəksiz yerə qonaqçı olmaq. başına bəla axdarmaq. 

lizumsuz təkəllüf.  

- quyruğa basmaq: gücəndirmək. quşqurtmaq.  

basmaq  1. çeğnəmək. çiğnəmək. 1. yerləşdirmək. 1. sıxışdırmaq. 

1. itəkləmək. basqın yapmaq. 1. çaplamaq. 1. quluçqaya 

yatırmaq. kühə qoymaq. 1. dövmək. vurmaq. 1. çökmək. 

- duvarın bu yanı basır. 1. girmək. 1. yenmək. alt edmək. 

altatmaq. 1. qaplamaq. 1.çökmək. qapamaq. qaplamaq. - 

sis çökdü. 1.pəsətmək. alçatmaq. əksitmək. zəbun 
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edmək. 1.salmaq. saldırmaq. cummaq. həmlə edmək. 1. 

doldurmaq. tıxmaq. qıstırmaq. sıxmaq. fişar vermək. 

girləmək. 1.çaplamaq. yaymaq. dərgəmək. dərgimək. 

dərcimək. dərcəmək. 1. vurmaq. - yol basmaq: yol 

kəsmək. 1. basramaq. enmək. yenmək. qaplamaq. 

qapamaq. bürümək. örtmək. qapamaq. qamamaq. - çən 

endi. - qaranlıq enmişidi, qurd payın yenmişidi. 1. başmaq. 

kavala. kovala. ayaq qabı. edik. etiq. izlik. çarıq. 1. 

bükmək. qaqırtmaq. qaytarmaq. əğmək. - güc işlədərək 

nərsəni bükmək, qaytarmaq, basmaq: qaqırmaq. 1. 

çalmaq. - çalba basmaq: halva çalmaq. 1. geçirmək. 

soxmaq. saldırmaq. toxunmaq. təcavüz edmək. - qudsal 

nərsələrə keçrilməz. 1. gücətmək. qaqmaq. zorlamaq. 1. 

itmək. - düğməni it: bas.1. soxmaq. batırmaq. itmək. 

təpmək. qaqlamaq. qaqılamaq: qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. qaqalamaq.  

- ayaq basmaq: ulaşmaq. girmək. varmaq.  

- ayaqyalın yerə basmaq, yerimək: kavlanmaq.  

- qandağına basmaq: damarına basmaq, cinlətmək, 

qızdırmaq.  
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- pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, basmaq, 

itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. aldatmaq. qazıqlamaq.  

- tumana basmaq: altına qaçırmaq. islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq.  

- yerə basmaq, basramaq: enmək. yenmək. - arabadan 

enərkən yıçıldı.  

- ayaq basmaq: yetmək. varmaq. ulaşmaq.  

- al basmaq: ala tutulmaq.  

- əl basmaq: 1.əl qoymaq. başlamaq. girişmək. 1. örtüb 

basırmaq. gizlətmək. 

- əl basmaq: and içmək.  

- basıb istənmək: dirənmək. 

- basıb istətmək: ayaq dirəmək dirətmək. 

- damarına basmaq: incik, həssas yerindən yapışmaq. 

- ayaqla basmaq, əzmək, çeğnəmək: ayaqlamaq. 

- dalları basmaq: çoxalmaq.  

- dalına basmaq: damarına basmaq. sınırlandırmaq.  

- ağırlıq basmaq, köçmək: yuxu basmaq. uyuşuqmaq.  

- ağır basmaq: 1. ağramı artıq gəlmək. 1. istədiyin yaptırmaq. 
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- para basmaq: ağca kəsmək. siggə kəsmək. 

- basa basa: amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş yavaş. ataq ataq. 

azar azar. ağır ağır.  

- izə basmaq: izindən basmaq geri basmaq: izindən 

gedmək. arxa arxıya gedmək. arxasından gedmək.  

- naxış salan, basan: işləyən. qələmkar. 

- suç üstü basmaq: basqın vermək.  

- quldur basan: oğru basan, yaxalayan. 

- qaraqura, qaraqada basmaq: qaraqura, qaraqada 

çökmək: qara, qapus basmaq.  

- qaranlıq basmaq: qaranğımaq.  

- saka basmaq, düşmək: aldatılmaq.  

- basa basmaq: basalamaq. basarlamaq. baslamaq. basıb, 

əzib keçmək. pamallamaq.  

- qantarlığı basmaq: ağır yamanlamaq.  

- gecə basmaq: hava iyicə qararmaq.  

- kötü malı irinə basmaq, satmaq, sırıqlamaq: qaqalamaq.  

- qalaya basmaq: qalaylamaq. yamanlamaq. paylamaq. 

sövmək. sökmək. söymək. söğmək. azarlamaq. küfürləmək. 

küfr edmək. 
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basmaqalıb  1.ülgü. olqu. 1. hərgələ. basdım keçdi. 1. özəlliyi, 

xisusiyyəti olmayan. orijinal olmayan. - tələsik yapılmış 

basmaqalıb nərsə: boyaçı küpü. 

basmaqan  iğid. ər. gənc.  

basmalamaq  yayınlamaq.  

basmalanmaq  yayınlanmaq.  

- onun yanqı kitabı basmalandı: onun yeni kitabı yayınlandı.  

basmamaq  - qafası basmamaq: qafası işləməmək: qafası almamaq: 

baş çıxaramamaq. yorumlayamamaq. qavrayamamaq.  

basman  batman. bazman. baskul. dartan. çəki. dartı. tərazı.  

basmanlamaq  bazmanlamaq. basqullamaq. dartmaq.  

basmarlamaq  çəktirmək. sıxmək. işkəncələmək. qınamaq. qısqıncamaq.  

basmaşmaq  oyuşmaq. oymaşmaq.  

basmayıb  - yer basmayıb yeyirən: quş ayaq. 

basmayla  basarı. basırla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. 

döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla.  

basmaz  izməz. əzməz. gəzməz. gizməz. sıxmaz. toxmaz. 

dəğməz. əziyyətiz. zəhmətsiz.  
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- ağrımasa, göz yaşmaz, şeh olmasa, pas basmaz. 

(yaşmaz: yaşarmaz). 

basmıl  1. basqınçı. 1. yardımçı. muavin. 1. qarışıq. meliz.  

basmış  - çağırmış aşa, basmış daşa. 

basmıyan  - ağır basmıyan, olmayan: yüngül. uçuz. itməz. gücsüz. 

yumşaq. - yüngül bir əsim.  

basnac  çatmal. qatmal. nərdüvan. - iki ayaqlı basnac, nərdüvan: 

qanatlı. çatal. 

basra  ayrılmış. basıq.  

basraq  güclü. qolçomaq. sıx.  

basramaq  - yerə basmaq, basramaq: enmək. yenmək. - arabadan 

enərkən yıçıldı.  

basramaq  basmaq. enmək. yenmək. qaplamaq. qapamaq. 

bürümək. örtmək. qapamaq. qamamaq. - çən endi. - 

qaranlıq enmişidi, qurd payın yenmişidi.  

basrıq  basrıq. 1. ətəkləri qıyılmış hər nə. 1. ətəkləri daşla 

basırılmış çadr. 1. bısrıq. 1. cansız. utancaq. 1. basruq. 

ağır. basırıq. - yer basruqı dağ, boyun basrıqı bəy. 1. 

basrıq. basqı. basqı. təzyiq. 1. basdırıb örtməyə yarar 

nərsə. örtük. heyvanları yeldən, sıcaqdan qorumaq üçün 

keçə, çul. 1. çadır aracları.  
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basrıqılı  basərqılı. üstü örtülü.  

bassal  təməlli. kökəl. əsasi.  

bassancaq  pilləkan.  

bassaş  rəqib. yaşdaş.  

bassıq  bassal. təməlli. kökəl. əsasi.  

bassıqmaq  basılmaq. basıqmaq. sınmaq. yenilmək.  

bassılıqla  kəsintliklə. qətiyyətlə.  

bassız  başsız. başına buyruq.  

basta  buğda kimi ürünlərdən bir tür yemək.  

- bastası bolmaqan yerqə qalağın soxmaq: üzərinə vazifə 

olmayan işə girişmək.  

- basta qalaq: lapayı qarışdırmaq üçün yapılmış taxta qaşıq.  

- ləbjə basta: tavuq ətindən yapılan bir tür yemək.  

basta!  basda!. dur!.  

bastaban  > püştüvanə.  

bastaq  bastağ > bistağ (fars). qostağ (fars). qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt.  

bastaqsız  basdaqsız. ərkli. özbaşdaq. düşək duzaqsız. şərtsiz. 

qeydsiz bəndsiz.  

bastalamaq  ərqləmək. çiğnəmək.  
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bastamaq  enmək. dinmək. yatmaq. yavaşlamaq. ağırlamaq. 

alçamaq.  

bastan  < bastınaq. 1. əsgi. bas. köhnə. keçmiş. sürəgən. 

sürülən. 1. paslı. geçgin. keçgin. sürəgən. sürülmüş. 

üzgün. pozqun. pozuq. əsgik. çözük. çürük. kövrük. 

köhnük. kövnük. saptıq. sapqın. azqın. atqın. açqın. 

aşqın. püsgümüş. silik. təftəmiş. təptəmiş.  

bastanaq  1. basın. batın. batman. bastı. yenin. enin. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. 

qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. bastani. içrək. içlik. saxlı. 

qoymuş. keçmiş. ötmüş.  

bastanlı  keçmişli, savrulmuş nərsəsi olan.  

bastar  < > astar. geyimin gizli, iç bölümü.  

bastar  <> bəstər (fars) <> pəstər <> pıstır. altlıq. altda olan. yataq. 

yatlaq.  
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bastı  basdı. 1. qiyməli yeməklərin gənəl adı. 1. külbasdı. 1. 

basın. batın. batman. bastanaq. yenin. enin. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. 

qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. bastırma. oyalı, naxışlı 

parça, qumaş.  

- külbasdı: dalastdan yapılır. (dalsat. darast > rasda: 

onquranın iki yanından çıxarılan ət).  

- külbastı: malqaranın onurqa, belgəmiyindəki əti. rasta. 

bastı  basdı. bəsdi. ət suyu, qiymə ilə pişirilən göy. - kül basdı: 

küldə pişirilən ət. - qaş basdı: qaşın üzərindən, başa yanqılıc 

bağlanan ləçək. - dal basdı: ağırlığı ilə dalı əğib əyən kərəz.  

- topraq basdı: bir yerə girməyin vergisi.  

bastı  bastıran. basqın yapan.  

bastıbacaq  qıssa, çarpıq qıçlı.  

bastıq  1. basma. yastıq. döğmə. - bastıq qaş: döğmə qaş. 1. incə 

yemiş qurusu.  
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bastıq  basdıq. bombar. heyvanın qalın bağısağı ki doldurulub 

sucuq yapılır. 1. basdı. basqıncı. 1. torba. qapcaq. 

sumka. suma. muksa. dağarcıq. 1. soğtu. soqut.  

bastıq  baslıq. 1. sap üzərinə qonulmuş, basılmış dadlı çeşiti. 1. 

basluq. bomar. düyü, ətlə dolunmuş qoyun bağırsağı. 1. 

alçaq könül. 

bastıqlamaq  - örtüb bastıqlayan: qalpazanlıq. qaplazanlıq. mütəqəllib. 

qullabi.  

bastıl  alçaq könüllük.  

bastılı  bastırılı. oyalı. naxışlı. 

bastılmaq  alçaq könüllük edmək.  

bastım  - basdım keçdi: hərgələ. basmaqalıb. 

bastınaq  bastan. 1. > basitan (fars). əsgi. bas. köhnə. keçmiş. 

sürəgən. sürülən. 1. paslı. geçgin. keçgin. sürəgən. 

sürülmüş. üzgün. pozqun. pozuq. əsgik. çözük. çürük. 

kövrük. köhnük. kövnük. saptıq. sapqın. azqın. atqın. 

açqın. aşqın. püsgümüş. silik. təftəmiş. təptəmiş.  

bastır  basdır. bısdır. çapıt. paçavra. paltar.  

bastıran  basdıran. 1. basuran. saxlayan kimsə. sir saxlayan. 1. 

bastı. basqın yapan. batsıq. yanaştıran.  
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bastırğanma  qarabasalaq. qarabasma. kabus ( < qapıs). 

bastırı  basdırı. 1. atəşnişani. yanqın basdırı. 1. söndürü. təskin. 

1. qəltək. sürgi. sürgü.  

bastırıq  basdırıq. bir nərsənin durumun sağatmaq dayağlamaq üçün 

işlənən nərsə: qapı basdırığı: qapı dəğəsi: dayağı.  

bastırıqlanıv  basdırıqlanıv. qabus. qarabasan.  

bastırıqlanmaq  basdırıqlanmaq. qabus görmək.  

bastırıl  bastırma.  

bastırılı  bastılı. oyalı. naxışlı. 

bastırılıb   

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

bastırılmaq  yatıştırılmaq.  

bastırınmaq  basdırınmaq.saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. 

təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. 

tə'sirlənmək.  

bastırqıc  basdırqıc. yama.  

bastırlama  - ört bastırlama: qapatlama.  
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bastırma  basdırma. (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). 1. 

qıvırma. qıvrıntı. əğrətin. bükünti. qıyıntı. qatlama. - bu 

yəmşəyin qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu tikişin 

oya (yazı. bəzək) kimi tikilməsi. 1. qapama. 1. köpik. iki 

qətləyib tikmək. bezin iki qatı arasına pambıq qoyaraq 

tikmə. 1. sucuq. qazı. qəzi. 1. sumdurma. örtükləmək. 

basqıma. sırığma. şəritmək. səritmək.  

- qaqac (bastırma: quru ət) yapılmaq: qurutulmaq. 

qatrılmaq.  

bastırma  basdırma. 1.qısqıc. qıyıq. qıvrıq. basırıq. bükmə. 

1.yatıştırma. uzaqlaştırma. 1.bastı. oyalı, naxışlı parça, 

qumaş. 1. küldə qoylayıb, xaşlanmış yemək. göməç. 

köməç (< gömmək). 1. basırma. söndürmə. toxdatma. 

təskin vermə. 1. istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) 

bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət. 1. qalıma. 

qalama. nərsəni bir qabda, ya da küldə quylamaq, 

sıxışdırmaqla pişirmək. 1. qapaç. qaqaç. 1. pastırma. 

qaqaç. duzlanaraq qurudumuş ət.  

- bastırma çörək: gömmə. komaç. komaş. boğaca. 

- pastırma. gömmə. acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan 
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ət. 

- bastırma yazı: bastırma yapılan çağı olan güz ortası sıcaq 

günlər.  

- bastırmasını çıxarmaq: çox artığına döğmək.  

bastırmaq  1. yatıştırmaq. - iki tikə götürüb, aclığı bastırdı. 1. 

uzaqlaştırmaq. 1. önləmək. durdurmaq. 1. üstələmək. 

üstün göstərmək. 1. qıyıqlamaq. parçanın qırağın 

qıvıraraq tikmək. vermək. soxmaq. itələmək. - cəvabın 

bastırmada gecikmədi. 1. demədən, birdən, xəbərsiz 

gedmək, yox olmaq. 1. birdən başlamaq, gəlmək. 1. 

boğmaq. batırmaq. - bu gurultu radyo səsin boğur. 1. 

qəmləmək. əngəlləmək. durmuşlamaq. tormuzlamaq. 1. 

gəvşətmək. qavşatmaq. üstələmək. yenmək. qazanmaq. 

aparmaq. qələbə çalmaq. qalib gəlmək. 

- araba gürültüsü, radyonun səsin boğur.  

- yolda yağmır bastırdı.  

- içə qıvıraraq bastırılan yan tikiş: qıyıq. basqı. 

- bir nərsənin qırağın işləmək, bastırmaq: qıyılamaq. 

qıraqlamaq. qıymalamaq. aşıllamaq.  

- nərsəni, kimisəni çox geridə, dalda bıraqmaq, bastırmaq, 
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unutturmaq: kölgədə buraqmaq. kölgələmək. 

- saka basdırmaq, düşürmək: qamandırmaq. inandırmaq. 

qandırmaq. qayırmaq. aldatmaq. 

- binövrə basdırmaq: qabaltamaq. dabanlatmaq. təkləmək.  

- birdən bastırmaq, saldırmaq: indirmək. endirmək.  

bastırmaq  basdırmaq. 1. bax > basturmaq. 1. < bəs. bəsi. (: qida). 

yeditmək. bəsləmək. 1. birinin, nərsənin əl ayağın basıb 

yatırmaq. tutub saxlamaq. - oğrunu badırdı. 1. 

döğdürmək. taptadmaq. - qılınc, pıçaq basdırmaq. 1. 

ayağa qaldırmaq. yavaş yerimək. 1. qömmək. 1. 

yatışdırmaq. toxdaştırmaq. təsgin vermək. - yel yağmuri 

yatışdırdı. 1. sıxıb əzib yerləşdirmək. - asma yarpaqları 

küpə basdırdıq. söndürmək. - yanqın basdırıldı. - yanqın 

basdırı: basdırı: atəşnişani. 1. basmaq. kük yatırmaq. 

quluçqa oturtmaq. - iki toyuq basdım. 1. tuzla, saman, 

çəmənlə basdırılıb hisə, günəşə verilib qurudulan ət, 

nərsə. 1. qısmaq. sıxışdırmaq. 1. əzdirmək. yox etdirmək. 

bısdırmaq. tıxışdırmaq. sıxışdırmaq.  

- ölüknü yerqə basdırdılar: ölüyü toprağa qömdülər.  

bastol  tapanca.  
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baston  (< basmaq). çəlik. çubuq. dəyənək. qoldayaq. asa. qılmay. 

sopa. qulov dayağ.  

baston  boqston. pustan. > postan (fars). bürkük, şişik. yelin. 

əmcək. 

bastu  basut. yoğurd çalmaq üçün ağac.  

bastuq  soxduq.  

bastum (latin)  baskterya (qırek). baton (fırans) < baston. dəyənək.  

basturmaq  1. batsırmaq. bastırmaq. qapatmaq. sındırmaq. 

üstələmək. tıqturmaq. tıqtırmaq. 1. üstələmək. qələbə 

çalmaq. təsgin vermək.  

basturuq  1. böyük aba. yapuq. çapuq. yenqsiz cul. kəpəng. 

yapıncaq. yağmurluq. uzun gəbə. 1. toqulqa. toqum. 

palan. çul. heyvan palası. 1. yuvurqan. yumurqan. 

yoğurqan. yorqan. örtük.  

basu  bası. 1. dəmir toxmaq.  

basuc  basqı. təzyiq.  

basuq  1. > pasox. cəvab. basılıb soxulan nərsə. 1. bazuq. qolun 

ən yoğun, qalın güclü gəmiyi.  

basuq  basıqan. basqan. yastaban. əzən. əzü. zülmedən. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 
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qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 

öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

basur  bax > basır.  

basur  basır.> bəvasil.  

basurmaq  bax > basırmaq.  

basurotu  basır otu > bəvasil dərmanı.  

basut  1. bax > basıt. 1. yardım. yardımçı. arxa. qoruyan. 1. dəmir 

toxmaq. 1. basqın. 1. zalim. yapan.  

basut  bastu. yoğurd çalmaq üçün ağac.  

basιm  çərtik. aqsent. çaldιrι. çaldιrι. çərtimək. çarpı.  

basιrιlmaq  bəsilmək.  

baş  1. (# boş. ). 1. bilgi. ağıl - aşa gələndə var, başa gələndə. 

1.anlam. alğılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. 

gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. 

baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. 

mə'ni. mə'na. 1.ağayu. ağa. kişi. insan. adam. şəxs. 

1.əğil. əğl. anlaq. 1.sanı. düşünmə. yad. beyin. hafizə. 

zehn. ağıl. fikr. fikir. 1.oy. oyun. fikr. 1. qarın. iç. qafa. 
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könül. ağıl. 1. zirvə. təpə. üstüq > estiğ > setiğ (fars). 

kərəmpə. 1. başlama, çıxış yeri. - yol başı. 1. başqan. 

rəi's. başbuğ. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər. 1. dənə. 

ədəd. - üç baş sığır. 1. uc. uclardan biri. - köprü başı. 1. bir 

nəyin çevrəsi, ən yaxını. - evləri bulaq başında. 1. kəndi. 

öz. zat. - bu işi başından ata bilsən. ağıl. zəka. 1. ön 

bölüm. - gəminin başı. 1. başaq. - buğdalar baş tutddu. 1. 

güdük. pişəva. 1. başqan. rəi's. idarəçi. 1. başlama. 

mətlə'. 1.saprış (sapılıb, birgəşən yer). rə's. 1.duruq. doruq 

(1. < durmaq. 1. < tuqur. toqur: düğün.). 1.bəy. rəis. əmir. 

hakim. vəli. ağa. bos. əmir. rəis. 1.başlıq. əçə. əcə.rəis. 

1.başaq. ağıl. 1.bir. - həfdə başı: həfdənin birinci günü. 

1.görər. aşar. açar. 1.bəy. bay. qulluqlu. qulluq yiyəsi. 

buyruqlu. böyük görəvli kimsə.1. nəxost. ibtida. əvvəl. 

birinci. 1. təpə. 1. əmir rə's. baş. 1. məbdə'. mənşə'. 1. 

müqəddəm. 1. fəhm. zəka. düha. zəka. 1. dahi. zəkalı. 1. 

göğüs. yükə. tur. dur. sədr. 1. züka. dahi. 1. şad. şef. 

başa. paşa. ağa. doruq. birinci sıra. başta gedən. başlıq. 

başçıl. lider. öndər. başqan. yönətici. - baş datmaq: 

qalxmaq. üsyan. - baş gəlmək: dikinə gedmək. dik gəlmək. 
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muxalifət edmək. qafa tutmaq. tərsə durmaq. - baş örtüsü: 

sərpitmə. çəmbər. - baş qoşmaq: baş başa vermək. oydaşlıq. 

fikir birligi yapmaq. - baş qusmaq: baş vermək. başaqlanmaq. 

- başdamar: ana kök. - baş sağlığı: əsənlik. - başın beşikdən 

çıxar: bir balaca düşünə bilirsənmi ?. - başdan ayağa: baş 

aşa. hər bir başa. adam başına. 1. al. ilk. başlanğıç. - 

başdan: aldan. - yayın başından: al yaydan. - yazbaşı # 

yazsonu. 1. böyük. kələ. - baş çüçə: kələ çüçə. böyük çüçə. 

1. öncəlik. ortaya çıxış. çıxış. doğuş. oluş. qaynaq. kan. 

əvvəl. 1. yara. yaranın baş verməsi. 1. saç. - çalvaş baş: 

kötü daranmış saç. 1. təpə. uc. - məmə ucu. - baş başa: uc 

uca. uzunasına. - iğnə, qazıq ucu. 1. ana. kök. kötük. əsas. - 

ana yasa: qanun əsasi. - ana pitik: ana dəfdər. 1. başda 

olan kəpək. qonaq. 1. qop. təpə. - baş yazısı: gətir. qədər. 

gələn. 1. saltər. baş buğ. 1. qafa. dam. çatı.  

- ağırbaş: tölək. dölək. təmkinli. vüqarlı. mətin.  

- baş qulağın aparmaq: qərəqulaq edmək. 

- yaşa yaşa, gəlmədən başa.  

- alanbaş: 1.alan yönətən, dolandıran. meydançı. meydan 

dolandıran. 1. sərkargər. 1. kargərdan.  
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- arvadın ipi boş qalsa, çıxıb oturur başda.  

- qoşabaş qoşbaş. xoşbaş: evli. başqalı. müzdəvəc. (# 

yalabaş: yalbaş: qarabaş: subay. mücərrəd. ). 

- baş pəncərə: qafa pəncərə: təpə pəncərə: pəncərələrin üst 

bölümündə yerləşən kiçik pəncərə. qapışqa. tapışqa.  

- baş vermək: başlamaq. başlanmaq. başdanmaq. faş olmaq. 

çıxmaq.  

- baş yeritmək: baş, kəllə, ağıl işlətmək.  

- başaşağ: yenic. yenci. firutən. - başa qaqma: başa vurma: 

minnət. - insanın ya gərək saçı ola, ya başı, ya pulu. 

- başına iş açdırmaq: işi yoxuşa sürmək: olmasın (yaramaz, 

naşıyana) kimi davranıb, güc duruma düşmək, soxulmaq. 

güclük çıxarmaq. 

- boydan baş: bitik. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. 

tükəl. tutuş. kəmallı. mükəmməl. kamil.  

- dikbaş: dikqafa: qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. 

inadçı. qaqnaz. qaqanaz.  

- əşirətbaşı: kətxuda elbəyi.  

- üsbaş: əğinbaş. əyinbaş. geygeçim. qiyafə.  

- göybaş: iri, göy çiçək çeşiti. yalavac çiçəyi. peyğəmbər gülü.  
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- iki baş: öncə sonra. əvvəl axər.  

- iş boynuna, başa, ayağa düşmək: kəndisi çözməyə 

gərəkinmək. kəndisi uğraşmaqdan başqa yolu qalmamaq.  

- kağalbaşlı: kağılbaşlı: çağılbaşlı: pırtlaşıq, daranmamış, 

dağnıq saçlı.  

- baş atıb yuxlamaq: qafanı vurmaq. qafayı vurmaq. yatmaq.  

- baş içi: başaç. qafaç (< qafa içi) beyin. məğz.  

- başı tüstüləmək: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək.  

- başı tüstüləmək: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək.  

- xoruz, quşun başında olan kəvrək ət: tac. ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. qıqırdaq. qaqırdaq. 

qaqırt. qaqart.  

- qan çanağlı baş: dəli dumanlı baş.  

- sının (qəbrin) baş yanına tikilən daş: qafadaşı <> 

qapadaşı. başdaşı.  

- kütbaş: qaqırtı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. 

bilgisiz. düşüncəsiz. anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal.  

- qaxbaş: daşbağır. bağırdaş. ürəksiz. qapız. qaplız. qalbız. 
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qaqız. qaqlız. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. 

doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. 

öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. əzü. 

üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz. 

- qancabaş: qançabaş: altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun 

qayıq çeşiti.  

- qırtabaş: qırıq. qırt. qart. abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. dümbələk. salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. ayran dəlisi. ayran ağızlı. 

ayran budalası. salaq. salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. 

ənayi. dalyaraq. bacarıqsız. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

koryat. bön. 

- qıtbaş: görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dayazgörülük. 

korgörülü. qıs görülü. qaba saba.  

- yuxulubaş: başı soyuq. qaba saba. özənsiz. tullağan. 

dərdərik. həvərə. inciksiz. nəzakətsiz.  

- baş yan, tərəf: qabaq - qabağda oturan kimdir. 

- baş tası: baş kasası: qapaq. qabaq tası. qafa tası. qapaq. 

başın üst bölümü. cümcümə. 
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- başı açıq, örtüsüz: qababaşlaq. 

- başın üst bölümü: qabaq tası. qafa tası. qapaq. baş tası. 

baş kasası. cümcümə. 

- qabaq başına patlamaq: qabaq birinin başında patlamaq: 

başqalarının oldutlarından, etdiklərindən kəsərə (zərərə) 

düşmək, uğramaq. 

- nərsənin ən iyisi, başda gələni, bəlli başlısı: qabadayısı. - 

bu malın ən qabadayısı neçədi. 

- papaqlı baş, içdən yaş: qabadəri. qabapost. üzdən doluq, 

içdən pozuq. dolu qanlı, çürük canlı. gözdə eyik (yaxcı), içdən 

yenik (çürük). iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. 

duruşlu, içi boş kimsə. 

- quşbaşı: qalya. qayla. qeylə. qiymə. qıyma.  

- mallabaş: ağ, yuvarlaq qabaq.  

- qadıbaşı: qadınbaşı: qızılbaş. alalə. lalə.  

- mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.  

- üs baş: qapama. üz göz. gey geycək. geycək taxım.  

- bir qapama geyim paltar.  

- baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır. (acgöz geriçi, 

mürtəce', dikdator).  

- aclıq baş itirdər, diş itildər.  
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- içdə, başda düşünüb dönüşürkən, duyulub sezilirkən 

işlənən dil: düşünmə, sanğama, iççil, mə'nəvi dil. iç dil.  

- kimsənin tək başına, yekə başına asılı olan yaşam, nərsə: 

iç. öz. başqaq.  

- başına əkşimə: muzahim. başağrısı.  

- qarınca başı: qumlu topraq.  

- qaranfilbaş tütün: incə yapraqlı tütün türü.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 

kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  

- yekə baş malqara: qara mal.  

- qara baş: qara yapıldaq. qara qanmaz: çox qanmaz. 

vurdumduymaz.  

- qarabaş: 1. kəçüş. kəşiş. keşiş. rahib. (evlənmədiyi üçün bu 

adı almış). 1. evlənməmiş: evlənmək istəməyən kimsə. 1. 

papazlıqla başpapazlıq arasında olan orun, dərəcə. 1. 

çıtlambıc quşu. 1. qara başlıqlı, börklü kimsə. 1. başı qara 

sarıqlı kimsə. seyyid. 1. bənəfşə, bənövşə çiçəyi. mor çiçəyi. 

1. qışa, soyuğa dayanıqlı sərt buğda. 1. boşa gedən, puka 

çıxan güllə. koravana. qaravan. 1. quşların qaraciyərinə 
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düşən, öldürücü kəsəl.  

- bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc: qara yaşıl.  

- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- aybaşı olmaq. gününü görmək.  

- başın, ağlın itirmək: qarıqmaq. qarıqlamaq. səfehləmək < 

sapaqlamaq. sayaqlamaq. alızlamaq. yavalamaq. gicəlmək. 

mat qalmaq. yavalaştırmaq. gicəltmək. mat qoymaq. 

qafalamaq. kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. qanmazlamaq.  

- öz başına, özgür olmaq: qarşanı görüşəni olmamaq. 

müstəqill olmaq.  

- daşı yox, başı çox.  

- başına iş açmaq: güc duruma soxmaq. kələk qılmaq, 

qurmaq. corab hörmək.  

- qax baş: qurumuş qafalı. - aybaşı olmaq: gününü görmək.  

- başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən.  

- gövəl başlı ördəyim, axşam gəlsən evdəyim.  

- gün başına: hər bir gün üçün.  

- günü dağ başında: çətinliklə keçinmək, yaşamaq.  

- göz var, başda var: göz görər, baş düşünər.  
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- göz var başdadır, baş var gözdədir: kişi var gördüyünün 

üzərində düşünər, kişidə var, gördüzünə, düşünmədən inanır.  

- aybaşı olmaq: gününü görmək.  

- baş göstərmək: tapılmaq. tapdaqmaq. zihur edmək. 

- başa salmaq: başattırmək. bildirə bilmək.  

- baş devrimi aş devrimi, öz devrimi üz devrimi, içim devrimi, 

biçim devrimi.  

- başabaş: gözəgöz. canacan. qanaqan. qisas.  

- başdan edmək, qoğmaq: savıştırmaq. savsaqlamaq. qulağ 

ardı edmək.  

- başdan savmaq: əkmək. geridə bıraqmaq. atlatmaq. 

sıçramaq. sıçratmaq. itirtmək. 

- başı unlu, gələn yeri, dəğirman.  

- göl başı: gələgən. gölə axan çay. 

- baş yazı: başdan keçənlər. başa gələnlər. geçit. sərquzəşt.  

- göl başı: gələğən. suyn gölə tökülən, qoyulan yeri.  

- başından keçirmək: könül gəzdirmək. 

- dikəbaş: qınzır. qıncır. domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.  

- kütbaş: qımbıl. kəmbil. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 
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qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. qavramaz. düşünməz.  

- baş ərdirmək: ağıl ərdirmək: anlamaq. 

- əl əldə, baş başda: dəğişən bir nərsə.  

- bozbaş: bön. avanaq. anayı. - anayı dümbələyi: çox 

avanaq, səfeh.  

- əllibaşı: əllilik qurupun başı. - yuvarlaq başlı: almabaş.  

- qorxduğu başına gəlmək: düşündüyü gerçəkləşmək.  

- sözbaşı: bismillah. 

- nərsənin başına toplanmaq, üşüşmək, yığışmaq: 

çöküşmək. 

- iri yuvarlaq başlı topuz: çomaq < > çoqmaq. çoqmar. 

- baş çəkmiş: boy vermiş. uca. ulu.  

- baş vurdurmaq: tük kəstirmək.  

- baş aşağı: yoxuş aşağı. eniş. 

- baş aşaq olmaq: devrilmək. çevrilmək. evrilmək.  

- baş başa vermək: qoşa yatmaq.  

- baş dönmə: baş dönməsi. baş gicəllənməsi. 

- baş kasası: qafa tası.  

- baş kəpəyi: saç kəpəyi.  

- baş örtüsü: burcaq. 
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- baş vermək: baş vurmaq: baş çıxarmaq: türəmək. 

törəmək.  

- baş yazısı.üz yazısı. alın yazısı. 

- baş, üz çevirmək: uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq.  

- başa salmaq, düşürmək: söktürmək. qamandırmaq. 

inandırmaq. qandırmaq. mültəfit edmək. girdirmək.  

- başa vurmaq: bitirmək. sonlandırmaq. qurtarmaq.  

- başa vurulmaq: sonlanmaq. bitinmək. qurtanmaq.  

- başı avcunda, qoltuğunda: könüllü. yol əri. fədayi.  

- başı boş: yələ. yelə. başına. 

- başı gedmək: sıxılmaq. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. 

darıqmaq. yorulmaq.  

- başı yerdə: düşgünbaş. yarıqbaş. 

- bəlli başlı: tanınan. adlım.  

- el başı: başbuğ.  

- huş başın yığmaq: toparlanmaq. yığınmaq. cəmlənmək. 

düzənlənmək.  

- iğdə baş: sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

sarsağ.  

- iki başlı ox: yasıc. 
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- kəllə baş ayaq olmaq: şaşırmaq. alıqlaşmaq. 

- başı yelli, havalı: şişgin.  

- qazan baş: şişik baş.  

- yanı başında: yanbayan. qucax qucağa. çox yaxın. 

- yeni başdan: yenidən. genə. dubarə.  

- üçbaşlı: üç bucaq.  

- başıl düşman, başsız dosdan yeğdir.  

- başıl iki kərə aldanmaz.  

- başıl körpü gəzərkən, dəli suyu aşmış. - başıla mal nədir, 

başsıza kan nədir.  

- başıl uslu: ağırbaş, daşqınsız kimsə.  

- başılı dalı qoyma, başsızı başa qoyma.  

- başıla mal nədir, başsıza kan nədir. 

- başıl körpü gəzərkən, dəli suyu aşmış.  

- başıl ol, dəli sanılsan belə.  

- başılı dalı qoyma, başsızı başa qoyma. 

- başlı sözün başsıza söylətir.  

- ağır başlı: ciddi.  

- atdım başına: çox sıx olaraq.  

- baş almaq: danışmaq. düşüncəsin sormaq.  
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- başı almamaq: inanmamaq.  

- baş almaz: olmasın nərsə. ağla sığmaz. şaşırdıcı.  

- baş almaz işə düşdük.  

- başın itirmək: düşünəməmək.  

- baş dəfdəri: yaddaş dəfdəri  

- baş ərdirəməmək: baş çıxaramamaq. anlayamamaq. 

sındıramamaq.  

- baş, əl əyağın lələsidir: baş öndərir, ayaq yürnədir: baş 

aparır, ayaq çatdırır.  

- baş xəsdəsi: dəli.  

- baş qılavuzu: yol göstərən. yolaç.  

- baş tapılsa, yol azılmaz. baş tapılsa, yol tapılar.  

- baş kimdəsə, var onda.  

- baş vermək: ağıl qoymaq.  

- baş, daşa dəyə dəyə öğrənir.  

- başı yetməmə: düşünə bilməmək.  

- başda qalmaq: unutmamaq. başda saxlamaq. - başdan 

çıxartmaq: unutturmaq.  

- başdan çıxmaq: unutmaq.  

- başı itirtmək: çox şaşırtmaq.  
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- başın çatmayan, daş dəlir.  

- başa girəni işləmə, yetən ağacı daşlama.  

- başın tapmaq: oyanmaq. ayılmaq.  

- başı yerində: olqun. dəngəli kimsə.  

- başın itirmək: çox qorxmaq, şaşırmaq.  

- başı dınqıl: huş eləməyən.  

- başdan çıxmaq: başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq.  

- başı donmaq: şaşqınlığa uğramaq.  

- başı ərmək: ağlı çatmaq.  

- ilkinbaşı: tanrı.  

- başı qarışmaq: şaşmaq.  

- başa keçmək: anlamaq. aydınlanmaq. düşünmək.  

- başı olan, olan olmaz işə qarışmaz.  

- başı sağ: sağduyulu.  

- baş qoymaq: baş əğmək: qəbul edmək. - başlını biliyidən, 

iyidi biləyindən tanı.  

- başına əsmək: durmadan qərara gəlmək.  

- bəlalı başı, ayaq daşır.  

- başına düşmək: xatırlamaq.  

- başına qoymaq: kəsinləşmək.  
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- başına tırp əkmək: alaya almaq.  

- başına uymaq: bildiyin yapmaq.  

- başından kerçirmək: düçünmək.  

- başından gücənmək: ağıl qıtlığı olmaq.  

- başını qoprmaq: çox etgiləmək.  

- başın pozmaq: dəlirtmək.  

- başın çalmaq: qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.  

- başı qaçırtmaq, oynatmaq: dəlirtmək. çıldırmaq.  

- baş qılavuz: ağababa. ağbaba. üst yönətci.  

- başa yatmaz. başagirməz. qeyrimə'qul. 

- başı almamaq: fikri çatmamaq.  

- başı başqa yerdə olmaq: fikri başqa yerdə olmaq.  

- başına əsmək: fikrinə gəlmək, taxılmaq.  

- baş dəngəsi pozqun: ixtili həvass. - başına soxmaq: 

anlatmaq. bəlirtmək. hali edmək. - başında tutmaq: ağlında 

saxlamaq. - başını çalmaq: fikrin qapamaq. - başından 

çıxartmaq: unutmaq.  

- baş qulaqla dinləmək: iyicə anlamağa çalışmaq. 

- balığ başdan qoxar: pozulma yuxardan başlar.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 
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durmaq. inadçılıq edmək.  

- baş göz edmək: evərmək. evləndirmək. 

- baş göz edmək: evləndirmək. evərmək. 

- başçavuş: astsubay. üstçavuşdan sonra olan qonum, 

dərəcə. 

- başçuxaçı: çuxaçıların başı. 

- başgədikli: astsubaydan yüksək qonum, dərəcə. 

- balığı başından avlamaq: balığ başından avlanır: işi 

başından, kökündən sağlam özünə gəlir. harda olduğun anlır. 

tutmaq.  

- başın daşa vurmaq: boşuna işləmək. qanmaza öğüd 

vermək. baltanı daşa vurmaq.  

- başoyunçu: başaktör. 

- başçavuş: başəfəndi. başqardiyən. başnigəhban. 

- başdənətci: başyönətci. başmürəbbi. başmuraqib. 

- başəsər: şahəsər. 

- başı balta ağzı kimi düz (gəmi): baltabaşı. 

- başı üsdə suya dalmaq: şirzələmək. şirzə gedmək. 

balıqlamaq.  

- başıpozuqca: düzənsizcə. usulsuz. 

- başkatib: başəfəndi. 
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- başqardiyən: başçavuş. başəfəndi. başnigəhban. 

- başmuraqib: başdənətci. başyönətci. başmürəbbi.  

- başmürəbbi: başdənətci. başyönətci. başmuraqib. 

- başnigəhban: başçavuş. başəfəndi. başqardiyən.  

- başyönətci: başdənətci. başmürəbbi. başmuraqib.  

- baş qoymaq, vermək: bir uğurda, yolda ölümü gözə almaq.  

- baş köşə, quşə: baş yer. törə. sədr.  

- baş sallamaq: təslim olmaq. qəbul edmək. - baş çələngi 

edmək: baş tacı edmək: baş üstünə qoymaq: çox dəğər 

vermək.  

- baş üstündə yeri olmaq: çox dəğər vermək.  

- baş vergisi: kişi vergisi.  

- baş vurmaq: 1. baş kəsmək. 1. muraciət edmək.  

- baş qırılır, börk içində, qol qırılır, kürk içində: saxlı, gizli 

tutma.  

- baş yarmaq: iti, sərt davranmaq.  

- baş yeli: başı boşluq. havayılıq.  

- baş yemək: öldürmək.  

- başa baş gəlmək: əşit, dəng olmaq. - başa çıxarmaq: 1. 

sonuclandırmaq. nəticələndirmək. 1. aşırı dərəcədə oxşamaq, 
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şımartmaq.  

- başa çıxmaq: 1. üstün gəlmək. gücü yetmək. başarmaq. 

müvəffəq olmaq. 1. aşırı dərəcədə oxşanmaq, qırcanmaq, 

şımarmaq. 1. başa gürəşmək.  

- başa keçmək: 1. başqan, qılavuz olmaq. 1. ön sırada yer 

almaq.  

- başa gələn, xoşa gəlir: başa gələn, çəkilir.  

- başa gəlmək: 1. kötü duruma qalmaq. 1. sona ərmək. 1. 

başa çıxmaq.  

- başa gəlməz iş olmaz: kişi hər çeşit olayla qarşılaşabilir.  

- başa gürəşmək: birinciliyə çalışmaq.  

- başa həsir yaxmaq: üzüntüsün dışa vurmaq.  

- başa qaqmaq: bir qılınan iyiliyi üzə çırpmaq.  

- başa sarmaq: başına sarmaq: üstün, müsəllət edmək.  

- başa varmaq: 1. sonuclanmaq. nəticələnmək. 1. başaca 

götürmək. bitirmək. sonuclandırmaq. nəticələndirmək.  

- başa yazılan: alnyazısı.  

- başı altından çıxmaq: biri yönündən qurulmaq, pılanlanmaq.  

- başı aşağı olmaq: utanmaq. məhcub olmaq.  

- başı bağlı: adaqlı.  

- başı dumanlı: 1. vurqun. aşiq. 1. əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. 
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qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. 

əsrik. əsrük. kefli. tutuq. 

- başı xoş olmamaq: sevməmək. xoşlanmamaq.  

- başı qabax: saçı yox. keçəl. kəl.  

- başı ilə oynamaq: ölümcül işələ uğraşmaq.  

- başı önündə: uslu. uylu. çəkik. çəkingən. tərbiyəli. müəddəb.  

- baş açıq ayaq yalın: dağnaq durum.  

- baş açmaq: bir işə çox istəkli olmaq.  

- baş ağrısı: toxat, çətin soru.  

- baş ağrıtmaq: didirtmək. toxatlamaq.  

- baş alamamaq: bir cür özün qurtaramamaq.  

- baş almaq: baş kəsmək.  

- baş aşağı gedmək: sürəkli olaraq pisliyə, kötülüyə gedmək.  

- baş ayaq, ayaq baş olmaq: böyük qarışıqlıq aralanmaq, 

araya çıxmaq.  

- baş bağlamaq: 1. başaqlanmaq. 1. bir yerə bağlanmaq.  

- baş başa, başda başa: üst qural (əsli qanun) içində olaraq, 

bir sıra içində birbiriniə tab' olmaq.  

- baş başa qalmaq: iki kişinin təhləməsi.  

- baş başa vermək: bir araya gələrək uzun boylu görünmək.  
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- baş çəkmək: 1. başında durmaq. öndə gedmək. qılavuzluq, 

yolbaşlıq edmək. 1. ayrılmaq. ayrı yol tutmaq. 1. baş 

qaldırmaq. ayaqlanmaq. bulağamaq. üsyan edmək.  

- baş dillə dartılır.  

- baş edəməmək: baş çıxaramamaq. üstəsindən gələməmək. 

açamamaq. həll edəməmək.  

- baş əğmək: müti' olmaq.  

- baş əldə ikən: yaşarkən. sağkən. dirirkən. - baş edmək: 1. 

başarmaq. qalib gəlmək. 1. başı ilə bəlirtmək, işarə edmək.  

- baş gedincə, ayaq durmaz: baş hara ayaqda ora.  

- baş göstərmək: ortaya, araya çıxmaq. bəlirmək. zihur 

edmək. meydana gəlmək.  

- baş göz edmək: evlənmək.  

- baş göz yarmaq: əlinə üzünə bulaştırmaq. bacarmamaq. 

başarmamaq.  

- baş gözü: görnüşü. zahiri.  

- baş yazar: sər dəbir.  

- baş kəsmək: əğilmək. təslim olmaq.  

- baş ayaq bəlli olmamaq: dolandıran, dolanan bəlli 

olmamaq.  

- baş qoşmaq 1. canla başla bir işi görmək. 1. yarışmaq. 
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rəqabət edmək. 1. öndərlik edmək.  

- başı sıxışmaq: para sıxıntısı olmaq.  

- başı daşa gəlmək: sıxıntıya düşmək.  

- başımla bir: baş üsdə. buyruq olsun.  

- başın başı, başında başı var: iş bir kişidə bitməz.  

- başına buyruq: öz başına. özbaşdaq.  

- başına buyruq olmaq: öz başına, özbaşdaq olmaq.  

- başına gələn həkim olur: bir durumla qarşılaşan onun çıxar 

yolunda öğrənir.  

- başına əkşimək: istənilməz durumda olmaq.  

- başına iş açmaq: olmasın kimi davranıb, güc duruma 

düşmək.  

- başına qaynar su tökülmək: olmasın durumla qarşılaşmaq.  

- başına vurmaq: sərsəmləmək.  

- başına yıxmaq: sorumluğu birinə atmaq, yükləmək.  

- başında durmaq: özü güdmək.  

- başında qavaq yelləri əsmək: dəliqanlılıq edmək.  

- başından aşmaq: çox işi olmaq.  

- başdan atmaq:üzərinə almamaq. qaçınmaq. savmaq.  

- başından böyük işlərə girmək: gücü yetmiyəcək işə 
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qalxışmaq.  

- başında keçirmək: qarşılaşmış olmaq. 

- başından savmaq: atlatmaq.  

- başını alıb gedmək: ayrılmaq. uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. 

ırılmaq.  

- başını bağlamaq: evləndirmək. evərmək. baş göz edmək.  

- başını dinləmək: yalnız olub dinlənmək.  

- başını əzmək: kötülük yapa bilmiyəcək duruma salmaq.  

- başını gözünü yarmaq: başarıqsız davranmaq.  

- başını istəmək: ölümün istəmək.  

- başını oda yaxmaq: başına iş açmaq.  

- başını bağlamaq: evərmək. evləndirmək. baş göz edmək.  

- başını soxmaq: barınacaq yer tapmaq.  

- başını daşdan daşa vurmaq: çox ökünmək, peşman olmaq.  

- başını yemək: ölümün, yoxluğun sağlamaq.  

- başının çıxarına, çarəsinə baxmaq: öz sorusun, çətinliyin 

açmağa, həll edməyə çalışmaq.  

- başının ağrısına, dərdinə düşmək: öz soruları, 

çətinliklərindən dolayı, başqalarıynan ilgilənməmək.  

- başının ətini yemək: güclə, zorla istəmək.  

- başda gəlmək: ən önəmli.  
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- başdan aşağıya, ayağa: bir başdan başa, hammısı, 

tamamiylə. bütüniylə.  

- başdan aşmaq: çox artıq olmaq.  

- başdan başa: bir ucdan bir uca.  

- başdan çıxarmaq: yoldan çıxarmaq. başdan edmək. iğfal 

edmək.  

- başdan çıxmaq: azmaq.  

- başdan qara gedmək: nə olacağını saymayıb baş alıb 

gedmək.  

- başdan savma, sovma: başdan edmək. özənsizcə 

davranmaq. e'tina edməmək.  

- başaraçı: araçıların başı. 

- başbarmaq: əl ayaqda olan ən qalın yoğun barmaq. 

- başkatib: başyazman. 

- başmal: başmaya. anamal. anapara. sərmaya. kapital. 

- başmaya: başmal. anamal. anapara. sərmaya. kapital. 

- başöğrətmən: ilk okul başı, müdürü. 

- başölkə: üstləyən, hakim ölkə. 

- başpara: yelli, nəfəsli çalaqıcların ağza alınan bölümü. 

- başsavçı: yarqıtay (ali məhkəmə) savçısı, vəkili. 
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- ilk okul başı, müdürü: başöğrətmən. 

- baş bölümü: baş bölgəsi.  

- başına çırpmaq: qaxınclamaq. gözünə soxmaq. 

- quruh başı: bölük başı. qolçu. qolbaşı.  

- alt başında: başı altında: elə yanında.  

- aş başa daş: çörək qazanma güclüyü. 

- bal başı: balın iyi, arın, yaxcısı.  

- baş barmaq: badam barmaq. 

- baş çəkmək: barlağlamaq. barlağamaq. yoxlamaq. 

gözatmaq. 

- baş əğməz: uzlaşmaz. alışmaz. uymaz. tutmaz. düşməz. 

yarıqmaz. 

- baş öğrətmən: atabəy. 

- baş vurmaq, çəkmək: barlamaq. barğalmaq. yoxlamaq. 

- başa çəkmək: dibinə dək içmək.  

- başdan başa: "a"dan zıya: yönəli. hər yönlü.  

- başı boş: qəmsiz. əngəlsiz. 

- başı boşluq: baş yeli. havayılıq.  

- başı yastı ilan: kəpik ilan: kəfcək ilan.  

- başına gedən: qeydsiz. tərxan.  
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- bu başdan ol başacanlı: boya boy. qıran qırana: qırnaqdan 

qırnaqa. kəran ta kəran.  

- dağların başı, təpəsi, ulğamı, gərişi, kötəli. qullə. 

- ən başda: ən öndə. birincilik. qəhrəmanlıq. şampiyonluq. 

əvvəl olma.  

- gürəş birincilikləri.  

- əğin baş: geyim keçim. əğin eşik. geyim. qapsaq.  

- yalnızbaşına: yekə başına. tək başına.  

- başı topuzlu çomaq: gürz bozdoğan.  

- başın, başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq: dəlirmək. 

çaldırmaq. çıldırmaq. 

- bir başdan bir başa: başından sonuna dək. boydan boya.  

- bir başına: tək başına. kimsəsiz. 

- bir sürcən atın başı kəsilməz: kimsə bir suçla öldürülməz. 

- bir yasdığa baş qoymaq: iyi pisi paylaşan qoca qarı.  

- bir yerdə iki baş olmaq: bir küllükdə iki xoruz.  

- min ilin başı: çox az, seyrək. nadirən.  

- tabur başı: minbaşı.  

- başından bəri: başından. başdan. binadan. 

- böylə başa, böylə darax: daha iyisi yaxışmaz, yaraşmaz.  
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- öz başına ötürməmək: boş bıraxmamaq. 

- çiban başı: çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni.  

- dağ başından duman əksik olmaz: uca yerdəkinin başı, 

sıxıntısız olmaz. bitməz.  

- dağ başı: 1. uzaq yer. 1. zorbalığın söz sürdüzü yer. 

- əl əldə baş başda: uc uca. 

- kiçikbaş heyvanlarda, çiçək kəsəli: çalıq. qoyun uyuzu. - 

gurultudan, səsdən, çığrıntıdan başı şişmək: təbilə 

dönmək. - ən önəmli, bəlli başlı olan: başdaq. əhmiyətli. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı.dayanğan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı.dayınqan. dayanan.  

- ayırbaş: (değişim, mubadilə).baş başa. başa baş. pay paya. 

paya pay.  

- baş almaq: basalmaq. dirsəlmək. dikəlmək.  

- huş başı itirmə: dalqa keçirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 

çalışdırma. 

- baş göt olmuş. təh baş olmuş. devrik. çevrik. - devrik 

cümlə. 

- baş örtüsü: yaşarp. yeşərp. eşarp (< yaşmaq: örtmək). 

yaşmaq. 

- başa vuruş: toxunaq. bitiriş. sonlanış. qurtarış. qutarış.  
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- başdan aşağı: tamamı. dib doruq.  

- ölübaş: duyqusuz.  

- susaq baş: könlü susamış. arzılı.  

- kötü, başdan savma iş: dəvə tımarı, tumarı. 

- başı bulutlarda gəzmək: dalqa keçmək. alay edmək. 

alaylamaq. ciddi olmamaq. - başı soyuq: boş tutan. qanı 

soyuq. xunsərd. yüngül. dəğərsizin (dəğər verməzin). dalqaçı. 

soyuq duran, oturan. - başı, qanı soğuq: xunsərd. təlaşsız. 

dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. 

qıvırışsız. sə'ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. 

çalışsız.  

- başına əsəni yapan: dəlipozuq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. sapaq.  

- dəlibaşı: dəlilər dəlisi.  

- dəlinin gücünə bax, başına yox.  

- qızılbaş: dəli. könüllü. yol əri. fədayi.  

- dəli ilə çıxma yola, başa açar türlü bula (bəla): dəli ilə 

yoldaş, yolda poxuna bulaş.  

- baş vurmaq: təşəbbüs göstərmək. dənəyləmək. təcrübə 

edmək. 
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- çomaxbaş: dəmirbaş. təpirbaş. dayaqbaş. baltabaş. 

qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. qanğırıq. qanğırıq. dikqafa. 

dikəbaş. qartlanğaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. 

sərkiş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara 

başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. 

müsirr. israrlı.  

- başında olaraq: rə'sən. doğruca.  

- doslar başına: bizə düşən iyiliklər, doslarada buyruq 

(qismət) olsun. - dos daşı baş yarmaz. 

- düşəverə yolu başa çatdırdıq: yıxıla qalxa, çətinliklə.  

- böyük başlı, gen ağızlı, yassı gövdəli, tikənli, dadlı, pullu 

piləkli balığ çeşiti: dülgərbalığı.  

- düşman başına: bizlərdən uzaq, qıraq. - qurumsaq başı: 

dümbük. 

- düşmandan iyilik, başdan gerilik: öclüsündən, 

düşmanından uğur bəkləyən, başdan pozuqdur.  

- başında, oyunda canlandırmaq: düş, xiyal qurmaq. 

- əl başı: 1.elbaşı: eləbaşı: 1.oyunda baş olan kişi.  

- ölüm gəldi cana, baş ağrısı mahana. 

- uzunbaş: sivirbaş: uzunqafa. uzunkəllə. biztəpə. aşağısına 
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görə yuxarısı incə, sivri olan baş.  

- başdanqara: (1. başı qara kiçik ötücü quş. 1. batma. 

yoxalma. məhvolma. qarışma. pərişan olma. 1. əsrik. kefli 

tutuq.).  

- baş patlatmaq: çox düşünmək. qafanı yormaq.  

- başı bulanmaq, sulanmaq: doğru, düzənli düşünməmək. 

qarışdırmaq. bunamaq. dincsizlik duymaq.  

- bəğənmədiyin daş, baş yarar, göz çıxarır: heç kimsəni 

kiçimsəməmək gərək. 

- öz başına buyruq: xanlıq. sultanlıq. 

- aylaqçının baş darğası: işsiz güsüzlərin başı. 

- ayrı baş çəkmək: topluluqdan kəndin ayıran, başqalayan.  

- baş örtüsü: atqı. 

- başa düşməyən: dilə düşməyən.  

- başdan çıxarmaq: yoldan çıxartmaq. saptırmaq. ayarmaq. 

ayartmaq. yayarmaq. yayrıtmaq. yozdurmaq. azdırmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. iğfal edmək.  

- başdan çıxartmaq: ayartmaq. azdırmaq.  

- başıboş bıraqmaq: başdan atmaq. azdırmaq. 

- başdan atmaq: azdırmaq. başıboş bıraqmaq. 
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- könüllə başla çalışmaq: içindən gələrək, böyük çaba (təlaş) 

göstərmək. 

- alna, boyuna, başa sarılan, böyük sarıq, şal: çəmbər. 

çənbər. 

- çox başlı işlərdən sonuc alınmaz: çatal qazıq yerə 

keçməz, batmaz.  

- yenğləri başına toplanmaq: qızmaq. qızınmaq. 

sınırlanmaq. 

- başa baş: qisas. əriş. 

- baş vurmaq: geri dönmək, gəlmək. dönüşmək. döngəmək. 

dönmək. çönmək. rücə't edmək. - qış keçər, yaz dönər. 

- dikbaş: basağan. basavan. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad.  

- istədiyi işə, yerə, oyuna baş vurmaq: gəzib dolaşmaq. əşib 

eşmək. gəzib əğlənmək. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq 

dırdalaqmaq.  

- başı yox, daşı çox: başı yox, çaşı çox(çaş: yanlış. səhv. 

xəbt).  

- başı olan, daş üzdə ev tikər.  

- eşşək başı: 1. sözü dinlənməyib, kiçimsənən kimsə. 1. mal 

başı. aşırı, qırılmaz baybaşlıq, inad.  
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- aşda, başdı (qarınpa).  

- yersiz ötən xoruzun, kəsilər başı.  

- başın (ağlın) itirmək: (çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer 

yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz davranmaq: eşşəkləşmək. 

eşşəklənmək. daşaqlanmaq. dışaqlanmaq. ).  

- təndirdən çörək, çölmək, nərsə götürmək üçün, başı əğri 

uzun şiş: ərsin. əğsin.  

- başdan savmaq: yazıtmaq. azıtmaq. açıtmaq. uzaqlatmaq. 

olduğu yerdən, durumdan, istəkdən yayıtmaq, sapıtmaq. 

- başı dumanlı: yekəxana. başında böyük amaclar, bulutlar 

bəsləyən.  

- sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək başına görər, aşar, 

açar: yol bilən, kərvana qatılmaz. 

- nərsiyə baş vurmaq: yoluna sapmaq. - kələk yoluna sapdı.  

- yoluna baş qoymaq: bir yolda, bütün varlığın vermək.  

- başda, saçda oluşan kəpək, qonaq: donra. 

- başı dimdiyə oxşar, yuvarlaq yelkən: qaqa burun.  

- ərkək ərkəkliyinin başı: ərəkək.  

- qızılbaş: uğraq. uğruq. geçmə. könüllü. yol əri. fədayi. dəli. 

dəlir. dəlirqan.  
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- şeh güzgünü pasladar, çaxır başı yastatır, tanrı, 

çəkənlərə dərd verir, çəkməyincə yaşlatır. (yastatmaq: 

yatırtmaq).  

- yağıbaş: daşürək. qatürək. qınzır. qıncır. qancıq. qıncıq. 

yaman, pis düşman.  

- acın başı qarnında olur.  

- ağcabaş: bitgi adı. 

- səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa 

yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, ağıllı ağılsız bilmə, 

amma əksiklik hər kişinin işi değil.).  

- baş başa vermək: qafa qafaya vermək. iki kişi, kəndi 

aralarında qonuşmaq.  

- saqqalın ağına baxıb, yaş verib, ağsaqqal deyib baş verib.  

- söz ola kəsə savaşı, söz ola bitirə başı. 

- ağsaqqalın yaşına yox, ağsaqqalın başına bax.  

- baş qaldırmaq: qazan qaldırmaq. qarşıtınmaq. 

şuluqlandırmaq. şuluğ, üsyan, təmərrüd, şuriş edmək.  

- baş çıxaramamaq: yorumlayamamaq. qavrayamamaq 

qafası işləməmək. qafası basmamaq. qafası almamaq.  

- ağzın açan tutuldu, başı olan qurtuldu.  

- başı çağ, kök: içib işmədən əsrik. qafası iyi: qafası qıyaq.  
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- başını, ağlını oynatmaq: çıldırmaq. geçiləri qaçırmaq.  

- kəsik baş, danışmaz.  

- qızılbaş, qanına gedər.  

- ağıl olsaydı baş içində, arzular çiçəklənərdi daş içində.  

- baş çıxaramaq: qafası işləmək. yorumlayamaq. 

qavrayamaq. 

- baş olmasın yaşlansın, çör çöb yeyib bəslənsin, nəyə dəyər, 

nəyə gərək. 

- başının taxcasında qurumlar qurdular. 

- başsızlar başa keçib, dibsizlər (götsüzlər) işə.  

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı 

savduq yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa). 

- quyruq olub baş dalına düş, daş olub quyruğa düşmə. 

- ölücün başına, yaşına baxılır. (ölüc: qatil). 

- öz suyun tapar, dağ başında çıxan çinar. 

- sevgi yara bitirir, baş itirir. 

- uçurum başı, uçmaq öğrətir, dənizə dalma, üzmək öğrətir. 

- yaşamda baş gərəkdir, balqabaq yox. 

- başı gedmək, yorulmaq: qafası şişmək.  

- başı yorulmaq: qafası bulanmaq.  
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- gərəksiz, çözülməmiş sorularla başın yormaq: qafası 

bulutlu. qafası dumanlı.  

- gəvəzələyib baş aparmaq: qafa ütüləmək. qafa şişirmək. 

qafa qazmaq, qazımaq. çox danışıb usandırmaq, sarsıtmaq, 

bıqdırmaq.  

- başından (xatirindən) keçməmək: sanılamamaq. 

düşünməmək. ağlına gəlməmək.  

- yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz.  

- bozbaş: xaş.  

- qayabaşı: çoban türküsü, havası.  

- baş qulluqçunun yardımçıları: qapı elçəsi.  

- başı örtülü, çadralı qız, qadın: qapalı.  

- dəlini oynamağdada, gərəkli baş gərək.  

- hər yana baş vurmaq: qapı qapı dolaşmaq.  

- işləsə əl, baş, baş olar, işləməz əl, baş, boş olar.  

- qara başlı: qara damaqlı: qara dadaqlı: tərs. inadçı. 

- taxdabaş. təxdəbaş. qalbaş. kalbaş. qalbas. qalas. 

qabaş. qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz 

kimsə.  

- başına iş açmaq: çalaqapa çəkmək. duzağa, dolağa 

salmaq.  
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- başına (oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq: daşlamaq. 

oxlamaq. yada salmaq. anıtmaq. andırmaq. hiss etdirmək. 

anıştırmaq. işarə edmək.ilqa' edmək. 

- baş tutması, gərçəkinməsi güc nərsə: ıraq. güc.  

- yaxınlarna, tanışlarına baş çəkmək yoluxdamaq. 

yaxuqdamaq. siləyərham (sileyi rəhm) edmək. 

- başı almamaq: başqamazmaq. alğamazmaq. alğımazmaq. 

alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. bəlikəməzmək. 

bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. düşgəməzmək. 

düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. 

fikr edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. 

ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, 

uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. 

duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. olmazınmaq. 

olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. 

taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

- başda çətin olur hər iş, tələsmədən işlə, gör piş. 

- dadanma aşa, iş çıxar başa.  

- hankı başa qulluq edir, bəlli deyil: nə düşünür, bilinməz.  

- hər daş baş yarmaz: birbirinə oxşayışlı nərsələr bir sonuca 

yol açmaz. 
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- hərkim gedir aşına, baxmır nələr gəlir başına.  

- xoruz başı kəsilir, tükü günə sərilir. 

- qılınc çəkib baş alır, arşın çəkib bez alır, yorulduysa yer 

alır. 

- ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar. (özgə işlərinə 

qarışmasa).  

- başı enli mıx: gül çivi. iğ. iğdə.  

- başın tutdum götü qaldı, götün tutdum başı qaldı.  

- başına baxıb göt alınmaz. 

- başınan onquranın ortası: boynun arxası. yensə yengsə > 

ənsə. 

- iki əl bir baş üçün: kişinin olanı özü üçün yaranmışdır.  

- incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır.  

- işbaşı: işbaşçı. iştayır. iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. 

işverən. işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. 

işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi. karfərma.  

- işi başından aşmaq: çox işi, oyağı, uğrağı, uğrığı, məşqələsi 

olmaq.  

- işin başı: işin ən önəmli yeri.  

- keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı: bir 

gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin düşünə, 
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xiyalına qapılan kimsə. iş üç nala, bir ata qalmış. 

- öz başındakın qılmaq: yaşamın, varlığı sürdürmək yaşamın 

yaşamaq. yaşamın keçirmək. olduğun sürmək, yaşamaq. 

- pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.  

- başa qoymaq: başqanmaq. əzbərləmək.  

- astar verib, üz alır, götün verib, baş alır.  

- baş açıq: gəviş > gəbiş. qabış. keçəl. saçsız. 

- baş açıq: qablaq. 

- baş ağrıtma: can sıxma. qılp qoyma. çürütmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. 

iza‟c. 

- baş tərlik. təpə tərlik. taxa. taqqa. 

- başa qan axma kəsəli: qan alma. qana düşmə. 

- başa qoyulan çələng: çambaq. çapbıq. qambaq. tac. 

- başı qıvrım, uzun tüklü qoyun: qaqmalı.  

- başı yekə, şişik nərsə: qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. 

çapbaş. 

- başın qan tutmuş: qanara. qanbeyin. dəliqanlı. görgüsüz. 
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- başlıq düşdü, baş göründü: örtük düşdü, dan söküldü. dan 

sökdü, yandı gecə. sökərsə dan, sönər gecə. taqqa düşdü, kəl 

göründü. 

- çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 

təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi. 

- elin başı: elbaş. bəytaş.  

- ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq. 

- qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. sünnət mərasimi. 

- gəlinlərin başına taxılan çələng: qaqma.  

- incə, yaylıq, yazlıq baş örtüsü: yasıtarası. kağızarası.  

- kişi başında (insan başında) pipik yerinə uzaran, ayrılan 

saç: kakil. < qaqıl. pərçəm. 

- könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).  

- qablamabaş: qaplambaş. düğməbaş. tökməbaş. 

mütəəssib. dügm. doqm.  

- qan başına sıçramaq: qan başına çıxmaq. sinirlənmək.  

- başı, kəlləsi qarşına: özü tərsinə. uyuz qafalı. qafasının 

dikinə. düşüncəsinin tərsinə.  

- başın qaldırıb qaqlanmaq: qaqa, dikə durmaq. qaqınmaq. 

qaqıcmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.  
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- bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır.  

- qan başına qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. 

qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. başın bulamaq.  

- qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

- saçları tökülmüş, yada qıssa kəsilmiş baş: çambaq. 

çapbıq. qambaq. 

- yekə baş malqara: qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. 

çapbaş. 

- yekəbaş: (- yekəbaş malqaranın böyük, iri aşığı: 

qalpasan. qalpanaz. (qal: böyük). 

yekəbaş. - yekəbaş malqaranın qatı, irisi: qatna. qatana. 

qatdana. 

- baş yer. yuxarı baş: törə: (- bir yerin ayrılmış olan törəsi, 

baş yeri, yuxarı başı: kəpəz. qəfəs. qapas. - şölən, toy 

quruldu, xanlar bəylər qapaza yerləşdilər.). 

- başına danışmaq: öz özünə, öz başına söyləmək.  

- başına qoymaq: yalnız buraqmaq.  

- başına buyruq: 1. qorxmaz. ökdəm. ökdən. quvvətli. batur. 
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bağadur. qorxusuz. qəhrəman. 1. baş başdaq. xudmuxtarlıq.  

- baş götürmək: üz vermək. - baş vurmaq: üz tutmaq. 

istəmək.  

- baş qonağı otu: başın kəpəyinin dərmanı.  

- dirəkləri başbaşa düz.  

- baş yuxarıda: başı dikə. məğrur.  

- dikəbaş: kəllaş. qallaş. qalac. dikəş.  

- igit başı: bazarda, güzərdə gəzmə, yasağıçı başı 

- başa çıxmaq: qıvırmaq. bacarmaq. başarmaq. bəcərmək. - 

bunu qıvırdınsa, eşq olsun. - onuda qıvırarım.  

- başdan başa: ucdan uca: çoxdan aza. ifratdan təfritə.  

- bir başdan bir başa: bir ucdan bir uca: boyuna. bir yandan 

bir yana.  

- baş daşa gəlmək: başı daşa dəğmək: ötgünəcək, peşman 

olacaq bir sonuca gəlmək.  

- başı daşdan daşa vurmaq: ötgünmək. peşmanlamaq.  

- baş tərlik: təpəcik. taqya. taxya. başa taxılan, qoyulan kiçik 

şapqa.  

- dana baş: məngəfə. qalın qafa.  

- sıq baş. yuxarısı bol, gen, aşağısı dar olan.  

- başa taxılan tuğ: sarğuc. sorğuc. çələng.  
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- su başı: 1. mənbeh. mənbə'. 1. mirab. topraqlara verilən 

suların bölünməsinn görəvlisi.  

- başdan soyuq sular tökülmək: əriyib su olmaq. - elə bir söz 

söylədi ki başımdan soyuq sular töküldü.  

- baş qonağı: tonğra. donğra. kəpək.  

- başa çəkmək: çevirib içmək.  

- başa qoyulan dəmir börk: toğulğa. tavulğa. miğfər.  

- başa vuran: toxunlı. toxnaqlı. sərtcə. güclü. - toxnaqlı 

düşüncə.  

- başa vurma: toxnaq. toqun. şəmatət. sərzəniş. - toxnaqa 

düşdük.  

- başdan dırnağa: təpədən dırnağa.  

- başdöl: 1. ilgəqol. iləri qol. təlayədar. 1. pişkisvət.  

- başı tas: cavlaq: daz. tasın içi, dibi kimi yavlaq, çıplaq, qılsız.  

- baş tası: baş kasası. cücümə.  

- başım dağıldı: sərsəm tutmaq, olmaq.  

- qababaşlıq: tuğyan. azqınlıq.  

- nərsəni başına dək duldurmaq: turuqlamaq. duruqlamaq. 

komalamaq. təpələmək. - ölçəyi duruqladı.  

- tomuz başı: sıraca (daül xinazir) xəstəliyi çeşitlərindən.  
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- başı qapalı: qapalı baş: {1. gizli. məhrəmanə. məktum. 1. 

çıxmaz. bünbəst. 1. mürtəce'. uzaq görüşü olmayan}.  

- gənəl, təməl, baş qapı: tümlə qapısı.  

- qapıçı başı.  

 - qara baş: 1. subay (evlənməmiş) qalan çəküş. 1. yazda 

açan, gözəl qoxulu, mor bir çiçək. 1. başına qara sarıq 

bağlayan dərviş qollarından.  

: - başa qoymaq. tutmaq. - dilək (niyyət) tutmaq. - biriynən 

sözü tutmaq.  

- başdan sovma: bürümə. qapma. qapalı. önəm verməksizin.  

- başı soyuq: yaldızçı. yalandan işçi. üstün görü işləyən. 

üstün gör işləyən. göz boyaçı. solayçı. qolayçı.  

- iki başlı: iki yanlı: qarşılıqlı. - qarşılıqlı sevgi.  

- sıxı baş: dar qafa.  

- baş yazı: qazıq. yazılmış. muqəddər. - qızaqlı qazıq: 

bədşans. - qazıqdan qaşmaq olmaz.  

- başa qaqmaq: minnət qoymaq.  

- başbakanın qulluğunda olan bir görəvçi: qara qulaq.  

- qızıl baş: fədayi.  

- başsız ayağsız: çaş baş. qarşı qurşı. baş göt.  

- dikbaşlı olmaq: yufqatmaq. yufqadmaq. yuvqalanmaq. 
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yozlaşmaq.  

- qoca başı: bir hey'əti ümənanın başı.  

- qoçbaşı: qala almaqda işlənən bir yaraq.  

- quru başına: tək. yalın. yalnız.  

- quş başı: iri, böyük tikələnmiş nərsə. - quş başı qar. - quş 

başı kabab.  

- başucu: yatmış kişinin yastıq yanı.  

- baş aşağı gedmək: qəhqəraya uğramaq.  

təpəsi üsdə dönmək.  

- baş aşağı: göt baş: təpə üsti.  

- baş aşağı gedmək: təpəsi üsdə dönmək: qəhqəraya 

uğramaq.  

- baş bağlama: başlanma. başaqlanma.  

- baş buğ: sərkərdə.  

- baş görəvli. gədikli. nişanlı.  

- gədikli ağalar.  

- baş kənd. xanaqa. ölkə kürsisi: astana. paytəxd.  

- baş qulaq: baş qılıq. kəllə qulaq: qılıq. çəlim. çalım. heyə‟t. - 

baş qulağı yerində: kəllə qulağı yerində: baş qılığlı. çalımı 

gözəl, biçimli.  
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- baş oda: salon. sala. divan. evlərdə, yapılarda ən böyük 

oda. qoğuş. rəsmi yerlədə geniş böyük oda. tənəbi.  

- baş sağ olsuna gedmək: yasa gedmək.  

- baş sallamaq: başın tovlamaq. eşitməksizin dinləmək. alay 

keçirmək.  

- qızıl baş: şah ismayılın çəriklərindən bir bölüyünün adı.  

- baş göt: qarşı qurşı. başsız ayağsız. çaş baş.  

- baş başa: burun buruna. yaxından. qarşı qarşıya.  

- baş əsgi: bir yerin işçilərinin ən qədimisi.  

- baş qaldırmaq: gəmi azıya almaq.  

- baş qatmaq: oyalamaq. oynatmaq. dolamaq. yozmaq. iğfal 

edmək.  

- başa çıxarmaq: başarlamaq. biçərləmək. təsviyə edmək.  

- başa keçən. başa gələn: başlı.  

- başa: paşa. başda olan.  

- başdan atmaq: savuşdurmaq. qurtulmaq. dəf' edmək.  

- bu malı savuşdursan, başından savdın bəlanı sən.  

- başdan eləmək: savmaq. ötrüşmək. ötüştürmək. 

yumşaqlıqla keçrişmək. - ay canım mən bu qonaqları savıb 

sizə qoğuşaram.  

- başı pozuq çəri: qeyri müntəzəm əsgər.  
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- başı soyuq: qeydsiz. ilişiksiz. - çox ilişiksizin biridir.  

- başı yüksək tutan: adqar. qaçağay.  

- bir çeşit qaya başı hava: varsağı.  

- huv başi: quşçi başı.  

- xan sarayının, ağalığın baş bitikçisi: bəylikçi: bəqlikçi.  

- kəl, uyuzun qafası: irik.  

- kötük kişi: baş kişi.  

- qoca başı: aqsaqqal.  

- sallabaş{1. istər istəməz başı sallaq olan. 1. (at) yerirkən 

başın sallayan}.  

- yanı başında: pek yaxınında.  

- onun tükanı evi başındadır.  

- yol başı: ip ucu: sərriştə.  

- süt başı: ağız. kala.  

- yaşlı başlı: saçlı başlı. bitgin yaşa gəlmiş.  

- yaş baş: saç saqqal.  

 - başotaq başı: yasaqcı başı. çarxacı. subaşı. baş çavuş. baş 

çukadar. - başörtüsü: yəmşək. tura. - baştan ayağa: boydan 

başa. təpədən dırnağa. baştan sona. - baştan sona: baştan 

ayağa. boydan başa. təpədən dırnağa.  
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- başa vurmaq: başarmaq. təsviyə edmək.  

- baş aşağı: baştuban.  

- baş daşı: toka. sin daş.  

- baş edmək: başqarmaq.  

- baş əğmək: tapu. tapuğ.  

- baş qaldırmaq: uzamaq. boyun sunmaq.  

- baş tümən: baş tümən. başı aşağı.  

- aqbaş: baş çılpaq.  

- başaşına gəzib dolaşmaq: azıqmaq. azmaq. gicənmək 

(gicəlmək).  

- başdan çıxarmaq: azqurmaq. azdırmaq. çəkdən, həddən 

keçirmək. iğva edmək.  

- başı pozuq: çəri. çərən. səfeh. çəri. çərən. səfeh.  

- başı pozuq: qaraçərik. qara əsgər. qara sərbaz. adi əsgər.  

- başın ucu: tatraq.  

- başına, ucuna varmaq: başqarmaq.  

- iki başlı: çətəl. çatal.  

- kəndi başına: quruq başlı. yalınbaş. yalnız. tanqa. tənha. - 

başdan başa boydan boya, gedmək. bir boya gedmək, 

uzanmaq. boylamaq.  

- başdan başa: başayaq. boybaş. boydaş. uzunasına.  
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- başı boş: boz baş. başı pozuq. ovbaş. başsız. başsız.  

- başı pozuq: açıqbaş.  

- başıboş: 1. ərqin. ərgin. irkin. subay. mücərrəd. bekar. 1. 

sanğı. sərsəm. təlbə.  

- başın tapmaq: tutalamaq. bacarmaq. yolun tapmaq. sərrişdə 

tutmaq.  

- baş əğən: yükünqüçi. ibadət edən.  

- baş kənd: ordu kənd. devlətin, xanların yerləşən kəndi.  

- baş yer: otru. dayancaq. astana. başkənd. paytəxd. mərkəz. 

- ölkə otrusu: ölkənin başkəndi.  

 - başı ağ: başqıl. başqal. başlaq. qaşqa. - keçəl baş: qırbas 

ər.  

- cıqırıq baş: yuvarlaq qafalı.  

- baş almaq: qurtulmaq.  

- baş bilə girib dib bilə çıxmaq: qandırmaq. aldatmaq. altdan 

girib üstdən çıxmaq.  

- baş bolmaq: yarışda yenmək.  

- baş iy: baş iğ. qoca. ər.  

- baş qaqmaq: uyuqlamaq. içi qeçmək.  

- baş qusmaq: başqalanmaq. başaq vermək.  
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- baş maqana: ana fikir.  

- baş onovmaq: baş qoymaq.  

- baş salır kişi: qüvənilir kişi.  

- baş taxtaqa atlanmaq: ölmək.  

- baş tamır: ana kök.  

- baş vurmaq: diz üstü çökmək. qapaqlanmaq.  

- başgün belə boş gən sayın: dəvamlı. çabuq çabuq.  

- baştöbən bolmaq: 1. üzqün olmaq. 1. utançtan başını 

qaldırmamaq.  

- başı bilə atlamaq, avlamaq: birini bir qonuda yənmək. 

önünə qeçmək.  

- başı bilə oyanmaq: qururunu qırmaq. şərəfini ləkələmək.  

- başı bolğan: ağıllı.  

- başı yetməqən: ağılsız.  

- başı çırpı sıypay: çox uzun boylu kişi.  

- başı qazan bolmaq: başı tubanqa girmək: qafası 

düşüncəylə dolmaq.  

- başı göygə yetmək: çox səvinmək.  

- başın yapmaq: işin doğrusunu saxlamaq.  

- başın yürütmək: kəndi halında yaşamaq.  
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- başın qara tuban bas: üzülmək. dərt, sıxıntı içinə girmək. 

düşüncələrə dalmaq.  

- başın peç tutmaq: qömürdən zəhərlənmək.  

- başın salmaq: kəndini vermək. müptəla olmaq.  

- ol hadavus yaş içgiqə başın salqandı: o kötü qənç kəndini 

içgiyə verdi.  

- başın dibinə aylandırmaq: pozmaq. qarışdırmaq.  

- başın tutmaq: keçib gedmək. kəndini halında yaşamaq.  

- başın ulluqa kötürmək: kəndini böyük görmək. üstün 

görmək.  

- başın aygin bilməmək: çox sarxoş olmaq.  

- başına at vurmaq: yanılmaq.  

- başına avruv satıb almaq: qərək siz bir çıxarmaq.  

- başına baş avruv almaq: kəndinə iş çıxarmaq.  

- başına çapmaq: kömür qazı ilə zəhərlənmək.  

- başına ərgin edmək: sərbəst bıraqmaq. azat edmək.  

- başına qün çaxıra. üstünə yel qaqdıra aylanğan: hayırsız. 

faydası olmayan kişi.  

- baş dügər: qızağın qayan qısımlarını birbirinə birləşdirən 

parça.  
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- başqa bolmay: eynən. tıpqı.  

- başqaca aytışda: bir başqa deyişlə.  

- baş tüp bil: içyüzünü bilmək.  

- baş sağlığı: qayğı söz.  

- qayğı söz bermək: baş sağlığı diləmək.  

- başı boş: qazaq. gəzək. avara. salsar. sərsəri.  

- qaqqıbaş: 1. ağlı qıt. 1. qafası yumurta kimi olan.  

- tək başına qalan: qoturbaş. yalnız qalan.  

- topraqbaş üy: topraq damlı ev.  

- baş maqana: ana fikir.  

- baş onovunmaq: yaşam haqqında qarar vermək.  

- baş salır kişi: güvənilir kişi.  

- baş taxdaqa altanmaq: ölmək.  

- baş tamır: ana kök.  

- baş vurmaq: diz üstü çokmək. qapaqlanmaq.  

- başı bilə oynamaq: qururunu qırmaq. şərəfini ləkələmək.  

- başı bolğan: başı olan. ağıllı.  

- başı yetməğən: ağılsız.  

- başı çırpı sıypay: çox uzun boylu kişi.  

- başı qazan bolmaq: başı tubanqa girmək: qafası 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

düşüncələrlə dolmaq.  

- başı göyqə yetmək: çox sevinmək.  

- başın yapmaq: işin doğrusunu saxlamaq.  

- başın yürütmək: kəndi halında yaşamaq.  

- başın qara tuban basmaq: üzülmək. dərt, sıxıntı içinə 

girmək. düşüncələrə dalmaq.  

- başın peç tutmaq: kömürdən zəhərlənmək.  

- başın salmaq: kəndini vermək. müptəla olmaq.  

- ol qadavavus yaş içgiqə başın salqandl: o kötü gənc 

kəndini içgiyə verdi.  

- başın sözqə qaldırmaq: dediqodu qonusu olmaq. rəzil 

olmaq.  

- başın tütünə aylandırmaq: pozmaq. qarışdırmaq.  

- başın tutmaq: geçinib gedmək. kəndi halında yaşamaq.  

- başın ulluqa götürmək: kəndini böyük görmək. üstün 

görmək.  

- başın ayağın bilməmək: çox sərxoş olmaq.  

- başına at vurmaq: yalınmaq.  

- başına avruv satıb almaq: başına baş avruv almaq: 

gərəksiz bir işi yüklənmək. kəndinə iş çıxarmaq.  
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- başına çapmaq: başına çıxmaq. kömür qazı ilə 

zəhərlənmək.  

- başına ərgin edmək: sərbəst bıraqmaq. azat edmək.  

- başına gün çaxıra, üstünə yel qaqdıra aylanğan: xeyirsiz. 

faydası olmayan kişi.  

- başına dayanmaq: ilgiləndirmək. alaqədər edmək.  

- başına daş bilə urqanca edmək: bilmədən üzmək.  

- başına dayanmaqan zatnı sorma: səni ilgiləndirməyən 

nərsəni sorma.  

- yol başçı: qılavuz.  

- nartüq baş: məkə qoçanı.  

- suv başı: bulağ qaynağı.  

- tav baş: dağın zirvəsi.  

- toyçu başı: əğləncəyi idarə edən kimsə.  

- üy baş: çatı. dam.  

- ağ başlı: alabaş. - baş iğ: qoca. ər.  

- başı bəlaya girmək: azab almaq. vırqına düşmək.  

- başın üst bölümü: təpə. tügərəy. dügerəy.  

- baştan başa: örəsinləyinə. örəsinə.  

- çaqmaqbaş: saçları qarmaqarışıq.  
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- evin başı: üybaşçı. evbaşçı. qoca.  

- tabbaş: başında yara izi olan.  

- tək başına: ayrım. tək. ayrı. yalnız.  

- tək başına: ayrım. tək. ayrı. yalnız.  

- tılqambaş. dılqambaş: buynuzları aşağı doğru uzamış inək.  

- yolbaşçı: qılavuz. rəhbər.  

- ekip başı. qurub başı: zıvan.  

- baş eğdirmək. yegəndürmək.  

- baş cul: köləliktən azat olmaq üçün fidyə ödəmək.  

- başda kəlləşən, keçəl, tüksüz yerlər: qutuq.  

- başı bilə atlatmaq: birini bir qonuda yenmək. önünə 

geçmək.  

- baştöbünə bolmaq: 1. üzgün olmaq. 1. utançtan başını 

qaldıramamaq.  

- baş tüp: içüz. təfərrüat.  

- baş əğmək: önündə əğilmək. yükünmək. çökünmək. - 

qılmaybaş: başı bükülmüş, əğilmiş.  

- qımıcbaş: dazlaq.  

- başı boş: qalaq. sərsəri. avara.  
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baş  başaq. 1. bəxt. şans. fürsət. - başım olsa, görəyim. - başsız 

qaldı, elim mənim. - baş bulub, cecim cırdıq. - baş bulmadan 

davranan, başı yerə ağnanar. - baş olsa, yaş olunur. - başım 

(bəxdim) çönüb tüplünür. - baş olmasa, baş qalmaz \\ yar 

olmasa, dad qalmaz. - eşək deyir, başım bulsa, sündürüdə su 

içqay mən. 1. yara. - bağrım başın qartadı: ürək yaramı açdı. 

1. qafa. təpə. kəllə. - başa vurmaq: başaqa qaqmaq: başqa 

qaqmaq.  

başa baş  başa baş. baş başa. ayırbaş. pay paya. paya pay. 

(değişim, mubadilə). 

başa  ( b <> m ) maşa. 1. odu başqasını ucu ilə tutmaq çatallı 

ayqıt. - maşa ilə tutmaq: çox çəkinmək, iğrənmək. 1. başaq. 

atmaca. quşların üstünə atdırılan, quşqurdulan yırtıcı 

quş. 1. paşa. başda olan. 1. önə gələn. irəli gələn. 1. 

bağa. yana. yaxa. 1. paşa. baş. şad. ağa. 1. - başa 

vurmaq: { 1. başarıylə sona vurmaq. başarmaq. 1. darıtmaq. 

qınamaq. danlamaq}. 1. toğdaq. toğanğ. toğduy. çaylaq. 

1.qırqı. quş. alğır.  

- sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan: birbirin 

tutmaz. ipsiz sapsız. ipə sapa gəlməyən. ipə sapa gəlməz. ipi 
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sapı yox. tutarsız. yersiz. anlamsız. 

- sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan: ipsiz sapsız. 

ipə sapa gəlməyən. ipə sapa gəlməz. ipi sapı yox. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız.  

- börkədəkindən başa nə, başdakından börkə nə. 

- sana başa sığmamaq: ipi sapı olmamaq. hesab kitabsız 

olmaq. 

başabaş  1. büsbütün. 1. iki baş. ikibaşa. payapay. yekə yek <> 

təkə tək. birlikdə. bərabər. 1. tolun. toluq. tola. dolu. çox. 

məmlu.  

başabaş  daşadaş. 1. qanaqan. qisas. 1. əşit. dəng. bərabər. 

birəbir. musavi. 1.gözəgöz. qanaqan. canacan. qisas. 

1.dəng. əşit. musavi. bərabər. 

başabaşlı  bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. özdəşli. bənizdəşli. 

manğızdaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. 

lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. əmsallı. 

muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( < 

yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. təkinli.  

başac  basac. basa. balas. balaş. əris. irəs. pillə. dərcə. dərəcə. 

dərik.  
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başac  başaç. başlama. çıxış. giriş.  

- başaç (görəv, vəzifə): imtiyaz. gədik. təkəl.  

başaca  - başaca götürmək: başa varmaq. bitirmək. sonuclandırmaq. 

nəticələndirmək. 

başaç  (< baş içi). qafaç (< qafa içi) beyin. məğz.  

başaçı  başağı. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başgül. 

başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. 

başatan. başat. başqa. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başaçıq  - başaçıq ayaqyalın: çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. yersiz. 

münasibətsiz. 

başaçıq  qorxusuz. - çox başaçıq adamdı.  

başaçıqmaq  başaçıxmaq.sonuna çatmaq. dibləmək. qutarmaq.  

başaçsız  qafaçsız. kavır. içi boş. beyinsiz. anlayışsız. qavrayışsız. 

qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. anlayışsız. qalın 

qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

abdal.  

başaçsızlıq  qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi 

boşluq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 
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küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. 

qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

başaq  başqaq. 1. buğda başı. 1. ox ucu. oxun ucuna taxılan 

sivri dəmir. təmrən. 1. sümbül çiçəği. 1. dal. tirim. dirim. 

parça. külçə. 1. tərim. yığım. cəmaət. 1. qoşaq. xoşaq. 

xuşaq > xuşə. sümbül. 1. başa. atmaca. quşların üstünə 

atdırılan, quşqurdulan yırtıcı quş. - xərməndə toprağa 

qarışub təzədən döğülmüş başaq parçası: kəsmik. 1. ox 

başağı. oxun, mızrağın ucuna keçirilən dəmir. təmrən. 1. 

basaq. (< basmaq). başmaq. ayaxqabı. 1. sünbül. sütül. - 

başaq ütmək. başaq qavurmaq: suruşlamaq. 1. baş. - başa 

vurmaq: başaqa qaqmaq: başqa qaqmaq. 1. oyluq 

gəmiklərinin başı. 1. (. > m ) başmaq. 1. qılçıq. qılqı. 1. 

sümbül. sünbül. - başaq bağlamaq: başaqlanmaq. 1. 

təmrən. ox ucluğu. 1. arslanla tərazı arasındaki bürc. 1. 

biçindən artda qalan ürün, hasıl, dənə. 1. baş. - buğdalar 

baş tutddu. 1. baş. ağıl. - daşı yox, başı çox. 1. sünbül. - 
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dənədən ayrılmış başağı: kavıl. 

- gülbaşaq: donqala. sallaq olan don, buz parçası.  

- yekəbaşaq: yekəmsək. yekəməzək. təkimsək. inziva tələb. 

xəlvətnişin. xəlvətqozin.  

- yönətim üçün seçilmiş olan başaq: yöntəmən. seçit. seçər. 

muxtar. 

- tuxumlanmamış başaq: ağbaş. qonad. 

- boş başaq dik durar, barlı ağac, əyər başın.  

- başağı qara olan arpa: qaraqılçıq.  

- başaq tutmayan əkin: qara yapıldaq.  

- başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, 

soyuğa dayanıqlı buğda: qaraqılçıq.  

- buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl: sürmə kəsəli. qaradarı. qaradağ. 

qaradoğ. qaradon.  

- əkin başaqların yaxaraq yapılan qavurqa: qaraqırman. 

qaraqarman. qaraqaxımən.  

- başaq tutmamış taxıl: qasıl. qısal. qırsıl.  

- içi boş, çürük başaq, sünbül, çəkirdək: kovsıq. kovız. 

kavız. kavsıq. kof.  

- iyilik yerdə qalmaz deyilər, kötülük ed, başında yığ 
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dəğənək.  

- başaq tutmaq: qılçıqlanmaq. başaqlanmaq.  

- ox başaqı: çərkəs. ucu iti, biz nərsə.  

- başaq kişi. azad kişi. ərən. ərənlik.  

başaqac  başağac.kəsilmiş ağacın kəsitində, yaşın göstərən 

həlqəli ağac.  

başaqay  başağay. 1. başayaq. hövüllü. hövləqaç. alasıranğ. 

alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. 1. gic. sərəsimə. naşı. 

pərişan. aşüptə. kəlləbaş. həp varlığıynan. - başağay işə 

başladıq.  

başaqaylıq  başağaylıq. 1. qalmaqal. qıyınçıq. 1. aldıramaq. 

alcıramaq. aldanmaq. alan aldılıq. qıqılmıq. vurha vurluq. 

tuta tut. qanma qarışıq.  

başaqçı  1. xoşaqçı. xuşaqçı. xuşəçin. sümbülçü. 1. ox başı, 

təmrəni düzəldən. oxçu. 1. biçində qalan tökük başaqları, 

kəsmikləri yığa yoxsu. xuşəçin. 1. biçindən artda qalan 

ürün, hasıl, dənələri toplayan.  

başaqı  başağı. 1. başaçı. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başgül. 

başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. 
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başatan. başat. başqa. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 1. 

başqa. isrə. qeyr. sonra.  

başaqirməz  başagirməz.başa yatmaz. qeyrimə'qul.  

başaqısamaq  başağısamaq.çox üstün, dəğərli, ütük görmək. (# 

aşağısamaq: aşağı, dəğərsiz, zəif görmək).  

başaqısı  başağısı.üst bölümü (# aşağısı: atbaşı. altbaşı).  

başaqlamaq  başaq, təmrən, dəmir uc taxmaq.  

başaqlanma 1. gəbələnmə. döllənmə. tuxumlanma. 1. başlanma. baş 

bağlama.  

başaqlanmaq  1. ağıllanmaq. - daşaqlanmaqdansa, başaqlan: qızıb 

yügürməkdənsə, başıvı işə sal. 1. baş bağlamaq. 

başlanmaq. çıxmaq. - soğan başlandı. - yara başlandı. 1. 

baş bağlamaq. bir yerə bağlanmaq. 1. qılçıq edmək. 

qılçıqlanmaq. başaq tutmaq.  

başaqlı  1.başaq tutmuş, dəniyə dolmuş. 1. sivir. zirək. zeyrək. 

qafalı. başlı. ağıllı. 1. qılçıqlı.  

başaqlıq  1. başlı. 1. ərən. ərənlik. azadlıq. başaq kişi. azad kişi.  

başaqrısı  baş ağrısı. başına əkşimə. muzahim.  

başaqsız  başağsız.1.aşaqsız. qamqalat. qapqalat. qayta. 

səmərəsiz. səmərsiz. verimsiz. sonucsuz. ürünsüz. 
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hasılsız. şoraq. çoraq. quru.1.başsız. ağılsız. 1.verimsiz. 

ürünsüz. hasılsız. sonucsuz. nəticəsiz. 

başaqtör  (< başaq: birinci. əsasi + tör: törə: qanun) anayasa. qanuni 

əsasi.  

başaqut  başağut. öndə gələn. öndə bulunan. sevilən.  

başal 1. basal. batır. bahadur. boğatur. igit. dəli. 1. özgür. azad.  

başala  - başala barmaq: işarə barmağı.  

başalıq  > basalıq. qolun ana damarı.  

başalır  ucalır. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır 

(basılır).  

başalmaq  qurtulmaq.  

başalmaq  ucalmaq. (# basılmaq. basalmaq). - könül endirən başalır 

(ucalır), baş endirən basalır (basılır).  

başalmış  1. öncü. öndər. 1. düşmanını yenib. yox edmiş.  

başaltı  1. ənsə. ensə. 1. yatsıq. yasdıq. balış.  

başam  başama. rusəri. məqnə. örtü. örtük. qapanca. pərdə. 

başama 1. başam. rusəri. məqnə. başyama. başamı. yəmşək. 

yaylıq. 1. başumə. baş örtüsü. 1. başçı. başqan. 1. 

mə'cər. məqnə.  
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başamaq  1. başbaşa vermək. ağacların birbirinə dayalı qonuşu. 1. 

kərtik yapmaq. kərtikləmək.  

başamı  yəmşək. başama. başyama. başamı. yaylıq.  

başantaq  başandaq. ölandağ. (öz ölümünə, başına and içən kişi). 

yoluq. alsığ. fədayi.  

başar  1. başaran. baş ər. bəşər. bəcər. bəcərən. yapan. yaran. 

yasan. yapayan. yapadan. yaradan. yasadan. düzən. 1. 

başarı. qazanc. 1. bəcər. dart. çal. oyna. atqı. icra.  

başaraçı  araçıların başı.  

başaraqlı  başarcanğlı. duyğulu. düşünüqli.düşüncəli. qavrayışlı. 

anlayışlı. bilgili. bilgin. qərihəli.  

- bir işdə başaraqlı olmaq: əli yatmaq. 

başaramaq  başqaramaq. başara bilmək.  

başaramamaq  bacaramamaq. bəcərəməmək. çözqalamaq. çözqalmaq. 

çezmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

başaran  1. bacaran. başarca. bacarıqlı. başarıqlı. qayıran. 

yaradan. düzən. işbilir. qarquç. qaraquç. öğdə. çaqğan. 

usda. ələrən ( < əli ərən: əli yetərli). 1. başar. baş ər. 

bəşər. bəcər. bəcərən. yapan. yaran. yasan. yapayan. 
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yapadan. yaradan. yasadan. düzən. 1. başarılı. 

muvəffəq.  

başarca  başaran. öğdə. çaqğan. usda.  

başarcaqlı  başarı. atqar. atqarlı. edərmən. yol bilən. ərik.  

başarcanğ  işəngər. durumlu. 

başarcanğlı  başaraqlı. duyğulu. düşünüqli.düşüncəli. qavrayışlı. 

anlayışlı. bilgili. bilgin. qərihəli.  

başarcanlı  becərcəkli. yaravlı. yarağlı. yardamlı. edərmənli. qeyrətli. 

kifayətli. doğumlu.  

başarcanlıq  1. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. 

istitaət. 1. edərmənlik. tutumluluq. qayıtsızlıq. iradəli. 

müsəmməm.  

başarcansız  becərcəksiz. doğumsu. yaravsız. yarağsız. yardamsız. 

yaramaz. edərmənsiz. yaltayanğ. qeyrətsiz. kifayətsiz.  

başarı  bacarı. 1. başarma. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. 

barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. qalxış. oluş. 

boluş. buluş. tapış. (başarılan) becəri. yapı. saxt. yaparlıq. 

qaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. ustalıq. maharət. 

aşırı. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. iyi 

qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. qutluluq. 
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nailiyyət.müvəffəqiyyət. 1. bəcəri. ustalıq. yaparlıq. 

qaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. çapıqlıq. başarıqlılıq. 

bəcəriklilik. ustalıq. maharət. 1. atqar. atqır. 1. yetiklik. 

iyqilik. yetişkinlik. ütük. talan. yolunqi. üstünlük. 1. 1. başar. 

başqır. qazanc. muvəffəqıyyət. 1. bəcəri. udun. hünər. 1. 

maçar. bacar. bacarı. maçarı. anlayışıq. anlayışlı. çıxar. 

yetişim. onğ. üstün başarılı. ayırmaçı. müqəmməl.  

- başarılı olmaq: başarmaq. onq tüşmək.  

- gücü başarısı yerində olmaq: əl ayağı tutmaq. 

- başarı qazanmaq: başarılı olmaq. onğmaq. doğrutmaq.  

başarıq  başarıqlıq. bacarıq. bacarıqlıq. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. 

yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. 

sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. 

bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. 

dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət.  
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başarıqlı  bacarıqlı. bəcərikli. becərikli. 1. uğraqlı. uğruqlı. yonarlı. 

onarlı.önərli. hünərli.sənətli. uzlu. - uzlu olsun, üzlü yox: 

(uzlu: başarıqlı).1. bacarıqlı. bacaran. başaran. qarquç. 

qaraquç. 1. bacarıqlı. bəcərikli. usta. mahir. iş bilir. iş 

bilən.oyunçu. oyanıq. uyanıq. açıqgöz. cığasın. cığasun ( 

< ciq). igid. dişlək. çıxarlı. qabiliyyətli. axıcı. axarlı. axımlı. 

dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. 

sever. çapıq. çabuk. hərəkətli. 1. qaycamar. qacamar. 

qaşamar. qocamar. qoçamar. qoçmar. çalışqan. dalışçı.  

- başarıqlı olmaq: iş bilmək.  

başarıqlı 1. yapcar. avşar. 1. uyav. uyanıq. fərasatlı.  

başarıqlıq  başarıq. bacarıq. bacarıqlıq. 1. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. 

yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. 

sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. 

bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. 

dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1. girginlik.  
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başarıqlılıq  bəcəriklilik. ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. 

yaparqanlıq. yaratı. yaratış. yarayış. bəcəri. başarı. 

maharət.  

başarıqsız  bacarıqsız. bəcəriksiz. becərəksiz. 1. buncağız. çıxırsız. 

düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. 

arnaşsız. çarasız. acınacaq. damarsız. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız. iş yapamayan. ələyaqsız. çolaq. çolqa. çolab. 

çolpa. ələyaqsız. yatımsız. işbilməz. naşı. əli yavan, ağ. 

sınavsız. dənəksiz. peşəsiz. gücsüz. 1. əli işə yatmayan. 

kavran. qabran. 

- başarıqsız davranmaq: başını gözünü yarmaq.  

- başarıqsız oldu: qaldı. - bu sorquda qaldı.  

başarıqsızlaşmaq  bəcəriksizləşmək. acizləşmək.  

başarıqsızlıq  bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. becəriksizlik. başarmama. 

bəcərməmə. çolablıq. çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. 

ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.  
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başarılı  başarlı. 1. yaratılı. yaratışlı. yarayışlı. müvəffəq. 1. qüclü. 

uzaq. ağaman. əgəmən. 1. ödgülmüş. öğülmüş. öğülən. 

ödül almış. dəstəkli. öğülməyə layiq. müəyyəd. təsdiq 

olmuş.  

başarılmaq  müvəffəq olunmaq.  

başarısız 1. müvəffəqiyyətsiz. 1. taracasız. daracasız. daraqsız. 

dərəksiz. barcasız. önəmsiz. anlamsız. nəticəsiz.  

- başarısızlığa uğramaq: tərsəymək. pozulmaq. ayağsımaq. 

altüst olmaq.  

başarısızlıq  mutsuzluq. qutsuzluq. müvəffəqiyyətsizlik.  

başarış  başarlıq. tabım. tapım. maharət. zehin çevikliği. 

hazırcəvablıq. başarlıq. tabış. tapış. mahirlik. tezliq.  

başarlamaq  başa çıxarmaq. biçərləmək. təsviyə edmək.  

başarlamaq  başarmaq. baştarlamaq. qaştarlamaq.  

başarlı  başarılı. 1. yaratılı. yaratışlı. yarayışlı. düşərli. şanslı. 

nəgələli. uğurlu. baxlı. müvəffəq. 1. bacarlı. bəcərli. 

qıvrıq. qıvraq. çıxarlı. çıxmar. bacmar.  

başarlıq  başqarlıq. 1. başarcanlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. 

baylıq. bəylik. istitaət. 1. başarış. tabım. tapım. maharət. 
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zehin çevikliği. hazırcəvablıq. başarış. tabış. tapış. 

mahirlik.  

başarma  bacarı. başarı. yaratı. yaratış. yarayış. yaraşıq. yarlaşıq. 

barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. 

qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 

yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

başarmaq  {başqarmaq. (< bəs).} 1. bacarmaq. bəcərmək. becərmək. 

alamaq. (təvanüstən). 1. başarlamaq. baştarlamaq. 

qaştarlamaq.1.baş edmək. qalib gəlmək. 1.başa çıxmaq. 

üstün gəlmək. gücü yetmək. müvəffəq olmaq. 1.edmək. 

bacarmaq. 1.müvəffəq olmaq. 1.öhdəsindən gəlmək. 

1.işləmək. təyərləmək. 1. bəsləmək. bəcərmək. 

bəsərmək. çaramaq (başını çaramaq). üstündən gəlmək. 

1. atqırmaq. atqarmaq. icra edmək. arındalamaq. 1. 

(başa + varmaq. vurmaq). qutarmaq. bitirmək. bağlamaq. 

sonamaq. sona ərdirmək. sona vurmaq. qutarmaq. başa 

barmaq. başa gətirmək. 1. bacarmaq. bəcərmək. başa 

çıxmaq. qıvırmaq. - bunu qıvırdınsa, eşq olsun. - onuda 

qıvırarım. 1. bağışlamaq. keçürmək. 1. başarılı olmaq. 

onq tüşmək. 1. başlamaq. iqdam edmək. mübadirət 
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edmək. 1. müvəffəq olmaq. müzəffər olmaq. zəfər 

çalmaq. 1. başa vurmaq. təsviyə edmək. 1. yoluna 

qoymaq.  

- öndə gedib, qolaylıqla işi başarmaq, qılmaq: duman 

attırmaq. 

başarmama  bəcərməmə. başarıqsızlıq. becəriksizlik.  

başarmamaq  bacarmamaq. 1.baş göz yarmaq. əlinə üzünə 

bulaştırmaq. 1.aciz qalmaq. 1.altından çıxamamaq: 

altından qalxamamaq. bəcərməmək. 1.tikiş 

tudduramamaq.  

başartıqıntan  başardığından. - başardığından eləmək: başara bildiğin 

eləmək.  

başaşa  1. başdan ayağa. hər bir başa. adam başına 1. başın 

üstündən aşmaq. aşırı vermək: başdan sovmaq. savmmaq.  

başaşağı  baştöbən.  

- baştöbən kişi: somurtqan. asıx üzli.  

- baştöbən qaramaq: yerə baxmaq.  

başaşaq  başaşağ. yapaşaq. 1. yenic. yenci. firutən. 1. abşar. 

valibal oyununda, topu torun təpəsindən baş aşaq 

vurma.  
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- başaşağ gedmək: dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. 

alçalmaq. solğuqmaq. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. 

düşgənmək. düşgəlmək. yozlaşmaq. nizul edmək. geriləmək. 

inhitata, zəvala uğramaq çöküşsəmək. bataqsamaq. 

başat  1.başatı. şahtir. çatıda olan təməl dirək. 1. çatını, səqfi 

quran gərəklər, araclar. 1. netəlikcə basqın, hakim, 

dominant. tombat. dominant. buyraq. buyrat. batan. 

basqan. hakim. vali. 1. başqa. başqalarından öncə bir işə 

başlayan. başayaq. başataq. başatan. başqıl. başlıq. 

başqıt. başqat. başağı. başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. 

təşəbbüskar. 1. hakim. 1. tay tuşları arasında ən üstün, 

ən öndə gələn. 1. xan. başçı. xanlıq yapan.  

başat  başad. padaş. başlıq. başdıq.  

başataq  başatan. başayaq. başqalarından öncə bir işə başlayan. 

başat. başqa. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. 

başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başatan  bax > başataq.  

başatı  müjdə.  

başatlıq  1. başqatlıq. tombatlıq. dominantlıq. buyraqlıq. buyratlıq. 

batanlıq. batqanlıq. batqalıq. basqanlıq. hakimiyyət. 
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hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik. hakimlik. 1. başdalıq. 

üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. 

birinclik. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. faiqlik. qələbə. 

təqəddüm. rüchan. 

başatmaq  1. düşünmək. yol aramaq. çara, çıxar axdarmaq. 1. 

müjdələmək.  

başattırmək  başa salmaq. bildirə bilmək.  

başav  başcıq. ərkək ərkəkliyinin başı.  

başayaq  1. başqalarından öncə bir işə başlayan. başataq. 

başatan. başat. başqa. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. 

başağı. başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 1. 

başayağ. başdan ayağa. - başayağ tilit qan. 1. başağay. 

hövüllü. hövləqaç. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. 

şaşqın. 

- başayaq olmaq: dəğişmək. münqəlib olmaq.  

- kəllə başayaq olmaq: təpə takalaq düşmək. qapaqlanmaq.  

- toyuğun, maldavar dırnağının, başayağın ufacıq tüklərin 

yandırmaq: qorsalamaq. qarslamaq. qoğsalamaq.  

başayaq  boybaş. boydaş. başdan başa. uzunasına.  

başayaqsız  dağnıq.  
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başbaq  başbağ. 1. başı bağlı. özgürlüğü qısıtlı. 1. gözdə. sevgili. 

ən dəğərli.  

başbaqan  başbaxan. başbaxan.başvəkil. başnazir. sədri ə'zəm. 

vəziri ə'zəm. 

başbaqanlıq  başbaxanlıq. başbaxanlıq.başnazirlik. başvəkillik.  

başbarmaq  əl ayaqda olan ən qalın yoğun barmaq.  

- əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları arasında olan 

aralıq: qarış. arşının üçdə biri.  

başbaşa  - başbaşa vermək: başamaq. ağacların birbirinə dayalı 

qonuşu.  

başbaşa  baş başa. başa baş. ayırbaş. pay paya. paya pay. 

(değişim, mubadilə). 

başbaşa  bizbizə. yalnızca. xəlvətcə.  

- başbaşa, qaşqaşa: qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan. sənli 

mənli. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz. al 

taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.  

- qadınlar başbaşa: qadın qadına. arvad arvada: yalnız 

qadınlar arasında.  

başbaştaq  başbaşdaq. başına buyruq. xudmuxtarlıq. öz başına. 

ağasız. bağsız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. irikli. ərkin. 

ərkənə. ərikkən. eygin. irkin. azad. müstəqil.  
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başbiyək  yüksək dağlarda daşlı yerlərdə yetişən bir tür çalı.  

başboş  başıboş. özgür. özbaş. tarğan. tərxan. tayqan. taylaq. 

heç bir nəyə bağlı, tabe' olmayan.  

başbuq  başbuğ. 1. baş. başqan. baş komutan. ordu komutanı. 

general. 1. bir çərik toplumunun başçısı.  

başbuq  başbuğ.başqan. baş. rəi's. el başı. yol atası. bağçı. 

sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. böyük. salar. 

rəhbər. - gəminin başı. 

başbuqluq  başbuğluq.dikdatorluq.  

başbütün  tümüylə. bütüniylə. tamamiylə. bütün bütün. büsbütün. 

başgötər. hamısı.  

başcığız  kiçik çiban, sivilcə başı.  

başcıq  1. başav. 1. inter.  

başcümlə  anacümlə.  

başçavuş  1. astsubay. üstçavuşdan sonra olan qonum, dərəcə. 1. 

başəfəndi. başqardiyən. başnigəhban.  

başçənbəri  baş örtüsü.  

başçət  başqat. başxət. başuc. sərhəd. 

başçı  1. baş. şad. şef. baştutan. başqurquçu. öndər. öncü. 

öngəl. öncülük edən. tapqır. taşırıcı. tayşı. yol göstərən. 
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yolbaşçı. qolbaşı. törəgə. aparıcı. sürücü. mürşit. lider. 1. 

alçı. öndər. başqan. ərkəç. öncü. tamada. böyük. 

başkan. öndər. onovçu. ağıl verən. ağıl xocası. şef. 

yönətmən. bakan. devlət kişisi. 1. qayan. sürən. sürücü. 

müdür. qop. tayı. dayı. saltər. rəis. kapıtan. tayılıq. 

dayılıq. böyüklük. döğüşgənlik. igitlik. ağalıq. iş başı: 

rəi's. amir. əmələ başı. təkə. kosaman. öncü. qılavuz. 1. 

toqsabəy. tuqral. tuqsabay. tuqbəyi. tuğaqçı. saltər. 

salqur. bayraqçı. pərçəmdar. sancaqçı. alaybəy. 

alaybəyi. çavçı. çavuş. suçi. qılavuz. sərhəng. 1.başı. 

ilətmiş. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər. lider. 

qorgüz. görgüz. mir. salar. tərxan. rəis. yönətci. yönətici. 

idarəçi. 1.kəllə paçaçı. 1. başlıq. yaptır. müdür. karfərma. 

1. komandan. qamander. - qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi: qapaltı. qapıltı. qapalta. 1. tuta. tuqa. 

qapa. qapan. 

- qala başçısı: güdval. gütüval.  

- işbaşçı: işbilən. işbilir. işgörür.  

 - bölgə başçısı: asalağçı ustandar. 
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- işbaşçı: işbilən. işbilir. məsləhətçi. 

- qoşun başçısı: basqaq. başqaq. şəhnə. - gənəl başçı: 

müdiri koll. rəise koll. 

- min işçi bir başçı.  

- işbaşçı: iştayır. iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. karfərma. 

- ocaq dayısı: bir dayrənin, idarənin başı.  

- qaba dayı: döğüşçi. batur. qəhrəman.  

- dayısı düməndə: qohum tanışı iş başında olan. odada 

adamı olan.  

- idarə başçısı: dolabbaşı. dolabçı: rəis.  

- türmə başçısı: tumruq ağası.  

- el başçısı: ərkəc.  

- başçı xatın: bükə. büki. büci. babalu.  

- bəylərin başçısı: bayraqtam. böyük pirəns. bəylər bəyi.  

başçıq  ərkək çiçəklərdə olan kiçik çiçək tozu kisəsi.  

başçıl  başçı.  

başçılamaq  ilətmək. qılavuzlamaq. çatışdırmaq. götürmək. boyratlıq. 

rəhbərlik. edmək.  

başçılar  birincilər. ilkinlər. açıcılar. yolbaşçılar. qılavuzlar. 

rəhbərlər. 
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başçılıq  1. ilətmə. ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. boyratış. boyratım. 

boyratma. aparma. aparış. aparım. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik. 1. 

ilklik. ilkincilik. birincilik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. 

öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. qılavuzlıq. rəhbərlərlik.  

- başçılıq edmək: dolandırmaq. yetikmək. idarə edmək. 

başçılıq  tamadalıq. böyüklük. başkanlıq. öndərliq.  

- başçılıq edmək: başlamaq. cilovlamaq. qılavuzluq edmək. 

qılavlamaq.  

başçomaq  qınqır. inad. öngər. gobut.  

başçomaqlanmaq  qınğıraymaq. inad edmək. öngərimək. 

gobutlanmaq. darılmaq.  

başçuqaçı  başçuxaçı.çuxaçıların başı.  

başel  baş el. elbaşı. qonaqçı. yol göstərici. mihmandar.  

başenmə  başəymə. kiçilmə. kürəniş > korneş. yaltanma. 

yaslanma. yatsılanma. sıylamaq. sayqamaq.  

başəfəndi  başkatib. başçavuş. başqardiyən. başnigəhban.  

başəqən  başəğən. bax > başəğər.  

başəqər  başəğər. başəğən. 1. boynəğən. boynəğər. boyunlanan. 

boyunlanar. boynalan. boynalar. qulaqalan. qulaqalar. 
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qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. 

tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. enişiq. enişik. yenişik. yenik. 

yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. 

əngiziş. ingiz. ingiziş. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. tölək. 

dölək. yumşaq başlı. sözə baxım. uyan. uysal. uysuq. 

enik. yenik. müti‟. tabe'. 

başəqmə  başəğmə. başenmə. kiçilmə. kürəniş > korneş. yaltanma. 

yaslanma. yatsılanma. sıylamaq. sayqamaq.  

başəqməz  başəğməz. boynəğməz. boyunlanmaz. boynalmaz. 

qulaqlanmaz. qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. 

tabınmaz. uymaz. asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

başər  baş ər. başar. bəşər. başaran. bəcər. bəcərən. yapan. 

yaran. yasan. yapayan. yapadan. yaradan. yasadan. 

düzən. 

başəsər  şahəsər.  

başxət  başqat. başçət. başuc. sərhəd.  

başı  1. allı. önü. - başı dibinə aylanmaq: altüst olmaq. 1. 

başına. hər. - gün başına: hər gün. 1. özəl sənət adlarının 

sonuna gəlib, o sənətin toplanan, mərkəz yerin göstərir. - 
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qalpaqçılar başı. - çörəkçilər başı. - dəmirçilər başı. - pinçilər 

başı.  

başı  başçı.  

- gəlin anası aş başı, ərin anası daş başı. 

başıaçıq  açıqbaş.  

başıbaşına  öz başına. müstəqillən.  

başıboş  1. təntiqən. təntik. 1. dul. ərsiz qadın. 1. başlağ. 

buraxılmış. salıverilmiş. boşaltılmış. daşlanmış. 

dışlanmış. - başı boş: quruq. səfeh. 1. sorumsuz. 

güvənilməz. sərsəri. qaypaq. ipsiz. ipi qırıq. ipi çürük.  

- başıboş qalan: ipini qoparan.  

- dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, qişr: it 

qopuğu. 

başıboş  başboş. 1. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qalız. 

kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. 

damarsız. yararsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. 

hovlaz. hovlat. 1. salquc. yağı. asav. zorba. 1. özgür. 
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özbaş. tarğan. tərxan. tayqan. taylaq. heç bir nəyə bağlı, 

tabe' olmayan. 1.çaqqal. çaqal. avara. qırbal. qırban. 

küçələr avarası. kəsəoğlu. darqaşayırd.1.qalma. qalum. 

dul. 1.özgür. bağımsız. azad. sərbəst. dənətimsiz. 

qeydsiz. kontrolsuz. 

başıboş  boşbaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq.1. rasgələ. 

hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. əğimsiz. amacsız. 

umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. 

istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt. 1.boç. boş. qav. qaf. kaf (< 

kav). savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. 1.dərbədər < > dalbadal. dal dal olmuş. 

dallaq. dallaş. salğasür < > sərsəri. eveşiksiz. qılıqsız. 

qırbal. qırban. işgücsüz. 1.özgür. əli açıq. azad. 

1.boşqafa. düdük. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. sapaq. 
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qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 1.qoymsuz 

qoyumsuz. uyumsuz. əşortasız. əşortsuz. əşgüdsüz. 

koordinasız. düzənsiz. sağlasız. 1.düzgünsüz. dizginsiz. 

ölçüsüz. çəksiz. rasgələ. 1. it daşlayan. la übalı. 

darqaşayırd.  

başıboşlamaq  boşbaşlamaq. boçalamaq. boşalamaq. qafalamaq. 

kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq.  

başıboşluq  avaralıq. sərsərilik. aylaqlıq. pərişanlıq. çaqqallıq. 

çaqallıq. darqaşayırdlıq. avaraçılıq. düzənsizlik. 

qarqaşalıq. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. 

bulaşıqlıq. bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi. düzənsizlik. 

bulaşıqlıq. bulağaylıq. qalmaqallıq.  

başıc  anaç. anaş. kökəş. kötcük. usluş.  

başıcan  başılcan. başına, ağlına görə.  

başıdik  başı dik. başlıq. başdıq. qururlu.  

başıq 1. uca. uzun. 1. qarantı. 1. yarada baş verən qabıq. 1. 

başlıq. savğat. ağırlıq. andac. anmalıq. ərməğan. sunqu. 

yadiqar. töhvə.  

başıqara  kefli. özün itirmiş.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

başıqıt  başı qıt. ağlı qıt caya. yaya. 

başıqlar  başlar. başlıqla. ruəsa. rəislər. ulular.  

başıqmaq  1. yaralanmaq. 1. yaranın baş tutması.  

başıl  başlı. 1. üstün - quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl 

olur, ata ana qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. 

yaşıl: yaşlı. ). 1. düşüncəli. qavrayışlı. anlayışlı. bilgili. 

bilgin. oyunçu. oyanıq. uslu. ağıllı. 1. başqıl. başqal. 

başlaq. qaşqa. başında, alnında ləkəsi olan. - başıl qoy: 

təpəsində ağı olan qoyun. 1. ocağın iki onikisi arasındaki 

günlər. 1. öndər. şef.  

başılca  ağıllıca.  

başılcan  başıcan. başına, ağlına görə.  

başılıq  - təkbaşılıq: ayrıbaşqalıq. ayratınlıq. ayrıtınlıq. inhisari.  

başıllandırmaq  ağıllandırmaq.  

başıllanmaq  ağıllanmaq.  

başıllıq  ağıllılıq.  

başılsızlıq  ağılsıxlıq.  

başın  1.çapıcaq. çabucaq. qırpadaq. qırpadaq. həmən. 

nəqdən. 1. başa məs çəkmək işi. 1. başda. ilkin. öncə. ən 

başda. 1.başda. ilkin. birinci. öncə. ilki. birin. başlanğıc. 
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başlama. ilk öncə. ən öncə. öngün. ibtida. əvvəl.- başın 

olaraq: nəqdi.  

- ilk başın: ən öncə.  

başına  1.eşiyinə. çevrəsinə. devrəsinə. dışına. 1.yələ. yelə. başı 

boş. - öz başına: başlıbaşına. müstəqillən. 1. tək başına. 

ayrı. müstəqil. - o ayrı evdə oturur. - tək başına: başqaca. 

müstəqillən. 

- astarın çevir üzünə, ətəyin çevir başına, üzü mənim, içi 

sənin.  

- təkbaşına: yalnız. ipbılığ. heç nəyi ilmayan. 

- başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi: qan tutmaq.  

başınalıq  başına. yalnız. öz özünə. tək başına. təkinə. müstəqillilik. 

müstəqil. - başına danışmaq, söyləmək: öz özünə danışmaq. 

- başına namaz qılmaq: təkinə namaz qılmaq (peşnamazla 

yox).  

başınmaq 1. baş gəlmək. baş qalxızma, qaldırmaq. qarşı durmaq. 

inadçılıq edmək. 1. öngərmək. qarşı durmaq. dik gəlmək.  

başınta  başında. - öz başında, dünyasında sürünmək: içində 

yaşamaq.  

başip  çözəlik. dəzgaha gərilən dirəzilik ip. əriş.  

başıpas  paslıbaş. pasbaş. kütbaş. kütbeyin.  
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başıpozuqca  düzənsizcə. usulsuz.  

başısıq  başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. 

kütbeyin. darqafa. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

maydagöz. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. 

kutahbin.  

başısoyuq  (< başına souq keçmək). səfehləmək.  

başısoyuqluq  ilgisizlik. bağımsızlıq. bağsızlıq. boluğsuzluq. 

bolğusuzluq. la qeydlik. qeydsizlik. 

başiyə  qoca. ər. əş.  

başkatib  başyazman.  

başqa  1. adın. adınçı. ayrı. tək. digər. önqqə. bölək. bütəni. 

ikinsi. beyləki. bolək. alağı. bütən. ərəkşə. bütən. özgə. 

artıq. alahı. qalan. dəğişik. ayrığ. əşik. özgə. baytaki. 

bölək. ötən. ikinci. (bağsız. müstəqil. xisusi. istisnai). - 

başqa başına: başlı başına. kəndi başına. ayrı. - başqa 

çıxarmaq: yana qoymaq. ayırmaq. yetgəmək. - başqa 

çıxmaq: baş çıxarmaq. göz, ad çıxarmaq. - başqa qoymaq: 

ayırmaq. ısırdənğ edmək. müşəxxəs edmək. - başqa başqa: 

ayrı ayrı. tək tək. - başqalat !: adırıl !: ayırıl !. ayrılat !. ayır !. - 

besiyə < başıqə (< bas?). - basra: ayrılmış. basıq. oyuq. 
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alahı. alanğki. əlahədə. dinqə. ayratın. hər cür. hər rəng. 1. 

azad. ortaqsız. müstəqil. 1. başqalıq. qılıq. necəlik. 

özəllik. özgülük. orijinalitə. xəsiyət. - nə başqalı kişidi. 1. 

ayrı. ayrığ. ayrıca. yabançı. yana. yad. qeyr. bölək. 

bölük. ögün. ökür. ökün. 1. minha. təfriq. 1. başağı. isrə. 

qeyr. sonra. 1. azuq. ağduq. adquq. ayuq. ayquq. yad. 1. 

müstəsna. istisna. 1. özbaşaq. özbaşa. müstəqil. xisusi. 

1. ötə. daha. bir başqa. bəllənməyən biri. - ötə gün: başqa 

gün. ayrı. qeyr. - o ayrı işdir. - ayrı başqa: çula. dinqə 

ayratın. hərcür. hər rəng. 1. basaq. yırım. fərqli. 1. eşikli. 

öngə. digər. qalğan. qalan. digər. 1. önğin. önği. başqası. 

dışında. edin. atın. adın. atruq. ayrığ. 1.qeyr. 1.artıq. 

daha. bundan belə. bunla belə. - ağlamaq bəsdi, daha gül. 

- bir az daha. - bir kərə daha. 1.ayratın - başqa xass soru. 

ayratın öz soru. 1.ayrıqsı. dəğişik. fərqli. istsnayi. 1.birət. 

ayrı 1.əlahədə. 1.müstəqil. fərqli. ayrı. ayrıca. digər. qeyr. 

sayir. özgə. - başqa başqa: ayrı ayrı. təkər təkər. 1. başat. 

başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. 

başatan. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. başaçı. 

başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 1. geçgin. keçgin. 
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artıq. artıqmac. çox. qarqın. böyük. aşırı. dolqun. dolu. 

doluq. - bunun dəğəri çox geçgindir. 1. qalan. qala. qalı. 

qayri. qayıqın. artıq. daha. - qalan gecdi, gedəlim. 1. özgə. 

- özgə, başqa birinin nərsəsin yemə, aşırma, oğurlama: 

aşırma: intihal.  

- başqalarına sevmə öğrətmədinsə, barı sevinc ver. 

- başqalarına yaxcılıq düşünən kimsə: iyi içik.  

- başqalarının oldutlarından, etdiklərindən kəsərə (zərərə) 

düşmək, uğramaq: qabaq başına patlamaq. qabaq birinin 

başında patlamaq. 

- bir işi başqa işə çevirmək işə vurmaq. - çörək satılmadı, 

çörəkçi işi dadlı pişirməyə vurdu. - sağıçı (oxşadan, ağladan), 

işi güldürməyə vurdu. - yazıçı, işi qazıçılığa vurdu.  

- yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının 

nərsəsinə yiyələnmək: qapınsımaq. qəsb edmək. 

- başqa başqa: başqaq. yeni yeni. fərqli. çeşitli. dəğişik. - 

dəğişik boyalar.  

- başqa sözlə: yani. yə'ni. yanıki. yanki. demək ki. diyəsi. 

- başqalara sevilən: könül avcısı. sevimli. içgin.  

- başqalarının pisliyin güdən, gəzən. könlü qara. qaba, pis 
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ürəkli.  

- başqa sözlə, ibarətlə: adıötə. 

- bundan başqa: bununla birlikdə. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə.  

- qaldı ki bu gün, çox gecdi.  

- qaldı ki sizin işiz.  

- bundan başqa: bununla birlikdə. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə.  

- qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  

başqa  1. asğa. uca. 1. ata.  

başqaca  1. ayrıca. ayrı olaraq. ayratın. münfəridən. müstəqillən. 

üstəlik. 1. qaldı ki. bundan başqa. bununla birlikdə. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz. 1. 

bundan başqa. artığı. həmdə. daha. hətta. 1. istisnayi. 1. 

tək başına. müstəqillən. 1. məxsus. - başqaca sayqı. 1. 

xisusən. 1. alahı. alayın. özgəcə. ayrıca. 

- daha (hətta) bunada dözəmmir.  

- başqaca (hətta) sənə belə verməm.  

- belə (hətta) ikisində.  

- onu gördüm, belə (hətta) dedimdə.  
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- belə ağzında açmadı.  

- axşam gəldim, ayrıca (hətta) tilfun açdım, qarşıt yox: cəvab 

yox.  

- hətta ki: üstəlik ki:həmdə ki: ayrıca ki.  

- gənckən öldü, artığı (hətta) bir gündə görmədi.  

- buna bax, istəsən ged, başqaca (hətta) belə dönmə, nəyim 

əksilir.  

- axşam sən özün gəl, həmdə (hətta) qonağınla belə.  

başqacalıq  ayracalıq. ayrıcalıq. mücəfavitlik. təfavütlük.  

başqaclariylə  başqasılariylə. və ğeyreh. və sairə.  

başqaçı  çətin bəğənən. müşgül pəsənd.  

başqaçılıq  çətin bəğənlik. müşgül pəsəndlik.  

başqaq  1. (< başı qax) gəm almaz. asav. 1. iç. öz. kimsənin tək 

başına, yekə başına asılı olan yaşam, nərsə. - iç oda: 

xisusi otaq. - iç yazılar: şəxsi yazılar, notlar. - iç yaşam: öz 

yaşam: iç keçim: xisusi yaşam. - iç dəniz: qapalı dəniz. 1. 

uymaz. ayğırıq. ayğırı. muğayir. 1.el. yaban. yad. 

yabançı. 1.basqaq. şəhnə. qoşun başçısı. 1.başqa 

başqa. yeni yeni. fərqli. çeşitli. dəğişik. - dəğişik boyalar. 

1.seçilmiş. dəğmə. bəğənilmiş. 1. gəlmə. qəribə. eldən. 1. 
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başqan. şef. 1. bir tatlı su balığı. 1. başaq. oyluq 

gəmiklərinin başı.  

başqal 1. başqan. başdaq. paşa. hakim. 1. başqıl. başlaq. başıl. 

başı ağ. qaşqa. 1. buyruq. əmir. fərman.  

başqala 1. maşqala. ayilə ailə. 1. başkənd. uzaq şəhər. astana.  

başqalaq  ayrışıq. qeyrimütəcanis.  

başqalamaq  ayırmaq ayrı tutmaq.  

başqalanğ  keçsələnğ. - bu işdən keçsələnğ.  

başqalar  - başqalarından öncə bir işə başlayan: başayaq. başataq. 

başatan. başat. başqa. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. 

başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başqaları  1. el gün. hərkəs. əlaləm. elaləm. 1. yadınqular. 

atınkılar. atnaqular. ayrı ayrı başqa başqa kiməsnələr. 

- başqarı, başqaları içindən seçilən: seçgin. kökcək. köksək. 

köksük. qopar. qopat. qubat. başqın. qəlbir üstü. qıyıtlı. 

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. önəmli.  

başqalasız  fovquladə olmamaq. adi. sıradan. açıq. bayağı. bəsit. 

sadə.  

başqalaşdırmaq  ökündürmək. öğündürmək. ögündürmək. dəğişdirmək.  

başqalaşıq  dəğişiklik. dönmə. təhəvvül. ğeyrilik. 
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başqalaşım  başqalaşma. dəğişim. dəğişiklik. deviriş. çeviriş. çevrim. 

devrim. dönmə. təbəddül. təhəvvül. təhəvvül.  

başqalaşma  1.dəğişiklik. dönmə. dönüşümlük. 1.dəğişim. dəğişiklik. 

dönmə. başqalaşım. təbəddül. təhəvvül. 1.dönüşüm. 

dönüşüş. dönüşmə. istihalə. metamorfoz. dəğişmə. 1. 

dəğişiklik. dəğişmə. dönüşmə. dönüşüm. dönüşüş. 

istihalə.  

başqalaşmaq  dəğişmək. keçişmək. dönüşmək. döngəmək. dönmək. 

çönmək. çevrişmək. çönərgəmək. dönərgəmək. 

dönüşmək. dönüşgəmək. mütəhəvvil, mütəbəddil olmaq.  

başqalaşmış  diğərgin. dəğirqın. (> digərqun (fars)). ( < dəğişmək).  

başqaldırma  qopuvul. üsyan. isyan. qozğalış. qozqav. qiyam.  

başqalı  1. qoşabaş. qoşbaş. xoşbaş. evli. müzdəvəc. (# yalabaş: 

yalbaş: qarabaş: subay. mücərrəd. ). 1. başqa türlü. ayrıqsı. 

fərqli. dəğişik. diğərgin. dəğirqın. (> digərqun (fars)). ( < 

dəğişmək).  

başqalıq  1. ayrıcalıq. 1.mümtazlıq. seçginlik. bəğinlik. üstünlük. 

gözinlik. gözünlük. gözənlik. özəllik. özgülük. xasslıq. 

ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. 1.obalıq. oymalıq. bölülük. 

qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. 
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təfrəqə. nifaq. 1. özənti. dirim. keyfiyyət. xisusiyyət. 

netəlik. necəlik. vəsf. tə'rif. qoltuq.  

- ayrıbaşqalıq: təkbaşılıq. ayratınlıq. ayrıtınlıq. inhisari. 

başqalıq  1. ayrılıq. cüdalıq. arçalıq. açralıq. təklik. tanqalıq > 

tənhalıq. 1. ixtilaf. muğayirət. 1. azadlıq. ortaqsızlıq. 

istiqlal. 1. ayrıntı. fərq. ixtilaf. müxalifət.  

başqallıq  başqanlıq. başdaqlıq. paşalıq. hakimlik. hakimiyyət. 

hikumət.  

başqaltıran  başqaldıran.azqın. asav. asi.  

başqaltırı  başqaldırı.başqaldırma. ayaqlanma. üsyan.  

başqaltırma  başqaldırma.ayaqlanma. isyan.  

başqamazmaq  başı almamaq. alğamazmaq. alğımazmaq. 

alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. 

bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. 

duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. 

düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr 

edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. 

ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. 

ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. 

quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz sanmaq. 
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olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. 

oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal 

verməmək.  

başqan  1. baş. rəi's. başbuğ. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər. 

idarəçi. sədr. başlıq. buyurq. buzurq. böyük. rəis. - 

başqan, qılavuz olmaq: başa keçmək. - gəminin başı. 1. 

başqal. başdaq. paşa. hakim. qassaq. qapsaq.  

başqan  1. başama. lidər. şef. 1. başqar. başqaq. baş. başta 

gedən. elbaşı. qolbaşçı. yolçu. öndər. yönətici. şef. lider. 1. 

böyük bir balıq. 1. qaraçı. yöncər. yoxlayan. baxan.  

başqan  başkan. 1. sədir. 1. tamada. böyük. başçı. öndər.  

başqanlıq  başkanlıq. 1. sədarət. 1. tamadalıq. böyüklük. başçılıq. 

öndərliq.  

başqanlıq  başqallıq. 1. başdaqlıq. paşalıq. hakimlik. hakimiyyət. 

hikumət. 1. başlıq. rəi'slik. idarəçilik. iryasət.  

başqanmaq  başa qoymaq. əzbərləmək.  

başqapan  sallax. cəllad.  

başqapanlıq  sallaxlıq. cəlladlıq.  
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başqar  1. idarə. 1. ekonomi. iqtisad. 1. başqan. elbaşı. qolbaşçı. 

başqaq. baş. başta gedən. yolçu. öndər. yönətici. şef. 

lider.  

başqara almaz  başaramaz. əlindən gəlməz.  

başqara  acımaz. dikdator.  

başqaraq  daha dəğişik. daha fərqli.  

başqaramaq  başaramaq. başara bilmək.  

başqaravul  > pişqaravul. peşqarabul. altmış. aravul. alavul. təliədar. 

qılavuz. öncül çiriklər, qoşun bölümü.  

başqarı  - başqarı, başqaları içindən seçilən: seçgin. kökcək. 

köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. başqın. qəlbir üstü. 

qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. önəmli.  

başqarı  ekonomik. iqtisadi.  

başqarlıq  başarlıq.  

başqarlıq  yönətim. başçılıq. idarə.  

başqarma  başqanlıq. başqarmalıq. başçı. müdür.  

başqarmaq  baçqarmaq. 1. dəğişmək. 1. başqalanmaq. dəğişmək. 1. 

başarmaq. 1. başına, ucuna varmaq. 1. idarə edmək. 

ekonomini, iqtisadı dolandırmaq. 1. yol göstərmək. 1. baş 

edmək.  
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başqartmaq  1. başqalatmaq. dəğişdirmək. 1. dəğişdirmək.  

başqaru  başabir. başçıynan birgə gedmək. birlikdə yol almaq. 

birlikdə.  

başqarucuv  şar. qala başcısı.  

başqaruçı  başlıq. şeyx.  

başqaruçu  qarmas. müdür.  

başqarurmaq  başçılıq, qılavuzluq edmək. yol göstərmək.  

başqasa  başkasa. başkasası. qafakasa. qafakasası. qafatas. 

qafatası. baştası. baştas. cümcümə.  

başqasası  başkasası. başkasa. qafakasa. qafakasası. qafatas. 

qafatası. baştası. baştas. cümcümə.  

başqası  - başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən kimsə: 

kəsənək.  

- başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi: qan tutmaq.  

başqası  önğin. başqa.  

başqasına  - suçun başqasına atmaq, yükləmək: qara yapmaq. qara 

yaxmaq.  

başqat  1. başat. buyraq. buyrat. tombat. dominantbatan. 

basqan. hakim. vali. 1. başçət. başxət. sərhəd. 1. başqıt. 

başqıl. başlıq. başağı. başaçı. başgül. başqalarından 
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öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. başatan. başat. 

başqa. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başqatan  ayıran. ayratan. çözücü.  

başqatlıq  başatlıq. tombatlıq. dominantlıq. buyraqlıq. buyratlıq. 

batanlıq. batqanlıq. batqalıq. basqanlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik. hakimlik. 

başqatma  aynalış. oyunçaq.  

başqatmaq  qatarmaq. qadarmaq. qaytarmaq. qeytərmək. geri 

döndürmək. çevirmək.  

başqaya  baş qaya.  

başqənt  başkənd. astana. ara şəhər: ara qala. başqala. bor bor. 

ordo bataq. otru. dayancaq. baş yer. astana. paytəxd. 

mərkəz. - ölkə otrusu: ölkənin başkəndi.  

- başkənddən qıraq yerlər: tışralıq. dışralıq. - dışralıqın 

havası çox arın sağındır: açıq təmiz. - dışralığda gəzib gözə 

çarpınmır. 

başqəs  başkəs. başkəsən. başkəsər. oğru. soyqunçu.  

başqəsən  başkəsən. başkəs. başkəsər. oğru. soyqunçu.  

başqəsər  başkəsər. başkəsən. başkəs. oğru. soyqunçu.  

başqəsit  başkəsit. ağacın boyuna. dikəy yöndə kəsit.  
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başqətiqli  başgədikli. astsubaydan yüksək qonum, dərəcə.  

başqı  ilkin. yazın başkı günləri: ilkin günləri.  

başqıl  başqal. başlaq. başıl. başı ağ. qaşqa. - başqıl yılxı: başı 

ağ heyvan.  

başqıl  başlıq. bax > başqat.  

başqın  başqarı, başqaları içindən seçilən. seçgin. kökcək. 

köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qəlbir üstü. qıyıtlı. 

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. önəmli.  

başqınaq  başqınıq. başqonuq. başqona (> vajqunə (fars)). başgöt. 

kəlləmallaq.  

başqınıq  başqınaq. başqonuq. başqoyuq. başqona (> vajqunə 

(fars)). başgöt. kəlləmallaq.  

başqır  başarı. muvəffəqıyyət.  

başqıt  başqat. başqıl. başlıq. başağı. başaçı. başgül. 

başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. 

başatan. başat. başqa. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başqlaşdırmaq  dənğşirmək. dəğişdirmək. dönüştürmək. təğyir vermək.  

başqol  1. kökqol. gözqol. özqol. dibqol. təməlqol. içqol. anaqol. 

araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. 

qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. 
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çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. kökün. 

kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi 1. 

qolbaş. qafaqol. gürəşdə yapılan oyun türü.  

başqona  başqonuq. başqoyuq. başqınıq. başqınaq. (> vajqunə 

(fars)). başgöt. kəlləmallaq.  

başqonuq  başqoyuq. başqona. başqınıq. başqınaq. (> vajqunə (fars)). 

başgöt. kəlləmallaq.  

başqoyuq  başqonuq. başqona. başqınıq. başqınaq. (> vajqunə (fars)). 

başgöt. kəlləmallaq.  

başqöməq  başkömək. başkömək. başyarıq. başyarıt. nazim.  

başqötər  başgötər. büsbütün. başbütün. tümüylə. bütüniylə. 

tamamiylə.  

başqöz  baş göz. 1. birləşik. ayrılmaz. 1. evlilik.  

başqu  alnında ağ ləkəsi olan at.  

başqurquçu  başçı.  

başqurmaq  yönətmək.  

başqurum  1. boşqurum. qaraltı. düşləm. görünüm. görünğü. 

görüntü. tasar. oynuş. uynuş. xiyal. rö'ya. təsəvvür. 1. 

rumantik. 

başqurumçu  rumantist.  
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başqut  bilgi.  

başqül  başgül. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. başaçı. 

başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. 

başatan. başat. başqa. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başqün  başgün. 1. birinci gün. 1. keçən gün. dünən. 1. bazartəsi.  

başqün  bazartəsi. yekşənbə.  

başla  - gönü yağınan yaşla, günü yenidən başla: (hər günün öz 

işi var, keçəl başın yağı var).  

başlac  girşic. giriş, başlama sözü. qirişcə. girişcə. girişgə. 

gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. deyişcə. dibaçə. 

muqəddimə. - giriş, girşic, başlac yapmaq: muqəddiməçini 

edmək.  

başlaq  1. başlağ. başıboş. buraxılmış. salıverilmiş. boşaltılmış. 

daşlanmış. dışlanmış. - başlağ yılxı: boş yılxı. başı boş 

buraxılmış heyvan. öz başına yeriyən heyvan. başıboş 

salınmış heyvan sürüsü. 1. başqıl. başqal. başıl. başı ağ. 

qaşqa. 1. başlangıc. ilk. 1. başıboş. salınmış.  

başlaq  1.balçaq. başlıq. təpəlik. sərlovhə. 1. orta bilgiyə yiyə 

olan. orta məktəbi bitirən kimsə. 1. balçaq. balçaq. 
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başlıq. taclıq. qalpaq. çalpaq. çalbağ. pipik. ipik. ibiğ. tac. 

(xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart.  

başlaqıççı  amator. əcəmi. naşı. mübtədi.  

başlaqıçda  ilk adımda. birinci addımda.  

başlam  başlanqıc.  

başlama  1. başlıq. qapla. uca, dik nərsənin başında olan örtük. 

gəmi, çadır dirəyinin başında olan təkərlək başlıq. 1. ged 

gəl. mübaşirət. başac. çıxış. giriş.  

başlama  1.başlayış. çıxış. 1.başlanğıc. başlanım. başlanğıclama. 

girişim. girişmə. soxulma. təşəbbüs edmə.təşəbbüs.baş. 

mətlə'. qalxışma. iqdam. girişmə. girişim. təşəbbüs. - 

başlama, çıxış yeri: baş. - yol başı. 1.açma. yarma. iftitah. 

1. başlanğıc. ilkin. ilki. başın. birin. ilk öncə. ən öncə. 

öngün. ibtida. əvvəl. 

- iş başlama vaxdı: işçağı. işbaşı. 

başlamaq  1. aşmaq. aşqarmaq. işə keçmək, atılmaq. 1. durcımaq. 

1. qılavuzluq edmək. qılavlamaq. cilovlamaq. başçılıq 

edmək. 1. girişmək. tutmaq. quraşmaq. düşmək. üz tutmaq. 

1. başçılıq edmək. yönətmək. aparmaq. bəylik edmək. - çəri 

başlamaq. - evi, işi başlamaq. 1. başamaq. basmaq. başla 
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itələmək, təpmək. 1. sürmək. yola salmaq. göndərmək. 

aparmaq. 1. baş vermək. baş çıxarmaq, dartmaq. - əkin 

başladı. 1. tutuşmaq. girişmək. təşəbbüs edmək. - bu işin 

ilkin tutuşanlarındanıdır. 1. yol açmaq. təşəbbüs edmək. 

1. ağızlamaq. yarlamaq. yarmaq. açmaq. - işi yarladıq. - 

işi yarlamadan işə düşdük. 1. tutmaq. - işi yolu ilə tutun. - 

ayağ tutdu: dirsəldi. - ayağ tutmasa, baş axar. 1. başarmaq. 

iqdam edmək. mübadirət edmək. 1. təbrəmək. 1. üz 

tutmaq. - iyiləşməyə, kötüləşməyə üz tutdu.  

başlamaq  1. başlanmaq. başdanmaq. faş olmaq. çıxmaq. baş 

vermək. 1. girişmək. girmək. 1. işləmək. - filim başladı. 1. 

qurulmaq. - dosluğuğuz haçan başladı. 1.girişmək. atılmaq. 

- yeni siyasətə atılmışlar.1. girmək. - işə girmək. 1. 

mubaşirət edmək. 1. tutuşmaq. 1.əl qoymaq. əl basmaq. 

girişmək. 1.durmaq. iqamə edmək. - işə, namaza 

durdular. 

- işə başlamaq: əl vurmaq. təşəbbüs, iqdam edmək.  

- sözə başlamaq: dil açmaq. 

- saat beşə başladı: girdi. gəldi.  

- yaz başladı: girdi. gəldi.  
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- birdən başlamaq, gəlmək: bastırmaq. - yolda yağmır 

bastırdı. - başlama, çıxış yeri: baş. - yol başı. 

- bir yerə doğru gedməyə başlamaq: yolunu tutmaq.  

- görməyə, görməvə, başlamaq: işə girmək. 

- iş bazar yola düşmək, başlamaq: işlər açılmaq.  

- çətinliklər çözülməyə başlamaq: işlər açılmaq. 

- qabaca, qırıcı işə başlamaq: işə balta ilə girişmək.  

- sallanmğa başlamaq: qayşamaq. qanşamaq. qancamaq. - 

bu duvar qanşamağa gedir.  

- sözə başlamaq: qapı açmaq.  

- uğraşmaya, incələməyə başlamaq: ələ almaq.  

- utanc usanc verməyə, dadsızlığa, duzlanmağa başlamaq: 

qabaq dadı vermək. bıqdırmaq. sıxmaq.  

- bir işə yüksəkdən başlamaq, tutmaq, götürmək, 

yapışmaq: qapıyı böyük açmaq.  

- çalışmağa başlamaq işbaşı yapmaq.  

- sevməyə başlamaq: könül ilişmək.  

başlamalar  önlər. əvayil.  

başlamçı  öncülük edən. başçı.  

başlamış  - ağacın qurumağa başlamış dalları: qaracaq.  
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başlamış  1. qərarlı. çalışqan. 1. başçı. lider.  

başlanım  başlama.  

başlanış  ağaz. ağız. açılış.  

başlanış  başlanğıc. ağızlıq. başlatma. açış. - qurultay açışı.  

başlanqıc  1. ağzal. əzəl. 1. ərəfə. açılış. iftitah. müqəddimə. 1. 

basağa. astana. giriş. qapı. 1. ağızlıq. 1. kəsişmə (təqatö). 

1. başlam. 1. burna. ilk. ilkin. əvvəla. ibtida. 1. turcaq. 

dirsək. giriş. salma. ilkə. ilək. ərəfə. - iş durcağı. - pitik 

durcağı.  

başlanqıc  1.başlama. başlanış. ağızlıq. 1.çıxış. depərt. 1. başlama. 

ilkin. ilki. başın. birin. ilk öncə. ən öncə. öngün.ibtida. 

əvvəl.  

- savaş dalaş öldürməyin başlanğıcıdır. 

başlanqıclama  başlama. girişim. təşəbbüs.  

başlanqıç  alğa.  

başlanma  baş bağlama. başaqlanma.  

başlanma  faşlanma. faş olma. çıxınma. açılma. açınma. neşr 

olma. intişar.  
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başlanmaq  1. başlanmaq. yönəlmək. baş alıb gedmək. - qoyun dağa 

başlandı. 1. baş tutmaq. başaqlanmaq. - əkin başlandı. 1. 

başaqlanmaq. 1. təbrənmək. 1. yönəlmək.  

başlanmaq  başdanmaq. 1. başlamaq. faş olmaq. çıxmaq. baş 

vermək. 1. baş bağlamaq. başaqlanmaq. çıxmaq. - soğan 

başlandı. - yara başlandı. 

başlar  başlıqla. başıqlar. ruəsa. rəislər. ulular.  

başlat  1. mübaşirət. 1. açılış. iftitah.  

başlataçu  başladaçu. başlatıcı. yönətici. hakim.  

başlatıq  - birinin başladığı işi iz bə iz sürdürmək: izindən yerimək, 

gedmək.  

başlatma  başlanış. açış. - qurultay açışı.  

başlatmaq  1. başdatmaq. faşlatmaq. faş edmək. çıxartmaq. 1. istart 

vermək.  

başlatmaq  1. mübaşirət edmək. 1. açmaq. iftitah edmək. 1. 

mübaşirət edmək. 1. təbrətmək. 1. turcitmək. törcütmək. 

durcutmaq. dirsətmək. girşitmək. qursatmaq. işə salmaq. 

bərpa edmək.  

başlayan  girişimçi. girişgən. təşəbbüsçi. mütəşəbbis.  

- başqalarından öncə bir işə başlayan: başayaq. başataq. 
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başatan. başat. başqa. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. 

başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

başlayan  öndər.  

başlayaraq  e'tibarən. nərsədən bəri. - ondan bəri. - saldırıdan bəri. 

başlayış  başlama. çıxış.  

başlayış  buyruq. əmir veriş, ediş. fırman. fərman.  

başlı   

- başlı tüblü bolmaq: yuvarlanmaq. düşüp takla atmaq.  

başlı  1. ayıq. azıq. huşlu. 1. önəmli. əhmiyətli. əsaslı. - ən başlı 

işimiz. başa gələn. başa keçən.  

başlı  1.çalqan. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. huşlu. 1.başıl. 

üstün - quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. ). 1. 

zirək.düşüncəli. qavrayışlı. anlayışlı. bilgili. bilgin. beyinli. 

oyunçu. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı. - bəlli başlı: bilinən. 

tanınmış. 1.başaqlı. ağıllı. 1.yuvarlaq. topçul. yaralı. 

önəmli. içli. içgin. törəli. yöndəmli. əsaslı. mühümm. - 

bəlli başlı: önəmli. təməl.  

- bəlli başlı olmaq: başdaqmaq. önəmləmək. önəmsəmək. 

dayanmaq. əhmiyətləmək.  
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- qara başlı: qara damaqlı: qara dadaqlı: tərs. inadçı.  

- bir yerin yaşlısı, başlısı, böyüyü: qarakütük. 

- genbaşlı: ( - daşqa təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen 

başlı çivi, mıx: qama. qaqa. qaqam. qəmə). 

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.  

- qıt başlı. qıt ağıllı: qanmaz. qıtqafa. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. 

qandıra. bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. 

kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. 

dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. 

anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

- o ki bəlli başlı bir dəlinin, dəliliyini danan, özü içdən dəlidir. 

- yumşaq başlı: yumşaq qıllı: kövüz. köküz. kəkiz. kəviz. 

uysal.  

- iki başlı: iki yanlı, uclu.  

- qabaq başlı: qabaq qafa: qabaq qafalı: 1. keçəl. 1. 

qıtqanac. qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 
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qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq.  

- ikibaşlı: iki yanlı.  

- yumşaq başlı: tölək. dölək. sözə baxım. başəğər. uyan. 

enik. yenik. müti‟.  

- iki başlı tutmaq: çox ölçülü davranmaq. 

- işli başlı: əməlli başlı. teyxa. dibindən.  

- ağırbaşlı: ( - xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, 

yönətli xanım: qadın qadıncıq. xanıməfəndi). 

başlıbaşına  müstəqil.  

başlıbaşına  öz başına. müstəqillən.  

başlıca  1. ən birinci. xas. əhəmm. 1. ümdətən. lap çox. - başlıca 

suçu kimdə görürürsü. - alış verşi başlıca məndən edənlərdə 

var. 1. ən əsaslı. ən önəmli. ən əhmiyətli. 1. əhmiyətli.  

başlıca  1.birinci. önəmli. 1.düşünəkli. ağıllıca. usluca. huşluca. 

1.ən öncə. ən önəmli. birinci. 1.önəmli. birinci. əhmiyətli. 

başlıq  1. aşaman. araqçı. başçı. elbaşı. baştutan yönətici. baş. 

şef. baştıq. yol başçı. menqqoruçu. kamandan. salar (< sal 

ər). 1. qur. qor. başı dik. qururlu. 1. təkərlənmiş, başlıq. 

təpəlik. yumşaq, yalın, sadə, yaxasız baş örtüsü,. gəlin 

başlıqı, tac. taqqa. çapqa. şapqa. bərə. toqalac. 1. başdıq. 
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başad (> padaş (fars)). 1. başıq. savğat. ağırlıq. andac. 

anmalıq. ərməğan. sunqu. yadiqar. töhvə. 1. (< 

başlamaq). başlanışda verilən pul. - başlıq parası: qalın. 

qalım. qalaq. gəlin başlıqı. 1. gəm. yüyən. yügən. yular. 

yelo. cilo. ovsar. lüqam. liqam. 1. tupi. topi. taqya. 

ərəqçin. 1. başlu. təpəli. 1. sərdar. sərkədə. rəyis. amir. 1. 

toğulğa. miğfər. 1. yaddaş dəfdəri. 1. rəis. əmir. riyasət. 1. 

başlama. qapla. uca, dik nərsənin başında olan örtük. 

gəmi, çadır dirəyinin başında olan təkərlək başlıq. 1. 

kapıtanlıq. riyasət. 1. ünvan. 1. sərlohə. 1. adres. 

başqaruçı. 1. şeyx. 1. ayətullah. 1. yaddaş dəfdəri. 1. 

aşuq. yaşuq. başı yaşıran (örtən. qoruyan) örtük. başuq. - 

gəlinin gərdəh gecəsi taxdığı başlıq: didim. 1. yanalduruq. 

yanğalduruq. 1. başlı. 1. yaralı. 1. cul. yul. yol. fidyə. 

taqıya. taxya. taqqa.  

- başlıq parası: qalım.  

başlıq  1. əmirlik. rəislik. 1. başa geyilən, börk kimi geyim. 1. 

təpəlik. balçaq. başlaq. sərlovhə. 1. mark. 1.başqan. 

buyurq. buzurq. böyük. rəis. 1.başqanlıq. rəi'slik. 

idarəçilik. iryasət. 1.börk. giriş. muqəddimə. kəbin. 
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mehriyyə. qalın. ağırlıq. 1.börk. taqqa. 1.çoban. hökmdar. 

1. ataman. başbuğ. fərmandeh. - qoşun başlığı: 

fərmandehi kulli quva. 1.saltarlıq. saltərlik > sərdarlıq. 

yolbaşçılıq. boyratlıq. qılavuzluq. qiyadət. 1.baş. əçə. 

əcə. dayı. rəis. 1.bastıq. sap üzərinə qonulmuş, basılmış 

dadlı çeşiti. 1.maslıq. ləş. cəndək. 1.başçı. yaptır. müdür. 

karfərma. 1. qalaq. çalaq. börk. kepi. 1. balçaq. başlaq. 

balçaq. taclıq. qalpaq. çalpaq. çalbağ. pipik. ipik. ibiğ. 

tac. (xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. 

1.cehiz. kəbin. ağırlıq. ağralıq. mehr. mehriyyə. - qıza, 

gəlinə alınan başlıq, cehiz: qalan. - ağır qalanla qızın 

köçürdü. 1. elbaşçı. elxan. sərdar. 1. kasa. qapsa. kasaq. 

kasq. 1. qaqlıq. yuxarlıq. sədirlik.1. qalın. süt parası. 1. 

qapuşon. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. 

tıxac. tutac. qaput. qapıt. qapıc. qapışın. buşan. buşon. 

bukan. bükən. 1. sarıq. əmmamə. 1. süt parası. qalın. 1. 

börk. şapqa. qalaq.  

- topcuq başlığı, rəisi: boy bəyi.  

- içi pambıqla doldurulmuş başlıq, börk: kavuq. - dikbaşlıq: 

basağanlıq. basavanlıq. qatılıq. inadlıq. - parçanın, başlığın, 
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nərsənin qırağına yapılan oya, yazma oyası: əğdirmə. 

əkdirmə (< əkləmək: yapışdırmaq.). 

- heyvanlara taxılan başlığın, alna gələn bölümü: alınlıq.  

- başlığının alna gələn bölümü: alınsalıq.  

- alt başlıq: təməl başlığı tamamlayan başlıq.  

- güvənc başlığı: komiser.  

- ana başlıq: ünvan.  

- üst bölümü gen, keçə börk, başlıq: baranda. 

- başlıq düşdü, baş göründü: sökərsə dan, sönər gecə. örtük 

düşdü, dan söküldü. dan sökdü, yandı gecə. taqqa düşdü, kəl 

göründü. 

- güvənlik, əmniyyət, ittilaat başlığı, vəziri: qarqat.  

- gəlin evdən yola salınanda verilən başlıq: qapıcalıq. 

qapısalıq.  

- incə, yüngül, yuvarlaq, kiçik başlıq: taxa. taqqa.  

- keçədən, yuvarlıq qoşunluq başlığı: hartavı. kavtağı.  

- qırtabaşlıq: qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. axmaqlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. 

kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. başsızlıq. 

qafasızlıq. qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. bönlük. 

budalalıq. səfehlik.  
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- müsəlman qadınlarının, üz bölümü tor olan başlıq: 

gözlük. gözənə.  

- pətəkçilərin, üz yanı telli, gözlü başlığı: gözlük. gözənə.  

- yekəbaşlıq: təklik. yekəlik. inziva. - yekə başım, dinc başım. 

- yekə otur, dinc otur.  

başlıqla  başlar. başıqlar. ruəsa. rəislər. ulular.  

başlıqlı  - qara başlıqlı, börklü kimsə: qarabaş.  

başlıqsız  başnaq. tulqasız. börksüz.  

başlıyaraq  e'tibarən.  

başlu  başlıq. təpəli.  

başma  < basma: barmaq izi. basqı. iz. parça. damğa. möhür. üzəri 

basqılı bez.  

başmaq  1. < bas + maq: basmaq. 1. < başlamaq: başlamaq. 1. 

ayağqab. 1. çarıq. tərlik. 1. kəviş > kəfş. çəpək. yəlkən. 1. 

ötük. çizmə. çust. çəkmə. çəpək. köslək. kösələ. kövüş.  

başmaq  1. <> başnaq. 1.basmaq. ayaq qabı. edik. etiq. izlik. 

çarıq. kavalla. gavalla. kavaş. kovaş. (> kəfş (fars) ). 

qapbaş. ayaqqabı. kavala. kovala. edik. çapla. çapal. 

çalpa. kövüş.  

- başmaq çeşiti: çaluq. saruq çaruq.  
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- dabanı alçaq ayaq altı başmağı: qabqab. qapışqa. tapışqa. 

- başmaq onaran, tə'mirçisi: pinəçi. qalafat. kalafat. çalaçat.  

- başmaq onarmaq, tə'mir edmək: pinəçilik edmək. 

çalaçatlamaq. kalafatlamaq. çalaqaplamaq.  

- kətən başmaq: qala. kovala. kavala. 

- qabaralı başmaq: mıxlı, nallı ayaqqab.  

- ayaqaltı başmağı: ökcəsiz, dabansız başmaq. kavılla. kavla. 

qonara. qarevil.  

- başmaq palçıqsız olmaz.  

- gurultuyla başmaq burxmaq: iti qoyub qaçmaq.  

- iki ayaq bir tay başmağa sığışmaz: sudan ayran alınmaz. 

bir qoyundan iki tuluq alınmaz. 

- qonclu başmaq: bot. potun. 

- buz üzərində züvmə başmağı: qayaq. qayğa. buz pateni.  

- gəlin (gəlinlik) başmağı: qalmaç. qalmaş.  

- top başmağı: qala.  

başmaqçı  kövüşçü.  

başmaqçı  qondaraçı.  

başmaqçılıq  - başmaqçılıqda işlənən dəlici biz çeşiti: qazaburuq. 

qazbura.  

başmaqlanmaq  başmaq yiyəsi olmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

başmal  başmaya. anamal. anapara. sərmaya. kapital.  

başman  biçman. bıçman. pışman. kədərli. hüzünlü.  

başmanlıq  1. başmənlik. özbəylik. özbəklik. özbaşnalıq. quldurluq. 

mən mənlik. sarqaşlıq (> sərkeşlik). inad. 1. kədər. 

hüzün.  

başmaya  bax > başmal.  

başmənlik  başmanlıq. özbaşnalıq. quldurluq. mən mənlik. sarqaşlıq 

(> sərkeşlik). inad.  

başmuraqib  başdənətci. başyönətci. başmürəbbi.  

başmürəbbi  başdənətci. başyönətci. başmuraqib.  

başnaq  <> başmaq.  

başnaq  1. (baş + naq: laq: yoxluq, nəfy simgəsi) yaraqsız quralsız, 

tulqasız, savutsuz, qalxansız, başqasız kimsəsiz kişi. - 

başnaq ər. 1. başlıqsız. tulqasız. börsüz.  

başnalıq  - özbaşnalıq: qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.  

- yatıb duran yasasın yatırdır: (qanunun qurur). - yerindən 

duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).  

başnıq  ilkinc. ilkəl. öngün. öncün. ibtidayi.  

başoq  maşoq. meşok. meşik. beşik. bağşıq. bağlı. çuval.  

başol  yarışda utan. aparan.  
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başota  başodaq. bax > başotaq.  

başotaq  başoda. tənəbi. evin ən böyük, süslü otağı. qonaqlıq.  

başöqrətmən  başöğrətmən.ilk okul başı, müdürü 

başölqə  başölkə.üstləyən, hakim ölkə.  

başörtü  1. çadra. çarqab. 1. yavluq. yağluq.  

başörtüsü  - çənə altından tuturulan, bağlanan çəgət, başörtüsü: 

çalqı.  

başörtüsü  av. ağ. yavluq. örtük. şal. qırança. şal. saraqıc. sarqıc. 

sarcıq. yaşmaq.  

başörtüsü  dəğirmi. çəki. kalağayı. kalağay. çalağayı. çalağay.  

başpara  yelli, nəfəsli çalaqıcların ağza alınan bölümü.  

başpozar  pozğaq. pozucu. pozğunçu.  

başpozuq  1. qarayaxa. sivil. 1. düzənsiz toplum. 1. qoşuna qatılan 

qarayaxa savaşçılar.  

başpozuqluq  düzənsizlik. disiplinsiz.  

başra  ( r <> n ) başına. başıqa. - başra vur: başına vur.  

başsağlığı  - başsağlığı vermək: acısın paylaşmaq. 

başsarıq  alnasarıq. ləçək. çatqı. alın bağı. qaşbasdı. alınçək. alna 

bağlanan bağ. qaşbastı. alın çatqısı.  

başsavçı  yarqıtay (ali məhkəmə) savçısı, vəkili.  
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başsız  1. düzüsüz. düzənsiz. dağnıq. dağqın. dəriksiz. tərtibsiz. 

nəzmsiz. 1. açıqbaş. ovbaş. başı boş. başsız. boz baş. 

başı pozuq. 1. xuduru. 1. başı soyuq. 1. dibsiz. yalan. 

əsilsiz. əsassız. 1. dul.  

- başsız tübsüz: bəlirsiz. mübhəm.  

- başsız tübsüz cavab: qaçamaq cəvab. bəlirsiz cəvab.  

başsız  1.kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. düşüncəsiz. görüşsüz. fərasatsız. qapaxat. 

qatraq. qaba. kötük. gödük. qırt. düşüncəsiz. 1.qafası 

qapalı. toy ( < toq. tuq). bilgisiz. dənəysiz. dənəmsiz. 

1.başaqsız. ağılsız. - başsız toplum, cayıb gedər. 1. qaqqa. 

qax. ağılsız. 1. ağasız. 1.gəbə. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. düşünməz. bön. budala. 

qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. qanırıq.sadə. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. 
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qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş.  

- yaşsız, başsız. 

- başsız ayaqsız: (- hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, 

başsız ayaqsız, buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer: 

qabanlıq. kimin könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik). 

- başsızlar başa keçib, dibsizlər (götsüzlər) işə.  

başsızlıq  xudrovlıq.  

başsızlıq  qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 

gəbəlik. qabalıq. bönlük. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. 

qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

başsöz  sözün özü. anasöz.  

başşad  paşa. ordu qomutanı. general.  

başta  başda. burun. öncə. öndə. dəslap. murda. ilkin. əvvəldə. 

ən öncə.  

başta  başda.özəlliklə. hər nədən öncə. hələ. ən çox. bilxassə. 

bilxassə. xususən. ələlxusus. başın. ilkin. birinci. öncə. - 
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ən başda, öndə bulunma: birincilik. qəhrəmanlıq. 

şampiyonluq. 

başta  bic. arada doğan cocuq.  

baştabas  başlamaz. başaçmaz. qurtarmaz.  

baştaçı  ilğar. öncü. burncu. barvıçı. barıvçı. baştavçı.  

baştaq  1. başdu. öndər. 1. sərsəri. avara. səfil. ipsiz. qopuq. 1. 

uca. taq. eyvan. yapının yüksək yeri. yapıda yüksəklikdə 

tikilən yer.  

baştaq  başdaq. 1. > padşah. elxan. xaqan. ataxan. paşa. kıral. 

impiratur. 1. başqal. başqan. paşa. hakim. 1. ən önəmli, 

bəlli başlı olan. əhmiyətli. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı.dayanğan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı.dayınqan. dayanan. 1. burxan. axud. 

yaxut. malla.  

baştaqlıq  başdaqlıq. 1. > padşahlıq. paşalıq. elxanlıq. xaqanlıq. 

ataxanlıq. kırallıq. impiraturluq. 1. başqallıq. paşalıq. 

başqanlıq. dövlət. hakimlik. hakimiyyət. hikumət. 1. 

burxanlıq. axudluq. yaxutluq. mallalıq.  

baştaqlıq  sərsərilik. salsarlıq. avaralıq. səfillik.  
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baştaqmaq  başdaqmaq.önəmləmək. önəmsəmək. dayanmaq. bəlli 

başlı olmaq. əhmiyətləmək.  

baştaqtamaq  başdaqdamaq.dayatmaq. dayıtmaq. önəmlətmək. 

önəmsətmək. mühümmüsətmək.  

baştalıq  başdalıq.başatlıq. üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. 

irgəlik. ərkürək. birinclik. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. 

faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan. 

baştam  başdam. balaxana.  

baştan  başdan. təkrar. yenidən.  

baştan  başdan.1. öncədən. qabaqdan. 1. genədə. yenədə. 

dolayı. dubarə. 1.başından. başından bəri. 

binadan.1.yeni başdan. yenidən. təkrar.  

- iki başdan: iki yandan, ucdan.  

- başdan çıxaran: (- qızları, qadınları başdan çıxaran 

erkək. arvadbaz: qadın avçısı. qadın ovçusu). 

- başdan küt: kütbeyin qafası yaraqsız.  

- başdan savma, sovma: qaqatrac.  

- başdan savma iş yapmaq: savlatlamaq. solvatlamaq. 

solvatamaq. şollattamaq. çalbaslamaq. çalsavlamaq. 

kəlləfləmək. kələfləmək.  
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- başdan savrulmaq: qəzanı atlatılmaq.  

- başdan savmaq, sovmaq, atlatmaq.  

baştanbaşa  başdanbaşa.mincümlə. bütünüylə. tamamiylə. 

baştanqara  başdanqara.1. başı qara kiçik ötücü quş. 1. batma. 

yoxalma. məhvolma. qarışma. pərişan olma. 1. əsrik. 

çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. 

qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. 

baştanqeçti  başdankeçti.yol əri. fədayi. könüllü. canbaz.  

baştanmaq  başdanmaq. başlanmaq başlamaq. faş olmaq. çıxmaq. 

baş vermək.  

baştar  oraq.  

baştarı  başdarı. sərsəri.  

baştarlamaq  başarlamaq. qaştarlamaq. başarmaq.  

baştarmaq  qaştarmaq. yönətmək. aparmaq. qayırmaq. bəsləmək. 

qorlamaq. qorumaq. baxmaq. gözləmək.  

baştas  bax > baştası.  

baştası  baştas. qafatas. qafatası. qafakasa. qafakasası. 

başkasa. başkasası. cümcümə.  
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baştaş  başdaş. 1. arvad. keyvan. 1. ilkin. birinci yoldaş. birinci 

arvad (baş: əvvəl. ilkin). 1. dək. dəng. qərinə. bərabər. 

müsavat.  

baştaş  başdaş. 1. qafadaş. qarındaş. içdaş. sırdaş. könüldaş. 

ağıldaş. oydaş. öğdəş. fikirdaş. 1.dosyar. yaxın. 1.elxan. 

padşah. 1. daşbaş. qanğırıq. dikqafa. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. domuz kimi.  

baştaşı  başdaşı. qafadaşı <> qapadaşı. sının (qəbrin) baş yanına 

tikilən daş.  

baştaşlıq  başdaşlıq. 1. qafadaşlıq. arxadaşlıq. dəngdəşlik. 

yoldaşlıq. 1. qafadaşlıq. qarındaşlıq. içdaşlıq. sırdaşlıq. 

könüldaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. fikirdaşlıq. 1.> 

padşahlıq elxanlıq.  

baştaşlıq  başdaşlıq. dəklik. dənglik. bərabərlik. müsavat.  

baştatmaq  başdatmaq. başlatmaq. faşlatmaq. faş edmək. çıxartmaq.  

baştənətci  başdənətci.başyönətci. başmürəbbi. başmuraqib.  

baştıq  başdıq. başlıq. padaş. başad.  

baştıq  başlıq. yol başçı. menqqoruçu.  

baştın  1. sələf. öncəki. 1. yuxarıdan doğru.  

baştın  yemiş. meyvə.  
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baştır  başdır. - baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır. (acgöz 

geriçi, mürtəce', dikdator).  

baştöbən  1. başaşağı. 1. domuzun qaraçay malqar türkçəsi ndə 

tabu adı.  

- baştöbən kişi: somurtqan. asıx üzli.  

- baştöbən qaramaq: yerə baxmaq.  

baştöl  başdöl. 1. ilgəqol. iləri qol. təlayədar. 1. pişkisvət.  

baştövür  başdövür. pişdovrə. çıxma. yanaq. aşıl. oxuya, okula 

(mədrəsiyə) yaraqış, hazırlıq üçün qurulan gənəl dərslik. 

baştu  başdu. başta olan. öndə gedən.  

baştuban  baş aşağı.  

baştuqa  arşiduq.  

başturmaq  başdurmaq. baş olmaq. baş qarmaq.  

baştutan  başlıq. aşaman. araqçı. başçı. elbaşı. qur. qor.  

baştutar  yönətici.  

başuc  başqat. başçət. başxət. sərhəd.  

başuca  şərafətli. şərəfli.  

başucu  1. yatmış kişinin yastıq yanı. - canbəsərin başucuna keçib 

oturdu. 1. yan. - birinin başucuna tikilmək: yanından 

ayrılmamaq.  
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başucu  çox yaxın. baş yönü.  

başuq  aşuq. yaşuq. başı yaşıran (örtən. qoruyan) örtük. başlıq.  

başverən  başvermiş. qurban. fədayi.  

başverən  canverən. fədakar.  

başveri  başvermə. ötrək. olqu. olay. çıxın. görünğü. görüntü. 

yaşantı. yazıntı. hadisə. vaqiə. pədidə. fenomen. 

başvermə  başveri. ötrək. olqu. olay. çıxın. görünğü. görüntü. 

yaşantı. yazıntı. hadisə. vaqiə. pədidə. fenomen. 

başvermək  olqunmaq. olqanmaq. çıxınmaq. görşünmək. 

görünşəmək. yaşanmaq. yazınmaq. ötrəkmək. hadisə, 

vaqiə, pədidə, fenomen üz vermək. 

başvermiş  başverən. qurban. fədayi.  

başvəkil  qoşbəyi. sədri ə'zəm.  

başvurmadan  - gücə başvurmadan: gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. 

duzluqla. duzluca. xoşluqla. dadlılıqla. yaxşıca. iyicə. 

qolaylıqla.  

başvurmaq  dəğmək. yoxlamaq. barlamaq.  

başvurmaq  təşəbbüs edmək.  

başvuru  muraciət.  

başyama  başamı. yəmşək. başama. başamı. yaylıq.  
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başyarıq  başyarıt. başkömək. nazim. maavin.  

başyarıt  başyarıq. başkömək. nazim. maavin.  

başyazı  alınyazı. yazqı. yazı. yazım. dizgi. düzgü. dizgə. 

görgülük. taxlaq. sərniveşt. muqəddərat. 

başyazısı  qarayazı. yazğıt.  

başyazman  başkatib.  

başyol  - başyol: anayol.  

başyönətci  başdənətci. başmürəbbi. başmuraqib.  

başιpozuq  əsgəri olmayan, qarayaxa.  

bat  {"bat" sözündə bu anlamlar vardır: nabud. məhv. ziyan. zərər. 

iflas. qərq. }. 1. batı. - bat qara yel: batıdan gələn qara yel. 1. 

arxa. # bet. üz. 1. bat !: nabud ol !. məhv ol !. 1. bata. 

zəmin. zəminə. 1. batın. iti. dayanmadan. çapıq. tez. 

hızlıca. çapıq. yeyin. qıvraq. - bat ged gəl. - bat gətir. - bat 

dəğib gəldim. - bat gəldi yangedi: yeyin gəldi dayanamadı. 1. 

bat !: cum ! gomül !. 1. (batmaq <> basmaq < # > atmaq). - 

duman atır: duman batır. - bata bata gəlir: ata ata gəlir. - 

duman batır. duman basır, bürüryür: batar. - duman basdı 

bürüdü: duman batdı bürüdü. - bata bata: basa basa. təpə 

təpə. 1. bat <> bas. padar. batar. yüyrək. hazır. yeyin. 
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cəld. çapaq. fori. 1. ün. şöhrət. qudrət. etgili. 1. son. - 

bata ayağ: fatəhə. dua çanağı. 1. mat. tunaqı. donaqı. 

tunuq. donuq. boğuq.  

bat  bad. 1. bad (fars) (< vat (sanskirit) (yel). pat. bad. bat. bət. bəd. 

(- badιranğmaq: patlamaq - badramaq: patramaq). 1. şişik. 

yeyin. iti. - bada bad: padar. tez tez. dal ba dal. haydanhay. 

həsir hüsür. çalılıq ilən. - bada bada: böyük böyük. iri iri. qoca 

qoca. 1. bada. başlanğıç. əvvəl. birinci, ilkin mərhələ.  

bat  bət. 1. bətər. tünd. iti. bərk. ağır. 1. batı. bata. batış. 

batas. günbat. günbəd. günbatar. 1. təkəmiş. təkişi. 

təkimşi. təkimişi. tez. sabıq. çapıq. iti. tez. çap. çapur. 

çalıt (> cəld (fars)). yeyin. çapıq. çapıq. ildam. yıldam. - bat 

bat: pat pat. bət bət. çabıq çabıq. - bat bat: yeyin yeyin. 

qatraq. tez tez. çabuq çauq. iti iti. - batbat: bətbət: tez tez. 

çapıq çapıq. tələsə tələsə.  

bata  1. bat. batı. batış. batas. günbat. günbəd. günbatar. 1. 

bat. otur. otura. zəmin. zəminə.  

bata  1. güclu. 1. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. ğurur.  
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bata  bada. 1. (< batmaq). batası. bata. badazlı. battan. 

ədəbsiz. şaşqın. çolağ. iş bilməz. bacarıqlı. 1. bad. 

başlanğıç. əvvəl. birinci. ilkin mərhələ. 1. sonra. daha. 

başqa. qeyri: bundan bada bir nərsə yox.  

batacıq  qarabatacıq. qarabadamcıq. kiçik dənəli, qoyu ala, mor 

ərik çeşiti.  

bataç  badaç. badıç. badaş. bağdaş. çardağ. darbəst.  

bataq  1. (< tapmaq: övmək). metatez < tapaq. övgü. övmə. səna. 

mədh. tə‟rif. 1. metatez< tapaqçı. yaltaq. övən. 1. çamur. 

batağlıq. 1. gizli. gömülü. 1. çökülü, çamırlı topraq. 1. 

batan. batma başqası (xəsiyəti) olan. 1. pislik, kötülüklərlə 

dolu yer. 1. xəznə. - bataqa sıçan, əngində yığar. 1. batma, 

sınma, vərşikəstəlik durumu. batmaqa uğradan nərsə. - 

bataq adam. - bataq iş. - bataq ölçü.  

bataq  1. batıc. batmıc. çökgək. çökgən. cummuq. üzərinə 

ağırlıq edəndə çökən, batılan. 1. bulaşcaq. bələşik. 

batlaq. batalaq. kötülüklərlə dolu. - batağa düşdü. 1. 

xəznə. 1. borc. gedərgəlməz. 1.batqa. palçıqlıq. 1. 

gömçük. palçıq. çamır.  

- qarabataq: qarabatqaq: 1. qara tüklü, balıqla bəslənən, 
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qaqası uzun, sivri, güclü dəniz quşu. 1. bir görünən, bir itən 

nərsə, kimsə.  

bataq  1. batmalı. umsuz. umutsuz. qurtarılmaz. yox olmalı. 

yoxluğa uğayan. uğursuz. 1. batılan yer. suya batan yer. 

çamur. - qara bataq: bataqlı topraq. 1. batılan yer. xəznə. 

hamam. qaynarca. 1. vərşikəstə. 1. yağ. kir. çirk. - əlim 

yağlıdır. 1 batıq. gəvşək. turğun. durğun. ağır. - o çox 

durqun kişiymiş. 1. batqaq. batağlıq. çamırlı yer. cumca. 

batqaq. layqa. 1. yapanğ. qumluq. yeriməyi çətin olan 

yer. 1. cəza. (# tapaq: mükafat).  

- donmuş bataqları olan sibir çölü: tonğra. donğra. (< 

donğmaq).  

bataq  badağ. (< bağ. bağırdaq > bardaq > bada > badə). 1. 

bodur. kiçik. tıkır. dığır. tıxsın. bıxsın. tıxnaz. qıssa boylu. 

ovuq yapılı. cürə. cücə. 1. əxdə heyvan. 1. daşşaq. 1. 

kavlıc. fətq. ur. bez kimi çıxan. 1. təmbəl. əlacsız. 1. 

umursamaz. aldırışmaz. anlamazlığdan gələn. kut. qıt. 

duyqusuz. vurdumduymaz. 1. ək. quruq. əlavə. 1. yeni 

qurudulan üzümlərin aralarında qalan yaş dənələr. 1. 

camış balası. 1. şişik. iri. qalxız. qoğzaq.  
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bataq  badaq. 1. uzun tüklü köpək. 1. qoxuyan bir heyvan adı.  

bataqa  batqa. 1. qorunaqa yarar çuxurluq yaxu diklik. 1. qalxan. 

1. sipər. 1. xalqın toplantı yerı. 1. çuxur yer. qorunaqlı 

yer. dulda. - bataqa börk: ləbəli, yanlı börk. 1. yığıncaq yeri. 

(> patuq (fars)).  

bataqara  1. hay küy. 1. qayğılı. qussəli. məhzun. 1. sərt. çətin. 

gücünlü. zorunlu. toxa. çigit.  

bataqçı  1. arğuc. arğuş. ayağçı. aynaçı. səfsətəçi. məğlətəçi. 

muğalitəçi. 1. bax > aldatan. 1.borcun ödəməz kimsə. 

borcun yeyən. 1. sovyat. savyat. savyac. savraçı. müsrif. 

israfçı. 

bataqçı  batağçı. aldadan. fırıldaq.  

bataqçı  batdaq. 1. o kişi ki pulu batırır, yaxud borcun ödəmiyib 

yeyir, yadaki pulu saxlayanmayıb, savırır. 1. bataqlı. 

batıran. vərşikəst edən. 1. qallaş. kəllaş. kələkçi. 1. 

vərşikəstə.  

bataqçılıq  batmışın durumu. vərşikəstəlik.  

bataqxana  bataqçı yeri. boğazlayan.  
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bataqlamaq  badağlamaq. 1. bağdalamaq: ildik salmaq. ildik vermək. 

baldırın başqasının baldırına ilşdirmək. 1. batırmaq. 

yağlatmaq. kirlətmək. 1. qırqıncamaq. dövmək.  

bataqlaşmaq  1. bir nərsəyə qarşı salqılaşmaq. çırpışmaq. 1. biribirini 

döğmək.  

bataqlı  batmaqlığı, sulaqlığı çox olan yer. - bataqlı ova: batağı 

çox olan çöl.  

bataqlıq  1. batıqlıq. bətalət. gəvşəklik. turğunluq. durğunluq. 

ağırlıq. - o durqunluqla, iş görülməz. 1. batmaqlıq yer. 

batqaqlıq olan yer. 1. bataqçılıq. vərşikəstəlik. 1. batıq. 

batılıq. sazaq. sazan. sazlıq. qamışlıq. 1. batqaq. bataq. 

çamırlı yer. çalpa. çapuq. çamrul. layqa. 1. batqaq. 

batmaq. çamur. batıvıc. cipi. 1. sadır.  

bataqlıq  batğalıq. 1.azmanlıq. 1.çox, örən, yayranğ 

palçıqlıq.1.qağşaq. qavşaq. qayşaq. kavalıq. kovalıq. 1. 

çökəlgə. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. çəpəl. 

çipil. - yarı batağlıq, kiçik göl: çöngül.1. gömək. palçıqlı. 

çamırlı. 1. qaraçökəl. qozabad. 1.çamırlı, palçıqlı yer. 

sapal. sapıl.çəpəl. çapal. çapıl. 

- bataqlığı qurutmaq üçü çalım vuruldu. (çalım: çıxış yolu).  
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- donmuş batağlıq: donra. tundura.  

- yarı batağlıq kiçik göl: çöngöl. çüngöl. 

- batağlıqda yetişən qamış, saz: kovalıq. kavalıq.  

bataqsama  batma. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. götünmə. 

kötülənmə. pəsəlmə. pəsənləmə. pisəlmə. pəslənmə. 

yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. zəval. inhitat. 

bataqsamaq  dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. alçalmaq. 

solğuqmaq. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. 

düşgənmək. düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. 

nizul edmək. geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq 

çöküşsəmək.  

bataqünlüq  batagünlük. qaragünlük. daragünlük. qınlıq. qıtlıq. qaldıq. 

daldıq. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

batal batal  badal badal. (< bağ + dal: yoxluğ nəfy bildirən ək). bağsız. 

açıq açıq. açıq. yırtıq. sökük. dağınaqlığı göstərir: üzümü 

badal badal qırxdım getdim. başaçıq ayağyalın. yalınayağ. 

ayağyalın. lütüryan.  

batal bayraq  badal bayraq bax > badal badal. apaçılmış. ardına dək 

açılmış bayraq.  
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batal  badal. (< bağ+dal). bədil. bad. bəd. bada. bağırdaq. 1. 

nərdüvanın basamacları. bağları dalları. 1. yuvarlaq 

toğalaq nəsnə. çuxur tümsük. aşağ yoxuş. dik eniş. 

alçaq ucalığ: yol badallı. arba atır tutr. 1. tutqağ. türmə. 

xətər. əngəl. bənd: qanundan çıxanı badala basdırın. səndə 

bizə badal olub taxıldın ha!. badalın açıb qaçdı. badalın söküb 

getdi. 1. budaq. dal. sürgün. 1. bacaq. qıç. 1. (< bağdal). 

qozu içinin dörd qoldan hər biri. 1. (< bağdal). bağdağ. 

bağlı olan. əş. tay. dəng.  

batal  badal. 1. qaldırım. 1. əğimli, əğinik, əğik, yatıq, meyilli 

yer. 

batal  qaba. quba. qubad. gobud. gopud. ənkə.  

batala  badala. budalmış. dağılmış: badala qalmış kəsilib 

baxımsız buraxılan bağ.  

batalaq  1. batlaq. bataq. bulaşcaq. bələşik. kötülüklərlə dolu. - 

batağa düşdü. 1. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. qıtqanac. qıtanlaq. qabaq 

başlı. qabaq qafa. qabaq qafalı. 

batalaq  çalpav. çuxur.  
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batalan  badalan. 1. şişgin qaba yekə yayığ üz görkəm. 1. 

qabarığ gobud.  

batalaş  badalaş. top. - badalaşa tutmaq: topa bağlamaq.  

batalaşmaq  badalaşmaq. qadalaşmaq. əl bə yaxa olmaq.  

batalatlıq  basalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. iğitlik. yiğitlik.  

batallamaq  badallamaq. (< bağ + dal: yoxluğ nəfy bildirən ək). 

budamaq. dallamaq. açıp tökmək. pozmaq. söküb biçiyin 

şəklin dəğişmək. başqamaq. dəğişib tərs güc gülünc üzə 

salmaq. nərdivana basamaq pillə yapmaq.  

batam içi  badam içi. sanğıraq.  

batam  badam. - badam göz: çəkik göz.  

- badam barmaq: baş barmaq.  

- fırıx badam: qarqadələn. qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam. 

- badam dırnağ: uzunca, çəkik dırnağ.  

- fırıq badam: qarqadələn. incə qabıqlı, əllə qırılan badam.  

- fırıx badam: qarqadələn. 

- badam kimi yemişlərin ləpələri, içi: ləpə. qoz. dənə. qanız. 

qanzı. qınzı. qınız.  

- demoqrasını anlamaq üçün, qozla badamı seçə bilmək 
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gərək.  

- qoz, badam, fındıq qıran: qozqıran. qanızlıq. qanzılıq. 

qınzılıq. qınızlıq. dənəlik.  

batam  badam. - daş badam: qabığı bərk badam (# diş badamı).  

- çox yumşaq qabıqlı badam çeşiti: qarqa dələn. fılıx 

badam.  

batamaq  badamaq. (< bağ + dal). balamaq. doldurmaq.  

batamcıq  qarabatacıq. qarabadamcıq. kiçik dənəli, qoyu ala, mor 

ərik çeşiti.  

batamcıqlaşmaq  badamcıqlaşmaq. dodaq dodaqa 

öpüşmək.  

batan  1. bağdan. batıqan. bağadur. iş yönəltən. cəsarətli. 1. 

dımırıqla bir kərədə yığılan ot. 1. badan. birləşmə yeri. 

bitişmə otağı. 1. batar. batov. bətov. batro. qatı. sərt. 

güclü. zorlu. 1. dirgənlə bir kərədə toplanan ot yığını. 

bağ. biçilən quru ot dəməti.  

- batan edmək: quru otları yığın halına gətimək.  

- gün batan uğur: günbadrama. öğlədən sonra.  

batan  1. qaranlıq. (# təpən > taban. ışıq.) 1. qarıq. batılan. 

qaralan. çökgən. 1. tombat. dominant. başat. başqat. 
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buyraq. buyrat. basqan. hakim. vali.  

- günbatan. gün batar. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. 

güneni. günendi. günəndi. günaşdı. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

- günün yaşan, yatan, batan çağı: aşam. yaşam. aşqam. 

yaşqam. axşam. yaxşam.  

batanla  quru otları bir öbək halına gətirmək.  

batanlamaq  yığıb qalamaq. dımırıqla otu yığıb qalamaq.  

batanlıq  başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batqanlıq. batqalıq. 

buyraqlıq. buyratlıq. tombatlıq. dominantlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.  

batar  - gün batar: batı. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. 

güneni. günendi. günəndi. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün 

uçur. gümün. gömün. qurub. ğurub.  

batar  1. batan. batov. bətov. batro. qatı. sərt. güclü. zorlu. 1. 

batarış. tikan. 1. axşam üstü. 1. ev. qonut. dayirə. 1. 

badar. < metatez > təpər. padar. gurultuyu, tezliyi, tələsməyi 

bildirir. - badar badar: padar padar: patır patır: təpər təpər: 

təpə təpə: qaça qaça.  

- batar qılmaq: badar qılmaq. səslə çarpmaq, itmək.  
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batar  patar. 1. batılan, qalanan, qalınan yer. vətən. ev. qonut. 

ocaq. qat. yurd. 1. kiralıq ev. - batarçı: kiraçı. 1. bətər. 

soy. quşaq. tuxum. - bətərivə lə'nət: zatıva qara. 1. güclü. 

yeyin. çapat. - batar batar: padar padar. 1. bətər. ali. ulu. 

üstün. yaxcı. 1. axşam. gün batar çağı.  

batara  badara. təşt. təknə. böyük paltar yumağ qabı.  

bataraq  iti. yüyrək. yeyn.  

batarçı  kiracı.  

batarçılıq  düşərçilik. qədərçilik. fatalizm.  

batarış  batar. tikan.  

batarıvlu  badarıvlu. bacarıqlı. əlindən hər iş gələn. yaratıcı. usta.  

batarqən  batarkən. - gün ağarkən,qalxanlar, gün batarkən yatanlar. 

batarlamaq  badarlamaq. bir imkan yaratmaq.  

batarlavçu  badarlavçu. bəcərikli. hazırcəvab. açıqgöz. işbilir.  

batarlı  badarlı. bax > badarlavçu.  

batarna  badarna. (< badal). cədbəlli böyük evlək. kərdi.  

batarsız  badarsız. çarəsiz. ümitsiz. qaçınılmaz. vacib.  

- badarsız yanqız malın soyar: çarəsiz olan tək heyvanını 

kəsər.  
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batarsızdan  badarsızdan. çarəsizliktən. icbarla. məcburi.  

- badarsızdan məndə bardım alayqa: çarəsizliktə mən də 

getdim oraya.  

batartıq  badartıq. təmmun oniki igirmi ikisinin arasındaki qünlər.  

batas  (< bağ+daş). 1. xərmən töküntüsündə sap saman çör 

çöplə qarışıq əkin dənələri. 1. çör çöp. püsgül. dalaş. 

pislik. kir: badaslı üzüm. 1. batış. bat. batı. bata. günbat. 

günbəd. günbatar.  

batası  batası!. öləsi!. yox olası!. əksik olsun. görülməyəsi!. 

gömüləsi!. yerə girəsi!. 

bataş  1. badaş. bağdaş. ortaq. bir yerdə olanlar. 1. badış. 

bağdaş. tağ. - üzüm tağı. 1. bağdaşığ. bağdaş. əməkdaş. 

birlikdə iş yapanlar. həmkar. 1. ortaq. bir yerdə olanlar. 1. 

arxadaş. yoldaş. 1. bağdaş. badıç. badaç. çardağ. 

darbəst.  

bataş  badaş. balaş. paydaş. paylaş. (> padaş (fars)). iyili kötülü 

bir işdən düşən pay. paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. ücrət). 

batav  batava. bitiv. dəlil. güc. qanıt.  

batava  badava. alayına. alaylay. parasız. açqasız. akcasız. - 

badava kimi: müfdəsinə. alaylayca.  
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batavar  son. aqibət.  

batavçı  bitivçi. 1. tanıq. şahit. güc verən. tanıqlayan.  

batavlı  bitivli. tanıqlı. bitilə bilən. isbatlı.  

batavsız  bitivsiz. dəlilsiz. gücsüz. qanıtsız.  

batay  qurbanlıq.  

batayan  batlayan. batıran. batıcı. basıran. baslayan. basayan. 

basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

batbaq  çatbaq. alçaq. bodur. qısa boy.  

batbaraq  buğda saxlamaq üçün quyu.  

batcaq  > padşah. bata bilən. güclü. batar. bətər. bətcik. ulu 

batcaq: böyük padşah.  

batça  əsgi qaraçay şaman törənlərində oynayan edən 

dəliqanlı.  

batə  badə. 1. (bada < bardaq < bağırdaq < bağ ). bax > badağ). 

(> badə (fars)). 1. oqra. idiş. bardaq.  
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batı  1. gün batsıq. gün batısı. qərb. 1. savaq. soyuq. - ısıq 

savuq: doğu batı. 1. bat. bata. batış. batas. günbat. 

günbəd. günbatar. 1. batış.  

- güney batı yeli: qara yel.  

batı  batıq. 1. batu. quvvətli. igid. yiğit. 1. batı yönü. batsıq. 

gün batısı. 1. aşaq. duluncaq. günendi. 1. ağır. yavaş. 

gec. 1. yuğun, qalxıq, batın, qalın, bold. olan biçik, cızıq, 

xədd.  

batı  gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. günendi. 

günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün 

uçur. gümün. gömün. qurub. ğurub. qaraq. günbatısı. 

ğərb. ğərb. məğrib. günendi. günindi. - kəndin 

günendisidə tarla. 

1.alt. avrupa. aşağı.  

- qarağıdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel: qarabı. 

qarağıl. qarayel. ğərbi.  

- batıdan gələnlərin kötüsü: aşağıların bayağısı.  

- batıquzey yeli: qarayel. yağmır gətirən yel. 

- batı yeli: günbatısı.  

- batı yeli: qarqayeli.  
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- güneybatıdan, batıdan əsən yel: qaraman. qarayel.  

- quzey batıdan əsən iti yel: qaranğı yel.  

- quzeybatı: - quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, 

gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# 

kəşişləmə: güneydoğudan əsən yel).  

- qüneybatı: - güneybatıdan əsən soğuq yel: qaraçam.  

- batıda yüksələn, yağmırlı bulut: kavqa bucağı.  

- güneybatı. batıgüney: cinubi ğərbi. cənubi ğərbi.  

batıc  alçaq. çuxur. dərin.  

batıc  batıc. batmıc. bataq. çökgək. çökgən. cummuq. üzərinə 

ağırlıq edəndə çökən, batılan.  

batıcı  1. batlayan. batayan. batıran. basıran. baslayan. 

basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. 

pasıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. 

gömən. göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə 

gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. incitici. dəlici. iğnəli. 

sapaqlı. çapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. bucaqlı. burcaqlı. 

quşəli. kinayəli. - sapaqlı topaqlı, toxunaqlı, kinayəli 
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davranmaq, qonuşmaq: iğnələmək. 

- sivri, iti, dəlici, batıcı çıxıntı: tikən. dikən. tikan. 

- tərs, iti, batıcı söz: dik söz.  

batıç  > paşot, peçat. damğa, möhür.  

batıç  badıç. badaç. badaş. bağdaş. çardağ. darbəst.  

batıçılar  batqıçılar. qaraqıçılar. qaraqçılar. ğərbiyyun. ğərbçilər.  

batıçılıq  ğərbzədəgi.  

batıq  (patıq). {qalıq > qarıq. dalıq. darıq} 1. çarasız, çıxılmaz, 

batıq durumlu. 1. nərsədən bol bol qalaqlanmış, 

dalığmış. 1. uğruq. oyquq. məşqul. 1. hər hanki 

dərinlikdə qərq olmuş. məğruq. 1.batıq iş, kimsə, nərsə. 

ıslaq. kölgəli. işgilli. bulaşıq. 1. quytu, kovtu yer. çuxur. 1. 

qərq olmuş. boğuq. boğulmuş. məğruq. 1.batmış. çuxur ( 

< kövul < kov). içərlək. 1. itik. 1. vərşikəst. 1. qırpa. qırca. 

qırıc. kəsrə. kəsər. zərər. ziyan. 1. qərq olmuş. 

məğruq.1.yıxıq. yıxılmış. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. vərşikəst. 1.gömül. boğuq. 1.alakir. ələgir. 

alaqır. bulaşıq. kifir. kəsif. 

- gənəl, bayağı olub, ayağ altı ged gəl yeri: qoltuq. patıq. 

batıq.  
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batıq  basıq. basıx. 1. bataq. batlaq. 1. ırmaq, sulu yerlərin 

dərin, çuxur bölümü. 1. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. 

fasid. altaq. alaqut. tutuq. mürdar. 1. bataq. gəvşək. 

turğun. durğun. ağır. - o çox durqun kişiymiş. 1. vərşikəst. 

1. vərşikəstə. 1. batağlıq. 1. içinə bükük. əzik. 1. əkimin 

igirmi dördü qasımın biri arasında doğanların bürcü. 1. 

içinə bükük, yassılanmış. cumuq. - batağlıq. - burnu batıq: 

burnu qısıq. 1. tezlik. tetik. darqınaq. çapıq.  

- burun burunlu: basıx burunlu.  

batıq  batığ. aşlı. aşüqü. bulanıq.  

batıqan  1. batan. 1. qaz yağı. - batıqan lampa: qaz lampası. 

zənburi.  

batıqıl  yoxsul. kasıb. fəqir. səfil.  

batıqlıq  1. batağlıq. bətalət. gəvşəklik. turğunluq. durğunluq. 

ağırlıq. - o durqunluqla, iş görülməz. 1. baynaq. pislik. 

kifirlik. 1. qoşuqluq. qarışıq. məxlut. məmzuc.  

batıqlıq  alakirlik. alaqırlıq. ələgirlik. bulaşıqlıq. kifirlik. kəsafət.  

batıqmaq  batmaq. vərşikəst olmaq.  

batil olmaq  atılmaq.  

batil  bax > batıl.  
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batıl  batil. geçgin. keçgin. keçmiş. ötmüş. savılmış. qaralmış. 

qərəlmiş. baslı.  

batıl  batmış. 1. boş. dağılmış. cummuş. dəğərdən gedmiş. 1. 

iyid. bərk göz.  

batılan  1. basılan. paletqa. paltaq. qoyulan yer. 1. bət. pis.  

batılan  batan. qarıq. qaralan. çökgən.  

batılıc  ğərbzə.  

batılıq  batağlıq.  

batılılar  batlılar. qaraqılar. qaraqlar. ğərbiyyun. ğərblilər.  

batılımaq  batmaq. cummaq. gömülmək.  

batılırmaq  batınılmaq. qərq olunmaq.  

batılmaq  1. basılmaq. sancılmaq. yenilmək. sınmaq. - yağı batıldı. 

- qoşun batıldı. 1. gömülmək. batmaq.  

batılmaq  batınmaq. qərq olmaq.  

batım  - gün batımı: axşam. ğurub.  

batım  1. batma boyu. boy. dərinlik. ümq. 1. sivri bir alətin 

saplanması.  

batımcan  badımcan. - acı badımcan: işə yaramaz nərsə. - bostan 

badımcanı: topaq badımcan.  

- qərəbadımcan: patlıcan. qaraoğlan.  
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batımcan  badımcan. bütükə. patlıcan.  

batin  (< bat: kök). batın. içdə olan. için.  

batın  1.> bətn(ərəbi)). iç. həqiqət.1.ağır. yavaş. yubat. gec. 1. 

basın. batman. bastı. bastanaq. yenin. enin. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. 

qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar.  

- bir batında: bir kərədə, dəfədə. 

batın  çeviklik. itilik. çabıqlıq. yeyinlik. - batın atın mindi. - batın 

getdi batın gəldi.  

batına  badına. elə həmən zaman. həmən an ləhzə. o an. - kimi: 

gələn badına: gələn kimi. dan atan badına: dan atan zaman. 

dan atar atmaz.  

batınılmaq  batılırmaq. qərq olunmaq.  

batınmaq  1. batmaq. dəymək. toxunmaq. soxunmaq. 1. 

satlanmaq. qalxınmaq. qoğzanmaq. qudranmaq. 

ürəklənmək. cürətlənmək. təpgilənmək. təhrik olmaq. 1. 
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taxınmaq. təyünmək. təkünmək. dəğünmək. sancınmaq. 

nərsiyə batıb durmaq. batınmaq. ulanmaq. bulanmaq. 

sıvaşmaq. girbatmaq. giriftar olmaq.  

batınmaq  batılmaq. 1.qərq olmaq. 1.dürtünmək. saplanmaq. 

dirənmək.  

- gün batınmaq: gün batmaq: gün dinlənmək. gün dinənmək. 

gün enimək. gün ənmək. gün aşmaq. gün uçmaq. gün 

uçunmaq. gün gümünmək. gömünmək.  

batır  1. badır. batağlıq üzərindəki tümsəklər. nəmli yerlərdə 

topraqta oluşan kiçik təpəcik. 1. bax > batur. 1. baotar. 

qəhrəman. qorxusuz. cəsur.  

- badır töbə: qarıncaların törəttiği kiçik təpə biçimində qarınca 

yuvası.  

batır  barda. 1. şişk, tomurcuq nərsə. topraqda olan 

qoğzaqlıqlar, təpəciklər. 1. körpə. bala. uşaq.  

batır  batur. bağtur. bağadur. 1. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. (# kəvrəmən: yumşaq, 

səssiz, dinc olan). 1. atılqan. qonur. cəsur.böğə. buğa. 

yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. basal. başal. bahadur. 

boğatur. igit. dəli. qolçomaq. güclü. qolçomaq. atqal. 
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quvvətli. iriyarı. qalavatlı. iyid. pəhləvan. dəliqanlı. qaltaq. 

çaltaq. dadaş. iğit. atıq. yügürt. quduruq. quşqurt. qataq. 

qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. 

cəsur.cürətli.  

batıraq  batraq. mızraq. qarğı.  

batıraqan  badıraqan. badımcan.  

batıramaq  badıramaq. 1. buzağılmamaq. - iynək badıraqandı: inək 

buzağıladı. 1. yapraqlanmaq. çiçək açmaq. - yaz gəlgənləy 

gögət dirəklər badıraydıla: yaz gəlincə yemiş ağacları çiçək 

açıyırlar.  

batıramaq  badıramaq. bardamaq. 1. barlanıb varlanmaq. ağacların 

yapraqlanıb çiçəklənməsi. 1. balalamaq. doğmaq.  

batıran  batlayan. batayan. batıcı. basıran. baslayan. basayan. 

basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

batıraz  nart nağıllarında bir qahramn adı.  
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batırıcı  - qulağ batırıcı: kar edən səs.  

batırılmaq  1. alınmaq. 1. sayınmaq. sağınmaq. sarınmaq. 

qurşanmaq. taxınmaq. süslənmək. 1. soxulmaq.  

batırılmış  - iğnə batırılmış kimi olmaq: iğnələnmək. iğnə iğnə olmaq.  

batırım  topulmaq. təpilmək. saldırma. həmlə.  

batırınmaq  saplanınmaq. sancınmaq. dürtülmək. dürtüklənmək. 

soxlunmaq.  

batırış  saplayış. dürtüş. sancış. soxuş.  

batırqanmaq  batırlanmaq. atılqanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. 

yiğitlənmək. güstaxlanmaq. quşquranmaq. quduranmaq. 

cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

batırqantırmaq  batırqandırmaq. batırlandırmaq. atılqandırmaq. 

yügürtləndirmək. ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. 

güstaxlandırmaq. quşqurandırmaq. qudurandırmaq. 

cəsarətləndirmək. cürətləndirmək.  

batırqay  batırğay. igit. igitgin. ürəkli. atılqan. cəsurca. ürəklə. - 

batırğay davranış: cəsurca hərəkət. - batırğay savaşmaq: 

ürəklə savaşmaq. - batırğay topulmaq: cəsurca təpilmək. 

basılmaq. basmaq. atılğan saldırmaq. - batırğay yapışmaq: 

cəsurca başalmaq. ürəklə girişmək.  
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batırlan  batlan. qahraman.  

batırlanmaq  batırqanmaq. atılqanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. 

yiğitlənmək. güstaxlanmaq. quşquranmaq. quduranmaq. 

cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

batırlanmaq  sovmanlanmaq. şişmək. boysanmaq. yürəklənmək. 

meydan oxumaq.  

batırlantırmaq  batırqandırmaq. bax > batırqandırmaq.  

batırlıq  1. ərkəklik. mətlik. yiğitlik. 1. qəhrəmanlıq. cəsarət.  

batırlıq  batırlığ. qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. 

qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. 

yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. 

ataqanlıq. bahadürlıx. yiğitlik kişilik. cürət. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. 

batırma  bulama. bələmə.  

- öğrəşib yaşayan aparır, yaşayıb öğrəşən batırır. 

batırmaq  (bit <> bat <> tip <> təp <> tap) 1. bitirmək. tapırmaq. 

təpmək. tipirmək. təpirmək. 1. çaplamaq. saplamaq. 

çalbuşlamaq. bulamaq. bələmək. çəlpəkləmək. 

çalbıqlamaq. yapışqanlamaq. 1. məhv edmək. pərişan 
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edmək. - pulsuzluq bizi batırdi. - vuruş oları batırdı. - savaşa 

batan savaşla batsın. yenilmək. sınmaq. təslim olmaq. - 

döğüşdə batırdı. - onla üzü bə üz gəlsən batarsan. 1. 

yaqmaq. ziyan vermək. 1. bataqlamaq. yağlatmaq. 

kirlətmək. 1. qırmaq. qəhərləmək. qələb çalmaq. məğlub 

edmək. - tanrı qırsın. - tanrı batırsın. 1. məhv edmək. - 

səni bu işlə batıracağam. 1. sancmaq. saplamaq. 

taxmaq. soxmaq. tikmək. - arabanı çamura saplayacaqsız. 

- pərçəmi sapla. - sancağı sapla. - əlimə iğnə sapladı. 1. 

sınğırmaq. sınğdırmaq. içərimək. çoxura qoymaq. 

gizlətmək. gömmək. 1. sancıtmaq. saplatmaq. taxmaq. 

soxdurmaq. - bu qazığı (böyük mıxı) çayırın ortasına saplat. 

1. sındırmaq. pozmaq. qırmaq. məğlub edmək. 1. 

taldırmaq. daldırmaq. soxmaq. 1. gömmək. örtmək. 

basırmaq. quylamaq. saxlamaq. gizləmək. 1. gömmək. 

örtmək. quylamaq. nərsəni nərsiyə soxmaq. təpmək. 1. 

alamaq. bulamaq. 1. pozmaq. xərablamaq. 1. qadamaq. 

taxmaq. sancmaq. 1. sancmaq. saplamaq. 1. 

mandırmaq. bandırmaq. quşatmaq. 1. dövmək. vurmaq. 

çarpmaq. toxumaq. toxunmaq. toqımaq. dövülərək 
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sərtləşdirmək. götürmək,.  

- özün batırmaq: tumanın doldurmaq donun doldurmaq.  

batırmaq  1.(qaqıya, xıxa). bulamaq. bələmək. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

1.boğmaq. bastırmaq. - bu gurultu radyo səsin boğur. 

1.bulaşdırmaq. pisliyə sıvaşdırmaq. pisləmək. 

müləvvəsləmək. 1.bulaştırmaq. bulamaq. bələmək. 

1.qasqalamaq. qısqalamaq. dürtmək. dirətmək. 

saplamaq. 1.saplamaq. qasqalamaq. qısqalamaq. 

dürtmək. dürtükləmək. sancmaq. soxmaq. 

1.talqınlaşdırmaq. daldırmaq. qapıldırmaq. 1.qatmaq. 

qarmaq. soxmaq. girdirmək. daldırmaq. 1.yoxsunmaq. 

itirmək. qeyb edmək. - bütün varın yoxsundu. 1.basmaq. 

soxmaq. itmək. təpmək. qaqlamaq. qaqılamaq: 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

qaqalamaq. 1. batmaq. qarablamaq. qarablanmaq. 

qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. 

qaqaralamaq. qaqarlanmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. 

çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. 

kütcəlmək. qatınmaq. manğlanmaq. banğlanmaq. 
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yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. düşgümək. 

çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, qutsuz, 

şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

- diş batırmaq: dişləmək.  

- bir işi batırmaq: qulağı əlində qalmaq.  

- iş yarıtmaq, batırmaq: iş edmək.  

- tumanın batırmaq: tumanına sıçmaq. donuna yapmaq.  

- yerin batırmaq: altın ıslatmaq. işləri korlanmaq. 

batırsıramaq  ürəklənmək. ürək tapmaq. güclənmək.  

batısı  axşam çağı. aşqam. günaşa.  

batış  1. badış. badaş. bağdaş. tağ. - üzüm tağı. 1. batas. bat. 

batı. bata. günbat. günbəd. günbatar. 1. batı. 1. bayış. 

(gün bayış: gün batış). batı. gün batar. gün batış. sazqaqlıq. 

patqaq. 1. iflas.  

batış  batma. 1. çöküm. çöküş. dalış. dalma. içinmə. içənmə. 

keçinmə. keçiş. keçmə. sapış. sapım. gömüş. girişmə. 

1.fəlakət. təprəm. sarsıntı. 1.basış. təpiş. təkiş. dəğiş. 

taxış. çarpış. vuruş. atış. itiş. tutuş. giriş. düşüş. düşmə. 

döğüş. çalış. qapış. yarış. 1.gömüş. qumuş. ğurub. 

1.batma. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. 
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sındırqı. qırılma. qırılış. qırğılış. yenmə. yengiliş. yenilgi. 

yenilgiş. yenilmə. basılış. basılma. dağılma. dağılış. 

yıxış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. devrişmə. devriliş. 

düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. məğlubluq. şikəst. 

həzimət. 1. antitez. - atış batış çəkiş: tez. antitez. səntez. 1. 

fəlakət. - batışına, fəlakətinə yol açmaq: qanına çörək 

doğramaq. 

- günəşin batış çağı: gəlinaldadan. 

- günbatısı: 1. batı. ğərb. məğrib. 1. batı yeli. 

batışa  1. gücləmə. üstələmə. 1. çətin tutan.  

batışamaq  üstün gələ bilmək.  

batışışmaq  saplaşışmaq. dürtüşmək. sancışmaq. soxuşuşmaq.  

batışlamaq  bədişləmək. rəzil edmək. aşağılamaq.  

batışlı  badışlı. yüzqarası. ayıb. rəzil.  

batışlıq  bədişliq. rəzalət.  

batışmaq  anlaşmaq.  

batışmaq  batmaq. qumuşmaq. gömüşmək. ğurub edmək.  

batıştırmaq  batışdırmaq. saplatışdırmaq. dürtüştürmək. 

sancışdırmaq. soxuşdurtmaq.  

batıştırmaq  güclə yatıştırmaq. sərkub edmək.  
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batıvıc  batağlıq.  

batqa  1.bataq. palçıqlıq. 1.dal. suç. pozaç. pozuç. qabart. 

burdaq. sapaq. azma. günah. doğru yoldan sapma. 

batqa  bataqa. 1. ağra. dara. ağır davranma. ağırlıq. yüklük. 

yavaşlıq. ( <> bətaət (ərəb)). 1. şiş. sivilcə. dolama. çiban. 

1. qabarcıq. qabarlı. ağım. yüksək. 1. batağ. zığ. palçıq. 

pislik. çamır. vıcık. 1. batğa. tabğa. tabağ. düz, saf taxda.  

batqaq  - qarabatqaq: qarabataq: 1. qara tüklü, balıqla bəslənən, 

qaqası uzun, sivri, güclü dəniz quşu. 1. bir görünən, bir itən 

nərsə, kimsə.  

batqaq  1. batağlıq. 1. bataq. batağlıq. çamırlı yer. cumca. bataq. 

layqa.  

batqaqlanmaq  batağlıq halına gəlmək.  

- asırı yağqandan yol batqaqlandı: yağmurun çox 

yağmasıyla yol batağlıq duruma gəldi.  

batqal  1. yaramaz. işləməz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. 1. qapdal. gobud. qaban. 1. 

batur. bağadur. bahdür. qəhrəman. iğit. 1. sallaq. aslaq. - 

batqal, aslaq, sallaq qaş: qaş qabaqlı.1. asalaq. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanğal. çöngəl. 
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büklüm. burqu. gerəlti. mane'. 1. xəndəq. duzağ.  

- batqal quyu: kor quyu.  

batqalı  dallı. suçlu. burdaqlı. sapaqlı. günahlı doğru yoldan 

sapıq, sapmış.  

batqalıq  batağlıq. 1.çox, örən, yayranğ palçıqlıq. 1.batqanlıq. 

başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. buyraqlıq. 

buyratlıq. tombatlıq. dominantlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik. 1. qağşaq. qavşaq. 

qayşaq. kavalıq. kovalıq.  

- batağlıqda yetişən qamış, saz: kovalıq. kavalıq.  

batqamaq  badğamaq. 1. bağdamaq. bükmək. özəlliklə ayağı 

qətləmək. gürəştə sarmaya almaq. sarmalamaq. ayağ 

yaqalamaq. çəlmə vurmaq. 1. bağlamaq. yaxalamaq. 

çəlmələmək.  

batqan  1. badqan. çəmçə. böyük qaşıq. malağa. 1. batuq. 

batman. ağır. gərin. giran. dəngin. səngin.  

batqan  yatqan.  

batqanlıq  batqalıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. 

buyraqlıq. buyratlıq. tombatlıq. dominantlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.  
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batqar  tarlada kəssəkləri döğüb oğmaq üçün arac.  

batqat  batmış. battaq. bətbəxt. bataqatçılıq.  

batqı  1.batqınlıq. iflas. vərşikəstəgi. 1.düşüş. düşmə. iflas. 

vərşikəslik. 

batqı  batma. vərşikəslik. iflas.  

batqıc  basqıc.  

batqıçılar  batıçılar. qaraqıçılar. qaraqçılar. ğərbiyyun. ğərbçilər.  

batqın  (nıq <> qın) batnıq. 1. gözəl. simpatik. sevimli. tın. qonur. 

qonaq. ruhlu. yaxımlıq. uyqun. görk. yaxışlıq. 1. dərin. 

çuxur. çökük. 1. müflis. yazıq. işi pozuq, xarab. 1. batmış. 

çökük. çökmüş. 1. batıq. basıq. bulqın. bulın. bulanıq. 

fasid. altaq. alaqut. tutuq. mürdar. 1. taşatın. yumuq. 

cumuq. yaşın. yaşrın. gizlicə.  

batqın  1. müflis. 1. dərin. çuxur.  

batqınlıq  batqı. iflas. çöküklük. çuxurluq. dərinlik.  

batqınlıq  çöküklük.  

batlaq  1.patuq. patıq. 1.batalaq. bataq. bulaşcaq. bələşik. 

kötülüklərlə dolu. - batağa düşdü. - yaddan çıxarma 

batlağı: unutluq, unutma çuxuru, dərəsi, quyusu.  
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batlama  baslama. bazlama. qaplama. qablama. nərsəni nərsənin 

içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. örtləmə. 

təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt.  

batlamaq  1. paltarları sərtləşib parlaq edmək üçün yapışqan 

maddəyə batırmaq. 1. nəyi nəyə batırmaq. bulamaq.  

batlan  1. batırlan. qahraman. 1. artırımlı.  

batlanış  badlanış. ululuq. ulumsulıq. boysanış. mənlik. danğarış. 

kibr. 

batlanmaq  bətlənmək. güclənmək. yellənmək. - yel batlanır: yellənir. 

güclənir.  

batlantırmaq  badlandırmaq. qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə 

quşqurtmaq. qamçılamaq. təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, 

cürət, quvvət vermək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. quvvəti 

qəlb vermək.  

batlayan  batayan. batıran. batıcı. basıran. baslayan. basayan. 

basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 
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qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

batlı  badlı. qolı qovli. tavli. tapli. batli. bətər.  

batlıq  soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. 

durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. 

sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. 

edgisiz. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 

axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa.  

batlılar  batılılar. qaraqılar. qaraqlar. ğərbiyyun. ğərblilər.  

batma  1. vərşikəstəlik. 1. qərq olma. 1. batış. çöküş. çökmə. 

dağılma.  

- gəgrək batma: gəgrəkdə duyulan sancı.  

batma  batış. 1.çöküm. çöküş. dalış. dalma. içinmə. içənmə. 

keçinmə. keçiş. keçmə. sapış. sapım. gömüş. girişmə. 

1.batış. sarsıntı. təprəm. fəlakət. 1.çöküş. yıxılma. inhitat. 

1. iflas. vərşikəslik. 1. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. 

sınış. sınğış. sındırqı. qırılma. qırılış. qırğılış. yenmə. 

yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. basılış. basılma. 
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dağılma. dağılış. yıxış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. 

məğlubluq. şikəst. həzimət. 1. gömülmə. 1. çöküm. 

inqiraz. 1. başdanqara. yoxalma. məhvolma. qarışma. 

pərişan olma.1. bataqsama. yozlaşma. pozlaşma. 

yıxılma. götünmə. kötülənmə. pəsəlmə. pəsənləmə. 

pisəlmə. pəslənmə. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. 

nizul. zəval. inhitat. 

- birinin batmasına yol açmaq: qanına girmək.  

- birinin batmasına yol açmaq: qanına girmək.  

: - gən ağızlı, saplı iri su qabı: kavış. qamış. məşgəfə.  

- üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma: qaraçökəl. pis 

cürə pozulma, batma. rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq. vərşikəslik.  

- qarabatma: kökü yeyilən bitgi türü.  

batmaq  1. ( t <> s ) basmaq. çökmək. oturmaq. - bu yapının bir 

yanı basmış. - işlər məni basacaq. dalmaq. girmək. 

düşmək. qaruqmaq. 1. çığatay. durmaq. dayanmaq. 

davam edməyi göstərir. - bağırıb batmaq: çığırıb qalmaq. - 

deyib batmaq: diyə qalmaq. - gün çatdı sona bata batdı: batıb 

getdi. 1. yox olmaq. itmək. - var yoxum batdı. 1. nifuz 
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edmək. 1. sinğmək. sınğmaq. çuxura gora soxulmaq. 

gizlənmək. 1. ( içəri, içinə) talmaq. dalmaq. soxulmaq. - 

qazma toprağa daldı. 1. batıqmaq. vərşikəst olmaq. 1. (gün) 

tolunmaq. yaşınmaq. 1. öprümək. quyu, aşağ çökmək. 1. 

tıqramaq. tıvramaq. tikmək. sancılmaq. soxulmaq. 1. 

basmaq. qurmaq. - qası badım: ağıl düzədim, basdırdım. 1. 

qözdən itmək. 1. batılmaq. gömülmək. taşaymaq. 

gömülmək. 1. batağlıq. çamur. 1. güc arxalı (vasitəsilə) 

aparmaq. zorlanmaq. gücənmək. güclənmək. basa 

düşmək. yüklənmək. 1. (t <> y >) baymaq: yatmaq: 

yaşmaq. gömülmək. basılmaq. günbayış: günbatış. 1. 

batmaq. yerləşmək. çökmək. çöküv. summaq. cummaq. 

dalmaq. dərinə düşmək. çuxurlaşmaq. dibə süzmək. 

qarq olmaq. dulunmaq. geyb olmaq. görünməmək. 

qabrılmaq. girmək. örtülmək. gün girdi: batdı. 1. utmaq. 

üstün gəlmək. zor gəlmək. basmaq: güc gəlmək. - 

batanmasan: (bat: güc) zor gələnməsən (bunları tutuşdur: 

batmaq: basmaq: taqmaq: atmaq. ). 1. gücün əldən 

verilməsi. yox olmaq. - gün battı: soldu. öldü. 1. bataqmaq. 

dibəlmək. soxulmaq. qərq olmaq. 1. danılmaq. 1. 
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çunqumaq. cumramaq. cummaq. çimmək. dalmaq. 1. 

dəğərdən düşmək. gözdən itmək. 1. ad. palçıq. çamır. - 

batmaq çalmaq: palçıq bulaşdırmaq.  

- gün daşaydı: günəş battı.  

- gün bulutqa daşaydı: günəş buluta gizləndi.  

- gözləri içinə daşaydı: gözləri çöktü.  

- batmaq çaqmaq: çamur bulaştırmaq.  

- yasa batmaq: qaralar geymək.  

batmaq  1. bələnmək. bulanmaq. 1. dalmaq. 1. itmək. yoxalmaq. 

xərablanmaq. 1. çökmək. münqəriz olmaq. pozulmaq. 1. 

qərq olmaq. 1. incitmək. toxunmaq. 1.qararmaq. - gün 

qarardı, sən gəlməz oldun. 1.üstün gəlmək. üstələmək. 

qələbə çalmaq. 1.bitmək. dalmaq. dalınmaq. dolunmaq 

(# doğmaq). yaşmaq. - günəş doldu. 1.ortalıqda 

görünməmək. əksilmək. əsginmək. tozlaşmaq. 

dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. itmək. 

ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq. qeybolmaq. 

1.basılmaq. gömülmək. cummaq. dalmaq. dərinliyə 

enmək. 1.batışmaq. qumuşmaq. gömüşmək. ğurub 

edmək. 1.qararmaq. - gün qarardı. 1.batırmaq. 
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qaranmaq. qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. 

qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. 

qaqarlanmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

- qana batmaq, bulanmaq: qanlanmaq.  

- gün batmaq, uçmaq, yaşmaq: gün anasına qavuşmaq. gün 

anaya qavuşmaq. gün anaya enmək. 

- gün batmaq: gün dinlənmək. gün qavuşmaq. axşam 

düşmək.  

- günlə doğan, günlə batar. - o keçən günlərə gömüldük. - 

anılara gömülmüş, yol alıdı getdi. 

- gözə batmaq: göz götürməmək: tikən, tikan olmaq. 

- adı batsın: dəfolsun. yox olsun. ortadan qalxsın. 

- ağlına batmaq: gözü kəsmək. gözü su içmək. 

yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək.  

- qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq: qəflətə düşmək, 
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basınmaq: qəflət edmək: koralmaq. anmazıqmaq. 

aymazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. dalqınıqmaq. 

uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq.  

- gün batmaq: gün qavuşmaq. axşam olmaq. batsınmaq.  

- gün batmaq: güninmək. günenmək. axşam, qaranlıq 

düşmək.  

- gün batmadan, qorxunc olaylar endirildi (üz verildi). 

- uğru itmiş, batmış: toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq 

üz. qayğılı. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın.  

- dincliyi batmaq: çətinliyə, güclüyə güclünlüyə, sıxıntıya 

girmək, düşmək.  

- gün batmaq: gün batınmaq: gün dinlənmək. gün dinənmək. 

gün enimək. gün ənmək. gün aşmaq. gün uçmaq. gün 

uçunmaq. gün gümünmək. gömünmək.  

- qulağı batmaq: sağrınmaq. kar olmaq.  

- qulağına batmaq: söz eşitmək. qulağına keçmək.  

- gəmisi batmaq: qaraya vurmaq. 

batmalı  bataq. umsuz. umutsuz. qurtarılmaz. yox olmalı. yoxluğa 

uğayan. uğursuz.  

batman  1. ağır. 1. pətək. kovan. - bal batman: arı kovanı. bal 

kovanı. pətək. 1. tutum. çəki ölçüsü. ağram. ağırlıq. ölçü. 
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türklərdə ən imum əsaslı ölçü olmuş. 1. pətək. kovan. qab. 

bal batman: bal pətək. bal kovan. (patmanaqpəhləv). 1. 

batıq yer. batmaqa, yerləşməyə yararlı yer. arı kovanı. 

pətək. 1. batuq. batqan. ağır. gərin. giran. dəngin. 

səngin. 1. patmanaq. bat. bət. ağır. güclü. qalın. dayaqlı. 

iti. samballı.  

batman  batın. basın. bastı. bastanaq. yenin. enin. gömül. gömüt. 

coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. 

qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. 

qaznaq. xəznə. məxzən. salın. saxlu. saxluc. saxluq. 

saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yığam. 

yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. 

qambar. ambar. 1.giran (fars) < girən. (girmək: batmaq). 

ağır. çox. qarqın. artaq.  

- təbriz batmanı: kilə. qala.  

- ikibatmanlıq ölçək: qabaq. 

batmaz  1. dalaşçı. dirəş. mücadiləçi. 1. yenilməz.  

batmıc  batıc. bataq. çökgək. çökgən. cummuq. üzərinə ağırlıq 

edəndə çökən, batılan.  
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batmış  1. batqın. çökük. çökmüş. 1. kor. soqur. görməz. 

qapanmış. - soqur göz. 1. batıl. boş. dağılmış. cummuş. 

1. man. dolmuş. 1. butmul. bibli. bibər.  

batmış  batıq. 1.içərlək. quytu, kovtu yer. çuxur ( < kövul < kov). 

1.batıq. çuxur ( < kövul < kov). içərlək. 1.boğulmuş. 1. yox 

olsı. qarqış, ilənmə sözü. enmiş. engizər (< enmə). - 

engizərin biri. 

batmul  qara bibərə bənzər bir bitgi. darü fülfül - bib. butmul.  

batnar  böyük taxt, sədir. somya. kanapə. divan.  

batnıq  (nıq <> qın) batqın. uyqun. sevimli. simpatik. tınlı. 

qonqur. qonqaq. ruhlu. yaxımlı. gözəl. gözəllik. 

yaxışıqlıq. görk.  

batnos  badnos. padnos. təpsi. təbsi. sini.  

batoş  badoş. bacoş. 1. dəri. post. qalın gön. 1. önəmsiz. işə 

yaramaz. faydasız.  

batov  bətov. 1. batro. batan. batar. qatı. sərt. güclü. zorlu. 1. 

uslu. huşlu. zirək. mahir. zəbərdəsd. 1. qeyrət.  

batrajan  badrajan. domatəs.  

batraq  1. batıraq. mızraq. qarğı. 1. irqat. işçi. 1. bayraq. sancaq. 

pərçəm. ucuna ipək sırıqlar sancılan, taxılan, batırılan 
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neyzə, ağac. döyüşdə qoşun bəlgəsi, nişanı. - bayraqlı. 

sancaqlı: tuqlu. 1. bətrik. çapıqraq. çaparaq. ələləcələ.  

- dəmir batraq: dəmir bıtraq: üç bucaqlı dəmir tikən ki 

keçmişdə düşman ayağlarına batmaq üzrə yol üstündə 

buraxılırdı.  

batrarm  badrarm. bədrəm. bəyrəm. bayram. sevinc. əğləncə, 

bəziş günü.  

batrənc  badrənc. (bitgi). - oğul otu.  

batrım  1.altın. kəvət. zerzəmi. 1.batuq. evaltı. zerzəmi. altın. 

altqat. 

batrışmaq  birbirin batırmaqda yardım edmək, yarışmaq, 

köməkləşmək.  

batro  batov. bətov. batan. batar. qatı. sərt. güclü. zorlu.  

batruş  bətrüş. bartuş. 1. quyuq. bərk. qəliz. gərik. (bərk xəmir, 

şorba, aş, palçıq). 1. bulanıq. bulğan. - batruş suv. bulanıq, 

laylı, zığlı su. 1. savaş. qavqaş.  

batruşmaq  batışmaq. birbirini batırmaq, cumdurmaq, yendirmək.  

batsa  - bərkə düşsə daşdır, dişə batsa, aşdır. (tapdısa, qalmır, 

tapmasa qaçmır (əlinə düşəndə kəçinmir, vaz keçmir, əlindən 

qaçırsa izləmir. dalısaca gedmir).  
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batsıq  1. bastıran. yanaştıran 1. gün batısı. batı. 1. batı. qərb. - 

gün batsıq. gün batısı.  

batsınmaq  gün qavuşmaq. axşam olmaq. gün batmaq.  

batsırmaq  basturmaq. bastırmaq. qapatmaq. sındırmaq. 

üstələmək.  

battaq  batdaq. bax > bataqçı.  

battaq  vərşikəst.  

battaqmaq  vərşikəst olmaq.  

battal  qocaman. qodaman. iri. böyük. toppu. şişik. saytal (< 

say. sar). sarman. böyük. azman. gözəl.  

battalıq  gəvşəklik. işsizlik. avaralıq. təmbəllik. 

battıq  - günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli: qarağı. 

tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq.  

battım  mattım. - mattım mattım: mat mat.  

batu  < > təpi. nərsəni döğmək üçün, dəmirdən, daşdan olan 

arac.  

batu  1. batır. batuqa. qəhrəman. güclü. yenilməz. gücünə 

dayanılmaz. 1. batı. quvvətli. igid. yiğit. dayanıqlı. mətin. 

1. gün batısı.  
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batuq  1.> patuğ ( < batırmaq). pərçəmin batırılan yeri. yığnaq 

yer. 1.> pütük > potk < qorz (fars) < gürüz. 1.patuq. yatuq. 

uğraq. 1. kəvət. zerzəmi. (# balaxana: tapuq). 1.batrım. 

evaltı. kəvət. zerzəmi. altın. altqat. 

batuq  baduq. 1. ( d <> y ) böyük. dığa. hər bir nərsənin yekəsi. 

- baduq dəvə. 1. batmış. alçaq. müflis. 1. batqan. batman. 

ağır. gərin. giran. dəngin. səngin.  

batuqa  1. batu. batır. qəhrəman 1. gizli. gizlənmiş.  

batullamaq  - qar badullamaq: ləpə ləpə qar yağmaq.  

batur  > bahadır. bağadur. bahdür. batqal. qəhrəman. iğit.  

ər. iğit. yiğit. qəhrəman. pəhləvan. ərdalan (< ər + dalan: 

yırtan). ərsalan. bəkqovan. bəkqoğan. bəyqoğan. 

ərqoğan. 

- batur satur: pudur sudur. qatı.  

- somun baturı: somunçu. şişman, güclü göstərişli olraq, içi 

boş batur, bahadır, pəhləvan. 

batur  batır <> bağatur. bahadür. {> boqatur. baturuçin. 

baturumançu. hvatırnordik: güclü. batara (japon): bhattara 

(sans): böyük. uca. }. {< batırmaq. batır. batırılmış, döğülmüş, 

toxulmuş bərkimiş nərsə. sökmən. qəhrəman. basur. }. 1. ağa. 
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alıp. alp. bağadur. bahadır. başına buyruq. batan. batır. 

batu. batuqa. bəy. cəsur. çevik. cılasın. dayanıqlı. 

dözümlüiyid. edərmən. ər. bağatur. bahadur. atılqan. 

gözüpək. güclü. iti, hızlı davranan. iyi. ökdən. qəhrəman. 

qoçaq. qorxusuz. sağlam. sıxı. sökmən. şücə. tavar. ulu. 

yeğ. yiğ. yiğit. igid. yılma. yılmasın. yılmaz. yürəkli. 

bağatur. qeyrətli. - baturbaşı: igitlər başı. - əyləşmələdə 

toyda dövrə sağlığında (içgi yığılması) biri birinə söz vermək 

üçün deyili. - dav sana batur: növbə sənindi. 'batır'. 'bağatur' 

un qısalmışıdı. necəki: qaan ya xaqan. qısalmış biçimi ''xan''. 

'qağatun'. qısalmış biçimi: 'xatun'. yoluna, sözünə bağlı 

qalan. - dav sana batır: dövrə, nobə sənindir bəyim. 1. batır !: 

sox !. daldır !. yoxed !. poz !. bas !. 1. tümürcük. şiş. qozaq. 

1. bətər. batar. batan. qəvi. güclü. igid. atan. dələn. bərk. iti. - 

batur adam: bətər adam. 1. yarar. yararlı. yetkili. - ölkəni 

qoruyan alp baturlar gərək.  

baturqan  1. sağlayan. sağlayan. gizləyən. 1. batıran. saplayan. 1. 

basuran. basdıran. saxlayan kimsə. basdıran. sir 

saxlayan.  

baturlıq  iyidlik. alplıq. qəhrəmanlıq.  
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baturmaq  basırmaq. gizli saxlamaq. - sən öz sözünü məndən 

batırma. - nəyi nədən baturursan. - batrılan işlər, açılar bir 

gün.  

baturmaq  batırmaq. 1. rədd edmək. inkarlamaq. - mən bu sözləri 

batırıram. 1. gizləmək. yaşırmaq. saxlamaq. - o sözün 

məndən batırdı. - nəyə özüvü batırırsan.  

batut  gizli. saxlı.  

batyar  afət. bəla.  

batyə  badyə. böyük qab.  

bav  1. axır. ağıl. - at bav: axır.  

- qoy bav: qoyun ağılı.  

1. bağ. qayış. - saqat bav: saat qayışı.  

bav  bağ ( < bağlama). ovçuya yardımçı heyvanların ova 

alışdırma (bir işə, alışıqlığa bağlama) işi.(it, quş kimi).  

bavçı  bağçı ( < bağlama). ovçuya yardımçı heyvanları ova 

alışdıran (bir işə, alışıqlığa bağlama) (it, quş kimi).  

bavıl  < bağ. (vıl <> ğlı) bağlı. bağıl. boğca.  

bavıl  bağıl. gözəl ipək işləri işləyən yer adıdır.  

bavıllatmaq  hürdürmək. gəritmək. qarıldatmaq. havlatmaq. səsin 

çıxarmaq.  
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bavın  bağın. kiçi səbəd.  

bavırqan  bağırqan. 1. şəfqatli. qoruyucu. 1. bağıran. nə'rə atan.  

bavqa qirməz  yedi yaşında qoyun.  

bavlı  (v <> ğ ) bağlı. 1. bəsili. bəsli. ədəbli. tərbiyətli. 1. irkəlik. 

ərköyül. 1. tovlı. iti. səriül hərəkət.  

bavlımaq  bağlımaq ( < bağlama). ovçuya yardımçı heyvanları ova 

alışdırmaq (bir işə, alışıqlığa bağlama) işi.(it, quş kimi).  

bavlu  bağlı. bəfalı. sadıq.  

- baş bavlu: evli.  

bavul  bağul ( < bağlamaq). böyük çanta. çəmədan. vəliz.  

bavul  bavıl. bağlı. < bağlı: buxca. sandıq. qab.  

bavur  (v <> ğ ). 1. bağır. ip. arğamçı. örgən. 1. qaraciğər. bağır. 

sinə.  

- bavur töbənənə: yüzüqoyun.  

bavurçi (moğol)  aşçı. aşpəz.  

bavurçı  (v <> ğ ). bağırçı. asan. asıcı. aşpaz.  

bavurlanmaq  sürünmək. yüzüqoyun yatmaq.  

bavursaq  xəmir işi bir qaraçay malqar yeməğinin kiçik tikələri.  

bay bay  beşik söyləmək. beşiktə bəbək uyuturkən söylənən söz.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bay  1. bəy. zəngin. güclü. 1. öpüş. öpücüq.  

- badan beli iyilməğən: talehi açıq. zəngin.  

- bay edmək: öpmək.  

bay  bağ. (< bağlamaq: büyümək. cadulamaq). 1. bağıcılıq. 

büyü. tükürük. cadu. baymaq. - baybagatur: bay bagatur. - 

baydirliq: bay dirlik. 1. varlıq. zənginlik, ağamanıq. ərklik. 

üstünlük. bolluq. 1. quş avlamaq üçün işlənən başqa quş.  

bay  bəy. (baysar. bəyik. bəygil. bayqıl). 1. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 1.kapitalist. 1.əfəndi. ağa. 1.baysar. pullu. 

mallı. bəyik. dövlətli. devlətli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. 

qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. 

gərəksiz. 1. baş. qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. böyük 

görəvli kimsə.  
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baya  1. az öncə. bayağ. 1. bay. baylanmış. zənginləşmiş. 1. 

bayağı. bayat. 1. adi. 1. əsgi.  

bayaq  bayağ. > bərah. ucuz. bayağı. aşağı. adi. öğür. övür. - 

bayağı bir yemək yapmışdı. - bayağı kişidir. - çox bərah 

dəğərə almısan: bayağı, ucuz dəğərə.  

bayaq  bayağ. 1. qabax zaman. əvvəlki zaman. - bayağ keçdi 

indini tut. - bayağdan dediyimdi. 1. daha öncəki. qabax. uzal. 

öng. aya baba. sələf. 1. dəmin. həmən. 1. gec. 

bayaqmadan: gec olmadan. 1. bayağı. yos. yoz. adi. 

qaba.  

bayaq  bayağ. 1.dəmin. bir az qabaq. 1.simbol. 

bayaq  bayağ. bayağı. 1.düzəysiz. qarbur. qarbura. öləçsiz. 

ölçəsiz. dərcəsiz. aşağ. səviyyəsiz. - bayağı, yol üstü 

tanışlıq: köprü üsdə göt götə dəğmişlik. düğün tanışı. 1.adi. 

alışılmış. mö'tad. 1. adi. ələladə. 1. netəliksiz. keyfiyətsiz. 

kalitəsiz. 1. amiyanə. 1. aşağı yuxarı. az çox. həmən 

həmən.1.alışılagəldiyi kimi. görünür kimi. görüşdüyü kimi. 

düz. olağan. mə'muli. ələladə. - düz bir kişi. - düz bir şəhər, 

yol. 1.düzəysiz. qarbur. qarbura. öləçsiz. ölçəsiz. 

dərcəsiz. aşağ. səviyyəsiz. 1.dəğərsiz. aşağlıq. kovuş. 
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kovşur (< kav. kov). adi. 1.engin. düşük. 1.enikonu. sanki. 

düpədüz. 1.əvam. 1.hər çeşitdən. abagəbə. dəğərsiz. 

1.olağan. alışığan. adəta. 1.pozuq. əğrib. fasid. 

1.qabaca. amiyanə. 1.sıradan. açıq. bəsit. sadə. 

başqalasız. fovquladə olmamaq. adi. sıra işi. olağan. 

bəsit. 1.bayağılıq. alçaq. aşağlıq. e'tibarsız. 1.kiçik. 

alçaq. aşağı. xor. kovuş. kovşur (< kav. kov). dəğərsiz. 

önəmsiz. düşgün. kötü. pis. 1.düşük. adi. aşağlıq. 

1.yaplaq. alşaq. aşlaq. işlək. adi. bayağı. mə'muli. 

bayaqabaş  bayağabaş. qafıl. qapıl. manqo. anqko.  

bayaqı  bayağı. 1. əvvəlki. əsgi. əsgisi. qabaxki. - bayağı halım: 

qabaxki durum. - halım bayağıdan xoşdur. - bayağa görə 

durum yaxcıdı. - bayağı çuval. - bayağı duval, əsgi hamam, 

köhnə tas. - bayağı baş. - bayağı börk. - bayağıda olan kimi 

durur genədə. - anılar məni bayağı dərdə salır. 1. bayağı. 

baqat bayat. dəğərsiz. önəmsiz. aşağı. xor. hərgələ. kötü. 

gödək. kopal. köpəl. uyğaysız. tübəq. keçmiş. köhnəlmiş. 

kötü. pis. onqrəqi. önqki. ardaqi. yönəki. pəs. yay. 

cönököy. bayaq. bayağı. önqrəqi. önqki. ardaqi. yönəki. 
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pəs. yay. cönököy. 1. bayağ. yos. yoz. adi. qaba.  

- bayağı zaman: bayıkı. keçmiş.  

bayaqı  bayağı. bayağ. 1. düzcə. alış. adətən. adi. seçilməmiş. 

sıra. rasgələ. 1. alçaq. aşağ. aşağı. - sıra köomür. - sıra 

qarpuzi. - bayağı bir yemək yapmışdı. - bayağı kişidir. - 

bayağı qapsam, geyim: orta quşaq. aralıq geyim. əl geyim. (# 

qopsam: rəsmi). - bayağı kişi.  

- bas bayağı. 1. qılımlı. çaynaq. çeynək. adi. sansız. 

normal. 1. yabağı.  

bayaqı  bayağı. bayağ. 1.düzəysiz. öləçsiz. ölçəsiz. dərcəsiz. 

aşağ. səviyyəsiz. - bayağı, yol üstü tanışlıq: köprü üsdə göt 

götə dəğmişlik. düğün tanışı. 1.adi. alışılmış. mö'tad. 1. adi. 

ələladə. 1. netəliksiz. keyfiyətsiz. kalitəsiz. 1. amiyanə. 1. 

aşağı yuxarı. az çox. həmən həmən.1.alışılagəldiyi kimi. 

görünür kimi. görüşdüyü kimi. düz. olağan. mə'muli. 

ələladə. - düz bir kişi. - düz bir şəhər, yol. 1.düzəysiz. 

öləçsiz. ölçəsiz. dərcəsiz. aşağ. səviyyəsiz. 1.dəğərsiz. 

aşağlıq. yetiksiz. düzləmsiz. düzəysiz. qarbur. qarbura. 

dərəcəsiz. səviyyəsiz. adi. kovuş. kovşur (< kav. kov). 

1.engin. düşük. 1.enikonu. sanki. düpədüz. 1.əvam. 1.hər 
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çeşitdən. abagəbə. dəğərsiz. 1.olağan. alışığan. adəta. 

1.pozuq. əğrib. fasid. 1.qabaca. amiyanə. 1.sıradan. 

açıq. bəsit. sadə. başqalasız. fovquladə olmamaq. adi. 

sıra işi. olağan. bəsit. 1.bayağılıq. alçaq. aşağlıq. 

e'tibarsız. 1.kiçik. alçaq. aşağı. xor. dəğərsiz. önəmsiz. 

düşgün. kötü. pis. 1.düşük. adi. aşağlıq. 1.yaplaq. alşaq. 

aşlaq. işlək. adi. bayağı. mə'muli. 1.güncəllik. gündə 

yapılan nə. rutin. 1.kovuş. kovşur (< kav. kov). dəğərsiz. 

1.qara. önəm daşımayan nərsə, durum. adi. - qara sav 

sov: bayağı danışıq. 1.qısqıt. qısqırt. alçaldan. qəbeh. 

şəni'. 

- bayağı yemək: qara aş. qaraş.  

- bayağı, dəğərsiz kimlər: it köpək.  

- bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, 

qalmış: qalıntı. qonaq qalan. - bu gecə hammı evdədir, 

qalıntımız yoxdur.  

- bayağı, qolay nərsə: qar çalvası. qar halvası. 

- suyu qaymaqlı. kimsənin bayağı nərsəsi, hər nəyi uğrulu, 

asılı, faydalı olan: suyu sütlü. 

-: bayağı şair: qaldırım qoşucusu. 
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- bayağı çubuq, dəğənək: qaraqol.  

- bayağı buğda: qarabuqta.  

- bayağı, öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda: qaradüzən.  

- bir özəllik daşımayan bayağı xalq: qara el. kütlə. kültə. 

türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el.  

bayaqıca  bayağıca. bacarmazın. bilgisizcə. bozbaşca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

bayaqıca  bayağıca. ola gələn. yeni olmayan. alışıldığı kimi.  

bayaqıçı  bayağıçı. kötüçü. qarasan.  

bayaqıl  bayağıl. ( < bayağı el). qarayaxa. altqat. altqat.  
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bayaqılamaq  bayağılamaq. aşağılamaq. alçalmaq. dəğərsizləşmək. - 

qəzetə gündən günə aşağılır.  

bayaqılaşma  bayağılaşma. korlaşma. kütləşmə. yıpranma. yıpraşma. 

ibtizal.  

bayaqılaşmaq  bayağılaşmaq. 1. adiləşmək. alçaqlaşmaq. aşağlaşmaq. 

1. netəliksizləşmək. keyfiyətdən düşmək. 1. 

amiyanələşmək. əllərə düşmək. 1. sadələşmək. 

yalxışmaq. yılxaşmaq.  

bayaqılaşmaq  bayağılaşmaq. 1.alçaqlaşmaq. adiləşmək. 1.bəsitləşmək. 

1.normallaşmaq. düzgünləşmək. doğallaşmaq. 

olağanlaşmaq. olğanlaşmaq. təbiiləşmək.  

bayaqılayın  bayağılayın. əskisi kimi. bayağılayın çörəyin yeyib uzandı.  

bayaqılıq  bayağılıq. 1.bayağı. alçaq. aşağlıq. e'tibarsız. 

1.bəsitlik.1.düzgünlük. doğallıq. olabulqanlıq. olağanlıq. 

normallıq. təbiilik. 1.alçaqlıq. aşağlıq. qara. adilik. - qara 

yer. - qara yaşam. - qara kişi. - toplumun qara qatı: əvam.  

bayaqılıq  bayağılıq. alışqanlıq.  

bayaqılıq  bayağılıq. bayağlıq. bayağılıq. aşağılıq. aşağlıq. adilik. 

adilik. alçaqlıq. - bu kişinin bayağılığı ilk sözündən bəlliydi. - 
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bayağlığı gendən bəllidir.  

- bayağlığı gendən bəllidir.  

bayaqqi  bayağki. dəminki. aldağı. alğı. yanqağı.  

bayaqlamaq  simbollamaq.  

bayaqlaştırılmaq  simbollaştırılmaq.  

bayaqlaştırmaq  simbollaştırmaq.  

bayaqlatmaq  simbollatmaq.  

bayaqmadan  gec olmadan.  

bayaqtan  bayağdan. dəmindən. bir az qabaqdan.  

bayama  bəyqəmə. güclü. quvvətli. qudrətli.  

bayan  bayındır. buyan. muyan. bayın. 1. varan. zəngin. dövlətli. 

zənginlik. qudrətli. tanrı adlarından. 1. səvap. iyi iş. (> 

puyan (fars)). 1. xanım. ayım. qoca bəyğə. bay bəyğə. 

qoca bikə. bəy bikə. 1. qalıcılıq. sonsuzluq. 1. baxt. 

mutluluq.  

bayan  bəyim. qayğız. qadın. xanım.  

- keybayan: keyxanım. böyükxanım. 

bayana  tanrı. tanrıya başqa (ayrılmış) qurbanlıq. - bayana üləşi: 

qurban ətinin parçası.  
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bayar  1. tanrı. uca. ulu. 1. hökmdar. xocayın. qudrətli. 1. sayın. 

məmuriyət, şərəf ünvanlarından. 1. zəngin. səngin. 

qanqır. əşraf.  

bayarlar  bəylər. böyüklər. ulular. uluğlar. əşraf. ə'yan.  

bayarlıq  bəylik. xanlıq. uluğluq. əşraf, ə'yan hikuməti.  

bayas  əsnəmə. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. 

əringən. sust.  

bayat  1. <> bayağ. köhnəlmiş. əsgi. uzun sürən. - boyat: boylu. 

sırlı. tanrının əsgi, ''qədim'' olduğunu gösdərən ''köhnə'' 

anlamında. 1. bayımış. zəngin. devlətli. buyruqlu. qismətli. 

1. ilahiyyat. tanrıya inananlara özəl, dini mahnılar. 1. 

köhnə. tökəl. 1. yaban. yoğan aş. 1. salqut. sürqut. 1 

tanrı. 1. bayrı. tanrı. əsgi. 1. qatqan. qurumuş.  

bayat  bayğal. 1. bayatı. əsgi tarixli. tarixi keçmiş. günü keçmiş: 

durmuş. qalmış. düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. 

köhnə. 1.əsgi. çapıt. cında. əsgimiş. könəlmiş. 

kövnəlmiş. 1.aşqın. tansuq. ilahi. mütəal. 1.əsgi. əsgimiş. 

köhnə. könəlmiş. - ilahi söyləş. duraq. 1. qalan. əsgi. 
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qədim. əzəli. - bayat tanrı.  

- ağıza düşmüş bayat söz: çeğnək söz. 

bayatca  az bayat. bayatımsı. bayatsı. əsgic.  

bayatcamaq  bayatımsamaq. bayatsımaq. əsgisəmək. köhnəsimək.  

bayatı  1. artıq. saqut. gecədən qalan artıq yemək. pəsmandə 

şəbmandə. 1. asana.  

bayatı  1. bayat. əsgi tarixli. tarixi keçmiş. günü keçmiş: durmuş. 

qalmış. düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. köhnə. 1. 

bayatılmaya üz tutmuş. qalmış. düşgün. durmuş. - 

durmuş yemiş. - durmuş yemək.  

bayatıma  bayatlama. pozulma. əsginmə. əsgimə. əsginim. 

əsgirmə. əsgirim. aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. 

qartalma. modadan düşmə. çağı keçmə. solma. 

gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. 

çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

bayatımsı  bayatsı. bayatca. az bayat. əsgic.  

bayatın  bayaxdan. dəmindən bəri.  

bayatısı  ağız iyi, qoxusu.  

bayatlama  bayatıma. pozulma. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. 

əsgirim. aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. 
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qartalma. modadan düşmə. çağı keçmə. solma. 

gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. 

çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

bayatlamaq  əsginmək. əsgimək. köhnəlmək. pozulmaq.  

bayatlatmaq  əkşitmək. təxmir edmək. acıtmaq.  

bayatlı  devlətli. bəxdı açıq. güclü. müqtədir.  

bayatlıq  əsgilik. köhnəlik.  

bayatluq  bayatlı.  

bayatmaq  qatmaq. sərtləşmək.  

bayatsı  bayatımsı. bayatca. az bayat. əsgic.  

bayatsımaq  bayatımsamaq. bayatcamaq. əsgisəmək. köhnəsimək.  

baybaş  boşabsıq. başıboş. boşabaş. boşbozuq. qayta. rasgələ. 

hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. əğimsiz. amacsız. 

umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. 

istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt. {. boç. boş. qav. qaf. kaf (< 

kav). savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 
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qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. düdük. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. }. 

baybay  1. bəybəy. pəhpəh. bəhbəh. 1. afərin.  

baybayuq  kələbək quşu.  

baybiyçə  xanım. əş. qadın.  

bayça  1. cin. xortlaq. 1. gecə quşu. 1. qoyun çobanlarının 

tanrısı.  

bayçal  baysal. maçal. baçal. iyi. gözəl. xoş. daha iyi.  

bayçarılmaq  qurban olaraq kəsilmək.  

- bayçarılıvqa atalqan mal: qurban olaraq kəsilmək üzərə 

adnmış heyvan.  

bayçarmaq  qurban kəsmək. adaq adamaq. nəzir edmək.  

bayçı  bax > bayça.  

bayçomart  qaraçay malqar mitolojisində av tanrısı apsatı nin gizli 

adı.  

bayçu  baycu. varlı. devlətli.  

bayxatun  1. bayquş. 1. ququ quşu.  

bayıb barmaq  bəylənib varlanmaq.  
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bayığa batmaq  zənginləşmək.  

bayıq  1. bihuş. 1. qəşş edmiş. 1. böyük. uluğ. cəsim. 1. doğru. 

açıq. - bayıq söz: doğru söz.  

bayıq  ayıq. 1. ayıq. açıq. düz. sərt. aşqar. gerçək. sübhəsiz. qəti. 

mütməin. ühəqqəq. - ayıq bil ki belədi. - bayıq deyib, bayıq 

eşid. - bayıq kişi. - bayıq bil ki. 1. qapıq. gizli. ayıb. qapalı. 

qapamağa yarar. 1. varlı. ağaman. əğəmən. 1. usda. əli 

yatqın. 1. doğru sözlü. sayqılı. güvənilir.  

bayıqıta  bayığıda. geçmişdə.  

bayıqlanmaq  zənginləşmək.  

bayıqmaq  1. bayılmaq. bihuş olmaq. 1. tumanmaq. tümənmək: (< 

tuqman. tuqan < tuq). baylanmaq. bəylənmək. bayınmaq. 

varlanmaq. zənginləşmək. 1. zənginləşmək.  

bayıqtırmaq  bayıqdırmaq. zənginləşdirmək.  

bayıla bayıla  istiyə istiyə. istəyərək. cankönüldən.  

bayılan  oysuravuq. oysavuruq. keçingən. dəvamlı kəndindən 

geçən.  

bayılayazmaq  ölşəmək. əlşəmək. acıqıp qözləri qararmaq.  

bayılma  - qarın bayılması: içkəm, qarın qıyıntısı, əzilməsi. - içimdə bir 

qıyıntı vardır.  
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bayılma  1. dışıq. daşıq. keçinmə. çoğun, çox bəğənmə. valeh 

olma. 1. içi cumma. içtöküş. özündən gedmə.  

bayılmaq  1. düşmək. huşdan gedmək. özündən gedmək. yatmaq. 

1. usramaq. düşünmək. üşünmək. üzülmək. - bu işi 

mənbacarram sən bayılma. 1. bəğənmək (çox). çox 

xoşlamaq. içgiyə bayılanlar üçün. 1. (könülsüz istəmiyərək. 

havayı) vermək. ödəmək. (istəksiz istəkli) vaz keçmək. 

(gərəkli olaraq) xəşləmək düşmək. bu yerə girən beş 

manat bayılmalıdı. bu kitaba birbelə pul bayıldım. 

qonaqlığda nə qədər bayıldın. 1. bayıqmaq. bihuş olmaq. 

1. çaşmaq. yazmaq. yozmaq. incikmək. duyqusu 

gedmək. büzülmək. titrəmək. qıyınmaq. əzilmək. 

keçinmək. gedmək. - ürəyim qıyındı. 1. oysuramaq. 

keçinmək. kəndindən geçmək. bihuş olmaq.  

bayılmaq  bayqınmaq. 1. vurulmaq. çalınmaq. bəğənmək. 1. 

özündən gedmək. ürək keçirmək. huşdan gedmək. 1. 

bayınmaq. bayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsrişmək. keflənmək. 

1. könlü keçmək. 1. qarnı qatılmaq. 1. keçinmək. ürəyi 

keçmək.huşdan gedmək. 1. çox bəğənmək. - bayıla 
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bayıla: istiyərək. ələki. canıkönüldən. 1. yorulmaq. 1. zə'f 

edmək. 1. bayqınıq keçirmək. huşun itirmək. gözü 

qararmaq. nə yapdığın bilməmək.  

- ayılıb bayılmaq: ağlayıb sızlamaq.  

- sevib bayılmaq: aşiq olmaq. könül axıtmaq meyl edmək.  

bayılmış  bayqın. huşsuz. duyumsuz. duymaz. geçinmiş. geçinik. 

hissisiz. 

bayıltan  bayıltıcı. bayıtqan. 1. könül aparan, keçirən. 1. uyduran. 

məxmur edən.  

bayıltasıya  bayıltacaq qədər. - bayıltasıya içdi.  

bayıltıcı  bax > bayıltan.  

bayıltım  bayıldım.- bayıldım yoxuşu: çox dik yoxuş. 

bayıltım  bayıldım. bir nərsənin istəkdən çox olmasını yetirir. 

bayıldım yoxuş: çox hündür. bayıldım acı: çoc acı. 

bayıldım çətin: çox sərt. bayıldım paradı: çox paradı.  

bayıltmaq  - üzü səni bayıldar, içi məni bağırdar: üzü səni çəkər, içi 

məni sikər: üzü səni süzdürür, içi məni üzdürür. dışı səni 

yaxar, içi məni 

bayım  1. sinkop. güclü vurqunun zayıflaması. 1. zayıf. gəşək. 

bayım adamdı: iş görən deyir.  
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bayım  sinkob. gücdən düşmə.  

bayımaq  zənginləşmək. bəy qılmaq. bəymək. bəylənmək. 

devlətlənmək. - qoyun ucundan bayıdı. - bayırsa 

bayırmasada iyi olur bizə. - biri var bəy olub, bayıyır \\ biri 

bayına görə bəylıq qazanır.  

bayın  (< bəy: böyük. bol. dik) 1. bayan. uvand. abad. - qaraca 

oğlan dər ki birə ərənlər \\ mən gediyom bayın olsun örənlər. 

1. qızıl. qırmız. 1. qoyu qırmızı. gəlincik çiçəğin rəngi. 

yipin. yipgil. yipqin. 1. yipqin. yipgil. qızıl. ərğəvan 

rəngində olan.  

bayınlamaq  bəyinləmək. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. 

abadlamaq. şənləndirmək.  

bayınlıq  abadlıq. baynalıq. bayındırlıq. abadanlıq.  

bayınlıq  bəyinlik. baylıq. bəylik. bayındırlıq. abadlıq. abadanlıq. 

mə'murluq.  

bayınmaq  1. baylanmaq. bəylənmək. bayıqmaq. tumanmaq. 

tümənmək: (< tuqman. tuqan < tuq). varlanmaq. 

zənginləşmək. 1. zəngin olmaq.  

bayınmaq  bayılmaq. bayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsrişmək. keflənmək.  
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bayıntır  bayındır. 1. ovadan. abadan. onanmış. sağlam. abad. 1. 

baxımlı. dəstəkli. görkəmli.  

bayıntır  bayındır.1.baxımlı. abad. mə'mur. bəylik. - hər yanı 

bayındır, abad: dörd yanı bəylik. 

bayıntırı  bayındırı. sevindiri. bəşarət.  

bayıntırlamaq  bayındırlamaq. bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. 

bəyləmək. abadlamaq. şənləndirmək.  

bayıntırlıq  bayındırlıq. 1. bayınlıq. baynalıq. abadanlıq. abadlıq. 1. 

sevindirmə. xoşallıq. abadlıq. ümran.  

bayıntırlıq  bayındırlıq. bayınlıq. bəyinlik. baylıq. bəylik. abadlıq. 

abadanlıq. ovadanlıq. uvadanlıq.mə'murluq.  

bayır  1. boz. çayır. çöl. axıncaq. təpə. təpəcik. yamac. 1. əsgi. 

köhnə. qədim. tanrının adlarından. 1. çöl. 1. çöldə yüksək 

yer. 1. alçaq. əksik.  

bayır  bax > bağır. 

bayır  bayırlıq. dışlıq. daşlıq. dış. kavra. kavar. kavraq. çöl. 

çöllük. çorazar. çor. qıraç. verimsiz yer. hasılsız. kəvir. 

açıq, boş yer. dışarı. 

- çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu çuxurlar: qarıqlıq. 

qarqlıq.  
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- orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel 

tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer: qara 

iyrək, əğrək, əyrək, evrək, evlək. örtülü yer.  

bayırcıq  bağırcıq. 1. bağır. bayır. kiçik təpə. təpəcik. 1. bayraq 

göndərinin (ağacının) uncundaki bağ, tuğ.  

bayırı  əsgi. əsgi olan. əvvəlki. əvvəlcə. öncə. bayırı çağda: 

əsgi zamanda.  

bayırlaşma  qırçallaşma. çölləşmə.  

bayırlaşmaq  qırçallaşmaq. çölləşmək.  

bayırlıq  bayır. dışlıq. daşlıq. dış. kavra. kavar. kavraq. çöl. çöllük.  

bayırmaq  baymaq. bəyirmək. varlanmaq. zəginləşmək.  

bayırmaq  zənginləşmək.  

bayırsəq  (bağlanmaq: kürənmək. pərhiz edmək) oruc.  

bayırturpı  1. koryat. qalın. tərbiyəsiz. 1. iri, qoxulu bir tırp çeşiti.  

bayısa  varlansa.  

bayış  ( y <> t ) batış. - gün bayış: gün batış.  

bayışmaq  bayışmaq. bayınmaq. bayılmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsrişmək. 

keflənmək.  

bayıt  gələnək. adət.  
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bayıtqan  bax > bayıltan.  

bayıtmaq  1. bax > bayutmaq. 1. bihuşlatmaq.  

bayıtmaq  zəginləşdirmək.  

bayıttur  bayıtdur. qutlu. uğrlu. yümnülü. meymənətli. bərəkətli.  

bayqa  (< bağ). dügün. toy. yığva.  

bayqa  bayqal. bayqaq. hayva. boş. yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. alğamaz. aldamaz. 

aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. 

puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. 

bayqa. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 

bayqac  baykaç. bəykəc. ulu xatın. xanım. ayım.  

bayqac  bayquc. hayvaçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi 

(< kov: kav: boş. puç). axırçı. torbaçı. yavaçı. havaçı. 

aylaqçı. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi 

(bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). müfdəçi. müfdəxor.  

bayqaclıq  bayquclıq. hayvaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. 

çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq 
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> heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. 

müfdəxorluq.  

bayqaq  bayqaq. bayqa. hayva. boş. yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. alğamaz. aldamaz. 

aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. 

puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. 

bayqa. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 

bayqal  1. dəniz. 1. baylaq. yapın. qapal. pənahqah.  

bayqal  bayğal. 1. bayat. əsgi. çapıt. cında. əsgimiş. könəlmiş. 

kövnəlmiş. 1. bayqa. bayqaq. hayva. boş. yava. hava. 

həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. 

axır. çanax. bayqa. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. 

yaban qısrağı.  

bayqama  bağqama. bəyqəmə. güclü. quvvətli. qudrətli.  

bayqan  bəyqan. bayqın. bəxtəvər. məsud.  

bayqani (fars)  < bağqanlıq. qapanıb, saxlanılan yer.  

bayqara  bağrıqara. ağbaba çeşitindən yırtıcı bir quş.  

bayqat  baykat. 1. böyüklər. amirlər. 1. böyük xanım qız.  
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bayqay  baxaraq.  

bayqə  baygə. (kiçik, yaxın eşik, bayır). tışun. dışun. taşnu. 

qapının içəri yanı. ayağ qabıları çıxarılan yer.  

bayqıl  bəygil. bay. bəy. baysar. bəyik. qarun. qavurn. (< qavmaq: 

qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. əlitox. 

əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. 

gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. 

qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. 

qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. 

şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh. 

bayqılaşmış  - bolluqdan bayğılaşmış, adiləşmiş nərsə: qarıqtı. qardı.  

bayqın  1. bayılmış. huşsuz. duyumsuz. geçinmiş. geçinik. 1. 

xoşhal. əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. 

qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. 

süzgün. xumar. məxmur. mədhuş. - bayın gözlər, baxışlar. 

1. açıla. yayqın. halsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. cansız. yorqun. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. - bayqın düşmək: haldan gedmək. 

1.baynaq. geçgin. özündən keçmiş.1. huşdan aparan. 

özündən çıxaran. kişini bayacaq, bayılacaq kimi 
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etgiləyən. - bayqın qoxu. - bayqın söz, dillər. 1. bayılmış. 

duyumsuz. duymaz. hissisiz. 1. əsrik. əsrük. kavşaq. 

kağşaq. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 

çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. 1. geçgin. keçgin. 

kəndindən keçmiş, çıxmış. bihuş. mədhuş.  

- nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq: göz dalmaq.  

bayqın  1. kefli. özündə, kendinden keçmiş. 1. süzülmə. süzmə. 

xumar. süzgün. - bayqın, məxmur baxışlar: süzülgən gözlə. 

1. şubatın onbir on səggiz arasındaki günlər.  

bayqınlaşmaq  yayqınlaşmaq. halsızlaşmaq. yorqunmaq. süzülmək. 

məxmur, mədhuş olmaq.  

bayqınlıq  1. huşsuzluq. duyumsuzluq. 1. halsızlıq. gəvşəklik. 1. 

süzgünlük. xumarlıq. məxmurluq. 1. yorqunluq. cansızlıq. 

1. zə'f. ürək keçmə. 1.çıldırma. sərsəm.  

- qan görüb bayqınlıq keçirmək: qan tutmaq.  

- bayqınlıq duymaq: bayqınsımaq. əzilmək. 

bayqınlıq  uğunuk. huşdan gedmək.  

bayqınmaq  - sərxoş olub bayqınmaq: sızmaq. - içib içib sızdi.  

bayqınmaq  bayılmaq. könlü keçmək.  

bayqınsımaq  bayqınlıq duymaq əzilmək.  
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bayqır  bağqır. toxucu. toxumacı. çulxa.  

bayqır  bəyqir. yabu. yük atı.  

bayqırı  bayqızı. çölçül. yabanı. dağçıl.  

bayqıtmaq  - sərxoş edib bayqıtmaq, uyutmaq: sızdırmaq. 

kefləndirmək. - içdirib içdirib sızdi. - sızdırıb istəyin yerinə 

gətirdi.  

bayqızı  bayqırı. çölçül. yabanı. dağçıl.  

bayqolda  bağqolda. sistim.  

bayquc  bayqac. bayquc. hayvaçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. 

boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. 

sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. 

bəllək: töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > 

heybəçi (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbaçı. müfdəçi. 

müfdəxor.  

bayquclıq  bayqaclıq. hayvaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. 

çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq 

> heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. 

müfdəxorluq.  
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bayquş  (< baymıq: baymaq). 1. bay xatun. yapalaq. üğüdür. ükü. 

üki. üği. üğü. küfə. kafir qırlağucı. ökö. yabalaq. ühi. maçı 

başlı yabalaq. sarıquş. bayqu. kor yapalaq. gecəquşu. 1. 

bayğış. biçara. 1. məftun. baymış. batmış. dalmış. 

geçinmış. keflənmiş. çaqilmış. məczup. gözəllənmiş. 

gözüplənmiş. gözəklənmiş. bağlanmış. torlanmış. tilisimə 

düşmüş. 1. evdə oturmayı sevən. heç eşiyə 

çıxmağmayan. 1. bağırqa. boğurqa quburğa. üki. ühi. 

yapaqulaq. yapaqulaq. quburğa. bağırqa. boğurqa. 1. 

bayxatun. bayoğli. bayoğlu. burğüt. 1. evdə oturmayı 

sevən. evdən heç çıxmayan. qulunquş. 1. qılın quş. 1. 

ququvara.  

- bayquş soyu: ququmar.  

bayquş  puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi 

çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay. 

korbağa quş. koruğu. koruvu. koryapalaq. korquş. 

təpəlikli (kakilli) yırtıcı gecə quşu. kukumav quşu.  

- bayquş yuvası: çox öyran viran, pozuq yer.  

- böyük bayquş çeşiti: gecə quşu.  

- evində bayquş tünəsi!: evində bayquş ötəsi!: evində 
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bayquş yuvalasın. evin dağılsın. 

- iri bayquş: yapalaq. qapalaq.  

bayqut  baykut.bağqut. təhrim.  

bayla  varlı.  

baylaq  1. bağlağ. bayqal. yapın. qapal. pənahqah. 1. yüngül. 

yengəl. rahat. rifah içində.  

baylalı  bağlalı. bağlı. ilgili.  

baylam  bağlam. bağ. ilgi. münasibət. 1. büket. 1. qararlılıq. 1. 

dəmət. bağ.  

- qoqqa, qans baylam: çiçək büketi.  

baylamaq  (y <> ğ) bağlamaq. bədləmək.  

baylamaq  bəyləmək. bayınlamaq. bəyinləmək. bayındırlamaq. 

abadlamaq. şənləndirmək.  

baylamış  baylamiş. varlı. güçlü olmuş.  

baylan  bağlan.yüksək dağ keçidi. boğaz. boyunduruq.  

baylan  nazlı. şımarıq. yapmacıqlı. suni. uydurma. təmbəl. işsiz, 

güçsüz.  

baylanış  ilişgi. münasibət.  

baylanmaq  1. bağlanmaq. - dili baylanmaq: dili tutulmaq. 

qonuşamamaq. 1. bəylənmək. bayınmaq. bayıqmaq. 
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tumanmaq. tümənmək: (< tuqman. tuqan < tuq). 

varlanmaq. zənginləşmək.  

baylaşdırmaq  baqlaşdırmaq. ilgi qurmaq. bağlantı qurmaq. təmas 

qurmaq.  

baylav  bağlav. 1. bağ. dügün. 1. dəvə, bənzəri taşıyıcı 

hayvanların yüklərindəki dəngəyi sağlamaq için 

kullanılan ağırlıq.  

baylıq  1. varlıq. varlılıq. güclülük. 1. qənimət. 1. bəylik. 

zənginlik. kan. xəzinə. - söz baylıq: söz xəzinəsi.  

baylıq  bəylik. 1. içli. kanlı. mə'dənli. 1. kan. iç. mə'dən. 

1.ərgənə. kan. mə'dən. 1.bəylik. kapital. - bəylik, baylıq 

uğru, uğuru: kapitalizm. 1. gərəksizlik. zənginlik. varlılıq. 

bəyiklik. bəylik. baysarlıq. devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq. 

1. başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. 

istitaət. 1. bayınlıq. bəyinlik. bayındırlıq. abadlıq. 

abadanlıq. mə'murluq. 1. kan. varlıq. gömü.mə'dən.  

baymaq  1. ( y <> t ) batmaq. yatmaq. günbayış günbatış 1. 

inanmaq: biz baydıq. siz bizə baymısız. 1. bayırmaq. 

bəyirmək. varlanmaq. zəginləşmək. 1. ovsunlamaq. 1. 

göz bağçılıq edmək. aldatmaq. 1. kələk. aldaq. 1. 
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baymıq. ayağlarını əğri basan. çarpıq. dabanı içəri yada 

dışarı doğru əğilmiş ayağqabı.  

- baynı qızı baymaq bolsada tıbırda qalmaz: zənginin qızı 

əğri ayağlı olsa da evdə qalmaz.  

baymaz  mala mülkə ilgi duymayan kişi.  

baymıq  baymaq. 1. ayağlarını əğri basan. çarpıq. 1. məftun. 

baymış. batmış. dalmış. geçinmış.  

bayna  iştə. baynam.  

- bayna alayda: iştə orada.  

baynaq  bayqın. geçgin. özündən keçmiş. 

baynaq  pislik. batıqlıq. kifirlik.  

baynalıq  abadlıq. bayınlıq. bayındırlıq. abadanlıq.  

baynalmaq  baynımaq. qutulmaq. sağalmaq. ayınqalmaq. anığ 

almaq.  

baynam  bayna. iştə.  

baynamaq  rifah. bəynəmaq.  

baynılaşmaq  varlanmaq.  

baynımaq  baynalmaq. qutulmaq. sağalmaq. ayınqalmaq. anığ 

almaq.  

baynımaq  gəlişmək. sərpilmək. böyümək. boylanmaq. boy atmaq.  
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baynısızlığ  ağılsızlığ.  

bayoğlu  burğut. bayquş.  

bayra  bayda. qarda. yayla. kövşən. - heyvanları qardıya çıxart.  

bayraçalı  qardaçalı. yaylaçalı. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

bayraq  - əli bayraqlı: gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. 

qavqaçı. qovqaçı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı.  

- ağ bayraq: atamanların xanlıq pərçəmi.  

- ağ bayraq: verə bayraq. təslim bayraq. 

- al bayraq: al sancaq: türk bayrağı. 

- bayraq açmaq: təslim olmaq. 

- bayraq çəkmək: (asmaq. açmaq. çəkmək. dartmaq).  

- bayraqları bayraq yapan, üstündəki qandır.  

- bayraq göndərinin (ağacının) ucundaki bağ, tuğ: bağırcıq. 

- bayraq açmaq: 1. qoşun toplamaq. 1. qalxınmaq. 

qoğzanmaq. üsyan, qiyam edmək.  

- bayraq çəkmək: bayrağı göndərə (çubuq) taxmaq.  

- bayraq yarışı:  

- bayraqları açmaq: qırçınmaq. xuysuzlanmaq. ətacılanmaq. 
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yayqaraclanmaq. qavqaclanmaq.  

- çatal bayraq: iki boyalı pərçəm.  

- dəli bayrağı çəkmək: aşıq olmaq.  

- əli bayraqlı: qavqaçı. qalayçı.  

bayraq  (< batraq. ) (bıqraq). 1. ucuna bir ipək parçası batırılan, 

taxılan mızraq. yalav. tuğ. orğa. batırma. batraq. qarqı 

başına tükdən hörüyü: tuğ. 1. orqa. orunquluq. 1. 

pərçəm. ucuna ipək sırıqlar sancılan, taxılan, batırılan 

neyzə, ağac. döyüşdə qoşun bəlgəsi, nişanı. - bayraqlı. 

sancaqlı: tuqlu. - ağdı qızıl bayraq, doğdu qara topraq. 1. 

ələm. yalavuz. yala. börkün qırağına tutulan boyalı, 

qırmızı ipək parça. 1. baydaq. tümən. vilayət. sancaq. 1. 

sancaq. hakimiyyət. - bayrağı, ışığı, ləmpəni göyə qaldıran 

incə uzun ip: savla.  

- bayraq çəkmək: bayaq açmaq.  

- bayraq yığ: bayram günlərində gənclərin atlara binərək gənc 

qızlardan məndil, şal toplamaları gələnəği.  

bayraqçı  1. tuğçu. pərçəmçi. ələmdar. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. 

qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. 1.sancaqçı. öndər. 
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bayraqçı  tuqbəyi. tuğaqçı. saltər. salqur. pərçəmdar. sancaqçı. 

başçı.  

bayraqlı  ələmli. simbollu.  

bayraqta  əğləncə düşgünü qadın. qaltaq. şıllıq. fahişə. qəhbə.  

bayraqtam  böyük pirəns. bəylər bəyi. bəylərin başçısı.  

bayram  1. < bıqram (< bıqmaq: yığmaq). bəzram. bəzm. toy. 

şənlik. çırğamış. sevinc. seviş. kürəng. eyşi işrət. 

yığıncaq. toplanış. toy. 1. bax > baqram. 1. törən tutmaq. 

qutlamaq. bayramız bilən: bayramız mübarək. 1. sevinc. 

mutluluq. şənlik. 1. quvanc.  

- bayram günü: əziz gün. çağan.  

- pak bayramı: ət kəsimi: ət qırımı.  

bayram  sevinclik. sevincilik. şenlik.  

- bayramdan bayrama: çox seyrək olaraq.  

- bayramda seyranda: bəlli günlərdə.  

- bayramlamaq: bayram yapmaq. çox sevinmək.  

- bayram alayı: bayram törəni, mərasimi.  

- bayram tutma: bayramçılıq.  

- el ilə gələn, düğün bayram: hammıya gələn toxnuqa, 

zərərə, sıxıntıya qatlanmaq qolay olur.  
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- bayramyeri: əğləncəli, şən yer.  

- bayram ol, ildə bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl. - atlar 

ölüb, itlərin bayramıdır. 

- bayram çiçəyi: buz çiçəyi. qar dələn. qarı yarıb altından 

çıxan çiçək. bəhmən gülü.  

- göz bayramı: qurban bayramı.  

- gün dönüm bayramı: gecəylə günüzün əşit olduğu günün 

bayramı, şənliyi.  

- kəsim bayramı: qurban bayramı.  

bayramcaq  ibibiq quşu. gütgüt quşu.  

bayramçılıq  bayram tutma. bayramlıq. 

bayramla  - ilin sonun bayramla, görən işi sınaqla.  

bayramlamaq  donanmaq. bayram yapmaq. çox sevinmək. donatmaq. 

donamaq. donatlamaq. 

bayramlamaq  qutlamaq.  

bayramlanmaq  donanmaq. donalmaq. 

bayramlaşmaq  bayram görüşü yapmaq.  

bayramlayış  donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. 

aydınlayış.  

bayramlıq  bayramçılıq. donanım 
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bayrı  bayru. 1. əsgi. keçmiş. qədim. ətiq. 1. əməkdar. sınaqlı. 

mücərrəb. 1. əməkli. əsgi. köhnə. bayağı. 1. əsgi. 

qədimki. 1. ilahi. qutsal. 1. bayat. tanrı. əsgi. 1. bağlı 

bəfalı. 1. aşnı. çoxtanki. əsgi.  

bayrım - bayrım ev: dilək dilənən yer. - bayrımqün: cümə. - bayrım 

biyçə: qadınları, cocuqları qoruyan tanrıca. - bayrım 

adaqaça: alalı beləli paltar geymiş. - bayrıçə ay: mart.  

bayrımqün  bayramgün. cümə.  

bayru  bayrı. 1. əsgi. keçmiş. qədim. ətiq. 1. əməkdar. sınaqlı. 

mücərrəb.  

bayrübar  (< bayru: əsgi + bar: var. varlıq). tanrı. tarı.  

baysal  bayçal. maçal. baçal. iyi. gözəl. xoş. daha iyi.  

baysallıq  1. qavşut. barışıq. barışma. qavşış gəlişiş. 1. tinim. tiniş. 

dinc. ərinc. gönənc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. rahat. 

huzur.  

baysan  yaxışıqlı. göstərişli. ləvənt.  

baysar  bay. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. 1. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 
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qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 1. pullu. mallı. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. 

qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. devlətli. 

dövlətli. gərəksiz.  

baysarıq  basarıq. güclü, quvvətli dəvə.  

baysarlıq  bəylik. baylıq. zənginlik. gərəksizlik. varlılıq. bəyiklik. 

devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq.  

baysəncər  baysunqar. şahin.  

baysın  zəngin. qudrət.  

baysınmaq  - özünü itirib, baysınmaq, düşünmək, qıraqdan ayrınmaq: 

mat qalmaq. - o ağır görnüş önündə bir az daldı.  

baysu  bol. bərəkətli. gur su.  

baysunqar  baysəncər. şahin.  

baysunqur  bəysunqur. sunqur (şahin) çeşitindən yırtıcı bir quş.  

bayta  bayda. bayra. qarda. yayla. kövşən. - heyvanları qardıya 

çıxart.  

baytaki  başqa. bölək. ötən. ikinci.  
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baytaq  1. astana. borbor. ordo. 1. dar yol. yaya yol. keçi yolu. 1. 

bolluq. çoxluq. qalabalıq. talay. sağlı. xeyləh. küp (köp: 

oldukca çox) epey. bir top. bir töləy. 1. boyat. allah. taq. 

tağ. 1. paytaq. sonqol. sərsəm. 1. baytal. qısır at.  

baytaq  baydaq. (< bağ). 1. sürü. gəllə. 1. bayraq. tümən. vilayət. 

sancaq. 1. badaq. basaq. bacaq. badağ. beydaq. 

doydaq. qanat. qol. bölük. 1. tikə. parça. qab. fürsət. 

buta. pərçəm. 1. şik. yaxışıqlı. 1. bağımsız. azad. 1. 

yayaq. piyada.  

baytaq  bəytaq. payitəxt.  

baytal  1. at həkimi. 1. dişi at. 1. baytaq. qısır at.  

baytam  baydam. sevinc. bəydəm. mutluluq. neşə.  

baytamaq  (< bağ). bağlamaq. uyarmaq. tədbiqləmək.  

baytamal  1. baxtsız. talehsiz. xor görülən. qarqanmış. lə‟nətli. 1. 

çox qolay. çox əğik, yüngül.  

baytamlıq  baydamlıq. neşə. sevinc. şənlik.  

baytan  baydan. 1. cömərd. əli açıq. 1. subay.  

baytar  (< bəy. bay: ərkək). ərkək heyvanlara verilən ad.  

baytar  baydar. varlı. muktedir, ağaman.  

baytav  bağtav. maqtav. övgü.  
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baytavlu  bağtavlu. maqtavlu. şanlı. şöhrətli.  

baytavluq  bağtavluq. maqtavluq. övgüylük.  

baytu  baydu. ağaman. egemen, varlı, devletli.  

baytun törə  əsgi qaraçay toplumsal yapısında xalq məhkəməsi.  

bayuq  ( y < > d < > z) bədük. bəyük. böyük. ( d < > z ) bəzük. 

bulğay. ulğay.  

bayumaq  zənginləmək.  

bayur  cəsur. gözüqara.  

bayuş  bəyüş (< bəy. bay). mutlu. qutlu. uğruq. uğurlu. bəxtəvər. 

xoşbəxt.  

bayutmaq  ( y < > d < > z) bədütmək. bəyütmək. böyütmək. 

böyütmək. bulğaytmaq. ulğaytmaq. zənginlətmək. 

devlətlətmək. - tanrı məni bayutdu.  

bayιndır  abadan.  

baz  {( < metatez > zab. zap. sap. sapıq, yan, qıraq olan nə). yat. 

özgə. - yat baz yazıldı: özgəlr dağıldılar. }. 1. (vaz <> baz <> 

var): baz (fars): {(z <> s). < > sav. səv}. aşbaz < aşsav. - 

quşbaz < quşsav. - arvadbaz < arvasav.  

- vaz keçmək: var keçmək. yanqılmaq. genilmək. engilmək. 1. 

metatez < sav. sev. sov. "sevmək, istəmək" anlamında, ək 
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olaraq işlənir. - oyunbaz: oyunsav, oyunsov. oyun sevən, 

oyuna düşgün. - quşbaz: quşsəv: quş sevən. - qadınbaz. 1. 

<> poz (pozmaq). - oyunbaz: oyunbozar. bozuqkar > 

bozəhkar. 1. eliç. elçə. barış. sülh. bazlaşmaq: barışmaq. 1. 

əmin. güvənilir. 1. mərkəzə bağlanmış. sonradan 

qatılmış, mülhəq olmuş. 1. yapağı. yün. 1. baz bol: 

cəsarət edmək. bir işi yapmaqta qaralı olmaq.  

baz  {baz (fars)} 1. < bar. var. 1. < metatez > zab < zav < sav < səv. 

sev. istəmək əlaməti.  

baz  -qul. -qov. - dəliqul. dəliqov. dəlibaz.  

baz  vaz. açıq. 

bazalaq  pazalaq. mazalaq. topac.topaq. qatıp. qotıq. (artılımış, 

yoğunmuş, yuvarlanıq). ucu sivri, başa doğru genişlənib, 

yuvarlaq uşaq oyunçağı.  

bazama  1. atma körpü. 1. sığınaq.  

bazama  basama. atma uydurma köprü.  

bazanaq  basanaq. basnaq. sığınaq.  

bazar  bacar. (< basar: toplam. yığnaq). 1. uçar. - bazar başı: çarşı 

ağası. müfəttiş. - bazar (a) tutmaq: bazara çıxarmaq. - bazar 

günü: öröbül. 1. basar pusar. gurultu patırtı. hay küy.  
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- bacara çıxmaq bacarıq istər.  

- aralıq, dolanbac çarşı, bazar: ordu bazarı: rasta bazar. 

arasta. səyyar bazar.  

- bazar günü: yedigün.  

- bazar beti gedməğən: yepyeni duran. əsgiməmiş.  

- bazar betin açmaq: yeniləmək.  

bazar  yapan. yapanlı. yapanlu. qapanlı. qapanlu. qapan.  

- bazar, alver yeri, ocağı, mərkəzi: qapanlı. qapanlu. qapan. 

yapan. yapanlı. yapanlu. bazar.  

- ipliyi bazara çıxmaq: əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa 

çıxmaq. 

- bazara getdin alverdi, düğünə getdin çal yeğdir.  

- bazarda üzçüdə tapılar, astarçıda. 

- bit bazarı od tutmaz, ürək daşlı, əl tutmaz. 

- əsgiyə dəğərə minsəydi, bit bazarına ışın yağardı. 

- iş bazar yola düşmək, başlamaq: işlər açılmaq. 

- qabala bazar: qapala bazar: topdan bazar.  

- tez bazar: nəğd. nəqd.  

- qapal bazarı: dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər. 

- cüyüt çarşısı, bazarı: qarmaqarışıq yer. - həfdə bazarı: 
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yapanlu. 

- ordu bazarı: arasta. - hərnədən tapılan bazar, yer: yapılqa. 

çapılqa. yapanğa. - əsgiyə istək (rəğbət) olsaydı, bit 

bazarına ışıq yağardı. 

- iki söz bir bazar: işi uzatmadan.  

- qara bazarı: maldavarın gizli olaraq yüksək dəğərlə 

satılması, satılan yer. (maldavar: mal o məta'. cins. kala).  

- qara bazar: qarabursa: gizli, qaçaq bazar. - qara bazara 

düşmək: qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, 

bulunmaq.  

- qarar bazarı: göz qararı.  

bazar  yedigün. həfdə sonu.  

bazarlama  1. bazarlıq. alma. 1. satma. 1. alver. alışverş. 

bazarlayan  bazarlıq edən. alverdə danışan. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac.  

bazarlıq  1.bazarlama. 1.meydan. yapanlı.  

- domuz bazarlığı: aydın arın, düz olmayan davranış.  

- bazarlıqda alverçilər, birbiri əlllərin tutaraq, anlaşmağa 

çalışmaq: əlləşmək.  

- sıxı bazarlıq yapmaq: çənə vurmaq.  

- almaq vermək, bazarlıq, sözün çoxu azarlıq. 
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- bazarlıq torbası ip torba.  

- bazarlıq edən: bazarlayan. alverdə danışan. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.  

- götürü bazarlıq: bir işin bütünü ilə ilgili, incə incə dartmadan, 

dəğər biçmək, alverləmək.  

bazarlıq  ərməğan. hidyə.  

bazarsöz  basıb danışan. basarsöz. çox danışan. gəvəzə. çox 

qonuşan.  

bazartəsi  başgün. yekşənbə.  

bazayan  bazlayan. bazıcı. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

bazdan olmaq  çox gec qalmaq.  

bazdaşt  < bağsat. saxlama. saxlat. basıb saxlama. bağsama.  

bazı  1. < bası. basılıb qaldırılmış qol. - kərdi bazıları. 1. (çörək) 

kündə. bazı tutmaq: xəmiri kündələmək. 1. pazı. pançar. 
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çuğundur. 1. dınqıl. ox. mil. ax. 1. toxuma dəzgahında 

üstünə sarılmağa yarıyan iğ. ox. 1. qolun üst bölümündə 

duran şişkincə balaq (kas: mahiçə) kütləsi (parçası. yığını). 

1. bazu. qaraqlıq. qaraça. qolçuq. qolçaq. qolun yuxar 

bölümü. qolbut. 1. qarı. qolun omuzla bilək arasında 

qalan bölümü.  

 - bazıqbel: qalın belli.  

- bazıqboyun: qalın boyunlu.  

- bazıqyayaq: şişman yanaqlı.  

bazı  bazu. bazıq. 1. bazut. qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. 

arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları. 1. qaraca. üst qol. qolun yoğunolan üst 

bölümü. - qaraca gəmiyi: qol gəmiyi.  

bazıcı  bazlayan. bazayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  
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bazıç  badıc. bağıc. - bağıc üzümləndi.  

bazıq  basıq. qalın. yoğun. dərin. - bazıq dirək: basıq pusuq 

yoğun dirək. - bazıq but: {1. uyluq. qalça. 1. qalın bacaqlı. } - 

bazıq ərin: qalın dodaqlı. - bazıqadam: basıq adam. yoğun 

yada qaba adam. - bazıqbaş: yekəbaşlı. - bazıqboyun: 

boynu yoğun.  

bazıq  bazut. bazı. qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları.  

bazıqlıq  pazıqlıq. ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. 

oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. 

təfrəqə. nifaq.  

bazıqsınmaq  qalın bulmaq.  

- çalqını qolqa alqanda, sapın bazıqsınıb izinə saldı: tırpanı 

əlinə aldığında sapını qalın bulub bıraqtı.  

bazıqsınmaq  yoğun görmək. yoğunsamaq. qalın tapmaq.  

bazılı  bazutlu. qaruqlu. qarıqlı. qalıqlı. qaluqlu. qoluqlu. 1. 

arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı çöllu, dağdaş.  
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bazılıq  bazutluq. qarıqlıq. qaruqluq. qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. 

1. arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox 

olan çölluk, dağdaşlıq.  

bazım  basım. cəsarət. qeyrət. cəsarət. güc. bətər. bol. var. 

bərəkət.  

bazımlı  basımlı. 1. bəsimli. bərəkətlı. bollu. 1. cəsur. ürəkli. 

basımlı. batar. cəsur.  

bazımlılıq  basımlılıq. cəsarət.  

bazımsız  basımsız. batarsız. ürəksiz. qorxağ. cəsarətsiz.  

bazımsızlıq  basımsızlığ. qorxaqlıq.  

bazıncaq  batcaq. qoççaq. batur. cəsur.  

bazıncur  basıncur. batsur. batur. bahadur. batsın. qocur. 

qorxmaz. güclü. zorlu: bazıncur adam.  

bazınıvlı  güvənli. ürəkli. cürətli. cəsarətli.  

bazınıvlılıq  cəsarət.  

bazınmaq  basınmaq. batlanmaq. cəsarət edmək.  

bazınmaz  cürətli. cəsrətli. qorxmaz. ödlək. cürətsiz.  

bazınuvsız  qorxaq. səsarətsiz.  

bazınuvsızlıq  cəsarətsizlik. qorxaqlıq.  
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bazır  basar. basqınçı.  

bazıtan  bazıdan. əsgidən. öncədən.  

bazıv  bazıv. basıv. batıv. güc. zor. qeyrət. ürək. - bazlı adam.  

bazıvsız  basıvsız. batıvsız. qorxaq. gücsüz. zosuz: bazıvsız 

adam.  

bazqan  1. barqan. mərsin ağacının yemişi. 1. basqan. cəsur. 

ürəkli.  

bazqın  basqın. 1. kəndinə çox güvənən. cəsur. məğrur. 1. 

əzimli. qararlı.  

bazqınc  basqınc. özünə çox güvənən. şişən. qurlu qururlu.  

bazqınç  güvənli.  

bazlama  1. baslama. batlama. qaplama. qablama. nərsəni 

nərsənin içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. 

örtləmə. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. 

dalbanıt. 1. qapartma. qapartlama. yoğuru (xəmiri) saç 

üzərinə qaplatıb yaplataraq pişrilən girdə çörək. saz 

çörəyi.  

bazlama  qaqala. qalın əkmək. ortası oyuq qalın əkmək.  

bazlamaç  külüçə. saz əkməyi.  
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bazlamaq  basmaq. qaldırmaq. bərkitmək. dirsətmək. diritmək. 

dirsətmək. gücləndirmək.  

bazlaşmaq  barışmaq.  

bazlayan  bazayan. bazıcı. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

bazmaq  1. güvənmək. ürək cəsarət edmək. 1. yönətmək. 

basmaq. itələmək. 1. başarmaq. 1. güvənmək. cəsarət 

edmək.  

bazman  basman. 1. baskul. dartan. tərazış. 1. tabe'. bağlı. muti.  

- bazman qoşaq: xırda quruş.  

- bazman quyu: uzun bir sırığa bağlı kova ilə su alınan quyu.  

bazmanlamaq  basmanlamaq. 1. basqullamaq. dartmaq. 1. dartmaq.  

baztırmaq  bazdırmaq. basdırmaq. bəsləmək. çoxalmaq.  

bazu  (bazu (fars)). (< basmaq). bazı. bazuq. basuq. qolun ən 

yoğun, qalın güclü gəmiyi. qaraqlıq. qaraça. qolçuq. 
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qolçaq. qolun yuxar bölümü. qolbut. qaraca. qolun 

dirsəkdən çiginə qədər ki bölümü.  

bazu  bazı. köçgü. (üstündə oturulan, qalınan kök). qolun dirsəklə 

kürək arasındaki bölümü. üstqol. qaraca. üst qol. qolun 

yoğunolan üst bölümü. - qaraca gəmiyi: qol gəmiyi.  

bazuq  basuq. qolun ən yoğun, qalın güclü gəmiyi. qol gəmiyi.  

bazut  bazıq. bazı. qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları.  

bazutlu  bazılı. qaruqlu. qarıqlı. qalıqlı. qaluqlu. qoluqlu. 1. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq 

paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı çöllu, dağdaş.  

bazutluq  bazılıq. qarıqlıq. qaruqluq. qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. 1. 

arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox 

olan çölluk, dağdaşlıq.  

becen  biçin. bıcın. piçi. meymun.  

becet  süs. makyaj. tezniyat.  
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becən  1. dayanaq. dəstək. payanda. qörpü. ayağı. 1. bənt. set. 

1. ot yığını. taxıl demətinin tarlada qurutmaq üçün bir 

araya gətirlip yığılması.  

becərcəqli  becərcəkli. başarcanlı. yaravlı. yarağlı. yardamlı. 

edərmənli. qeyrətli. kifayətli. doğumlu. 

becərəqsiz  becərəksiz. bacarıqsız. başarıqsız. qaq. qax. buncağız. 

çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. 

otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız.  

becərən  qoyar. qoyan.  

becəri  (becərilən) 1.başarı. yaratı. yaratış. yarayış. yapı. saxt. 

1.becərilmiş. bəsləri. bəslənmiş. pərvəri. - becəri su: 

pərvəri su. 1.əkli. əkdi. əklək. əklik. evcil. xanəgi. 1.başarı. 

ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. 

maharət. 1.əkər. əkəri. əklək. əklik. pərvəri. 1.pərvəri. 

əkli. əkdi. evcil. uysal. əhli. alışıq. 1. becərik. becərmə. 
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bəcərmə. bəcəri. becərik. aldama. təqəllübi. bədəl. 

qullabi. 

becəri  bəsli. bəsili. əkdi. tərbiyəli. - əkdi uşaq.  

becəriq  becərik. becəri. becərmə. bəcərmə. bəcəri. becərik. 

aldama. təqəllübi. bədəl. qullabi. 

becəriqli  bəcərikli. başarıqlı. qaycamar. qacamar. qaşamar. 

qocamar. qoçamar. qoçmar. çalışqan. dalışçı.  

becəriqsizliq  becəriksizlik. başarıqsızlıq. başarmama. bəcərməmə.  

becərilmək  əkdilmək. əkilmək. bəsilmək.  

becərilməmiş  biçilməmiş. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. 

tarınmamış. asışın. asavsın. asavşın. vəhşisin. vəhşi 

sayaq. bədəvi. ibtidayi.  

becərilmiş  becəri. bəsləri. bəslənmiş.  

becərilmiş  pərvəri. əkdi. tərbiyəli. ədəbli. əkmə. tərbiyət verilmiş. 

quduru olmayan. - əkdi su: pərvəri su. - əkdi uşaq: tərbiyəli. 

becərilmiş uşaq.  

becərim  becəriş. pərvəriş. 

becərinmək  kəndinə yaxışdırmaq. edinmək. taxınmaq. - kişi kimiliyin 

taxınmalıdır. - kişi sözünə taxınmalıdır.  
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becəriş  1.becərim. gəlişmə. barvarış. pərvəriş. eğitim. öğrətim. 

aşıl. yanaq. çıxma. bəslək. tərbiyə.  

becərmə  becəri. becərik. becərik. bəcərmə. bəcəri. aldama. 

təqəllübi. bədəl. qullabi. 

becərmək  başarmaq. işləmək. təyərləmək. 

becərmək  bəcərmək. bacarmaq. başarmaq. alamaq. (təvanüstən). 

becərmək  bəsərmək. başarmaq. bəsləmək. qurmaq. işlətmək. 

qazanmaq. bitirmək: butqarmaq. hazırlamaq. yasamaq. 

yapışdırmaq. düzətmək.  

becərtləmək  becərtmək. gəlişdirmək. açmaq. içaçlamaq.  

becərtmə  azıqlandırma. bəsləmə. qıdalandırma. səmirtmə. yedirib 

içirtmə. bəsiyə çəkmə. gəlişdirmə. yetiştirmə. 

becərtmək  <> becərtmək. 1. barşırmaq. bərşirmək. pərvəriş vermək. 

tuqarmaq. tuğarmaq. toqurmaq. doyurmaq. 1. böyütmək. 

böyüməsinə qulluq edmək. yetişdirmək. bəsləmək. 

bəsləmək. bəsitmək. yamatmaq. tərbiyət edmək. - bu 

cocuğu mən böyütdüm. 1. çatmaq. yetişdirmək. - davar 

çatmaq. - qoğun çatmaq.  

becərtmək  becərtləmək. 1. azıqlandırmaq. bəsləmək. 

qıdalandırmaq. səmirtmək. yedirib içirtmək. bəsiyə 
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çəkmək. gəliştirmək. yetiştirmək. çıxarmaq. açmaq. 

içaçlamaq. qalxındırmaq. gəlitmək. yetiştirmək. 

- adam çıxarmaq.  

- sevgini becərtmək, bəsləmək, dəğərləməkdir. ( sevməyi 

öğrətmək, sevgini böyütməkdir). 

becəryən  - becəryən -çi. -saz. - kilidsaz: kilid becəryən. kilidçi.  

becətmək  sağatmaq. tükətmək. tıkatmaq. təmilləmək.  

becətmək  yağlamaq. səmirmək.  

becit  becid. bəcid. becit. 1. çabıq. çalıq. tez. sıx sıx. davamlı 

olaraq. yaman. çox. - becid həvəsli. - becid istəkli. - becid 

becid gedmək. - becid daşa basdılar. - vermir vermirda, 

becid tuddular istədilər. 1. düşgün. həvəskar. - işə yavlaq 

becitdi. 1. gərək. lazım. - becidsə deyin. - becid işləri 

qabağa salın.  

becitmək  becidmək. 1. becidləmək. becid sıx tutmaq. becid olmaq. 

bərk tutmaq. sürəkli çalışmaq. aldırmaq. vurqulamaq. 

üstünə düşmək. tə'kid edmək. sırtılmaq. - nədən böylə 

becidirsən1. hazırlamaq.  

becul  < bükül.  
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beç  - beç toyuq: beçə toyuq: toyuqda çox dəğişik bənəkli bir 

küməs quşi i çirkin br bağımsı var.  

beçara  gözərişsiz. gözərsiz. keçərsiz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

umutsuz. ümidsiz.  

beçə  (> bəççə (fars) < biçmək: bölmək). ). biçik (kəsik). bala. 

toğuz. uşaq. buta. buda. cocuq. yavrı.  

- beçə toyuq: beç toyuq: toyuqda çox dəğişik bənəkli bir 

küməs quşi i çirkin br bağımsı var.  

beçə  1. (quş) atmaca. 1. < > beşə. paşa. ilkin (doğan) ərkək 

oğul. 1. sivilcə. cuş.  

- beçə bal: çiçək bal. 

beçəc  1. iki üç cüt öküzün bərabərcə pulluğa qoşulması. 1. ip. 

urqan. - beçəv bolmaq: ipə tutaraq yuxarı çıxmaq.  

beçəev  biçev. biçəv. biçöy. ( < biçə: biçilmiş. çapıq. kiçik + ev: oy: 

öy). anaokul. anaoxu. kudəkisdan. yuvacıq. cocuq yuva.  

beçəl  biçəl. 1. bəcəriksiz. aciz. 1. saqat. götürüm. 1. ocağın iki 

onikisi arasında doğanların bürcü.  

beçəmək  butmaq. balalamaq.  

beçət  sərçəgillərdən kiçik bir quş.  
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beçətən  beçədən. uşaqlıq. balalıq. balayatkı. balayatıq. yatın. 

analıq yatğı. balıyatkı. tuxumluq.  

beçqəm  beçkəm. bax > biçkəm.  

beçqi  beçki (fars). < biçgi.  

beh (fars)  < beq. bax > bəq. (heyva) < bey. beğuk. beğ. bəğ. böyük. 

böyük <> biyik. - biq alma: beyalma: heyva: böyük alma.  

behcət  gözəllik.  

beq  bek. 1. bax > bəq. 1. bək. bey. ul. ol. kök. pey. təməl. 

him. 1. bərk. pek. çox. ən. sağlam. sıxı.  

- bək alqa: lap öncə. ilk öncə.  

- bək arış: çox gözəl.  

- bək azdan: ən azından.  

- bək başı: ən başı.  

beqar  bekar. aytək.sobay. mücərrəd. 

beqar  bekar. bikr (bükük: açılmamış). əl dəyilməmiş.  

beqar  bekar. ərqin. ərgin. irkin. subay. mücərrəd. başıboş. 

üydəkisiz.  

beqara  bekara. axıltı. axal. aşqal. axsal. kovşal. zibil.  

beqet  beket. qalıt. duraq duralğa. ayaldama. avto beket: qaraj.  

beqəcən  1. dişi domuz. 1. obur. şişman. çox yiyən.  
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beqəmcəq  begəmcək. zor sağılan inək.  

beqənə  begənə. pişirilmiş mayalı boza xəmiri.  

- begənəsi ozqan boza: əkşimiş boza.  

beqəvul  bekəvul. bəkavul. qoruyucu. bəkçi. qaraqol.  

beqitmək  bekitmək. bükmək. büküt. qapalı. bağlı. yaşut bəkutka: 

gizli bağlı.  

beqiyafə  biçiksiz. bəşiksiz. qatanqur. biçimsiz. gobud. yaxışıqsız. 

qılıqsız.  

bel bel  ağzı açıq qalmaq. şaşmaq. - bel bel baxmaq: bər bər 

baxmaq.  

bel  1. kişi gövdəsində göğüslə qarın arasındaki daralan 

bölümün arxası. 1. heyvanda sağrı ilə omuzbaşı arası. 1. 

uca dağın iki təpə arasındaki geçit verən bölüm. geçit. 

boğaz. belən. 1. bir nərsələrin orta bölümü. 1. bel suyu. 

ağ. atıq. gəlmik. məni. 1. gəmidə orta bölüm. 1.ara. orta. 

kəmər. 1.məni. isperm. atmıq. 1.qatı çəlikdən, yaylı, 

qoğsulu kürək. 

- arvad eldən, oğul beldən.  

- yazdı topraq açan, yapraq tökən, beli bükən qış olur. 

- düz nərsənin əğilib qarın, bel verməsi: qarınlamaq.  
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- bel qəməsi: kasatura.  

- bel quşağı, bağı: qar. qor. qur. qurşaq. kəmər. qəmər.  

- belə taxılan fişəklik: qarqılıq.  

- qantara belində: aldanmaz. açıxgöz. külutmaz.  

- qozbel: qayurqa. qayurqa. qaybır. kampır. belibükük. 

bükükbel.  

- yol bel: geçilən yer. yol.  

- əli beldə, dili sözdə: hər çeşit qulluğa hazır.  

- bel bağı: incə quşaq. kəmər.  

- beli bükür: arxası tonqınqı.  

- dağın beli: ərgənə. əğgənə. gərdənə. boğaz. gədik.  

- dildən söz gələr, beldən oğul gələr, əldən iş gələr. 

- çapa biçimində olan bel: dikəl.  

- beli bükük: qurzaq.  

- bel gəmik: omurqa. onurqa.  

- bəl bəl: səfeh səfeh. şaşqın. durqun anlamsız.  

- bəl bəl durub baxma. 

- bel bağlama: and içmə törəni.  

- bel bükmək: çox əməklənmək, sıxınmaq, darılmaq. zəhmət 

çəkmək.  
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- bel vermək: bükülmək. kamburlaşmaq.  

- bel gücü: ərkəklik gücü.  

- bel kəsmək: keçidi tutmaq, bağlamaq.  

- bel qırmaq: 1. böyük ziyan vermək. 1. başqasının önündə 

əğilmək.  

- beli bükülmək: 1. qocalmaq. qarımaq. 1. güc duruma 

qalmaq.  

- beli gəlmək: kişilik yaraqından salqı axmaq.  

- belini doğrultamamaq: durumunu düzəltəməmək. sıxıntıdan 

qurtulamamaq.  

- belindən gəlmək: soyundan gəlmək.  

- belini doğrultmaq: durumunu düzəltmək.  

- belini gətirmək: bir nəsəni bıqdıracağına uzatmaq.  

- belini qırmaq: dizə köçürtmək.  

- iki ağız bel: iki çatallı bel.  

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- bel ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. (qaq: əğik. bükük. 

devrik. tövərək).  

- beldə daşınan pıçaq: kavcır. kavcar. xənçər.  

- beli bükük. iki büklüm. 
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- beli bükülmək: qatbük olmaq.  

- bel, qazma, qaymaq, dırnağ kimi araclara verilən gənəl 

ad: qaşıq. 

bel  1. qazqır. belqağın. kürək. 1. orta. ara, aralıq, orta. yarı. 

bəzi nərsələrin orta bölümü. - gövdənin beli. dağın beli. - 

gecə beli gəldi çatdı: gecə yarısı. - belqala: orta şəhər. 1. 

heyvanda sağrı ilə omuz arasındaki bölüm. 1. yol. boğaz, 

qıstaq. 1. dağın ətəyi. - dağ beli: dağ gərşi: dağ sırtı. 1. 

yüksək bir dağın iki təpəsi ortasındaki geçit. belən. keçit. 

boğaz. 1. belen, dağ beli, iki təpə arasındaki geçit verən 

alçaqca bölük. qarnın dal yanında daralan bölüm. 1. 

ortası açıq, bükük arac. (> bil (fars)). - çatal bel: şənə. pala. 

1. kişi gövdəsinin ortası. - bel bağlamaq: güvənmək. - bel 

qatdamaq: dözmək. - belinə gün girmək: usaaşmaq. 

təmbəlləşmək.  

- incə bel: qarışbel.  

- incə bel: qumursqabel.  

- bel qısuv: bel bağlama.  

- belbağ: kəmər.  

- bel bağlamaq: güvənmək.  
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- bel qatdırmaq: dözmək. səbr göstərmək.  

- belinə gün girmək: təmbəlləşmək.  

- bel bağlamaq: 1. hazırlamaq. 1. bir yığıncağa quruha alınma 

törəni. - belini bağlamaq: hazır olmaq.  

- bel bağlamaq: əl bağlamaq. qullanmaq. hazır olmaq.  

- dağ beli: arğıd. arğıdal. arğadal. boğaz. keçit.  

- bel soyuqluğu: işək borularının ısıtması, yanığması.  

- bel gəmiyi: əgin. əmud fəqəri.  

- bel buran: it quyruğu. bitgi adı.  

- qaşa oxşar kimi, yaylı belli olan nərsələr: qaş.  

- bel gəmiyi: okurfa. onqurğa. onqura. situni fəqərat.  

- dağ beli, kəməri: ərkinə. ərgənə.  

- dağ beli: arğdal. gədik.  

- bel qılmaq: bellənmək. kökəlmək.  

- yedi yedi bel qıldı. - bel qılmaq: bir kimsəyə diləğindən çox 

yemək vermək.  

- geçə belinə dəri gəlməy, qaydadı bu?: qecə yarısına 

qədər gəlməyib nərdə bu? 

- tavnu beli: dağın orta qısımlari.  

belaqac  belağac. qalın ağac.  
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belbaq  belbağ. 1. bağ. quşaq. qurşaq. urama. kəmər. 1. qavuş. 

qars. qurşaq. quşaq. qorun. kəmərbənd. tətel. gözəlcə 

bağlanmış qurşaq ki, bir ucu, bir yandan sallandırmaq.  

belcik  belsək. kiçik bel. süpürü, ocaq külün götürməyə yarar 

belçə.  

belçə  1.qaşların arası. 1.gədikçi. dağ gədikləri açıq tutub, 

güvənliyi sağlayan görəvli. dərbətçi.  

- kiçik bağça belçəsi: çapın.  

- qazıqbelçə: - əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan 

qazıqbelçə ( bir yanı bel olub, bir yanı qazmaolan arac): 

qarağı. kavağı. 

- od, köz kürəyi, belçəsi: kəpçə. kömçə. çömçə.  

belçə  qaşların arası.  

belçir  bel çur.  

belentəş  belendəş. hammı birlikdə hazırlanmaq işi. amadəbaş.  

belə  1. < bu yol ilə. böylə. - belə bolmaq: birləşmək. 1. < bir + lə. 

birgılikdə. bu halda. bununla bağlı. bərabər. bahəm. ilə 

(onun ilə). lə (biriy lə). la (onun la). nan (on nan). bir (onun la 

bir). birgə (onun la birgə): onun bilə yaşadı. - bilə yaşamın 

dadın yalnız qalan bilər. 1. bilə. (< bel: ara. orta). aracla. 
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vəsilə ilə. ortalıqla. aradan. - nə belə gəldiz. 1. kəsinliklə 

bir yönlü olmayıb, aralığda olan. alaca. alaca beləcə. 1. 

beləlik. açığlıq. imkan. şərayit. - belə versən çıxar: imkan 

versən çıxar. - beləsizlikdən: imkansızlığdan. - qolay belə: 

uyqun belə: yaxcı şərayit. - beləliklə: bu şərayitdə. 1. bilə. 

daha. də (da. daa: gəl daa: gəl da: gəl daha). - iki aləmdən 

əlin yuvub belə.  

belə  1.bilə. üstəlik. ayrıca. daha. dahı. da. üstəlik. ayrıca. 

hətta. dəğil. dəyil. deyir. (yalnız. sadə. bənzəri). - değil 

bunu, onu da öğrəndi. - yedi yedi, değil doymadı, ac belə 

yatdı. 1.bilə. əgər (< əğmək). dahi.1.bilə. dahi. üstəlik. 

ayrıca. hətta. 1.böylə. bucur. bücür. butür. bunun kimi. bu 

şəkildə. bu biçimdə. 1.dahı. daha. bilə. da. də. - oda buda 

daha gəldi. - bundan belə: bunla belə. artıq. daha. başqa. - 

ağlamaq bəsdi, daha gül. - bir az daha. - bir kərə daha. 

1.dənli. kimi. qədər. can. dək. ölçüdə. dərəcədə. - bu 

dənli: birbelə. - o dənli: obelə. eybələ. - burdan odənli: 

burdan oracan, oradək. - bu dənli yubanmaq olmazki: - bu 

dənli bahalı: birbelə bahalıq. 1. birlə. (ölçək. əndazə. miqdar. 

miqyas. dərəcə). qədər. - o belə: eybələ. o qədər. - bu belə: 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

beybələ. bu qədər. 

- (kitabın, nərsənin) heç üzünə belə baxmamaq: qapağın 

açmamaq.  

- bundan belə: buna baxmıyaraq: bunu saymıyaraq: lakin. 

və leyk. və lakin. vəli.  

- çox dedim, lakin (amma) genə getdi: çox dedim, bundan 

belə genə getdi. 

- bundan belə, böylə. bundan sonra. artıq. 

- bundan böylə, belə, sora, sonra, sohra.  

- bundan böylə, belə, sora, sonra, sohra.  

- eləsi beləsi yox: amma mamması yox. e'tiraz me'tiraza 

gərək yox.  

- elə belə: bəlli bəlirsiz alır almaz. tutar tutmaz. yavaş, yumşaq 

olaraq.  

- belə gəlir ki: görünür ki. 

- dəvə bəzərəm, belə gəzərəm.  

- üzü elə, astarı belə.  

belə  bilə. 1. birlikdə. bərabər. - onun bilə gəldim. 1. hətta. 

vəlov. - bir cocuq belə bunu bilir. - ind gəlsə belə karı yoxdu. 

1. hətta. genə. yenə. - bir belə yedimdə, yenə yorulmadın. - 
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çox yoruldumsa, yenə yazacağım. 1. birlikdə.  

- ölüğ belə qoşuldu.  

- onu pıçaq belə tildirdi.  

- mənim belə: mən ilə.  

- olar bir ikindi belə.  

- ərdəm belə öğləlim. qoldaş belə yarışqıl.  

- omun yorıq nətək kişi belə: onun davranışı necədir elinən.  

- kimin belə, qaş olsa, yaş yaxmaz: kimin ilə, qaş (qutsal daş) 

qaş olsa, ıldırım çarpmaz.  

belədi  hav. hava. ava hə. bə‟li.  

beləq  belək. qars. fitə.  

beləqi  beləki. beləli. biləli. birlikdə. biləyi. beləsincə. yanınca. 

yanında. müsahibətində.  

beləli  beləki. biləli. birlikdə. yanında. müsahibətində.  

beləliqlə  beləliklə. böyləliklə. böyləcənə. böyləcə. beləsinə. 

böyləsinə. bunda. bu üzdə.  

belən  1. bilən. alim 1. geçit. 1. sırt. təpə. dağ yolu. 1. üzərindən 

yol keçən dağ sırtları.  

belən  bilən. bilan. 1. dağ belindən keçən yol. 1. atın boğazına 

vurulan gülpəsər.  
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belən  geçit. boğaz. bel. uca dağın iki təpə arasındaki geçit 

verən bölüm.  

belənq  belən. 1. dağlı təpəli. enişli yoxuşlu. əyri büyrü. 1. yüksək bir 

dağın iki təpəsi ortasındaqi geçit. belən. keçit. boğaz.  

belənmək  belinə almaq. bellənmək. - bükdə belənmək: qılınc 

bağlamaq.  

beləsi  böyləsi. bucüri, bu şəkildə olanı.  

beləsincə  biləyi. yanınca. beləki.  

beləsinə  böyləsinə. beləliklə.  

beləş  təkin. olqədər. eybələ.  

beləv  gəvşək. sarqıq.  

beləvlü  sağlam olmayan. gəvşək yapılmış.  

- beləvlü iş: əmniyyətsiz, güvənilməz iş.  

- beləvlü köpür: sallanan köprü.  

beləvüt qorata  özənmədən. qaba şəkildə. dərmə çatma.  

beləvüt  gəvşək. sarqıq. güvənılməz. sallantılı.  

belibaqlı  beli bağlı. 1. doğana oxşarı bir quş. süpürgə. 1. qulluqda 

hazir.  

belibüqüq  belibükük. bükükbel. qayurqa. qayurqa. qozbel. qaybır. 

kampır.  
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beliqlənmək  beliklənmək. yaraqlanmaq. sadağını taqmaq.  

belinq  qorxu. ürkü.  

belinqləmək  belinğləmək. sıçramaq (qorxudan). qorxu ilə yuxusundan 

sıçramaq. ürkmək.  

belinqlətmək  belinğlətmək. bəlinləmək. quşqutmaq. diksindirmək. 

ürkütmək.  

belinləmə  qöçrüm. dalaş. ürküş.  

belkəv  belqav. əğri.  

belqaqın  kürək. bel.  

belqav  belkav. 1.(bax > yataqay). 1.əğri.  

- ağac bolmağan yerdə, belkəv dirəkdə arış görünür: taxda 

olmayan yerdə, əğri ağac da gözəl görünür.  

belqavluq  əğrilik.  

belqavsırt  kambur. sırtı əğri.  

belqə  bəlgə. im. nişan.  

belqəmiq  belgəmik. onurqa. - malqaranın onurqa, belgəmiyindəki 

əti: külbastı. rasta.  

belqəmiyi  belgəmiyi.omurqa, oynurqa sümüyü. situni fəqərat.  

bellav  alacalı.  
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belləmə  1. at yəhərinin altına qoyulan keçə, örtü. 1. bel ilə 

toprağı qazma, təpmə. 1. ətəkli. 1.öğrənmə. yadlama. 

mənimsəmə. əzbərləmə.  

belləmə  1.yəhərin altına qoyulan tərlik. 1.yələk. bellik. belə dək 

olan paltar. çuxal. çapuq. yapuq. yancıq.  

- qalın qaltaq belləməsi: təpəngü. təpəngi. ənli yəhər qolanı. 

belləmək  1. ağdarmaq. axdarmaq. sabanlamaq. - yeri ağdarmaq: 

toprağı sabalamaq. 1.dəpmək. çapalamaq. toprağı 

sürmək. kövləmək. qazmaq. aşınmaq. aşındırmaq.  

belləmək  alt üst edmək. təpmək.  

- bəlləməyin sən bəllə, belliyən tapılar. 

belləv  ninni.  

- belləv aytmaq: ninni söyləmək.  

belli  - qarınca belli: incə, işgə belli.  

bellik  qucaq.  

belliq  bellik.qurşaq. - gəlinlərin taxdığı süslü bellik: gəlin quşağı.  

belsək  belcik. kiçik bel. süpürü, ocaq külün götürməyə yarar 

belçə.  

belsümüq  belsümük: belgəmik. onurqa. - malqaranın onurqa, 

belgəmiyindəki əti: külbastı. rasta.  
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beltav  dağ beli. dağ yamacı.  

beltəmcək  beldəmcək. bağırdaq. bağıldaq. beşikdəki uşaqlara 

sardıqları bağ, bənd.  

beltəmir  dəğirmən daşının altında dönüb buğdayı öğütən dəmir.  

beltürkə  beldürkə. qamçının sapına vurulan həlqə.  

belük  ox qəbiri. sadaq.  

belyazmaq  belini açmaq (işə hazırdurmaq. dinlənmək. yorqunluq almaq).  

benq  mənq. minğ. menğ. mənək. bənək. xal.  

berah  bərah < bayağ. ucuz. - çox bərah dəğərə almısan: bayağı, 

ucuz dəğərə.  

berçikmək  bezikmək. doymaq. qanıqsamaq. soğumaq. usanmaq. 

bıqmaq. könikləmək.  

berdiş  verdiş. bərnamə. günki. götüri. götri. - günkidəkilər: 

bərnamədəkilər. - günkilər: bərnamələr. - gün günkisi: 

günlük: bu günkü işlər, sözlər, görcəklər. - bu günki çox uzun 

sürəcək. - günkini üçə bölüblər: bərnaməni üçə bölüblər.  

berəbər  qatış. qarışıq.  

beri  veri. əda. ifa.  

beriq berik. verik. verən. comərd.  

beriqi berigi. 1.verigi. veriləcək. 1.vergi. borc. nisyə. 
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berilağ  bu tərəf.  

berilmək  verilmək.  

berim  verim. kərəm.  

berimləmək  verimləmək. kərəmləmək.  

berimli  verimli. kərim 

berimli 1. berimçi. borclu. - alımlı arslan, berimli sıçan. 1.cörmət. 

açıqəl. əliaçıq.  

berimlilik  verimlilik. ululuq. kərimül nəfs 

berincək  verincək. pərincək. sadiq. içdən bağlı. fədakar.  

berqamot  belqamot < beq armudu: bəy armutu. bir çeşit böyük 

sulu. qoxulu armut. (> berqamottaitali. (fırans)).  

berqen  qardaş arvadı.  

berqə  1. berkə (fars)< birkə. birikə. gölək. qölət. gölcük. bir yerdə 

birikən su (çay, yağmırdan). qaq. sarnaç. yağmur suyunun 

bir çuxurda birikintisi. su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). gölənti. gölbit. gölbət. gölək. qölət. 

gölcük. gölcəq. gölcağız. gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. 

1.bərgə. dövrə. əsr. bürhə. 1. bergə. vergə. borc. - vergə 

batmaq: borclanmaq. 

berqə  dəğənək. qamçı.  
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berqəli  bergəli.vergəli. borclu.  

berqəli bergəli. berürkə. verirginə. vermək üçün.  

- berə alursun: verə bilirsin.  

- verə alurmən: verə bilərəm.  

- yeyə alursuz: yeyə bilirsiz.  

berqəy  versün. bağışlasın. əta edsin.  

berqi  bergi. vergi. əğrəti (bir sürə üçün. müvəqqəti) verilən 

nərsə. borc. - vergisin istəmək: borcun istəmək.  

berqil  borc.  

berqol (fars)  barqal. burqul < bulqur.  

berqü  alış. salğıt. zəkat. xirac. bac.  

berqü bergü. (< vermək. bermək). - vergü varmaq: borcu olmaq. 

- sənin mənə bir nə bergün var: sənin mənə bir nərsə borcun 

bergün var.  

berqüci  verici. bağışlayan. əff edən. ğəffar.  

berqüni bergüni. verdigini. verəsiyi.  

berqünq bergünq. verməlin.  

berləqtın  bu yandan.  

bermək  vermək. əda edmək. ifa edmək.  

bernə  ərməğan.  
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berrem (fars)  buran. buruntu. buru (< burmak).  

bert  vert. verqi. kölənin hər il verdiyi vergi.  

bertuq  çıxıq. qırıq. bertukçi: sınıqçı.  

berürkə  bergəli. verirginə. vermək üçün.  

besləndirmək  rəhtləmək. lütf edmək. əzdirmək. nazlandırmaq.  

besyar (fars)  (< bəs). bəsər. bəyer. beyer. bəsəlmiş. bəslənmiş. şişik. 

qıdalanmış. çox.  

beş  - beş bətər: < bəs bətər < bas batar. - beşlek: beşlik. 

beşincibeş quruşluq para. - beşdaş oyunu: qonqoz oyunu.  

- büşəvlə: beşi bilə. beşələsi.  

- beşəv: beş kişi.  

- beşəvlən: beş kişi.  

- beşişər: beşər.  

- beşli: beş yaşında.  

beş  daşnaq. daşdaq. götvərən. götlək. göt. götüş. götoş. 

düğmə. oğrəş. əşgil. əllisəggiz. ibnə. məfu'l. 

hemoseksüel.  

- beş aşağı, beş yuxarı: yaxlaşıq olaraq. təqribən. - beş 

bətər: ən bətər. dahada pis. çox kötü.  

- beş qardaş: toxat. şamar. silli.  
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- beş paralıq: ucuz. dəğərsiz.  

- beş qardaş yeri: toxat, şamarıq, silli yeri.  

- beşi daş: beş daşla oyunu.  

- beş bir arada: beşbirlik.  

- beşinci qol: gizli çalışan güclər.  

beşatar  beş qurşun atan tüfək.  

beşbarmaq  ətlə yapılan xəmirsi bir yemək. yeyiləbilən bir bitgi kökü.  

beşbarmaq  ulduz biçimli.  

beşbirlik  beşi bir arada. 

beşələsi  1. büşəvlə: beşi bilə. 1. büşincisi.  

beşibirarada  beşibirlik. beşibiryerdə.  

beşibirlik  beşibiryerdə. beşibirarada.  

beşibiryerdə  beşibirlik. beşibirarada.  

beşiç  beşləmə. beş qat.  

beşiq  beşik. 1. eşik. qapı çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, 

suyun içəri axıb, girməsin əngəlləyən bölük. astyana > 

astyan > asitan. ataba. 1. qaşqa. qaçqa. 1.telli sazlarda 

tellərin oturduğu, onları uca saxlayan köprü. 1. bir nəyin 

ilk çıxış, oluş yeri. qaynaq.  

- beşik alayı: xaqanın cocuğu olduğunda düzənlənən alay, 
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mərasim, təşrifat.  

- lələsin çağır, sallasın beşiyini. 

- ölüm beşiyi: qorxunc, təhlükəli, oynac, sallantıc, sarsıntıc 

durum, yer. 

- beşik basqı: qaynaq mətbuat.  

- beşik qurşaq: yarım dayrə biçimində kəmər.  

- beşik kərtmə: beşikdəykən adaqlanış.  

- beşik örtü: iki yana axıntısı olan çatı.  

- beşik daşı: qəbirdə yana qoyulan böyük yassı daş. 

- beşik sırtı: eşşək sırtı. çevrəsinə axıntılı, saçıqlı saçaqlı olan 

örtü.  

beşiq beşik. {1. < biç. biçmək. biçik < metatez > çapıq: oyuq. 1.(< 

beşmək: sallamaq). kərüt. - cocuq beşiyin sarmağ bağlıqı, 

bağırlığı: bağırdaq. - beşik sallamaq: əmək, zəhmət vermək. 

1. < baş. başıq. başlanğıç. qaynaq. yataq. kavay}. bişik. 

kavay. sanqıldaq. sallancaq. 1. başıq. nərsənin ilki. 

başlanqıc yeri. yatağı. - bu beşikdən nə başlar çıxdı. - 

beşiksiz. baş olmaz. bəslənmədən aş olmaz. - beşikdə qalan 

başın. əli aşa çamaz. - başın beşikdən çıxar: bir balaca 

düşünə bilirsənmi ?. - başı beşikdən çıxmamış: uşaqkən. - 
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beşiklər başsız. başlar beşiksiz qalmasın. - başlar beşikdən 

çıxar. - baş əkirsən. ək beşikdə. qızıl barın deşikdə. çətin 

güclük eşikdə. - beşigi açsan. başı çıxar. - beşik kərtməsi: 

beşikdə, kavay olarkən evlənməsinə söz kəsmək. 1. bekik. 

yasım. yatım. döşək. - beşikliğ urağut: sütəmər uşaqlı 

qadın. - beşigə bağlamaq. bələmək. bulaştırmaq. 1. meşik. 

meşok. başoq. bağşıq. bağlı. çuval. 1. salqıncaq. 

sallancaq.  

- beşik yer: ninni.  

- beşik böləgən: cocuğun beşiğə yatırılması sırasında 

düzənlənən şölən.  

beşiqsiz beşiksiz. biçiksiz. biçimsiz. qatanqur. gobud. yaxışıqsız. 

qılıqsız. beqiyafə.  

beşiqtə  - gəlin eşikdə, bəbə beşiqdə: gəlini evə gəlmədən, uşağı 

beşikdəykən yoxlayıb, bəsləməli.  

beşimək  beşikləmək. sallamaq. tərpətmək.  

beşiz  birgə doğan beşlər.  

beşqən  beşgən.beş açılı, bucaq, yanlı.  

beşləmə  beş qat edmə. təxmis.  

beşləmə  beşiç. beş qat.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

beşli  beşlik. müxəmməs.  

beşlik  beşli. müxəmməs.  

beşliq  beşlik. 1. beşli. muxəmməs. 1. əllisəggizlik. götləklik. 

götlük. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. 

əşgillik. düğməlik. ibnəlik. məfu'lluq. hemoseksüellik.  

beşman  biçman. palto.  

beşmə  çıqrıqçı, cəhrəçi dəzgahının kötüyü. - dəlikli beşmə.  

beşmək  sallamaq (> beşik).  

beştaş  - beşdaş oyunu: çanğaz. qanğaz.  

beştaş  - beştaş oyunu: qonaşığ oyun.  

beştav  doğu yeli.  

- beştav qobqandı: doğu yeli əsir.  

beştav  qaraçaybir qala, şəhər adı. bu şəhərin qırağında 

bulunan beş dağın adı.  

bet  1. namus. şərəf. həyasiyət. 1. su bəndi. çıqat. səd. 

bağaj. 1. boya. rəng. - uçqun bet: soluq yüz.  

- bal betli: bal rəngi. qəhvərəngi. kəstana rəngi.  

- bet atmaq: solmaq.  

- qıştı bet: şişman yüzlü.  

- yer betli: boz rəngli.  
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- çayır betli: pambığ rəngli.  

- qıqıt betli: mor rəngli.  

- qoşun betli: kirəmit rəngi.  

- mor betli: boz rəngli.  

- təmir betli: çəlik rəngli. - çuqurbet: yüzündə bənəklər olan. 

- zuqul betli: uzun yüzlü.  

- yaman betli bolmaq: alçalmaq. rəzil olmaq.  

- yaman betli edmək: alçatmaq. rəzil edmək.  

- bet edmək: utanmaq. çəkinmək.  

- bet tabdırmaq: şərəfləndirmək. sıyını, e‟tibarını yücəltmək.  

- betinə uyalmaq: e‟tina göstərmək. vicdan yiyəsi olmaq.  

- betinə uyalqan: e‟tinalı. e‟tina göstərən. vicdan yiyəsi.  

 

- betdən betgə: yüz yüzə. təkə tək.  

- beti gedmək: yüzü sararmaq. donub qalmaq.  

- beti qutu gedmək: yüzü sararmaq.  

- betinə gün tiyməgən: ağ tənli. gözəl.  

- aybet. ay üzlü, üzli. ayparçası. yuvarlaq yüzlü gözəl qız.  

- tobarbet: dobarbet. yuvarlaq yüzlü.  
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bet  1.üz. # bat: arxa. 1. yamac. - gün bet: dağın güney 

yamacı. 1. yüz. çehrə.- bet qanı gedmək: qorxudan yada 

öfgədən yüzü ağlaşmaq. 

bet  bəniz. üz. - bet bəniz ağarmaq, sararmaq, kül olmaq: 

bet bəniz çox etgilənmədən, xətələnmədən üzü 

sararmaq. - bet bəniz uçmaq: üz rəngi dəğişmək.  

bet  bəniz. üz. yüz. tös. sıray. çıray. önq. irənönq. menğiz.  

- bet bə bet: üz bə üz. üz üzə.  

- betin küysün: yansın.  

betalış  bağıt. yönəliş. təmən. istiqamət.  

betalmış  dalqavuq. yaltaq. ikiyüzlü.  

- betalmış edmək: yılışmaq. dalqavuluq edmək.  

betalmışçı  ikiyüzlü.  

betav  qısır qadın . 

betava  bedava. yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. 

açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. 

ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. 

kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. 

torbadan. axırdan. çanaxdan. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani.  
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betcan  istehkam. sipər. xədd. hudut.  

betim  biçim. şəkil. təsvir.  

betimləmək  biçimləmək. şəkilləmək. təsvir edmək.  

betin  tamamiylə. yaqci.  

betinmək  yazınmaq. özü özünə, yardımsız yazıyla uğraşmaq. - ər betin 

betindi: ər kitab yazmaqla uğraşdı.  

betləşmək  yüzləşmək. yüzyüzə gəlmək.  

betləştirmək  yüzləşdirmək.  

betliq  sayqı. hörmət. şərəf.  

betnus  bednus. yabanı toyuq. dağ toyuğı.  

beton  dondurma.  

betsinivçü  dalqavuq. yaltaq. bətərbet. qüstax. betsiz. dəmirbet. 

utanmaz. həyasız. uyatsız. sıxılmaz.  

betsinivçü  dalqavuq. yaltaq. yüzsüz.  

betsinmək  yaltaqlanmaq. üz vurmaq. dadlı dillə söyləmək.  

betsiz  utanmaz. həyasız. yüzsüz.  

betürmək  bax > bitirmək.  

betürmək  butqarmək. buddamaq. qutarmək. bitirmək.  

betyuvmaz  üzü kirli. pasaqlı.  

bevəx  çağsız.  
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bey  bax > bəq. bək. bek. ul. ol. kök. pey. təməl. him.  

beyar  sürsük. sürsül. susul. təmbəl.  

beybələ  - bu belə: bu qədər. 

beyget  sağlamlaştırmaq. pekiştirmək.  

beyin  - küdbeyinlik: küdlük. qabatlıq. qabavlıq. anlayışsızlıq. içi 

boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< 

kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq.  

- küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. 

başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. 

beyin  minği.  

beyin  öz. məğz. mayın. iç. sanğıraq. məğz. covhər. qəlb.  

beyliq  biylik. bəylik. hakimiyət.  

beyzi  < böyrə.  

bez  1. (z<>ş) <> baş. ur. vəz. qoz beyz (ərəb). 1. kül rəngi. açıq 

mavi. daş rəngi.  

bez  1. kirbas > kərbas. toxunmuş basılmış. parça. çit. - bez 

çözmək: parçanı dəzgahdan açmaq. 1. sınırların toplanıb 

yumaq olmasından oluşan yumruq. (<> bəyz: yumurta). 1. 

tütə. ur. ət xal.  
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- soyuq bez: sıq toxunmuş kətən bezi.  

- nişastalı bez: kətəli.  

bez  1.quddə. tumor. - boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə: 

çığac. çığaz. çığaş. (< çıxmaq). quvatr. 1.parça. - altın, 

gümüşdən işlənmiş parça, bez: qaqma. sırma. 1.parça 

çapıt. - bezdən bəbək: işə yaramaz kimsə. 1.bezə. bağalaq. 

dolama. quddə. bağra. quddə. düğün. bükz. bükəz. 

quddə. ur. çıxın. əğinc. yumru. 1.kist. kistə. tomur. 

quddə. 1.qaqma, çarpma sonucu olan şişik. qaruq. qarıq. 

qaqır. qapuq. qopuq. şiş.  

- bez toxumaq: işini yeritmək.  

- ərbezi: ərkəklik tuxumun törəyən bez, quddə.  

- qulaq altı, tüpürük bezlərinin şişməsi ilə bəlirən, yaxınlı, 

bulaşıcı, salqın kəsəli: qaba şiş.  

- bir parçanı, bezi istədiyi biçimdə qaldırmaq, durdurmaq 

üçün, iki yekə döşəkli, buxarlı arac arasında sıxışdırmaq, 

ütüləmək: qalandır.  

- hər daraxda bezi olmaq: çeşitli işlərlə, kimsələrlə ilişgisi 

olmaq.  

- hərkəsin arşınına görə bez verməzlər, hərkəsin 

yorulduğu yerdə ev yapılmaz.  
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- qalxan bez: tiroid.  

- qalın, qaba bez, örtük: qara astar. qarastar. 

- qılınc çəkib baş alır, arşın çəkib bez alır, yorulduysa yer 

alır. 

- qırağın demə, bezini de, anasın demə, qızını de. 

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı 

savduq yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa). 

- yanını görüb, bezini al, anasın görüb, qızını al. 

- sıx toxunmuş bez: təpəli. təfəli. dəpəli ( < təpmək). 

- kağızbez: yasıtbezi: ağ, parlaq, sıx toxunmuş, pambıqlı bez. 

patiska.  

- kəndirdən toxunmuş bez: qarabaf. qarabağ. qarabafda. 

qarabağda. qarabafdal. qarabağdal.  

- sağlam, dayanıqlı toxuma bez çeşiti: qaramandın.  

- əlbezi: əlbez: yağlıq. yaylıq. əldəsmalı. silməcə. qolmaca. 

qarmaca. qapsaca. qabsaca.  

- cibbezi: cibbez: cib yaylıq. silməcə. qolmaca. qarmaca. 

qapsaca. qabsaca.əllik. dəsmal.  

- bulaşıq bezi: bulaşlıq. silməcə. qapsaca. qabsaca. 

yaylıq.əllik. dəsmal. çirlklik.  
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- qoyunun boğazından sallanan bezlər: biçgim. bükcüm. 

büçgüm. buçum. buğçum. burçum. 

bez  bəz. ətlə dəri arasında bulunan bez.  

bez  boz. qamac. qamıc. qumaş. çit. basma.  

bez  busqul. quddə. kisəy. 1. büzük. qabar, turuq, dolama 

kimi olan. - bu büzüyü qarşat: bu bezi qarışla, ölç. 1. yelim. 

şiş.  

- turqan bez: quddələrin şişməsi ilə oluşan xiyarcıq xəsdəliği.  

bezar bitgin  bıqılmış. usanmış. bezar bitgin edmək: bıqdırmaq < bitər 

bitgin olmaq.  

bezar  (1 < bitmək. bıqmaq 1. < pozar. pozulmuş. 1. biçər. 

biçilmək ?) {kəsilmək. - bezarmaq: biçərmək. - bezarlamaq: 

biçrəmək: bicarzımaq: pislənmək. iğrəçləşmək. }. 1. bıçar: 

iğrənc. pis. - biçar kişi: kəsigin biri. 1. arğın yorqun. tam 

yadan. aran.  

- bezar bitgin: bıqılmış. usanmış.  

- bezar bitgin edmək: bıqdırmaq < bitər bitgin olmaq.  

bezar  bezgin. bıqqın. çalız. çalaz. dincsiz. rahatsız.  

bezar  bıqır. bıqmış. usır. usanmış.  

bezarlıq  istənmədik.  
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bezarlıq  usanma.  

bezarmaq  bezmək. bezginmək. bıqmaq. cana doymaq. usanmaq. 

sıxılmaq. 

bezarmaq  bozarmaq. pozarmaq. ağarmaq.  

- danğ bozaradı: dan çözür.  

bezarmış  bezilmə. bezmə. bıqma. bıqılma. bıqıntı. usanc. 

usanma.  

bezçi  bozçı. bağan. paraçı. paraça, barçın toxuyan. toxucu. 

nəssac.  

bezdirən  arpıdan. yarpıdan. şaşırtan. sərsəmlətən. ürkütən.  

bezdirən  bezdiri. usandırıcı. usandıran. usdıran. bıqdıran. bıqdırı.  

bezdirgic  cansıxıcı. usandırıcı.  

bezdiri  bezdirən. usandırıcı. usandıran. usdıran. bıqdıran. 

bıqdırı.  

bezdirmək  bezikdirmək. keçəl edmək. keçələmək: bıqdırmaq.  

bezdirmək  yarpıtmaq. arpıtmaq. şaşırtmaq. səndələtmək. 

ürkütmək. sıxmaq. çalqıtmaq. yalqıtmaq. yanqıtmaq. 

yormaq. usandırmaq. bıqdırmaq.  

bezemen  geynüvli. geyimli. gəlişqan. xoşbiçim. yasanğan. gəlişə 

geyingən. çıqıya. çıraylık. muzday.  
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bezəhkar (fars)  pozınmış. pozğunçı. < pozurkar < poz ( pozmaq). 

oyunbozar (> iyunbaz).  

bezərmək  bezmək. bezgərmək. sıxılmaq.  

bezgin bezgin. abçıqan. şaşırmış. sərsəmləşmiş. ürkmüş. 

cəsarətsiz.  

bezi  - əl bezi: yağlıq. kir silmək üçün parça. peçətə. dəsmal.  

bezikdirmək  bezdirmək. keçəl edmək. keçələmək: bıqdırmaq.  

beziq  bezik. bezgik. büzgük. büzük. xərab. əğrib. fasid. 

düşgük. çürük. kövrük. sökük.  

beziq  bəzik. bezgək. titrəmə. - o bəzik bəzdi: o bətər titrədi.  

beziq  bəzik. titrək. titrəm. - o bəzik bəzdi.  

beziq bezik. 1.biziq. bıqıq. bıxıq. təzyiq. sıxlıq. fişar. 1. titrəmə. 

bezgək.  

beziqçi  kələkçi. aldaq.  

beziqli  bezikli. qaruqlu. qarıqlı. qaqırlı. şişiginli. şişikli. qopuqlu.  

beziqliq  beziklik. büzgünlük. büzüklük. bezginlik. söküklük. 

xərabalıq. xərablıq. fasidlik. çürüklük.  

beziqliq  beziklik. qarıqlıq. qaruqluq. qaqırlıq. şişiginlik. şişiklik. 

qopuqluq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

beziqmək  - dirlikdən bezikmək, bıqmaq, doymaq: yaşama küsmək. - 

yaşamına küsəndən nə gözlənir. 

beziqmək  bezginmək. usanmaq. bıqınmaq. didinmək. tirtinmək.  

beziqmək  bezikmək. sarsamaq. sarsılmaq. sarsamaq. sararmaq. 

titrəmək.  

beziqmək  bəzikmək. titrəmək. - o bəzik bəzdi: o tir tir titrədi.  

beziqmək  bitmək. berçikmək. doymaq. çatmaq. bıqmaq (< biç) 

qanıqsamaq. soğumaq. usanmaq. bıqmaq. könikləmək.  

- bezar, bitinik edmək: bıqdırmaq < bitər, bitgin olmaq.  

beziqmək bezikmək. küsmək. (boya) solmaq. - beziqdirmək: 

soldurmaq. küsturmək.  

beziqmiş  bezikmiş. bezmiş. bezarmış. bıqmış. bıqqın. bıqıntılı. 

usanmış.  

beziqtirici  bezikdirici. bezdirən. bezdirici. bıqdırıcı. usandıran. 

usandırcı.  

bezilmə  bezmə. bezarmış. bıqma. bıqılma. bıqıntı. usanc. 

usanma.  

bezilmək  bezmək. bıqmaq. bıqılmaq. usanılmaq. sıxılmaq.  

bezinc  yumağ. ipək, yün yumağı.  
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bezinmək  bezginmək. büzgünmək. büzünmək. xərablanmaq. 

əğribmək. əğrinmək. fasid olmaq. düşgünmək. çürümək. 

sökülmək.  

bezir  bəzir. bürür. büzür. bürgək. büzgək. noxud kimi dənələrə 

verilən ad.  

bezirətmək  alay edmək. əğlənmək.  

bezirəv  yaramazlıq. oyun. alay.  

beziş  1. bezmə. bıqıntı. bıqış. usanc. 1. tənəffür.  

bezişmək  bıqışmaq. usanmaq.  

bezitgən  bezitən.  

bezitmək  titrətmək.  

bezitnmə  bezgitmə. büzgütmə. büzütmə. xərablatma. fasidlətmə. 

çürütmə. düşgütmə. sökütmə.  

bezqəkləmək bezgəkləmək. tazıkmaq. tizətmək. ürkütmək.  

bezqəq bezgək 1.beziq. titrəmə. 1. sıtma. ısıtma.  

- bezgək tutmaq: sıtma nobəti tutmaq.  

bezqən  bezgən. ürkürük. qaçağan. qınığçin. kəndinə qapanan. 

qapanıq.  

bezqənmək bezgənmək ürpərmək. örpərmək. urparmaq. qalxıb 

dikəlmək. dəri iğnə iğnə olmaq.  
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bezqərmək bezgərmək. bezmək. bezərmək. sıxılmaq.  

bezqiç bezgiç. cansıxıcı. usandırıcı.  

bezqiq  bezgik. bezik. büzgük. büzük. xərab. əğrib. fasid. 

düşgük. çürük. kövrük. sökük.  

bezqilmək bezgilmək. bıqılmaq. usanılmaq.  

bezqin  bezgin. 1.bezar. bıqqın. çalız. çalaz. dincsiz. rahatsız. 

bıqqın. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. 

yalvara. avara. açılaz. aciz. bıqmış. usanmış. umacsız. 

ümidsiz. 1.bezmiş. bıqmış. bıqqın. bitgin. dolmuş. 

bezqin bezgin. üzgün. bıqmış. usanmış. mə'yus.  

bezqin bezgin. yilgin. yılmış. ürkək.  

bezqinlik  bezginlik. 1. beziklik. büzgünlük. büzüklük. xərabalıq. 

xərablıq. fasidlik. çürüklük. söküklük. 1. bıqqınlıq.  

bezqinmək  bezginmək. 1.bezinmək. büzgünmək. büzünmək. 

xərablanmaq. əğribmək. əğrinmək. fasid olmaq. 

düşgünmək. çürümək. sökülmək. 1.bezmək. bezarmaq. 

bıqmaq. cana doymaq. usanmaq. sıxılmaq. 

bezqinmək bezginmək. bezikmək. usanmaq. bıqınmaq. didinmək. 

tirtinmək.  
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bezqitmə  bezgitmə. bezitnmə. büzgütmə. büzütmə. xərablatma. 

fasidlətmə. çürütmə. düşgütmə. sökütmə.  

bezli  urlı. qursaqlı. ciqli.  

bezmə  bezilmə. bezarmış. bıqma. bıqılma. bıqıntı. usanc. 

usanma.  

bezmək  1. bıqmaq. turulmaq. durulmaq. yorulmaq. tuqunmaq. 

tükünmək. usanmaq. büşmək. bıqmaq. - işdən büşüb 

dardıq: bezdik. 1. titrəmək. 1.acaymaq. içi sıxılmaq. 

cəsarəti qırılmaq. bezərmək. bezgərmək. sıxılmaq. 

1.yalğımaq. yorulmaq. sıxılmaq. usanmaq.  

bezmək  1. nifrət edmək. 1. bezilmək. bezginmək. bezarmaq. 

bıqmaq. bıqılmaq. cana doymaq. usanmaq. usanılmaq. 

sıxılmaq. 1.bıqmaq. dözəməmək. dolmaq. 1.qına 

gəlmək. qınaqmaq. doymaq. bıqmaq. usanmaq.  

- aşırıca bezmək, qızmaq: qanını qurumaq. 

bezməkdivan  1. < buz + amaq ??. titrəmək. soğumaq. üşənmək 1. < 

bezərmək < biçərmək < biçilmək. bıcıqmaq: qızıb. hirsdən 

dayanamamaq. dözəməmək. bıqmaq. düşmək. pişmək. 

bıqmaq. doymaq. darıxmaq. - bu işdə bezdim artıq: pişdim.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bezmiş  1.bezgin bıqmış. bıqqın. bitgin. dolmuş. 1.bezikmiş. 

bezarmış. bıqmış. bıqqın. bıqıntılı. usanmış. 

beztirən  bezdirən. 1.bezikdirici. bezdirici. bıqdırıcı. usandıran. 

usandırcı. 1.kəsillədən. yadatan. 

beztirici  bax > bezdirici.  

beztirmə  - qaçınmalar, çəkinmələr, bezdirsin yaşam səni.  

beztirmək  bezdirmək. büzmək. büzdürmək.əğritmək. pozmaq. 

darqatmaq.  

- aşırıca bezdirmək: qanını qurutmaq.  

- aşırıca bezdirmək: qanını qurutmaq. 

bə  1.( b <> m ) mə. iki sözü birbirinə əkləyən sözcük. - sözbə 

söz. sözmə söz. düzbə düz. düz düzbə. tünbə tün. 1. qoyun 

mələməsi bildirir.  

bə!  çağırma sözü. əbə. hey.  

- bə hey!: birə!. ey!. yahu!. 

bəbə  1. bəbək. uşaq. 1. qolçaq. 1. göz mıncığı.  

bəbə  bəbək. körpə. kiçik cocuq. dada.  

- cici bəbə: böyüyün cocuq kimi davranması.  

- gəlin eşikdə, bəbə beşiqdə: gəlini evə gəlmədən, uşağı 

beşikdəykən yoxlayıb, bəsləməli. 
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- əbədən bəbəyə: yedidən yetmişə. 

- kiçik bəbək: körpə. bəbəcik.  

- bəbək topraq: gilli (:yumşaq, yağlı topraq). körpə. cocuğun 

altına sərilən gilli topraq.  

bəbəcik  kiçik bəbək. körpə.  

bəbəq  bəbək. 1. bəbə. körpə. biçə. bəccə (fars). biçək. yavrı. 

cocuq. uşaq. 1. qolçaq. kişi biçimində uşaq oyunçağı. 1. 

qolçaq. gözəl qız, qadın. 1.bəbənək. göz qarası. 

- kiçik bəbək: körpə. bəbəcik.  

- bezdən bəbək: işə yaramaz kimsə.  

- əl bəbəyi, gül bəbəyi: şımartıq. ərköyül.  

- nərsiyə dirək, dayaq, göz bəbəyi, qəlbi yerində olan ürək. 

- ölkəmizin, durmuşumuzun ürəyi.  

bəbəq bəbək. 1. bəbə. uşaq. 1. göz bəbəyi: bübəcik. 1.gilə. 

bəybək. 1.girdə. - günəş bəbəyi. 1. qıqqa. qolçaq. 

oyuncaq bəbək.  

bəbəqləşmək  bəbəkləşmək. qoduxlanmaq. sırtılmaq. şımarmaq.  

bəbəqlik  bəbəklik. qoduxluq. cocuqluq. uşaqlıq.  

bəbəqoru  bəbəkoru. bəbəquru < (bəbək: gilə + quru). gözünün 

bəbəsi, giləsi korlaşan kimsə. gözmıncığı. 
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bəbəquru  < (bəbək: gilə + quru). bəbəkoru. gözünün bəbəsi, giləsi 

korlaşan kimsə.  

bəbənəq  bəbənək. bəbək. göz qarası. qərinə.  

bəbir  babır. 1.(< baybır: bayrab. bayat). bərk əsgi, qədim, 

köhnəlmiş, böyük, əzim. 1. burslan. bəbir. tonqa. tunqa.1. 

beber. babir. bebur: aslanla qaplanın calaşmasından 

törəyən heyvan. < bebürlənmək: danqazlanmaq. (bir 

deyişə görə bebrin bir adıda ''sırtlan''dı. barbaru (asur) 

beburum (latin)> brav (fırans): cürətli. ürəkli. ).  

bəbr  bax > bəbir.  

bəccə (fars)  < biçə. biçək. bəbək. yavrı. cocuq. uşaq.  

bəccə  < biçə: biraz. az.  

bəcəl  1. bıçıl. biçilmiş. iğdiş edilmiş. əxdə. xədim. 1. dəcəl. 

kişidə, heyvanlarda ən üclüsü, qıvraqı.  

bəcəlləşmək  cəbəlləşmək: yaqalaşmaq.  

bəcənə  külbə. avcı külbəsi.  

bəcərəməmək  başaramamaq. bacaramamaq. çözqalamaq. çözqalmaq. 

çezmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

bəcərəməmək  yarmalamaq. yarım yamalaq yapmaq.  
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bəcərən  bəcər. bəşər. başaran. başar. baş ər. yapan. yaran. 

yasan.  

bəcəri  1. becərik. bəcərmə. becərmə. becəri. becərik. aldama. 

təqəllübi. bədəl. qullabi. 1. başarı. yaratı. yaratış. yarayış. 

ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. 

çapıqlıq. başarıqlılıq. bəcəriklilik. ustalıq. maharət.  

bəcəri  başarı. bəcərlik. hünər. udun. hünər. yet. yeti. yetə. 

yetərlik. yetkinlik. yitüt. yətənək. urum. qudrət. quvvət. 

güc. uzluq. məharət. mələkə. mərifət. məziyət.  

bəcəri  bəsri. bəsəri. aşılama. (suyu soğutmaq) becərilmiş. 

barvarı. pərvəri.  

bəcərikli  atım. atımllı. çıxarlı.  

bəcərikli  etimli. mahir. tabışlı. tapışlı. uslu. tirmaşqan. qeyrətli. 

yaplı. zirək. usta.  

bəcərikli  qıysablı. açıqgöz. qabiliyətli. yetənəkli. qurç tacal.  

bəcərikli  tetiq. uzəl. usda. uslum. uzun. usun. uzman. pir. iş 

bitirici. bilgili. yetgin. yeti. kamil. olqun. mükəmməl. 

mahir. məharətli. sənətkar.  
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bəcəriksiz  alaqoca. saqar. çola. sözdə. bir nərsə işləyə bilməyən. 

qapdal. qolpu. saqar. tabsız. tərsqol. beçəl. biçəl. aciz. 

bolumsuz. ulumsuz. bilimsiz. yetənəksiz. bolmaçı.  

bəcəriksiz  çəməsiz. əlverişsiz. uyqun olmayan. saqar.  

bəcəriksiz  çolaq. şil. qolaq.  

bəcəriksiz  qısrıq. tutuq. götrük. yazıq. miskin. aciz. - qısrıq kimsə.  

bəcəriksizlik  çalılıq. əksiklik. yaramazlık. səfehlik.  

bəcəriq  becərik. becəri. bəcərmə. becərmə. becəri. becərik. 

aldama. təqəllübi. bədəl. qullabi.  

bəcəriqli  bəcərikli. 1. başarıqlı. qaycamar. qacamar. qaşamar. 

qocamar. qoçamar. qoçmar. çalışqan. dalışçı. 1. oyunçu. 

oyanıq. uyanıq. açıqgöz. gözü açıq. açıq göz. kurnaz. 

kurzan. qurbaş. usta. mahir.  

- biçərikli bəcərikli: kəsin, tutumlu uzman. müsəmməm, ciddi 

usda, bilgin. 

bəcəriqlilik  bəcəriklilik. başarıqlılıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. 

yaparqanlıq. ustalıq. bəcəri. başarı. yaratı. yaratış. 

yarayış. maharət.  

bəcəriqsiz  bəcəriksiz. bacarıqsız. başarıqsız. 1. qaq. qax. çolaq. 

çolqa. çolab. çolpa. ələyaqsız. yatımsız. işbilməz. naşı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1824 

1. qaq. qax. iş yapamayan. ələyaqsız. 1. çaylaq. 

sınaqsız. təcrübəsiz.  

bəcəriqsizləşmək  bəcəriksizləşmək. başarıqsızlaşmaq. 

acizləşmək.  

bəcəriqsizlik  bəcəriksizlik. bacarıqsızlıq. başarıqsızlıq. çolablıq. 

çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. 

işbilməzlik. naşılıq.  

bəcərli  başarlı. bacarlı. qıvrıq. qıvraq. çıxarlı. çıxmar. bacmar.  

bəcərmə  bəcəri. becərik. becərmə. becəri. becərik. aldama. 

təqəllübi. bədəl. qullabi.  

bəcərmək  < bəsərmək. başarmək. betermək. işləmək. onarmaq 

(arabanı). əlac edmək. şifa vermək (kəsəl) iyiləşdirmə. düzənə 

sokmaq. çəki - düzən vermək. süsləmək. bəzəmək. - evi 

bəcərmək: otaqları darıyıb döşəmək. - saç bəcərmək: 

kəsmək. - qaş bəcərmək: qaş düzətmək.  

bəcərmək  bacarmaq. başarmaq. başa çıxmaq. qıvırmaq. - bunu 

qıvırdınsa, eşq olsun. - onuda qıvırarım.  

bəcərmək  bax > becərmək.  

bəcərmək  çalçıtmaq. macarmaq. bacarmək. açmaq. həll edmək. 

tındırmaq. tindirmək. bitirmək. tükətmək.  
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bəcərməmə  başarmama. başarıqsızlıq. becəriksizlik.  

bəcərməmək  altından çıxamamaq: altından qalxamamaq. 

başarmamaq.  

bəcid  bax > becid. düşgün. həvəskar.  

bəççə (fars)  < beçə (biçmək: bölmək). bala. toğuz. uşaq. buta. buda. 

cocuq. yavrı.  

bəççə (fars)  < beçə < biçik. biçilmiş. kəsik. xırda.  

bəçərik  bəcəri. mərifət.  

bəçkəmləmək  biçkəmləmək: bıçkəmləmək. pərçəmləmək.  

bəçküm  baçküm. şıp. çıp. evin üst örtüsü, çapı.  

bəçqəm  bəçkəm. biçkəm. 1. bicək. sənəd. 1. əlamət. bəlgə. 1. 

pərçəm. ipəkdən, yaban sığırı quyruğundan yapılan 

əlamət olup savaş günlərində yiğitlər taxınırlar. - biçkəm 

vurub atlara, uyğurdaki tatlara, oğru yavuz itlərə, quşlar kimi 

uçtumuz.  

bəçqəmlənmək  biçilmək. bəlgə taxınmaq. savaş günündə\ başqa 

günlərdə bəlgə taxınmaq.  

bəçqüm  hol. evin sofası.  

bəd bəx  incir. irinq yarlıq. yazıq.  

bəd bəxlik  incilirgə. incilirgə yaşarqa: zor yaşam.  
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bəd salmaq  1. qadınların qaş gözlərin almaq işi. 1. köstəkləmək. 

kişən salmaq.  

bəd  bənd. bağ. qeyd. boqağı. buqağı. köstək. zəncir. qeyd.  

bəd  bükət. səd. sədd. saq. susaqlağı. saqtağıç. götürmə. toğan. 

tuğan. tosma.  

bədava  bələş.  

bədbəxçilik  suç. qutuqsuz. - suçdan qurtaran tanrı.  

bədək  bitək. ayağqabının dabanı ilə üst dərisinin birləşdirilib 

tikildiği yeri sağlamlaştırmaq üçün qoyulan dərində şərit.  

bədən  gövdə. özdək. vicud.  

bədər  ( d <> z ) bəzər. ziynət.  

bədər  kötü. fəna.  

bədərlik  yüzsüzlük. güstaxlıq.  

bədəstan  bədəstən. bəzistan (< bəzəmək). bəzəkli süslü, bahalı 

dəğərli, qızıllı gümüşlü nərsələr satılan örtülü, qapalı 

qapılı çarşı.  

bədiş söğüş  yermə. kötüləmə.  

- bədiş söğüş sanamaq: rəzil edmək. aşağlıamaq.  

bədiş  ayıb.  

- bədiş edmək: ayıblanmaq. qınamaq.  
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bədişçi  kötüləyən. yerən.  

bədişləmək  batışlamaq. rəzil edmək. aşağılamaq.  

bədişliq  batışlıq. rəzalət.  

- batışlıq bolmaq: rəzil olmaq.  

- el batışlıq bolmaq: elaləmə rəzil olmaq.  

bədiz  1. rəsim. heykəl. naxış. bəzək. 1. taşlara yontularaq 

yapılan süsləmə.  

bədizci  rəssam. heykəltraş. naxışçı. nəqqaş. rəssam.  

bədləmək  bağışlamaq.  

bədmək  göz qolay, zayıf görmək.  

bədrəqə  buraxa. baruğa.  

bədrəm  badram. bəyrəm. bayram. sevinc. əğləncə bəzim günü. 

könül açan yer, çağ.  

bədsiz  bağsız. har. utanmaz.  

bədük  böyük. bağırlıq. sayqı dəğər kişi.  

bədük  böyük. iri. yekə. ulu.  

bədüq  ( d < - y ) bəyüq. bayuq. böyük. ( d < - z ) bəyüq. bulğay. 

ulğay.  

bədüqləmək  ağırlamaq. böyük saymaq.  

bədümək  böyümək.  
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bədütmək  bəyütmək. ( y < > d < > z) bayutmaq. böyütmək. böyütmək. 

bulğaytmaq. ulğaytmaq.  

bədzək  bəsək. bəyzək. bəzək. naxış. bezək. süs.  

bəfa  - eldən bəfa, ağıdan şəfa umma. 

bəfalı  bağlı bayrı. qısrıq.  

bəfalı  bağlı. bağla. yanı başında. yanbaş. yanında. yaxın. 

sadiq.  

bəfalı  bavlu. bağlı. sadiq.  

bəfalı  bəkli. ilqarlı. sözünə, əhd, peymanına bağlı. bəfalı. 

duranğ. duran. - adaşlıq üzə durun: yoldaşlığa bəfalı.  

bəfasız  sıymızdi. sözün tutmamaq. dönük. qırıq. əhdin sındıran.  

bəfasız  yeltək. gəlgeç. bozyel. poyraz. dayaqsız. dayamsız. 

dayanmaz. dayasız. dönək. qancıq. duraqsız. durmaz. 

durumsuz. havayi. qərarsız. dalqaçı. oransız. oranşsız. 

söyəksiz. söyəngəsiz. sürəksiz. tapıqsız. tutaqsız. 

subatsız. sübatsız. mütəhəvvil. hərcayi.  

bəfasızlıq edmək  sıymızmaq. sözün tutmamaq. 

dönüklük edmək. əhdin sındırmaq.  

bəgənc  qüvənc. güvənc. ögənc. övənc. kəndinə gögənən, 

ögünən. fəxr edən. müftəxər. mütəkəbbir.  
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bəginmək  taxılmaq. sabitlənmək.  

bəğəndirmək  - kəndini bəğəndirməyə çalışmaq: qatçaylanmaq. 

cilvələnmək. qırıtmaq.  

bəğənək  kəpənək.  

bəğənmək  razı olmaq. tərəfdar olmaq. uyşatmaq. uşatmaq. 

yaranmaq. xoşlanmaq.  

bəğənməmək  yamansınmaq. kötü görmək.  

bəğənməz  bəğənməz. 1. məğrur. xudpəsəd. kənidini bəğənmiş. 1. 

iğrənc, çətin kişi. müşgülpəsənd.  

bəğənmiş  - kəndini bəğənmiş: qayğalaq. kibirli. qurlu. qururlu. çalımlı.  

bəğənmiş  kəndini bəğənmiş: xüdpəsənd.  

bəğim  bağım. 1. qarar. hükm. 1. şart.  

- südnü bəğimi: məhkəmə qararı.  

- bəğim edmək: qarara varmaq. qarar vermək. sözləşmək. 

anlaşmaq. qararlaştırmaq.  

bəğimək  1. sağlamlaşmaq. quvvetlənmək. 1. yerləşmək. yer 

tutmaq. 1. bitmək. tamamlanmaq. sonuclanmaq. 1. 

qapanmaq. tıxanmaq. 1. taxılmaq. saplanmaq.  

bəğimləmək  bağımlamaq. qarara varmaq. qarar vermək. sözləşmək. 

anlaşmaq. qararlaştırmaq.  
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bəh  - bəh bəh: oxəh. oxxəh. afərin.  

bəh  bəh. bərq. bərək. iti. bərk. pək (barraq. qıvraq).  

bəh  əbə. bərə. vərə. mürə. müri. vurqulamağa köməkçi söz. 

bəhey. hey. yahu. - bəh qardaş !. bəh canım !. - bəh kişi !.  

bəhator  bəhador.< batır. bağtur. bağadur. bərk, sərt, iti, daynaqlı 

kimsə. qəhrəman < qaqraman. qaqarman. (# kəvrəmən: 

yumşaq, səssiz, dinc olan).  

bəhbəh  1. baybay. bəybəy. pəhpəh. 1. afərin.  

bəhbəhçi  bəliqurban. dalkavuk. övücü. alqışçı. yalağçı. çanaq 

yalayan. şakşakçı.  

bəhəri  hər biri.  

bəhmən  - bəhmən gülü: qar dələn. buz çiçəyi. bayram çiçəyi. qarı 

yarıb altından çıxan çiçək.  

bəhram (fars)  < bayram.  

bəhrə  bara < bar. bərə < > pöhrə. < pür. tür. tör: barlağ.  

bəhrəli  asılı. sütlü. yararlı. yarıl. göyçək. işləkli. işləgil. istifadəli. 

qazanclı. olumlu. olmul. tutarlı. faydalı.  

bəxd  bol. bul. bulda. şans. alın yazısı. yarı. yarıq. qapı. şans. 

- yarın tikilsin: qapın bağlansın. - bəxtli: buldaçı. boldaçı. 

şanslı.  
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bəxşi  baxşi. bətçi. baxıcı. gözdərçi. falcı.  

bəxşiş  ülət. ehsan.  

bəxt  şans. düş. - düşünə çıxan nə olursa. - düşsüz: bəxtsiz. - 

düşlü: şanslı. bəxtli.  

bəxt  şans. yora. qədər. - yaman yoralı: kötü qədərli.  

bəxtli  düşlü. şanslı.  

bəxtsiz  düşsüz. sanslı.  

bək  beq. bərk. sağlam. sıxı.  

bəkavul  bekəvul. qoruyucu. bəkçi. qaraqol.  

bəkçi  bekəvul. bəkavul. qoruyucu. qaraqol. qaravul. gözçü.  

bəkeymək  pekləşmək. bərkimək. sağlamlaşmaq. quvvətlənmək. 

günclənmək.  

bəkləmək  qarıvlamaq. saqlamaq.  

bəq  <> bek <> biq <> bay. 1. < > böyük. alp. ulu. yuxar. ''beq'' 

sayqı taxmalarındandı (ünvanlarındadı): - ağa beq: böyük 

qardaş. dadaş. - boy bəyi: elbaşçı. - bəy biçə: böyük xanım. - 

bay quş: böyük quş. 1. varlıq. ərklik. güc. yönəticili 

toparlayıcılıq, liderlik. soyluluq. əfəndi. yüksək drcəli, 

rütbəli. 1. bərk. pek. sıxı. kip. köp. bəkli qapı: kipli. 1. (> bəh 

(fars)) böyük. örən. inğ. enğən. biq. uğata. ötə. tim. nəhayət.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1832 

bəq  1. (b <> p ). pək. bərk. 1. bərk. sivri. kəsgin. quvvətli. qatı. 

qat. sərt. - qat davranma. 1. səbr. 1. aşıq gəmiyinin dörd 

üzdən biri.  

- qopa bəyi: isqambil oyununda kağız birliyi.  

- arı bəyi: arıların qılavuzu.  

- bək bəkinə: bərk bərkinə. qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. kip 

kipinə.  

- bəq bikəç. bək bikəçkə. təkinlərin sanı biçəki.  

- bəq bikəç: bək bikəçkə. təkinlərin sanı biçəki.  

- alay bəyi: jandarma bölüyünun başı.  

- bəy balığı: bir çeşit mərsin balığı.  

- çiçək bəyi: çiçək qapacası.  

- qopa bəyi: maça bəyi: külxan bəyi.  

- külxan bəyi: darqa şayırd. haylaz cocuq. çüçə uşağı.  

- ağa bəy: böyük qardəş.  

- üzü bərk: üzü bək: utanmaz.  

bəq  bək. bəy. bey. ( baq. bəq. beq. boq. buq. büq). 1. ilqar. 

əhd. peyman. - bəki pozuq: sözün tutmayan. 1. hər nəyin 

dibi, bəki, bərki. him. pey. kök. 1. bəy. bərk. möhkəm. - 

bəq durmaq: bək durmaq. yerində. sağlam durmaq.  
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bəq  bəy. bay. əfəndi. ağa.  

- sərt, bək vuran: əli ağır. 

bəqarət  bəkarət. qabaq.  

bəqasızlıq  qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. 

itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. 

durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. 

çəklilik. sürəksizlik. fanilik. 

bəqavul (fars)  (< bax. baxmaq. bakıcı. bakan. qarayan. dadan). şahların 

yeməyini dadıb yoxlayan.  

bəqavul  bəkavul. 1. divan bəyi. nazir. 1. çaşnac. çaşnıgir. 

xanların yeməyin, xandan öncə dadıb, sağlam olduğuna 

güvən verən bəkçi, başıcı, qulluqçu. 1. ordunun gəlir 

gedirinə baxan qulluçu. vəkile xərc. dəstur salar.  

bəqavul  bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. dənəyci. sınayan. 

(çəkici. çəkinşçi. çəkişçi. çəşinğçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq).  

bəqavul  bəkavul. tatıcı. dadıcı. yeməklərin dadına baxan. dadan. 

çaşnıgir.  

bəqcəğiz  bəycığız. 1. (öğgü simgəsi) kiçik bəy. 1. (alçaldıcı simgəsi) 

alçaq bək.  
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bəqcək  beğçek. kiçik bəy.  

bəqcığız  beğceğiz. bəycik. kiçik bəy.  

bəqçi  bəkçi. 1. baxıcı. baxcı. baxan. baqqan. gözətçi. gözətiçi. 

qaravul.qaraş. qaraç. keşikçi. gözçü. gözləyən. gözətçi. 

qolçu. mahafiz.bəkləyən.gəzmə. darğa. güzərçi. 

muraqib. saxçı. keşik. turqaq. gözətçi. - yol bəkçi: 

tutqavul. qarasürən. - saxav qoymaq: keşikçi salmaq. 1. 

(bərkçi). saxlıc. qalaçı. qalaqçı. istehkamçı. gözçü. 

qaravul.qaraş. qaraç. keşikçi. qaraş. qarac. 

qaravul.qaraş. qaraç.  

- gecə bəkcisi: yataq. qaravıl. qaravul.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik. 

bəqçi  bəkçi. baxcı. bərklik, güvəlik işlərin görən. qolçu. 

mahafiz.  

bəqçi  bəkçi. baxıçı. bakıçı. tumarlayan.  

bəqçi  bəkçi. götəvul. gütsavul. gütəvul. güdücü. güzərçi. 

gözətçi. güzərçi. qorucu. qaravul. keşikçi. toxdavul. 

toqsavul. tosqavul. tunqtar. yolçu. qaravul. darqa.  
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- qoşunun arxa bəkçiləri: surqavul. sürqavul. əqəbdar.  

- gecə qaravulu, bəkcisi: turqaq. durqaq.  

bəqçi  bəkçi. qolçu. gözətçi. - tamuç qolçı: sınır bəkcisi. qorcı. 

görci. mahafiz. urxan. urbəy. qala, səngər başçısı.  

bəqçi  bəkçi. qorucu. gözətçi. gözçü. yasaqçı. yataqçı. torğaq. 

torçu. toruqçu. sağçı. savunçu. onğçı. baltaçı. bəkləyən.  

bəqçi  saqlayul. saxlavul. gözçü. mühafiz.  

bəqçilik  bəkçilik. baxıcılıq. baxcılıq. gözçülük. keşikçilik. 

muraqibçilik.  

- bəkçilik edmək, vermək: qaravulluq çəkmək.  

bəqçilik  bəkçilik. qolçılıq. qolçuluq. gözətçilik. qardiyanlıq.  

bəqd  bəxd. uruz. uraz. uras. orus. qut. tip. dip. taleh. ur. uğur. 

mutluluq. - bəxdi açıq  olcaylı. açıq taleh. 

tipçin. dipçin. talehli. xoşbəxd. ülüqlü. buyruqlu. qismətli. 

uğural. uğurlu. qutlu. bərəkətli.  

bəqdə  beğde. 1. sayqıdəğər 1. adil. ədalətli.  

bəqdəş  bəğdəş. sıradaş. həm rütbə. - doslar içində heç bəğdəşi 

yoxudu.  

bəqdəş  bəkdəş. 1. uyucu. mürüd. 1. əş. bənzər. dənğ. nəzir. 

əkran.  
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bəqdi  beğdi. əziz. sayın. sayqıdəğər.  

bəqdili  beğdili. beğdi han‟a bağlı. 1 oğuz boyundan biri.  

bəqəc  bəkəc. qız.  

bəqəç  beğeç. 1. bəysəl. bəyliyə uyqun olan. 1. bəğ cocuğu. 

kiçik bey.  

bəqəç  bəkəç. bəycəğiz (kiçiltmə ilə birlikdə acıma, sevmə bildirən 

söz).  

bəqəqu  bəkəqu. zəncir. bükət. bukat. həlqə.  

bəqəl  bəğəl (fars). < bağal < bükəl ( < bağlamaq. bükləmək. 

bükəmək.). qolla çiğinin birləştiyi yer. qoltuq.  

bəqəm  bekem. bey. beyim.  

bəqən  begen. 1. bəğəni. xoşluq. 1. təkin. tiqin. şəhzadə. pirəns. 

1. dayanıqlı. mətin.  

bəqənc  bəğənc. sevinc.  

bəqəncə  begence. şəhzadə. pirəns.  

bəqəncə  bəğəncə. 1. bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. 

xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. 

gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. 
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istəncə. isləncə. issəncə. 1. övmə. övünc. mədh. təmcid. 

təfriz. sitayiş.  

bəqəncəlik  bəğəncəlik. qədrdanlıq.  

bəqənən  - çətin bəğənən: başqaçı. müşgül pəsənd.  

bəqəni  beğeni. xoşa gedən. bəğənilən.  

bəqəni  bəğəni. 1. bəğənişli. sevimli. içgin. könül avcısı. 

başqalara sevilən. incə. tansuq. seçgin. tınqa. dınqa. 

tınqo. dınqo. finqo. içə yaxın. səmpatik. tonton. əziz. 

cana yaxın. bəğənişli. sevməli. istəkli. könülə yaxın. 1. 

bəğəni. bəğənişli. istəkli. sevimli. sevməli. içgin. - bəğəni 

yaşam.  

- basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq. 

- basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq. 

bəqənik  təqdirnamə.  

bəqəniq  bəğənik. 1.bəğənilmiş. məqbul. 1.ələnti. seçim. mümtaz. 

mütənasib. 1. alımlı. oxşuq. gözəl. dilmə. diləm. xoş. lətif. 

zərif.  
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bəqənilən  bəğənilən. 1. bənimsənən. mənimsənən. gözdə. seçgin. 

gözə girmiş olan. sevilən. məqbul. 1. tutulan. istəninən. 1. 

uyqun iyi. eyi. - sizə iyi deyir: bəğənilməz. mandır.bəiddi. 

ayıbdır. 

- elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, 

sevilən qoşçu, şair: qarambol qoşucu: qarambol şairi.  

bəqənilən  bəğənilən. gözdə. gözə girmiş. əl üstündə tutulan.  

bəqənilirlik  bəğənilirlik. bəğənməlik. bəğənlik. xoşa gəlməklik.  

bəqənilmə  bəğənilmə. gözdəlik.  

bəqənilmək  bəğənilmək. 1.alınmaq. qəbul olmaq. övmək. öğmək. 

məqbul olmaq.1. uyuqun, doğru, mütənasib görünmək. 

alnalmaq. qəbul olunmaq. təsdiq, təsvib olunmaq. 1. 

könülə, ürəyə yatınmaq. xoşa gəlinmək. 1. dəğər, önəm 

verilmək. təqdir olunmaq. 1. seçinilmək. 1. könülə, ürəyə 

yatınmaq. xoşa gəlinmək. 

bəqənilməmiş  bəğənilməmiş. sevilməmiş.  

bəqənilməyən  bəğənilməyən. sevimsiz. sevilməyən. soğuq. 

mənimsənilməyən. itici. itən. itələyən. itəgən. qoğan. 

qovan.antipatik.  

- bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, çəkiləməyən, 
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çəkilməz, can sıxıcı nərsə: qarın ağrısı.  

- əti bəğənilməyən, yalnız çıxıq, sınıqların üzərinə 

döşənən qara ətli balıq: qarabalıq. 

bəqənilməz  bəğənilməz. iyi, eyi olmayan. man. bəid. ayıb.  

- gözlənilməz, bəğənilməz olay olmaq: qabaq çıxmaq: kalah 

çıxmaq. 

bəqənilməz  bəğənilməz. kəpək. içsiz.  

bəqənilməz  bəğənilməz. yavuz. yafuz. yava. kötü. yaman.  

bəqənilməzlik  bəğənilməzlik. sevimsizlik. sevilməzlik. soğuqluq. 

mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik. itəgənlik. qoğanlıq. 

qoğaqınlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik.  

bəqənilmiş  bəğənilmiş. bəğənik. məqbul.seçgin. seçilmiş. 

öğülmüş.övülmüş. dəğmə. başqaq. məqbul. 

bəqənilmyən  - iyi qurumamış, bəğənilmyən tütün qara yaşıl.  

- bəğəniməyən, bıqdırıc dad: dadsız. tamsız. qabaq dadı.  

bəqəniş  1. seçmə. intixab. 1. ixtiyar. tərcih. 1. təhsin. təqdir.  

bəqəniş  bəğəniş. 1. bax > bəğənmə. 1. öğüş. övüş. sitayiş. alqış. 

mərhəba.  

bəqənişli  bəğənişli. bəğəni. sevimli. içgin. könül avcısı. başqalara 

sevilən. incə. tansuq. seçgin. tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. 
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finqo. içə yaxın. səmpatik. tonton. əziz. cana yaxın. 

bəğənişli. sevməli. istəkli. könülə yaxın. 

bəqənli  bəğənli. alqar. sevimli.  

bəqənlik  bəğənlik. 1.bəğənilirlik. bəğənməlik. xoşa gəlməklik. 

1.təşviqnamə. təqdirnamə.  

bəqənmə  bəğənmə. 1. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. 

əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. 

çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. imrənti. imrənmə. imrəniş. 

imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. 

umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. 

yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. 

xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. 

oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. 

tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. 

gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. 

düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. 

çalsanış. gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. 

issəyiş. issəniş. qibtə. 1. dənğsəmə. dənsəmə. 
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uyumsanma. uyqun, munasib görmə, bulma.  

- atı yoxdu, eşşəyi bəğənmir. 

- çoğun, çox bəğənmə: dışıq. daşıq. bayılma. keçinmə. valeh 

olma.  

- qızı hamamda bəğənərlər. - qızı hamamdan gələndə 

bəğən.  

bəqənmə  bəğənmə. bəğəndi.  

bəqənmək  bekenmək. bükmək. bıqmaq. əyilmək. diz qırılmaq. dizi 

bükülmək.  

bəqənmək  bəğənmək. 1. bayılmaq. çalınmaq. vurulmaq. 1. uyuqun, 

doğru, mütənasib görmək. alnamaq. qəbul edmək. 

təsdiq, təsvib edmək. 1. könlünə, ürəyinə yatmaq. 

xoşuna gəlmək. xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, 

çalımlı görmək. 1. dəğər, önəm vermək. təqdir edmək. 1. 

ayırmaq. seçmək. 1.bəğənmək. seçmək. almaq. qəbul 

edmək. məzur edmək. 1.seçmək. tərcih vermək. 

1.tənğsəmək. dənsəmək. uyumsanmaq. munasib 

görmək. 1.gözü qalmaq, tutmaq. imrənmək. nərsiyə 

qısqanmaq. 1. alqışlamaq. 1.istənmək. istəsinmək. 

düşmək. çalınmaq. - döşüvə düşməsin neyləsin. - nədən 
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sən buna düşürsün. 1. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. 

umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. 

düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. istənmək. 

tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq. 

1. qanıq edmək. gövünmək. sevinmək. 1. könlünə, 

ürəyinə yatmaq. xoşuna gəlmək. xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, 

zərif, alımlı, çalımlı görmək. 1. qanı yılımaq. qanı ılımaq. 

qanı ılınmaq. sevmək. 

- çox bəğənmək: bayılmaq. alnından öpmək. 

- bəğən bəğəndiğyini: könlüncə olanı seç, götür.  

- bəğənmiyən qızın verməsin: istər bəğən, istər bəğənmə, 

önəmi yox.  

- bəğəndiyi dağın odunun kəs: ta bu işivə gəlmir, istəyini 

yapabilirsin.  

- el bəğənməzsə, yer bəğənsin: gözdən düşüncə, ölmək yeğ 

(iyidir). 

- bəğənmədiyin daş, baş yarar, göz çıxarır: heç kimsəni 

kiçimsəməmək gərək.  
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bəqənmək  bəğənmək. 1. qalamaq. kalamaq. xalamaq. istəmək. 

seçmək. ixtiyar edmək. istəkli bulmaq. 1. qutlamaq. 

qutalmaq. 1. onamaq. razı olmaq. tərcih edmək.  

bəqənmək  bəğənmək. 1. oxşamaq. qəbul edmək. yarımaq. razı 

qalmaq. - bu iş mənə bəğinməz: oxşamaz: yaramaz. 1. 

seçmək. saylamaq. - bazardan ürəyimi tutan bir nərsə 

saylayıb alammadım. - sayla satım: istəyin götürə bilmək.  

bəqənmək  bəğənmək. 1. onamaq. bəğənib istəmək. göz tutmaq. 

ixtiyar edmək. 1. təqdir edmək. saymaq. - bu necə kişidir, 

heç kimi bəğənməz. 1. burun burmaq. 1. sarmaq. xoşa 

gedmək. - hançı dadlar sizi sarır. - acı yeməklər mənə 

sarmaz. - bu şaka ona sarmadı.  

bəqənmək  bəğənmək. büsürəmək. xoşuna gedmək. bəğənmək. 

yersinmək.  

bəqənməlik  bəğənməlik. bəğənilirlik. bəğənlik. xoşa gəlməklik. 

bəqənməmə  bəğənməmə. dadalmama. dadlanmama. uğranmama. 

büzünmə. burunma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. 

istəməmə. sevməmə. sininməmə. sınınmama. 

yatsınmama. məmnun olmama.şadlanmama. 
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xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. 

razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.  

bəqənməmək  bəğənməmək. azımsımaq. kiçimsimək. yüngülsimək. 

dəğər, önəm verməmək. kəmçilətmək.kəmçiləmək. 

təhqir edmək. kiçiksimək. kiçimsəmək. kiçiksəmək. 

dodağ büzmək. kiçimsəmək. dodağ bükmək. 

çiğrinsimək. çiyrinsimək. çirkinsimək ( < çiğ: düğün).  

bəqənməmək  bəğənməmək. yermək. pisləmək. xoşlamamaq.  

bəqənməmək  bəğənməmək. yermək. yərmək. xoşlanmamaq. 

tiksinmək. iğrənmək. çəkinmək. - aş yermək: boylu qadının 

yeməyi bəğəməyib, qıvır zıvıra yerikləməsi.  

bəqənmərəm  bəğənmərəm. onamam: razı olmaram. qəbul edmərəm.  

bəqənməz  bəğənməz. yerinir. müşqülpəsənt.  

bəqənmiş  - öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların bəğənmiş 

kişi: qarısı köylü.  

- kəndini, özünü bəğənmiş qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. budala. qafası 

üşük, uyuşuq. qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. 

bəqənmiş  beğenmiş. xoşuna getmiş.  
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bəqənmiyən  bəğənmiyən.  

- qolay bəğənmiyən: sil. silik. çimçavat. arıq tinli, məzaclı.  

bəqənti  bəğənti. bax > bəğənmə.  

bəqənti bəğəndi. bəğənmə. qızartma. tava kababı.  

bəqəntiq  beğendik. bəğənilən.  

bəqəntiri  bəğəndiri. bax > bəğəndiriş.  

bəqəntiri  bəğəndiri. bax > bəğəndiriş.  

bəqəntirmək  bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. gözsündürmək. 

düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. 

umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. 

yumsandırmaq. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. 

özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. 

arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. 

müştaqladırmaq. tutsundurmaq. çalsındırmaq. 

çəksindirmək.  

bəqəntirmək  bəğəndirmək.1. uyuqunluğun, doğruluğun, 

mütənasibliyin sağlamaq. alnatdırmaq. 1. könülə, ürəyə 

yatıtmaq. 1. dəğər, önəm verdirtmək. təqdir etdirtmək. 1. 

istətmək. çalqıdmaq. düşürmək. könülə, ürəyə yatıtmaq.  
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bəqər  bəkər. beğer. 1. əkli. səbirli. 1. bayoğlu. təkin. tiqin. 

pirəns. şəhzadə.  

bəqəsin  begesin. doğruluq. səvap. xeyir.  

bəqəvül  bəkəvül. bükəvül. gəmiştə. qıncaq. qancurqa.  

bəqi  beki. beqi. 1. yiğit. güclü. 1. əş. qoca. 1. şaman. baş 

şaman. böyük şaman. yüksək taplı.  

bəqıitmək  qapatmaq. sıxılatırmaq. sağlamlaştırmaq.  

bəqik  bekik. güvənli. iyi korunan.  

bəqil  bəkil. baxan. nazir.  

bəqim  bekim. əzimli. qararlıq.  

bəqim  bəgim. bəğim. bəyim. ayım. xanım.abla. bayan.  

bəqim  bəyim. ağaca. xanım. bibi. ayım. türkan. bibi. ayım. 

xanım. - türkan xatun.  

bəqimək  bəkimək. bərkimək. irikmək. qatılaşmaq. sərtləşmək.  

bəqimiş  bəkimiş. bərkimiş. qatımıc. quruc. qurumuş.  

bəqimləmək  təsdiq edmək.  

bəqimli  1. qanıtli. dəlilli. 1. tərtibli. təşggilatlı. düzənli.  

bəqimsiz  1. dəlilsiz. qanıtsız. 1. qararsız. güvənılməz. sallantılı. 1. 

savruq. düzənsiz.  
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bəqin  bəğin. seçgin. üstün.gözin. gözün. gözən. özəl. özgü. 

xass. mümtaz. 

bəqindirmək  1. tutturmaq. təsbit edmək. 1. tıkandırmaq.  

- barmaqnı beqiidırmək: barmağını qıstırmaq.  

- urub beqindir: çaqmaq. pekiştirmək.  

bəqinə  - bək bəkinə: bərk bərkinə. qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. kip 

kipinə.  

bəqiniş  bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. 

bərkinmə. bəkinmə. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. 

dirənti. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. 

bərkinmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr 

edmə. sabit durma. müsirr olma.  

bəqinişçi  bəlginişçi.  

bəqinişçi  bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. bilginişçi. 

bilgişinçi. bilgitinçi. bilgşinçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. 

öğrətinçi. istixbaratçı. 1. istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. 

soraşçı. sorağçı. soruşçu. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat 

mə'lumat toplayan. 1. incələyən. mincələyən. incəltişçi. 
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mincəltişçi. tədqiqatçı. təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. 

topluq (məcmə', təşgilat) işçisi.  

bəqinişmə  bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. bəkinmə. bərkinmə. 

bəkiniş. bərkiniş. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. 

dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. 

israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. 

yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit 

durma. müsirr olma.  

bəqinişmək  bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. bəkinmək. 

bərkinmək. dirənmək. inadlaşmaq. israr edmək. 

dirəşmək. üstələmək. israr edmək. sabit durmaq. 

bəqinlik  bəğinlik. seçginlik. üstünlük. gözinlik. gözünlük. 

gözənlik. özəllik. özgülük. başqalıq. ayrıcalıq. mümtazlıq. 

xasslıq. 

bəqinmə  bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. 

bərkinişmə. bəgginişmə. dirəncmə. dirənc. dirənmə. 

dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. 

bərkinmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr 

edmə. sabit durma. müsirr olma.  
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bəqinmək  bəkinmək. bərkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. 

bəgginişmək. dirənmək. inadlaşmaq. israr edmək. 

dirəşmək. üstələmək. israr edmək. sabit durmaq.  

bəqinmək  bəkinmək. bükülmək. qapanmaq. gizlənmək. koğulmaq.  

bəqir  bəkir. səbr edən.  

bəqirək  daha çox. daha artıq.  

bəqirəkda  ələxisus. özəlliklə.  

bəqirmək  bəkirmək. bəkrimək. gizləmək. qapatmaq. yaşırmaq. - 

niyə məndən bəkirsin: məndən niyə qaçsın, gizlənsin.  

bəqiş  - çəkiş bəkiş: ürküş umuş: qorxu ümid.  

- bəkiş çəkiş: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 

aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc. 

bəqiş  bəkiş. bəkit. sağış. sağman(> saman). sahman. düzüş. 

həncar.  

bəqiş  bəkiş. bərkiş. qatılaş. qatlaş. təqviyə.  

bəqişləmək  bəkişləmək. - çəkiş bəkişləmək: çəşməkəşləmək:  

bəqişliyən  bəğişliyən. bağışlayan. 1. bağşılayan. bağışlayıcı. 

yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. 
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qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. 

vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar. 1. güzəşli. ılım. həlim.  

bəqişmək  bəkişmək. ağdalaşmaq. uqdələşmək. quyuqlaşmaq.  

- çəkiş bəkişmək: qaqışmaq. dürtüb itərək xırpalaşmaq.  

bəqişmək  bəkişmək. bəküşmək. gücləşmək. düzəşmək. 

sağnışmaq. cürləşmək.  

bəqişmək  bəkişmək. bərkişmək. - çəkiş bəkişmək > keşməkeş 

edmək. çəkiş bəkişmək. uruşmaq. vuruşmaq.  

bəqişmək  bəkişmək. qatıqlaşmaq. sarpanşmaq.  

bəqiştirmək  bəkiştirmək. ağdurmaq. quyuqlaştırmaq. ağdalaştırmaq. 

uqdələşdirmək.  

bəqit  beket. 1. kuvvət. dayanıqlılıq. 1. bəqit !: bekit. gizlət !. 

qaçır !. qasır !. buka !. yaşır !. 1. duracaq. duraq. duralğa. 

ayaldama. toxdalış.  

bəqit  bəkit. 1. baqıt. qala. ərk. 1. paket. kip. kif. gilip. gilif. qınıf. 

qılıf. qılab, ğilaf, qab. qapaq. qoraq. zərf.  

bəqit  bəkit. bəkiş. sağış. sağman(> saman). sahman. düzüş. 

həncar.  
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bəqitləmək  bəkitləmək. quyulaştırmaq. qoyulaştırmaq. 

qoyqulaştırmaq. açıqlığın, boşluğun gidərmək. 

qəlizlətmək. - pəkməzi bir az daha quyulaştır. - durum ged 

gedə qoyulaşır. - bunun göyün quyulaştır, sarısın aç.  

bəqitmə  bəkitmə. quşaqlama. gürşaqlama. qurşaqlama. təqviyət 

edmə.  

bəqitmək  bəkitmək. bəkütmək. pəkitmək. (. <> r ) bərkitmək. 

tə'kitləmək. vurqulamaq. qavalamaq. kipləmək. - sözü 

bəkitmək. - düğünü bəkitmək.  

bəqitmək  bəkitmək. bərkitmək.  

bəqitmək  bəkitmək. gözətmək. güddəmək. doğrulamaq. 

dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. sağlamaq. 

ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. 

arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. 

qayğırmaq. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək.  

bəqitvan  bəkitvan. yancıq. çuqal. at zirehi.  

bəqivlü  sağlam. qatı. dayanıqlı.  
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bəqivsüz  1. sallantılı. sağlam olmayan. 1. sərbəst. əngəlsiz. 

mane‟siz. 1. dəlilsiz. əsassız. düşünülmədən.  

bəqiz aqa  bəkiz ağa.  

bəqiz  bəkiz. əksiz. səbirsiz.  

bəqqin  bəğgin. 1. layiq. 1. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. 

tovlu. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. 

köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. 

qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. 

köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. 

yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. 

apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. 

qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. ifadəli. qiyafəli. 

mütəkəbbir. 

bəqqinişmə  bəgginişmə. bəkinişmə. bərkinişmə. bəkinmə. bərkinmə. 

bəkiniş. bərkiniş. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. 

dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. 

israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. 
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yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit 

durma. müsirr olma.  

bəqqinişmək  bəgginişmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəkinmək. 

bərkinmək. dirənmək. inadlaşmaq. israr edmək. 

dirəşmək. üstələmək. israr edmək. sabit durmaq. 

bəqqoqan  bəkqoğan. bax > bəkqovan.  

bəqqol  çimri. sıxəl.  

bəqqollanmaq  çimrilik yapmaq. xəsis olmaq.  

bəqqovan  bəkqovan. bəkqoğan (< bərk + qovan). ərqoğan (< ər + 

qovan). ərsalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib 

izləyib, sındıran ər. ərdalan.  

bəqlə  bəklə. güd.  

bəqlə  bəklə. tikil. dikil. gözlə. uman. umudvar ol.  

bəqlək  bəklək. bəkləmə. qarucaq. qorucaq. duracaq.  

bəqləq  bəklək <> bərklək <> əklək. 1.əğləşmə, oturma, dayanma 

yeri. 1.otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. barnaq. 

qonut. iqamətqah. məskən. 1. qonut. movzu'. 1. sarğlı 

kölgəli yer. sığnaq. 1. bəkliyən. uman. 1. < > bərklək. mini 

( < mindirtmək). iki parçanın, tikənin arasında olan 
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aralığı, cızığı örtən, tutan atqı, şırıq, zəvar. 1. qatıq. 

muzaf. 1. gözətlənən yer. gözləği. duraq. istqah.  

bəqləm  < bax. umlama (umdurulan). görləmə. gözləmə. mə'mul 

edmə.  

bəqləm  bəkləm. bax > bəkləmə.  

bəqləmə  bəkləmə. bəklək. qarucaq. qorucaq. duracaq. umu. 

umma. gözləmə.  

bəqləmə  bəkləmə. bəkləyiş. gözləmə. gözləyiş. 1. bəkləm. intizar. 

gözləmə. umma. ümid. 1. qoruma. keşikçilik. baxıcılıq. 

gözləmə. 1. ümid ediş. ümidçilik. ümidvarlıq. umuş. 

umma. 1. bəkləm. duraq. gözləği. gözləmə. gözləm. 

(yeri). durulacaq yer. durma. bölmə. istqah. 1. bəkləm. 

duraq. gözləmə. gözləği. gözləm. (yeri). durulacaq yer. 

durma. bölmə. istqah. duraq. durma. istqah. durulacaq 

yer. gözləği. gözələmək. sınır. kərə. qıran. kəsim. hədd. 

- bəkləmə gözləmə (yeri): duraq. gözləği. istqah.  

bəqləmə  bəkləmə. qapalı, örtülü, sağvanlı duraq.  

bəqləmədən  - heç nə gözləmədən, bəkləmədən: qarazsız yararsız.  

bəqləmək  (bək. pək: bərk. sağlam). bəkləmək. 1. gözləmək. tə'qib 

edmək. qovalamaq. qoğalamaq. arxasına düşüb tutmağa 
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çabalamaq. gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq. durmaq. 

dözmək. səbr edmək. - burda bir iki saat duralım. - bir az 

durun. - durammıram. - gedir gedir, durmaq bilmir. 1. 

bərkitmək. 1. qorumaq. qorqatmaq. 1. ummaq. - sizdən 

bunu bəkləməzdim. -  

- ovu nininə dək qoğaladı. - oğruları sınıa dək qoğaladı. - işsiz 

qalıb bir iş qoğalır. - fürsət qovalamaq. - kəndi mənim 

yoxluğumu qovalır.  

bəqləmək  bəkləmək. 1. (< bağ). bağlamaq. bərkitmək. sərtləmək. 

möhkəmləmək. asramaq. əsrimək. saxlamaq. - sirrləri bəklə 

oğul. 1. < metatez > qaplamaq: örtmək. qapatmaq. gizlətmək. 

saqlamaq. yolu kəsmək. quluplamaq. kipləmək. qıfıllamaq. 

qapamaq. - dilivi bəklət: bağla. saxla. - qapını bəklə: bağla. 

kiplə. 1. (< bax. baxmaq: güdmək). gözləmək. qaraşmaq. - 

axşama dəngəc bəklədim (qaraşdım. gözlədim). 1. 

ayalamaq. yavaşlamaq. əylənmək. açılmaq. 1. bir gedişi 

saxlamaq. durdurmaq. - axının önün bəkləyin: saxlayın. - 

qiymətlərin yüksəlişin bəkləyin. 1. (< baq > bəkçi: qorucu). 1. 

qaramaq. qorumaq. gəzləmək. baxmaq. 1. tapmaq. 

tə'yidləmək. təsdiq edmək.  
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bəqləmək  bəkləmək. 1. bəkləmək. göztutmaq. gözətləmək. 

gözləmək. umanmaq. ümidlənmək. intizar çəkmək. 

təvəqqöü olmaq. ummaq. 1. arzulamaq. xahiş edmək. 1. 

toxdamaq. toxdamaq. saxlamaq. 1. tosmaq. tösmək. 

dözmək. püskələmək. sübati qərar edmək.  

bəqləmək  bəkləmək. 1. bərkləmək. bərkləmək. bağlamaq. tutmaq. - 

oğru bəkləndi. 1. güdmək. durmaq. qözləmək. 1. 

dusdaqlamaq. həps edmək. 1. bəy saymaq. bəy diyə ad 

vermək. 1. bəyə, ərə vermək. - orağuti bəylətdik.  

bəqləmək  bəkləmək. 1.gözləmək. nəzarət edmək. 1.qollamaq. 

gözələmək. 1.durmaq. saxlanmaq. - qapıda saxlanıb 

soradı: qapıda durub soruşdu. 1.ummaq. 1. gözləmək. 

bitmək. bitəmək. dayanmaq. oturmaq.  

- dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək: iplə çəkmək. nərsənin 

çox güc, ağır gəlməsi. - ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə 

çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, ‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: 

tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi uzlaşmır, 

keçmir, sürülmür. 

- bəklə görmək: gözlə görmək: son, uyqun duruma görə 

davranma yasası, səyasəti.  
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- gününü bəkləmək: gününü saymaq: ölümü yaxlaşmaq. 

- dörd gözlə bəkləmək: böyük dözümsüzlüklə gözləmək. - 

gözlənən, bəklənən, umulan əldə edilməmək: boş, kof 

çıxmaq. 

- nərsənin olmasın ummaq, bəkləmək: yol gözləmək.  

bəqləmək  bəkləmək. saqlamaq. saxlatmaq.  

bəqləməmək  bəkləməmək. gözləməmək. ummamaq.  

bəqləməz  bəkləmək. qözləmək. qorumaq.  

bəqlən  beğlen. bəy soyundan olan.  

bəqlənən  bəklənən. umulan. görünən. gözlənən. mə'muli.  

bəqlənilməz  bəklənilməz. gözlənilməz. sürpiriz.  

bəqlənqaz  bəğlənqaz. qırmızı qaz.  

bəqlənmədiklik  bəklənmədiklik. gözmədiklik. ansızın. ansızlıq. bədahət. 

bəqlənmədiq  - bəklənmədik, gözlənmədik yerdən gəlmək, çatmaq: yox 

yerdən tapılmaq. göydən düşmək. göydən sələylə enmək. 

bəqlənmək  bəğlənmək. 1. şişmək. öğünmək. - bəylənirsən yaraşur kim, 

hüsn eli sultanısan. 1. bəkinmək. bərkişmək. - bəğlənmiş 

qala. 1. bağlanmaq. qapatılmaq. qamalmaq. qapanmaq. 

durğunmaq. durmaq. qalmaq. - bəy evdə bəyləndi. 1. 
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saxlanmaq. durdurulmaq. qaldırılmaq. 1. evlənmək. bəyli 

olmaq. - arvad bəğləndi.  

bəqlənmək  bəklənmək. 1. bəkişmək. qadının evlənmsi. qızın ərə 

qədməsi. 1. saqlanmaq. 1. bəyliyə, ərliyə almaq. - orağut 

bəyləndi: arvar ərə getdi.  

bəqlənmək  bəklənmək. əğlənmək. əklənmək. durulmaq. 

duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). sallanmaq. 

aslanmaq. sürənğəmək. sürənğizmək. axsınmaq. 

dinlənmək. təvəqqüf edmək. 1.gözlənmək. ummaq. 

bəqlənmək  bəklənmək. umulmaq. gözlənmək.  

bəqlənmək  sıxılaşmaq. sağlam duruma gəlmək.  

bəqlənməmək  bəklənməmək. gözlənməmək. umulmamaq.  

bəqlənməyən  bəklənməyən. umulmuyan. bəid. 

bəqlənməz  bəklənməz. gözlənməz. umulmadıq. umulmaz.  

- dəğərsiz, düşük nərsədən iyi sonuc bəklənməz: it 

dərisindən post olmaz.  

bəqlənməz  umulmaz. gözlənməz.  

bəqlənti  bəklənti. 1. gözəbə. təhmin. 1. umdi. ümit. umuc. umuş. 

umunc. arzu. istək. dilək. yaxarış.  
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bəqlənu  bəğlənu. şişə - şişə. dikələ dikələ. bəy kimi. - bəğlənu gedir 

gəlirdi.  

bəqləş  bəkləş. 1. yardım. yarlıq. kömək. 1. şəfaət. lütf. bəkləş. 

qayra. bağış.  

bəqləş  bəkləş. umanc. ümid. gözləş. intizar. təvəqqü.  

bəqləşmək  {bəkləşmək <> bərkləşmək <> əkləşmək <> sərtləşmək <> 

çəkələşmək <> çəkləşmək <> çirkləşmək <> çəlikləşmək 

<> çəkikləşmək}. 1. birbirini bəkləmək. gözləşmək. 

umuşmaq.  

bəqləşmək  bəkləşmək. 1. savaşmaq. yaxalaşmaq. qapışmaq. 1. 

güdüşmək.  

bəqləşmək  bəkləşmək. bax > baqlaşmaq.  

bəqlətmədən  - acıtmadan, bəklətmədən iş yapan: əli yüngül.  

bəqlətmək  bəklətmək. 1.saxlamaq. durdurmaq. - araba niyə axlandı. 

1.gözlətmək. qorutmaq. keşik çəkdirtmək. 

bəqlətmək  bəklətmək. qorıtmaq. gözətmək. hifz etdirmək. 

turdurmaq. durdurmaq. gözətlətmək. baxdırmaq. 

qorqatmaq. gözəttirmək. - bir azda onu durdur baxalım. - 

qorıları qorutmaq gərkir.  

bəqlətmək  bərkitmək. sağlamlaştırmaq. sıxılaştırmaq.  
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bəqlətmək  sıxılaşmaq.  

bəqləyən  bəkləyən. bəkçi. gözçü. gözləyən.  

bəqləyən  bəkləyən. uman. umutlu.  

bəqləyiş  bəkləyiş. bəkləmə. gözləmə. gözləyiş. 1. intizar. 1. 

qoruma. keşikçilik. 1. ümid ediş. ümidçilik. ümidvarlıq. 

umuş. umma.  

- dözümsüz bəkləyiş: dördgöz. 

bəqləyiş  bəkləyiş. qoruma. bəkləmə. gözətiş. intizar.  

bəqləyu  bəkləyu. umduru. gözləyu. gözü yolda. - qoydu eli 

umduru.  

bəqli qapı  bəkli qapı. kipli.  

bəqli  bəxli. bəxtli. baxlı. talehli. xoşbəxt. varıqlı. barıqlı. qarqıl. 

varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı. yaxmal. yaxmallı. yazqılı. 

mutlu. qutlu. şanslı. iqballı. unqar. onqar. uğurlu. 

bəqli  bəkli. bağlı. sirli. - bəkli qapı. - bəkli ağız: qapalı ağız. - 

bəkli bəkli.  

bəqli  bəkli. ilqarlı. sözünə, əhd, peymanına bağlı. bəfalı.  

bəqlik  beğlik. bəylik. bəyliğə uyqun olan.  

bəqlik  bəklik. bəyliq.  
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bəqlik  bəylik. 1. nəciblik. zadəqanlıq. 1. ağalıq. imarət. əyalət 

başqanlığı.  

bəqlikçi  bəylikçi. xan sarayının baş bitikçisi.  

bəqliliq  bəxlilik. bəxtlilik. baxlılıq. talehlilik. xoşbəxtlik. varıqlıq. 

barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq.  

bəqliyən  bəkliyən. bəklək. uman.  

bəqlmə  qalma. gözləmə. - böylə qalma, nəyə yarar.  

bəqmə  bəkmə. bəkmə. pusu. busu. kəmin.  

bəqmək  ilqaşmaq. sözləşmək. əhdləşmək. (> bəyləşmək. 

beyləşmək).  

bəqməs  bəkməs. pəkməz. quyuq sıvıq. rubb. şirə. sirə.  

bəqməz  bəkməz. qoyutulmuş sirə.  

bəqməz  bəkməz. pəkməz. çaxır. şərab.  

bəqməzləmək  bəkməzləmək. pəkməzləmək. çaxır məclisi qurmaq.  

bəqnəti  bəğnəti. bax > bəğəndiriş.  

bəqnətiriş  bəğəndiriş. bəğəndiri. bəğnəti. istəndiri. istəndiriş. 

özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. 

qoşqunduru. qoşqunduruş. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. 

sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. 

imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 
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umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. 

tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. 

güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. 

düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. 

şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.  

bəqni  bəğni. 1. çaxır. boza. şərab. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan 

əldən kəkrəmiş. (kəkrəmək: kehəlmək). 1. küp.  

- qarabəğni: qarabağın: qarabağan: üzüm çeşiti. 

bəqni  bəkni. içgi. buğda, darı, arpa kimi nərsələrdən yapılan 

içgi. boza: quyuq içgi.  

bəqniz  bəkniz. bir çeşit döğüş geyimi.  

bəqrək  beğrek. bəyrək. bəy çocuğu. kiçik bəy.  

bəqrəşmək  bəkrəşmək. pəkişmək. bəkrişmək.  

bəqrimək  bəkrimək. bəkirmək. gizləmək. qapatmaq.  

bəqrişmək  bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək. 

quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. 
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quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. 

pəkşirmək.  

bəqrişmək  bəkrişməkbəklimək. pəkrəşmək.  

bəqsəncə  bəğsəncə. bəğəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. 

xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. 

gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

bəqsəniş  bəğsəniş. bax > bəğənmə.  

bəqsəyiş  bəğsəyiş. bax > bəğənmə.  

bəqsi  begisi. 1. doğru. səvap 1. bəğənilən. imrənilən.  

bəqsik  bəksiq. bəytəkin. bəy kimi.  

bəqsim  bəksim. dolma. qəliz. quyuq.  

bəqsimiş  bəksimiş. - hər nəyin qəlizi, quyuğu, bəksimişi dolma. 

süzmə.  

bəqş  bəxş. 1.birim. vahid. 1.qısım. bölüm. şö'bə. departman. - 

bəxş edmək: < bağışlamaq. saçmaq. bol vermək. sərf edmək. 

1. dayrə. qondur. qontur. bölüm. 

bəqş  bəxş. çapa. çaba. böləş. bölük.  
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bəqşayiş  bəxşayiş. < bağışlama. bağışlayış. dəğişsiz, əvəzsiz 

vermək.  

bəqşənə  bəğşənə. bəyyana. şahanə. sultani.  

bəqşi  bəxşi. aytıcı. aşıq. varsaq.  

bəqşili  bəxşili < bağışlı. yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. 

çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. 

qazanclı. verişli. verimli. faydalı. istifadəli. mənfəətli.  

bəqşiş  bəğşiş. saylıq. parsa. dəri. bağış.  

bəqşiş  bəxşiş. < bağış. bələş.  

bəqşiş  bəxşiş. < boş. boşuq: boşa vermək. boşamaq.  

bəqşiş  bəxşiş. bağış. 1. bağışlayış. bağışlama. atıq. yalqayış. 

əff. güzəşt. 1. yasbal. yasbaltı. ehsan. 

bəqşiş  bəxşiş. soyurqal. savurqal. bağış. bağış. çəkmə. ötük. 

ikram. ehsan. - bəxşiş edmək. soyurqamaq. savurqamaq. 

bağışlamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. ehsan lütf edmək.  

bəqt  bəxt. {1. < bağt. 1. < bax (baxmaq) görgü. güdcü. (bəxtyarlıq 

# baxtıdönmüş)}.  

bəqt  bəxt. qalam. alınyazısı. yazı. yapşır. qama. çapa. qapa. 

qismət. şans. nəgələ. yaxma. şans. iqbal. - qarabəxt: 

qarayazı.  
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- bəxdi açılmaq: alnına gün doğmaq. - bəxdi yatıq, 

onqalman: qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd. qatı 

manğlay. 

- bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır. 

- qara bəxt: qara baxt: qara yazı.  

- bəxdi qara: günüqara. qaragün. qaragünlü. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  

- bəxdi qaralmaq: günü yatmaq.  

bəqtaş  bəkdaş. bəkdəş. bağdaş. 1. əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. 1. taydaş. taylı. dəngəş. əşit. həmtay.  

bəqtaş  bəkdaş. bəkdəş. bağdaş. 1.əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. 1.rind. bağımsız. qələndər. qaydsız. 

bəqtaş  əmirin yanında işləyənlərə deyilir.  

bəqtaş  tanrı əri. ərən.  

bəqtaşqavuğu  bəkdaşkavuğu. gözəl qoxulu, şişgin gövdəli kaktus.  

bəqtaşlı  bəkdaşlı. bəkdəşli. bağdaşlı. özdəşli. başabaşlı. 

bənizdəşli. manğızdaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli. 

dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. 

əmsallı. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( 
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< yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. 

təkinli.  

bəqtəq  bəxtək (fars). < bükt. büküt ( < bükmək). qapus (> kabus).  

bəqtər  bəkdər. bəktürmə. bir çeşit yaraq.  

bəqtəş  bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. 1. əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. 1. taydaş. taylı. dəngəş. əşit. həmtay.  

bəqtəş  bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. - bəkdaş açmazı: çox sıxı tutulan sırr.  

bəqtəşli  bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. özdəşli. başabaşlı. 

bənizdəşli. manğızdaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli. 

dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. 

əmsallı. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( 

< yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. 

təkinli.  

bəqtəvər  bəxtəvər. xoşbəxt. bəyüş. bayuş (< bəy. bay). mutlu. 

qutlu. uğruq. uğurlu. üzü ağ. bəxtyar. məsud. 

bəqtir  bəqtur. birdirbir oyunu.  

bəqtiyar  bəxtiyar. olcay. urazlı. mutlu. onqan. xoşbəx. tanrı 

adlarından. açıq bəxd. taleh.  
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bəqtli  bəxtli. bəxli. baxlı. 1. talehli. xoşbəxt. varıqlı. barıqlı. 

qarqıl. varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı. 1. yaxmal. yaxmallı. 

şanslı. iqballı. unqar. onqar. onğurlu. uğurlu. yazqılı. 

uğurlu. mutlu. qutlu. xoşbəxt. ulduzları barışıq. şanslı. 

nəgələli. mutlu. qutlu. 

bəqtli  bəxtli. doğanlı. şanslı. tale'li.  

bəqtliliq  bəxtlilik. bəxlilik. baxlılıq. talehlilik. xoşbəxtlik. varıqlıq. 

barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq.  

bəqtsiz  bəxtsiz. bədbəxt. bədbəx. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 

qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar.çorbaş. çorbağ. çorlu. 

körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. 

üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

uğursuz. mutsuz. qutsuz. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxd. şanssız. nəgələsiz.  

bəqtsiz  bəxtsiz. doğansız. şanssız. doğanı dönmüş. taleyi 

çönmüş. tale'siz.  
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bəqtsizlik  bəxtsizlik. uğursuzluq. mutsuzluq. qutsuzluq. bədbəçilik.  

bəqtur  bəktur. bərk dur: qeyim qal. qalın. muqavimət göstər.  

bəqtürmə  bəktürmə. bəkdər. bir çeşit yaraq.  

bəqtyar  bəxtyar. üzü ağ. bəxtəvər. məsud. 

bəqtyarlıq  bəxtyarlıq. bəylik. bolçılıq. molçılıq. tokçılıq dövlətlik.  

bəqü  bəkü. bəkük. baqu. baquq. bərkik. bərki. qala. qorunmuş 

yer. istehkam.  

bəqüm  begüm. beğin. xanıməfəndi. bayan. sayqı duyulan 

xanım.  

bəqüm  bəyim. soylu qadın.  

bəqümək  bəkümək. bərkişmək.  

bəqüşmək  bəküşmək. bəkişmək.  

bəqüt  bəküt. gizli. yaşut.  

bəqütmək  bəkütmək. bayutmaq. ( y < > d < > z) bədütmək. 

pəkitmək. bəkitmək. (. <> r ) bərkitmək. bəyütmək. 

böyütmək. böyütmək. bulğaytmaq. ulğaytmaq.  

bəqüvən  bəgüvən. > pəhləvan.  

bəqyə  bəxyə. əm < yəm {< yam < yamamaq}.  
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bəqyə  bəxyə. tikirük. nərsəni bərkitmək üçün vurulan tikə. 

təyrük. dəğrük. taxruq. təkrük. taxrük. ilmək. tıka. 

peyvənd.  

bəqyələtmək  bəxyələtmək. 1. yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< 

yamamaq). pansmanlatmaq. yara bağlatmaq. 1. aşımaq 

> aşılamaq (> acidən (fars)). 

bəla  - böyük bəla: ölət. qırqın.  

bəla  (balağ. bulac. bulqa). 1. acı. acıq. azıq. azar. acar. 

acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). 

incik. bükəc. boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 

1.qaza. qada. çalız. çalaz. qəza. qəzov qədər. 1. bulağ. 

qatalaq. 1. qınac. qıncıq. 1. qada. üzüntü. toxa. 1.kəsirli. 

fəlakət gətirən. müzirr. çıxaşa. ziyan. nüqsan (heyvanların 

əksilməsi). batıq. qısqın. afət. toxat. toxunma. lətmə. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanğal. 

çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çal. toxunc. toxanc. 

çıxaşalı. ziyanlı.ziyan. ziyan. pozaq. toxnaq. toxuş. toxu. 

toxunaq. toxunca.1.bula. qırlaqan. qada. çalız. çalaz. 

qəza. - dəli ilə çıxma yola, başa açar türlü bula (bəla): dəli 
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ilə yoldaş, yolda poxuna bulaş. - bəlasız bal olmaz.  

- qapıldan (qəflətən), ansızın düşən üzüntü: qapqada - 

tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın. 

- ağır bəla: qara güc.  

- göydən düşən qara, bəla: qaradamla.  

- pis bəla: qaraqada. 

- qada almaq: (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək 

yamanlığın savma diləyi. - qadavı alım, balasan gedmə. 

- baş bəlası: baş toxa.  

- acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini 

boşaltmaq.  

- azar, bəla axdarmaq: ipini sürümək.  

- qarabalağ: 1. ağır kəsəl, xəstəlik. 1. böyük kəsit, çalaq, bəla. 

-könül bəlası: könül bulqası: könül yarası. dərin üzüntü 

içində bıraxan acı. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, 

yükü, dərdi. 

bəla  qadav. dərd. qəza.  

bəla  urğun. vurğun. vırqın. - urğuna düşmək. yaralı. vurulmuş. 

- urğunlar: yaralılar.  

bəlanın körüğü  yanqına körüklə gedən.  

bəlçin  bəlirti. bilərti. iz. damga.  
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bəldə  turqut. məkan məskən.  

bəldək  iz. im. işarət.  

bəldirmək  bildirmək. bəllətmək. oxumaq. uqumaq. üzə, yuxarı 

çıxarmaq. anlatmaq. sindirmək. sinitmək.  

bələd  (bəl < > bil <> bal. balıq). bəllənmiş. bəlləndik. bəlirmiş. 

cızıqlanmış sınırlanmış yer { bələdiyyə (ərəbcə)}. şəhər.  

bələd  < bil. bildik. bilgən. tanış.  

bələdçi  ataşçı. adaşçı. ad, nişan verici kimsə. qılavuz. rəhbər.  

bələdləmək  bildəmək.  

bələx  hidyə.  

bələk  - bərək, bələk göz: bölük göz: börək göz. ala göz. böyük iri 

badam göz.  

bələk  1. iznək. toqa. əlamət. 1. bələn. hazır. - bələ: hazırla. bələn: 

hazırlan. bələt: hazırlat. bələli: hazırlı. 1. sovğat. hidyə. 

yadgar. sıylıq. istəlik.  

bələk  1. üzərindən yol keçən təpə. 1. istəlik. yadiqar. sıylıq.  

bələk  bilək. balaq. ərməğan. dartıq. bəllə. bəllək. bəlgü. bala. 

balaq. balqu. nişan.  

bələk  təqəq. təkək. taqaq. qol. dal. asma (möv. üzüm ağacı), 

xiyar, qoğun, qıya kimi yemişlərin sürdükləri uzun qollar.  
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bələkləmək  balaqlamaq. ərməğan qılmaq, vermək.  

bələq  bələk. 1.qıvılcım. cırıqqa. 1.qundaq. 1.çapa. iz. endik. 

nişan. 1.üstündən yol keçən təpə. 1.qandağ. qondaq. 

bələqləmək  bələkləmək. bələmək. qandağlamaq. qondaqlamaq. 

qundaqlamaq.  

bələqləmək  bələkləmək. yuvarlamaq.  

bələlmək  batmaq. bir nərsəyə bulanmaq.  

bələm  < > böləm ( < bölmək: ayırmaq). kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. 

zurəq < züvgək. lotqa. tolqa. 

bələmə  bulama. batırma.  

bələmək  (> pələsənğləmək. < balsamaq < bəlsəmək). 1.bulamaq. 

dolamaq. bağlamaq. - dilimə balsadı: dilimə bağladı. 1. 

qundaqlamaq. sarıb sarmalamaq. 1. bulamaq. - toza 

bələndik. 1. qarışdırmaq. 1.bələşdirmək. yaymaq. 

sıvamaq. sıvazmaq. bulamaq. bələmək. 1.bulaştırmaq. 

bulamaq. batırmaq. 

bələmək  1. balamaq. bulamaq. çalbuşlamaq. çəlpəkləmək. 

çalbıqlamaq. yapışqanlamaq. batırmaq. 1. hazırlamaq. - 

bələ: hazırla. - bələn: hazırlan. - bələt: hazırlat. - bələli: 

hazırlı.  
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bələmək  1. bələkləmək. qandağlamaq. qondaqlamaq. 

qundaqlamaq. 1. bulamaq. (qaqıya, xıxa) batırmaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqıtlamaq.  

bələmək  1. bələmək. beşigə bağlamaq. bu!aştırmaq. 1. mələmək 

(qoyun).  

bələmək  ağuşturmaq. bulamaq. - yağa ağuşmuş kağız.  

bələn  bələk. hazır.  

bələniq  bələnik. etgi. pislik. tərslik.  

bələniqlik  bələniklik. bulanıqlıq. bulğanaqlıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. dağınıqlıq. 

bələnmək  batmaq. bulanmaq.  

bələnmək  hazırlanmaq. bələnlə: hazırla.  

bələnmiş  bələşmiş. bulanmış. bulaşmış. sürünmüş. sürüşmüş.  

bələrçin göz  bərəlmiş. bələrmiş. qoğzağ. pörtlək. dışarı pırtlamış göz.  

bələrmək  bərəlmək. gözün şaşqınlıqla, yekə açılması.  

bələrtmək  1. (qöz) bərətmək. alartmaq. yan baxmaq. 1. bilətmək. 

ititmək. - qöz bələrtmək: yan baxmaq. alartmaq.  

bələrtmək  bərəltmək. gözün şaşqınlıqla, yekə açılmaq.  
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bələş  1. bağış (> bəxşiş). hidyə. ərməğan. töhfə. 1. pay. 1. 

əməksiz işsiz əldə edilən nərsə. 1. rüşvət. 1. müfdə. 1. ucuz.  

bələş  1. bəllə. bəllək. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. caba. 

müfdə. məccani. töhvə. - bələş atın dişi sayılmaz. 1. 

müfdə.  

bələş  çapadan. çapa. sovğa. çapa. açıqdan. müfdə. bədava.  

- bələşə qonmaq: çapadan, müfdəsinə yiyələnmək.  

- bələş atın dişinə baxılmaz.  

bələşçi  bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). hər nəyi 

əməksiz, parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışan. sovğaçı. 

savıraçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. 

bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi 

(< kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

bələşçi  rüşvəxor.  

bələşçilik  bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). hər nəyi əməksiz, 

parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışmalıq. yavaçılıq. 

havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. 

bayquclıq. boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. 

çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. 
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kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. 

müfdəçilik. müfdəxorluq.  

bələşdən  havayı, müfdə. bələş atın dişinə baxmazlar.  

bələşən  1. (kimsə) bələşik. bulaşıq. bulaşan. yılışıq. ilişik. 

yapışqan. yılışqan. ilişgən. sıvışqan. suvaşqan. çamır. 

balçıq. palçıq. çamsaqqızı. 1. bulanan. ağqan.  

bələşiq  bələşik.bulaşıq. 1.(kimsə). bələşən. bulaşıq. bulaşan. 

yılışıq. ilişik. yapışqan. yılışqan. ilişgən. sıvışqan. 

suvaşqan. çamır. balçıq. palçıq. çamsaqqızı. 1.bulaşcaq. 

bataq. batlaq. batalaq. kötülüklərlə dolu. - batağa düşdü. 

1.bulaşıq. bulğaşıq. (kimsə. nərsə). pozuq. alaylı. alada. 

ikiüzlü. kələkə. duzağı. tələkə. 1. fəsad.  

bələşiqliq  bələşiklik. bulaşıqlıq. pislik. 

bələşiş  bələşmə. bulaşış. bulaşma.  

bələşli  <> bulaşlı > pələşti. peleşti (< bələşmək. bulaşmaq). 

mundar.  

bələşliq  bələşlik. bulaşlıq. ( > pəlidi. peleşti).  

bələşmə  bələşiş.bulaşış. bulaşma. keçmə. girmə. sürülmə. 

qarışma. 

bələşmək  < > bulaşmaq. - dəli ilə yoldaş, yolda poxuna bulaş. 
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bələşməz  - it işəməklə dəniz bələşməz: önəmsiz nərsə.  

bələşmiş  bələnmiş. bulanmış. bulaşmış. sıvaşmış. sürünmüş. 

sürüşmüş.  

bələştirən  bələşdirən. bulaşıçı. yoğurçu.  

bələştirmək  bələşdirmək. bələmək. bulamaq. yaymaq. sıvamaq. 

sıvazmaq.  

bələt  bələd. ( < bilqət < bilmək). bəlid. qaragöz. bəllik. nişana. 

imlik. umlıq. 

bələtçi  biligit. biliqçi. bilətçi. biliqçi. 1. göstərici. yol göstərici. 

yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. 

tapqara. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, 

görünməz kəndə, biligit gərək. 1. yol atası. mürşid. pir.  

bələtən  bəllətən. yapay. yapan. yasan. aparan. işləyən. yeritən. 

yeridən. yürütən. uyqulayan. ifa', icra edən. mücri.  

bələtləmək  bələdləmək. ( < bilqət < bilmək). bəlgitmək. bilgərləmək. 

bəllətmək.  

bələyən  bulandırcı. bulaştıran. qarışdıran.  

bəlgə təkin  bilgə təkin: bəlgə tigin.  

bəlgə  - bəlgə taxınmaq: bəçgəmlənmək.  
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bəlgə  bəlgə. sənəd. dokuman. dəlil.  

bəlgə  qırda. ulaka. əlamət.  

bəlgəmək  bəlləmək. bilgəmək. yerləmək. nişanlamaq.  

bəlgi  görküz. iz. nişan. əlamət.  

bəlgi  işarət. nişan. sınır. simbol.  

- bəlgi bermək: işarət vermək.  

- bəlgi yüzüq salmaq: nişanlamaq.  

bəlgiləmək  nişanlamaq.  

bəlgili  adaqlı. yaxımlı. mə'ruf.  

bəlgili  məşhur.  

bəlgilik  im. işarə. əlamət. nişan.  

bəlgisiz  bəlirsiz. mübhəm.  

bəlgisiz  itik. atuq. itmiş.  

bəlgülü  aydınonun. - bitiyi bəlgülü: onun yazısı aydındı.  

bəlğur (fars)  < böl. bölgür.  

bəlx  ( ə <> ö ) bölək. bölük. bölünmüş, qorunmuş yer.  

bə'li (fars)  < bil. bəlli. ( ari: aydın. arınmış). iyi. evet. öba. ova. əyi.  

bəli  belədi hav. hə. hava. ava.  

bə'li  evət. iləl.  

bəli  əvət. havvə. hay hay.  
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bəlik  1. bilgə. bərgə. - yarlığ bəligi. 1. balıq. fitil. hörgü. saç 

hörgüsü. örün. 1. doruq. zirvə.  

bəlik  mil.  

bəlikləmək  ərməgün, ərməğan edmək.  

bəliq  bəlik. 1. hörgü örgü. incə saç hörgüsü. 1. ox qabı. 

sadaq. 1. bəliğli. bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz. 1. 

könülluk. ürəklik. istəlik. diləlik. yanğış. yaxlış. yanlıq. 

sürlüş. sürük. əğlik. oxluq.rəğbət. 

- bəlik bəlik: hörgü hörgü: örgü örgü. 1.< bölük. saç 

hörgüsü. 1.< birlək. birkəl. bağıc. bölük. saç hörgüsü. 

1.bel kimi ənli, uzun təmrən.  

bəliqəməzmək  bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. 

alğamazmaq. alğımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. 

anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. 

duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. 

düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr 

edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. 

ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. 

ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. 

quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz sanmaq. 
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olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. 

oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal 

verməmək.  

bəliqli  bəliğli. bəliq. bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz.  

bəliqurban  dalkavuk. alqışçı. bəhbəhçi. yastançı. çanaq yalayan. 

çanaq yalıcı. yaltaq. yalağçı.  

bəliqurban  dalkavuk. alqışçı. bəhbəhçi. yastançı. çanaq yalayan. 

çanaq yalıcı. yaltaq. yalağçı.  

bəliləmək  bax > bəlirləmək. 

bəlin  1. bəllin. bilinən. adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. 

tanınan. anğın. məşhur. şöhrətli. 1. bərin.şaşqın. çaşqın.  

bəlinc  balınc. ölçü. əndazə. qədr.  

bəlinğ  1. açıq. aşkar. 1. gözlərin açıq, şaşa qalması. şaşqın. 

mütəhəyyir.  

bəlinğçi  qorqaq.  

bəlinğləmək  1. açıqlamaq. 1. gözlərin açıq, şaşa qalıb baxması. 

şaşqın şaşqın baxmaq. mütəhəyyir qalmaq.  

bəlinq  bulğa. qoğa. ürkü. ürküntü. qorxu. - bəlikçi kişi: ürkən, 

qorxaq ər.  

bəlinləmək  bərinləmək. şaşqalamaq. çaşqalamaq. 
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bəlir  bilir. bulur. məşhur.  

bəlir  bilur. saydam, açıq, şəffaf daş.  

bəlirci  bəlirici. bəlirləyici. bəlirləyən. təsbit, tə'yin edici.  

bəlirən  1. görünən. üzdən. zahirən. 1. bəllədən. bölücü. bulucu. 

tə'yin edən. 

bəlirici  bəlirci. bəlirləyici. bəlirləyən. təsbit, tə'yin edici.  

bəlirili  - bəlirili bir sürəni aşmaq, yaşamaq: gün almaq. - bir yaşın 

bitirdi, iki yaşından üç gün aldı.  

bəlirim  bəlirmə. bəliriş. bəlirtim. bəlirtiş. 1. ifadə. anlatma. 

anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. 

barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. gözləmə. gözləyiş. 

gözləyim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma. zihur.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  

bəlirimli  bəlirişli. bəlirtimli. ifadəli. anlatışlı. anlatımlı. göstərimli. 

göstərişli. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. mütəbərriz.  

bəliriş  bəlirtiş. bəlirmə. bəlirim. bəlirtim. 1. ifadə. anlatma. 

anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. 

barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. gözləmə. gözləyiş. 

gözləyim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma. zihur.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  
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bəlirişli  bəlirimli. bəlirtimli. ifadəli. anlatışlı. anlatımlı. göstərimli. 

göstərişli. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. mütəbərriz.  

bəlirqin  bəlirgin. 1. açıq. aydın. alanda. meydanda. 1. qabartılı. - 

qabartılı yalan. - qabartılı biçimdə. 

bəlirqin  önəmliraq.  

bəlirqinləşmək  bəlirginləşmək. açıqlaşmaq. aydınlaşmaq. alana, 

meydana çıxmaq.  

bəlirqinlik  bəlirginlik. açığlıq. aydınlıq.  

bəlirləmə  bəllətmə. bəllətləmə. bəlirtmə. təsbit. tə'yin.  

bəlirləmək  bəliləmək. bəlləmək. kəsğitləmək. yalıtlamaq. 

kəsğitləmək. bilövləmək.ititmək. 

bəlirləmək  bəllətmək. bəllətləmək. bəlirtmək. təsbit, tə'yin edmək.  

bəlirlənmə  bəllənmə. təsbit, tə'yin edilmə.  

bəlirləşdirmək  < > bilurlaştırmaq. olqunlaştırmaq. açıqlaşdırmaq. 

durutdurmaq.  

bəlirləşmək  < > bilurlaşmaq. açıqlaşmaq. durulmaq. olqunlaşmaq.  

bəlirləyən  bəlirləyici. bəlirici. bəlirci. təsbit, tə'yin edici.  

bəlirləyici  bəlirləyən. bəlirici. bəlirci. təsbit, tə'yin edici.  

bəlirli  1.ayrılmış. bəlli. müəyyən. bəlgili.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq. 
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bəlirlilik  ayrılmışlıq. müəyyənlik.  

bəlirmə  bəlirim. bəliriş. bəlirtiş. bəlirtim. 1.ifadə. anlatma. anlatış. 

anlatım. göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. 

barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. bəllənmə. meydana 

çıxma. görünmə. zihur edmə. 1. kəsinləşmə. qətiləşmə. 

1.çıxma. bitmə. təşəxxüs. - gözümə bitməyin birdə, 

yanmış arzılar. 1. görünğü. görüntü. göstəriş. göstərişmə. 

numayiş. təzahür. 1. görünmə. çıxma. açılma. 1. göstəriş. 

göstərişmə. görüntü. görünğü. numayiş. təzahür. 1. 

gözləmə. gözləyiş. gözləyim. doğma. doğuş. doğum. 

zahir olma. zihur.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə. 

bəlirmək  1. görsətmək. 1. çıxmaq. zahir olmaq.  

bəlirmək  1.açılmaq. - dan atdı, açdı, bəlirdi, sökdü. 1.baş göstərmək. 

ortaya, araya çıxmaq. zihur edmək. meydana gəlmək. 

1.çıxmaq. bitmək. 1.çıxmaq. bitmək. 1.durulmaq. 

seçilmək. açıxlığa qovuşmaq. 

bəlirmək  bəllirmək. 1. açılmaq. ağarmaq. - gözləri bəlirdi. 1. aşqar 

olmaq. zahir olmaq. - çox keçmədən bəlirdi. - bəlirin gizli 

sirləri. 1. ifşa olmaq.  
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bəlirməyən  - görülməyən, bəllənməyən, bəlirməyən yön: içüz. 

bəlirməz  - heçkimin içindəki, gərəkdiyi kimi bəlirməz: hərkimin 

qazanı qapalı qaynar.  

bəlirmiş  - öncədən bəlirmiş görüş yeri, çağı: qarar. qərar. qarul.  

bəlirmiş  bələd (bəl < > bil <> bal. balıq) bəllənmiş. bəlləndik. 

cızıqlanmış sınırlanmış yer { bələdiyyə (ərəbcə}. şəhər.  

bəlirsiz  arlı bərli. qararsız. oynaq. güvənilməz. qarışıq. mübhəm. 

başsız. tübsüz. bəlgisiz. mübhəm. qumqo. qumoq. 

boğuq. tanıqıvsız. silik. göstərişsiz. diqqət çəkməyən.  

bəlirsiz  bəlləksiz. 1. bəlləksiz. ğeyri müəyyən. 1. açıqsız. 

mübhəm. bəlləksiz. bəlgisiz. nişansız. əlamətsiz. bəllisiz. 

qarışıq. çalalı. çallaq. ğeyri müəyyən. 1. bilinməzlik. 

quşqulu. işgilli. məchul. məşkuk. şübhəli. 1. bəlgisiz. 

nişansız. marksız. qeyri müəyyən. 1.bilinməz. bəlləksiz. 

bilinmədik. bilinməyən. bəllənməyən. bəlli olmayan. 

məchul. ğeyri mə'lum. 1.qamız < qapız. qapalı. çətin. 

gücünlü. zorunlu. anlaşılmaz. mübhəm. 1.qapalı. açıq, 

bəlli olmayan. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. 

mübhəm. 1.işgilli. çulqalı (< çuq). mübhəm.  

- bəlli bəlirsiz: alır almaz. tutar tutmaz. elə belə. yavaş, 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1884 

yumşaq olaraq.  

- bəlirsiz çoxluq: birtaxım. bə'zi. bir ölçək, miqdar, qism. - 

bəlirsiz, bilinməz nərsə: bir. - biriz gəlin. - bir iş, ki 

anlayamadım.  

- izi bəlirsiz olmaq: iz bıraxmadan, ortadan çəkilmək. 

itirinmək. unutulmaq. 

- bəlli bəlirsiz: xiyal miyal. 

- bəlli bəlirsiz, yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq. 

əfildəmək: ifildəmək. əfildəmək. ıfıldamaq.  

- bəlli bəlirsiz: ılğım yalğın. ılğım salğım. 

- uzaqlıq, qaranlıq sonucu olub, nə olduğu iyi seçilmiyən, 

bəlli bəlirsiz, qoyu tüstü boyalı nərsə, biçim: qaraltı. - biraz 

sonra, atlıların qaraltısı seçildi.  

bəlirsiz  bulursuz. bilirsiz. bilirsiz. məcvhul.  

bəlirsizləşmək  bəlləksizləşmək. mübhəmləşmək.  

bəlirsizlik  1.giz. gizik. mübhəmlik. 1.siliklik. çəkimsiz. unutqanlıq. 

fəramuşkarı. ilgisizlik. maraqsızlıq. 1. yahaldırış. 

andırışma. andırışlıq. qarışıqlıq. pozqunluq. iltibas.  

bəlirtci  bildirəc. bəlirtəc. göstəri. göstərgə. tanıtcı. əğrəbə. 

əndikator.  
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bəlirtəc  1. bildirəc. bəlirtci. göstəri. göstərgə. tanıtcı. əğrəbə. 

əndikator. 1. qeyd. zərf 

bəlirtən  bəlirtir. bəllədir. bəllədən. 1.tə'yinlədən. qonqıran. 

qoyqıran. konkıretlədən. somutladan. müşəxxəslədən. 

1.muzaf. 

bəlirti  1.im. iz. əlamət. endik. nişan. 1.yürütü. yeriti. ilərgə. 

ilərmə. pişnəhad. 1. göstəri. göstərgə. im. simgə. yansı. 

yanıs. endik. çaqma. çaqmaca. işarə. 1. bəlirtiş. umlaş. 

umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. 

göstərgə. siqnal. nişan. işarə. əlamət. 1. yanıs. endik. 

çaqma. çaqmaca. işarə.əlamət.  

bəlirti  işan. şart. imarə. özəllik. vəsif.  

bəlirti  qorul. nişan. im. iz.  

bəlirtici  1. açıcı. aydınlatıcı. 1. gərəkirci. determinist. tə'yin edici. 

şaxis.  

bəlirtiçilik  gərəkirçilik. determinizm. icabçılıq.  

bəlirtiq  bəlirtik.bəlirtmə. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. 

ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik.savalat. savlat. 

sovlat. təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. 

təmyiz. 
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bəlirtilən  müzafün əleyh.  

- gərəkən, bəlirtilən gündə: günündə.  

bəlirtili  izli. yansılı. yanıslı. simgəli. imli. nişanlı. əlamətli.  

bəlirtim  bəlirmə. bəlirim. bəliriş. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. 

göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. barsayış. 

barsatım. təbərrüz.  

bəlirtimli  bəlirimli. bəlirişli. ifadəli. anlatışlı. anlatımlı. göstərimli. 

göstərişli. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. mütəbərriz.  

bəlirtir  bəlirtən. bəllədir. bəllədən. qonqıran. qoyqıran. 

tə'yinlədən. konkıretlədən. somutladan. müşəxxəslədən.  

bəlirtisiz  yanısız. yansısız. imsiz. simgəsiz. izsiz. nişansız. 

əlamətsiz. işarəsiz.  

bəlirtisizlik  yanısızlıq. yansısızlıq. imsizlik. simgəsizlik. izsizlik. 

nişansızlıq. əlamətsizlik. işarəsizlik.  

bəlirtiş  bəlirti. bəlirmə. bəliriş. bəlirim. 1. gözləmə. gözləyiş. 

gözləyim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma. zihur. 1. 

umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. 

duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. işarə. əlamət. 

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  
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bəlirtmə  bəllətmə. 1.bəldirmə. göstərmə. sınırlama. ayırma. 

ayıqlama. tə'yin. 1.bəlirləmə. bəllətmə. bəllətləmə. təsbit. 

tə'yin. 1.açıqlama. ifşa. 1. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. 

ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. 

seçitlik.savalat. savlat. sovlat. təmayüz. mümtazlıq. 

imtiyaz. karakteristik. təmyiz. 1. bildirtmə. ayıtma. 

aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. 

aydınlatma. açıqlatma. üzlətmə. aşqaratma. bəyan 

edmə. izhar. izhar edmə.  

bəlirtmək  1.bəlirləmək. bəllətmək. bəllətləmək. təsbit, tə'yin 

edmək. 1.göstərmək. 1.bildirmək. açıqlamaq. izhar 

edmək. 1.yansıtmaq. ışığa vurmaq. göstərmək. 

aşqarlatmaq. açmaq. 1.bəllətmək. çizmək. cızmaq. - başı 

ilə bəlirtmək, işarə edmək: baş edmək. 1. açıqlaşmaq. 

duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. dinərtmək. 

dinlətmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. e'lan, 

istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək. bildirmək. 

anlatmaq. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək.1. deyirmək. bildirmək. ifadə 

edmək. dəğirmək. 1. göstərmək. əlamət, işarə edmək. 1. 
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göstərmək. yansıtmaq. ışığa vurmaq. aşqarlatmaq. 

açmaq. sunmaq. ibraz edmək. 1. ıralamaq. ayırmaq. 

seçitmək. savalamaq. sovlamaq. karakterizə, təmyiz 

edmək. - iyini kötüdən ıralayan nədir.  

bəlirtmək  çərtmək. vurqulanmaq. nişanlamaq.  

bəlit  1. bəlid. bələd. qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq. 1. 

mütəarif. tanışan. bilinən. tanınan. mə'ruf.  

bəlizik  bilək yüzük.  

bəlkə  < bil. beləki. belənçi. bilən ki. bilən olsa ki. kim bilsin.  

bəlkədə  deyəsən. alaysız. alaysızda.  

bəlqə  1. bəlgə. bəlgət. bəllət. bilgət. tapu. tapı. inat anıt. dəlil. 

sənəd. kart. vəsiqə. sənəd. dokuman. cüzdan. 

- giriş bəlgəsi: pəziriş karti. - girmə bəlgəsi: girimlik. bərgi 

dixul. - keçiş bəlgəsi: quzərnamə. keçiş cavazı. - girişi çıxş 

bəlgəsi: bərgi tərəddüd. - bir konuyla ilgili bütün bilgiləri, 

bəlgələri sıralamaq: töküm yapmaq. 1. bəlkə. olabilir. 

ehtimal. bəlkim. olsun ki. olabilir ki. hər halda. ehtimal. 

üstəlik. ayrıca. hətta. az ehtimal. əgər (< əğmək).  

- kimilik bildirən bəlgə, sənəd: sicill çanıt. çantıq. cüzdan.  

- qaralı bəlgə: qaralı çapar: qaralı kağaz: ölüm savın bildirən 
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kağaz.  

- iycik bəlgəsi: ədəmi sui' sabiqə.  

- qafa bəlgəsi: qafa kağızı: qafa qoçanı, kötüyü: kimlik 

cüzdanı.  

- yetərlik bəlqəsi: yeti yetəri. təsdiq. əhliyyət. 

bəlqə  bəlgə. 1. damqa. im. işarə. 1. nümrə. not. 1. qiymət. 1. 

dərəcə. qanιt. 1. sənəd. karnamə. 1. bilit.  

bəlqə  bəlgə. 1. difa aracı. - yol davam eyliyər, ötəri yolçu\ ağaca 

xor baxar, kölgəsiz olsa\ ellər arasında birdə misal var\ igid 

aciz olar bəlgəsiz olsaşəkibi. 1. bəllə tikəsi. bəllək tutmaq, 

tikələmək üçün qırılan çörək. 1. < bulağa. olaqa. kimi. 

həmən. sanki. - həmən qaldı: çox az qaldı. sanki qalmadı. - 

həmən yoxdur: yox kimidir. sanki yoxdu. elə bil yoxdu.  

bəlqə  bəlkə. 1. bəlgü. nişan. im. beçkəm. biçkəm. pərçəm. - 

bəlgə taxınmaq: biçkəmlənmək. 1. xiyal. 1. (bostan) höyükü. 

hüyük. ürkü. oyuq. mətərsək. 1. ərki. olsunki. şayəd. 

olurki. ərinç. əriş. ehtimal. - ərki gəldim.  

bəlqələmə  bəlgələmə. 1. bəllətmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. 

inatdırı. anıtlama. anıtlatı. sənədlətmə. birkitmə. 

dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. 
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barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. 

sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. 

onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama. 1. dəlilləmə. 

hüccətləmə. sabit edmə.  

bəlqələmək  bəlgələmək. 1. damqalamaq. 1. sənətləmək. sənətə 

gətirmək. təsvip eddirmək, 1. isbatlamaq.  

bəlqələmək  bəlgələmək. bəlgələtmək. 1. bəllətmək. inatdırmaq. 

anıtlamaq. anıtlatmaq. sənədlətmək. var edmək. 

barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. 

sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. 

onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. 

yerləşdirmək. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. 

dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. 

isbat edmək. sibutlamaq. 1. sənədləmək.  

bəlqələnmək  bəlgələnmək. isnad edmək. sənədlətmək.  

bəlqələntirmək  bəlgələndirmək. bəlgə, sənəd ilə isbatlamaq. 

müstənədləmək. 

bəlqələtmək  bəlgələmək. 1. bəllətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. 

anıtlatmaq. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. 

varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. 
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doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. 

onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. 

dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. 

diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat 

edmək. sibutlamaq. 1. sənəd gətirmək təvsiq etdirmək.  

bəlqələttirmək  bəlgələtdirmək. bəlgətitmək. bəllətitmək. inatdırtmaq. 

anıtlatıtmaq. sənədlətdirmək. diklətmək. tikilətmək. 

tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. var 

etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. 

onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

bəlqəli  bəlgəli. bəlli. damqalı. imli. sənətli. markalı.  

bəlqəli  bəlgəli. sənədli. dokumanlı. müvəssəq. vəsiqəli. 

netələndiriləbilən. müdəlləl. məvsuq.  

- yetərlik bəlqəli: əkili. yetikli. sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli. 

usda. 

bəlqəlik  bəlgəlik. müstənət.  

bəlqəliq  bəlgəlik. 1. bəlgəsil. arşiv. bayqani. 1. bəlgəsil. 

müstənəd. dokumanter. 1. dokumantal. 1. bəlgik. arşiv.  
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bəlqəm  < balqam. bal, palçıq kimi qoyu, qəvamlı, qəliz nərsə. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. 

kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. xilt. 

bəlqəm  bəlğəm. ( < bal. "yapışqanlıq qəlizlik" necəliyi ''bal'' sözündə 

var). 1. palçıq. 1. kəsmik. qazmaq. bərk. bərkimiş. 

kasmuklanmaq. qaymalanmaq.  

bəlqəm  mə'cun. mərhəm.  

bəlqəmdaşı  < balqamdaşı. damarlı, dalqalı saydam (şəffaf) daş. 

qaymaqdaşı.  

bəlqəmli  < balqamlı. damarlı, dalqalı mərmər.  

bəlqəsəl  bəlgəsəl. bəlgəsil. bəlgəlik. 1.bayiqani. arşiv. 

dokumanter. müstənəd.  

bəlqəsil  bəlgəsil. bax > bəlgəsəl.  

bəlqət  bəlgət. bilgət. bəlgə. bəllət. tapu. tapı. inat anıt. dəlil. 

sənəd.  

bəlqətitmək  bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. inatdırtmaq. 

anıtlatıtmaq. sənədlətdirmək. diklətmək. tikilətmək. 

tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. var 

etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. 
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onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

bəlqi  bəlgi. 1. bəlgə. 1. bilgi. 1. bələk. bəllək. ayırt. əlamət. 

nişan. 1. açıq. aşqar. 1. zahir.  

bəlqi  bəlgi. çaqma. çaqmaca. endik. nişan. əlamət. mark. 

arm.işarə.  

- bəlgi, im, qaş, taxma, qoyma, nişan kimi qoyulan nərsə: 

gözləğ. - kitab gözləği: xəlfəçin. - gözləği itirdik. - yol 

gözləğlərin gözətləyin: yol nişanların muraat edin. 

bəlqiq  bəlgik. bəlgəlik. arşiv.  

bəlqili  bəlgili. 1.bəlirli. müəyyən. nişanlı.yansılı. yanıslı. simgəli. 

imli. əlamətli. bəlli. 1.bəlkili. quşqulu. işgilli. şübhəli. 

ehtimallı.  

bəlqilik  bəlgilik. bilgilik. iz. im. um. imarə. əlamət. endik. nişan.  

bəlqim  bəlkim. bəlkə. olsun ki.  

bəlqiməzmək  bəlkiməzmək. bəlikəməzmək. bulmazınmaq. 

alğamazmaq. alğımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. 

anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. 

duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. 

düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr 
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edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. 

ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. 

ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. 

quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz sanmaq. 

olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. 

oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal 

verməmək.  

bəlqin  bəlirgin. tam, kəsin olaraq bəlirmiş. açıq. net. sərik (<> 

sərih (ərəb)).  

bəlqinmək  bəlginmək. bilginmək. duyqulanmaq. oyqulanmaq. 

düşünülmək. keçirmək. sezinmək. sızınmaq. izlənilmək. 

hiss olunmaq. hiss edilmək.  

- var yoxun duyqulanmır: hiss edmir  

- duyqulanmadan gəlib keçdi: hiss olunmadan.  

- ağır ağrı duyqulandı: hiss olundu. - qızqınlıq duyqulandı: 

hiss olundu.  

- bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır: 

hiss olur.  

- bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər 

duyqulanırsız: hiss edirsiz.  
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bəlqisiz  bəlgisiz. bəlirsiz. nişansız. marksız. qeyri müəyyən. 

nişansız. əlamətsiz. bəlirsiz. ğeyri müəyyən. 

bəlqisizi  bəlgisizi. bəlsiz. bəlirsiz. bəlgəsiz. qeyri müəyən.  

bəlqişinçi  bəlgişinçi. bax > bəlginişçi.  

bəlqişinçi  bəlgişinçi.bax > bəlginişçi. 

bəlqişiniş  bəlgişiniş. bax > bəlgitinmə.  

bəlqişinmə  bəlgişinmə. bax > bəlgitinmə.  

bəlqit  bəlgit. tanıt. qanıt. büçülgə. yapta. yapat. hüccət. dəlil. 

bürhan. isbat. 

bəlqitinçi  bəlgitinçi. bax > bəlginişçi. 

bəlqitiniş  bəlgitiniş. bax > bəlgitinmə.  

bəlqitinmə  bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. 

bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. öğrəşinmə. 

öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. 1. istixbar. 

savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. sav 

bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama. 1. incələmə 

mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, 

mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi.  

bəlqitişmə  bəlgitişmə. bax > bəlgitinmə.  
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bəlqitmək  bəlgitmək. bələdləmək ( < bilqət < bilmək). bilgərləmək. 

bəllətmək.  

bəlqiyin  bəlgiyin. bələləsin: bağışlanmış.  

bəlqöz  bəlgöz. bəlgüz. konsul. numayəndə.  

bəlqözlük  bəlgözlük. bəlgüzlük. 1. konsulluq. 1. numayəndəlıx. 

bəlqutay  cengiz han'ın üvey kardeşi.  

bəlqü  1. bəlgə. 1. sınır daşı. sınır toprağı. 1. üzük daşı. nişanə.  

bəlqü  balqu. bəllə. bəllək. bələk. bala. balaq. nişan. əlamət. 

nişan. im. bəlgə.  

- qut bəlgüsü bilik.  

- bəlqüsüz: - qança barır bəlqüsüz: bəlli olmayan yana gedir.  

bəlqülü  bəlgülü. bəlli. mə'lum.  

bəlqülük  bəlli. - bəlqülük nən: bəlli nərsə. - anın iş qılığı bəlgülük: 

onun işi bəllidi: açıqdı.  

bəlqürmək  bəlləmək. bildirmək. mə'lumlamaq. - iş bəlgürdü: işin 

üstü açıldı. - doğulmaq, boğulmağa bəlgürür. - güz gəlişi, 

yazın bəlgürür.  

bəlqürmək  bəllənmək. açılmaq. meydana çıxmaq.  

bəlqüz  bəlgüz. bəlgöz. konsul. numayəndə.  

bəlqüzlük  bəlgüzlük. bəlgözlük. konsulluq. 1. numayəndəlıx. 
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bəllə  adət.  

bəllə  bələk. bəllək. bəlgü. bala. balaq. balqu. 1. nişan. 1. 

yadiqar.  

bəllə  bəllək. bələş. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. caba. 

müfdə. məccani. töhvə.  

bəllə  türmük. dürmük. dürmək. burulmuş tikə.  

bəllədən  bəllədən.bəllədir. bəlirtir. bəlirtən. bəlirən. bölücü. 

bulucu. tə'yin edən. qonqıran. qoyqıran. tə'yinlədən. 

konkıretlədən. somutladan. müşəxxəslədən.  

bəllək  1. aşqara ( r <> l ) aşqala. açqala. açıqına. yırqın. 

yırtığına. 1. bəllə. bələş. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. 

caba. müfdə. məccani. töhvə.  

bəllək  bax > balaq. bələk. bəllə. bəlgü. bala. balaq. balqu. 1. 

nişan. 1. yadiqar.  

bəlləq  bəllək. 1. (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz). bəllic. öğüt. qıt. 

pay. göz. yağıt. yaxtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. 

yantarı. əkic. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. 

nəsihət. pənd. moizə. ibrət. 1.bəlli. ayratın. qonqır. 

qoyqır. konkıret. somut. müşəxxəs. 1.bilgi. dağarcıq. yad. 

hafizə. zehn. 1.hafizə. zehn. 1. bəllik. bəlləm. bəlləmə. 
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seçmə. seçim. seçit. seçgi. saylam. saylav. saylama. 1. 

intixab. 1. intixabat.  

- ana bəllək: ana zehn, hafizə. 

bəlləqçi  bəlləkçi. 1. bələşçi. bəlləşçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

sovğaçı. savıraçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. 

bayqac. bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi 

(< kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor. 1. 

bəllicçı. bəsici. bəsləkçi. öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. 

yaxtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. 

uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yaracçı. yaratçı. 

yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. pəndçi. moizəçi. ibrət 

verən. nəsihətçi.  

bəlləqçiliq  bəlləkçilik.bələşçilik. (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. 

bayqaclıq. bayquclıq. boşdançılıq. boşnaçılıq. 

boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. 

axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

bəlləqin  bəlləgin. bilinən. mütəarifə.  
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bəlləqləmək  bəlləkləmək. alğılamaq. mənimsəmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. öğrənmək. içmək. əzbərləmək.  

bəlləqləmək  bəlləkləmək. öğrənmək. könükləmək. alğılamaq. 

mənimsəmək. yiyələnmək. iyələnmək. içmək. 

əzbərləmək.  

bəlləqli  bəlləkli. bəllikli. bəlləmiq. bəlləmli. saylamlı. saylavıq. 

saylavlı. seçimli. seçitli. 1. intixabi. 1. intixabati.  

bəlləqsiz  bəlləksiz. bəlirsiz. 1. bəlləksiz. ğeyri müəyyən. 1. 

açıqsız. mübhəm. 1. bilinməzlik. quşqulu. işgilli. məchul. 

məşkuk. şübhəli. 1. bilinməz. bəlirsiz. bilinmədik. 

bilinməyən. bəllənməyən. bəlli olmayan. məchul. ğeyri 

mə'lum.  

bəlləqsizləşmək  bəlləksizləşmək. bəlirsizləşmək. mübhəmləşmək.  

bəlləm  bax > bəlləmə.  

bəlləmə  1. bəlləm. bəllək. bəllik. seçmə. seçim. seçit. seçgi. 

saylam. saylav. saylama. 1. intixab. 1. intixabat. 1. bəlləti. 

bildirmə. bildiri. duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. anlatı. 

anlatma. çıxarma. açıqlama. savlatı. savlama. e‟lam. 

e‟lan. xəbər vermə. 1. bəlləti. bəllik. seçmə. seçim. 

ixtiyar.  
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bəlləmə  bəlləyiş. öğrənmə. hifz. əzbərləmə. zəbt.  

bəlləmə  tapınqı. tapınqu.  

bəlləmək  1. kəsmək. biçmək. 1. qoymaq. kimləmək: kəmləmək: 

kimligin göstərmək. 1. sevkəmək. atamaq. araşdırmaq. 1. 

damqamaq. saptamaq. göstərmək.  

bəlləmək  1. öğrənmək. yadlamamaq. zehnə tapşırmaq. 

əzbərləmək. - dərsi bəllədizmi. 1. zənn edmək. - mən öylə 

bəlləmişdim. 1. bilgəmək. bəlgəmək. yerləmək. 

nişanlamaq.  

bəlləmək  aytamaq. aydamaq. aylamaq. (y<> d) adlamaq. ayırd, 

müşəxxəs edmək. 

bəlləmək  bəliləmək. bəlirləmək. kəsğitləmək. yalıtlamaq. 

kəsğitləmək. bilövləmək.ititmək. 

bəlləmək  billəmək. 1. içmək. əzbərləmək. içmək. bəlləqləmək: 

bəlləkləmək. alğılamaq. mənimsəmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. öğrənmək. hifz edmək. 1.göstərmək. 

damqamaq. saptamaq. atamaq.1.seçmək. - bəlləməyin 

sən bəllə, belliyən tapılar. 1.adamaq. sayqavlamaq. 

kandid edmək. 1.sanmaq. düşünmək. zənn edmək. 

təxminləmək. - nə bəllədin bura gəldin.  
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- anasını bəlləmək: 1. sikmək, qayırmaq böyük kötülük 

işləmək. 1. sövmək. 

- günün bəlləmək: gün vermək. 

bəlləmək  dartmaq. tanımaq.  

bəlləmiq  bəlləmli. bəlləkli. bəllikli. saylamlı. saylavıq. saylavlı. 

seçimli. seçitli. 1. intixabi. 1. intixabati.  

bəlləmli  bəlləmiq. bəlləkli. bəllikli. saylamlı. saylavıq. saylavlı. 

seçimli. seçitli. 1. intixabi. 1. intixabati.  

bəlləncək  adalan. adanan. kandida.  

bəlləndik  bələd (bəl < > bil <> bal. balıq) bəllənmiş. bəlirmiş. 

cızıqlanmış sınırlanmış yer { bələdiyyə (ərəbcə}. şəhər.  

bəlləndimək  sızdırmaq. sezdirmək. hiss etdirmək. dolaysiylə 

anlatmaq.  

bəllənən  öncədən seçilmiş olan. - doğru sanılan, bəllənən yola 

gəlmək: yola girmək.(bəllənən: öncədən seçilmiş olan). 

bəllənilmək  bildirilmək. bilginilmək. eşitilmək. istehzar, ittila', e'lan, 

e'lam olunmaq, verilmək. sezinilmək. savlanılmaq. 

savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. xəbərlənilmək. 

öğrənilmək.  

bəllənilmək  sezilmək. sızılmaq. hiss olunmaq. dolaysiylə anlamaq.  
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bəllənim  bəllənmə. bəlləniş. yanğılış. yançılış. yantılış. yansılış. 

encela'. təzahür.  

bəlləniş  bax > bəllənmə.  

bəllənmə  bəlləniş. 1. bəllənim. yanğılış. yançılış. yantılış. yansılış. 

encela'. təzahür. 1. tanınma. tanınış. ün salma. ünlənmə. 

ünləniş. anığlanma. anığlanış. adıqlanma. adıqlanış. 

adlanma. adlanış. adtutma. adtutuş. ad çıxarma. 

məşhurlaşma. şöhrətlənmə. 1.bəlirmə. meydana çıxma. 

görünmə. zihur edmə. 1.öğrənmə. yadlanma. 

mənimsənmə. mənimsəyiş. əzbərlənmə. 1.bəlirlənmə. 

bəlirlənmə. təsbit, tə'yin edilmə. 

bəllənmək  1. öğrənilmək. yadlanmamaq. zehnə tapşırılmaq. 

əzbərlənmək. - dərsi bəlləndizmi. 1. zənn edilmək. - mən 

öylə bəllənmişdim.  

bəllənmək  1.açığa çıxmaq. anlaşılmaq. 1.bilinmək. tanınmaq. 

mə'lum olmaq. 1.adalmaq. adanmaq. kandid olmaq. 

1.mənimsənmək. yadlanmaq. əzbərlənmək. 1. billənmək. 

əzbərlənmək. hifz olunmaq.  

bəllənmək  bilsikmək. bilsəkmək. faş olmaq. - onun yaşut işi bilsikdi.  

bəllənməmiş  - bəllənməmiş kiməsnə: bilinmədik kimsə. talay. dalay.  
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bəllənməmiş  dartmaq. tanınmamış. görüşülməmiş.  

bəllənməyən  bəlli olmayan. bilinməz. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. 

bilinməyən. məchul. ğeyri mə'lum.  

- görülməyən, bəllənməyən, bəlirməyən yön: içüz. 

bəllənməz  bilinməz kim bilir. bəlli olmaz. 

bəllənmiş  (bəl < > bil <> bal. balıq) bələd. bəlləndik. bəlirmiş. 

cızıqlanmış sınırlanmış yer { bələdiyyə (ərəbcə}. şəhər.  

bəllənmiş  bilinmiş. bilqut. tanımal. tanınmış.  

bəlləşçi  bələşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). sovğaçı. 

savıraçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. 

bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi 

(< kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

bəllət  bəlgə. bəlgət. bilgət. tapu. tapı. inat anıt. dəlil. sənəd.  

bəllətən  1.bültən. bilgi verən kitab, dəfdər. 1. bəllətmən. bəllətici. 

1. bultən. 1. öğrətən. 1. bələtən. yapay. yapan. yasan. 

aparan. işləyən. yeritən. yeridən. yürütən. uyqulayan. 

ifa', icra edən. mücri.  

bəlləti  bəlləmə. 1. bəllik. seçmə. seçim. ixtiyar. 1. bildirmə. 

bildiri. duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. anlatı. anlatma. 
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çıxarma. açıqlama. savlatı. savlama. e‟lam. e‟lan. xəbər 

vermə. 

bəllətici  bəllətmən. bəllətən. 

bəllətiq  bəllədik. bildirik. göstərik. şaxis.  

bəllətir  bəllədir. bax > bəllədən.  

bəllətit  bəllətmə. bildirit. bildirmə. göstərmə. göstərit. görkəzmə. 

görkəzit. nişan, numayiş vermə. iraə.  

bəllətitmək  bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. 

sənədlətdirmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. 

birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. var etdirmək. 

barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. sağlatıtmaq. 

doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. 

qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. 

sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

bəllətləmə  bəlirləmə. bəllətmə. bəlirtmə. təsbit. tə'yin.  

bəllətləmək  bəlirləmək. bəllətmək. bəlirtmək. təsbit, tə'yin edmək.  

bəllətmə  bəlirtmə. 1. bəlgələmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. 

inatdırı. anıtlama. anıtlatı. sənədlətmə. birkitmə. 

dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. 

barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. 
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sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. 

onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama. 1. bəldirmə. 

göstərmə. sınırlama. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. 

bəlirləmə. bəllətləmə. bəlirtmə. təsbit. tə'yin. 1. bəllətit. 

bildirit. bildirmə. göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. 

nişan, numayiş vermə. iraə.  

bəllətmək  1. bildirmək. öğrətmək. - sanıları cocuğa bəllətdik. - 

alfabeti uşaqlara bəllət. - onlara düşən görəvləri bəllətin. 1. 

açıqlatmaq. ortaya qoymaq. meydana çıxarmaq. - ürək 

sözün bəlmir.  

bəllətmək  1.bələdləmək ( < bilqət < bilmək). bəlgitmək. 

bilgərləmək. 1. bəlirləmək. bəllətləmək. bəlirtmək. təsbit, 

tə'yin edmək. 1.bəlirtmək. çizmək. cızmaq. 1.bildirmək. 

tanıtmaq. mə'lum edmək. 1.öğrətmək. bilditmək. 1. 

bələtmək.aparmaq. yapmaq. uyqulamaq. ifa', icra edmək. 

1. bəlgələmək. bəlgələtmək. inatdırmaq. anıtlamaq. 

anıtlatmaq. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. 

varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. 

doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. 

onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. 
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dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. 

diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat 

edmək. sibutlamaq. 1. göstərmək. öğrətmək. tanıtmaq. - 

özün göstərməyə çalışmaq. - iş göstərmək.  

- sezdirmədən, bəllətmədən gülmək: buğ altından gülmək.  

- gününü bəllətmək: günləmək. tarixləndirmək. 

bəllətmək  ayrıtmaq. sezgirmək. sızğırmaq.  

bəllətmək  bildirmək. bəldirmək. oxumaq. uqumaq. üzə, yuxarı 

çıxarmaq. anlatmaq. sindirmək. sinitmək.  

bəllətmən  bəllətən. bəllətici.  

bəlləyiş  bəlləmə. öğrənmə. hifz. əzbərləmə. zəbt.  

bəlli bayıq  1. açıq qapalı. 1. açıqaşqar. kəsin. mütləq.  

bəlli edmək  sezdirmək. ifşa edmək. - bəlli olmaq: alaşılmaq. tanılmaq.  

bəlli  1. bəlirli. bəlgili. aydınq. yəqin. ayıq. açıq. açıq seçiq. duru. 

anığ. müəyən. - bəlli ölçüdə: gərək çəmədə. 1. bilsək. bilsik. 

bilgə. bilən. aydın. yetmiş. açıq.  

bəlli  1.bildik. bilinən. mə'lum. 1.açıq. zahir. 

1.görünür. açıq. bəlirli. müəyyən. bəyan. anlaşılan. 

bilinən. aşqar. mə'lum. bədihi. 1. bəllək. ayratın. qonqır. 

qoyqır. konkıret. somut. müşəxxəs. 1.əllə tutulur. açıq.  
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- açıq, bəlli olmayan: qapalı. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. 

bulanıq. bulanlı. mübhəm.  

- bəlli bəlirsiz: alır almaz. tutar tutmaz. elə belə. yavaş, 

yumşaq olaraq.  

- bəlli olmayan nərəsi: durquzavar. durquzabad.  

- bəlli olmayan: bilinməz. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. 

bilinməyən. bəllənməyən. məchul. ğeyri mə'lum. 

- bəlli olmaz: kim bilir. bilinməz. bəllənməz. 

- bəlli bəlirsiz, yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq. 

əfildəmək: ifildəmək. əfildəmək. ıfıldamaq.  

- bəlli bəlirsiz: ılğım yalğın. ılğım salğım. 

- bəlli bilirsiz görülən nərsə: qaravıl. qaravul. kölgə.  

- kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma 

girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, 

düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə 

düşmüş durum: qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara 

qapan. qara çapna. qara çapan. malixulya. melankolik.  

- uzaqlıq, qaranlıq sonucu olub, nə olduğu iyi seçilmiyən, 

bəlli bəlirsiz, qoyu tüstü boyalı nərsə, biçim: qaraltı. - biraz 

sonra, atlıların qaraltısı seçildi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1908 

- bəlli olmayan yer, hara: durquzabad. durquzova. 

yalqızabad. yalqızova.  

- çox açıq, bəlli: açıq gün kimi açıq.  

- qar üstü qaçaqla (izlə) doluydu, bəlli bir izi seçə 

bilmədik. 

- bəlli günlərdə: bayramda seyranda.  

- bəlli başlı olmaq: başdaqmaq. önəmləmək. önəmsəmək. 

dayanmaq. əhmiyətləmək. 

- bəlli başlı: önəmli. təməl.  

- bəlli başlı: tanınan. adlım.  

- bəlli olmayan: aşuğ. məchul. 

- bəlli bəlirsiz görnüm: seçilməyən. qaraltı. uzaqdan qara 

göünən nərsə.  

- bəlli bəlirsiz: xiyal miyal. 

- edərmən bəlli, tanınan saylanan kimsə.  

- ən önəmli, bəlli başlı olan: başdaq. əhmiyətli. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı.dayanğan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı.dayınqan. dayanan. 

- bəlli başlı: bilinən. tanınmış.aşqar.  

- bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz: bəliq. bəliğli.  

- bəlli olmaz: bilinməyən. bilinmədik. bilinməz. məchul. ğeyri 
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mə'lum.  

- bəlli olmazlıq: bilinməzlik. məchuliyyət.  

bəlli  bəlqülük. bəlqülük. aşqar. - bəlqülük nən: bəlli nərsə. - 

anın iş qılığı bəlgülük: onun işi bəllidi: açıqdı.  

bəlli  bildinğ. aşqar. aşqal. açqal. açıq. yırıq. qapaqsız. əyan.  

bəlli  tuyuq. duyuq. duyulan. açıq. eşidilmiş.  

bəllibaşlı  bəlli başlı.  

- nərsənin ən iyisi, başda gələni, bəlli başlısı: qabadayısı. - 

bu malın ən qabadayısı neçədi.  

- o ki bəlli başlı bir dəlinin, dəliliyini danan, özü içdən dəlidir. 

bəllibəlirisiz  - ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı: ığıl.  

- bəlli bəlirisiz: ığıl ığıl: ılım ılım: ağır ağır: amıl amıl. yamıl 

yamıl. yavaş yavaş: səssiz səssiz. 

bəllic  (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz). bəllək. öğüt. qıt. pay. göz. 

yağıt. yaxtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. yantarı. 

əkic. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. nəsihət. 

pənd. moizə. ibrət.  

bəllicçı  bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. öğütçü. öğücü. öğrətci. 

öğrətici. yaxtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. 

uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yaracçı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1910 

yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. pəndçi. 

moizəçi. ibrət verən. nəsihətçi.  

bəllicə  olduqca. basbayağı. aşqara. - arıqlığı basbayağı 

anlaşılır.  

bəllik  dağma. alıq. dağ. nişan. bilgə. bildə. iznək.  

bəlliq  bəllik. 1. bəllək. bəlləm. bəlləmə. seçmə. seçim. seçit. 

seçgi. saylam. saylav. saylama. 1. intixab. 1. intixabat. 1. 

amac. iməc. umac ( < ummaq). oxluq. istək. əsmə. əsi. 

dilək. izələk. gözələk. hədəf. məqsəd. ərək. endik. nişan. 

mənzur. ayıt. işarət. izək. izdək. izlək. iz. nişanə. əsər. 

qaragöz. nişana. imlik. umlıq. endik. nişana. 1. bəlləmə. 

bəlləti. seçmə. seçim. ixtiyar. 1. qaraç. amac. umac ( < 

ummaq). iməc. oxluq. istək. əsmə. əsi. dilək. izələk. 

gözələk. hədəf. qəsd. məqsəd.  

bəlliqləmək  bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. amaclamaq. 

iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. 

oxluqlamaq. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. 

ərəkləmək. nişanlamaq. hədəfləmək.  

bəlliqli  bəllikli. 1. bəlləkli. bəlləmiq. bəlləmli. saylamlı. saylavıq. 

saylavlı. seçimli. seçitli. 1. intixabi. 1. intixabati. 1. 
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oxluqlu. qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < 

ummaq). istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid. 

qərəzli.  

bəlliqsiz  bəlliksiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. 

oxsuz. özləmsiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. 

dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. 

boşbozuq. əğimsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. 

məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. 

yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. 

fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

bəllilik  açığlıq. aşqarlıq. bədahət.  

bəllin  bəlin. 1. bilinən. adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. 

tanınan. anğın. məşhur. şöhrətli. 1. tanıdıq. tanış. bildik. 

aşina.  

bəllinlik  tanıdıqlıq. tanışlıq. bildiklik. aşinalıq.  

bəllirmək  bəlirmək. 1. açılmaq. ağarmaq. - gözləri bəlirdi. 1. aşqar 

olmaq. zahir olmaq. - çox keçmədən bəlirdi. - bəlirin gizli 

sirləri. 1. ifşa olmaq.  

bəllisiz  bəlirsiz. qarışıq. çalalı. çallaq. mübhəm.  
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bəllisiz  bəlürsüz. 1. məchul. 1. nabud. 1. asımlı. şübhəli. 

məşkuk.  

bəlnəş  bəlnəşit. açnama. açnayış. hazırlama. istehzar 

bəlnəşit  bəlnəş. açnama. açnayış. hazırlama. istehzar 

bəlsəmək  < bələmək (> pələsənğləmək. < balsamaq). bulamaq. 

dolamaq. bağlamaq. - dilimə balsadı: dilimə bağladı.  

bəlsər  bilgəsər. bilsər. sinğər. siğər. siyər. əzbər. hifz.  

bəlsinişmək  bilsənişmək. anımsamaq. yad almaq. yadalmaq. 

xatırlamaq.  

bəlsiz  bilsiz. çağsız. zamansız. vaxsız.  

bəltə  bəldə. bələd. qala. şəhər.  

bəltirmə  bəldirmə. göstərmə. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. 

ayırma. ayıqlama. tə'yin.  

bəlük  1. baluğ. ayağ. qədəh. 1. içi boşatılmış inək buynuzu.  

bəlük  saçın hörklü bir bölümü.  

bəlürmək  bəlləmək.  

bəlürsüz  bəllisiz. 1. məchul. 1. nabud. 1. asımlı. şübhəli. məşkuk.  

bəlva (fars)  < bulamaq. bulağay. bulağa. bulğan. bulanış. bulğansıq. 

balqaş. girişik. gərişik. - bulağay: qarışdırıcı. bulandırıcı.  
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bəlva (fars)  < bulğaq. qarışıqlıq. devriş. çevriş. fitnə. fəsad. tirəlik. 

dirçəliş. inqilab.  

bəlva  < bulğay. bulğa. aşu. qarqaşa. qatqaşa. qarmaqarışıqlıq. 

pozqunluq. hərc mərc. aşub. şuriş.  

bəlva  bulağay. aşub. bulğaq. qovğa. qarışıqlıq. gurultu. - işçilər 

arasında bir gurultu qopdu. - bu gurultu nədən ötürüdür.  

bəlva  bulğa. balqın. balın. ürküntü. qopuş.  

bəlvaçılıq  bulağayçılıq. tərsləşik.  

bən  - ət bəni, xalı: ur. əğinc. çıxın. 

bən  bənək. tabçıq. xal.  

bən  dən. ləkə. xal. səkəl. sikil. zigil. yoğa. yoğal. dat. tap. töbəl. 

təğmil. timğil. ənəkə.  

bən  ək. doğu türkcəsində, feillərin birinci kəsin, təki (müfrəd), 

çoxu (cəm) sərflərində, kimlik adağı (zəmir) (mən <> bən. 

biz <> miz) bütünlüklə fe'lin sonuna gəlir. ama ataman 

türkcəsində belə deyir: - edərmendoğu: edərimataman. - 

edərmizdoğu: edərizatman. - etdimizdoğu: etdikatman. - 

bertimizdoğu: berdikataman. doğu türkcəsindən ataman 

türkcəsinə gəlincə, bir çoxun incə qalın dodaq səslər bir 

birinə çevrilir: - buynuz: munquz. - bəniz: minqiz. - pişik: 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1914 

muşuk. - gübrə: gümrə. - bıyıq: mıyıq. - pamuğ: mamuğ. - 

binq: minq. - buncuq: mincaq. - bunqalmaq: munqalmaq. 

- bağdaş: mardaç. - bızıqpozuq: muzuq. - benq (xal): 

menq. - binmək: minmək. - böğürmək: möğürmək. - 

beyin: meyin. - yuvalaq: yumalaq.  

bən  mən. min.  

bən  nişan.  

bəncil  qızman. çıxarcı. mənfəətci.  

bənçi  xudpəsət.  

bənçilənmək  maxtanmaq. maxtanırqa. maxtanırçaq. şişmək. özsevərlik.  

bənd olmaq  tutağlaşmaq. tutuşmaq. tutulmaq. girftar olmaq.  

bənd olmuş  bağlaquluq. bağlılıq. bağlı. bağlanmış. mərbut. 

müəqqəd. məsdud.  

bənd  1. bikik. bıqıq. bükük. bağlı. mərbut. 1. buğar. boğar. 

bükə. buğa. boğa. həlqə. işgil. kişən. kirşən. köstək. 

zəncir. qeyd. 1. bükət. sarğı. bağ. bağu. sədd. 1. çək. 

əqd. 1. çiqin. düğün. boğum. aşıq. omuz. 1. həlqə. 

buxaq. boğuq. boğaq. qolad (> qolladə). bağ. 1. mane'. 1. 

kündə. kündələnq. boğanğu. buxanğu. buxov. tüşəq. 

duzaq. tüşəncil. boğav. köstək. işgil. 1. məfsəl.  
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bənd  bəd <> səd <> həd. bükət.  

bənd  bəd. bağ. boqağı. buqağı. köstək. zəncir. qeyd. əqd. 

bağlama. rəbt. qınaq. barmaq məfsəli. barmağın çıtlayan 

yeri.  

- yəhər bağı, bəndi: aşırtma. aşırma. qulan.  

bənd  çıqat. bət. səd. bağaj. cüt. ciq. qoş. əkləm. boğum.  

bəndçi  qadaqçı. qadaq. çiviçi. nalbəd. yamaçı.  

bəndə düşmək  ilinmək. girlənmək. ilişmək. çıxmaz qalmaq. acizləmək.  

bəndək  toqa. toxa. aşiq məşuq. qoybağ.  

bəndər  gəmilik. iliman. liman.  

bəndər  iskilə. ağız. yanşaq. yanaşacaq yer.  

- bəndəri qorumaq üçün dənizin qıyılarına buraxılan, atılan 

daşlar, qayalar. bırağıntı.  

bəndəşmək  məndəşmək. bənd salmaq.  

bəndləmə  bədləmə. bağlama.  

bəndli  boğmaqlı. boğumlı. məfsəlli.  

bənəfşə  - bənəfşə, bənövşə çiçəyi: mor çiçəyi. qarabaş.  

bənək  1. mənq. minğ. menğ. mənək. beng. dağ. daq. tağ. timqil. 

ləkə. iz. xal. 1. nuxdə. 1. dənə. tuxum. 1. ərmağan. hədyə 

1. paxır para. 1. işləməli qumaş.  
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bənək  bən. tabçıq. xal.  

bənək  para. pul. çağa. çəkə. - bənəkli: bənli. mənğliq. xallı.  

bənəkli  ala çuba. alalı beləli. çaxır. ləkəli. cuqur. yuqur. alaca.  

bənəkli  alavala. alaqula. alabula. boyasıq. nimrəng. xallı mallı.  

bənəq  bənək. bənğ. xal. ləkə. - geyikin iri, bənəkli çeşiti: sığın.  

- bənək bənək: səpgil. sərpmə.  

bənəq  bənək. çığıt. çiğit. ləkə. xal. çil. çil. - çil çil: xal xal.  

- qəhvə rəngi, alımsı (qırmızısı) bənək: sis. çis. çiş. 

- ala bənəkli balıq çeşiti: qanlıçapaq. qanlıçavaq.  

- birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya yapışaraq, 

yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl göbələk: 

qara ballığ.  

- göbəyi bənəkli lobiyə çeşiti: qaragöz.  

- göbəyində bənəyi olan lobya, lobya: börülcə. qarnıyarıq. 

qarnıqara.  

- qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon 

pəncərəsi: qaryağdı.  

- börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik lobiyə: qargəzdirən.  

bənəqlənmək  - nərsə üzəri bənəklənmək: iğnələnmək.  
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bənəqlərlə  - çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti: 

qarabacaq.  

bənəqli  bənəkli. bənəkli. bənli. 1 xallı. çilli. alacalı. 1.alaca. ala. 

rəhbərəh. 1.alca. çapar. 1.çapraş. çalqaç. əbrəş. 

rəhbərəh olma. alacalı. xallı.  

- bənəkli dovşan: qöçən. 

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- qara bənli (bənəkli) ağ at: bağla qırı. qaragöy.  

bənəqli  bənəkli. bənli. xallı. mənğliq. - üstünə qar yağmış kimi, 

ağ bənəkli nərsə: qar yağdı. - qar yağdı toyuq. qar.  

bənəzərli  kəpirli. kipirli. qapırlı. taylı. tuşlu. oxşaşlı. eynili.  

bəng  asılı qoyub uçuran nərsə. asrar. əsrar. (< asan. çəkən. 

əsir edən).  

bəngəfə  məngəfə. qalın qafa. dana baş.  

bənğiziş  bənzəyiş. mütabiqət.  

bənğu acun  mənğqü ajun: sonsuz dünya.  

bənimsənən  mənimsənən. gözdə. seçgin. gözə girmiş olan. sevilən. 

bəğənilən.  
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bəniş  bənziş. oxşarış. kimiş. tayış.  

bəniş  məniş. 1. qılıq. özgülük. özəllik. yöntəm. xuy. təbiət. 1. 

himmət. kərəm. 

bəniz  bənz. bənzik. 1. üz. görnüş. - dənizin bə:nzi. 1. üz boyası, 

üzün rəngi. - bənzi atmaq: bənzi uçmaq: bənzi pozulmaq: 

sararmaq. 1. üzün rəngi. anğ. ənğ. - qara ənğli. - buğday 

ənğli.  

- bulanıq bəniz: soluq, fərsiz surat üz.  

bəniz  çıray. üz. çehrə.  

bəniz  mənğiz. məniz. üz.  

bəniz  məniz. 1. üz. üz boyası, rəngi. 1. boya. rəng. günə. 

1.qırmızı üz. 1.bet. üz. - bet bəniz uçmaq: üz rəngi 

dəğişmək. 

- bənzi atmaq: bənzi solmaq: bənzi uçmaq: rəngi sararmaq. 

bəniz  məniz. surat. şin. yüz rəngi. - soluq bənizli: bənzi solmuş. 

sazbet. sozbet. - solqun, uçuq bəniz: yamanbet.  

bəniz  üz. yüz. tös. sıray. çıray. önq. irənönq. menğiz. bet. bit.  

bənizləmək  mənizləmək. bəzəmək.  

bənizlənmək  mənğizlənmək. gözəlləşmək. suratlanmaq. sırlanmaq. 

bənzinə rəng ruf gəlmək.  
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bənizlənmək  mənğizlənmək. mənizlənmək. gözəlləşmək. bənzinə 

rəng gəlmək. üzlənib suratlanmaq.  

bənizli  enğli. ənğli. enli. ənlik kirşanlı. boyalı. rəhli. 

bəniztəş  bənizdəş.dəngək. əşit. manğızdaş.  

bəniztəşli  bənizdəşli.manğızdaşlı. bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. 

özdəşli. başabaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli. dəngəkli. 

lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. əmsallı. 

muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( < 

yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. təkinli.  

bənq  bənğ. bənək. xal. ləkə.  

bənq  bənğ. vəng. vəngildəmə səsi.  

bənq  heyvanları avlamaxda duzağa qoyulan yem.  

bənqdəş  bağdaş. bəğdəş. bəkdəş. əş. bənzər.  

bənqdəşsiz  bağdaşsiz. əsizş. bənzərsiz.  

bənqək  bax > bənək.  

bənqi  1. bənqu. menqu. sonsuz. sonsuzluq. 1. kefli.  

bənqi  bəngi. bəngü. sonsuz. ölümsüz. əbədi.  

bənqilik  sonsuzluq.  

bənqitaş  bəngidaş. bəngüdaş. anıt. abidə.  

bənqiyuxu  bənqiyuxu. oymazyuxu. olmazyuxu. ölüm. əbədi yuxu.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1920 

bənqiz  1. rəng. boya. 1. üz. - bənqizi atmaq: bənzi ürpərmək: 

qorxudan sararmaq. - bənqizi keçmək: üzün rəngi dəğişmək. 

- bənqizi çalınmaq: üzü dəğişmək.  

bənqiz  bəngiz. manğız. düşüncə.  

bənqizləşmək  bənğizləşmək. yağızlaşmaq. rəngizləşmək < > 

nərgizləşmək. rəh ruf tapmaq.  

bənqləmək  bəlləmək. imləmək. nişanlamaq.  

bənqu  - bənqu suyu: dirlik suyu: yaşam suyu.  

- bənqu yaşam: ölməzlik. duruculuq. qalıcılıq. 

bənqu  monqu. manğu. tanrı. idi. əktirən. o nərsə ki davamlıdı. 

uzundi. üzülməzdi. əzəlidi (dayanır. uzunur).  

bənqusu  diriksu. dirimsu. abi həyat.  

bənqü  bəngi. mənqu.  

bənqü  bəngü. bəngi. sonsuz. ölümsüz. əbədi.  

bənləmək  mənləmək. yiyələnmək. qəsb, musadirə edmək.  

bənlətmək  dənlətmək.  

bənli  bənəkli. - qara bənli (bənəkli) ağ at: bağla qırı. qaragöy.  

bənli  bənəkli. xallı. mənğliq.  

bənli  bənəkli. mənğli. mənli. mənğliq. xallı.  

bənli  yüzündə bəni olan.  
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bənlik  1. qurra. qurur. kibr. 1. xodi.  

bənlik  mənlik. kimlik. şəxsiyyət. qurralıq. qurur. kibr.  

bənna  sıvacı. tuğlacı.  

bənövşə  - bənəfşə, bənövşə çiçəyi: mor çiçəyi. qarabaş.  

bənsiq  bənsik. mənsik.1.yiyəlik. 1.şəxsi. 1.xisusi.  

bənt  bənd. 1. bağ. vağ. kav. qav. qaf. kaf. kərdi, tarla (zəmi. 

əkin) qıraqlarında yüksəkcə bəndlər. 1. bağac. sədd. 

qandağ. qondaq. 1. buxov. boğağ. bukağ. bukav (< 

bükmək. boğmaq). tutarı. tutra. köstək.  

- bağac, sədd, bənd vurmaq: qandağlamaq. qondaqlamaq. 

qundaqlamaq. 

bənt  bənd.1.bağlanaq. bağlana. köprü. ilgi. işgil. ip. tura. 

dura. daraq. sədd. duvar. - şikəstə bənd: qırıqçı. sınıqçı. 

1.bağ. 1.sədd. yaylım. - yaylım od. 1. bağlama. 1. boğum. 

məfsəl.  

- kiçik bənd, bağac, sədd: kərmik. qarmıq. 

bəntə  - qara bəndə: qarbanda. xərbəndə. qartəkin. qaratəkin. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

bəntləşmək  mənğdəşmək. bənd salmaq. bət salmaq. qıl yoluşmaq.  
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bənz  bəniz. bənzik. 1. üz. görnüş. - dənizin bə:nzi. 1. üz boyası, 

üzün rəngi. - bənzi atmaq: bənzi uçmaq: bənzi pozulmaq: 

sararmaq.  

bənzəh  bax > bənzək 

bənzək  çalım. çəkim. oxşar. dartım. bənzəş: çalımdaş. bənzəyən. 

bənzər. oxşar.  

bənzəq  bənzək.1. nəzirə. 1. uydurma. muşabeh. 

bənzəlmək  bənzəlmək. bənzəri olmaq. çalınmaq. - mənimki də sənin 

kinə çalınır.  

bənzəmə  bənzəyiş. şəbəh.  

bənzəmə  öyqünc. öykünc. əğilim. təqlid ətmə meyli.  

bənzəmək  1. görünmək. sanılmaq. zənn olunmaq. - bu qumaş ipək 

kimi görünür. - bulutlar yerə enmiş görünür. 1. uymaq. 

uyuşmaq. oxşamaq.  

- çox bənzəmək: burundan damlamaq.  

bənzəmək  1.andırmaq. çalmaq. çağrıştırmaq. - yaşıla çalar boya. - 

bir nəyə bənzəmək: işə yaramaq. 1.baxmaq.çalmaq. 

oxşamaq. andırmaq. - onun boyası sarıya baxır. - bu boya 

nəyə baxır. 1.uymaq. çəkmək. dartmaq. oxşamaq. - 

atasına çəkib. 1.başqa bir nəsnəni andırmaq. xatırlamaq. 
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uyqunluq göstərmək. 1. oxşamaq. gözükmək. görükmək. 

görnüşündə olmaq. öylə görünmək. - güc görüksədə, 

qolayıdır.  

- çox bənzəmək: hıx deyib burnundan düşmək. 

bənzəmək  bənizmək (bəniz: üz. surat). oxşamaq.  

bənzəmək  mənğzəmək. mənzəmək. üsnəmək. üznəmək. 

oxşamaq.  

bənzənmək  1. andırmaq. xatırlatmaq. dönüşmək. döngəmək. 

dönmək. çönmək. - uçmağa (behişdə) döndü. - tamıya 

(cəhənnəmə) döndü. 1. uyunmaq. qapınmaq. oxşanmaq. - 

sən olara qapınma, qara gördün yapınma (qara: tiryək. - 

yapınma: qılınma).  

bənzər  1. əş. tay. tənqə. tənqsi. tənqsə. çəkmə. bənzəyən. oşkoş. 

oxşaş. kimi. 1. ekizər. ikizlərdən hər biri. 1. yan. yanı. yalı. 

mənqiz. yanaq. üz.  

bənzər  bənzəri. 1.tay. misl. əmsal. nərsəni andıran. taylıq. 

bənzərlik. - bu bənzər (bənzəri) kitablar. 1.əş. qardaş. - bu 

işdə, olara qadaşdır. 1.əş. misil. şibh.1.əş. uyqun. uyuşlu. 

uyşuqlu. 1.əşit. özdəş. tay. eyni. 1.kimi. əş. 1.örnək. əş. 

misil. nəzir. 1.əş. bir. maadil. eyni. bənzəyən. müşabih. 1. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1924 

əşbər. əşbir. oxşar. uyqunuq. uyquşuq. uyuşuq. tutarıq. 

qardaş. əş. qərinə. əqran. - bu iyilik elə öbürünün 

qardaşıdır. - dəng, bir, bənzər tutmaq: əş tutmaq.  

- əşi bənzəri, tayı tuşu olmayan: bir dənə. biricik. yeqanə.  

- ikisi bir.  

- ikisi birdir. 

- bənzər, uyqun ikişəri bir araya gətirmək: daşlatmaq. 

əşlətmək. əşləmək. 

bənzər  bənziş. oxşaş. bənziş. ötgənği. ötkəni. şəbih. manənd.  

bənzər  sınar. tənəş. dənğdəş. xuydaş. həmxuy. uyar. oğşar. 

varı. çəkən. gedən. sayaq. yolunda. biçimində. müşabih.  

- sıravarı: bir sırada. bir sıralı.  

- çapqınvarı: çapqın olan kimi.  

- türkvarı: türkəvarı: türk yolunda.  

- xaçvarı: xaça bənzər.  

- heyvan sınarına çəkər.  

bənzər  uşaş. oxşaş.  

bənzəri  1.bənzər. tay. misl. əmsal. nərsəni andıran. muşabeh. - 

bu bənzər (bənzəri) kitablar. 1. yana. kimi. asa (fars) < yası < 

yansa ( < yansımaq: bənzəmək). - dev yası: dev kimi. dev 
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yana. - adam yası: adam yana: adam kimi  

- geri qalmaz, bənzər: qalır yeri yox.  

- oxşar, bənzərləri birbirinin yanına qoymaq: çeşitləmək 

əşitləmək. taylamaq. - ağları alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı 

ayrı endirin. 

bənzəri  bu kimi. tüslü. işənli. bu kimi. müşabih. tənğşisi. əşi. 

işanlı. bu kimi. müşabeh.  

bənzəri  ötkən.  

bənzərlər  əmsal. əşlər.  

bənzərli  dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. 

mislili. əmsallı. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < 

yansalı ( < yansımaq: bənzəmək). bəkdəşli. bəkdaşlı. 

bağdaşlı. bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. həmvarlı. 

başabaşlı. bənizdəşli. manğızdaşlı. təkinli. birlik. - bu 

ikisində bir sıra birliklər görünür.  

- xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı.  

bənzərliq  bənzərlik. 1. uyqunluq. uyquşluq. uyuşluq. oxşarlıq. 

1.andırış. qiyas. çeşitli nəsnələri tutuşdurub, aralarında 

bənzərlikləri tapmaqla uğraşan yol. 1.əşitlik. özdəşlik. taylıq. 

eynilik. 1.bənzəşmə. birlik. müşabihət. təşabüh. - bu 
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olaylar arasında neçə birlik var. 1.bənzəşik. bənzəşim. 

oxşayış. uyum. anoloji. müşabihət. 

bənzərsiz  1. olmadıq. misilsiz. - olmadıq işə qaldıq. 1. uyarsız. 

oğşarsız.  

bənzərsiz  əşsiz. maadilsiz. taysız. dəngisiz. dəngəsiz. nəzirsiz. 

bənzəsinli  - xanıma özgəsinli, bənzəsinli, yarşasınlı, oxşasınlı: 

xanımınsı. qadınımsı. 

bənzəş  müşabeh.  

bənzəş  osom. yosom. usum. qiyas.  

bənzəşik  bağdaşıq. türbəş.  

bənzəşik  bənzəşim. bənzərlik. uyum. anoloji. oxşayış. müşabihət.  

bənzəşlər  manğızdaşlar. əşlər. əşitlər. muşabehlər. əmsal.  

bənzəşmə  oxşaşma. həmanəndi. bənzərlik. təşabüh. 

bənzəşmək  - bir birinə bənzəşmək: tənqəşmək. düzlüşmək.  

bənzəşmək  əşləşmək. əşitləşmək. dəşləşmək. taylaşmaq. 

taydaşmaq. özdəşmək. eyniləşmək. oxşaşmaq. 

həmanən olmaq. 

bənzəti  oxşatı. oxşaltı. təşbih.  

bənzətilmək  1. uydurulmaq. təşbih edmək. təmsil edmək. - bu ona 

bənzətiləməz. 1. təqlid edmək. 1. yanılıb sanılmaq. - 
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aranan ölütə bənzətildi, tutuldu. - nərsiyə (bir nərsəyə) 

bənzətilmək: bir işin olur olmasın qurtarılması, qurtulmuşu 

kimi yapılması, oxşarılması. - adama bənzətilmişlər.  

bənzətilmək  oxşatılmaq. oxşaltılmaq. sanılmaq. düşünülmək. 

yansıtılmaq.  

bənzətiş  bənzətmə. oxşatış. oxşaltış. təşbih.  

bənzətmə  bənzəmə. öyqü. öykü. təqlid.  

bənzətmə  təşbih. qiyas.  

- bənzətmədə suç yox. 

bənzətmə  təşbih. təqlid.  

bənzətmək  1. yanıltmaq. əks etdirmək. təqlid edmək. - sizin şəklizi 

çəkib, lap bənzətdi. - bu şəkli lap mənə bənzətdin. - bu işləri 

bənzətən varmı. - bu sözləri bənzətən. 1. yanılıb nərsəni 

başqasının yerinə tutmaq. yanılıb sanmaq. - bağışlayın 

sizi ona bənzətdim. - nərsiyə (bir nərsəyə) bənzətmək: bir işi 

olur olmasın qurtarmaq, qurtulmuş kimi yapmaq. - çalışır özün 

adama bənzətsin.  

bənzətmək  1.təşbih, qiyas edmək. 1.andırtmaq. təşabih edmək: 

şəbahət vermək. 1. görmək. sanmaq. zənn edmək. - siz 
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onu nə görürsüz. - siz gördüyüz kimi dəğil. 1. oxşatmaq. 

yansıtmaq. 

bənzətmək  çalımlamaq. çalım edmək. imitləmək. təğlid eləmək.  

bənzətmək  ötkənmək. öykünmək. təqlid edmək.  

bənzətmək  uşatmaq. uyşatmaq. oxşatmaq.  

bənzətmək  üsnətmək. üznətmək. oxşatmaq.  

bənzətməli  oxşatmalı. oxşaltmalı. təşbihi.  

bənzəyən  bənzər. müşabih.  

bənzəyən  bənzər. oşkoş. oxşaş. oxşan. oxşayan. kimi.  

bənzəyiş  1.andırış. müşabihət. təşaboh. 1.bənzəmə. şəbəh. 

1.birlik. 1.oxşayış. andırış. uyşuyuş. uyuşuş. 1.yalı. 

yanaq. dənğ. kimi. 1.yanaq. yalı. kimi. tay. 1.andırış. 

uyqunluq. təmsil. analoği. 

bənzəyiş  bənğiziş. mütabiqət.  

bənzəyiş  müşabihət   

bənzəzşmək  əşləşmək. müşbeh, maadil olmaq.  

bənzik  bəniz. bənz. 1. üz. görnüş. - dənizin bə:nzi. 1. üz boyası, 

üzün rəngi. - bənzi atmaq: bənzi uçmaq: bənzi pozulmaq: 

sararmaq. 1. müşabih.  

bənziş  bəniş. oxşarış. kimiş. tayış.  
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bənzişli  əşiz. oxşaşlı. əşyap. izomer.  

bənziyən  andıran.  

bənztən  1. oxşatan. yanıtan. təmsilçi. təqlid edən. müqəllid. - bu 

işləri bənzətən varmı. - bu sözləri bənzətən. 1. aktiyor. 

hünərpişə.  

bər  (< bar. var). 1. olmuş olan nərsə. anığ. hazır. əldə olan, 

sanda, zehnidə olan nərsə. məhfuz. hifz olunmuş. hafizə. 

yad. - bərdən oxu. - bərin itirmək: olanın, huşun itirmək. - 

bərsiz: huşsuz. karsız. - bərinə ağ qatım: ağlıva qadam gəlsin. 

1. orta. çevrə. mihit. - bərdə bir nərsə yoxdu. - bu bəriləri 

arın saxlamalı. 1. köks. sinə. - bərə al: bər al: yadla. yadında 

saxla. 1. yemiş. - bərsiz ağac, baş əğməz. 1. sonaç. nəticə. 

- bərsiz barsız karsız. - buda bizim bərimiz. 1. əmək. müzd. 

padaş. - bərli iş, bərsiz iş.  

bər  1. uca dağların üstündə olan düzlükləri. 1. kirəc. 1. ağımtıl 

yumşaq qolay oğulan daş.  

bər  bərə. açıq. açığlıq. 

- dövrə bər yan yön. dolay. çevrə. yaxın. çulqa. çuval. civar. 

həndəvər. homə. ətraf. - bu dolayda çox gəizşməyin. - dolay 

dolayı çönüb gəzdik.  
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- çevrə bər: tuğrac. tövrəc. qoşun yoluş. ləşgər o həşəm: - bər 

bər, sərt sərt, bərk bərk baxmaq: qara qara baxmaq. 

bərabər  (< payapay). {birəbir}. 1. əşit. dəng. daşadaş. başabaş. 

musavi. 1.birlə. bilə. biləcə. birləcə. birlikdə. bahəm. - 

hammısı bilə gəldilər. - mən sən bilə gedərik. 1.birlikdə. 

bahəm. bir arada. 1.düzgün. müsəttəh. münəzzəm. ələlə. 

həmahəng. əşit. həmvar. düz. tay. əş. musavi. bədəl. 

tıkır tıkır. dalba dal. müsəlsəl. yamyassı. yəksan. əksan. 

- bubunla bərabər: qaldı ki. 

- bərabər edmək: birləmək. dərləmək. dərgəmək. dərgimək. 

dərcimək. dərcəmək. əşitləmək. əşləmək. tarazlamaq. 

1.bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. əmsal. dəng. musavi. əkran. 

əş. 1.başabaş. dəng. əşit. musavi. 1.bir arada. birlikdə. 

bir arada. hamısı birdən. - həp bərabər: birdən. - yeddisi 

birdən. 1.birdən. birgə. bahəm.  

- bərabərlik: birlikdəlik. əşlik. 

- həp bərabər: birdən.  

- yeddisi birdən. 

- həp bərabər: cümlətən. tüməcin. bütün. cəmə'n.  

- ikinizdə birdən gəlin.  
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- sevgi sevgiyə çatışır, iki könül birdən sevinir.  

- birdən işə başlamaq.  

bərabər  1. < arbamaq. abramaq. barbamaq). arba. abra. - 

bərabərləmək: arbamaq. aparmaq. yarıtmaq. babatlamaq. 

dəngəmək. düzətmək. aparmaq. yönətmək. 1. (< birlə bir). 

dəngə dəng. bilə. 1. < barı + bir: bəri bir. hamısı bir. hamısı 

əş dəng. birəş. birto. birlikdə. biləlikdə. birəbir. birədir. birlik. 

birəbir. - ( b <> v ) var + a + var: əşit. birlikdə. 1. biçə. oxşaş. 

eyni. uyqun. varavar. əşit. çal. dəng. dəngə. musavi. bahəm. 

yoldaş. ayağdaş. birlikdə. bəri bir. birəş birto. birgə. birdəv. 

birdey. birdey. birdəv.  

bərabər  bax > bərəbər.  

bərabər  birgə. dənğdən. aynı anda. aynı zamanda. tənqiş. 

bərabərliq. əşit. yaşıt. - bərabər tutmaq: tənqsinmək. bir 

tutmaq. musavi tutmaq. əşit tutmaq.  

bərabər  busan. əş. musavi. hamar. sıvat. əş hündürlükdə olan. 

birbirə. bilə. belə. birlikdə. yanı sıra. yan yana. əkiz. - 

onun bilə gəldim. - bərabər götürmək: almaq. - coluğ 

cocuğuvu al ged.  
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bərabər  əş. düz. bir. müsavi. - yat yağuq düz olmaz: yad yaxın bir 

değil.  

bərabərləmə  əşitləmə. varavarlama.  

bərabərləmək  1. birbirələmək. musavilətmək. təsviyə edmək. 1. 

topuqlamaq. ayağlamaq. yarıqlamaq. birləmək. 

müsaviləmək. tarazlamaq.  

bərabərləmək  əşitləmək. dənğləmək. təkizləmək. izələmək. əşitləmək. 

bərabərlənmək  dənğlənmək. əşitlənmək. təkizlənmək. izələnmək. 

əşitlənmək. 

bərabərləşdirmək  dənğləşdirmək. əşitləşdirmək.  

bərabərləşmək  birbirəşmək. dəngləşmək.  

bərabərləşmək  dənğləşmək. daşlaşmaq. dəşləşmək. əşləşmək. 

əşitləşmək. mütəadiləşmək. əşitləşmək. dənğləşmək. 

mütəadiləşmək. 

bərabərlətmək  qarşılıtmaq. qarşıtıtmaq. izəşləmək. izəşlətmək. 

düzəşləmək. düzəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. 

dərəşləmək. dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. bir 

səviyyəyə soxmaq, qoymaq. mütəqabilləşdirmək.  

bərabərli  bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. özdəşli. başabaşlı. 

bənizdəşli. manğızdaşlı. dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. 
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lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. əmsallı. 

muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( < 

yansımaq: bənzəmək). əkranlı. maadilli. həmvarlı. təkinli.  

bərabərlik  1.birlikdəlik. 1.qarşılama. 1.dəngəlik. dəngəlik. əşitlik. 

təvazün. muvazinəlik. 1.eşit. əşit. 1.qardaşlıq. birlik. 

1.əşitlik. dəngləm. 1.izəşlik. qarşıtıq. düzəşlik. dizəşlik. 

mütəqabillik. bir səviyyədəlik. 1. dənlik. dənğlik. əşitlik. 

musavilik. ustuva. 

bərabərliq  biriqməklik. birlik. dayanışma. tənqiş. bərabər. əşit. 

yaşıt.  

bərah  < bayağ. ucuz. - çox bərah dəğərə almısan: bayağı, ucuz 

dəğərə.  

bərbər  saçdaraz.  

bərbər  səlmani. - arvadı bərbər olanın, qonşusu kosa olsun gərək.  

bərcay olmaq  < varsay olmaq: üz vermək.  

bərciq  bərcik. köpcik. küpcik. qabarıq. abarıq. bərcəstə.  

bərç  yara.  

bərçin  bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. dərçin. dərşin. kərçin. 

kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  
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bərçlənmək  yaralanmaq.  

bərdaşt  < bağdaş: bardaş. boğdaş. bağdaş quruş. ərgənək. 

çərçivə. quruluş.  

bərdən  əzbər.  

- bərdən aytmaq: yaddan söyləmək.  

- bərdən bilmək: yaddan bilmək.  

- bərləmək: yadlamaq.  

- suv bərləmək: iyicə yadlamaq.  

bərdüvan  ucuna ip bağlayıb uçurtulan nə. uçurtma. yeləcək. 

yelləncək.  

bərə  1. açığlıq. 1. sıyrıq. çürük. əzik. sıxılmış kimi pozuqluq izləri. 

1. sadə, yaxasız, yumşaq, yalın baş örtüsü, başlıq.  

bərə  1. çarpıq. çürük. kövrük. əzik. sıyrıq. üzdən yara. 1. bər. 

açıq. açığlıq.  

- yara bərə içində: avara. 

bərə  1. mərə. mirə. mürə. vərə. əbə. hey. əyə. yansıma 

sözlər. - bərə demədimmi. - bərə qardaş. 1. iyilik. yaxşıqlıq. 

afiyət. - bərələr olsun: oğurlar, xeyirlər olsun.  

bərə  iz. ləkə. tab. zədə. - tablı yemiş: bərli yemiş. zədəli. - yara 

bərə: qasmıq. qurum. yanığ.  
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bərəbər  bərabər. 1. billə. birlə. birlikdə. bilən. birlikdə. bahəm. 

həmrah. 1. qamtu. qatu. üzür. huzur. yan. 1. təngə. 

dəngə. dəng. tınıq. tiniq. dəh. tikiz. tikis. təkiz. düz. 

hamar. doğru. müstəqim. müsavi. 1. tikələş. boydaş. 1. 

cürə. cüt. - bərəbər bərəbər: qoş qoş. qoşa qoşa. cüt cüt. 1. 

tolun. 1. ütrü. ötrü. utru. qarşıt. muqbil. müvacihə.  

bərəbərləmək  tənqənəşmək. dəngənəşmək. tənqtəştürmək. 

təngnəşmək. ölçüb bölmək. muvazinə edmək.  

bərəbərli  qonaş.  

bərəbərlik  birbirəlik. 1. təsavi. musavat. 1. müvazinə. maadilə.  

bərəbərlik  təngnəş. dəngələş. müsavat. muvazinə.  

bərək  - bərək, bələk göz: bölük göz: börək göz. ala göz. böyük iri 

badam göz.  

bərək  < bərk. bərq: bərk. pek. bək. bəh. pək. iti. bərk. (> barraq. 

parraq. qıvraq).  

bərək  > bərg. vərəq. yapraq.  

bərəkə  baraqa. çiktirmə. külbə. tərəzi. ölçək.  

bərəkən  burxan. barxan. allah. tanrı. idi. əktirən.  

bərəkət  1. qonar. qunar. bolluq. bol. artaqan. artuq. oğuş. onğ. 

onuş. verim. veriş. vermə. yağadur. yağış. yağmur. 
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köptük. iyilik. rəhmət. 1. gəncilik. ərkinlik. ərkənlik. 

özgürlük. sərbəslik.  

bərəkətli  bola. bolaq. bolluq. boluq. olcaylı. açıq taleh. yeğin. 

bəxdi açıq. baysu. bol. bitginli. verimli. qutlu. suvli sevli. - 

bərəkətli il: bitgin il.  

bərəkətli  uğurlu. xeyirli. məsud.  

bərəkləndirmək  heyvanların yəmin, suyunu vermək.  

bərəqələşmək  bərəkələşmək.bolarmaq. bollaşmaq. bolalmaq. 

bollanmaq. çoxalmaq. göllənmək. gölərmək. 

bərəqətlənmək  bərəkətlənmək.bollaşmaq. çoxalmaq. artmaq.  

bərəqlənmə  bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. 

çoxlaşım. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. 

bolarma. bolanma. genişlənmə. genğilmə. genğinmə. 

genğirmə. genğişmə. genlinmə. genlirmə. genlişmə. 

genğilim. genğinim. genğirim. genğişim. genlinim. 

genlişim.gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. 
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kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. 

güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. 

göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. 

gölərmə. gölənmə. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

bərəqləşim  bərəkləşim. bax > bərəklənmə.  

bərəqləşmə  bərəkləşmə. bax > bərəklənmə.  

bərələmək  qaqırmaq. qaqımaq. qırmaq. sədəmə vurmaq.  

bərələnmək  bərtinmək. yaralanmaq. zədələnmək.  

bərələnmək  yaralanmaq. zədələnmək.  

bərələnmək  zədələnmək.  

bərələtmək  vurmaq. ursalamaq. zədələmək. - yemişlər sandıqda 

ursallanıb. əzib yormaq. bıqdırmaq. incitmək. - bu sözlər 

məni ursaladı.  

bərəli  bərli. səmərli. səmir. səmiz. varlı. barlı.  

bərəli  yaralı. zədəli.  

bərəlmək  1. > pərt olmaq (hirslənmək). 1. yaralanmaq. zədələnmək. 

pərt olmaq.  

bərəlmək  bələrmək. gözün şaşqınlıqla, yekə açılması.  
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bərəlnmək  əzilmək. urulmaq. vurulmaq. zədələnmək. - urulmuş 

yemişlər.  

bərəltmək  bələrtmək. gözün şaşqınlıqla, yekə açılmaq.  

bərəmə  bəğətmək. quruqmaq. bir it bəğlənirdi. bir sümük verdim qul 

etdim.  

.  

bərəs  bərsə. yəprəs. 1. xallı. 1. zədəli.  

bərəsiz  barsız. qara. yararsız. etgisiz. asısız. qısır. faydasız. - 

qaradal: barsız ağac.  

bərətci  bax > baratan 

bərətci  bərətən. baratan. baratcı. törətən. törətci. tolid edən. 

ürətən. ürətci. öndürən. öndürücü. doğuran. doğurcu.  

bərətən  baratan. baratan. baratcı. törətən. törətci. tolid edən. 

ürətən. ürətci. öndürən. öndürücü. doğuran. doğurcu. 

müvəllid. ürətən. öndürən. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. 

gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. 

istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. 

ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.  
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bərətmək  < bilətmək: biləmək. bilötmək. bilöləmək. ititmək. dişlərin 

bilətib gözlərin bərədib.  

.  

bərətmək  bələrtmək (qöz). alartmaq. yan baxmaq·.  

bərətmək  bərraqlamaq. bəritmək.  

bəri  - bax bəri: yaxci. bax bir!. görəlim!.  

- ötə bəri: fır dolayı. çəp çevrə. - ormanı fır dolayı dolandıq.  

- ötədə bəridə: qıyıda bucaqda.  

bəri  - ötə bəri: yuxarı aşağı.  

bəri  1. (< bu ara). - bəri bir: birəş. bərabər. birto. 1. < böyür. yan 

- bəri ötə: oyan buyan. < bir + geru. - bergəru: bir az 

oyandan. ordan. 1. - əri. - bundan bəri: bundan əri. 1. üz bə 

üz. yaxın. 1. - bundan bəri: bundan arı. bəri <> arı.  

bəri  bu tərəf. buraya.  

- arı bəri: bir nərsə. hərhanki bir nərsə.  

- arı bəri: oraya buraya.  

- arıbilə bəri: oraya buraya.  

- ötədən bəri: əsgidən bəri: ölətdən.  

- bəri edmək: qapatmaq.  

- bəri gəlmək: buraya gəl.  
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- bəridən arı yuvuq kişi: bir ayağı çuxurda kişi.  

- tərəzəni bəri ed: pəncərəyi qapat.  

bəri  yaxın. yaxında olan. - bəri bax: mənə bax. 1. e'tibarən. 

başlayaraq. - ondan bəri. - saldırıdan bəri.  

- çox əsgi çağdan bəri: bildim biləli.  

- başından bəri: başından. başdan. binadan.  

- ötədənbəri: əsgidənbəri. aşqıdanbəri. əzəldənbəri. 

- günbəri: yerin, günəşə ən yaxın yeri.  

- qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

bəriq  bərik. basımlı. bərk. qıyıv.  

bəriqi  bəriki. yaxındaki. yaxın olan. - bəriki tükandan al. 1. öbiri. 

öbürsü. obiris. - bu yatarkən bəriki oğladı.  

bəriqli  veriqli. vərsək. vermək istəyən.  

bəriqsəmək  vermək istəmək. verə yazmaq.  

bərilik  qırağlıq.  

bərim  1. verim. 1. alınan borc. verilən nərsə.  

bərimçi  borclu.  

bərimək  gedmək. göndərilmək. müracət verdirmək.  

bərimlik  verimli.  
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bərin  bəlin.şaşqın. çaşqın.  

bərinə  barına. hamı. hamısı.  

bərinləmək  bəlinləmək. şaşqalamaq. çaşqalamaq. 

bəriş  1. başmaqla qalıbın arasına qoyulan yonqa. 1. ağac, 

odun kündəsin yarmaqda, yarığına qoyulan yarqıc. 

yarqıc (yaran) dilim.  

bərişmək  verişmək.  

bəritmək  bərətmək. bərraqlamaq.  

bəritmək  bərraqlamaq. bərətmək. göndərmək. müracət vermək.  

bərk  1. bəh. pək (barraq. qıvraq). basımlı. bərik. qıyıv. batruş (: 

quyuq. bulamıq). bərq. kuyu. qəliz. tüt. bətər. bərək. qat. 

qatma. dayanıqlı. iti. quyu bozuk: bətər axlaqsız. 1. < bük. 

bürkük. burquq: sıx. sıkı. gur. bük cəngəl. bükkilə: bərk gur 

bərk bur. 1. getgen. çətin. sıx. bətər. güc çax. aşırı. - bərk 

çox: aşa çox. çox çox. lap çox. yaqşı çox. iyi çox. bol bol. - 

bərk qarιşιk: qarman çorman. - bərk ürək: ürəyi bərk. 

bahadür. itiürək. 1. birək. birikmək. bütün. tütün. tutuq. 

tutulmuş. 1. kirpimək. kiprimik. möhkəm. iyicə. kip.  

bərq  > bərku (ərəb). güclənmiş vurqulu biçimi> bərraq: dayaqlı. 

qıvraq adam.  
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bərq  batruş. bətrüş. çaqruq. sərt. qasınq. qadıq. quru, sərt 

olan nərsə. çətin. zor. qadaq. möhkəm. qatı. quyuq. 

qəliz. gərik. (bərk xəmir, şorba, aş, palçıq).  

bərq  beq. bək. pek. sağlam. sıxı. bolmaqanca. olmasınca. 

çox. qayət. sınırsız.  

bərq  bərg. < bərək. vərəq. yapraq.  

bərq  bərk 1. bat. bət. bətər. tünd. iti. itik. sərt. kəsgin. tiz. qatır. 

qaq. qatı. 1. ağır. mətin. 1. güclü. irik. ərik. 1. kip. sıx. 

donuq. münəqid. bəstə. müncəmid. 1. quru. tağır. çətin. 

zor. taxta yer. qax. qat. 1. qatı. sərt. möhkəm. 1. cəza. 

tənbih. 1. çaxın. ışın. şimşək. ıldırım. yıldırım. yaldırım. 

çaxmaq. rə'd.  

bərq  bərk. (bərk. qatraq. qaba. (# yumş aq: gəvə).)  

1.basaq. sağlam. qatı. qatıq. qalın. möhkəm. daynaqlı. 

dayanıqlı. 1. duralı. duraqlı. dayanaqlı. qalıcı. dəvamlı. 

möhkəm.1.qaqsaq. qamzaq. qurusuq. 1.qasıq. sıx. 

münqəbiz. 1.qaqır. daş kimi. qaqıt. qaqıc. quru. sərt. - 

qaqır yapı: daş yapı. daş bina.1.qasıt. qarıt. qatas. qasat. 

qartaç. qarat. sərt. 1.qəliz. ğəliz. tükab. doşab. doşav. (< 

tuq). qara. quyuq. 1.qartlaz. qatlaz. qartaz. qataz. sərt. 
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1.sərt. qatı. ağır. 1.donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. qapa. 

qapalı. xəfə. xəfək. kəsər. kəsici. qatı. sərt. 1.daşürək. 

mərhəmətiz. lütfsüz.1.sərt. diri. 1.qataq. qatıq. qəliz. 

1.qatı. möhkəm. sərt. don. sağlam. mətin.1.toxunaqlı. 

toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. 

qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. iti. sıxı. qatı. güclü. 

qolçomaq. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1. 

tügüt. möhkəm. əkit. sərt. kip. bağlı. möhkəm. qurs ( < 

qurulmuş). sərt. möhkəm. tərs. çətin. gücünlü. zorunlu. 

toxa. möhkəm. 1. güclü. zorlu. quvvəli. quvvətli. qəvi. 

müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanğan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. 1.sərt. öğkək. örkək. ərkək. erkək. 

qolay bükülməz. - ərkək dəmir.1.çidəm < > cıdam < 

çiğdəm <> çiğləm (< çiq). daynaqlı. dözümlü. 1.qaba. 

kötük. gödük. qabaq. qopuq. qırt. sərt. (# köpük: pambıq. 

yumşaq). 1.(sıvıq, suyuq nərsə).  

- qoyu, quyuq, qəliz, bərk olmayan: incə. incğə. işgə. açıq. 

duru.  

- bərk topraq: kəssək. kəsilmiş topraq: çallaq. qaqraq. 
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- bərk topraq: qarqır.  

- içi bərk: durumlu. dayanıqlı. dözümlü. 

bərq: - bərkə düşsə daşdır, dişə batsa, aşdır(tapdısa, 

qalmır, tapmasa qaçmır (əlinə düşəndə kəçinmir, vaz keçmir, 

əlindən qaçırsa izləmir. dalısaca gedmir). 

- qaraboza: quyuq çaxır, şərab.  

- bər bər, sərt sərt, bərk bərk baxmaq: qara qara baxmaq.  

- bərk qabıqlı üzüm çeşiti: qaraqız.  

- hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam (möhkəm) bez, 

qumaş, parça: qarabaf. qarabağ. qarabafda. qarabağda. 

qarabafdal. qarabağdal.  

- qaramsı, bərk topraq: qarçın. qorçın. qurçun.  

- ağ çiçəkli, iti, bərk tikənli bir ot: qazan dələn.  

- sevgi, coşun çaydan, bərkiliyin dağdan, dərinliyin dənizdən 

alır.  

- bərk halva çeşiti: mallaboğan. 

- bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə: batır. bağtur. bağadur. 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. (# kəvrəmən: yumşaq, 

səssiz, dinc olan).  

- susuz, kəssəkli, bərk topraq: daşqam. qaşqam. 

bərq  bərk. bərək. iti. bəh. pək (barraq. qıvraq).  
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bərq  bərk. qorunmuş. bək.  

bərq  bərk. qurs. tüm. bütün.  

- bərk sağlam, güclü: turp kimi.  

- üzü bərk: üzü bək: utanmaz.  

bərq  bərk. pək (p <> b ) bək. 1. dabanlı. duraqlı. dönməz. 

sabit. 1. kal. 1. mətin. 1. sıqı. sıkı. sıxı. qısı. qısqıq. qatı. 

sərt. möhkəm. sərt. qatı. qat. bək. sivri. sərt. kəsgin. 

quvvətli. möhkəm. sağlam. güclü. qəvi. yavuz. bətər. 

yaman. şədid. şiddətli. çox sərt. əntiq. foquladə. 

xariqüladə. qıyaq. sərt. vurqulu. çitik. dönməz. sağlam. 

əkit (< əkmək: dayaqlamaq). tiri. diri. dirik. tirik. qatı. bək. 

qatı. qat. sərt. - qat davranma. - sıxıq bərk. qıs qıvraq. ip iti. 

bərk bərkinə. bək bəkinə. kip kipinə.  

- bərk bərkinə: bək bəkinə. qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. kip 

kipinə. - diri söz. - bərk sıx: ikidə bir: ikidə birdə: hər vax. - sağ 

qazıq: güclü mıx. - sıxı tut. - sıxı de. - sıxı ət. sıqı sümük: 

gəvrək olmayan. - qısı ürək.  

bərq  qalın. çətin ( > pek: bərk. çox. güclü).  

bərqcə  bərkcə. diricə. az diri. sərtcə.  

bərqçi  bərkçi. bəkçi. saxlıc. qalaçı. qalaqçı. istehkamçı.  
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bərqə  bəliğ. bilgə.  

.  

bərqə  bərkə. bərkəm. baraq. (< bar. var: yük). döğməyə, ıtməyə 

(itələməyə) soxmağa yarar arac, iş. qamçı. qamıç.  

bərqidən  bərkidən. qabıq. qapıq.  

bərqiq  bərkik. bulquq: bulaqıq. həyəcan. qopuntu. gərgin. 

böhran. 

bərqiqən  bərkigən. bərkiyən. bərkinən.  

bərqiqmək  bərkikmək. bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. qasıqmaq. 

qasılmaq. qasınmaq. qasışmaq. sıxışmaq. münqəbiz 

olmaq.  

bərqilmək  bərkilmək. bərkikmək. bərkinmək. bərkişmək. qasıqmaq. 

qasılmaq. qasınmaq. qasışmaq. sıxışmaq. münqəbiz 

olmaq.  

bərqimə  - qarnın bərkiməsi: qurqalıq qapırcaq. qapız. bağırsaq 

kəsəli. bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. yibusət. 

xoşgiyyət.  

bərqimək  bərkimək. bəkeymək. pekləşmək. sağlamlaşmaq. 

quvvətlənmək. günclənmək.  
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bərqimək  bərkimək. bərkəmək. yoğunlamaq. sıxılmaq. tütünmək. 

kökərmək. kökəlmək. kökəşmək:. kögürmək. yerləşmək. 

ağarmaq. göyərmək.  

bərqimək  bərkimək. gəlmək. yetişmək. sərtləşmək. itimək.  

bərqimək  bərkimək. qatılaşmaq. qatıqmaq. sərtəşmək. 

sərtləşmək. sağlamlaşmaq. gücləşmək.  

- çəkişməsə, bərkiməz.  

bərqimək  bərkimək. qatılaşmaq. qatlaşmaq. quyulaşmaq. 

quyuqlaşmaq. quyuqlaşmaq. qatılmaq. pıxtlanmaq. 

qatılmaq. pıxtlanmaq. - yoğurt qatıldı. - qan qatıldı.  

bərqimək  bərkimək. qaturmaq. qatılaşmaq. pişmək. qurlanmaq. 

uyuşmaq. tutmaq. yavramaq. yapramaq. dikrək, sərt, 

qatı olmaq. tıqdamaq. tıqramaq. - yoğurt qurlandı.  

bərqimiş  bərkimiş. aşılı. güclənmiş.  

bərqimiş  bərkimiş. bəkimiş. 1. qatımıc. quruc. qurumuş. 1. gərili. 

gərik. gərilmiş.çəkilmiş. tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. 

qatlaşmış. 1. qapdal. qatnal. qaqtal. qatlanmış. 

gəmikləşmiş. qabanmış.  

- daşlaşmış, bərkimiş topraq, nərsə: qat. qay. 
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bərqin  bərkin. (b <> p ) pərçin. barçın ( < birkitmə). 1. çəpər. bir 

yerin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün daş çanqıl, çalı 

çırpıdan kiçik duvar bərkitmə. 1. nərsəni bir birbirinə 

keçirdib birikitib, bərkitmə. - pərçinmiş ikini birbirindən 

ayırmaq çox zordur.  

bərqinə  - bərk bərkinə: bək bəkinə. qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. kip 

kipinə.  

bərqinən  bərkinən. bərkigən. bərkiyən.  

bərqiniş  bərkiniş. bəkiniş. bərkinmə. bəkinmə. 1. bəkinişmə. 

bərkinişmə. bəgginişmə. dirəncmə. dirənc. dirənmə. 

dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. 

bərkinmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr 

edmə. sabit durma. müsirr olma. 1. itinmə. itiniş. artma. 

artınış. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. 

gücünmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. sarpınma. 

sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. 

iştidad.  

bərqinişmə  bərkinişmə. bəkinişmə. bəgginişmə. bəkinmə. bərkinmə. 

bəkiniş. bərkiniş. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. 
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dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. 

israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. 

yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit 

durma. müsirr olma.  

bərqinişmək  bərkinişmək. bəkinişmək. bəgginişmək. bəkinmək. 

bərkinmək. dirənmək. inadlaşmaq. israr edmək. 

dirəşmək. üstələmək. israr edmək. sabit durmaq. 

bərqinmə  bərkinmə. bəkinmə. bəkiniş. bərkiniş. 1. bəkinişmə. 

bərkinişmə. bəgginişmə. dirəncmə. dirənc. dirənmə. 

dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. 

bərkinmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr 

edmə. sabit durma. müsirr olma. 1. itinmə. itiniş. artma. 

artınış. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. 

gücünmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. sarpınma. 

sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. 

iştidad.  

bərqinmək  bərkinmək. 1. bərkilmək. bərkikmək. bərkişmək. 

qasıqmaq. qasılmaq. qasınmaq. qasışmaq. sıxışmaq. 

münqəbiz olmaq. 1.güclənmək. zorlanmaq. 
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quvvələnmək. 1.sağlamlaşmaq. müstəhkəmləşmək. 

möhkəmləşmək. 1.dirənmək. inadlaşmaq. israr edmək. 1. 

üstələmək. dirəşmək. israr edmək. sabit durmaq.  

- bir biri içinə girib bərkinmək: çitilmək (çatılmaq). 

kilitlənmək. 

bərqiş  bərkiş. bəkiş. qatılaş. qatlaş. təqviyə.  

bərqişən  bərkişən. dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. 

üstgəşən. subatlı. subatkar. oranlı. oranşlı. qərarlı. inad.  

bərqişmək  bərkişmək (ə <> i ) birkişmək.  

bərqişmək  bərkişmək. bəkişmək. 1. bərkikmək. bərkilmək. 

bərkinmək. qasıqmaq. qasılmaq. qasınmaq. qasışmaq. 

sıxışmaq. münqəbiz olmaq. 1. bərkləşmək. sərtləşmək. 

sərtişmək qatılaşmaq. 1. pəkişmək. sərtişmək. tutuqmaq. 

tutnuqmaq. qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. 

qapnışmaq. qapqışmaq. 1. pəkrişmək. bəkrişmək. 

yoğunlaşmaq. yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. 

qəlizləşmək. quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. 

qurqarmaq. quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. 

qurquqmaq. pəkşirmək. 1. dəmirləşmək. daşlaşmaq. 

çəlikləşmək.  
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- çəkiş bəkişmək > keşməkeş edmək. çəkiş bəkişmək. 

uruşmaq. vuruşmaq. 

bərqişmək  bərkişmək. bəsişmək. əməkdaşlıq edmək. 

yardımlaşmaq. mökəmləşmək.  

bərqişmək  bərkişmək. çıqrışmaq. çuqrışmaq. sərtləşmək.  

bərqişmək  bərkişmək. kipləşmək. sıxışmaq. münəqid olmaq. 

bəstənmək. müncəmid olmaq.  

bərqişmək  bərkişmək. ornaşmaq. yerləşmək. otruşmaq.  

bərqiştirmək  bərkiştirmək. bərkləşdirmək. sərtləşdirmək. sərtiştirmək. 

qatılaştırmaq. qatıştırmaq.  

bərqit  bərkit. sağat. dayaq. yardam. təqviyət.  

bərqitmə  bərkitmə. istihkam.  

bərqitmə  bərkitmə. sağlamlaşdırma. təşdid.  

bərqitmək  bərkitmək. ( r <>. ) bəkitmək. bəkütmək. pəkitmək. 

qaqturmaq. qaldırmaq. basurmaq. bastırmaq. 

durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. qüctürmək. çəkib, 

dartıb bərkitmək.  

bərqitmək  bərkitmək. 1.qatılatmaq. qatıqlatmaq. sərtətmək. 

sərtlətmək. sağlamlatmaq. güclətmək. təqviyət, təhkim 

edmək. 1.tutamaq. tutaqmaq. möhkəmlətmək. 1. 
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arxalamaq. qayırmaq. qoldavlamaq. dəstəkləmək. 

qadaqlamaq.qaqatlamaq. qaqlamaq. - əğik duvarı 

qadaqladım. - seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam. 1. 

qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. 

möhkəmlətmək.  

- yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən 

enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər: qaldaban < çaldaban 

> qəltəban (fars). 

bərqitmək  bərkitmək. baskitmək. bəskitmək. bəkitmək. birikdirmək. 

yapışdırmək. ulimək. baylatmək raslatmaq. qayımaq. 

möhkəmləmək. raslamaq. təsdiq edmək.  

bərqitmək  bərkitmək. bəkləmək. çoşlamaq. cuşlamaq. yükləmək.  

bərqitmək  bərkitmək. bəqlətmək. sağlamlaştırmaq. sıxılaştırmaq. 

qurçlandırmaq. gücləndirmək. sağlamlaştırmaq.  

bərqitmək  bərkitmək. düzəlmək. qayırmaq. dikətmək. qayim 

qoymaq.  

bərqitmək  bərkitmək. qapatmaq.  

bərqitmək  bərkitmək. qayırmaq. qoymaq. qərar vermək.  

bərqiyən  bərkiyən. bərkigən. bərkinən.  
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bərqlək  bəklək <> əklək. 1.əğləşmə, oturma, dayanma yeri. 

1.otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. barnaq. 

qonut. iqamətqah. məskən. 1. qonut. movzu'. 1. sarğlı 

kölgəli yer. sığnaq.  

bərqləmək  bərkləmək. qorumaq. saxlamaq.  

bərqləşdirmək  bərkləşdirmək. dondurmaq. qatılaşdırmaq. sərtitmək. 

betonlatmaq.  

bərqləşmək  bərkləşmək <> bəkləşmək 1. <> əkləşmək <> sərtləşmək 

<> çəkələşmək <> çəkləşmək <> çirkləşmək <> 

çəlikləşmək <> çəkikləşmək. 1. bərkişmək. sərtləşmək. 

sərtişmək qatılaşmaq.  

bərqləşmək  bərkləşmək. pəkləşmək. qatılmaq. qatılaşmaq. 

sərtləşmək. - bu toprağ günəşlə bərk qatıldı.  

bərqləştirmək  bərkləşdirmək. bərkiştirmək. sərtləşdirmək. sərtiştirmək. 

qatılaştırmaq. qatıştırmaq.  

bərqləştirmək  bərkləşdirmək. gücləndirmək. sıqmaq. quvvət vermək. 

təşdid edmək. - bu işdə siz bizim əlimizi sıxdız: əlimizdən 

tudduz. - səsin sıxıb çığırdı. - bir biçiyi (hərfi) sıxmaq: təşdidlə 

oxumaq.  

bərqlətmək  bərklətmək. sağlamaq. bəkləmək. qorutmaq.  
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bərqli  - zərli bərqli: qaşıl. qaşlı. luksöz.  

bərqliq  bərklik. dirilik. sərtlik. yavuzluq. bətərlik. yamanlıq. 

şədidlik. sərtlik.  

bərqliq  bərklik. pəklik. 1.qatılıq. qatlıq. qatıqlıq. qapızlıq. 

qapazlıq. sərtlik. sərtləşik. sağlamlıq. sağlaşıq. gücləşik. 

1.sıxlıq. inqibaz. 1.sağlamlıq. sağlıq. möhkəmlik. 1.saxlıq. 

qayımlıq (# qayıqlıq: züvgənlik). istehkam. 1.qapıq. qapız. 

qapnıq. qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. 1.qasıq. qazıq. 

qatlıq. - sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, 

gövdədə oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq: pinə çalaq. 

qalaq. 

- (bərklik, sərtlik, qatlıq yönündən). qara. sağlam. 

möhkəm. keyfiyyətli. - qara çəlik: iyi cins çəlik.  

- sərtliyin, bərkliyi, itiliyin gidərmək: ılışdırmaq. ılındırmaq. 

ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. uysatmaq. mulayimlətmək. 

mö'tədillətmək. 

bərqliq  bərklik. tiriqlik. dirilik. sərtlik. muqavimət.  

bərqməz  bərkməz. pəkməz. doşab. - qoyu, qəliz bərkməz, doşab: 

bulama. 

bərqmiş  bərkmiş. qartal. qartlaşmış. qatlaşmış. siyimsimiş.  
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bərqtilmə  bərktilmə. sağlamlaştırma. müstəhkəmləşdirmə. 

möhkəmləşdirmə. təsbitləmə. təhkim.  

bərqut  bərxut. < barqut. (barmaq: varmaq. yönəllmək). mütəccih.  

bərqüsar  bərgüzar. ərməğan. yarmağan. töhvə.  

bərləmək  içinə, sinəsinə, köksünə almaq. (əz bərləmək sözüdə "əz" 

əki artıqdır).  

bərləymək  yadlamaq.  

bərli  bərəli. səmərli. səmir. səmiz. varlı. barlı.  

bərli  qaralı. ləkəli. 

bərlisi  kinayə. simgə. yansı. yanıs. endik. çaqma. çaqmaca. 

işarə. 

bərmək  vermək. barmaq.  

bərnamə tökmək  uydurmaq. tasarlamaq. pılan cızmaq.  

bərnamə  1. barnama. barlama. vernəmə. verləmə. bağdama. 

bağlama. 1. verdiş. bıraxılış.  

bərraq  1.dumansız. bulanıqsız. duru. saydam. parraq. parlaq. 

çalıq. çalğan. cilalı. aydın. ışıqlı. duru. aydınlanmış. 

anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. vazeh. 1.parraq. 

parlaq. ışıl ışıl 
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bərraq  turuq. turu. duru. duruq. açıq. saf. - duru su.  

- ışıltılı, bərraq olmayan: tonuğ. donuğ. dumanlı. tüssüli. 

bulutlu. boz. soluq. - donuğ sırça.  

- ışıltılı, bərraq, sarı göz: durna gözü.  

- pırraq, bərraq olmayan: təsfiyə olunmayan. bulanıqlı. tortlı. 

tortılı. dürtli. kədir.  

bərraq  yaltırış. yantırayış. yaşın. ışın. parlaq.  

bərraq  yilduru. yıldıru. net. təmiz. billur.  

bərsə  bərəs. yəprəs. 1. xallı. 1. zədəli.  

bərşin  bərçin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. dərçin. dərşin. kərçin. 

kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  

bərşirmək  barşırmaq: becərtmək. pərvəriş vermək. tuqarmaq. 

tuğarmaq. toqurmaq. doyurmaq.  

bərtək  mərtək. uzun qalınca, dörd bucaq ağac. - əsgi evin 

mərtəği, mən istəməm ortağı.  

bərtik  çıkık.  

bərtik  gəmik. sümük.  

bərtin  pərtin. pərt olmuş. bərtik: çıkık (vertik: vartıq: yayılmış. 

pərtmiş.  
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bərtinmək  bərələnmək. yaralanmaq. zədələnmək.  

bərtinmək  burxulmaq. çıxmaq.  

bərtişmək  1. sərtləşmək. 1. birbirini qırıb kəsmək, yaralamaq.  

bərtivən  bərdivən. mərdivən. nərdüvan. çatmal. qatmal. enəcək 

bərtlənmək  çulqalanmaq. bərtülənmək.  

bərtmək  bərələmək. açmaq. yaralamaq. - pıçaq əlimi bərtti: 

yaraladı.  

bərtü  çulqa. arxalıq.  

bərtüvan  bərdüvan. oxlalı. uçurtma.  

bərü  beru. bergeri. beyri. qədim. önçü. köhnə. əsgi. keçmiş. o 

zaman.  

bərü  bəri. tərəfinə.  

bərzik  qolbaq. bilək üzük. biləzik.  

bəs bəlli  < bas <> bat <> bəs <> bət bəlli: bəs bətər sıx bəlli. lap açıq.  

bəs bətər  < bas <> bat <> bəs <> bət - bətər (< batar ). ''bətər < batar. 

basar '' tütlüyü. çoxluğu. güclügü göstərən sözlərdi. daha çox. 

özəlliklə.  

bəs  1. düzən. ars. arst. aras. təmiz. bütün. doldurma. oldurma. 1. 

yarış. rəqabət. müsabiqə. - bəsləşmək: yarışmaq. 1. tərbiyə. 

1. bir işin sözün sonucuna dayax olaraq işlətilir. basa. sonra. 
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daha. bəs nə istisən. basa nə istisən. bəs nələr oldu: daha 

nələr oldu. bəs nə istisən: basa nə istisən. 1. bəs !: bəsdi ! 

kəs daha. qutar !. bəs edmək: kəsmək.  

bəs  basa. bas. sonra. (> pəs (fars)).  

bəs  büs. 1. artıqlığı, bərkliyi vurqulayan ön ək sözü. - bəs 

bəlli. - büs bütün. 1. tüzən: düzən.  

bəs  kəs. yetər. yetişir. bol. kan. gərəksiz. gərəyi yox. kafi. - 

atəşbəs: atəşkəs. bəsim.  

bəsat  1. pusat. busat. basat. yat. yataq. yataqan. qalxan zireh 

kimi, qorunmaq üçün nərsənin üzərinə yatırılmış yat 

yaraq, silah sürsat. 1. döşən. yaylıq. açlıq.  

bəsat  sərgi. yaymaca. xırdavat.  

bəsbəl  < metatez > sapbal. balsap. sapdal. dalsap. saplaq. bir tel 

sap. söküm. - bir bəsbəl iplik: bir söküm iplik.  

bəsbəlli  1.adı üstündə. 1.kəsinliklə. apaçıq. mühəqqəqən. 

1.apaçıq. bədihi. görnüşdə. qabaqda. açıqca. çox açıq. 

1.aylan yaylan. apaçıq. aşikar.  

- sır saxlayıb, netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan qapalı qutu. 

içini artıq dışarı vurmayan kimsə. 

bəsbətər  çox bətər.  
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bəsdə  1. qabırqa. qabırcaq. qutu. cə'bə. cumba. komba. kümbə. 

qısqın. 1. basılmış. düzənlənmiş.  

bəsdə  cə'bə < cım + bə. cumbə. kumbə. komba. qabırqa: qutu. 

qabırcaq. qısqın.  

bəsdəboy  kotiğan. bücür. külə. basar. güdə boy. töpös. mıkır. kodö. 

koyduk. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. pistək. pindək.  

bəsdəkarlıq  (< bəs). əsənçilik. harmonya bilimin bilən.  

bəsdəş  bəsləş. bəsəş. bəsiş. dənğdəş. dəngəş. qarşıdaş. qaraş. 

atandaş. atnaş. tinqdəş. tingəş. yarışdaş. yaraş. yarışçı. 

yarışmaçı. bəsə bəsçi. rəqib.  

bəsdəşlik  atandaşlık. rəqabət. bəsəkə. yarşık. alandaşlık.  

bəsdi  basdı. ət suyu, qiymə ilə pişirilən göy. - kül basdı: küldə 

pişirilən ət. - qaş basdı: qaşın üzərindən, başa yanqılıc 

bağlanan ləçək. - dal basdı: ağırlığı ilə dalı əğib əyən kərəz.  

bəsə bəsçi  bəsdəş. bəsləş. yarışçı. yarışmaçı. rəqib.  

bəsə qoymaq  bəsə bəsə qoymaq: bəhsə qoymaq. (< bəs). bəsləmək. 

şişitmək. qidalandırmaq. becətmək. açmaq. gözə qoymaq. 

gözətləmək.  

bəsə  1. əhd. qovl. təəhhüd. - bəsə vermək: təəhhüd edmək. 1. 

atəşkəs. - iki aylıq bəsə vardır.  
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bəsəbəslik  atandaşlık. rəqabət bəsdəşlık. bəsəkə. yarış alandaşlık. 

dalaşlık. dirəşmə: dirikmə. bəsləşmə. yarışma. bağlaşma. 

dartışma. çəkişmə. rəqabət.  

bəsək  ( s <> z ) bəzək. bezək. bədzək. süs.  

bəsəkə  atandaşlık. rəqabət. bəsdəşlık. yarşık. alandaşlık.  

bəsələnən  - göyək, bitgi ilən bəsələnənlər: qırtçıl. qırtçır. qırtçı. bitgiçil. 

otçul.  

bəsəmək  bəzəmək.  

bəsən  bəzən. süs. makyaj. göstəriş.  

bəsəndə (fars)  (< bəs: düzən. ars. aras: təmiz). yaxci. qanıq verən.  

bəsənəy  üzərində şəkil, desənlər bulunan. yerə sərilən hasır.  

bəsənmək  bəsinmək. bəslənmək. 1.doymaq. 1. dolmaq. 

1.öğrənmək. 

bəsəri  bəsri. bəcəri. aşılama. (suyu soğutmaq. - bəsəri su) 

becərilmiş. barvarı. pərvəri.  

bəsərmək  başarmaq. bəcərmək. bəsləmək.  

bəsərmək  bəsrəmək. əsərmək. əsrəmək. bəsirmək. basırmaq. 

yetiştirmək.  

bəsəş  < bəs + əş. bəsdəş. bəsiş. dənğdəş. dəngəş. qarşıdaş. 

qaraş. atandaş. atnaş. tinqdəş. tingəş. yarışdaş. yaraş. rəqib.  
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bəsi  - bəsin dəğəri olmayan: tatımsız. kalorisiz.  

bəsi  1. baxım. bəsləmə. bəsiləmə. 1. azıq. ərzaq.  

bəsi  1. bəsilik. bəsim. bəsimlik. aşım. aşımlıq. yetər. yetərlik. 

yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. 

sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. 

başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. dayınaq. dayınıq. 

dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1.bəsləmə işi. bəsirtmə. səmirtmə. yedirib 

içirtmə. 1.qıda. bəslək. güc qaynağı. kalori. 1.içik. içil. 

aşım. çıxar. çıxa. döl. yasıq. yetik. keyfiyyət. 

- bəsiyə çəkilmiş: bəsili. səmiz. səmirtilmiş. 

- bəsiyə çəkmək: yedirib içirtmək.  

- bəsiyə çəkmə: azıqlandırma. bəsləmə. qıdalandırma. 

səmirtmə. becərtmə. yedirib içirtmə. gəlişdirmə. yetiştirmə.  

- bəsiyə çəkmək: azıqlandırmaq. bəsləmək. qıdalandırmaq. 

səmirtmək. becərtmək. yedirib içirtmək. gəliştirmək. 

yetiştirmək. 
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bəsi  1. ədəb. tərbiyə. azuq. azıq. 1. təğziyə. 1. bəsləniləcək 

yer. - bəsiyə qoymaq: səmirtmək.  

bəsib  - bəsib yatırma: iaşə ibatə. (bəsibmək: bəsləmək).  

bəsibmək  bəsləmək.  

bəsic  - bəsici imumi: iməcilik. birlikdə qoşuş: birlikdə qoşuşub 

yardımlaşma. kömək.  

bəsic  ( < bəsləmək: hazırlamaq). 1. yapçın. yupçın. amadə. 

hazır. təyər. 1. gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, 

yönətmə üçün qurulan qurum. izçi. 

- yapçın yupçın: hap hazır.  

bəsic  bəsiş. basış. yarış.  

bəsici  1. bəsil. bəsli. bəsili. dayalı. gücləndirən. yardımli. 

muqəvvilədən. muqəvvi. təqviyətli. 1. bəsinci. bəsləyici. 

qıdalı. kalorik. 1. çovdar. çodar. mal qara bəsləyib satan. 

1. bəsləkçi. bəllicçı. bəlləkçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. 

uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. 

yaxtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. qıtçı. payçı. yaracçı. 

yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. pəndçi. 

moizəçi. ibrət verən. nəsihətçi.  

bəsicilik  çovdarlıq. çodarlıq. mal qara bəsləyib satıçılıq.  
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bəsicləmək  bəsləmək.islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

bəsiqsu  basıqsu. soğutulmuş su. bəsilmiş bəslənilmiş bütri suyu. 

pərvəri su.  

bəsil  bəsilmə. burdaq. bordağ. burdağı. səmiz. barbağ. 

varbağ (fərbeh (fars)).  

bəsil  bəsli. bəsili. bəsici. dayalı. gücləndirən. yardımli. 

muqəvvilədən. muqəvvi. təqviyətli.  

bəsil  bəsli. yaxımlı. möhkəm. tə´srili.  

bəsilək  ətli canlı. yetgin.  

bəsiləmə  bəsi. baqım. bəsləmə.  

bəsilən  görklənən. bəzələn.  

bəsili  1. bəsimli. çıxarlı. aşımlı. yetərli. yetili. kifayətli. 

yetənəkli. qabiliyyətli. ləyaqətli. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanğan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. bəsimli. 

bəsiyə çəkilmiş. səmiz. səmirtilmiş. 1. bəsil. bəsli. bəsici. 

dayalı. gücləndirən. yardımli. muqəvvilədən. muqəvvi. 

təqviyətli. 1. bəsli. aşımlı. içikli. içli. çıxarlı. çıxalı. çıxalı. 

döllü. dölüq. yaslı. yetli. keyfiyyətli. 
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bəsili  1. tavlı. tavlatılmış. səmrilmiş. 1. şişman. 1. yetərli. kafi.  

bəsili  bəsli. bavlı (v <> ğ ) bağlı.  

bəsili  bəsli. becəri. əkdi. tərbiyəli. - əkdi uşaq.  

bəsili  çapçaq. səmiz. yavçılıq. yağçılıq. səmiz. şişman.  

bəsiliq  bəsilik. bəsi. bəsim. bəsimlik. aşım. aşımlıq. yetər. 

yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. 

çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. 

bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. dayınaq. 

dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. 

dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. 

dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. 

layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət.  

bəsilmə  burdaq. bordağ. burdağı. səmiz. bəsil. barbağ. varbağ 

(fərbeh (fars)).  

bəsilmək  burdamaq. bordağmaq. burdağıyan. səmizləşmək. 

barbağlaşmaq. barbağmaq. varbağmaq fərbehləmək.  

bəsilmək  əkdilmək. əkilmək. becərilmək.  

bəsilmək  səmrinmək. tavlanmaq. tovlanmaq. kökəlmək.  
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bəsilmiş  - bəsilmiş bəslənilmiş bütri suyu: soğutulmuş su basıqsu. 

bəsiqsu. pərvəri su.  

bəsim  1. bəsimlik. bəsi. bəsilik. aşım. aşımlıq. yetər. yetərlik. 

yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. 

sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. 

başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. dayınaq. dayınıq. 

dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1. atəşkəs. atəşbəs. 

bəsimli  basımlı. bazımlı. bərəkətlı. bollu.  

bəsimli  bəsili. çıxarlı. aşımlı. yetərli. yetili. kifayətli. yetənəkli. 

qabiliyyətli. ləyaqətli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanğan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

bəsimlik  bəsimlik. bəsim. bəsi. bəsilik. aşım. aşımlıq. yetər. 

yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. 

çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. 

bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. dayınaq. 
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dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. 

dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. 

dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. 

layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət.  

bəsin  azıq. qıda. kalori. 

- ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən: həpçil. 

bəsin  gücərti. vitamin. (bəslənmək) (# basın: təzif. - yeməməkdən 

basındıq).  

bəsinci  bəsləyici. bəsici. qıdalı. kalorik.  

bəsinli  kalorik. qıdalı. azıqlı. 

bəsinmə  bəslənmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. yetər sayma. 

yetinmə. qanıt. qanıqlı. qənaət. razılıq. kafi görmə. iktifa. 

qəbullama.  

bəsinmək  bəsənmək. bəslənmək. 1.doymaq. 1. dolmaq. 

1.öğrənmək.  

bəsinsiz  qıdasız. bəsləyici nitəliyi daşımıyan. kaloriksiz.  

bəsir  əlverir. yetər. yetişir. kafi. 

bəsirmək  basırmaq. bəsrəmək. bəsərmək. əsərmək. əsrəmək. 

yetiştirmək.  
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bəsirtmə  səmirtmə. yedirib içirtmə.  

bəsisiz  bəssiz. aşımsız. içiksiz. içilsiz. çıxarsız. çıxasız. dölsüz. 

yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz.  

bəsisiz  işlənməgən. ədəbsiz. qaba.  

bəsiş  1. bəsdəş. bəsəş. dənğdəş. dəngəş. qarşıdaş. qaraş. 

atandaş. atnaş. tinqdəş. tingəş. yarışdaş. yaraş. rəqib. 1. 

basış. bəsic. yarış.  

bəsiş  1.bəzək. bəzəmə. görk. 1.kəsiş. atəşkəs. atəşbəs. 

bəsişmək  1. əməkdaşlıq edmək. yardımlaşmaq. bərkişmək. 

mökəmləşmək. 1. düzəltmək.  

bəsit  düpədüz. açıqdan. yalın.  

bəsit  sıq. sadə.  

bəsitmək  bəsləmək. becətmək. yamatmaq.  

bəsləq  bəslək.1.özək. usarə. 1.özət. xülasə. 1. qıda. bəsi. güc 

qaynağı. kalori. 1. tərbiyə. ədəb. öğrətim. eğitim. aşıl. 

yanaq. çıxma. becəriş. barvarış. pərvəriş. tərbiyə. tə'lim. 

yetiştirmə. yetiştiriş.  

- əslək olan, bəslək olur: yuşaq olan yardım görür, onu 

bəsləyən çox olur. 
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bəsləqçi  bəsləkçi. bəsici. bəllicçı. bəlləkçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. 

uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. 

yaxtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. qıtçı. payçı. yaracçı. 

yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. pəndçi. 

moizəçi. ibrət verən. nəsihətçi.  

bəsləmə  1. altı dolu nərsə. 1. boğazlığına (yeyib işləməyinə) 

geyimnə qarşı (müzdü) tutulan qulluqçu. 1. qulluqçu qız. 

yanaşma qız. 1. boğazlığına (yeyib işləməyinə) geyimnə 

qarşı (müzdünə) tutulan qulluqçu.  

bəsləmə  1. azıqlandırma. qıdalandırma. səmirtmə. becərtmə. 

yedirib içirtmə. bəsiyə çəkmə. gəlişdirmə. yetiştirmə. 1. 

keçindirmə. 1. oğulluq. kiçik qulluqçu qız. 1. bəsləmə işi. 

bəsi. bəsirtmə. səmirtmə. yedirib içirtmə.  

bəsləmə  bəsi. baqım. bəsiləmə.  

bəsləmək  1. bəsibmək. 1. (bir duyğunu, hissi saxlayıb şişirtmək). 

bağlamaq. tutmaq. güdmək. - öc bağlamaq. - bir quram 

tutmaq: bir düşüncə güdmək. 1. baştarmaq. qaştarmaq. 

yönətmək. aparmaq. qayırmaq. qorlamaq. qorumaq. 

baxmaq. gözləmək.  
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bəsləmək  1. burdamaq. bordamaq. pordamaq. dolqunlatmaq. 

səmirtmək. 1. əsrəmək. asraqamaq. 1. tuqarmaq. 

tuğarmaq. toqurmaq. doyurmaq. becərtmək. barşırmaq. 

pərvəriş vermək.  

bəsləmək  1. yedirmək. tavlamaq. infaq edmək. 1. altını doldurmaq. 

qalınlaştırmaq. altamaq. qabartmaq. - altını pambıqla 

bəslə. 1. böyütmək. böyüməsinə qulluq edmək. 

yetişdirmək. becərtmək. tərbiyət edmək. - bu cocuğu mən 

böyütdüm. 1. tərbiyələmək. dərləmək. asıramaq. 

yedirmək. 1. yapmaq. tutmaq. qurmaq. yetişdirmək. 

hazırlamaq. - turşı tutmaq. ipək böcəyi tutmaq. - xəmir 

tutmaq. maya tutmaq. - yoğurt tutdu. 1. bəsitmək. 

becətmək. yamatmaq.  

bəsləmək  asıramaq. baxmaq.  

bəsləmək  bəsərmək. başarmaq. bəcərmək. asramaq. gözə qoymaq. 

gözətləmək. bəsə qoymaq. qursatmaq. bəstəmək. bağlamaq. 

tapşırmaq. allaha bəsləmək: tapşırmaq. süsləmək. geydirmək. 

donatmaq. qurşaqlamaq. hazırlamaq. qursatmaq. yetirmək.  

bəsləmək  bəsicləmək. 1.hazırlamaq. 1.baxmaq. yetiştirmək. - 

güllərə baxdı, iyi gəlişdi. 1.sağlamaq. yaşatmaq. - iyi 
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duyqular sağla: yaxcı fikirlər elə. 1.görkləndirmək. 

bəzəmək. umarlamaq.1.azıqlandırmaq. qıdalandırmaq. 

səmirtmək. becərtmək. yedirib içirtmək. bəsiyə çəkmək. 

gəliştirmək. yetiştirmək.  

- mal qara bəsləyib satan: çovdar. çodar. bəsici.  

- bəslə qarqanı, oysun gözüvü.  

- güvən bəsləmək: inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. e'timad 

edmək. 

- sevgini becərtmək, bəsləmək, dəğərləməkdir. ( sevməyi 

öğrətmək, sevgini böyütməkdir). 

bəsləmək  əktüləmək. iktüləmək.  

bəsləməklik  görkməklik. bəzəməklik.  

bəslənən  - qəfəsdə bəslənən heyvan: kəvəs anğı.  

- ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən: həpçil.  

- qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

bəslənən  bordağan. {bor. (b < > p) bur. bar. var}. pordağan. 

dolunan səmizrən.  

bəslənilmək  asralmaq. əsrəlmək.  
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bəslənilmiş  - bəsilmiş bəslənilmiş bütri suyu: soğutulmuş su basıqsu. 

bəsiqsu. pərvəri su.  

bəslənincə  ulğayğunca. ulğayınca. böyüyüncə.  

bəslənmə  1. ara yeməyi. okulda, iş arsında yeyilən yemək. 

kolasyon. 1. bəsinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. 

yetər sayma. yetinmə. qanıt. qanıqlı. qənaət. razılıq. kafi 

görmə. iktifa. qəbullama.  

- baş olmasın yaşlansın, çör çöb yeyib bəslənsin, nəyə dəyər, 

nəyə gərək. 

bəslənmək  - vücuda yararlı bəsləyici bulmaq·: çivqünlənmək.  

bəslənmək  bəsinmək. bəsənmək. 1.doymaq. 1. dolmaq. 1.öğrənmək. 

bəslənmək  keflənmək. ləzzətlənmək. aynımaq. dirilmək. 

quvvətlənmək.  

- bəsləyib gücləndirmək: aynıtmaq. quvvətləndirmək.  

bəslənmiş  bəsləri. becərilmiş. becəri.  

bəslənmiş  əsrəmiş. asramış.  

bəsləri  bəslənmiş. becərilmiş. becəri.  

bəsləsən  - yaxcıya pis dedin, pisə yaxcı, yamanı bəsləsən, olar 

yaxıcı. 

bəsləş  bəsdəş. yarışçı. yarışmaçı. rəqib. bəsə bəsçi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1972 

bəsləşmək  bağsılaşmaq. söz gürəşdirmək. dalaşmaq yarışmaq. 

bağlaşmaq. dartışmaq. çəkişmək.  

bəslətmək  ulğatmaq. ulatmaq. böyütmək.  

bəsləyən  - başında böyük amaclar, bulutlar (xiyallar) bəsləyən: başı 

dumanlı. yekəxana.  

bəsləyib  - gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, yönətmə üçün 

qurulan qurum: bəsic. izçi. 

bəsləyici  bəsinci. bəsici. qıdalı. kalorik.  

bəsləyici  çivgin. - bəsləyici yemək: çivqin aş.  

bəsləyici  gəvgin. çivgin. yağlı. doyurucu. sinir. sınır. həzm olunan 

nərsə. içlənənən nərsə. dadlı.  

bəsləyici  tatımlı. dadımlı. qalorisi yüksək.  

bəsləyiş  asrayış. əsrəyiş.  

bəsləyiş  təğziyə. infaq.  

bəsli  1. bəsil. bəsili. bəsici. dayalı. gücləndirən. yardımli. 

muqəvvilədən. muqəvvi. təqviyətli. 1. bəsili. aşımlı. içikli. 

içli. çıxarlı. çıxalı. döllü. dölüq. yaslı. yetli. keyfiyyətli.  

bəsli  bəsili. 1. bavlı (v <> ğ ) bağlı. 1. becəri. əkdi. tərbiyəli. - 

əkdi uşaq. 1. səmiz. toplu. ətli. dolu. arıq olmayan. - bu 
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kərə onu toplu gördüm. 1. yaxımlı. möhkəm. tə´srili. 

aparan. aparıcı. üstün. ğalib.  

bəslik  üstünlük. ğalibiyyət.  

bəsrəm  bəsirə. əkin üçün, gəlişməyə, dəyərlənməyə burxılmış 

yer.  

bəsrəmək  bəsərmək. əsərmək. əsrəmək. bəsirmək. basırmaq. 

yetiştirmək.  

bəsri  bəsəri. bəcəri. aşılama. (suyu soğutmaq. - bəsri su) 

becərilmiş. barvarı. pərvəri.  

bəssiz  bəsisiz. aşımsız. içiksiz. içilsiz. çıxarsız. çıxasız. dölsüz. 

yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz.  

bəst  döşətmə. açma. yayma.  

bəstə (fars)  1. < bəs. bəsdəmək ( d. t <> l ) bəsləmək: doldurmaq. 

toxlamaq. kültə. dəstə. tikə. bölük. - bəstə boy: baslə. 1. < 

bas. basmaq. basılu. basu. basut. doymuş. bıqmış. 

bağlanmış. tıxılı.  

bəstə  bəsdə. bağlı. musiqi əsəri. əzgi.  

bəstəkarlıq  bəsdəkarlıq. - bəsdəkarlıq edmək: bəsdələmək. musiqi 

əsəri yapmaq. əzgiləmək.  
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bəstələmə  - düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 

kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə. 

bəstələmək  (< bəs. ) (türkü. mahnı) bəsləmək. toxlamaq. toxumaq. 

doyurmaq. yükləmək. bəsərmək. düzmək. yaxmaq,.  

bəstələmək  bəsdələmək. bəsdəkarlıq edmək. musiqi əsəri yapmaq. 

əzgiləmək.  

bəstər (fars)  <> bastar <> pəstər <> pıstır. altlıq. altda olan. yataq. 

döşək. körpəcə.  

bəstər  bəsdər. yatıca.  

bəsti  bəsdi!. anladıq!. uzatma!. kafidir!. yetər!. artıq. - qaqma 

bəsdi. soxma artıq. 

bəstik  pistik. bistiq. pıstıq. püstə. 1. yumaq. atılmış pambıq 

süməği. 1. fitil. piltə.  

bəsəmək  bəsləmək.  

bəşər  bəcər. bəcərən. başaran. başar. baş ər. yapan. yaran. 

yasan. yapayan. yapadan. yaradan. yasadan. düzən. 

bəşşaviş  başçavuş.  

bət  bat. 1. < (bəs <> bas <> bat) > pis. batılan. pis. zor. bərk. 

bas. bəs. - bu ona bət dedi. - bət ayağ: ağır ayağ. 1. sıxlığı, 
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qoyuluğu, tütlüyü, bərkliyi, çoxluğu göstərən söz. cik. - 

bət üzüm gətirib bu il. - bət adamdır. 1. tilif. cibrə. bir 

nərsənin suyu, suyuqluğu çəkilirkən qalan köçəyi. 

çöküntü. - üzüm bəti. - çuğundur bəti. 1. pat. ağır nərsənin 

düşməsindən, bir nərsənin pis yıxılmasından çıxan 

gurultu. - pat düşdü. 1. şəb. çab. tez. iti. bət gəlisən nə 

xəbərdi. - bət gələn bət gedir.  

- bət salmaq: yıplamaq. ipləmək. iplə qıl aldırmaq·. 1. bətər. 

tünd. iti. bərk. ağır. təkəmiş. təkişi. təkimşi. təkimişi. tez. 

yeyin. ildam. yıldam. sabıq. çabük. çapıq. çapur. çalıt (> 

cəld (fars)). - bət bət: pat pat. bat bat. çabıq çabıq. - bətbət: 

batbat: tez tez. çapıq çapıq. tələsə tələsə.  

bət  bəd. bənd. bağtarı. bağat. sədd.  

bət  bənd. bağac. sədd. qandağ. qondaq.  

- bağac, sədd, bənd vurmaq: qandağlamaq. qondaqlamaq. 

qundaqlamaq.  

bətalət  batağlıq. batıqlıq. gəvşəklik. turğunluq. durğunluq. 

ağırlıq. - o durqunluqla, iş görülməz.  

bətbəxt  batqat.  
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bətçi  baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bağşı. bağıçı. bağşı. ırkıl. ırqıl. 

arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. 

görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. 

sehirçi. cadugər. kahin. 

bətçi  baxıcı. gözdərçi. falcı.  

bətçik  bağı. büyü. cadu. sehr.  

bətçilik  bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. 

arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. 

savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

bətdəmək  (< battmaq< batırmaq) yükləmək. salı vermək. sallamaq. 

aslamaq. ağıdırmaq. baslamaq. zorlanmaq. gücənmək.  

bətər  1. bax > batar. 1. <> butur. pətər < > təpər. batılan 

qoyulan quyulan yer. ev. qonut. batan. vətən. 1. aşırı. 

qıyaq. fövqüladə. mubaliğəli. yaman. yavuz. iti. yaklış. 

yavuz. bərk. yaman. şədid. şiddətli. çox sərt. əntiq. 

foquladə. xariqüladə. qıyaq. - qıyaq gözəl. qıyaq zəngin. - 

qıyaq bağadur. 1. badli. bədov. yeyin. batın. batın getdi 

batın gəldi. çevik. iti. çabıq. 1. alama. arman. 1. getgen. 

çətin. bərk. sıx. güc çax. aşırı. 1. < bat. batar <> bətər: 
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şiddətıi. güclü. batlı vurmaq. batlı addım: yeyin qədəm. batlı 

yeri: hızlı yeri. batlı: şişik. 1. soy. quşaq. tuxum. - bətərivə 

lə'nət: zatıva qara. 1. bat. bət. tünd. iti. bərk. ağır. qıyaq. 

qıyağ. şədid.  

bətər  ağır. yüksək dərəcəli. - ağır xəstəlik.  

- beş bətər: ən bətər. dahada pis. çox kötü.  

- çox bətər: bəsbətər. 

- kan, təlim, çox, bətər, qatı yalançı, aldadavac: kəzzab. 

bətərbet  yüzsüz. qüstax.  

bətərbetlənmək  qüstaxlanmaq. güstaxlıq edmək.  

bətərləşmə  - kəsəlin azması, kötüləşməsi, bətərləşməsi: qatmaq. 

qarmaq. qaymaq. pisə yönəlmək. - başlanğıcda bir kiçik 

şişiydi, ged gedə bir yoğun bezə qardı.  

bətərləşmək  1. bətərləşmək. pisəlmək. azmaq. kötüləşmək. - yara 

azdı. - ağrıları azmış. 1. olmazışmaq. yamanlaşmaq. 

pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. 

çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. 

çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. 

qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. 

itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. 
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ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

bətərləşmək  ağırlaşmaq. yavamaq. tərsinmək. tərslənmək. azmaq. - 

yara tərsindi. - kəsəl tərsindi.  

bətərlik  yavuzluq. bərklik. yamanlıq. şədidlik. sərtlik.  

bətgil  ( bətlənmiş). cehiz. qalın (yüklənmiş). - qalınlıq yıparmq: 

cehiz göndərmək.  

bətləmə  bədləmə. bəndləmə. bağlama.  

bətləmək  bədləmək. 1. baylamaq. (y <> ğ) bağlamaq. 1. çəkləmək. 

çək qoymaq. sədləmək. hədləmək.  
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bətlənmək  1. batlanmaq. güclənmək. 1. tüqülmək. tuqulmaq. əqd 

olunmaq.  

bətn  quşaq. göbək. nəsl. - beş göbəkdən bəri.  

bətn(ərəbi))  < batın. iç. gömlək. gömlük. gömək. göbək. soy. qan. 1. 

batin. yatın. iç. 

- bətndə olan: batini. içdərik. içdəri. içdən. içgin. özdərik. 

özdəri. özə, içə bağlı olan, özdə, içdə qalan bölüm. iççil. içək. 

gizli. 

bətov  1. batov. batro. batan. batar. qatı. sərt. güclü. zorlu. 1. 

uslu. huşlu. zirək. mahir. zəbərdəsd.  

bətrüş  batruş. bartuş. 1. quyuq. bərk. qəliz. gərik. (bərk xəmir, 

şorba, aş, palçıq). 1. bulanıq. bulğan. - batruş suv: bulanıq, 

lehli, zığlı su.  

bəttəmək  bətdəmək. 1. bağlamaq. tutmaq. qapamaq. soxmaq. 

uğratmaq. tutturmaq. giriftar edmək. - başımı bəlaya 

uğratdım. - bir qaya zivib yolu tutdu. 1. səddəmək. 

qapamaq. qapsamaq. tutmaq. yumutmaq. sədləmək. 

kəsmək. - dəliyi qapat.  

bətunə  köynək.  

bətzəmək  bədzəmək. bəzəmək. töşəmək. sərmək. sarımaq.  
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bəvasil  < basır. basur. 

bəvasil  < basur (< bas. basmaq). basrıq. basıq. basılmış nərsə. 

yançaqda dışarı basmış ət.  

bəy  bay. 1. baysar. bəyik. bəygil. bayqıl. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 1.kapitalist. 1.əfəndi. ağa. 1.bay. bəyik. baysar. 

pullu. mallı. dövlətli. devlətli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. 

qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. 

gərəksiz. 1.bəylik başçısı. kiçik devlət başqanı. baş. rəis. 

əmir. hakim. vəli. pirəns. paşadan kiçik, ağadan böyük 

qonum, dərəcə. ərkək. qoca. ər. kişi. 1.qospatın. 

qoslapın. əfəndi. 1. baş. qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. 

böyük görəvli kimsə. 1. nayib. nayib rəyis.  

- külxan bəyi: alvac. leylac. alovac. tulambarçı.  

- kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  
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- bəy arı: arı kovanında, başçılıq edən dişi arı. 

- boy bəyi: topcuq başlığı, rəisi.  

- el bəyi: el nayib rəyisi. 

- bəylər bəyi: iki tuğlu. 

- bəyə əli çatmayan, nökərin döğər: eşşəyə gücü yetməyən, 

palanın dövər. 

- eldə bulunur, bəydə bulunmaz: qarayaxa eldə tapılır bir 

çıxar, olsun ki yönəticilərdə olmasın.  

- qala bəyi: qala qaravulu.  

- tuğbəyi: donatım (dəniz güclərində) ən kiçi orunlu (dərcəli) 

görəvli.  

- ulu bəy: uluğ bəy: əmir kəbir.  

bəy  bıq <> bay <> buq <> biq. 1. ağa. rəis. buyruq. 1 cənab. 

sır. 1. idi. hörmət sahibi. böyük. böyk > beyk <> bəy <> 

bay. qurplı. varlı. bol. bolğanlıq. bardam. dardar. küyil. 

yitiş. irkin. 1. duru. açıq. qıl qışsız. təmiz 1. pırlaq. quş 

avamaq üçün işlədilən quş. 1. ağa. boyar. bolerbulr. - 

bəy kişilər: olanlara sayqı sözü ilə götürülmək. 1. 

boyalmış. boy başqanı. 1.  

- bəy törə: biy törə:: ali törə: əsgi qaraçay malqar΄da pirəns 
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souyndan gələnlərin məhkəməsi.  

- bəylər bəyi: bəylərin başçısı. bayraqtam. böyük pirəns.  

- bəybörki: süslü bəzəkli börk.  

bəyağa  ağa bəy.  

bəyarmıdı  iri, dadlı armıd çeşiti.  

bəyata  1.atabəy. 1.bəybaba. bəyəfəndi. sayqı duyulan yaşlı 

ərkək. 

bəybaba  bəyata. bəyəfəndi. sayqı duyulan yaşlı ərkək.  

bəybaşı  müdür.  

bəybəççə  bəy + biçək.  

bəybək  1. babək. bababəy. 1. sərbəst. özgür. igidlər igidi. 

çapğan. 1. bəbək. gilə.  

bəybəy  1. baybay. pəhpəh. bəhbəh. 1. afərin.  

bəybiçə  böyük xanım. xatın. evin xanımı.  

bəybikə  bayan. xanım. ayım. xoca bikə.  

bəyçağa  ağazada.  

bəydəm  baydam. sevinc. mutluluq. neşə.  

bəyə  tobya. səmrilmiş qısraq.  

bəyəfəndi  bəybaba. bəyata. sayqı duyulan yaşlı ərkək.  

bəyəfəndi  görgülü. centilmən.  
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bəyəği  bəyənilən.  

bəyən  sincab.  

bəyənc  sevinc.  

bəyəncili  razı. ( # toxat: narazı).  

bəyəndiri  sevdiri. tə'rif.  

bəyəndirmək  sevmək. tə'rifləmək.  

bəyənilən  bəğənilən. uyqun iyi. eyi. - sizə iyi deyir: bəğənilməz. 

mandır.bəiddi. ayıbdır.  

bəyənilən  bəyəği.  

bəyəniş  xoşa gəliş. yaranış.  

bəyənmək  bəyənmək 1. göz tutmaq. 1. sevinmək. çox bəyəndim: 

sevindim. təsvip edmək.  

bəyər  tanrı. allah.  

bəyiq  bəyik. bay. bəy. baysar. bəygil. bayqıl. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 
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yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 

bəyiqliq  bəyiklik. bəylik. baylıq. baysarlıq. zənginlik. gərəksizlik. 

varlılıq. devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq.  

bəyim  bayan. 1.qayğız. qadın. xanım. 1.bəqüm. soylu qadın. 

içə. əçə. bəygə.  

- gəlinbəyim: gəlinxanım. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan. duşizə. 

bəyim  bəgim. bəğim. bəyim. ayım. xanım.abla. bayan.  

bəyim  bəgim. bəqim. ağaca. bibi. ayım. xanım. xanım qız. 

xanım əfəndi. tarım. böyük qadın. təyzə. kiçik xanım. bəy 

xatun. subay xanım qız. türkan. bibi. ayım. xanım. - 

türkan xatun.  

bəyimli  - bəyli bəyimli: ərli arvadlı. qarılı qocalı. kişili dişili.  

bəyinləmək  bayınlamaq. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. 

abadlamaq. şənləndirmək.  

bəyinlik  bayınlıq. baylıq. bəylik. bayındırlıq. abadlıq. abadanlıq. 

mə'murluq.  

bəyirmək  baymaq. bayırmaq. varlanmaq. zəginləşmək.  

bəyqan  bayqan. bayqın. bəxtəvər. məsud.  

bəyqə  bəygə. içə. bəyim.  
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bəyqə  bəykə. 1.bəyim. xanım qız. kiçik xanım. bəy xatun. 

subay xanım qız. 1. əmi. ağay. əkəy. əki. əməki. tağa. 1. 

yarış. qoşuş (quruşmaq. qoşuşmaq. mərcləşmək).  

bəyqəc  bəykəc. baykaç. ulu xatın. xanım. ayım.  

bəyqəlmək bəygəlmək. ulalmaq. böyümək. qarası. görümü artmaq.  

bəyqəmə  bayqama. bağqama. güclü. quvvətli. qudrətli.  

bəyqənd  bəykənd. altunqayın baş kəndi.  

bəyqil  bəygil. bayqıl. bay. bəy. baysar. bəyik. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 

bəyqimi bəykimi. bəykəmə. güclü. zorlu. - bəykimi ağalar: güclü 

bəylər.  

bəyqir  bayqır. yabu. yük atı.  

bəyqir  bəygir. bağqır. yük heyvanı. - dolab bəygiri: dəğirman 

öküzü: xərmən öküzü: heç bir dəğişiklik, dönmə, yenilik 
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görməyən yaşam, kimsə, nərsə. təkdüzəy. bir düzəy. bisayaq ( 

< bir + sayaq: tür. cicür). bitür ( < bir + tür. cicür). monoton.  

bəyqir bəygir. enənmiş, iğdiş at. - ağanın bəygiri: ülkək. güstax. 

cəsarətli.  

bəyqişi bəykişi. xoca. qoca.  

bəyqoqan  bəkqoğan. bəkqovan (< bərk + qovan). ərqoğan (< ər + 

qovan). ərsalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib 

izləyib, sındıran ər. ərdalan.  

bəyləmək  1. hüküm sürmək. 1. bəliyə almaq. qəbul edmək. 1. 

biyləmək. bağlamaq. qaptamaq. ələ geçirmək.  

bəyləmək  baylamaq. bayınlamaq. bəyinləmək. bayındırlamaq. 

abadlamaq. şənləndirmək.  

bəylənmək  baylanmaq. bayınmaq. bayıqmaq. tumanmaq. 

tümənmək: (< tuqman. tuqan < tuq). varlanmaq. 

zənginləşmək. 1. bəy olmaq. bəylik tasarlamaq.  

bəylənmək  qul yiyələnmək. qullanmaq. zənginləşmək. 

bəylər  bayarlar. böyüklər. ulular. uluğlar. əşraf. ə'yan. ərənlər. 

ağalar. kişilər. - ərənlərin sağı solu olmaz: bəylər istəkləri 

kimi yaparlar. 

- bəylər bəyi: iki tuğlu. 
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bəyləşmək  beyləşmək. bəqmək. ilqaşmaq. sözləşmək. əhdləşmək.  

bəyləvçi  ərkli. hökümran. ərktü.  

bəyli  - bəyli bəyimli: ərli arvadlı. qarılı qocalı. kişili dişili.  

bəyliq  bəylik. baylıq. 1. bayarlıq. xanlıq. uluğluq. əşraf, ə'yan 

hikuməti. 1. kan. varlıq. gömü.mə'dən. 1. ərgənə. kan. 

mə'dən. 1. qəbalə. 1. xaqanın rəsmi buyruğu. 1. çək. 1. 

gərəksizlik. zənginlik. varlılıq. bəyiklik. baylıq. baysarlıq. 

devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq. 1.abad. bayındır. - dörd 

yanı bəylik: hər yanı bayındır, abad. 1.kapital. 1.baylıq. 

bayınlıq. bəyinlik. bayındırlıq. abadlıq. abadanlıq. 

mə'murluq. 1. içli. kanlı. mə'dənli. 1. kan. iç. mə'dən. 1. 

başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. istitaət. 

1. sərvət. mal. dövlət.  

- bəylik, baylıq uğru, uğuru: kapitalizm.  

- ağalıq, bəylik, devlət qapısı: eşik. dərbar. 

- bəylik başçısı: bəy. kiçik devlət başqanı. 

- dərəbəylik: könülxanlığı.  

- içidar yoxsul, özün bəyliyə vurur (varlı olmağın göstərir). 

- dərəbəylik qarabuğluq. qarabüklük.  
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- bəylik, dinclik yaşam sürən.gözü havada, günü bacada. 

- qarma bəylik: qovmlar hikuməti.  

bəyliq bəylik. baylıq. bəqlik. 1. əsgəri araç. 1. devləltə ayid olan 

topraq vergisi. 1. bollık. çoxlıq. kənlik. kanlıq. genlik. 1. 

çox para. kapital. - ölkə bəyliyi: ölkə kapitalı. 1. mülk. 

mə'dən. - bəyliklər: təbiyi sərvətlər. 1. bəxtyarlıq. bolçılıq. 

molçilik. tokçılıq dövlətlik. 1. bir bəyin yönətimi, yönətim 

yolu. 1. kan. xəzinə. - söz baylıq: söz xəzinəsi. 1. nəciblik. 

ağalıq. böyüklük. idarə.  

bəyliqçi bəylikçi. bəqlikçi. xan sarayının baş bitikçisi.  

bəymək  bəygəlmək: ulalmaq. böyümək. qarası görümü artmaq.  

bəyməz  bəkməz. qonaqlıq şarabı.  

bəynəmək  baynamaq. rifah.  

bəyrəm  bayram. badram. bədrəm. bəzrəm.  

bəysinmək  varlı kimi görkəzmək.  

bəysunqur  baysunqur. sunqur (şahin) çeşitindən yırtıcı bir quş.  

bəytaq  baytaq. payitəxt.  

bəytaş  elbaş. elin başı.  

bəyüq bəyük. böyük. bəzük. ( d < > y < > z) bədük. bayuq. 

bulğay. ulğay.  
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bəyüş  bayuş (< bəy. bay). mutlu. qutlu. uğruq. uğurlu. bəxtəvər. 

xoşbəxt.  

bəyütmək  ( y < > d < > z) bədütmək. bayutmaq. böyütmək. 

böyütmək. bulğaytmaq. ulğaytmaq.  

bəyz (ərəb)  (yumurta) <> bez: sınırların toplanıb yumaq olmasından 

oluşan yumruq.  

bəyzada  törə. təkin. əfəndi.  

bəyzək  bəzək. bədzək. naxış.  

bəyzəmək  bəzəmək. naxışlamaq.  

bəyzənmək  bəzəlmək. süslənmək. naxışlanmaq.  

bəz  bəz bez. ətlə dəri arasında bulunan bez.  

bəzəq  bəzək. 1.arıstalıq. 1.azin < yazın. yazıt. 1.bəzəmə. görk. 

bəsiş. 1.bəzəmə. süs. zinət. 1.çalar. süs. 1.səlqə. 

zovq.1.gəzik. əl sürmə. ənlik kirşan. 1.qalay. qondarma. 

qaplama. yasama. yalan. süni'. məsnoi.1.süs. çalım. 

sırqın. düzgün.1. süs. çəki. - dışı bəzək, içi təzək: dışı 

qalaylı, içi halaylı. - dolabın (dilabın) dışı. 1.qarç. qaraç. 

qaraş. süs. 1.arayiş. üzgöz. 1.bəzəş. süs. süsək. qalay. 

sıyqal. sığal. cila. aldatıcı görnüş. qaşqazaş. qaşqaraş. 

qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. arayiş. süs. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1990 

qarçın. təzyin. 1.yapqıc. yapcıq. yapşaq.taxı. çalaq. 

ək.əkik. əklik. əklənti. süs. barlaq.  

- bəzək olaraq, yazıların boşluqlarına qoyulan süs çeşiti: 

qarqacıq. 

- bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük 

qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. 

- gözdə olan bəzəkdir, içə keçdin təzəkdir.  

- içi təzək, üzü bəzək.  

- üzü bəzək, içi təzək.  

- yalançıq bəzək düzək edmək: çalaçatlamaq. kalafatlamaq. 

çalaqaplamaq. üzdən sığallamaq.  

- bəzək düzəksiz: sözsüz süssüz. olduğu kimi. 

- bəzək tükü: cığa. sorquc.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq. 

- ürək süsü, könül bəzəyi: ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi 

(əğləcəsi): sevgili.  

- xaçbəzək. xaçsüs. 

- süs bəzək nərsələri: asdal. yasdal. asqal. yasqal. - boyuna, 

qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr: asdal. 

yasdal. asqal. yasqal.  

- süs, bəzək gülü, aracı, nərsəsi: süsən. 
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bəzəq bəzək. bəyzək. {(< bəs). bəsəmək <> bəzəmək}. 1.( z <> s ) 

bəsək. bezək. bədzək. süs. bəsək. ( s <> z ) bəzək. 

bədzək. süs. donat. don. ton. təzyin. - donlu donatlı ev: 

bəzəkli ev. 1. bəyzək. bədzək. naxış. süs. saruq. sarıq. 

sarquq. sayvan. seyvan. çıxıntı. damla. tamla. oyma. 

sıçaq. saçaq ( saç <> aç # iç ). 1. allıq. gəlşik. örək. hörək. 

oyqaq. oya. bəzək. süs. zinət. incik mıncıq. təzyinat. hər 

çeşit bəzək işləri. 1. albutu. süs. 1. naxış. - bəzizlik ev: 

bəzəkli, süslü ev. 1. yalandan iş. yaldız. üstün görü iş. 

üstün gör işləmə. göz boyama. solaylama. qolaylama. - 

onun diplomu bir yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız. - yalançı, 

üzdək (səthi) süs, bəzək: qalay. şişik. kova. qaval. - bildiyin 

bu qədər, qalayın nərədən. - atalıq qalayı kişiyə yaramaz: 

atasının ad sanına güvənmək (sevinən) kişiyə yaraşmaz.  

- üzə vurulan bəzək düzək: üz yazısı.  

bəzəqçi  bəzəkçi. 1.bəzəməçi. bəzəyici. bəziyən. süsləyici. 

süsləməçi. süsləyən. donatcı. donatıcı. donatan. 

donayan. nəqqaş. 1.düzgünçü. süsçü. süsləyən. 

1.üzgözçü. arayişgər. 
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bəzəqçi bəzəkçi. 1.asqıçı. məşşatəgər. 1. yaldızçı. ayna daraxçı. 

yazmaçı. yazıçı. süsəş. məşşatə. gəlinlərin, qadınların 

üz gözünə boya yaxan, yapışdıran kişi. arayişgər. 

məşşatə.  

bəzəqçilik  bəzəkçilik. üzgözçülük. arayişgərlik.  

bəzəqiş  bəzəkiş. bəzəyiş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. süslənşik. 

süsəniş. süsləniş. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. 

düzəniş. görnüşük. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon.  

bəzəqləmək  bəzəkləmək. 1.bəzəmək. süsləmək. donatmaq. 

təzyinləmək. naxışlamaq. 1.bəzəmək. süslətmək. 

donatmaq. donamaq. donatlamaq. təzyinləmək. 

1.düzgünləmək. düzgün sürmək. süsləmək. 

bəzəqləniş  bəzəkləniş. bəzəniş. bəzənmə. donalma. donanma. 

donatış. donayış. donanış. arayiş. arsayış ( < araslanmaq. 

arınmaq.). süsləniş. süslənmə. təzyinləniş. təzyinlənmə.  

bəzəqlənmək  bəzəklənmək. 1.bəzənmək. süslənmək. donanmaq. 

donalmaq. təzyinlənmək. 1.düzgün sürünmək. 

süslənmək. düzgünlənmək. dizginlənmək. 
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bəzəqli  bəzəkli. oyalı. müzəyyən. nəqş o niqarlı. düzgünlü. 

süslü. ənli kirşanlı. - düzgünlü qız aldı ürək əlimdən.  

- süslü bəzəkli: qalaylı. hay küylü.  

bəzəqli  bəzəkli.1.bəzəmli. süslü. naxışlı. dekoratif. 1.süslü. 

cicili.1. qatlı. qartlı. süslü. 1. qaraçlı. qaraşlı. qarçlı. süslü. 

1. işləmə. işləmli. sırma. sırmalı. süslü. 

- bəzəkli düzəkli: qalaylı sığallı.  

- gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli 

geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

bəzəqliq  bəzəklik. gözəllik. arsayışqa. arayişqah.  

- süslük, bəzəklik gərəçləri, nərsələri: qapar. qabar. 

bəzəqliq bəzəklik. yaraqat. süslük. zinət eşyası. cehiz.  

bəzəqsiz  bəzəksiz. süssüz. düz.  

bəzəqsiz bəzəksiz. quru. alıqsız. gəcsiz. - quru duvar.  

bəzəqtüzək bəzəkdüzək. - aldatıcı bəzək düzək: alayış.  

bəzələn  görklənən. bəsilən. 

bəzəlmək  bəyzanmaq. süslənmək. naxışlanmaq.  

bəzəmə  - min kərə boya, min kərə bəzə, dünənki köhnədir, bu günkü 

təzə. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

1994 

bəzəmə  1. bəzəşik. bəzəniş. bəzəkiş. bəzəyiş. süslənşik. süsəniş. 

süsləniş. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. 

görnüşük. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon. 1. bəzək. görk. bəsiş. 1. bəzək. süs. zinət. 

bəzəmə  tonatma. donatma. süsləndirmə. təzyin.  

bəzəməçi  bəzəkçi. bəzəyici. bəziyən. süsləyici. süsləməçi. 

süsləyən. donatcı. donatıcı. donatan. donayan. nəqqaş. 

bəzəmək  (< bəs). bəsləmək. alışdırmaq. tutşturmaq. calaştırmaq. 

qarışdırmaq. dəgişdirmək. allı dürlü edmək. yaraşdırmaq 

bəsəmək. bəsləmək. yasamaq. sanlamaq. donamaq. - 

bəzəndi qüzəndi: bəzəndi düzəndi.  

bəzəmək  1. bədzəmək. arsanlanlamaq. arsatlamaq. arastlamaq. 

arıtlamaq. tüzətmək. düzətmək. töşəmək. sərmək. 

sarımaq. yasmaq. yatsamaq. süsləmək. örtmək. 

düzmək. yapmaq. 1. bənizləmək. mənizləmək. 

bəyzəmək. naxışlamaq. 1. casamaq. süsləmək. yapmaq. 

düzənlənmək. omaqlamaq. umaqlamaq. süsləmək. 

sımarlamaq. sığqarlamaq. süsləmək. 1. süsləmək. 

düzənləmək. qaplatmaq. qaplamaq. qalpatmaq. 

qalpamaq. tonatmaq. donatmaq. təzyin edmək. 
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süsləmək. yaxışdırmaq. təzyin edmək. yaldızlamaq. zinət 

vermək. təzhib edmək. yaratmaq. toxumaq. düzəltmək.  

- otaqları nə gözəl yaraşdırmısız.  

- evi qalpatladıq. - bu qoca qarı özün nə qalpatıb durur.  

- nərsə üzərinə tel, pul, topuz çivi vurmaq, işləmək: qaqmaq. ( 

q <> t ) taqmaq. - altın gümüş qaqılı nərsə.  

- üzdən, yalandan səthən, süsəmək, bəzəmək: qalaylamaq.  

bəzəmək  1.bəzəkləmək. süslətmək. donatmaq. donamaq. 

donatlamaq. təzyinləmək. 1.araidən (fars) < aramaq. 

yaramaq. yararlamaq.1.arastən (fars). yaraslamaq. 

yasarlamaq. 1.arıstamaq. arıtlamaq. 

süsətmək.təmizləmək. 1.bəzəkləmək. süsləmək. 

donatmaq. təzyinləmək. naxışlamaq. 1.döşəmək. 

süsləmək. qoşamaq.1.görkləndirmək. bəsləmək. 

tumarlamaq. şumarlamaq.1.qəşəkləmək. gəlşikləmək. 

yaxımlamaq. 1.yaldızlamaq. təzyin edmək. 1. yapılatmaq. 

yapıtlamaq. yapılamaq. çapıtlamaq. çapılamaq. 

süsətmək. süslətmək. donatmaq. 1.döşəmək. düşürmək. 

süsləmək. qoşamaq. - boru döşəmə: lülə çəkmə.  

bəzəməklik  görkməklik. bəsləməklik. 
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bəzəmən  çıraylık. gəlişgən. yasanğan. söyyəngə. cila.  

bəzəmli  bəzəkli. süslü. naxışlı. dekoratif.  

bəzən  sünni. məsnoi. bəzək. süs. zinət.  

bəzənə  - özənə bəzənə: həm də nəcür: yerli dibli. böyük bir özənlə. - 

özənə bəzənə döğüb əzdim. 

bəzənib  - bəzənib düzənib geyinmək: taxılmaq. qaqılmaq. çağılmaq.  

bəzəniş  bəzənmə. bəzəkləniş. 1.donalma. donanma. donatış. 

donayış. donanış. arayiş. arsayış ( < araslanmaq. 

arınmaq.). süsləniş. süslənmə. təzyinləniş. təzyinlənmə. 

1.süsləniş. arayiş. arsayış. donatış. 1.süsləniş. diziliş. 

düzülüş. düzülmə. dizilmə. döşəniş. düşürüş. 

bəzəniş  bəzəşik. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. süslənşik. süsəniş. 

süsləniş. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. 

görnüşük. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon.  

bəzənmə  bəzəniş. bəzəkləniş. donalma. donanma. donatış. 

donayış. donanış. arayiş. arsayış ( < araslanmaq. 

arınmaq.). süsləniş. süslənmə. təzyinləniş. təzyinlənmə.  

bəzənmək  ( n <> l ) 1. bəzəlmək. süslənmək. naxışlanmaq. 

bəzənmək. qoyanmaq. qoyunmaq. qozanmaq. 
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süslənmək. - bəzənib qozanmaq. 1. bəzqənmək. 

qurtalmaq. qutanma. qutanmaq xoşbəxt olmaq. 

fərəhlənmək. 1. naxışlamaq. əsriləmək. süsləmək.  

bəzənmək  1.düzülmək. dizilmək. süslənmək. döşənmək. 

düşürünmək. 1.bəzəklənmək. süslənmək. donanmaq. 

donalmaq. təzyinlənmək. 1.düznmək. süsənmək. 

süslənmək. 1.yaldızlanmaq. təzyin olunmaq. 1. 

pırlaqlanmaq. süslənmək.  

bəzənmiş  düzgün. yasanmış. süslənmiş. hazırlanmış.  

bəzər  ( z <> d ) bədər. ziynət.  

bəzəş  bəzək. 1. süs. süsək. qalay. sıyqal. sığal. cila. aldatıcı 

görnüş. 1. arayiş (fars) < arayış. yarayış. yararış. 

- dəvə bəzərəm, belə gəzərəm. 

bəzəşiq  bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. süslənşik. 

süsəniş. süsləniş. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. 

düzəniş. görnüşük. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon.  

bəzəşmək  yasamaq. - bəzək bəzəmək: süsləmək.  

bəzətən  bəzətgən.  

bəzəti bəzədi. göyçil yaqut.  
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bəzətmək  süslətmək.  

bəzəyən  soslan. - soslan daş: qıranit.  

bəzəyici  bəziyən. bəzəkçi. bəzəməçi. süsləyici. süsləməçi. 

süsləyən. donatcı. donatıcı. nəqqaş.  

bəzəyiş  bəzəkiş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. süslənşik. süsəniş. 

süsləniş. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. 

görnüşük. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon.  

bəziq bəzik. bezik. titrək. titrəm. - o bəzik bəzdi: o tir tir titrədi.  

bəzimək  keflənmək. əğlənmək. könül əğləndirmək.  

bəzinç  yumağ.  

bəzir  bəzir. bürür. büzür. bürgək. büzgək. tuxum. dənə.noxud 

kimi dənələrə verilən ad. mağaşar.  

- sarılı gəzir, hər yanı bəzir.  

- bəziryağı: yağlıboyada işlənən kətən yağı. 

- astarın gizir (gizlədir: saxlır), üzün bəzir. 

bəzirqan  sarıt. satır. tacir. təcimən. satıcı.  

bəzirqan bəzirqan. tacir. karvan. arğış.  

bəziryağı  bəzir. yağlıboyada işlənən kətən yağı.  
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bəzistan  bədəstan. bədəstən (< bəzəmək). bəzəkli süslü, bahalı 

dəğərli, qızıllı gümüşlü nərsələr satılan örtülü, qapalı 

qapılı çarşı.  

bəzişmək  bəzənmək. süslənmək.  

bəzitqən  bezitən.  

bəzitmək  titrətmək. üşütmək. sarsıtmaq. təprətmək.  

bəziyən  1.bəzəkçi. bəzəyici. bəzəməçi. süsləyici. süsləməçi. 

süsləyən. donatcı. donatıcı. donatan. donayan. nəqqaş. 

1.döşəməçi. süsləyən. 

bəzqəq bəzgək. qalayçı. üzdək. süsüc. üzdə göstərən. üzdək, 

səthi, təməlsiz köksüz iş yapan kimsə. saxtakar.  

bəzqəqliq bəzgəklik. qalayçılıq. üzdəklik. süsüclük. təməlsizlik 

köksüzlük. saxtakarlıq.  

bəzqənmək  bəzənmək. qurtalmaq. qutanma. qutanmaq xoşbəxt 

olmaq. fərəhlənmək.  

bəzm  yığıncaq. yığva.  

bəzük  ( z < > y <> d) bəyük. bədük. böyük. bayuq. bulğay. 

ulğay.  

bıcı  - bıcı bıcı: (cocuq dilində) yuğunma. yıxanma.  

- bıcı bıcı yapmaq: yuğunmaq. yıxanmaq. 
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bıcıl  aşıq gəmiyinin altında ki kiçik gəmik. bu gəmiklə 

oynanan oyun.  

bıcılqan  at, sığırın qıçında, ayağında görünən irinli, qızamıq 

yara. azımış yara.  

bıcın  biçin. piçi. becen. meymun.  

bıcıq  bıdıq. biçiq( < biçmək). 1. tıqnaz. qıssa. bodur. bırcır. 

biçgik. kiçik. 1. məmə ucu.  

bıcır bıcır  qıvrım qıvrım. biçik biçik. burum burum. dalqalı dalqalı. 

dal dal.  

bıcırğan  dəmiri ağartma ayqıtı.  

bıçaq  biçek. pıçaq. biçici. bıçma aracı. kəsən. çapğıç. 

kərçiləyən. gəzlik.  

- bıçaqlıq tüşürmək: əməğinin qarşılığını alamamaq.  

- ullu bıçaq: qılıc.  

bıçaqlamaq  biçəkləmək.  

bıçası  biçəcək. kəsirqic.  

bıçıl  1. biçil. iğnənin dəliğində qalan iplik parçası. 1. bəcəl. 

biçilmiş. iğdiş. əxdə. xədim.  

bıçılmaq  kəsilmək.  

bıçılqan  bıçılqın. bıçqıl. çat. çatlaq. yarıq.  
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bıçılqın  bıçılqan. bıçqıl. çat. çatlaq. yarıq.  

bıçınmaq  biçinmək. doğrunmaq.  

bıçıq  baçıq. bəçik. bıçğaş. ( 1 < biç. söz biçmək. kəsmək. 1 < 

metatez > bağ. bağaç. bağıc. bağlantı) neçə kimsə, ölkə 

arasında yapılan and, bağlantı. sözləşmə. və'də. əhd. 1. 

buçuq. biçik. 1. burnunda çapığı olan. 1. arac. ayqıt. 

əbzar. 1. buçuq. pıçıq. pıçaq. çala. yarı. yarım. ala.  

bıçış 1. biçiş. 1. sovğat. töhfə.  

bıçışmaq  biçişmək. kəsişmək. ayrışmaq.  

bıçma  biçmə. kəsilmiş. - biçmə yorıncqa: biçilmiş yonca.  

bıçman  başman. biçman. pışman. kədərli. hüzünlü.  

bıçmaq  biçmək. kəsmək. kəstirmək.  

bıçqa  püsgə. bir barmağı, başbarmağa tutturaraq vurulan 

cıqqa, çıppa, zərbə.  

bıçqaş  bıçğaş. bəçik. bıçıq. bağaç. bağıc. bağlantı. sözləşmə. 

and. və'də. əhd.  

bıçqəmləmək  biçkəmləmək: bəçkəmləmək: pərçəmləmək.  

bıçqı  biçgi. buxcu. ( < biçmək). iki, qoşa saplı ərə, təstərə. 

ağzı incə ərə.  

bıçqı  təstəre.  
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bıçqıl  çat. çatlaq. bıçılqın. bıçılqan. yarıq.  

bıçqılamaq  biçgiləmək. biçmək. ərələmək. 

bıçqılamaq  biçmək. pozmaq: irpəmək.  

bıçqın  biçgin ( < biçmək). çapqın. çalamıt. külxanbəyi. 

tulanbarçı. tünambarçı. haylaz. yaramaz. gobud. 

qolçomaq.  

bıçqu  bıçqı. bıçaq.  

bıçquç  qırqı. qıftu. qıpıt. sındı. sındu. qəyçi. qayçı.  

bıçturmaq  biçtirmək. kəstirmək.  

bıçuq 1. biçuq. yarım. nisf. - bir buçuq: yarım qədər. - bir buçuq 

yarım: bir yarım. birə at üstünə yarım. 1. buçuq. bölək. 

bölük. puçuq. parsa. parça. kəsik. parçalanmış hər şəyin 

yarısı. kəsək. kəsik. kəs. çart. parça. parsa. tikə. tikim. 

tikü. tikir.  

bıjıltamaq bıjıldamaq. köpürmək. suyun köpürərək axması.  

bıjıltavuq bıjıldavuq. köpüklü.  

bılaq bılağ. biləvş. bilöv. biləku daşı. qıraq.  

bılar  bunlar.  

bılaxı  birə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bılay  böylə. - bılay arı: bu tərəfə. - bılayda: burada. - bılaydan: 

buradan. - bılaytın: bu tərəfə doğru. buradan.  

bılırqi  bildirki. əski.  

bılok  < bölük. yığın.kütlə. kitlə. tudə. bitişik yapılar. topluluq.  

bılokaj  < bölükəc. bölümə. bağlama. nərsəni, nərsələri 

başqalarından ayırma. quşatma. qurşaqlama. mahasirə. 

yığnama.  

bıloklaşmaq  bölükləşmək. neçəsi birgişib, kəndilərin başqalarından 

ayırmaq. qurup oluşturmaq. quruplaşmaq. qurlaşmaq. 

quruşulmaq.  

bıltır  bax > baldır. bildir. keçən yıl.  

bıltıraq bıldıraq. yapraq.  

bıltırcın bıldırcın. bildirçin.  

bıltırın  bıldırın. bildirin. keçən, öncəki il.  

bılturma  heyvanların sevərək yediği sarı başlı dadlı bir bitgi.  

bına  bınğa. bunğa. buna.  

bınar  bınğar. bunğar.  

bınqa bınğa. bına. bunğa. buna.  

bınqar bınğar. bınar. bunğar.  
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bınqıl  - bınqıl bınqıl: banğıl banğıl: çox tombul, şişman, hoşur < 

qoşur <> qocur. dolqun.  

bınqıltamaq  bınqıldamaq.çalxalanmaq. oynamaq. titrəmək. (ət, su, 

suyuq nərsələr kimi). 

bınqıltamaq bınğıldamaq. yavaşca titrəmək.  

bınqıltaq bınğıldaq. əngək. yafuq. cocuq təpisinin yumşaq yeri.  

bıq  1. bük. güc. - ötə mıklı: çox güclü. 1. < metatez > kibi. kimi.  

- bıqına doymaq: qanıqmaq. qatıqmaq.  

bıq  tıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. 

yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. 

qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. qəbeh.  

bıq bığ. bax > buğ.  

bıqan  bıkan. - qanıqsamaqla yaşamdan dad alanda var, dadsız 

qalıb bıqanda var.  

bıqanış  bıqanış. bıqmış. qalmış. düşgün. sökük. yarıq. yalız. 

yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.  

bıqcaq  pıqıcaq. pıçaq. yarı yarpı. yarısı. yarım. yarı. çala. ala.  

bıqçınma  incimə. ağrıma.  

bıqəli  taxıl qoymaq üçün yapılmiş taxdadan böyük sandıq.  

bıqı  bıqı. bükü. məlal.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bıqıc  bıqıc > meşə (< bıqmaq). qtıxmas. tıxmaz > tımas. tıxcıq 

(< tıxmaq). (> timas (fars)). orman. cəngəl.  

bıqıldamaq  çalqalanmaq.  

bıqılma  bıqma. bıqıntı. bezilmə. bezmə. bezarmış. usanc. 

usanma.  

bıqılmaq  bezgilmək. usanılmaq.  

bıqılmaq  bıqmaq. bezilmək. bezmək. usanılmaq. sıxılmaq.  

bıqılmış  bezar bitgin. usanmış.  

bıqın bıxın. buxun. 1. böğür. boş böğür. 1. buxun. yanbaş. 

qaburqa.  

- bel bıxın.  

bıqınmaq  bıqınmaq. ıkınmaq. susmaq. hoplamaq. hop tutmaq.  

bıqınmaq  bıqınmaq. usanmaq. bezginmək. bezikmək. didinmək. 

tirtinmək.  

bıqıntı  bıqındı. durğunluq. yorqunluq. utanış. usanış. - onun bir 

durğunluğu vardır.  

bıqıntı  bıqma. bıqılma. bezilmə. bezmə. bezarmış. usanc. 

usanma.  

bıqıntılı  bıqmış. bıqqın. bezmiş. bezikmiş. bezarmış. usanmış.  
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bıqıq  bıxıq. bitgin. bitmiş. bitik. bıqqın. tükənmiş. zarımış. 

gücsüz. yorqun arqın. halsız. tabsız. daynaqsız. taqətsiz. 

bıqıq 1. bikik. bükük. bağlı. bənd. mərbut. 1. boğaz. buruq. 

bükük. sıxıntı. dolqun. doluq. dolqaq. qıyınlıq. qınlıq. 1. 

qanıq. doyuq. doyqun. 1. bıxıq. beziq. biziq. təzyiq. 

sıxlıq. fişar.  

bıqır  bıqmış. bezar. usır. usanmış.  

bıqış  1. bıqıntı. bezmə. beziş. usanc. 1. tənəffür. nifrət.  

bıqışmaq  bezişmək. usanmaq.  

bıqıt  pıkıt. quyuq. kifir. kəsif. qatıl. qalın. aşıq.  

bıqıtlanmaq  bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqtalanmaq. kədərlənmək. 

üzünlənmək. hüzünlənmək.  

bıqıtlıq  bıqıtlıq. pıkıtlıq. pıxtılıq. quyuqluq. quyuluq. kifirlik. 

kəsafət. qatılıq. qalınlıq. aşıqlıq.  

bıqıtmaq  bükütmək. doydurmaq. doldurmaq.  

bıqma  1. bıqsəyiş. qanıqsayış. qanıqsıyış. yoruluş. tənğsəyiş. 

1. bıqılma. bıqıntı. bezilmə. bezmə. bezarmış. usanc. 

usanma.  

bıqma  sümük.  
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bıqmadan  börü cortuv: börü yortuv: yorulmadan. durmadan. 

mütəmadiyən. dəvamlı.  

bıqmaq  (< qıp. qıb < kip < qab) (tıqmaq. dığlamaq. bitmək. dolmaq. 

doymaq). 1. qapatmaq. bağlamaq. bunalmaq. yorulmaq. 

bezikmək. qanıqsamaq. soğumaq. usanmaq. berçikmək. 

könikləmək. 1. bax > bükmək. bekmək. bükmək. əyilmək. 

diz qırılmaq. dizi bükülmək. biqin: əyri. bıqı: əymək. qırmaq. 1. 

yağlı yeməkdən bıqmaq. yalğmaq. yağqılmaq. qanmaq. 

1. yalğmaq. yanğılmaq. qanmaq. yağlı yeməkdən 

bıqmaq. 1. bezmək. turulmaq. durulmaq. yorulmaq. 

tuqunmaq. tükünmək. usanmaq. büşmək. bezmək. 

ulınmaq. ulunmaq. usanmaq. qıvrılmaq. doymaq. - işdən 

büşüb dardıq: bezdik. 1. ərikmək. irikmək. irkinmək. 

yorulmaq. irikmək. irgənmək. usanmaq. - irikdim bu boş, 

çağırsız yerdə. 1. əriqmək. sıxılmaq. usanmaq. qacığmaq. 

usanmaq. yılmaq. qamamaq. qapamaq. istəksizləşmək. 

istəyini itirmək. soğumaq.  

bıqmaq  1.bezmək. bezginmək. bezarmaq. cana doymaq. 

usanmaq. sıxılmaq.1. bezmək. dözəməmək. dolmaq. 1. 

cana doymaq. usanmaq. ayaqdan düşmək. 1. 
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qanıqsımaq. qanıqsamaq. yorulmaq. təngə gəlmək. 1. 

qanmaq.1. qına gəlmək. qınaqmaq. doymaq. usanmaq. 

1. sarsmaq. 1. əsmək. usanmaq. 1. qanmaq. qarmaq. 

doymaq.  

- dirlikdən bezikmək, bıqmaq, doymaq: yaşama küsmək. - 

yaşamına küsəndən nə gözlənir. 

- çox söyləməkdən bıqmaq: dilində tük bitmək. - yenin 

silkəmək: xaz keçmək. bıqmaq.  

- söz verdin tutmadın, hər yerə parçalanmaqdan 

bıqmadınmı. 

- çox bıqmaq. içdən usanmaq. 

bıqmaz  usanmaz. yorulmaz.  

bıqmış  bıqır. bezar. usır. usanmış.  

bıqmış  bıqmış. 1. turğun. durğun. yorqun. utanclı. usanclı. 

usanmış. - onun durğunun görməmisən. 1. bezgin. üzgün. 

usanmış. mə'yus.  

bıqmış  bıqmış. bezgin. usanmış. umacsız. ümidsiz. bıqqın. 

bıqıntılı. bezmiş. bezikmiş. bezarmış. bıqanış. qalmış. 

düşgün. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. bıqqın. bezmiş. 
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bezgin. bitgin. dolmuş.  

- canına bıqmış: cana doymuş. 

bıqnıq  quyruğu kəsilmiş heyvan.  

bıqqın  1. bitgin. bitmiş. bitik. bıxıq. tükənmiş. zarımış. gücsüz. 

yorqun arqın. halsız. tabsız. daynaqsız. taqətsiz. 1. 

bıqmış. bıqıntılı. bezmiş. bezikmiş. bezarmış. usanmış. 

bezar. bezgin. çalız. çalaz. dincsiz. rahatsız. bezgin. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. açılaz. aciz. bıqmış. bezmiş. bezgin. bitgin. 

dolmuş. 

bıqqınlıq  1. bezginlik. 1. qarqınlıq. qarqılıq. darqınlıq. - bu 

yeməkdən qarqınlıq gəldi.  

bıqqınmaq  boğumsanmaq. bunğalmaq. bunalmaq. - dumandan 

bunaldı.  

bıqram  bayram (bıqmaq: yığmaq). yığıncaq. toplanış. toy.  

bıqraq 1. bayraq. ələm. yalavuz. yala. börkün qırağına tutulan 

boyalı, qırmızı ipək parça. 1. buğrıl. bıqrıl. tıxa basa dolu 

olan.  

bıqsəyiş  bıqma. qanıqsayış. qanıqsıyış. yoruluş. tənğsəyiş.  
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bıqsınmaq  tıqsımaq. qarşı qoymaq. sızlanmaq. halından şikayət 

edmək.  

bıqtalanmaq  bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqıtlanmaq. kədərlənmək. 

üzünlənmək. hüzünlənmək.  

bıqtalaşmaq  uyunmaq.  

bıqtı  - qan bıqtısı: dolmaqan. donmaqan. qandolması. qan 

ləxdəsi. 

bıqtı  bıxtı. qax. suyun çəkmiş ət. qurutulmuş.  

bıqtır  bıqdır. büktür. bıdır. göbək. qarın.  

bıqtıracaq  - bir nəsəni bıqdıracağına uzatmaq: belini gətirmək. 

bıqtıran  - az danışmağıyla çevrəsin bıqdıran: qanqurudan. 

vurdumduymaz.  

bıqtıran bıqdıran. bıqdırı. usandırıcı. usandıran. usdıran. bezdiri. 

bezdirən.  

bıqtırı bıqdırı. bıqdıran. usandırıcı. usandıran. usdıran. bezdiri. 

bezdirən.  

bıqtırıc  bax > bıqdırıcı.  

bıqtırıcı  - gərəksiz, sıxıcı, bıqdırıcı işləmə, söyləmə.  

- bəğəniməyən, bıqdırıc dad: dadsız. tamsız. qabaq dadı.  

- bıqdırıc gəvəzəlik: dikinə daraq: dikinə tıraş.  
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bıqtırıcı  bıqdırıcı.bezikdirici. bezdirən. bezdirici. usandıran. 

usandırcı.  

bıqtırmaq  bıqdırmaq. 1. sıxmaq. qabaq dadı vermək. utanc usanc 

verməyə, dadsızlığa, duzlanmağa başlamaq. 1. 

əsnətmək. usandırmaq.  

- çox danışıb usandırmaq, sarsıtmaq, bıqdırmaq. qafa 

ütüləmək. qafa şişirmək. qafa qazmaq, qazımaq. gəvəzələyib 

baş aparmaq. 

bıqtırmaq  bıqdırmaq.qınamaq. usandırmaq.  

bıqtırmaq 1. çalqıtmaq. yalqıtmaq. yanqıtmaq. yormaq. 

usandırmaq. bezdirmək. 1. keçəl edmək. keçələmək: 

bezdirmək. bezikdirmək. boğumsatmaq. bunatmaq. 

bunğatmaq. - duman bizi bunaltdı. 1. todqurmaq. 

doyurmaq. tuqurmaq. 1.əriqdirmək. usandırmaq. 

səriltmək. usandırmaq. 1. bırakmaq. daşlamaq. 

dışlamaq. taşlamaq.  

bıqtırtmaq  bıqdırtmaq.dilə gətirtmək. söyləndirtmək. dilləndirtmək. 

deməyə gətirtmək. 

bıranqar  ordunun sağ qolu. (ordunun sol qoluna cuvanqar).  
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bıraq  barat. bir yazılı kağız bir paranın almaq yaxud vermək 

həqqini başqa birinə verir.  

bıraq  bırax. 1.boş ver salı ver. 1. ancaq. yalnız. təkcə. təhcə. 

tənğcə. (> tənha (fars)). təki. səkcə. yalın. təki. fəqət. 

gəlgələlim. tuttutalım.  

- bırax görək səndə.yaxcıda səndə. haydisəndə!. 

bıraqan  bıraxan. atan. qoyqaran. qoyqaran. tərk edən.  

bıraqılamamaq  bıraxılamamaq. (nərsənin bolluğundan, sıxlığından, 

girginliyindən, gərginliyindən) dal qoyulamaq. dala 

qoyulamaq. iləriləməmək. aşılamamaq. keçiləməmək. 

yeriləməmək. göz yumamaq, yumammamaq. 

vazkeçiləməmək.  

bıraqılış  bıraxılış. verdiş. bərnamə.  

bıraqılmaq  bıraxılmaq. keçilmək. dal qoymaq. dala qoymaq. 

ilərmək. aşılmaq. yerimək.  

bıraqılmış  - ayışa, dinlənməyə bıraxılmış tarla: qurut. qarot.  

bıraqımçı  bıraxımçı. - iş bıraxımçı: işdaşlayan. 

bıraqıntı  bırağındı. 1. limanı qorumaq üçün dənizin qıyılarına 

buraxılan, atılan daşlar, qayalar. 1. bir yana buraxılan, 
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yanlanan nərsələr. tərk olunmuş nərsə. 1. yaramaz 

nərsə. artıqlama.  

bıraqıntı  bırakıntı. buraxılmış. qoyulmuş. qonulmuş. sürüklənərək 

gətirilmiş nərsə.  

bıraqır  bıraxma. yol açma.  

- kişini öz öldürməsinə bıraxan (nədənlərdən, iç sıxıntısının 

çoxluğu, qabalığı, içduyu sorquların buruşuqluğu, yanıt tapa 

biləməməsi olabilir.  

- bu yol bizi böyük qanca bıraxdı.  

bıraqış  bıraxış. 1.istixrac. 1. durduruş. dayalış. qapalış. 1. ara. 

tənəffüs. antırakt. fasilə. 1. tə'til. bağlı. 1. tə'tilat. vəkans. 

1. bıraxlış. bıraxlıq. ayrılma. ayrılış. ayrayış. infisal.  

bıraqışma  burakışma. mutarikə. atəşkəs. atəşbəs.  

bıraqıvermək  ötüzmək. salıvermək. keçirivermək.  

bıraqlıq  bıraxlıq. bıraxış. bıraxlış. ayrılma. ayrılış. ayrayış. infisal.  

bıraqlış  bıraxlış. bıraxış. bıraxlıq. ayrılma. ayrılış. ayrayış. infisal.  

bıraqma  bıraxma.1.düşmə. sınım. qaptırı. vermə. boyun əğmə. 

riza. təslim. 1.qoyma. atma. 1.durdurma. qaldırma. ibqa. 

1. qoyma. - atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar, qoyar. 1. 

boyun əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. 
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yeniliş. uyma. müti', təslim olma. vermə. qaptırı. inqiyad. 

- əldən qoyma, bıraxma: qaçırrma. itirmə. 

bıraqmadan  bıraxmadan. durmadan. qırılmadan. keçməksizin. 

gözətmədən. güzəşmədən. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. 

qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım 

altında saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - 

qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər. 

bıraqmalıq  bıraxmalıq. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. boşluq. 

gəvşəlik kəmçilik. engillik. engisəmə. yeğnisəmə. 

yengisəmə. ağırlıq. ərinlik. yaltalıq. önəmsəməmə. 

yeğsəməmə. ehmal.  

bıraqmamaq  bıraxmamaq. 1.ortadan yox edmək. aparmaq. götürmək. 

qaldırmaq. 1. ötürməmək. qorlamaq. qorumaq. 

əngəlləmək. 1. qoymamaq.  

- hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, qalan iz: qaçaq. 

- oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü qaçaqla doluydu, bəlli 

bir izi seçə bilmədik. 
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- nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), 

devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti: dönəcə. dönəncə. qırafik 

cızıq, xətt.  

bıraqmaq  - geriyə bıraqmaq: qaldırmaq.  

bıraqmaq  1. atmaq. - postaya nə bıraqmalıyıq. 1. boşamaq. - 

qadınıvı bıraq. 1. tərk edmək. - bu odanı bıraq. - siqarı 

yarından bıraqmalısın. 1. qomaq. ötürmək. vermək. vəz' 

edmək. - bunu hara bırakım. - qanun bırakdılar. - onu mənə 

bıraq. - paranı banga bıraq. 1. tutmaq. qomaq. qoymaq. 

bulundurmaq. - məni ac qoydular. 1. qoymaq. tərk edmək. 

taşlamaq. tərk edmək.  

bıraqmaq  bıraqmaq. 1. durdurmaq. qaldırmaq. ibqa edmək. 

1.qoymaq. vermək. düşürmək. tərk edmək. vaz keçmək. 

ötürmək. çıxarmaq. 1.əl çəkmək. vaz keçmək. əl 

götürmək, çəkmək, kəsmək. əl qazmaq.1.qoyunmaq. 

düşmək. vaz keçmək. - bu sevgidən düşüb keç. - 

böyrəkdən daş düşürmək. 1. geçmək. vazkeçmək. 

boşamaq. qoyaşmaq. qoymaq. qomaq. ötürmək. 

qoymaq. salmaq. atmaq. tərk edmək. qoyqarmaq. 

qoymaq. 1. salıvermək. qoyuvermək. vazkeçmək. 
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salmaq. qoymaq. daşlamaq. tərk edmək. qoymaq. 

düşürmək. salmaq. əl çəkmək. özün tutmaq. imsak 

edmək. - inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: 

bara qoymaq. 

- ana yolu bıraxıb, qıraq, sapaq yolu seçmək: qapıları 

qapıyıb, pəncərələri açıb.  

- edmədiyini qoymamaq, bıraxmamaq: hər cürə pişlik 

yapmaq.  

- yaxalayıb bıraxmamaq: ənsəsinə yapışmaq. 

- sürüncəmə bıraqmaq: işə çaba göstərməmək.  

- başıboş bıraqmaq: başdan atmaq. azdırmaq.  

- dinc bıraxmamaq: dirlik verməmək. - o kefindən keçməz 

biridir. - sonraya, geriyə bıraqmaq: gecikdirmək. ertələmək. 

yubatmaq. tə'xir edmək. 

- əksik bıraqmaq: tamamlamamaq.  

- iş bıraqmaq: iş daşlamaq. e'tisab, qırev edmək.  

- it ardına bıraqmaq: it götünə (qıçına) soxmaq: çox 

alçatmaq.  

- kilasda, dərsdə bıraqmaq, keçirməmək: qaldırmaq. rədd 

edmək. ibqa' edmək. 

- yel bıraqmaq: qabara atmaq. qaz çıxarmaq. əldən qoymaq. 
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pısıtmaq. osturmaq.  

- günü bıraxıb, aya yalvarmaq.  

- yapmadığını bıraxmadı. 

- geridə bıraqmaq: əkmək. başdan savmaq. atlatmaq. 

sıçramaq. sıçratmaq. itirtmək.  

bıraqmazın  bıraxmazın. - heç nərsəsin, yanın bıraxmazın sezərək: 

qarış qarış. incədən incəyə. addım addım.  

bırcır  bıcıq. biçgik. biçik. kiçik.  

bırcırqan  yaramaz.  

bırın  bax > burun.  

bırıq  qoxmuş. barıq.  

bırıtmaq  burutmaq. iylətmək. əldən qoymaq.  

bırnaq  qıraq. uzaq.  

- bırnaq bolmaq: uzaqlaşmaq.  

- bırnaq edmək: uzaqlaştırmaq.  

bırqaq  burraq. burqaq. bırraq. qıvraq. iti. yeyin.  

bırqı  boru.  

- bırqı buvun: boru dirsəği.  

- bırqı tamaq: yayqaracı. şamatacı.  

- suv bırqı: su borusu.  
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bırqıq  bırqığ. atın, eşşəyin gənizdən soluqlanıb, səs çıxarması. 

fışqırıq. - at bırqığı.  

bırqırmaq  xomurdamaq. fışqırmaq. - at bırqırdı.  

bırqırmaq  xomurdanmaq. gənizdən səs çıxarmaq.  

bırraq  burraq. burqaq. bırqaq. qıvraq. iti. yeyin.  

bırtaq bırdax. sivrisinək.  

bırtına  fırtına. burtına. yel çevrisi. girdbad.  

bıruq  (< buyruq). təşrifatçı. böyüklər qatında, görüşçülərin 

görəvinə, aşamına, qatına görə yer göstərən kişinin adı.  

bısrıq  1. basrıq. 1. cansız. utancaq.  

bıstır bısdır. basdır. çapıt. paltar.  

bıstırmaq bısdırmaq. basdırmaq. sıxışdırmaq. tıxışdırmaq.  

bıstırqıç bısdırqıç. çimri. pinti.  

bışıq  pışıq. quyəş. günəş. gün.  

bışlaq  peynir. - bışlaq bişirgən: peynir, patetes, unla yapılan bir 

yemək. - bışlaq tapqa: peynirin suyunun süzüldüğü masa.  

bıştəq bışdək. pendir.  

bıtaqlanmaq bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqıtlanmaq. bıqtalanmaq. 

kədərlənmək. üzünlənmək. hüzünlənmək.  

bıtıq  bıdıq. bıcıq. biçiq( < biçmək). tıqnaz. qıssa. bodur.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bıtıq  qapalı. - bıtıq oram: çıxmaz sokaq.  

bıtıq bıdıq. bıyıq.  

bıtır  bitir. bildir. bitən il. geçən yıl. - bıtır köp ağça qapdım: 

keçək il çox para qazandım.  

bıtır bıdır. bıqdır. büktür. göbək. qarın.  

- bıdır salmaq: şişmanlamaq. səmirmək.  

- çiybıdırmaq: şişman. şişqo.  

bıtırqay bıdırqay. bıqtırqay. büktütqay. 1. şişman. göbəkli. 1. 

geniş görünümlü nərsə.  

bıtırqı bıdırqı. geyim, nərsə taxmaya yarayan duvar asqısı.  

bıtraq  pıtraq. butraq. bərk sıx bitmiş.  

- bıtraq otu: dəmir tikən.  

- dəmir bıtraq: dəmir batraq: üç bucaqlı dəmir tikən ki 

keçmişdə düşman ayağlarına batmaq üzrə yol üstündə 

buraxılırdı.  

- quzi bıtraq: bir göy adı.  

- bıtraq kimi qaynamaq: çox qalabalığ olmaq.  

- bıtraq kimi: dallarında bərk çox yemiş olması.  

bıtraqlı  pıtraqlı. butraqlı. dallı budaqlı.  
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bıttım edmək  sıcaq havalarda qoyun, sığırların başlarını birbirlərinin 

qarnının altında soxmaları.  

bıttır bıtdır. kötü. fəna.  

bıyıq  1. bax > buğ. 1. burut. buğ.  

bıyıq  buğ. bağuq. asma (möv), sarmaşıq kimi bitgilərdə, 

nərsiyə tutunmaya, dırmaşmağa yarayan sürgü, quyruq.  

bıyıqlı  mıyıqlı. buğlı.  

bızıldamaq bızıldamaq. vızıldamaq.  

bızıq  ( z <> y ) bıyıq. bığ. buğ. mıyıq.  

bızırıq  vızırıq. isal.  

bızlamaq  bozağılamaq. bizovlamaq.  

bızlamaq  buzağılamaq. bizovlamaq.  

bıztıq  bızdığ.kiçik cocuq.  

bi (fars)  ək. ni. na. nə.  

bibər  bibli. batmul. butmul. burç. murç. bubu. burc. mürç. 

qurç. (kəsgin) ötgir. ütgin odu. iştik.  

- qara bibər: purç. - qırmızı bibər: çibici.  

bibər  yaxıot. acıot.  

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  
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- qarabibər: istiyod. issot.  

- acı bibər çeşiti: qaqlaşqa. qaqlacqa.  

- dolmabibəri: topaqca, yoğun bibər. bulqar bibəri. 

bibərlənmək  acınmaq. ətacılanmaq.  

bibi  bəqim. bəyim. sayın qadın. ağaca. xanım. ayım. türkan. 

ayım. xanım. tuti. nənə. əçə. böyük nənə. xanım əfəndi. 

ata ananın anasına verilən ad. - türkan xatun. - bibi xatın: 

bibiatun. qadın öğrətən. məəllimə.  

- bibi xatın: xanım öğrətici.  

bibi  qata. qatı. əmmə.  

bibi  sayqıdəğər xanım. kibar. eğitimli.  

bibiatun  bibi xatın. qadın öğrətən. məəllimə.  

bibli  batmul. butmul. bibər.  

biblo  casavucq. yasavucq.  

biboqlu biboğlu. cığan. xaloğlu.  

bic  1. < biçu < biç. diqqətli. biçək. özənli. kəsərli. 1. başta. 

arada doğan cocuq. 1. əsli bəlirsiz. satır. (sövmə sözü). 

satır. həramzada. götvərən. dibiz. 1. piç. pis. hər nəyin 

pisi, xırdası, dolanmışı, dolaşmışı. - bic buğda: savrunti. 

cavrunti. buğda içində olan qara dənələr. lüpək. şəncərə.  
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bic  bij. azığ. 1. (azığ > ajiğ (fars). ağacın kökündən çıxan 

pürçük, sürgün. 1. aşısız ağac. 1. hər nəyin kiçiyi, əğri 

büğrüsü, kökünə oxşamayan. 1. dırnağın dibində çıxan 

sərt dəri. 1. bijqo. qırıq. qırqan (qırıqqan < qırıq: qopuq. 

bütün olmayan. + qan). göbəl. qabal. soysuz. zina cocuğu. 

atasız. cümertəsi cocuğu. haramzada.zinazada. 

zinazadə.  

bicənə olmaq  qapanmaq. sığınmaq. gizlənmək.  

bici  biçiq. dəğərsiz. qiymətsiz. netəsiz.  

bicilənmək  kötülənmək. dəğərsizləmək.  

bicili  - cicili bicili: göz alıcı qılıqda süslü, bəzəkli. 

bicin  micin. meymun.  

biciq bicik. məmə.  

bicürə  ( < bir cürə). bitürə ( < bir türə). bidüzə ( < bir düzə). 

bidüzəy ( < bir düzəy). boyuna. monoton. yeknəsəq. 

bicürəlik  ( < bir cürəlik). bitürəlik ( < bir türəlik). bidüzəlik ( < bir 

düzəlik). bidüzəylik ( < bir düzəylik). boyunalıq. 

monotonluq. yeknəsəqlik.  

biç  1. <> çıp <> çap. 1. bel. 1. biç !: or !. doğra !.  
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biç  biçik > peş. çaltal. paltarlarda bolluğu, genliyi sağlayan 

tikilən parça (# sason). - üç peşli geyim.  

- əlin yerdə, gözün gündə olsun, əkib biç, yeyib sik.  

biçə  1. oxşaş. eyni. uyqun. bərabər. 1. biraz. az.  

biçə  1.<> çapa. - qarbiçə: böyük civi. 1.> bəccə (fars). biçək. 

bəbək. yavrı. cocuq. uşaq. enik. encik. yavru. bala.1. 

çək. qurə'. - çək, biçə atmaq: qurə' çəkmək, daşlamaq. 

- saça biçə: saça biçəlik: saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar 

saçarlıq. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. çöküt 

qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər 

tökər. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. 

tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit 

dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. 

qırqıt. velxərclik. israf. 

biçəl  işçil. peşəkar. pırofesyonal.  

biçəl  saqat. beçəl. götürüm.  

biçələ  kiçik süs taxıları. təzyinat.  

- biçələ kimi: ufaq təfək.  

biçələçi  kiçik süs taxıları. təzyinatçı. 
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biçələyən  axdaran. dürcəyən. dürtən. arayan. gözləyən. 

deşələyən. biçələyən. konckav.  

biçəliq  - saça biçəlik: saça biçə. saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar 

saçarlıq. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. çöküt 

qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər 

tökər. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. 

tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit 

dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. 

qırqıt. velxərclik. israf. 

biçəlləşmək  çəkişmək. cədəlləşmək.  

biçəm  biçim. 1.qılıq. yol. yöntəm. uslub. istil. yöntəm. usul. 

biçəm. tərz. rəviş. 1. düzə. düzəc. türə. türəc. cürə. bilgi. 

yordam. yolağ. uğur. qılığ. çəm. yolağ. uğur. təriq. yolam. 

gəzək. yol. yöntəm. cığır. məslək. uslub. qarım. kanal. 

aça. çapa. uğur. minik. tərz. gözə. baca. aça. cığır. təriq. 

geçit. gədik. axın. gediş. yeng. yenək. rəsm. təriqət. 

çığır. islub. 1.minik. yol. yöntəm. tərz. 

biçəməyən  qaldıramayan. açamıyan. həll edəməyən.  

biçəmli  biçimli. 1. taxımlı. qılıqlı. yollu. düzəli. düzəcli. türəli. 

türəcli. uslublu. istilli. usullu. yaxışacaq tərzdə, rəvişdə. 1. 
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şəkilli. formalı. kəsimli. yaxımlı. yaxtımlı. rıxtımlı. yatımlı. 

yaxışıqlı. mütənasib.  

biçəmsiz  biçimsiz. qılıqsız. qırbal. qırban. yaxışmaz. şəkilsiz. 

kəsimsiz. yaxımsız. yaxtımsız. rıxtımsız. yatımsız. 

yaxışıqsız. ğeyri mütənasib. qalın. tərbiyəsiz. koryat. 

ədəbsiz. 

biçəmsizləşmək  biçimsizləşmək. tərbiyəsizləşmək. ədəbsizləşmək 

biçəmsizləştirmək  biçimsizləşdirmək. tərbiyəsizləşdirmək. 

ədəbsizləşdirmək.  

biçəmsizlik  biçimsizlik. 1. tərbiyəsizlik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. 

ədəbsizlik. 1. uymazlıq. uyqunsuzluq. uyarsızlıq. 

yaxşıqsızlıq. yaxışıqsızlıq. 1. çirkinlik. 1. oransızlıq. 

çəksizlik. ölçüsüzlük. 1. yararsızlıq. əlverişsizlik.  

biçən  {1} > 1. çəmən. ot. saman. 1. qırılıb biçilib qurutulmuş ot. 

{1} biçər. çapar. çəpikçi. biçər. çapalyan.  

biçən  1. biçici. kəsən. 1. iyid. iğid. 1.kəsən. paylayan. payqan. 

bölən. ayıran. qıran. parçalayan. təqsim edən. 1. 

qaldıran. açan. həll edən. həllal.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin. 
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- hər əkinin biçəni var, hər çılpağın donatanı var.  

- qapaq biçən: qabçı. qapçı. qapaqçı. qabıqçı. səhaf.  

biçən  biçici. oraqçı. biçici. oraqçı. kəsici. zalim. 1. biçin. edilən 

quru ot. - biçənçi qoş: yazın dağlarda ot biçmək üzərə 

çıxılan yayla evi. 1. ormuş. doğrayan.  

- biçənçi qoş: yazın ot biçmək üzərə dağlara çıxan 

tırpancıların qurduğu barınaq.  

biçənçlik  çayır. çimən.  

biçənə  (< biç. biçmək. biçilməyə yarar, biçilə bilən nərsə). yonca 

(yencmək: 1. yenmək. yenicib, xırdalayıb yemək. 1. yonub, 

qırmaq). - biçənə yığıb, qoyunlara ver. - quru biçənə. - yaş 

biçənə. - biçənə yeyib, dişində gizlədir. - biçənə yeyib 

böyüyüblər.  

biçənəq  biçənək. alalama. desisə. totiə. duzağ. aldağ. dolab. 

oyun. qandağ. batqal. tələ. qapan. düzənləmə. düzmə. 

düzməcə. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. yapalaq. 

duzaq. pusu.  

biçənət  biçgənət. basqanat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. 
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gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

biçənlik  çəmənlik. çayırlıq.  

biçəq  biçək {<> çapaq}. 1. > peçə. peçək. bükə. bürək. - 

ayaqsız biçək: ayaqsız peçə: ayaqsız bükə: ayaqsız bürək: 

ayaqsız biçək: kəfən. 1.> pişə. sənət. önər. hünər. 1.biçə. 

bəccə (fars). bəbək. yavrı. cocuq. uşaq. 1. pərçəm.1. 

biçmək - qıstassız biçək olmaz.  

biçeq biçek. bıçaq. 1. biçici. bıçma aracı. 1. bic. diqqətli. özənli. 

kəsərli. 1. boğaca. süs, bəzək olaraq, biçilmiş, 

yapışdırılmış, taxılmış tikələr. sancaq, iğnə kimi nərsələr. 

iğnə. 1. pıçaq. incuq. yencuq (yencmək) kəsin. səkin. 1. 

biçin. qıt. kəsmə işi. - qıt dövrü: biçin çağı. 1. pəçək. 

kəsbət. kisvət (< kəsmək). nərsiyə uyqun kəsilən parça, 

örtük.  

- bəq bikəç. bək bikəçkə. təkinlərin sanı biçəki.  

biçəqləmək biçəkləmək. bıçaqlamaq. bıçaqla vurmaq.  

biçəqlənmək biçəklənmək. bıçaq yiyəsi olmaq.  

biçəqmək  biçəkmək <> çapaqmaq.  
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biçəqsiz  biçəksiz. böləksiz. paysız. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. 

qırıq. əksik. qırbat. ayrıq. adrıq. atrıq. bəhrəsiz.düşgün. 

düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. tale‟siz. sanssız. 

məhrum. 

biçəqsizlik  biçəksizlik. böləksizlik. paysızlıq. geçinməzlik. 

geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunuq. 

yoxçunuq. yoxsalıq. əksiklik. məhrumluq. möhtaclıq.  

biçər  - söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu 

güllü biçər.  

biçər  biçən. çapar. çəpikçi. biçən. çapalyan.  

biçərbağlar  taxılı biçib, bağ bağ edən, bağlayan maşın. taxılı biçib 

maşın. 

biçəriqli  - biçərikli bəçərikli: kəsin, tutumlu uzman. müsəmməm, ciddi 

usda, bilgin.  

biçərləmək  başarlamaq. başa çıxarmaq. təsviyə edmək.  

biçərtöğər  biçərdöğər. taxılı biçib döğüb, dənədən sapları ayıran 

maşın.  

biçərtövər  biçərdövər. taxılı biçib, dənələri sapından ayırıb, sapları 

bağ bağ edən maşın.  
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biçət  1.çapat. baçat. qamat. qapat. tapat. licim. balat. patlet. 

lapatqa. dış görnüş. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. 

yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. tutnuş. 

tutşunuş. munasibət. 1. baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. - oğul 

sən bunu çapat yapdın. - çapatıva gedməsəydi, bir söz 

diyəcəkdim. 1. əğim. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. meyl. 

iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - gənclərin tapatın 

doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə 

qanırmaq gərək.1.piçet. çapta. qanat. damqa. nişan.  

- tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər tökər. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc.  

- tükət biçət: tök dağıt. töh töküş. tör töküş. səp süpürt. soy 

soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. saç savur. sav sov. 

sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. 

düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf. 
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biçəv  biçev. beçəev. biçöy. ( < biçə: biçilmiş. çapıq. kiçik + ev: 

oy: öy). anaokul. anaoxu. kudəkisdan. yuvacıq. cocuq 

yuva.  

biçi  1. kəsi (< kəsmək). geysi. bezdən biçilmiş. paltar. - kəsi 

biçmək: biçi kəsmək: paltar biçmək. - kəsi daşı: bulaq çay 

yanında palatarı döğərək yumağa özəl yassı daş. 1. biçik. 

hərf. - yatba biçi: hərfi rəbt. - mənlə sən: mən və sən: ( bu 

tümlədə "lə", "və" yatba biçidi).  

biçi  1.biçim. boy. bos. əndam. çalqat. çalçat. boyqat. 1.hərf. - 

bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf: hərfi izafə.1. 

hərf. - gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik 

gözlərdən oluşan tabaq: kasa. qapsa. qalıq. 

biçici  1. biçən. kəsən. 1. tırpançı. oraqçı. çalıncı. çalıcı.  

- qarağan biçiği: salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi 

yeyilən ağlı allı, qırmızı tuxumları.  

- iri biçik: iri qıyım: 1. iriyarı. qalavatlı. iri yapılı, gövdəli. 

cüssəli. 1. iri qıyma, qıyılı. 

- ölçü biçiyə gəlməyən: qatı. düzəlməyən.  

biçici 1. biçən. kəsici. oraqçı. zalim. 1. oraq. orqa. orqac. orqır. 

doğrayıcı. kəsici. 1. tərimçi. toplayan. yığan.  

biçil  bıçıl. iğnənin dəliğində qalan iplik parçası.  
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biçil  sünəpə. laubali.  

biçiləmiyən  ölçüləmiyən. kəsiləmiyən. çəksiz.  

biçilən  - dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər: qapal bazarı. 

- ortadan biçilən, kəsilən ağacın, bir yanı yaylı, münhəni 

olan iki bölüyün hər biri: qapaq. qabaq. 

biçiləşmək  fıçılaşmaq boşqalaşmaq. 

biçilmək  çalınmaq. 1. yarılmaq. kəsilmək. 1. tırpanmaq. 

oraqlanmaq. 1.qırxılmaq. 

biçilmək 1. dartılmaq. dartılmaq. 1. irpəlmək. yarılmaq. tarılmaq. 

dərilmək. vurulmaq. <> urulmaq <> orulmaq. 1. kəsilmək. 

diqqət vermək. 1. orulmaq.  

biçilməmiş  becərilməmiş. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. 

tarınmamış. asışın. asavsın. asavşın. vəhşisin. vəhşi 

sayaq. bədəvi. ibtidayi.  

biçilmiş  biçik. 1.yarılmış. kəsilmiş. 1.ən uyqun, əlverişli. 1.biçmə. 

doğranmış. yarılmış. 1. əxdə. 1. qırıq. könülsüz. 

göyülsüz. istəksiz.ixtiyarsız.  

- biçilmiş geyim: ən uyqun. ən əlverişli. 

- biçilmiş kaftan ( < qaptan: don): ən ölçülü. ən uyqun. ən 

əlverişli. 
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biçilmiş 1. bəcəl. bıçıl. iğdiş. əxdə. xədim. 1. biçmə. kəsmə. 

kəsilmiş. kəsik. kəsilmiş. məqtu'. - kəsik parça, ağac, 

kağız.  

- sərən biçməsi: sərəni biçib, uzun döşəməli ağac.  

biçilqə  biçilgə. təəhhüdnamə.  

biçilsə  - gəlişigözəl yar olmaz ( gəlişigözəl: rasgələ. hərgələ), 

biçilsə don, dar olmaz.  

biçim  > licim.  

biçim  1. çəlim. çalım. rəftar. davranış. ülgü. ölçü. uyqun. 

duruş. qurum. şəkil. yapılış. quruluş. halət. vəziyyət. 

görünüş (bir işdə başarιlιğı göstərir). nə biçimdədi: nə 

duruşdadi. 1. həcm. oylum. 1. quram. durum. 1. şəkil. 

format. örnək. biçilmiş kimi. 1. yönət. yöntəm. usul. tərz. 

1. üz. form. surət. islub. tərz. 1. əndam. biçmə. yaxşıq. 

uyqun. oran. tənasüb. - yeni biçim. - biçiminə gətirmək: 

uydurmaq. qalıbına qoymaq. 1. qırım. zahir. 1. qılıq. şəkil. 

edik. mod. tərz. 1. tas. tası. nəqşə. 1. qət. (> qədd). ölçü. 

1. çapı. yapı. şəkil. türs. şəkil. 1. qırtış. kəsim. dilim. - bir 

biçim qoğun.  

- bir quruğun biçimi, duruşu. bünyə. yapi. - iri yapıli.  
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biçim  biçəm. 1. qılıq. yol. yöntəm. düzə. düzəc. türə. türəc. 

cürə. uslub. istil. yöntəm. usul. tərz. biçəm. rəviş. 1. şəkil. 

form. biçmə. kəsmə. yarma. yaxtım. qamat. qapat. tapat. 

çapat. baçat. biçət. licim. balat. patlet. lapatqa. dış 

görnüş. rıxtım. yatım. yaxışıq. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət. 1. tərbiyə. ədəb. 1.mod. kəsim. 1. taxım. tim. 

1. forma. 1.biçik. biçiş. yakıc. yaxıc. yaxış. yapıc. yapış. 

yaxşıq. tapış. durum. tərz. 1.biçi. boy. bos. əndam. 

çalqat. çalçat. boyqat. 1.düzən. nəzm. 1.kəsim. əğinbaş. 

əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. model. 

1.betim. şəkil. təsvir. 1.çap. - biçimin, ən boyun ölçmək: 

çaplamaq. 1. form. rəxt. sistim. qapama. 1. qətə. qata. 

xət. çizgi. gediş. yöntəm. usul. tərz. səbil. 

- bir biçim tutmaq: minmək. 1.gövdə. gördə. görvə. 

heyə't.1.kəsim. qərar.1.ölçü. 1.örək. hörək. örnək. 

hörnək. şəkil.  

- gərəkdiyi biçimdə gəlişmək: yoluna girmək. 

- iş dəğişib, başqa biçimə, duruma çevirşmək: iş işə 

töküşmək. - iş piçağa töküşdü, aradan ölü çıxdı. - ağız 

qavqası, yaxalaşmaya töküşdü. - xəsdə iyiləşməkdənsə, 
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kötüləşməyə töküşdü. - nədəndi sevgilər, belə soğuqluğa 

töküşür. - ortalama, oranlı biçimdə: iyi kötü. pis yaxcı. - 

yoxsulluqda iyi kötü seçilməz.  

- uzunsov biçim: sovut. savut.  

- birbirinə keçmiş, tam uyşuq biçimdə: sıxışıq. qaşıq qalıbı.  

- əşbiçimli: izomorf.  

- görüş biçimi: düşüncə tərzi.  

- içim devrimi, biçim devrimi: öz devrimi üz devrimi: baş 

devrimi aş devrimi.  

- kölgəbiçim: kölgəşəkil. gövdənin yalnız dış, qıraq cızıqların 

yansıdan, görsədən şəkil.  

- qabartılı, bəlirgin biçimdə. 

- işlər çətinə mindi.  

- bir biçimdə: birərgin. birərnək. yeknəsəq.  

- durumdan, biçimdən düşmək.  

- anlatdığım biçimdə: böyləykən böylə.  

- bu biçimdə: bunun kimi. bu şəkildə. bucur. bücür. butür. 

böylə. belə. 

- biçim almaq: şəkillənmək. biçimlənmək. formalanmaq.  

- biçim biçim: hər cürədən, türdən.  

- biçiminə gətirmək: fürsəti dəğərləndirib, gərəkəni qılmaq.  
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- barmaqlıq biçimində olan böyük qapı: qapsal. qapsaq. 

- barmaqlıq biçimində olan qapıcıq: qapsa. qapsac. qapıc. 

tarım. dərim. 

- bayağı, öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda: qaradüzən.  

- dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca: 

qarnaquş.  

- biçim, şəkil, düzək, ölçək vermək: qalıblamaq. qalbalamaq. 

qalvalamaq. qalablamaq. qalavlamaq. qaballamaq. 

qapallamaq. qablamaq. 

- biçimi pozuq: gəvşək. yıpranmış. kağşaq. kavşaq. köğşək. 

kavır.  

- biçiminə qoymaq: işi yerinə qoymaq. qaqlamaq. 

haqlamaq.qadaqlamaq. qaqatlamaq. yaxlamaq. 

- bir biçimə, şəklə salmaq: şəkilləndirmək. biçimləndirmək. 

yonandırmaq. yontamaq. şəkil vermək. qabartmaq. 

cisimləndirmək.  

- nərsənin olduğu, gərəkdiyi biçimi pozulma: kağşamaq. - 

başsız toplum, kağşayıb gedər. ( başsız: ağılsız).  

biçim  görük. qaparaq. qapra. qavara. (> qəvarə) - bəd qəvarə: 

gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  
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biçimbilgisi  biçimbilim. yapıbilgisi. şəkilbilgisi. morfoloji. 1. modbilimi.  

biçimbilim  biçimbilgisi. yapıbilgisi. şəkilbilgisi. morfoloji.  

biçimçi  şəkilçi. modaçı. formçu. 

biçimçilik  şəkilçilik. modaçılıq. formçuluq. 

biçimində  varı. bənzər. çəkən. gedən. sayaq. yolunda. müşabih.  

- sıravarı: bir sırada. bir sıralı.  

- çapqınvarı: çapqın olan kimi.  

- türkvarı: türkəvarı: türk yolunda.  

- xaçvarı: xaça bənzər.  

biçimləmək  betimləmək. şəkilləmək. təsvir edmək.  

biçimləmək  biçim edmək. toxdaşmaq. qarşılıqlı danışıb qonuşub 

qərara gəlmək.  

biçimləndirilmək  şəkil, moda, forma verilmək.  

biçimlənmək  biçim almaq. şəkillənmək. formalanmaq.  

biçimlər  - gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına 

görə, bambaşqa biçimlər alır. 

biçimləşək  qarşılıqlı qonuşup qararlaşmaq. kəsişmək. - biçimli 

onov: qarşılıqlı dartışıb verilən qarar.  

biçimli oylumlu  yontlu.  
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biçimli  biçəmli. 1. taxımlı. qılıqlı. yollu. düzəli. düzəcli. türəli. 

türəcli. uslublu. istilli. usullu. yaxışacaq tərzdə, rəvişdə. 1. 

şəkilli. formalı. kəsimli. yaxımlı. yaxtımlı. rıxtımlı. yatımlı. 

yaxışıqlı. mütənasib. 1.düzənli. arsat. münəzzəm. 

1.şəkilli. əlverişli. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. yaraşır. 

yarayışlı. yerində. sanalı. sayalı. hesablı. müsaid. 

münasib. müvafiq. mutabiq. 1.tökümlü. rıxtımlı. qalıblı. 

görnüşlü. 1.çaplı. geniş. böyük. həcimli. 

- incə gəmikli, incə biçimli: incə kəsim. incədən.  

- qaqası qaşıq biçimli ördək çeşiti: qaşıqçın.  

- salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi: qarağan.  

- uzun biçimli qarpız, qabaq çeşiti: qadın budu. xanım budu. 

- daha şəkilli, biçimli: daha iyi, uyqun, gözəl, yaraşlı, 

yarayışlı, yerli, sanalı, sayalı, münasib: iyiraq. 

- incə biçimli qaş: aylaq qaş.  

- incə biçimli: diliz kimi: diliztay.  

- orta boyutlu, boylu, biçimli: çaldanğ. çaladanğ.  

biçimsiz  1. biçiksiz. bəşiksiz. qatanqur. gobud. yaxışıqsız. 

qılıqsız. beqiyafə. bol paça. şapşal. çapçal. oransız. 

çəksiz. yaxışıqsız. uyarsız. tanasübsüz. pasaqlı. 
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çapaçul. salqım saçaq. uyuşsuz. uykusuz. yaxşıqsız. 

qeyri mütənasib. küt. qunt. künt. qıssa. qopal. kopal. 

kupal. küp kimi. tobaç. qunt. qıssa. 1. capısız. yapısız. 

çirkin. qaramsız. əndamsız. quvatsız. göstərişsiz. silik. 

alımsız. örə qıla. qırav. çəlimsi. aybatsız. çirkin. 

yaxışıqsız. alımı olmayan. 1. görümsüz. çirkin. dəğərsiz. 

önəmsiz. yaxışıqsız. yaraşıqsız. 1. qatanqur. yaxışıqsız. 

gobud. qılıqsız. qopal. qırıq. yaxışıqsız. bəqiyafə.  

- qıssa, qalın olaraq biçimsiz: topaç. - topaç kişi. - topaç 

qıra, xiyar. - topaç yapı. - qısa boylu, tıqnaz, topaç olan: top 

topuz.  

- şişman, biçimsiz, qıssa olan: tumbadız. - tumbadız.  

biçimsiz  biçəmsiz. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. 1.alışılmamış 

nərsə. alşarı ( < alış aşırı: alış, alşaq dışı). eybəcər. 

düddürü. ənayi. şaşırcı. tuhaf. 1.qılıqsız. yaxışmaz. 

şəkilsiz. kəsimsiz. yaxımsız. yaxtımsız. rıxtımsız. 

yatımsız. yaxışıqsız. ğeyri mütənasib. qalın. tərbiyəsiz. 

koryat. ədəbsiz. 1.çəlimsiz. çalımsız. - uzun boylu, 

biçimsiz nərsə: dəvə kimi. 1.susuz. çirkin. yonulmamış. 

yontulmamış. 1.qaqlımaq. çirkin. əcaz. 1.şəkilsiz.1.iri 
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boylu boslu. boyrat. qabadayı. qatraq. qaba. qırıcı. 

1.kubat. gobut. qatraq. qaba. kötük. gödük. qırt. çapsız. 

1. dar. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. 

darlaq. dardaq. darcaq. darca. 1. qaqavan. qaqavaş. 

qaqavac. qaqabiç. qılıqsız. çirkin. 1. şəkilsiz. qaqrıq. 

qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır. qaqabiç. kambır.  

- biçimsiz uşaq: çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə 

uzun olan, uşaq. qısqamıt. qasqamıt.  

- evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, 

qarışıq durumu: kavus. kavsa. kaos(latin).  

biçimsizlənmək  biçəmsizlənmək tərbiyəsizlənmək. ədəbsizlənmək. 

biçimsizləşmək  biçəmsizləşmək. tərbiyəsizləşmək. ədəbsizləşmək 

biçimsizləştirmək  biçəmsizləşdirmək. 

tərbiyəsizləşdirmək. ədəbsizləşdirmək.  

biçimsizlik  biçəmsizlik. 1. tərbiyəsizlik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. 

ədəbsizlik. 1. uymazlıq. uyqunsuzluq. uyarsızlıq. 

yaxşıqsızlıq. yaxışıqsızlıq. 1. çirkinlik. 1. oransızlıq. 

çəksizlik. ölçüsüzlük. 1. yararsızlıq. əlverişsizlik. 

biçimsizlik  oransızlıq. çəksizlik. yaxışıqsızlıq. yarmaşsızlıq. 

uyarsızlıq. tanasübsüzlük.  
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biçimvermək  hörmək. düzənləmək.  

biçin  1. örtgün. örqütün. dərim. örtəm. ürtəm. ütrəm. xərmən. 

1. meymun. 1. qutlu. mubarək. 1. qapı. 1. çit. duvar. 1. 

büklümsüz. uqdəsiz. 1. cansız. 1. taşıvul. ürün qaldırma 

zamanı. 1. biçək. qıt. kəsmə işi. zülm. kəsim. - qıt dövrü: 

biçin çağı. 1. biçən. edilən quru ot. - biçənçi qoş: yazın 

dağlarda ot biçmək üzərə çıxılan yayla evi. 1. piçi. becen. 

bıcın. meymun. (meymun, insanı yansıması üçün, bu adı 

almış < biçmək: öysəmək. yansımaq. yanqımaq. kopulamaq).  

- biçin, xərmən yerində çalışmaqta olanların yoldan geçən 

yolcuların yollarını kəsərək onlardan ərməğan almaları 

gələnəği: qırmıq salmaq.  

- biçin çağı: oraq. oraqla.  

biçin  1.biçmə. dəriv (> dıro (fars)) ( < dərmək). 1. bölək. mayda. 

kuluçə < köpülcə. qalça. 1.əkin biçmə. ürün qaldırma. 

tarım, tarla toplama. sonuc. hasıl. - biçindən artda qalan 

ürün, hasıl, dənə: başaq. 1. kəsin. hasıl. bərdaşt.  

biçinmək  1. kəsilmək. qırılmaq. 1. biçin işiylə uğraşmaq.  

biçinmək  biçişmək. formalaşmaq.  
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biçiq  1. biç. hərf. 1. bəlgə. sənəd. 1. bişüq. nəsil. soy sop. 

qardaş. 1. bici. dəğərsiz. qiymətsiz. netəsiz. 1. buçuq. 

yarı yarpı. yarısı. yarım.  

biçiq  1. çap. həcm. cüssə. 1. iğdiş. enek. burulmuş. öğdiş. 

əxdə. 1. sel yolu. 1. beçə. kəsik. biçilmiş. biçimlənmiş. 1. 

1. qılıq. rəsm. yansı. çəkil. şəkil. əks. foto. fotoqrafya. - 

qılıq çıxarmaq: qılıq çəkmək: əks salmaq. 1. qılıq. zahir. 1. 

biçi. hərf. - yatba biçi: hərfi rəbt. - mənlə sən: mən və sən: ( 

bu tümlədə "lə", "və" yatba biçidi). 1. licim. çəkil. şəkil. 

qurum. hey'ət. - o qurumda çıxmaq olmaz. - bu nə qurudu 

belə. 1. yol. qırım. kəsim. tərz. şəkil. islub. - ana biçik: ana 

dəfdər: kötük. 1. biçuq. bıçıq. buçuqu. 1. yarım. gədik. 1. 

burunsuz. burnu kəsik. burnunda çapığı olan. 1. arac. 

ayqıt. əbzar. 1. qımsa. hərf. 1. tüpi. turpılmış. kəsik. 

qıssa. güdə.  

- biçik biçik: bıcır bıcır: dalqalı dalqalı. dal dal. qıvrım qıvrım.  

- biçik edmək: biçtəmək. buşto edmək. buçuq edmək. 

buştamaq. doğramaq.  

biçiq  biçik. 1.biç. > peş. çaltal. paltarlarda bolluğu, genliyi 

sağlayan tikilən parça (# sason). - üç peşli geyim. 1.yaralı. 
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dağlı - ürəyi dağlı, əli bağlı. - qılıqbiçik: çəkidüzən. 

düzgünlük. duzənlik. dərlitoplu. intizam. müntəzəmlik. 1.əxdə. 

1.oğraq. biçlin < > biçnil > büçnül > boncol. dəğməz. 

möhməl. 1.ölçü. dəğərlik. çap. dəğərlik. hesab. 1.kəsim. 

parça. 1. biçilmiş. əxdə. 1. biçilmiş. qırıq. könülsüz. 

göyülsüz. istəksiz.ixtiyarsız. 1. biçim. biçiş. yakıc. yaxıc. 

yaxış. yapıc. yapış. yaxşıq. tapış. durum. tərz. 1. bıcıq. 

bıdıq( < biçmək). tıqnaz. qıssa. bodur. biçgik. bırcır. bıcıq. 

kiçik. 

- son biçiyi, hərfi səsdəş (< səsdış), ünsüz, səssiz olan 

hicə - (al. ik. bit. ): qapalı hicə.  

biçiqbiçiyə  biçik biçiyə. çim çimə. gözgözə. inci inciyə. incədən 

inciyə. dənər dənər. birbəbir.  

biçiqiş  biçigiş. biçgiş > pəjuheş.  

biçiqləmək biçikləmək. 1. buşduqlamaq. biçtikləmək. çıtıqləmək. 

parça qoparmaq. 1. üjüklemek: açalamaq. hücciləmək.  

biçiqli  biçikli. > buçuqlu. kəsirli.  

biçiqliliq  biçiklilik. > buçuqluq. kəsirlik. yarımlıq.  
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biçiqsiz  biçiksiz. - qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz 

kimsə: kalbaş. qalbaş. qalbas. qalas. qabaş. taxdabaş. 

təxdəbaş.  

biçir  - astara baxıb, üz biçir, üzünə baxıb, don tikir. 

- gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.  

- üzün görüb, astar biçir.  

biçirəb  bükülüb: əğilib bükülüb.  

biçirəş  biçilmiş. qıvır qıvır. fer fer.  

biçisizləşmək  gobudlaşmaq. qabalaşmaq.  

biçiş  bıçış. (böyüklərdən gələn) xələd.  

biçiş  biçim. biçik. 1.yakıc. yaxıc. yaxış. yapıc. yapış. yaxşıq. 

tapış. durum. tərz. 1.duruş. duruğ. barış. varış. boluş. 

oluş. hal. qonuş. çevrim. çevriş. çap. güc. qaldırı. 

vəziyyət. 

biçişiq  biçişik.çaplı. keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. 

tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. 

boluşıq. oluşıq. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. 

dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 

biçişmək  bıçışmaq. 1. kəsişmək. ayrışmaq. 1. büzüşmək. 

ayrışmaq. 1. pozuşmaq.  
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biçişmək  biçinmək. 1. formalaşmaq. 1. kəsinmək. sözləşmək. 

qərarlaşmaq.  

biçişsiz  çapsız. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. 

tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. 

barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. qılıqsız. qırbal. 

qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danğaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz. 

biçit  1. durbağ. durşut. heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. 

bükək. toxut. öğək. örək. hörək. çıqqın ( < ciq). yükür. 

kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. əzəmət. 

şovkət. 1. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< 

balmaq: kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. 

daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. 

anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. 

büt. heykəl. micəssəmə. abidə.  

biçitiq  biçitik. biçitli. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. 

bağaqlı. bağtaylı. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( 
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< ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. 

qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

biçitli  biçitik. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). 

dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. 

hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. 

qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

biçitmək  adamaq: sözlətmək. söz vermək. kəsitmək. əhd, və'd 

edmək. qərarlamaq. qərarlaştırmaq.  

biçləq biçlək. bışlaq. (< biçilməli). pendir.  

biçlin  < > biçnil > büçnül > boncol. biçik. oğraq. dəğməz. 

möhməl.  

biçman 1. başman. bıçman. pışman. kədərli. hüzünlü. 1.bişman. 

boşman. peşman. bükül.  

biçmanlamaq  bükülləmək. bişmanlamaq. boşmanlamaq.  
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biçmanlanmaq  büküllənmək. bişmanlanmaq. peşmanlanmaq. peşman 

olmaq.  

biçmə  1. biçilmiş. doğranmış. yarılmış. - biçmə odun. 1. 

dabanları çox qıraqlı, dəngə (muvazi) əşit, çox üzlü 

gövdə, cism. mənşur. 1. biçin. dəriv ( > dırov (fars)) ( < 

dərmək).  

- biçdiyin taxılı, əkdiyin tuxumdan gör. 

biçmə  biçim. oran. kəsmə. biçilmiş. kəsilmiş. - sərən biçməsi: 

sərəni biçib, uzun döşəməli ağac.  

biçmək  1. çapmaq. kəsmək. bəlləmək. qırmaq. bölmək. qoymaq. (> 

biçaq. biçim: kəsim. biçgi: ərə). 1. iğdışlamaq. 

qısırlamaq. axtalamaq. biçilən at: əxdə at. 1. çalmaq. 

ormaq. dartmaq. dartmaq. iğdiş edmək. qısratmaq. 1. 

irpəmək. yırpamaq. yarpamaq. qırmaq. pozmaq. 

1.ormaq. doğramaq. 1.qırpmaq. qırmaq. kəsmək. 

qısatmaq. nərsənin əl qolun yığıb, qırıb kiçitmək. oyan 

bu yanın kəsmək. - xərclərizi qırpa qırpa azaldın. - bu 

kağazın ursalanmış qıraqlarını qıpdım. - yazın sıcaqlığında 

qoyunları qırpın. - yeməyin çoxluğuna baxmayaraq, qırpa 

qırpa heç bir nə qalmadı.  
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- biçilgən at: iğdiş at. qısraq.  

- biçmək işinin adı: biçin. oruş. çapıv. çapı.  

biçmək  1.bıçqılamaq. biçgiləmək. ərələmək. 1.kəsmək. tə'yin 

edmək. - dəğər biçmək: kəsmək1.kəsmək. doğramaq. 

yarmaq. qırmaq. təqdir edmək. 1. onarmaq. taslamaq. 

hazırlamaq. 1.biçək - qıstassız biçək olmaz. 1.yonmaq. 

yontmaq. yontamaq. qəttələmək. kərttələmək. kərtləmək. 

qartlamaq. nərsəni eşələyib yer açmaq. 

- biçərsən daralar, yaşadıqca azalar. 

- iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək: dənəmək. sınamaq. qantarlamaq. qıntarlamaq. 

qındara çəkmək. qındıra çəkmək. qantara çəkmək.  

- əkin biçmə: ürün qaldırma. tarım, tarla toplama.  

- dəğər biçmək.  

- əğib (əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib 

öğrətmək, yetiştirmək, gəliştirmək, uyqulamaq. 

törpüləmək: əğələmək <> əkələmək. 

- qaplanacaq nərsə üçün uyqun qab biçmək, onarmaq, 

hazırlamaq: qab taslamaq.  

- əkdiyin biçmək: yaptığın qarşıtın almaq. - əkən biçər, 
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qonan köçər. - əkib biçmək: tarınlamaq. əkinləmək. əkinlə 

uğraşmaq. 

- ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək: ayrılmaq. ilişik 

kəsmək.  

- qanat biçmək: göstəri, yaxa satmaq. ifadələnmək. 

pozlanmaq. foslanmaq. şişinmək.  

- üzün görüb, astarın biçmək.  

biçmər  biçgər. kəsgin. sivri. iti.  

biçnil  < > biçlin > büçnül > boncol. biçik. oğraq. dəğməz. 

möhməl.  

biçöy  biçev. biçəv. biçəev. ( < biçə: biçilmiş. çapıq. kiçik + ev: oy: 

öy). anaokul. anaoxu. kudəkisdan. yuvacıq. cocuq yuva.  

biçqal  (> beşqaf (fars)). tikişi sökmək üçün ucu haçalı, haçanın 

dibi kəgin olan arac.  

biçqas  biçğas. əhd. peyman. misaqi milli.  

biçqəm biçkəm. bax > beçkəm pərçəm. tanqut. savaşlarda, mızraq, 

tuğların yanına ya da ucuna taxılan ipək qumaş.  

biçqəmək  bölmək.  

biçqəmləmək biçkəmləmək. bəçkəmləmək: bıçkəmləmək. pərçəmləmək. 

nişalamaq.  
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biçqəmlənmək  biçkəmlənmək. bir iz olaraq( ləçək. pərçəm, qolbağ) 

taxınmaq.  

biçqənət  biçgənət. biçənət. basqanat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

biçqəq biçgəg. urqac. urıcaq.  

biçqər  biçgər. biçmər. kəsgin. sivri. iti.  

biçqi  1. biçgi.> buxcu. ərə. əğə. təstərə < kəstərə (< kəsib 

daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə) 1. bıçqı. 

buxcu. ( < biçmək). iki, qoşa saplı ərə, təstərə. ağzı incə 

ərə.  

- əl piçağı, biçgisi: çaqqı. kəstərə. kəsdərə > dəsdərə.  

biçqi  1. buxcu (xc < metatez > cx. cq). buçqu. ərə. gəzən. buxcu. 

gəzən. 1. qıram. satur.  

biçqi  kəsmə.  

biçqiləmək  biçgiləmək.bıçqılamaq. biçmək. ərələmək. 
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biçqim  biçgim. bükcüm. büçgüm. buçum. buğçum. burçum. 

qoyunun boğazından sallanan bezlər. 

biçqin  bıçqın ( < biçmək). çapqın. çalamıt. külxanbəyi. 

tulanbarçı. tünambarçı. haylaz. yaramaz. gobud. 

qolçomaq.  

biçqin  qalmıq. güc göstərisi. güclülük. dayı. dadaş. çapqın. 

salqaş. sərkəş. igid.  

biçqiq  biçgik.biçik. bırcır. bıcıq. kiçik.  

biçqiqışqır  talaş. çalış. çalqaş.  

biçqiş  biçgiş. biçigiş > pəjuheş.  

biçqu  > buşqu. puşqu. buxcu.  

biçqul  iti. çalt. yüvrük.  

biçqüləmək  qıftulamaq. sındılamaq. qırqılamaq. qırpımaq. 

qırpıtlamaq. qayçılamaq. sındılamaq. qayçılamaq. 

qıftulamaq. qırqılamaq. qırpımaq. qırpıtlamaq.  

biçrən  > pencər. biçilib yeyilən nərsə.  

biçtəmək  buşto edmək. buçuq edmək. biçik edmək. buştamaq. 

doğramaq.  

biçtikləmək  buşduqlamaq. çıtıqləmək. parçalamaq.  

biçtirə  çaqqı. kiçik pıçaq. neştər.  
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biçtirmək  biçdirmək. 1. dildirmək. dilim dilim, qaç qaç edmək. 

yardırmaq. 1. kəsdirmək. doğratmaq. yardırmaq. 

qırdırmaq. təqdir eddirmək.  

biçtirmək biçdirmək. 1. kəsdirmək. yardırmaq. şəqqələtmək. - ağac 

biçdirmək. 1. ölçü üzrə kəsdirmək. - paltar biçdirmək. 1. 

qırpdırmaq. qırdırmaq. kəsdirmək. qısatmaq. nərsənin əl 

qolun yığıb, qırıb kiçitmək.  

biçuq  1. bıçuq. yarım. nisf. - bir buçuq: yarım qədər. - bir buçuq 

yarım: bir yarım. birə at üstünə yarım. 1. biçik. buçuq. 1. 

yarım. gədik. 1. burunsuz. burnu kəsik.  

bij  (< biç). iti. dik. qəti. özən. kəsərli. biçu. özənli. kəsərli. 

diqqətli.  

bij  bax > bic.  

bijqo  bij. bax > bic.  

bil  - qarabil: bilisiz. savadsız. koryat. qarakor. yarım yamalaq, 

azbuçuq bilisi belə olmayan.  

- ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı.  

- bil!: savın!. - savın ki: xəbərin olsun ki. bil ki.  

bil  1.bil (fars) < bel. 1.tanı. - yolu bil ged. - onu bil çağır. - onu 

bilisən: onu tanısan. - biləmmədimki odu: tanıyanmadım 
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ki odu. - onun ölüsün bilmirsən, nəyə götürüsən: 

tanımamış ölüyə nədən rəhmət oxuyursan.  

bilamuq  qaraçay malqar yeməklərindən bir tür un çorbası.  

bilan  belən. bilən. 1. dağ belindən keçən yol. 1. atın boğazına 

vurulan gülpəsər. 1. qılıc kəməri ki çoğun süslü işləməli 

olur.  

bilçi  biliçi.  

bildirməy bildirməy. gizli. saqlı. sinsi. gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. 

qatılğan. astιrtιn. assırınlayın. astan. astırın. yaşırılğan. 

yaşırın. yaşırınlı. yaşırın. yuşιrιn. bükük. oğrun duymadan. 

örtülü. daldax. darab < dar. çolav.  

bilə bilə  1. qasbanaq: zorla. güclə: dediyini qasbanaq yapdırır. 1. 

əmdən. qəsdən. bilə bilə elədi: qaspanaq elədi.  

bilə  1. birlikdə. biləlikdə. birəbir. birədir. bərabər. bilən. lə. 

ilən. bahəm. anam bilə (ilə) babam. ini bilən oğul: 

balaceynən oğul. - arası bilə: arasından. - allı bilə: 

alnından. önündən. - ardı bilə: ardından. anı bilə: onunla. - 

bilə qoymaq: (< bir). birikdirmək. bir araya gətirmək. - bilə 

qoşmaq: (< bir). əkləmək. birləşdirmək. bir araya gətirmək. - 

bilə doğmuş: yaşdaş. həmsinn. bilə oturmaq: (< bir). birlikdə 
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olmaq. - qıyırı bilə: qırağından. sənin ilə bilə məni qoşa qıla: 

sənlə belə məni cüt qıla. bir bilə iki qoşmayınca. uşağı bilə 

gəldi. pənir bilə çörək. haçan qonaq gəlsə zumarı bilə gəlir. 1. 

bir qurumu quranlar. ailə. - biləli: ailəli. - çox biləli: çox 

ailəli. - biləsiz: kimsəsiz. - biləz neçə kişi: ailəz neçə başdı. 1. 

bəlli olan biri. - biləsinə de: ona de. biləvə dedim ha !: sənə 

dedim ha!. 1. daha (da. daa: gəl daa: gəl da: gəl daha). də: 

iki aləmdən əlin yuvub belə. 1. bilən. bilici. məlumatlı. 1. 

ilə. bərabər. 

- xoş üz blə: sevimlə. 

- alay bilə: öyləcə. bu suratla.  

- allı bilə: önündən.  

- anı bilə: onunla. öyləcə.  

- arası bilə: arasından.  

- artı bilə: ardından. arxasından.  

- qıyırı bilə: qırağından.  

bilə  belə. 1. birlikdə. bərabər. - onun bilə gəldim. 1. hətta. 

vəlov. - bir cocuq belə bunu bilir. - ind gəlsə belə karı yoxdu.  

bilə  belə. 1.daha. dahı. da. üstəlik. ayrıca. hətta. dəğil. dəyil. 

deyir. (yalnız. sadə. bənzəri). - değil bunu, onu da öğrəndi. - 
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yedi yedi, değil doymadı, ac belə yatdı. 1.əgər (< əğmək). 

dahi. 1.dahı. daha. belə. da. də. - oda buda daha gəldi. 1. 

belə. biləm. dahi. üstəlik. ayrıca. hətta. 1. birlə. birlikdə. 

biləcə. birləcə. bərabər. bahəm. - hammısı bilə gəldilər. - 

mən sən bilə gedərik.  

- bilə bilə: bildiyi halda.  

- bilə bilə: bilərək. istiyərək. ələki. qəsdən. əmdən. tutumlı. 

- bilə bilə: bilərək. biləsiyə. istiyərək. ələki. qəsdən. 

biləbilə  - güvəndiyim dağlara, qar yağdı bilə bilə.  

biləcə  (< bir). birlikdə. bərabər. bahəm. ilə: göndərin onunla beləcə 

ola. - tarla kaman biləcə. - birgə uğrayıb, qoşulub, biləcə 

getdilər.  

biləcə  birləcə. birlə. bilə. birlikdə. bərabər. bahəm. - hammısı 

bilə gəldilər. - mən sən bilə gedərik.  

biləcən  bilgic. bilən. danqa. danişmənd.  

biləcən  hər nərsəni bilən. bilqic. çox bilmiş. anlayan.  

bilələrincə  (< bir). bilələrində. yanlarında: xan bilələrincə vəziridə gəldi.  

bilələrinə  (< bir). yanlarına.  

bilələrintə  bilələrində. (< bir). bilələrincə. yanlarında: bilələrində bir 

manatda yoxudu.  
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biləli  beləki. beləli. birlikdə. yanında. müsahibətində.  

biləliq  biləlik. (< bir). birlik. birləlik. bərabərlik. yanlıq: biləlik elin 

gücüdü.  

biləliq  biləlik. iləlşik. bir olmuş. birikik. birikmiş. birləşik. 

birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. ittifaq. 

biləliqtə  biləlikdə. bilə. birlikdə. birəbir. birədir. bərabər.  

biləm  bilə.  

biləmcə  (< bir). birligimdə. yanımda.  

biləmə  biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

- bilöv, biləmə, ititmə ayqıtı: biləgi. - bilöv, biləmə, ititmə 

üçün sərt daş: biləği daşı.  

biləmə  canavm.  

biləmək  biləğiləmək. biləyiləmək. bilövləmək. ititmək. 

kəsginləşdirmək.  

- dəmir aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, 
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biləmək: qara yülək yaptırmaq. çala çülək yaptırmaq.  

- diş biləmək: dişin ititmək. öc üçün açığlıq, fürsət 

güdmək. dişlərin qıcırdatmaq, qırıcdadmaq. 

biləmək  bilqəmək. bəlgümək. balqumaq. ititmək. açmaq. 

sulamaq. - o diş bilədi. qayramaq. qatlamaq. qəddəmək. 

kəsginləmək. ititmək. itiləmək. kəsgirmək. çəkmək. 

sivriləşmək. sivriləmək. tişəmək. şırqılamaq. sırıqlamaq. 

yanımaq. tezləmək. tizləmək. təlsirmək. qıraqlamaq. 

itimək. - pıçaq çəkmək. hırşılamaq. ititmək.  

biləməmək  anlayamamaq.  

biləmətiq  biləmədik. tanımadıq. qara. yabançı. qərib. əcnəbi.  

biləmsinmək  bilər görünmək.  

bilən  1. bilə. bilici. bilimli. tanışman. tanımal. tanıq. tanıqlı. arif. 

haziq. məlumatlı. 1. çalbış. usda. birinci. kamil. 1. qamaq. 

həkim. bilgin. bacarıqlı. 1. topçımış. bilgin. usda. 

tanışman. müdəbbir. 1. bərəbər. birlikdə. bahəm. 

həmrah. 1. bilir. bilsək. bilsik. bilgə. bəlli. açıq. aydın. 

yetmiş. 1. bəllənmiş. həsr olmuş. üçün. ötürü. - bayramçılıq 

bilən: bayramçılıq üçün, ötürü. - doğum günü bilən: doğum 

günü üçün, ötürü. - evlənmək bilən qutuqlar (qutluqlar) 
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qutlaqlar: evlənmək münasibəti üçün təbriklər. 1. qədirşünas. 

- bilən kişi. 1. uca. ulac. alça. incə. uslu. yüküm. 1. cırtlan. 

yırtlan. iti.  

bilən  belən. bilan. 1. dağ belindən keçən yol. 1. atın boğazına 

vurulan gülpəsər. 1. oxumuş. yetin. bilgin. alim. kamil. 

kəmallı.  

bilən  bilgin. bilir. bilgəşli. biləyən. bilgin. bilgic. biləcən. 

danqa. danişmənd. bilgili. qanaq. yanaq. bilgi yiyəsi. 

bilgə. bilgili. geniş, yönlü, dərin bilgi yiyəsi. hakim. 

xəbərdar. mə'lumatlı. ərik. ərmiş. ərgin. aqah. vaqif. 

vaqif. anlayışlı. incə. arif. arif. yapar. anlar. ərdəmli. 

bacarıqlı. mahir. 

- iş bilən: iş bilir: məsləhətçi. muşavir. 

- yol bilən, kərvana qatılmaz: sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, 

işini tək başına görər, aşar, açar. 

- işbilən: işbilir. işbaşçı. məsləhətçi. 

- tamam millət vəkilləri, bilənləri: qamu düzəl kişiləri.  

- dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi: eşmiş yırtmış. eşib 

çözmüş. toxuyub yırtmış. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. 

sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. 
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qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı 

görən. gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. 

anlayışlı. təcrübəli.  

- gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. 

(ötəyə: suça. günaha).  

- işbilən: işbilir. işbaşçı. işbaşı.  

- ox ovçunun, iş bilənin, diş yiyənin, geyim geyənindi.  

biləncə  bilgəcə. hakimanə 

bilənin  - iş bilənin, qılıc taxanın: bacarıqlı olanlar qazanır, aparır. 

bilənlər  - işi aparmaq üçün, bilənlərdən sormaq gərək. yol 

sormaqla bulunur.  

- tamam millət vəkilləri, bilənləri: qamu düzəl kişiləri.  

bilənlik  bilgəlik. hakimlik.  

bilənmək  kəsginləşmək. kəsinləşmək. iradə edmək.  

bilənmək  tişəlmək. dişlənmək. dişənmək.  

bilənmiş  bilək. kəsgin. sarım. salım. iti.  

biləq aqac bilək ağac. ocağın iki tərəfində yan duvarlara qoyulan 

taxda.  

biləq qoş bilək qoş. omuz boğumu, əkləmi, məfsəli.  

biləq  bilək. 1. boğum. əkləm. məfsəl. 1. qol. - bilək olmaq: 

yardım edmək. 1. bilər. mümtaz. 1. birləşən, bağlanan, 
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qovuşan yer. buğum. biləzik söyəği. şavşaq.1. qol. 

qanat. yan. - bilək ağac: ocağın yanlarındaqi ağac. 1. 

kömək. yardım.  

biləq  bilək.güc. zor. quvvət. - biləğiynən: kəndi gücüylə, 

qeyrətiylə. - bilək gücü: qol gücü. - bilək saatı: qol saatı.  

- biləyi güclü: qəvi pəncə.  

- dirsəkdən əl biləyinə dək olan sümük: incik. 

- biləyi güclü: qəvi pəncə. 

- ayaqbiləyi: baldırla ayağın birləşən yeri.  

- bilək saatı: qol saatı. 

- bilginliklə, bilir bilək gərək.  

- qolun çiyin gəmiyi ilən bilək gəmiyinin ərişmə, 

birikmə yeri: dirsək. arənc (fars) < ərinc ( < ərmək: birikmək. 

çatmaq).  

biləq  bilgəli. 1. güc. quvvət. - biləyi: qüclü quvvətli. - biləkli güclü 

kişi. - biləyin varsa, biliksiz qalma: gücün (çıxar, qabiləyət 

gücün) varsa bilik qazan. - düzlüyə, biləkdə gərək, bilikdə 

gərək. - biləkli olduğundan bilikli ol. - biləyin on olunca, biliyin 

bir olsun. - ətəyivi biləyivi sıtğa batmasın: qətdə. - gücəndi 

biləyim. 1. balaq. bələk. ərməğan. dartıq.  
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biləq bilək. 1.< bil. bilkə. töhvə. bilgəgək. bəllək. bəllə. 

1.buvun. 1. dirsəkdən aşağı, qol ilə əl arasında olan 

oynaq bölük. 1. bilgi. bilgəc. 1. bilənmiş. kəsgin. sarım. 

salım. iti.  

- biləkləri ağ (at): bukavlı. bokavlı. buxovlı.  

- at biləyi: buxaqlıq.  

- bilək kimi axmaq: bulaq kimi axmaq. bol axmaq.  

- ayağ biləyi.  

- ayağ biləği: inciq. 

- bilək üzük: qolbaq. bilək üzük. biləzik. bərzik.  

- bilək daşı. bilöv daşı: qayraq. qıyraq.  

- bilək yüzük: bəlizik.  

biləqcə  biləkcə. 1. biləzik. qanqal. kələp. kələf. çilə. çiğlə. alqa. 

həlqə. 1. biləkcək. biləklik. kələpcə. bukağu. buxov.  

biləqcə  biləkcə. buxov. kündə. əllərə vurulan bənd.  

biləqcə biləkcə. biləyə taxılan bağ, bənd. güləpçə.  

biləqcəq  biləkcək.biləkcə. biləklik. kələpcə. bukağu. buxov.  

biləqçək  kələpçə< kəpəlcə (< qapmaq).  

biləqi  biləgi.bilöv, biləmə, ititmə ayqıtı. - biləği daşı: bilöv, 

biləmə, ititmə üçün sərt daş. 
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biləqi biləgi. biləqu. kəsici aracları ititmə ayqıtı. - biləgi çarxı.  

- biləgi daşı.  

- biləgi qayışı: bərbərlərin ülgücü sürtüb ititən qayışı.  

- biləgi dəmiri: sallaxın, qəssabın pıçaq ititmək üçün çəlikdən 

olan ayqıtı.  

biləqi biləği. bilöv. - biləği daşı: qırpin. qırşı. qumtaşı.  

biləqiləmək  biləğiləmək. biləyiləmək. bilövləmək. biləmək. ititmək. 

kəsginləşdirmək. 

biləqilətmək  biləğilətmək. biləyilətmək. bilövlətmək. bilətmək. 

itilətmək. kəsginləşdirmək.  

biləqiş biləkiş. özgə.  

biləqiynən  biləğiynən.kəndi gücüylə, qeyrətiylə.  

biləqləmə  biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. biləmə. biləyiş. biləyim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

biləqləmək  biləkləmək. 1. bilgətmək. bilövləmək. qayratmaq. 

qıyramaq. qıratmaq. ötgürmək. ititmək.  
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biləqlənim  biləğlənim. biləğləmə. biləğləniş. biləmə. biləyiş. biləyim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

biləqləniş  biləğləniş. biləğləmə. biləğlənim. biləmə. biləyiş. biləyim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

biləqliq  biləklik.1. biləkcək. biləkcə. kələpcə. bukağu. buxov. 1. 

biləyə bağlanan meşin sarqı. 1.biləyə tan hörgü. qolçaq.  

biləqu taşı biləku daşı. biləvş. bilöv. bılağ. qıraq.  

biləqü biləgü. biləği. bilöv.  

biləqziq  biləkzik.biləzik. həlqə. həlqə biçimində, şəklində olan hər 

nə.  

- biləzik daşı: quyu ağzına qoyulan (qonulan) dəlik daş. 

çalasər.  
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bilər  - inciyib sınmağı, sevən bilər, sınıb dağılar, sevməyən ürək. 

bilər  biləq. mümtaz.  

bilərək  ataylab. dayaqan. tayın. qəsdən. istərək.  

bilərək  bilə bilə. istiyərək. ələki. qəsdən. əmdən. tutumlı. 

biləsiyə. bilə bilə. istiyərək. ələki. qəsdən.  

bilərək  qasba. məxsusən.  

bilərəm  - qız alsan, deyəcək (- özün bilərsən), dul alsan, deyəcək (- 

özüm bilərəm).  

bilərəq  öcqəqə. qəsdən. məxsus. - öcqəqəliq edmək: bilərək 

yapmaq. qəsdən yapmaq.  

bilərsən  - qız alsan, deyəcək (- özün bilərsən), dul alsan, deyəcək (- 

özüm bilərəm). 

bilərziq  bilərzik. biləzik. qapala.  

biləsən  - sınsan elə sın ki, qalxa biləsən. ( yapışa biləsən).  

biləsi  bilqəsi. bəlqisi. aydın, açıq, bəlli olan kimsədən söz 

gedəndə deyilər. özü. - biləsinə dedim. - o biləsi görməyib 

ki, onada deyiblər: o özü.  

biləsiyə  bilərək. bilə bilə. istiyərək. ələki. qəsdən.  

biləşçi  biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. 
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birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

biləşçilik  biləşikçilik. birəşçilik. birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. 

birşikçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birişyanlılıq. 

birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. 

iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

biləşən  < > birləşən.  

biləşim  birləşim. biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. 

biləşik. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

biləşiq  biləşik < > birləşik. biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. 

birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. 

buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. 

qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. 

tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1.mürəkkəb. 
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biləşiqçi  biləşikçi. biləşçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. 

bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

biləşiqçiliq  biləşikçilik. biləşçilik. birəşçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

biləşmə  birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. 

biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

- neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan 

böyük alver birliyi: qartel. kartel. qartal. inhisar. 

biləşmək  < > birləşmək. qarılmaq. qoşaşmaq. cütləşmək.  
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biləşqə  biləşgə < > birləşgə. biləşmə. birleşmə. birləşik. biləşik. 

birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. 

buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. 

qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. 

tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

bilətçi  biligit. biliqçi. bələtçi. 1. göstərici. yol göstərici. yolbaşçı. 

yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. tapqara. yol 

atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. 

lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, görünməz kəndə, 

biligit gərək. 1. yol atası. mürşid. pir.  

bilətinim  bax > bilətiniş.  

bilətiniş  bilətinmə. bilətinim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. 

biləğləniş. biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. 

itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. tizəlmə. 

tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

bilətinmə  bax > bilətiniş.  

bilətmək  1. bələrtmək. yanutmaq. yıtıtmaq. yititmək. ititmək. (t <> 

r). itirmək. kəsinlətmək. qayratmaq. qayraq, bilöv sürtüb 

ititmək. yanutmaq. - pıçaq bilətmək.  
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bilətmək  biləğilətmək. biləyilətmək. bilövlətmək. itilətmək. 

kəsginləşdirmək.  

biləv  1. biləği daşı. - biləvçü çərx: biləği daşı. 1. bilöv. şəkər. 1. 

biöv. bılağ. biləku daşı. qıraq. 

- biləv yılan: qara yılan.  

biləyən  bilgəşli. bilən. bilgin. qanaq. yanaq.  

biləyənlik  bilicilik. bilgiclik. danişməndlik.  

biləyi  - biləyi daşı: suvar daşı. soğan (> suhan). törpü.  

biləyi  yanınca. beləsincə. beləki.  

- biləyi daş: bilöv daşı. su daşı. sulama daşı.  

- kiçik, biləyi, əl ursi: sava.  

biləyici  çarxçı.  

biləyici  qayracı. qırqıçı. qırıcı. qırrıcı. kəsiqçi. ititçi. sulaycı.  

biləyiləmək  biləğiləmək. bilövləmək. biləmək. ititmək. 

kəsginləşdirmək. 

biləyilətmək  biləğilətmək. bilövlətmək. bilətmək. itilətmək. 

kəsginləşdirmək.  

biləyim  biləmə. bax > biləyiş.  

biləyiş  biləmə. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 
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bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

biləyləci  aşaltıcı. itildən. eşiddirən.  

biləziq  biləzik. bilərzik. biləğzik. biləkcə. qanqal. kələp. kələf. 

qapala. çilə. çiğlə. alqa. həlqə. həlqə biçimində, şəklində 

olan hər nə.  

- quyu biləziyi. ağızlıq. 

- biləzik daşı: quyu ağzına qoyulan (qonulan) dəlik daş. 

çalasər. 

biləziq bilezik. biləzük. (< bilək üzüyü). 1.binbãşi. 1.bilək üzük. 

bilədik. burma. top. 1.buvunluq. 1.qolbaq. bilək üzük. 

bərzik. 1. biləyə taxılan həlqə, çəmbər. 1. heyvanların 

ağzına vurulan həlqə. 1. topun qalın çəmbəri. - ayağ 

biləziyi: ərəb qadılarının ayağ biləyinə taxıdıqları çəmbər. 

xalxal.  

- biləzik daşı: quyunun ağzına qoyulan, ortası dəlik daş. 

daşdan quyu həlqəsi.  

biləzliq  toqqa. tuqqa. toğay. dolan. dolağ. həlqə. yün yapağı.  

biləzüq  biləzük. bax > blləzik.  
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biləzüqlənmək  blləziq taxınmaq.  

bilgişiniş  bax > bilqinişmə. 

bili  bilgi.  

- bilgiyə, biliyə yiyələtmək, yiyələndirmək: qanaqlatmaq. 

qanaqıtmaq. qanaqdırmaq. yanaqlatmaq. yanaqıtmaq. 

yanaqdırmaq.  

- bilgiyə, biliyə yiyələnmək: qanaqmaq. qanaqlamaq. 

qanaqınmaq. yanaqlamaq. yanaqınmaq. yanaqmaq.  

- gə bili bili: gə bülü bülü: qəl bili bili: toyuq çağırma ünləmi, 

səsi.  

- qarabillik: bilisizlik. savadsızlıq. koryatlıq. qarakorluq. yarım 

yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmamazlıq.  

bili  ürfan. elm.  

bilib dur  bil gilən. aqah ol.  

bilici  1. bilə. bilən. məlumatlı. 1. qoşnac. rəmmal. falçı. kahin. 

cüki.  

bilici  bilçi.  

bilici  bilgin. bilgit. bilir. bilgin. bilgə. qanaq. yanaq. tanışman. 

danışman. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. tanuq ərdi. 
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ərgit. ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. 

baxcı. baxşı. münəccim. alim. hakim.  

bilicilik  bilgiclik. biləyənlik. bilirlik. bilgilik. bilginlik. alimlik. 

danişməndlik.  

bilim  - kişi bilim: antıropoloji.  

- kökbilim: etimoloji. iştiqaq.  

- bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı: qanaqçı. 

yanaqçı.  

bilim  1. biliq. bilgi. bolumaq. mə'lumat. 1. tərim. dərim. sən'ət. 

1. ağartı. mə'rifət. ağartu. tanu. maarif. elm. bilmə. biliş. 

bilgi. ulum. 1. bilgi.  

bilimli  bilən. tanışmanğ. bilgili. arif. haziq.  

bilimli  tanışlı. bilgili. anlamlı. anlayan. qanan.  

bilimsəl  bilmik. elmi.  

bilimsinmək  bilir görünmək.  

bilimsiz  bilgisiz. tanışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz.  

- ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el: qara el. kütlə. kültə. 

türkəsaya kütlə. bir özəllik daşımayan bayağı xalq.  
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- bilimdən yeyi yox, yalandan koru yox. (koru: yamanı). 

(yeği. yeyi. yaxcısı).  

bilimsiz  bolumsuz. ulumsuz. bəcəriksiz.  

bilimtay  aqademi.  

bilimtən  bilimdən. - bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc: qara 

yaşıl.  

bilin  aqah olun.  

bilinc  1. bulunc. vicdan. uş. 1. ağıl. anğ. anğı. us. hiss. is. 

ögüc. öğüc. sana sezim. anğ sezim. anığ. şuur.  

bilinc  şuur.  

- bilinc, anlama, qavrama dışı: aşqın. şuurüstü. 

- önbilinc: şuuraltı bilincaltı.  

- bilincdışı: ğeyri şuur.  

bilincaltı  bilinc altı. bilincatı. altbilinc. atbilinc. şuuraltı. önbilinc.  

bilincatı  bilinc altı. altbilinc. atbilinc. şuuraltı.  

bilincləndirmək  şuurlandırmaq.  

bilinclənmək  şuurlanmaq.  

bilincli  anğılavlı. anlayan. anğılı. anlayışlı. uslu. şuurlu. çabuq 

qavrayan. ağıllı. uslu. şuurlu.  

bilincli  şuurlu.  
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bilincsiz  anğılavsız. anlamaz. anğısız. anğısız. anlamaz. huşlu 

olmayan. şuursuz. ağılsız. huşsuz. qavramayan. 

yetənəksiz.  

bilincsiz  şuursuz.  

bilinctışı  bilinc dışı. ğeyri şuur 

bilinçəq bilinçək. bilinçək nənğ. itik nəyin tapılması.  

bilinən  1. bəlli başlı. tanınmış. aşqar. bəlləgin. mütəarifə. 

tanınan. mə'ruf. mütəarif.mə'lum. bədihi. 1. bəllin. bəlin. 

adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. anğın. 

məşhur. şöhrətli. 1. bildik. bəlli. bilgi. mə'lumat. 

ənformasyon. mə'lum.  

bilinirmək  tanınmaq. bilinmək. mə'ruf olmaq.  

bilinmək  1. bilmək. düşünmək. - ər işin bilinməlidi: işin bilməlidi. 1. 

söyləmək. açınmaq. etiraf edmək. - ər suçun bilindi. - siz 

gördüyüz işlərizi bilin. - çözülmədən durulmaz, bilinmədən 

düzülməz. - bilinki yazıq (günah) kimdədir. 1. e'tiraf edmək. 

iqrar edmək. - ər yazuğun bilindi. 1. kəndi işini bilmək. 1. 

tanılmaq.  

bilinmək  1. mə'lum olmaq. 1. tanınmaq. bilinirmək. mə'ruf olmaq. 

1. təqdir edilmək. - dəğəri bilinmədi. 1. öğrənilmək. 
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1.bəllənmək. tanınmaq. mə'lum olmaq. 1.çağazlanmaq. 

anlaşılmaq. düşünüşmək. fərq edilmək.  

bilinməmək  - içi bilinməmək: qazanı qapalı qaynamaq.  

bilinmətiq  bilinmədik.bilinməyən. bəllənməyən. bəlli olmayan. 

bəlirsiz. bəlləksiz. bəlli olmaz. bilinməz. məchul. ğeyri 

mə'lum.  

bilinmətiq bilinmədik. bilinmiyən. tanılmayan. namə'lum. məchul.  

- bilinmədik kimsə: bəllənmmiş kiməsnə. talay. dalay.  

bilinməyən  1. bilinməz. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. bəlli olmayan. 

məchul. ğeyri mə'lum. 1. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. 

içrək. içlik. saxlı. məxfi. yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. 

çulqalı (< çuq). bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. 

görünməyən. anlaşılmayan. 1. tanınmayan kimsə. biri. - 

biri gəlir biri gedir, yüzün istir birin elir. - tanınmayan, 

bilinməyən kimsə: birisi. 1. adsız. məchul.  

- işi, əsəri, etgini, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

bilinməz  1. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. bilinməyən. 

bəllənməyən. bəlli olmayan. məchul. ğeyri mə'lum. 1. 

bilinməyən. bilinmədik. bəlli olmaz. məchul. ğeyri 
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mə'lum. - bəlirsiz, bilinməz nərsə: bir. - biriz gəlin. - bir iş, 

ki anlayamadım. 1. kim bilir. bəlli olmaz. bəllənməz. 

bilinməz  bilmədik. na mə'lum.  

bilinməzli  bir. namə'lum. - biri gələcək. - bir kişi.  

bilinməzlik  bəlirsiz. bəlləksiz. quşqulu. işgilli. məchul. məşkuk. 

şübhəli. bəlli olmazlıq. məchuliyyət. 

bilinmiş  bəllənmiş. tanımal.  

bilinmiyən  bilmədik. - bilmədikmi öğrənmək istirəm.  

bilinqə bilingə. bildiri. aqahi.  

bilintiq bilindik. ayqaq. tanıdıq.  

bilintirmək  bilindirmək. bildirmək. xəbərləmək.  

biliq  - biliklə sevən dağlar aşdı, bilgisiz sevən, yolun çaşdı. 

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri.  

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri. ittila' 

rəsaniye imumi. 

biliq  1. bilgi. bilim. us. ağıl. anlayış. qavrayış. - bilik öğrən. - 

biliksiz oğlan: ağılsız uşaq. 1. piliq. cücə. 1. yaraq. silah. 1. 

hikmət. 1. damğa. nişan. 1. bacarıq. məharət. bilgi. 1. 

məlumat. dirayət.  

- gənğəşli bilik artamaz.  
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- yarım bilikli: yonğa. savadsız. - dəmir yonğası: dəmir 

talaşının irisi.  

biliq bilik. bilgi. 1. hikmət. 1. ağıl. us. 1. əğl. - sağ bilik bilin. - 

bilik (hikmət. mə‟rifət. ağıl) öğrənin. - sivir ağıl: ağlı dar. 

- bilik bilin. bilik öğrənin. 

- düzlüyə biləkdə, bilikdə gərək.  

- biləkli olduğundan bilikli ol.  

- biləyin on olunca, biliyin bir olsun.  

- bilik kişi ara ülüklü. bilik kişi ara bölünmüş.  

- qut bəlgüsü bilik.  

- gənğəşli bilik utraşur, gənğəşsiz bilik opraşur.  

- bilikligin uluğluqa dəğdim.  

biliqçi  biligit. bələtçi. bilətçi. 1. göstərici. yol göstərici. yolbaşçı. 

yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. tapqara. yol 

atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. 

lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, görünməz kəndə, 

biligit gərək. 1. yol atası. mürşid. pir.  

biliqənt  bilikənd. ulu oxuqluq. üniversitə. danişqah.  

- açıqöğrətim bilikəndi: azad danişqah. 

biliqət  bilikət. olaylar. həvadis. xəbərlər.  
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biliqin biligin. bilgi ilə.  

biliqit  biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. 1. göstərici. yol göstərici. 

yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. 

tapqara. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, 

görünməz kəndə, biligit gərək. 1. yol atası. mürşid. pir.  

biliqli  bilgin. görgüdsınalı. qanaq. yanaq. sanalı.  

biliqliq biliklik. bilgili.  

biliqsəmək biliksəmək. ağıllanmaq. ağıl qazanmaq.  

biliqsiz biliksiz. - iş biliksiz: görgüsüz. dənəmsiz. təcrübsiz. 

alışmamış. toy. əcəmi.  

biliqsizliq biliksizliq. bilgisizliq.  

bilir  bilgin. 1. bilən. yapar. anlar. bilici. bilgili. bilgin. qanaq. 

yanaq. alim. bilgin. anlar. qanar. yapar. oyunçu. oyanıq. 

uyanıq. 1. bilgit. bilici. tanışman. danışman. qanaq. 

yanaq. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. tanuq ərdi. ərgit. 

ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. 

baxşı. münəccim. 

- yol bilir: ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı. tərbiyəli. 

- iş bilən: iş bilir: məsləhətçi. muşavir. 
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- bilir görünmək: bilirlənmək. 

- bilir tanrı: alim allah.  

- bilginliklə, bilir bilək gərək.  

- işbilir: işbilən. işbaşçı. işbaşı. işgörür. 

- işbilir: işbilən. işbaşçı. məsləhətçi. 

- kim bilir: bilinməz. bəllənməz. bəlli olmaz.  

bilir 1. bilən. 1. bulur. bəlir. məşhur. - iş bilir: kar aşna.  

bilirlənmək  bilir görünmək.  

bilirliq  bilirlik.- iş bilirlik: karaqahi. müttəle'lik. anlaqlıq. qanaqlıq. 

düşüncəlik. vaqiflik. xibrəlik. bilicilik. bilgilik. bilginlik. 

alimlik.  

bilirmiş  - bilməmişdə, bilirmiş kimi ucadan danışmaq: qarından, 

qursaqdan atmaq. 

bilirqişi  bilir kişi.anlayan. qanan. düşünən. vaqif. xibrə. əhliviquf. 

əhlixibrə.  

bilirsiz  bulursuz. bəlirsiz. məcvhul. bəlirsiz.  

bilisiz  qarabil. savadsız. koryat. qarakor. yarım yamalaq, 

azbuçuq bilisi belə olmayan.  

- bəlli bilirsiz görülən nərsə: qaravıl. qaravul. kölgə. 
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bilisizlik  qarabillik. savadsızlıq. koryatlıq. qarakorluq. yarım 

yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmamazlıq.  

biliş görüş  bildik tanıq. bilmək tanımaq.  

biliş  1. bəlli. bildik. tanış. aşna. tanıdıq. dosd: yaxcılıq yad 

biliş götürməz. bilişlərin danan yadları anan 1. mə'rifət. 1. 

bilmə. bilgi. bilim. elm. anlayış. ürfan. mə'rifət. mə'lumat. 

hünər. 1. ittilaat. tanıq. 1. tanış. şinaxt. mə'rifət. 1. bilən. 

bilici.  

biliş  bildik. tanıdıq. aşna. aşina. bilmə. qavrama. viquf.  

bilişbilməz  bilişsiz qanmaz. yoxsun. beşuur. şuursuz.  

bilişim  bilşim. ənformatik. informatik.  

bilişlik  aşnalıq. tanışıqlıq. yaxınlıq: oğrular yanında bilişlik olmaz.  

bilişlik  bildiklik. tanıdıqlıq. tanışıqlıq. aşnalıq. aşinalıq. 

bilişmək  1. tanışmaq. anlaşmaq. qoxulaşmaq. - orda kiminən 

bilişdiz. - birinci bilişdə. 1. tanışmaq. aşnaşmaq. aşna 

olmaq. - ortaq olub bilişdik: bir araya gəlib tanışdıq. - nəlük 

anla bilişdim: necə, niyə onla tanışdım. - çox keçmişdən mən 

onla bilişdim. 1. tanışmaq. birbirin bilmək, öğrənmək. - 

kim olduğumuzu birbirimizə soraraq bilişdik.  

bilişmək  tanışmaq. biribirini bilmək, tanımaq, doslaşmaq. 
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bilişsiz  bilişbilməz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. yoxsun. beşuur. şuursuz.  

bilit  < bil. bəl. bəlgə. bildirən nərsə. bəlgə. bilit, bir yerdə 

olmağın, bir yerə girib çıxışı bəlirtən tapı, sənətdi.  

bilit  1.bildiri. agəhi. aqahi. 1. geçirgən.  

- tüm bilitləri satılmış olan: qapalı gişə.  

bilivçi  bilen. bilgin. bilqən. bilqun. bilivçi. bilici. bilgic. bilərmən. 

bilimdan. bilgili. bilgin. alim. ulu kişi.  

billac  - ac billac: ac, baxımsız.  

billə  birlə. birlikdə. bərəbər. bahəm. həmrah.  

billəmək  bəlləmək. bilgisinmək. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. 

siyirmək. siyrəmək. könükləmək. bəlləqləmək: 

bəlləkləmək. bəlləmək. billəmək. alğılamaq. 

mənimsəmək. yiyələnmək. iyələnmək. öğrənmək. içmək. 

əzbərləmək. hifz edmək.  

billənmək  bəllənmək. əzbərlənmək. hifz olunmaq.  

billənmək  tüşün tüşün, uzad uzadısıya tüşünmək. tükşünmək.  

billur  bəlləyur. bəllur. yilduru. yıldıru. bərraq. net. təmiz.  
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bilmə  1. us. yetənək. zəka. 1. tanış. danış. bilgi. 1. bilgu. bilgi. 

biliş. bilim. elm. anlayış. ürfan. mə'rifət. mə'lumat. hünər. 

ilim. elm. mə'rifət. viquf.  

bilmə  1.anlama. viquf. biliş. qavrama. viquf. mə'lumat. 1.tanış. 

bilgi.  

bilməcə  1. tap yuma. yanğıltmac. 1. yanltıcı. şaşıcı. loğaz. 1. 

cumbağ. yanıltmac. yanıltma. 1. elber. qıyın çomaq. 1. 

tapzuğ. təpzük. tapızğu. tapızğuq. tapışmaq. tapmaca.1. 

sınama. - bilməcə söyləmək: tabızamaq. sormaq. - 

tabuzmaq. tapuzmaq. taparumaq. 1. yanıltmaca. müəmma.  

bilməcə  bulmaca. tapmaca. girdək. müəmma.  

bilməcəli  müəmmalı.  

bilmək  1. almaq. bacarmaq. 1. anlamaq. tanımaq. tanımaq. 

anlamaq. - bilmək istəmək: osmaqlamaq. maraq edmək. 

ağız aramaq. 1. bulmaq. bolmək. alamaq. edə bilmək. 

bara alamaq: yetişə bilmək. yey alamaq: yeyə bilmək. 1. 

tanımaq. anlamaq.  

- bilik bilin: bilik (hikmət. mərfət. ağıl) öğrənin.  

- su kim bilmək: içdən, yanlışsız bilmək.  

- birbirin bilmək, öğrənmək: bilişmək. tanışmaq. - kim 
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olduğumuzu birbirimizə soraraq bilişdik.  

- elə bil ki: sanki. tut ki. fərz ed ki. fərzən. - sanki yedim.  

bilmək  1. öğrənmək. xəbərlənmək. 1. anmaq. xatırlamaq. - indi 

bildim, uşaqlıq yoldaşımdır. 1.çağazlamaq. anlamaq. 

aydınlanmaq. düşünmək. fərq edmək. 1.savınmaq. 

xəbəri olmaq. - bil ki: savın ki. xəbərin olsun ki. 1.oyanmaq. 

uyanmaq. oyanmaq. xəbər olmaq. 1. sanmaq. görmək. 

fikirləşmək. zənn edmək. görmək. - səni çox bilgin 

bilirdim, amma!. - bunu səndən bilirəm. 1. qədir vermək. 

minnətdar olmaq. - yediyi əkməyi bilmək. - bildiyini 

oxumaq: istədiyinidə dirənmək. - bildim biləli: çox əsgi 

çağdan bəri. - bilə bilə: bildiyi halda. - bilir bilməz: 

dünşümədən. - iş bilir: bilgin.karaqah. 1.yetişmək. aqah, 

vaqif olmaq.  

- iş bilmək: başarıqlı olmaq.  

- işini bilmək: gəlirin yararın iyi bilmək.  

- yer altınıda bilmək, üstünüdə: çox bilmək.  

- yol bucağ bilmək: yol iz bilmək. yolu iyi tanımaq. görgülü, 

sınavlı olmaq.  

- iyi bilmək: 1. çox yaxcı bilgisi, tanışlığı olmaq. 1. nərsəni 
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yaxcılığa tanımaq. 

- biribirini bilmək, tanımaq, doslaşmaq: bilişmək. 

- bir bilir bin satar: az bildiyinə baxmıyaraq, çox bilirmiş kimi 

görünür. 

- ara bilmək: bir boşluğu, fürsəti əlverişli görüb, həmən 

qılmaq.  

- bildirə bilmək: başa salmaq başattırmək.  

- yaza bilmək: əli qələm tutmaq.  

- bilmək istəmə: bilsinmə. edsinmə. oluqsunma. duysunma. 

soranma. istixbar.  

- bilmək istəmək: bilsinmək. edsinmək. oluqsunmaq. 

duysunmaq. soranmaq. xəbərlənmək. xəbərləşmək. istixbar 

edmək.  

bilmələnmək  bilginmək. tanışmaq. anlamaq. qanmaq.  

bilməm  qaydam. sanmam. əcəba.  

bilməmək  - adın yadın bilməmək: heç tanımamaq.  

- kimi dinlədiyin, kimə uyacağın bilməmək: hankı yalavaca 

qulluq edəcəyin şaşırmaq.  

- nə yapacağını bilməmək: tutar tutmaz. aşır qaşır. aşır qaçır.  

- olduğu yeri kimsə bilməmək: izini itirmək.  

- nərsənin dəğərin bilməmək. günü aya, qızılı gümüşə 
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satmaq.  

- ziyan nəfini bilməmək: yolun itirmək. çıxar çıxmazını 

bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.  

- bilmədiyim hər yolu dənədim, səndən sonra. 

bilməməz  - bilməməzlikdən gəlmək: omuz qaldırmaq: omuz atmaq. 

çiyin atmaq. çiyin çəkmək. təcahül edmək.  

bilməqsizin bilməksizin. korlama. bilmiyərək.  

bilmətən  bilmədən. - gürəş oyunların bilmədən yapılan gürəş: 

qaraqucaq. qaraqucuq.  

bilmətən  bilmədən. adarğılı.  

bilmətən  bilmədən. atarqalı. atırğılı.  

bilmətən bilmədən. adarğıdan.  

bilmətiq  bilmədiq.bilməyən.  

bilmətiq bilmədik. 1. bilməyən. - bunu bilmədik kimsə qalmadı. 1. 

bilinmiyən. bilinmədik. tanılmayan. namə'lum. məchul. 

bilinməz. na mə'lum. - bilmədikmi öğrənmək istirəm. 1. 

bilməzlik. bilməyiş. cəhl. 1. bilinməyən. məchul.  

bilmətüq bilmədük. tanınmayan. bilinməyən. tanınmamış. 

bilinməmiş.  

bilməyən  bilmədik. - bunu bilmədik kimsə qalmadı.  
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bilməyən  bilmədiq. bilməz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra.  

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

- iyilik bilməyən: iyiliyi, yaxcılığı bilməzdən gələn: nankor.  

- ola bilməyən. - olmamış, ola bilməyən bir nərsəni 

düşünmək: öz ölüsündən qorxmaq. 

bilməyiş  bilməzlik. bilmədik. cəhl.  

bilməyiş  bilməzlik. qanmazlıq.  

bilməz  1. izsiz. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, çıxmaz (girməz) 

yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz (izsiz) yola, 

alınma (inanma).1. qanmaz. qaqlaq. kal. anlamaz. kor. 

korsan( < kor). gözü bağlı. cahil. 1. qarakor. koryat. 

qanmaz. 1.bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. - bilir bilməz: 

dünmədən. - iş bilməz:olmamış. çiğ. yoğursu. tosun. xam.  

- iyilik bilməz: yaxcılıq bilməz. nankor < nənkor. (nən: 

ne'mət).  

- bilişbilməz: bilişsiz qanmaz. yoxsun. beşuur. şuursuz. 
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- iyilik edib, dənizə at, balıq bilməz, tanrıya yad. 

- yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz.  

bilməz  cahil. qanmaz.  

- iş bilməz: bacarıqsız. qafil.  

- iş bilməz: qalac. avara. gic. kal.  

bilməzlənmək  bilməzlikdən gəlmək. təcahül edmək. 

bilməzlik  bilmədik. bilməyiş. cəhl.  

bilməzlik  bilməyiş. qanmazlıq. koryatlıq. qarakorluq. 

bilməzsilik  təcahül.  

bilməztən  bilməzdən. - iyiliyi, yaxcılığı bilməzdən gələn: iyilik 

bilməyən: nankor.  

bilmik  bilimsəl. elmi.  

bilmiş  - çox bilmiş: kələcər. kəlləli. - kələcər kişi.  

bilmiş  bilinmiş. tanınmış. bilinən tanınan.  

bilmişlik  - çox bilmişlik: əbəlik.  

bilmiyərək  bilgisizliklə. cahilliklə.  

bilmiyərək  bilməksizin. korlama.  

bilok  < bölik. bölük.  

bilöv  - bilöv, biləmə ayqıtı: biləgi. - bilöv, biləmə, ititmə üçün 

sərt daş: biləği daşı.  
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bilöv  biləği. biləvş. bılağ. biləku daşı. qıraq. - bilöv daşı: bilək 

daşı. qayraq. qıyraq. - bilöv daşı: sürgü daşı. qıraq.  

- biləği daşı: sırqı.  

- biləği daşı: qırpin. qırşı. qumtaşı.  

- bilöv daşı: biləyi daş. su daşı. sulama daşı. 

bilövçi  biləyici.  

bilövləmək  1.bəliləmək. bəlirləmək. bəlləmək. kəsğitləmək. 

yalıtlamaq. 1.biləkləmək. bilgətmək. qayratmaq. 

qıyramaq. qıratmaq. ötgürmək. ititmək.1. yanamaq. 

ititmək.  

bilövləmək  bilövüləmək. biləğiləmək. biləyiləmək. biləmək. 

axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. ititmək. itilətmək. 

sulamaq. ititmək. kəsginləşdirmək. 

bilövlənim  bax > bilövləniş.  

bilövləniş  bilövlənmə. bilövlənim. biləmə. biləyiş. biləyim. 

biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

itilişmə. itiliş. itilişim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. 

kəsgir. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  
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bilövlənmə  bax > bilövləniş.  

bilövlətmək  biləğilətmək. biləyilətmək. bilətmək. itilətmək. 

kəsginləşdirmək.  

bilövüləmək  bilövləmək. axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. ititmək. 

itilətmək. sulamaq.  

bilqə  1. ağıllı. alim. bilen. bilərmən. bilgic. bilgili. bilgin. bilici. 

bilimdan. bilivçi. bilqən. bilqun. dahi. dələ. dolu. olqun. 

dərin. ulu kişi. ulusun büyüğü. yanılmaz. - uzaqı bilgələr: 

əsgi alimlər. 1. əsər. nişan. iznək. bilgə. bildə bəllik. 1. filozof. 

1. hakim. 1. bilgə. hakim. ağıllı. bilgin. alim.  

- bilgə bək: bilgin. ünlü kişi ağıllı. hakim bəy. buğu.  

- altun bilgə: mənşur. devlətin rəsmi buyruğu, fərmanı. 

bilqə  bilgə. 1. bilgin. bilgili. alim. 1. qulağı dəlik. aqah. zirəng. 

1.bəlli. bilən. bilsək. bilsik. aydın. yetmiş. açıq. 1.bilgin. 

bükü. arif - bilgə ərik bulursan, baxqıl ona taparu: bilən, 

danışman kişi tapsan, ona sarı diqqət ed, yönəl. - alp çərikdə, 

bilgə dirikdə. - bilgə ərən savların, alqıl öğüd: bilən kişilərin 

sözlərindən öğüt al. - bilgə əri əyku tutub, sözin işit, artamını 

öğrənibən işə sürə: dalını düşünüb işə bağla.  
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bilqə  bilgə. bilgi. 1.yüküm. yükləm. salıq. xəbər. - bilgin varmı 

keçənlərdən. 1.bilən. bilgili. geniş, yönlü, dərin bilgi yiyəsi. 

hakim. - altın bilgə: qızıl nişan. 

bilqəc  bilgəc. 1. bilək. bilgi. 1. bilgin. alim.  

bilqəcə  bilgəcə.biləncə. hakimanə 

bilqələnmək  bilgələnmək. ağıllanmaq. ağıllaşmaq.  

bilqəli  bilgilik. bilgili.  

bilqəlik  1. oğuş. bilgi. 1. sağsöz. hikmət.  

bilqəliq  bilgəlik. bilənlik. hakimlik.  

bilqəmək  bilgəmək. bəlləmək. bəlgəmək. yerləmək. nişanlamaq.  

bilqən  bax > bilqe. bələd. bildik. bilən. bilgin. bilqən. bilqun. 

bilivçi. bilici. bilgic. bilərmən. bilimdan. bilgili. tanış. alim. 

ulu kişi.  

bilqəniş  bilginiş. bilgiziş. ərişim. anlayış. alqı. qursaq. kavsaq. 

kovsaq. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. 

sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. 

öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bəsirət. qabiləyyət. 

fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 

bilqənmə  bilgənmə. bilgəşmə. bilşinmə. savlınma. öğrənmə. 

öğrəşmə. aşınma. tanışma. xəbərlənmə. ittila'.  
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bilqənmək bilkənmək. ağıllanmaq.  

bilqəq bilgək. bilək.  

bilqərləmək  bilgərləmək.bələdləmək ( < bilqət < bilmək). bəlgitmək. 

bəllətmək.  

bilqəs  bilkəs. bilqeys. ağıllı. əkəç.  

bilqəs bilkəs. bilqeys. ağıllı. əkəç.  

bilqəsər  bilgəsər. bəlsər. bəlsər. sinğər. siğər. siyər. əzbər. hifz.  

bilqəşli  bilgəşli. bilən. biləyən. bilgin. qanaq. yanaq. 

bilqəşmə  bilgəşmə. bilgənmə. bilşinmə. savlınma. öğrənmə. 

öğrəşmə. aşınma. tanışma. xəbərlənmə. ittila'.  

bilqət  bilgət. bəlgət. bəlgə. bəllət. tapu. tapı. inat anıt. dəlil. 

sənəd.  

bilqətmək  bilgədmək. ağıllanmaq.  

bilqətmək bilgətmək.1. ağıllanmaq. 1. bilövləmək. biləkləmək. 

qayratmaq. qıyramaq. qıratmaq. ötgürmək. ititmək.  

bilqeys  < bilkəs. bilkəzik. ağıllı. əkçə. əkəç.  

bilqəz  bilgəz. bilgili. bilən.  

bilqəzik  bilkəzik. bilqeys. bilkəs. ağıllı. əkçə.  

bilqi  bilgi. 1. bacarıq. ada. adaq. (< edmək). 1. başqut. bildə. 

bilmə. əlamət. (data (latin)). veri. bilim. oğuş. 1. xəbər. 
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sorağ. mə'lumat. 1. tanış. bilici. kahin. 1. bacarıq. bilik. 

məharət. 1. ulqar. xəbər. mə‟lumat.  

- bilgivi işə salsan, yaşamda yer tutarsan: işə yaramaq. yer 

tutmaq. 

bilqi  bilgi. 1. mə'rifət. hünər. 1.bili. bilinən. mə'lumat. mə'rifət. 

tanış. bilmə. veri. yol. yöntəm. düzə. düzəc. yordam. 

xəbər. informasyon. ənformasyon. dağarcıq. bəllək. yad. 

hafizə. zehn.1. bilgə. yüküm. yükləm. salıq. xəbər. - 

bilgin varmı keçənlərdən. 1. yüküm. yükləm. salıq. sav. 

xəbər. 1. baş. ağıl. - aşa gələndə var, başa gələndə. - bilgi 

ilətmək, çatdırmaq: sav keçirmək. xəbər vermək. - bilgi, 

xəbər ver: sav sal: sav yolla.  

- sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi: qara sav. 

qara xəbər.  

- bilgiyə, biliyə yiyələtmək, yiyələndirmək: qanaqlatmaq. 

qanaqıtmaq. qanaqdırmaq. yanaqlatmaq. yanaqıtmaq. 

yanaqdırmaq. 

- bilgi edinmək: bildirinmək. öğrəninmək. mə'lumat, xəbər 

almaq.  

- bir konuyla ilgili bütün bilgiləri, bəlgələri sıralamaq: 

töküm yapmaq. - bilgi yiyəsi: bilən. xəbərdar. - bilgili. geniş, 
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yönlü, dərin bilgi yiyəsi: bilən. bilgə. - bilgi edinmək: 

bilgilənmək. xəbərdar olmaq.  

- bilgi qaynağın, yalnız sınavda görən: görgüçülük. 

təcrübiyyə. ixtibariyyə.  

- el bilgisi: türkəçara. turksayağı. xalq bilgisi. 

- bir qonuda, alanda toplanan bilgilər: qazan. məxzən. 

birikim. birikinti.  

- qıt bilgili, bilgisin durmadan satar şişər: boş qab səs 

verər.  

- bilgiyə, biliyə yiyələnmək: qanaqmaq. qanaqlamaq. 

qanaqınmaq. yanaqlamaq. yanaqınmaq. yanaqmaq.  

- bir savı, bilgini, xəbəri sızdırmaq: gizlicə bildirmək, 

duyurmaq, ələ vermək.  

- ilkin iz, bilgi, dəlil: ipucu - əlimizdə olan ipucu yalınz adıdır.  

- sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama: savlaşma. 

xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. bilgitiniş. bilginişmə. 

bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. 

bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. 

öğrətinmə. istixbarat. istixbar.  

- sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan istixbarçı. 

savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. bilgişinçi. 
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bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. 

bəlgişinçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. istixbaratçı.  

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri.  

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri. ittila' 

rəsaniye imumi. 

bilqi  bilgi. bilmə. bilgu. bilək. bilgəc. bilmə. ilim. elm. mə'rifət. 

viquf. ulum. biliş. bilim. elm. tuyum. duyum. tuyğu. 

duyğu. aqahi. mə'lumat. - duyğusı çox kişi.  

bilqi  bilki. - elə bilki: gavar. gəvər. gəpər. deyəsən. gərək ki. - 

gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, qanamadın. - 

gavar, yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən geri dönərmiş.  

bilqic  1. bilgir. hər bir zadı iyi düşünən. anlayan. hər nərsəni 

bilən. 1. büyücü. caduçu. baxıcı.  

bilqic  bilgic. bilgi taslayan. alimlik satan. alimklik savında 

olan.  

bilqiclik  bilgiclik. bilgin, alim qılığı daşıyan kimsə.  

bilqiclik  olçumluğ.  

bilqiçilik  bilgiclik. səfsətə. sofizm. bilicilik. biləyənlik. 

danişməndlik. 
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bilqiləndirmək  bilgiləndirmək. ulqarlamaq. xəbər vermək. anlatmaq. 

buyurmaq.  

bilqilənmək  bəllənmək. müşəxxəs olmaq.  

bilqilənmək  bilgilənmək.bilgi edinmək. xəbərdar olmaq.  

bilqili  bilgili. 1. mərfətli. 1. ağıllı. yaratıcı. oxtar. öğrənmiş. 

tetiq. usda. dənəyimli. dənəkli. təcrübəli. bəcərikli. dərs 

almış. yetişmiş. uzan. uzman. usda. ağıllı. sənətçi. pir. 

yolbilir. görgülü. usul ərkan yiyəsi. 

bilqili  bilgili. 1.tanışlı. bilimli. anlamlı. anlayan. qanan. 1.yollı. 

yordamlı. 1.oyanıq. aqah. 1.bilir. bilici. bilgin. qanaq. 

yanaq. alim. 1.bilən. bilgic. biləcən. bilən. danqa. 

danişmənd. mə'lumatlı. vaqif. - bilgili. geniş, yönlü, dərin 

bilgi yiyəsi: bilən. bilgə. 1.aydın. 1. bilgin. qavrayışlı. 

anlayışlı. düşüncəli. sivir. zirək. zeyrək. qafalı. başlı. 

başıl. oyunçu. oyanıq. uslu. ağıllı. beyinli. 1. savlı. 

xəbərdar. 

- sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək başına görər, aşar, 

açar: yol bilən, kərvana qatılmaz. 

- bilgili görgülü: dünya görmüş. gəzib görmüş. eşmiş yırtmış. 
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eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən 

kişi.  

bilqili  bilgili. bilgə. bilgin. alim. tuyar. duyar. tuyqulu. duyğulu. 

tuyumlu. duyumlu. mə'lumatlı. - duyğulı kişi.  

bilqiliq  bilgilik. 1. bəlgilik. iz. im. um. imarə. əlamət. endik. 

nişan. 1. ansikilopedi. dayirətülmaarif. 1.bilirlik. bilicilik. 

bilginlik. alimlik.  

bilqiliq  bilgilik. nişan. əlamət.  

bilqim  qılıq. xuy. karakter.  

bilqimsinmək  ağıllı. kəndini ağıllı göstərmək.  

bilqimsiz  ədəbsiz. sayqısız. tərbiyəsiz. yaxışıqsız. adi. çirkin. 

bayağı. görgüsüz. əxlaqsız.  

bilqimsizlik  tərbiyəsizlik. görgüsüzlük. əxlaqsızlığ.  

bilqin  bilgin. bilgə. bilgili. alim. bilgəc. alim.  

bilqin  bilgin. bilgit. bilir. bilici. bilən. 1. bilgili. qavrayışlı. 

anlayışlı. düşüncəli. sivir. zirək. zeyrək. qafalı. başlı. 

başıl. oyunçu. oyanıq. uslu. ağıllı. beyinli. 1.tanışman. 

danışman. qanaq. yanaq. gömüt. albaş. elbaş. alim. 

yetim. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. 

şeyx. danqa. baxcı. baxşı. münəccim. 1.ərik. ərmiş. 
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ərgin. aqah. vaqif. 1.savlı. xəbərli. - bilgin varmı 

keçənlərdən. 1.bilgəşli. bilən. biləyən. 1.bilən. arif 

danişmənd (fars) < danışman.1.bilgə. bilici. bilir. anlar. 

qanar. yapar. alim. hakim. danişmənd. 1.yapar. anlar. 

1.bilikli. görgüdsınalı. sanalı. 1.anlayışlı. incə. arif. 1.iş 

bilir.karaqah. yolbilən. yolbilir. çəmir. çevik. 1.yetik. 

pişmiş. aqah. baliğ. 1. xübrə. 1.bilir. bilici. bilgili. alim. - 

bilginliklə, bilir bilək gərək. 

- çarıxlı bilgin: görnüşdən bilginliyi anlaşılmayan kimsə.  

- müsəmməm, ciddi usda, bilgin: kəsin, tutumlu uzman. 

biçərikli bəcərikli.  

- qaldırım bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası. 

işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən.  

bilqin  bilgin. qam. qamaq. həkim. bilən. bacarıqlı. topçımış. 

bilən. usda. tanışman. 1. cəlayir. çalayır. oxuqlu. alim. 

güngörmüş. təcrübəli. sənətçi. tərim. dərim. 1. bilən. 

oxumuş. yetin. alim. kamil. kəmallı.  

bilqinilmək  bilginilmək. bildirilmək. bəllənilmək. eşitilmək. istehzar, 

ittila', e'lan, e'lam olunmaq, verilmək. sezinilmək. 
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savlanılmaq. savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. 

xəbərlənilmək. öğrənilmək.  

bilqiniş  bilgəniş. bilgiziş. ərişim. anlayış. alqı. qursaq. kavsaq. 

kovsaq. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. 

sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. 

öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bəsirət. qabiləyyət. 

fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 

bilqinişçi  bilginişçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilgşinçi. bəlginişçi. 

bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. 

öğrətinçi. istixbaratçı. 1. istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. 

soraşçı. sorağçı. soruşçu. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat 

mə'lumat toplayan. 1. incələyən. mincələyən. incəltişçi. 

mincəltişçi. tədqiqatçı. təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. 

topluq (məcmə', təşgilat) işçisi.  

bilqinişmə  bilginişmə. bilgitiniş. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. 

bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. 

öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. 1. istixbar. 

savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. sav 

bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama. 1. incələmə 
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mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, 

mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi.  

bilqinlər  bilginlər. xübrəqan.  

bilqinləşmək  bilginləşmək. qamlaşmaq. bacarışmaq.  

bilqinliq  bilginlik. 1.danişməndlik (fars). danışmanlıq. 1.bilirlik. 

bilicilik. bilgilik. alimlik. 1.mühitülmaarif. dayirətülmaarif. 

ənsikılopedi. 

bilqinmək  bilginmək. 1. bəlginmək. duyqulanmaq. oyqulanmaq. 

düşünülmək. keçirmək. sezinmək. sızınmaq. izlənilmək. 

hiss olunmaq. hiss edilmək. 1. uzlanmaq. uslanmaq. 

uzmanlaşmaq. ayratınmaq. açratınmaq. mə'rifət, hünər 

yiyələnmək. ixtisaslaşmaq. mütəxəssisləşmək. 1. 

bilmələnmək. tanışmaq. anlamaq. qanmaq. 

- var yoxun duyqulanmır: hiss edmir  

- duyqulanmadan gəlib keçdi: hiss olunmadan.  

- ağır ağrı duyqulandı: hiss olundu. - qızqınlıq duyqulandı: 

hiss olundu.  

- bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır: 

hiss olur.  
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- bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər 

duyqulanırsız: hiss edirsiz.  

bilqir  bilgir. yetik. müttəle'.  

bilqisayar  - bilgisayarda ana hafizə: iç alarğa.  

bilqisər  ittilaat. kaqebe.  

bilqisəyən  bilgisəyən. sinğirən. siğirən. siyrən. əzbərləyən. hifz 

edən.  

bilqisinmək  bilgisinmək. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. siyirmək. 

siyrəmək. könükləmək. bəlləqləmək: bəlləkləmək. 

bəlləmək. billəmək. alğılamaq. mənimsəmək. 

yiyələnmək. iyələnmək. öğrənmək. içmək. əzbərləmək. 

hifz edmək.  

bilqisiz  bilgisiz. 1.anlamaz. boş. 1. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. cahil. 

nadan. mə'lumatsız. 1. xəbərsiz. 1.tanışsız. bilimsiz. 

qaqlaq. kal. anlamaz. 1.toy ( < toq. tuq). qafası qapalı. 

başsız. dənəysiz. dənəmsiz. bon. qabaq. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. 1. qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. düşüncəsiz. 
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qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal.  

- biliklə sevən dağlar aşdı, bilgisiz sevən, yolun çaşdı. 

bilqisiz bilgisiz. dərksiz. tuyqusuz. duyğusuz. tuyumsuz. 

duyumsuz. mə'lumatsız. xəbərsiz. - duyğusuz baş, 

ayağla, əl ilə güdaza gedər. - duyğusuz baş ucalsada, göydə 

qalmaz.  

bilqisizcə  bilgisizcə. bacarmazın. bayağıca. bozbaşca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 
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şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

bilqisizlər  bilgisizlər.qamqalatlar. qapqalatlar. görgüsüzlər. 

savasızlar. xəbərsizlər. cahillər. nadanlar.  

bilqisizləşmək  bilgisizləşmək.1.cahilləşmək. 1.qanmazlaşmaq. 

cahilləşmək. nadanlaşmaq. 

bilqisizlik  bilgisizlik. 1. görməmişlik. görgüsüzlük. olmamışlıq. 

qabaqlıq. çiğlik. pişməmişlik. xamlıq. 1. qanmazlıq. 

cahillik. nadanlıq. mə'lumatsızlıq. 1. xəbərsizlik. 1. cəhl.  

bilqisizliklə  bilgisizliklə.bilmiyərək cahilliklə.  

bilqişinçi  bilgişinçi. bax > bilginişçi.  

bilqişmək  bilgişmək. qoxuşmaq. iyləşmək. dilləşmək. tanışmaq.  

bilqişmək bilgişmək. bildəşmək. tanışmaq. danışmaq. - bir görüşdə 

tanışdıq.  

bilqit  bilgit. 1. bilgin. bilir. bilici. tanışman. danışman. qanaq. 

yanaq. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. tanuq ərdi. ərgit. 

ərmiş. qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. 

baxşı. münəccim. 1.mə'lumat. aqahi. 1. sav. xəbər.  

bilqitən  bilgidən. - bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc: qara 

yaşıl.  
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bilqitinçi  bilgitinçi. bax > bilginişçi.  

bilqitiniş  bilgitiniş. bax > bilqinişmə. 

bilqiyazar  bilgiyazar.pirinter.  

bilqiziş  bilgiziş.bilginiş. bilgəniş. ərişim. anlayış. alqı. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. 

seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. 

sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. 

bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 

bilqli  bilgli. tanışlıq. - çox yaxcı bilgisi, tanışlığı olmaq: iyi 

bilmək. 

bilqsək  qadının göğüsü ilə boynu arasında boyunbağ taqılan 

yeri.  

bilqşinçi  bilgşinçi. bax > bilginişçi.  

bilqşinmə  bilgşinmə. bax > bilqinişmə.  

bilqşinmə  bilgşinmə. bilgitiniş. bilginişmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. 

bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. 

öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. 1. istixbar. 

savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. sav 

bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama. 1. incələmə 
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mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, 

mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi.  

bilqu  1. bilgi. bilmə. ilim. elm. mə'rifət. viquf. 1. damğa. nişan. 

əlamət. möhür. əsər.  

bilquli  damğalı. nişanlı. əlamətlı. möhürlü.  

bilqut  bəllənmiş. tanınmış.  

bilqürmə  1. kərəki. fehrist. 1. amar. 1. nişan. əlamət. 1. təbliğ.  

bilqürmək bilgürmək. 1. təbliğ edmək. 1. (q <> d) bildirmək.  

bilrliq  - ağız bilrliyi: oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. 

düşdəşlik. fikirdaşlıq. tevafüq. ittifaq.  

- soy bilrliyi: qandaşlıq. soydaşlıq.  

bilsək  bilsik. bilgə. bəlli. aydın. yetmiş. açıq.  

bilsən  - istək qolay, qurmaq çətin, qurmaq qolay, yaşata bilsən. 

(istək: istəmək). 

bilsənişmək  bəlsinişmək. anımsamaq. yad almaq. yadalmaq. 

xatırlamaq.  

bilsər  bilgəsər. bəlsər. sinğər. siğər. siyər. əzbər. hifz.  

bilsik  bilsək. bilgə. bəlli. bilən. aydın. yetmiş. açıq.  

bilsinmə  bilmək istəmə. edsinmə. oluqsunma. duysunma. 

soranma. istixbar.  
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bilsinmək  bilmək istəmək. edsinmək. oluqsunmaq. duysunmaq. 

soranmaq. xəbərlənmək. xəbərləşmək. istixbar edmək.  

bilsiqmək bilsikmək. bilsəkmək.1. bilinmək. açılmaq. ifşa olmaq. 1. 

bəllənmək. faş olmaq. - onun yaşut işi bilsikdi.  

bilsiz  dalıq. uyuq. uyqaş. uyqaç. uğraş. anmaz. aymaz. 

aymazaq. ummaz. toy. gözü bağlı.qanmaz. qıtqafa. qıt 

başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. 

kal. anlamaz. bilməz. kor. korsan( < kor). cahil. qafil.  

bilsizlik  dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. 

ummazın. toyluq. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət. 

cəhalət. - bilsizlik yuxusu: qəflət yuxusu.  

bilşim  bilişim. ənformatik. informatik.  

bilşinmə  bilgəşmə. bilgənmə. savlınma. öğrənmə. öğrəşmə. 

aşınma. tanışma. xəbərlənmə. ittila'.  

biltə bildə. 1. xəbər. - bildəsiz: xəbəsiz. - bildəli: xəbərdar. - 

bildəliklik: xəbərdarlıq. 1. ixtar. 1. bilgi. əlamət. 1. nişan. 

bilgə. bəllik. iznək.  

biltəcə  bildəcə. bax >. bildiri.  

biltələmək bildələmək. ixtar edmək.  

biltəli bildəli. tanımlı. ünlü.  
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biltəmək bildəmək. > bələdləmək.  

biltəmək bildəmək. bələdləmək.  

biltəq bildək. - daşı: imən daşı: nişan daşı.  

biltəşmək bildəşmək. bilgişmək. tanışmaq. danışmaq. - bir görüşdə 

tanışdıq.  

biltinq bildinğ. bəlli. tanış. xodi.  

biltiq  bildik.biliş. tanıdıq. aşna. aşina. tanıdıq. tanış. bəllin. 

bilinən. bəlli. mə'lum. tanıdıq. tanış. aşna.  

- bütün bildikləri qabıqda qalmış: işə yaramamış. biliklərindən 

dəğərlənəməmə. 

biltiq bildik. 1. adlım. tanıq. məşhur. mə'ruf. 1. uz. usda. mahir. 

aşna. 1. aşna. aşina. aşnaq. aşqan. aşıqan. (< aşılanmış: 

bəllənmiş). aşınaq. aşınqan. tanıdıq. bilinən. mə'ruf. 

məarifəli. 1. aqah. mütəlle'. 1. bələd. bilgən. tanış. arxadaş. 

1. bilinən. tanınan. ünlü. 1. tanıdıq. sınar. bir soydan 

olan. - heyvan sınarına çəkər.  

biltiqlik  bildiklik.bilişlik. tanıdıqlıq. tanışıqlıq. aşnalıq. aşinalıq. 

tanıdıqlıq. tanışlıq. bəllinlik. aşinalıq. 

biltiqliq bildiklik. iste‟dad: qapırlıq. qablat. qabiliyyət. yöndəmlik. ukıp.  

biltir  bildir.bıldır. bildirin. bıldırın. keçən, öncəki il.  
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biltir bildir. 1. (?) bəri yıl: qabax yıl. bəyliqil > bildir. bəri: son. bəri: 

ön. qəbl <> poşt. ru<> qibal. bildər. bil + dal: buyıl + dal: bu il 

yox (dal: yox. uqey. birtir + yıl > bityıl > biltir. burun il. (burun: 

qabax ). 1. (?) < bilə+ il: birikən il. yapışan il. keçən il. 1.bıtır. 

bitir. bitən il. geçən yıl. - bıtır, köp aqça qapdım: keçək il 

çox para qazandım.1.buldur. keçən il.  

biltirçin bildirçin. son yaza yaxın axlanan bir quş. bitbiltik. dartar. 

dödənə. budna. yalva. budana. büyürçin. 

- bildirçin qılavuzi: ərkəyi.  

- bildirçin oti: hinddən gələn bir ağılı ot.  

biltirə  bildirə. - bildirə bilmək: başa salmaq başattırmək.  

biltirəc  bildirəc.bəlirtəc. bəlirtci. göstəri. göstərgə. tanıtcı. 

əğrəbə. əndikator.  

biltirən  bildirən.duyurucu. duyrucu. duyraçı. e'lançı. carçı. 

açıqlayan.  

- ölüm savın bildirən kağaz: qaralı bəlgə: qaralı çapar: qaralı 

kağaz.  

- kimilik bildirən bəlgə, sənəd: sicill çanıt. çantıq. cüzdan. 

biltiri  bildiri. bilit. aqahi.  
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biltiri  bildiri. biltiriş. bildiriş. bildirmə. bildəcə. bildirit. bildirim. 

1. ilətmə. ilətiş. ilətim. çatırma. çattırış. çattırıt. çattırma. 

çatdırtma. yetirmə. yetişdirmə. duyuru. duyru. duyrac. 

duyurma. eşiddiriş. e'lan. istehzar. ittila'. e'lam. açıqlama. 

xəbərləmə. 1.duyuru. duyru. duyrac. duyurma. eşiddiriş. 

e'lan. istehzar. ittila'. e'lam. açıqlama. 1.açıqlama. 

söyləmə. bəyan. bildirgə. manifest. bəyan namə. 1.e'lan. 

- carçının yapan bildirisi, e'lanı: carlıq. yarlıq. mənşur. 1. 

e'lamiyyə. 1. ittila. 1. təbliğ. 1.bildirmə. tapıtma. tapıt. 

1.geçəriş. xəbər. 1.təbliğ. təbliğat. 1.iləti. xəbərrəsani. 1. 

bildirmə. bəlləmə. bəlləti. anlatı. anlatma. çıxarma. 

açıqlama. savlatı. savlama. duyduru. duyuru. sezdiri. 

eşittiri. e‟lam. e‟lan. xəbər vermə. 1. xəbərləmə. 

göstərmə. tanıtma. tanıtım. tanıtış. əndikasyon. 1. 

bəllətmə. bəllətit. göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. 

nişan, numayiş vermə. iraə. 

- görüş bildiri: nəzər vermə. düşüncəsin, əqidəsin bildirmə. 

biltiri bildiri. 1. tanımal. tanqal. çağrış. çağrı. 1. toxlad. toxdal. 

toxla. təbliğ. e'lan. 1. bilingə. aqahi. 1.anğlatı. e'lan.  
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biltirilmək  bildirilmək. bilginilmək. bəllənilmək. eşitilmək. istehzar, 

ittila', e'lan, e'lam olunmaq, verilmək. sezinilmək. 

savlanılmaq. savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. 

xəbərlənilmək. öğrənilmək.  

biltirilmək bildirilmək. anladılmaq. təfhim edilmək. e'lan edilmək.  

biltirim  bildirim. bax >. bildiri.  

biltirim bildirim. təbliğ.  

biltirin  bildirin.bıldırın. keçən, öncəki il.  

biltirinmək  bildirinmək. bilgi edinmək. öğrəninmək. mə'lumat, xəbər 

almaq. 

biltiriq  bildirik. bəllədik. göstərik. şaxis.  

biltiriş  biltiriş. bax >. bildiri.  

biltiriş bildiriş. 1. anlatma. anlatı. e'lam. xəbərdarlıq. 1. xəbər. 

duyuru. carıya.  

biltirişim  bildirişim.xəbərləşmə.  

biltirişmək  bildirişmək.xəbərləşmək.  

biltirit  bildirit. bax >. bildiri.  

biltiritmək  bildiritmək.xəbərdar edmək. təbliğ, təbliğat aparmaq.  

biltirmə  bildirmə. bax >. bildiri.  

biltirmə  bildirmə. bildirit.  
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biltirmə  bildirmə. e'lan. deklərasyon.  

biltirmə bildirmə. ittila'.  

biltirmək  bildirmək. 1.duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. 

dinərtmək. dinlətmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. 

e'lan, istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək. açıqlatmaq. 

anlatmaq. bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək. 1.açıqlamaq. bəyan edmək. 

1.anlatmaq. bəlirtmək. 1.deyirmək. bəlirtmək. ifadə 

edmək. dəğirmək. 1.ilətmək. 1.oyatmaq. uyarmaq. 

oyarmaq. xəbər vermək. sunmaq. mə'ruz edmək. 

bəlirtmək. açıqlamaq. izhar edmək. xəbər vermək. 

bəllətmək. tanıtmaq. mə'lum edmək.1.tanıtmaq. ifadə 

edmək. bilindirmək. xəbərləmək. 1.çaxdırmaq. 1. 

duyurmaq. sav vermək. xəbər vermək. - həmən, gizlicə 

bildirmək: sav uçurmaq.  

- bir savı, bilgini, xəbəri gizlicə bildirmək, duyurmaq: ələ 

vermək. satmaq. sızdırmaq.  

biltirmək bildirmək. (d <> q) bilqürmək. 1.( r <> z ) bildizmək. 

bəlirtmək. öğrətmək. - o mənə iş bildirdi. - o mənə çox 

nərsə bildirdi. 1. bəllətmək. bəldirmək. oxumaq. uqumaq. 
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üzə, yuxarı çıxarmaq. anlatmaq. sindirmək. sinitmək. 1. 

öğrətmək. - bu işi sənə bildirən mənəm. 1. aytdırmaq. 

enəmək. anlatmaq. 1. bəllətmək. öğrətmək. tanıtdırmaq. 

tanıtmaq. anlatmaq. - kəndisin tanımırdım, kimsədə 

tanıtmadı.  

- sanıları cocuğa bəllətdik. - alfabeti uşaqlara bəllət.  

biltirmətən  bildirmədən.çaxdırmadan. hissetdirmədən. xəbərsizcə.  

biltirqə  bildirgə. 1. bildiri. manifest. 1. bəyan namə. deklərasyon.  

biltirqə bildirgə. bəyannamə.  

biltirqəmək  bildirgəmək.bəyan namə vermək. bəyan edmək. 

biltirtmə  bildirtmə. bəlirtmə. ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan 

edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. 

üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.  

biltitmək  bilditmək.öğrətmək. bəllətmək.  

biltiyin  bildiyin.- aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək 

istəmiyən: alqalı. alqal. alqalan. alqalaq. gerici. mürtəce'. 

mütəəssib. 

- öz bildiyin yapan: söz, öğüt dinləməz. danzaq. danğzaq. 

qanzaq. qanğzaq.  

biltizmək bildizmək. ( r <> z ) bildirmək.  
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biltür bildür. bəzək. iz. im. əsər. taslaq. plan. rəsim.  

biltürmək  öğrətmək. bildirmək.  

biltüzmək bildüzmək. bildirmək.  

biluq biluğ. 1. < uluğ. ulunc. ullağan. 1. < bil. bilgil. bilgir. bilqil. 

bilən.  

bilur  1. bullur. artın. tənik. açıq, duru, saydamlı nərsə. 1. 

kəsmə sırça: tökmə sırça.  

bilur  bəlir. saydam, açıq, şəffaf daş.  

bilurlaşmaq  < > bəlirləşmək. açıqlaşmaq. durulmaq. olqunlaşmaq.  

bilurlaştırmaq  < > bəlirləşdirmək. olqunlaştırmaq. açıqlaşdırmaq. 

durutdurmaq.  

bilük  (< belük < bellik < bel). ox qəbiri. sadaq.  

bilün  əsir. tutsaq. könül, ağıl əsiri. aşıq. dərviş.  

binab  (?) min + ev.  

binar  binğar. pinar. bunğar. bunar. yerdən çıxan su. suyun 

çıxdığı yer. mənbə'. - pinar başı: sərçeşmə.  

binbaşı  alçı.  

binək  minək. səvari. - binək daşı: minək daşı: pilləkan, qapı 

yanlarında, heyvana minmədə basamaq yerini tutmaq üzrə 

qoyulmuş daş.  
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bini (fars)  < burni < bur.  

bini  çıta uzun sırıq kimi kəsilmiş ağac. iki qanatlı qapılar 

örtüldükdə, aradakı cırığı tutmaq üçün, bir tayının eşik 

ağzına qoyulan incə təxdə.  

binici  minici. sürücü. sürən. səvar.  

binicilik  minicilik. sürücülük çıxarı, farasatı.  

binilmək  münülmək.  

biniş  miniş. rəsmi paltar. vəkillərin, alimlərin çıxışda gedikləri 

paltar.  

binit  minit. minək. minilən heyvan. minik verən. soylu at.  

binmək  minmək. münmək. bir üz, hal, qılığ, surət almaq. bir yol 

tapmaq. - iş inada mindi.  

- dalına minmək: zorlamaq. alt edmək. müsəllət olmaq.  

- küplərə minmək: çox qızmaq.  

binövrə  altyapı. infirstirüktür 

binqar binğar. binar. pinar. bunğar. bunar. bunğar. bunar. 

yerdən çıxan su. suyun çıxdığı yer. mənbə'. - pinar başı: 

sərçeşmə.  

binqişmaq bingişmaq. mingişmaq. birbirinə minmək. irticam edmək.  

bintirmək  bindirmək <> mindirmək. ( # indirmək <> endirmək).  
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biq  biğ. bik. böyük. biyik. iri. qala. yekə. - qalabalıq: iri balıq. - 

qalaev: yekə ev. - qalasaray: qalatasaray: böyük saray. - 

qalaqon: qalaqona: tənəbi. böyük otaq.  

- çiğ biğ: çuğ buğ. tuta düdə. duman tutan. duman düdən. 

tüstü püstü. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. isli hisli. darqın. 

biqə bikə. ərsiz qadın.  

biqəç bikəç. - bəq bikəç. bək bikəçkə. təkinlərin sanı biçəki.  

biqənt  bikənd. bikət. böyükkənd. böyükşəhər. anakənd. orata 

(mərkəzi) şəhər.  

biqəran  bikəran (fars) < kəransız < kərənsiz ( < kərmək: kəsmək). 

qıraqsız. qırıqsız. sonsuz. sanasız.  

biqəran bikəran (fars). < kərənsiz. bikəranə (fars) (< kərmək). ucsuz 

bucaqsız.  

biqəranə bikəranə (fars). < kərənsiz. bikəran (fars). (< kərmək). ucsuz 

bucaqsız.  

biqət  bikət. bikənd. böyükkənd. böyükşəhər. anakənd. orata 

(mərkəzi) şəhər.  

biqic  böyüdücü. zərrəbin.  

biqimək bikimək. bükmək. əymək. qırmaq.  
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biqin  bikin. 1.kimin. kibin. kibi. kimi. kəsin. tibq. misl. 1.bükün. 

əyri.  

biqinmək  bikinmək. ağınmaq. dolunmaq. tıxınmaq.  

biqiq  bikik. bıqıq. bükük. bağlı. bənd. mərbut.  

biqitiş bikitiş. tükətiş. tıxınış.  

biqitmək  bikitmək. ağıtmaq. doldurmaq. tıxmaq.  

biqləmək bikləmək. qapamaq. bitirmək.  

biqr bikr. bikr. siliq.  

biqşə  bişə (fars) bükşə (< bük). tuğay. çəkələk. cəngəl. urman. 

ğaba. balqan. meşə.  

biqtir biktir. < büktər. bitir. qutar.  

biqtiz biktiz. dərrev. birdən. qapıl. qafil.  

bir  1. aynı. bir biçimdə: ayni biçimdə. bir cürli. bir vaxda. - 

yaşıd: bir yaşlı. - bir ağızdan: həp birdən. oy birliği. - bir an: 

az salımlıkca. bir talasın. - talasim. bir sallam. - bir bir: 

birəgiqə. - bir birdə: bə'zən. - bir bir: birər birər. - bir çox: bir 

dalay. bir dol. bir qança. - bir də: bardu. - bir gün bir tün: bir 

sıxlı. - bir dəfə: ilk bada. şol bada. - bir qenə: bir dəfə. bir 

yana. bir yaxa. - bir nəmə: azraq. - bir təkməqə: cəmisi. - bir 

uğurdan: bir kəzdən. bir dən. - bir yan edmək: aradan 
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qaldırmaq. bər tərəf edmək. 1. çox. böyük. bir ovadan: çox 

gözəl. 1. tək. yalnız. bir özü. evdə bir özüməm. bir mən 

getdim. 1. tək. taq. tanqa. vahid. 1. düz. əş. müsavi. 

bərabər. fərd. tək. 1. dəğoşsiz. fərqsiz. - həp bir. - ikisi 

birdir. - birsiz: dəğişik. 1. nəfyi fe'linən işlənəndə "heç, 

əsla, əslən" anlamı daşır. - bir türlüdə olmadı. - bir yol 

yoxdu. - bir yolda olsun gəlmədi. 1. vurqulama simgəsi.  

- bir az öncə: dəmin. elə indi.  

- bir vurmaq vurdu ki gəl görəsən.  

- bir yemək yedik ki.  

- bir takım: bir para. bir bölük. bir qism. bir zümrə. bir sinif. 

sınıb. bə'zi. bir miqdar.  

- bax bir!: yaxci. bax bir!. bax bəri. görəlim!.  

- bir çox: xeyləm. artıqınca.  

- bir gediş getdi ki.  

- bir atlı: adaş.  

- bir bir: bə'zi.  

- bir alada: bə‟zən. zaman zaman.  

- bir varmış bir yoxmuş: ertdə ertdə.  

- bir birdə: bə‟zən.  
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- bir ilki: yaşıt.  

- birdən iki bolma: qararını dəğişdirməmək. yalnızca kəndi 

fikrini savunmaq.  

- bir kibik: aynı. bənzər.  

- bir gözüvdə: bə‟zən.  

- birəm birəm: birər birər.  

- ol biri: öbürü. digəri.  

- ikidə bir: ikidə birdə: bərk sıx. hər vax.  

- hamımız birik: həp bir qoyun aşığıyız.  

- bir çağlar. biri varıdı biri yoxudu.  

- bir az: azacıq. bir kərə: yalnız bir kərə.  

- bir az gözlə.  

- bir uğurdan: həp birdən. birdən. dəfətən.  

- bir kaç: bir neçə.  

- bir iki: az olurkən, bəlirsiz sayını göstərir.  

- bir iki quş vurdular.  

- bir iki kərə gəldim. ikidə birdə: pək sıx. çoxluğu göstərir.  

- ikidə birdə nə gəlib gedirsən.  

- bir kərə borc aldıq, ikidə birdə istəyir.  

- bir bir: dənər dənər. dənə dənə. dana dana: olmasın işləri 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2116 

bir bir üzümə çırpdı.  

- birbirini. birbirlərini. birbirinə: ortaqlığı, qarşı qaşılı, 

mübadiləti, müşarikəti göstərir.  

- bir daha: arta. bir kərə daha. təkərləmə. təkrarən. birbirini 

söydülər. birinbirin gördülər.  

- birbirinin işin görürlər.  

- biribiri üstünə: bir sayaraq, hesab edərək. bahalı ucuzlu, 

xırdalı böyüklü. ələssəviyyə.  

- birbiri üstünə neçə salırsız.  

- birəbir: çox doğru, uyqun. ən uyqun. elə özü. tuş. töş. - bu 

dərman sizin xəstəliyizə birəbir gəlir.  

- birəbir: bərabər. birlikdə. elə bir yerdə. elə birdən.  

- bir bardaq suyu birəbir içdi.  

- birdə: həm ki. buda varki. daxi.  

- birdəki sizə nə dəxli var.  

- birdə mənə nə.  

- birdə siz ona deməməliydiz.  

- birdə sənə nə.  

- bir zaman: çağilə. vaxtilə.  

- günün birində: bir gün. vaxti ilə.  

- bir kərə: bir dəfə. hələ.  
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- bir kər ver: hələ ver.  

- birlə: kimi. anidə. məni görən birdə qalxıb qaçdı.  

- verən birlə aldı: verən kimi aldı.  

- birlə: arxalı. vasitəsi ilə: nə birlə bunu yapacaqsın. nə birlə 

gəldin.  

- neçə bir: 1. nə qədər. havağacan. 1. bir çağlar.  

- neçə bir orda qaldım. - biri: birisi: bir kimsə.  

- biri sizi istəyir.  

- bir kiməsnə. bir kişi. bir adam. birəv. birisi.  

- bir bir: birin birin. birər birər. tək tək. ayrı ayrı.  

- bir tək: təkəv. taqa. təkə. təkinə. münfərid.  

- bir çağ: durman. bir zaman.  

- bir yanı: biriki. birisi.  

- birinci alana, meydana çıxan: tüncük. tüngə. tüncə.  

- birqına: biricək.  

- bir o: bir kimsə.  

- bir yoli: bir cürünən. bir uğurla. bir vəchilə. bir kəzdən.  

- yat yağuq düz olmaz: yad yaxın bir değil.  

- bir çöp: bir az.  

- bir az. qıpa. az.  
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- qıpa keçdi.  

- bir çöp aş yedim.  

- bir tüq: bir yığın. bir çox.  

- bir köç qoyqıl: bir az dözginən.  

- birin birin: birər birər.  

- birlə: ilə. bərabər.  

- birinç: birinci.  

bir  1.baş. 1. əşsiz. vahid. - tanrı birdir. 1. bəlirsiz, bilinməz 

nərsə. - biriz gəlin. - bir işki anlayamadım. 1. əş. bənzər. - 

ikisi birdir. 1. sırada birinci. - yemisən bu bir, yalan 

danışdın bu iki. 1. ölçü. dəğərlik. miqdar. - bir dedim, bir 

daha dedim. 1. dibdə olmayan. əsla. - bir kərədə olsun 

gəlmədi. 1. artırmanı, şişirtməni, muvaliğəbi göstərir. - 

birdə gəldiki. 1. ilk sayı, sanı. 1. tək. vahid. 1. bilinməzli. 

namə'lum. - biri gələcək. - bir kişi. 1. əş. bənzər. eyni. - 

ikisi bir. 1. (# min). - bir ölümə, min ağlamazlar. 1. əşit. 

musavi. - bir ağız: bir kərə, dəfə. - bir daha (: 1. bir kərə, 

dəfə daha. 1. heç bir çağ. birdə).  

- birini çəkəməmək, götrəməmək: qaqışmaq. cicikləşmək. 

itələşmək. acığışmaq. günüləşmək.  
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- birinin ahı tutmaq: qarqışı yetmək.  

- birinin batmasına yol açmaq: qanına girmək. 

- birinin danşığın yansılamaq: kəkələmək. qaqqılamaq.  

- birinin istəyi kimi qılmaq: könül (xətir) qılmaq, edinmək. 

- "bir" sayısı: dirək.  

- bir boyda, şəkildə: əşbiçim. əşçap.  

- dəng, bir, bənzər tutmaq: əş tutmaq.  

- bir xeyləh: əpey < əp iyi. əpəy iyi. lap iyi. olduqca çox.  

- birbəbir: çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən 

inciyə. incədən inciyə. dənər dənər.  

- birindən ötəkinə: əldən ələ. 

- dil bir, sin bir: üz bir öz bir: özü bir sözü bir.  

- dördə bir: dördün.  

- dördü bir arada: dördüz ( < dörd + əkiz). 

- hər biri: ayrı ayrı, birər birər hammısı.  

- ikidə birdə: hər dən.  

- yerbir: həmkəf.  

- başımla bir: baş üsdə. buyruq olsun.  

- ağız bir edmək: ağız birliyi edmək: sözbirliyi edmək.  

- arada bir: ara sıra. arada bir.kəmaz. nadirən. 
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- bir ağız: bir kəlmə. 

- bir anda: ani vahiddə. 

- bir arada: topluca. birgə. bahəm. 

- bir sayı. bir taxım. bir qısım. bir kəsim: bə'zi.  

- birək birəgi, bir birini, doğan doğanı öldürmək: bəradər 

koşi.  

- birnəmə: azlıq. azılcıq. kəmik.  

- bir bir sayaraq: təkər təkər. birər birər. açıqlamaları, təfsilatı 

ilə.  

- bir olma: tək olma birlik.  

- bir iyi: çox gözəl.  

- bir qaba işləmək: düşüncə, iş, qazanc birliği içində olmaq.  

- bir qələmə: dayanmadan.  

- bir qapıya çıxmaq: sonucu dəğişməmək.  

- bir qaşıq suda boğmaq.  

- bir qazanda qaynamamaq: uyşmamaq. uyuşmamaq. 

anlaşmamaq.  

- bir qırıq: bir tikə, parça.  

- bir qoşuda: bir qaçıda: çabucaq. həmən  

- bir qoyundan iki tuluq alınmaz: iki ayaq bir tay başmağa 
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sığışmaz. sudan ayran alınmaz.  

- bir neçələri: bir çoxları.  

- bir neçə: bir kaç. bir çox.  

- bir parça: çox az.  

- bir soluqda: bir nəfəsdə. bir çırpıda. çapıcaq. qırpadaq. 

sürətlə.  

- bir sürcən atın başı kəsilməz: kimsə bir suçla öldürülməz.  

- bir sürü: çox çox. çox artıq.  

- bir nəyə bənzəmək: işə yaramaq.  

- bir taxdada: bir çırpıda, dəfədə.  

- bir taxdası əksik: dəli.  

- bir daşla iki quş vurmaq.  

- bir tıxım: bir tikə. çox az.  

- bir türlü: bir cürə. nə şəkildə olursa olsun.  

- bir tutmaq: ayırmamaq.  

- bir tək: ən az. ən ufaq, mayda, xırda.  

- bir uğurda: bir kərədə.  

- bir çağlar: bir zamanlar: keçmişlərdə. əsgilərdə. əsgidə. 

qədimlərdə.  

- bir varmış bir yoxmuş: biri varımış biri yoxumuş: dün 
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vardı bugün yox. bir çağlar, zamanlar. çox əsgidən.  

- bir yana edmək: bir tərəf edmək.  

- bir yasdığa baş qoymaq: iyi pisi paylaşan qoca qarı.  

- bir yığın: çox artıq.  

- bir yol: 1. bir kərə. 1. hələ.  

- bir yolunu bulmaq: çözməsi çətin sorunu açmaq. - birbirinə 

düşmək: aralarında ayğırılıq, ayrılıq (ixtilaf) çıxıb çatışmaq.  

- birbirinə düşürmək: aralarında ayğırılıq, ayrılıq (ixtilaf) 

çıxarmaq.  

- birbirinə girmək: savaşa tutuşmaq.  

- birə min qatmaq: abartmaq. mubaliğə edmək.  

- birə bir: 1. tam. uyqun. 1. etgili. təsirli.  

- bir dənə: biricik. əşi, tayı olmayan. yeqanə. 

- bir dənəsi: biri. birisi.  

- bir dənəsi: biri. təki. 

- bir olmaq: birləşmək. bütünləşmək. toplanmaq. ictima' 

edmək. kəsişmək birləşmək.  

- bir olmuş: birləşmiş. müttəhid.  

- bir ölçək, miqdar, qism: birtaxım. bəlirsiz çoxluq. bə'zi.  

- bir ağızda: bir kərədə, dəfədə. bir əldə.  

- bir batında: bir kərədə, dəfədə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- bir çırpıda: bir kərədə, dəfədə. bir əldə. ara vermədən.  

- bir ağızda: həp birdən. topluca.  

- bir alay: çox sayıda.  

- bir arada: birlikdə. bərabər.  

- bir aralıq: 1. qısa bir sürə. 1. iş arasında. çox qısa çağda.  

- bir araya gəlmək: toplanmaq.  

- bir avuc, ovuc: çox az.  

- bir ayağı çuxurda, gorda: ölümü yaxınlaşmış.  

- bir ayaq öncə: olduğucan çabuk.  

- bir baxıma: bir görüşə, nəzərə.  

- bir baxmaq: bir, əş görmək. əşit tutmaq.  

- bir baltaya sap olmaq: iş yiyəsi olmaq.  

- bir bardaq suda fırtına qoparmaq: kiçik bir sorunu, 

məsələni böyütmək, gurlatmaq.  

- bir başına: tək başına. kimsəsiz. yardımsız. qoldavsız.  

- bir başdan bir başa: boydan boya. başından sonuna dək. 

- bir bilir bin satar: az bildiyinə baxmıyaraq, çox bilirmiş kimi 

görünür.  

- bir bir: ayrı ayrı. yönlü yönəli, yöryetəli, ətraflıca sayaraq.  

- bir çala: bir qısa sürədə.  
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- bir çıplağı, qırx qaraman (qolçomaq) soyamaz: 1. boşdan, 

yoxdan bir nə alınamaz. utanmazdan utanc olmaz. sırtığı 

sürütləməklə sırtılır. 1. mənliyin buraxana kimlik veriləməz.  

- bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.  

- bir küllükdə iki xoruz: bir yerdə iki baş olmaq.  

- bir dalda durmamaq: dinc oturmamaq. qərarsız olmaq.  

- bir damla, damcı, damcıq: çox az, kiçik, xırda.  

- bir də: həmdə. şurası var ki. burası var ki.  

- bir dediyini iki edməmək: istəyin, elə həmən yerinə 

gətirmək.  

- bir dərcə: bir dərəcə: bir dəğər. nisbi olaraq.  

- bir dəri bir sümük (gəmik): çox arıq zayıf.  

- bir tikili ağacı olmamaq: çox yoxsul.  

- bir don bir köynək: yarı çıplaqlıq.  

- bir dosluq: son bölük, həmdə azacıq.  

- bir düzüyə: bir yolda, sürəkə.  

- bir əli yağda, bir əli balda: bol yaşam.  

- bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.  

- bir çağ: bir zaman.  

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 
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tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.  

- bir gəlmək: bir gətirmək: dəng, əş, musavi olmaq.  

- bir köynək aşağı: bir qonum, dərgə, dərcə aşağılıq.  

- bir köynək artıq yırtmaq: yaşca böyük, sınav təcrübəli 

olmaq.  

- bir görmək: ayrı seçgilik edməmək. ayırmamaq. - bir gözü 

ayda, bir gözü çayda: şaşı, şaşa, gənğ qalmaq.  

- bir gözəl: çox gözəl. iyicək.  

- bir qarıq olmaq: çox qarışmaq, yorulmaq.  

- bir qıllı tırqıllı: dəğişməz. dəğişsiz. fərqsiz. həmən. eyni.  

- bir dikişdə: bir qaldımada.  

- bardağı bir dikişdə içdi: hamısın bir kərədə.  

- biranda: bir ləhzədə. 

- bir arada: biryerdə.  

- bir araya gəliş, gəlmə: yığışma. təcəmmö'.  

- bir daha  yenə. genə. təzədən.  

- bir bir yana gedmək: qırağa çəkilmək.  

- bir ağızdan: bir səslə.  

- bir arada: birlikdə. bərabər. bahəm. 
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- bir aralıqla: bir hən bir yox. 

- bir araya gəliş, gəlmə: yığışma. təcəmmö'. 

- bir az: ufaraq. ufacaq. 

- bir daha: genə. yenə. yenidən. 

- bir dənəsi: biri. 

- bir kərəsində: barı. 

- bir seri: birdizi. 

- bir sürə öncə: bir ara öncə.  

- bir taxdası əksik olma: bir qabırqası əkisgik.  

- bir tutmaq: əş saymaq. 

- bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 

- bir zaman: birara: bir çağ: bir dövrə.  

- biraz: azacıq. bir parça.  

- bir parça: biraz. azacıq. 

- birçox: xeyləh. olduqca çox. mütəəddid. 

- birindən üstün olmaq: birini keçmək.  

- bir nala, bir mıxa vurma: gah nala, gah mıxa vurma.  

- bir çağ: bir ara. bir sürə. 

- bir xeylək: çox. qatı. fazla.  

- bir içim su: bir gözəl: çox gözəl. iyicək.  
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- min bir: çox. saysız. sanasız.  

- mində bir: çox az, seyrək.  

- birək birəgi, bir birini, doğan doğanı öldürmək: bəradər 

koşi.  

- həfdənin birinci günü: həfdə başı.  

- bir düzəyə: ha birə: dalbadal. durmadan. sürətli. titizcə. 

dinlənmədən. 

- bir, tək parça: bütün.  

- dördə bir: dördün.  

- bir günlük: günü birlik. günbirə. bir gün boyunca. bir 

gündüzlük. - o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.  

- bir bir: bir bə bir. dərin dərin. dənər dənər. incə incə. titizcə. 

arın arın. xırdavata, ayrıntılara enərək.  

- əl bir olma: birbirilə ülfət, dosluq qurma. anlaşma. anlaşış. 

anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. 

alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. 

birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. 

qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). 

muvafiqət. e'tilaf.  

- bir anda: qaşla göz arasında.  
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- bir dəndə: donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. 

donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. ləcuc. 

- bir gölün suyu, bir dibin qolu olmaq: bir kökdən, qılıqdan 

xuydan olan.  

- bir kəl, birdə yağlı: bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn.  

- bir nala, birdə mıxa çalır: neçə yanı birdən tutmaq. bir yanlı 

yönlü olmamaq.  

- bir olmuş: biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. 

birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. ittifaq. 

- heçbir çağ: kəsinliklə. götrü. götürü. əsla. qətiyyən. kəlla. 

- kişinin qaldırına bir bax: adamın qeyrətinə bir bax.  

- qax, cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə: 

qaqamıq. qaqmıq. qaqam. qaqım.  

- yaşam bir oyuncaq, kimi oynayacaq, kimi oynadacaq. 

bira  barn. çay.  

biraqu  biri.  

birara  bir ara. bir çağ. bir zaman. bir dövrə. - biraraya gəlmək: 

birikmək. sığmaq. yerləşmək. dolmaq. 

biraralı  bir aralı. mütəmərkiz.  

biraralıq  bir aralıq. mütəmərkizlik.  
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birarata  bir arada. bir arada. bir yerdə. - tarlalarda yetişən, üç yüz, 

beş yüz dənəsi bir yerdə, bir arada olan bir ot kökü: 

qaqqoc.  

biraraya  bir araya. - biraraya gəlmək: sığmaq. dolmaq. yerləşmək. 

birikmək. yığışmaq. toplaşmaq.  

biraz  1. adarğıdan. azıcıq. 1.biçə. az. az çox. az öğüş. 

yoxacıq. çalaca. azacıq. azca. kəmisi. alaca. salca. bir 

salιm. bir çalιm. 1. birğına. azacıq. endək. tilimqac. 

dilimcək.  

biraz  1. birnəmə. azacıq. bir parça. birazcıq. çat pat. ara sıra. 

qırıq tökük. - biraz sonra: birazdan. 1. yaxın. - bir az iri: 

iriyə yaxın. bir ölçüdə iri. iricə. 

- biraz könüllü: könüllücə.  

- bir az qarışıq: qarışıqca.  

birazcıq  azıcıq. bir parça. biraz.  

birazdan  uzaymay. çox geçmədən. nərədəysə.  

biraztan  birazdan.az sonra. biraz sonra. 

birbada  bir an. bir dən. anıdan. bir ara. bir bada sandım ki.  
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birbaşa  birdən. qurşansız. quşanmadan. hazırlıqsız.  

- bir nərsənin bir başa, düz kəsildiyindən ortaya çıxan düz 

üzün şəkli: kəsit. yanay. pırofil.  

birbəbir  - bir bə bir: bir bir. dərin dərin. dənər dənər. incə incə. titizcə. 

arın arın. xırdavata, ayrıntılara enərək.  

birbəbir  birbəbir. çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. inci inciyə. 

incədən inciyə. incədən inciyə. dənər dənər.  

birbən  bir bən. kəndini bəğənmiş.  

birbir  biribiri. birəm birəm. tək tək.  

birbirə  anidən. düşünmədən. bədahətən.  

birbirə  bərabər. musavi.  

birbirələmək  bərabərləmək. musavilətmək. təsviyə edmək.  

birbirəlik  bərəbərlik. 1. təsavi. musavat. 1. müvazinə. maadilə.  

birbirəşmək  bərabərləşmək. dəngləşmək.  

birbiri  - birbiri ardısıra: biri birindən sonra.  

- birbirində çıxarma: bir birindən kəsmək, azatmaq.  

- birbirinə bağlamaq: birini birinə çatdırmaq.  

birbiri  - birbiri üstünə: tüzüvünləy. aralıqsız. arasız. arasız. teyxa. 

lap. həp.  
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birbirin  - birbirin kəsən: birləşən. mütəqate'. 

- birbirin qoldama, qoruma: birlik. birləşmə. iştirak.  

birbirindən  - birbirindən gözəl sözlər sözləmək: ağzından inci saçmaq.  

birbirinə çarpmaq  qaqışdırmaq. vuruşturmaq. 

dövüştürmək.  

birbirinə  bu ona oda buna. biri ötəkinə, ötəkidə ona.  

- birbirinə düşmək: araları pozulmaq.  

- birbirinə düşmək: dövüşmək. savaşmaq.  

- birbirinə qatmaq: aralarını pozmaq, vurmaq. altüstləmək.  

- birbirinə qarışmış, qarışıq: qatıqlı. 

- birbirini tutmaz: tutarsız. ilgisiz.  

- birbirini yemək: birbiriylə uğraşmaq. qarşılıqlı olaraq pislik 

edmək.  

- birbirinə çalınmaq: aşlanmaq. aşlaşmaq. qarışmaq. 

- göbəkləri birbirinə bağlı olan: sürəkli bir arada olan, heç 

ayrılmayan. 

- birbirinə vurmaq, çalmaq: aşlamaq. qatıb qarışdırmaq. - 

aşlayıb daşlamaq: qatıb qarışdırmaq, dağıtmaq. - yumurtala 

unu aşlayıb, qayğanaq pişirmək. 
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birbirini  biri ötəkini, ötəkidə onu. biri ötəkini, ötəkidə o birini, 

daha ötəkini.  

birbiriylə  - birbiriylə uğraşmaq. qarşılıqlı olaraq pislik edmək. birbirini 

yemək. 

birbölüm  birtaxım. birsıra. birquruq. birqurup. bə'zilər. - 

qonaqlardan birbölüm gəldi. 

bircik  yalnız bir. dənəcik.  

birçalay  birçə. eynən. aynı. həmən.  

birçanaqlı  birçənəkli. tək parça qapcıqlı yemiş. 

birçanatlı  birçənətli. qabcıqları bir parçalı olan yemişlər.  

birçaq birçağ. əsgidən. çox öncə. çoxdan. birzaman. o birçağ gəldi.  

birçaqqi birçağki. bir zamankı. əsgi. o birçağkı olay: o keçmiş 

olay.  

birçə  1. biricik. yeqane. 1. birçalay. eynən. aynı. həmən.  

birçə  aynı.  

birçək  1. bax > bürcək. < bür. pür: pürçək. pürçük: yeni 

pürcəmiş budaqlara oxşatılmış. biçrək. bərçəm <> 

biçjəm. 1. < burmaq. necəki ''saç'' sözü ''saçmaq'' dan 

gəlir. '. bürcək. burcanğ < burmaq. 1. biricik. 1. saçın 
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ortadan ayrılıv yana dökülmüş hali. burulub üzə tökülüb, 

üzə sarxan qıvrıq saç.  

birçək  bürçək.  

birçəklənmək  bürçəklənmək. pərçəm, kakil, yal çıxarmaq.  

birçənəqli  birçənəkli.birçanaqlı. tək parça qapcıqlı yemiş.  

birçənətli  birçanatlı. qabcıqları bir parçalı olan yemişlər.  

birçəyləy  eynən. eynı.  

birçi  birçilikçi. təkçi. monist.  

birçilik  təkçilik. monistik. 

birçilikçi  birçi. təkçi. monist.  

birçin  bağdaşmaz. birkimi. tördəş. türdəş. cürdəş. soydaş. 

sapdaş. kökdaş. həmcins. mütəcanis.  

birçinçi  həmcinsbaz.  

birçoq  birçox. 1. neçə. kaç. 1. xeyləh. olduqca çox. mütəəddid.  

- birçoxsu: əksərisi. xeyləyi. 1  

birçoqsu  birçoxsu. birçoğu. xeyləyi. birçoxu. böyük böləki. 

ənçoxu. əksəri.  

birçoqu  birçoğu.birçoxu. böyük böləki. əksəri.  

birçoqu  birçoxu. birçoxsu. birçoğu. xeyləyi. böyük böləki. 

ənçoxu. əksəri.  
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birə  - birə bir: 1. tam. uyqun. 1. etgili. təsirli.  

- birəni nallamaq: olunmaz iş tasarlamaq, yapmaq.  

- ha birə: bir düzəy. dalbadal. durmadan. sürətli. titizcə. 

dinlənmədən.  

- birə!: ey!. bə hey!. yahu!.  

birə  1.bürçə bürə. burçaq. bit.1. biləlikdə. birlikdə. 1. 

çuğundur. pazı. 1. pirvə. abco. arpa suyu. 1. birə !: hey! 

ey! ahay! aman! görən!: birə çoban gəl bəri. birə nədən 

gəlmədin. bilirdin çağrılmağıvı ki. birə gerçəkmidir. birə 

qoymayın diyə bağırırdı. birə işlərin qutar gəl. birə kimi köçdü 

kimi qaldı. birə qazandın ye gedqıl. birə gəlməzsin bizə. 

qaracoğlan dər ki birə ərənlər. mən gediyom bayın olsun 

örənlər.  

birəbin  yeqanə. tək. biricik.  

birəbir  1. bərabər. birlik. bilə. birlikdə. biləlikdə. birədir. 1. arba. 

barabar. müsavi.  

birəbir  1. bərabər. əşit. dəng. daşadaş. başabaş. musavi. 

1.etgisi ani olan. çox etgili. etgisi tələsik, fori. 1.uyqun. 

tam. munasib. 1. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. tam. münasib. 

1. etgili. təpgili. təsirli. müəssir.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

birələnmək  1. kovcunmaq. qocunmaq. 1.qıcıqlanmaq. qaşınmaq. 1. 

qurcuqlanmaq. işkillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanğaçmaq. 

qanğıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. şübhələnmək. 1. 

qocunmaq. kovcunmaq. oyunmaq. oyalanmaq. 

düşünmək. çəkilənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanğaçmaq. 

qanğıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. işgillənmək. 

ürkünmək. alınmaq.  

birələntirmək  birələndirmək.quşlandırmaq.  

birələtmək  tədirgitmək. işgillətmək. fişəhlətmək. qorlatmaq. 

qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. qudurtmaq. 

qışqıtmaq. qızdırtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. 

qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək. 

birəli  qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. 

qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 
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kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 

birəm  - birəm birəm: birim birim. bir bir: tək tək. birər birər. - birəm 

birəm: birbir. tək tək. 

birəmləmək  almaq. qaptamaq.  

birəqi  bir kimsənə. bir kimsə. birisi. başqası: birəgi həqqin yeməyə. 

birəgi yumruğun yemiyən. öz yumruğun dəmir sanır.  

birər birər  bir bir.  

birər  hər birinə bir. hər dəfəsində, kərəsində bir. - birər birər: 

təkər təkər. bir bir sayaraq. açıqlamaları, təfsilatı ilə.  

- birər birər: birəm birəm: bir bir. birin birin. 

- birər birər: təkər təkər. tək tək.  

- ayrı ayrı, birər birər hammısı: hər biri.  

- birər ikişər: yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. parça parça. 

birər  yekəyarım. yarımşər.  

- birər birər: birin birin. bir bir. tək tək. ayrı ayrı.  

- birər birər: gözüvləş. sırayla. 

birərbirər  birinbirin. 

birərnəq  birərnək.birərgin. 1. yeknəsəq. bir biçimdə. 1. qapama. 

üniform.  
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birərqin  birərgin.birərnək. 1. yeknəsəq. bir biçimdə. 1. qapama. 

üniform.  

birərtə  birdənə. yeqanə.  

birəş  bəri bir. bərabər. birto.  

birəşçi  birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. 

birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birlikçi. biləşçi. biləşikçi. 

iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. irkimçi. 

irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. 

barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birəşçiliq  birəşçilik. birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. 

birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. 

birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

birəşim  < > birləşim. 1. səntez. sintez. tərkib. səntez. 1. toplantı. 

iclas. iniqad. 1. birləşim. toplantı. iclas. birləşim. iniqad. 

əqd edilmə.  
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birət  1. birəy. tək. yekə. yalnız. şəxs. - heç birət, birəy: heç 

kimsə. 1.ayrı. başqa.  

birəv  birisi. biri. bir kişi. bir adam. bir kiməsnə.  

birevciqli  birevcikli 1. ərkəklik dişilik öğələri bir kökdə olan bitgilər. 

1. bir evi paylaşa dişi kişi.  

birəvlən  bir kişi. birisi.  

birəy  birət. tək. yekə. yalnız. şəxs. - heç birət, birəy: heç kimsə.  

birəy  kəs. tək. yekə. fərd. vahid.  

birəyçi  təkəçi. təkçi. yekəçi. fərdçi. fərdiyyətçi. vahidçi. 

əndividüalist. individüalist.  

birəyçilik  fərdiyyətçilik.  

birəylər  kəslər. əfrad.  

birəylik  təklik. yekəlik. fərdiyyət.  

birəysəl  birəysıl. fərdi.  

birəysıl  birəysəl. fərdi.  

biri  1.birisi. yanki. kəsisi. - o yanki: o biri. - bu yanki: bu biri. 1. 

bir dənəsi. təki. 1. birisi. tanınmayan. bilinməyən kimsə. - 

biri gəlir biri gedir, yüzün istir birin elir. 1. bir dənəsi. təki. 1. 

tanınmayan kimsə. birisi. - onların biri baxıb keçdi.  

- o biri: sonraki.  
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- bu biri: bol. şol.  

- yoxsul biri: çox sanısız. 

- arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.  

- heç ölü ağlayanın görməmiş. gömülən biri geri 

dönməmiş.  

biribiri  birbir.  

biricik  tək. təkcə. bir dənə.  

biriciq  biricik.1. tək. bir dənə. əşi, tayı olmayan. yeqanə. - 

yaşamında biricik sorusu yox. 1. bir kərəcik, təpəcik, 

dəfəcik. 1. təkcə. yeqanə.  

birilər  bə'zilər.  

biriləri  1.bə'ziləri. 1. birdən artıq olub, tanınmayan, biliməyən 

kişi.  

birilmə  birləşmə. ittihad. - bu iki nə birilməz.  

birilyan  < pırlanta. parıldıyan. parlayan.  

birim  1.mərkəz. - sav birimi: xəbər mərkəzi. 1.vahid. 1.ölçü 

dəngəsi. vahid. bəxş. 

birimi  - ışıq yoğunluğu birimi: qandıl. qəndil. yandıl. 

birin birin  birər birər. bir bə bir.  

birin  - birin birin: birər birər. bir bir. tək tək. ayrı ayrı.  
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birin  ilkin. ilki. başın. başlanğıc. başlama. ilk öncə. ən öncə. 

öngün. ibtida. əvvəl. 

birinbirin  birər birər.  

birinbirin  birərbirər. 

birinc  qurunc. qırınıc. düyü.  

birinci  1. ilk. ən öncə. əvvəl. 1. ən üstün, dəğərli. 1. başlıca. 

önəmli. 1. nitəlikli. iyi cinsli. 1. başın. başda. ilkin. öncə. 1. 

ən öncə. ən önəmli. başlıca. 1. ilk. ən öncə. əvvəlki. ən 

üstün, dəğərli, iyi. başlıca. önəmli. əhmiyətli. - birinci 

gəlmək: ən iyi sonucu almaq. 1. ilkin. açıcı. ilkin. 

yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. 

yöndər. rəhbər. 

- birinci yarı: ilkin yarı. 

: - birinci addımda: ilk adımda. başlaqıçda.  

- ilk bölümdən birincisi: ilk yarı.  

- yarışda, yaşamda, nərsədə birinci sırada gələn, olan: 

erkənçi. irkənçi. ertənçi. irtənçi.  

birinci 1. aldası. öndiki. ilk. 1. baş. çalbış. usda. bilən. kamil. 1. 

buruna. burunğu. önki. öndəki. öncə. 1. tüngüc. ilk.  

- ən birinci: başlıca. xas. əhəmm.  
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birincil  1. ən önəmli. 1. ilk olay. 1. əvvəli. ibtidayi. pirimer. 1. 

ibtidayi. pirimer. 1. ən önəmli. ilk öncə. ilk olay. 

birincilər  ilkinlər. açıcılar. yolbaşçılar. başçılar. qılavuzlar. 

rəhbərlər. 

birincilik  1. ən öndə. ən başda. qəhrəmanlıq. şampiyonluq. əvvəl 

olma. 1. yarışma. qoşqu. qoşuğ. musabiqə. - gürəş 

birinciliklər. 1. ən başda, öndə bulunma. qəhrəmanlıq. 

şampiyonluq. 1. ilklik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. 

öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq. 

rəhbərlərlik.1. üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. 

irgəlik. ərkürək. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. 

təfəvvüq. faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan. 

- birinciliyə çalışmaq: başa gürəşmək. 

birinə  - hər birinə bir: birər.  

- (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma 

diləyi: qada almaq. - qadavı alım, balasan gedmə. 

- birinə sır açılmaz, açılsada qaçılmaz. 

birintə  birində.- günün birində: günlərdən bir gün: bəlirsiz bir 

gündə.  
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birintən  birindən. - iş birindən bitmək: işin qurtulması kimsədən, 

nərsədən bağlı, asılı olması. - bu iş sizdən bitməlidir. - 

işlərin bitməsi məndə dəğil. - ondan bu işin bitməsin 

güdməyin. 

biriq birik. kibənzan. buqul. yığın.  

biriqçaqlı  birikçağlı.əşinçağ. çağdaş. maasir. həməsr.  

biriqdirən  səpişdirən. arada gəzyən. dəllal. rabit.  

biriqdirmək  birikdirmək. birbiri üstə yığmaq. üstələmək. çaşlamaq. 

çaqlamaq. çağlamaq. çaqşalamaq.  

biriqə  arağatnaşıq. bağlanşıq. rabitə.  

biriqə  birikə (> berkə (fars)). birkə. böyük hovuz. qaq. sarnaç. 

yağmur suyunun bir çuxurda birikintisi.  

biriqən  - göyərmə, morarmada birikən qan: qaraqan.  

- su birikən çuxur: kav. qaq.  

biriqən  birləşmiş. müttəhid. müttəsil. utğaşıq. səpişən.  

biriqi  biriki. 1. bir neçə. bir kaç. az syıda. 1. yavaş yavaş. ataq 

ataq. azar azar. - biriki demədən: qısa sürədə, 

zamanda.  

biriqi  biriki. birisi. bir yanı.  
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biriqilti  birikilti. irikilti. irikinti. birikinti. irkinti. birkinti. irkinmə. 

birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

biriqim  birikim. birikit. saxlıq. saxlıt. yığıt. yığım. yığam. topalıt. 

topalım. 1. təraküm. 1. zəxirə.  

biriqim  birikim. birkim. 1.birlik. - birikim, dirikim: birlik, dirilik. 

1.təraküm. 1. birikinti. birikmiş. yığılmış. təraküm. 1. 

qazan. məxzən. bir qonuda, alanda toplanan bilgilər. 1. 

pəsəndaz. əldə edinmiş, yetinmiş nərsələr. 1. birikinti. 

birikmə. birikim. birikmiş. yığılmış. cəmləşmiş. 

mütərakim. yığılma. toplanma. təcəmmö‟. təraküm. 

biriqimli  birikimli. bir konda bilgili olan kimsə.  

biriqinçi  birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. 

birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 
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irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

biriqinçiliq  birikinçilik. birikişçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq.  

biriqinti  birikinti. 1. birikim. birikmiş. yığılmış. cəmləşmiş. 

mütərakim. 1. birikim. birikmiş. yığılmış. təraküm. 1. 

qazan. məxzən. bir qonuda, alanda toplanan bilgilər. 

biriqinti  birikinti. irikinti. irikilti. birikilti. irkinti. birkinti. irkinmə. 

birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  
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- su birikintisi: birkə. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. 

irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. 

birikilti. 

biriqintiliq  birikintiliq. - su birikintiliyi, yığınlığı: birkəlik. qalqıq. 

qalğaq. kavlıq > qaqlıq.  

biriqiq  birikik. birikmiş. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birləşik. 

birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. ittifaq.  

biriqiqə  birləşmiş. müttəfiq (birqıl. birgəl. birqιlan toplu: toplanmιş 

birləşik. yaqalaş toplaş. toplaq.  

biriqiş  birikiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birləşmə. 

birləşiş. birləşim. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. 

uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. 

alışış. alışım. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. 

doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir 

olma. andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf.  

biriqiş birikiş. birikmə. toplanış. toplanma. yığılma. ictima.  

biriqişçi  birikişçi. birikinçi. birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. 

birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 
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irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

biriqişçiliq  birikişçilik. birikinçilik. birkişçilik. birşikçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

biriqişli  birikişli. quruhi. quruhluq. topluluq. toplanış.  

biriqit  birikit. birikim. saxlıq. saxlıt. yığıt. yığım. yığam. topalıt. 

topalım. 1. təraküm. 1. zəxirə.  

biriqit  birikit. birkit. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. 

cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. 

qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. 

məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. 

saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. topalıt. 

topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. 

artıqa. təpik. depo. qambar. ambar. 
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biriqitçi  birkitçi. yığıqçı. ambarçı. ambardar. təpikçi. depoçu. 

saxluqçi. saxluçı. 

biriqitmək  birkitmək. yığmaq. ambarlamaq. saxluqmaq. saxlumaq. 

təpikmək. depolamaq.  

biriqmə  biriqmə. 1. birikinti. birikim. yığılma. toplanma. 

təcəmmö‟. təraküm. 1. yığılma. yığnaq. təhəşşüd. 1. 

toplanma. təcəmmö'. təraküm. yığılma. yığnaq. yığışma. 

aralaşma. bir araya, bir yerə gəlmə. 1. qazan. məxzən. 

bir qonuda, alanda toplanan bilgilər. 1. birişmə. (yara). 

ilişmə. iləşmə. bitişmə. qovuşma. tutuşma. iyiləşmə. 

qapanma. iltiyam. 1. sərfəculuq. pəsəndaz. 

- nərsənin tikələri birikməsindən oluşan birlik, sistim: 

əkləmlənmək. sistimlənmək. 

biriqmə  qurub. dayanışma.  

biriqmə birikmə. birikiş. toplanış. toplanma. yığılma. ictima.  

biriqmək  birikmək. irikmək. irkmək. birkmək. irkilmək. birkilmək. 

irkinmək. birkinmək.1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik 

bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 
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ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

biriqmək  birikmək.1. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq. əğləşmək. 

əkləşmək. əlavə olmaq. əlavələşmək. minişmək. 

izafələşmək. qatışmaq. artırışmaq. 1.sığmaq. dolmaq. 

yerləşmək. yığışmaq. toplaşmaq. biraraya gəlmək. 1. 

toplanmaq. təcəmmö' edmək. yığılmaq. yığnaqlanmaq. 

yığışmaq. aralaşmaq. bir araya, bir yerə gəlmək. 1. 

toplanmaq. yığışmaq. cəmləşmək. toplanmaq. yığılmaq. 

biraraya gəlmək. sığmaq. yerləşmək. dolmaq. 

biriqmək  birikmək.1. toplanmaq. irgəşmək. ərgəşmək. yığılmaq. 

yığılıb durmaq. 1. dayanışmaq. birliqtə hərəkət edmək.  

biriqmək  qaqıla qalmaq. qalağlanmaq. qalğalanmaq. yığılmaq. 

doluşmaq. - mallar yığnada qaqıla qalmış. - yaxcı olan, ucuz 

olan qaqıla qalmaz.  

- su birikmək: gölərmək. göllənmək. 

biriqməklik  bərabərliq. birlik. dayanışma.  

- biriqməklilk tavnu qaltıratır: birlik dağı titrətir.  
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biriqmiş  birikmiş. 1. birikik. birikinti. birikim. yığılmış. müttəhid. 1. 

birikinti. birikim. yığılmış. cəmləşmiş. mütərakim.  

biriqmiş  birikmiş. birikik. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birləşik. 

birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. ittifaq.  

- içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq: 

öfgəsin almaq. hirsin tökmək. qabarıq sıdırmaq. qabarığını 

sıdırmaq. 

biriqmiş  birikmiş. qalın. bir yerə yığılmış. kilitli.  

biriqmiş birikmiş. birkə (fars) < birikə. yığılmış. yığılı. toplanmış.  

biriqtiq  - suyun birikdiyi yer: qaralıq oluğu.  

biriqtiri  birikdiri. birikdirmə. birikdiriş. birikdirim. yığım. yığma. 

yığı. yığış.  

biriqtirilmək  birikdirilmək.cəmlətilmək. toplanmaq. yığdırılmaq. 

biriqtirim  birikdirim. birikdiri. birikdirmə. birikdiriş. yığım. yığma. 

yığı. yığış.  

biriqtiriş  birikdiriş. birikdiri. birikdirmə. birikdirim. yığım. yığma. 

yığı. yığış.  

biriqtirmə  birikdirmə. birikdiri. birikdiriş. birikdirim. yığım. yığma. 

yığı. yığış.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2150 

biriqtirmək  birikdirmək. 1. birləşdirmək. əkləmək. yoğurtmaq. 

tikdirmək. tutturmaq. yapışdırmaq. - pullarızı əkləyib 

alabilirsiz. 1. irkmək. toplamaq. yığmaq. 

- nərsənin axışın önləyib birikdirmək, tıxmaq, yığmaq: 

qarığdırmaq. qardırmaq.  

biriqtirmək  biriktirmək.toplamaq. cəmləmək. yığmaq. yığışdırmaq. 

aralaştırmaq. bir araya, bir yerə gətirtmək.  

biriqtirmək birikdirmək. toplamaq. zəxirə edmək. - bunlar nədir belə 

toplusun. - çox toplayan, bükünə (poxuna) düşər.  

biriqün  birgün. ertir gün.  

biriqyanlı  birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birikinçi. birikişçi. 

birkişçi. birşikçi. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. 

biləşçi. biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. 

bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

biriqyanlılıq  birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birşikçilik. 

birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birkəməçilik. 

birkinişçilik. birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. 

irkimçilik. irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. 
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bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. 

müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

birisi il  öbür il. ertəsi il.  

birisi  bir kəs. bir nəfər. yardanquli. biri. bir dənəsi. 

tanınmayan, bilinməyən kimsə. yanki. kəsisi. - o yanki: o 

biri. - bu yanki: bu biri. - onların biri baxıb keçdi. 

- yazıq birisi: kəsəcağız. kimsəcağız.  

birisi  birəv. 1. bir kişi. bir adam. bir kiməsnə. 1. biriki. bir yanı.  

birişmə  (yara). birikmə. ilişmə. iləşmə. bitişmə. qovuşma. 

tutuşma. iyiləşmə. qapanma. iltiyam. 

birişqən  birişgən. bitişgən. yapışgən. qavuşqan. qovuşqan. 

əkişgən. qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. 

iltisaqi.  

biriştə  - qızarmış biriştə, xasa çörək: gəlinyanağı. 

birişyanlı  birikyanlı. birlikyanlı. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. biləşçi. biləşikçi. 

iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. irkimçi. 

irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. 

barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 
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birişyanlılıq  birlikyanlılıq. birikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. 

birikinçilik. birikişçilik. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

biritin biridin. güneyli. güney bölgəsindən.  

birlə  1. bəri. bayadan birlə <> bayaxdan bəri. 1. onunla. 

bahəm. ilə. - əli birlə: əli ilə. - sənin tək ulu birlə oturmaq. - 

tatlı dil birlə. 1. billə. birlikdə. bərəbər. bahəm. həmrah. 1. 

birlən. ilən. həm. - yer üzün, yamğır suyi birlə yudu \ kirlə 

çirki, ol yumaqdan öksüdi: azaldı. əksildi.  

birlə  1. ilə. 1. kimi. 1. belə. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. 

dərəcə). qədər. - o belə: eybələ. o qədər. - bu belə: 

beybələ. bu qədər. 1. bilə. biləcə. birləcə. birlikdə. 

bərabər. bahəm. - hammısı bilə gəldilər. - mən sən bilə 

gedərik. 1. ilə. - onun birlə gəldim. 1. kimi. zamanda 

yaxınlığı göstərir. - görünən kimi (birlə), danışmağa başladı.  
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birləcə  biləcə. birlə. bilə. birlikdə. bərabər. bahəm. - hammısı bilə 

gəldilər. - mən sən bilə gedərik.  

birləmə  1. birliyinə inanma. tovhid. 1. tovhid. biriyinə inanmaq, 

inaqmaq, inaqlamaq.  

birləmək  1. bərabər edmək. dərləmək. dərgəmək. dərgimək. 

dərcimək. dərcəmək. əşitləmək. əşləmək. tarazlamaq. 1. 

birləşdirmək. bir araya gətirmək. 1. birliyinə inanmaq, 

inaqmaq, inaqlamaq. tovhid edmək. aralaşdırmaq. bir 

araya gətirmək. birləşdirmək.  

birləmək 1. bir bir qılmaq. birqılmaq. ayırmaq. təkləmək. 

dənələmək. dənə dənə edmək. 1. topuqlamaq. 

ayağlamaq. yarıqlamaq. bərabərləmək. müsaviləmək. 

tarazlamaq.  

birlən  birlə. ilən. həm.  

birlənmək  birləşdirmək. tək qılınmaq. təkləşdirilmək.  

birləq  birlək < > birkəl > bəlik. bağıc. bölük. saç hörgüsü. 

birləq  birlək. bağlaq. yapşaq. qavşaq. qovşaq. əklək. qatlaq. 

yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, bağlantı 

nuqtəsi. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2154 

birləşən  < > biləşən. 1. birbirin kəsən. mütəqate'. 1. bir birləşimi, 

tərkibi araya gətirən tikələrin hər biri. 1. bir duruma gələn.  

birləşib  - birləşib qaynaşmaq: bütünləşmək. ənteqrə, inteqrə olmaq. 

birləşilmək  toplanılmaq. aralaşınmaq. bir araya gəlinmək.  

birləşim  1. < > birəşim. biləşim. biləşmə. birleşmə. birləşgə. 

biləşgə. birləşik. biləşik. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. 

buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. 

qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. 

tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1. tərkib. 1. toplantı. 

tərkib. oturum. cələsə. 1. tərkib. səntez. - bir birləşimi, 

tərkibi araya gətirən tikələrin hər biri: birləşən. 1. toplantı. 

iclas. iniqad. 1. birikiş. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. anlaşma. anlaşış. anlaşım. 

uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. 

alışma. alışış. alışım. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. 

doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, 

qurma. əl bir olma. andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf. 1. 

birləşmə. qavuş. qovuş. tapış. buluş. tapış. vüsal. 1. 

toplantı. iclas. birləşim. iniqad. əqd edilmə.  

birləşinmək  birliyə, vəhdaniyyətə çatmaq.  
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birləşiq  birləşik < > biləşik. birləşik. biləşik. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşim. biləşim. 1. mürəkkəb. 

birləşərək oluşmuş. 1. anlaşma ilə birləşmə. müttəhid. 

müttəfiq. 1. müttəhid. 1. müttəfiq. 1. mürəkkəb. 1. 

yapışıq.bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1.ittihadiyyə. 1. birləşmiş. birlik. 

birliş. birlit. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. 

müttəhid. ittifaq. 

birləşiq birləşik.1. başgöz. ayrılmaz. 1. yığımtıq. toplu.  

birləşiş  bax > birləşmə.  

birləşiş  birləşim. birləşmə. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. 

birləşim. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. 

uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. 

alışım. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. 

doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir 

olma. andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf.  

birleşmə  1. biləşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. 

biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. 
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qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1. birlik. birbirin qoldama, qoruma. 

iştirak. 1. birkinmə. birkişmə. birkiniş. qavuşma. əklənmə. 

əkləniş. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. yetinmə. 

yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. 

ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma. 1. 

birləşik. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. bir olmuş. biləlik. 

iləlşik. birikik. birikmiş. müttəhid. ittifaq. 1. birləşim. 

qavuş. qovuş. tapış. buluş. tapış. vüsal. 1. birləşiş. 

birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. 

anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. 

uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. 

qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. 

doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. 

andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf. 1. birlik. vəhdət. 1. imtizac. 

1.birlik. ittifaq. 1.irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. 

irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. 

irikilti. birikilti. toplantı. toplanma. toplaşma. 1.qaynaşma. 

coşuşma. tutuşma. imtizac. 1. qoşnaşıq. qoşlaşma. 
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cütləşmə. çalış. çapış. çağış.  

- birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma yeri: çat - yol çatı. 

- su çatı. 

birləşmə  birləşiş. birnişmə. birnişiş. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. 

ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. bağşınma. 

bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. barnaşma. barnaşım. 

barnaşış. barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. 

varnaşıt. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. 

sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. 

ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. 

əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. 
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vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

- toyuqla xoruzun birləşməsi, cütləşməsi: qaralamaq.  

birləşmə 1. birilmə. ittihad. - bu iki nə birilməz. 1. sözləşmə. 

bağlaşma. uyuşma. bağdaşma. bağlanma. ittifaq. 

ulaşma. qovuşma. ərişən.  

birləşmək  < > biləşmək. 1. bir olmaq. bütünləşmək. toplanmaq. 

ictima' edmək. 1. qaynaşmaq. 1. kəsişmək. anlaşmaq. 

uyuşmaq. uzlaşmaq. 1. dərginləşmək. 1. tərkibləşmək. 1. 

kəsişmək. anlaşmaq. uzlaşmaq. uyuşmaq. razılaşmaq. - 

bu sözdə silə kəsişirəm. 1. qaynaşmaq. tutuşmaq. 1. 

toplanmaq. 1.birikmək. 1. irkmək. birkmək. irikmək. 

birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. 

toplanmaq. - dərildik bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. 

tapışmaq buluşmaq. qavuşmaq. qovuşmaq. vüsala 

çatmaq. vəsl olmaq. 1.tapışmaq buluşmaq. qavuşmaq. 

qovuşmaq. vüsala çatmaq. vəsl olmaq. - birləşib 

qaynaşmaq: bütünləşmək. ənteqrə, inteqrə olmaq.  

birləşmək  1. girnəşmək. girəşmək. sığışmaq. yerləşmək. 

caylaşmaq. 1. qoşunma. quşanma. qoşulma. 1. 

cütləşmək. qolaylaşmaq. yaqınlaşmaq. yanaşmaq. 
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buluşmaq. tapışmaq. qarşılaşmaq. 1. əkləşmək. 

müttəhidləşmək. 1. isəvləşmək. izəvləşmək. toplanmaq. 

bir araya gəlmək. 1. qoşuşmaq. yığışmaq. qoşdaşmaq. 

qoşlaşmaq. qoşuqlanmaq. 1. tapışmaq. buluşmaq.  

birləşmiş  1. birləşik. birləşmə. birlik. birliş. birlit. bir olmuş. biləlik. 

iləlşik. birikik. birikmiş. müttəhid. ittifaq.1.bir olmuş. 

müttəhid. 1.müttəhid. müttəfiq.  

birləşmiş  birikiqə. müttəfiq.  

birləşqə  birləşgə < > biləşgə. birləşgə. biləşgə. biləşmə. birleşmə. 

birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. 

buluşma. buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. 

qovşum. qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. 

görşüq. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

birləştik  birlik. odaq. qalısım. qanqaş.  

birləştirən  birləşdirici.  

birləştirən birləşdirən. yumutqan. yapıcı. pozitif.  

birləştirici  birləşdirən.  

birləştirici birləşdirici. dərləyip toparlayıcı. ulan. təriş. dəriş. 

bağlayan. bağlayıcı. etgiləyici.  

birləştirmə  təriş. dəriş. dərləmə. toparlama.  
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birləştirmək  birləşdirmək. 1. birləmək. bir araya gətirmək. 1. 

kəsiştirmək. anlaşdırmaq. uzlaşdırmaq. uyuşdurmaq. 

razılaşdırmaq.1. uyuşturmaq. uzlaşdırmaq. anlaşdırmaq. 

1. toplamaq. aralaştırmaq. 1.bağlamaq. daxil edmək. 

1.birlənmək. tək qılınmaq. təkləşdirilmək. 1.buluşturmaq. 

tapıştırmaq. qavuşturmaq. qovuşturmaq. vüsala 

çattırmaq. vəsl etdirmək. 1.buluşturmaq. tapıştırmaq. 

qavuşturmaq. qovuşturmaq. vüsala çattırmaq. vəsl 

etdirmək. 1.gənəllətmək. imumiyyət vermək. 1. 

birikdirmək. əkləmək. yoğurtmaq. tikdirmək. tutturmaq. 

yapışdırmaq. - pullarızı əkləyib alabilirsiz.  

- birləşdirib qaynaştırılmaq: bütünləşdirmək. ənteqrə, inteqrə 

edmək.  

- birləşdirib qaynaştırılmaq: bütünləşdirmək. ənteqrə, inteqrə 

edmək.  

birləştirmək  birləşdirmək.aralaşdırmaq. bir araya gətirmək. birləmək.  

birləştirmək  çitmək. kitməkləmək. bir araya gətirmək. tutmaq. (dəlik 

deşiyi) hörmək.  

birli  tək xal.  
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birliq  birlik. 1. birkim. birikim. - birikim, dirikim: birlik, dirilik. 1. 

təklik. vəhdaniyyət. əhədiyyət. 1. anlaşma. 1. vəhdət. 

birləşmə. 1. andlaşmış. müddəhid. müttəfik. 1. bənzərlik. 

- bunlar arasında bir birlik var. 1. cüitam. açılamiməz. 1. 

təşəggü. dərnək. cəmiyyət. 1. qardaşlıq. bərabərlik. 1. 

birləşmə. 1. vəhdət. 1. vəhdaniyyət. 1. bənzərlik. 1. 

təşəggül. dərnək. cəmiyyət. 1. itthadiyyə. 1.bənzəyiş. 

1.bütün cüzi'tam. 1.bütün.vahid. 1.təklik. əhədiyyət. 1. 

ittihadiyyə. 1. təşəggül. dərnək. cəmiyyət. 1. bənzərlik. 

müşabihət. - bu olaylar arasında neçə birlik var. 1. bütün. 1. 

anlaşmış. anlaşma yapmış. müttəhid. müttəfiq. 1. 

vəhdaniyyət. əhədiyyət. tək olma. bir olma. 1. birləşmə. 

vəhdət. 1.birləşmə. birbirin qoldama, qoruma. iştirak. 1. 

birliş. birlit. birləşik. birləşmə. birləşmiş. bir olmuş. biləlik. 

iləlşik. birikik. birikmiş. müttəhid. ittifaq. 1. vəhdaniyyət. - 

birliyə, vəhdaniyyətə çatmaq. birləşinmək. 

- birlikdə neçə yaşınız var?.  

- birlikdə yaşaş: yaşdaşıq. yaşdaşlıq. qoşanc. həm zisti. 

- bunula birlikdə: buna rəğmən.  

- bununla birlikdə: hər nasılsa. hər nəcürsə.  
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- nərsənin tikələri birikməsindən oluşan birlik, sistim: 

əkləmlənmək. sistimlənmək.  

- oybirliyiylə: oydaşlıqla. öğdəşliklə. gördaşlıqla. düşdəşliklə. 

fikirdaşlıqla. ittifaqla. tevafüqlə. 

- neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan 

böyük alver birliyi: qartel. kartel. qartal.  

- bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik birliklərlə döğüşən 

savaşçı: çetə. qırlaq. qerilla.  

- günü birlik: günbirə. bir günlük. bir gün boyunca. bir 

gündüzlük. - o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.  

- könül birliyi, iç birliyi: çox sıxı işbirliyi. 

- könül birliyi: ortaq istək, dilək. duysu, hissi anlaşma. 

- ırqbirliyi: qovmbirliyi.  

- beşibirlik beşibiryerdə. beşibirarada.  

- birlikdə gün geçirmək: aralarına qarışmaq. 

- böyük birlik (üç taburdan, bağlı birlikdən oluşar): alay.  

- dil birliyi: ağız birliyi.  

- düşüncə, iş, qazanc birliği içində olmaq: bir qaba işləmək.  

- iç birliyi: çox sıxı işbirliyi.  

- söz birliği: ittifaqi kəlam. - birlikdə çalışma: təşriki məsai. 
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birliq birlik. 1. bərabər. birəbir. - birlikdə yaşamaq: barlışmaq. 

barışmaq. uzlaşmaq. anlaşmaq. uyuşmaq. 1. vahid. 1. odaq. 

qalısım. birləştik. qanqaş. 1.müfrəd. təklik. - birlik ad: 

müfrəd ad. 1. yavuşqarı. yovuşqarı. yoğuşqarı. yaxınlıq. 

1.əmlik. himlik. 1.biriqməklik. bərabərliq. dayanışma.  

- bununla birliktə: aynı zamanda: aytırqa.  

- birliktə götürmək: ala barmaq.  

birliqçi  birlikçi. 1. birlikyanlı. birikyanlı. birişyanlı. birikinçi. 

birikişçi. birkişçi. birşikçi. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. 

biləşçi. biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. 

bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 1. 

ittihadçı. 1. birlik istəyən.  

birliqçiliq  birlikçilik. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikyanlılıq. 

birikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. 

iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 
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birliqtə  birlikdə. 1.beləki. beləli. biləli. billə. bilən. birlə. bərəbər. 

yanında. müsahibətində. bahəm. həmrah. - birlikdə 

gəzdirmək: yətəmək. yitəmək. yidəmək. çəkmək. 1.bir arada: 

cəmiən. 1.birkəsinə. 1.bilə. belə. bərabər. topdan. birdən. 

cümlətən. məcmuə'n. 1. qonat. birlikdə köç edən oba 

birliği. 1. birə. bilə. biləlikdə. birəbir. birədir. bərabər. əşit. 

varavar. başabaş. iki baş. yekə yek. payapay. 

- həp birlikdə. takımca. takımınca. heyə‟ti ilə. kamilən. həpisi. 

təmamən. olduğu kimi. məcmuən.  

- onun bilə gəldim. 

- birkəsinə aylanmaq. birliktə dolaşmaq.  

- birliktə götürmək: ala barmaq.  

- birliqtə hərəkət edmək: biriqmək dayanışmaq.  

birliqtə  birlikdə. 1.birlə. bilə. biləcə. birləcə. bərabər. əşin. 

bahəm. bir arada. hamısı birdən. yanında. 1. yan ba yan. 

yanında. qoşalıqda. - o ilə birlikdə deyə bilmərəm. - bu 

ikisi bilrlikdə satılır. 1. həp birdən. hammısı birgə. topluca.  

- hər kim taydaşı ilə birlikdə olur: it itlə gəzər. 

- birlikdə yolçuluq edən topluluq: bağuq. qurut. qurup. 

qafilə. - birinci bağuq dün gəldi. 
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- hammısı bilə gəldilər. - mən sən bilə gedərik.  

- bununla birlikdə: bundan başqa. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz. 

- bununla birlikdə: bundan başqa. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  

birliqtəlik  birlikdəlik. bərabərlik. əşlik. 

birliqyanlılıq  birlikyanlılıq. birikyanlılıq. birişyanlılıq. birşikçilik. 

birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birkəməçilik. 

birkinişçilik. birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. 

irkimçilik. irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. 

bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. 

müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

birliş  birlik. birlit. birləşik. birləşmə. birləşmiş. bir olmuş. 

biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. müttəhid. ittifaq. 

birlit  birlik. birliş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. bir olmuş. 

biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. müttəhid. ittifaq. 

birliyanlı  birlikyanlı. birikyanlı. birişyanlı. birikinçi. birikişçi. 

birkişçi. birşikçi. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. 

biləşçi. biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. 
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irşinçi. irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. 

bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birliyintə  birliyində.əşliyində. bahəmliyində.  

birnəmə  biraz. - birnəmə sakınsıra: düşün. duraqsa.  

- birnəmə sakınsıra: düşün. duraqsa. 

birnişiş  bax > birləşmə. 

birnişmə  bax > birləşmə. 

birovuz  borc. burıs. ötnə. alğı. alasa. buıç. börç. öyqə. bors. alacı. 

alası. alacağ. alasaq.  

birovuz  ötünc. ödünc. əğrəti. iğrəti. borc.  

birörnək  yeknəsəq. qapama. üniform.  

birpara  - bir para aracların qablıq bölümləri: kasa. qapsa. qarakas. 

gövdə. bədənə. - kamyon kasası. 

birparça  birtikə. təkpara. əksiz. bütün. tam. 

birqabat  yalınqat. birtək. yalnız.  

birqaç  birkaç.az sayıda. çox olmayan.  

birqə  1. birkə > berkə (fars). su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. 

irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. 

irikilti. birikilti. gölbit. gölbət. gölək. qölət. gölcük. gölcəq. 
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gölcağız. gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. 1. birikə. böyük 

hovuz. gölək. qölət. gölcük. bir yerdə birikən su (çay, 

yağmırdan). 1. birdən. bərabər. bahəm.  

- ikinizdə birdən gəlin.  

- sevgi sevgiyə çatışır, iki könül birdən sevinir.  

- birdən işə başlamaq.  

- birgə oluşan, doğuşan: əkiz. əkiş. əkşin. əkdəş (< əkmək).  

- hammısı birgə: həp birdən. topluca. birlikdə. 

birqə  bərabər.  

birqə  birgə.topluca. bir arada. bahəm.  

birqə birgə. birkə. yığlışma. - suv tirqəşi: su birgəsi. dərə 

qollarının suyunun toplandığı yer.  

birqə birkə (fars). < birikinti. < birikə: birikmiş. yığılmış. turqun. 

durqun su. 

birqəl  birkəl.< > birlək > bəlik. bağıc. bölük. saç hörgüsü. 

birqələy birgələy. bərabərcə.  

birqəlik  birlik. birgələşiş. birdəmlik. birimdik. birləstik. ortaqlaştık.  

birqəlik birgəlik. tərnək. dərnək. toy.  

birqəliq  birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı. qalqıq. qalğaq. kavlıq > 

qaqlıq.  
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birqəməçi  birkəməçi. birkinişçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birqəməçiliq  birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. birlikyanlılıq. 

birikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. 

iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

birqəmək  birgəmək (b <>. ) irgəmək. toplanmaq.  

birqəmsiz birkəmsiz. əsgiksiz. kamil.  

birqəsinə birkəsinə. birliktə. - birkəsinə aylanmaq. birliktə dolaşmaq.  

birqəşim  birgəşim. bax > birgəşiş.  

birqəşiş  birgəşiş. birgəşim. birgişmə. birləşmə. birləşiş. birləşim. 

birikiş. birləşim. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. 

uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. 

alışış. alışım. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. 
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doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir 

olma. andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf.  

birqəşmək  birgəşmək (b <>. ) irgəşmək. toplaşmaq.  

birqəştirmək  birgəşdirmək. toplamaq. yığmaq. # vergəşdirmək: 

bölmək. parçalamaq. paylamaq. yeri yerinə vermək.  

birqətti  birkəddi. obadaş. köydaş.  

birqıl  birtiqiz. birtay. oxşaş.  

birqına  birğına azacıq. biraz. endək.  

birqilmə  birkmə. irkilmə. irkmə. irkilmə. irkinmə. birkinmə. irkinti. 

birkinti. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

birqilmək  birkilmək. irkilmək. irkinmək. birkinmək. irkmək. birkmək. 

irikmək. birikmək. 1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik bulaq 

olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 
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qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

birqilti  birkilti. irkilti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. 

irkilmə. birkmə. irkilmə. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

birqim  birkim. birikim.1.birlik. - birikim, dirikim: birlik, dirilik. 

1.təraküm.  

birqimi  birkimi. birçin. bağdaşmaz. tördəş. türdəş. cürdəş. 

soydaş. sapdaş. kökdaş. həmcins. mütəcanis.  

birqiniş  birkiniş. birləşmə. qavuşma. birkinmə. birkişmə. birləşmə. 

qavuşma. əklənmə. əkləniş. bağlanış. bağlanma. 

qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. 
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iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. 

iltihaq. mülhəq, vəsl olma.  

birqinişçi  birkinişçi. birkəməçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. 

birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birqinişçiliq  birkinişçilik. birkəməçilik. birlikçilik. birlikyanlılıq. 

birikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. 

iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

birqinmə  birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. 

qavuşma. əklənmə. əkləniş. bağlanış. bağlanma. 

qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. 

iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. 

iltihaq. mülhəq, vəsl olma.  

birqinmə  birkinmə. irkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkinti. 

birkinti. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2172 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

birqinmək  birkinmək. 1.gönənmək. göllənmək. çoxalmaq. 

üyşünmək. yığılmaq. 1. irinqləmək. irinğləmək. irginmək. 

yığlınmaq.  

birqinmək  birkinmək. irkinmək. irkilmək. birkilmək. irkmək. birkmək. 

irikmək. birikmək. 1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik bulaq 

olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

birqinti  birkinti. irkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. 

irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 
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bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

birqinti birkinti. kümə. kuma. yığıntı. tüdə. - ot kuma kuma 

yığmaq. - bir kuma buğda.  

birqişçi  birkişçi. birşikçi. birikinçi. birikişçi. birikyanlı. birlikyanlı. 

birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birqişçilik  birkişçilik. birşikçilik. birikinçilik. birikişçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 

birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2174 

birqişmə  birgişmə. birləşmə. birləşiş. 1. birgəşiş. birgəşim. 

birləşim. birikiş. birləşim. anlaşma. anlaşış. anlaşım. 

uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. 

alışma. alışış. alışım. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. 

doslaşma. doslaşış. doslaşım. birbirilə ülfət, dosluq, 

qurma. əl bir olma. andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf. 1. 

birkişmə. birkiniş. qavuşma. birkinmə. qavuşma. 

əklənmə. əkləniş. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. 

yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. 

ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl 

olma.  

birqişmək  birikmək. vuruşmaq, yapışmaq. əğləşmək. əkləşmək. 

əlavə olmaq. əlavələşmək. minişmək. izafələşmək. 

qatışmaq. artırışmaq.  

birqişmək  birkişmək. 1. (ə <> i ) bərkişmək. 1.kitməkləşmək. 

kitəşmək. kitləşmək. kilitləşmək. bağlaşmaq.  

birqişmək  birkişmək. bitişmək. əkləşmək. əkişmək. dölləşmək. 

aşılaşmaq. alışmaq. ürətinişmək. yapışmaq. yaxışmaq. 

tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. 

quyruq olmaq.  
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birqit  birkit. birikit. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. 

cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. 

qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. 

məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. 

saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. topalıt. 

topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. 

artıqa. təpik. depo. qambar. ambar.  

birqitçi  birikitçi. yığıqçı. ambarçı. ambardar. təpikçi. depoçu. 

saxluqçi. saxluçı. 

birqitmə  birkitmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. inatdırı. 

anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. 

dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. 

barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. 

sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. 

onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.  

birqitmək  birikitmək. 1. yığmaq. ambarlamaq. saxluqmaq. 

saxlumaq. təpikmək. depolamaq. 1. dikdəmək. tikləmək. 

tapıtmaq. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. 

inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. 

bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. 
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barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. 

sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. 

onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. 

yerləşdirmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq. 

birqitmək  birkitmək. 1.birlikdə göndərmək. yoldaştmaq. qoşmaq. 

tərfiq, həmrah edmək. - yollar qorxuludu, karvana neçə 

yaraqlı qoşun. 1.toplamaq. bərkitmək.  

birqittirmək  birkitdirmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. 

diblətdirmək. köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. 

bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. 

var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. 

onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

birqiymət  əşdəğər.  

birqmək  birkmək. irkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. 

irkinmək. birkinmək.1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik 

bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 
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ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

birquruq  birqurup. birtakım. birbölüm. birsıra. bə'zilər. - 

qonaqlardan birquruq gəldi. 

birsayaq  boyunaq. boyanıq. sürəkil. duramlı. düzəli. monton. 

yeknəsəq.  

birsıra  birquruq. birtakım. birbölüm. birqurup. bə'zilər. - 

qonaqlardan birsıra gəldi. 

birsıxlı  sürəklı.  

birsi  kimisə. düşə gələsi. tuş gələsi. kəsəcağız.  

birsi  öbür. dahası. - birsi gün: öbür gün. - ol birsi: öbür qi.  

birsiz  dəğişik.  

birşiqçi  birşikçi. birkişçi. birikinçi. birikişçi. birikyanlı. birlikyanlı. 

birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birəşçi. birlikçi. biləşçi. 

biləşikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

birşiqçilik  birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. 
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birlikçilik. birəşçilik. biləşçilik. biləşikçilik. iləlişçilik. 

iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

birt  virt. verd. vergi. döləv. maliyat.  

birtamar  birdamar.təkdamar. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. ködən. söz götürməz.  

birtaqım  birtaxım. birtakım. 1. bəlirsiz çoxluq. bə'zi. bir ölçək, 

miqdar, qism. birsıra. bə'zilər. birbölüm. birsıra. birquruq. 

birqurup. 1. bə'zi. - birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı 

sıvıya yapışaraq, yapraq, yemişləri qara bənəklərlə 

qaplayan ilkəl göbələk: qara ballığ.  

birtə  birdə. 1. "birdə" artırmanı, şişirtməni, muvaliğəbi göstərir. 

- birdə gəldiki. 1. heç bir çağ. bir daha. daha.  

birtə  birdə. həmdə. üstəlik. - gözəl, birdə gözəl: gözəl, birdə necə 

gözəl. - gözəl, birdə xoş qoxulu. - birdə, sizə nə olur, mən 

yapacam. - bu dünya bir keçir, birdə qalır: bu dünya həm 

keçir, həmdə qalır.  

- ikidə birdə: ikidə bir. - ikidə bir: sıx sıx.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- bir kəl, birdə yağlı: bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn.  

- bir nala, birdə mıxa çalır: neçə yanı birdən tutmaq. bir yanlı 

yönlü olmamaq.  

birtə birdə. - ikidə birdə: ikidə bir: bərk sıx. hər vax.  

birtəm  birdəm. 1.bir dəfəlik. uzun sürə. - birtəm gedmə ha. - 

dirdəmlik qırılıb. - birtəmlik gəldim. 1. birdəmqə. büsbütün. 

tamamilə.  

birtəmlik birdəmlik. uyğunluq. harmonya. üyləşim. dərtivlik. 

həngdəşlik. ilalaşmaq. sazlaşma. yaqdılıq.  

birtəmqə birdəmqə. büsbütün. birtəm. tamami ilə.  

birtən  birdən. 1.bərabər. birgə. bahəm. 1. birbaşa. qurşansız. 

quşanmadan. hazırlıqsız. 1. hoppadaq. gözlənmədən. - 

hoppadaq düşdü yerə.  

- ikinizdə birdən gəlin.  

- sevgi sevgiyə çatışır, iki könül birdən sevinir.  

- birdən işə başlamaq.  

- hamısı birdən, bir yerdə: götürü. qapal. qabal. qapala. 

qabala.topdan. qallanqop. ümdə. 

- nərsənin birdən yıxılması, qırılması, qoyulması: 

gubbuldataq. qartadaq. paldataq. küldürək. küttürək. gurladaq. 
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taqqıldaq.  

- ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək: qan tutmaq. ölmək. 

ənfəkt keçirmək.  

- hamısı birdən: hamısı. hammısı. həpsi. qallanqop. altlı üstlü. 

atlıüslü. ümdə. bütün. həp. tamamı. bilcümlə. toplayaraq. 

topdan. qaparma. cümlətən. cəmən. cəm edərək. götürü. 

dibdən. tamam. hərkəs. tümcə. cümlə. tümcəsi. cümləsi. 

tamamı.  

- həp birdən: hammısı birgə. topluca. birlikdə.  

- həp birdən: qapı qapamaca. tamamiylə. topdan. həpsi.  

- iki işi birdən yapmaq: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iş içində iş görmək.  

birtən  birdən.1. ansızın. 1. həp bərabər. - yeddisi birdən. 1. bir 

kərədə, dəfədə. 1.ansızın. sağqa. durub dururkən. 

apansız. apaansız. 1. birdənbirə. ansızın. həmən. 1. həp 

bərabər. - yeddisi birdən. 1. bir kərədə.  

- hamısı birdən: bərabər. birlikdə. bir arada. 

- həp birdən bir ağızda. topluca.  

- lap birdən: apansız. heç gözləmədən. pek ansızın. 

- birdən, təsadüfən görmək: gözü ilişmək, ilinmək, çarpmaq. 
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- birdən çağıltı, şarıltı səsi çıxararaq: qağışadaq. çağışadaq. 

- qabın suyun qağışadaq boşaltdı.  

birtən birdən. 1. anqsız. ansızın. qəflətən. apansız. yadda 

olmayırkən. bəğtətən. apansız. avansız. ansız. ansızın. 

patadaq. patadan. ansızın. xafa xafdan. soxur. soxru. 

soxulub. imtili. düşünmədən. - patadan, patadaq bir qonaq 

gəldi. - patadan işgillər çıxdı. - bir kərədə, birdən tutulacaq 

tutar, ölçü, miqdar: tutam. - bir tutam ot. - bir tutam duz. 1. 

topdan. birlikdə. cümlətən. məcmuə'n.  

birtən birdən. 1.anqsız. ansızın. bəğtətən. - birdən birə: birdən. 

ap. yap. ansızın. 1.soxur. soxru. soxulub. xafa xafdan. 

1.dərrev. biktiz. qapıl. qafil. birbada. duymadan. guppa 

gubba. şağğa. tağğa. hasır husur. şol bada. birdanka. 

birdən birə. yekdən. bir dinlə. kinətən. dikə kinet. kenet. 

qenet. anıdan bardı gəldi. vardı gəldi. vurdu gəldi. vurdu 

oldu. əyər. şayət. gərəkirsə. kınət duran yerindən. 

ğəflətən. yalabıdaq. ansızın. - birdən vurdu oldu: 

gərəkirsə. vardı gəldi. bardı gəldi. vurdu gəldi. əyər. şayət. 

qınat. güdüsüz düzədən. ansızın. iskərməstən. ustumtuk. 

andavsız. birdən bir oyunu: əbəkeçdi.  
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birtənbirə  - birdənbirə gələn titrəmə, üşümə, ısıtmac, kiriz: qartana.  

- birdənbirə gövdəni qaplayan ağrı: qaradamla.  

birtənbirə  birdənbirə.birdən. ansızın. həmən.ansızın. 

birtənbirə birdənbirə. alayına. alaylay. anidən.  

birtənə birdənə. birərtə. yeqanə.  

birtəngə birdəngə. birdənğ. dəngəş. əşit. ayni.  

birtəq birtək. yalınqat. birqabat. yalnız.  

birtəqi  birdəki. həm dahı. dahadaki. dahıdaki.  

birtəv birdəv. birdey. bərabər.  

birtəy birdəy. bərabər. birdev.  

birtin birdin. birdik. 1. bir türdə, yolda. bir cür. 1. dayima. 

davamlı.  

birtiq birdik. birdin. 1. bir türdə, yolda. bir cür. 1. dayima. 

davamlı.  

birtiqə  birtikə. 1. tikəbir. balqıç. (balıq kimi bir tikə olan). dolun. 

dolqun. bütün. - dolun duvar. 1. birparça. təkpara. əksiz. 

bütün. tam. 

birtiqiz  birtay. oxşaş. birqıl.  

birtir  birdir. azdır. - yanlıvın mini birdir (azdır), qanlıvın biri 

mindir (çoxdur). 
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birtirbir  birdirbir.1.dombalan keçdi oyunu. 1.oyunçuların sıra ilə 

birbirinin üstündən atlama oyunu 

birtizi  birdizi.bir seri.  

birto  bəri bir. bərabər. birəş.  

birtüzüyə  bidüzüyə. ard arda. ardı kəsilmədən. durmadan. ha birə.  

biryan  - bu biryana: bu qırağa. - biryan edmək: ortadan qaldırmaq. 

etgisiz, təsirsiz edmək. gidərmək.  

biryertə  biryerdə.bir arada. - tarlalarda yetişən, üç yüz, beş yüz 

dənəsi bir yerdə, bir arada olan bir ot kökü: qaqqoc.  

birzaman  birçağ. əsgidən. çox öncə. çoxdan. o birçağ gəldi.  

bisayaq  ( < bir + sayaq: tür. cicür). bitür ( < bir + tür. cicür). heç bir 

dəğişiklik, dönmə, yenilik görməyən yaşam, kimsə, nərsə 

təkdüzəy. bir düzəy. monoton. dəğirman öküzü. dolab 

bəygiri. xərmən öküzü.  

bistaq  bistağ (fars). bastağ. qostağ (fars). qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt.  

bistiq  bax > bəstik.  

bişə (fars)  {< biqşə. bükşə (< bük)}. {< bükə}: tuğay. çəkələk. 

cəngəl. urman. ğaba. balqan. meşə. ağacı çox olan yer. 
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sıx ağaclıq. meş (sumer). meşə. (> bişə (fars)) (buksa (latin) > 

buska > buskus > buşalman. (sumer) > bustoitali. buste (fırans)).  

bişəqlənmək bişəklənmək. yarım pişmək.  

bişim  özənli. diqqətli. e‟tinalı.  

bişirmək  pişirmək. şorba pişirmək. sökləmək. xaşlamaq. əti suda 

pişirmək.  

bişman  bişman. biçman. boşman. peşman. bükül.  

bişmanlamaq  bükülləmək. biçmanlamaq. boşmanlamaq. 

peşmanlamaq.  

bişmanlanmaq  büküllənmək. biçmanlanmaq. peşmanlanmaq. peşman 

olmaq.  

bişqarmaq  düşnmək.  

bişqən bişgən. pişmiş.  

bişqəqləmək  bişgəkləmək. bişəklənmək. yarım pişirmək.  

bişqəqləndirmək  bişgəkləndirmək. pişirtmək. 

xaşlandırmaq.  

bişqəqlənmək bişgəklənmək. yarım pişmək.  

biştuğ  piştuq. iyi, yaxcı pişmiş.  

bişüq  biçiq. nəsil. soy sop. qardaş.  
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bit  1. bet. bəniz. üz. yüz. tös. sıray. çıray. önq. irənönq. 

menğiz. 1. biti. təməl. töz. kök. 1. burçaq. birə.  

- bit!: yaz!. - bitin: yazıl. - bitit: yazdır. yazır.  

- qasıq biti: ətə yapışan bir kənə çeşiti. qırq ayağ.  

- təxdə biti: təxdə qurus.  

- kiçik bit: yavşaq. sirkədən yeni çıxmış bit.  

- sözün biti: sözün kökü. söztözü. etimoloji. sözdaban. daban 

söz.  

- bit oti: bit dərmanı.  

- taxda biti: taxdalar arasında yaşıyan pis qoxulu böcək.  

- qulağ biti: qulağa girən. qulağa qaçan, quyruğu çatallı bir 

böcək.  

- kağız biti: kağızları yeyib dələn gögə, cüvə.  

- çiçək biti.  

- bit bazarı: əsgi üsgü satılan çarşı.  

- bit yenigi: gizli pas, eyb.  

bit  1. bolluq. bərəkət. - bit bolluq illəri. - bitli pəxlənində, kor 

alıcısı olar: pozuq nərsənində istəklisi var. 1. kəkə. kəvə. 

gəvə. güvə. 

- bitdək: maydacıq. ufacıq. kiçicik. - bit yeniği: nərsənin 
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anlaşılamayan, pozuq, çürük yanı.  

- çiçəkbiti: yapraqbiti.  

- bit bazarı od tutmaz, ürək daşlı, əl tutmaz. 

- əsgiyə dəğərə minsəydi, bit bazarına ışın yağardı. 

- itlə yatan bitlə qalxar: quduzla oturub durana, kötülükdən 

bir payda düşər. 

bita  biz.  

bitan bidan. - bidan toxlu: zayıflıqtan yazı geçirəməyəcək qədər 

gücsüz quzu.  

bitav bidav. şişman. tombul. yağlı.  

- bidav bolmaq: tağ bağlanmaq. şişmanlanmaq.  

bitbiltik  bildirçin.  

bitçaqa  bitçağa. uşaq. bala. cocuq. ufaq. oğaq. xırda (< qırda).  

bitə  bitək. bitgə. yetcə. yetcək. yetgə. çörək. ürən. törən. 

saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. 

bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. düşə. yaran. 

düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. 

yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. 

tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. 

mənfəət. fayda. 
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bitə 1. bütə. bütün. 1. şaşa. heyran. mat. - söylədiyi sözə bitə 

qaldım.  

bitəbilir  olunabilir. olnabilir.  

bitəcəsinə  tükənəcəsinə. qalmamacasına. qutulacasına.  

bitələmək  mətələmək. deşələmək. - xaşxaş deşələmək, mətələmək, 

bitələmək: hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq: duvarda çatlaq 

axdarmaq. bacadan çatlaq axdarmaq, qurdalamaq.  

bitəlmək  qapanmaq. yaranın iyiləşməsi.  

- qəmə yara bitəlir, avuz yara bitəlməz: qəmə yarası 

qapanır, söz yarası qapanmaz.  

bitəmək  1. yazmaq. 1. tükənmək. 1. qurtulmaq. xilas olmaq. 1. 

icra edmək. 1. bitikləmək. tapımaq. isbatlamaq. sənət 

yapmaq. 1. qapatmaq.  

bitəmək  bitmək. dayanmaq. 1.yıxılmamaq. çökməmək. 

1.oturmaq. bəkləmək. gözləmək.  

bitəmi  bütüncə. bütünlüyüynən.  

bitən  1. bitgi. 1. tükənən. sona ərən. 1. bitgi. nəbat. giyah (fars) 

< göyək. 1. tükənən. sonəri. sönəri. sona ərən. yoxalan.  

- çayırlarda bitən bir bitgi: qarqagüllü.  

- salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi: qarağan.  
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- su qıyılarında bitən, iri yapraqlı, su ilə ələ sürülüncə 

köpürən bir ot: qarqasabın.  

- şeh yerlərdə bitən çiçəksiz bitgilər: qara yosunları.  

- tarlada bitən qara, yuvarlaq dənəli bitgi: qaracıq. qaracula. 

qaragüllə.  

- tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, kəsənli, zərərli 

bitgi: qaramıq. qaramuq.  

- tarlalarda bitən, pis qoxulu, yemişli ot: qarqabardağı.  

- olub bitən: olub keçən. - dincliyin pozan olub bitənə 

aldırmamaq, olardan qaçınmaq: özünə baxmaq.  

bitən  1. bitquçi. alısan. dikən. çıxan. cücərən. yuqan. 

yüksələn. - bitən ot: alısım. çıxan ot. yüksələn bitgi. 1. 

bitquçi. bitikçi. yazan. yazıcı. 1. bitici. tapan. güvənən. 

inanan. abid. ibadət edən. 1. yaran. çıxan. törən. 1. 

qorunan. sağlanan. saxlanan. örtülən. 1. bitiyan < ( 

bitmək: tükənmək). alsız halsız. cılız. dayanaqsız. dirsiz. - 

bitən toxlu: arıqlığdan, ətsizlikdən yazı keçirəməyəcək, 

gücsüz quzu.  

- bitən il: bıtır. bitir. bildir. geçən yıl. 

bitənəq  bitənək. bitəgən. bitgi. göyək > giyah. 

bitənlər  olub bitənlər. hadisələr.  
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bitənmək  bitmək. çıxamaq. cücərmək. yüksəlmək. 1. güvənmək. 

inanmaq. tapmaq. ibadət edmək.  

bitəq  bitək. 1. bitə. bitgə. yetcə. yetcək. yetgə. çörək. ürən. 

törən. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. 

bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. düşə. 

yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. 

çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. 

tutar. tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. 

mənfəət. fayda. 1. bitgi yetiştirməyə əlverişli, verimli olan. 

1.yetişək. verimli. hasilxiz. 

- verimli, bitək topraq: qara topraq. 

bitəq bitək. 1.bitgi. bitən yer. 1. bitik. səbt. 1. kiçik yama.  

bitəqən  bitəgən.1.bitənək. bitgi. göyək > giyah. 1.çox bitən, 

yetişən. 

bitəqli bidəkli. yamalı.  

bitər  - enində sonunda bitər: tez gec bir gün bitər.  

bitər  <> batar.  

bitərci  1. yaradan. çıxaran. onuran. onquran. doğan. 1. qoruyan. 

sağıyan. saxlayan. örtən.  

bitərgə  gərək. hacət. ihtiyac.  
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bitərli  bitgili yer.  

bitərmək  sabit edmək. güvah olmaq. təsdiqləmək.  

bitəşintə  bitişində. bitimində. sonunda. sonşunda. sonağında. 

tükəşində. tükətində. xitamında.  

bitəvər  aqibət. əncam.  

bitəvi  bitişik. ha birə. durmadan. durmaqsızın. arasız. 

aralıqsız. kəsintisiz. fasiləsiz.  

bitəvi  düzgün. düz. bir sıra.  

biti  1.bitiş. bitmə. toxdam. toxdaş. son. sonuş. sonaq. tüküş. 

xitam. göstəri. göstərgə. yasa. yasay. ayin. oğur. nəsəq. 

qada. qaidə. nizam. 1. dizgi. düzgü. dizgə. düzgün. 

sırqın. burmul. buyurmul. 1.buyruq. fərman. yazı. 

məktub. namə. bitik. barat. 1.son. əncam. 

biti 1. göydən enən kitaplardan hər biri. 1. yazı. kitabət. 

təhrir.  

bitib tükənmək  yorulmaq. soruqmaq.  

bitilgən  bitqilgən. yazılan. səbt olunan.  

bitili  kamil. uslu. usullu. düzənli. yaxışıqlı. güclü. ayıbsız.  

bitilin  bitlin. bitləyin. bitmin. bütülün. bütlün. bütləyin. 

bütünləyin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. 

qapmın. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. 

topdan. kamilən. tamamən. təkmilən.  

bitilmək  yazılmaq.  

- bitik bitildi: kitab yazıldı.  

bitim  1. qarar. andlaşma. 1. uc. son. sınır. qayə. qıyı. 1. ülgü. 

hədəf. 1. şəkil. üstörtüm. 1. bərəkət. ürün. hasıl. 1.bitgi.  

bitim  son. uc. axır. nəhayət. xitam. müntəha. - işin sonu, 

bitimi: işin ucu.  

bitimək  bitəmək. yazmaq.  

bitimək  yazmaq. nəsib edmək. qismət olmaq. - tanrım bitiməsin: 

allah eləməsin. - allah bitisin. - bitidən qaçmaq olsaydı 

azrayıl özün gizlədərdi. - bitidə yazılan qazılar bir gün. - 

bitisin bilən qazığın bilər. - qazığa düşən, bitisin (yazığın) 

aramaz. - qonaq umduğun yox bitiğin yeyər. - fırlana cıvar 

(dünya) kiminə yemək bitidi kiminə əmək. - bitməyincə 

çıxmaz. - kişi ititsə tanrım bitirər.  

bitimintə  bitimində.bitəşində. bitişində. sonunda. sonşunda. 

sonağında. tükəşində. tükətində. xitamında. axırında.  

bitimli  bərəkətli.  
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bitimli  sonlu. nəhayətli. xitamlı. mütənahi.  

bitimsiz  bitməyən. sonsuz. nəhayətsiz. namütənahi. əbədi. 

layəzal. xitamsız. namüntəhai.  

bitin  1. bitik. bütük. bütün. budun. bütüv. dolu. kəmsiz. yetgin. 

tükəl. tutuş. boydan baş. kəmallı. mükəmməl. kamil. 1. 

budun. soy. qovm.  

- bitin!: dur. duruq. kəs. kəsin. istop. ist.  

bitin  bütün. toqmar. toxmar.  

bitinbilim  budunbilim. soybilim. qovmbilim. qovmşinasi.  

bitinmə  bitginmə. ərinmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. solma. gəvşəmə. yarmazlama. 

çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

bitinmək  sonlanmaq. qurtanmaq. başa vurulmaq.  

bitinmək  yazılmaq. yazınmaq. yazıçılıq edmək.  

bitiq  bitik. {pitik. kitab}. 1. qadar. qədər. tikili. yazı. yazılı. baş 

yazısı. qismət. - onun bitiyi bəlli: baş yazısı açıqdı. 1. bitiqqa. 

pitik. yazı. - on bitik yazdı. 1. əğində daşınan dua yazısı. 

busqa. - ona bir pitik yazdır. 1. sənəd. tapı. 1. iz. yara izi, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yeri. 1. bitmiş. xərab. fəna. bəbad. 1. yazıq. namə. 

məktub. 1. bitək. səbt.1. yazı. yazıv. yazma. - onun bitiyi 

bəlgülü: onun yazısı aydındı.  

- kitab tış: kitab qapağı.  

bitiq  bitik. 1. bitgin. bitmiş. bıxıq. bıqqın. tükənmiş. zarımış. 

gücsüz. yorqun arqın. halsız. tabsız. daynaqsız. taqətsiz. 

1. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. tutuş. 

boydan baş. kəmallı. mükəmməl. kamil. 1. kitab. dəfdər. 

dəptər. qatrış. - anaqatrış: ana dəfdər.  

- bu konuya ilişik kitablar.  

- endirikli bitik: müstənəd kitab. 

- sanabitik: hesab kitab. - ilin sonu toplanır, sana bitik 

sınanır. (kötü işlər qınanır). 

bitiq  bitik. bitgin. bitmiş. 1. açıla qalmış. aşırı yorqun. çıxırsız. 

düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. 

arnaşsız. çarasız. yozalmış. yoxalmış. məhv olmuş. 1. 

umaqsız. ümidsiz. 1. biti. kitab. 1. ümüdsüz. bitmiş. aşırı 

yorqun. 1.düşük. buncağız. çarasız. acınacaq. zavallı. 

tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 
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yetərsiz. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız.  

bitiq  bittik. bitkit. 1. kitap. məktup. yazma. yazı. yazış. yazılı 

nərsə. qağıt. - ay bitiyi: aylıq dəftər. - il bitiyi: böyük dəfdər. - 

bitiklik: yazı yazılacaq nəsnə yiyəsi. 1. bitgil. tikmə. saf. təx. 

pəx. - bitikdaş: tikmədaş: qaya. 1. büyü. ovsun. üfrüq.  

bitiqci  bitikçi. 1. yazıcı. 1. yazıçı. münşi. katib. sekreter.  

- xan sarayının, ağalığın baş bitikçisi: bəylikçi: bəqlikçi.  

bitiqçi  bitikçi. 1. yazar. yazıçı. 1. katib. münşi. 1. kitabçı. 

kitabfiruş. 1.sayçı. hesabçı. yazıçı. - uluğ bitikçi, küçük 

bitikçi. 1. kitabçı. kitabdar. qatrışçı. 

bitiqçi  bitikçi. yazıçı. katib. xəttat. nevisəndə.  

bitiqdaş  bitikdaş. tuqdaş (tuq - daş). tuqadaş (tuqa - daş) 

tikmədaş(tikmə - daş). qurum. təxtəsəng.  

bitiqləmək bitikləmək. bitəmək. tapımaq. isbatlamaq. sənət yapmaq.  

bitiqli  bitikli. kitab. - bitikli yalavacların yaydığı dinlər dörddür.  

bitiqli  bitikli. yazılı.  

bitiqliq  bitiklik. 1. ümüdsüzlük. 1. bitmişlik. bitginlik. aşırı 

yorqunluq.  
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bitiqnlıq  zayıflıq. cılızlıq.  

bitiqqaya  bitikqaya. tikmədaş. bitikdaş. qurum. təxtəsəng.  

bitiqü bitigü. yazıya bağlı olan hər nə (qələm. kağız. davat).  

bitir 1. bıtır. bildir. bitən il. geçən yıl. 1.büktər. ayağla. bitirən.  

bitirə  - söz ola kəsə savaşı, söz ola bitirə başı.  

bitirən 1. dəgirən. əriştirən. çatdıran. 1. qısa kəsən. qıtan. qıran. 

qurtaran. - sıtma qıran.  

bitirər  - bu tutarda üzük, həsrət, sıxı bitirər məni.  

bitirgə  bitiriləcək iş. görüləcək iş. görəv. ödəv.  

bitiri  bitiş. son. qurtarı. qutarı. əncam.  

bitirici  - iş bitirici: bacarıqlı.  

- iş bitirici: çox qanlı, güclü, qızqın, ensrjik, iş bitirici kimsə. 

canavar.ustal. sivir. zirək. zeyrək.  

bitirici  alqar. alqaş. yox edici.  

bitiriğ bidiriğ. (< bi + diriğ: darıx. dartıq. tarıq). darıxsız. 

darqamaz. tarqamaz. darıxmaz. əsigəməz. əsirgəmən. 

əsirgəmiyən.  

bitirik  bitirmə. tamamlama.  

bitiriləcək iş  bitirgə. görüləcək iş. görəv. ödəv.  
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bitirilmək  açıla qalınmaq. dağılmaq. tükətilmək. sonlanılmaq. sona 

ərdirilmək.  

bitirilmək 1. sona ərdirilmək. məv, həlak edilmək. 1. tamamlaşmaq. 

tamamlanmaq.  

bitirim  1. bitirmə. əkməl. tamam. 1. son. axər. əncam. 1. bitirmə. 

əkməl. tamam.  

bitirim  1. bitirmə. sona ərdirmə. 1. son. 1. gülxanbəyi. anasının 

gözü. 1. hər iş bilən. ələyaqlı. 

- bitirim yeri: aldatı oyunlar yapılan qumarxana.  

bitirimçi  qumarxanaçı.  

bitirinə  bir nəsnə. bir təhər. - bitirinə uğur (fürsət) tapın.  

bitiriş  toxunaq. başa vuruş. sonlanış. qurtarış. qutarış.  

bitirmə  1. bitirim. əkməl. tamam. 1. götüri. kəsmə. məqtu'. 1. 

bitirik. tamamlama. 1. şabaş. sona ərdirmə.  

bitirmə  1.sonarma. tükətmə. tamamlama. qutarma. enəbləmə. 

enəbləniş. enəblətim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəblətmə. enəblətim. 

enəblətiş. 1.sonuclandırma. nəticələndirmə. intac. 1. 

tükətmə. yoxlama. xərcləmə. xəşləmə. 1. bitirim. sona 

ərdirmə.  
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- qız bitirmə: qız alıb söz kəsmə. qız çıxarma. gəlin edmə. 

əğd. nikah. 

- sevgi yara bitirir, baş itirir. 

bitirmək  {< butdırmaq}. {bütürmək. pötürmək}. 1. cücərtmək. 1. 

isbatlamaq. 1. aşırtmaq. aşırmaq. arxalamaq. artlamaq. 

1.boşamaq. tındırmaq. tindirmək. həll edmək. bəcərmək. 

tükətmək. tarqaytmaq. azaltmaq. tükətmək. qurutmaq. 

tavusmaq. tükətmək. abarmaq. yox edmək. tükətmək. 

abarmaq. yox edmək. tükətmək. 1. butqarmaq. 

bütövləmək. tuqramaq. tükətmək. bağlamaq. sətləmək. 

bağlamaq. inbatlamaq. yetişdirmək. qovuşdurmaq. 1. 

tükətmək. tükətmək. 1. yetişdirmək. yönəltmək. 

öndürmək. 1. doğrutmaq. düzəltmək. 1. pişirmək. 

gəlişdirmək. osmaq. ozmaq. osturmaq. ozdurmaq. - işlər 

osub keçürgən: işlər düzüb keçirdən. 1. yaşartmaq. 

yəşərtmək. gücərtmək. 1. sağlam duruma qoymaq. 1. 

ispat edmək.  

bitirmək  1.tamamlamaq. çıxışqımaq. tükətmək. gedərmək. 

dürülmək < > bürülmək. bağlanmaq. sonətmək ( < sona 

ərdirmək). 1.doğrutmaq. 1. yetiştirmək. yaşartmaq. 
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yəşərtmək. 1. gücdən düşürmək. tükətmək. qurtarmaq. 

tamamlamaq. 1. yoxatmaq. yox edmək. süpürmək. 1. 

sonlandırmaq. qurtarmaq. başa vurmaq. 1. söndürmək. < 

> sondurmaq. keçitmək. 1.bağlamaq. sonuclamaq. 

tamamlamaq. - cümləni bağla. - sözüvü bağla. 1.başaca 

götürmək. başa varmaq. sonuclandırmaq. 

nəticələndirmək. 1. enəbləmək. enbətləmək. enəblətmək. 

enbatlamək. enbatlamək. tükətmək. 1. əritmək. 

sonuclamaq. tamamlamaq. sonətmək ( < sona ərdirmək). 

çıxışqımaq. tükətmək. yoxatmaq. yox edmək. süpürtmək. 

- sorunu ərit qutar. - sözüvü ərit: aç. 1. qoymaq. - saqqal 

bitirmək: saqqal qoymaq. 1. sonutmaq. qurtatmaq. əncam 

çəkmək.1. sökmək. tükətmək. dağıtmaq. yıxmaq.  

- ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək: ayrılmaq. ilişik 

kəsmək. 

- iş bitirmək: iş çözmək, sona ulaştırmaq.  

- sürəsini bitirmək: gününü doldurmaq.  

- iş bitirmək: doğrutmaq. 

- üç kilo yemişi yarım saatda gedərdi: yedi.  

- bitirmək üzrə olmaq: qolaylamaq. - kəsin olaraq bitirmək: 
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pıçaq kimi kəsmək. 

- bağlayıb bitirmək: qapaqlamaq. qapqatmaq. bayqanlətmək.  

bitirmək  bütürmək. pötürmek. bitirmək. betürmək. bütürmək. 1. 

(bit <> bat <> tip <> təp <> tap) tapırmaq. təpmək. 1. 

butqarmək. buddamaq. qutarmaq. 1. yapışdırmaq. 

düzətmək. bəcərmək. bacarmaq. başarmaq. 

iyiləşdirmək. işləmək. yaratmaq. aşırmaq. qazanmaq. 

tapmaq. əldə edmək. - işləyib işləyib nə bitirdin. açıq 

yaranın baş tutması. - ot başığı bitirdi. 1. sonamaq. 

ayağa, sona, dibə, başa çattırmaq. ayağlamaq. basmaq. 

1. əzmək. bikləmək. bağlamaq. qapamaq. 1. çınlamaq. 

gerçəkliğini, düz olduğunu araştırmaq. təhqiq edmək. 

sağaltmaq. sağlam hala qoymaq. 1. alacağını 

tanıqlamaq, isbatlamaq. - onun üzə alamın bütürdüm.  

bitiş  1. biti. bitmə. son. sonuş. sonaq. tüküş. xitam. 1. biti. 

bitmə. toxdam. toxdaş. son. sonuş. sonaq. tüküş. xitam. 

göstəri. göstərgə. yasay. ayin. oğur. nəsəq. qada. qaidə. 

nizam.1.bitmək. sona əriş. sona varış. 1.qapa. son. 

1.tiniş. diniş. finiş. sonər. sonuş. soluş. tüknüş. qutuş. 

final. 1. bitiri. son. qurtarı. qutarı. əncam. 1. enbətiş. 
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enbitiş. enəbic. sonac. sonuş. son. tükəniş. 1. sonuş. 

qurtaş. qurtat. əncam.  

bitiş  1. əkin. məzru. toxun. ulaş. vəsl. ittisal. 1. yetiş. böyüş. 

nəmov. 1. ətək. oğruq. uğruq. ovruq. 1. qırış. çıxış. son. 

1.qiyamət: bitiş günü: qiyamət günü. yazı günü. - bitiş 

günü: qiyamət günü. yazı son hesap günü. 1. tükəniş. tıkış. 

sonuş. xitam.  

bitiş bidiş. üstün netəli bir buğday türü. çavdar.  

bitişdirmə  qovuşdurma. ilsaq.  

bitişdirmək  toxunacaq qədər yaxınlaşdırmaq. qavuşturmaq. 

yanaşdırmaq. müttəsil edmək. - iki masanı bitişdirib bir 

üzün masa qurduq.  

bitişintə  bitəşində. bitimində. sonunda. sonşunda. sonağında. 

tükəşində. tükətində. xitamında.  

bitişiq  bitişik. 1. bitəvi. durmadan. durmaqsızın. arasız. 

aralıqsız. kəsintisiz. fasiləsiz. 1. yapışıq. yanyana. çatıq. 

1. qonşu. - bitişiklər nenəyirlər.  

- bitişik qaş: çatmaqaş.  

- bitişik atac: zəmiri müttəsil, izafə.  

- bitişik yapılar: kütlə. kitlə. tudə. topluluq. yığın.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- bitişik qonşu: qapı qonşusu. evləri birbirinə yaxın, məhlədaş 

olanlar.  

bitişiq  bitişik. yapışıq. yanyana. yan qonşu. - bitişikdəkilər toy 

keçirirlər.  

bitişiq bitişik. 1.qısıq. sıxı. yoğun. sıxışıq. 1. tutaş. yapışıq. 

bağlı bir düzü. peyvəsdə. 1. yanaşıq. müttəsil. tutaş. 

yaxın. yan yana. müttəsil. toxunacaq qədər yaxın. 

qavşaq. qovşaq. yanşaq. müttəsil. peyvəsdə. - bir birinə 

yaxın, bitişik: sıq. sıx. sığ. - yan yana oturmaq. - evlərimiz yan 

yanadır. 1. yandaş. bağlı. müttəsil.  

bitişiqliq bitişiklik. arasızlıq. sığlıq. fasiləsizlik. darlıq. qavuş. ulaş. 

bitişmə. ittisal. - ağacların sıqlığı, görməyə qoymur. - - bizim 

məhəllə çox sıxlıqdır: evlər bir biri üstünə çıxır.  

bitişmə  1. (yara). ilişmə. iləşmə. qovuşma. tutuşma. birikmə. 

birişmə. iyiləşmə. qapanma. iltiyam. 1. ərişim. gəlişim. 

yetişim. ulaşım. ulaşma. varış. barış. qavuşma. vasil 

olma. muvasilə. 1. bitmə. gəlişmə. ürəmə. yetişmə. 

yaşarma. 1. ittisal. 

bitişmə  1. qavuş. ulaş. bitişiklik. ittisal. 1. vəslət.  
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bitişmək  {( bit < metatez > təp) təpişmək}. 1. aralaşmaq (bir araya 

gəlmək). tüqəlmək: düğünlənmək. 1. toxdamaq. düzəlmək. 

1. qaynaşmaq. yapışmaq. - sınıq sümüyün bitişmə yolu. 1. 

düzəşmək. cürləşmək. tanışmaq. razılaşmaq. - olar ikisi 

bitişdilər. 1. birbiriynən yazışmaq. 1. yazı işi ilə 

uğraşmaq. 1. iqrar edişmək. - olar ikkisi bitişdilər. 1. 

yazışmaq. 1. bütsəmək. yaranın düzəlməsi. 1. ulaşmaq. 

1. qısılmaq. sığınmaq. sıxışmaq. 1. toxunacaq qədər 

yaxınlaşmaq. qavuşmaq. yanaşmaq. müttəsil olmaq. - iki 

masanı bitişdirib bir üzün masa qurduq.  

bitişmək  1. birkişmək. əkləşmək. əkişmək. dölləşmək. aşılaşmaq. 

alışmaq. ürətinişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. 

taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. quyruq olmaq. 

1. qavuşmaq. qovuşmaq.  

bitişmiş  qavuşmuş. qovuşmuş. çatıq. aralıqsız.  

bitişqən  bitişgən. birişgən. yapışgən. qavuşqan. qovuşqan. 

əkişgən. qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. 

iltisaqi.  
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bitişqən  bitişgən.iltisaqi. söz sonuna taxılan əklərlə, yeni sözlər 

quran dillər.  

- bitişgən dillər: iltisaqi dillər.  

bitiştirib  - qıçların, bacaqların bitiştirib, qəddəyib altına qoyum 

oturma: qaşıq qalıbı. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa 

on beş kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq 

qalıbı oturun hammıya yer olsun.  

bitiştirmə  yapıştırma. ilsaq.  

bitiştirmək  bitişdirmək.qovuşturmaq. qavuşturmaq. müttəsil 

etdirmək.  

- bir işi sonuclandırmağa, bitişdirməyə çalışmaq: iş 

qoğalamaq. 

- dizlərin bitiştirib, ayaqların baldırların alta qoyub 

oturmaq: diz çökmək. dizə çökmək. 

bitiştirmək  çırmalamaq. tuddurmaq. çəmrəmək. cəmləmək. yığmaq.  

bititəci bitidəci. yazdırıcı.  

bititmək  tükəndirmək.  

bititmiş  yazılmış. - bititmiş bitiq. yazılmış yazı, əsər.  

bititqu  yazdıracaq. - bitiq bititqu orunğ: yazı' yazdıracaq yer.  

bititqüçi  yazdırıcı.  
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bitiv  1.batav. batava. dəlil. güc. qanıt. 1.çiban.  

bitivçi  batavçı. 1. tanıq. şahit. güc verən. tanıqlayan.  

bitivli  batavlı. tanıqlı. bitilə bilən. isbatlı.  

bitivsiz  batavsız. dəlilsiz. gücsüz. qanıtsız.  

bitiyan  < bitən ( bitmək: tükənmək). alsız halsız. cılız. 

dayanaqsız. dirsiz.  

bitiyan bidiyan. bitiyan. düşgün. zayıf. cılız.  

bitləmək  (< bit + laq + lamaq: biti yoxlamaq. bitdən ayırmaq). bit 

aramaq.  

bitləmək  bitin ayıqlamaq.  

bitlənmək  1.qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. qanğaçmaq. qanğıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. şübhələnmək. 1.öz bitini ayıqlamaq. 

1.böcəklənmək. 

bitlənmək  kəndi bitlərini arıtlanıb qırmaq. - günəşdə oturub 

bitlənmək.  

bitləşmək  - qaqaları, dimdikləri ilə, bitləşmək: tumuşmaq. birbirinin 

bitlərin ayıqlamaq. - toyuqlar tumuşub dururlardı.  

bitləyin  bitilin. bitlin. bitmin. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. 

bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. 
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yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

bitli  1.böcəkli. 1.pis. kötü. bulaşıq. kifir. kirli. 1.toxuntu. 

quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. 

qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. 

ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. 

niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. 

yaxınc. əzab. təəssür. vəsvəsə. qarasevda. 

bitli  bittay. bittöş.  

bitlin  bitilin. bitləyin. bitmin. bütülün. bütlün. bütləyin. 

bütünləyin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. 

qapmın. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. 

topdan. kamilən. tamamən. təkmilən.  

bitlinlik  sılıtlıq. silitlik. yorqunlıq.  

bitmə  biti. bitiş. 1. çıxma. bəlirmə. - gözümə bitməyin birdə, 

yanmış arzılar. 1. bitişmə. gəlişmə. ürəmə. yetişmə. 

yaşarma. 1. çıxma. bəlirmə. 1. tükənmə. tamamlanma.1. 

toxdam. toxdaş. son. sonuş. sonaq. tüküş. xitam. 1. 
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sonarma. inqita. 

- dözümsüzlüklə bitməsin güdmək. günləri saymaq.  

- çağı dolma, bitmə: çağdoluk. çağbitik. inqiza'. və'dəsi 

gəlmə. - çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi. - çağbitisindən 

öncə verməlisiz.  

bitmək  1. alqınmaq. tükəmək. tükənmək. yox olmaq. 

məhvolmaq. 1. sabit olmaq. 1. yetmək. kifayət edmək. 1. 

uyuşmaq. yoğruşmaq. (maya) tutmaq. dolmaşmaq. 1. 

butmaq. çıxmaq. cücərmək. 1. tavuşmaq. sonərmək. 

sona ərmək, irişmək. nəhayətə çatmaq. 1. 

tükəngəlinmək. 1. pütmək. bəfa edmək. - bu pütmədi, 

qarun kimi bir varlıya. 1. yekmək. yetmək. 1. butmək. 

butamaq. itmək (< itəlmək. itələmək). çıxmaq. otmaq. 

osmaq. doğmaq. balalamaq. cücərmək. - cücələr bitə bitə 

toyuq olur. onulmaq. olmaq. bərpa edmək. üz vermək. 1. 

inanmaq. güvənmək. umsunmaq. - bitə bitə: inana inana. 

güvənərək. umsunaraq. umaraq. 1. yazmaq. - bitə bitə bitən 

bitər: yaza yaza yazıçı yazar olur. 1. olmaq. yerinə gəlmək. 

üz vermək. - isdəyi bitmək: uğur tutmaq: uğur almaq: işi 

edcək olmaq. - könlü bitmək: razı olmaq. allah bitirsə: alla 
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qoysa. 1. bitişmək. tüqəlmək. düğünlənmək. 1. şaşıb 

qalmaq. - söylədiyi sözə bitə qaldım. - eşiddim bittim. 1. 

vurulmaq. - bu ata bitdim. 1. yazmaq. 1. savmaq. 

qutarmaq. - yaş yemiş çağı çoxdan savıbdi. - satub 

savmaq: büsbütün satmaq, nərsə buraqmamaq. 1. qırılmaq. 

geçilmək. qurtulmaq. qət' olunmaq. - yolun ağırı geçildi. 1. 

tamam olmaq. tolmaq. dolmaq. - hesab dolmaq. - onu işi 

doldu: mə'muriyyəti qurtuldu. - onun çağı doldu. - saqqalı 

bitmək: əsgimək. sürüncəmədə qalmaq. 1. bəğimək. 

tamamlanmaq. sonuclanmaq. 1. boşalmaq. tavusulmaq. 

tükənmək. tınmaq. tügəlmək. tükənmək. tükənmək. 

yetişmək. böyümək. azalmaq. tarqaymaq. darğaymaq. 

əsgilmək. tükənmək. boşaymaq.  

bitmək  bitəmək. 1.dayanmaq. 1.yıxılmamaq. çökməmək. 

1.oturmaq. bəkləmək. gözləmək. 1. enəbmək. sonmaq. 

enbətmək. tükənmək. qalmamaq. qutulmaq. 1. çıxmaq. 

bəlirmək. 1. qaldırılmaq. qalmamaq. 1. vurulmaq. 

bəğənmək. bayılmaq. - səsinə bitdim. 1. çıxmaq. 

bəlirmək. 1. tükənmək. qalmamaq. tamamlanmaq. 1. 

pərişanlanmaq. bulanmaq. 1. halsız, gücsüz düşmək. 1. 
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qatılaşmaq. rəngi dadı dəğişmək. - bal bitti. 1. yazmaq. 

1.ardı kəsilmək. tükənmək. 1. batmaq. dalmaq. 

dalınmaq. dolunmaq (# doğmaq). yaşmaq. - günəş doldu. 

1. bitinmək. sonlanmaq. son bulmaq. qurtanmaq. başa 

vurulmaq. 1. dolmaq. qutulmaq. tamam olmaq. - sürəsi 

(möhləti. müddəti) doldu. 1. durmaq. dinmək. 1. geçmək. 

sonarmaq. sönmək. sona ərmək. - soğuqlar keçdi.1. 

göğərmək. göyərmək. kökərmək. yaşarmaq.1. ösmək. 

önmək. böyümək. yekəlmək. - dilində tük bitmək: çox 

söyləməkdən bıqmaq. 1.tinmək. dinmək. kəsilmək. 

durmaq. qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. 

susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. 

dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək.  

- bitməyə yaxınlaşmaq: çatısı atılmaq. 

- çiləsi bitmək: sıxıntılı günləri bitmək. 

- sonuna, bitməyə yaxlaşmaq: qolaylanmaq.  

- sözlə iş bitməz: bal deməklə, ağız dadlanmaz. 

- bitmək üzrə olmaq: çox az qaldı. iğnə qaldı.  

- iş birindən bitmək: işin qurtulması kimsədən, nərsədən 

bağlı, asılı olması. - bu iş sizdən bitməlidir. - işlərin bitməsi 
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məndə dəğil. - ondan bu işin bitməsin güdməyin. 

- işi bitmək:1.işi tamam olmaq. kötü duruma düşmək. 1. 

çöggünmək. ölüqmək. 1. gücü, qocuru qalmamaq.  

- yazda bitib, yeyilən ot çeşiti: qazanqarası.  

- yoxsulun poxu üzündə bitər, varlının gülü. 

bitməmiş  natəmam. əksik. namükəmməl. kəsgik. kəsgit. əsgik. 

naqis.  

bitməmiş  qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. 

əksik. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis.  

bitməsi  - qonağa, görüş bitməsini andıran çay. qax ged çayı: qalx 

ged çayı.  

bitməyən  bitimsiz. qırılmaz. sonsuz. dayimi. nəhayətsiz. 

namütənahi.  

bitməyəsiz  yaşayasız.  

bitməz  bitməyən. sonsuz. sonərməz. sona ərməz. dibsiz. 

qanmaz. tükənməz. tıxsız. nəhayətsiz. 

bitməz  sonsuz. tükənməz. əbədi. arılmay. arılmaz. azalmaz. 

tükənməz. sonsuz. - arılmaz kəsəl. arılmaz ağrıya düşdük.  

bitməzlik  bitməslik. tükənməzlik. sona ərməzlik. sonərməzlik. 

sonsuzluq. nəhayətsizlik. 
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bitmin  bitilin. bitlin. bitləyin. bütülün. bütlün. bütləyin. 

bütünləyin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. 

qapmın. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. 

topdan. kamilən. tamamən. təkmilən.  

bitmiş  {bitgin}. 1. xərab. 1. taqəti qalmamış. 1. bitik. xərab. 

fəna. bərbad. 1. yetim. yetmiş. ulqan. kəmalə irmiş. baliğ. 

1. (yara) bütmiş. yetmiş. qapanmış. iyiləşmiş.  

- bitmiş gün: bitiş gün. son gün.  

bitmiş  bitik. bitgin. 1. tükənmiş. zarımış. 1. bitik. gücsüz. 

yorqun arqın. aşırı yorqun. halsız. daynaqsız. tabsız. 

taqətsiz. 1. bıxıq. bıqqın. tükənmiş. zarımış. gücsüz. 

yorqun arqın. halsız. tabsız. daynaqsız. taqətsiz.1. açıla 

qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış. 

yoxalmış. məhv olmuş. 1. umaqsız. 

ümidsiz.1.keçmiş.sonmış. sönmüş.  

bitmişiq  bitmişlik. bitiklik. bitginlik. aşırı yorqunluq.  

bitnəl  bitməyə çıxar. bitmək işinə yarar.  

bitnişim  bax > bitnişmə.  
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bitnişiş  bax > bitnişmə.  

bitnişit  bax > bitnişmə.  

bitnişmə  bitnişiş. bitnişim. bitnişit. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. ulnaşma. 

ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. bağşınma. 

bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. barnaşma. barnaşım. 

barnaşış. barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. 

varnaşıt. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. 

sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. 

ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. 

əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. 

vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  
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bitotu  bitlərə qarşı işlənən yarı asalaq (əngəl) bitgi.  

bitöy  birbirinə yapışış. bağlı. vəsl.  

bitqə  bitgə. bitək. bitə. yetcə. yetcək. yetgə. çörək. ürən. 

törən. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. 

bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. düşə. 

yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. 

çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. 

tutar. tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. 

mənfəət. fayda. 

bitqən bitgən. alsırığ. yılmış. şaşqın.  

bitqəq  bitgək. bitgik. işdən gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. çürük. kövrük. ərik. 

əzik. engik. alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşük, düşmüş.  

bitqi  - sığırgözü bitgisi. alabay.  

- bitgilərin içliyi: sınğıraq (< sın: iç ) çəkirdək.  

bitqi  bitgi. bitən. bitənək. bitəgən. göyək > giyah. yəşərən. - 

gec əkilib, çətin gücərib, gec önüm verən bitgi: körpə. - 

bitgi yetiştirməyə əlverişli, verimli olan: bitək. - yabanı 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bitgi: dəlicə. - bitgi salqısı: göyənəklərdən axan su, şirə, süt.  

- soğanlı bitgi çeşiti: qarqa soğanı. tüpürük (tükürük) otu.  

- bitgi çeşiti: qarqaotu.  

- çayırlarda bitən bir bitgi: qarqagüllü.  

- qavuna oxşar, kötü qoxulu bitgi: qarqaqavunu. 

qarqaqovunu.  

- bir bitginin yanlarından cücərib çoxalması, dibindən, 

kökündən çıtlaması: qardaşlamaq.  

- qarın ağrısına işlənən bir bitgi: qarın gəvəni.  

- imçilikdə, otaçılıqda işlənən, çürüməyən bir bitgi: qaraya.  

- saçma dənəli, tikanlı bitgi: qaramıq. qaramuq.  

- tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, kəsənli, zərərli 

bitgi: qaramıq. qaramuq.  

- yaban nanəsinə oxşar bir bitgi: qaran.  

- tüklü, ağ yapraqlı çaylıq (çay dəmləməlik) bitgi: qarağan.  

- salatalıq bitgisi: qaravlıq.  

- südük sökdürücü, tərlətici bitgi çeşiti: eşşək qulağı. 

qaraqapas. qaraqəfəs.  

- ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü: qaraqıyaq.  

- altın sarı çiçəkli tikanlı bitgi: qaraçalı. çalı tikanı.  
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- böğrək daşı düşürməyə yararlı olan bir bitgi: qarakovuq.  

- əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi yetişilən 

bitgi: qaraçayır.  

- gəlincik çiçəyi, bitgisi: qaraqazancıq.  

- gəvrək olub çiğ yeyilən, salatlıq bitgi: qaraqavuq.  

- köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi: qarağan. qaran. 

qarağı.  

- malqara yemliyi üçün əkilən buğdasıl bitgi: qaraca darısı.  

- ormanlarda yetişən, taflana oxşar bir bitgi: qara avı.  

- salatlıq bitgi: hindiba. qaraqavut. qaraqavluq. qaraqavuq.  

- salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi: qarağan.  

- susuzluqdan cılız qalmış bitgi: qarayanıq.  

- şeh yerlərdə bitən çiçəksiz bitgilər: qara yosunları.  

- tarlada bitən qara, yuvarlaq dənəli bitgi: qaracıq. qaracula. 

qaragüllə.  

- yapışqan yapraqlı, bodur (külə yoğun) bitgi: qarağan.  

- yapışqan, qoxulu bitgi çeşiti: qarağı. qarağan.  

- yeyilən ağ köklü bitgi: qaraqavuq.  

- kökü yeyilən bitgi türü: qarabatma.  

- məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar biçimində 
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bəlirən bir kəsəl: qara papaq.  

- bitgilərin dibində olan əsgi dallar: qaraqol.  

- asalaq, əngəl bitgilər: kəğəl. kağal. kəhgir. kağqır. kəvlə. > 

kəhlə. otalağ. küsgüt. yabanı ot.  

- ərkək dişi çiçəkləri ayrı kökdə olan bitgi: ikievciklər:  

- qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi: qan otu.  

- qırmızı, sarı çiçəkli bitgi adı: qantamlası.  

- yapraqlarından dolma bükülən bir bitgi: qatır qulağı.  

- bitgi artıqlarından düzələn kübrə. çalla. komposto. 

- bitgilərin çürüyü: çörçöp. çalsavıq. bundan yapılan kübrə.  

- ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən: həpçil. 

- göyək, bitgi ilən bəsələnənlər: qırtçıl. qırtçır. qırtçı. bitgiçil. 

otçul. 

- içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə kimi 

işlənən topraq: kaval toprağı.  

- özü özünə kəndiliyindən bitən əkin, ağac, bitgi: gəlinti. 

gələz. quduru. xuduru. 

bitqi bitgi. 1.bitim. ösümlük. 1.əkin. fidan. örgən.  

bitqibilim  bitgibilim. bitgibilgisi. göyəkçilik. otçulluq. giyahşinası. 

botanik.  
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bitqibilqisi  bitgibilgisi. bitgibilim. göyəkçilik. otçulluq. giyahşinası. 

botanik.  

bitqiçil  bitgiçil. otçul. qırtçıl. qırtçır. qırtçı. göyək, bitgi ilən 

bəsələnənlər. xamxar.  

bitqiliq  bitgilik. 1. bitgi yetiştirməyə əlverişli yer. hasilxiz topraq. 

1. nəbati. göylük > giyahi. 

bitqimsi  bitgimsi. bitgi kimi. bitgiyə bənzər.  

bitqin  bitgin. bitik. bitmiş. 1. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. 

onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. 

çarasız. aşırı yorqun. yozalmış. yoxalmış. məhv olmuş. - 

bitgin bıraqmaq: şol vel ötürmək. 1. umaqsız. ümidsiz. 1. 

arıq. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. 

yalvara. avara. açılaz. aciz. zəif. 1. bıxıq. 

bıqqın.dözümsüz. bitik. taqətsiz. bezgin. bezmiş. bıqmış. 

bıqqın. dolmuş. tükənmiş. zarımış. gücsüz. yorqun arqın. 

halsız. tabsız. daynaqsız.  

bitqin  bitgin. bitmiş. 1. savuq. sovuq. əsgi tarixli. tarixi keçmiş. 

günü keçmiş: bayat. bayatı. durmuş. qalmış. düşgün. 

yıprıq. köhnə.  
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bitqin bitgin. 1. iyi yetişmiş. yekgin. böyümüş. bitgin ürək: 

sevincli. 1. yerqin. hüzünlü. yerə baxan. boynu bükük. 

məhzun. 1.bitgin. xirə kişi. cılız. çəlimsiz. sılıt. sıilit. 

yorqun. 1. bitmiş. xərab. 1. bitmiş. taqəti qalmamış.  

- ölqün bitgin: qırqın tökkün. halsız malsız.  

bitqinləşmək  bitginləşmək. halsızlaşmaq.  

bitqinləşmək bitginləşmək. süldəri tüşmək. yorulmaq. yıpranmaq.  

bitqinləştirmək bitginləştirmək. azdırmaq. zayıflatmaq.  

bitqinli bitginli. verimli. bərəkətli. bitgin il: bərəkətli il.  

bitqinliq  bitginlik. 1.düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. çürüklük. 

gəvşəklik. ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. enginlik. 

alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. muqavimətsizlik. 

1.bitmişlik. bitiklik. aşırı yorqunluq. 1.bitiklik. bitmişk. aşırı 

yorqunluq. gəvşəklik. gücsüzlük. 1.güvən. qənaət. 

yetinmə. inanc. qanma. göz toxluğu. razılıq. qəbulluq. 1. 

üzüklük. zayıflıq. zəiflik. 

bitqinmə  bitginmə. bitinmə. ərinmə. bayatlama. bayatıma. 

pozulma. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. 
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modadan düşmə. çağı keçmə. solma. gəvşəmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

bitqinmək  bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. çürümək. əzilmək. işdən 

gücdən düşmək. solmaq. əsgimək. gəvşəmək.  

- varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, 

qanıqmaq, inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, razılaşmaq: 

qənaət edmək. - bitgin ki: qəbul ed ki. güvən ki. yetin ki. qan 

ki. qanıq ki. inan ki. razılaş ki. qənaət ed ki. 

bitqinmək bitginmək. yorqunlaşmaq. qavşalmaq. gəvşəlmək.  

bitqintirən  bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qandıran. inandıran. 

qanıqdıran. razılaşdıran. qəbulladan. qənaətbəxş 

bitqiq  bitgik. bitgək. işdən gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. ərik. əzik. engik. 

alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  

bitqiş  ulaşdırı. dalbadal. müttəsilən. peyvəsdə.  

bitqitmə  bitgitmə. işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. əritmə. əzdirmə. engintmə. 
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alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşürmə.  

bitrimək  yazıb, təsdiqləmək. tanıq vermək.  

bitriq bitrik. pıtrıq. 1. fıstıq. buturqaq. puturqaq. 1. qadınların 

oğrət yerində bulunan dilcik. dıllaq.  

bitsiz  arsız. uyatşız. oyatısız. utancsız.  

bitşik  yapşıq. qovşaq.  

bitşinmə  ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. qocalma. 

sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. gücünmə. 

əldən düşmə. nizul.inhitat.  

bitşirmək  hesaplaşmaq. ödəşmək.  

bitta bitda. bitday. dişi qurt. - bitday qanğın: cocuqlar üçün it 

dərisindən yapılan qalpaq.  

bittay  bitli.  

bittəq bitdək. qəti. sağlam. dayanıqlı.  

bitti  bitdi. anlaşıldı. tamam. anladım.  

- kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi götür. 

- olub bitti: əmri vaqe. 

bittiqi  bittigi.- nə olub olmadığı, nə olub bittiği anlaşılmamaq: it 

izi at izinə qarışmaq. 
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bittirmək bitdirmək. bitirmək. tükətmək. yetişdirmək.  

bittirqoç  bittir. yarasa.  

bitür  bitür ( < bir + tür. cicür). bisayaq ( < bir + sayaq: tür. 

cicür). heç bir dəğişiklik, dönmə, yenilik görməyən 

yaşam, kimsə, nərsə təkdüzəy. bir düzəy. monoton. 

dəğirman öküzü. dolab bəygiri. xərmən öküzü.  

bitürə  ( < bir türə). bicürə ( < bir cürə). bidüzə ( < bir düzə). 

bidüzəy ( < bir düzəy). boyuna. monoton. yeknəsəq.  

bitürəlik  ( < bir türəlik). bicürəlik ( < bir cürəlik). bidüzəlik ( < bir 

düzəlik). bidüzəylik ( < bir düzəylik). boyunalıq. 

monotonluq. yeknəsəqlik.  

bitüzəlik  bidüzəlik. ( < bir düzəlik). bidüzəylik ( < bir düzəylik). 

bitürəlik ( < bir türəlik). bicürəlik ( < bir cürəlik). 

boyunalıq. monotonluq. yeknəsəqlik.  

bitüzəy  bidüzəy.( < bir düzəy). bidüzə ( < bir düzə). bitürə ( < bir 

türə). bicürə ( < bir cürə). boyuna. monoton. yeknəsəq. 

bitüzəylik  bidüzəylik.( < bir düzəylik). bidüzəlik ( < bir düzəlik). 

bitürəlik ( < bir türəlik). bicürəlik ( < bir cürəlik). 

boyunalıq. monotonluq. yeknəsəqlik.  
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bitüzüyə  birdüzüyə. ard arda. ardı kəsilmədən. durmadan. ha 

birə.  

bityaxa  bitli.  

bityeniği  quşqulu, şübhəli, yaşrın, gizli nəsə.  

biy  bəy. pirəns.  

- bəy qengəş: xanlar məhkəməsi.  

- bəy törə: xanların işlərin çözən məhkəmə.  

- biy börü, biyçə tülkü: bəy qurt, bəy tülkü.  

biyaban  {< yavan}. qurslıq. tala. dala. çöl. qır. kıyı. dış. səhra.  

biyaqı  öncəki. dəminki.  

biyaqıça  öncədən olduğu kimi. dəminki kimi.  

biyaqında  dəmin. biraz öncə.  

biyaqındaça  dəminki kimi.  

biyaqından  bəri. bayaqdan. dəmindən bəri.  

biyaqınlay  önciki kimi. dəminki kimi.  

biyarı  ötəyə. bir tərəfə.  

- urub biyarı çartlatdı: vurub ötəyə fırlatdı.  

biyçə  bəyçə. pirənsis. pirəns əşi yaxud qızı.  

- avba biyçə: böyük pirənsis.  
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- biyçə tükürük: ilancıq xəsdəliği.  

- üy biyçə: əş. zevcə.  

biyə  qısraq.  

biyiq  biyik. böyük. bik. iri. qala. yekə. - qalabalıq: iri balıq. - 

qalaev: yekə ev. - qalasaray: qalatasaray: böyük saray. - 

qalaqon: qalaqona: qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük 

otaq. 

biyiq  miyik. böyük. yüksək. böyük. yüksək.  

biyiqliq biyiklik. miyiqlik. böyüklük. yüksəklik.  

biyləmək  bəyləmək. bağlamaq. qaptamaq. ələ geçirmək.  

biyliq biylik.1. bəylik. beyliq. hakimiyət. 1. öküzlərin qoşulduğu 

qarasabanın boyunduruğunun qalın yeri.  

biymək  oynamaq. biyü: oyun. biyücü: oyunçu.  

biyqə  çox dallı alçaq çalılıq.  

biyum  cömərt. əli açıq.  

biz  1. biz. 1. böyük iğnə. çuvaldır. 1. ac. az. as: iti. böyük 

iynə. çuvaldız. dələn. tilbidir. 1. göndər. ögəndirə. - biz 

çuvala sığmaz: saxlanılır, gizlənilir nərsə deyil. 1. miz. tiz. 

- bizqə: bizə.  

- bizini: bizi. bizim.  
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biz  biz. miz. ( < dinəmək. dürtmək) dürtək. çuvalçı, 

qondaraçıların göndə iğnəyə yer açmaq üçün ucu iti 

arac. iğnəyə yol açan ucu sivri, biz ayqıt. - biz bizə: kəndi 

aramızda. - bizədə mi lələ: bizədə utturursunmı. 1. sivri. 

süyri.  

- başmaqçılıqda işlənən dəlici biz çeşiti: qazaburuq. 

qazbura.  

- bizlərdən uzaq, qıraq: düşman başına. 

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən.  

- onun atdı biri düşdü, özgədə yemək, bizdə ürək pişdi.  

- bizim kimi: bizciləyin. 

bizbizə  başbaşa. yalnızca. xəlvətcə.  

bizciləyin  bizim kimi.  

bizəcə  küzə. - bizəcəni doldur gətir.  

bizi  miz. əkməğin üzərində yanmış ləkələr.  

bizimkisi  durumumuz. iş gücümüz. - bizimkisi çöndü.  

biziq  beziq. bıqıq. bıxıq. təzyiq. sıxlıq. fişar.  

bizləmək  bizlə dürtmək.  
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bizləmək  suğalamaq. yaraq, silahla dürtmək. sobalamaq. 

sancmaq. saşmaq.  

bizli  - itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: 

qatana. qadana. 

- itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq: ıltar. 

yıltar. 

bizov  <> bozağu( zağu < metatez > ğasu). boğasu. boğa olası, 

olmaq üzrə olan boğacıq.  

bizov  bizroğ. bizrov. mızrab. təmrənli (ucu çəlikli, dəmirli) ox.  

- ağılda bizovlara ayrılan bölüm: çitən.  

- buzağı dana: bizovı dana: qusalə.  

bizovlamaq  bızlamaq. bozağılamaq.  

bizovlamaq  bızlamaq. buzağılamaq.  

bizqar  < > bizraq < > mizraq < > mızraq < > mizqar < > mızqar. 

qarqı ( < qar < > kər < > kəs). dəlici. oyucu. neyzə. ucu iti, 

sivri təmrənli sırıq.  

bizqar  bizraq. mızraq. qarğı. qazğı. neyzə.  

bizqarlamaq  < > bizraqlamaq < > mizqarlamaq < > mizraqlamaq < > 

mızraqlamaq < > mızqarlamaq. qarqılamaq ( < qar < > kər 

< > kəs). neyzələmək. dəlmək. oymaq.  
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bizraq  < > bizqar < > mizraq < > mızraq < > mizqar < > mızqar. 

qarqı ( < qar < > kər < > kəs). dəlici. oyucu. neyzə. ucu iti, 

sivri təmrənli sırıq.  

bizraq  bizqar. mızraq. qarğı. qazğı. neyzə.  

bizraqlamaq  < > bizqarlamaq < > mizqarlamaq < > mızqarlamaq < > 

mızraqlamaq < > mızqarlamaq. qarqılamaq ( < qar < > kər 

< > kəs). neyzələmək. dəlmək. oymaq.  

bizroq  bizroğ. bizrov. bizov. təmrənli (ucu çəlikli, dəmirli) ox.  

bizrov  bizroğ. bizov. təmrənli (ucu çəlikli, dəmirli) ox.  

biztəpə  uzunbaş. sivirbaş. uzunqafa. uzunkəllə. aşağısına görə 

yuxarısı incə, sivri olan baş.  

bobaq  bobağ. boğqat. boyunqat. boyunbağı. boyunçatı. qaçqol. 

qaşqol. boyun atqısı.  

bobin  < boğın ( < boğma: yığma). məkik. qərqərə. burcaq. 

sarqac.  

boca  boğca. boğac ( < boğmaq. boğcamaq. boğcalamaq.). 1. 

yeldən, etgidən, itəgidən qorunmuş. gəminin yel alamayan 

bölümü. 1. suyu boğulacasına başa tökmək.  
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bocalamaq  ( < boğcalamaq. boğcamaq. boğmaq.). yeli boğmaq üçün, 

yelkəni yelin tərsinə çevirmək. 1. boğcalmaq. şaşmaq. 

çaşmaq. şaşırmaq. çaşqınmaq.  

bocalatmaq  ( < boğcalamaq. boğcamaq. boğmaq.). boğulatacaq 

sıxıntıya soxmaq. darıtmaq. darqutdurmaq. darıxdırmaq.  

bocuq  < boğcuq. boğsuk. ağzı dar, qarınlı qab.  

bocurqa  bodurqu. qorxuluq.  

bocurqat  < boğcurqat. bükürqat. sarıyıb yığan təkərlək ayqıt.  

boç  boş. boşbaş. qayta. başıboş. baybaş. qav. qaf. kaf (< 

kav). savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh.  

boçalamaq  boşalamaq. boşbaşlamaq. başıboşlamaq. qafalamaq. 

kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq.  

boçqa  boqca.  

boçqa  boşqa. - su, suyuq daşımağa ortası şişik boçqa, boşqa: 

kavtal qartal.  

boçuguras boçuguras. fındıq tavuğu.  
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boq  boğ. buq. (< bük. bükük. bükək. bükülmüş, bağlı nərsə). 1. 

hədyə. ərməğan. 1. buxca. heybə. bəsdə.  

boq  bok. pox. 1. qaytı. qeyti. qaqa. dışqı. pislik. atlıq. qazırat. 

1. güc, zor, ağır durum. - işlər poxdan. - poxdan pox. 1. 

əksitici, yaman söz. - pox gədə. - pox gədənin biri pox.  

- qara boq (pox): qarabük. zıp. qır. 

boq  buq. bük. pox. 1. pislik. nəcis. mürdar. 1. zərər. pis bir 

işin sonucu. - buda sizin poxuz. - sən öz poxuvu yığışdır 

hələ.  

- tavşan boqi ( poxu): nə yazığı ( zərəri) nədə asısı ( faydası) 

toxunan kişi.  

- boq tökmək: kübrələmək.  

- burun boq: sümük.  

- mal boq: kübrə. 

boqa  boğa. 1. buğa. sığır ayqırı. 1. damızlıq (tuxumluq) üçün 

burulmamış ərkək sığır. sığır ayqırı.  

boqa  boğa. buğa. 1. hər canlının qızması. 1. böyük döş. 1. 

sığır ayğırı. kəl. 1. (< boğ. bük). bükə. həlqə. işgil. kişən. 

kirşən. köstək. bənd. zəncir. qeyd. qadana. bağ. kündə. 

işgil. gəşən. qayduna. qıyduna. zəncir. 1. incə çörək. 
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boğaça. - yassı kərli çörək. 1. boq'ə (ərəb). bağa. (< boq. baq). 

1. qətə. tikə. 1. ölkə. məmləkət. - hançı boğadansız.  

boqac  boğac. 1. boğca. darlıq. sıxıntı. qapnaq. qussə. 1. bükəc. 

tutac. düşəc. bulac. incik. acı. acıq. azıq. azar. acar. 

acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). 

bəla. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. 

çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

boqac  buğac. bükəş. 1. buruşuq, çətin olan nərsə. zorluq. 

pıroblem. - boğac art: zor keçitli dağ sırtı. 1. qablama. 

qazan. - aşıc boğac. 1. bardaq. 1. hər çeşit qab. çömlək. - 

aşıc boğac: yemək qabı. - su boğac. - əkmək boğac.  

boqaca  boğaca. 1. boğa gibi güclü. 1. döngə. 1. biçək. süs, 

bəzək olaraq, biçilmiş, yapışdırılmış, taxılmış tikələr. 

sancaq, iğnə kimi nərsələr. 1. puça. bir çeşit böyrək.  

boqaca  boğaca. komaç. komaş. gömmə. bastırma çörək.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə. 

boqaci  boğaci. boğa devirən.  

boqaç  boğaç. (< buğ. boğ. bəy. ) boğa. buğa: böyük. boğucu. 

çox quvvətli.  
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boqaça  boğaça. boğuça. boğaz. qırtlaq. xırtlaq. alqum. hulqum. 

damaq.  

boqaçuq  boğaçuq. küçük boğa. gənç boğa.  

boqadmaq  boğatmaq. ( t <> z ). boqazmaq. boğalanmaq. boğa 

olmaq.  

boqağı  boğağı. boqağı. buqağı. köstək. bənd. bəd. zəncir. qeyd. 

- bukağı vurmaq: zəncirləmək.  

boqağılıq  bukağılıq. atın ard ayağının buxov vurulan bilək bölümü.  

boqaq  (boğaq. boğdaq. boğlaq) > budaq 1. ağaclarda olan 

düğün, boğun. 1. bu boğumdan çıxan dal. 1. təxdələrdə 

dalın çıxdığı yerindən qalan iz. 1. boğaq. boğaz kəsəli. 

anjin. 

boqaq  boğağ. 1. buxov. bukağ. bukav (< bükmək. boğmaq). 

tutarı. tutra. bənd. köstək. 1. boğuq. boğulmuş. qarqaq > 

qarqa. qarqıq > qarqı. 1. bulaq. bölük. hizb. parti. qılıq. 

gilip. gilif.  

- boğaq tuğaq: boğnaq tuğnaq. tuta düdə. duman tutan. 

duman düdən. tüstü püstü. çiğ biğ. çuğ buğ. isli hisli. darqın. 

- boğaq tuğaq: boğnaq tuğnaq. tutala düdala. dumanlı 
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tutanlı. tüstlü püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli düdənli. çiğli 

biğli. çuğlu buğlu. isli hisli. darqın.  

boqaq  boğaq. 1. buxaq. boğuq. xəfələnmək. qaplanmaq. 

boğulma. könlü sıxılmaq. 1. həlqə. bənd. qolad (> 

qolladə). bağ. 1. bağ. pansıman. yaranın bağı. 1. boğaz 

xəstəliyi. 1. puxağ.  

boqaqçı  boğaqçı. bulaqçı. bölükçü. gilifçi. gilipçi. qılıqçı. hizbçi. 

partiçi.  

boqaqılamaq  bukağılamaq. bukağı vurmaq: zəncirləmək.  

boqaqlı  boğaqlı > budaqlı. 1. dallı. 1. pürüzlü. güclükləri olan iş.  

boqaqlı  şişman. tombul. səmiz.  

- boqaqlı tavuq: təpəli tavuq.  

boqaqmaq  boğaqmaq. buğanmaq. buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. 

tuğaqmaq. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. çuğlamaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

boqaqsız  boğaqsız > budaqsız. düz. hamar.  

boqal  boğal. boqal. buqğal. buğal. boynu qısıq, qıssa, ağzı 

geniş sürəği (> sürahi) içgi qabı.  
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boqal  boğal. boqğal. boqal. buqğal. buğal. boynu qısıq, qıssa, 

ağzı geniş sürəği (> sürahi) içgi qabı.  

boqaltaq  boğaldaq. dirək.  

boqam boğam. hər türlü boya.  

boqamağacı  boğam ağacı boya ağacı.  

boqamaq  boğamaq. soncuqlamaq< sucumaq. səkəmək. önəgüləmək. 

çalıqlanmaq. bükülmək.  

boqan  - qurd boğan: bir göy adı.  

- it boğan: acı çiğdəm.  

boqan  boğan. xəfəqançı. boğucu.  

- mallaboğan: bərk halva çeşiti.  

- itboğan: qaplanboğan. acıçiğdəm. boğanotu. - itburnu: 

gülburnu. gülbırnı. qaşqala. quşburnu.  

boqanaq  boğanaq. bora. boran. sağnaq. iti yelli yağmır.  

boqanaq  boğanaq. sağanaq.  

boqanc  boğanc. boğrənc. bükrək. (< boğ. bük) giript. girift. 

qarşıq. girişik. işgil. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq. 

boqanqu  boğanğu. buxanğu. buxov. (< boğmaq. bükmək). 

boğmaq yeri. bənd. məfsəl. köstək. zəncir.  
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boqanotu  boğanotu. iti ağılı ot. acıçiğdəm. qaplanboğan. itboğan. 

qurtboğan.  

boqar  boğar. 1. boğarcıq. boğucu. güclü. quvvətli. 1. buğar. 

köstək. bənd. zəncir.  

boqar boxar (fars). < buğ < bük. bükər. - büküt: bulut.  

boqarcıq  boğarcıq. boğar. güclü. boğucu.  

boqarmaq  ağaca kərtik kərtmək. doğramaq. ağacı girdə girdə 

bölmək.  

boqas  boğas. boğsaq. boğsa. çəmbər. həlqə. - boğsa boğsa: 

həlqə həlqə. - boğsa qurmaq: həlqə qurmaq. - boğsa 

düzülüş: həldəvarı çevrələnmə.  

- boğas oyunları: əl ələ tutuşub, çəmbəsi düzülüb oynanan 

oyun.  

boqasaq  boğasaq. buğasaq. boğa, buğa istəyən qızqın inək.  

boqası  boğası. 1. boğsağı. çəmbəri. çəmbəril. həlqəmsi. həlqəvi. 

1. seyrək toxunmuş astarlıq bez. astar.  

boqası  boğası. astar. astarlıq bez. bir çeşit pambıq parça.  

boqaslamaq  boğaslamaq. boğsaqlamaq. boğsalamaq. çəmbərləmək. 

həlqələmək.  
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boqaslanış  boğaslanış. boğsalanış. boğsaqlanış. çəmbərləniş. 

həlqələniş.  

boqaslanmaq  boğaslanmaq. boğsaqlanmaq. boğsalanmaq. 

çəmbərlənmək. həlqələnmək.  

boqaslayış  boğaslayış. boğsaqlayış. boğsalayış. çəmbərləyiş. 

həlqələyiş.  

boqaslı  boğaslı. boğsalı. boğsaqlı. çəmbərli. həlqəli. - boğaslı 

gözlər. - su damcılarından doğan boğaslar.  

boqat  boğat. büğət. bağat. bükət. sədd. bənd. bağac. əngəl.  

boqata  boğata. qərqərə.  

boqatmaq  ( t <> z ). boqazmaq. boqadmaq. boğalanmaq. boğa 

olmaq. - bizov boğatdı: böyüyüb boğa oldu.  

boqatur  boğatur. basal. başal. batır. bahadur. igit. dəli.  

boqav  boğav. tüşəq. tüşəncil. duzaq. buxov. köstək. işgil. bənd.  

boqavlı  bokavlı. bukavlı. buxovlı. biləkləri ağ (at).  

boqaymaq  boğaymaq. boğalaşmaq. ərcişmək.  

boqaz  < boğaz. 1. dargeçit. kanal. 1. bıqıq. buruq. bükük. 

sıxıntı. dolqun. doluq. dolqaq. qıyınlıq. qınlıq. 1. 

boqurdaq. qırtlaq. solu, nəfəs borusu. qulaq. sarp dərə.  
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- boğazında qalmaq: qarılmaq. səsi qısılmaq.  

- boğazında qaçmaq: çaçaymaq. çeçəmək.  

boqaz  boğaz. 1. nərsənin dar bölümü. - şüşənin boğazı. 1. iki 

dağ arasında dar keçit. dərbənd. 1. iki dağ arasında yer 

alan, iki dənizi birləşdirən dar dəniz. 1. çay ağzı. 1. azıq. 

yenilən, yeyilən nərsə. 1. yeyənlər, içənlər. - üç boğaza 

baxır. 1. yemə. içmə. iaşə. 1. boyun. 1. arqıt. yarqıt. 

gədik. dərbət. 1. qapız. qabız. dar keçit. 1. ərgənə. 

əğgənə. gərdənə. gədik. dağın beli. 1. işkəmə. işkəmbə.( 

< içgək). 1. keçit. - dar boğaz: sıxıntılı, güc devrə. 1. geçit. 

keçit. 1. dar dərə. keçit. qıyındaraq. qıyındara. qındaraq. 

qındara. 1. geçit. bel.belən. uca dağın iki təpə arasındaki 

geçit verən bölüm. 1. hər nəyin dar, daralmış bölümü. 

qapız. təngə darğa. yutaq. utaq. həlq. - boğaz düşgünü: 

obur. iştalı. iştahlı. istəkli. qarınpa. - boğazda düğünlənmək: 

boğazda qalmaq.  

- boğaz qıcıqlanmaq: qarıncamaq.  

- qaraboğaz: soğan türü.  

- boğaza çəniyədək yeyib içdilər.  

- boğazında tikən qalsın, gedəni yoldan qalsın. 
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- boşboğazlanmaq: yersiz qonuşmaq. kavazağlıq, gəvəzəlik, 

gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, düşük çənəlik edmək. 

gəpəsləmək. gəpsələmək. kavazaqmaq. gəvəzələmək. 

gəvzələmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

- qorxudan, ülküdən səsi tutulmuş, boğazı qurumuş.  

- qoyunun boğazından sallanan bezlər: biçgim. bükcüm. 

büçgüm. buçum. buğçum. burçum. 

- boğazdan kəsmək: dişdən artırmaq. 

- atın boğazının şişmək kəsəli: qatu.  

- boğaza yığılmaq: daha dözəməmək. bezmək.  

- sağlıq boğazdan gəlir: iyi bəslənən, gur səslənən.  

- boğaz kəsəli: boğaq. anjin.  

- içi boğazına gəlmək: ölümə yaxlaşmaq. 

- boğaz açmaq: ağac diblərini qazaraq qabartmaq.  

- boğaz boğaza: birbirin boğmaq istərcəsinə. qıyasıya.  

- boğaz savaşı: yemək yemə.  

- boğaz sıxıntısı, dərdi, qavqası: keçimini sağlama, 

təyərləmə (təhiyyə edmə) savaşı, çabası.  

- boğaz doqquz boğumdur: qonuşurkən özənli, diqqətli 
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olmalı.  

- boğaz qayğısında olmaq: yemə içmədən başqa qayğını 

düşünməmək.  

- boğaz ola: nuş olsun. afiyət olsun.  

- boğaz toxluğuna: çox düşük, az müzd.  

- boğazı qurumaq: susamaq.  

- boğazına durmaq: yediyini utamamaq.  

- boğazına düşgün: yeyəgən. qarınpa.  

- boğazına dək: aşırı çəkdə, həddə.  

- boğazına dözməz: boğazından qalmaz: nə bulduğun 

yeyən. - boğazına sarılmaq: israrlamaq. sıxışdırmaq. 

gücləmək. darıtmaq. zorlamaq.  

- boğazına tıxmaq: həmən yansıtmaq, cəvab vermək.  

- boğazında bıraqmaq, qoymaq: burnundan gətirtmək. 

yeməyini dinc yedirməmək.  

- boğazından keçməmək: sıxıntı, özləm kimi ağrılardan 

dolayı cana sinər, dincliklə yeyəməmək.  

- boğazından kəsmək (artırmaq): yeyəcəkdən qısaraq 

malına artırmaq, arda qoymaq, yığmaq. 

- boğazını çıxarmaq: yeyəcəğin qazanmaq.  

- boğazını sıxmaq: yapmaya, qılmağa gücləmək. darıtmaq.  
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- boğazını yırtmaq: güclə bağırmaq.  

- boğaz boğaza, loğaz loğaza. 

- dağlarla çevrili dar boğaz: qapız. dərbənd.  

boqaz  boğaz. boğuz. 1. qısırdal. iki qat. ağır ayağ. alqın. yüklü. 1. 

boğaz: azıq. yem. güclü boğaz: bəsləyici yem. 1. boğurdaq. 

boğazda şiş. çıxıntı. qabarcıq əmələ gəlmək dargeçit. kanal. 

1. boğuz. qamış. boqaça. boğaça. boğuça. qırtlaq. 

xırtlaq. umaqu. damağ. hulqum. alqum. hulqum. damaq. 

1. gəbə. boylu. yüklü. hamilə. 1. soxaq. tıqrıq. tığrıq. 

tıxrıq. yol. keçit. 1. tutqavul. keçit. dərbənd. (< dar bat. dar 

bağ). dar dərə. dar yol. 1. boqqur. qırtlaq. hulqum. öngəç. 

yemək borusu. 1. körfəz. qoy. - dağ boğazı: ayrı. 1. qırqı. 

qırtlaq. 1. hər nəyin dar, darığ, boğuq yeri. - şüşənin 

boğazı. 1. iki dağ arasında dar keçit. darband. dərbənd. 

1. çay ağzı. mənsəb. 1. yemək. yiyəcək. 1. ağız. arğıd. 

arğıdal. arğadal. dağ beli. keçit. geçid. yarıq. gədik. 

dərbəd. nərsənin geçiləcək yeri. - dağ geçidi. 1. təknə. 

təngə.  

- boğaz olmaq: boğazdan xəstələnmək.  

- boğaz xəstəliyi: boğaq.  
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- sıqı boğaz. dar boğaz.  

- birinin boğazından çıxarmaq: birinin sırtındn çıxarmaq: 

birini qusdurmaq. güclüyüb, zorlayıb almaq.  

- boğazın hava borusundan çıxan səsin yeri: qırtlaq - 

qırtlağına basdı. - qırtlağıma qaçdı. - qırtlağını sıxdı.  

- boş boğaz. toyuq ayağı yemiş.  

- sıq boğaz edmək: birini darda qoyub, istədiyin etditmək.  

- iki yanı uçurumlu, qorxunc boğaz, dərbəd: dəmir qapı.  

- boşboğaz: ağzı yayvan. ağzı açıq. sarsaq. ağzı gəvşək. 

gəvəzə.  

- kor boğazlıq: oburluğ. qarımpalıq.  

- boş boğaz: sarsaq.  

- boğaz boğaza gəlmək: dalaşmaq.  

- boğazdan keçməmək: boğazı tıxanıb yiyəməmək 

- sıq boğaz edmək: qısdırıb zorlamaq.  

- boğaza durmaq: utamamaq. yaramamaq. - boğazda 

oluşan öldürücü şiş: quş palazı.  

boqazı  boğazlıq. yem. - at boğazı.  

boqaziçi  boğaz içi. 1. boğaz. boğazın içi, iç bölümü, ortası. 1. 

bosfor.  
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boqazkəsən  qala.  

boqazqəsən  boğaz kəsən. bir boğazı, təngəni qorumaq üçün qurulan 

qurşatma, sarma, hisar.  

boqazlama  boğazlama. öldürmə. söndürmə. öldürmə. 

boqazlamaq  boğazlamaq. 1.qıltıqlamaq. qırtıqlamaq. qırttaqlamaq. 

qırtlaqlamaq. xıltıqlamaq. xirtləkləmək. xirtdəkləmək. 1. 

qurban kəsmək. qırtlağlamaq.1. yükləmək. yüklətmək. 

gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. dölləmək. 

döllətmək. ikiqatlamaq. hamilə edmək. liqah, ilqah 

edmək.  

boqazlanacaq  kəsiləcək.  

boqazlanmaq  boğazlanmaq. qurban kəsilmək.  

boqazlaşmaq  boğazlaşmaq. yaxalaşmaq.  

boqazlatmaq  boğazlatmaq. qurban olunmaq.  

boqazlayan  boğazlayan. bataqçı yeri. bataqxana.  

boqazlı  boğazlı. 1.qarınpa. qarınqulu. obur. iştalı. iştahlı. istəkli. 

çox yemək yeyən. 1. boylu. yükün. hamilə.  

boqazlı  boğazlı. iştalı. oburluq. ac gözlülü.  

boqazlıq  boğazlıq. boğazüstü. dodaqlıq. dilaltı. dişaltı. məzə.  

boqazlıq  boğazlıq. kürkdən boğaz sarığı.  
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boqazlın  boğazlın. azmənd < azman. < acman. acgöz. yanığ. 

yanğılı olan. tamakin.  

boqazlıyan  boğazlıyan. əldən salan. simitən. tutub bıraxmayan. 

yaxalayıcı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. 

müsirr.  

boqazmaq  ( z <> t ). boqatmaq. boqadmaq. boğalanmaq. boğa 

olmaq.  

boqazsız  boğazsız. iştahsız. çox yemək yeməyən.  

boqazüstü  boğazüstü. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. məzə.  

boqca  boğca. 1. boğac. darlıq. sıxıntı. qapnaq. qussə. 1. boxca. 

buxca. bağlı. dəng. dəngə. tay. yeşik.  

boqca boğca. çulqam. topaq. paket.  

- kiçik buxca, boxca: çığın (< çıq). 

boqcalamaq  boğcalamaq. buxcalamaq. torlamaq. dövrləmək. 

dövrələmək. dövürləmək. toplamaq. devşirmək. 

paketləmək.  

boqcı  boğcı. bir ipin, nəyin bağlanan iki ucu.  

boqciya  qadın paltarı.  

boqcuq  boğcuq. boğsuk. bocuq < boğsuk. ağzı dar, qarınlı qab.  

boqcut  boğcut. gürüm. ağzı dar, gen qarınlı tüng, su qabı.  
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boqça  boğça. {< boğmaça < boğmaq: sıxmaq > boğum). bağlı. 

bağıl < bükmək. burmaq}. 1. düğün. bükük paket. bavıl (< 

bağ). bağlı. (bulqa (latin): saq. bouge (fırans). boge (fırans). bouge > 

bouket > büdce. > boqşa (ərəb)). 1. buğça. boğmaça. bağlı. 

çarşov. böyük çadır. yataq bağlısı.  

boqça  boğça. boğma. bağça. bağma. bağ. bağıq. bağıt. bağat. 

düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. 

küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. 

tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

boqçı  boğçı. buqçi. bükçi. büküc. boğuc. yayın künclərin 

bərkitmək üçün bağlanan ip. kiriş. bağ.  

boqçürmə  boğçürmə. büqçürmə. kiriş. zeh.  

boq'ə (ərəb)  boqa. bağa. (< boq. baq). 1. qətə. tikə. 1. ölkə. məmləkət. 

- hançı boğadansız.  

boqı  boğı. dəsdə. bağı. bağlayan. tutam. bağ. büküt. bağlam. 

yığın.  

boqım  boğum. boqum. boğun.  

boqın  boğın > bobin ( < boğma: yığma). məkik. qərqərə. 

burcaq. sarqac. 
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boqırtlaq  boğırtlaq. qırtlaq ağzı. həncərə.  

- boğırtlaq quşı: bir çeşit çil quşu.  

boqışmaq  boğışmaq. heyvanlar kimi birbirinin boğazına sarışıb 

gürəşmək, oynaşmaq. çəkişmək.  

boqız  boğız. hinc. öc. qın. qıyın. kin. qınağrın. qanağrın. 

düşmanlıq.  

boqızlamaq  boğızlamaq. hincləmək. öcüləmək. qınlamaq. 

qıyınlamaq. kinləmək. düşmanamaq.  

boqqa  boğqa. boğra. qovqa. qavqa. bir ülgü, amac, ərəc 

uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş.  

boqqa  taqqa.  

boqqal boğqal. boğul. buval. boğal. soluq. boyasız. rəngsiz.  

boqqat  boğqat. bobağ. boyunqat. boyunbağı. boyunçatı. qaçqol. 

qaşqol. boyun atqısı.  

boqqır  boğqır. boğaz. qırtlaq.  

boqqıs  boğqıs. boğsıq. isfənkter.  

boqqun  boğqun dumanlı. tutuq. tutqun. tünək. dünək. tüngə. 

düngə. (1. < tün: gecə. 1. tünğ < tüqn: düğn: düğün: qapalı. 

1. < dönmək).  
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boqqunluq  boğqunluq. qaqığanlıq. boğaqlıq. xəfəlik. qapalıq. 

mükəddəlik.  

boqqur  qırtlaq. boğaz.  

boqlaq  (boğlaq. boğdaq. boğaq) > budaq 1. ağaclarda olan 

düğün, boğun. 1. bu boğumdan çıxan dal. 1. təxdələrdə 

dalın çıxdığı yerindən qalan iz.  

boqlamaq  1. poxlamaq. pisləmək. 1. boğlamaq. buxcalamaq. 

baqlamaq.  

boqlanmaq  boğlanmaq. 1. boğulmaq. boğuşdurmaq: bağlamaq. 

buxcalanmaq. bağlanmaq. 1. bulanmaq. kirlənmək. 

bulanışmaq.  

: yazda qoban suv buqlandı: yazda quban irmağı bulanır.  

boqlavuc  bir nərsə daşımaya yarayan dört qollu arac. sedye. 

təxtirəvan.  

boqlıca  - boqlıca bülbül: bir çeşit kəsgin ötüşlü quş.  

boqlıqan  boğlıqan. boğlıman. (> buqələmun (fars)). hunduşqa, 

həştərxan deyilən, boyalı quş.  

boqlıman  boğlıman. boğlıqan. (> buqələmun (fars)). hunduşqa, 

həştərxan deyilən, boyalı quş.  
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boqma  boğma. 1. araq. içgi. 1. boğça. bağça. bağma. bağ. bağıq. 

bağıt. bağat. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. 

bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. 

təmət. tümət. tümək. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

boqma  boğma.1. boyun bağı. 1. təzyiq. - boğma boğma: boğuq 

boğuq: kəsik kəsik. qırıq qırıq.  

boqmaca  boğmaca. 1. boğazı tıxar kimi bərk ösgürük. - boğmaca 

ösgürügi. 1. qunnaq. qambaça.  

boqmaca  boğmaca. boğucu öksürük, bulaşıcı kəsəl. siyah sürfə. 

boqmaça  boğmaça. boğça. buğça. bağlı. çarşov. böyük çadır. 

yataq bağlısı.  

boqmaq  boğmaq. 1. boğulasına doldurmaq, daldırmaq. - borca 

boğdu. sovğata boğdu. 1. qapatmaq. qarartmaq. 1. 

yelkəni yığmaq. 1. bastırmaq. - araba gürültüsü, 

radyonun səsin boğur. 1. sıxmaq. bunaltmaq. 1. 

bastırmaq. batırmaq. - bu gurultu radyo səsin boğur. - bir 

qaşıq suda boğmaq. - birbirin boğmaq istərcəsinə. 

qıyasıya boğaz boğaza. - ayı boğan: armıd çeşiti. 1. 

bunaltmaq. bulantmaq. sıxmaq. çaşırtmaq. 1.  
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boqmaq  boğmaq. bükmək. 1. düğmə. - boğmaqlamaq: 

düğmələmək. 1. boyunluq. boğunluq. boyunbağı. boyun 

umar. 1. düşürmək. bastamaq. pasdamaq. yığmaq. 

qısmaq. azaltmaq. - bunun təkirin boğ: qiymətin azalt, 

düşür. 1. ad. boyun bağı. tuğ. bağlı. qasnaq. həlqə. 

çənbər. 1. bükmək. bölmək. kəsmək. qətləmək. - boğmaq 

yeri: boğanğu. buxanğu. buxov. 1. tunçuqdurmaq. 1. təzyiq 

edmək. 1. daldırmaq. qərq edmək. - onu dənizə boğdular. 

- borca boğdular. 1. qarışdırmaq. bəlli olmayacaq yolda 

bir nəyi başqa bir nəyə qatmaq. - hirsləndi sövüşə 

boğdu. 1. boğum. məfsəl. uqdə. - boğma gəmikləri: 

məfasil.  

- dilə boğmaq: laqırdı yapmaq.  

- bir qaşıq südə boğmaq: çoxlu kin qıyın, hinc göstərmək. - 

onu tapsa bir qaşıq südə bğacaq. 

boqmaq boğmaq. buvmaq. sıxmaq.  

boqmaqlamaq  boğacı, bağı bağlamaq. bükmək.  

boqmaqlı  boğmaqlı boğmalı. boğum boğumlu. boğumlu. boğum 

boğum olan. boğmaqlı. boğum boğumlu. 
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boqmaqlı  boğmaqlı. 1. boğumlı. bəndli. məfsəlli. 1. tuyğara bənzər 

gözəl ötüşlü bir quş.  

boqmuq  boğmuq boyunbağ. boyunluq. gədənbəd. boyun bağ.  

boqmuq  boğmuq. boyunluq. gərdənlik. qulladə. boyunbağ.  

boqnaq  boğnaq. 1. boğunaq. donuq. tutuq. qapa. qapalı. xəfə. 

xəfək. bərk. kəsər. kəsici. qatı. sərt. 1. böhran. boğnaq. 

bulağay. gərilim. sinirlilik. 1. yapus (> əbus) yapılı. qapalı. 

bağlı. somurtqan. əkşi. asıq. sallaq. qaşqabaqlı. - 

boğnaq hava: çökük.  

- boğnaq tuğnaq: boğaq tuğaq. tuta düdə. duman tutan. 

duman düdən. tüstü püstü. çiğ biğ. çuğ buğ. isli hisli. darqın.  

- boğnaq tuğnaq: boğaq tuğaq. tutala düdala. dumanlı 

tutanlı. tüstlü püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli düdənli. çiğli 

biğli. çuğlu buğlu. isli hisli. darqın. 

boqnaqlanmaq  boğmaqlalmaq. boğum boğum olmaq. düğmələnmək. - 

bulut boqnaqlandı: parça parça oldu.  

boqnaqlı  boğnaqlı. bulağaylı. böhranlı. gərilimli. sinirli.  

boqnaqlıq  boğnaqlıq. yapusluq (> əbus). yapıqlıq. qapalıq. 

somurtqan. asığlıq. sallaqlıq. qaşqabaqlıq. turşuluq. 

turşalıq. əkşilik.  
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boqnamaq  boğnamaq. boğun boğun edmək. kəsmək. bölmək. bölək 

bölək, yolaq yolaq edmək. - bulut boğnadı.  

boqnamaq  boğnamaq. buğanmaq. buğlamaq. boğaqmaq. tuğnamaq. 

tuğaqmaq. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. çuğlamaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

boqora  buğra. ərkənə. ərkək dəvə.  

boqov  buxov. kələpçə. boyuna ayağa taxılan kələpçə.  

- buqov salmaq: zəncirə vurmaq.  

- şamanlanı buqov: əsgi qaraçay da şaman adlı soyun kəndi 

kölələrinə taqtığı zəncir.  

boqra dəvə  boğra dəvə. ərkək dəvə.  

boqra  boğra. boğqa. qovqa. qavqa. bir ülgü, amac, ərəc 

uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş.  

boqra  hər heyvanın ayqırı. boğa, dəvə ayqırı.  

boqramaq  boğramaq. 1. boğarmaq. nərsədə kərtik, iz açmaqla, bir 

bağlamaqla im qoymaq, bəllətmək. doğramaq. 

boğumlamaq. 1. buqramaq. kəsib, kərtib, boğum boğum 

edib doğramaq. yarmaq. - ağac boğrandı.  
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boqraş  boğraş. boğrənc. bükük. buruq. bükrük.  

boqrat  boğrad. boğurda. bükət. bükük, boğuq qıvrıq nərsə.  

boqrənc  boğrənc (fars) (< bükdənc. < burqanc). burşuq. boğraş. 

bükük. buruq. bükrük. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

çatışmayan. qarmaşa. 

boqrənc  boğrənc. bükrək. boğanc. (< boğ. bük) giript. girift. 

qarşıq. girişik. işgil. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq. 

boqrəncləşdirmək  boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. buruğlaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. buruşturmaq. dolqaşıtdırmaq. 

dolaşdırmaq. qarmaşıqlaşdırmaq. çətinləşdirmək.  

boqrı  boğrı. boğra. boğur. 1. qızmış dəvə. 1. unlu (unla 

yasanmış) yeməklər. bir çeşit pürə (: yeralma əzməsi). 1. > 

bahuribri: boylu boslu igid. (> bekir (ərəb)).  

boqrıl  bax > boğrul.  

boqrul  boğrul. boğrıl. boyunluq. boyunu tuğlu. - boğrul qoyun: 

boynu başqa boyada olan qoyun.  

boqruşmaq  boğruşmaq. 1. yarışmaq. 1. doğramaq. yontmaq. 

bölmək. qırmaq. parçalamaq.  

boqsa  boğsa. boğsaq. boğas. çəmbər. həlqə.  
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boqsaq  boğsaq. boğsa. boğas. həlqə 

boqsaqı  boğsağı. boğası. çəmbəri. çəmbəril. həlqəmsi. həlqəvi.  

boqsaqlamaq  boğsaqlamaq. boğsalamaq. boğaslamaq. çəmbərləmək. 

həlqələmək.  

boqsaqlanış  boğsaqlanış. boğsalanış. boğaslanış. çəmbərləniş. 

həlqələniş.  

boqsaqlanmaq  boğsaqlanmaq. boğsalanmaq. boğaslanmaq. 

çəmbərlənmək. həlqələnmək.  

boqsaqlayış  boğsaqlayış. boğsalayış. boğaslayış. çəmbərləyiş. 

həlqələyiş.  

boqsaqlı  boğsaqlı. boğsalı. boğaslı. çəmbərli. həlqəli. - boğaslı 

gözlər. - su damcılarından doğan boğaslar.  

boqsalamaq  boğsalamaq. boğsaqlamaq. boğaslamaq. çəmbərləmək. 

həlqələmək.  

boqsalanış  boğsalanış. boğsaqlanış. boğaslanış. çəmbərləniş. 

həlqələniş.  

boqsalanmaq  boğsalanmaq. boğsaqlanmaq. boğaslanmaq. 

çəmbərlənmək. həlqələnmək.  

boqsalayış  boğsalayış. boğsaqlayış. boğaslayış. çəmbərləyiş. 

həlqələyiş.  
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boqsalı  boğsalı. boğsaqlı. boğaslı. çəmbərli. həlqəli.  

boqsamaq  boğsamaq. boxsamaq. 1.buğsamaq. higgə ilə, hökütmə 

ilə, için çəkə çəkə ağlamaq. 1.boxsamaq. boğzamaq. 

(boğz (fars)) ağlamaq. ağlamaqdan, hıçqırıdan boğazı 

bıqılıb tutulmaq. 1.hünkür hünkür ağlamaq. hünkürmək. 

hıcqırmaq. zarımaq. bozmaq. 1. (boğz (fars)) boğsamaq. 

ağlamaq. ağlamaqdan, hıçqırıdan boğazı bıqılıb 

tutulmaq.  

boqsıq  boğsıq. boğqıs. isfənkter.  

boqston  baston. pustan. > postan (fars). bürkük, şişik. yelin. 

əmcək. 

boqsuq  boğsuk. boğcuq. bocuq. ağzı dar, qarınlı qab.  

boqsuq  boxsuq. boqsuq. boğsuq. büksük. qulların (kölələrin) 

boyunlarına keçirilən lalə, buxov, həlqə. zəncir.  

boqsuqlanmaq  boxsuqlanmaq. əli boynuna bağlanmaq, əli boynunda 

qalmaq. - boşlağlansa, boxsuqlanar: heç kimin sözün 

dinləməyən, əli boynunda qalır.  

boqşa boğşa (ərəb). < boğça. buxca (< bük boğum: boğ <> bük. 

düymə).  
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boqtacıq  boğdacıq. bardacıq bardacıq. 1. kiçik boylu. 1. kiçik yaşıl 

körpə əncir.  

boqtaq  (boğdaq. boğlaq. boğaq) > budaq 1. ağaclarda olan 

düğün, boğun. 1. bu boğumdan çıxan dal. 1. təxdələrdə 

dalın çıxdığı yerindən qalan iz.  

boqtaq  boğdaq. 1.şapqa. başlıq. xanım başlığı. 1.tomurcuq. 

budaq. buqdaq. dal. hər nəyin şişən yeri. düğün. uqdə.  

boqtaq  boğdaq. yarımçık kisə.  

boqtamaq  boğdamaq. budamaq. bir nədən, bir nələr kəsib 

tökməklə arıdıb, gözəlləşdirmək. pirastələmək.  

boqtay  boxtay. boxtuy. büktay. buxca. (< buk. bük). heybə.  

boqtur  boğdur > bodur. qısa. güdə. külə. tıknaz. alçaq. boysuz. 

boqturmaq  boğdurmaq.  

boqu  boğu. boğulmuş. bağ. boyunbağ.  

boqu  boğu. ceyran. buğa. serf. bock. buk. bukka. bouc. (buğa: 

kəl).  

boquc  boğuc. buqçi. bükçi. boğçı. büküc. yayın künclərin 

bərkitmək üçün bağlanan ip. kiriş. bağ.  

boqucu  boğucu. 1. sıxan. sıxıntı verici. darıxdıran. 1. çox sıcaq, 

isti. - boğucu hava. 1. sıxıntılı. toxalı. 1. çox sıcaq. - hava 
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boğucu. 1.bunaltıcı. bulantıcı. burucu. boğan. xəfəqançı. 

sıxıcı. rahatsız edici. sıxıntılı. toxalı. ağır. bunaltıcı. 

bulantıcı. burucu. sıxıcı. rahatsız edici.  

- ağır hava. - boğucu öksürük, bulaşıcı kəsəl: boğmaca, 

boqucu  boğucu. tınçu. timiq. dimik. dəmiq. tımıq. bunaltıcı.  

boquç  boğuç. bağlam. ip. bağ.  

boquça  boğuça. boqaça. boğaça. boğaz. qırtlaq. xırtlaq. alqum. 

hulqum. damaq.  

boquq  <> buquq <> bükük. 1. qaranlıqca. qapanıq. turğun. 

durğun. tutqun. tıxanmış. ruhsuz. təpişsiz. hərəkətsiz. 

sakin. rakid. darsuq. dartsuq. sıxıq. qısıq. bol olmayan. 

boğunaq. kəsik. aralı. aralıqlı. (# sağınaq). 1. öfgə. 

xəfəlik. xəfələnmə. 1. tunaqı. donaqı. tumağı. tunuq. 

donuq. mat. 1. əkmir. tünd. əsmir. - boğuq boğuq: boğma 

boğma: kəsik kəsik. qırıq qırıq. - qısıq boğaz. - oyluğun 

(budun) yuxarısında qatlaq yerləri. - cocuğun qısıqları pişmiş. 

- durğun su. - durğun hava. alış verişin turğunu. havanın 

tutqunu.  

- qapanıq boya. - qapanıq iştah.  
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boquq  boğuq. 1. boğaq. boğulmuş. qarqaq > qarqa. qarqıq > 

qarqı. 1. boğulmuş. batıq. qərq olmuş. məğruq. 1. batıq. 

gömül. 1. tortulu. tortalı. toranlı. torunlu. donuq. saydam, 

parraq olmayan. 1. boğulmuş. 1. qısıq (boya. səs). 1.qısıq 

səs. 

- boğuq səs: çatal. 

- düzgün olmayan, pürüzlü, boğuq, pozuq, əngəlli, 

gücünəkli səs: çatlaq. - boğuq, ölü doğulan: düşük. saqit. 

bağan ( < boğamıq). 

- boğuq boğuq: boğum boğum: qısıq qısıq. kəsik kəsik.  

- qağıq, qısıq, boğuq səsli: qaruqlu. qarıqlı.  

- qısıq, boğuq səs: qaruq. qarıq. qağıq.  

- qısıq, boğuq səslik: qarıqlıq. qaruqluq. qağıqlıq.  

- donuq, tutqun, boğuq üz, onğ, rəng: qabır. qapır. qapıq.  

- qısıq qısıq, boğuq boğuq səs çıxarmaq: qığırmaq. 

qanğırmaq. qanırmaq. - körpə qanğırmağa başlamış.  

boquq boğuq. 1. qumqo. qumoq. bəlirsiz. 1. mat. bat. tunaqı. 

tunuq. donuq. donaqı.  

- boğuq boya: qonur.  

boquqlaşmaq  boğuqlaşmaq qısıqlaşmaq.  
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boquqluq  boğuqluq. 1. xırıldı. sıxıqlıq. qısığlıq. - boğazın qısıqlığı. 

1. durğunluq. rikudət. - havanın tutqunluğu.  

boqul  bürcək. dənə.  

boqul boğul. boğqal. buval. boğal. soluq. boyasız. rəngsiz.  

boqulma  boğulma. boğuntı. ixtinaq.  

boqulma  boğulma. qısılma (boya. səs). boğuntu. sıxıntı. tıxıntı.  

- mal qaranın bağlı olduğu ipə dolanaraq boğulması: 

qabadüşmək. qapadüşmək. - qoyunu qıssa bağla, 

qabadüşər.  

boqulmaq  boğulmaq. 1. boğlanmaq. 1.boğaz tıxanmaq (sıxılmaq, su 

yaxud başqa nərsə ilə). qərq olmaq. 1. bunalmaq. sıxılmaq. 

1. qarımsınmaq. qərq olmaq. 1. tıxanmaq. tunuqmaq. 1. 

tunçuqmaq. tıxanmaq.  

- bu dar otaqda boğulacağız: zorla nəfəs almaq.  

- yalnızlığdan boğulduq. - çox sıxılmaq. 

boqulmaq  boğulmaq. aşırı, qatı içi sıxılmaq. kəmişmək. 

xəfəgənmək. xəfələnmək. gəpəgənmək < qapaqanmaq. 

qısılmaq. tutulmaq. - çayı keçirib, dərədə boğulmaq: 

böyük soruları savıb, kiçik soruda taxılıb qalmaq.  

- dənizi keçib, çayda boğulmaq: ağır soar çözüb, 
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yüngülündə qalmaq.  

- doğulan yerdə boğuleydin səni.  

- oluşla doğulan, ölüşlə boğular. 

boqulması  - dəri altında qanın sıxılıb boğulması: qansıqma. 

qancıqma.  

boqulmuş  boğulmuş. boğu.  

boqulmuş  boğulmuş. boğuq. boğaq. qarqaq > qarqa. qarqıq > 

qarqı.batıq. qarıq. dalıq. qərq olmuş. məğruq. batmış.  

- boğulmuş, sıxılmış bölüm: boğum. 

- boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır: qaraçilən. 

qaraçilənti. qaraçilək.  

boqulu  boğulu. qaranlıq. qoyu. - qaranlıq boya.  

boqulur  - içi qolay, unutur gedər, içi çətin, boğulur gedər.  

boqum  boğum. 1. düğüm. 1. məfsəl. gəmiklərin oynaq yeri. 1. iki 

boğum arasında qalan bölüm. 1. çubuq kimi nəsələrdə 

görülən şişginlik. 1. boğulmuş, sıxılmış bölüm. 1.düğün. 

1. düğün. kürtük. yığın. cəmiyyət. tudə. 1. əklik. - nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. 

cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 
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koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

- barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq: çatılatmaq. qatılatmaq. 

- boğaz doqquz boğumdur: qonuşurkən özənli, diqqətli 

olmalı. 

- boğum boğumlu: boğmaqlı. boğmalı. - boğum yeri: boğun. 

- boğum boğum: boğuq boğuq: qısıq qısıq. kəsik kəsik.  

boqum  boğum. boğun. 1. bilək. əkləm. məfsəl. 1. boğun. hica. 1. 

əkləm. əkləm əkləm: boğum boğum 1. boğum: dönəm. 

döngə. burul. çevrin. aylan. mərhələ. bükük. tüm. sıx. 

tünlü. 1. (> qohum) < bağ. bağım. quşaq (qovşaq). əkləm. 

bağlantı. 1- boğ <> bük. bağım. düğüm. kovum. kohum 

düymə. 1. boğun. misra'. məfsəl. - sügünü öylə vurdu ki 

yeddi boğum içəri girdi. 1. büküm. düğün. əqd. 1. qohum. 

1. çiqin. düğün. aşıq. omuz. əqd. bənd. 1. iki boğum 

arasında olan gəmik, qəmiş bölümi. - bir boğum qələm. - 

qamışları boğum boğum kəsmək. 1. boğmağı. bənd. fəsilə. 

- ovı boğun boğun kəsmək: boğmaq yerlərindən kəsmək. 1. 

buğ, buxar, tüstü duman çəkməyə, damda, tağda, 

tavanda qoyulan dəlik. - evin boğunun gen götürmüşlər. 1. 
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boğmaq. məfsəl. - boğma gəmikləri: məfasil. 1. boqım. 

boqun. buruq. oğruq. uğruq. ovruq.  

boqum boğum. cüt. ciq. qoş. əkləm. bənd.  

boqumlama  boğumlama. 1. hüccüləmə. 1. tələffüz. 1.boğumlanma. 

hüccüləmə.  

boqumlanma  boğumlanma. boğumlama. hüccüləmə 

boqumlanmaq  boğumlanmaq. əkləmlənmək. bölüklənmək. qollanmaq. 

məfsəllənmək.  

boqumlı  boğumlı. 1. boğmaqlı. bəndli. məfsəlli. 1. boynunda 

həlqə biçimində boyası olan. - boğumlı qumrı. - boğumlı 

göyərçin.  

boqumlu  - qamış kimi içi boş, boğumlu olan: nərsə: qamışsı.  

boqumsanmaq  boğumsanmaq. bıqqınmaq. bunğalmaq. bunalmaq. - 

dumandan bunaldı.  

boqumsatmaq  boğumsatmaq. bunatmaq. bunğatmaq. bıqdırtmaq. - 

duman bizi bunaltdı.  

boqumuntan  - nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) 

ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: kağşatmaq. 

kavşatmaq. koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. 

qayşatmaq. qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq.  
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boqun bağı  boğun bağı. buxov. buxav. buğav. boğunluq. boyunluq.  

boqun  - darboğun: tarbükün. dartığın. çarəsiz, güc, zor, sıxıntılı 

durum. 

boqun  boğum. buğun. 1. boğmağı. bənd. fəsilə. - ovı boğun 

boğun kəsmək: boğmaq yerlərindən kəsmək. 1. buğ, buxar, 

tüstü duman çəkməyə, damda, tağda, tavanda qoyulan 

dəlik. - evin boğunun gen götürmüşlər. 1. oynaq yer. 

məfsəl. 1.aylan. bağlı. bölük. burc. burul. bükük. çatışıq. 

çevrin. dönəm. döngə. düğüm. düğün. ilişik. ilişkin. 

kəsişik. qaraş. qaraşlıq. sıx. taxıntı. tuluq. tutuq. tüm. 

tünlü. mərbut. mərhələ. məsələ. 1. bənd. qınlıq. 1. 

boğum. hica. 1. boğum·. boqım. boqum. boyun. el. 

toplum. millət.1. çetək. dal budaq. sürgün. uzantı. filiz.  

boqun  boğun. 1. bükləm. əkləm. bənd. 1. boğum yeri. 1. tünlük. 

duman, düd, tüstü çəkmək üçün, qubba tavanda 

yerləşən baca, deşik. 1.dəndə. 1.tünlük.  

boqunaq  boğunaq. boğnaq. 1. (yağmır). qırıq. kəsik. aralı. aralıqlı. 

sürəksiz. (# sağnaq). 1. donuq. tutuq. qapa. qapalı. xəfə. 

xəfək. bərk. kəsər. kəsici. qatı. sərt.  

boqunaq  boğunaq. boğuq. kəsik. aralı. aralıqlı. (# sağınaq).  
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boqunayaqlılar  boğunayaqlılar. əkləmbacaqlılar.  

boquncaq hava  boğuncaq hava. qalıq hava.  

boquncuq  boğuncuq. təcmi. buncuq. muncuq. yumuc. yumquc.  

boqunsuz  boğunsuz. məsələsiz. taxıntısız. tutuqsuz. düğünsüz. 

ilişiksiz.  

boquntı  boğuntı. 1. (heyvanların) südüklüyü. məsanə. 1. boğulma. 

ixtinaq. sıxılma. iztirab.  

boquntu  boğuntu. sıxıntı. tıxıntı. boğulma. doladırma. aldatma. 

qarqaşa. qatqaşa. hayküy bağırıb çağırma. işəməyi, çişi 

gəlmək, tutmaq. - boğuntuya gətirmək: qarqaşa hayküy 

salaraq, bağırıb çağırmaqla, nərsəni dəğərindən, olduğundan 

artığına göstərmək, satmaq, basmaq, qəbullatmaq. - boğuntu 

yeri: bataqxana.  

boqunuq  boğunuq. boğuq. 1. çınlamaz, cınqırsız, səssiz (yer). 1. 

ışıq, hava almayan (yer). 

boqur  {bokur. boğur. buğur. }. 1. buxur. 1. iki hörgüclü dəvə. 1. 

< boğ. qıssa. - boğur boyun: qıssa boyun. 1. quvatr kəsəli 

xəssdəliyi. ağacın gövdəsində tapılan ur (şiş). 1. 

bulancaq. 1. düğün olan hər nə.  

boqur  boğur. buxur. tüstü. kündür. günlük.  
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boqurqa  boğurqa. bağırqa. bayquş. quburğa. üki. ühi. yapaqulaq.  

boqurlamaq  boğurlamaq. buxurlamaq. tüstüləmək. günlükləmək.  

boqurlay  tutuq. bulancay.  

boqursa  özsevər. kəndini bəğənmək.  

boqursamaq  boğursamaq. özünü bəyənmək. özsevərmək.  

boqursımaq  boğursımaq. 1. (ərkək dəvə) qızmaq. köpürmək. 1. (dişi 

dəvə) buğra istəmək. qızmaq.  

boqurta  boğurda. boğrad. bükət. bükük, boğuq qıvrıq nərsə. - 

boqurda saç: qıvırcıq, fer saç.  

boqurtaq  boğurdaq. boğurtlaq. boğaz. gəgirdək. hulqum. həncərə. 

qırtlaq. solu, nəfəs borusu.  

- boqurdaqdan almaq, qısmaq: çarəsiz bıraqmaq. istədiğini 

yaptırmaq. yaxasına yapışmaq. 

boqurtamaq  boğurdamaq. fokurdamaq. xarra xarqaynamaq.  

boqurtlaq  boğurtlaq. boğurdaq. boğaz. qırtlaq. gəgirdək. hulqum. 

həncərə.  

boqurtlaq  boğurtlaq. qırtlağın ağız bölümü. həncərə.  

boquş  boğuş. döğüş vuruş.  
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boquşqan  boğuşqan. qapışqan. savaşqan. savqaşqan. dalqaşan. 

dalaşqan talaşqan. dal ba dallaşan. burqaşqan. 

qovqalaşçı. qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi. 

boquşma  boğuşma. qapışma. ısırışma. dalaş. talaş. dalqaş. dal 

ba dallaşma. burqaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. 

savaşma. savqaşma. qovqalaşma. qavqalaşma. 

çəkişmə. çəkişbəkişmə. 

boquşmaq  boğuşmaq. bağquşmaq. 1. boğaz boğaza qapışmaq. 

döğüşmək. dartışmaq. munaqişə, mücadilə edmək. 1. 

güləşərək alt alta, üst üstə qapışıb oynamaq. 1. altalta 

üstüsdə olmaq. 1. apqışmaq. qapışmaq. qapqışmaq. 

qapaşmaq. qapqaşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. 

qaqışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq. 1. dalaşmaq. savaşmaq. itişmək. 1. 

qapışmaq. ısırışmaq. talaşmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. 

dal ba dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. 

əlbəyaxalaşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. 
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qavqalaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək. 1. 

qoğqalaşmaq. hırlaşmaq. qırlaşmaq. didişmək. 1. 

tutuşmaq. qapışmaq. qamışmaq. 1. qapışmaq 

qarpışmaq.  

boquşmaq  boğuşmaq. bir birin boğmaq. itişib boğuşa qavqalaşmaq. 

talaşmaq. dalaşmaq. boğuşub ısırışmaq. birbirini 

boğmaq·. töğüşmək. döğüşmək. büküşmək. toquşmaq. 

qovqa. müzaribə. mücadilə. - köpəklər dalaşırlar. 

boquşturmaq  boğuşdurmaq. itiştirmək. dalaşdırmaq. savaşdırmaq.  

boqut  boğut. büküt. səd. saqtağ. su saqtağı.  

boqutalqı  düzənsizlik. qarışıqlıq. qarqaşa.  

- boqutalqı edmək: qarmaqarışdırmaq.  

- bolğanı boğutalğı etgəndilər: hər nərsəni qarışdırmışlar.  

boquy  boxtuy. boxtay. büktay. buxca. (< buk. bük). heybə.  

boquz  boğuz. 1.boğaz. 1. qamış. keçit. dədik. təngə. qıqırtaq. 

xırtlaq. qırtlaq. qırtaq. hulqum. 1. boğaz. boylu. yüklü. 

hamilə. 1. heyvan üçün əkilmiş yem.  

boqz  boğz (fars) < boğuz ( < boğulmaq). boğulan kimi olub, 

birdən higgə ilə, için çəkərək ağlamağa başlamaq.  

boqz  boğz. kin. qıyın. nifrət.  
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boqz boğz. {< boğaz < boğsamak: boğzamaq. boxsamaq. 

boğsamaq. ağlamaq. ağlamaqdan, hıçqırıdan boğazı bıqılıb 

tutulmaq. hökütmək. boğsaq: sıxılmaq. boğulmaq basılmaq. }. 

< büqz. ürək qaralıq. öykə. 

boqza  boğza. bağza. nifrət. düşmanlıq.  

boqzamaq  boğzamaq.1. (> boğz (fars)) boxsamaq. boğsamaq. 

ağlamaq. ağlamaqdan, hıçqırıdan boğazı bıqılıb 

tutulmaq. 1. kinlənmək. qıyınmaq. nifrət bəsləmək.  

bol  1.çat > şad. çox. qarqın. dolu. geniş. gen. gursaq. 

gürzək. sıx. kan. köp. kəsir. bəs. gərəksiz. gərəyi yox. 

kafi. 1.bollu. geniş. çoxlu. engin. ingin. böyük. dərin. 

fərax. vəsi'. 1.kür. gür. gur. verimli. 1. bol. şol. bu biri. 

(bi(sumer) (ud bi: bu gün.): (abbo, appo.). (medik): vo(nepal): 

imbu(banqal): ivu(hind).). 1.qarrı. qatrı. qattı. qatlı. qartı. > karlı. 

çoxlu. 1. çox. qaruqlu. qarıqlı. varıqlı. barıqlı. qarqıl. 

varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı. 1. çox. qatraq. qaba. kopa. 

kopaq.1. iyi. yararlı. qazanclı. qazaşlı. bərəkətli. - iyi 

yağmır yağdı. 1. qara. çox. - qaraçilən: qaraçilənti: 

qaraçilək: boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır.  

- çox bol: bərk bol: itin quyruğunda.  
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- gənə bol geyimi daraltma, büzmə: qasıntı. sason. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. 

darca.  

- ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab: təknə. təşt. 

kavlan. kovlan. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş 

olan). (- xəmir gələni. - palta ləğəni).  

- bol bol: qanıq qanıq: qanıt qanıt.  

- könlü bol: bolkönlü: könlü zəngin: yoxsulluğuna qarşı 

əliaçıq, comərt. durumuna baxmayaraq, əli açıq. olduğuna əli 

açıq. 

- bol bol: bolca. qolayca. rahatca. qolay qolay. haydi haydi. - 

oğlun qıldığı işi, atası haydi haydi yapar. - kök qırılsa, budaq 

haydı qırılar.  

- böl yönət: parçala sür: bir nəyi bölərək gücsüzlədən sona, 

istədiyi yönə sürmək. parçala höküm sür. 

- əlibol: əlaçıq. covmərt.  

- əli bol: əlaçıq. 

- yağın yağın, bol bol, sərtcə bir nərsəni yapmaq: sökmək. 

söğmək. yedirtmək. yamanlamaq. yermək. düşürmək. - 

durmadan, ağzına gələni döşədi. 

- bol yaşam, keçim: əməksiz. dinclik. qolaylıq. rahatlıq. 
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- gürsək saqqal. - bol vermək: saçmaq. bağışlamaq. sərf 

edmək.  

- bol yaşam bir əli yağda, bir əli balda.  

- bol, geniş, uzun qollu geyim: miniş.  

- gənə bol: iyicənə. iyicə. çoxca. gərəği kimi, nərdəysə hamısı. 

olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı iyicə anladı, anlamadı, 

heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

- bol qara qanlı olan qusuq: qara qusmuq.  

- bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal: qaralı. qaratı. kasat 

mal. rivacsız mal.  

- qarambol: 1. bir oxla neçə amac tirləmə. 1. bilyard 

oyununuda, bir topun öbür toplara dəğməsi. 1. çarpışma. 

qarışıqlıq. qarmaşa. 1. çarpışma sonucu ortaya çıxan 

qarışıqlıq.  

- qarambol qoşucu: qarambol şairi: elin, qara elin, əvamın 

dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, sevilən qoşçu, şair.  

- bol bol: çox çox. qaramanaq. qaramanra. qaramanraq. 

istədiyiz dək. istədiyizcan. - iştə alın, qaramanaq yeyin.  

- çox bollaşan, bol olan nərsə: qarıqtı. qardı.  

- bol sütlü, yağsız, yalnız uclu quyruqlu qoyun çeşiti: 
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merinus ivəsi. 

- gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək: sason vurmaq. 

qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq.  

- gənə bol örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. qapsalıq.  

- gənə bol incə örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. 

qapsalıq. 

- gur, bol saqqal: qaba saqqal.  

- paltosım uzun, bol geyim: qapama. qaban. qapan > 

kəpən. kəftən. 

- iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli balıq: qasna balıq. qasnaq 

balıq.  

- nərsənin bol olduğu yer. qan. xan. kan. qaynaq. ocaq. - 

iyilik, uğur kanı. - bilim kanı. 

- suyun bol bol, gurultulu, iti axma səsi: çağış çağış. qaqış 

qaqış. qağış qağış. carıl carıl. şarıl şarıl.  

bol 1. bul. bulda. şans. bəxd. alın yazısı. 1. elpək. çox. 

zəngin. ergin. fərax. geniş. xirə. xıra. gəvşək. yumuşaq. 

pörsük. 1. gen. gən. geniş. genğiş. vəsi'. açıq. yavan. 

yayvan. yayılmış. münbəsit. gür. kür. gur. zor. barvan. 

baravan. fəravan. məbzul. az olmayan. sıq. sıx. sığ. 

kəsirülviqu'. tolu. dolu. çox. kəsir. mübah. sapıq. səfeh. 
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axmaq. qanmaz. 1. tap. tab. mul. mol. dol. tola. arbın. 

aldan. gen. kan. kən. dərin. uzaq. baysu. bərəkətli. gey. 

geyn. astam. qalın. çaçaq. bağız (< bağsız) saysız. 

yüngüllük. yengəllik. rahat. bolluq. - bol bol: rahat rahat. - 

bol olsun: rahat olsun. - bol görər: rahat görər. dolqun. qani. 

çox. artıq. enli. böyük. dolu. saysız. ol (bollaçmaq: 

ollaçmaq). {pula (sans). puru (sans): çox: polu (yunan). pollu (yunan): 

bulostralyabula (ostralya). pel (tamil). voll (alman): full (ingilis): 

polno(rus): plus (latin)}.  

- bol su: gür su.  

- bol bol almaq: avuclamaq.  

- bol olmayan: darsuq. dartsuq. boğuq. - qısıq boğaz.  

- çox bol: bulut kimi.  

- bol ara: bol, gen meydan.  

- bol tutmaq: əsirgəmiyərək davranmaq.  

- bol kisədən: zəlifə kisindən.  

- sözi bol: gəvəzə.  

- bol doğramaq: 1. geninə xərcləmək, israf edmək. 1. bolunaa 

söz vermək.  

- bol paça: biçimsiz. şapşal.  
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- bu ölkədə fırtınalar sıqdır.  

- bol doğramaq: yalançı sözlərlə aldatmaq. şişirdib 

yoluzdurmaq.  

- artırılan sözün bolluğun göstərir. varan. - pulvaran: pullu. - 

yervaran: yerili.  

- bol olan: bolma. bolam.  

bola  bolaq. bolluq. boluq. 1. feyz. 1. bərəkət.  

bolabilir  olabilir. olur. bolur. imkanı olma. mümkün. qabil. - onu 

görmək olur mu.  

bolaq  bola. bolluq. boluq. 1. feyz. 1. bərəkət.  

bolaq bolağ. boluğ. olağ. oluğ. 1. hal. durum. əhval. 1. abü 

hava. 1. dağ şalvarı. qıçı (yançaqı, göt bölümü) çox gen, bol, 

çoxlu qırmaları olub, bacağa (baldıra) doğru enənərkən sıx 

olub, daralan tuman, şalvar: potur. (kürd şalvarıda bu 

çeşitdəndir). - potur geyinmək. - dağ şalvarlı: poturlı.  

bolaqa  olaqa. böləgə. dolaqa. döləgə. çövərə < > dövərə. 

dəvərə < > çevərə. dayirə. qalaqay.  

bolaqan  bolağan. bolarli. boluğli. olağan. oluğli. əməli.  

bolaqan bolağan. açıq. yalluz. yelpənək. cıf. əclaf.  

bolaqız  bolağız. çox danışan. çənəsi düşük. çataloz. çağaloz.  

bolalı  olalı.  
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bolalın  bolluqla sulu yer.  

bolalınlıq  bolluq. bolalınlığda yaşamaq. bolalınlıq bolluq.  

bolalma  bax > bollaşma.  

bolalmaq  bolarmaq. bolarmaq. bollaşmaq. genişlənmək. 

bollanmaq. bollaşmaq. bərəkətlənmək. göllənmək. 

gölərmək. 

bolalmaq  bollanmaq. genğəşmək.  

bolaltmaq  bollatmaq. bollaşdırmaq çoxaltmaq.  

bolam  bolma. bol olan. - bolma para. - bolma saqal.  

bolama  bukca. düğüncək. paket. bağça. burama.  

bolan  geyik. buğı. buğa. süğün. maral.  

bolan  olun. bolun. olan. bulunan. bulun. movcud. hazir.  

bolanma  bax > bollaşma.  

bolanmaq  çoxalmaq. genlənmək.  

bolanmıyan  olmayan. olunmayan. bolunmayan. bulunmayan. qeyri 

movcud, hazir.  

bolar  bulgar.  

bolarli  bolağan. boluğli. olağan. oluğli. əməli.  

bolarma  bax > bollaşma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2270 

bolarmaq  bolalmaq. bollaşmaq. bollanmaq. genişlənmək. 

çoxalmaq. bolalmaq. bollanmaq. bollaşmaq. göllənmək. 

gölərmək. 

bolaşma  bax > bollaşma.  

bolaşmaq  bolalmaq. bolarmaq. bollanmaq. genişlənmək. 

çoxalmaq. göllənmək. gölərmək. 

bolaşturmaq  bolaşdurmaq. boluşdurmaq. açıp genişləndirmək.  

bolat  1.polat. bol. çox.1. bulat. tədarük. amadəlik. hazırlıq. 

bolat bolad. polad. bulad. dolmuş. bərkimiş. qursaq.  

bolatmaq  bulatmaq. tədarük görmək. amadə edmək. hazırlamaq.  

bolay  molay. dolay: bolluq.  

bolca  bulca. olca. toxdam. qərar. sürə. möhlət. və'də.  

bolca  olca. 1.bulca. nənğ. ne'mət. 1. buyruq. fərman. yazı. 

təqdir. muqəddərat. çalız. çalaz. qəza. nəsib. qama. 

çapa. qapa. qismət. 1. qolayca. rahatca. bol bol. qolay 

qolay. haydi haydi. - oğlun qıldığı işi, atası haydi haydi 

yapar. - kök qırılsa, budaq haydı qırılar. 1. yazı. yazqı. alın 

yazı. muqəddərat. təqdir. qədər. fatal. 1.fürsət.1. çoxluca. 

genliklə. genişcə. çoxca. - bolca, fürsət tapmamaq: göz 

açmamaq, açamamaq.  
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- bolca, fürsət verməmək: göz açdırmamaq. 1.genişcə. 

çoxca. gencə. 

- bolca, fürsət tapmaq: yol bulmaq. yol tapmaq. 

bolcaçı  olcaçı. yazqıçı. fatalist. muqəddəratçı. təqdirçi. qədərçi. 

bolcaçılıq  olcaçılıq. yazqıçılıq. fatalizm. təqdirçilik. 

muqəddəratçılıq. qədərçilik. 

bolcaq  olcaq. olan. ola bilən. - edib bolcaq: edilə bilən. eylənə 

bilən. - yeyib bolcaq: yeyilə bilən. yeməli olan.  

bolcaqmaq  olcaqmaq. onquşmaq. yetirmək. çatışmaq. kəfaf 

vermək.  

bolcal  möhlət. müddət. və‟də. 

- bolcal kəsmək: və‟də vermək.  

- bolcal edmək: qərar, möhlət vermək.  

- bolcalı yetmək: müddəti dolmaq.  

- bolcal salmaq: sürə qoymaq. vaxt tə‟yin edmək. və‟də 

vermək. möhlət vermək.  

bolcar  (< bulqur). 1. bölünmüş, döğülmş, oğuq nərsə. bölük 

qırıq. saman. 1. dərnək. qərargah.  

bolcum  verimçi. covmərd.  

bolcumluluq  verimlilik. əlaçıqlılıq. covmərdlik.  
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bolçaq  gürz. topuz.  

bolçartmaq  bollatmaq. çoxaltmaq.  

bolçılıq  bəylik. bəxtyarlıq. molçılıq. tokçılıq. dövlətlik.  

bolıca  qoquna, madam kimi, cüvüt qadınlarına verilən ad.  

bolına  həmişə < qamusaq.  

bolış  yol. tərz. səbk.  

bolqa  bolqu. orijinal. özgün.  

bolqa  ittihadiyyə. təaavüni. - bolqa, başı: qayğa. qaqay.  

bolqaca  bolğaca. bolğuca. bulğanca. bolğunca. olunca.  

bolqağay  olqağay. bölgəğəy. dolağay. döləgə. qalğaqay. 

çəmbərik. çövrəgəy < > dövrəgəy. dəvrəgəy < > 

çevrəgəy. dayirəvi. girdəvər. müdəvvər. 

bolqalı  bolğalı. olağalı. ilkəli. ilkin. törəli. törəgəli. təməlli. əsaslı. 

pirənsibli.  

bolqalı  bolğalı. olmalı. olmağ üçün. olalı. olacaq.  

bolqalıq  bolğalıq. olağalıq. ilkəliki. ilkəlliki. törəlik. törəgəlik. 

təməllik. əsaslıq. pirənsiblik.  

bolqam bolğam. 1. bolluqla olan nərsə. - bu il yemiş ürünü 

bolqamdır. 1. müfrit. ifratçı.  
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bolqan  1. soylu at. 1. qaman. tapan. təpən. 1. olqun. olmuş. 

ərmiş. 1. olduğu. olan. tapılan. hər bir nərsə. - bolğanı: 

hər bir nərsə. 1. olan. 1. var. mevcut. 1. həpsi.  

- o qanat bolğanı aşab qoyqanmış: o yeməklərin həpsini 

yemiş.  

bolqanca  bolğanca. bolğaca. bulğuca. bolğunca. olunca.  

bolqaşmaq  bollaşmaq. gurlaşmaq. qurlaşmaq. gürləşmək. 

kürləşmək. gücləşmək. çoxalmaq. çoxlaşmaq. 

bərəkətlənmək. sıxlaşmaq.  

bolqatır  posta komiseri.  

bolqatmaq  bollatmaq. gurlatmaq. qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. 

güclətmək. çoxatmaq. çoxlatmaq. bərəkətlətmək. 

sıxlatmaq.  

bolqay  bolqay. olcaq. - ki bolğay haçan yar savaş: ki havax yarış 

savaş olacaq.  

bolqiqo  bölmək. çəkdələmək. kərtələmək. kəsmək. sındırmaq.  

bolqlaşmaq  bolğlaşmaq. olağlaşmaq. olqulaşmaq. bolqulaşmaq. 

ilkəlləşmək. törələşmək. törəgələşmək. təməlləşmək. 

əsaslaşmaq.  

bolqu  bolqa. 1.orijinal. özgün.1. olma. oluş.  
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bolqu  bulqa. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapınt. tapış. tapqa. 

saça. saçqa. qazanc. verim. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. 

düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. 

yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. 

tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda. 

bolquca  bolğuca. bolğaca. bulğanca. bolğunca. olunca.  

bolqulaşmaq  olqulaşmaq. olağlaşmaq. bolğlaşmaq. ilkəlləşmək. 

törələşmək. törəgələşmək. təməlləşmək. əsaslaşmaq.  

bolqulu  düşərli. bərəkətli. asılı. karlı. qazanclı. faydalı. 

bolqum  bolğum. olsam ki.  

bolqun  bolğun (b <>. ) olğun. yetgin. kamil.  

bolqunca  bolğunca. bolğaca. bolğuca. bolğanca. olunca.  

bolqunquz  bolğunquz. olsanız.  

bolqusuzluq  bolğusuzluq. boluğsuzluq. ilgisizlik. bağımsızlıq. 

bağsızlıq. la qeydlik. qeydsizlik. 

bollanma  sıxlaşma. çoxalma. artma. təkasür.  

bollanmaq  1. bolalmaq. bolarmaq. bollaşmaq. göllənmək. gölərmək. 

genişlənmək. böyümək. ucuzlanmaq. bollaşmaq. 
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genlənmək. bəst tapmaq. 1. içaçınmaq. boşaçınmaq. 

tapsanmaq. güşatınmaq. kövünmək. göyünmək. 

gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: kav: boş). 

yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. 

yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). açınmaq. 

açqınmaq. açınlanmaq. içi, könlü açılmaq. fərəhlik, 

fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  

bollanmaq  1.bolalmaq. genğəşmək. bərəkətli olmaq. genlənmək. 

ənlilənmək. enlənmək. 1.tərqinmək. dərilmək. açılmaq. 

genişlənmək.  

bollaşan  - çox bollaşan, bol olan nərsə: qarıqtı. qardı.  

bollaşım  bax > bollaşma.  

bollaşma  1. bollaşım. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. 

çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. genişlənmə. 

genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. genlinmə. 

genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. genğirim. 

genğişim. genlinim. genlişim. gəvlənmə. gəvşənmə. 

gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. 

kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. 

güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2276 

gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bərəklənmə. 

bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. 

artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. 

yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. 

yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. 

yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. vüsətlənmə. 1. 

ayağa düşmə. ibtizal. 

bollaşmaq  bolqaşmaq. 1. gurlaşmaq. qurlaşmaq. gürləşmək. 

kürləşmək. gücləşmək. çoxalmaq. çoxlaşmaq. 

bərəkətlənmək. sıxlaşmaq. bollanmaq. genlənmək. bəst 

tapmaq. bolarmaq. bolalmaq. bollanmaq.genişlənmək. 

genişləmək. çoxalmaq. artmaq. bərəkətlənmək. 

əsnəmək. yellənmək. yayılmaq. törənmək. ürənmək. 

genişlənmək. gəvşəmək. 1. kanırmaq. qanırmaq. 

kanğırmaq. qanğırmaq. kanlaşmaq. - yağmır yağır, bulağ 

qaynır, taxıl qanırır.  

bollaşmaq  qaynamaq. çoxalmaq.  

bollaştırmaq  bollatmaq. çoxaltmaq. 

bollatmaq  bolqatmaq. bolçartmaq. çoxaltmaq. gurlatmaq. 

qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. güclətmək. çoxatmaq. 
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çoxlatmaq. bərəkətlətmək. sıxlatmaq. genlətmək. bəst 

vermək. 

bollıq bollığ. bəylik. çoxlıq. kənlik. kanlıq. genlik. gəncilik. 

bərəkət. ərkinlik. ərkənlik. özgürlük. sərbəslik. aldan. çox. 

bol. gen. dərin. uzaq. kan. kən.  

bollu  1.abadan. abdan. ovadan. göstərişli. gözəl. yaxşıqlı. 

1.bazımlı. basımlı. bəsimli. bərəkətlı. 1.ovadan. toplu. 

geniş. yoğurtlu. yoğurt. 1.tuxumlu. uruqlu. bərəkətli.  

bollu  bol. geniş. engin. ingin. çox. qarqın. çoxlu. böyük. dərin. 

fərax. vəsi'. 

bolluca  genincə.  

bolluq  1.bit. bərəkət. genişlik. güşadlıq. açığlıq. genlik. genişlik. 

açığlıq. fəraxlıq. gurluq. buram. köplük. köpgənlik. 

koplama. artıqmaclıq. kisrət. açığlıq. fəraxlıq. genlik. 

çoxluq. genişlik. tapsaq. ucuzluq. çoxluq. 1.çoxluq. 

gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. 

açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik. inginlik. enginlik. 

genişlik. çoxluq. böyüklük. dərinlik. fəraxlıq. vəsi'lik. 

1.qolaylıq. düzənlik. dizənlik. dinclik. açığlıq. rahatlıq. - 

qolay, dinc, açıq, bol, rahat yaşam, keçim. 1. çoxluq. 
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varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. 

qaruqluq. 1. doluluq. dolluq. çoxluq. qaqılıq. qaqıllıq. 

qaqırlıq. qaqlalıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. yığlalıq. yığnalıq. 

- əsənlik, bolluq, mutluluqla yaşamaq: gün görmək.  

- bolluq keçim yaşamaq: çalışmadan dinliyin (dinclniyin) 

sağlamaq. əkmək əldən, su göldən.  

- paltarının bolluğuna bax. - üstəlik, üstünlük, bolluq 

genlik, zənginlik qazanmağa çalışmaq: böyüğə oynamaq. - 

bit bolluq illəri. 

- yaşam bolluğu: yaşam gölü. süt gölü. - çörək qaqlığı. - para 

qaqlığı.  

- açığlıq, qolaylıqla, bolluqla, dinəklə keçən yaşam: iyi gün. 

- iyi günün dosdu: aş, yemək dosdu. - iyi günün dosdu, 

yaman günə qalmaz. - iyi durum: sıxıntısız, sakıncasız 

ortam, ovza'.  

- bolluq, bərəkət gətirməsinə inanılan sağısı, duva: qarınca 

sağısı, duvası.  

- bolluqdan bayğılaşmış, adiləşmiş nərsə: qarıqtı. qardı.  

bolluq  bola. bolaq. (< bol. ol). 1. baytaq. çox. çoxluq. ögüc. 

öğüc. sayıca çox. qalaba. qalabalıq. darıca (bolluqda darı 

kimi olan nərsə). iyilik. onğ. onuş. qonar. qunar. bərəkət. 
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ürəgir. ürətgənlik. rəhmət. bərəkət. köptük. verim. veriş. 

vermə. yağma. yağadur. yağış. yağmur. qənimət. 1. 

bərəkət. qolaylı. uyqun. müsait. dincək. bərəkət. dinəc. 

sıncır. fərax. 1. feyz. 1. bərəkət. enlilik. genlik. 

varavanlıq. avadanlıq. abadanlıq. yavanlıq. yayvanlıq. 

genişlik. açığlıq. inbisat. (# qıt. qıqıt > qəht). ərinc. ərniş. 

əriş. genrün. açığlıq. çoxluq. - yağış çox yağa ərişlik ola. - 

ərişə həsrət qalmış.  

bolluqla  açıqdan. - açıqdan vermək: bolluqla vermək.  

bolma  bolam. bol olan. - bolma para. - bolma saqal.  

bolmaçı  1. olumsuz. mənfi. 1. yetənəksiz. bəcəriksiz.  

- bolmaçı söz: saçma. palavra. abuq sabuq söz.  

bolmaq  olmaq. varmaq.  

- sağ ol: sağ bol. orda oldun: orda boldun. - olmaz: bolmaz. - 

olur: bolur. 

- içərgə bolamayam: içəmmirəm.  

- ol eşikdən girgənində məndə qopuzqa bolub dura edim: 

o qapıdan girdiğində mən də qopuzla ilgiləniyordum.  

bolmaqan  olmasın. işə yaramaz. kötü. fəna.  
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bolmaqanca  olmasınca. çox. pek. qayət. sınırsız.  

- qonaqlanı gəlgən ənə bolmaqanca quvanıb qurmanlıq 

etdi: qonaqlarin gəlməsinə çox sevinib qurban kəstirdi.  

bolmaqın bolsa bolmağın bolsa. olmayın olsa. olmamışisə. olmasa.  

bolmaqu  olmasın. çətin apılan. - bolmaqu ərinç.  

bolmaqunca bolmağunca. olmayınca. bolmayınca.  

bolmamış  olmamış. keçə.olmamış. çiğ. yoğursu. qırt. olmamış. 

xam.  

bolmatınq  bolmadınğ. olmadınğ. görünmdinğ. qeyri mə'lum. 

bolmış  olmuş. hazır. - bolmuş aş. olmuş (pişmiş) yemək ·.  

bolna  bulqa. bolqu. olqu. bulnut. buluş. tapınt. tapış. tapqa. 

saça. saçqa. qazanc. verim. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. 

düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. 

yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. 

tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda. 

bolsamaq  çox görmək.  

bolsata bolsada. olsada. ama. fəqət.  

boltaçı boldaçı. buldaçı. şanslı. bəxdli.  
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boltıq boldıq. buldıq. 1. bulnur. bulunur. hazir. movcud. 1. 

bulunmuş. cari. mə'muli beh.  

boltın  olsun.  

bolton  boldon. geniş geyim. 1.vəkillər geyimi kimi olub, geniş 

üstgeyim. firacə. 1. rubdöşambr. ev paltarı.  

boltuçaq bolduçaq. uyqun zaman. olan çağ.  

boltuqun  bolduğun. boluşun. boluşdan. oluşun. olduğun. oluşdan. 

gərçəyin. gerçəyin. doğurdan. doğurun. doğrun. 

doğurdan. doğuşdan. doğrusun. həqiqətən. fil həqiqə. fil 

vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).  

boltumlı boldumlı. iyi böyüyən. bol verimli yetişən. iyi düşüm, 

hasıl verən.  

bolturmaq boldurmaq. 1.buldurmaq. aratdırmaq. axdartmaq. 

araştırtmaq. - itənləri buldurun.1. oldurmaq. edmək.  

boluq  1. bolluq. bola. bolaq. 1. feyz. 1. bərəkət. 1. bolağ. olağ. 

oluğ. 1. hal. durum. əhval. 1. abü hava.  

boluq  oluq. 1. valıq. həqq. - nərsənin valığın, oluğun, boluğun, 

həqqin tanımaq. yanıtmaq: qəbul edmək. 1. fürsət. aça. - 

ilk boluğda: ilk açada. ilk fürsətdə. imkan bulur bulmaz. 

boluqli  boluğli.bolağan. bolarli. olağan. oluğli. əməli.  
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boluqlu  boluğlu. qeydli. muqəyyəd. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. 

ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 

boluqsuz  boluğsuz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. 

ilgişsiz. ilintisiz. bağımsız. bağsız. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz.  

boluqsuzluq  boluğsuzluq. bolğusuzluq. ilgisizlik. bağımsızlıq. 

bağsızlıq. la qeydlik. qeydsizlik. 

bolum 1. hesab. 1. olum. durum. vaziyət.  

bolumaq  bilim. mə'lumat.  

bolumsuz  ulumsuz. bilimsiz. bəcəriksiz.  

bolun  1. bəndə. qul. - tanrı bolunu. 1. qoyu. qərar. verilmiş söz.  

boluna  - boluna sulamaq: suya, nərsiyə doyurmaq. qərqitmək. qərq 

edmək. qanıqdırmaq. qandırmaq. qarığdırmaq. qardırmaq.  

bolunma  boluş. olunma. oluş. bulunma. buluş. qalma. qalış. 

qalım. durma. duruş. durum.  

bolunmaq  olunmaq. varlanmaq. barlanmaq. mövcud olmaq.  

bolunmayan  bulunmayan. olmayan. olunmayan. bolanmıyan. qeyri 

movcud, hazir.  

bolunsa  olunsa.  
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bolur  olur. olabilir. bolabilir. imkanı olma. mümkün. qabil. - onu 

görmək olur mu.  

bolurığa  olmağ üçün.  

bolurqa bolurğa. olmağa.  

boluş qılmaq  sözlə yardım edmək.  

boluş üy  kürəkənin qaldı ev.  

- boluş ata: boluş üy adı verilən evin yiyəsi.  

boluş  1. bolunma. olunma. oluş. bulunma. buluş. qalma. qalış. 

qalım. durma. duruş. durum. 1. bolut. ölçüt. balıq. balıt. 

bağlat. bağıt. barat. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. 

kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. 

yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. 

burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. 

oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 1. oluş. buluş. tapış. 

bacarı. başarı. başarma. yaratı. yaratış. yarayış. yaraşıq. 

yarlaşıq. barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. 

uzluq. qalxış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. 

qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 1. oluş. olan qoşut. 

barış. varış. duruş. duruğ. biçiş. hal. qonuş. çevrim. 
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çevriş. çap. güc. qaldırı. orun. yağday. vəziyyət. durmuş 

yağday. olan ovza'.  

boluş 1. sonuc. nəticə. vaqeyyət. 1. yardım.  

- boluş edmək: yardım edmək.  

boluşçu  yardımcı.  

boluşıq  oluşıq. keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. 

durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. biçişik. 

çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. 

xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 

boluşluq  yardım.  

boluşlusuça  olduğu kimi.  

boluşmaq  (buluşmaq. oluşmaq). 1. bulaşmaq. bələşmək. işə 

qoyuşmaq. girişmək. 1. bir bulda, bolda, olda tapışmaq. 

birbirini bulmaq. bir araya gəlmək. görüşmək. mulaqat 

edmək. - o ilə buluşmaq olmadı: onun ilə görüşmək mümkün 

olmadı. 1. rastlaşmaq. təsadüf edmək. - harda buluşsada, 

türk türkə qardaşdır. 1. bir araya gəlmək. yığışmaq. ( # 

bölüşmək: ayrılmaq). 1. buluşmaq. yardım edmək. 1. 

oluşmaq. yola gedmək. birinə yan çıxmaq.  
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boluştan  boluşdan. boluşun. bolduğun. oluşun. olduğun. oluşdan. 

gərçəyin. gerçəyin. doğurdan. doğurun. doğrun. 

doğurdan. doğuşdan. doğrusun. həqiqətən. fil həqiqə. fil 

vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).  

boluşturmaq  boluşdurmaq. bolaşdurmaq. açıp genişləndirmək.  

boluşun  bolduğun. boluşdan. oluşun. olduğun. oluşdan. 

gərçəyin. gerçəyin. doğurdan. doğurun. doğrun. 

doğurdan. doğuşdan. doğrusun. həqiqətən. fil həqiqə. fil 

vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).  

bolut  boluş. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. qırma. qırtı. 

qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. 

darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. 

anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. 

qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  

bolutmaq  törətmək.  

bolutun tur boludun dur. olur kimi dur.  

bolvar  bulvar. bol, gen olan sokaq.  

bolyarma  olyarma. çəklənmə.bəsinmə. bəslənmə. yetər sayma. 

yetinmə. qanıt. qanıqlı. qənaət. razılıq. kafi görmə. iktifa. 

qəbullama.  
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bomar  bastıq. düyü, ətlə dolunmuş qoyun bağırsağı.  

bomba  bomba. bombalı. bombaq. kombalı. kombaq. komba. 

qabarıq. qabartılı. şişik. şişgin.  

- bombalardan qorunmaq üçün yerin altında qazılmış 

qorunaq: qazamat. 

bombaq  bombağ. 1. bombalı. bomba. kombalı. kombaq. komba. 

qabarıq. qabartılı. şişik. şişgin. 1. göbəç. göbəş. köpbüş. 

köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. 

yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. qabaq. qapaz. apaz. 

qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. 

hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. xodpəsənd. 

quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.  

bombalı  bombaq. bomba. kombalı. kombaq. komba. qabarıq. 

qabartılı. şişik. şişgin.  

bombalıq  şişgin. qabarıqlıq.  

bombar  basdıq. heyvanın qalın bağısağı ki doldurulub sucuq 

yapılır.  
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bombardman  topa tutmaq.  

bomboq  bomboğ.pompox. çox kötü. pisin pisi.  

bomboş  damdazalaq. dımdızlaq. çırıl çıplaq.  

bompoq  bompox. pisin pisi. çox kötü. müftəzəh. iftizah.  

bon  bonğ. avanaq. şaşıq. şaşqın. axmaq. abdal.  

bon  toy ( < toq. tuq). qafası qapalı. başsız. bilgisiz. dənəysiz. 

dənəmsiz.  

boncol (fars)  < büçnül < biçlin < > biçnil > biçik. oğraq. dəğməz. 

möhməl.  

boncuq  buncuq. mıncıq. (böcək qabuğu). gözlük. göz dəğməsin 

diyə cocuğların taxlarına (börkləinə), qollarına taxılan 

mıncıq.  

boncuq  muncuq. mıncıq. möhrə.  

- boncuq boncuq tərləmək: aşırı tərləmək.  

- incik boncuq: incik mıncıq: qıvır zıvır. ıvır zıvır. ufaq təfəq. 

incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq. xıdavat. xırdavat. 

qıdavat. qırdavat. ufaq təfəq. bodur < boğdur. qısa. güdə. külə. 

tıknaz. alçaq. boysuz. bıcıq. bıdıq. biçiq. tıqnaz. qıssa. paxla 

boylu. kiçik. bacaqsız. boysuz. qısa boylu. bücür. qıssa. qıssa. 

alçaq. tıknaz. tıxılmış. boysuz. 
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bonq bonğ. bon. avanaq. şaşıq. şaşqın. axmaq. abdal.  

bonqlıq bonğlıq. bonlıq. səfehlik. axmaqlıq. alıqlıq.  

bonqsımaq bonğsımaq. bonsınmaq. səfehləmək. alıqlamaq. 

axmaqlamaq.  

bonlıq  bonğlıq. səfehlik. axmaqlıq. alıqlıq.  

bonsınmaq  bonğsımaq. səfehləmək. alıqlamaq. axmaqlamaq.  

bor boz  bur qırmızıya çalan ət rəngi. bursar. sari. qırmızıya 

çalan at.  

bor  boz. boraq. pozaq. verimsiz, çoraq topraq.  

bor  bur. bora. bar. 1. düz, təkiz olmayan. - bor yer: bur yer: 

şoraq yer. çoraq yer. 1. bulantı suyun qabda buraqtığı bar. 

1. bur. işgil. çətinlik. müşgül. düğün. məsələ. pıroblem. iz, 

pas, pus. - bor bağlamaq. - borca qoymaq. 1. yanqı. eko. 

1. boz. bur. qırmızıya çalan ət rəngi. bursar şarap. 1. por. 

boz. sürülməmiş. otsuz. bərk topraq. 1. üstü bəyaz, düz 

olan dağlar. 1. çaxır. şərab. süci. - bor olmadan, sirkə 

oldun.  

- bori kim ötmək: gur səslə guruldamaq. 

bora  1. boran. alaçovqun. alaçapqun. dönə dönə, bura bura 

əsən, yağan boran. qar, yağmur fırtınası. 1. boza. bir içgi.  
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bora  boru. 1. içi boş sürgü, silindir biçimli nərsə. 1. kərəney. 

gur səsli soluq ayqıt. 1.boğanaq. boran. sağnaq. 

1.borazan. nəfir. sur. 1.boran. boğanaq. sağnaq. iti yelli 

yağmır. 

bora  bur. bor. bar. 1. düz, təkiz olmayan. - bor yer: bur yer: 

şoraq yer. çoraq yer. 1. bulantı suyun qabda buraqtığı bar, 

iz, pas, pus. - bor bağlamaq. - borca qoymaq. 1. boran. 

fırtına. gurultulu yel.  

boraq  borak. 1. pozaq. boz. bor. verimsiz, çoraq. 1. çəkirdəkli 

qax.  

boraq  buraq. bor yer. bur yer: şoraq yer. çoraq yer. bar. bur. 

bor. bora. düz, təkiz olmayan.  

boraqan borağan. burağan. buram buram dönərək yağan yağmır 

qarla qarışıq əsən gur yel. fırtına. - burağana, borağana 

tutulduq.  

boralı  fırtınalı.  

boramaq  fırtına yapmaq.  

boran  (< bur. burmaq). 1. bürən. boğanaq. çapqın. külək. buran 

bora. boroğn. boran. burağan. buran (yenisey): yağış. (> 

baran (fars). yağış. bruine (fırans): incə yağış). 1. bora. 
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alaçovqun. alaçapqun. dönə dönə, bura bura əsən, 

yağan boran. qar, yağmur fırtınası. burağan. külək. 

qasırqa. fırtına. talatum. dalğa. tufan. qarlı yağmurlu 

fırtına. çapqur. çapğur. çapqun. çovğun. çatta. çadda. 

çata. cada. davul. tupan. tufan. iti buran yel. fırtına. tupu. 

topu. qar furtunası, fırtınası: - yağmursuz, topraqlı boran, 

külək: topalanğ. talatup. girdibad. 1. yelquz. fırtına. 1. bora. 

fırtına. gurultulu yel.  

- bora çıxmaq: bora qopmaq: bora patlamaq: fırtına 

qopmaq.  

- martın sonunda olan boran, fırtına: qırlanqıc fırtınası.  

- boraya tutulmaq: 1. tufana qapılmaq. 1. gurultulu alqışala 

qarşılanmaq.  

- boran quşu: boranbilgiç. albatros.  

- boran edmək: fırtına yapmaq.  

boran  bora. boğanaq. sağnaq. iti yelli yağmır. - qaraboran: 

qaraburan: yazın əsdiyi güclü, ılıq yel. 

boran  çıvqın. çovqun. alamat. almat. almatıq.  

boranbilgiç  1. albatros. boran quşu. 1. baxıcı.  
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boranğı  borani. buranğı. neçə nərsə qarışaraq yapılan göy 

yeməyi.  

borani  boranğı. buranğı. neçə nərsə qarışaraq yapılan göy 

yeməyi.  

boranqılan edmək  boranlatmaq. fırtına yapmaq.  

boraz (fars)  < buraş (< buraxmaq). pox. artıq.  

borazan  boru. kərəney. şeypur. buğ.  

borazançı  kərəneyçi. şeypurçu. boruçu. buğçu.  

borbay  1. güc. quvvət. taqat. 1. oyluq. bacağın dizdən yuxarı 

olan qısımı.1. dövlət. sərvət.  

- borbayı getgən: yoxsul. fəqir.  

- borbayım yoqdu: gücüm yox.  

- borbayları qıyıl: dizlərinin bağı çözülmək.  

- borbayları qıymaq: qarşısındakinin gücünü tükətmək.  

borbaylı  mürəffəh. varlı.  

borbaysız  cılız. zayıf. yoxsul.  

borbor  astana. ordo. baytaq.  

borc  1. borc (fars)< pürc. (< por. bor. pur. pür). buruc. bu 

sözlərin hamısı çıxıntını, pürçümək işlərin göstərir. 1. birovuz. 

burıs. börç. bors. buıç. görəv. alım. alğı. alasa. alası. 
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alasağ. alacı. alacağ. arğun. dölək. ödəv. ödəm. ödünc. 

ötnə. borclu: minnətdar. 1. vəzifə. öyqə. tapşırıq. 1. 

bucaq. dört bürc. 1. bibər. isdi ot. acı. 1. görəv. 1. 

önggüc. ödünc. töləv. - qan töləv: qan davası. qan borcu. 1. 

ötüş. ötnüc. ödünc. öntüc. öncüd. beriqi. vergi. verəsi. - 

borc almaq: verəsi almaq. öntücmək: ödünc almaq. - borclu 

olmaq: verəsi olmaq. ödünclü olmaq. 1. nisyə. 1. əğrəti. 

ödünc. verəcək. ariyət. ötəv. ödəv. vəzifə. fərz. vacib. 1. 

əlik. əllik. qoluq. iğrəti. oruncaq. ötnü. ötnə. ödünc. ötünc. 

əmanət. 

- yaya qoymuş kişini əğrəti at, yol yarısı. - əğrəti kitab olmaz: 

kitab borc verilməz.  

- borclı olmaq: borclanmaq. borca girmək, düşmək, batmaq.  

- boyun borcu: fərizə. vacib olan nərsə.  

borc  boş. 1.ödünc. ödüş. əğrəti.1.ödünc. əğrəti. almatıq. 

alımtıq.1.bergi. vergi. əğrəti (bir sürə üçün. müvəqqəti) 

verilən nərsə. - vergisin istəmək: borcun istəmək. 1.bergə. 

vergə. 1.ödəv. vacib. fərz. ödünc. verəcək. - borc istiyən: 

alacağlı. 1.bataq. gedərgəlməz. - borcun ödəməz kimsə: 

borcun yeyən. bataqçı. 1.ötünc. ödünc. əğrəti. iğrəti. 
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birovuz. 1. qasınc. qazınc. ödünc. 

- borcun iyisi, vermək: borc ödənmədən dinclənilmək. - borc 

alıb zəkat vermək: özü qalmış, özgəyə yağmış. - borc 

bilmək: vəzifə saymaq. - borc yemək: borc edərək keçinmək. 

- borc iyidin qamçısı: borc kişini işləməyə güclər.  

- borcun olsun: alacağım olsun.  

- borcum olsun: alacağın olsun.  

- alacağ ilə,  borc (verəcək) ödənməz. (alacağına güvənərək 

borc alan, sıxıntıya düşər).  

- boyun borcu: düşərgə. gərəkən. zəruri.  

- əlborcu, ödün vermək: əğrəti vermək. 

- qaraçı borcu: önəmli para edməyən, dağınıq borc.  

- vergə batmaq: borclanmaq.  

- borc alan: borcu olan: borclu. boşlu.  

- borc verən: boşçu. borcçu alacağlı.  

- borcdan endirilmək: daha ödəvi nərsə qalmamaq.  

- könül borcu: minnətdarlıq. şükran.  

- yol yeriməklə, borc ödəməklə, pul sərpəməklə, yaş 

yaşamaqla tükənir. 

- borc alanın bir əli kəsildi, borc verənin ikisi. - borc alanın 
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bir əlin kəsiblər, borc verənin ikisin.  

- dərdələ borc qaldıqca şişər. 

borca  borc olaraq.  

borcçu  boşçu. 1. boşçu. borc verən. alacağlı. 1. istəli. istəçi. 

izləçi. tələbkar 

borclanılmaq  borc altına soxulmaq.  

borclanmaq  borca girmək, düşmək, batmaq. borclı olmaq.  

borclanmaq  boşlanmaq. 1.gəbələnmək. gəbə qalmaq. minnətdar 

olmaq. minnət altında olmaq. 1.borc almaq. boşlu olmaq. 

borclu olmaq. 

borclaraq  borc olaraq. boşlaraq. ödüncəlik. ödüşlüq. 

borclı  1. mükəlləf. məcbur. - bu işi görməyə borcluyan. 1. 

verəcəkli. 1. minnətdar. - o kişiyə borclu qaldıq.  

borclılıq  minnətdarlıq.  

borclu  1. berimli. beriçi. - alımlı arslan, borclu sıçan. - borcun geri 

istəmək işi: alış. 1. alımlı. bestankar. 1. yükli. - keçən sənə 

çox yüklü düşdük.  

borclu  1.yüklü. yükümlü. minnətdar. 1. yükümlü. məsul. 

verəcəkli. mükəlləf. mədyun. 1. borc alan. borcu olan. 

boşlu. gəbə. minnət altında. - bu gəbənin altından 
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çıxamazsın. 1. kəsənəkçi. boyunlu. yüklü. mültəzim. 1. 

vergəli. bergəli.  

- borclu keçmək: borclu qalaraq, başqa görəvə, borca 

girişmək. - borclu borclunun sağlığın istər (taki bocun ödəyə 

bilsin).  

- boşsuz xəşsiz: alcaq verçəksiz.  

borcluq  borcluluq. 1.görəvlik. görəvlilik. üstəlik. öhdədarlıq. 

mə'muriyyət. 1. mükəlləflik. müvəzzəflik. 1. yükümlülük. 

ödünclük. müvəzzəflik. məsulluq.  

- dosluq başqa, borcluq başqa. 

borcluluq  borcluq. 1.görəvlik. görəvlilik. üstəlik. öhdədarlıq. 

mə'muriyyət. 1. mükəlləflik. müvəzzəflik. 1. minnətdarlıq.  

borcluyuq  boşluyuq. minnətdaram.  

borcsuz  ödəmiş. ötəmiş. otamış. akcalay. akca ilə. nəğdən. 

buruqsuz.  

borça  1. təzək. 1. torı don. bir boyalı, açıq, pımıq, moru nərsə. 

qızıl ağ.  

borçaq  burşaq. noxut ləpə.  

bori  1. ox ucuna keçirilən təmrən oyuğu həlqə. hoqqa. daş 

kimi nərsələrin yarılmaması üçün ağızlarına keçirilən 
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həlqə. 1. saçma, boş nərsə. 1. böri. kərəney. qərəney. 1. 

böri. qurd. 

- içi boş borı kimi nərsələrə deyilir: qaval.  

borıq  1.xuy: yorıq. yoruq. gediş. 1.yorıq. yoruq. xuy. gediş.  

borqa  baraqa. ev.  

borqsuramaq  burqsuramaq. burum burum çıxmaq.  

borqultamaq borquldamaq. foqurdamaq.  

borquy  üflənərək öttürülən boru.  

borla  bordu. burla. bordu. üzüm. üzüm salxımı.  

borlağ borlağ. sürülməmiş tarla.  

borlanmaq  burlanmaq. barlanmaq. pürlənmək. pürtüklənmək. 

pürçüklənmək. gövərmək. qunç ənmək.  

borna (fars)  > burna. burunda, öndə gedən, olan.  

borna  bax > burna. burun. əvvəlki. öncə. öncəl. əsgi.  

bornaq  sürünün üçtə biri, demək yüz qoyun.  

bornamaq  barnamaq. varnamaq. bara oturmaq. şişmək. 

zənginləşmək.  

boro  boru. qoyu kül rəngi.  

borsuq  1. bursuq. qamış kimi bir göyək. 1. porsuq. it boyda 

olub, ağ qara dərisindən kürk yapılan heyvan.  
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borta  1. burta. yük heyvanı. kərəçi atı. yabı. 1. xanım 

adlarından.  

bortaq bordağ. burdaq. burdağı. səmiz. bəsil. bəsilmə. barbağ. 

varbağ (fərbeh (fars)).  

bortaq bordaq. səmiz. şişman. ətli.  

bortaqan bordağan. < bor. {(b < > p) bur. bar. var}. pordağan. 

dolunan bəslənən. səmizrən. - kətək toyuğu burdağan 

olsun gərək.  

bortaqmaq bordağmaq. burdamaq. burdağıyan. səmizləşmək. 

bəsilmək. barbağlaşmaq. barbağmaq. varbağmaq 

fərbehləmək.  

bortamaq bordamaq. burdamaq. pordamaq. bəsləmək. 

dolqunlatmaq. səmirtmək.  

bortu bordu. borla. burla. üzüm. asma. şanı.  

boru  1. (< buru. burmaq). burqu. burulmuş. buruq. burma. boyun. 

lülə. yüyə. yol. {borov (rus): piş borusu. poros (yunan). poros 

(latin)}. 1. bırqı. 1. türül. dürül. turba. durba. yoğun lülə. 

- nəfəs borusu: tərs tamaq.  

- yemək borusu: öngəç.  

- borusu ötən: sözü keçən. sözdə qalmayan. - ağzı boş: 
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sarsaq. boş boğaz. - boş gəzən: aylaq. avanaq. işsiz. avara. 

havayı. 

boru  bora. 1. borazan. kərəney. şeypur. buğ. 1. yüyə. lülə. - 

boru döşəmə: lülə çəkmə. 1. içi boş sürgü, silindir biçimli 

nərsə. 1. kərəney. gur səsli soluq ayqıt. 1.küng. güh. bük. 

1. düdük. kavran. qabran. güh.  

- su borusu: küng. güng. güh( < kövüng < kov: kav: oyuq). 

borya. 

- oğru borusu: çala çalqısı: oğru kələfcəsi: oğrunun işlədən, 

yararanan yolları, qılıqları, yordamları.  

- sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb 

əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq.  

- boru dəğil: kiçimsinəcək, önəmsiz nərsə değil.  

- boru mu: kiçimsinməyə gəlməz, önəmsiz olmayan, mühüm 

olan.  

- borusu ötmək: sözü, buyruğu, hökmü keçmək, yerimək.  

- borusunu çalmaq: təbliğin edmək.  

- boruda qaçaq (qaçaqlıq) var.  

- həcəmətlə qan alınan çanaq boru: qan çanağı.  

- içi boş, boru biçimli nərsə: qamış. kavmış (< kav: boş).  

- qalx borusu: oyandırma şeypuru. 
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- qoşa borulu: qoşatar. qoşatan. iki lüllü, lüləli tüfəng.  

- yemək borusu: qarınbaqı.  

- yoğun boru, kaval, yüyə, lülə: qaradurba. qaradurba.  

boru  boyun. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. açlamıq. bağlamıq. bir 

nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir 

nərsədən açma, ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. 

kavdan. kovdan. boyun. 

boruc  - borucu ağırlaşmaq: andacı qabarmaq.  

boruçiçəyi  çançiçəyi. tac bölümü kiçik, çanı andıran bitgi.  

boruçu  1 kərəneyçi. şeypurçu. borazançı. buğçu. 1. yüyəçi. 

lüləçi. 

borusu  boruya bənzər.  

borya  su borusu. küng. güng. güh( < kövüng < kov: kav: oyuq).  

bos  1. axmaq. 1. boy.  

bos  boy. 1. boy şəkli. 1. yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. 

çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). 

daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. 

anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. 

heykəl. micəssəmə. abidə. 1.biçi. biçim. əndam. çalqat. 
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çalçat. boyqat. - boyu bosu yerində: iriyarı. qalavatlı. yapılı. 

dalyan kimi. 

bosaqa  eşik.  

bosarmaq  basırulmaq. dolub tutulmaq. tumanlanıb dumanlanmaq. 

bozarmaq. - göy bosardı: hava bozardı, tutuldu.  

bosboyçıl  boyçul. gopturmaçı. məddah.  

bosdan  bütrüz.  

bosfor  boğaziçi.  

bosığa bosığa. eşik.  

boslanmaq  boylanmaq.  

boslanmaq  boylanmaq. boy atmaq. sərpilmək. sərvilmək. sivrilmək < 

salvarmaq.  

boslı  boylı.  

boslu  - boylu boslu: boyca uzun, uyqun, göstərişli.  

- iri boylu boslu: boyrat. qabadayı. qatraq. qaba. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. qırıcı.  

boslu  - boylu boslu: ösümlü. - boylu boslu: əndamlı. görgünclü. - 

boylu boslu: görümlü. əndamlı. iri yapılı.  

bosmaq  gizlənmək.  
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bostaqan  botağan. bostağar. böyük qab. böyük çanaq, ayağ, 

qədəh.  

bostaqar  bostağar. botağan. böyük qab. böyük çanaq, ayağ, 

qədəh.  

bostaqn bostağn. qarpız biçimində qab.  

bostan  bostan (fars){< bəs+ lan ( t <> l \ <> tan <> lan)}. 1. < bəs + 

lan. bas + lan. 1. < bas. basmaq. əkmək. gizləmək basmaq 

işi. 1. qarma qarışıq nərsə. 1. pozuq. işə yaramaz. 1. 

bacğa. baxca. 1. boşdanlıq. başdanlıq. ərkənlik. 

özgürlük.1. qatıvıc.  

- bosdan qorxuluğu: quşları ürkütməkdə, adam şəklində, 

ağacdan, parçadan yapılan nərsə. 

bostan  tərəvəzlik. göylük. göyül.  

- bostan badımcanı: topaq badımcan. 

- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq 

bostana vurma talanı.  

bostançı  göyülçü. göylükçü.  

bostançılıq  göyülçülük. göylükçülük.  

bostu qəsti  qıyın. xoşnudsuzluq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2302 

bostu  qıyın. küsgük. xoşnudsuzluq. məmnuniyyətsizlik.  

- bostu edmək: qıyın edmək. məmnuniyyətsiz - liğini 

göstərmək.  

bostulanmaq  küsükmək. üz asmaq. gücənmək. somurtmaq. qaş 

çatmaq.  

bosuqmaq  pismək. pusmaq. yaşınmaq. gizlənmək. - ər pisdi.  

bosum  boy boş. basım. əndam.  

bosut  basat. anlayış. hidayət.  

boş  - boş gəp, söz: ovurt. avurt. laf. - bu avurtları yığışdır. 

boş  1.# baş. 1. yumşaq. şol. - boş ət. 1. azad. bağlılığı 

olmayan. 1. kasıb. yoxsul. 1. ağlaq. ıssız, xəlvət, çoraq. 

1. çənəş. çalınmış. 1. sərbəst. boşut. qutat. 1. suvış. sulu. 

şol. 1. qantuluq. quvaş. oyuq. kof. quru. sadə. yalnız. 

sayaq. caydaq. yaydaq. çıplaq. sərsəri. avara. zampara. 

boşayqan. gəvşək. çalqan. yalan. fani. havayi. müfdə. 

quraq. quru. qursavay. avara. haylaz. qurulay. quru. silik. 

sılıq. siltik. anlamsız. heç. 1. açıq yer. meydan. yalanğ. 

yalan. yalın. alan. alaca. 1. puç. boşanıq. havayi. səfeh. 

qəfil. 1. batıl. batmış. dağılmış. cummuş. 1. gəvşək. çala 

çula. olar olmaz. yüngül. yeyni. səfeh. axmaq. yarpı 
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yalta. yarı yamalaq. yetərsizlik. yaramaz. bacarıqsız. 

naqis. yumuşaq boş yer. alçaq. - boş avaz: alçaq səs. - 

boşdiş: sallaq diş: lax diş. aşağı. az. əsgik. # (çox. üstün. 

artıq). 1. sıfır. tək. yalnız. 1. dək. tək. təkin. bihudə. - 

boşuna: salımına. 1. azad. boşluq. azadlık. sərbəst. lüt. - 

boş qoymaq: azad. sərbəst buraqmaq. - boş vermək: boş 

gəlmək. alçaq gəlmək. qəbul edmək. qalmaq. 1. boşanmış 

qadın. 1. borc. - boş gəlmək: boş vermək. alçaq gəlmək. 

qəbul edmək. qalmaq. 1. çola. çalo. uyqun, sərbəst çağ. 1. 

müfdə. - kora satıram: havayı, müfdə satıram. - kora aldım: 

müfdə aldım. 1. bihudə. vahi. 1. işsiz. bekar. 1. kövəz. 

kofas. havayı. sapaq. 1. qırlığ. qırac. çöllük. işlənməmiş. 

abad olunmamış. - qırac topraq. 1. lüt. kəl. çıplaq. - kəl 

ağac: budanmış ağac. 1. boşut. sərbəst. qutat. 1. issiz. 

məhrum. ucuz. uçuz. boşar. uçar. gedər. qalmaz. sırğal. 

sayyal. 1. soma. kaf. bihudə. - somanın biri: mənkəfə. 

budala. - soma yaşam. - boylu boslu gənc: incə, uzun boylu, 

uyqun boylu. - dalyan kimi. - dalyan kimi qız. 1. quru. 

döşənməmiş. 1. quru. etgisiz. - quru patıdtı. - quru söz. - 

quru göstəriş.  
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- qamış. sulu yerlərdə bitib, içi boş, yumşaq, düğümlü bitgi: 

qamış. 1. qablaq. kavlaq. yalan. köksüz. əssasız. yuf. 

yos. - yofına: yoxuna. boşuna. 1. azad.  

- böş böğür əti: əti. qabırğa əti.  

- quru toprq: döşənməmiş yer.  

- boşuna gözləmək: üzü yazılı gəlin kimi qalmaq.  

- içi boş borı kimi nərsələrə deyilir: qaval.  

- boş boğaz. toyuq ayağı yemiş.  

- boş boşuna gəzib durmaq: tolaşmaq. dolaşmaq. - burda nə 

dolaşırsan. - dolaşa dolaşa yaşın sürüb getdi.  

- boş durmaq: işsiz durmaq.  

- boşa almaq: əğrətiyə almaq. asığa almaq. asğa almaq. 

məəlləq tutmaq.  

- boş böğrək: gəgrək. qaburğanın altı.  

- boş sözlərlə birinə ilişmək: sarmaq sən məni sarırsın ha.  

- ağzı boş: ağzı yayvan: yanğşaq. gəvəzə. laqırtı.  

- boşboğaz: ağzı yayvan. ağzı açıq. sarsaq. ağzı gəvşək. 

gəvəzə.  

- içi boş: qoğuq. kovuq. oyuq. gədik. küf. kof. - qoğuq diş. - 

qoğuq ağac. - diş qoğyğu: çürük dişin kof yeri.  
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- boş yer: bükrün.  

- boş boğazlıq edmək: balşıldamaq. yavalamaq. yava 

söylənmək. saçmalamaq. sapanlamaq. sayaqlamaq.  

- ağzı boş: qıytaq. qaytaq. yava. yalançı. hərzəçi.  

- boş söyləc: qılmaş. səfeh gədə.  

- ol əş boş. o qadın boştur.  

- o qadını boşadı. buraxtı. unuttu. boş ərgin.  

- boş boğaz: munqan. mınğ mınğ edən. gəvəzə.  

- boş qılmaq: buraxmaq. azat edmək.  

- boşboyun: avara. sərsəri.  

- boşəmcək: qolay sağılan inək.  

- boşu boşuna: boşunaqqa. yox yerə.  

- boş qonuşmaq: yanşamaq. gəvəzəlik edmək.  

- boş vermək: büsürəvsüz edmək. umusamamaq.  

- başı boş: qazaq. gəzək. avara. salsar. sərsəri.  

- boş qəzən: aylanma. darqaşayıd. haylaz.  

- içi boş oyuq: içinə bükülmüş. qobu. kopu. kovpu. kovuk.  

- içi boş: qırın. qab. oyuq.  

- bop boş: bomboş. toppa boş: bomboş.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2306 

- boş edmək: başına boş edmək: azat edmək. sərbəst 

bıraqmaq. azat edmək. 

boş  boşa. 1.borc. ödüş. ödünc. 1. çanğıl. qanğıl > qanıl. 

çanıl. 1. çava. kava. çova. kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. 

qavıt > qamıt. kavaq. kovaq. 1. gəvşək: (# qavşaq: 

qayım)1. ıssız. issiz. ısqal. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. 

dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. 

dəngə. tanğı (> tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. 

yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. hamisiz. 1. kav. kof. 

gəvrək. - gəvrək gəmik: qaqırdaq. qıqırdaq. xıt xıt. - daş 

yeməklə, daşlıq olmaz, quş daşlığı, daşdan boş olmaz 

(boşalmaz).1. kovaş. kavus. kavsa. kaos(latin). 1. puç. 

çuxur. xəndək. kəndək. 1. yalan. qas. 1.çürük. dəğərsiz. 

alçaq. küçüm. kovuş. kovşur (< kav. kov). 1.qapquru. 

anlamsız. anlaşılmaz.1.çapa. basav. masav. yava. hava. 

həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz 

gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. 

ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. boç.> puç. kov. 

kav. 1.boşbaş. qayta. başıboş. baybaş. qav. qaf. kaf (< 
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kav). savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. səfeh.1. eyləmsiz. 

atil. 1.çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. kof. kov. 1. kavat. 

içiboş. qorxaq. ürəksiz. cəsarətsiz. 1. kavur (< kav). kof. 

1. anlamsız. bilgisiz. batil. - boş inanc: batil e'tiqad. 1. 

boşa. puk. puç. puka. boşur. yafa. yava. lafa. hayva. 

bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 

hərzə. yelə. kavaq.1.döşsüz. dibsiz. sonsuz. sonucsuz. 

1.işsiz. açıqda. 1.kəvəki qavaq. 1.kövən. kovan ( < kov: 

kav: kaf: oyuq. boş) - görnüşü özənli, içi kövənli (boş): altı 

kaval, üsdü qabal: altı alay, üsdü qalay: üzü bəzək, içi 

təzək.1.qozaf (fars). gəzaf (fars) ( 1.< qozqaq. qoğzaq. 1. < 

kovzaq: < kov: kof: boş). şişgin. yelli. saçma. laübali. yelə. 

savsal. savsaq. sovsal. sovsaq. sust. damarsız. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. təkin. 

1.açıq. çıplaq. xali. 1.gərəksiz. saçma. uyarsız. əbəs. 

1.kavalı. havayı. dərəksiz. 1.kovan. işsiz. içsiz. 1.kəvik. 

gəvik. kavuq > xəfif. savuq (> səbok (fars)) yüngül. engil. 

1.boşuna. ələki. - başıboş: özgür. əli açıq. azad. - əliboş: 
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yoxsul. əlikor. əlikov. əli açıq. 1. kof. - yapısı iri, kof, boş içli: 

iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi 

kavalı. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa. 

kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. 

qabalan. qabavan. qabadan. 1.işlənməmiş. - boş topraq: 

şlənməmiş topraq.  

- ağzı açıq, əli açıq boş qalmaz.  

- gül gözlədim, tikan dəğdim, boş yerinə ürək əğdim.  

- ağzı dolu, əli boş.  

- bal demək, bal verməkdən yey, boş demək, boş 

verməkdən yey. (yey: yaxcıdı).  

- başıboş: it daşlayan. la übalı. darqaşayırd.  

- başıboş: sorumsuz. güvənilməz. sərsəri. qaypaq. ipsiz. ipi 

qırıq. ipi çürük. 

- içi kav kof, boş nərsə: çanğıldaq. qanğıldaq.  

- içiboş nərsə: kovsıq. kovız. kavız. kavsıq.  

- işləsə əl, baş, baş olar, işləməz əl, baş, boş olar.  

- qafası boş: boşqafa. anlamaz. qanmaz. qaqlaq. kal.  

- duruşlu, içi boş kimsə: iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız 

kimsə. qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu 

qanlı, çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), 
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içdən yenik (çürük).  

- üzdən dolu, içdən boş: qabaqoz. görnüşdə ürəkli, gerçəkdə 

qorxaq olan.  

- içi boş, böyük qabaq çeşiti: su qabağı.  

- yaramazla uğraşmaqdansa, boş çölləri gəzmək yerdir 

(yaxcıdır): itlə dalaşmaqdansa, çalıyı dolaşmaq yeğ.  

- içi boş: kavır. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

qavrayışsız. qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. anlayışsız. 

qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

abdal.  

- süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı çırpı: kaval. 

funda.  

- içiboş: kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. 

inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin. 1.boşda. işsiz gücsüz 

işsiz. iş tutmayan.  

- bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc: qara yaşıl.  

- boş söz: qaravəlli. - başında qaravəlli oxuma gəzdirir.  
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- boşa gedən, puka çıxan güllə: koravana. qarabaş. 

qaravan.  

- içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə: 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. 

qaramuq.  

- ıssız, boş yer: qarqa səkməz: qarqa uçmaz.  

- nərsənin içi boş, şişik bölümü: qarın. 

- boşa vermək: atlamaq. əldən çıxarmaq. itirmək. (- sözün 

canın atladı. - elə çığırdı ki, başımı atladım). 

- boşa çıxmaq: araya gedmək.  

- boşuna qonuşmaq: çənə yormaq.  

- içi boş: kovuk. kavaq. oyuq.  

- başı boş: qəmsiz. əngəlsiz.  

- başı boş: yələ. yelə. başına.  

- boş sözlü: boşboğaz. 

- boş, qayğısız kişi: yoxla. 

- içi boş: kəvrə. kavaq. kovaq.  

- sözü boş: gəvşək sözlü: sözü gəvşək.  

- başıboş: boşqafa. düdük. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. - içi boş makaroni. 
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düdük əriş, rişdə.  

- uzun, içi boş nərsə: düdük. qamış.  

- boş gəzən: aylaq yaylaq. aylaq haylaq. işsiz gücsüz. avara. 

qırbal. qırban. sərsəri.  

- boş söz: avur zavur. hapır zapır. quru gurultu. 

- boş gəzən: sərsəri. 

- qarnı boş, ac: bağdatı alaq. 

- boş söz: gəvəzəlik. qırqır. 

- boş tutan: başı soyuq. qanı soyuq. xunsərd. yüngül. 

dəğərsizin (dəğər verməzin). dalqaçı. soyuq duran, oturan.  

- içi boş: kof. kov. kav. kavuq. 

- boş yer: açığlıq. meydan. alan. 

- boş, qolay, gəvəzə söz sav, qonuşma. dediqodu (1. < 

demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). lakırdı.  

- (çağı, zamanı) boşa vermək, boş keçirmək: öldürmək.  

- boşa (boşuna) dolaşmaq: dönüb durmaq. 

- boşuna işləmək: qanmaza öğüd vermək. başın daşa 

vurmaq. baltanı daşa vurmaq. 

- boşuna işləmək: yel qoğmaq. duman attırmaq. 

- boşuna uğratmaq, oyalatmaq: çabalatmaq.  
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- içi boş: çanğ. çalğ. 

- çox boş sözlü: çənə. gəvəzəlik. 

- dibsiz saxluq, boş ambar: (saxluq: ambar) sonuc verməyən 

boş iş. 

- doluya qoyursan alamır, boş qoyursan, dolamır: 

düşünülən yolların heç biri çözüm, çıxış yolu sağlamamaq, 

düzəltməmək.  

- içi boş: havalı. alaqarış. alqarış (> alayiş). yalançı süs. 

göstəriş.  

- içi boş: kavuk. kof.  

- boş atıb, dolu tutmaq: gözlənmədik iyi sonuc, qazanc əldə 

edmək.  

- boş başaq dik durar, barlı ağac, əyər başın.  

- boş bıraxmamaq: öz başına ötürməmək.  

- boş durmaq: işsiz, bekar olmaq.  

- boş dönmək: sonuc, qazanc əldə edəməmək - boş 

düşmək: boş olmaq: boşanmaq.  

- boş gəzənin boş heybəsi: işləməz, dişləməz.  

- boş qab səs verər: qıt bilgili, bilgisin durmadan satar şişər.  

- boş qoymaq: 1. aldırmamaq. oralı olmamaq. 

umursamamaq. 1. məhrum edmək.  
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- boş itə yuva tapılmaz: işsiz gücsüzün gedəcəği yeri 

bəllənməz.  

- boş söz: düşüncəsiz, anlamsız söz.  

- boş vermək: vaz keçmək. umursamamaq. aldırmamaq. 

mühimsəməmək.  

- boş yerə: boşu boşuna: gərəksizcə. lizumsuz.  

- boş, kof çıxmaq: gözlənən, bəklənən, umulan əldə 

edilməmək.  

- boşa gedmək: bir işə yaramamaq. bir sonuca varmamaq.  

- boşda qalmaq: işsiz olmaq.  

- əli boş: işsiz. 

- boş böğrək: qabırqanın alt bölümü. gəğrək. gəvrək (< kav. 

kəv).  

- boşu boşuna tutmaq: alıqoymaq. 

- əli boş dönmək: bir nə əldə edəməmək.  

- qarnı boş: kovsan > qorosnə (fars) (< kov: kav: boş). ac.  

- " önəmli değil, boş ver" anlamında söz: işinmi yox!: işin 

yoxdu!.  

- gərginsiz, sərbəs, boş gəvşək duruş: dinc duruş. rahat 

duruş.  
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- arvadın ipi boş qalsa, çıxıb oturur başda. 

- atılan güllədən qalan boş qabcıq: puka. kartuş. qapcıq. 

qapurcıq. qapşuq.  

- başıboş: - başıboş qalan: ipini qoparan.  

- boş endirik: pozuq endirik: köksüz sənəd.  

- boş, fürsət, möhlət vermək: qapaltmaq. kavaltmaq. göz 

yummaq.  

- boş, gəvşək düğünləmək: ilmək. iləmək. 

- içi boş, boru biçimli nərsə: qamış. kavmış (< kav: boş). 

- içi boş, üzü qabaq: üzsüz astarsız. nə içi içdir, nə dışı 

dışdır. içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq.  

- içi kovuq, boş quru odun: kavran. qabran. 

- ipin dartsan qırılar, boş tutarsan uçar.  

- qamış kimi içi boş, boğumlu olan: nərsə: qamışsı. 

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

- yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən 

enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər: qaldaban < çaldaban 

> qəltəban (fars). 
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boşa çıxma  - yaşam yolu, durmaz eşinməz, sözün deyər, söz eşitməz, 

yolun gedər, geri dönməz, yuxar gedər boşa çıxar, aşağ enər, 

yoxa (poxa.). çıxar.  

boşa  boş > puk. puç. puka. 1.çapa. basav. masav. yava. hava. 

həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz 

gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. 

ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. boşuna. faydasız. 1.birdən 

boşatma, devirmə, ağdarma. - suyu üzərinə boşadı. 

- yazqa, boşa keçirtmək. yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. 

azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. 

yazıqlatmaq. yayıtmaq. yahatmaq. çaşıtmaq. şaşıtmaq. 

- boşa, puça, havıya, heçə vermək. kəpəklətmək. 

kəpəkləmək. savırmaq. sərpələmək. 

boşabaş  başıboş. boşabsıq. boşbozuq. baybaş. qayta. rasgələ. 

hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. əğimsiz. amacsız. 

umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. 

istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 
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düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

boşabsıq  başıboş. boşabaş. boşbozuq. baybaş. qayta. rasgələ. 

hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. əğimsiz. amacsız. 

umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. 

istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

boşaçınmaq  içaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. 

kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: 

kav: boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. 

yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). 

açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. içi, könlü açılmaq. 

fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  

boşaçlıq  içaçlıq. açınma. açınlıq. açığlıq. içi, könlü açılma. 

yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  
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boşaq  yanlıq. yalnıq < yanığ. yanlış. yanlıc. yazcıq. qaraç. 

pozcuq. ataq. adaşu. ataşu. ayaşu. ( y <> z ) azaşu. şaşıq. 

çaşa. suçi. saça. qatıq. səhv. qələt. xəta. qəbahət. əksik.  

boşaq 1. buqşaq. büksək (< bükmək). sarıq. əmmamə. 1. kül. 

axmaq. qanmaz. şaşqın. çaşqın. budala.  

boşaqı  boşuna. - boşaqı danşıq: cavcav. yavyav. lafalaf.  

boşaqlı  suçlu. qusurlu. utancaqlı. ləkəli. nuqsanlı. eybli. 

ayıblı.qəbahətli.  

boşaqmaq  boşqarmaq. boşamaq. sərbəsləmək. bağışlamaq. 

ərikəmək. ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. 

özgürəmək. özgütəmək. azad edmək 

boşalaq  boşdalaq. boşuboşuna. boşboşuna. boşboşa. bixodi.  

boşalamaq  boçalamaq. boşbaşlamaq. başıboşlamaq. qafalamaq. 

kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq.  

boşalma  1.boşanma. dincəlmə. rahatlanma. 1.deşarj. 1. doğma. 

fariğ olma.  

- malqaranın sidikdən boşalması, işəməsi: kağşanmaq. 

qaşanmaq.  
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boşalmaq  1. qotrulmaq. qutrulmaq. qoyulmaq. tökünmək. 1. 

suvışmaq. suyuqlaşmaq. şollaşmaq. rəqiqləşmək. 1. 

lütlənmək. # puşalmaq: örtünmək. 1. ucuzlamaq. enmək. 

düşmək. 1. şollaşmaq. suvışmaq. suyuqlaşmaq. 

rəqiqləşmək. 1. posalmaq. poslanmaq. paslanmaq. 

pozulmaq. çürümək. 1. suvışmaq. suyılmaq. suylaşmaq. 

suyuqlaşmaq. sıvıqlaşmaq. cıvıqlaşmaq. 1. qotarılmaq. 

bitmək. 1. qurtulmaq. təxliyə olmaq.  

boşalmaq  boşanmaq. 1.düşmək. - görəvlərin düşdü. 1.açığmaq. 

açılmaq. 1.qurtulmaq. 1.kasamaq. kovsamaq. 

1.savsalmaq. savsalamaq. susdalmaq. gəvşəlmək. 1. 

çürükləmək. dəğərsizləmək. alçalmaq. küçümləmək. 

pozulmaq.1. iç sıxıntısı keçmək. içi açılmaq: 1. 

kağşanmaq. dincəlmək. dinlənmək. rahatlanmaq. 

istirahət edmək.  

- nərsə ilə könül tapmaq, qolaylanmaq, boşalmaq: nərsə ilə 

dincəlmək. 

- nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. 
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cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  

boşalmaz  boş olmaz. - daş yeməklə, daşlıq olmaz, quş daşlığı, 

daşdan boş olmaz.  

boşalmış  - hər nəyin içi boşalmışı: kavıl.  

- içi boşalmış nərsə: kavqal. qanqal.  

- pambığı boşalmış qoza: kavqal. qanqal. 

boşalmış  1. qoyurmuş. 1. quvuraq. qurumuş. govulmuş. çox 

qurumuş. çox zayıf.  

boşaltac  boşaltma aracı.  

boşaltılmaq  qotarılmaq.  

boşaltılmış  başlağ. başıboş. buraxılmış. salıverilmiş. daşlanmış. 

dışlanmış.  

boşaltım  boşaltma. boşatım. 1. dışa atma. dışatım. 1.təxliyə. 

1.ifrağ. 

boşaltırmaq  yolturmaq. buraxdırmaq. azad eddirmək.  

boşaltma  aruğlamaq. açmaq. təmizləmək.  

boşaltma  boşaltım. boşatım. dışa atma. dışatım. təxliyə.  

- bağırsaqlardan sonra gələn, boşaltma üyəsi, bölümü, 
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üzvi. göt. qıç. məqəd.  

- boşaltma aracı: boşaltac. 

boşaltmaq  boşamaq. 1. ağıtmaq. axıtmaq. ağtamaq. axtamaq. 

lütləmək. (> axtən (fars)). 1. qavşatmaq. gəvşətmək. 

kovşatmaq. 1. qaçıtmaq. qaçırtmaq. sıçratmaq. 1. 

qəbətmək. öldürmək. yox edmək. çözmək. 1. ayırmaq. 

açmaq. azad edmək. qutarmaq. qoturmaq. buraxmaq. - 

boşatılmış bulunqlar: buraxılmış əsirlər. 1. ağdarmaq. 

axıtmaq. tökmək. - bir qab boşalt. 1. buraxmaq. (qadın) 

boşamaq. 1. savratmaq. - on günə evlər savrılmalıdır. 1. 

tüpürmək. savurmaq. atmaq. 1. ödətmək. tülətmək. 

quzulatmaq. doğurtmaq. yükün açdırmaq. 1. tülətmək. 

quzulatmaq. doğurtmaq. yükün açdırmaq. ödətmək. 1. 

qoyruşmaq. çuvamaq. yaymaq. 1. çalmaq.1. tökmək. 

qotarmaq. qantarmaq. devirmək. təntərmək.  

- odlu yaraqı boşaltmaq: sıqmaq. sıxmaq. - tapancanı sıxdı.  

- top boşaltmaq: top atmaq. yazıq olmaq. sınmaq. iflas 

olmaq. - çox tükanların topu atıldı. - onunda topu atıldı. 

boşaltmaq  sallamaq. 1.dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. 

açmaq. ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. 
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yarlamaq. parçalamaq. balçamaq.əğritmək. pozmaq. 

xərablamaq. fəsx edmək. 1.kağlamaq. kavlamaq. 1. 

gərgitməmək. çəkişdirməmək. 1. yubatmaq. yubat 

vermək. gecikdirmək. 1.suyuqlatmaq. çalxamaq. 

ishallatmaq. 1.yeləmək. tərk edmək. 1. kavralamaq. 

kanğralamaq. çalralamaq. kanralamaq. kavalamaq. 

kağalamaq. 

- ardını boşaltmamaq: ardın buraxmamaq. vaz keçməmək. 

- bütün hızlıqla, son sürətlə, düzgün sallaraq, ovsar, 

cilovu boşaldaraq, dördnala at sürmək: doludizgin. 

doludüzgün. - içini boşaltmaq: içini tökmək: acısın bulasın, 

dərdin bəlasın anlatmaq.  

boşaltmayan  - sıxıntıda ortalığı boşaltmayan yoldaş: qara gün dosdu.  

boşam  boşat. gəvşək. susta. sust.  

boşama  salıvermə. qovermə.  

boşamaq  boşaqmaq. boşqarmaq. sərbəsləmək. bağışlamaq. 

ərikəmək. ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. 

özgürəmək. özgütəmək. azad edmək. 1.boşlamaq. 

nərsəni olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. vazkeçmək. 

qoyqarmaq. qoymaq. qoyaşmaq. qomaq. geçmək. 
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aldırmamaq. ötürmək. salmaq. tərk edmək. 1.soymaq. 

xəl' edmək. 1.boşatmaq. düşürmək. - görəvlərin düşürdü. 

1.vazkeçmək. bıraqmaq. 1.buraqmaq. bıraqmaq.  

- subaya qarı boşamaq, qolay. 

boşamaq  boşqamaq. 1. bıraqmaq. buraxmaq. qaşımaq. ötürmək. - 

qadınıvı bıraq. 1. bitirmək. 1. qoymaq. buraxmaq.  

boşan  boşna. salsarı. sərsəri. sayaq.  

boşanıq  1. boş. puç. havayi. səfeh. qəfil. 1. işsiz. gücsüz. 1. sust. 

təmbəl.  

boşanış  1.açılış. azadlıq. 1. boşanma. ayrılış. təlaq.  

boşanq boşanğ. gəvşək. cansız. uyuşuk. soluq.  

boşanqlamaq boşanğlamaq. gücsüzləmək. gəvşəmək.  

boşanma  1.açılma. azad olma. 1. boşanış. ayrılış. təlaq.  

- boşanma kovşanma işi: kovşanmaq. heyvanların 

işəməsi. kaşan (< kovşan).  

boşanma  qaçma. qurtuluş. soyunma. çıplaşma. təcərrüd. - 

dusdxdan qurtuluşu yoxdur.  

boşanmaq  1. (qadın) boşamaq. bağı çözülmək. 1. yolunmaq. 

buraxılmaq. azat edinmək. 1. boşalmaq. boşlanmaq. 

çözülmək. açılmaq. 1. doğmaq. ayrılmaq.1. ayrışmaq. 
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birbirindən vaz geçmək. birbirinə yadlaşmaq.1. edilmək: 

salı verìlmək. urulmaq. vurulmaq. atılmaq. üşənmək. 

yığışıb bir yerdə oturmaq, qalmaq. gəvşinmək. - ox 

uruldu.  

boşanmaq  1.boşlanmaq. kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. 

kavmaq (< kav). kovanmaq. kovlanmaq. kofanmaq. 

koflanmaq. 1. savşınmaq. savaşınmaq. ayrılmaq. 

1.boşalmaq. düşmək. - görəvlərin düşdü. - alnından tər 

boşanmaq: çox əmək çəkmək. 1.açılmaq. 

fəraxlanmaq.1.altından qaçmaq. 1.boş düşmək. boş 

olmaq. - əl ayağı boşanmaq: 1. aşırı qorxmaq. 1. çox 

coşunmaq, dalqınmaq, həyəcanlanmaq.  

- qan boşanmaq: qan itirmək.  

- gənəlliklə içindəki axıcı nərsədən boşanmaq, daşınmaq, 

süzünmək, axınmaq: kavşanmaq. qaşanmaq. 

boşanmaq  ayrışmaq. ayrılmaq. açraşmaq.  

boşanmış  - boşanmış, suyuq nərsə: çala ayran. suvçalı. 

boşanmış  1. bağından çözülmü. yazıqlıq. (< yazuq). 1. qotdı. quddı. 

qoydı. buraxılmış. ötrülmüş. - qotdı nə. - qotdı yılxı: 

buraxılmış heyvan.  
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boşantırmaq  boşandırmaq.boşatmaq. açılatmaq. ayırtmaq.  

boşar  müfdə.  

boşarmaq  boşuqmaq. uçuzlamaq <> uçuzlamaq. enilmək.  

boşat  boşam. susta. sust. gəvşək.  

boşatamayan  boşadamayan. yoxlayamayan. yox edəməyən. 

qaldıramayan. ləğv edəməyən. 

boşatılmaq  - odlu yaraqı boşatılmaq: sıqılmaq. sıxılmaq. - tapanca 

sıxıldı.  

boşatım  boşaltma. boşaltım. dışa atma. dışatım.  

boşatmaq  1. danışmaq. gəvşəmək. qovşamaq. tökmək. güşətmək. 

yumuşamaq. ovşamaq (oğulmuş). açmaq. tərk edmək. 

ağzın sözdən boşamır. 1. boşuqlamaq. boş vermək. 1. 

boşaltmaq. çözmək. çözülmək. buraxılmaq. (qadın) 

boşlamaq. 1. buraqtırmaq. - arvadın boşat. 1. açmaq. 

atmaq. devirmək. - atın yəhərin boşalt.  

boşatmaq  boşamaq. 1.düşürmək. - görəvlərin düşürdü. 

1.boşandırmaq. açılatmaq. ayırtmaq. 

- qarın, aşqazan boşatmaq: qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək.  

- nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: kağşatmaq. kavşatmaq. 
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koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. 

qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq.  

boşattırmaq  1.açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. 

ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. 

sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. 

gəvşətdirmək. pozdurmaq. xərablatmaq. fəsx etdirmək. 

1.savsalatmaq. susttadmaq. gəvşətmək. 

boşavuz  gəvəzə. çənəsi düşüq.  

boşayqan  boş. gəvşək.  

boşaymaq  1. gəvşəmək. 1. zayıflanmaq. gücdən düşmək. 1. 

bitmək. 

- belibavum boşayqandı: belbağı gəvşəmiş.  

- avruqanlı boşayqansa: xəsdə olandan bəri zayıflandın.  

boşaytmaq  1. gəvşətmək. 1. zayiflatmaq. gücsüz düşürmək.  

boşbaş  başıboş. baybaş. qayta. boç. boş. qav. qaf. kaf (< kav). 

savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh.  
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boşbaşlamaq  başıboşlamaq. boçalamaq. boşalamaq. qafalamaq. 

kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq.  

boşboqaz  boşboğaz.1.ağzı gəvşək. sır tutmaz. 1.başından əsəni 

söyləmək. 1.gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. düşük çənə. 

boşboqaz boşboğaz. çalanğ. çox sözlü. boşboğaz. gəvəzə. yanşaq. 

qalğay. qanqqıldavuq. sandıraqçı. sandıravuq. söztəpər. 

yanşaq. palavracı.  

boşboqazlanmaq  boşboğazlanmaq. yersiz qonuşmaq. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək. gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

boşboqazlıq  boşboğazlıq. - boşboğazlıq edməmək: ağzını tutmaq.  

boşboqazlıq boşboğazlıq. sandırav. gəvəzəlik. saçmalama. yanşav. 

gəvəzəlik.  

boşboş  - boşboş sözlər söyləmək: tırtırıqlanmaq. dırdırıqlanmaq. 

tırratırıqlanmaq: dırradırıqlanmaq.  

- boşboş sözlər: tırratırıqlar. dırradırıqlar. dırdırıqlar.  
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- boşboş sözlər söyləmək: tırtırıqlanmaq. dırdırıqlanmaq. 

tırratırıqlanmaq: 

boşboşa  boşuboşuna. boşboşuna. boşalaq. boşdalaq. bixodi.  

boşboşuna  boşuboşuna. boşboşa. boşalaq. boşdalaq. bixodi.  

boşbozuq  başıboş. boşabaş. boşabsıq. baybaş. qayta. rasgələ. 

hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. əğimsiz. amacsız. 

umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. 

istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

boşbozuq  boşabsıq. hərgələ. nəngələ. çaqıl çuqul. çert pert. çırt 

pırt.  

boşçu  borcçu. boşçu. 1.borc verən. alacağlı. 1. istəli. istəçi. 

izləçi. tələbkar. 1. poççu. heççi. heççilik yanlısı. nehilist. - 

heççilik yanlısı.  

boşçuluq  poççuluq. heççilik. yoxçuluq. nehilizm. - heççilik yanlısı: 

poççu. heççi. boşçu. nehilist.  

boşdar boşdar. boştur (< boş + durmaq). işsiz. - boştar parası: 

işsizlik parası.  
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boşdarlıq boşdarlıq. boşturluq. (< boş + durmaq). işsizlik. - 

boştarlıq keçirmək: işsiz qalmaq.  

boşdil boşdil. xalqın ağzı dili.  

boşəl  qarlaş. qırlaş. yazıq. yoxsul. aciz. fəqir.  

boşıqlaşma  həlallaşma. bağışlaşma. ilalaşma. bağiriləşmə.  

boşımaq  bükimək. bükşəmək. 1. bir gərəyindən boşalmaq, tətmi' 

olmaq. qanıqmaq. ləzzət aparmaq. 1. kövşəmək. 

kövrəmək. müztərib olmaq.  

boşqa  1. (< boğ. bağ. boğça > metatez ( ğç <> çğ <> şq ) boşğa > 

boşqa). bir araya gətirilmiş (boğulmuş). şəmbərlərlə 

tuddurulmuş. ensiz taxdalardan yapılan. yuvarlaq. qarnı 

şişgin. altı üstü düz qab t. d. k. 1. boşuna. müfdə. 1. 1. 

buldunıka. ambar. varıl. varluc. qabşaq. - bir varıl suci. 1. 

qalay. bidon. küp. 

- kiçik boşqa biçimində olub köprü altına qoyulan dəbbə: 

tombaz. - köprü tombazı. 1. bak. təlbə.  

boşqa  boçqa. 1.gəbəş. küpəş. qabaş. potur. kündə. qısa 

şişman olan nərsə. girdənə > gedənə. qotas. fıçı. 

şişman. hoşur < qoşur <> qocur. dolqun. - su, suyuq 

daşımağa ortası şişik boçqa, boşqa: kavtal qartal. 
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boşqab  (< baş + qab). adam başı bir qab. tabaq. (fıransızda: - as: alt. 

bat. - əsi: otur. basıl. - əsiyet: bası qab: basıq qab. yasıqab 

yas + qap > yassıqab). 1. tabaq. - bir tabaq çiçək. - bir tabaq 

yemək. - yemək tabağı. - bu yeməkxanada bir tabaq yemək 

kaçdır.  

boşqafa  başıboş. baybaş. qayta. düdük. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

qafası boş. anlamaz. qanmaz. qaqlaq. kal. 

boşqalamaq  qotaslamaq. qatırlamaq. qaçırlamaq. qataqlamaq. 

qatarlamaq. qatalamaq. qaçaqlamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

boşqalaşmaq  fıçılaşmaq. biçiləşmək. 

boşqamaq  boşamaq.  

boşqanc  boşğanc. 1. ( şq < metatez > qş ) buqşanc. (< bobuq. bük: 

bağlı, bükük, sirli olan nə). cinn. əcinnə. ifritə. 1. ziyan.  

boşqarmaq  boşaqmaq. boşamaq. sərbəsləmək. bağışlamaq. 

ərikəmək. ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. 

özgürəmək. özgütəmək. azad edmək 

boşqəzən  boşgəzən.avara. qırbal. qırban.  
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boşqonac  boşdançı. boşnaçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. 

bayqac. bayquc. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. savıraçı. 

bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

boşqonaclıq  boşdançılıq. boşnaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. 

bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). çapaçılıq. 

çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq 

> heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. 

müfdəxorluq.  

boşqu  boşuqu. boşuq. boşatış. buraxılış. ötürüş. açılış. 

salıvermə zamanı.  

boşquluq  edimsizlik. edəmsizlik. etimsizlik. eyləmsizlik. işsizlik. 

qaranğaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

qaranğaşlıq. təmbəllik. bətalət.  

boşqun  boşun. işsiz. bekar.  

boşquna  boşunaq. boşdan. boşuna. yoxyerə. yavadan. havayi. 

havadan. havasına. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. 

çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. 
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kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. 

torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. 

savırı. müfdəsinə. məccani.  

boşqunluq  1. bekarlıq. 1. peşmanlıq. acım. yerniklik.  

boşqunmaq  1. > peşman olmaq: yerinmək. təəsüflənmək. 1. 1. 

boşunmaq. boş qalmaq. boş olmaq. 1. işdən yorulmaq. 

vellənib şollanmaq.  

boşqurum  başqurum. qaraltı. düşləm. görünüm. görünğü. görüntü. 

tasar. oynuş. uynuş. xiyal. rö'ya. təsəvvür.  

boşqut  öğrənci. şagirt.  

boşqιrnamaq  azad olmaq.  

boşla  - gedəni boşla, qalanı yoxla. 

boşlaq boşlağ. öz başına.  

boşlaqlanmaq  boşlağlanmaq. ( 1 < bük. bükşünmək: dikəlib tərslənmək. 1. 

bol. bolşuqmaq: genəlib şişmək. 1 < baş. başluqlanmaq: öz 

başına görə davranmaq. 1 < boş. boşallanmaq. ). şişmək. 

baş qaldırmaq. qızmaq. 1. öz başına işləmək. heç kimin 

sözün dinləməmək. eşitməmək. oynunda qalır. qızmaq. 

öğüt tutmamaq, dinləməmək. - boşlağlansa, boxsuqlanar: 

heç kimin sözün dinləməyən, əli boynunda qalır. saymadan 
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davranmaq. öz başına işləmək. - boşlaqlansa 

boxsuqlanır: boş başla davarananın, qızanın, əli boynunda 

(qoynunda) bükük qalır.  

boşlamaq  1. boşamaq. nərsəni olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. 

vazkeçmək. qoyqarmaq. qoymaq. qoyaşmaq. qomaq. 

geçmək. aldırmamaq. ötürmək. salmaq. tərk edmək. 1. 

ehmal edmək.  

boşlamaq  1. muştuluq vermək. boşluq: qutluq: müjdə. 1. sərbəst 

bıraqmaq.  

boşlanmaq  1.borclanmaq. borc almaq. boşlu olmaq. 1.borclanmaq. 

gəbələnmək. gəbə qalmaq. minnətdar olmaq. minnət 

altında olmaq. 1. boşanmaq. kavurlanmaq. kavurmaq. 

kavanmaq. kavmaq (< kav). kovanmaq. kovlanmaq. 

kofanmaq. koflanmaq.  

boşlanmaq  boşuqmaq. şuxluq edmək. əğləşmək.  

boşlaraq  boş olaraq. borclaraq. ödüncəlik. ödüşlüq.  

boşlatmaq  ucuzlatmaq. enitmək. düşütmək.  

boşlu  borclu. 1.borc alan. borcu olan. 1. gəbə. minnətdar. 

minnət altında. - bu gəbənin altından çıxamazsın.  

boşlu  əğrəti. eyrəti. - mən boşlu sizə: mən əğrəti sizə.  
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boşluq  1. əl. fürsət. güşatalıq. açığlıq. 1. puçluq. kəvgi. kəvəl. 

zayıflıq. 1. kövaq. qovuq. kavaq. oyuq. çuxur. deşik. 1. 

qutluq. müjdə. boşluq. 1. quvur. govur. gor. oyuq. çuxur. 

1. yazı. yazlıq. 1. aralıq. açığlıq. fasilə. məsafə. - taxda 

aralığı. - aralığa gedmək: boş yerə dağılmaq. 1. boşuq. 

əğik. əğlənmə. şuxluq. 

boşluq  1. yoxluq. xələ'. - qanun boşluğu, pozuqluğa yol açır. 1. 

paysızlıq. biçəksizlik. böləksizlik. geçinməzlik. 

geçinəməzlik. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunluq. yoxsunuq. 

yoxçunuq. yoxsalıq. qırmanlıq. qırıqlıq. əksiklik. 

məhrumluq. möhtaclıq. - içimdə bir boşluq sezilir. 1. 

qopuqluq. aralıq. - əlli ildə böyük bir boşluq bəlirdi. 1.açat. 

açığlıq. gərəki. gərəklik. zərurət. hacət. istək. əsmə. əsi. 

ehtiyac. 1.çanaq. cib < çap. çapıq. kisə. torba. 1.fürcə. 

qapqı. fürsət. 1.göz. dəlik. deşik. oyuq. baca. - iğnə gözü. 

- gözlü qapı. - iri gözlü ələk.1.kovuk. kavaq. oyuq. orta. iç. 

qarın. 1.kövşəklik. kəvşəklik. kavaqaşlıq.1.boşlum. 

boşulum. xələ'. 1. açığlıq. ortalıq. göstərə. sərgiş. 

meydan. alan. ərsə. sahə. 1. ara. nəfəslik. nəfəs yeri. 1. 

aralıq. açalıq. açığlıq. kovluq. kavlıq. koğalıq. kovalıq. 1. 
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aralıq. açığlıq. meydan. ərsə. 1. heçlik. yoxluq. 1. issizlik. 

ıssızlıq. təklik. tənğlik. dənglik. tanğlıq. tanğalıq > 

tənhalıq. kəssizlik. kimsəsizlik. yalnızlıq. yalğızlıq. 

yalınlıq. 1. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. kəmçilik. 

engillik. engisəmə. yeğnisəmə. yengisəmə. ağırlıq. 

ərinlik. yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. bıraxmalıq. 

ehmal.  

- boşluqdan, bir olaydan ötrü, iç acısı duymaq: içi sıxılmaq.  

- nərsənin boşluğun dolduran: nərsənin arasına girən. 

qatılqan.  

- içi boşluq: kavırlıq. kovatlıq. (< kov. kav). başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. 

bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. 

qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. 

axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

- başı boşluq: baş yeli. havayılıq.  

- qulağ boşluğu: dəhliz < dalğız. dalan.  

- yoxluq, boşluq, ehtiyac, lizum duymaq: gərəksəmək. 
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- çox ağır, üzüntülü boşluq: qaraçuxur.  

- götü boşluq: qaçaqlıq. ürküş. ürküşlük. ürküt. ürkütlük. 

qorxaqlıq. - düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin.  

- götü boşluq: qaçaqlıq. ürküş. ürküşlük. ürküt. ürkütlük. 

qorxaqlıq. - düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin.  

- gövdədə toxuşunda olan kiçik boşluqlar: qarıncıq. 

qarnacıq.  

- qarın boşluğu: böğrək boşluğu.  

- bəzək olaraq, yazıların boşluqlarına qoyulan süs çeşiti: 

qarqacıq.  

- boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl: qaralıq.  

- tökmə işlərinin içində qalan kiçik hava boşluğu: qarınca.  

boşlum  boşulum. xələ'. boşluq.  

boşluyuq  borcluyuq. minnətdaram.  

boşman  bükül. biçman. bişman. peşman.  

boşmanlamaq  bükülləmək. biçmanlamaq. bişmanlamaq. 

peşmanlamaq.  

boşna  boşan. salsarı. sərsəri. sayaq.  

boşnaçı  boşdançı. boşqonac. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. 

bayqac. bayquc. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. savıraçı. 
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bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

boşnaçılıq  boşdançılıq. boşqonaclıq. yavaçılıq. havaçılıq. 

aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. 

bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. 

kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. 

müfdəçilik. müfdəxorluq.  

boşsan  qapdal. uyuşuq. alıq.  

boşsöz  sıysız. sıylıq. çox çaynalğan. laqğa. yanğıra. yanğır. 

sandıraq. şatpaq. ağat. səfehləmək: yanğıramaq.  

boşsözçuluk  sözlərlə oynamaq.  

boşt  boş. boşluq. mürəxəslik.  

boşta  boşda. boş. işsiz gücsüz işsiz. iş tutmayan.  

boşta  boşda. işsiz. açıq. açıqda. 

boştalaq  boşdalaq. boşalaq. boşuboşuna. boşboşuna. boşboşa. 

bixodi.  

boştalıq  boşdalıq. boşuqluq. işsizlik gücsüzlük. işsizlik.  
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boştan  boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. yavadan. havayi. 

havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. 

çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. kovbadan > 

heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. 

axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani.  

boştan  boşdan. boşuna. havadan. havayi. açıqdan. açıqdan. 

müfdə.  

boştançı  boşdançı. boşnaçı. boşqonac. yavaçı. havaçı. aylaqçı. 

hayvaçı. bayqac. bayquc. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. 

savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

boştançılıq  boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. yavaçılıq. 

havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. 

bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. 

çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). 

torbaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

boştturmaq  boşatmaq. boşlamaq. mürəxəs edmək.  
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boştur  boşdar(< boş + durmaq). işsiz. - boştar parası: işsizlik 

parası.  

boşturluq  boşdarlıq(< boş + durmaq). işsizlik. - boştarlıq keçirmək: 

işsiz qalmaq.  

boştüşü  boşdüşü. - boşdüşü: boşxiyal.  

boşuboşuna  boşboşuna. boşboşa. boşalaq. boşdalaq. boş yerə. 

bixodi.  

boşuq toy boşuk toy. uşağın qırx toyu.  

boşuq  boşuqu. boşqu. 1. boşluq. əkik. əğik. əğlənmə. şuxluq. 

1. izin. icazə. yarlıq. salı. buraxılış. ötrüş. - boşuqsuz 

girmək olmaz. - boşuq pitiyi. - boşuq diləyi: icazə üçün 

müraciət. - boşuq aşı: xanların elçini yola salmaq üçün 

verdikləri yemək. izin yeməyi. yola salma qonaqlığı. 1. 

boşlanıb, bağışlanan nərsə. ərməğan. 1. boşatış. 

buraxılış. ötürüş. açılış. salıvermə zamanı. 1. isal. 1. 

qıryas. bağış. 

- (# büküş - büküş boşuq: tutuluş qurtuluş).  

boşuqluq  boşdalıq. işsizlik gücsüzlük. işsizlik.  

boşuqmaq  1. sulanmaq. küflənmək. 1. bükşükmək. bükşümək. 

qussələnmək. qayğılanmaq. 1. bağışlamaq. ötmək. 
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qoymaq. güzəşt edmək. keçmək. 1. boşarmaq. 

uçuzlamaq <> uçuzlamaq. enilmək. boşlanmaq. şuxluq 

edmək. əğləşmək. məzələnmək.  

boşuqu  boşuq. boşqu. boşatış. buraxılış. ötürüş. açılış. 

salıvermə zamanı.  

boşulum  boşlum. xələ'. boşluq.  

boşumaq  1. boşalmaq. - özü boşumaq: isala düşmək. - onun özü 

boşudi: içi boşaldı. 1. nərsənin için tökmək. boşlamaq. 

içdən buraxılmaq. 1. boşanmaq. çôzulmək. gəvşəmək. 1. 

izin verip buraxmaq. boşamaq.  

boşun  1. boşqun. işsiz. bekar. 1. qalaq. havayi. avara.  

boşuna  - boşuna suçatış: qara çalış. qaraçılıq. ələkçilik. atmaçılıq. 

iftiraçılıq. töhmətçilik. müftəriçilik. 

boşuna  boşunaq. boşquna. 1.boşdan. boşunaq. boşquna. 

kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. 

torbadan. yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. 

açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. 

ödətsiz. təkinə. boşdan. axırdan. çanaxdan. bedava. 

bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani. 1. boşaqı. - 

boşaqı danşıq: cavcav. yavyav. lafalaf. 1.yoxyerə. havayı. 
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havasına. 1.basav. masav. gop. gopuç. hayva. bayqa. 

bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. 1.boş. ələki. 

1.boşa. faydasız. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. 

1.boşdan. havadan. havayi. açıqdan. çapa. müfdə. 

1.doğru olmayan. ələki.1.gərəkməksiz. gərəkməzin. 

gərəkməksizin. uzqatılma. uzaltılma. 1.havayi. yelə. 

yana. havayi. kərtəyi. 1. heç heçinə. yox yerə.1. koraca. 

qaraca. nədənsiz. səbəbsiz olaraq. - qaraca yaltaqlanma, 

yalvarma. - qaraca koraca bu duruma duşmədik ki.  

- boşuna suçlayan: qaracı. qaraçı. qaraçılıq. iftiraçılıq. 

töhmətçilik. müftəriçilik.  

- boşa (boşuna) dolaşmaq: dönüb durmaq. 

- boşu boşuna tutmaq: alıqoymaq. 

- boşuna çıxartmaq, gidərtmək, xərcləmək, sərpəmək: 

əkmək. itirmək. sərf edmək. israf edmək. - pulun hər gəliyə 

əklədi bitirdi. 

- boşuna çalışmaq: göyə top atmaq. pambığa qılıc salmaq. 

göyə savurmaq.  

- boşuna uğraşmaq: həvəhdə su döğmək. 

- boşuna çalışmaq. pambığa qılıc salmaq. göyə top atmaq: 
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göyə savurmaq.  

- boşuna güvənmək aldanmaq. qafil olmaq.  

- boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə: dağıtma. dağıtış. 

korlama. koramcı. saçama. saçma. savırma. savarış. savırış. 

savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. 

sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. 

saçarlıq. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. 

düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. tələf. tələf 

edmə. 

- boşuna, gərəksiz yüklənmək: yükçülüq. hamballıq. - bu 

issidə, palto geymək yükçülüqdür. 

- işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən: qaldırım 

bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası.  

boşuna  boşunaqa. 1. məccanı. qarşılıqsız. salqara. boşka. 

müfdə. 1. yaramaz. yaramaqur. çıxarsız. dəğərsiz. 

çalarsız. bihudə. 1. yazıq. bihudə. hədər. itgi. - boşuna, 

havayı gedmək: top yoluna gedmək. topa gedmək. hədər 

olmaq. 1. yufuna. olmaz. bihudə. 1. yufuna. olmaz. 

namünasib. bihudə.  

- yoxuna, boşuna çağlamaq, sürmək, vaxt keçirmək: yoxani.  
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boşunaq  boşuna. boşquna. yoxyerə. havayı. havasına. boşdan. 

boşuna. yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. 

açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. 

ödətsiz. təkinə. kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. 

puç). torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. 

bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani.  

boşunaqa  boşuna.  

boşunaqqa  yox yerə. boşu boşuna.  

boşunma  qaşınma. ötrünmə. burxılma.  

boşunmaq  1. boşalmaq. boşqunmaq. 1. qaşınmaq. qaşnamaq. 

ötrünmək. 1. tövbə edmək. peşman olmaq.  

boşur  boş. yafa. yava. lafa. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. 

dibsiz. ıssız. bihudə.  

boşurqanma  peşmanlıq. doğru yola çönmə, qayıtma. ökünc. öğünc. 

dönmə. döngə. dönüş. çönmə. tovbə. nidamət.  

boşurqanmaq  boqşurğanmaq (< boq. buq). dərdin, ağısın boşaltmaq. 

mükəddər qılmaq. müztərib edmək.  

boşurqanmaq  peşmanlamaq. 1.doğru yola çönmək, qayıtmaq. 

dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. ökünmək. 
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öğünmək. tovbələnmək. nidamət edmək. 1.öküncmək. 

öğüncmək. tövbələnmək. 

boşut  1. boş. sərbəst. qutat. 1. sərbəst. boş. qutat.  

boşutqan  yumuşqan. müshil.  

boşutmaq  1. buraxmaq. boş buraxmaq. sərbəst buraxmaq. 1. 

yumuşaqlıq (ishal) vermək.  

boşvax  - bir fürsətdə, boşvaxda: bir arada.  

boşver  boş ver. salı ver. bırax.  

bot  1. büt. qorcaq. qurcaq. qurçaq. göyçək. sənəm. idol. 

heykəl. 1. potun.qonclu başmaq. kavala. kovala.  

bot {bod. ( y <> z <> d ) boy. boz}. 1. qamət. 1. toy quşu. 1. 

boy. uruq.  

bota  önlük. şal. böyük başörtüsü. (sıx toxunmuş yün qumaştan 

yapılan).  

botaq bodağ. boya.  

botana bodana. bildirçin.  

botluq boduq. ( y <> z <> d ) boyluq. boylu. bozluq. boylu. - dal 

boylu: dik uca boylu olan.  

botu  botuq. potuq. dəvə yavrusu.  
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botuq  1. ( y <> z <> d ) boya. boza. boyuq. rəng. qına. xına. 1. 

boto: dəvə balası.  

botuq  boduq.dəvə balası.  

botuq  potuq. botu. dəvə yavrusu.  

botumaq bodumaq. boyamaq. yapışdırmaq.  

botun  bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. 

bitləyin. bitmin. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. 

yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

botun bodun. 1. < bütün. hamı. barı xalq. millət. 1. boy. bozun. 

boyun. boyluq. tuy. tuz. el. xalq. millət. qovm. kütlə.  

- boyun ikindi: xalq birbirini.  

- budun başqanı. - bodun lu buqunlu. boyunlu buxunlu: elli 

günlü. evli eşikli.  

- bodun sezrəşdi: xalq dağılışdı.  

- boyun tərildi: millət yığışdı.  

- qadın boyun, tutcu dərlgən: qadın xəyləyi, həmişə bir yerə 

yığılır. - yazsın çavın boyunğa: yaysın səsin ellərə.  

- boyun ikindi: xalq birbirini.  
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botunlu bodunlu. boyunlu. boylu. elli.  

botur  bodur. külə. topul. - dənizli, sulu yerləri örtən bodur (külə, 

topul) ağaccıq: qaran.  

- çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə uzun olan, 

uşaq: biçimsiz uşaq. qısqamıt. qasqamıt.  

- yapışqan yapraqlı, bodur (külə yoğun) bitgi: qarağan.  

botur  bodur.< boğdur. qısa. güdə. külə. tıknaz. alçaq. boysuz. 

bıcıq. bıdıq. biçiq. tıqnaz. qıssa. paxla boylu. kiçik. 

bacaqsız. boysuz. qısa boylu. bücür. qıssa. ufaq təfəq. 

incik boncuq. incik mıncıq. qıssa. alçaq. tıknaz. tıxılmış. 

boysuz.  

botur bodur.1. alçaq. toqal. ösümsüz. qısa boylu. qatdır. 

sağlam. yapılı. topal. toqbay. alçaq. qıcır. qısa. qıdır. 

qısa boylu. baqa. tıq. şişman. 1. bükdür. qalın, yoğun, 

alçaq, qıssa, güdə olan. şişman. qanbut. 1. qıssa boylu. 

cılız: kosa. cılız. qırıq. külə: bodur ağac. bodur adam. 1. 

taquzmıq. taqzuq. toqsıq. ətinə dolqun.  

boturboylu bodurboylu. uca şişman.  

boturca  - qarabodurca: kiraz çeşiti 

boturqu bodurqu. bocurqa. qorxuluq.  
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boturluq  bodurluq. bücürlük. boysuzluq. qısalıq. qıssalıq. 

boysuzluq. qıssalıq. tıknazlıq. tıxılmışlıq. alçaqlıq.  

botut bodut. ərməğan. cehiz.  

bousu  qusl.  

boy bəy  oba başı.  

boy buxun  boyduruq.  

boy  - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var.  

- boydan baş: bitik. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. 

tükəl. tutuş. kəmallı. mükəmməl. kamil. 

- nərsəni, kimsəni qarşılamaq üçün yol boyu düzülmək: 

qaşşaq durmaq. qarşaq durmaq.  

boy  ( y <> z <> d ) bod. boz. 1. ulus. el. qəbilə. 1. qohum. 

əşirət. 1. yeyilən bir ot. poy otu. 1. sın. bos. - boylu boslu: 

sınlı:- boylu sınlı kişi: uzun boylu, heykəlli kişi. 1. turum. 

durum. uzunluq. 1. boyut. turq. ucalıq. - boy kim: elin nə. 

haralısan. - orta boylu, çiğinli döşlü. büktəl. 1. şö'bə. 1. sıra. 

silsilə. 1. uca. ucalıq. 1. boyunq. qədd. qamət. büküm. 

çalım. çəlim. əndam. 1. boy (bax > bodun). budun. bozun. 

boyun. boyluq. tuy. tuz. el. xalq. millət. qovm. kütlə. - 

boyu tüpi ər: külə ər. 1. ertəki. ertək. hikayə. nağıl. 1. uruy. 
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uruq. qəbilə. izqil. soy. döl. nəsil. quşaq. qısa boylu. 

alaşa. alçaq. yüksək olmayan. quma. soy. sinif. qəbilə. 1. 

uruq. uyruq. oymaqlar birliği. - boy boylamaq: birkimsənin 

soyun sopunu sayaraq öğmək: soy söyləmək. 1. əndam. 1. 

gövdə. bədən. vicud. əndam. - bütün boyum salmaqlayıb: 

bütün bədənim ağrır. - boy bos. boylu boslu. - boy buxun: boy 

bos. boy otu: şənbəllə. - boy bos: boy buxun. əndam. - boy 

göstərən: salun. jest. ədalı. salunlı. 1. qol. ayrıq. - boy başı: 

boy bəyi. - boy başqanı: boyalmış. bəy. 1. ölçü. dərəcə. 

ayar. - öz boyuva görə danış. boysuz çəksiz sözlər demək. 

1. batım. batma boyu. dərinlik. ümq. 1. ertəki. nağıl. 

hikayət. bir qonuda danışmaq. bir sözün boyunca, üzərə, 

üstündə danışmaq. 1. hamilə. şiş. qabar. kəpər. 1. 

uzunluq. yüksəklik. qıraq. qıyı. sahil. - çay boyu. - yol 

boyu. - dəniz boyu. 1. uzunluq. qıraq. 1. zaman. sürəsincə. - 

yıl boyu. - ömür boyu. 1. boya. rəng. 1. yataq. 1. uzunluq. 

tul. 1. yüksəklik. ucalıq. irtifa'. - ağacın boyu. 1. qədd. boy. 

1. uyqun uzunluq. - qadının gözəlliyi boyundanda asılıdır. 1. 

böyüklük. - malların hamısı bir boydadır. 1. bir elin 

oymaqlarının bəhəri. - boy bəyi. 1. uzaq. qıraq. bəid. - 
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boyu uzaq yer. 1. bos. boy ipliyi. boyluq. əriş. tar. dal. 

uruq. vuruq. ırıq. ılıq. ilik. bölük. şö'bə. iriş. əriş. uzunluq. 

muxalif. - sizə boy güclər. (# ən: muvafiq). - ən boy səslər 

toplusu. - boy demək: muxalifəçilik edmək. 1. xudpəsd. - 

təbrizlilər çox boydular.  

- boy atmaq: uzanmaq.  

- boylu boslu gənc: incə, uzun boylu, uyqun boylu. - dalyan 

kimi. - dalyan kimi qız.  

- çox uzun boylu olan kimsə: dallaq. sırıq.  

- dal boylum: uzun boylum.  

- qısa boylu, tıqnaz, topac olan: top topuz.  

- boy almaq: boyun almaq. tam boyunu tapmaq. gərəklidək 

uzanmaq. boyun ölçmək.  

- boyu uzun günlər.  

- boyun ölçüsünü almaq: çəkin həddin bilmək.  

- boy bos: qəd o qamət.  

- boy boy: dəğişik ölçüdə olanlar. - boy boy kişilər. - boy boy 

ağaclar.  

- əninə boyuna: əni qoni: ənği qoni: çoxdan çox.  

- oyandığımda, əni qoni gün yayılmışdı.  
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- bu gün əni qonuna soyuqdu.  

- boy atmaq: gəlişmək. yetişmək. böyümək. sivirmək. 

uzamaq. incə uzun olmaq.  

- bu cocuq bərk sivirdi.  

- gəlişmiş ağac.  

- boy qazandırmaq: boylamaq. uzatmaq.  

- boy qazanmaq: boylaşmaq. boylanmaq. uzamaq.  

- boyca: boyna: boyunca. boydan. - tarlayı boyca ölçmək.  

- boyca oğlan: yetişmiş, yetgin, boyun almış oğlan.  

- boyca ürəyin basmaq: güclə, ürəkdən söz vermək.  

- boy çəkmək: boy sürmək: boylanmaq. uzanmaq. ucalmaq.  

- boy göstərmək: çıxar, ləyaqət göstərmək.  

- boy vermək: kişi boyunda dərinliyində olan.  

- bir bucuq kişi boyu: bir kişinin yarım boyu.  

- boyuna ölçmək: boylamaq.  

- boydan boya, başdan başa gedmək. bir boya gedmək, 

uzanmaq. boylamaq.  

- boy başığa: əyin başına.  

- boy boy: boyça boyça. dərəcə dərəcə. boyda dəğişik.  

- boy boy: boyda dəğişik: boyça boyça. dərəcə dərəcə.  
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- yüksək boylu: soba. uca. daylaq.  

- qısa boylu: qıdır. bodur.  

- sırıq kimi uzun boylu: ulluqay. iri yapılı. dev anası.  

- boylu boslu: ösümlü.  

- boy duva: cin çarpmasından qoruması amacıyla cocuqların 

beşiğinə taxılan musqa.  

- qısa boylu: ösümsüz. bodur.  

- saç boyası: qaşlavuş.  

- sırıq kimi uzun boylu: saldır. şaldir.  

- uzun boylu: örikinə. uzun.  

- uzun boylu: qıla. sırıq.  

- boy bermək: uymaq. təslim olmaq.  

- boylu boslu: qaramlı. əndamlı. yaxışıqlı. heybətli. sanlı. 

şanlı. iri yapılı. quvvətli.  

- boy salmaq: təslim olmaq.  

boy  bos. 1.quşat. soy. qan. göbək. nəsl. bətn. zürriyyət. - üç 

göbək ötən dədəsindən qalıb. 1. boy şəkli. 1. yontu. 

yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq 

(< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. 

bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. 
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andaş. daşbiç. daşqar. heykəl. micəssəmə. abidə. 

1.qəbilə. tayfa. əsl. nəsəb. 1.biçi. biçim. bos. əndam. 

çalqat. çalçat. boyqat. 1." əbə " "abov" şaşırma, çaşmanı 

bəlirdən səs, ünləm. - əbə sən gedməmisən hələ. 1. 

nərsənin ən alt ilə ən üstünün arasında olan uzaqlıq. 

uzunluq. qamət. 1. qıra. qıraq. qıyı. yan. kənar. - ırmaq 

boyu getdik. 1. böyüklük. dərəcə. dərcə. 1. gövdə. gövrə. 

vicud. bədən. - boyu batası. boyu devriləsi. 1. bir soydan 

olan kiçik topluluq. - boy bəyi: topluq başlığı, rəisi. 1. bir 

elin, tayfanınqollarından hər biri. 1. nağıl. hikayə. 

dasdan. 1. boybos. qaqat. qamat. çapat. qamət. əndam. 

çalqat. çalçat. boyqat. 

- əniboyuna: eniqonu: iyicə. iyidən iyiyə. incədən incəyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə. 

- boy aynası: uzun ayna. 

- boy salmaq: boy çəkmək.  

- boy salmış: uzun boylu. 

- boy vermiş: baş çəkmiş. uca. ulu.  

- sınır boyu: sərhədd.  

- arpa boylu: qıssa boylu.  
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- biçimin, ən boyun ölçmək: çaplamaq. 

- bir boyda: boydaş. ələssəviyyə.  

- boy atmaq: boylanmaq. sərpilmək. sərvilmək. sivrilmək < 

salvarmaq. 

- boy atmaq: böyümək. boylanmaq. baynımaq. gəlişmək. 

sərpilmək. 

- boy göstərmək: ərzi əndam edmək.  

- boydan boya: başından sonuna dək: bir başdan bir başa.  

- boyu bosu yerində: iriyarı. qalavatlı. yapılı. dalyan kimi. - 

dalboy: incə geyinmiş. şik. 

- boyuna cızqılı olan: yol yol. çubuqlu. - boy ip: düzü ip. əriş. 

çözü. 

- boyundan böyük işlərə qalxışmaq: üsdəsindən gələ 

bilmədiyi işə çalışmaq.  

- boylu boyunca: bütün uzunluğu ilə. 

- boyun ölçmək: boylamaq.  

- boyunca gedmək: boylamaq. - boyu boyuna tuşu tuşuna 

uymaq: kəndi üçün uyqun olmaq. - boyu: - boylu boyunca: 

uzunluğunca. - boydan boya: bir başdan bir başa. - boya 

çəkmək: uzanmaq. - boy verməmək: (su) kişi boyundan dərin 

olmamaqq. - boy vermək: (suyun) dərinliyi kişi boyun aşmaq. 
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- boy sürmək: boyu uzamaq. - boy satmaq: boy demək. 

göstəriş yapmaq. - boy ölçüşmək: güc göstərişinə girmək. - 

boy boy: çəşitli böyüklük, netəlik. - boy bos: boyla belə 

onabağlı oranlar, ölçülər, tənasüblər. - boy güzgü: tam 

uzunluğu yansıdan, göstərən ayna.  

- çoz boy atmaq: çox uzamaq, uzatmaq. azıtmaq. 

- qısa boylu: bacaqsız. boysuz. kiçik. bodur.  

- uzun boylu: bacalı.  

- paxla boylu: koçok, qısa, bodur.  

- eni boyu bir olan dörtlü, biçim. dəğirmi: mürəbbə.  

- günboyu: gün boyunca.bütün gün.  

- günboyu: gün boyunca.bütün gün.  

- kiçik boylu: bardacıq. bardacıq. boğdacıq.  

- qısa boy kimsə: cücə. cüycə < kütcə. kiçik qalmış, 

gəlişməmiş. 

- üstüsdə gəldikdə əni boyu bir olmaq: birbirinə tutan, 

tutuşan. çaxışmaq.  

- nərsənin boyu: qıran > kəran. engirək. yanğıraq. yanaq. 

qıra. qıraq. yaxa.  

- boya boy: bu başdan ol başacanlı. qıran qırana: qırnaqdan 
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qırnaqa. kərandan kərana.  

- toxumada uzunlamasına boy ipləri: arış. əriş. çözgü < 

köçgü.  

- uzun boylu: uzab gedən. ağramçılıq.  

- eninə boyuna yazmaq, görsətmək, sunmaq, döşəmək: 

düşürmək. - bu iş üçün bir yaxcı yol döşəyəcəm.  

- eninə boyuna, salıb çıxma: təəmmül.  

- uzun düşündən sonra.  

- diz boyu: dizə dək dərinlikdə.  

- orta boy mıx: dolab çivisi. 

- bir boyda, şəkildə: əşbiçim. əşçap.  

- boy boy: yekə yekə. - onlar evlənibdə, boy boy uşaqları 

olubda.  

- igirmi dördlük oğuz boylarından biri: qara evli.  

- ''qayı'' boyuna bağlı, türkiyədəc suriyədə yayqın oğuz 

topluluğu: qarakeçili.  

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 

kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  
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- yol boyu: yolçuluq sürəsi.  

- su boyum qanadır: su boyumcadır, səviyyədədir.  

- boyuqluq. ucalıq. ucaqlıq. yuxarlıq. yüksəklik. irtifa'. 

mürtəfe'lik.  

- tördül: dördül: dördgən: dördyan: mürəbbə'. - əni boyu 

qırx arşın olan topraq, yer: dönüş. dönüm. - iki dönümlük 

yer sürdüm. 

- bir balaca doyu var, dünya boyu donu var.  

- bir ləpəcik boyudu, həm doğurar, həm boyadar, həm 

dolayar, qoparar. (kişi gövdəsində olan bacalar). 

- boy artırmaq: boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. 

aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, 

həddən çıxmaq, aşmaq.  

- gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.  

- iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək: dənəmək. sınamaq. qantarlamaq. qıntarlamaq. 

qındara çəkmək. qındıra çəkmək. qantara çəkmək.  

- nərsənin boyun kəsməmək üçün, ucun qıvırıb tikmək: 

qəddəmək. qatamaq qadamaq. qıytamaq. qıyıqlamaq. 
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qıvırtmaq. qıvrıtmaq.  

- yol boyu. yol üstü: keçit yeri.  

boya  1. ( y <> z ) boza çüvüt. süyüt. suyut. rəng. boyuq. 

boduq. önğ. çalı. tüka. tülük. - nə tülük atdı o. 1. don. tüş. 

1. boqam. qır. rəng. üzün rəngi. anğ. ənğ. bəniz. - qara 

ənğli. - buğday ənğli. 1. yaldız. rəng. 1. alçı. - alçı daşı: 

yandırılıb alçı yapılan daş. 1. qurm. qır. 1. ışıq. 1. çivit. çıvıt. 

çük. keyvə. rəng. - qara çük. - al çük: qızıl çük. - boya 

almış: boyqır. boyanmış. rəhlənmiş. 1. bodağ. enəğ. ənəğ. 

tin. tuz. toz. rəng. 1. çalı. ön. önğ. çüvüt. süyüt. suyut. 

tülük. tü. rəng. - boyaş: bir rəngdən. - boyaş atlar: bir tülük 

atlar. - nə tülük atdı o. - boyaq boyaş: ənliq qirşan. boya 

xına. 

- qoyu al don, boya: kürən (at) 

- mat boya: kas boya: şavsız. bulaşιq. veyran. unqundal.  

- türünci qızıl boya: axşam günəşi.  

- üz boyası, üzün rəngi. - bənzi atmaq: bənzi uçmaq: bənzi 

pozulmaq: sararmaq.  

- aşı boyası: duvarı boyamaqda, işlənən qırmızı, sarı topraq.  

- boya atmaq: solmaq.  
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- açıq qara boya: kəstana qarası.  

- qan kimi al boya: qına. hına. həna.  

- qara boya: zac yağı.  

- qızıl boya: qırmız.  

- qurum boyası: is qarası.  

- tutqun boya: çala ağ. kölgəli ağ.  

- aşı boya: boyamada işlənən sarı al toprağ.  

- boya ağacı: qabığını boyaçıların işlətdiyi bir çeşit qayın 

ağacı.  

- boya solmaq: küsmək. beziqmək.  

- küsturmək: soldurmaq. beziqdirmək.  

- boyası qaçmaq: bozlanmaq. bozarmaq. solğunmaq. 

tutulmaq.  

- qoyu boya: yanığ. tünd. - yanığ boya. - yanığ qara.  

- tumuq boyalı: pozlu. mat. donuq.  

- boyuna uzanmış: sıra. boyuna uzanmış. - sıra duvar. sıra 

ağacları.  

- bir başdan bir başa: bir ucdan bir uca: bir yandan bir yana.  

- boya almaq: boyanmaq.  

- boya vurmaq: boyamaq. boya sürmək.  
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- sarı boya: çöhrəyi.  

- göy boya: çivit.  

- boya sürdürmək: boyatmaq. təlvin edmək.  

- boyaçı küpi: bərk çabuq, qolay yapılan basma qalıb, başdan 

savma işdən söz edəndə deyilir. - boyaçı küpü deyil ki.  

- göz boyamaq: aldatmaq.  

- dəğişik boyalı, rəngli mər mər: sumağı. - sumağı daş.  

- qara boyalanmaq: qərəlmək. qararmaq. qaralmaq. - üzü 

düdlə qaraldı. - bunu qarat: qara rənglə.  

- qara boyalı edmək: - qərətmək. qarartmaq. qaratmaq. əlləri 

düdlə qərərtdi. - bunu qarat: qara rənglə.  

- qarailə qızıl arasında olan boya, don: turi. duri. - yağız 

duri. - kəstana duri. - açıq duri. - xurma durisi.  

- topraq boya: topraq rəngi.  

. göyümtül yəşil boya: böcək qabuğu.  

- canlı rəng: cinqil. parlaq. gözalıcı. - qarışıq rənglı. ala qula. 

alacalı. alacalı bulacalı.  

boya  1.aşıboyası: qoyu, qırmızı, yapışqan topraq. 1.dış 

görnüş. göstəriş. aldatcı görnüş. 1.don. rəng. günə. - 

açıq, soluq, qoyu don. 1.rəng. bəniz. məniz. 1.sürünc. 
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sürənc. sürüş. cohər.  

- hər boyuya girib çıxmaq: qalmasın işlərlə uğraşmaq, 

görünmək.  

- hər boyayı boyadı, qaldı fındıq boyası: önəmsiz nərsələrlə 

uğraşmaq. 

- qara boya: dəmir əkşidi. sülfirik əkşidi. dəmir sulfat. sülfirik 

əsidi. zac yağı.  

- qoyu boyalı kavağ çeşiti: qarakavağ.  

- boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara 

üstünə, yox boya, aca verdin, ver doya.  

- qara ilə qırmızı arası boya: qaramtıqqızıl. qaramtıqızıl. 

qaramıtqızıl.  

- qara qəhveyi boya: palıt boyasıl.  

- iri, palıt boyasıl göz: qaramıq. qaramuq.  

- kül boyalı: külsüm. - külsüm, ağ qara, uzun quyruqlu, 

sərçə dək bir quş: qar cücəsi.  

- uzaqlıq, qaranlıq sonucu olub, nə olduğu iyi seçilmiyən, 

bəlli bəlirsiz, qoyu tüstü boyalı nərsə, biçim: qaraltı. - biraz 

sonra, atlıların qaraltısı seçildi.  

- ağ səpgilli görnüş, dəri, boya, don: qaryağdı.  
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- qoyu, tünd boz boya: qara ala. qarala.  

- üz rəngi: pambıq boyası: ət rəngi. açıq qırmızımtıl boya.  

- yoğur boya: xəmir kimi yumşaq boya.  

- göysil, yaşılsım boya: çaxır.  

- göydaş boya: göyüt. göy. lacvərd. çivit.  

- dodağ boyası: al qırmızı.  

- ən açıq boya, rəng: ağ.  

- dürlü boyalı kilim, geyim: cicim. cecim.  

- çiğ boya: gözə çarpan, gözü incidən boya.  

- ana boya: qırmız. göy. sarı.  

- duman boyalı: qoyu toz, kül rəngi.  

- açıx göy boya: dəniz köpüyü.  

- boyası atmaq, solmaq: ağarmaq. bozarmaq.  

- boyası atmış: solukmuş, solmuş.  

- dəğişik boyalı, rəhli: ala. rəhbərəh. 

- yaşıl göy boya: çatırıq. çadırıq ( < çadır: göy).  

- qırmızımsı sarı boya: tutuburnu.  

- qarışıq çiğ boyalı: alacalı bulacalı. bulqurla məcüməklə 

qarışıq pilov.  

- qonqırı boya: qəhveyi.  
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- qoyuq, quyuq boyalı: tinli > dəmli. tinlənmiş. tinlənmiş. 

- qoyu boya, günə, yağız, rəng: çiqrə.  

- solub boyası atmaq: ağarmaq.  

- yağlıboyada işlənən kətən yağı: bəziryağı. 

- üz boyası, rəngi: bəniz. məniz.  

- rəngi sararmaq: bənzi uçmaq: bənzi atmaq. 

- topraq, külsi boya: boz.  

- yaşıl mor ortamı (arasında) parlaq boya: böcəkqabığı. 

- boya atmaq: rəngi solmaq. - boya vurmaq: boyamaq. 

- boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara 

üstünə, yox boya. 

- boyanın, nərsənin qabığı pul pul olub tökülmək: 

kövşəmək. köğşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

- günəş altında boyaların solması: gün çalmaq.  

- qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz: gəlinalı. allıq. ənlik. 

- yaşıl, göy, ətrəngi arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya: 

gövərçingöğsü: gövərçinboynu.  
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boyacaqöqü  boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl kök. qızıl boya. boyalıq 

kök. kökboyası. bu bitginin kökündən qırmızımtı alsarı 

boya alınan bitgi.  

boyacı  boyaqçı. 1. küpçü. rəhçi. 1.boyayan. boyar. 1.nəqqaş. 

rəssam.  

- boyaçı küpü: tələsik yapılmış basmaqalıb nərsə. 

- göz boyacı: bir qolaylı işi, dolaylı göstərən.  

- boyaçı kökü: boyaca kökü. qızıl kök. qızıl boya. boyalıq kök. 

kökboyası. bu bitginin kökündən qırmızımtı alsarı boya alınan 

bitgi. 

boyaçı  - göz boyaçı: üstün görü işləyən. üstün gör işləyən. başı 

soyuq. yaldızçı. yalandan işçi. solayçı. qolayçı.  

boyaçılıq  boyama.  

- otaçılıqda, boyaçılıqda işlənən saqqız çeşitlərindən: 

qardaşqanı ağacı.  

boyaqçı  boyaçı. küpçü. rəhçi.  

boyaqçı boyağçı. səpici.  

boyalamaq  boya sürmək. ləkələmək.  

boyalar  boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən adar: - ağ: 

günəy. güney. cinub. - qızıl: doğu. məşriq. şərq. - sarı: batı. 

məğrib. ğərb. - qara: quzəy. şumal.  
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boyalı  1.boyas. rəngi. - kül boyas: tozav > tovza. > tovsi > tusi. 

tozsı. 1.enğli. ənğli. enli. ənlik kirşanlı. bənizli. rəhli. 

- göyə uçurlan, boyalı ışıq saçan fişək: tün fişəyi. 

- qaratoyuqgillərdən, qara boyalı ardıc quşu: qara bağal.  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

- neçə boyalı dəğərli, sərt, oymağa əlverişli daş: çapa. 

qama. 

boyalı  sırma. sırlı.  

boyalıq  - boyalıq kök: kökboyası: bu bitginin kökündən qırmızımtı 

alsarı boya alınan bitgi. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl kök. 

qızıl boya.  

boyalmış  boy başqanı. bəy.  

boyama  boyaçılıq. - göz boyama: şö'bədəbazlıq. 

- min kərə boya, min kərə bəzə, dünənki köhnədir, bu günkü 

təzə.  

boyama  saxta. yalan.  

- göz boyama: tobalaq. aldatmaca. 

- göz boyama: bəzək. yalandan iş. yaldız. üstün görü iş. üstün 
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gör işləmə. solaylama. qolaylama. - onun diplomu bir 

yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız. 

boyamaq  1. bozumaq:- parçanı boya: barçını boyur. 1. suvamaq. 

bulamaq. çapturmaq. 1. bulatmaq. kirlətmək. pislətmək.1. 

rəh qoymaq. taslamaq: toslamaq. sıyğamaq. 

sıyağlamaq. 1. sırlamaq. rəhləmək.  

boyamaq  1.azarlamaq. paylamaq. ağzına gələni söyləmək. gözün 

yumub ağzın açmaq. 1.rəhləmək. 1.sırlamaq. rəhləmək. 

boyamsı  boyasın. alacalıq. rəhbərəng.  

boyanan  boyqaqan.  

boyanıq  boyunaq. sürəkil. duramlı. düzəli. monton. yeknəsəq. 

birsayaq.  

boyanma  donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. 

naxışlanış. naxışlanma.  

boyanmaq  1. boynamaq. uzanmaq. ərişmək. ulaşmaq. 1. 

bulanmaq. aludə olmaq.  

boyanmaq  donanmaq. donalmaq. nəqqaşlıq edinmək.  

boyanmış  boyqır. boya almış. rəhlənmiş.  

boyar  1. bəy. ağa. 1. bəyə dəğər, ayid. zəngin. əşraf.  

boyar  boyayan. boyacı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

boyas  boyalı. rəngi. - kül boyas: tozav > tovza. > tovsi > tusi. tozsı.  

boyası  kökboyası.boyalıq kök. bu bitginin kökündən qırmızımtı 

alsarı boya alınan bitgi. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl 

kök. qızıl boya.  

boyasıq  alavala. alaqula. alabula. nimrəng. xallı mallı. bənəkli.  

boyasıl  - iri, palıt boyasıl göz. (qara qəhveyi boya): qaramıq. 

qaramuq.  

boyasın  boyamsı. alacalıq. rəhbərəng.  

boyasınmaq  alacalanmaq. rəhbərəng olmaq.  

boyasız  - dəri, qıl boyasızlığı: ağşar. çapar.  

boyasız  buval. boğal. boğul. boğqal. soluq. rəngsiz.  

boyaş  bir rəngdən. - boyaş atlar: bir tülük atlar.  

boyat  baytaq. allah. taq. tağ.  

boyatar  - bir ləpəcik boyudu, həm doğurar, həm boyadar, həm 

dolayar, qoparar. (kişi gövdəsində olan bacalar). 

boyatım  bax >. boyatma.  

boyatış  bax > boyatma.  

boyatma  boyatış. boyatım. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. 

ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. 
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osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. yaprama. 

yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. 

ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. 

gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. 

ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.  

boyatmaq  1.donatmaq. donamaq. donatlamaq. nəqqaşlıq edmək. 

1.rəhlətmək. 1.böyümək. gəlişmək. yetişmək. inkişaf 

edmək. ilərləmək. genişləmək. 

boyatmaq  boya sürdürmək. təlvin edmək.  

boyav  rəng. boya.  

boyavlu  rəngli.  

boyayan  boyar. boyacı.  

boybaş  1. boydaş. başayaq. başdan başa. uzunasına. 1. 

saçbağa bağlanan bəzəkçil parça.  

boybos  boy. qaqat. qamat. çapat. qamət. əndam. çalqat. çalçat. 

boyqat.  

boyca  boyna. boyunca. boydan. uzuna. uzana. uzuca. - tarlayı 

boyca ölçmək. - bulvar boyca ağac tikmək.  

boyca  uzunluğuca.  

boyça  boyça boyça: boy boy. dərəcə dərəcə. boyda dəğişik.  
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boyçul  bosboyçıl. gopturmaçı. məddah.  

boyınsınıv  (boyun qoymaq) könükmək. öyrəşmək. alışmaq. iyələşmək.  

boyqaqan  boyanan.  

boyqat  çalqat. çalçat. 1. qəddi qamət. qaqat. qamat. çapat. 

qamət. boy. boybos. biçi. biçim. şəkil. bıçın. biçim.1. 

çalım > çəlim. boy. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. 

yapı.yapıt. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. 

gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

boyqır  boyanmış. boya almış. rəhlənmiş.  

boyqul  boylu. uca. ucaqlı. yuxar. yüksək. irtifa'lı. mürtəfe'. 

boyquşmaq  böyüklənmək. qabarışmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. 

daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 

öğüngəşmək. öğünüşmək.  

boyqüzgü  boygüzgü.böyük ayna.  

boyla  rütbə adı.  
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boylamaq  1. boydan boya, başdan başa gedmək. bir boya 

gedmək, uzanmaq. 1. boyuna ölçmək. 1. qırağından 

gedmək: şəhəri çayı boylamaq. 1. boyun ölçmək. 1. 

boylu boyuna uzalnısına sürəkli izləmək. 1. höküm 

sürmək. 1. uzatmaq. boy qazandırmaq. 1. boyuna 

ölçmək. 1. tabe‟ qılmaq. əmri altına almaq.  

- boyuna gedmək: uzanmaq. 1. şişirmək. xudpəsdlik 

edmək. - təbrizlilər çox boylallar.  

boylamaq  1.boyunca gedmək. uzanıb gedmək. boyun ölçmək. 

1.ölçmək. - cəhənnəmi ölçmək: tamı boylamaq. ölmək. 

1.nərsə ilə sürünmək. keçirmək. yaşamaq. - türmə 

boylamaq. - acı günlər boylamaq. - kimlərinən bu yaşamı 

boylayacağın, bəlli deyir. 1.nağıl, hikayə, dasdan 

söyləmək.  

boylan  adına dəğər, layiq.  

boylanmaq  boslanmaq. 1.boy atmaq. sərpilmək. sərvilmək. sivrilmək 

< salvarmaq. 1.uzamaq. uzanmaq. 1.boy atmaq. 

böyümək. baynımaq. gəlişmək. sərpilmək. 1.yellənmək. 

şişinmək. 1.sərpilmək. ucalmaq. 1.uzanmaq. 1. 

yüklənmək. hamilə olmaq. gəbə qalmaq: gəbələnmək. 
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boylanmaq  boylaşmaq. uzamaq. boy qazanmaq. foslanmaq. 

boslanmaq.  

boylantırmaq boylandırmaq. boylatmaq. uzatmaq. boy qazandırmaq.  

boylaşmaq 1. boy ölçüşmək. boy boya gəlmək.1. boylanmaq. 

uzamaq. boy qazanmaq.  

boylaştırmaq boylaşdırmaq. 1. boylatmaq. uzatmaq. boy qazandırmaq. 

1. boy boy ayırıb düzənləmək.  

boylatçılıq  böyütüçülük. ullaqçılıq. ullatçılıq. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. 

atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. 

ötşürçülük. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. 

qatmaçılıq. əkməçilik. mindiriçilik. mubaliğəçilik. 

iğraqçılıq.  

boylatı  böyütmə. böyütü. abraq. apraq. abartı. abartma. 

qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. ötrəç. 

ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. 

ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.  

boylatmaq  istəmədiyi, bəğənmədiyi yerə göndərilmək.  

boylatmaq  uzatmaq. boylandırmaq. boy qazandırmaq.  
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boylı  1. boslı. 1. elli. - qorqan boylı: qorqan elli: qorqan elindən 

olan.  

boylu boslu  dağaza. yüksək. dalyan kimi.  

boylu buxunlu  çəlimli. çalımlı. cüssəli. əndamlı.  

boylu  ( y <> z <> d ) 1. bodluq. boyluq. bozluq. - dal boylu: dik 

uca boylu olan. 1. 1. < boyaq. sırlı. gizli. 1. barlı. yüklü. 

hamilə. 1. soylu 1. yaxışıxlı. 1. böyürlü. bögürlü. (heyvan 

üçün) yanlı yanaqlı. uzun. 1. gəbə. boğaz. boğuz. yüklü. 

hamilə.  

- boylu boslu: əndamlı. görgünclü. görümlü. iri yapılı.  

- sırıq kimi uzun boylu. qılla.  

- sırıq kimi uzun boylu: qonda. iri yapıl. 

boylu  1. boyqul. uca. ucaqlı. yuxar. yüksək. irtifa'lı. mürtəfe'.1 

şəsli. heykəlin şax, dimdik tutan kimsə. qotduraq. > 

qaddıraq. qədli. qamətli. 1.boğazlı. gəbə. yüklü. aylı. 

hamilə.  

- topacıq boylu: yusyumru gövdəli. 

- boylu boslu: boyca uzun, uyqun, göstərişli.  

- uzun boylu, biçimsiz nərsə: dəvə kimi. 

- qatı boylu: çox uzun, uca.  
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- qatı boylu: çox uzun, uca.  

- qısa boylu: götdən bacaqlı.  

- qısa boylu qadın: qadaq. qadalaq. 

- boylu boyunca: təfərrüatilə. ayrıntılarla. ayrıntılariylə. 

ayrıntılarıyla birlikdə. çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.  

- boylu boyuna: təfsilatlı. ayrıntılı. uzun uzadıya. təfərrüatlı.  

- boylu boyunca:( - güclü vurqu ilə, boylu boyunca yerə 

sərilmək: iki səksən uzanmaq).  

- gəlişməmiş, olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan: 

qabax. qabaq. kədu. 

- güdə boylu, pis qoxulu ot: qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa 

qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar.  

- iri boylu boslu: boyrat. qabadayı. qatraq. qaba. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. qırıcı. 

- kiçik, orta boylu, ağzı geniş qab: kavanoz.  

- orta boylu, kiçik təpəli çivi: qarcığa. qarcıfa.  

- orta boyutlu, boylu, biçimli: çaldanğ. çaladanğ.  

boyluq  - qısa boyluq: kütcəlik > cüycəlik. cücəlik.  

- boyluluğa gərəkən sürə bitmək: günün doldurmaq. günü 
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gəlmək. günü yetmək. günü dolmaq. - günü dolmamış, 

doğulan uşağa "düşük" deyilir.  

boyluq  ( y <> z <> d ) boyun. bodun. budun. 1. bodluq. bozluq. 

boylu. - dal boylu: dik uca boylu olan. 1. boy. bozun. tuy. 

tuz. el. xalq. millət. qovm. kütlə. tuz. tuy. budun. boy. 

bozun. boyun. boyluq. el. xalq. millət. qovm. uzunasına 

olan, görünən nə. - dal boyluq: uzun boylu qız. 1. uzun. 1. 

davamlı. 1. boy ipliyi. əriş. tar. 1. tel. tar. dar. sim. ip. sap. 

əriş. ərsiman. ərisman. risman.  

boyma dərən  qadaqaytaran. (> buyemadəranfar).  

boymaşmaq  dolaşmaq. açılmamaq (ip kimi nərsələr. işlər). qarışmaq. 

boymul  moymul. 1. boynunda ağlıq, boya tuğu olan nərsə. 1. 

boynu həlqə kimi başqa rəngdən tuğlu olan quş. heyvan 

1. doğan soyundan yırtıcı bir quş. 

boyn  boyunə. əmanət. girov.  

boyna  boyca. boyunca. boydan. - tarlayı boyca ölçmək. - bulvar 

boyna ağac tikmək.  

boynaq  asav. ası. coşqun. oynaq. xuysuz (oynaq at).  

boynaq  boğnaq. boğğan. boğun. 1. dağ boynu. bələn. bel. 1. 

ilana ağı verən kələr. yarpız. 1. ağı. zəhər.  
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boynalan  boynalar.boyunlanan. boyunlanar. boynəğən. boynəğər. 

başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. 

qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. 

uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

boynalar  boynalan.boyunlanan. boyunlanar. boynəğən. boynəğər. 

başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. 

qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. 

uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

boynalım  boynalış. boynalma. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. 

çöküş. çöküm. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. 

yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. sınma. 

sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. 

tanım. iqrar e'tiraf.  

boynalış  bax > boynalma.  

boynalma  bax > boynalım.  

boynalmaq  boynanmaq. boyunlaşmaq. boynuna almaq. boyun 

əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. 

yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. 

e'tiraf edmək: iqrar edmək. 
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boynalmaq  boyun olmaq. ötəvlənmək. ödəvlənmək. öhdələnmək. 

zəmməsinə götürmək.  

boynalmaz  boyunlanmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. 

qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. 

asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

boynamaq  1. boynağılıq. boyuna qalxmaq. yoldan çıxmaq. 

haşıramaq. qudurmaq. itaətdən çıxmaq. həşərlənmək. 

diklənmək. aşırlanmaq. aşralıq. xuysuzluq. 1. boyuna 

almaq. alışmaq. boyun qoymaq. qəbul edmək. 1. 

qurralmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. məğrur olmaq. 

dikbaşlanmaq.  

boynanma  bax > boynalma.  

boynanmaq  boynalmaq. boyunlaşmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. 

köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. 

yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf edmək: 

iqrar edmək. 

boynaşlıq  tapı. tabi. taplağ. tablağ. rizayət. razılıq. qəbulluq.  

boynatdırmaq  boyununa qoymaq. ötəvləndirmək. ödəvləndirmək. 

öhdələndirmək. zəmməsinə qoymaq.  

boynatmaq  dikbaşlılıq editmək.  
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boynəqən  boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. boyunlanan. 

boyunlanar. boynalan. boynalar. qulaqalan. qulaqalar. 

qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. 

tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

boynəqər  boynəğər. boynəğən. başəğən. başəğər. boyunlanan. 

boyunlanar. boynalan. boynalar. qulaqalan. qulaqalar. 

qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. 

tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

boynəqməz  boynəğməz. başəğməz. boyunlanmaz. boynalmaz. 

qulaqlanmaz. qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. 

tabınmaz. uymaz. asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

boynıra  boyun üzərinə.  

boynu bükük  yerqin. hüzünlü. bitgin. yerə baxan. məhzun.  

boynuəğik  boynu əğik.əğikboyun. başəğən. enişiq. enişik. yenişik. 

yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. 

əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. 

uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. tabe'.  

boyotu  şənbəllə.  

boyrat  iri boylu boslu. qabadayı. qatraq. qaba. qaşqal. çaşqal. 

biçimsiz. qırıcı. böyük. ağınğ. yekə. böyük. ulu. uca. ücə. 
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yücə. yüksək. ala (# bala). iri aşılı. iri. kavlava. kallava. 

ulu. iri. cüssəli. boyrat. möhtəşəm. başbuğ. yol atası. 

bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. elbaşı. 

eləbaşı. rəhbər. ağır. kapital. kübar. gurba. yekə. 

ullağan. ullaqat. ulaqan. pir. buğ. yekə. gop. iri. ulu. uluğ. 

kalan. uca. əzəmətli. uzraq. yekə.  

boyratım  bax > boyratma.  

boyratış  bax > boyratma.  

boyratma  boyratış. boyratım. ilətmə. ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. 

başçılıq. aparma. aparış. aparım. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik.  

boysaq  asav. asi. sərkeş.  

boysan  gərdənkeş. asav.  

boysan  yaxışıqlı. heybətli.  

boysanan  boy deyən. ötən. ötgəş.  

boysanğan  boyunduruqlı.  

boysanıc  boysanma. boysanış. ösüş. ösüc. ösünc. ötgəyişmə. 

ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. 

qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. boysayış. 

rüşd. tərəqqi.  
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boysanım  bax > boysanma.  

boysanış  boysanma. 1. boysanıc. bax > boysanma. 1. boysantı. 

boysanım. uzatı. uzatış. uzatım. uzantı. uzantış. uzantım. 

uzanma. uzanış. uzanım. 1. ululuq. ulumsulıq. badlanış. 

mənlik. danqarış. kibr.  

boysanma  boysanış. 1. boysanıc. ösüş. ösüc. ösünc. ötgəyişmə. 

ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. 

qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. boysayış. 

rüşd. tərəqqi. 1. asavlıq. gərdənkeşi. 1. boysantı. 

boysanım. uzatı. uzatış. uzatım. uzantı. uzantış. uzantım. 

uzanma. uzanış. uzanım.  

boysanmaq  1. fəxr eləmək. boysandıraq. boydemək. ayınmaq. 

şişmək. özünü övmək. ulusaymaq. 1. qatmaq. qιlιşmaq. 

günmək. 1. batırlanmaq. şişmək. yürəklənmək.  

boysanmaq  1.boy göstərmək. 1. şişinmək. şişmək. söykənmək. 

dayanmaq. - özünə, gücünə boysanıb tərs işləmək: su' 

istifadə edmək. 1.boy artırmaq. boy çıxartmaq. aşırınmaq. 

aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, 

çəkdən, həddən çıxmaq, aşmaq. 
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boysantı  boysanma. boysanış. boysanım. uzatı. uzatış. uzatım. 

uzantı. uzantış. uzantım. uzanma. uzanış. uzanım.  

boysınmaq  riayət edmək. boyun olmaq. baş əymək. bəkinmək.  

boysız  boydan qıssa.  

boysunmaq  1. tabe olmaq. uymaq. boyun qoymaq. 1. uymaq. 

bağımlı olmaq.  

boysuz  1.alçaq. bacaqsız. qısa boylu. kiçik. külə. güdə. qısqa. 

qısa. qıssa. boğdur > bodur. tıknaz. tıxılmış. 1. qısıq. 

qısaq. qıtıq. qıtaq. güdə. qotuq. qodux.  

boysuz  qısa. budur. bodur. kütə kültə. bacaqsız. alçaq.  

boysuzluq  qıssalıq. bodurluq. qısalıq. tıknazlıq. tıxılmışlıq. alçaqlıq.  

boytaq  boydax. subay. soyut. tək. yalnız. sərbəst. mücerred.  

boytan başa boydan başa. baştan ayağa. təpədən dırnağa. baştan sona.  

boytan boydan. boyca. boyna: boyunca. - tarlayı boyca ölçmək. - 

bulvara boydan ağac tikmək.  

boytaş  boydaş.1.bir boyda. ələssəviyyə. 1.tayfa tırıq. qohum. 

qatnaş. qatım. əş boylu. əkran. 

boytaş boydaş. 1. boybaş. uzunasına. başdan başa. başayaq. 

1. tikələş. bərəbər. 1. yaşdaş. yaşıt. taydaş. əqran. 

əmsal. - boydaşı qızlar ilə. 1. boyu bir. aynı boydan.  
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boyturuq boyduruq. boy buxun.  

boyuca  halda. boyucan. yügürük boyuca. yatırkən boyuca.  

boyuq  ( y <> z ) boya. boza. boduq. rəng.  

boyuqluq  boy. ucalıq. ucaqlıq. yuxarlıq. yüksəklik. irtifa'. 

mürtəfe'lik.  

boyulamaq  qafa sallamaq. təsdiq edmək.  

boyum  - boyum soyum qurusun, mən çəkilməm, çəkərim: mən 

qaçmaram, dözərim.  

- boyumu üzüyün tozu qondu (qapdı). (üzüq: həsrət. 

üzüyün: həsrətivin).  

- boynu yoğun: ənsəsi qalın.  

- boynun yoğunlatmaq. işsiz gücsüz, dinc yaşamaq ənsə 

yapmaq.  

- boynun arxası: ənsə. ensə ənğsə. yal. yengsə. 

- boynuna minmək: ənsəsinə minmək: bir işi qılmağa 

gücləmək. darıtmaq.  

- boyun qaçırmaq: buruq, dönük vermək. ərinmək. arınmaq. 

qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. 

üşənmək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 
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- boyun olmaq: enikləmək. yenikləmək. itaət edmək.  

- boyun, müti' olmaq gəm almaq. - boyun, müti' olmamaq: 

gəmi acıya almaq.  

- boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr: 

asdal. yasdal. asqal. yasqal.  

- iş boynuna, başa, ayağa düşmək: kəndisi çözməyə 

gərəkinmək. kəndisi uğraşmaqdan başqa yolu qalmamaq.  

- bir görəv, birisinin boynuna düşmək: birinə iş düşmək. - 

bu evdə aşçılıqdan (aşpazlıq) sənə iş düşməyəcək. - işləri 

aramızda böldülər, mənə çox ağır iş düşdü. 

- gövərçinboynu: gövərçingöğsü: yaşıl, göy, ətrəngi 

arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya.  

- itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq: ıltar. 

yıltar. 

- boyun olmaq: öhdədar olmaq. - bu işə boyun olmağın 

(öhdədar olmağın) nə olduğun dedikdə, o ipləmədi.  

- boynu qınına girmiş: qınıq.  

- boynu qınına girmiş: qınıq. - qınıq keçini qurt yemiş: qıssa 

boyun.  

- boynu yoğun: ərçomaq > nərçomaq.  

- boynuna almaq boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. 
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boyun əğmək: köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. 

yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf 

edmək: iqrar edmək. 

- boyun almamaq: boyununa almamaq: yatsımaq > 

yadsımaq. yatırmaq. yaşırmaq. danmaq. tanımamaq. 

saxlamaq. saklamaq. gizləmək. inkar edmək. - gördüyün 

yatsır, görmədiyin yaxır (suçlur. ittiham edir). - çirkin görsə, 

gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı. - iyilikləri yatsama, 

olmamışı qansama (düşünmək istəmə.  

- boyun almazmaq. boyundan atınmaq: gizlənmək. 

yatsınmaq > yadsınmaq. yatrınmat. yaşrınmaq. danınmaq. 

tanımazmaq. saxlamaq. saklanmaq. inkar edinmək.  

- boyun atqısı: qaçqol. qaşqol. boyunqat. boğqat. bobağ. 

boyunbağı. boyunçatı. 

- boyun burmaq: boyun tovlamaq. mahana, bahana 

gətirmək. qaçınsamaq. pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq. 

üzr istəmək. e'tizar. 

- boyun əğmə: diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. 

yeniliş. uyma. müti', təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.  

- boyun əğmək: baltanı bıraqmaq. təslim olmaq.  

- boyun əğmək: qanıqmaq. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. 
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- boyun olmamaq: qaqrınmaq. qaqrışmaq. qoğrışmaq. 

qaçrınmaq. çikrinmək. təmbəlləşmək.  

- boyun sıracası, düzməsi: gəlincik.  

- boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə: çığac. çığaz. çığaş. 

(< çıxmaq). quvatr.  

- itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: 

qatana. qadana. 

- qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı: ibriq. qarsoğudan: 

sürahi.  

- uzun boyunlu, qulpsuz tüng, parç: qarava. kalaba. 

qarvalaq. qarvaki.  

- ( qarqış sözü): - boyun soyun qurusun.  

boyun  - çiyinə, boyna, qola salınan salıq, şal: atqı.  

boyun  boğun. (bax > bodun). boyın. 1. boğ. boğun. boğurdaq. 

vicud. varlıq. ənsə. 1. boy. boy buxun. uzunluq. qol. 

uzan. uzun. qədd. 1. bodun: xalq. millət. 1. boyn. 

əmanət. girov. kəfil. - boyun olmaq. boynuna götürmək. 

kəfil olmaq. əl tutmaq:- o mənə əlin tuddu. 1. dəsdə. - bıçaq 

boynu: bıçaq dəsdəsi. - boyuna almaq: boynamaq. alışmaq. 

boyun qoymaq. qəbul edmək. -boyun burmaq: əf diləmək. 

əyilmək. sunmaq. sınmaq. - boyun çəkən: boyun dartan. 
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inatçı. qaçan. qaçınan. - boyun əğmək: tablamaq. taplamaq. 

tapmaq. isdəmək. razı olmaq. ibadət edmək. - boyuna 

qalxmaq: boynamaq. yoldan çıxmaq. haşıralıq. həşərlənmək. 

diklənmək aşırılanmaq. aşıralıq. xuysuzluq. -boyun qoymaq: 

alışmaq. iyələşmək. könükmək. boyınsınıv. boynamaq 

(qanuna. işə). boyuna almaq. qəbul edmək. -boyun olmaq: 

ram olmaq. dincəlmək. tınqdav. boysınmaq. bəkinmək 

könüvmək. 1. {boynun arxasına "ənsə", önünə "boğaz" 

deyilir}. boynun kökü. hər nəyin qalın yeri: yal. 1. qabların 

dar, uzun bölümü. - sürəhi boyunu. 1. təəhhüd. 

məsuliyyət. - bu iş mənim boynuma. 1. təsdə. dəsdə. 

tutamaq. sap. orum. hörüm. örum. hörüm. urum. kəsim. - 

bir örüm ot: bi örum ot. bir oraqta biçilən ot. 1. tutamaq. 

dəsdə. sap. - qılınc boynu. - pıçaq boynu. 1. el. toplum. 

millət. 1. boyluq. budun. boy. bozun. tuy. tuz. el. xalq. 

millət. qovm. - boyun bağ: boyun bağı: boyunluq. bağan. 

toqa. - boqmaq. boyun umar. - boyun dəğəri başınan, yerin 

dəğəri dağınan. - boyun qondu: el köçdü. 1. qonqa. gərdən. 

- boyun atqısı: çal. şal. çəlmə.  

- suçluların boyunlarına vurulan qalın tumruq: qanğ.  
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- quşun boyun həlqəsi: qamut. hamut.  

- boyna almaq: zamin olmaq. mütəəhhid olmaq.  

- boyun əğmək: boyun bükmək: yalvarmaq.  

- boynı əğri: möhtac.  

- boyun olmaq: boynalmaq. ötəvlənmək. ödəvlənmək. 

öhdələnmək. zəmməsinə götürmək.  

- boyun: - boyununa qoymaq: boynatdırmaq. ötəvləndirmək. 

ödəvləndirmək. öhdələndirmək. zəmməsinə qoymaq.  

- boyuna taxılan həlqə: gömüldürük.  

- boyun uzatmaq: təslim olmaq.  

- boyun buran: sarı asmıya (üzümə) bənzər bir quş. şıqraq. 

köçgən.  

- boyun borcu: fərizə. vacib olan nərsə.  

- boyun çənbəri: köprücək deyilən gəmiklərinin üstündəki 

çuxur.  

- boyun qaşımaq: düşünmək. utanmaq. utanıb başın aşağ 

salmaq.  

- boyun kəsmək: boyun vermək: boyun əğmək. tab' olmaq.  

- boyuna ölçmək: boylamaq. 

- boyun buran: boyun bükən. cəllad. qəssab.  

- boyun sunmaq: uzamaq. baş qaldırmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- boyun eğmək: sıyınmaq. uyuşmaq. dinləmək. itaət edmək.  

- boyun ciq: ənsə kötü.  

- boyun sulda: ənsə kötü.  

- suv boynu: çay qıyısı.  

- boynuna almaq: üstlənmək.  

boyun  boru. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. açlamıq. bağlamıq. bir 

nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir 

nərsədən açma, ayırma tikəsi. qatan. gərdən. kərdən. 

kavdan. kovdan. 

boyuna  1. boyunca. uzunlamasına. 1. aralıqlı. təkər təkər. təkrar 

təkrar. durmaqsızın. müttəsil. peyvəsdə. 1.əbədi. 

mudam. bitürə ( < bir türə). bicürə ( < bir cürə). bidüzə ( < 

bir düzə). bidüzəy ( < bir düzəy). monoton. yeknəsəq. 1. 

həmməşə. qanıma. ilkdən bəri.arasızı. arasızın. 

aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. 

qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. 

duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir 

düzüydə. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. 

- boylu boyuna: təfsilatlı. ayrıntılı. uzun uzadıya. təfərrüatlı. 

- boyuna eşilən, uzanan, çəkinən: eşilgən. eşgin.  
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boyuna  qıyısına.  

boyunaq  boyanıq. sürəkil. duramlı. düzəli. monton. yeknəsəq. 

birsayaq.  

boyunalıq  bitürəlik ( < bir türəlik). bicürəlik ( < bir cürəlik). bidüzəlik 

( < bir düzəlik). bidüzəylik ( < bir düzəylik). monotonluq. 

yeknəsəqlik.  

boyunalma  boyunlanma. boyunəğim. qulluq. qulaqlanma. 

qulaqvermə. tapınlıq. tabınlıq. uyma. itaət.  

boyunbaq  boyunbağ.1.boğmuq. boyunluq. gədənbəd. 1. kıravat. 1. 

qısdarı. qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. 

kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

boyunbaq boyunbağ. 1.boğmuq. qulladə. 1. boğu. boğulmuş. bağ. 

çəpək. çapaq. - bir çeşit boyunbağ: saqal durluq. 1. 

boyunçaq. təsmə. kökürök mıncıq. döş mıncıq. qıtay.  

boyunbaqı  boyunbağı. 1. boyunqat. boğqat. bobağ. boyunçatı. 

qaçqol. qaşqol. boyun atqısı. 1. tolaq. dolaq. 

boyunca  1. boyu ölçüsündə. 1. sürəkilə. dəvam etdiyi sürəcə, 

müddətcə.  

- boyunca bir: bir boyda.  

- gün boyunca: günboyu. bütün gün.  
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- boylu boyunca: təfərrüatilə. ayrıntılarla. ayrıntılariylə. 

ayrıntılarıyla birlikdə. çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.  

- boylu boyunca:( - güclü vurqu ilə, boylu boyunca yerə 

sərilmək: iki səksən uzanmaq). 

boyunca  1. gərəyincə. üzərə. qonusunda. alanında. uyarınca: 

müvafiqi. tibqi. - buyruq boyunca. 1. düzgün. qanun. 1. 

boyca. boyna. boyca. uzuna. uzana. uzuca. boydan. - 

tarlayı boyunca ölçmək. - bulvar boyunca ağac tikmək.  

boyunçaq  1. qolay. 1. təsmə. boyunbağ.  

boyunçatı  boyunqat. boğqat. bobağ. boyunbağı. qaçqol. qaşqol. 

boyun atqısı.  

boyunçuluq  muyıncılıq. araçılıq. ortaçılıq. barşatçılıq.  

boyunəqim  boyun əğim. boyunlanma. boyunalma. qulluq. 

qulaqlanma. qulaqvermə. tapınlıq. tabınlıq. uyma. itaət.  

boyunəydirmək  bağındırmaq. fəth edmək. dartıp almaq.  

boyunq  boy. qədd. qamət.  

boyunqat  boğqat. bobağ. boyunbağı. boyunçatı. qaçqol. qaşqol. 

boyun atqısı.  

boyunqu  boyunğu. öngər. dikqafa. simitən. inad. bədəxlaq.  
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boyunlamaq  ənsələmək. peysərə salmaq. peysərləmək. - onu şap şap 

boyunladı.  

boyunlanan  boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. 

başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. 

qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. 

uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

- başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən kimsə: 

kəsənək.  

boyunlanar  boyunlanan. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. 

başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. 

qulaqverər. söz dinlər. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. 

uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

boyunlanma  boyunalma. boyunəğim. qulluq. qulaqlanma. 

qulaqvermə. tapınlıq. tabınlıq. uyma. itaət.  

boyunlanmaq  çiyinlənmək. omuzlanmaq. yüklənmək. öhdələnmək. 

qəbullanmaq.  

boyunlanmaq  öhdələnmək içərmək. içinə almaq. içləmək. içləmmək. 

qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. havi, 

mütəzəmmin olmaq. təzminləmək.  
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boyunlanmaz  boynalmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. 

qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. 

asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

boyunlaşım  bax > boynalma.  

boyunlaşış  bax > boynalma.  

boyunlaşma  bax > boynalma.  

boyunlaşmaq  boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. 

köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. 

yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf edmək: 

iqrar edmək. 

boyunlu  kəfil. 1. kəsənəkçi. yüklü. borclu. mültəzim. 

- boyun olmaq: kəfil olmaq.  

boyunluq  1.bağan. həlqə. toqa. boyun bağ. 1.kəfalət.1.sarğı. 

boyuna keçirilən, sarılan nərsə. boğmuq. gərdənlik. 

qulladə.  

boyunluq  boğmuq. boyunbağ. gədənbəd.  

- itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq: ıltar. 

yıltar. 

- maldavarın boyunluğu: kavsal. qarsal.  

boyunsaq  öküzləri qağnıya bağlayan boyunduruq.  
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boyunsalıq  boyunduruq. qatı basqı. zülm. təhəkküm. - boyunduruq 

altına girmək: birsinin buyruğunda olmaq.  

boyunsımayaz  qayğan. muqavim.  

boyunsımayazlıq  qayğat. qayğıt. muqavimət.  

boyunsımayazlıq  qayğıt. qayğat. müqavimət.  

boyunturuq  - boyunduruğun iki bölümünün, arasında ki qalxız bölüm: 

çalqan. qalğan.  

- boyunduruğu daşqıya bağlayan qayış: qaqan. 

- dövənlə boyunduruğu bağlayan böyük ''l'' biçimindəki 

ağac: qaraox qaravü.  

boyunturuq  boyunduruq. 1.boyunsalıq. qatı basqı. zülm. təhəkküm. 

1.baylan. bağlan. - boyunduruq altına girmək: birsinin 

buyruğunda olmaq.  

- daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa bağlayan 

qayış: qandırıq qayışı. 

boyunturuq boyunduruq. 1.boyuna özəl. boynu durduran, saxlayan. 

1.cüt heyvanlarının, mal arabasını, daşqasını çəkən 

heyvanların boynuna keçirilən girdə çərçivəli ağac həlqə. 

arabanın oxları bu çərçivəyə bağlanılır. 1.inəğin kəndisini 

əmməməsi üçün taxılan bir tər ağızlıq.1.qıpqın. kəndisini 

əmən inəği önləmək üçün boynuna taxılan taxda. 
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- boyunduruq altında yaşamaq: güc, zor, təhəkküm keçirmək, 

yaşamaq.  

- sığırların boyunları altından keçirilib, boyunduruğa gömülən, 

soxulan yarım girdə həlqə ağac: gömüldürük.  

- bir ucu sabana bağlanmış öküz boyunduruğu: yuğ.  

boyut  boy. turq. ucalıq.  

boyut  bö'd.  

boyutlar  əba'd.  

boyutlu  - orta boyutlu, boylu, biçimli: çaldanğ. çaladanğ.  

boz  1.( y <> z <> d ) bax >boy. boz. bos. sın. 1. qoyu boya. 

göy boya. qır boya. 1. düşüncəkli. farasatlı. 1. çal. qır. 

ağlı qaralı. 1.topraq, dəvə tüki boyalı nərsə. ışıltılı, bərraq 

olmayan. tonuğ. donuğ. dumanlı. tüssüli. bulutlu. soluq. - 

donuğ sırça.  

- boz parça.  

- bozbaş: başı pozuq. ovbaş. başsız. başı boş. başsız.  

- boz qır: qınqır. qonqır. 1.kül rəngi. 

- boz qır: bozamtıl qır. boza çalar qır.  

- boza çalar: bozca. bozumsi.  
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- qızıl ilə boz arasında olan boya: qula. - qola saçlı kişi. - 

qola at. səmənd.  

boz  bor. 1.boraq. pozaq. verimsiz, çoraq topraq. 1. topraq, 

külsi boya. 1 tarıma, əkinə açılmamış, sürülməmiş 

topraq.  

- boz bulanıq: duru, arın olmayan.  

- boz oğlan: öküz. 

- ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti: qaragöz.  

- qoyu, tünd boz boya: qara ala. qarala. 

- sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna.  

boz  bos. bez. 1. soluğ rəng. 1. topraq rəngi. topraq. 1. kül 

rəngi. ağımtıl qara. qaramtıl ağ. alaca rəng. daş rəngi. 

çalımtı. ağ. qır. çal. açıq sarı. ağçıl sarı (sarı: təhər). ağsır. 

aq sarı. sorğılt. açıq mavi. çayır. çöl. bayır. - boztoğay: 

çayır quşu. - boz yer: sürülməmiş yer. 1. bor. bur. qırmızıya 

çalan ət rəngi. bursar. şarap. 1. gözə gələn ağ su. darı 

arpa kimi taxılların xəmirinin turşutulmasından yapılan 

quyuq, dadlı, meyxoş içəçək. 1. kin. düşmanlıq. yağılıq. 

1. bahadır. yiğit. 1. sərt. şiddətli.  
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boza  ( y <> z ) boya. 1. boyuq. boduq. rəng. 1. quyuq, iti, 

alkollu olan içgi. (buqsum. büküum). buxsum.  

boza  1. ( z <> y ) boya. çüvüt. süyüt. suyut. rəng. boyuq. 

boduq. önğ. çalı. tüka. tülük. - nə tülük atdı o. 1. 

əkşidilmiş, təxmir olunmuş nərsədən düzəlmiş süci, 

şərab. suçu. axsım (< axıdan. ağdıran. əsridən. kefləndirən). 

1. alkollu qafqaz içgisi. 1. bura. içgi. 1. çaxır. şarab. 1. ( # 

boş). 

- çabuq yapılan boza: ütgümüc.  

- salat boza: alkol dərəcəsi yüksək boza.  

boza  1.qoyu, kıvamlı, qəliz durqun sıvıq, suyuq, içgi. 1. çaxır. 

bəğni. şərab. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. 

(kəkrəmək: kehəlmək). 1.pəkməz, doşab kimi yoğun, 

quyuq içgi. qoyu qıvamlı sıvıq. - ənsəsində boza 

pişirmək: çox sıxışdırmaq.  

- qaraboza: quyuq çaxır, şərab.  

bozabıdır  təmbəl. avara.  

bozac  bozca. 1. bozcaq. cəsur. 1. bozucu. bozguna uğratan. 1. 

bozraq. bozumsu.  

bozaca  bozumsı.  
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bozaçı  - bozaçının tanığı şirəçi. 

bozaçı  çaxırçı. şarabçı.  

bozağılamaq  bızlamaq. bizovlamaq.  

bozağılamaq  bozağılamaq.(sığır). buzağılamaq. buzağlamaq. 

bozağlamaq. bozalamaq. buzalamaq.doğurmaq. 

doğmaq. 

bozağılıq  1. üç il işlənməyib heyvan yayılan tarla. - bozağılıq 

pozmaq: böyləliklə sürülməmiş talanı açmaq. 1. otlağın, 

çayırın dördüncü, son biçilməsi.  

bozağlamaq  bozağlamaq. (sığır) bozağılamaq. buzağılamaq. 

buzağlamaq. buzalamaq. bozalamaq. doğurmaq. 

doğmaq.  

bozağu  ( zağu < metatez > ğasu). boğasu. boğa olası, olmaq üzrə 

olan boğacıq.  

bozaq  buzaq. buzağı. bozağı. sığır balası.  

bozalamaq  (sığır) buzalamaq. bozağlamaq. bozağılamaq. 

buzağılamaq. buzağlamaq. doğurmaq. doğmaq.  

bozalanmaq  kirlənmək.  

bozan  pozan. düşman birliğini yenip dağıtan.  

bozara  pozara. xəsdəlik. kəsəl.  
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bozaraq  bozca. bozok. 

bozarmaq  1. bax > bosarmaq. 1. utanmaq. qızarıb bozarmaq. 1. 

qırlaşmaq. ağarmaq. sararmaq. - üzülüb bozarıb ağlar. - 

ağ kirəcə baxmaxdan gözlərim bozardı. 1. bozqılanmaq. 

pozarmaq. bezarmaq. ağarmaq. 1. bozlanmaq. 

solğunmaq. tutulmaq. boyası qaçmaq. 1. busarmaq. - 

göy bozardı: busardı.  

bozarmaq  1. qırlaşmaq. 1. ağarmaq. boyası atmaq, solmaq. 1. 

bozlamaq. buzlamaq. saydamlığı itib, buz kimi olmaq. 

kaslanmaq. 1. bozlamaq. buzlamaq. saydamlığı itib, buz 

kimi olmaq. kaslanmaq.  

- qızarıb bozarmaq: rəh verib rəng almaq. alacalanmaq. 

bozarmış  qırqı. tutuq.  

bozayı  qoyu qəhveyi tüklü ayı.  

bozbaş  1. bön. avanaq. anayı. - anayı dümbələyi: çox avanaq, 

səfeh. 1. xaş.  

bozca  bozac. 1. cəsur. gözüqara. 1. boz rənginə qaçan, çalan. 

1. bozumsi. bozraq. boza çalar. 1. işlənməmiş, çiğ çalılı 

topraq. 

bozca  bozaraq. bozumsu. 
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bozcaaş bozca aş. yoğutlu aş. dovğa.  

bozcaq  bozac. cəsur.  

bozçı  bezçi. bağan. paraçı. paraça, barçın toxuyan. toxucu. 

nəssac.  

bozçın  dürüst. güvənilir.  

bozqa bozğa. buzağu. dənə. sürgün. cücər.  

bozqaq bozğaq. bozucu. baş bozar.  

bozqamaq  (bo <> boğ). böğsamaq. sızın sızın ağlamaq.  

bozqan  pozan.  

bozqaz  yabanqaz.  

bozqıl bozğıl. boza çalan.  

bozqılanmaq  bozarmaq.  

bozqıldım bozğıldım. külsim. boza çalan.  

bozqıllamaq bozğıllamaq. kirlətmək.  

bozqır  çöl. istep.  

bozqır  istep. çöl. qulatüz. qır. 

bozqunc  bozğunc. yabanı qabıqlı fıstıq. bozatmaq, boyamaq 

üçündə işlənir.  

bozqurt bozqurd. butda. göyböri. göy böri. tanrısal qurt.  

bozlaq  sevgi, savaş, atışmaları kəninə konu edən aşıq havası.  
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bozlaq bozlağ. 1. boz, kül rəngində olan. 1. otlağ. 1. yabanı 

toyuq. qırqavul. turacın disisi. 

bozlamaq  1. bağırmaq. böğürmək. çığırmaq. 1. sızlamaq. istəmək. 

yalvarmaq. 1. səs vermək. bağırmaq. bozlamaq. - dəvə 

inlər, bodu bozlar.  

bozlamaq  1. çığırmaq. çığılıq qoparmaq. 1. (dəvə). bağırmaq. 1. 

bozarmaq. buzlamaq. saydamlığı itib, buz kimi olmaq. 

kaslanmaq.  

bozlanmaq  1. bozarmaq. solğunmaq. tutulmaq. boyası qaçmaq. 1. 

külrəngi olmaq.  

bozlatmaq  böğürtmək.  

bozlatmaq  çığırtmaq. çığlatmaq. bağırtmaq.  

bozlu  - ağlı bozlu: qaralı ağlı. hər türlü, cürəli, çeşitli. seçmədən, 

ayırmadan.  

bozluq  ( y <> z <> d ) b oyluq. bodluq. boylu. - dal boylu: dik uca 

boylu olan.  

bozmaq  pozmaq. yıxmaq.  

bozpört  qapama. bollu göy gövərənti ilə, yaxud təzə soğanla 

yapılmış ət yeməyi. - quzu qapaması. - cücə qapaması.  

bozraq  bozca. bozumsi. boza çalar.  
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boztaqan bozdağan. qopuz. topuz. gürz. - el yumruğun yeməmiş öz 

yumruğun bozdoğan sanır.  

boztoğay  çayır quşu.  

boztoqan  bozdoğan. 1. boz olub doğan türü. 1. başı topuzlu 

çomaq. gürz. gürüz. 

bozuq  1. büzük. inğqay bulmağan. yararsız. eğrəti. yaraqsız. 

bozulğanlıq. 1. pozuq. viran. - başı pozuq: qaraçərik. qara 

əsgər. qara sərbaz. adi əsgər. 1. qırıq itik.  

bozuqluq  asaqlıq.  

bozulqan bozulğan. bayat. iskirqan. qatqan. əsgi.  

bozulqanlıq bozulğanlıq. bozuklı. inğqay bulmağın. yararsızqıl. 

əğrətil. yaraqsızlı.  

bozumaq  boyamaq. - barçını bozur: parçanı boya.  

bozumsi  bozca. boza çalar.  

bozumsı  bozumsu. bozaca. bozca. 

bozun  (bax > bodun). budun. boy. boyun. boyluq. tuy. tuz. el. 

xalq. millət. qovm. kütlə.  

bozuşmaq  dartışmaq. dartışmaq. didişmək. tutuşmaq. çəkişmək. 

qavqalaşmaq. qovqalaşmaq. qırçışmaq. mucadilə, 

munaqişə, niza', bəhs edmək. çəkişmək.  
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bozuşmaq  pozuşmaq.  

bozyel  1.güneydən əsən ılıq, sıcaq yel. güney yeli. güney 

fırtınası. qabayel. qancıq yel. 1.poyraz. dayaqsız. 

dayasız. durumsuz. durmaz. dayanmaz. tayaqsız. 

tayasız. dayamsız. dəvamsız. yeltək. gəlgeç. dibsiz. 

cıdamsız. dönək. qancıq. oransız. oranşsız. qərarsız. 

duraqsız. tutaqsız. arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. 

söyəngəsiz. tapıqsız. sürəksiz. subatsız. 

- bozyel poyraz: sürəksiz. oransız. oranşsız. qərarsız. 

duraqsız. cıdamsız. dəvamsız. subatsız.  

bozyürüq  bozyürük.kiçik başlı, qalın quruqlu, ağısız ilan.  

böbrəq  böyrək. bödələk. kulyə. 

böbrəq böbrək. bögrək. büyrək.  

böbülük  böyüklük. qocalıq.  

böbürlənərək  gərinə gərinə. övünərək. şişinərək. gərinərək. gərinə 

gərinə. qabara qabara. qurralanaraq. 

böbürlənmə  laf. lakırdı.  

böbürlənmək  göcələnmək < göyçəklənmək. çalım satmaq. 

qaslanmaq. daşırlanmaq. daşmırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 
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pozlanmaq. 1.övünmək. şişinmək. gərinmək. gərmək. 

1.qurralanmaq. kibirlənmək. buğunu balta kəsməmək. 

buğ burmaq. 1.qabarışmaq. öğüngəşmək. öğünüşmək. 

boyquşmaq. böyüklənmək. 1. qurulmaq. qurralanmaq. 

qururlanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. 

xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq. şişinmək. coşanmaq. 

coşunmaq. qatalanmaq. qatalamaq. qattanmaq. 

qattalanmaq. qatdalanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək.  

böbürlənmək 1. boynamaq. qurralmaq. qururlanmaq. məğrur olmaq. 

dikbaşlanmaq. 1. bögəklənmək. kibirlənmək. 1. 

böyüklənmək. qurunmaq. böyüklənmək. qurum satmaq. 

qurum. təkəbbür.1. ərkəksinmək. qurulmaq. çalım 

satmaq. omaqlanmaq. umaqlanmaq. qırıtmaq. 

nazlanmaq. 1. qoşaqlanmaq. kibirlənmək. nazlanmaq. 

cilvələnmək.  

böbürtəq böbürdək. bögürdək. bir çeşit bülbül.  

böcə  bürüncük. büvə.  

böcəciq  böcəcik. < burcacıq. qurdcuq. - ağacın qabığın yeyib, 

qurumasına yol açan qurdcuq: qabıq böcəyi. qabıq qurdu.  

- qızılca böcəcik: kəfşduzək. 
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böcəq  böcək. bücək. cöcək. cücək. həşərə.  

böcəq  böcək. möcək. bücək. < burcaq. 1.qurtcıq. 1.mücək. 

murcək. burcək. qurtcıq. 1.qıcır. kiçik qurdquş. 1.qurtquş. 

həşərə. ufaq təfək, əsmər kişi. 1.böcəğ. dənə. 

1.qaşqarat. qurdquş. həşərə. 1. çapcıq. çıpcıq. qımcıq. 

qutquş. həşərə. 1. qurd. 

- xanımböcəyi: gəlincik.  

- ot böcəyi: qaranlıqda ışıldayan qurd.  

- cırcır böcəyi: çırçır.  

- topraq altı yaşayan, bitgilərin kökün qıran iri başlı böcək: 

danaburnu. 

- aqustos böcəyi: qarıncacıq.  

- ipək böcəklərinin ilk yuxuya dalması: qarınca yuxusu.  

- hamamböcəyi: qarafatma.  

- qara iğnə deyilən böcək: qaraquma.  

- qara, parlaq böcək: qarafatma.  

- qara, parlaq böcək: qarafatma.  

- birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya yapışaraq, 

yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl göbələk: 

qara ballığ.  
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- hamamböcəyi: qarafatma.  

- ağacların üstündə görülən böcək, qurd quş yumurtası: 

qarqa duzu.  

- qabıq böcəyi: qabıq qurdu: ağacın qabığın yeyib, 

qurumasına yol açan qurdcuq. 

- gecə. böcəyi: ipək qurdu.  

- qecə böcəyi: ocaq çəkiggəsi, çəkirgəsi.  

- al qara bənəkli böcək çeşiti: gəlinalıcı.  

- mığmığaya oxşar, qan əmib, kəsəl bulaşdıran böcək: 

küpdüşən. yaxarca.  

- gəlinböcəyi: 1. qəhvə. 1. kiçik mıncıq böyüklüyündə, üst 

qabığı al kiçik bənəkli böcək çeşiti.  

- qan soran böcək: qanca. kənə.  

- qaraiğnə deyilən böcək: qadıniğnəsi.  

böcəq böcəğ. (heyvan) gəgələmək. vurmaq. çalmaq. sancmaq. 

soxmaq. ısırmaq.  

- böcək yumurtası: silkə. sirkə.  

- böcək, hörümcəklərin tikanlı soxmaları: kəvələmə. gəgəc. 

gəgə. gəgələmə.  

- bitgilərin yer altındaki köklərin kəsən, iricə başlı böcək: 

dana burnı.  
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- böcək qabuğu: göyümtül yəşil boya.  

- qırmız böcəyi: bu al qızıl boyanı törətən böcək.  

- tüklü buğda böcəyi: kəpənək.  

- xanım böcəyi: gül ağaclarında olan bir böcək. qırqımçı.  

- ipək böcəği: çillə qurt.  

- ipək böcəği qozası: qıppa.  

- od böcəği: yanqan qamajaq. 

böcəqqabığı  böcəkqabığı.yaşıl mor ortamı (arasında) parlaq boya.  

böcəqlənmək  böcəklənmək.bitlənmək.  

böcəqli  böcəkli.bitli.  

böcü  qorxuluq. qorxula. qoğurcaq. kösgük. küsgük. qaraltı. 

qarmaça. xoxucu. uşaq qorxudan. qarçı. oyuq. üyük. 

şəbəh.  

böcü  öcü. cocuqları qorxutmaq üçün uydurma yaratıq. xoxan.  

böçqə  1. böcək. 1. canavar.  

bö'd  < ( d < > y ) boy.  

böhran  ( < burkan. boran. bulğan. burğan: düğüm). burulu. dönüm. 

dağdarış. yetməzçilik1. tənglik.1. sınılış1. qırqın.  
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böhran  < burkan. bulanıq. bulanıqlıq. boğnaq. bulağay. gərilim. 

sinirlilik. qırız. qırış. kıriz. qırılacaq, gərgin durum. 

- böhranlı: gərilimli. 

böhranlı  bulağaylı. boğnaqlı. gərilimli. sinirli.  

böq  böğ. büvə. ağılı hörümcək çeşiti.  

böq  bök. bük. 1. meşə. sıx tikənli otluq yer. 1. buyruq. qismət. 

nəsip. 1. aşığın sırtının, tümsəğinin yuxarı qəlməsi. 

aşığın bükük, şişik, börkə oxşar yönü. - çik bök. 1. bir 

çeşit örümcək. 

böqə  bögə. qəhrəman.  

böqə  böğə. buğa. bükəkli. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. 

bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). 

dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. 

hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. 

qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli. batır. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. 

böqəq  böğək. 1. kibirli. qüstax. 1. qavqaçı. savaşçı. 1. güstax. 

batur.  

böqəqlənmək  böbürlənmək. kibirlənmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

böqəqləntirmək  böğəkləndirmək. qudurdmaq. azdırmaq.  

böqəqliq  çalım. kibir. qurur.  

böqəlik  böğəlik. 1. qurur. batur. çalım. 1. azqılıq. hırsızlıq.  

böqəmək  böğəmək. 1. güstəmək. baturmaq. 1. savaşmaq. 1. 

azımaq. qudurmaq.  

böqən  bökən. ahu. ceylan.  

böqəz  böğəz. bukəz. bu kərə, dəfə.  

böqmək  bökmək. tovusmək. atılmək.  

böqrəq  böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. 

bağırqan. bağırtqan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

- boş böğrək: qabırqanın alt bölümü. gəğrək. gəvrək (< kav. 

kəv).  

- böğrək boşluğu: qarın boşluğu.  

- böğrək daşı düşürməyə yararlı olan bir bitgi: qarakovuq. 
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böqrəq  böğrək. bükrək. 1. böbrək. 1. orduqah. iç ordu. 1. iç 

ordunun savaş təkini, pozisyonu.  

böqrəq bögrək. böbrək.  

böqrəq böğrək. - boş böğrək: gəgrək. qaburğanın altı. - böğrək üsti: 

gəgrək altı.  

böqrəqçi  bükrəkçi. döğüşdə sağ solu tutan çərik bölümü. sağ sol 

tabur.  

böqrən  böğrən. böğrək. böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. 

bağırqan. bağırtqan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

böqri  böğri. büğri. iki hörgüçlü dəvə.  

böqri bögri. bögüri. böyüri.  

böqrül  böğrül. böğrü ağ olan, ala göy, boğ boğ, xal xal olan 

heyvan, hər nərsə. - böğrül at. - boğrul dağ.  

böqrülcə  böğrülcə. lobiyə.  

böqrülcə  böğürülcə. bir çeşit lobya.  
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böqrüşmək  böğrüşmək. bönğrüşmək. münqrəşmək. qürültü edmək. 

manğraşmaq.  

böqsəmək  büksəmək. şişmək. götürülmək. qabarmaq.  

böqtün  böğdün. bürokrat. yüksək dərəcəli məmur.  

böqü  bögü. bügü. 1. bilgili. ağıllı, hikmətli kişi. filozof. hakim. 

içli kişi. 1. büyü. sehir. 1. əjdərha. canavar 1. zəhirli bir 

böcək.  

böqür  böğür. kövünc. künc. burc. burcaq. bucaq.  

- əli böğründə qalmaq: əli qoltuğunda qalmaq: şaşa mat 

qalmaq.  

- əliböğründə: əğri vurulmuş haça, dəsdək.  

- əllərin böğrünə döşənsin: öl!. 

- iki əli böğründə (qoltuğunda) qalmaq. 

böqür  büqür. böğür. 1. qaburqa ilə qalça (almacıq. göt) 

arasındaki bölgə. böyrək. yan. böyür. ( > bubrək (rus)). - 

böğrülcə: bir çeşit lobyə. 1. bavır. qara bavır. bağır. 1. 

ordunun qanatlarından hər biri. cinah. 1. bıqın. qarın. 

yön. 1. böğrək. böbrək. - böğrül. böğrü ağ olan heyvan. - 

böğrül at. 1. oyaku. qabırğa.  
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böqür bögür. böyür. yan.  

- dağ bögri.  

- əli böyründə qalmaq: əli qoltuğunda qalmaq. acizləmək.  

böqürən  böğürən. böğürgən. böğrək. böğrən. bağıraq. bağıran. 

bağırqan. bağırtqan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

böqüri bögüri. bögri. böyüri.  

böqürqən  böğürgən. böğürən. böğrək. böğrən. bağıraq. bağıran. 

bağırqan. bağırtqan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

böqürləmək  böğürləmək. 1. tənə vurmaq. 1. böğürə vurmaq. qoşun 

səfini qarşılaşmadan sağ soldan vurup yenmək.  
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böqürlü  böyürlü (heyvan üçün) yanlı yanaqlı. uzun. boylu.  

böqürmək  böğürmək <> köğürmək. kövürmək (< kav. kəv). 1.içdəki, 

sıxıq havanı, boğazdan, iti səslə boşaltmaq. 1.(mal qara) 

bağırmaq. iğrəmək. inğirəmək. inrəmək. anğramaq. 

anğırmaq. yanğırmaq. 1.böyürmək. qursaqmaq. qusmaq.  

böqürmək  böğürmək. 1. büvüldəmək. 1. iğrəmək. bağırmaq. 

öğürəmək. ökürmək. köksüdən bağırmaq. - danadək 

inəklər ökürə durdular. 1. mönqürmək. mələmək. öğürmək.  

böqürmək böğürmək. 1. bağırmaq. hünkürmək. öngrəmək. 

anqırmaq. 1. möngürdəmək. 1. öğürmək.  

böqürtəq bögürdək. böbürdək. bir çeşit bülbül.  

böqürtqən  böğürtgən. ağac çiləyi. tumuş. tümşək > təmeşg. 

tumuşqa > təmeşg (fars). tümşək > təmişk. tikəntutu. 

tikantutu. dikəntutu. 

- böğürtgən çalısı: qaramama.  

böqürtlən  böğürtlən. 1.qarantu. qarantı. qaratikəni. qaratikən. 1. it 

üzümü 

böqürtlən böğürtlən. tıqılan. tiqlən. diqlən. tujur. tucur.  

- bögürtlən yemişi: tikən tutu. 

böqürtmək  böğürtmək. (mal qara) bağırmaq.  
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böqürtü  böğürtü. (mal qara) bağırma.  

böqürülcə  böğrülcə. bir çeşit lobya.  

böqütmək  doyurmaq. bıqdırmaq.  

bölçəngi  əğiq. əğilmiş.  

- bölçəngi bolmaq: əğilmək.  

bölə  pay. nəsib. qismət.  

böləciq  böləcik.oğuntu. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. xırım xırda.  

böləcsiz  bölgüsüz. böləksiz. ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. 1. 

əndazəsiz. saysız. sanasız. hesabsız. 1. təqdirsiz. 

yazımsız. 1. təxminsiz. 1. tə'yin edilməmiş.  

bölək  bölük. bölək. 1. qətə. hissə. cüz'. 1. cüzvə. 1. quruh. 

firqə. 1. başqa. ayrıca. 1. cəmaat. tayfa. el. 1. miqdar. 1. 

uluş. pay. ulaq. ülək. nəsib. qismət. şans. bəxt. alış. 

tapış. taram. dərtüq. para. parça. qıta. tikə. 1. bölük. 

buçuq. bıçuq. tikim. tikə. tikü. tikir. kəsək. kəsik. kəs. 

çart. parça. parsa. 1. qurub. qısım. 

- bölək bölək: qıpa qıpa: qıyım qıyım. qıypa qıypa: şürrhə 

şürhə. parça parça. 1. hədyə. ərməğan. 1. qapılarda olan 

say, şumarə. pilak. 1. başqa. baytaki. ötən. ikinci. 1. 
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aradaş. topar. kümə. yığın. öbür. qurup. taxım. tapqır. 

ərəkşə. başqa. bütən. dəğişik. özgə. özgəçə. özgəşə. 

ayrıkşa. ayrımşa. üytgəşik. 

- bölək bölək: ayrı ayrı. pay pay. para para. dəh dəh. dəng 

dəng.  

böləkləmək  böləmək. kəsəkləmək. böləmək. parçalamaq. parçalara 

ayırmaq. qurublara ayırmaq.  

böləq  bölək. balaq <> pilək <> pülək < böl <> bal (< bölmək <> 

balmaq). 1.qıst. 1. qama. çapa. qapa. qismət. 

1.apartman. götürək. bir böyük yapıdan aparılmış, 

götürülmüş, ayrılmış birlik, vahid. 1.bölüm. kəsim. kəsik. 

ayıl. ayıq. ayrıq. movsim fəsl. 1.parça. tikə. 1.dönəm. 

axın. dövr. çağ. sürə. əsr. qərn. 

- bir nəyin bir böləyi: qırsa. qırsaq. 

- bölək bölək: qıst qıst.  

- böyük böləki: əksəri. birçoğu. birçoxu.  

- böyük böləki: xeyləyi. birçoxsu. birçoğu. birçoxu. ənçoxu. 

əksəri. 

- yaşamının bir böləyi olmaq yaşamına girmək. yaşamında 

yer almaq.  
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böləqçi  böləkçi. bölümçü. qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. səhmli. 

səhamdar. bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, 

qatılan.  

böləqə  böləgə. bolaqa. olaqa. dolaqa. döləgə. çövərə < > 

dövərə. dəvərə < > çevərə. dayirə. qalaqay.  

böləqin  böləgin. - bütünləyin böləgin: kandan azdan. külli cüzi.  

böləqinmək  böləkinmək. bölgəlinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. 

ölçününmək. 1. ölçü, əndazə ilə verilmək. 1. təqdir 

edilmək. 1. təxmin edilmək. 1. tə'yin edilmək.  

böləqləmə  böləkləmə. qısta kəsmə. qıstbəndi.  

böləqləmək  böləkləmək. ölçələmək. ölçüləmək. 1.ölçü ilə vermək. 1. 

təqdir edmək. 1. təxmin edmək. 1. tə'yin edmək. 1. 

əndaziyə vurmaq. 1.qıst, qısta kəsmək. 

böləqlər  böləklər. ayrıntılar. əyrintilər. əğrintilər. əkrintilər. 

təfsilat.  

böləqli  böləkli. 1.ayrıntlı. təfsilatlı. məşruh. 1.qıstlı. 

böləqsiz  böləksiz. bölgüsüz. böləcsiz. ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. 

1. əndazəsiz. saysız. sanasız. hesabsız. 1. təqdirsiz. 

yazımsız. 1. təxminsiz. 1. tə'yin edilməmiş. 1.paysız. 

biçəksiz. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. əksik. 
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qırbat. ayrıq. adrıq. atrıq.bəhrəsiz.düşgün. düşük. 

nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. tale‟siz. sanssız. məhrum. 

böləqsizlik  böləksizlik. biçəksizlik. paysızlıq. geçinməzlik. 

geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunuq. 

yoxçunuq. yoxsalıq. əksiklik. məhrumluq. möhtaclıq.  

böləm  < > bələm ( < bölmək: ayırmaq). kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. 

zurəq < züvgək. lotqa. tolqa. 

böləmək  böləkləmək. kəsəkləmək. böləmək. parçalamaq. 

parçalara ayırmaq.  

böləmək  bölmək. baltalamaq. yarmaq. yonmaq. yontmaq. 

yontamaq. kəsmək.  

bölən  1. bölüm. pay. 1. geyik. 1. bölünti. təqsim edən. haciz. 

qıtan. qıran. cizgi. xətt. sekant (latin).  

bölən  1.ayıran. duraq. kəsən. - əpəycə duraqdan sonra gəldi 

başqa biri. 1. bölücü. 1.paylayan. paylac. 

1.məqsumunəleyh.1. paylayan. payqan. parçalayan. 

kəsən. biçən. ayıran. qıran. təqsim edən. 1. yarçın. 

yarşın. qıran. sındıran. parçalayan.  

bölənmək  sarınmaq.  
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bölər  firutən. alçaq göyül. kibrini, qalxuqluğun, ucalığın, 

rütbəsin gözə almayan.  

bölərmək  1. firutənlik edmək. kibrini, qalxuqluğun, ucalığın, 

rütbəsin gözə almayan. 1. alçaq davranmaq. 

əsgiklənmək. yenmək. oğulmaq. tənəzzül edmək.  

böləş  bölük. çapa. çaba. bəxş. bölüş. pay. ülüş. üləş.  

böləş  üləş. bölmə. üləş.1. paylama. paylaş. təqsim. 1. hissə.  

böləşçi  üləşçi. hissəli.  

böləşmək  üləşmək. hissələşmək.  

böləştirmə  üləşdirmə. təqsim. 

bölətim  bax > bölətiş.  

bölətiş  bölətim. bölmə. balatım. balatış. balatma. paylatım. 

paylatış. paylama. dağıtım. dağıtış. dağıtma. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. əğitim. əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. 

əritmə. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım.  

bölqə  - bölgə başçısı: asalağçı ustandar. 

bölqə  bölgə. 1. bülgə. ölkə. ülkə. ülgə. 1. orman. bükülü yer. 

vilayət. orçun. or. yer. tay. duraq. məntəqə. quşaq.  
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bölqə  bölgə. 1. iqlim. məntəqə. məhəll. 1.el. yer. məntəqə. 

1.dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. 

çulqa. çuval. civar. məntəqə. evərək. evrək. çevərək. 

çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. 

çövrəbər. dövrəbər. 

1. bölüm. - baş bölgəsi. 1.bucaq (< bükək. bükük < 

bükmək.). - tatar bucağı: tatar bölgəsi. - ocaq bucaq: yer 

yurd. 

- bir ölkə, bölgə (məntəqə) suları: qarasuları. 

- qapalı bölgə: dışarla bağlantısı olmayan yer.  

- buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, qıvırcıq, uzun 

tüklü qoyun çeşiti: qaragul. qaragül. - qaragül kürkü: bu 

qoyunu.  

- harrə bölgə, məntəqə: ısıtqurşaq. ısıqurşaq. isdiqurşaq.  

bölqəçi  bölgəçi. öz mühitin, yerin sevən.  

bölqəçilik  bölgəçilik. bölməçilik. 1. ayrı seçgilik salan. 1. bir 

nərsəni önə çıxarıb qabartmaq.  

bölqəqəy  bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. 

qalğaqay. çəmbərik. çövrəgəy < > dövrəgəy. dəvrəgəy < 

> çevrəgəy. dayirəvi. girdəvər. müdəvvər. 
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bölqəliç  bölgəliç. bölgəsəl. bölgəlik. 1. məntəqei. 1. movzei. 1. 

məhəlli.  

bölqəliq  bölgəlik. bölgəliç. bölgəsəl. 1. məntəqei. 1. movzei. 1. 

məhəlli. 1.bölməlik. bölgəsil. bölməsil. yerlilik. yurdluq.  

bölqəlinmək  bölgəlinmək. böləkinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. 

ölçününmək. 1. ölçü, əndazə ilə verilmək. 1. təqdir 

edilmək. 1. təxmin edilmək. 1. tə'yin edilmək.  

bölqəsəl  bölgəsəl. bölgəliç. bölgəlik. 1. məntəqei. 1. movzei. 1. 

məhəlli.  

bölqəsil  bölgəsil. bölməsil. bölgəlik. bölməlik. yerlilik. yurdluq.  

bölqur  balqur. bulqar. - qarabalqur: qarabölqur: qarabulqar: qara 

üzüm çeşiti.  

bölqurcuq  bölgurcuq. bulqurcuq. qırcıq. kiçik parçalar.  

bölqünlüq  bölgünlük. paylanıqlıq. payqınlıq. ballanıqlıq. balqınlıq ( 

< balqamaq: bölmək). yayınıqlıq. yayqınlıq. parçanıqlıq. 

dağınıqlıq. saçqınlıq.  

bölqür  bölgür. > bulğur. bölünmüş, döğülmüş, dəğirmana 

çəkilmiş, qırılmış pişirilmiş buğda.  
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bölqüsüz  bölgüsüz. böləksiz. böləcsiz. ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. 

1. əndazəsiz. saysız. sanasız. hesabsız. 1. təqdirsiz. 

yazımsız. 1. təxminsiz. 1. tə'yin edilməmiş.  

bölmə  1. bölüm. qısım. şö'bə. 1. duvar. 1. kəsmə. fəsl. - ilin dörd 

bölümü var. 1. təqsim. 1. təfriq. 1. bölünti. təqsimat. 

həsəq. 1. qəfəs. 1. yarma. yarmaça.  

- iki qəfəsli otaq.  

- qəfəsdə hələ çox qadın var(qadınları kişilərdən ayıran 

bölmə). 

bölmə  1.böləş. üləş. paylama. paylaş. təqsim. 1.bölətim. bölətiş. 

balatım. balatış. balatma. paylatım. paylatış. paylama. 

dağıtım. dağıtış. dağıtma. tükətim. tükətiş. tükətmə. 

əğitim. əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. əritmə. savma. savış. 

savım. sovma. sovış. sovım. yayma. yayış. yayım. 1. 

bölü. təqsim. 1. bölü. kəsmə. yapının içindəki ara 

duvarlar. - kiçik bölmə: bölməc. bölməcə. 1.durulacaq yer. 

duraq. gözləmə. gözləği. bəkləmə. gözləm. bəkləm (yeri). 

durma. istqah. 1.paylaştırma. - əlli əlli paylaştırma, bölmə 

şəkli əllişər. 1.təqsim. 1. bölü. təqsim. 1. (ayrılmış) 

parça.1. parçalayan, ayıran nərsə. 1. yapı, qurum 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2418 

içindəki ara kəsit, duvar. 1. kəsmə. - çadır bölməsi, 

quşağı, qoruğu: çığ çiq. 

- bir bölməni, bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə 

yapışdırmaq: əkləmək. 1.oda. otaq. - kiçik oda: kiçik 

bölmə: qopa. kupə. kəbən. kəbəc. qapac. kabin (< qap).  

- idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, 

təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə: 

qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.  

- yaraqlı qaravul, polis, jandarm qaraqolu, bölməsi: qapaltı. 

qapıltı. qapalta. pasqah.  

bölməc  1.bölməcə. kiçik bölmə.1. bölmə. kiçik bölmə. ayrılmış 

yer. 

bölməçilik  bölgəçilik. 1. ayrı seçgilik salan. 1. bir nərsəni önə 

çıxarıb qabartmaq.  

bölmək  1. qaçamaq. 1. ayırmaq. kəsmək. aralamaq. - tarlanı 

bölmək. - başının saçını bölmək. 1. tarqatmaq. dağıtmaq. 

1. paylamaq. təqsim edmək. 1. uşaltmaq. ovaltmaq. 

ufalatmaq. oğutmaq. ayırmaq. 1. bükmək. boğmaq. 

kəsmək. qətləmək. beşiğə yatırmaq, sarmaq. 1. ayırmaq. 

paylamaq. təqsim edmək. üləşmək. paylaşmaq. 1. 

qıstıtmək. kəsmək. çəkəmək. çiçitmək. çağalamaq. 
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çırtmaq. çərtmək. kərtmək. vurmaq. çalmaq. cırmaq. 

doğramaq. ayırmaq. balaq (sumer): ayırmaq. bölmək. balanqu 

(asur): bölmə işi. > polkə (rus): həng. tümən. pol (rus): yarı. 

bilami (sans): yarmaq. belemale.  

bölmək  1.paylamaq.1.balamaq. 1.balçamaq. parçalamaq. 

palçamaq. açmaq. 1.biçqəmək. 1.kovmaq. kavmaq. 

kafmaq. ayrımaq. aryamaq. yarımaq. dəlmək. deşmək. 

1.ayırmaq. yarmaq. parçalamaq. şəqqələmək. 

1.baltalamaq. yarmaq. yonmaq. yontmaq. yontamaq. 

kəsmək.  

bölmələmə  bölümləmə. təsnif.  

bölməsil  bölgəsil. bölgəlik. bölməlik. yerlilik. yurdluq.  

bölşəq  bölşək. kəsir. ə'şar.  

bölşən  ölşən. payçı. səhamdar. hissədar.  

bölşüt  böltüş. böldaş. ültəş. üldəş. ( < ül: bölük). qonşu.  

böltaş böldaş. bölşüt. böltüş. ültəş. üldəş. ( < ül: bölük). qonşu.  

böltik  kaftıq. kavtıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. açtıq.  

böltürqü böldürgü. kəsık kəsık. qısa aralıqlarda.  

böltüş  bölşüt. böldaş. ültəş. üldəş. ( < ül: bölük). qonşu.  
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böluş  buluş. uluş. oluş. əldə edilən. qazanc. tapış. pay. kar.  

bölü  1. bölmə. təqsim. 1. kəsr imi, işarəti. payla ilə paydanın 

arasında ki cızıq, xədd. 1. müməyyiz. 1. bölmə. təqsim. 

bölücü  1.bulucu. bəlirən. bəllədən. tə'yin edən. 1.aralayan. 

parçalayan. munafiq. 1.bölən. paylayan. paylac. 1.bölən. 

məqsumunəleyh. 1.ayrılıqçı. təcziyə tələb. 1.fitnəçi. 

araqatan. munafiq. 

bölücülük  ayrılıqçılıq. təcziyətələblik.  

bölüq  bölük. 1.lohə. tikilidaş. dikilidaş. tikmədaş. yayaq. yayqa. 

kətibə. 1. təbəqə. kəsim. bölüm. 1.bölüm. parça. 1.alay. 

quruh. dəsdə. cəmiyyət.1. qurub. dəsdə. qama. çapa. qapa. 

qismət. qətə. cüz'. qism. pay hissə. 1. bəlik < birlək. bağıq). 

saç hörgüsü. 1. firqə. taxım. tayfa. zümrə. 1. firqə. takım 

tayfa. zümrə. 1. bəlik. saç hörgüsü. 1. pay. bağdam. 

bağlam. qama. çapa. qapa. səhm. hissə. 1. parça. qətə. 

cüz'. qism. 1.> bılok. yığın.kütlə. kitlə. tudə. bitişik yapılar. 

topluluq. 1.düşü. düş. pay. bağdam. bağlam. qama. 

çapa. qapa. səhm. nəsib. 1. fəsl. movsim. mosim. 

mevsim. çağıl. qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. 1. 

salqı. salıq. 1. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. çüləç. 
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kündə. som. somun. şümş. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. qırqa. bir topluluq içində, ayrılmış, 

ayrıca, başqaca görünən topluluq. firqə. qol. 1. öbək. 

göbək. taxım. kümə. qurup. kürtük. yığın. avçıman. 

evçimən. evçiman. top. topcuq. topuç. topar. qatnaş. 

qatlaş. təşəggül. 1. qapata. qamata. qapata. 1. tikə. 

1.qurhan. qurdan.  

- nərsədən çalınmış, ayrılmış bölük: çaluq. çalıq. 

- bir bölməni, bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə 

yapışdırmaq: əkləmək.  

- kəsiyi, qırığı, ayrıqı, bölüyü olan: kəsimli.  

- bölük pörçük: yarım yamalaq. 

- bölük bölük: covğa covğa: qol qol: dəsdə dəsdə: qurub 

qurub: topul topul: fovc fovc.  

- bir kiçik bölük: yamığ. 

- bölük başı: bölükçü. qolçu. qolbaşı. quruh başı. 

- bölük pörçük: yarım yamalaq. qısır qusur.  

bölüq  bölük. balaq. böləş. 1. qanat. bölək. bölüş. bölük. ülüş. 

dək. dəng. parça. pərçə. hissə. adaq. uluş. pay. hissə. 
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çapa. çaba. bəxş. 1. miqdar. 1. qanat. qol. göz. əl. budax. 

baldaq. buta. qısım. parça. cüz'. 1. qab. baydaq. 1. 

bölün. bölək. buçuq. bıçuq. parça. tikə. tikim. tikə. tikü. 

tikir. kəsək. kəsik. kəs. çart. öbək. qırtıq. qatıt. parça. 

parça. parsa. aşam - bir aşam (aşımlıq) ət. 1. ekip. kiçik 

qurup. tim. bölüm. aymaq. ayrıq. tarım. tar. qol. qollara 

ayrılmış nərsə. şö'bə. sektör. kəsiş. kəsiliş. avdan. 1. 

dəsdə. bəstə. 1. fürsət. 1. çalıq. kitlə. kültə. yuvalanmış. 

yumaq. toplanmış. kündə. oyılış. qatlam. 1. pay. nəsib. 1. 

taxım. 1. ulam. məqulə. qategori. 1. ögür. topluq. sürü. 1. 

pay. dəğər. dək. dəng. səhm. 1. dəsdə. qaça. tapqur. 

tabqur. dabqur. 1. ulaq. ülək. pay. nəsib. bölək. qismət. 

şans. bəxt. oyun. alış. tapış. 1. qombul. yığın. quruh. 1. 

öbək. öpək. obaq. oba. yığın. top. uruq. vuruq. ırıq. ılıq. 

ilik. boy. şö'bə. qoltuq. (bucaqda yerləşn nərsə). 1. san. 

kəsik. parça. qətə. - san san: şan şan: parça parça. yırıq 

yırıq. cırıq cırıq. - san san olmuş ürəyim, xəbərin yoxdu sənin.  

- bölük göz: börək göz. bərək, bələk göz. ala göz. böyük iri 

badam göz.  

- nərsənin bir bölüyü: danğ.  
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- qoltuq tükan, bang, meyxana, baqqal: çüçənin bir 

bucağında, döngəsində olan tükan.  

- el bölük bölük (öbək öbək. obaq obaq. oba oba) oturmuşlar. 

- evləri var oba oba (öbək öbək. öpək öpək).  

- ayrılmış bölük: qutra. qotra. bandıra. bağuq. bağuş. çitəş. 

çiğtəş.  

- bölük ağası: jandarma yüz başısı.  

- bölük qırıq: bolcar. saman.  

bölüqçü  bölükçü. bulaqçı. boğaqçı. gilifçi. gilipçi. qılıqçı. qırqaçı. 

qolçu. firqəçi. hizbçi. partiçi.  

bölüqləmək  bölükləmək. parçalamaq. salığmaq. salıqlamaq. 

salqımaq. salqamaq. salqıtmaq.  

bölüqlənmək  bölüklənmək. əkləmlənmək. qollanmaq. boğumlanmaq. 

məfsəllənmək.  

bölüqləşmək  bölükləşmək. bıloklaşmaq. neçəsi birgişib, kəndilərin 

başqalarından ayırmaq. qurup oluşturmaq. quruplaşmaq. 

qurlaşmaq. quruşulmaq.  

bölüqlü  bölüklü. paylı. səhmli.  
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bölüqmək  bölükmək. ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. ayırmaq. 

ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. 

dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf edmək.  

bölüqmək  bölünmək. bölüklərə ayrılmaq.  

- ellər bölükdü: bölük bölük, toma toma oldu.  

bölülüq  bölülük. qutuluq. başqalıq. obalıq. oymalıq. ayrışlıq. 

ayrılıq. ayrıcalıq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. 

bazıqlıq. təfrəqə. nifaq.  

bölüm  1. basamaq. aşama. tapı. pillə. dərəcə. dərəkə. kərəkə. 

kərtə. qırat. mənzil. pərəsə. pərsə. parça. mərhələ. 1. 

uluş. bölən. üləgü. pay. qismət. kəsim. qısım. 1. dərmək. 

qol. şö'bə. 1. bölmə. qısım. şö'bə. üzüm. qısım. parça. 1. 

oda. dayrə. ulam. takım. əl. qol. dəsd. - bölük bölük: ulam 

ulam: takım takım. əl əl. qol qol. dəs dəs.  

bölüm  1.bölük. parça. bölmə işləmi (əməli) sonunda ortaya 

çıxan sıyı. hasili təqsim. 1.bölək. kəsim. kəsik. ayıl. ayıq. 

ayrıq. movsim fəsl. 1.bəxş. qısım. şö'bə. departman.1. 

don. 1. kəsər. parça. tikə. 1. qapı. qapa.yaşın. pərdə. 1. 

qism. - baş bölümü: baş bölgəsi.1. qol. şaxə. dal. 1. oğun. 

avın. - bölüm bölüm: oğun oğun: avın avın. 1. pay. 
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düşəlgə. hissə. qama. çapa. qapa. qismət. nəsib.1. 

təbəqə. kəsim. bölük. 1.qismət. qəmə.1. qapı.fəsl. - kitab 

beş qapıdan olmuş. 1. dayrə. bəxş. qondur. qontur. 1. tikə. 

fəsl. 1. topluq. kəmp.1. qətə. dilim. kəsək. qaç. qaş. 

bürhə. - uzun bir sürə (zaman) dilimində. - bir çağ dilimi: bir 

zaman bölümü.  

- hər hançı bir çərçivənin içində qalan bölüm: ayna. 

- nərsənin bir tikəsi, başqa bir nərsənin içində qalan 

bölümü: qalıma. 

- hər nəyin yan bölümü: qapırqa. 

- ilk bölümdən birincisi: ilk yarı. 

- kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm: ağamanlıq. 

qələmrov.  

- bir yerdə, açığlıqda ayrılmış bölüm: kəpəz. qəfəs. qapas.  

- hərəkətli bölüm: dönəc. rötur.  

- hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi: qordal. qartal.  

- iki oyuq, yarıq, çuxur arasında qalan yüksək parça: 

bölüm: qarıq. carıq. yarıq.  

- iki tikəli, bölümdən oluşan hər nə: ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 

qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil.  
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- nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, bölüm. qatım. 

xatım. qatma.  

- soyunub, geyinmə bölümü: hamam gəpəz.  

- yerüzünün su ilə örtülü olmayan bölümü: qara. topraq.  

bölüm  talya. dalya. fəna.  

bölümçü  böləkçi. qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. səhmli. səhamdar. 

bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan.  

bölümçül  kesrətgera.  

bölümə  bölükə. > bılokaj. bağlama. quşatma. qurşaqlama. 

mahasirə. yığnama. nərsəni, nərsələri başqalarından 

ayırma.  

bölümək  kəsərmək. parçalamaq. tikələmək.  

bölümləmə  bölmələmə. təsnif.  

bölümləmək  qatlamaq. qat qat edmək. təbəqə bədlik edmək. təsnif 

edmək 

bölün  bölük. bölək. buçuq. bıçuq. tikim. tikə. tikü. tikir. kəsək. 

kəsik. kəs. çart. parça. parsa.  

bölünci  bölyünci. bölünə bilən.  

bölünən  məqsum. təqsim olunan. parçalanan. - açıldığında, 

tikələrə parçalanan, bölünən, odlu yaraq: xumbara. 
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xumpara. qumpara. 

- çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə duran: qalan. - 

onda doqquzun çıxsan, qalan bir olur.  

bölünqü  bölüngü. öğlən vaxtı.  

bölünmə  1. parçalanma. parçlanma. balçanma. balçalanma. 

ayrılma. təqsim edilmə. 1. pay edilmə. 1.təqsim edilmə. 

parçalanma. paylanma. pay edilmə. 1.ayrıntı. ayrılma. 

əyrinti. əğrinti. əkrinti. dallanma. dallanma. budaqlanma. 

təfərrü'. 1. görüş ayrılığı. ikilik. anlaşmazlıq.  

bölünmə  almaşış. parçalanma. ayrılıq. ixtilaf. keçimsizlik. 

parçalanma.  

bölünmək  bölükmək. ayrılmaq. almaşmaq. parçalanmaq. təqsim 

olmaq.  

bölünmək  bölüşmək. 1.parçalanmaq. parçalaşmaq. parçaşmaq. 

paylaşmaq. ballaşmaq ( < balqamaq: bölmək). yayılmaq. 

yaylımaq. dağılmaq. dağınmaq. saçılmaq. 1. 

parçalanmaq. parçlanmaq. balçanmaq. balçalanmaq. 

təqsim edilmək. ayrılmaq. 1. pay edilmək. 1.ayrılmaq.1. 

kəsirinmək. kəsinmək. ayrılmaq.  
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bölünməz  ayrılmaz. parçalanmaz. parçalmaz. parçlamaz. 

balçalanmaz. balçlanmaz. təqsim olunmaz. paylanmaz. 

layətəcəzza.  

bölünmüş  - kiçik bölüklərə bölünmüş nərsənin, hər bir parçası: ev.  

- əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. 

kərtə. kərdi. 

- barmaqlıqla bölünmüş yer: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs. - 

ayı gəpəzi. - quş gəpəzi. 

- qırıq, bölünmüş odun: kötük, kütük parçası, balçası, tikəsi. 

qaqma.  

bölünmüş  1. bölüntü. 1. qırıq. kisüq. kəsük. qıymıq. qıyılmış, 

tikələr. parçalanmış. - bölünmüş əkiləcaq topraq: kölçə. 

kövülçə.  

bölünti  1. bölünmüş. 1. bölmə. təqsimat. 1. bölən. təqsim edən. 

haciz.  

bölüntü  təqsimat.  

bölünüb  - bölünüb, dənəsi çıxarılıb, qurutulmuş yemişlərin yeyilən 

yapraqları, bölükləri: qanat. 

bölünüq  yayınıq. parçanıq. paylanıq. ballanıq ( < balqamaq: 

bölmək). saçınıq. dağınıq.  
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bölüş  - əş bölüş: əşit bölüt. əşit bölüş. əşiş bölüş. qardaş paylaş. 

qardaş payı.  

bölüş  ( < bölünmüş). 1. bölüş. böləş. bölük. ülüş. üləş. dək. 

dəng. parça. pərçə. pay. hissə. adaq. kəssiz. adamsız. 

ayrığ. 1. ülüş. ölüş. paylaş. təqsim.  

bölüşçi  ölüşçi. (. < > b ) paylaşan.  

bölüşmə  bölüşüm. parçalanma. parçalaşım. parçaşım. paylaşım. 

paylaşma. ballaşım. ballaşma ( < balqamaq: bölmək). 

saçılım. saçılış. saçılma. yayılım. yayılma. dağılma. 

dağılım. dağılış.  

bölüşmə  üləşmə. paylaşma. ortaşma.  

bölüşmək  1. (b < >. ) üləşmək. ölüşmək. paylaşmaq. - bunları ortazda 

ölüşün. - ölüşdük bölüşdük bir yana çatmadıq. 1. ayrılmaq 

(# boluşmaq: bir araya gəlmək. yığışmaq). 1. bulaşmaq. 

yardışmaq. yayışmaq. yardım edmək. 1. qab qab edmək. 

qapışmaq. qapuşmaq.  

bölüşmək  bölünmək. 1.yayılmaq. yaylımaq. dağılmaq. dağınmaq. 

parçalanmaq. parçalaşmaq. parçaşmaq. paylaşmaq. 

ballaşmaq ( < balqamaq: bölmək). saçılmaq. 1.qırışmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2430 

1.paylanmaq. - iyi pisi paylaşan qoca qarı: bir yasdığa baş 

qoymaq. 1. çanlaşmaq. çallaşmaq. paylaşmaq.  

bölüştürən  - sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli (vəzifəli): kəsici. kəsci. 

qəssam.  

bölüştürmək  ölüştürmək. paylamaq.  

bölüştürü  ölüştürü. pay pay. yer yer. səkir səkir. sərpik sərpik. - 

ölüştürü yağmır yağır.  

bölüşüm  bölüşmə. parçalanma. parçalaşım. parçaşım. paylaşım. 

paylaşma. ballaşım. ballaşma ( < balqamaq: bölmək). 

saçılım. saçılış. saçılma. yayılım. yayılma. dağılma. 

dağılım. dağılış. paylaşma. paylaşım. 

bölüşüm  üləşür. paylaşım.  

bölüt  - əşit bölüt: əş bölüş. əşit bölüş. əşiş bölüş. qardaş paylaş. 

qardaş payı.  

bölüz  baloz. çanğıl. kafa < qapa. daş yapılı duvarlarda, 

daşların arasın doldurmaq üçün işlənən kiçik daşlar.  

bölyönət  < böl yönət: ayır buyur. ayrılıq sal, içinə dal. bölüb, nifaq 

salıb istədiyi yönə sürmək. parçala hükm ed.  

bölyünci  bölyünci. bölünə bilən.  

bön  avara (av ara). aval. şaşqın. çaşqın. salaq. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. 
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çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş. mat. gic. şaşqın. çaşqın. gəbə. gəvə. sadə. 

dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 

olmamazlıq. cahillik. sadə. aldavıl. andavıl. qamqalat. 

qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

koryat. abdal avanaq. anayı. bozbaş. gəbə. qatraq. 

qaba. kötük. gödük. qırt. qafasız. başsız. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

düşünməz. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. 

anlayışsız. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanğırıq. 

qanırıq.sadə. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. koğalaq. 

kovalaq. koralaq. korkoran. qaqabaş. qaqavaş. qaqavan. 

qaqavac. avanaq. gic. alıq. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. - anayı dümbələyi: çox 

avanaq, səfeh. - bön bön: səfeh səfeh. 

bön  bönğ. 1. iri yarı. yoğun. obur. qarınpa. 1. ağır bir 

nərsənin düşməsiylə çıxan səs. 1. səfeh. axmağ. 1. 
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sadə. 1. avucaçıq. büknüt. şaşqın. alıq.  

- bön bön: budal. avananaq. anayi. gic. qarışmış.  

böncə  budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

bönqe  təkme. şut.  

bönqer  təkmələyici. iyi təkmə atan.  

bönqrüşmək  bönğrüşmək. böğrüşmək. münqrəşmək. qürültü edmək. 

manğraşmaq.  

bönlüq  bönlük. inəklik. ənayilik. qabalıq. axmaqlıq. koğalaqlıq. 

kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. 
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qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. giclik. 

alıqlıq. budalalıq. axmaqlıq. gəbəlik. qabalıq. başsızlıq. 

qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 

budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 

qırtabaşlıq. 

börçe  börçek. saç.  

börçəq börçək. börçə. saç.  

börçin  dişi ördək. sona: ərkək ördək.  

börəq börək. böyrək büqrək (bükük < bükmək). ( < burmaq). 1. 

paça. kətənəxcüvan. 1. xəmiri burub içinə ət, göy 

gövərənti qoyulan yemək. - sığara börək. - püf börək. - su 

börək. - qiyməli börək. - pənirli börək. - tatar börəyi. 1. 

böyrək. kek.  

- börək göz: bölük göz: bərək, bələk göz. ala göz. böyük iri 

badam göz.  

börənğuy  burulan. girdə.  

böri  1.qurd. 1.mücək. böcək.  

- qoşnusun yeməz: qurd qonşusun yeməz.  
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böri  bori. 1. kərəney. qərəney. 1. qurd. - göy böri: yəşil qurd.  

böriq  börik.börk.  

börq  börk < burqamaq: bürümək. çulqamaq. ( > börk: başı 

çulqayan). buruq. börük. börik. qalpaq ( < qaplaq). 1.türk 

şapqası. baş geyimi. başlıq. papaq. qalpaq. təlpək. 

təbətəy. buraq. qalfaq. təlfəq. talbaq. qalpaq. qavuq. 

qoğuq. kovuq. talpaq. tüpi. tamaq. qalpaq. talbaq. təlbək. 

dalbaq. qalpaq. çevirmə. sarıq. sarıq. 1. kələk. kisə. 

- börk almaq: sağollaşmaq.  

- quturma börk: yanlı qıraqlı qalpaq. - türksüz tat olmaz, 

börksüz baş olmaz. - börkçi: taqqaçı. külah yapan, satan.  

- dəmir börk: tubulqa. davulqa. talqa. dalğa.  

- dəmir börk: davulqa. tubulqa.  

- dəmir dolbulqa: dobulğa.  

- qulalığı olan börk: qulaqçin. - qutarma börq: öndə arqada 

iki qanadı olan börq.  

- tor börk: hörük kimi yapılmış börk.  

- başa qoyulan dəmir börk: toğulğa. tavulğa. miğfər.  

- su börki: ilk öncə sıcaq suya daldırılmış qalınca yufqalardan 

yapılmış börk çeşiti.  
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- börk qapmaq. başqasının haqqına iyələnmək.  

- dəridən sarıqsız, düz börk, baş geyimi: qalpaq.  

- börk aqaş: qalpaq qalıbı.  

- qoz börk: yeni doğan bəbək üçün düzənlənən şöləndən 

oynanan bir oyun.  

- börk al desənğ, baş alqan: işini artıqiylə yapmaq.  

- börk taqqan: yeni doğan cocuq üçün düzənlənən şöləndə 

oynanan bir oyun.  

- buxar börk: astıraqan qalpaq.  

- yalpaq börk: altın, sırma işləməli qadın başlığı.  

- cırpa börk: uzun tüklü qalpaq.  

- qala börk: altın işləməli qadın başlığı.  

- gəməği börk: içi tüklü, qırağı kürktən, tək qat dəridən 

yapılmış qalpaq.  

- qiyiz börk: keçədən yapılan şapqa.  

- kübə börk: tolqa. miğfər.  

- oxa börk: sırma işləməli qadın başlığı.  

- təmir börk: tulqa. miğfər.  

börq  börk. börük. başlıq. şapqa. tayxa. taxya. tasaq. qapuş. 

taqya. başlıq. börik. taqqa. başlıq. təpələk. papaq. 
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qalınca. qalaq. çalaq. kepi. başlıq.  

- börkün göyə atmaq: çox sevinmək. - börk qoyan, qoyucu: 

papaq geydirən. qulaq kəsən. - baş qırılır, börk içində, qol 

qırılır, kürk içində: saxlı, gizli tutma. - börkli don: kaput ( < 

qap: örtük). örtgü. 

- börkli, tayxalı geyim: kapşen ( < qap: örtük). - üst bölümü 

gen, keçə börk, başlıq: baranda. - içi pambıqla 

doldurulmuş başlıq, börk: kavuq. - tüklü börk: qalpaq. - 

yeni çərilərin bir börk çeşiti: qapalat. 

- gecə börkü: çalçın. ərəqçin.  

- al börküm, ver börkün: al taxamı, ver taxavı: qaçaqoça, 

gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü 

üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz. 

- börk, şapqa dodaqlığı, dimdikliyi, sipərliyi, ləbəliyi: qalaq 

- şapqamın qalağı əğilimiş. 

- börkün üsdə oturma: sözüvə yiyələn.  

- aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: kalafat. 

çalaçat. çalaqap. qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş 

biçimində olan börk). polis, qoşun börkü.  

- börk çeşitləridən: qaplaq. qablaq. 

- gecə börkü: taxa. taqqa.  
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- qara başlıqlı, börklü kimsə: qarabaş.  

- qeçəbörk: qoşunun börk çeşitlərindən.  

- qorlu börk: qoruc. qıraqlı, yanlı, ləbəli börk.  

- börkədəkindən başa nə, başdakından börkə nə.  

- sümüksüz, gecə börkü: kaçol. kaçola. taxqa. taxa. taxma. 

- ucu sivir, soba, qoynı, qoynu (məxruti) börk: qalpaq < 

qablaq. qaplaq. 

börqəmək börkəmək. 1. burqamaq. bürümək. çulqamaq. 1. 

köpürmək. çağlamaq. 

börqənəq  börkənək.gəvişmə quralının bulunduğu ikinci qarın 

boşluğu.  

börqləmək  börkləmək. - keçə börkləmək: alçaqlamaq. görəvin alıb, 

qopsam (rəsmi) iş paltarın soyundurub qoğmaq.  

börqlücə  börklücə. sayqıdəğər. sayqı göstərilen.  

börqlüq börklük. 1. örtlük. kulahək < kalağay. 1. sayqıdəğər.  

börqsüz  - çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 

təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi. 

börqsüz börksüz. başnaq. başlıqsız. tulqasız.  

börqümək  bürkəmək. börkürmək. bürükmək. bürümək. burqalmaq.  
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börqürmək  bürkürmək. pürkürmək. bürümək. burqurmaq.  

börqüt  bürküt. burqut. börüküt. bırqıt. qartal.  

börləyü  qurt kimi.  

börtə  bənək.  

börtmək 1. köpürmək. çağlamaq.1. pörtmək. bürtmək. qabarmaq.  

börtü böcək  qurdquşlar. böcəkə tay qurdquşlar.  

börü  böri. qurd. 

- iş börü cortuvda baradı: iş durmadan dəvam edir.  

- börü atar: qurt avçısı. - börü atar börkündən bəlgili: qurt 

avçısı qalpağından bəlli olur.  

- börü qöz: açıq qəhvərəngi göz.  

- börü dərisin görgüztüb, buzov aldırqanca: bir işi 

qorxutaraq yaptırmaq.  

- börü ton: qurt dərisindən kürk.  

- börü ton qeymək: çox qızmaq. çox öfgələnmək.  

börüq  börük.börk. tayxa. taxya. tasaq.  

börüq börük. böyrək.  

börüqəs börükəs. iri yapılı av köpəği.  

börüqöz börügöz. kəsgin gözlü.  

börüqüt börüküt. bürküt. burqut. börküt. bırqıt. qartal.  
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börülcə  qarnıyarıq. qarnıqara. göbəyində bənəyi olan lobya, 

lobya. qara göz lobyə, loba.  

- börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik lobiyə: qargəzdirən.  

börümə  - böyüyün sözünə baxmayan börüyə börüyə qalar.  

börünğ börünğ. yarıq. suların yerdə yaptığı yarıqlar.  

bösərmək  şişmək.  

bösülmək  yarılmaq. açılmaq. yırtılmaq.  

bötələq  bödələk.böbrək.  

bötqə  bödgə. çağ. zaman.  

bötüq bödük. böyük. bödük.  

bövələk  büvələk. büvə.  

bövən  1. qarın. yoğun. kisə. kov. kovsaq. qursaq. 1. balığın hava 

kisəsi.  

bövır  buxun.  

bövlənmiş  yanağan. iti. titiz. tiz. kəsgin. tünd.  

bövür  böyür.  

bövüsgən  böyütgən.  

böy  əğrəb.  

böyqəlmək  böygəlmək.böyümək. şişmək.  

böyqlüq  böyklük.ağası. ağamişi.  
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böyqülüqlə  böykülüklə. böyüklüklə. sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. 

yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. 

ululuqla. uluğlukla. ulğuqla. üstünlüklə. üsütşüklə. 

üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. 

bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə.  

böyqüt  böyküt. böyük. sağlam. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

böylə  1. ortalığı götərən söz. bu türlü. bunun kimi. bu yolda. bu 

tərzdə. "böylə" yaxın ortağı göstərir. {"öylə" uzaq ortağı 

göstərir. "şöylə" orta ortağı göstərir}. - böylə yap. - böylə 

söylə. 1. salt. ancaq. yalnız. bu qədər ki. 1. buna oxşar. 

andağ1. türslü. bu şəkildə. 

- bu çeşit. - böylə kişi. - böylə hava.  

- şöylə böylə: 1. ikisi ortası. olduqca. 1. hərnə cür, hərnə tür 

olursa.  

- bundan böylə: bundan sonra.  

- böyləcə: bu üzdə. bu yolda. elə bu türdə. - böyləcə 

söyləyəcəyim.  
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- böyləlik: bu yolda. bu üzdə. bu gediş. bu tərzdə. - böyləliklə 

iş görülməz.  

böylə  belə. bunun kimi. bu qərardan. buna görə, bu şəkildə. 

bucur. butür. bücür. belə. bunun kimi. bu şəkildə. bu 

biçimdə. böyləcə. 

- böylə böylə: böylə gedərək.  

- böylə başa, böylə darax: daha iyisi yaxışmaz, yaraşmaz 

- böylə gəlmiş, böylə gedər: iş olacağına varır.  

- böyləykən böylə: anlatdığım biçimdə.  

- bundan böylə, belə, sora, sonra, sohra.  

- bundan böylə, belə: bundan sonra. artıq.  

- hayla gələn, huyla gedər. bu qurum öylə gəlib, böylə 

gedər. 

böyləcə  1. böylə. kəza. 1. genə. hakəza. 1.böyləliklə. beləliklə. 

bunda. bu üzdə. genə. daha. yenə, genə öylə. birdə. 

dahı. hakəza. kəzalik. - daha eyləmə, gedmə. - yenə o cür. 

böyləcə  alay bilə. o şəkildə.  

böyləcənə  böyləcə. böyləliklə. beləliklə.  

böyləliklə  böyləcənə. böyləcə. böylə, belə yaparaq. beləliklə. 

bunda. bu üzdə.  
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böyləmi olur  bulaymı bolur. 

böyləsi  beləsi. bucüri, bu şəkildə olanı.  

böyləsinə  beləsinə. beləliklə.  

böyrə  < bur. buruq. buğruk. 

böyrəq  böyrək < bükrək. böbrək. kulyə. 

- püfə böyrək: kafa. kofa. böyrək, lülə biçimində, yağda 

qızartılıb, üzərinə şəkər əkilib ( səpilib), ya da dadlıya (şiriyə) 

batırılıb yeyilən yoğur (xəmir) dadlısı.  

- böyrək kəsəli: gəlincik. 

böyrəq böyrək. böğrek. beyrek. börək ( < burmaq). 1. < bükürək. 

bükrək. boğrək. bürkə. burulmuş ətli xəmirli qatmar 

çörək. kek. şirni. 1. xəmiri burub içinə ət, göy gövərənti 

qoyulan yemək. 1. börək. kek.  

- qaqırdaq böyrəyi: qıqırdaq.  

böyrəqçi böyrəkçi. ordunun sıralarının ön ortasına qoyulan əsgər.  

böyur  - əliböğründə: əğri vurulmuş haça, dəsdək.  

böyü  - sevməyi öğrən, sevimli böyü.  

böyücəq  böyücək. böyükcə. az böyük. qabarca. qabaraq.  

böyücəq böyücək. 1. az böyük. çox böyük olmayan. 1. (# olduqca 

böyük. olanlar içində ən böyük).  
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böyük  {bəy + ük. bəy + kə. ( < bəy. bay)}. 1.bötük. bödük. ( y < > 

d < > z ) bədük. bəyük. bayuq. ( d < > z ) bəzük. bağırlıq. 

sayqı dəğər kişi. bulğay. ulğay. - böyük saymaq: 

bədükləmək. ağırlamaq. 1. elxan. ulu. üləşür. ulu. ülgən. 

ülkən. ülgən. ulğan. alağar. uxsız. sınırsız. heybətli. 1. 

qart. yekə. 1. bacı. əcə. əcək. əcəkə. ağa əçə. 1. apay. 

apa. 1. geniş. iri. balaban. şişman. gürbüz. qoba. quba. 

irişmiş. ərişmiş. 1. hakim. - böyük bacı: ana əkə. əcəkə. - 

böyük qardaş: əxəvi. ədə - böyük xanım: bəy biçə. - böyük 

xurcun: xora. - böyük kət: körən. - böyük nənə: əcə. ulusay. 

alasan nənə. abı. sonğ ənə. çonk ənə. dev ani. qartı əbə. - 

böyük ara: > buxara. 1. aba. ötülü. tanqa. yaradcı. kələ. 

başqan. rəis. baş. - böyük, baş çüçə: kələ çüçə. 1. olqun. 

sayqıdəğər. 1 bilgə. 1. büyü. büyücü. 1. ( y < > d ) baduq. 

dığa. hər bir nərsənin yekəsi. - baduq dəvə. 1. tulpar. tulqar. 

yekə. əzim. 1. bar. iri. irimiş. ərmiş. iri. yetgin. qocaman. 

yekə. qos. qaba. qabarmış. qocaman. qoca. yekə. əzim. 

qudaman. qudman. iri. yoğun. əzim. cəsim. 1. babır. 

baquy. bayıq. bəbir. bərk. cəsim. ərik. irik. əsgi. əzim. 

fəxim. geyük. güclü. kalan. kəbir. kətə. qata. köhnəlmiş. 
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qandığan. qaruq. qat. qədim. qocaman. qucaman. 

qonuq. qopan. qopun. ulğan. ulqan. ulu. uluğ. uluq. yekə. 

yeggə. yoğan. (# qındığan: kiçik. girik). - böyük nənə: bibi. 

nənə. xanım əfəndi. ata ananın anasına verilən ad. 1. alamat. 

möhtəşəm. balapan. qorda. iri. tamada. başçı. başkan. 

öndər. tutey. dudey. yücə. ulu. hakim. üstün. biyiq. 

yüksək. biyik. miyik.  

- böyük qab: sahan. saqan. sehin.  

- böyük həcimli: buqar. böyükara. buxara. geniş.  

- daha böyük: daha quvvətli. abatarlaq. daha gür.  

- ən böyük: çınğ ullu.  

- böyük nənə: yaşlı qadın: əmmə. amma. nənə. - böyük 

cocuq: ilk cocuq. caca. çaça. ilkə. ilkin. 

- böyük nənə: əci. mama. nənə.  

- böyük ata: abuğan. cədd. dədə.  

- böyük dədə: ava. ova. baqa. dədə. cədd.  

- böyük nənə: tuti. bibi. nənə. əçə.  

- böyük kənd, şəhər: kətə qorğan.  

- beyik alma: tuç. tuş. heyva.  

- bək böyük: çox iri. ərsəl. ərtəl. ( < ər). dev. jean.  
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- böyük, yaşlıca, döğüşgən, sınağlı, iş alışığı olan batur 

kişi: tayı. dayı. - qoç dayı. yaşar dayı.  

- qoca dağ. - qoca ölkə. - qoca dəniz. - qoca yapı. - böyük 

xanım: dudu. tutu. tuti. - bar yiqdə: iri iğdə.  

böyük  möhtəşəm. ərgil. alamat. almat. almatıq. 

böyüq  - böyük kiçik: ağa uğa. 

böyüq  böyük. biyik. bik. 1.böyküt. sağlam. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. 

qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. 

gürül. güclü. qocur. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 

qala. yekə. - qalabalıq: iri balıq. - qalaev: yekə ev. - 

qalasaray: qalatasaray: böyük saray. - qalaqon: qalaqona: 

qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq.1. qara. - gözü 

qara (böyük), küflü qafa: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, 

içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən 

tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. 

qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan. 1. çox. aşırı. geçgin. 

keçgin. artıq. artıqmac. başqa. dolqun. dolu. doluq. - 

bunun dəğəri çox geçgindir. 1. key (< qaq. qay.). qotan. 

kotan. kökərək. kökələk. - keyxanım: keybayan. 
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böyükxanım. - keyqız: qızoğlan. duşizə. 1. qamo qamu. 

qama. qapa qapo. qapu. qapı dək. iri. yekə. qataq. 

qadaq. qottuq. iri. - qataq cəviz. 1. rəis. 1. uluğ. ulu. 

sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. üstün. üstüş. 

üstüc. üstüq. şərəfli. e‟tibarlı. izzətli. izzəti nəfsli. 

1.gəlgedli. sayqılı. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. 

kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. əzəmətli. 

həşəmətli. 1.(dənə). qatraq. qaba. iri. yekə. - qaba çaqıl: 

qaba çanğıl.1.ağınğ. yekə. böyük. ulu. uca. ücə. yücə. 

yüksək. ala (# bala). iri aşılı. iri. kavlava. kallava. ulu. iri. 

cüssəli. boyrat. möhtəşəm. başbuğ. yol atası. bağçı. 

sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. elbaşı. 

eləbaşı. boyrat. rəhbər. ağır. kapital. kübar. gurba. yekə. 

ullağan. ullaqat. ulaqan. pir. buğ. yekə. gop. iri. ulu. uluğ. 

kalan. uca. əzəmətli. uzraq. yekə. 1.biçimli. çaplı. geniş. 

həcimli. 1.buyurq. buzurq. başqan. başlıq. rəis. 1. yekə. 

çox. qarqın. çoğ. artıq. kəsir. artıq. aşırı. dolqun. dolu. 

doluq. 1. geniş. bollu. bol. çoxlu. engin. ingin. dərin. 

fərax. vəsi'. - dolqun gəlir. - qumdan yekə, böyük, 

çanğıldan kiçik, oğaq, ufaq daş: çanğılcıq. çağılcıq. 
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oğuncaq. oğnulcaq. avnulcaq. cınğıl çanğıl.  

- çox böyük: iriyarı. qalavatlı. dev kimi.  

- ağır baş heyvan. - çox yekə, böyük: aşırı, çox gəlişmiş. 

azman.  

- böyük hovuz: birkə. 

- böyüğə oynamaq: üstəlik, üstünlük, bolluq genlik, zənginlik 

qazanmağa çalışmaq.  

- böyük çapda: geniş ölçüdə, miqdarda.  

- böyü tikə ye, böyük söz demə.  

- böyük oynamaq: yekə xətər, risq edmək.  

- böyük söyləmək: iddialı olmaq.  

- böyüklü kiçikli: yaşbayaş. hər yaşdan. irili xırdalı.  

- möhtəşəm, böyük əsər: anıtlıq. abidəvi.  

- ən böyük: daha böyük: ulu. 

- böyük dədə: atabəy. 

- çox yekə, böyük: göstərişli. görkəmli. möhtəşəm.  

- böyüyün cocuq kimi davranması: cici bəbə. 

- bir yerin yaşlısı, başlısı, böyüyü: qarakütük.  

- böyük olubda heç bir yararı, faydası olmayan: qaradal. 

barsız ağac. səmərsiz.  
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- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- böyük tikə, parça: qarqalaq.  

- böyük üzüntü: ürək acısı.  

- böyük civi: qarbiçə.  

- qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan: qarınlı. qarnapa. 

qarmap.  

- neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan 

böyük alver birliyi: qartel. kartel. qartal. inhisar.  

- böyük görəvli kimsə: qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. baş. 

bəy. bay.  

- böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı: qapı oğlanı. qapıçı. 

qapıqul. nigəhban.  

- hər nəyin irisi, böyüğü: çalaq. qalaq.  

- az böyük: böyücək. qabarca. qabaraq.  

- böyük düdük, tütək, nay, ney: qabal. qaval. 

- böyük qayıq çeşiti: qarabala. qarabalaq. qaravala. 

qaravalaq.  

- böyük qazan: qatnarı. qaznarı. qatanarq. qazanarq.  

- böyük, ortancı tağ: qalataq. 

- ev yiyəsi, böyüyü: yetgin. xanasahab. xanasaab.  

- iri, böyük çivi mıx ensirik. iysir. iysər. ensir.  
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- qapıyı böyük açmaq: 1. böyük gedər, tükətim, xərc 

altına girmək, yol açmaq. 1. bir işə yüksəkdən başlamaq, 

tutmaq, götürmək, yapışmaq.  

- böyük danışanda, kiçiyə söz düşməz.  

- böyüyün sözünə baxmayan börüyə börüyə qalar.  

- səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa 

yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, ağıllı ağılsız bilmə, 

amma əksiklik hər kişinin işi değil.).  

- böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, 

gənə bol üst geyimi: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 

- böyük ordu: qonaq. qonaqlama, düşmə yeri. kəmp. 

böyüqana  böyük ana. böyük nənə. qadın nənə. annaana. annənə. 

anaana. böyükxanım. nənə. qartana. qart ana. nənə. 

böyüqara böyük ara. buxara. 1. buqar. geniş. böyük həcimli. 1. 

böyüklərin, bilginlərin yığışdı ölkə.  

böyüqata  böyük ata. qartdədə. qartata. böyük dədə. baba.  

böyüqayı  böyükayı. dübbiləkbər.  

böyüqcə  böyükcə. böyücək. olduğca böyük.  

böyüqdədə böyük dədə. atabəy. - buda bizim atabəyimizdi.  

böyüqelçi  böyükelçi. səfiri kəbir.  
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böyüqelçilik  böyükelçilik. 1. səfirlik. 1. sifarətxana.  

böyüqə böyükə. böyükə qaldırmaq. yekələmək. yekkələmək. 

xanlamaq. ululamaq. ullamaq. bir nəyi, kimsəyi özünə 

bağlamaq, özündən saymaq.  

böyüqqanım  böyükxanım. keyxanım. keybayan.  

böyüqqənt  böyükkənd. bikənd. bikət. böyükşəhər. anakənd. orata 

(mərkəzi) şəhər.  

böyüqləmə böyükləmə. ullama. uluğlama. ağırlama.  

böyüqləmək  - bir günü böyükləmək, əzizləmək, ağırlamaq: günüləmək. 

- devrim günün, doğum günün, bayram günün günüləmək.  

böyüqləmək böyükləmək. böyük saymaq.  

böyüqlənən  böyüklənən. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. 

foslu. tovlu. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. köpbüş. köpbərən. 

göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. 

qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. 

orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. şişirən. 
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köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. ifadəli. qiyafəli.  

böyüqlənən böyüklənən. qasalağ. qosalağ. qozalaq.  

böyüqlənmə  böyüklənmə. göstəriş. kökək. kökkək. kökələk. qurum. 

çalım. qurum. 

böyüqlənmək  böyüklənmək. çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. 

çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. 

foslanmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. 

kibirlənmək. ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini 

başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq. övünmək. şişinmək. 

boyquşmaq. qabarışmaq.qaslanmaq. daşmırlanmaq. 

daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 

öğüngəşmək. öğünüşmək. 

böyüqlənmək böyüklənmək. böyüklənmək. qurunmaq. qurum satmaq. 

böbürlənmək. qurum. təkəbbür. kəndini yekə göstərmək. 

böyüksinmək.  

böyüqlər  bayarlar. bəylər. ulular. uluğlar. əşraf. ə'yan. 

böyüqlər  böyüklər. baykat. amirlər. qutalaq. qudalaq. ulular. 

əcdad.  
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böyüqlü  böyüklü. böyütmə. qabartı. abartı. şişirtmə. şişirtili. 

mubaliğə.  

- böyüklü kiçikli: ufalı təfəli. irili oğulu. 

böyüqlüq  böyüklük. 1. irilik. yekəlik. qocamanlıq. tayılıq. dayılıq. 

döğüşgənlik. igitlik. ağalıq. başçılıq. 1. ağalıq. bəylik. 

idarə. 1. ağalıq. fəzilət. 1. kərəm. 1. boy. 1. ululuq. çoxluq. 

1. tay. ağram. 1. sonsuzluq. 1. miyiqlik. biyiklik. yüksəklik. 

tamadalıq. başçılıq. başkanlıq. öndərliq. 1. ululuq. 

uluğlıq. əzəmət. ə'ٍzəmlik. cəlalət. 1. yoğunluq. irilik. 

əzəmət. cəsamət.  

böyüqlüq  böyüklük. 1. tiklik. diklik. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. 

qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. 

ehtişam. kibarlıq. 1. inginlik. enginlik. genişlik. bolluq. 

çoxluq. dərinlik. fəraxlıq. vəsi'lik. 1.ağalıq. abalıq. abaltıq. 

abaltay. yekəlik. 1.boy. dərəcə. 1.əsgilik. yaşlılıq. 1.həcm. 

çap. cüssə. 1.ululuk. əzəmət. heşmət. əzəmət. şovkət. 

1.yaşlılıq. qocalıq. ululuq. ucalıq. qurralıq. kibr. 

1.yuxarlıq. yüksəklik. ucalıq. - böyüklükdən (yuxardan) 

aşağı qoyılan (tökülən) su: şarlavıq. şağlavıq. çağlağan. 

şarlağan. şəlalə. 1. kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. 
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ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. 

əzəmətlik. möhtəşəmlik. aşamatlıq. aballıq. opallıq. 

alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. tamdaraqlıq. ehtişam. 1. irilik. 

qalınlıq. cəsamət.  

- qarabuğluq. qarabüklük: dərəbəylik.  

böyüqlüq  böyüklük. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. 

yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. 

üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e‟tibar. 

böyüqlüqlə  böyüklüklə. böykülüklə. sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. 

yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. 

ululuqla. uluğlukla. ulğuqla. üstünlüklə. üsütşüklə. 

üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. 

bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə.  

böyüqsəq  böyüksək. böyüksinən. kübarqın. gurbaqın. yekəsik. 

özsevər.  

böyüqsəmək  böyüksəmək. artığına qabartmaq. mubaliğə edmək. 

mühümsəmək.  

böyüqsim  böyüksim. qabaca. gobutca. bir az yekə. 

böyüqsinən  böyüksinən. kübarqın. gurbaqın. böyüksinən. böyüksək. 

yekəsik. özsevər.  
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böyüqsinmək böyüksinmək. böyüklənmək: kəndini yekə göstərmək.  

böyüqsü  böyüksü. böyüğə yaxın. böyük kimi.  

böyüqsünmək  böyüksünmək. buyursunmaq. qarçınlanmaq.  

böyüqsünmək  böyüksünmək. uluğlanmaq. təkəbbür edmək.  

böyüqşəhər  böyükşəhər. bikənd. bikət. böyükkənd. böyükənd. 

anakənd. orata (mərkəzi) şəhər.  

böyüqtətə  böyük dədə. baba. dədə. ağababa. ağbaba. qartdədə. 

qartata. böyükata.  

böyüqü  - hər nəyin yekəsi, böyüğü: qarat. qaraz.  

böyüləmək  arvalmaq. ovsunlamaq.  

böyümə  aynıv. gəlişmə. zənginləşmə. dirilmə. canlanma. ösüm. 

gəlişmə. 1. 1. örçüm. ürəyiş. gəlişim. 1. nəşr. enşər. 

enğşər. enləşmə.  

- doğma böyümə: doğmuş böyümüş, yerli. - doğma böyümə 

kəndlidi.  

böyümə  gəlişmə. gəlişim. ilərləmə. ilərləyiş. inkişaf. təkamül. 

- böyümədən yaşlanmış, qavruq (yaşca böyümüş, gövdəcə 

gəlişməmiş) ağac: qaraqoca.  

böyümək  1. artmaq. coşmaq. - ölçücə artmaq, coşmaq, böyümək. 

qabarmaq. - gəlirlər azalır, gedərlər qabarır. - gizlin qıyınları, 
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kinləri qabardı. 1. ərkəmək. irkəmək. ərsəmək. irsəmək. 

ərtəmək. ertəmək. 1. iriləşmək. ösüşmək. gəlişmək. 1. 

qaballanmaq. qabalaqlanmaq. 

kaballaşmaq.kalanlaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. 

irilənmək. 1.boyatmaq. gəlişmək. yetişmək. inkişaf 

edmək. ilərləmək. genişləmək. 1.böygəlmək. şişmək. 

1.boylanmaq. boy atmaq. baynımaq. gəlişmək. 

sərpilmək. 1.ösmək. önmək. bitmək. yekəlmək. 

1.yabramaq. abramaq. yetişmək. çatışmaq. 1. yetişmək. 

gəlişmək. gülüşmək. gülləşmək. 1. yaşlanmaq. 

qocalmaq. 1. yoğunlamaq. önəmlənmək. 1. artmaq. 

çoxalmaq. 1. genişlənmək. bollanmaq. göllənmək. 

gölərmək. 1.gərdənə. gədik. yal. 1.öhdə. 1.ərkmək. 

artmaq. yekəlmək. 1.yet. 1. qoşa. cüt. - bir boyun öküz. 1. 

boğaz. 1. iki dağ arasında birləşmə bölümü. 1. 

sorumluluq. məsuliyyət. təəhhüd.  

- boyunu bükük: boyunu buruq: yardıma yoxsul, gərəkli, 

möhtac. kimsəsiz.  

- boyunu əğri: güclükdə, məcburiyyətdə olan  

- boyunu qıldan incə olmaq: hər nəyə razı olmaq.  
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- boyununa almaq: üstlənmək. öhdələnmək.  

- boynuna atmaq: bir sçu başqasına yükləmək.  

- boynuna sarılmaq: sevgi göstərmək. boyun tutmaq: e'tiraz 

edmək.  

- boynunu burmaq, bükmək, kəsmək' uzatmaq: baş əğmək. 

təslim olmaq.  

- boyun borcu: görəv. vəzifə.  

- boyun əğmək. dizə gəlmək. diz çökmək. yenilmək. müti', 

təslim olmaq.  

- boyun olmaq: köçünmək. çökünmək. çökmək. sığınmaq. 

amana gəlmək. təslim olmaq.  

- boyunla qarnın arasındaki bölüm: göğüs bağır. - 

dəvəboynu: 1."s" "u" biçimində olan boru, nərsə. 1.zərrin 

çiçəyi. - boyun alma, olma: kəfil.  

- alna, boyuna, başa sarılan, böyük sarıq, şal: çəmbər. 

çənbər. - boynu yoğun. buyruqsuz. asav.  

- boyun qaçırmaq: qaçınmaq.  

- boyun olmaq: kəfil olmaq.  

- boynun ön bölümü: çənə altı. qıtıq. qıyıq. qıytıq. ğəbğəb.  

- boyun borcu: düşərgə. gərəkən. zəruri.  

- boyun əğmə: düşmə. sınım. qaptırı. bıraxma. vermə. riza. 
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təslim. 

- boynu bağlı: enik. yenik. müti‟. 

- boynu yoğun: qabatayı( < qabat: gobud + ayı). lotu. 

daşməşdi < daşbaşdı. 

- boynuna buraqmaq, salmaq, qoymaq: gücləmək. darıtmaq. 

zorlamaq. təhmil edmək.  

- boyun vermək: boyun qoymaq: itaət edmək.  

böyümək  1. beyqəlmək. köçəymək. genişlənmək. arası açılmaq. 

1. bəygəlmək. ulalmaq. qarası görümü artmaq. 1. azmaq. 

daşmaq. yügürmək. 1. artmaq. çoğalmaq. çaqmaq. - anı 

üydəkisi çaqqandı: onun ailəsi büyüdü. 1. bədümək. 

çoxalmaq. ulqalmaq. uqlalmaq. ərsinmək. ərkəkləşmək. 

ərsimək. süngüklənmək. sümüklənmək. öklimək. artmaq. 

çoğalmaq. ətiqmək. etiqmək. edikmək. yetişmək. 

tombullaşmaq. - oğul ərsindi. 1. bitmək. yetişmək. 

örçümək. yetişmək. ösmək. gəlişmək. ullaymaq. 

qocalamaq. 1. gəlişmək. övkələnmək. yoğlanmaq. 

öğlənmək. huşlanmaq. ağıllanmaq. öncədən anlamayıb 

sonradan anlamaq. gəlişmək. yetişmək. boy atmaq. - 

gəlişmiş ağac. - uşağın öğlənməsi çox çəkər. - öğlənməmiş 
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evlənən ev yıxar, öğlənibsə evlənir, ev yığar. 1. qurçalmaq. 

qurtlanmaq. ağranmaq. yekəlmək. uluqmaq. ulğuymaq. 

ulğamaq. ulumaq. ulalmaq. ululmaq. usmaq. onıqmaq. 

onuqmaq. dikəlmək. yüksəlmək. doğrulmaq. uzalmaq. 

uzanmaq. yaşamaq. artmaq. ulaşmaq. yetişmək.  

böyüməz  - körpə sütsüz böyüməz, pambıq susuz.  

böyümüş  - dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 

qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

böyümüş  bitgin. iyi yetişmiş. yetgin.  

böyümüş  usub.  

böyür  bögür. < bük. bükük. qapdal. yan baş. yan.  

- dağ bögri.  

- əli böyründə qalmaq: əli qoltuğunda qalmaq. acizləmək.  

böyür  bövür.  

böyüri  bögri. bögüri.  

böyürlü  bögürlü. (heyvan üçün) yanlı yanaqlı. uzun. boylu.  

böyürmək  böğürmək. qursaqmaq. qusmaq.  

böyüsü  böyüyü. - hər nəyin irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü: 

qalamata. qalabata. qalaqata. qalaqaba. qalamar.  

böyüş  bitiş. yetiş. nəmov.  
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böyüşmə  böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. 

yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. 

ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. 

osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. yaprama. 

yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. 

ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. 

gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. 

ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.  

böyüşüm  bax > böyüşmə.  

böyüşüş  bax > böyüşmə.  

böyütəc  zərrəbin.  

böyütgən  bövüsgən.  

böyütmə  ağırlama.  

böyütmə  böyütü. boylatı. boylatı. 1. abraq. apraq. abartı. abartma. 

qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. ötrəç. 

ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. 

ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq. 

1.qabartma. abartma. şişirtmə. mubaliğə edmə. 

1.böyüklü. qabartı. abartı. şişirtmə. şişirtili. mubaliğə. 
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böyütmək  {( y < > d < > z) bədütmək. bəyütmək. bözürtmək. }. 1. 

bayutmaq. bulğaytmaq. ulqatmaq. ulqadmaq. ulğaytmaq. 

bədütmək. bəyütmək. bayutmaq. böyütmək. bulğaytmaq. 

ulğaytmaq. tupramaq. topramaq. şişirmək. - uşaq nəyi 

toprama. 1. böyüməsinə qulluq edmək. yetişdirmək. 

bəsləmək. becərtmək. tərbiyət edmək. - bu cocuğu mən 

böyütdüm. 1. şişirtmək. yekətmək. mubaliğə edmək. - işi 

böyütdülər. 1. ulatmaq. öğmək. tə'zim edmək. təqdis 

edmək. ululamaq. ağırlatmaq. tə'zim edmək. ikram 

edmək. 1. aşırmaq. keçirmək. alğıtmaq. atlatmaq. 

öndürmək. 1. ayağlandır. qücləndirmək. ösdürmək. 1. 

ulğatmaq. ulatmaq. bəslətmək.  

böyütmək  1.aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. 

şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. 

qabarıtmaq. yellətmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. 

qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. 1. 

ərkətmək. irkətmək. ərsətmək. irsətmək. ərtətmək. 

ertətmək.  

- gözündə böyütmək: çoğumsamaq. - kiçik bir sorunu, 

məsələni böyütmək, gurlatmaq: bir bardaq suda fırtına 
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qoparmaq. 

- sevməyi öğrətmək, sevgini böyütməkdir. (sevgini 

becərtmək, bəsləmək, dəğərləməkdir.).  

böyütü  bax > böyütmə.  

böyütü  ulatı. təkbir. öğüş. təqdis.  

böyütücü  böyüdücü. biqic. zərrəbin.  

böyütüçülük  boylatçılıq. ullaqçılıq. ullatçılıq. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. 

atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. 

ötşürçülük. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. 

qatmaçılıq. əkməçilik. mindiriçilik. mubaliğəçilik. 

iğraqçılıq.  

böyütülmək  1. böyüməsinə qulluq olunmaq. yetişdirilmək. 

bəslənmək. becərtilmək. tərbiyət olunmaq. - bu cocuğ 

kim ilə böyütüldü. 1. şişirilmək. yekətilmək. mubaliğə 

olunmaq.  

böyütülmək  qabartılmaq. abartılmaq. şişirtilmək. mubaliğə edilmək.  

böyüyən  - çabuq büyüyən: çabuq yetişən: ösümlü.  

böyüyəndə  olğanğanda. ululağanda.  
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böyüyü  böyüsü. - hər nəyin irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü: 

qalamata. qalabata. qalaqata. qalaqaba. qalamar.  

böyüyüncə  ulğayınca. ulğayğunca. bəslənincə.  

bu (fars)  < bur. qoxu. iy. - kalabur. gözəl qoxu.  

bu (fars)  1. ( < bur. bürt. bürümək). buğ. buhar. buqu. iy. qoxu. 1. 

"bu" yaxını göstərir. "o" uzağı göstərir. "şu" ortalığı 

göstərir. - bu ki: ehtimal ki.  

- bu qədər: uşmuna. oşmuna.  

bu  mu. şu. inin. enin. 

- bu belə: beybələ. bu qədər.  

- bunula birlikdə: buna rəğmən. 

- bundan belə: və əmma qaldı.  

- bundan belə: buna baxmıyaraq: bunu saymıyaraq: lakin. 

və leyk. və lakin. vəli. 

- çox dedim, lakin (amma) genə getdi: çox dedim, bundan 

belə genə getdi. 

- burası var ki: bir də. həmdə. şurası var ki.  

- bu, şu cür, tür, təhər, qıllı, yalı, kimi: kəza. 

- işbu. elə bu. özəlliklə bu. - işbuna görə.  

- bu çağda: şu çağda: gəlincə. gəlmişkən. gəldikdə. şimdi. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

imdi. indi.  

- bununla birlikdə: hər nasılsa. hər nəcürsə. 

bubbu  pupu: ibik: ubuk.  

bubıq  gonca. gül.  

bubu  bibər. mürç.  

bubunla  - bubunla bərabər: qaldı ki.  

buc  uc. qıra. bucaq. yaxa. kənar.  

bucaq  burcaq. 1.burc. quşə. dirsək. açı. zaviyə. 1.quytu. 

kovluq. 1.burcaq. çat. zaviyə. burc. burcaq. kövünc. 

künc. böğür. 1.qurna. 1.quşə. sapaq. çapaq. iğnə. topaq. 

kinayə. - sözüzü sapaqsız iğnəsiz söyləyin. - bu iğnəli 

qonuşuğa son qoyun. - iğnəli baltalı davranışlar: kinayəli, 

kəsgin, iti tutumlar. 1. (< bükək. bükük < bükmək.). bölgə. - 

tatar bucağı: tatar bölgəsi. - ocaq bucaq: yer yurd. 1. köşə. 

qapul. qapul. 

- köşə, bucaq, qucaq yastığı: yastıqcıq. yastıcıq. kiçik yastıq. 

qapartlama. qabartlama.  

- kavqa bucağı: batıda yüksələn, yağmırlı bulut. 

- yapraqları tüklü, gövdəsi bucaqlı bir ot: qarallıq.  

- ocaq bucaq: yer yurd. 
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- beş açılı, bucaq, yanlı: beşgən.  

- çox bucaqlı: çox cızıqlı, zili'li: çoxgən.  

- dörd bucaq: hər yan. hər tərəf.  

- təxdəni dörd bucaq kəsmək: çaplamaq. 

- bucaq bucaq aramaq: bir çox yeri, sürəkli axdarmaq.  

- bucaq bucaq qaçmaq: yaxalanmamaq, görünməmək üçün 

saxlanmaq, gizlənmək.  

- bulam bucarlıq: kifirçilik. kəsfətkarlıq. aladanğlıq. qapalılıq. 

bulaşıqlıq. 

- qubbanın oturduğu yuvarlaq, çox bucaqlı bölüm: qasnaq.  

- çevrəsi qoruqlu çuxur, köşə, bucaq: qoy < kov.  

- yol bucağ bilmək: yol iz bilmək. yolu iyi tanımaq. görgülü, 

sınavlı olmaq. 

- yük daşımaqda işlənən dörd qollu, dörd bucaq təxdə: 

götürgə. təskərə. 

bucaq  burcaq. quşə. küşə. 1. < bük + caq. bur. buruq. burcaq. 

burış. burçaq. poçmaq. bosmaq. burç. 1. biç. biçik. 

(biçmək) biçqaq > buçqaq > bucaq (biçilmiş yer. duvar) ucsuz 

bucaqsız: burçaq. biçəksiz. kəsiksiz. kəsilməz. quşə < 

kokovşə (qazıq). 1. < buruç. buruq > bükcək. quşə. burış. 

burc. bürç. çat. sat. künc. bürçük. bulunq. poçmək. cünq. 
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kovşaq. kovsaq. kovsalaq. gövşək. kovlangöz. aralıq. quşə. 

yıxıq. cırık. üç burçaq: üç bucaq: müsəlləs. 1. köy. kənd. 1. 

qaytan. çay qırağındaki girintilər. 1. gizli bölgə. 1. uzaq 

yer. 1. bulunğ. bulunq. burcaq. qulaq. köşə. zaviyə. 1. 

bükcaq. cıqnaq. cınaq ( < çıq. çuq. tuq). künc. quşə. 

kövşə. çığnaq. çiğnaq. dirsək. əğrəm. əğrim. burun. 

künc. tumşuq ( t < > y ) yumşuq. tur. dur. yer. budal. 

qırağ. yan. inziva. 1. qıraq. nərsənin ocağından, 

ortasından qıraq olan bölüm. 1. ortalıq. aralıq. ortada 

gəzən. gəzəyən. - bucaq qıyıcı: araçı sərraf. - bucaq 

satıcı: aralığda gəzən satıcı. 1. qoltuq. qırax. kənar. yan. 

quytu yer. - orası bir qoltuqdur: yan yerdir. - qoltuq 

devlətlər: qıraxda qalan devlətlər. - gizli bucaq: saxlantı. 

saxlanacaq, gizlənəcək yer. - küt bucaq: gen bucaq. zaviyeyi 

münfəricə. 1. təm. dəm. qonaç. bükcək. quşə. 1. burcaq. 

tuq. tuqş. tuş. qıyın.  

- sivri bucaq: sivri köşə: hadd zaviyə.  

- bucaq bucaq: quşə bucaq: hər yan. hər tərəf.  

- qıyıda bucaqda: ötədə bəridə.  

- dörd bucaq: cəhati ərbəə. qıyan. 
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bucaqlamaq  1. burcaqlamaq. bucaq çıxarmaq. 1. sınarlamaq. 

təkləmək.  

bucaqlı  burcaqlı. quşəli. batıcı. incitici. dəlici. iğnəli. sapaqlı. 

çapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. kinayəli. - sapaqlı topaqlı, 

toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: iğnələmək.  

bucaqmaq  qırağlanmaq. yana çəkilmək. inziva edmək.  

bucaqsız  - ucsuz bucaqsız: kərənsiz. < kərmək ( > bikəran (fars). 

bikəranə (fars)). yansız. qıraqsız. sınırsız.  

bucaqsız  burcaqsız. quşəsiz. iğnəsiz. sapaqsız. çapaqsız. 

topaqsız. toxunaqsız. kinayəsiz.  

- ucsuz bucaqsız: ucsuz. engin. ingin. çaxınsız. ölçüsüz. 

qısıtsız. sınırsız. sonsuz. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. 

dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < al: böyük). 

ğeyri məhdud.  

- ucsuz bucaqsız: genişcə. çox geniş. ingin. engin. göz 

alabildiyiə.  

- ucsuz bucaqsızlıq: inginlik. enginlik. çəksizlik. hədsizllik.  

bucar  burca. çalbır. çalqır. qalbır. qalbur. qəlbir. oğuntulu 

nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin xırdasından 

ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, yekə 

ələk.  
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bucra  baldaq. həlqə. döngələk. yιğιrιk. şιğιrsιk. qurşav. yarpaq. 

budaq. uşaq. sap.  

bucuq  - bucuq bucuğa: yarı yarıya. ortalayı.  

bucuq  biçik < biç. biçilmiş. yarılmιş: yarι ( < yarmaq).  

bucuqa  buğucu. ceyran avcısı.  

bucul  aşıq. tupuq.  

bucur  1. ovaq təfəq. ufaq təfək. 1. kiçik böyük qıra. 1. qotur.  

bucur  bücür. butür. böylə. belə. bunun kimi. bu şəkildə. bu 

biçimdə.  

bucur  qoza. - arça bucru: çam qozası.  

buç buç  quşun ötməsi üçün "qüzəl gözəl" yerində söylənən bir 

söz. - buç buç ötə sandılaş. - buç qopuz: inləyən qopuz.  

buçaq (fars)  < bıçaq. biçək: kəsən.  

buçı  bir çeşit qopuz. iyi səs verən. çox inləyən çaluq.  

buçqaq  1. tulumun alt tərəfində iplə sıxılan dəlik. 1. qırağ. 1. 

şalvar paçası. 1. paça. - kiştik buçqaqımdan dartdı: pişik 

paçamdan çəkti. 1. (çarıq yapmaq üçün) mal dərisinin ucları, 

biçik, ayağ bölümləri. 1. bucaq. açı. zaviyə. 1. biçik. 

nərsənin kəsiyi. qutr. - yer biçqağı: yer qutru. 

- buçqaqına tənq edməmək: kişi yerinə qoymamaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2468 

- buçqaqdan quyqanca yavmaq: bardaqdan boşanırcasına 

yağmaq.  

- buçqaqdan baraqanca barmaq: bardaqdan boşanırcasına 

yağmaq.  

buçqaqlanmaq  köşələnmək.  

buçuq edmək  buşto edmək. biçik edmək. buştamaq. biçtəmək. 

doğramaq.  

buçuq  - az buçuq: azdan biraz çox.  

- azbuçuq: - yarım yamalaq, azbuçuq bilisi belə 

olmamazlıq: qarabillik. bilisizlik. savadsızlıq. koryatlıq. 

qarakorluq.  

buçuq  biçik. biçuq. bıçıq. pıçıq. ( < biçik ). 1. yarım. gədik. 1. 

burunsuz. burnu kəsik. burnunda çapığı olan. 1. bıqcaq. 

pıqcaq. pıçaq. yarı yarpı. yarısı. yarım. yarı. çala. ala. 1. 

arac. ayqıt. əbzar. 1. yarıq. biçilmiş. 1. burnu yarıq 

zədəliyə deyilir. 1. bıçuq. bölək. bölük. bölünmüş. kəsək. 

kəsik. kəs. çart. tikə. tikim. tikü. tikir. parsa. parça. 

parçalanmış hər nərsənin yarıq, yarısı. - buçuq yarmaq: 

yarım ağça.  

buçuqlu  < biçikli. kəsirli.  

buçuqluq  < biçiklilik. kəsirlik. yarımlıq.  
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buçum  buğçum. burçum. bükcüm. büçgüm. 1.ət xal. 1. biçgim. 

qoyunun boğazından sallanan bezlər. 

buhu  bayquş quşunun böyüyü. gecə çağı "buhu" kimi bir 

səslə ötür.  

bujınqa  "çöpləmə" deyilən ağılı bir ot.  

bujuqqu  sümüklü. fırtıqlı.  

buq  buğ. - aşıc buğu.  

buq  buğ. bıyıq. bağuq. 1. kərəney. boruçu. borazan. şeypur. 

1. pir. böyük. 1. asma (möv), sarmaşıq kimi bitgilərdə, 

nərsiyə tutunmaya, dırmaşmağa yarayan sürgü, quyruq. 

1.buxar. tüt. düd. dud. (> tond (fars)). tüstü. is. his. duman. 

tutman. 1.buğlu. - çuğ buğ: çiğ biğ. tuta düdə. duman tutan. 

duman düdən. tüstü püstü. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. isli 

hisli. darqın.  

- buğa gülmək: dil çıxarmaq. yansınmaq. gülnüncəmək. 

gülənənmək. gülməcənmək. alayalamaq. alaya qoymaq. 

alalamaq. ələ sərimək. ələ salmaq. əğlənmək. əklənmək. 

şakalanmaq. 

- buğa gülmək: alayalamaq. alaya qoymaq. əğlənmək. ələ 

sərimək.  
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- buğu tərləmək: buğu çıxmağa, bitməyə başlamaq.  

- buğu yelli: burnu yelli: qurralı. kibirli. qorxusuz.  

- buğ altından gülmək: sezdirmədən, bəllətmədən gülmək.  

- buğ buraxmaq: buğ uzatmaq.  

- buğ burmaq: buğunu balta kəsməmək: qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

- buğ falı: dalqın dalqın düşünərkən buğu ilə oynamaq.  

buq  buğ. bük. ( < 1. boğ. 1. bük. 1. bağlı. 1. burğu. ). bürkü. 

bürk. bükük (hava). büküşük. buruşuk. burut. bulut. qarışıq. 

qalın. buruq. buxar. çiğa. izqara. 1. buğ. bük. yorqan. örtük. 

1. buğ. yoğun səs. kərəneyin səsi. 1. buxar. duman. 1. 

bük. dərd. 1. bük. burut. bıyıq. 1. ovca. oca. arxa. 1. keçit. 

gədik. 1. urman. tuqay. tuğay. toğay. sıx meşə. 1. buq. 

dərd. 1. ovca. oca. arxa. 1. buğ. yorqan. örtük. 1. 

saxlanbaç oyunu. 1. bıyıq. 1. buğu. buxar. tuman. 

duman. 1. < > bəy: böyük. buğa. 1. pox. pislik. nəcis. 

mürdar. 1. zərər. pis bir işin sonucu. - buda sizin poxuz. - 

sən öz poxuvu yığışdır hələ. 1. buğ. baş. salar. rəyis. amir. 
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- baş buğ: sərkərdə.  

- buğun uzun görünməsi üçün saqqalı uzaltmaq: buğ yasdığı.  

- başbuğ. baş. saltər. 

- buğ (bıyıq) burmaq: qurulmaq. qurralanmaq. qurlanmaq. 

mütəkəbbir olmaq.  

- ağ buğ: buğu ağarmış.  

- buğ altından gülmək: ələ sərimək.  

- balıx bığı: balığın ağzından çıxan saz kimi nərsə.  

- beş bığ: muşmulanın bir çeşiti.  

- pala bıyığ: balaq bıyıq. kürək bığ.  

- tər bıyıq: yeni çıxmış bıyıq.  

- dovşan bıyıq: bir çeşit ot.  

- buğ (bıyıq) burmaq: qurulmaq. qurralanmaq. qurlanmaq. 

mütəkəbbir olmaq.  

- buğuya oturmaq: buxur almaq.  

buqa  buğa. boğa. böğə. 1. sığır ayqırı. 1. qaqırman. 

qəhrəman. - buğa çeşitindən dev ilan: anaqonda.1.böğə. 

batır. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. 1. bükəkli. heybətli. 

heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. 

cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. 
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durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. 

kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. 

qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. toxutuq. 

yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

- inəyin, camışın buğa istəməsi: kələgəlmək. 

buqa  buka. buğa. boğa. buka. 1. hər canlının qızması. 1. 

böyük döş. 1. sığır ayğırı. kəl. 1. bükə. həlqə. işgil. kişən. 

kirşən. köstək. bənd. zəncir. qeyd. 1. gürəşçi. döğüşçü. 

1. bükə. əjdəha. böyük ilan. 1. böyük. qabarιq. şişik. 

boğa. qopuq. 1. ərkək toxumluğ heyvan. 1. buğı. bolan. 

geyik. buğı. süğün. maral. 1. köstək. zəncir. 1. buxa ! 

gizlət !. qaçır !. qasır !. bekit !. yaşır !. 1.sığır, geyik kimi 

heyvanların ayqırı. tosunun böyügü. 1.hindistan'dan 

gətirilən bir ilac. 1. sığırın ayğırına deyilir. 

- qara buğa: manda ayqırı.  

- gənc buğa: buqaçar. tosun. 

- buğa yaprağı: sınırlı yapraq.  

- buğa ayqırı: qarnı yarıq.  
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buqac  bukac. boğac. bükəş. 1. buruşuq, çətin olan nərsə. 

zorluq. pıroblem. 1. hər çeşit qab. çömlək. - aşıc boğac: 

yemək qabı. - boğac art: zor keçitli dağ sırtı.  

buqaç  bardaq. kasa.  

buqaçar  gənc buğa. tosun.  

buqağı  bukağı. buxov. buqağı. boqağı. köstək. bənd. bəd. 

zəncir. qeyd. kündə. köstək. ayağ bağı. köstək. bənd. 

bəd. zəncir. qeyd. - doğanın ayağında kündə varıdı. - 

bukağı vurmaq: zəncirləmək. 1. buxov. tuşaqu. tuşaq. 

düşəqü. döşəqu. köstək. bukağı. buxov. gişən.  

buqağılıq  bukağılıq. boğağılıq. buxovluq. atın ard ayağının buxov 

vurulan bilək bölümü.  

buqağu  bukağu. ( < bükmək. boğmaq). buxov. tüğ. zəncir.  

buqaq  buxaq. boğaq. 1. boğuq. xəfələnmək. qaplanmaq. 

boğulma. könlü sıxılmaq. 1. həlqə. bənd. qolad ( > 

qolladə). bağ. 1.buxax. < boğaq. boqaq. boğaz.1. bükək. 

boğaq. qursaq. qarın. daşlıq. çinədan.  

buqaq  bukağ. bukav. buxov. boğağ. (< bükmək. boğmaq). tutarı. 

tutra. bənd. köstək. - dallı buqaqlı: qollu buqaqlı: çox 
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ayrıntılı. çapraşıq. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. 

qarbur. qarbura. allaq bullaq. 

buqaqaturmaq  boğa ilə cütləşmək.  

buqaqaturu  iki yaşında dişi dana.  

buqaqı  bukağı. bukağu. 1.qıyçı. köstək. buxov. biləkcək. biləkcə. 

biləklik. kələpcə. 1. qolada. qollada. 1. 

buqaqi  bukaği. kələpçə. atların ayağına taxılan bir çeşit köstək.  

buqaqılamaq  bukağılamaq. boğağılamaq. bukağı vurmaq: 

zəncirləmək.  

buqaqlı  buxaqlı. şişman. tombul. səmiz. bukaxlı tavuq: təpəli 

toyuq.  

buqaqu  boğaqu. əl ayağa, başqa nərsələrə vurulan kələpçə.  

buqal buğal. buqğal. boqğal. boğal. boqal. boynu qısıq, qıssa, 

ağzı geniş sürəği ( > sürahi) içgi qabı.  

buqalqa  buxalğa. sιğιnaq.  

buqan  bukan. bükən. buşan. buşon. tıpa. tıpaç. tapa. tapaç. 

təpə. təpək. tıxa. tıxac. tutac. başlıq. qapışın. qaput. 

qapıt. qapıc.  
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buqan  bukan. mokan. bükən. 1. güclü. yenilməz. - buqan qağan: 

bukan kağan. mokan qağan. 1. boğan 1. alamət. işarət. 

iz.  

buqanaq  buğanaq. ( < 1. boğ. 1. bük. 1. bağlı. 1. burğu. ). 1. 

boğunaq. 1. bərk yağış. tufan. fırtına. 1. buğlu buxarlı hava. 

bürkü.  

buqanqu  buxanğu. buxov. boğanğu ( < boğmaq. bükmək). 

boğmaq yeri. bənd. məfsəl. köstək. zəncir.  

buqanmaq  buğanmaq. buğlamaq. boğnamaq. boğaqmaq. tuğnamaq. 

tuğaqmaq. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. çuğlamaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

buqar  {buxar < bük.}. 1. bürkük. bükük. tütdük. boğar. qoxar. 

çiğa. buğ. izqara. 1. gizləyən. 1. buxara. böyük ara. 1. 

buğ. çığa. izqara. buğu. buğ. - buğuya oturmaq: buxur 

almaq. 1. buğar. boğar. köstək. bənd. zəncir. 1. buxar. 

buğ. duman. tütün. 1. böyükara. buxara. geniş. böyük 

həcimli. 1. ayının tabu adı. 1. obur. qarımpa.  
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- buqar kəsi toysada, qözü toymaz: obur özü doysada gözü 

doymaz. 

buqar  buxar. < bükər. büküt. bürküt. ( < bükmək). buğu. buğ. 

buğu. tüt. düd. dud. (> tond (fars)). tüstü. is. his. duman. 

tutman. 

buqar buxar. < bük. buğ. çığa. izqara.  

buqara  buxara. - buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, qıvırcıq, 

uzun tüklü qoyun çeşiti: qaragul. qaragül. - qaragül kürkü: 

bu qoyunu.  

buqara  buxara. buqar. böyük ara.  

buqara buxara. 1.böyük ara. buqar. geniş. böyük həcimli.1. 

böyük ara.  

buqari  buxari. pişgə. {pişirkə < pişirmək}.  

buqarqana  buxarxana. buğuevi.  

buqarlamaq  buxarlamaq. buğulamaq.  

buqarlatmaq  buğarlatmaq. uçurtmaq. uçratmaq. təbxirlətmək.  

buqarlı  buxarlı. - bir parçanı, bezi istədiyi biçimdə qaldırmaq, 

durdurmaq üçün, iki yekə döşəkli, buxarlı arac arasında 

sıxışdırmaq, ütüləmək: qalandır.  

buqasaq  buğasaq. boğasaq. buğa istiyən qızqın inək.  

buqatəq  boğa gibi güclü.  
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buqav  bukav. bukağ. buxov. boğağ. (< bükmək. boğmaq). tutarı. 

tutra. bənd. köstək. 

buqav  buvaq. ( < bukmaq). bulutlu, qapalı nərsə, hava.  

buqav 1. buğav.(buğ < metatez > ğub) ğubar < bukmaq. bükmək. 

boğmaq). nərsənin üstünə qonan tozlu tozanaqlı, bulutlu şeh, 

topraq. 1.buxav. (< bükmək). boyun bağι. 

buqavlı  bukavlı. bokavlı. buxovlı. biləkləri ağ (at).  

buqavul  buxavul. bəkavıl. bəqavıl < bək: bərk (bərkitmək) < > qorucu 

(bükütmək: bərkitmək).  

buqay  bugay. 1. ələ avuca sığmayan. 1. buğu. ceylan. ceyran.  

buqca  buxca ( < boğ. bük. boğça < boğmaq. bükmək) 1. 

düğünçək. bağça. doqama. dolama. burama. paket. 1. 

bağca. bağac. 1. boxtay. boxtuy. büktay. türkəm. türkək. 

bürgək. ( < buk. bük). heybə. 1. bavul. bağlı. sandıq. 

çarşov. bağ. heybə. yetkək. yenqək. yetqək. yenqək. 

heybə. qaplaq. kisə. bağıl. örtük. - buxcasın aç. bağlasın 

aç. 1. tərgək. tərkək. dərgəh. dərkək. türgək. torba.  

- buğca buxca: buxca buxca. kütlənən. küt küt. kültəm 

kültəm. kültüm kültüm. çoğdam çoğdam. dəstə bəstə. dəngi 

dəngi. qucaq qucaq. top top. taıxm taxım. topar topar. tapqır 
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tapqır. öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın.  

- kiçik buxca, boxca: çığın ( < çıq). 

buqca  buxca. boxca. boğca. bağlı. buxcama. dolağ. bağlı. dəng. 

dəngə. tay. yeşik. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. çap. 

çərşov. məndil. 

- kiçik səbəd, buxca: bağın.  

- kiçik buxca: çıxı. çıxın.  

buqcalamaq  buxcalamaq. 1. boğcalamaq. torlamaq. dövrləmək. 

dövrələmək. dövürləmək. toplamaq. devşirmək. 

paketləmək. 1. bağlamaq. çoğlamaq. 

buqcalamaq  buxcalamaq. çıxınlamaq.  

buqcalanmaq  boğlanmaq. bağlanmaq.  

buqcalatmaq  sardırmaq. çoğlatmaq. çulqamaq.  

buqcama  buxcama. buxca. dolağ.  

buqcay  buxcay. ( < bükmək. ) 1. püsgü. 1. gizlənpaç. 1. biçki. 

ərə.  

buqcu  1.buxcu. biçgi. bıçqı. ( < biçmək). iki, qoşa saplı ərə, 

təstərə. ağzı incə ərə. 1. ərə. əğə. təstərə < kəstərə (< 

kəsib daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə). 1. 

buğçu. kərəneyçi. boruçu. borazançı. şeypurçu.  
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buqcu  buxcu. (xc < metatez > cx. cq). buçqu. biçgi. ərə. gəzən.  

buqcu buxcu. buşqu. puşqu. < biçqu.  

buqça  buxça. buğça. 1.bokça. baqci bukşa. 1. boğ. boq. bağ. 

heybə.1.boğça. boğmaça. bağlı. çarşov. böyük çadır. 

yataq bağlısı.  

buqçi  bükçi. boğçı. büküc. boğuc. yayın künclərin bərkitmək 

üçün bağlanan ip. kiriş. bağ.  

buqçu  buğçu. bükəc. güclü. bükücü.  

buqçum  buğçum. burçum. buçum. bükcüm. büçgüm. 1.ət xal. 1. 

biçgim. qoyunun boğazından sallanan bezlər.  

buqda  budğay. < > budğa. - buğda qatında, sarqaç suvalır: buğda 

sulandıqda, ot alağda onunla suvarılır.  

- bic buğda: savrunti. cavrunti. buğda içində olan qara 

dənələr. lüpək. şəncərə.  

- buğda dəməti: toqurçın.  

- qızılca buğday: buğanın yumşaq, kəvrək çeşiti.  

- tüklü buğda böcəyi: kəpənək.  

- kəsmikli buğda: tüpünlük tarıq. 

- buqda enqli: buğda enqli. buğda bənizli. qarayağızraq. 

əsmər.  
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buqet buket. < büküt. bükük. dəsdə. bağ.  

buqet buket. tutam. tutuşuq. duduşuq. dəmət. dəsdə. çiçək 

dəməti.  

buqəz  bukəz. böğəz. bu kərə, dəfə.  

buqılu  buğılu. urğıv. fəvvarə.  

buqımaq  bukımaq. buşımaq. darığmaq. kövşəmək. müztərib 

olmaq.  

buqqal buqğal. buğal. boqğal. boğal. boqal. boynu qısıq, qıssa, 

ağzı geniş sürəği ( > sürahi) içgi qabı.  

buqqambığ  buğqambığ. buğpambığ. qopqoca. bir qara qılı olmayan.  

buqlamaq  buğlamaq. buğanmaq. boğnamaq. boğaqmaq. tuğnamaq. 

tuğaqmaq. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. çuğlamaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

buqlamaq  buğlamaq. burmaq. dağılmaq. yayılmaq. çalınmaq.  

buqlamaq  buxlamaq. < bük. gizləmək. saqlamaq.  

buqlamaq buğlamaq. < > bulamaq. bükləmək. bümələk.  

buqlandırmaq  buğlatmaq. burutmaq. qoxutaraq yelləmək. bulatmaq. 

buğda pişirmək. qazan təncərə buğuunda pişirtmək. 
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buğu yüksətmək. burutmaq. bürütmək. bürkütmək. 

qoxutmaq (iy).  

buqlə buklə. saylam. lülə.  

buqlı buğlı. mıyıqlı. bıyıqlı.  

buqlu  buğlu. - çuğlu buğlu: boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. tutala 

düdala. dumanlı tutanlı. tüstlü püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli 

düdənli. çiğli biğli. isli hisli. darqın.  

buqlu  buğlü. bulğur. qəliz. tünd.  

buqlubalıq  buğlubalıq. qarakeçi.  

buqluq  - qarabuğluq: qarabüklük. qaraböyüklük. qolçomaqlıq. 

dərəbəylik.  

buqmaq  1.bükmək. yığmaq. qıvırmaq. - ayağıvı bük otur. 1. 

pusmaq. anqdamaq.  

buqmaq  buxmaq. < bük bükmək. gizləmək. saqlamaq. bukav < 

bükəv: boyun bağι bukalğa < bükəlgə: sιğιnaq. bukca: bükcə. 

bukı: sιğιncaq. saqlı. gizli. buqurmaq. saqlamaq. gizləmək. 

daşırıv. kasıv. kaçıv. bükpələk. bükmələk.  

buqmalca  buxmalca. tapmaca. tapma. tapca. tapba.  

buqmalı  buxmalı. gizlətməli. gizlənilən. buqmalca: tapmaca. tapma. 

tapca. tapba.  
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buqman bukman. buşman. üzüntü. tasa. kədər.  

buqov  buxov. {( < bük. bükmək). buxanğu ( < boğmaq. bükmək)}. 

1.bağuq. baqquqə. bəkəqu: zəncir. bükəkt. bukat. bəd. 

qandalan. buxav. buğav. boğunluq. boğun bağı. 1. 

boğav. boğanğu. köstək. kündə. işgil. bənd. biləkcə. 

kündə. kündələnq. əllərə vurulan bənd. zəncir. 1. 

tüşəncil. tüşəq. duzaq. tomruq. tumruq. ( < tomlayan: 

yığan. bağlayan). 1. mane'. 1. boğmaq yeri. bənd. məfsəl. 

1.bukağı. kündə. köstək. ayağ bağı. - doğanın ayağında 

kündə varıdı. 1.bukağı. tuşaqu. tuşaq. düşəqü. döşəqu. 

köstək. gişən.  

buqov  buxov. boğağ. bukağ. bukav (< bükmək. boğmaq). 

bukağu. biləkcək. biləkcə. biləklik. kələpcə. tutarı. tutra. 

bənd. köstək. qapanca. qapan. qəpən. gəpən. dəsbənd. 

dəsbəd. qıntan. örsin. ip. 

buqov  buxov.qapanca. qapan. qəpən. gəpən. dəsbənd. 

dəsbəd.  

buqov buxov. köstək. tüşəv. bağ. arqun. orqan. kişən.  

buqovlamaq  buxovlamaq. 1.bukağılamaq: boğağılamaq. bukağı 

vurmaq: zəncirləmək. 1. kültürmək. kültələmək. 
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kütləmək. bağlamaq. kösürmək. köstəkləmək. - ayağı 

kültürülmüş.  

buqovlanmaq  kələpçələnmək. ayağından zəncirə vurulmaq.  

buqovlı  buxovlı. bukavlı. bokavlı. biləkləri ağ (at).  

buqovluq  buxovluq. bukağılıq. boğağılıq. atın ard ayağının buxov 

vurulan bilək bölümü.  

buqoy  dağlardaki geniş, dərin çatlaqlar.  

buqra  buğra. 1. bükrə. buğrağanı. buğral, bulğur, qalsut, qəliz 

olub, ürək doyuran aş. un aşı. 1. ayqır. 1. dəvə ayqırı. 

gənç aygır. qoşa hörgüclü, damızlıq ərkək dəvə. iki 

hörgüklü dəvə. 

buqra  buğra. buğur.1. böyük ərkək dəvə. iki hörgüclü dəvə. 

1.rişdə aşı. 

buqraqanı  buğrağanı. buqra. un aşı.  

buqral  buğral. bulğur, buqra. buğra. bükrə. qalsut, qəliz olub, 

ürək doyuran aş. un aşı.  

buqram  - əğrəm buğram: əğri büğri. qıyşıq mıyşıq.  

buqramaq  boğramaq. 1. kəsib, kərtib, boğum boğum edib 

doğramaq. yarmaq. - ağac boğrandı. 1. buqrımaq. heyvan 

sıçramaq. camışlıq edmək.  
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buqrə  buqrə. bükra. buğral, bulğur, qalsut, qəliz olub, ürək 

doyuran aş. un aşı.  

buqrənc buğrənc. büqrəş. qıyın. çətin. çəlşirimli.  

buqrıl  buğrıl. bıqrıq. tıxa basa dolu olan. - buğrıl bığrıl: tıxa 

basa.  

buqrımaq  buqramaq. heyvan sıçramaq. camışlıq edmək. - at suçıdı 

buqrıdı.  

buqru  buğru. iri keçə alaçıq.  

buqsaq  buksaq. busqa. pusqa. ( < bus. pus. < buq). 1. örtük. 

çadır eşiyi, qapısı. 1. boşaq. büksək ( < bükmək). sarıq. 

əmmamə. 1. buxsaq. büksək. - axsaq buxsaq: topal. çolaq. 

qırıq qıvrıq, bükük. 

buqsamaq  buqsanmaq. buqsunmaq. 1. məcbur olmaq. - onu 

buxsuyub qıldırdım. - buxsamadan əğilən, bükülmədən 

əzilər. 1. inad edmək. 1. büksəmək. bir nərsədən üz 

çevirmək, qaçmaq. rədd edmək. dikbaşlıq edmək. 

çəkinmək. ikrah edmək. buruq vermək. - siz nədən bu işə 

buxsadız. 1. boğsamaq. higgə ilə, hökütmə ilə, için çəkə 

çəkə ağlamaq. 

buqsan  buxsan. büksəyən. ikrahçı. irgənən.  
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buqsat  buxsat. gərək. icbar. - buxsatım yoxdu görəm. - buxsatsız: 

istəyinə.  

buqsatmaq  1. qadağ, bədd, mane' törəmək. - işlərimizi buxsatdılar. 1. 

bir işə, duruma zorlamaq. sıxıb sıxışdırmaq. vadar, 

məcbur edmək. - heç zad sizə bura buxsatmır. 1. məcbur 

edmək. - məni bu işə buxsattı. - buxsata düşmək: 

məcbur qalmaq. 1. inad editmək. - məni buxatma bu işə.  

buqsatsız  buxsatsız istəyinə.  

buqsıq buğsıq. pişmiş buğda ilə badam içi üzərinə bal, süt ilə 

yapılmış bulamac tökülərək meydana gətirilən bir yemək.  

buqsu buksu. buşqu. talaş.  

buqsum  büküum. boza. bora. (quyuq, iti, alkollu olan içgi). darıdan 

yapılan bir içgi.  

buqşanc  ( şq < metatez > qş) boşğanc. ( < bobuq. bük: bağlı, bükük, sirli 

olan nə) cinn. əcinnə. ifritə. 1. ziyan.  

buqta  - qaragül buğda: qaramsı buğda çeşiti.  

buqta  buqda.  

- ələmə buğda: ələnmiş, ələmə buğda.  

- buğda saxlamaq üçün quyu: batbaraq.  

- çaltıqlanmış (döğülüb, çalınaraq), qabığından ayrılmış 
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buğda, düğü: kövcə. kövəc > göcə. ( < kav. kov). 

- buğda başaq verincə, oraq taxcıya qalxar: bir nərsə 

gərəkirsə, dəğəri artar. - buğda başı: başaq. - buğda bənizli: 

sarımsı əsmər. - buğday əkimi, qoyun bəsimi: kəndin ən 

önəmli yaşayış yönləridir.  

- qabarcıqıl, qabarıcqıl buğda: iri dənəli buğda.  

- xaşlanmış buğda: hədik. 

- qılçıqlı qara buğda: qarsapağ. qarsbağ.  

- arpa ilə buğda qarışığı: qardığar.  

- buğda dənələrin qaraldan əngəl: qarasevmiş.  

- buğda kəsəli: qaradavu.  

- qışa, soyuğa dayanıqlı sərt buğda: qarabaş.  

- başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, 

soyuğa dayanıqlı buğda: qaraqılçıq.  

- buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl: sürmə kəsəli. qaradarı. qaradağ. 

qaradoğ. qaradon.  

- qarabuqta: bayağı buğda.  

- qılcıqsız buğda, balığ, nərsə: çambaq. çapbıq. qambaq. - 

qambaq balığ. - qambaq buğda.  
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buqta buğda. ( < boğmaq. boğumlı, başlı olmasına görə bu adı 

almış). - buğday başı: başaq.  

- buğda zəstəliyi: külçər. dəlicə.  

- döğülmüş buğda: gücə.  

buqtacıq  buğdacığ. siğil.  

buqtaq buğdaq. budaq. boğdaq. tomurcuq. dal. hər nəyin şişən 

yeri. düğün. uqdə.  

buqtalıq  buqdalıq. - xoruzun gözü küllühdə qalır, buğdalıqda olsa 

belə.  

buqtasıl  buğdasıl. - malqara yemliyi üçün əkilən buğdasıl bitgi: 

qaraca darısı.  

buqtay  bax > buğda.  

buqtayıq  buğdayıq. umay, anqa quşu. simürğ.  

buqtaysı  buğdaysı. buğdaya bənzəyən.  

buqtayu  buğdayu. buğdayı. əsmər.  

buqtuq bukduq. buşduq. çaput. paçavra.  

buqu  buğu. buxar. duman. 

buqu buğu. 1. buğ. buxar. - buğuya oturmaq: buxur almaq. 1. 

buğu. ceylan. ceyran. 1. böcək. hörümcək. 1. canavar. 1. 

buğu. ov. geyik. 1. toz. - buğu burmaq. böbürlənmək. 
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şişmək. qururlanmaq. buğu buruq: buğu yelli. kibirli. qururlu. 

böbür. buğu yelli: buğu buruq. kibirli. qururlu. böbür. 

- buqu qondurma, qaqdırmaq: toz qondurmamaq.  

- buqunu qozqamaq: tozları qaldırmaq.  

- buqusun qaqmaq: azarlamaq. paylamaq. 

buquevi  buğuevi. buxarxana.  

buquq  bukuk.< > boğuq < > bükük. 1. toplu. bağ. dəsdə. - buquq 

çiçək: gül dəsdəsi. topluluğu. 1. qunçə. tomurcuq. - buquq 

çiçək: qunçə çiçək. 1. boyun xəsdəliyi. boyunun iki 

yanında dəri ilə ət arasında gəlişən bez. quddə. - 

buquqlu ər: bu kəsələ tutulan kişi. 1. 1. tomurcuq. filiz.1. 

evin çatısını tutan ana girişin altındaki dirək.  

buquqlanmaq  1. tomurcuqlanmaq. 1. qabarmaq.  

buqul  kibənzan. yığın. birik.  

buqulamaq  buğulamaq. buxarlamaq.  

buqulanmaq buğulanmaq. 1. buğlanmaq. buğla, buxarla örtülmək, 

tutulmaq. 1. tərləmək.  

buqulatmaq  tozutmaq. tozu dumana qatmaq.  

buqulmaq  < > büqülmək. burqulanmaq. qətlənmək. - ayağıvı bük: 

yığ.  
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buquluc  saxlanbac. gizlinbac (oyun).  

buqum  buğum. 1. dönə. bir buğum: bir dönə. 1. bilək. məfsəl. 1. 

hicə. 1. muun. qurşaq: nəsil.  

buqumçu buğumçu. saxlambaç. saxlanbaç. görəbə.  

buqumlu  bükümlü. boylu buxunlu. çəlimli. çalımlı. cüssəli. 

əndamlı.  

buqun buğun. boğun. boğum. buxun. < bükün. 1. boğmağı. 

bənd. fəsilə. - ovı boğun boğun kəsmək: boğmaq 

yerlərindən kəsmək. 1. buğ, buxar, tüstü duman çəkməyə, 

damda, tağda, tavanda qoyulan dəlik. - evin boğunun gen 

götürmüşlər. 1. düğün. 1. bövür. 1. bıqın. yanbaş. 

qaburqa.  

boyunlu buxunlu: bodunlu buqunlu. boylu buxlu: soylu 

təməlli, elli günlü. evli eşikli. ağsoy. 

buqunbilim  ulusbilim. etnoqrafya.  

buqunçaq buğunçaq. saxlanbac. gizlinbac (oyun).  

buqunmaq buğunmaq.1. anqdanmaq. pusunmaq. 1. bükünmək. 

qıvırmaq. 1. saxlanmaq.  

buqur  1.buxur. boğur. tüstü. günlük. 1.buğur. buğra. böyük 

ərkək dəvə. iki hörgüclü dəvə.  
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buqur  buxur. buğur. poğur. 1. dəvə ayqırı. 1. qızqın dəvə. 1. 

buğu. buğ. buxar. - buxur almaq: buğuya oturmaq. 1. dəvə 

ayqırı. 1. qızqın dəvə. 1. boğur. buğur. 1. qünqülük. 

künqülük. künqdür. kündür. 1. sürəkli. dəvamlı. 

dəvamlılığı olan. 1. buxur. bükür. bulut. bulanıq. 

bulanqat. bulancaq. bütün: boğun. 1. sağ. düzgün. 

gümrah. sağlam. çağ. 

- buxur üçün taxılan ağac: iyağacı. (y < > d) idağacı. ərçə. 

buqurmaq  bükürmək. bükmək. boğmaq. qısdırmaq. indirmək. 

alçaltmaq. - dəğirlərin buqturun: dəğərləri, qiymətləri 

yendirin. - ucadan bükülənlər: yuxarıdan düşənlər.  

buqusunmaq  azarlamaq.  

buquz  buğuz. bu kəz. bu dəfə.  

buqün  bugün. - gün bugün: olduğun günü dəğərlə. bu gün 

yapdığın, qazancındır. uyqun çağ, gün.  

buqünqü  bugünkü. güncəl. güncül. günlük. indiki. aktuel.  

bul  bun. bunaltı. bulantı. sıxıntı. darıntı. çaşıntı.  

bul 1. bil. 1. bol. bulda. şans. bəxd. alın yazısı. 1. ol. imkan. 

1. zaman keçərək əsqiyən hərhanki bir nərsə. əsgi. - bul 
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at. ayağları səkili olan. ayağlarında ağlıq bulunan at. - bul 

tarıq: üzərindən yıllar keçərək dadı pozulan taxıl.  

bula  bəla. - dəli ilə çıxma yola, başa açar türlü bula (bəla): dəli 

ilə yoldaş, yolda poxuna bulaş. 

- acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini 

boşaltmaq.  

- ala bula: alqaş.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: nərsələr 

anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq.  

bulac  bulğac. 1. bəla. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. 

acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. 

bükəc. boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. 

toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. 

qapqac. qapac. qavrac. qavac. saxlac. saxac. qasqac. 

qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac.  

bulac  bulucu. bular. kəşşaf.  
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bulaca  - alaca bulaca: alacalı bulacalı.  

bulaca  - alacalı bulacalı: ala qula. alacalı. qarışıq rənglı.  

bulacalı  - alacalı bulacalı: alaca bulaca.  

bulaq  (1 < bul: sıvı. suyuq. axışan nərsə. 1. < ulağ: suylağ. 

davamlı. ardıl. 1 < bol: ol: var devlət. kan. qaynaq). ( < 

bulanmaq: qaynamaq). 1. pinar. su qaynağı. qaynaq. 

qaynar. gözə. axar. axan. ağan. gözəv. göz. gözbaş. 

gözləv. çişmə. şişmə. - su bulağı. şe'r bulağı. 1. bülək. 

gözbaş. dərə. 1. həşəri ası at. 1. bulağ. suvat. qaynaq. 

mənbeh. mənbə'. 1. bulcaş. bulqaq. bulcar. mulcar. 

qərargah. qovşaq. 1. olaq. qənimət. tapılmış. üz vermiş. 

hadisə. 1. buluq. çara. çarə. dərman. 1. bulun. kölə. qul. 

əsir. - alqa bulaq: bağışlanmış kölə. 1. yolaq. yulaq. kiçik 

kiçik birçox su pınarlar. - yol yolaq. 1. bulaq at: boyu qısa. 

sırtı geniş at. 1. qaynaq. pinar. 1. bulana, bura bura çıxan 

su. qaynaq. pinar. 1. düşən. vaqiə. macəra. 

- bulaq suyunun axdığı yerin ağzına qiyulan daş təknə, 

çanaq: təknə daşı.  

- bulaq oti: tərə.  

- bulaq yer: tayıq. cayıq. qayan yer. tayğan. şıltıq durum.  
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bulaq  bulağ. 1.bəla. qatalaq. 1.boğaq. bölük. hizb. parti. qılıq. 

gilip. gilif. 1.buraq. sevgi. aluq. sevda( < sevmə). eşq. - 

kiçik bulaq, axar: çırçır. 1. ırq. arx. axar. göz. qaynar. 

dolaç. kök. motiv. 1. qərarqah.  

- əsgi qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: əsgi xərmən 

savırmaq. əsgi dəfdərləri qarışdırmaq. keçmiş, ölmüş soruları, 

yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.  

qaynaq, bulaqlı yer: qaysar. 

- bulağ gözü: su qaynağı. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq.  

- dərildik bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. (irikmək: birikmək). 

- sulaq yerlərdə, bulağ qıraqlarında yetişən ot: qazayağı.  

- yağmır yağır, bulağ qaynır, taxıl qanırır. (qanırır: kanlaşır. 

bollaşır).  

bulaqa bulağa. bəlkə. olaqa.  

bulaqamaq  bulağamaq. baş qaldırmaq. baş çəkmək. ayaqlanmaq. 

üsyan edmək.  

bulaqan  1. olqun. kamil. 1. bulan. bulucu. 1. darqaşayıt. utanmaz.  

bulaqay  bulağay. boğnaq. böhran. gərilim. sinirlilik.  

bulaqay  bulağay. çalqantılı. qarşıqlıq. qarışıqlıq. pozqunluq. 

qarqaşa. qatqaşa. çevrim. devrim. - dəniz qarışıq bu gün. 
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- biraz bulağay, qarışıq: qarışıqca. - ağ bulağay: qan 

tökülmədən devrim. 

bulaqay bulağay. 1. bəlva. qarışıqlıq. gurultu. - işçilər arasında bir 

gurultu qopdu. - bu gurultu nədən ötürüdür. 1. qarışdırıcı. 

bulandırıcı.  

bulaqayçı  bulağayçı. düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. qalmaqalçı. 

anarşist. iğtişaşçı. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi. yıxıcı. 

pozucu. təxribçi. 

bulaqayçılıq  bulağayçılıq. bəlvaçılıq. tərsləşik.  

bulaqayı  bulağayı. bulantıcı. tozalayan.  

bulaqaylı  bulağaylı. boğnaqlı. böhranlı. gərilimli. sinirli.  

bulaqaylıq  bulağaylıq. düzənsizlik. başıboşluq. qarqaşalıq. 

qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. qalmaqallıq. 

anarşi. iğtişaş. hərc o mərc.  

bulaqçı  bölükçü. boğaqçı. gilifçi. gilipçi. qılıqçı. hizbçi. partiçi.  

bulaqıc  bulağıc. bulavıc. burşuq. dolamıq. pırtlaşıq. gərək. girək. 

işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.  

bulaqıq  bərkik bulquq. həyəcan. qopuntu. gərgin. böhran. 
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bulaqın  bunqun. bulqun. burulqın. burlaqın. bunlu. bullaq. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

bulaqlı  arxlı. qaruqlu. qarıqlı.  

bulaqmaq  buldurmaq. bulqarmaq. 1. çarə, çara tapmaq. 

dərmanlamaq. 1. oldurmaq. varyatmaq. mocud edmək. 

göstərmək. 1. numayan edmək. 1. qaldırmaq. 

saxlanmaq. geri qoymaq.  

bulaqöz  bulagöz. alagöz. yırtıqgöz. gözüyırtıq. hayasız.  

bulaqurlama  bulqurlama. suvaqlama. samanlı palçıqla yapılan örtü.  

bulalı  bulanı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. 

qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. 

dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. 

qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. 

pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. toxalı. gərgili. şübhəli. 

şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 

bulalmaq  yaratılmaq. mümkün olmaq. əlatlamaq. əl çatmaq. ələ 

keçürmək.  

bulam bucar  axın tökün. çolaşıq. dolaşıq. ğarım ğatım. bulaşıq 

çamaşıq. bulaşıq.  
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bulam  - bulam bucarlıq: kifirçilik. kəsfətkarlıq. aladanğlıq. qapalılıq. 

bulaşıqlıq. 

bulama  1. bələmə. batırma. 1. qoyu, qəliz bərkməz, doşab. 1. 

bulamac. qoyumsu, sıvıq, suyuq xəmir. 1. (neçə ürün 

qarışdırılıb, pişirilən bayağı yemək). kaçal. qaçal. qarçal. 

bulamac  bulğac. 1.(unla yapılan). xəşil. 1. bulama. qoyumsu, sıvıq, 

suyuq xəmir. kaçi. 

bulamac 1. tıldan. ləpə. 1. umac.  

bulamaclaşma  - yeməyin çox pişib, bulamaclaşması: yoğur kimi.  

bulamaq  bələmək. 1.(qaqıya, xıxa) batırmaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. 

bulaştırmaq. bələmək. batırmaq. bələmək. bələşdirmək. 

yaymaq. sıvamaq. sıvazmaq. bulandırmaq. çalxamaq. 

qalxmaq. coşmaq. (ürək). - toza bələndik. 1. ləkələmək. 1. 

(pələsənğləmək. < balsamaq < bəlsəmək. < bələmək). 

dolamaq. bağlamaq. - dilimə balsadı: dilimə bağladı. 1. 

alaylamaq. (> alayidən).  

- çamıra bulamaq: alçatmaq.  

- qana bulamaq: qan edmək. qanlamaq.  

- əlini bulamaq: bir işə qarışmaq. 
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- başın bulamaq: qan başına qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan 

tutmaq. qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq.  

- gözü bulamaq: gözü qarışmaq.  

bulamaq  bulqamaq. ( < bağlamaq). 1. ulamaq. ilgi qurmaq. 1. 

balamaq. bələmək. çalbuşlamaq. çəlpəkləmək. 

çalbıqlamaq. yapışqanlamaq. batırmaq. 1. boyamaq. 1. 

dəbətmək. oynatmaq. dolamaq. qartmaq. sürmək. 

türtmək. - it quruğun buluyur: quyruq sallamaq. 

yaltaqlanmaq. - hava bulanmış. - ürəyim bulandı. 1. (bölüş. 

bulaş). yaymaq. açıp genişləndirmək. 1. bulğamaq. 

qatmaq. qarışdırmaq. məxlut edmək. 1. fasid edmək. 1. 

yoqmaq. yapışdırmaq. tə‟sir eddirmək. 1. fasid edmək. 

fəsad törətmək. 1. qaynatmaq. pişirmək. 1. yoğurmaq. 

yoğrutmaq. qəlizlətmək. qavama gətirmək. 1. suvamaq. 

boyamaq. çapturmaq. 1. batlamaq. nəyi nəyi batırmaq. 1. 

sıvamaq. suvamaq. ağuşturmaq. bələmək. alamaq. 

batırmaq. - yağa ağuşmuş kağız.  

- quyruq bulamaq: yaltaqlanmaq. sallamaq. quyruq sallamaq. 

sürtüklənmək.  
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bulamıq  bulamuq. 1. bulğar. alada (aludəars). bulaşıq. fasid. 

müləvvəs. 1. toymac. doymac. tutmac. ərişdə aşı. umac. 

un aşı. 1.şorba.  

bulamış  bulanlıq. bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. bulanlıq. 

bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. qarıb. qarım. 

qarışıq. qarışmış. çalalı. çallaq. qarışmış.  

bulan xan  bulan qağan. qağan.  

bulan  1. alageyik. 1. bulanmış. qatılmış. əsir. tutsaq. tutqun. 1. 

qıpçaq ellərində avlanan böyük bir yaban heyvan.  

bulanan  bələşən. ağqan.  

bulancaq  boqur.  

bulancay  boqurlay. tutuq. 

bulanı  - salını bulanı: ördək kimi sallana sallana yerimək.  

bulanı  bulalı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. 

qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. 

dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. 

qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. 

pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. toxalı. gərgili. şübhəli. 

şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 
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bulanıb talqanmaq  bulanıb tullanmaq. qarışıb 

dalqalanmaq. bulanıb tuqlanmaq. bulanıb tulqanmaq. 

bulanıb toğlanmaq. bulanıb daqlanmaq. bulanıb 

dağlanmaq. qızıb atılmaq.  

bulanıq  <> bunalıq. bulğanlıq. 1. bərkik bulquq. bulaqıq. gərgin. 

gəriş. gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. həyəcan. qopuntu. didərgin. 

dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. 

qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. 

düşüncəli. hizursuz. huzursuz. böhranlı. 1. bulanlı. 

qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. 

mübhəm. 1.pərişan. pozuq. qatışıq. diğərgin. dəğirqın. (> 

digərqun (fars)). ( < dəğişmək). 1.qarışıq. dağınıq. 

1.dumanlı. sıxıntılı. toxalı. 1.bulanıqlıq. böhran. burkan. 

donuq. ışıqsız. saydamsız. qarışıq. çalalı. çallaq. 

kələpət. qalıq. alıq. dəli. palçıqlı. toran. torun. 

qaranquluq. bulaşıq. kirli. paslı. qoyu. yoğur. kəsif. sapal. 

sapıl.çəpəl. çapal. çapıl. - boz bulanıq: duru, arın olmayan. 

bulanıq  1. bulğanuq. tərs. muxalif. 1. toquş. toxuş. qarşuq. 

qarışıq. ixtilat. 1. bulut. çanıq. çalqun. çalnuq. çalıq. 
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bürküt. dumanlı. 1. bulutlu. dumanlı. - göy bulutlandı: 

bulandı. 1. tumanlıq. dumanlıq. qaramlıq. qaramtulluq. 

sislik. 1. iyi seçəmməyən. müşəvvəş. - bulanıq oyu (zehn). 

- bulanıq göz. 1. qarışıq. - bulanıq hava: bulutlu sisli hava. 1. 

soluq. fərsiz. - bulanıq bəniz(surat). 1. kədər. kətər. kətir. 

kitər ( < kitmək: qapamaq). qapalı. tutuq. 1. bulutlu. 

bürküt. bürklü. qapalı. - qapalı hava. - qapalı göy. 1. 

alasarmıq. qapalι. quyuq. koyuq. bəlirsiz. qarmaşıq. 

qarışıq. dağınıq. donuq. ışıqsız. saf duru olmayan. filu. 

xərrə. səfeh. əbləh. ağlın itirmiş. ağılsız. mübhəm. 1. aşlı. 

aşüqü. batığ. 1. bulqın. bulın. batıq. basıq. bulğan. 

bulqayuq. bulqaq. batruş. bətrüş. batqın. fasid. altaq. 

alaqut. tutuq. mürdar.  

- bulanıq göz: qanlı. qan oturmuş.  

- bulanıq suda balıq avlamaq: fürsəti işə tutmaq.  

bulanıqca  qarışmışımsı.  

bulanıqlaşmaq  bulanmaq. dumanlanmaq. qatışmaq. 

bulanıqlı  tortlı. tortılı. dürtli. 1. köçəkli. köçələkli. çökünrüli. pusalı. 

1. pırraq, bərraq olmayan. təsfiyə olunmayan.  
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bulanıqlıq  1.bulanıq. böhran < burkan. 1.bulğanaqlıq. bələniklik. 

qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. dağınıqlıq. 

1.dumanlıq. sıxıntılılıq. 

bulanıqsız  dumansız. duru. saydam. bərraq.  

bulanım  bunalım. 1.ağır iç sıxıntısı. qarışım. böhran. kiriz. 

1.bulaşım. qarışım. dağılma. dağılım. dağılış.1. dönüm. 

qarşıqlıq. ixtilal. inqilab.  

bulanış  bulantı. bulanıt. fəsad.  

bulanışmaq  boqlanmaq. bulanmaq. kirlənmək.  

bulanıt  bulantı. bulanış. fəsad.  

bulanlı  bulanıq. qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. 

gəbəli. mübhəm.  

bulanlıq  bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. bulamış. qarıb. 

qarım. qarışıq. qarışmış. çalalı. 

bulanlıq  bunalıq. kefsizlik. üzgünlük.  

bulanma  bunama. burunma. 1. sıxılma. darılma. çaşırma. 

qarışma. bulantı. bunalma. bunaltı. sıxıntı. tədirginlik. 

didərginlik. pərişanlıq < buruşqanlıq. bulantı. çalxantı. 

qalxıntı. coşuntu. coşuş. (ürək). 1. bulaşma. bələnmə. 
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bələşmə. alanma. alaşma. alaşama. aluşdama. aludə 

olma.  

bulanmaq  {buqlanmaq}. 1. bulğanmaq. fasidləşmək. xərablaşmaq. 

1. nərsiyə batıb durmaq. batınmaq. ulanmaq. sıvanmaq. 

girbatmaq. giriftar olmaq. 1. örkülmək. dört dolaşmaq. 

dönmək. cevlan edmək. 1. qaynamaq. allanmaq. 1. 

boqlanmaq. kirlənmək. bulanışmaq. 1. boyanmaq. aludə 

olmaq. bulutlanmaq. tumanlanmaq. dumanlanmaq. 

qaralmaq. duruluğun gedmək. qərəlmək. qararmaq. 

qaralmaq. - bulut çıxıb hava qaraldı. - günəşə baxdım 

gözüm qarardı. - uçurumdan, köprüdən aşağı baxdım gözüm 

qarardı. - baş gicəllənib, gözün qararlmasın. 1. kirlənmək. 

poxlanmaq ( < buqlanmaq). - əllərim bulandı. 1. qarışmaq. 

yoğurulmaq. - yazda çay suları bulanır. - el bulğandı: qarışdı. 

1. aynalmaq. dönmək. burulmaq. - ürəyim bulanır: könlüm 

bulanır. 1. buğlanmaq. qatışıb qızmaq. - devlətə qarşı ellər 

bulğanır. 1. talqurmaq. dolqurmaq. dalqalanmaq. 

qalxmaq. aynılmaq. - ürəyim bulandı: qönlüm talqurdu. 1. 

bulanmış, tapılmış olmaq. qatınmaq. mal edinmək. əsir 

olmaq. tutulmaq. 1. yoğrunmaq. tütləşmək. qatlaşmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- göy bulutlandı: bulandı.  

- göz alacalanmaq: qarışmaq. iyi görməz oldu.  

bulanmaq  <> bunalmaq. bulaşmaq. bulanıqlaşmaq. 1. (qarın. ürək). 

qabarmaq. əkşimək. turşamaq. pozulmaq. 

1.dumanlanmaq. qatışmaq. 1.qarışmaq. dağılmaq. 

dağınmaq. 1.bulutlanmaq. 1.pərişanlanmaq. bitmək. 

batmaq. bələnmək. bulqanmaq. qarışmaq. qalxmaq. 

qaynarmaq. qaynamaq. bunamaq. sıxılmaq. darılmaq. 

çaşırmaq. qarışmaq. burqanmaq. pozulmaq.  

- iticə bulanıb, burulmaq: fırtına qopmaq: dalqa yerimək. 

- arınmıyacaq, təmizlənməyək dərəcədə qarışmaq, 

kirlənmək, bulanmaq: azmaq.  

- başı bulanmaq, sulanmaq: doğru, düzənli düşünməmək. 

qarışdırmaq. bunamaq. 

- içi, ürəyi bulanmaq: dəniz tutmaq.  

- içi bulanmaq: 1. içi dışına çıxmaq. içi qabarmaq. qarnı, ürəyi 

bulanmaq. 1. işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanğaçmaq. 

qanğıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. şəgglənmək.  

- içi bulanmaq: içi qabarmaq: içi dışına çıxmaq. qarnı, ürəyi 
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bulanmaq.  

- könlü bulanmaq: könlü qararmaq: üzüntülənmək. yə'sə 

qapınmaq.  

- qafası bulanmaq: 1. qanğaçmaq. qanğıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. 

saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək. 1. başı 

yorulmaq.  

- qana batmaq, bulanmaq: qanlanmaq.  

- qarnı, ürəyi bulanmaq: içi bulanmaq: içi qabarmaq.  

bulanmış  bulanlıq. bunamış. bunaq. bunaqlıq. bulamış. bulaşmış. 

bələnmiş. bələşmiş. sürünmüş. sürüşmüş. qarıb. qarım. 

qarışıq. qarışmış. çalalı. alada. bulanlıq. bulamış. 

bunamış. bunaq. bunaqlıq. qarışıq. qarışmış. çalalı. 

çallaq. bulanlıq. bulamış. bunamış. bunaq. bunaqlıq.  

- bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. 

bullaq. burulqın. burlaqın. 

bulantı  <> bunaltı. 1. bulanma. bunalma. bunaltı. sıxıntı. 

tədirginlik. didərginlik. pərişanlıq < buruşqanlıq. çalxantı. 
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qalxıntı. coşuntu. coşuş. (ürək). bunaltı. bul. bun. sıxıntı. 

darıntı. çaşıntı. 1. bulanıt. bulanış. fəsad.  

bulantı  1. qusma. yanığ. qəyy. 1. ürək qalxması.  

bulantıcı  bunaltıcı. bax > bulandıran.  

bulantılıq  - yaramazlığı, bulantılığı keçmək: uslanmaq. turulmaq. 

durulmaq ( < durmaq).  

bulantıran  bulandıran. bulandırcı. bunaltıcı. 1. burucu. sıxıcı. 

bulağayı. tozalayan. boğucu. rahatsız edici. burucu. 

sıxıcı. 1. qusduran. ögürdən. öğüdən. öyüdən. qaytadan. 

qəyy gətirən. 1. bulaştıran. bələyən. qarışdıran. 1. 

ləkələyən. - qarnı buran, bulandıran, pozan: çalxar.  

- iş qarışdıran, pəllədən, bulandıran: qarıcı. qarqaşana. 

oyun pozan. mızı. 

bulantırcı  bulandırcı. bax > bulandıran. 

bulantırmaq  bulandırmaq. - könül bulandırmaq: quşqulandırmaq.  

bulantırmaq  bulandırmaq. 1.bulamaq. çalxamaq. qalxmaq. coşmaq. 

(ürək). 1.dumanlamaq. qatışdırmaq. 

bulantırmaq bulandırmaq. qərətmək. qarartmaq. qaratmaq. duruluğun 

gidərmək. - bulut çıxıb havanı qarartdı.  

bulantmaq  bunaltmaq. sıxmaq. boğmaq. çaşırtmaq.  
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bular  bulur. bulucu. kəşşaf.  

bulası  ülqü. bulunması istənən.  

bulaş  1. düşgün. mübtəla. 1. fəsad.  

bulaşan  (kimsə) bulaşıq. bələşik. bələşən. yılışıq. ilişik. yapışqan. 

yılışqan. ilişgən. sıvışqan. suvaşqan. çamır. balçıq. 

palçıq. çamsaqqızı. bulaşqan. bulaşıq. bulaşıcı. qapan. 

yayılan. yoluğan. yoluxan. keçən. keçici. müsri. 

bulaşan  1. balqaş. palçıq. kir. çamır. 1. bulaşıq. müsri. yaxılı. 

yoklu. 1. bulaşıq. əzilən. lus. 1. geçən. geçici. sarıl. 

sarılan. - geçici kəsəl. 1. sıvıq. bulaşıq.  

bulaşatıq  doğruqsuz. iffətsiz.  

bulaşcaq  bələşik. bataq. batlaq. batalaq. kötülüklərlə dolu. - 

batağa düşdü.  

bulaşıcı  bələşdirən. yoğurçu.  

bulaşan. bulaşıq.yoluxan. keçən. keçici. yoluğan. müsri. - 

boğucu öksürük, bulaşıcı kəsəl: boğmaca, 

- bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, qorxuluq, dehşət: 

qara salqın. 

- odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli: qarayatalığ. tifo kəsəli. - 
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qulaq altı, tüpürük bezlərinin şişməsi ilə bəlirən, yaxınlı, 

bulaşıcı, salqın kəsəli: qaba şiş. 

bulaşıq  1. bulam bucar: çolaşıq. dolaşıq. ğarım ğatım. - bulaşıq 

çamaşıq: axın tökün. bulam bucar. 1. bulaşan. bulaşıcı. 

yaxılı. yoklu. müsri. 1. kir. yuğadı. yuğalı. qarışıq. 1. 

yapışqan kişi. 1. yuğuntulu geyim keçimi yuğan yer. 

camaşırxana. 1. bulğar. alada (aludəars). bulamıq. fasid. 

müləvvəs. 1. qarışıq. alabula. 1. yabana. yavana. yava. 

qarışıq. həzyan. 1. kir. çirk. çik. pas. qaqac. qacac ( q < > 

c ) qaqac. çulbuş. çirkin. - çulbuş iş. 1. tunqra. tonqıra. 

kir. 1. alayış. bulaşlıq. bulaşma. alayış. bulaşıq. bulaşma. 

1. bulaşan. əzilən. lus. 1. sürülmüş. yapışmış. 1. ləkəli. 

kirli. 1. sıvıq. bulaşan.  

- əl yolu, ayağ yolu, bulaşıq yolunun, bulanıq suyunu dışarı 

göndərən güh. qobur. - qobur tıxanmış. - qoburu açmaq.  

bulaşıq  bulğaşıq. bələşik. (kimsə. nərsə). 1.pozuq. alaylı. alada. 

ikiüzlü. kələkə. duzağı. tələkə. 1. (kimsə). bitli. pis. kötü. 

kifir. kirli. bulanıq. kirli. paslı. qoyu. yoğur. kəsif. sapal. 

sapıl.çəpəl. çapal. çapıl. alaqarış. alqarış (> alayiş). 

bulaşan. bələşik. bələşən. yılışıq. ilişik. yapışqan. 
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yılışqan. ilişgən. sıvışqan. suvaşqan. çamır. balçıq. 

palçıq. çamsaqqızı. 1. pəsab. yuğuntuqan arda qalan 

paslı, kirli su. 1.kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. 

küflənik. qatmaq. aladanğ. qapalıq. pis. kəsafət. 

1.bulaşmış. alalı (> aludə (fars)). qarşıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. 1. bulaşan. bulaşıcı. yoluxan. keçən. keçici. 

müsri. 1.alakir. ələgir. alaqır. batıq. kifir. kəsif. 1.çirkəv. 

pis. iğrənc. qarma. çirkin. kirli. kifir. kəsif. 1. ıslaq. kölgəli. 

işgilli. batıq iş, kimsə, nərsə. 1. fəsad.  

- bulaşıq, pəsab çuxuru: çağasal. çalasal. çalasər. lağım. 

çağ.  

- bulaşıq bezi: bulaşlıq. silməcə. qapsaca. qabsaca. 

yaylıq.əllik. dəsmal. çirlklik.  

- bulaşıqları, kirli nəsələri arassalayan, arıdan, təmizləyən: 

bulaşıqçı. 

- bulaşıq, qara qurum çapıtı, dəsmalı: qardaç.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. yaramaz. arın, aras olmayan. 

pəlid. 

bulaşıqçı  bulaşıqları, kirli nəsələri arassalayan, arıdan, 

təmizləyən. qabçı. qab yuğan. 
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bulaşıqlıq  1. bulğançuqluq. aladalıq > aludəlik. qarmaşlıq. 

qatmaşlıq. şuriş. ixtilal. inqilab. 1. müşgül. işgil.  

bulaşıqlıq  1.bələşiklik. pislik. kifirçilik. bulam bucarlıq. aladanğlıq. 

qapalılıq. kəsfətkarlıq. pislik. kötülük. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. qarqaşalıq. düzənsizlik. 

başıboşluq. bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi. 1.alakirlik. 

alaqırlıq. ələgirlik. batıqlıq. kifirlik. kəsafət. 

bulaşım  bulanım. qarışım. dağılma. dağılım. dağılış.  

bulaşış  bulaşma. bələşmə. bələşiş. 

bulaşqan  bulaşan. bulaşıq. bulaşıcı. yoluxan. keçən. keçici. müsri. 

sari. yalımıq. ılımıq. sıvışıq. suvaşıq. yapışqan. 

bulaşqan  yılışqan. yılışıq. yapışqan.  

bulaşqanlıq  yapışqanlıq. yılışqanlıq. yılışıqlıq. sırtıqlıq. sırıtqanlıq.  

bulaşlı  bələşli > pələşti. peleşti (< bələşmək. bulaşmaq). 

mundar.  

bulaşlıq  bələşlik. ( > pəlidi. peleşti). bulaşıq bezi. silməcə. 

qapsaca. qabsaca. yaylıq.əllik. dəsmal. çirlklik.1. 

bulğaşlıq. basılıq. basığlıq. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. 

qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. 
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zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. 

işgillik. müşgül. işqal.  

bulaşlıq  çıtırım. çılşırım. qıtlıq. müşgül.  

bulaşma  alayış. bulaşıq. bulaşlıq.  

bulaşma  bələşmə. bulaşış. bələşmə. bələşiş. keçmə. girmə. 

sürülmə. qarışma. - biraz bulaşma: çalıntı. 

bulaşmaq  < > bələşmək. bulanmaq. 1. əkləşmək. əkişmək. 

dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. ürətinişmək. birkişmək. 

bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. 

gəlişmək. sataşmaq. quyruq olmaq. 1. keçinmək. 

yoluxmaq. keçmək. sirayət edmək. 1.qarışmaq. 

dağılmaq. dağınmaq. 1.geçmək. yoluğmaq. qapmaq. - 

xəstəlik qapmaq. - yaxınlaşma, xəstəlik keçər.  

- dəli ilə yoldaş, yolda poxuna bulaş. 

bulaşmaq  1. yayılmaq. yuquşmaq. yoğuşmaq. toquşmaq. 1. 

sırılmaq. yapışmaq. 1. yuqulmaq. yoğunmaq. yoğulmaq. 

sıvanmaq. sürtülmək. 1. (xəsdəlik) tiymək. toxunmaq. 

dəğmək. talığmaq. yuqmaq. 1.balqaşmaq. palçıqa, 

bulaşı nərsəyə toxunmaq. kirlənmək. çamıra çalınmaq. 

1.sirayət edmək. ulaşmaq. tə'sir edmək. 1.taxılmaq. 
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qarışmaq. sataşmaq. - onlar əsgik biridirlər, onlara 

bulaşma. 1.yuqmaq. sirayət edmək.  

bulaşmaz  geçməz. yoluqmaz.  

bulaşmış  bələşmiş. bulanmış. bələşmiş. sürünmüş. sürüşmüş. 

sıvaşmış. bulaşıq. alalı (> aludə (fars)). qarşıq. qarışıq. 

bulaştıran  bulandırcı. bələyən. qarışdıran.  

bulaştıran  bulaşdıran. - mığmığaya oxşar, qan əmib, kəsəl 

bulaşdıran böcək: küpdüşən. yaxarca.  

bulaştırmaq  1. bələmək. beşigə bağlamaq. 1. yuqturmaq. yoğturmaq 

sürdürmək. 1.caqmaq. yaqmaq. sürmək.  

bulaştırmaq  bulaşdırmaq. 1. batırmaq. pisliyə sıvaşdırmaq. pisləmək. 

müləvvəsləmək. - ağzına üzünə bulaşdırmaq: 

bacarmamaq. 1. suvaşdırmaq. çirklətmək. kəsiflətmək. 

bulaştırmaq  bulaşdırmaq. 1. geçirmək. yoluxdurmaq. köçürmək. 

qaçırmaq. - xəstəliyi hamıya geçirdi. 1.bulamaq. bələmək. 

batırmaq. 1.geçirmək. - soyuq dəğməni hamımıxa keçirdi. 

bulaştırmaq bulaşdırmaq. 1. balcıramaq. sürmək. sırmaq. sürtmək. 

sirmək. 1. sürmək. yapışdırmaq.  

- üzünə gözünə bulaşdırmaq: bacarmayıb qarışdırmaq.  

- iki əl ilə bulaşdırmaq: qara yaxmağa çalışmaq.  
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bulaşιq  kas boya. mat (boya). şavsız. veyran. unqundal.  

bulat  bolat. tədarük. amadəlik. hazırlıq.  

bulat bulad. polad. bolad. dolmuş. bərkimiş. qursaq.  

bulatmaq  bultamaq. 1.bolatmaq. tədarük görmək. amadə edmək. 

hazırlamaq. 1.boyamaq. kirlətmək. pislətmək. 1. 

qıyıltmaq. axıtmaq. əğitmək. əğib, meyillətmək. 1. (bir 

yönə) çəkmək, götürmək.  

bulatmaq  bulutandırmaq. 1. buğ çıxarmaq. buğlatmaq. 1. buğda 

pişirmək. qazan təncərə buğuunda pişirtmək.  

bulavıc  bulağıc. burşuq. dolamıq. pırtlaşıq. gərək. girək. işgil. 

müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.  

bulay  bulaq. hadisə. üz vermiş. olaq. olay.  

bulayan  alayan. qatan.  

bulaymı bolur  böyləmi olur.  

bulazmaq  ( z < > d. t) bulatmaq. bulutandırmaq. buğlatmaq. buğda 

pişirmək. qazan təncərə buğuunda pişirtmək.  

bulca  1.qurşun. 1.olca. bolca. toxdam. qərar. sürə. möhlət. 

və'də. - bulca almaq: bulca salmaq: qərarlaşmaq.  

bulca  alca. 1. alçı. qənimət. 1. əsir. 1. bolca. olca. nənğ. 

ne'mət.  
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bulcar  görüş yeri. qərarqah. oranş. oran. qərar. və'də. 

bulcar  mulcar. bulcar mulcar. 1. bulcaş. bulaq. bulqaq. 

qərargah. qovşaq. 1. qovşaq. yığıncaq. vardış. mulaqat.  

bulcarlamaq  {bul ( b < >. ) ol. < bulunmaq: olunmaq. olmaq}. bir arada 

bulunmaq. yığışmaq. üşüşmək. təcəmmü' edmək.  

bulcaş  bulcar. mulcar. bulcar mulcar. 1. bulaq. bulqaq. 

qərargah. qovşaq. 1. qovşaq. yığıncaq. vardış. mulaqat.  

bulcaytmaq  bulqandırmaq. bulandırmaq.  

bulcu  bulucu.  

bulcum  buluş. tapıntı. kəşif.  

bulcutmaq  bullandırmaq. oyalamaq.  

- sözqə bulcutmaq: lafa tutmaq.  

bulçuq  1.dənə. qar dənəsi. 1.dönqülüq. həlqə. ayla. ağıl. qurs. 

yuvaq. toxu. topaq. 1.filiz. ağacın yeni sürən dalı.  

bulğu bulğu. idrak. əğl. fəhm. anlayış. ürfan. vicdan. kəşf. ixtira. 

icad.  

bulın  bulqın. bulanıq. batıq. basıq. batqın. fasid. altaq. alaqut. 

tutuq. mürdar.  

bulqa  bulğa. 1. bəla. - könül bulqası: könül bəlası: könül yarası. 

dərin üzüntü içində bıraxan acı. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, 
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üzüntüsü, yükü, dərdi. 1. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. 

tapınt. tapış. tapqa. saça. saçqa. qazanc. verim. yetcə. 

yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. 

yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. 

çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. 

tutar. tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. 

mənfəət. fayda. 1. bulqama. arzu. arzı. arzuman. istək. 

əsmə. əsi. özləm. iştiyaq. çək. itiş. idiş. itmə. meyl. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. həvəs. uma. umac. ümid. yaysa. yasa. 

ayas. təmənna. dilvas. dilək. ümid. arman. yaza. çəkiş.  

bulqa  bulğa. bəlva. aşu. qarmaqarışıqlıq. pozqunluq.  

bulqa  bulğa. ürküntü. balqın. balın. qopuş. bəlva.  

bulqab  bulutqa. topulqaq. dolbağ. dolbuğaq. ot. mərhəm. 

dərman.  

bulqac  bulğac. bulac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, 

yaxalama ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. 

almac. qapqac. qapac. qavrac. qavac. saxlac. saxac. 

qasqac. qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac.  

bulqac  bulğac. bulamac. 
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bulqaq  bulğaq. 1. qarışıqlıq. devriş. çevriş. fitnə. fəsad. tirəlik. 

dirçəliş. inqilab. 1. bulcaş. bulaq. bulcar. mulcar. 

qərargah. qovşaq. 1.bəlva. qovğa. 1.bulğaş. qarışıqlıq. 

sarmaş. ürküş. ürküntü. ürkünç. qıyım. qırqın. tezik. 

dehşət. 1.bulqa. bulqayuq. qarışıq. bulanıq. fitnə. - 

bulqaq öküş oldu: ağır qırışıq düşdü.  

bulqaq bulğaq. bulanıq. ürkük. tarac. talan.  

bulqaqu bulğaqu. təfrəqə.  

bulqalaq  qarışıqlıq.  

bulqam  atılma. atlam. həmlə.  

bulqama  1.vıcıq vıcıq. qarma qarşıqlıq. 1.yağsız, tatsız bulamac.  

bulqama  bulqa. arzu. arzı. arzuman. istək. əsmə. əsi. özləm. 

iştiyaq. çək. itiş. idiş. itmə. meyl. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

həvəs. uma. umac. ümid. yaysa. yasa. ayas. təmənna. 

dilvas. dilək. ümid. arman. yaza. çəkiş.  

bulqamaq  bulğamaq. 1. qatmaq. qarışdırmaq. məxlut edmək. 1. 

fasid edmək. 1.qarışdırmaq. 1.bulandırmaq. qarışdırmaq. 

tutundurmaq. bulanıp qusayazdırmaq. öfgələndirmək. 

1.sallamaq.  
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- qol bulqa: əl sallamaq.  

- quyruq bulqa: quyruq sallamaq.  

bulqamaq bulğamaq. 1.bolqamaq. doluşdurmaq. bürümək. 1. 

təyərləmək. türləmək. yaraklamaq.  

bulqan  bulğan. 1. olqun. kamil. 1. bulucu. 1. bulanıq durum. 

inqilab. 1.bulğan. bulanıq. batruş. bətrüş. 1.qaynanmış 

su. çay, ırmaq suyi. 1.burkan. vulqan > volkan. yanar 

(dağ).  

bulqanaqlıq  bulğanaqlıq. bulanıqlıq. bələniklik. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. dağınıqlıq. 

bulqancıq  bulğancıq.1.bulaşıq. tikrə. xirə. fasid. xərab. 1.tanğ. əcib 

qərib. şaşırtıcı.  

bulqanç  qarma. qarışıq.  

bulqançuqluq  bulğançuqluq. bulaşıqlıq. aladalıq > aludəlik. qarmaşlıq. 

qatmaşlıq. şuriş. ixtilal. inqilab.  

bulqançuluq bulğançuluq. bulğaqu. dalğaq.  

bulqanlıq  bulğanlıq. bulanıq. pərişan. pozuq. qatışıq. diğərgin. 

dəğirqın. (> digərqun (fars)). ( < dəğişmək).  

bulqanmaq  bulanmaq. qarışmaq. qalxmaq. qaynarmaq. qaynamaq.  
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bulqanmaq  burqanmaq. 1. dolmaq istəmək. sorağmaq. aramaq. 

tapışmaq. qaramaq. axdarmaq. 1. burbaşmaq. buruşuq 

duruma düşmək. qarışmaq. - iş bulqandı: burbaşdı. 1. 

qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. 

qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq. 

1.bulanmaq. qızmaq. öfgələnmək. qarışmaq. - 

bulqanmaq talqamaq: hirslənib qızmaq. 

bulqantırmaq bulqandırmaq. bulandırmaq.  

bulqanuq  bulğanuq. 1. bulanıq. tərs. muxalif. 1. arnasız. ronəqsiz. 

1. fasid. xərab. tarıq.  

bulqanuq bulğanuq. arnasız. ronəqsiz.  

bulqar  balqur. bölqur. dönük.üzük. xain. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. gön. tımac. - bulqar bibəri: topaqca, yoğun bibər 

dolmabibəri. - qarabalqur: qarabölqur: qarabulqar: qara 

üzüm çeşiti. 

bulqar 1.bulğar. alada (aludəars). bulamıq. bulaşıq. fasid. 

müləvvəs. 1.qarışıq. bulanıq. qarışmış. içiçə girmiş.  
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bulqarmaq  buldurmaq. bulaqmaq. 1. çarə, çara tapmaq. 

dərmanlamaq. 1. oldurmaq. varyatmaq. mocud edmək. 

göstərmək. 1. numayan edmək. 1. qaldırmaq. 

saxlanmaq. geri qoymaq.  

bulqaş  bulğaş.1.bulğaq. qarışıqlıq. sarmaş. ürküş. ürküntü. 

ürkünç. qıyım. qırqın. tezik. dehşət. 1.qarışıqlıq. 

qarmaşa.  

bulqaşıq  bulğaşıq. bulaşıq. bələşik. (kimsə. nərsə). pozuq. alaylı. 

alada. ikiüzlü. kələkə. duzağı. tələkə.  

bulqaşıq  bulğaşıq. tolqaq. qarışıq.  

bulqaşlıq  bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. qıyınlıq. qıcınlıq. 

qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. 

çətinlik. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. 

burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.  

bulqatılmış  bulğatılmış qaynatımış.  

bulqavuc  bulğavuc. qarışdırıcı. çevirən. aylandıran.  

bulqay  bulğay. > bəlva. qarqaşa. qatqaşa. hərc mərc. aşub. 

şuriş. 
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bulqay  bulğay. 1.ulğay. bədük. ( d < > y < > z ) bəyük. bayuq. 

böyük. ( d < > z ) bəzük. 1. > bəlva. 1. bulğay. tolay. fitnə. 

fəsad. 

bulqaytmaq  bulğaytmaq. bədütmək. ( y < > d) bəyütmək. bayutmaq. 

böyütmək. böyütmək. ulğaytmaq.  

bulqayuq  bulqaq. bulanıq.  

bulqın  bulın. bulanıq. batıq. basıq. batqın. fasid. altaq. alaqut. 

tutuq. mürdar.  

bulqu  bulğu. bulum. 1. dərk. idrak. ürfan. 1. icad.  

bulqu  tapqı. kəşf. anlayış. idrak.  

bulquc  bulquş. ırkış. arxaş. axarış. gözəş. qaynarış. qaynaş. 

kökəş. həmahəng.  

bulquci  bulğuci. oluci. işdəki.  

bulqucluq  bulqucuq. bulquşuq. bulquşluq. ırkışlıq. arxaşlıq. 

gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik.  

bulqucutmaq  bulquşutmaq. ırkışıtmaq. arxaşıtmaq. axaşıtmaq. 

gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək. 
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bulquq  bərkik bulquq: bulaqıq. həyəcan. qopuntu. gərgin. 

böhran.  

bulqun  bulğun. 1. əsir. kölə. 1. qul. qırnaq. bəndə. qulluqçu. 

doğma. külfət.  

bulqun  bunqun. bulaqın. burulqın. burlaqın. bunlu. bullaq. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

bulquna  malquna. ılqın ağacına bənzər bir ağac.  

bulquncaq  tapıncıq. tansıq. tansuq. əcib. təəccüblü. türfə. 

bulqur  1.< pul. böl. pullanmış. bölünmüş buğda. 1.bulğur. 

buğral. buqra. buğra. bükrə. buğlü. qəliz. tünd. qalsut, 

qəliz olub, ürək doyuran aş. un aşı. 1.bulğur. burğul. 

bulğatılmış (qaynatılıb), qırılmış, çatlatılmış buğda. 

1.yarma.  

bulqur  bulğur. < > burqur. < bölgür. bölünmüş, döğülmüş, 

dəğirmana çəkilmiş, qırılmış pişirilmiş buğda.  

- əbəbulğuru: bulğur böyükluyundə yağan qar.  

- bulqurla mərcüməklə qarışıq pilov: alacalı bulacalı.  

- əbəbulquru: bulqur yekəlikdə yağan qar. 
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- bulqur yeməyi: xəşil. 

- bulqur, yarma, düğü qarışığı olan pilov: qatıqlı düğü.  

bulqur bulğur (fars). < böl. bölgür. burğul. burğur. bölgəməq: 

bölmək. pişirilib qurudulmuş pilov dəmlənən buğda. 

burğul pilavı.  

- qaynadılmış bulğur: gücə.  

bulqurcuq  bölgurcuq. qırcıq. kiçik parçalar.  

bulqurlama  bulaqurlama. suvaqlama. samanlı palçıqla yapılan örtü.  

bulquş  bulquc. ırkış. ırqışıt. arxaş. axarış. gözəş. qaynarış. 

qaynaş. kökəş. həmahəng.  

bulquşluq  bulquşuq. bulqucuq. bulqucluq. ırkışlıq. arxaşlıq. 

gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik. 

bulquşuq  bulquşluq. bulqucuq. bulqucluq. ırkışlıq. arxaşlıq. 

gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik. 

bulquşutmaq  bulqucutmaq. ırkışıtmaq. arxaşıtmaq. axaşıtmaq. 

gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək. 

bullaq  allaq. allaq bullaq. qarışıq. məmzuc. müşəvvəş.  
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bullaq  bunlu. bulqun. bunqun. bulaqın. burulqın. burlaqın. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

- allaq bullaq: qarmaqarışıq. qarışıq qarışıq. qarşıq. qarqacıq. 

burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. 

dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa.  

bullantırmq bullandırmq. bulcutmaq. oyalamaq.  

bullaşmaq  1. genəlmək. genəmək. genişlənmək. ənləşmək. 

ənliləşmək. vüsət tapmaq. tovsi' olmaq. - tumanın balağ 

keşləri bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı. 1. çoxalmaq. 

məbzul olmaq. tofir olmaq. - qar yağış bol yağdı, azıq aşılıq 

bollaşdı. - əsgərlərin azığı bollaşmalı.  

bullatmaq  1. genlətmək. genətmək. genişlətmək. ənlətmək. vüsət 

vermək. tovsi' edmək. ənlilətmək. - tumanın balağların 

bollatmalı. - köynəyin qolların bollat. 1. çoxaltmaq. 

məbzullatmaq. tofir edmək. - qar yağış bol yağdı, azıq 

aşılıqı bollatdı. - əsgərlərin azığın bollatmalı.  

bullur  tənik. açıq, duru, saydamlı nərsə.  

bulma  görmə. - uyqun, munasib görmə, bulma: uyumsanma. 

dənğsəmə. dənsəmə. bəğənmə.  
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- edmə bulma dünyası: kötülük işləyən, kötü sonuclarla 

qarşılaşacağını bilməlidir.  

bulmaca  bilməcə. tapmaca. müə'mma.  

bulmaq  (çağı, zamanı bildirən sözlərdə) edmək. tapmaq. yetişmək. 

ərişmək. varmaq. - səhər etdik. - axşam etdik, gecəni 

gözlədik.  

- ara bulmaq: fürsət tapmaq. 

- etdiyini bul, inləyərək öl: öz işlərivin (pisliklərin) qarşılığın 

alda, güc bir ölümə düş.  

- qafanı bulmaq: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək. əsrükmək. 

əsrikmək. keflənmək.  

bulmaq  { < bil. bilmək}. 1. gətirmək. - onq bulmaq: şans gətirmək. - 

pul bulmaq: pul gətirmək. 1. olqunmaq. tapmaq. 1. svarmaq. 

vasil olmaq. dərk edmək. hasil edmək. 1. uğramaq. düçar 

olmaq. - bəlasın bulmaq. - kişi etdiyin bulur. 1. raslamaq. 

görüşmək. təsadüf edmək. - dünən onu buldum. 1.olmaq. 

varlıq. kövn. mocud. 1. tapmaq. kəşf edmək. icad edmək. 

- yeni yollar bulmalı. 1. icra olmaq. - yasalar bulundu. 1. 

tədarük edmək. - bir az yemək bulmalı.  

- üz bulmaq: üzlənmək. ürək tapıb ilərləmək.  
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- aralıq bulmaq: fürsət tapmaq.  

- aralarını bulmaq: ortalıqla iş aparmaq.  

- aradığını bulmaq: müstəhəq cəzasına varmaq.  

- tanrıdan bulmaq: allahın qəzəbinə düşmək.  

- üz bulmaq: sırtılmaq. düz yoldan azmaq.  

- aralarını bulmaq: müsalihə edmək. sazqaşlamaq. 

sazışmaq.  

bulmaya çalışmaq  istimləmək. izləmləmək. tə'qib edmək. 

araştırmaq.  

bulmaz  1. olqunlaşmamış. 1. səkin. təmbəl.  

bulmazınmaq  bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. alğamazmaq. 

alğımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. 

başı almamaq. başqamazmaq. duyqumazmaq. 

düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. 

düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. 

görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. 

ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq 

görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. 

duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 
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olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

bulmış  bulunmuş. tapılmış.  

bulmuş  1. olqun. ərdəmli. oturaqlı. 1. bulucu. kəşşaf.  

bulnaq  1. bulanıq. yaban. vəhşi. 1. yan eşşəyi.  

bulnaq  bulunaq. barnaq. otraq. iqamətqah. məskən.  

bulnamaq  1. bulanmış, tapılmış edmək. qatmaq. mal edidmək. əsir 

edmək. tutmaq. - oğraqım kəndü ıraq, bulnadı məni qaraq: 

yolum uzaqda, qaragöz əsiriyəm. 1. əsir edmək. tutsaq 

edmək. 1.dustaqlamaq. əsir edmək.  

bulnatmaq  əsir etdirmək.  

bulnur  bulunur. buldıq. boldıq. hazir. movcud.  

bulnuş  bulnut. buluntu. buluntuş. bulunuş. 1. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. 1. keyfiyyət.  

bulnut  bulqa. bolqu. olqu. bolna. buluş. tapınt. tapış. tapqa. 

saça. saçqa. qazanc. verim. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. 

düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. 

yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. 
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tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda. 

bulnut  bulnuş. buluntu. buluntuş. bulunuş. 1. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. 1. keyfiyyət.  

bulşaq  bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

bulşqa  bax >. buluşma.  

bulşuq  bulşaq. bax > buluşma.  

bulta  söz. gəp. gop. göptə. kəlam.  

bulta bulda. 1.bolda. bol. bul. şans. bəxd. alın yazısı. 1. əl, 

ayağın üst bölümü.  

bultaçı buldaçı. boldaçı. şanslı. bəxdli. - buldaçı bizov, öküz ara 

bəlgülü.  

bultaq buldaq. 1. tapıntı. - əsgi buldaq: qədim tapıntılar. 1. qıyı. 

qıyaq. sahil. 1. bulanıq. qarışıq. qarma.  

bultamaq  bulatmaq.  

bultan buldan. bolluq. ablaq. açığlıq.  
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bultıq buldıq. boldıq. 1. bulnur. bulunur. hazir. movcud. 1. 

bulunmuş. cari. mə'muli beh.  

bultu buldu. önəmli. dəğərli. az rastlanan.  

bultuq bulduq. anız. əkin kəsiltiktən sonra tarlada qalan sapları.  

bultuqmaq bulduqmaq. bulunmaq. tapılmaq.  

bultunı buldunı. ambar. boşqa.  

bultur buldur. ( r < > z ) bulduz. 1. iri su damlası. - buldur buldur: 

dənə dənə. mıncıq mıncıq. damla damla. 1. gözyaşı.  

bultur buldur. bildir. keçən il.  

bulturi bulduri. çattırı. irtiş. yetşiri. ulaşı. göndəri. götüri. nəql. 

isal.  

bulturmaq  buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq. 1. çarə, çara tapmaq. 

dərmanlamaq. 1. oldurmaq. varyatmaq. mocud edmək. 

göstərmək. 1. numayan edmək. 1. qaldırmaq. 

saxlanmaq. geri qoymaq. 1.tapdırmaq. 1. ( r < > z ) 

bulduzmaq. tapdırmaq. gizli, bilinməz nərsəni ortaya 

qoymaq, çıxarmaq. 1. boldurmaq. aratdırmaq. 

axdartmaq. araştırtmaq. - itənləri buldurun. 

bulturu  bulduru.dizin. fehrest. 

bulturun buldurun. qıymıq. qisas. intiqam. diyə.  
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bulturuş bulduruş. irtiş. ərtiş. yetriş. isal.  

bultuzmaq bulduzmaq. ( z < > r ) buldurmaq.  

bulu  anlayış. qanaq. idrak.  

buluc  1. bulucu. tapıncı. 1. anlayış. qanaq. fəhm.  

bulucu  1.tapan. kaşif. 1. bölücü. bəlirən. bəllədən. 1. tutduran. 

təsbitci.  

bulucumaq  1. oyalanmaq. 1. gecikmək.  

bulucuv  oyalanma. gecikmə.  

buluq  1. ( < bil. bilmək). bilik. biliğ. buluq - 1. ulu > uluğ > buluğ: 

böyük. 1. < uluğ. ulu. uluqvar. buluğlu. - buluq timur: alim 

teymur. 1. tapıntı bölgəsi. araş yeri, bölgəsi. 1. sədəqə. 

vergi. 1. bölük. 1.bulaq. çarə. çara. dərman.  

buluqa  bulug.  

buluqan  1. < buruqan < buruq. qarışıq. 1. bulan. bulucu.  

buluqlu  > buluğ. bilikli. buluğsuz adam: boş adam.  

bulum  bulğu. 1. dərk. idrak. ürfan. 1. icad. 1. vicdan. 1.irfan.  

bulun  1. əsir. tutsaq. 1. alıq. soyqa. sovqa. soyqun. qənimət. 1. 

soyma. qarət. 1. adıya yapışıq topraq (qara). 1. tur. dur ( 

< durmaq). qərar. - dursuz xəstə alınmır. - dur almaq: qərar 

almaq. - dur vermək: qərar vermək. - on kərə dur qoydum 
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gəlmədi: qərar qoydum. - durlu çağda buluşarız: qoyulmuş 

zamanda tapışarıq. 1. əsir. alıq. 1. kömək. imdad. 1.əsir. 

tutsaq. bulaq. kölə. qul. - alqa bulaq: bağışlanmış kölə. - 

bulun yolundu: əsir, tutsaq ötürüldü. - arvad yolundu: 

boşandı. - bulunu yolturdu: köləni, əsiri boşaltırdı. - ər bulunu 

yoldu: əsiri qurtardı. - bu işin bulunuyuq. - bulunluqdan 

qurtulmaq.  

bulun  bulunan. olan olun. bolan. bolun. movcud. hazir.  

bulunaq  bulnaq. barnaq. otraq. iqamətqah. məskən.  

bulunan  bulan. 1. olan. movcud. hazir. 1. yer alan. mündəric. 

bulunan  turan. duran. mocud. kain. qayim.  

bulunc  bilinc. vicdan.  

bulunq bulunğ. 1. bucaq. qüşə. çat. sat. künc. bürçük. burış. 

burc. poçmək. cünğk. - tənq bulunq: əş bucaqlı. 1. dustaq. 

əsir. 1. bulunulan yer. yön. tərəf. 1. köşə. bucaq. burcaq. 

zaviyə. 

bulunqlamaq bulunğlamaq. 1. əsirləmək. tutsaqlamaq. 1. alıqlamaq. 

qənimət almaq.  

bulunqu  bulung. bulunulan yer. yön. tərəf.  
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bulunlamaq  1.kömək, imdad edmək. 1.turlamaq. durlamaq ( < 

durmaq). qərarlamaq. qərar qoymaq.  

bulunma  1. kəşf. 1. icad.  

bulunma  buluş. 1. olunma. oluş. bolunma. boluş. qalma. qalış. 

qalım. durma. duruş. durum. 1. qatılma. huzur. 1. 

bulunuş. olma. yayçılıq. qatılma. iştirak. huzur. hizur. - bu 

sorunun çözülməsində, sizin yayçılığız gərəkir.  

bulunmaq  1. durmaq. qalmaq. sürmək. dəvam edmək. - siz orda 

durursuzmu. - aşçız genə sizdə durur. - kitabların məndə 

durur. - dünya durduqca. - at durdu. - sözünd durmaq. 1. 

yardım edmək. - bu kişi hər zaman mənə bulunmuşdu. 

1.bulduqmaq. tapılmaq. 1.olunmaq. olmaq.  

bulunmaq  1.olunmaq. olqunmaq. edinmək. tutulmaq. uğrunmaq. 

uğranılmaq. mə'ruz qalmaq. 1.tapılmaq. gəzmək. 

tapılmaq. saxlanmaq. olunmaq. - bu topaq tozlar saxlanır: 

bu topaqda minerallar vardır. - yolçu yalavaqda para nə 

gəzir. - bulunar: tapılar. olunar. 1.tapınmaq. durmaq. 

tapınmaq. tapışmaq buluşmaq. kəşf olmaq. qazanmaq. - 

sözüzdə tapının: qovluzsa durun. 1.durmaq. - sözüzdə 

tapının: qovluzsa durun. 
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- çox çətin tapılmaq, bulunmaq: qara bazara düşmək. 

qarabursaya düşmək.  

- nərsənin sonundan, arxasından gəlinmək, olunmaq, 

bulunmaq: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. - 

gündüz, gecəylə izlənilir.  

bulunmamaq  qıtlanmaq. qıt olmaq. az olmaq.  

bulunmayan  bolunmayan. olmayan. olunmayan. bolanmıyan. qeyri 

movcud, hazir.  

bulunmaz  kəmtap. kəmyab. tapılmaz. nayab. quş sütü: nayab.  

bulunmaz  tapılmaz. aranmaz. yox. 

bulunmuş  buldıq. boldıq. cari. mə'muli beh.  

bulunsun  - qatılara bulunsun diyə: nərsəni qonaqlar üçün, ya da 

gərəkincə ( lazım olanda) olunsun diyə saxlamaq. - azacıq 

süzmə varıdı, qatılara bulunsun diyirdim, yazıq ki qalıb 

çürüdü. 

buluntu  buluntuş. bulunuş. bulnuş. bulnut. 1. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. 1. keyfiyyət.  

buluntu  tapıntı. tapış. buluş. qazanc. kəşf.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2532 

buluntuqu  bulunduğu. olduğu. - olduğu, bulunduğu durumdan, 

yerdən ayrılmaq üzrə olan, ayrılmaq istəyən: üznükçü. 

üzünçü. qaçıcı. 

bulunturmaq  bulundurmaq. əksik edməmək. əsirgəməmək. qıumaq.  

bulunturmaq bulundurmaq. 1. ehzar edmək. 1. hazırlamaq. 1. tutmaq. 

qomaq. qoymaq. bıraqmaq. - məni ac qoydular.  

buluntuş  buluntu. bulunuş. bulnuş. bulnut. 1. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. 1. keyfiyyət.  

bulunulmaq  - içində bulunulmaq: keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. 

sürünülmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. 

dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. üzlənilmək. yapınılmaq. 

mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox olay izlənilmiş. - bu qıssa 

sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi izlənilmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

bulunur  bulnur. buldıq. boldıq. olan. hazir. mocud. hazir.  

bulunuş  bulunma. olma. yayçılıq. qatılma. iştirak. huzur. hizur. - 

bu sorunun çözülməsində, sizin yayçılığız gərəkir.  

bulunuş  buluntu. buluntuş. bulnuş. bulnut. 1. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. 1. keyfiyyət.  

bulunuş  tapınış. 1. movcudiyyət. 1. hizur. 1. kəşf. 1. hazir olma.  
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bulur  bilir. bəlir. məşhur.  

bulurğa  tapıntı.  

bulursuz  bilirsiz. bəlirsiz. məcvhul. bəlirsiz.  

buluş  1. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. tapınt. tapış. tapqa. 

saça. saçqa. qazanc. verim. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. 

düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. 

yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. 

tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. 

fayda. 1. bulunma. olunma. oluş. bolunma. boluş. qalma. 

qalış. qalım. durma. duruş. durum. 1. tapış. tapıntı. yasnı. 

ixtira. xəlq. ibda'.  

buluş  1. buluculuq. 1. içtən dəstək. 1. yarar. tapınc. tapu. 

ne'mət. çıxar. ası. fayda. istifadə. 1. görüş. 1. görnək. 

movcud. 1.yarış. kömək. - buluş qıl: köməkləş. 1. bölüş. 

uluş. oluş. əldə edilən. qazanc. tapış. pay. kar. 1.fəhm. 

idrak. kəşf. ixtira. icad. 1.xiyal. idə.  

buluş  boluş. oluş. 1.bacarı. başarı. başarma. yaratı. yaratış. 

yarayış. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. 

varış. əriş. uğur. uzluq. qalxış. iyi qoşut, durmuş, duruş, 
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yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 

1.tapış. kəşf. 1. tapış. birləşim. birləşmə. qavuş. qovuş. 

vüsal. 1. tapış. buluntu. tapıntı. kəşf. 1. tapış. buluntu. 

tapıntı. qazanc. 

buluşqan  maharətli. bəcərikli.  

buluşlı  fəhimli. fərasatlı. idraklı. müdrik.  

buluşma  bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşum. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

buluşmaq  boluşmaq. oluşmaq. 1. < bilişmək. birləşmək. tapışmaq. 

raslaşmaq. qarşılaşmaq. 1. bir bulda, bolda, olda 

tapışmaq. birbirini bulmaq. bir araya gəlmək. görüşmək. 

mulaqat edmək. - o ilə buluşmaq olmadı: onun ilə görüşmək 

mümkün olmadı. 1. rastlaşmaq. təsadüf edmək. - harda 

buluşsada, türk türkə qardaşdır. 1.sataşmaq. raslaşmaq. 

düşüşmək. müsadif olmaq. - gözümə nəisə sataşdı. 

1.tapışmaq. birləşmək. 1.ucramaq. ucuramaq. 

tuşlanmaq. tapışmaq. görünmək. yoluqmaq. yuquşmaq. 
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yoquşmaq. 1.ulaşmaq. əkləşmək. ulaşmaq. tapışmaq. 1. 

görüşmək. yan vermək. yaxlaşmaq. birləşmək. tərəf 

tutmaq. - siz kimə buluşursuz: hançı yandasız. kimə tərəfsiz. 

- o mənim ilə buluşdu: məni qorudu. - bu iş ötrü kiminən 

buluşmaq gərək. 

buluşmaq  qarşılaşmaq. mulaqat edmək 

buluşturmaq  tapıştırmaq. birləşdirmək. qavuşturmaq. qovuşturmaq. 

vüsala çattırmaq. vəsl etdirmək.  

buluşturmaq buluşdurmaq. 1. tapdırmaq. hazırlatmaq. amadə 

etdirmək. tədarük gördürmək. 1. görüştürmək. bir araya 

gətirtmək. mulaqat etdirmək.  

buluşuq  buruşuq.  

buluşum  bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. 

qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

buluşunca  yoluqquna.  

bulut  1.<> bürüt. bürküt. - bulut hava: bürütlü hava. 1.əsrik. 

əsrük. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 
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çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. - 

qarabulut: yağmırlı bulut. 1. yelkən. 1. xiyal. - başında 

böyük amaclar, bulutlar (xiyallar) bəsləyən: başı dumanlı. 

yekəxana.  

- qara bulut: su ilə dolu bulut. barlı, dolu yağmırlı bulut.  

- qara yağmır bulutu: qaraltı.  

- bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, rö'yalarda, 

ovhalarmda, vəhmlərdə dolaşmaq, gəzinmək: oysalanmaq. 

oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. sanmaq. 

sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. gümanlanmaq. 

tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. xiyallanmaq. zənn edmək.  

- günün bulutlardan sıyrılıb görünməsi: günəş açmaq. 

- qanlı bulut: yağmırlı bulut.  

- bulut kimi: çox əsrik, əsrük, kefli, tutuq.  

- bulutdan şeh qoparmaq: aşırı alınğan olmaq.  

- bulut kimi: çox əsrik, əsrük, kefli, tutuq.  

- bulutdan şeh qoparmaq: aşırı alınğan olmaq.  

- başı bulutlarda gəzmək: dalqa keçmək. alay edmək. 

laylamaq. ciddi olmamaq. 

- bulutda gəzmək: düşə, xiyala qapılmaq. 

- toz bulutu: tozanaq. duman.  
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- yerə yaxınlaşmış, görüş alanın bəlli ölçüdə qapatmış 

bulut: çis. sis. duman. pus. pusarıq. 

- batıda yüksələn, yağmırlı bulut: kavqa bucağı.  

- göy üzün qaplayan qara bulut: qazangötü.  

bulut  buğlut. buqlut. ( < buqmaq). 1. < bula. bulanıq. qussə. 

büküt. bulanmaq. bulaşıq: dumanlı. bulanqat. bulancaq 

(buqur). bütün: boğun. bur ; burmaq. buruq. burat. 1. < 

burkut. bürkü. birikmiş. birkik. bürkük hava: şərcik. boğqun. 

tutqun. turqun (turut). 1. bürüt. bürküt. - ağ bulut: sazaq. 

1.tucar. tusar. tutuq. bürküt. pozuq hava. sunğar. 

dumanlı. çanıq. çalqun. çalnuq. çalıq. bulanıq. bürküt. 1. 

bulıt. şişik. bol. - bulut saçlı: gur saçlı. - bulut kimi töküldü: 

bolluca. 1. - ərməgiyə, bulut yük olur. - qalın bulutu tüpi sürər: 

ağır yel ağır bulutu sürər. 

- bulutdan şeh qapmaq: iti istəklikdən imdir.  

- bulutlarda gəzmək: taslamaq. şişinmək. yekəxanalanmaq. 

havalanmaq. - igitlik taslıyan.  

- yerə enən bulut: sis. püs. şeh, yaş, sulu, çilli duman.  

- bulutlar içində: bulutlara qədər: çox yüksək.  
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- bulutdan şeh qapmaq: hər nədən alınmaq.  

- bulut kimi: çox bol.  

bulutan buludan. bültən.  

bulutqa  bulqab. topulqaq. dolbağ. dolbuğaq. ot. mərhəm. 

dərman.  

bulutlanmaq  1. bulanmaq. dumanlanmaq. - göy bulutlandı: bulandı. 1. 

ləkələnmək. - su saçıb parçalar bulutlandı.  

bulutlanmaq  1.qaplanmaq. qamlanmaq. qəmlənmək. qəmiqmək 

qamıqmaq. qapıqmaq. tutulmaq. 1.tutulmaq. dolqunmaq. 

doluqmaq. dolunmaq. qussələnmək. ağlayacaq olmaq.1. 

bulanmaq. - gözləri bulutlanmaq, dumanlanmaq: 

ağlayacaq kimi olmaq. 

bulutlu  1. bulanıq. dumanlı. - göy bulutlandı: bulandı. 1. ləkəli. 

aydın olmayan. - su saçıb parçalar bulutlandı. 1. bulanıq. 

bürküt. bürklü. qapalı. ışıltılı, bərraq olmayan. tonuğ. 

donuğ. dumanlı. tüssüli. boz. soluq. qapanıq. tutuq. - 

qapanıq hava. - donuğ sırça. - qapalı hava. - qapalı göy.  

bulutlu  1.bulanıq. qarışıq. çalalı. çallaq. 1. qapalı. qaranlıq.  

- yapışdırılan nərsələri islatmaq üçün bulutlu, süngərli 

qab: ıslatıcı. ıslac.  
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- qafası bulutlu: qafası dumanlı: 1. yarı əsrik, kefli. 1. 

gərəksiz, çözülməmiş sorularla başın yormaq. 

bulutsuz  aydın. açıq. ışıqlı. parraq.  

bulvar  bolvar. bol, gen olan sokaq.  

bumba  gəmidə, yelkəni açmağa, yoğun, qalın yatıq sərən (uzun 

ağac).  

bumbar  1. sucuq yapmaqda işlənən, qoyun sığırın qalın, yoğun 

bağırsağı. 1. bu bağırsağın içini dolduraraq, qızartılıb 

yaxud qaynatılıb, düzənilən yemək.  

bumın  1. bumın. tümən. 1. birikmiş ordu. çəkirdək ordu. 1. 

bayquş.  

bumun  bax > bumın.  

bun  1. bunqaq. səfeh. uşax. qodux. 1. bunq. kədər. üzüntü. 

bunalım. kəndindən keçiş. - buna uğramaq: sıxıntıya 

düşmək. bunal. darığmaq. maq. 1.bun. mun. çorba. 1.munğ. 

sıxıntı. iztirab. mehnət.  

bun  bul. bunaltı. bulantı. sıxıntı. darıntı. çaşıntı.  

buna  munğar. bunda.  

bunaq  1. bulanlıq. bulanmış. bunamış. bunaqlıq. bulamış. qarıb. 

qarım. qarışıq. çalalı. çallaq. qarışmış. 1.böhranlı. 
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çöküntülü. depresli. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. 

çökət. 1.bunamış. bunaqlıq. bulanlıq. bulamış. bulanmış. 

kəmpir. yaşlı. 

bunaq  bunğaq. bunalmış. əldən düşmüş. fərtut. - bunaq bir 

qoca. 1.bunlu. üzüntülü. kəndindən keçmiş.1.səfeh. gic. 

1.sərik. sər. diqqətsiz. dalqın.  

bunaqlıq  bunğaqlıq. bunalmış durum. əldən düşüklük. fərtutluq.  

bunalıq  <> bulanıq. 1. bərkik bulquq. bulaqıq. gərgin. gəriş. 

gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. 

pozqunluq. həyəcan. qopuntu. didərgin. dedirgin. qarşıq. 

qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. 

tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. 

hizursuz. huzursuz. böhranlı. 1. bulanlıq. bulanmış. 

bunamış. bunaq. bulamış. qarıb. qarım. qarışıq. çalalı. 

çallaq. qarışmış. 1.huşun əldən verilik, verməlik. səfehlik. 

sapaqlıq. 1.bunamış. bunaq. bulanlıq. bulamış. 

bulanmış. qarışıq. qarışmış. çalalı. 

bunalıq  bulanlıq. kefsizlik. üzgünlük. - bu yavlaq bunalıq nədən 

oldu.  
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bunalım  bulanım. ağır iç sıxıntısı. böhran. kiriz. şaşıntı. çaşıntı. 

sıxıntı. üzüntü. çöküntü. böhran. depresyon kiriz. 

bunalımlı  böhranlı qarışıq sıxıntılı. toxalı.  

bunalma  bunaltı. bulantı. bulanma. sıxıntı. tədirginlik. didərginlik. 

pərişanlıq.  

bunalmaq  <> bulanmaq. 1. bunamaq. çox əsgimək, qocamaq. 

qaqnıldamaq. qanğıldamaq. 1. sıxılmaq. darlanmaq.  

bunalmaq 1. bulanmaq. bıqmaq. doymaq. yorulmaq. usanmaq. - 

qızlıq ola, bunala yoxsula bəy: elə bahalıq, qıtlıq ola ki 

yoxsulla bəy bıka. 1.bunğalmaq. 1. əldən düşmək. 

halsızlanmaq. 1. boğumsanmaq. bıqqınmaq. - dumandan 

bunaldı. 1. alığmaq. şaşırmaq. əğli gedmək. 1. boğulmaq. 

sıxılmaq. 1.tunçuqmaq.  

bunalmış  - bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. 

bullaq. burulqın. burlaqın.  

bunalmış 1.bunğaq. bunaq. əldən düşmüş. fərtut. - bunaq bir qoca. 

1.çorlu. cin, kötü ruhlara vurulmuş. üzgün. məhzun.  

- bunalmış durum: bunğaqlıq. bunaqlıq. əldən düşüklük. 

fərtutluq.  
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bunaltı  <> bulantı 1.bulantı. bul. bun. sıxıntı. darıntı. çaşıntı. 

1.bunalma. bulantı. bulanma. sıxıntı. darlıq. tədirginlik. 

didərginlik. pərişanlıq < buruşqanlıq. 

bunaltıcı  bulantıcı. burucu. sıxıcı. boğucu. rahatsız edici.  

bunaltıcı  timiq. dimik. dəmiq. tımıq. tumuq. boğucu.  

bunaltma  acıtma. sıxma. xorlama. qarışdırma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp 

qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 

bunaltmaq  bulantmaq. sıxmaq. boğmaq. çaşırtmaq.  

bunaltmaq  munğadmaq. munğqarmaq. sıxıntiya soxmaq.  

bunama  1.bulanma. burunma. sıxılma. darılma. çaşırma. 

qarışma. 1.bunalıq. huşun əldən verilik, verməlik. 

səfehlik. sapaqlıq. 

bunama  sərliq.  

bunamaq  1.bulanmaq. sıxılmaq. darılmaq. çaşırmaq. qarışmaq. 

1.doğru, düzənli düşünməmək: qarışdırmaq. başı 

bulanmaq, sulanmaq. 1.qarışdırmaq. qarışmaq. 
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bunamaq  bunalmaq. çox əsgimək, qocamaq. qaqnıldamaq. 

qanğıldamaq. 

bunamaq  bunğamaq. bax > bunalmaq. 1.alıqlaşmaq. səfehləmək. 

bunqamaq. alın tirmək. uşaqlıq edmək 1.ayıblanmaq. 

sarsaqlamaq. səfehləmək. sözü qarışmaq. - əzrail bir 

bunamış qoca kimi. 1.sərlənmək. səriqmək.  

bunamış  bulanlıq. bulanmış. bunaq. bunaqlıq. bulamış. qarıb. 

qarım. qarışıq. qarışmış. çalalı. 

bunar  bunğar. binğar. binar. pinar. yerdən çıxan su. suyun 

çıxdığı yer. mənbə'. - pinar başı: sərçeşmə.  

bunatmaq  bunğatmaq. 1. əldən salmaq. halsızlatmaq. 1. 

boğumsatmaq. bıqdırtmaq. - duman bizi bunaltdı. 1. 

alıqlatmaq. şaşırtmaq. əğlin aparmaq.  

bunayan  darıxdıran. sıxan. sıxıcı. izici. əzici. - əzici hava.  

bunca  çoxca. bu dərək. bu dərəcə. bu dərcə.  

- bunca var ki: oysa. oysaki. öylə ikən. tərsinə olaraq. -

dığında. olmuş bu ki. həqiqət bu ki. halbuki. 

buncacıq  çox azcıq.çox kiçik.  

buncağız  çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. 

otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. 
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dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. 

qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız.  

buncalayın  bu qədərlik. bu dərəklik. bu qapdalda, yağdayda, 

durumda, şərayitdə, halda. 

buncuq  muncuq.1.yumuc. yumquc. boğuncuq. bir yerə yığılmış 

nərsə. təcmi. cəmləmə. 1.boncuq. mıncıq. muncuq. 

yumuc. yumquc. boğuncuq. (böcək qabuğu). gözlük. göz 

dəğməsin diyə cocuğların taxlarına (börkləinə), qollarına 

taxılan mıncıq. 

bunq  munq. manğ. bun. kədər. sıxıntı. darlıq. - bunq gün: bunlu 

gün. sıxıntılı dar gün.  

bunqa  buraya.  

bunqa bunğa. buna. bınğa. bına.  

bunqaq 1.bun. səfeh. uşax. qodux.1.bükük. qarı. köhnə. əldən 

düşmüş.  

bunqaq bunğaq. bunaq. əldən düşmüş. fərtut. - bunaq bir qoca.  
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bunqaqlıq bunğaqlıq. bunğama. alıqlaşma. bunaqlıq. bunalmış 

durum. əldən düşüklük. fərtutluq.  

bunqalmaq  bunalmaq. dərdə düşmək. darıxmaq.  

bunqalmaq bunğalmaq. bunalmaq. 1. əldən düşmək. halsızlanmaq. 1. 

boğumsanmaq. bıqqınmaq. - dumandan bunaldı. 1. 

alığmaq. şaşırmaq. əğli gedmək.  

bunqalsalıq  bunqallıq. bunaltı. sıxşıqlıq.  

bunqama bunğama. bunğaqlıq. alıqlaşma.  

bunqamaq  1. bunamaq. səfehləmək. alın tirmək. uşaqlıq edmək. 

1.səfehləmək. sarsaxlamaq. zayıflamaq. qoduxlanmaq.  

bunqamaq bunğamaq. bunalmaq. bax > bunğalmaq.  

bunqar bunğar. 1.bınğar. bınar. 1. bunar. binğar. binar. pinar. 

yerdən çıxan su. suyun çıxdığı yer. mənbə'. - pinar başı: 

sərçeşmə.  

bunqatmaq bunğatmaq. bunatmaq. 1. əldən salmaq. halsızlatmaq. 1. 

boğumsatmaq. bıqdırtmaq. - duman bizi bunaltdı. 1. 

alıqlatmaq. şaşırtmaq. əğlin aparmaq.  

bunqlı  sıxıntılı. düşgün. üzgün.  

bunqlıq  darlıq. sıxıntı.  

bunqtaş bunğdaş. dərd ortağı. həmdəd.  
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bunqun  bulqun. bulaqın. burulqın. burlaqın. bunlu. bullaq. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

bunquz  ( nq < > qn < > yn ) buynuz.  

bunlanmaq  1. munğuqmaq. sıxınmaq. 1. türbünləmək. tək tük 

edmək. nərsəni araştırmaq.  

bunlu  bax > bunqun.  

bunlu  bunlu. manlı. munğluq. kədərli. sıxıntılı.  

bunlualp  bunlu alp.  

bunluq  bunluq. manlı. kədərli.  

bunmaq  manmaq. manğamaq. səfehləmək. pozulmaq. 

xarablamaq.  

bunsuz  mutlu. huzurlu. xoşbəx.  

bunta  bunda.böyləliklə. böyləcə. beləliklə. bu üzdə.  

bunta bunda. munğar. buna.  

buntan  - bundan artıq: artıq. qalan. - qalan yemirəm.  

- bundan başqa: bununla birlikdə. başqaca qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz. 

- bundan başqa: bununla birlikdə. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  
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buntan bundan. - bundan sonra: imdən geri.  

bunu  munı. munu. iştə, bu, anlamına söz. munı. munu. "qanu" 

" hançı"ya cəvap olur.  

bununla  - bununla birlikdə: bundan başqa. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  

- bununla birlikdə: bundan başqa. başqaca. qaldı ki. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz. 

bunuz  buynuz. - buynuz qulağı keçmək: kiçik olaraq, böyüklərdən 

daha iləri gedmək.  

bur  1. bük. büğri. bükük 1. bor boz. körən. sarι. qırmızıya 

çalan ət rəngi. bursar. sarı. qırmızıya çalan at. 1. bur: 

qunça. tumurcuq. 1. bur: xəbər. söylənti. söz. rivayət. 

1.mor. kəkrə. gəs. 

bur  bor. bora. bar. 1. düz, təkiz olmayan. - bor yer: bur yer: 

şoraq yer. çoraq yer. 1. bulantı suyun qabda buraqtığı bar, 

iz, pas, pus. - bor bağlamaq. - borca qoymaq. 1. bor. işgil. 

çətinlik. müşgül. düğün. məsələ. pıroblem.  

bur  burqu. 1.piç. dolam. 1. qoxu. iy. - kalabur. gözəl qoxu.  

- qarabur: yengəc.  
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bura  ( < buara). burası. bu yer. - buradan oraya: köy köy. yer 

yer. yer bə yer. 

bura  1. ( < bu - ara). bu yer. burası. 1. kərtə. qırıq. - bura bura: 

qıra qıra. kərtə kərtə. qırcana qırcana. cilvə yaparaq. kərtərək. 

1.boza. içgi.  

burabur  piçəpiç. pişpişə. dolamaclı.  

burac  küncək. burcaq. 

buraq  ( < bur. burmaq. buraqmaq. bürümək: iylənmək. qoxumaq). 1. 

iy. qoxu. - buraqlı: qoxulu. qoxulu iyli. qoxu (bürülmüş. 

buraqılmış iy). - körük buraq: yanığ qoxu. 1. burulqan. 

girdab. çevir. çevrinti. su çevrintis. əğrək. 1. güclü. 

yenilməz. 1. börk. tüpi qalpaq, börk. təpəsi incə uzun 

papaq. burqi kimi həlqələnmiş, süslü börk. 1. qalan. 

turqun. 1.boraq. bor yer. bur yer: şoraq yer. çoraq yer. 

bar. bur. bor. bora. düz, təkiz olmayan.  

buraq  bulaq. sevgi. eşq. aluq. sevda( < sevmə). eşq. 

buraq burax. qoyu. qoytu. qutru. salı. ötrü. çıxı. mə'zuniyyət. 

ruxsət. icazə.  
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buraqan  burağan. 1.boran. külək. qasırqa. fırtına. talatum. dalğa. 

1.qarışıq, yağışlı, yelli hava. sırğıllı yel. barımaq. iğallı, 

soyuq hava. kuyun. qöm.  

buraqan  burqan > pirahən. kərtik.  

buraqan burağan. borağan. buram buram dönərək yağan yağmır 

qarla qarışıq əsən gur yel. fırtına. - burağana, borağana 

tutulduq.  

buraqı  burakı. burkam. 1. baş saçında bıraxılan saç bölümü, 

quruğu. pərçəm. 1. qoyuq. mətruk.  

buraqı burağı. burqu.  

buraqılan buraxılan. salacağ. salınan. salınmış.  

buraqılış  buraxılış. boşuqu. boşuq. boşatış. boşqu. ötürüş. açılış. 

salıvermə zamanı.  

buraqılmaq  buraxılmaq. yolunmaq. boşanmaq. azat edinmək.  

buraqılmaq  buraxılmaq.1.qotrulmaq. qutrulmaq. qoyulmaq. 

boşalmaq. tökünmək. 1.qalmaq. tərk olunmaq. - iş qaldı. 

1.qonmaq. qonulmaq. qoyulmaq. ötürülmək. tərk 

olunmaq. - siqara qondu bitti.  

buraqılmaq  salıverilmək.  
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buraqılmaz buraxılmaz. geçilməz. göz örtünməz. - geçilməz iş. - 

geçilməz gözəllik.  

buraqılmış  bırakıntı. atılmış. qoyulmuş. qonulmuş. tərk edilmiş.  

buraqılmış  buraxılmış. başlağ. başıboş. salıverilmiş. boşaltılmış. 

daşlanmış. dışlanmış. qotdı. quddı. qoydı. boşanmış, 

ötrülmüş. saçıl. saşıl. - qotdı nə. - qotdı yılxı: buraxılmış 

heyvan.  

buraqılmış buraxılmış. sərbəst. salıq. saluq. saltuq. ərən. azad. 

bağımsız.  

- buraxılmış sərpilmiş: yapıl sapıl. sərəsən. iyəsiz. sahabsız.  

buraqıntı buraxıntı. töküntü.  

buraqış  bıraxış. durduruş. dayalış. qapalış. 1. ara. tənəffüs. 

antırakt. fasilə. 1. tə'til. bağlı. 1. tə'tilat. vəkans.  

buraqış buraxış. qoyuş. qutruş. salı. salış. ötrüş. çıxarış. əfv.  

buraqışma  bırakışma. mutarikə. atəşkəs. atəşbəs.  

buraqma  atma. qoma. qoyma. vəz'. tərh. - yapının atması: tərhi. - 

qanunun atması: təhi. - buyruqların atması: tərhi.  

buraqma buraxma. kəsim. tərk. tə'til. aralıq vermə. - dərslərin 

kəsimi.  
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buraqmaq  bıraqmaq. 1.uzatmaq. - buğ buraxmaq: buğ uzatmaq. 1. 

düşürmək. qoymaq. vermək. tərk edmək. vaz keçmək. 

ötürmək. çıxarmaq. 1. qoyu vermək: qoyvermək. yol 

açmaq, vermək. icazə vermək. musaidə edmək. - buğ 

bıraqdı. 1. əmanət vermək. - üç günlük sizə buraxa 

bilirim. 1. aldırmamaq. oralı olmamaq. umursamamaq. 

dirənməmək. soru, məsələ düzəltməmək. - burax canım, 

o uşaqdır, duzaxdır. 1. koralmaq. ehmal, susluq, qəflət 

edmək. - gərəkli işlərivi buraxma. 1. boşamaq. 

1.qoyunmaq. düşmək. vaz keçmək. - bu sevgidən düşüb 

keç. 1.qoymaq. vermək. düşürmək. atmaq. tərk edmək. 

vaz keçmək. ötürmək. çıxarmaq. - böyrəkdən daş 

düşürmək. 1.düzətmək.  

- burax gedsin: demə gedsin: anlatılması güc. anlatılamaz.  

- sınavda buraqmaq: sınavdan qoymaq. qəbul edməmək. 

- geri buraxmaq: yubatmaq. ertələmək. tə'xir edmək. tə'liq 

edmək.  

- toplantıyı genə geriyə buraxdı.  

buraqmaq  buraxmaq. 1. açmaq. tərk edmək. 1. yasmaq. yazmaq. 

yaymaq. 1. boş buraxmaq. töləmək. tökmək. sərbəst 
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buraxmaq. yumuşaqlıq. boşutmaq. 1.qoymaq. boşamaq. 

atlamaq. - sözləri bir bir buraqmadan (atlamadan ) çatdırıdı. 

1.qoymaq. qoyuvermək. uzatmaq. sərbəs ötürmək (# 

kəsməmək). - saç, dırnağ, ağac uzatmaq. 1.qoymaq. səhv 

edmək. əldən çıxmaq (vermək. əldən qoymaq). 

1.buraxmaq. ötgərmək. ötürmək.1.daşlamaq. atmaq. 

1.salmaq. döşəmək. - döşəklər buraxıldı.  

buraqmaq  qaşımaq. boşamaq. ötürmək. savmaq. ötürmək. 

qoğmaq. çıxarmaq. mürəxəs edmək. ruxsət vermək. 

salıvermək. salırqımaq. qoyuvermək. qutru vermək. 

qutramaq. qutarmaq. ötrümək. ötürmək. çıxarmaq. əfv 

edmək.  

- gəvşəklər savulsun işdən. - eşqi sav başından görərsən 

özünü. - sav başında ölkənin düşməni qəddarıni.  

buraqmamaq  buraxmamaq. tutmaq. ötürməmək. yığmaq. çəkmək. - 

kəndini tutmaq. - dilini tutmaq. - soluğun tutmaq.  

buraqtırmaq  buraxdırmaq. yolturmaq. boşaltırmaq. azad eddirmək.  

buralı  yerli.  

buram buram  çağ çağ. - çağ çağ tərləmiş.  
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buram  1.iy, is, his, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir. bolluq. gurluq. 1.şir. qırna. musluq. 

- buram buram qoxur.  

buram  dönək. dolşaq. dönərək, dolaşaraq havada girdəvlər 

biçimində düşən qar, yağmurı andıran söz.  

- buram buram qar yağır.  

- buram buram duman çıxır.  

- buram buram tərləmək: çoxlu tərləmək.  

- göydə buram buram bulutlar əsirdi.  

burama  bukca. düğüncək. paket. bağça. dolama.  

buran  - dil buran: kəkrə. acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad. gəs.  

- dilburan: yabançı acı göbələk.  

- qaraburan: qaraboran: yazın əsdiyi güclü, ılıq yel. 

- qarnı buran, bulandıran, pozan: çalxar. 

- buran, gəs, qamaşdıran iy, qoxu, dad: buruq.  

buran  (burmaq: qatlamaq. qırmaq). - boyun buran: boyun 

bükən. cəllad. qəssab.  

- bel buran: it quyruğu. bitgi adı.  

- boyun buran: sarı asmıya (üzümə) bənzər bir quş. şıqraq. 

köçgən. 
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burancıq burancık. dilcik. kilidin dili.  

buranqı  buranğı. borani. boranğı. neçə nərsə qarışaraq yapılan 

göy yeməyi.  

buransı  - dil buransı: kəkrəs. kəkrəsi. kəkrəmsi. acımsı. gəssi.  

burar  - dil burar: kəkrə. acımtıraq əkşi.  

burası  bura( < buara). bu yer.  

buraş  pox. artıq. ( > boraz (fars)).  

buraşın  buruşuq. burquşuq. pərişan. qarışıq.  

buratan buradan. mundın.  

burbaq  burbağ. burub burcudub atılamaq. yorbağ. burbaşlama. 

buruşdurma. sürüşdürmə. işi uzatma. işi yarıda buraxma. 

sürüncəmədə buraxma.  

burbalmaq 1.burulmaq. qarışmaq. - işlərim burbaldı. 1.çalqaşmaq. 

qarışmaq. - burbal iş: çalqaş iş. 1.buybamaq. yubalmaq. 

yubamaq. yubanmaq. işi sallamaq, üzərinə duşməmək. 

savsaqlamaq. burcutmaq. döndərib çöndərmək.  

burbaş  yörgəncü. bir nərsəyə burulan, dolanan burşaq.  

burbaşlama  buruşdurma. burbağ. yorbağ. sürüşdürmə. işi uzatma.  
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burbaşmaq 1.bulqanmaq. burqanmaq. buruşuq duruma düşmək. 

qarışmaq. - iş burbaşdı. 1.qarışmaq. 1.yubalmaq. 

yubanmaq. qarışmaq.  

burbatmaq  yubatmaq. yubılamaq. yap yup qılmaq. yuplamaq. 1. 

buruşdurub qarışdırmaq, qaçışdırmaq. 1. savsaqlatmaq. 

nərsənin sırasın, nobətin, düzgünün atmaq, buraxmaq. 

çaşdırmaq. bir işi başqasının üstünə atmaq, döndərmək. 

başdan eləmək. çala ala qoymaq. boşa, qalğa salmaq. 

sustatmaq. yatırmaq. ağırlamaq. geçikdirmək. 1. 

aldatmaq. kələk yapmaq. al edmək. ələsalmaq, ələ 

sərimək.  

burbay  (metatez) < > bar buy < > (a < > o) borbay. 1. güc. zor. dolu. 

pərvəri. 1. bəylik. zənginlik. zorluq. 1. bud (:qıçın ən güclü 

yeri deməkdir).  

burc  1.bağlı. boğun. düğün. taxıntı. tutuq. ilişkin. ilişik. 

qaraşlıq. qaraş. məsələ. mərbut. düğün. boğun. bucaq. 

qüşə. çat. sat. künc. bürçük. burış. bulunq. burış. burçaq. 

poçmaq. bosmaq. cünğk. 1. noxu kimi dənələrə verilən 

ad. 1. bibər. 
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burc  1.quşə. burcaq. bucaq. dirsək. açı. zaviyə. 1.öksəotu. 

1.burcaq. bucaq. kövünc. künc. böğür. 1.öksəotu.  

burca burca  gözəl gözəl bura bura qoxumaq.  

burca  1. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. qalbur. qəlbir. oğuntulu 

nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin xırdasından 

ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, yekə 

ələk. 1. burça > piçək. sarmaşıq. 1. gözəllik üçün üzə, 

alna salınan pərçəm, burşuq saç. 1.yaşın. pərdə. örtü. 

örtük. qapanca. 

burcacıq  > böcəcik. qurdcuq. 

burcaq  1.bucaq. bükcaq. cıqnaq. cınaq ( < çıq. çuq. tuq). künc. 

quşə. kövşə. - qabığı alınmış burcaq, hibubat: sök. 

1.bucaq. tuq. tuqş. tuş. qıyın. 1.bulunq. bucaq. 1.göy 

noxut. kiçik dolu.  

burcaq  bucaq. 1.çat. zaviyə. 1.açı. anlayış. zaviyə. - hançı 

anlayışdan söyləyirsiz. 1. fırtına. 1. qanğıl. sarsalıq. 

sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. 

qarıntı. qarıncaqaç. girdab. qatalaq. 1. > piçək. burça. 

sarmaşıq. 1. qaşsız üzük. 1. baş örtüsü. 1. kələf.1.burc. 

bucaq. kövünc. künc. böğür. 1.bürcək. bükür. büzür. 
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dənə. həbb. həbbə. 1.küncək. burac.1.məkik. topara. 

qərqərə. sarqac. boğın > bobin ( < boğma: yığma). 1.burc. 

quşə. dirsək. açı. zaviyə. 1. qurna. 1. quşə. sapaq. 

çapaq. iğnə. topaq. kinayə. - sözüzü sapaqsız iğnəsiz 

söyləyin. - bu iğnəli qonuşuğa son qoyun. - iğnəli baltalı 

davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti tutumlar. 1. burşuqluq. 

qanğıl. dalqaşıq. qatalaq. qarmıq. qarqım. qarqav. 

qarqıv. girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. girəvə. girə (< qarmaq: 

qarışmaq). 1. burşuqluq. qanğıl. dalqaşıq. qatalaq. 

qarmıq. qarqım. qarqav. qarqıv. girdav. sarsalıq. 

sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. 

girdab. girəvə. girə (< qarmaq: qarışmaq). 1. qaradənə. 

mağaşar. hibubat.  

- burcaq kimi: dalqa kimi: fırtına kimi: çox iti, hızlı.  

burcaqlamaq  (pürçüqləmək: saçaqlamaq). burum burum, dənə dənə, 

(qıtır qıtır, qırtıq qırtıq, qətrə qətrə) edmək. 1.buram buram 

tütərək hər yana qoxu yaymaq.  
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burcaqlı  bucaqlı. quşəli. batıcı. incitici. dəlici. iğnəli. sapaqlı. 

çapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. kinayəli. - sapaqlı topaqlı, 

toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: iğnələmək.  

burcaqsız  bucaqsız. quşəsiz. iğnəsiz. sapaqsız. çapaqsız. 

topaqsız. toxunaqsız. kinayəsiz.  

burcalamaq  güc duruma soxmaq. sıxışdırmaq.  

burcanmaq  buruq, dönük vermək. ərinmək. arınmaq. qaçınmaq. 

üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. 

üşənmək. boyun qaçırmaq. geri durmaq. çəkinmək. 

sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək.  

burcək  murcək. mücək. bücək. böcək. bürcək. qurtcıq.  

burclaq  - köp burclaq: kəsirül əzla'.  

burcu  1. buruq. burucu. 1. gözə, kəsgin qoxu. 1. bibər.  

burcu  burucu. bürücü. gözəl. dilmə. diləm. gözəl qoxu.  

- qaraburcu: qaraburuc: qaraca. kiçik dənəli olan. 

burcuq  1.dənə. 1.qın. bürgək. burcuq. bəzilyə kimi göylərin 

dənəsi. lobya. fasulyə. 1.sansor. sıxış. daraş.  

burcuq  qərqərə. - böyük burcuq: burcuqat.  

burcuqat  burcuğat.böyük burcuq, qərqərə.  

burcuqturmaq burcuqdurmaq. sıxışdırmaq. darsatmaq.  
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burcumaq  burucumaq. bürücümək. gözəl qoxlamaq, qoxu yaymaq.  

burcunmaq  qırcanmaq. çaldış. qandış atmaq.  

burcuşmaq  qayğırışmaq. burşuşmaq. qarşı qarşıya duruşmaq.  

burcutmaq  döndərib çöndərmək. burbamaq. döndərib çöndərmək. 

büksəmək. bükmək. irgənmək. qaytarmaq. qaçınmaq. 

büzütmək. oynatmaq. burbamaq. buybamaq. yubalmaq. 

yubamaq. yubanmaq. işi sallamaq, üzərinə duşməmək. 

savsaqlamaq.  

burcuz  burtuz. murtuz. mərcümək. - yabanı mərcümək: qaraişgilli.  

burç  1.qarabibər. 1.murç. bibər.  

burça  burca > piçək. sarmaşıq.  

burçaq  - qaraburçaq: küşnə. kürüşnə. malqara yemi üçün əkilən 

dənə.  

burçaq  1. bit. birə. 1. noxud kimi ürünlərin gənəl adı. 1. dənə. tər 

dənələri. - burçaq burçaq olmaq: burçaqlanmaq. 1. lobiyə. 

1.burçuq. yuvarlaq dənə. - ağ borçaq. - qərə borçaq. 

1.burçaqcıq. incə dolu dənəsi. kiçik dolu parçası. noxud 

lobyə türü bitgilər. 1.lülə. yüyə. kilkə.  

burçaqcıq  burçaq. incə dolu dənəsı.  

burçaqlanmaq  (axarlar üçün) dənə dənə axmaq. burçaq burçaq olmaq.  
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burçalıq  çöl alalası. şəqaqil. yabanı şəqayiq. çöl soğanı.  

burçək  cülbək. çülbağ. yosun. su içində bağlanan, qurbağ poxu 

deyilən göyək.  

burçi  piyan. içən, içgiyə vurğun.  

burçıq  bürçük. pərçəm. yanağa, duluq tuluğa (doluğa, şəqiqəyə) 

düşən sarkaq qıvrıq saç.  

burçiqen burçigen. ( t < > ç ) - bur tigin. - çigin < > tigin. - çengiz < > 

tengiz.  

burçın  burçun. dişi geyik.  

burçın 1. geyik dişisi. 1.dişi geyik. maral.  

burçınlamaq  (çivinin ucun) pərçinləmək. pəxləmək. qamamaq.  

burçu 1. baxca duvarı. 1.içən. piyan. içgiyə vurğun.  

burçuq  1. taxda, parçadan yapılmış kiçik heykəl. 1. varlıq. 

devlət. 1. çiçək. gül. 1. burçaq. burçaq. burulmuş. 

bükülmüş. yuvarlaq. lülə lülə. 1.köşə.  

burçuqın  özü sözü bir olan. güvənilir.  

burçum  burçum. buğçum. buçum. bükcüm. büçgüm. 1.ət xal. 1. 

biçgim. qoyunun boğazından sallanan bezlər.  

burçun  burçın. dişi geyik.  

bures  köggə. körggə. çöggə. çörggə. qaşağı.  
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burguşmaq  burguşmaq. ağışmaq. 

buri  1.ağrı. sancı. 1.çuval. - burı tutmaq: doğum sancısı.  

buri  pirəns.  

burıq  burqu. yoruq. gediş. xuy. axlaq. - bacının burqu necədir. - 

kəndi burquzu qorun, soyuq qanlı qalın. - çox burqulu: çox 

axlaqlı. - burqusuz: axlaqsız.  

burılqun  burılğun. burulmuş. bükülmüş.  

burın  öncə.  

- qarqa burın: tel, sim burmağ üçün bir qısqaç çeşiti. 

burıs  borc birouz. ötnə. alğı. alasa. buıç. börç. görəv. ödəv. 

vəzifə. öyqə. tapşırıq. bors. alacı. alası. alacağ. alasaq.  

burısmaq  burmaq, tikmək, büzmək işləmək. - səndə gəl mənlə 

burma bur: tikmə tik.  

burış  1. həlqə. 1. sırqa. 1. quddə. 1.bucaq. qüşə. çat. sat. 

künc. bürçük. burc. bulunq. poçmək. cünğq. 1.burquq. 

qırış. büzüş.  

burq  burqaq. çevrələnmiş yer. qala. şato.  

burqa  burka. bürkə. məqnəli çadıra.  

- qaraburqa: qaradurba: yoğun boru, kaval, yüyə, lülə.  
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burqa  bürgə. bürküt. 1. örtük. pərdə. pəçə. çapa. 1. ləhaf. 1. 

hicab. 1. bürgə. kəpənək. yelkəgə salınıb geyilər. 1. üz 

örtüsü. tozdan, fırtınadan qorunmaq üçün üzə taxılan 

örtük. 1. catat. çıxış. qutra. qurtuluş. nəcat. 

burqa burğa. dəlik.  

burqac  dönək. döngə. girdab. burşuq. büklüm. qıvrım. dolaşıq.  

burqac  su çevrisi. göməğ. qoylan. quylan. qaznavız. qazan. 

girdab. gicoy. qıcoy. qıvrım. qıyrım. çevrim. çevrinti. 

qatalaq. qaraqur. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. girdbad. 

burulmuş. bükülmüş. büklünmüş. burulmuş. bükülmüş. 

büklünmüş. 

burqacıq  burşuq. buruşuq. burqacıq. qarşıq. qarışıq. qarqacıq. 

çalalı. çallaq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. 

dolambac. qarışıq. sapa. akrobas. - qarqacıq burqacıq. - 

qarqacıq burqacıq: qarışıq oxunaqsız. 

- dolaşlı işlər. -- çox dolaşlı dolaşıq, qarışıq yol: girivə. 

- qarqacıq burqacıq yazı: çarpıq. əğri üğrü, əğri büğrü yazı. 

düzənsiz. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.  

burqaclamaq  qarmaqarışlamaq. qarmaqarışlıq edmək.  
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burqaclanmaq  qarmaqarışlanmaq. qarmaqarışlıq olmaq.  

burqaclanmaq burğaclanmaq. burğaşlanmaq. burşaqlanmaq. 

qarğışıqanmaq. qarma qarışıq olmaq.  

burqaclıq burğaclıq. tolaşıqlıq. dolaşıqlıq. giriptlik.  

burqacuq burğacuq. burğaq. burşuq. qarğışıq. qarışıq.  

burqaq  burq. çevrələnmiş yer. qala. şato.  

burqaq  burraq. bırraq. bırqaq. qıvraq. iti. yeyin.  

burqaq burğaq. burğacuq. burşuq. qarğışıq. qarışıq.  

burqalaşdırmaq  burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. buruğlaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

buruşturmaq. dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq. 

qarmaşıqlaşdırmaq. çətinləşdirmək.  

burqam  burkam. 1.burakı. baş saçında bıraxılan saç bölümü, 

quruğu. pərçəm. 1.qala. hisar.  

burqamaq  bürümək. çulqamaq. ( > börk: başı çulqayan).  

burqan saç  dalqalı saç.  

burqan  {burkan. burğan.} {burxan. ( < buq. bük. tuq)}. 1. bükü. 

qalın. şişik. təpə. 1. barqan. breken. allah. tanrı. idi. əktirən. 

1. iç burğuntusu. üzünt. hüzün. 1. totem. heykəlcilik. 1. 

volkan. yanar dağ: ot püsgürən dağ. bulqan. vulqan > 
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volkan. yanar (dağ). 1. büqqan. böhran. 1.büqqan. 

böhran.  

burqan  1. buraqan> pirahən. kərtik. 1.yanardağ. vulkan. 1. 

burxan. baştaq. axud. yaxut. malla.  

burqan  burxan.budaçı uyqurların mallası.  

burqan  burkan. > böhran. bulanıqlıq. bulanıq.  

burqan burğan. burği. burğuş. aylavlı. girdab. aylançaq. 

dolançaq. dolanbaç. aylanlı. burumiçox. aylanıb tavlanıb.  

burqanlıq  burxanlıq. baştaqlıq. axudluq. yaxutluq. mallalıq.  

burqanmaq  bulanmaq. pozulmaq. 

burqaşıq  burşuq. bükülmüş. bükük. qıvrım. dolaşıq.  

burqaşqan  dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal ba dallaşan. 

boğuşqan. qapışqan. savaşqan. savqaşqan. qovqalaşçı. 

qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi. 

burqaşlamaq  ( < buraxmaq). butatmaq. pütrətmək. darğıtmaq. 

dağıtmaq. dalğatmaq. pərişan edmək.  

burqaşlanmaq burğaşlanmaq. burşaqlanmaq. burğaclanmaq. 

qarğışıqanmaq. qarma qarışıq olmaq.  

burqaşma  dalaş. talaş. dalqaş. dal ba dallaşma. yaxalaşma. 

əlbəyaxalaşma. boğuşma. qapışma. ısırışma. savaşma. 
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savqaşma. qovqalaşma. qavqalaşma. çəkişmə. 

çəkişbəkişmə. 

burqaşmaq  buruşmaq. qıvrılmaq.  

burqaşmaq  talaşmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. dal ba dal olmaq. 

yaxalaşmaq. əlbəyaxalaşmaq. boğuşmaq. qapışmaq. 

ısırışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. 

qavqalaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək. 

burqat  1. bük. heykəl. 1. bük. büt. 1. bük. sənəm. 1. atolyə. 1. 

niqarxana.  

burqat  1. büt. yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. 

balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. 

bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. andaşıt. 

anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. heykəl. micəssəmə. 

abidə. 1. orda. ordaq. qoyut. durat. balıq. balıt. bağlat. 

bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. 

kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. 

yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. 

hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. 

düşüncə. qənaət.  

burqata  qalınlıq ölçüsü.  
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burqatlıq  tapıncaq. somiə. məçid.  

burqaz  burğaz. 1. burğuz. sarı. 1. qala. kiçik şəhər.  

burqi (fars)  < burqu. burmaq. burma bir çeşit girdə çörək.  

burqı  boğri buqar, buqar buraq qırışıq. nərsə. - burqi ər: əkşi 

üz.  

burqi burği. 1.burğan. burğuş. aylavlı. girdab. aylançaq. 

dolançaq. dolanbaç. aylanlı. burumiçox. aylanıb tavlanıb. 

1.üşki. deşən. direl. mətə.  

burqılma  burxılma. boşunma. qaşınma. ötrünmə.  

burqıtmaq  üz buruşturmaq, əkşitmək. üzüvü burqıtma.  

burqlanmamış  burqusuz. 

burqmaq  bükmək.  

burqsuramaq  borqsuramaq. burum burum çıxmaq.  

burqu  1. mətə. ivli çivi. buraraq, qıvıraraq dəlik deşik açma 

ayqıtı. 1. şüşə tıpa, təpəcək, tıxacağı çıxarmağa özəl 

ayqıt. tirbuşun. 1. sazlarda telləri gərmə ayqıtı. aşıq. 1. 

(burnuzdan olur) şeypur. gövdüm. kövdüm > (qav dom 

(fars)). 1. sümbə. 1.açana. dəlgəc. dəlgi. dəlik açma ayqıtı. 

mətə. 1. bur. piç. dolam. - çalınan çivinin, mıxın, 

burqunun, piçin tutdurulması üçün, duvara yerləşdirilən 
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tikə, parça, təxdə, ruplak: taqoz. taxoz ( < taxmaq). qısqı. 1. 

buru. piç. piş. dolam. toğlama. tovlama. fırlama.  

- ucuna burqu taxılmış, dəlik deşik açma ayqıtı: dəlgi. direl. 

- burqu, piç yeri açmaq: qılavuz açmaq. 

burqu  burğu. 1. örϋm. dəlgi. mətə. burma. 1. işkəncə ( < 

sıxınca) ayqıtı. 1. tüfəngin lüləsin təmizləməkdə başı əyri 

çəngəlli milə. 1. qarın burması. qarın ağrısı. doğum 

sancısı. 1. buruq içi boş buynuzdan kərəney şeypur kimi 

pülənən alətlər. 1. direl. nərsəni burula burula dələn. 1. 

möhrə. 1. sökəcək. - təpə burğusi: bütri, şüşə tixacağın 

çıxaracaq burqu. 1.eşmə. 1. doğma sancısı. 1. isal, sürük 

ağrısı. 1. ürək gedməsi, ağrısı. 1. börk, qayış toqqası. 

1.burıq. yoruq. gediş. xuy. axlaq. - bacının burqu necədir. - 

kəndi burquzu qorun, soyuq qanlı qalın. - çox burqulu: çox 

axlaqlı. - burqusuz: axlaqsız. - bacının burqu necədir. - kəndi 

burquzu qorun, soyuq qanlı qalın. - çox burqulu: çox axlaqlı. 

- burqusuz: axlaqsız. 1.kiçik. azıcıq. mini mini. kiçik parça. 

zərrə.  

- burqu çapıy: kiçik cocuq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2568 

burqu  büklüm. qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. 1.qazıq. təkər. 

təkərlək. çəmbər. çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, saç 

qanqalı. 1.nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, 

əncümən, cəmaat.- tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el. 

1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. çətin. burşuq. 

çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. 

müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. güc. qaldırı. zor. 1.telli çalqıların tellərin 

uyarlama, kökləmə üçün qoyulan aşıq, düğmə.  

burqu  büklüm. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. 

qarışıl. əngəl. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. 

qanqal. qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

burquc  1. maqqab. 1. tornavıq.  

burquq  burğuq. burış. qırış. büzüş.  

burqul burğul. bulğur. pişirilib qurudulmuş pilov dəmlənən 

buğda. burğul pilavı.  

burqulamaq  ufalamaq. parçalamaq.  

burqulamaq burğulamaq. direl ilə dəlmək.  

burqulanmaq  qıvrılmaq.  
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burqulaştırmaq  burğulaşdırmaq. burğalaşdırmaq. buruğlaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

buruşturmaq. dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq. 

qarmaşıqlaşdırmaq. çətinləşdirmək.  

burqulmaq burxulmaq. (1 < bur. burqulamaq. 1 < bük. bükrülmək). 

1.burculmaq. çərtmək. qətlənmək. 1.büdrülmək. 

bürkülmək. dığırlanıb enmək, düşmək. yuvarlanmaq. 

1.çevrilmək. burulmaq. dönmək. tovlanmaq. bükülmək. 

altova olmaq.  

burqultu burxuldu. bürküldü.  

burqulu  1.çəmbərli. çənbərli. çöngəlli. qanqallı. qonqallı. 

büklümlü. qazıqlı. təkərli. təkərləkli. həlqəli. dayrəli. - 

sucuq, ip, saç qanqalı. 1. piçli. pişli. vidəlı.  

burquluq  burulmuş. enənmiş. iğdişlənmiş.  

burqun burqun  bükük bükük. qıvrıq qıvrıq. qıvır qıvır.  

burqunmaq  burquşmaq. büklünmək. büklüşmək. çöngəlləşmək. 

çöngəllənmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

qanqallanmaq. qanqallaşmaq. 1.qazıqlanmaq. 

təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. 
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həlqələnmək. dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 

1. qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal 

başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

burqunmaq  tavlanmaq. tovlamaq. dolanmaq. dözmək. keçinmək.  

burqur  < > bulqur.  

burqur  burğul. bulğur. bulğatılmış (qaynatılıb), qırılmış, 

çatlatılmış buğda.  

burqur burğur. bulğur.  

burqurmaq  1.buruşmaq. büzülmək. büzüşmək. qırışmaq. - əşin üzü 

burqurdu: arvadın üzü qırışdı. 1.bürümək. börqürmək. 

bürkürmək. pürkürmək.  

burqusuz  burqlanmamış. 

burquş  bürgü. buruş. dürgü. dürmə. dürüm. büklüm. büküntü. 

qıvrım. qıvrıntı. qat. qalaq.  

burquş burğuş. aylav. burğan. burği. burlağ. tavlav. park. 

aylanıb tavanıb kəvlənib duran su.  
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burquşmaq  burqunmaq. büklünmək. büklüşmək. çöngəlləşmək. 

çöngəllənmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

qanqallanmaq. qanqallaşmaq. 1.qazıqlanmaq. 

təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. 

həlqələnmək. dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 

1. qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal 

başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

burquşuq  buruşuq. buraşın. pərişan. qarışıq.  

burqut  burğüt. bayoğlu. bayquş.  

burqut  bürküt. 1.börküt. börüküt. bırqıt. qartal. 1.kərkəs.  

burqutmaq  1.burğutmaq. qolların, budaqların birin (üzvlərin birin) 

burub incitmək. 1.burxutmaq.  

burqutmaq burxutmaq. bürkütmək. büdrətmək. dığırlayıb endirmək. 

buraxmaq. - dağdan burxutub öldürdülər.  

burquz  burğuz. burğaz. sarı.  
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burla  1.borla. üzüm. - burla hatun: üzüm türü. üzüm salkımı. 

1.buruq olub taxılan nə. 1. üzük. 1. damqa. möhür.  

burlaq  aylav. burğuş. tavlav. park. aylanıb. tavanıb. kəvlənib duran 

su.  

burlaqın  burulqın. bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. bullaq. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

burlanmaq  borlanmaq. barlanmaq. pürlənmək. pürtüklənmək. 

pürçüklənmək. gövərmək. qunçalanmaq.  

burma  1. çevirmə. döndərmə. qıvırma. 1. enəmə. iğdiş edmə. 1. 

burulmuş nərsə. hələzon biçimi olan. 1. bağırsağ qarında 

olan sancı, acı. burunti. buruş. burunmaq. 1. lülə. 1. kisə 

bağı. qapcuq. 1. burulmuş. 1. (qarın) burma. qulunc. 

sancığu. 1. qıyşıq. çatal. çatallı. haçl. haçallı. 1. top. 

burqu. örϋm. burulmuş tellərdən düzələn biləzik. 1. 

bursu: yayda hörülüb burululan ot ki qışda heyvanlara 

yem olur. 1. enəmə. əxtələmə. iğdiş. 1. dəlgi. mətə (ağac 

dələn alət). 1. zəncir. buxuv. buxaqı. 1. qırna. kırant < qır. 

qıran. 1. torba xurcunun ağzını büzməyə yarayan bağ. 

1.tikmə. - burma bur: tikmə tik. 1. sarığ burma. açılmış 
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xəmiri burub, qıvırıb, içinə ət, göy gövərənti qoyulan 

yemək. - sığara börək. - püf börək. - su börək. - qiyməli 

börək. - pənirli börək. - tatar börəyi.  

- burmalı dirək.  

- dil burma: kəkrəlik. dil burma. acılıq. sərtlik. əkşilik.  

- burmalı minarə.  

- it burnu: yabanı gül.  

- burun otu: ənfiyə.  

- burun buruna: baş başa. yaxından. qarşı qarşıya.  

- burun pərdəsi: burnun iki bacası arasında olan zar.  

- burnandan düşmüş: çox bənzəmiş. - qıx deyib burnundan 

düşüb.  

- burun sürtmək: alçaqcana, yavaşcana soxulmaq. 

yalanmaq.  

- burun şişirmək: qurulmaq. qurralanmaq. qurlanmaq. 

mütəkəbbir olmaq. buğ (bıyıq) burmaq.  

- burun qanamaq: qan tökülmək.  

- burun qanadı: burun dəliklərinin qapaqları.  

- çiçəyi burnunda: təzə (yemiş).  

- dana burnu: yer altında gövərintilərin kökün kəsən bir 
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böcək.  

- qarğa burnu: burnu bir çeşit çəngəlli qısqaç.  

- burunsuz: burnu düşük yapıq, bərk kiçik olan.  

burma  dəsdə. dəmət.  

burmaç  ( < burumu). ucu çəngəl kimi əğri dəmir ağac.  

burmaq  1. buğlanmaq. qoxumaq (iy). buğu yüksəlmək. - yıbar 

burdu. - suv burdu: su buğladı. 1. bükmək. əğmək. 

əğirmək. qətləmək. nərsəni nəyin çevrəsinə sarmaq. 1. 

rədd edmək. qadırmaq. qayırmaq. 1. bürmək. büzmək. 1. 

dağılmaq. yayılmaq. çalınmaq. buğlamaq. - yıpar burdu. - 

burmasın yavuzluğa adın sənin. - burmamış qoxu gizlətir: 

görünməmiş nərsəsi var. - su burdu: buğlandı. - dəniz suyu, 

bursada tükünməz, bu sevgi can alsada bitinməz. 1. bükmək. 

sarmaq. qıvırmaq. çevirmək. 1. bürümək. saçmaq. 

yaymaq. dağıtmaq. çıxmaq. burqurmaq. 1. iğdişləmək. 

enəmək. inəmək. əxtəmək. qısırmaq. 1. kəkrə, buruq, 

büzük dad vermək. 1. qıvrılıb acımaq. incimək. - qarnım 

burur. 1. çimdikləmək. qıtmaq. 1. büzmək. - torba 

yançuquvu ağzın burub, götür ged. - nədən ağzıvı burusan. 

1. buğmaq. buğlamaq. çıxmaq. götürülmək. - su burdu: 
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su buğladı. 1. döndərib bükmək. bağlamaq. - bitik 

burmaq: kitab bağlamaq. 1. qıvırmaq. çimdikləmək. 

barmaq, ya qısqac arasına qoyub qıvırmaq. - ətimi burdi. 

1. sancımaq. sancılanmaq. - qarnım burur. 1. qatlamaq. 

dəvşirmək. devşirmək. türmək. dürmək. qatlamaq. 

sarmaq. - bu qalını devşirmək. - nərsə şüyüzü deşirib 

sandığa qoy. 1. tolqamaq. burulmaq. ağrımaq. qıvrılmaq. 

kədərlənmək. 1. qıvramaq. tıvramaq. tıqramaq. tikmək. 1. 

çevirmək. tovlamaq. tavlamaq. 1. qırmaq. qatlamaq. 

1.bükmək. dürləmək. dürəmək. toplamaq. yönətmək. 

əğmək. meyilləndirmək. çəkmək. 1.çevirmək. bükmək. 

döndürmək. çüyürmək.  

- art burmaq: dostluğu pozmaq.  

- qarnı burmaq: qarnı ağırmaq.  

- sırt burmaq: dostluğu pozmaq. sırt çevirmək.  

- dil burmaq: əkrətmək. kəsitmək. gəsitmək. - turş heyva 

dilimi burur. 1. iğdişləmək. enmək.  

- dodaq burmaq: ağlayacaq olmaq.  

- qol burmaq: qələbə çalmaq.  

- qulaq burmaq: ixtar edmək.  
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- bura bura oynamaq: barmaqların çalpara kimi qımıldataraq 

oynamaq.  

- burun burmaq: bəğənməmək.  

- buğ (bıyıq) burmaq: qurulmaq. qurralanmaq. qurlanmaq. 

mütəkəbbir olmaq.  

burmaq  iğdişləmək. əxdələmək. bükmək. qıvırmaq. sarmaq. 

bükmək. nərsəni sıxıb, qırmaq, kəsməklə düzəltmək, 

bəzəmək, başqa bir duruma salmaq. pirastən.  

- buğ burmaq: buğunu balta kəsməmək: qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək. 

- buraraq, qıvıraraq dəlik deşik açma ayqıtı: ivli çivi. burqu. 

mətə. 

- qarnı burmaq: qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı 

ağrımaq. qarnı qalxmaq. qarıncımaq. qısqanmaq. 

çəkəməmək. qəbul edəməmək.  

- boyun burmaq: boyun tovlamaq. mahana, bahana 

gətirmək. qaçınsamaq. pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq. 

üzr istəmək. e'tizar. 

burmuq  çiğiştə iğdəyə bükülmüş ip, sap. kisdə.  
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burmul  buyurmul. 1. buyruluq. göstəri. göstərgə. əsasnamə. 

dizgəg. düzgüg. dizgig. yarlıq. fərmanlıq. dəsdurnamə. 1. 

qanıl. yasa. yasay. ayin. sırqın. düzgün. dizgi. düzgü. 

dizgə. biti. oğur. nəsəq. qada. qaidə. yörəlgə. oğur. 

qada. qaidə.nizam.  

burna  1. > borna (fars). burunda, öndə gedən, olan. başlanqıc. 

ilk. ilkin. əvvəla. ibtida. 1. burun. çər. güclü. igid. gənc. 1. 

borna. əvvəlki. əsgi. burun. - güni burun: öncədən. 1. bir. 

birinci. - burna ərkən: birinci olan. - burna çağ: öncəkin. - 

burnaraq: öncədən. öncərax. başlamazdan. - burnağı: 

birinci. öncəki. olmadan. olmanği. 1.burnu. burunku.  

burnamaq  burunmaq. burun ucu qoymaq, yapmaq. burun tutmaq.  

burnaş  sibqət.  

burnaşçı  yarışçı. önçü.  

burnaşmaq  1. sibqət tutmaq. birbirindən önə dalaşmaq. birbirini 

qabaqlamaq. keçişmək. 1. çalışmaq. 1.burunlaşmaq. 

toparlaşmaq. şişmək. bir arada bir olmaq istəmək. 

bağlaşmaq. boğuşmaq. yarışmaq.  

burnaz 1.burnun uc sümüyü uca olmaq. 1.qırqı burun. burnu 

böyük, armıd kimi olan.  
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burncu  ilğar. öncü. barvıçı. baştavşı. baştaçı.  

burnu böyük  burunuğ: boysancanğ. qabağqın.  

burnu  burunku. burna.  

burnun  - hər nəyə burnun soxan: qayğa. qaqay. qatılqan. qatığan. 

fizul.  

burnunta  - qarnı burnunda: doğmağ üzrə olan. doğmağı yaxın.  

burraq  burqaq. bırraq. bırqaq. qıvraq. iti. yeyin.  

bursa  - qarabursa: qara bazar. gizli, qaçaq bazar. - qara bazara 

düşmək: qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, 

bulunmaq.  

bursar  bor. boz. bur. bor boz qırmızıya çalan ət rəngi. şarap.  

burslan  bəbr. bəbir. bəbür. - arslan burlan.  

burso  1. ölüşgəmiş. fəna. 1. qurutulmuş ot, yonca. yana 

buraxılmış ot.  

bursu  burma. yayda hörülüb burululan ot ki qışda heyvanlara 

yem olur.  

bursuq  1.borsuq. qamış kimi bir göyək. 1.daraq kovaq.  

bursuquy  gümrah. gürbüz.  

burşa  fəlakət.  
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burşaq  1.> piçək. sarmaşıq. sarğan. sarlış. sarışıq. 1.buruş baş. 

qalınqafa. tikbaşlı. tərs.  

burşaqlanmaq  burğaclanmaq. burğaşlanmaq. qarğışıqanmaq. qarma 

qarışıq olmaq.  

burşan  > pərişan. burtaq. burşuq. qarışıq. pozuq. düzənsiz. düz 

olmayan yer, nə. büküran. dart bırt. yağma tarac. qarışıq. 

dartağın. dağınaq. dardağın. darbadağın. tarımar.  

burşatmaq  pərişan edmək. qarışdırmaq. talqamaq. talğamaq.  

burştuq  uctuq. ucluq > müştük siqarın dibinə taxılan qalın kağaz 

lülə, çubux.  

burşu çursu  buruşuq. qırışıq.  

- geyimlərim mən ala bilə yuqlaqanca, buruşu çursu edilə: 

paltarların sanqi onlara uyumuşum kimi buruşuq qırışıq idilər.  

burşu  1. qırışıq. buruşuq. 1. xərmən savrulduğunda taxılın 

yellə uçuşan qabuq, artıqları.  

burşuq  1. burtaq. qarışıq. burşan. pərişan. pozuq. düzənsiz. düz 

olmayan yer, nə. 1. çiqil. türə. tora. tovlanmış. 

1.burğacuq. burğaq. qarğışıq. qarışıq. pürtük. burtuk. 

qıvraq. - qıvraq saç. 1.murşuq. 1.sarmal. çətin. sarp.  
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burşuq  buruşuq. 1. burqacıq. burqacıq. qarşıq. qarışıq. qarqacıq. 

dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. 

çalalı. çallaq. sapa. akrobas. - dolaşlı işlər. -- çox dolaşlı 

dolaşıq, qarışıq yol: girivə. 1.boğrənc (fars) < burqanc. çətin. 

gücünlü. zorunlu. toxa. çatışmayan. 1.dolamıq. pırtlaşıq. 

bulağıc. bulavıc. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. 1.qalıt. 1.dolaşıq. tıqcır. tıqrıc. qarşıq. 

quşqulu. işgilli. - tıqcır işlər. 1. əngəl. qonqal. qanqal. 

qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. düşüş. düşmə. 

mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. 

girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 

- dönəməcli, dolaclı, burşuq nərsə, yol: qanqal. qanğıl. 

- qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş: qantıl. qantın. 

qantam. qantama.  

burşuqluq  1. burcaq. qanğıl. dalqaşıq. qatalaq. qarmıq. qarqım. 

qarqav. qarqıv. girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. girəvə. girə 

(< qarmaq: qarışmaq). 1. buruşluq. bulğaşlıq. bulaşlıq. 

basılıq. basığlıq. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. 

qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. zorluq. 
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səxlik. sərtlik. sarplıq. işgillik. müşgül. işqal. 1. 

buruşuqluq. sarxıqlıq. pırtlaşıqlıq.  

burşuqsuz  dolaşıqsız. sapaqsız. qarışıqsız. ibhamsız. qapasız. 

apaçıq.  

burşulandırmaq  buruşturmaq. qırıştırmaq. əzmək.  

burşulanmaq  buruşmaq. qırışmaq. əzilmək.  

burşulmaq  burulmaq. sərməlmək. sarılmaq.  

burşunmaq  tarqamaq. dağılmaq. pərişan olmaq.  

burşuşmaq  qayğırışmaq. burcuşmaq. qarşı qarşıya duruşmaq.  

burt  qabus. qabus.  

burta  1.borta. yük heyvanı. kərəçi atı. yabı. 1. xırqa çeşitindən 

üst geyim. 1. bənək. bən 1. altın tozu. 1. altın qırıntıları.  

burta  burda. - çat orda, çat burda: yeri bəlli olmayan.  

burtaq  ( < buruq). 1. burşuq. qarışıq. burşan. pərişan. pozuq. 

düzənsiz. düz olmayan yer, nə. 1. eniş yoxuşlu yer, yol. - 

daşı iti, yolu burtağıdı. - yolum burtaq, ayağ ağsaq. 1. burtaq 

çaqıllı. daşlı topraq. 1. buruşuq. saf olmayan. 1.buruşuq. 

saf olmayan.  

burtaq  burdaq.dal. suç. pozaç. pozuç. qabart. batqa. sapaq. 

azma. günah. doğru yoldan sapma. 
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burtaq burdaq. 1.bordağ. burdağı. səmiz. bəsil. bəsilmə. barbağ. 

varbağ (fərbeh (fars)). 1.şişman. bəyin. varlı.  

burtaqan burdağan. 1.> bordağan. pordağan. 1.quluçqa.  

burtaqı burdağı. burdaq. bordağ. səmiz. bəsil. bəsilmə. barbağ. 

varbağ (fərbeh (fars)).  

burtaqlı  burdaqlı.dallı. suçlu. batqalı. sapaqlı. günahlı doğru 

yoldan sapıq, sapmış.  

burtal burdal. budal. çəm xəm.  

burtalamaq  altın tikələri, qırıntıları paltara yapışdırmaq.  

burtalanmaq  altın qırıqlan ilə süslənmək.  

burtalıq  buruşuq. turşuq asığlıq əkşiliğ (üzdə).  

burtamaq  1. üzü turşatmaq. buruşdurmaq. asmaq əkşitmək. 1. 

pırtlamaq. patlamaq. şişmək. 1.bürümək. qurşamaq.  

burtamaq burdamaq. bordamaq. pordamaq. 1. bəsləmək. 

dolqunlatmaq. səmirtmək. 1. bordağmaq. burdağıyan. 

səmizləşmək. bəsilmək. barbağlaşmaq. barbağmaq. 

varbağmaq fərbeləmək. 1.bardamaq. barlanmaq. 

şişmək. vardamaq. bəyinmək. bəygəmək. pırtlamaq. 

burtarmaq  ( < burmaq). üz əkşitmək. üzü turşatmaq. buruşdurmaq. 

turşadmaq. qaş qabaq sallamaq. burtart: turşat.  
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burtılmaq  burtulmaq. burtuq olmaq. buruşmaq. bürkülmək. 

turşulmaq.  

burtına  bırtına. fırtına. yel çevrisi. girdbad.  

burtivan burdivan. (burulan) iy. ötir: ətir.  

burtlaq  1. doğuz balası. 1. daşlıq, çanqıllı yer.  

burtmaq  buruşdurmaq. somurtmaq.  

burtuq burtuk. 1. dənə. 1. burtarıq. asığ üz. apıq yapıq əkşi (üz). 

çatıq (qaş). qaş qabağı sallaq. 1.pürtük. burşuq. qıvraq. 

- qıvraq saç. 

burtulmaq  burtılmaq. burtuq olmaq. buruşmaq. bürkülmək. 

turşulmaq.  

burtum burdum. tipi. qar fırtanası.  

- burdum edmək: tipi yapmaq. fırtına yapmaq.  

burturmaq  burdurmaq.əxdələtmək. iğdişlətmək.  

burturmaq burdurmaq. iğdiş etdirmək enətmək.  

burturmay burdurmay. burmadan. dosdoğru. çevirmədən.  

- söznü burdurmay aytmaq: sözü dosdoğru söylə.  

burtuşmaq  1.buruşmaq.1. bütrüşmək. pütrüşmək. pıtraşmaq. 

bütrüşmək. butraşmaq. dalaşmaq. dartışmaq. qolları, 

dalları birbirinə girişmək.  
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burtuz  burcuz. murtuz. mərcümək. - yabanı mərcümək: 

qaraişgilli.  

burtuz burduz. baxca. bostan.  

buru  1. burqu. piç. piş. dolam. toğlama. tovlama. fırlama. 1. 

qoxu. - buru dördbiryanı çağdı: həryana yayıldı, dağıldı. 

buru  1.ağrı. sancı. sızı. - buru tutmaq: ağrısı tutmaq. oğlan 

burusu: oğlan ağrısı doğum ağrısı. 1.burunti. burma. buruş. 

bağırsağ qarında olan sancı, acı.  

buruc  qaraburuc. qaraburcu. qaraca. kiçik dənəli olan.  

burucu  burcu. 1.bürücü. gözəl. dilmə. diləm. gözəl qoxu. 

1.bunaltıcı. bulantıcı. sıxıcı. boğucu. rahatsız edici.1. 

bunaltıcı. bulantıcı. sıxıcı. boğucu. rahatsız edici. 1. 

burcu. bürücü. gözəl. dilmə. diləm. gözəl qoxu. 

buruq vermək  ağnaq vermək. iz itirtmək: - dovşan iz buruq verdi hara 

getdiyi bilinmir.  

buruq yığaq  əmri nəhy.  

buruq  1. boğaz. bıqıq. bükük. sıxıntı. dolqun. doluq. dolqaq. 

qıyınlıq. qınlıq. 1. bürük. uçqur. torbanın ağzın bağlayan 

boğac. 1. qırğın. alınğan. 1. burulub incimiş, acımış. - 

buruq qol. 1. ağız buruşduran. 1. girdə. dəğrə. burulan 
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hər nə. 1. zavar. - buruqlu parça, süfrə, yəmşək. 1. boğum. 

oğruq. uğruq. ovruq. 1. bağ. bağıc. boğuc. 1. xacə. bükin. 

bükülmüş. ənin. enik. iğdiş. 1. ulun. burul. 1. sancı. 

qulunc. urman. tolaq. tolqay. çəki. dərd. ələm. 1. yuvar. 

kündələnq. əğri. kəc. piç. 1. büküm. büklüm. tolqaş. 

dolaş. 1. əkşi. kəkrəmsi. qalın. - yolun buruq, virajlı 

bölümü: cinqiriq. 1. kəkrə. dadı acımtıraq. əkşimiş. ağız 

yığıcı olan (heyvaya tay).  

buruq  buruk. 1.dolambac. dolamac. çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. 

sarmal. sarmaşıl. girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi 

burulan. marpiç. hələzoni.1. qantıl. qantın. qantam. 

qantama. ildik. qırtcan. - buruq vermək: qantınlamaq. 

qantın edmək. qantın vermək. qantın atmaq. ildik vermək. 

qırtcan vermək. aldatmaq. dolandırmaq. yalan söyləmək, 

satmaq. 1. yürüm. fətva. 1. buran, gəs, qamaşdıran iy, 

qoxu, dad. 1. dad. 1. qoxu. iy. is. 1.bükük. bükrük.  

- buruq, dönük vermək: burcanmaq. qaçınmaq. dolandırmaq.  

- buruq vermək: döndərmək. yönətmək. çevirmək. qıvırmaq. 

bükmək. - yolun sola büküb getdi.  

- buruq vermək: döndərmək. yönətmək. çevirmək. qıvırmaq. 
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bükmək. - yolun sola büküb getdi.  

- buruq, dönük vermək: burcanmaq. ərinmək. arınmaq. 

qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. 

üşənmək. boyun qaçırmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 

- acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil 

buran. gəs.  

buruqlaştırmaq  buruğlaşdırmaq. burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

buruşturmaq. dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq. 

qarmaşıqlaşdırmaq. çətinləşdirmək.  

buruqlu  - çox buruqlu, qollu: çoxdilimli.  

buruqsuz  borcsuz. ağçalay. akcalay. akca ilə. nəğdən.  

buruqşın  - buruşqın > pərişan, bunalmış, bulanmış, burulmış, 

burulmış, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. 

bullaq. burulqın. burlaqın.  

buruquşmaq  tolqaşmaq. dolaşmaq. büküşmək. əğirşmək. - yun 

dolaşmaq. - qarnım buruşur: dolqaşır.  

burul  1. içli. içdən. səmimi. 1. dönəm. döngə. boğum. çevrin. 

aylan. mərhələ. 1. ulun. buruq.  

buruli  qıvrav. tavli. tovli. dartılı.  
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burulqan  burağ. girdab. çevir. çevrinti. su çevrintis. əğrək.  

- burulqan düğülgən: qıvrılıb bürülən. qaş qabaqlı. sıxılan. 

burulqın  burlaqın. bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. bullaq. 

bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda.  

burulqun  əyri. qeyqac.  

burulmaq  - iticə bulanıb, burulmaq: fırtına qopmaq: dalqa yerimək.  

burulmaq  1. büdrəmək. tayılmaq. taymaq. caymaq. çaşığmaq. 

çaşqınmaq. 1. qıvralmaq. qıvrılımaq. tavlanmaq. 

tovlanmaq. qızışmaq. güclənmək. 1. tolqamaq. burmaq. 

ağrımaq. qıvrılmaq. kədərlənmək. 1.burbalmaq. 

qarışmaq. burşulmaq. burbalmaq. qarışmaq. sərməlmək. 

sarılmaq. curlanmaq. düzəlmək. türülmək. dürülmək. - 

bitik türüldü. - işlərim burbaldı. 1.burxulmaq. qol budağın 

inciməsi. çevrilmək. dönmək. tovlanmaq. bükülmək. 

altova olmaq. 1.bürkülmək. sapaşmaq. yolundan çıxmaq. 

əğrilmək. caymaq. - əlim sapaşdı. 1.çuqmaqlanmaq. 

çöğrəklənmək. çörəklənmək. yuvarlanmaq. külçələnmək. 

1.dönmək. bükülmək. 1.dürilmək. qatlanmaq. sarılmaq.  
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burulmuş  1. burçuq. burçaq. burçaq. bükülmüş. yuvarlaq. lülə lülə. 

1. burquluq. enənmiş. iğdişlənmiş. - burulmuş, qatlanmış 

nərsə: buruma. burum. qatlama. qatlayış. 1.burma. burılqun. 

burılğun. bükülmüş. 1.iğdiş. enek. öğdiş. biçik. əxdə.  

burulmuş  1.burumlu. bürülmüş. bürüm. qatlanmış. 1. bükülmüş. 

büklünmüş.burqac. 1. enənmiş. enək. (< enəmək: 

düşürmək). iğdiş. öğəsi, tuxumu, nütfəsi dışlanmış, 

çıxarılmış. 

- bunalmış, bulanmış, burulmış, pərişan < buruqşın. 

buruşqın, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. bulaqın. 

burulqın. burlaqın.  

- burulmuş tikə: türmük. dürmük. dürmək. bəllə.  

burultay burulday. kiçik cəh canavar. kiçik quş.  

burum  1. qıvrım. qıvrıntı. dönəməç. dolama. dolayı. dalqa. 

çevirmə. sapma. yuvarlaq. büzük. qatlama. tavlancaq. 

tavtar (saç). büklə. büküt. yapax. - burum burum: buyra 

buyra. tavlı tavlı. qıvrım - qıvrım. bıcır bıcır. biçik biçik. dalqalı 

dalqalı. dal dal. 1. çalım. jest. əda. qır (qırıtmaq. qır vermək). 

1. qopum. qıvım. - bir burum: bir qopum. bir qıvım. 1. 

buruma. qatlama. qatlayış. burulmuş, qatlanmış nərsə. - 
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bir burum qaymaq: bir qat, lay qaymaq. 1.burun. dönəm. 

sürə. kərə.  

burum  bürüm. 1. bürmə. qatlama. 1. burulmu. bürülmüş. 

qatlanmış.  

buruma  burum. qatlama. qatlayış. burulmuş, qatlanmış nərsə.  

burumcək  bürümcək. qoza kimi burulmuş nərsə. yumaq.  

burumlu  burulmuş. bürülmüş. bürülmüş. bürüm. qatlanmış.  

burun  - burnu yellənmək: qasınmaq. qasılmaq. qasıntamaq. 

böyüklənmək. çalımlanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. 

qurralanmaq.  

burun   

- burnun ucu göynəmək: kövrəkli nərsə yada düşmək. 

həsrətdə qalmaq. əl çatmaz nərsə.  

- burnundan qıl aldırmaq: köməklik edməmək. qabağın 

almaq. dibindən qoğalamaq, mən' edmək.  

- qıl burun: dənizə uzanmış incə, uzun qara, topraq parçası.  

burun  {murun. "bir" sayısı ilə bağlı bir kök}. 1. ilk. əvvəl. - 

burnağı: ilkin. əvvəlki. - burunlar: qabaqlar. əvvəllər. - burna: 

borna. ilkin. öncül. - burnağuca: öncəki tək. əxxəlkidək. - 

burunraq: ilk öncə. əvvəlrax. 1. burum. dönəm. sürə. kərə. 
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1. burna. çər. güclü. igid. gənc. 1. çündük. çumduk. 1. 

əğrəm. əğrim. bucaq. 1. önə doğru çıxınti yapan yer. - 

dağ burnu. 1. üzdə olan ən dik çıxıntı. - komba burun, incə 

burun. - burun sümüyü: qəvək. - burun dəsmalı: ulatu. - 

burnunda danışan. gənzək. ağan. aqan ər: gənizdən söz 

söyləyən. 1. öncə. aldın. qabaq. ilgri. - bundan olan: 

qabaqcadan olan. - ol məndən burun gəldi. 1. hər 

birnərsənin dik olub, çıxıntılı, ön, uc bölümünə verilən ad. 

- burundalı: əmzikli qab. 1. üzdə olan birnici dik yer. - 

qısğa burun. - qalxıq burun: tanğqış damax. tanğlay burun. - 

burun sonğaqı: burun dəliyi. - burun boşluğu: murun yolu. 

gənzik. gəniz. utquluq üstü. - iki əlin burnuna tıxıb qaldı: 

şaşqın duruma çarpdı. - uzun burun. - burun datmaq: burnun 

çəkmək. burnun qabartıb yelləndirmək. - acısı burnun ucunda 

olan: tez qızan. - burnun yeninə (ətəyinə) qatıb, baş qoğzaya 

bilmədi: üzün gizləddi, quyruğun qısdı, başın saldı. 1. ön. uc. 

qabax. bəri. - burun gösərtmək: zihur edmək. çıxmaq. - gün 

burnu belə: gün başından belə. - buruna gəl: bəri gəl: qabağa 

gəl. - ayağın burnu: önü. - burun buruna dəymək: qabağ 

qabağa dəymək. - ayağın burnuna (ucuna) basıb yerimək. - 
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burnu cu: ayağqabının burun ucuna goyulan, qorucu tikə. 1. 

qabaxdan. əsgidən. daha ön. - burun artda qalan ulutlar: 

əsgidən geri qalmış xalqlar. - gün burun {1. dan ertən. günün 

ertən çağı. 1. vaxdı zamanında. olduğu kimi. bir zaman. bir 

gün vardı, bir gün yoxudu}. 1. dənizə irəliləyən qurulux, 

qara (topraq. quru) bölüm. - ümüt burun. - boz burun. 

başlanğıç. 1. öncə. dəslap. murda. başda. 1. yön. cəhət. - 

nə burun getdi: hançı tərəfə getdi. - dörd burun: dörd cəhət. 

1. qurum. qurur. böbür. kibir. 1. dənizlərin içinə uzanan 

uzun, dağlıq, daşlıq qara (qarrə. topraq) bölümü olanına 

söylənir { qumlıq, üsti düz, alçaq olanına "dil" söylənir}. 1. uc. 

rə's. tikə quşə. - şamın burnun qır, kəs. - dənizə irəliləmiş 

dağlıq, daşlıq qara uci. alçağına "dil" deyilir. - burnu böyük: 

qurralı. kibirli. - qaranın dənizə girmiş bir ucu. - burun duruq: 

heyvanın ağız burun bağı. tumşuq bağı. əsnək. - burun 

hörgöcü: ayağ örgücü: ayağın burnun tümsək, şişik, dik olan 

bölümü. 1. cuq. tumuq. üz. yüz. 1. əsgi. öncələri. əsgidən. 

- burun turun edmək: üz verməmək, qaş qabax sallamaq. - 

qısa burunlu: çortburun.  

- iri burunlu: qoppan burun.  
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- burunqu yıl: qabağ il. əvvəlqi il.  

- burun tavuq: dan sökərkən ötən xoruz.  

- quma burun: burunundan qonuşan.  

- burunundan gələn səs: qumqa tavuş. - burunundan 

qonuşan: qumqa.  

- burunu salınmaq: tut yemiş bülbülə dönmək.  

- burnuna ötüb qalmaq: burnun şişirtmək. öfgələnmək.  

- burun kir: sümük. fırtıq.  

- burun süyəkləri durmaq: aşırı yorulmaq.  

- burun süyəklərin turquzmaq: yormaq. gücsüz qılmaq.  

- quş burun: qaqa, kəmərli, əğri burun.  

- burun, qaraçayda qoy köp bolğandı: əsgidən qaraçay da 

qoyun çoqmuş.  

- burundan qalğan: əsgiyə ait. əsgidən qalan.  

- burundan qalğan tav adətlə endi unutula təbrəgəndilər: 

əsgidən qalan dağ gələnəkləri artıq unutulmaya başlamış.  

- alqı burun: ilk öncə.  

- burun pıçağı: oymaçı, xərrat pıçağı.  

- burnu yuxarıda: çox istəyən. aza qanıqmayan.  

- qırqı burun: burnazburnu böyük, armıd kimi olan.  
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- burnu qaf dağında: qurra: mütəkəbbir.  

- burnu yelli: hizli. hisli. yeyin. tüd.  

- burun burmaq: bəğənməmək.  

- burun burmaq: bəğənməmək.  

- burun dəliğin boğaza çatan yer: gənğiz. - gənizdən 

söyləmək: mırıldamaq. xım xım edmək. - yeyib içirkən nərsə 

burun dəliyinə gedmək: gənizə qaçmaq.  

- burun qamışı: burun qıqırdağı, ğuzrufu.  

- burundan damlamaq: çox bənzəmək.  

- burundan qan damlamaq: çox incimək.  

- dana burnı: bitgilərin yer altındaki köklərin kəsən, iricə başlı 

böcək.  

- domuz burnu: barmağı tutan şişli, irinli xəstəlik. qurlağan. 

tolama. dolama. ət yaranın yüngülü.  

- domuz burnu: qurlağan. dolama çeşiti. ət yaran.  

- qaradan dənizə uzanan daşlıq burun: kərəmpə.  

- quş burnu: 1. dimdik. qaqa. 1. bitgi adı.  

- pat burun: yasdım. patqa. yastı, basıq burun.  

- uzun burun: sivri burun.  

- (heyvan) - burun dəliyi: qalaq.  
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- (qulaq. göz. ). - burun gəmirciyi: qıqırdağı.  

- (burunsuz. burnu kəsik): buçuq. biçik. biçuq.  

- burun ucu: tınqlary.  

- burnun arxa yanı: qəniz. gəniz. hulqum.  

- burnun ucu: tınqlayı. - burnunda çapığı olan: bıçıq. buçuq. 

biçik.  

- buzav burnu: dırnağ yarası.  

- burunda olan yumru ətin yanı: örküc.  

burun  1. çıxıntı. - qaqa burun: 1. ucu qıvrıq, sarqıq burun. 1. başı 

dimdiyə oxşar, yuvarlaq yelkən. 1. çalaq. qalaq. uc.  

- burun ucu: qalaq.  

- soğuq dəğmədən burnun gənizində oluşan şiş: qaqrıq.  

- burun dumağı.  

- qarqaburnu: ucu qıvrıq qısqac.  

- qarqaburun: qozalaq burunlu. 

- burun otu: ənfiyə.  

- burnu yelli: buğu yelli: qurralı. kibirli. qorxusuz.  

- canı burnunda: çox yorqun, bezgin.  

- yapalaq burun: basılı, yassı burun. 

- burnun silmək: sümkürmək. fınqırmaq.  
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- burnun ucu: qaqal.  

- burnundan gətirtmək: yeməyini dinc yedirməmək. 

boğazında bıraqmaq, qoymaq.  

- dağ burnu: qırtab.  

- burun sallamaq. pozuq çalmaq. üz asmaq. 

qaşqabaqlanmaq. razı, məmnun qalmamaq. 

- çiçəyi burnunda: çox yeni, taza, körpə, yeni.  

- danaburnu: 1. aslanağzı çiçəyi. 1. topraq altı yaşayan, 

bitgilərin kökün qıran iri başlı böcək.  

- qarqaburun: 1.ucu qıvrıq qısqaç. 1. burnu qarqa dimdiyi kimi 

olan.  

- üst dodaqla burnun arasqnda olan batıq bölüm: dodağ 

çuxuru.  

- yapıq burun: çotur. 

- hər nəyə qarışan, burnun soxmaq: hər aşın qaşığı olmaq. 

hər küpə qıp qoymaq. 

- hıx deyib burnundan düşmək: çox bənzəmək. 

- hər nəyin tümmüş, tomlaşmış, tünəşmiş, burun bölümü: 

tümək. tümük. (> dəmağə (fars)). tümsük.  

- itburnu: gülburnu. gülbırnı. qaşqala. quşburnu.  
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- quşburnu: nəstərən.  

- burunduruq: yavaşa.  

- qababurun: balıq çeşitlərindən.  

- qarqaburnu: qarqaburun. qarqacuq. qarqacıq. 1. 

gənəlliklə ucu əğri arac. 1. qapı işgili, cəftəsi.  

- ağız burnu qara olan heyvan: qaramalaq.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- qarqaburun: 1. uzunsov cəviz. 1. uzun, iri zeytun çeşiti.  

- uzun burun, yağsız balığ çeşiti: qapsomun. 

- üz, burun, dodaqların şişməsiylə bəlirən kəsəl: qaradalaq.  

- nəyə burnuvu hər yana qaqırsın: soxursun.  

- uzun, çıxıntılı olan burun: qaqart. qaqma.  

buruna  burunğu. birinci. önki. öndəki.  

buruncək  bürüncək. küncək. burcaq. burac.  

burunçaq 1.ənsə kökü. 1.burulmuş. buruşuq.  

burundan burundan. ötədən bəri. əsgidən. keçmişdən.  

burunqar  burunğar.döğüş xaqanın sağ yanda gedən qol. - 

burunğar curunğar.  

burunqi burunği. keçmiş. əsgi. əvvəlki. sabiq.  
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burunqi burunki. burunğu. buruna. birinci. əsgi. əvvəlki. uzalqı. 

öndəki. önki. qabaxki.  

burunqu burunğu. bax > burunki.  

burunqu burunku. 1.önciki. əsgi. 1.burnu. burna. 1.önki. keçmiş. 

mazi. xatirə.  

burunqula  burnala. yaşlılar.  

burunqular  yaşlılar.  

burunqut burunğud. öndə gedən. kosan. yolağçı. öndər. baqan.  

burunlaq  uzun burunlu. ulu burunlu.  

burunlamaq  1. buruna vurmaq. burundan tutmaq. 1. buruşmaq. (yüz) 

buruşmaq. 1. buğlandırmaq. qoxutaraq yellənmək. 1. 

iylənmək. 1.dannamaq. pis qarşılamaq: pis yola salmaq.  

burunlu 1.kibirli. qururlu. 1.ucli. kibirli.  

- əğri burunlu: qılcaburun.  

- qaqa burunlu: quntburun.  

burunluq  buruntuq. burunluq. burunsalıq. gəm. 1. başlığının burun 

üsdə düşən bölümü. 1. qapının burunluğu: qapının 

önlüyü, ön bölümü, qabaqlığı.  

- dəvə burunluğu: burunduruq. 
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burunma  1.bulanma. bunama. sıxılma. darılma. çaşırma. qarışma. 

1.büzünmə. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. 

sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. 

uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. 

məmnun olmama.şadlanmama. xoşlamama. 

xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. 

kefalmama. işme'zaz.  

burunmaq  buru. bağırsağ qarında olan sancı, acı: burma. buruş. 

burunti.  

burunman  > bırumənd. salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qərihəli. qablat. 

qabiliyyətli. burunman ( > bırumənd (fars)).  

burunraq  bir az öncə. bir az tez. - burunraq gəlseydin, burdaydı. - 

burunraq gəlin. - burunraq yetginlik.  

burunsalıq 1. başlığının burun üsdə düşən bölümü. 1.burunduq: 

burunduruq. çətin atları tumarlarkən saxlamaq üçün 

burunlarını sıxmağa yarar qısqaç. 1.qammos. gəm. 

heyvanın ağzına geçirilən iptən yapılma gəm. dişindiriq. 

dişindiriq. gəm. - heyvanlar üçün çubuqtan örülmüş 

burunsalıq: qummos.  

burunti  burma. bağırsağ qarında olan sancı, acı. buru.  
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buruntu  qarnın yellənməsi. kolik.  

buruntu 1. burma aracı. qısqac. atı sıx tutmaq ötür, burunlarını 

sıxmaya işlənən qısqac. 1.tutğaq. giriftarlıq. əzab. dərd. 

incik.  

buruntuq burunduq. burunduruq. 1. yular. 1. it yada başqa 

heyvanların ısırmamaları üçün ağızlarına taxılan ağızlıq. 

1.burunsalıq. çətin atları tumarlarkən saxlamaq üçün 

burunlarını sıxmağa yarar qısqaç. 1.buruna keçirilən 

yular. yular. ovsar.  

buruntuqun burunduqun. 1. birinci. əvvəldən. başda. öncədən. - 

burunduğun ora gedin sonra. 1. əsgi. qədim.  

burunturuq burunduruq. burunduq.1.burunsalıq. çətin atları 

tumarlarkən saxlamaq üçün burunlarını sıxmağa yarar 

qısqaç. 1.dəvə burunluğu. 1.dəvənin, yaramaz 

heyvanların burunlarına keçirilən həlqə, toğanaq. 1. 

komandan. sipəhsalar.  

buruş  1.< bur. bursi (bur+ uş < > bur + si (ıs < metatez > sı). - buruş 

yarış olmaq: buruş buruş olmaq. çox burulmaq. sölpümək. 1. 

əğri. bükük. 1. qırış. qırıt. kaprisli. nazlı. 1. tərs. qanmaz. 

danqaz. söz haqqı tanımayan. 1.burunti. burma. buru. 
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bağırsağ qarında olan sancı, acı.  

- buruş öküz tərsinə dartar: tərs öküz tərs tərəfə çəkər.  

- buruş baş: burşaq. qalınqafa. tikbaşlı. tərs. 

buruş  bürgü. burquş. 1.dürgü. dürmə. dürüm. büklüm. büküntü. 

qıvrım. qıvrıntı. qat. qalaq. 1.qoxu. pis iy. 

buruşab  buruş baş. burşaq. qalınqafa. tikbaşlı. tərs.  

buruşan  buyruşan. sarışan. sayrışan.  

buruşqan  pərişan (fars). barışan. ürpək. tükləri biz biz, miz miz 

şişmiş. qarışıq. durmu.  

buruşqanlıq  > pərişanlıq. tədirginlik. didərginlik. bulantı. bulanma. 

bunalma. bunaltı. sıxıntı.  

buruşqıl  yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. çətin. gücünlü. zorunlu. 

toxa. güclüklə, zorluqla yapınan iş. - düşəverə yolu başa 

çatdırdıq. qüclük: - güclüklə, zorluqla yapınan iş: yıxıla 

qalxa.  

buruşqılınmaq  düşəvirmək. çətinliyə düşmək. gücənmək. zorlanmaq.  

buruşqıllıq  düşəvirlik < > düşəverlik. gərək. girək. işgil. müşgül. 

çətinlik. çıxılmazlıq. güclük. zorluq. güclüklə, zorluqla 

yapınan iş.  
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buruşqın  - buruqşın > pərişan, bunalmış, bulanmış, burulmış, 

burulmış, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. bulaqın. bunlu. 

bullaq. burulqın. burlaqın.  

buruşqu  buruşduran. - buruşqu suci: şərab.  

buruşlu  qatlı. qırmalı. qıvrımlı. - diz qapağına dək geniş, altı dar, 

dar paçalı, baldırlı, qatlı qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: 

sığba sıpqa. potur. 

buruşluq  burşuqluq. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. qıyınlıq. 

qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. işgillik. 

müşgül. işqal.  

buruşmaq  1. çəkilib toplanmaq. quruyub toplanmaq. solmaq. 

çəkişmək. - qocalığdan üzi burşub qaladı. - çiçəklər 

buruşdu. - ərik yedim dilim buruşdu. 1. qat qat olmaq. 

qırmalı qırmalı olmaq. ütüsü, şaxlığı, düzlüyü pozulmaq. 

solpumaq. - kağız, parça buruşdu. 1. burtılmaq. burtuq 

olmaq. bürkülmək. turşulmaq. 1.burşulanmaq. qırışmaq. 

əzilmək. cıyırılmaq. yığrılmaq. qolpulanmaq. 1.yığışmək. 

çatılmaq. bağlanmaq. düğünləşmək. bürüş qaşlı: çatıq 

qaşlı. yara buruşması: yaranın bitməsi.  
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buruşmaq  qoxumaq.  

buruşmuş 1.buruşuq. potur. potur çotur. qırmalı potlı. qırışıq. 

qırışmış. 1.tavurqan. qıvrıq.  

buruştırmaq buruşdırmaq. 1. qat qat, qırmalı edmək. ütüsün, şaxlığın, 

düzlüyün pozmaq. - kağızı, parçanı buruşdurma. 1. 

toplayıb çəkiştirmək. - turş nələr ağız dodağımı buruşdurur.  

buruşturan  türü. kəkrə. gəs.  

buruşturan buruşduran. buruşqu. - buruşqu suci: şərab.  

buruşturçaq  cıyırmaq. yığırmaq. eğmək. pozmaq.  

buruşturma buruşdurma. burbaşlama. burbağ. yorbağ. sürüşdürmə. 

işi uzatma.  

buruşturmaq  burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. buruğlaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq. qarmaşıqlaşdırmaq. 

çətinləşdirmək.  

buruşturmaq  buruşdurmaq.1.dürmək. tüqmək. 1.büzmək. qırıştırmaq. 

toplamaq. 

buruşturmaq 1. burşulandırmaq. qırışdırmaq. əzmək. yığrışdırmaq. 

qırışdırmaq. qolpulandırmaq. 1.sorıtmaq. somurtmaq. - 

üzün sorutdu.  
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buruşturmaq buruşdurmaq.1.burtmaq. somurtmaq. 1.qaş çatmaq. 

qırışdırmaq. büzmək. 1.tavşamaq. təvşəmək. ilişdirmək.  

buruşturulmuş  asıq. sallaq. çatıq. (qaş. üz. burun).  

buruşuq  burşuq. 1.giript. giript. girişik. qarışıq. qatıq. çalalı. 

çallaq. şuluğ. 1.qarmaşıq. müəmmalı. 1.burqacıq. çalalı. 

çallaq. dolaşıq. qarışıq. - qarqacıq burqacıq. 1. burquşuq. 

buraşın. pərişan. qarışıq. 1. burqacıq. burqacıq. qarşıq. 

qarışıq. qarqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq 

gedilən. dolambac. çalalı. çallaq. sapa. akrobas. - dolaşlı 

işlər. -- çox dolaşlı dolaşıq, qarışıq yol: girivə. 1. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. 

darcaq. darca. qırışıq. qırışıqlıq. qarıcıq. qarıcıqlıq. 

büzük. pürüz. qıvırıq. qıvırıqlıq. qıvrıq. pot. çin.  

- buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə: eslim. eşlim. 

- buruşuq ol, qarışıq olma.  

- qazılı yoldan qaçdı, buruşuq dağdan aşdı.  

buruşuq 1.bulaşıq. dolaşıq. bozuk. kələk. sapalaq. quruşuq. - 

buruşuq buruşq: çin çin. yığrıq yığrıq. halta halta. əpləm 

əpləm. 1.burşu. qırışıq. qolpu. qırışıq. yıyrıq. yığrıq. 

qırşıq. 1.burtaq. saf olmayan. buruşmuş. potur. potur 
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çotur. qırmalı potlı. qırışıq. qırışmış. qıvırcıq. mücə'əd. 

tudə. tuydə. tüydə. - qıvırcıq kahı. - qıvırcıq saç. - qıvırcıq 

saqqal. 1.qayğuruq. çətin.  

buruşuqluq  burşuqluq. sarxıqlıq. pırtlaşıqlıq. qardaqlıq. qardalıq. 

qarçaqlıq. qarçalıq. darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. 

darcalıq. daldağlıq. dalcaqlıq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. 

büzüklük. pürüzlük. qıvırıqlıq. potluq.  

burut  buğ. bıyıq.  

burutmaq  1. buğlatmaq. bürütmək. bürkütmək. buğu yüksətmək. 

buğlandırmaq. qoxutmaq (iy). - od aşıcnı burutdu: od aşı 

qaynatdı. buğlatdı. 1. sasıtmaq. sasıq. pis qoxu buraqmaq. 

- oğlan bürütdü. 1. qoxutaraq yelləmək. 1. iylətmək. əldən 

qoymaq.  

buruv  buvur. duvar. çit.  

bus  1. duman. pus. tütsü. buslaşmaq: dumanlanmaq. 

busluq: dumanlı. puslı. 1. (fars). < öpüş > öbüş > öbüs > 

büs > bus. öpüv.  

busa  pus. xiyal. - usa busa olmayan: ağla xiyala gəlməyən.  

busağa  astana yastana. qapı çərçivəsinin, eninə yatırılmış alt 

bölümü.  
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busaq  qavaq ağacı.  

busaqa  busağa. pusağa. 1. açıq yerdən, qorunmuş, bağlı yerə 

girən yerin ağzı. astana qapının alt yanı. 1. ziyarətgah.  

busan  əş. bərabər. musavi.  

busar  - basar busar: filan behman.  

busarmaq  bozarmaq. - göy busardı: bozardı.  

busat  pusat. bəsat. basat. yat. yataq. yataqan. qalxan zireh 

kimi, qorunmaq üçün nərsənin üzərinə yatırılmış yat 

yaraq, silah sürsat.  

busqa  pusqa. buksaq. ( < bus. pus. < buq). örtük. çadır eşiyi, 

qapısı.  

busqaq  parça.  

busqaqlamaq  parçalamaq.  

busqul  bez.  

busqulbaş  qadın.  

busqultikə  qırtıq pırtıq.  

buslaşmaq  dumanlanmaq. sislənmək. buğlanmaq. buxarlanmaq.  

buslu  dumanlı. puslı.  

busmaq  pusmaq. basmaq. sızışdırmaq. büzüşdürmək. döğmək. - 

onlar məni busdular. - düşmanı busub, püsgüyə saldıq.  
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bustağan  uzun ediş, bardaq. qəmiş, boza, şərab bardağı.  

busu 1.gəvşək. pörsümüş. yumuşaq. əzik. 1.pusu. püsü. 

püsgü. bəkmə. kəmin.  

busurman  müslüman.  

buşaq  pusaq. buşqan. puşaq. pusuq. püsük. ( < pasıq. basıq. 

bıqık. bükük. ). içi sıxıntılı. qussəli. tutuq. kədərli. - buşaq 

ər.  

buşaq  puşaqa. buşqan. kədərli. içi sıxıntılı. qussəli. tutuq.  

buşan  bax > buşon.  

buşımaq  bukımaq. buqımaq. darığmaq. kövşəmək. müztərib 

olmaq.  

buşqan 1.pusaq. buşaq. puşaq. pusuq. ( < pasıq. basıq). içi 

sıxıntılı. qussəli. tutuq. kədərli. 1.puşaqa. buşaq. kədərli. 

içi sıxıntılı. qussəli. tutuq.  

buşqay  utanmaz. həyasız. qüstax.  

buşqu  1. puşqu. buxcu. < biçqu. 1. təlaş. həyəcan. 1.buksu. 

talaş.  

buşqut  şagird. öğrənci. çöməz. çıraq.  

buşqutlanmaq  1. tuşqutlanmaq. usdalanmaq. 1. buşqutlanmaq. şayırd, 

çıraq, çöməz yiyəsi olmaq.  
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buşmaq  1.< > buşmaq. buqmaq. bıqmaq. - bu iş məni buşdurdu. 1. 

buqmaq. bıqmaq. usanmaq. - buşub darındı: bıqıb sıxıldı. 

1. qızmaq. hirslənmək. 

buşman  bukman. üzüntü. tasa. kədər.  

- buşman bolmaq: üzgün, tasalı, kədərli olmaq.  

- buşman edmək: üzmək.  

buşon  buşan. bukan. bükən. tıpa. tapa. tapaç. təpə. təpəç. 

təpək. tıxa. tıxac. tutac. başlıq. buşan. buşon. bukan. 

bükən. qapışın. qaput. qapıt. qapıc.  

buştamaq  büştəmək: ( ş < > k) büktəmək. 1. bükülüb bərkimək. 

tündləşmək. qəkizləşmək. 1. bıqmaq. doymaq. incimək. 

1. buşto edmək. buçuq edmək. biçik edmək. biçtəmək. 

doğramaq.  

buşto edmək  buçuq edmək. biçik edmək. buştamaq. biçtəmək. 

doğramaq.  

- qırcınnı ayranqa buştu etib aşarqa beq süyəmə: əkməği 

yoğurda doğrayıb yeməyə çox sevirəm.  

buştuq buşduq. bukduq. çaput. paçavra.  

- buşduq edmək: içinə tıqışdırmaq.  

buştuqlamaq buşduqlamaq. biçtikləmək. çıtıqləmək. parça qoparmaq.  
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buşu  qızıq. hirs.  

buşuc  büküş. üzüntü. kədər.  

- buşuc edmək: üzülmək.  

buşulqan  əli işə yatqın. usda.  

buşurqamaq  qızmaq. hirslənmək. sıxılmaq. darıxmaq: tək oturub 

buşurqadı.  

buşurqatmaq buşurğatmaq. büktürmək. bıqdırmaq. incitmək.  

but  bud. 1. ( < bit). tikə. düğün. dal. budağ. bacaq. 1. ( < 

bütün). dolu. but çıxmaq: başarmaq. 1. yaxcı bahalı 

ərməğan. muştuluğn ''borc'' olsun: ''borc'' sözü 

əslində''but < > ka'' olmalıdı: bu o deməkdi ki muştuluğun 

yaxcı bir nərsə olsun (qoyun kimi) ?. 1. ayağ. 1. bacaq. 1. 

bağındaş. bağda. dizdən yuxarı bölüm. oyluq. - budun 

gəmiyi: uma gəmiyi. umaça. uma. 1. qurt. qurdun gizli, 

babu adı. 1. böyük, dəğərli daş. 1. sovqat. sovğat. 

ərməğan. yarmağan. ərməğan. töhvə. artut.  

- budun yuxarı bölümü: yancıq. qalçaq. qalça. göt.  

- oyluğun (budun) yuxarısında qatlaq yerləri: qısıq. - 

cocuğun qısıqları pişmiş.  

- iki butun at edmək: yaya dolaşmaq. 
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but  bud. sağır. sağrı. heyvanların ayağının ətli, dolqun 

bölümü. uyluq. - budun (uyluq) yuvarlaq olan yuxarı 

bölümü. götün tayları: almacıq. bud. 1.uyluq. utluq. oyluq. 

- budun yuxarı bölümü: köpəl. kəpəl. kəfəl. almalıq. almacıq. 

sağır. 

- əti budu yerində: ətinə dolqun. şişmanca. tıqnaz.  

- əti nə, budu nə: gücü yetməz. artıq nərsə gözləniləməz. 

- yağsız, bud əti: qara ət. balça əti: kas əti: mahiçə əti.  

- gəlinbudu: qadın budu. küfdə çeşiti.  

- qadın budu: xanım budu: uzun biçimli qarpız, qabaq.  

- qarnın altı, uyluğun, budun üst bölümü: qasıq. 

- mal qaranın budü, qarınla diz (dizlə qasıq) araşındaki 

bölüm: qaçaq. - qaçqlı biri: budları ətli olan. 

but bud. bax > buta. 1. uyluq. qaba diz. dizin yuxarısı. 1. kök. 

dip. parça. qol. 1. budaq. qurup. 1. bacaq. qıç. 1.satan. 

bacaq. bütün bacaq budu.  

- bud bud olmaq. açılmaq. budaşmaq. buduşmaq. ayrılmaq. 

buta  buda. ( < butlamaq: balalamaq). 1. pota: but: uşaq: balaca: 

oğul: oğaq: çiçik. 1. budax. ağacın qolu. çiçik bitgi 

koması. darmağ. qanat. qol. ayrıq. sap. bölük. tikə. 
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parça. qab. 1. baydaq. fürsət. 1. hərnərsənin üstündə 

olan oyuq qoyuq. qazıq qozuq tikiş iş iz. rəsm. nəqqaşi. ( 

> bute. butəkari). 1. bud. qıç. 1. buduk. bala. dəvə balası. 

1. baldaq. həlqə. döngələk. bucra. yιğιrιk. şιğιrsιk. 

qurşav. 1. yapraq. 1. büktə. bükət. qoyumçu (zərgər) 

qalıbı. 1. hədəf. amac. təmük. 1. (qızılçı butası). soxa. 1. 

oğuz. uşaq. cocuq. kiçik. yavrı. bala. beçə ( > bəççə (fars)). 

törüm. torum. iki yaşında dəvə. daylaq. taylaq. 1. kök. 

dib. 1. oğul. - butam mənim: oğlum mənim. 1. butalaq. 

torum. törum. dəvə balası, yavrusu. - urqaçı buta, butalaq: 

tişi torum: dişi törum.  

buta buda. bax > buta. - buda: şaqqala. yırt dağıt.  

butacıq budacıq. budaqcıq.  

butaq  budağ. ( < boğaq. boğdaq. boğlaq) 1. ağaclarda olan 

düğün, boğun. 1. bu boğumdan çıxan dal. 1. təxdələrdə 

dalın çıxdığı yerindən qalan iz. 1. sal. səğə. baldağ. 

1.dal. çanğal. çəngəl. 1.sal. səğə. baldağ. 1. dal. oxra. 

oxraq.  

- qol budağın sındırmaq: qanat qırmaq. 

- o daldan budağa, o dağdan bu dağa.  
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- dişbudaq. - dişbudağ ağacı: qars. 

- qırğ budağ: kəsət.  

- dal budaq saldırmaq: dallandırmaq. 

- dal budaq salmaq, atmaq: dallanmaq. dallanıb 

budaqlanmaq. yayqınlaşmaq. genişlənmək. - dal budaq 

edmək: parçalamaq. 

butaq  budaq. buqdaq. butıq. boğdaq. tomurcuq. dal. hər nəyin 

şişən yeri. düğün. uqdə. çubuq. dəğənək. dal. - butaq 

butaq olmaq: butarmaq. - dallanmış, budalmış budalar, 

sürgünlər: budal.  

butaq budaq. buğdaq. boğdaq ( < buq. boğ. bük). 1.bax > buta. 

1.dal. butıq.1.ağac budağı. quşqamış. 1.sərt dal parçası. 

güc, sərtlik, dayanıqlılığı göstərir. 1. boğuk, incə kiçik dal. 

1. qol. üzv. 1. dal. bölük. takım. qısım. qaç. şö'bə.  

- budaqları kəsdirmək: budatmaq. budaqdadmaq. 

budaqlatmaq. budaxlatmaq.  

- gözünü budaqdan əsir gəməmək: hər nərsəyə qarşı 

qoşmaq.  

butaqa  butka. qarın. qurasaq. mə'də.  
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butaqlamaq  1. budamaq. butıqlamaq. butımaq. budaqlanmaq. qolları 

ayrılmaq. 1. tomurcuqlanmaq.  

butaqlamaq  budaqlamaq. budamaq. çapıqlamaq. çarıqlamaq. 

qopuqlamaq. yolmaq. dalızlamaq. dilizləmək. 

butaqlamaq budağlamaq. kələmək. otarmaq. budamaq.  

butaqlanma  budaqlanma. ayrıntı. ayrılma. əyrinti. əğrinti. əkrinti. 

dallanma. bölünmə. dallanma. təfərrü'.  

butaqlanma  budaqlanma. dallanma. təfərrü'.  

- çox dallanıb budaqlanmayan bir meşə ağacı: qapur. 

qabur. 

butaqlanmaq  - dallanıb budaqlanmaq: çetəqlənmək. uzamaq. qollara 

ayrılmaq.  

butaqlanmaq budaqlanmaq. 1. qollanmaq. dallanmaq. inşiablanmaq. 

münşəib olunmaq. 1. çatallaşmaq. işgilləşmək. 

müşgülləşmək. pürüzlənmək. bürküşmək. - iş 

budaqlandı. 1.budamaq. butaqlamaq. 1.çatlamaq. 

çatallanmaq. yayılmaq.  

butaqlayan budağlayan. budayçı.  

butaqlı  budaqlı. < boğaqlı. 1. dallı. pürüzlü. 1. güclkləri olan iş.  

- dallı budaqlı: çəngəl. kəngəl. qanğal. çanğal.  
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butaqlı  geyik.  

butaqsız  budaqsız. < boğaqsız. 1. düz. hamar. 1. pürüzsüz. 

duzənlik. müntəzəm.  

- dalsız, budaqsız ağac: qabış. qabaş. budalac. 

butaqsız budaqsız. qolsuz. düz. saf.  

butal  budal. 1. burdal. çəm xəm. 1. yer. bucaq. 1. dallanmış, 

budalmış budalar, sürgünlər.  

butal budal. 1. avananaq. bön bön: anayi. gic. qarışmış. 1. yer. 

topraq. - budallı budalında: yerli yerində. topraqlı 

toprağında.  

butala  budala. abtal. abdal (< çapdal: çalınmış). qafası üşük, 

uyuşuq. qafası təmbəl. avalaq. avanaq (< av). axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. şaşqın. çağalat. qaqlaq. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qantaq. qanmaz. 

qaqrıq. qıtqanac. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. 

qanğırıq. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. alıq. koğalaq. 

kovalaq. koralaq. korkoran. qaqabaş. qaqavaş. qaqavan. 

qaqavac. gənəg. qaqavan. qaqavaş. qaqavac qaqabaş. 

qabaq başlı. qabaq qafa. qabaq qafalı. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. çantal. ağzı açıq. qırıq. qırt. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2614 

qart.qırtalaq. qırtabaş. düşüncəsiz. qapsa. kal. anlamaz. 

batalaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. bön. qardaçalı. 

bayraçalı. yaylaçalı. səfeh. sadə. 

- ayran budalası: ayran ağızlı: ayran dəlisi: salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. abdal. axmaq. 

butala  budala. cinli. cinqli. cinğli { ( < çıq. çuq. tuq. bağlı. toxlu. 

tutuq. }. dəli. tilbə. təlbə. şaşqın. çaşqın. keçə. axmaq. 

salsar. sərsəri. ovanıq. başın itirmiş. salsaman. 

səndələk. səndələng. sandalaq. saldanaq. sallanğ. 

sarsılıq. salsılıq. şaşqın. əsrik. sərxoş. layə'qəl. kül. 

qanmaz. boşaq.  

butala  budala.gəbə. qatraq. qaba. kötük. gödük. qırt. qafasız. 

başsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. düşünməz. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. bön. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş.  

butala budala.1.axmaq. səfeh. sapıq. qalın. tanqalaq. danğalaq. 

danqa. göbut. quduz. qotur. qaba. gür. iri gövdəli. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qılıqsız. küp. torlaq. şaşqın. sanğı. fikirli. xiyallı. vurğun. 

vırğın. sərsəm. ohamlı. sapıq. səfeh. - başı sanğı, beyni 

sanğı. - sanğı kişi. 1.alıq. munduz. qafası bağlı, qapalı. 

qanmaz. səkə. sək. səfeh. axmaq. 1.qalbara. ağılsız. 

aylaq. avara. sança. sanaç. alıq. saf. təltək. sərsəm. 

aptal. təlisiman. abtal. yeq. axmaq. sərsəm. ağılsız. 

yeqbaş. axmaq. alıq. qafasız. 1.qonda. alıq. sapaq. 

səfeh. qontabaş. qonta. axmaq. dəli. qaçıq.  

butalac  budalac. qabış. qabaş. dalsız, budaqsız ağac.  

butalaca  budalaca. böncə. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. 

çaşqınca. bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. 

ənayicə. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 
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yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

butalaq  buta. torum. törum. dəvə balası, yavrusu. - urqaçı 

butalaq: tişi torum: dişi törum.  

butalalıq  budalalıq. giclik. alıqlıq. bönlük. koğalaqlıq. kovalaqlıq. 

koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. 

qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. axmaqlıq.  

butalalıq  budalalıq.gəbəlik. qabalıq. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. 

kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. düşünməzlik. bönlük. səfehlik. axmaqlıq. 

qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

butalalıq budalalıq. şaşqınlıq. sanğılıq. ohamlıq. vurğunluq. 

vırğınlıq. sərsəmlik.  

- budalalıq edmək. sançalanmaq. sanaçlanmaq. cocuq kimi 

hoplayıb zıplamaq. sançalıq. sanaçlıq. səfehlik. təntəklik. 

axmaqlıq. sərsəmlik. qanquyluq. darqafalıq.  

butalamaq  1.(dəvə). köşəkləmək. 1. budamaq. açıqlamaq. 

aralamaq. açıqlamaq  
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butallamaq  budallamaq. çiqdirmək. çıqıllanmaq. çıldırmaq. 

çikdirmək. (çiq: düğün. qapalı). bir nərsədən başqa heç 

nəyi görməz olmaq. təlbələnmək. dəlirmək. divana 

olmaq.  

butallaşmaq budallaşmaq. alığmaq. alqınmaq. axmaqlaşmaq. 

səfehləmək.  

butallıqla budallıqla. sançasına. axamaxlıqla. abtallıqla.  

butalmac  budalmac. budanmış. kəsib töküb incəltmək. diyet. rejim.  

butalmaq  budanmaq.  

butamaq  budamaq. boğdamaq. bir nədən, bir nələr kəsib 

tökməklə arıdıb, gözəlləşdirmək. pirastələmək.  

- asma budamaq: yersiz söz söyləmək.  

butamaq  budamaq. budaqlamaq. 1.çapıqlamaq. çarıqlamaq. 

qopuqlamaq. yolmaq. 1.budalamaq. açıqlamaq. 

aralamaq. açıqlamaq.  

- ağacları gəliştirib, gəncləşdirmək üçün dalların 

budamaq: qavaqlamaq. qabaqlamaq. dallamaq.  

butamaq budamaq. butaqlamaq. butımaq. butıqlamaq. butımaq.  

butamaq budamaq. kələmək. otarmaq. tikələmək. bölük bölük 

edmək. qanatlamaq. qol qol edmək. bala bala edmək. 
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balacamaq. butamaq. budağlamaq. doğmaq. balalamaq 

(dəvə). talamaq: dalamaq. dallamaq. dardırmaq: 

budamaq. dağıdmaq. yağmalamaq. dalaşmaq.  

butan budan. budun.  

butana budana. bildirçin.  

butanac  budanac. arqun. pirastə.  

butanir budanir. ad. < budanmaq.  

butanmaq  budanmaq. 1. budanmaq. budaqları kəsilmək. - ağac 

butandı. 1. budamaq işiynən uğraşsamaq.  

butanmaq budanmaq. butalmaq. butanmaq.  

butanmış  budanmış. dalanmış. çaldaq. çandağ. 

butantı budantı. dallantı. qollantı. budaq budaq, dal dal olmuş. 

kəsimiş budaqlar toplusu.  

butanur  budanur. 1. arıtlanıb arqlanacaq nə. 1. üçüncü dədə, 

baba.  

butar  ip. qənəf.  

butaşmaq budaşmaq. buduşmaq. açılmaq. ayrılmaq. bud bud 

olmaq. apışmaq. (əğri bacaqlar).  

butatmaq  pütrətmək. darğıtmaq. dağıtmaq. dalğatmaq. 

burxaşlamaq ( < buraxmaq). pərişan edmək.  
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butatmaq budatmaq. budaqdadmaq. budaqlatmaq. budaxlatmaq. 

budaqları kəsdirmək. qısaltmaq. kəsdirmək. güdətmək.  

butav  bütöy.  

butay  buday. ürəyi aparan, qayuq dərdli, sızqın mahnı. sızqın 

sızqın, həzin həzin ağlamaq.  

butay buday. buğday.  

- qara buday: çavdar.  

butayçı budayçı. budağlayan.  

butə (fars)  buta {( < budaq: dal yarpaq). {< büktə}.1. top. tüp. bağ.1. 

hərnərsənin üstündə olan budağa tay oyuq. qazıq. qozuq 

iz. rəsm. nəqqaşlıq ( > butəkari).  

butə  qabla. əttarların daşdan olan kiçik həvəyi.  

butəti  budəti. bud əti. - büzdümün, quyruq soxumunun, iki 

yanında ki qabrıq, şişgin, bud əti: qaba ət.  

butıq  1. butaq. budaq. dal. qol. 1. atın ayağ dərisi fırıx 

çıxarılaraq, yapılan tulum, tulux. 1. kiçik təsti. qırba. 

boduç. meş.  

butıqlamaq  budamaq. butaqlamaq. butımaq.  

butım  1. dəvə balası. 1. yavru. bala.  

butımaq  budamaq.  
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butin budin. budun. - budınxan: budunxan.  

butqa  butaka. qarın. qurasaq. mə'də.  

butqa budğa. < > buğda.  

butqarmaq  < bit. 1. örtmək. 1. bitirmək. bitirmək. bütövləmək. 

bağlamaq. inbatlamaq. yetişdirmək. qovuşdurmaq. 1. 

buddamaq. qutarmək. bitirmək. betürmək. 

butqay budqay. buğda.  

butquz  donuq. mat. solqun rəngli.  

butlacı  gəbə dəvə.  

butlamaq  1. patlamaq. şişmək. 1. doğmaq.1. buduna varmaq. 

budunu ısırmaq.  

butlı 1. balalı. qollu. uşaqlı.1. mutlı. gücli. quvvəli.  

butlu  dəvənin burnuna keçirilən burunsalıq. (dəvə) burnundaki 

yumuşaq ətli.  

butluq  şalvar. oyluq.  

butmaq  bitmək. çıxmaq. cücərmək.  

butmaq budmaq. buymaq. donmaq. ölmək.  

butmul  batmul. bibli. bibər. qarabibərə bənzər bir bitgi. darül 

filfil.  

butna  budna. bildirçin.  
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buton  < bütün: qonça. tumurcuq. bitmiş. yetmiş.  

butraç budraç. gözüpək. cəsur.  

butraq  1. (pıtraq. bax > bıtraq) bərk sıx bitmiş.1. pıtraq. dağqın. 

daluq. pərişan. müxtəl. pərakəndə.1. pıtraq. üç bucaqlı 

tikən.  

butarmaq  1. pıtramaq. patlayıb dağılmaq. 1. butaq butaq olmaq.  

butraşmaq  bax > bütrüşmək. pıtraşmaq. bətərləşmək. çox guralıb 

güclənib şişip azmaq.  

butta butda. bozqurd.  

buttamaq buddamaq. 1.balalamaq. doğramaq. doğmaq. dallamaq. 

1.butqarmaq. qutarmək. bitirmək. betürmək.  

buttırmaq butdırmaq. bitirmək. 1. cücərtmək. 1. isbatlamaq.  

butu  < büktü. qaçı, çəlik, günbəzin başında, ucunda olan 

goppuz.  

- ətli budlu: gəlindəş. 

butu  1. boduq. dəvə balası. 1. yavru. bala. bəbə. cocuq.  

butu budu. 1. dağlardan yetişən yumuşaq bir ot türü. 1. qışda 

yaşıl qalan bir tür saman.  

butuq buduq. 1. nərsəni bağlamaya yarayan bükülmüş çubuq. 

1. qızağın bir parçası. 1.buta. bala. dəvə balası.  
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butuman buduman. iləri.  

- buduman bolmaq: iləri atılmaq.  

- buduman edmək: iləri fırlanmaq.  

butun  bitin. soy. qan. qovm.  

butun  budun. bütün. çoxluğu göstərir. hamı.  

butun budun. (bax > bodun). 1.boy. bozun. boyun. boyluq. tuy. 

tuz. el. xalq. millət. qovm. kütlə. 1.butun. bütün. çoxluğu 

göstərir. hamı.  

butunbilim  bitinbilim. soybilim. qovmbilim. qovmşinasi.  

butunçi budunçi. buduncu. ulusçu.  

butunlu budunlu. bounlu. ulusu. oymağı olan.  

butur sutur budur sudur. təkiz olmayan. yılmanaq olmayan.  

butur  budur. bodur. (1. < budamaq. budanmış yumarlanmış. 1. < 

but. bütün. yumar. yığaq). 1. qısa. boysuz. kütə kültə. 

bacaqsız. alçaq. 1. kəsir. naqis.  

buturqaq  (pıtraq, bitrik, bıtrıq, fıstıq biçlmində) çəngəlli bir tikən.  

buturluq  həşərlik. zıplaşıq. zırpılıq < > zıprılıq. gürəlik. daşqınlıq. 

bətərlik.  

butursın budursın. bildirçin. - özüm mənim budursın: mən özüm 

bildirçin kimiyəm.  
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butuşmaq buduşmaq. 1.budaşmaq. açılmaq. ayrılmaq. bud bud 

olmaq. apışmaq. (əğri bacaqlar). 1.buzuşmaq. 1. 

açraşmaq. ayrılmaq. budaqlaşmaq. dallaşmaq. but but 

olmaq. 1. dal dal olub, telləri pıtlaşmaq. əğri üğrü olmaq. 

- buduş qıçlar: pıtlaşıq qıçlar.  

butür  bucur. bücür. böylə. belə. bunun kimi. bu şəkildə. bu 

biçimdə.  

butvar budvar. zayıf. kəslli.  

buv  ərkək geyik.  

- buv qulağına ayaz qaqqanca: aldırmamaq. önəm vermək.  

- buv öğürgən zaman: sonyazda işlərin bitməyə başladığı 

dönəm.  

- buv siləqey uçqan qözüv: sonyazdaki sıcaq günlər.  

buvaq  bukav. ( < bukmaq). bulutlu, qapalı nərsə, hava. qışın 

sisli havalarda bitgiləri, toprağın üzərini qaplayan incə 

buz qatı. sisli soğuq havada qırağı biçimində yağan 

yumuşaq qar.  

buval  boğal. boğul. boğqal. soluq. boyasız. rəngsiz.  

- buval bolmaq: boğumtulmaq. qurumaq. solmaq.  

- buval edmək: gəvşətmək. pörsütmək.  
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buvaz  boğaz. hamilə. gəbə.  

buvqalıq  əsgidən savaşta düşmanın üzərinə altılan ağ. duzağ.  

buvqan  asm. nəfəs darlığı. göğüs daralması.  

buvmaq  boğmaq. sıxmaq.  

buvun  1. bilək.  

- buvun ciq: bilək əkləmi.  

- buvun mincaq: romatizmadan qoruduğuna inanılan, biləğe 

taxılan boncuqlar.  

- buvun saqat: qol saatı.  

- buvun tüymə: qol düğməsi.  

1. boğun. taxıl saplarında əkləm yerləri.  

- buvun ayırmaq: taxılın böyüyüb, sapının boğum boğum 

olması.  

buvunluq  biləzik.  

buvuşmaq  boğuşmaq.  

buya (fars)  < boya\ bur\ buyaci.  

buyaxqa  < bu + yaq: yön. buyana.  

buyaqtin  < bu + yan: yön. buyandan.  

buyan  muyan. 1. qut. baxt. mutluluq. 1. səvap. xeyir. 1. 

dayanıq. muqavimət.  
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buyana  buyaqka.  

buyançuq  buyancıq.  

buyandan  buyaqtin.  

buyantı  qutlu. bəxdi açıq.  

buybamaq  burbamaq. yubamaq. savsaqlamaq.  

buylanc  - aylanc buylanc: aylavlı. aylanclı. aylaşlı. qιvrımlı. 

dolambaçlı. aylanc buylanc. virajlı.  

buymaq  1. çox üşümək. donmaq. 1. bükmək. burmaq. oynamaq. 

1. budmaq. donmaq. ölmək.  

buyna  qayıqlarda dümən, sükan, fərman yerinə işlənən yarım 

kürək balaq. - boyna palası. - boyna vurmaq: qayığı yoldan 

böylə çevirmək.  

buynuz  -- buynuz çəkmək: diş görsətmək. qorxutmaq. təhdid edmək. 

- heyvanların buynuzundan düzələn bardaq: yala. yalığ. 

qədəh. ayaq.  

- həcəmətçilərin işlədən buynuzu: küpə. kovba.  

- içi boşatılmış inək buynuzu: baluğ. bəlük.  

- sığır buynuzu: çıvqa.  

- buynuzlu qoyun: kəlin qoyun. kəlin. qoç.  

- ağbuynuz: qabığı soyulmuş quru ağac.  
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- iri buynuzlu malqara. 

- qıssa buynuzlu heyvan: qabaq.  

buynuz  - buynuzları ay biçimində olan təkə, qoç: aybaş.  

buynuz  (yn < > qn < > nq) bunquz. 1. qartuq. qarın. qarun. 

həcəmət. qırın. qırıq dala oxşarlığından böylə ad alır. - 

qoç buynuzu: 1. bitgi adı. əklilol məlik otunun çeşiti. 1. 

top qundağında, parça tıxılacaq güclü çəngəl. 1. iki 

qulaqlı paltar asqısı. evlərdə bəzək kimidə kullanır.  

- buynuzdan olub, kürəyi çırtıb qan alma aracı: tüngü. tanqu. 

kərəniz. həcəmət ayqıtı.  

- buynuzdan düzələn sağır, bardaq: qaltuq. 

- quru buynuz: banka. gövdənin ağrıyan yerinə, çırtmadan 

buynuzdan, sırçadan olub, salınan qabcıq. - sızıya quru 

buynuz çəkin.  

- buynuz çəkmək: həcəmət edmək. çırtıb bankalamaq.  

- qoç buynuzu: yonca çeşitlərindən.  

- (geyik buynuzu. - keçi buynuzu): göy adlarından.  

buynuz  güyrə. quyra.  

- buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun: baqsar. - 

buynuzsuz qoyun: tumaq.  
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- buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun: baqsar.  

- buynuzları önə doğru uzayan qoyun: alçıbaş. - tək 

buynuzlu: alçü.  

- buynuzları gözlərinə doğru əğilmiş heyvan: qılmay.  

- buynuzsuz geçi, inək: qıday. - buynuzsuz geçi, qoyun: 

gödəy. - qılca müyüz: əğri buynuzlu inək.  

buynuzcuk  böcəklərin başında olub, qımıldayan təprəşən buynuz.  

buynuzcuq  kiçik buynuz.  

buynuzqaq  munğuzgək. çalışma üzündən əldə çıxan qatılıq, pinə.  

buynuzqək  munğuzgək. pinə. çalışma üzündən əldə çıxan qatılıq.  

buynuzlamaq  1.(qadın üçün) ərini aldatılmaq. 1.sosmaq. süsmək. 

süsəmək. sosamaq. 1. toslamaq. qaqmaq. 

buynuzlanmaq  ərin, qadını yönündən aldatması.  

buynuzlanmaq  münğüzlənmək. buynuzu çıxmaq.  

buynuzlu  qeyrətsiz. pezəvəng. qurumsaq. 

buynuzotu  çəmən.  

buynuzsu  buynuz kimi. buynuzu andıran.  

- buynuzsuz heyvan: qambaq. qabaq. 

- buynuzsuz heyvan: qapay. qapağ. qabağ.  

- çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 
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təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi. 

buynuzsuz  toqal.  

buyra buyra  burum burum. tavlı tavlı.  

buyra  qıvırcıq. qıvrılmış. bürülmüş.  

buyrac  buyuran.  

buyraq  buyrat. başat. başqat. tombat. dominantbatan. basqan. 

hakim. vali. 

buyraqlıq  buyratlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. 

batqanlıq. batqalıq. tombatlıq. dominantlıq. hakimiyyət. 

hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.  

buyran  ötgün. ötgünçi. amir.  

buyrat  buyraq. başat. başqat. tombat. dominantbatan. basqan. 

hakim. vali. 

buyrat  əngəbə. əngəl.  

buyratlıq  buyraqlıq. başatlıq. başqatlıq. başqatlıq. basqanlıq. 

batanlıq. batqanlıq. batqalıq. tombatlıq. dominantlıq. 

hakimiyyət. hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.  

buyruci  amir. hakim. fərmançı.  
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buyruq  1.azıq. yazıq. qama. çapa. qapa. qismət. muqəddər 

olan. 1.bolca. olca. yazı. fərman. təqdir. muqəddərat. 

çalız. çalaz. qəza. nəsib. qama. çapa. qapa. qismət. 1. 

dilim. 1. gətirə. gətiri. qismət - buyruq olsun: gətirə 

olsun. gətiri olsun. qismət olsun. 1. göstəri. göstərgə. 

dəsdur. yarlıq. 1. kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. 

qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. 

bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. 

yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. 

qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. 

oyuq. düşüncə. qənaət. 1. özür. geçit. keçit. keçər. 

geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. 

yenik. qolay. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq). mə'zuniyyət. 

ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. 1. qama. çapa. 

qapa. qismət. - əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq 

(qismət) olsa göğəribdə görərsin. 1. hükm. qanıl. yasa. 

yasay. sırqın. düzgün. oğur. burmul. buyurmul. altıq. 

(üstdən alta verilən). hökm. biti. fərman. əmr. nəsəq. 

yarlıq. fərman. dəsdur. hökm. mə'muriyyət. qada. qaidə. 

1.qədəğən. qadağan. dəsdur. 1. qulluq. qarşaq. xidmət. 
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1.tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. yarlıq. fərman. əmr. 

hökm. hükm. 1. qunut - buyruq tutmaq: qunut tutmaq. - 

altıqdan çıxmayalız. - altıqlar varmış (ulaşmış), işlər 

qarışmış: böyük görəvlərin çatdığında, onların üstəsindən, 

öhdəsindən gəlmək üçün talaşlanmaq.  

- birsinin buyruğunda olmaq: boyunduruq altına girmək.  

- buyruğa boyun əğmək: müti' olmaq.  

- başına buyruq olmaq: öz başına, özbaşdaq olmaq.  

- başına buyruq: öz başına. özbaşdaq.  

- buyruq olsun: başımla bir. baş üsdə.  

- buyruq yeritmək, dinlətmək: geçirmək. - söz keçirmək. 

- öz başına buyruq: xanlıq. sultanlıq.  

- sözü, buyruğu, hökmü keçmək, yerimək: borusu ötmək. 

- buyruq, qismət olmaq: isabət edmək. əsmək. düşmək. 

dəğmək.  

- könül buyruq dinləməz: sevgi qarşısında kəllə işləməz, söz 

keçməz. 

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  
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- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

- buyruq, qismət, nəsib edmək: payışlamaq.  

- buyruqu, hökmü əlində olan: buyruqlu. özərk. muxtar. 

muxdar. fərmanlı. 

buyruq  buyur. 1. atıq. icbar. 1. işçi. qulluqçu. - əl buyruğu: əl altı 

işçi. 1. tanqu. tanıtmalı nə. yarlıq. tuğraq. tuğra. fərman. 

1. tutuz. tovsiyə. 1. baxan. baş. əmir. hakim. vəzir. - aşıqın 

başına eşq buyruqdur. bu ölkəyə onu buyruq seçdi. 1. yarı. 

yar. yora. şans. fal. qismət. - buyruğun görmək: qismətin 

çəkmək. 1. carlık. əmir. yarlıq. iradə. istəm. 1. tələb. qulluq. 

1. buyurma. başqal. carlıq. yarlıq. yumuş. yumuç. əmir. 

fərman. 1. asi. başına qorxmaz. ökdəm. 1. qadaqan. 

komut. qomut. 1. arttırma. yüklətmə. ırıksız. etdirgən. icbari. 
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1. gənəlqə. yol yorık. kullanma. görsətmə. kullanma. 1. bəy. 

ağa. rəis. 1. buyruma. əmr. fərman. təşrif. 1. buyrultu. 

yarlıq. fərman. 1. ismarış. sifariş. 1. təbliğ. 1. başlayış. 

qadaq. əmir. əmir veriş, ediş. qaratamğa. yarlıq. yallıq. 

ulcar. devlət yanınıdan verilən e'lan. fırman. fərman. 1. 

yazıqlıq. yazılı. muqəddər. hükm. 1. yosun. törən. qanun. 

uslub. qayda. rəsm.  

- buyruq kağazı: buyrultu.  

- devlətin rəsmi buyruğu, fərmanı. altun bilgə. mənşur.  

buyruqçu  karfrma.  

buyruqçu  yasaqçı. mə'mur.  

buyruqlu  1.qulluqlu. qulluq yiyəsi. baş. bəy. bay. böyük görəvli 

kimsə. 1.hökmdar. 1. özərk. muxtar. muxdar. buyruqu, 

hökmü əlində olan. fərmanlı.  

buyruqlu  ülüqlü. talehli. bəxdi açıq. xoşbəxd. qismətli.  

buyruqsın  enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. 

yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. tanıqsın. qoybaş. uysal. 

uysuq. enik. yenik. müti‟. tabe'.  

buyruqsuz  1.boynu yoğun. asav. 1. taarüfsüz. təklifsiz.  
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buyruqunlayın  buyruğunuza görək üzrə.  

buyruldı  rəsmi yalzı. damqalı, möhürli yazı. əmrnamə.  

buyrulmadi  nəsib olmadı.  

buyrulmaq  1. əmr, fərman vermək. 1. edilmək. olunmaq. yapılmaq 

(bu eyləmlərin sayqı göstərir biçimi). - söz buyrulmaq. - 

buyrulan işlər. - irsal buyrulmaq.  

- belə öğüş kimsəyə buyrulmamış: qismət olmamış. 

buyrulmaq  1.sunmaq vermək. 1.yasalanmaq. fərman verilmək. 1. 

anılmaq. denmək. söylənmək. 1. denmək. deyilmək. 

diyilmək. denilmək. dinilmək. söylənmək. 

buyrultu  1. buyruq kağazı. 1. fərmayiş. 1. bərnamə. 1. buyruq. 

yarlıq. fərman.  

buyrultu  buyurdum. əmirnamə.  

buyruluq  burmul. buyurmul. göstəri. göstərgə. əsasnamə. dizgəg. 

düzgüg. dizgig. yarlıq. fərmanlıq. dəsdurnamə.  

buyruma  əmr. buyruq. fərman. təşrif.  

buyrumaq  1. əmr, fərman vermək. söz sürmək. hökm sürmək. 1. 

söyləmək. (bu eyləmin sayqı göstərir biçimi). - nə 

buyurdunuz.  

buyruş  ismarlama.  
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buyruşan  buruşan. sarışan. sayrışan.  

buyturmaq buydurmaq. dondurmaq.  

buyuqmaq  buzuqmaq: buz bağlamaq. buyuqmuş: buz bağlamış.  

buyuqmaq  uyuşmaq.  

buyumuş  - qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

buyunğ  quşların tükü.  

buyur  - uşağa iş buyur, özündə dalınca yürü.  

buyur  bax > buyruq. 1. ismarış. sifariş. 1. təbliğ.  

buyuran  buyrac.  

buyurq  1.buzurq. böyük. başqan. başlıq. rəis. güclü. qolçomaq. 

1.istək. əsmə. əsi. iradə. 

buyurmaq  1.iradə edmək. diləmək. istəmək. 1.yasalamaq. fərman 

vermək. 

- iş buyurmaq: əmr vermək.  

- it itə buyurur, itdə quruğuna: hərkəs işi bir altındakına 

göndərir. yüksünən işi, başqa birisinə göndərmə.  

- iş buyurmaq: iş göstərmək. iş vermək. 

buyurmaq {kök birliyi üçün bax > bürkürmək: gəlmək. aymaq. ayıtmaq. 

demək. bayan edmək. aydınlamaq. ayırd edmək. açmaq 
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bəlirmək. çıxarmaq}.1. tanutmaq. tutuzmaq. tovsiyə 

edmək. 1. ulqarlamaq. xəbər vermək. anlatmaq. 

bilgiləndirmək.  

buyurmul  burmul. 1.yasa. yasay. ayin. sırqın. düzgün. dizgi. 

düzgü. dizgə. biti. oğur. nəsəq. qada. qaidə. nizam. 

1.burmul. yörəlgə. qanıl. yasa. yasay. sırqın. düzgün. 

oğur. qada. qaidə. 1. burmul. buyruluq. göstəri. göstərgə. 

əsasnamə. dizgəg. düzgüg. dizgig. yarlıq. fərmanlıq. 

dəsdurnamə.  

buyursamaq  - giriş buyursamaq: giriş istəmək.  

buyursun  allah qorusun. allah qoysa.  

buyursunmaq  böyüksünmək. qarçınlanmaq.  

buyurtmaq  həvalə edmək.  

buyurtu  əmir. nizam. qanun.  

buyurtum buyurdum. buyrultu. əmirnamə.  

buyurturuq buyurduruq. sükan. fərman.  

buyurulu  < sultandan şərəf ləqəbi alması.  

buyurun  ötünüz. keçiniz. yürüyünüz. yürüyün. aytınız.  

buyurun  söyləyin. aytınız.  

buz  - buz qaymaq: balbuz. dondurma. 
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buz  1.buzlaşma. buzlama. don. 1.dondurma. 1.donuq. 

donaq. donqa. - buz bağlamaq: buz tutmaq. buzlamaq. 

donmaq. donaqmaq. donqamaq. - buz kimi: 1.donuq. 

donaq. donqa. 1. qatıqsız. qatqısız. arın. aras. arsaq. 

arassa. təmiz. 1. buz kəsilmək. çox soyuq. - buz 

kəsilmək: 1. çox soğumaq. 1. şaşıb çaşmaq. 

donaqlamaq. - buz kimi soğumaq: küsmək. gücənmək. - 

buz kəsmək: aşırı ölçüdə üşümək. - buz tutmaq: üzəri buzla 

qapanmaq. buzlanmaq. - buz üstünə yazı yazmaq: etgisiz, 

təsirsiz nərsə söyləmək, qılmaq. - buz dərəsi: qub düzlüyü. - 

buzlar çözülmək, açılmaq: ilişgilər iyiləşmək. aradakı 

soğuqluqlar qalxınmaq.  

- buz bağlamaq: buz tutmaq. buzlamaq. donmaq.  

- buz bağlamaq: buz tutmaq: 1.donmaq. donaqmaq. 

donqamaq. daş kəsilmək. qatılaşmaq. 1.soğumaq. üşümək. 

donaqmaq. donqamaq.  

- buz kimi: 1. qatıqsız. qatqısız. arın. aras. arsaq. arassa. 

təmiz. 1. buz kəsilmək. çox soyuq. - buz kəsilmək: 1. çox 

soğumaq. 1. şaşıb çaşmaq. donaqlamaq.  

- buz kimi soğumaq: küsmək. gücənmək.  

- buz kəsmək: aşırı ölçüdə üşümək.  
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- buz tutmaq: üzəri buzla qapanmaq. buzlanmaq.  

- buz üstünə yazı yazmaq: etgisiz, təsirsiz nərsə söyləmək, 

qılmaq.  

- az buz: bir çox.  

- buz dərəsi: qutb düzlüyü.  

- buzlar çözülmək, açılmaq: ilişgilər iyiləşmək. aradakı 

soğuqluqlar qalxınmaq.  

- endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.  

- sallaq olan don, buz parçası: donqala. gülbaşaq.  

- sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

- buzçudan soruşdular: - satdın buzu, - dedi: alan olmadı, 

qurtuldu.  

- könüllər buz kəsildi, əllər balta.  

- bu axıya inanma, buzdan dirək, dayanma.  

- buz çiçəyi: bayram çiçəyi. qar dələn. qarı yarıb altından 

çıxan çiçək. bəhmən gülü.  

- qar üstü buz tutmaq: qarçanlamaq. qarçınlamaq. - qarın 

üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar qarçınladı.  

- qar, buz qabı: qarlıq. buzluq.  
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- buz pateni: qayaq. qayğa. buz üzərində züvmə başmağı.  

- buz tutma: buzlama. buzlanma. buzlanış. buzlantı. buzaltı. 

donma. donuş. incimad.  

- buza yaz, günə yaz: (: günə uzatmaq, sərmək). alacağıvı, 

borcuvu yaxud, bu sözlərivi, istəklərivi unut.  

- daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, yaxud buz 

parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz gecə, gur 

axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır.  

- içində buz parçaları olan su: qağaş. qağış. qığış. qağıştı. 

çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı.  

- qar, buz, donuq tutuq kimi nərsənin əriyərək 

suyuqlanması: köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

buz 1. dolu dənəsi. 1. tonğ. don. - buz ərimək: don çözülmək.  

- buz bağlamış: tonuğ. donuğ. donmuş. camid. - əlləri donuq.  

- suyun üzündə donan buz tikələr: sanğ. 

- buz çiçəyi: qar çiçəyi: novruz çiçəyi. - buz donmaq: buz 

tutmaq. - buz qatı: buz örtüsü. - buz qaymaq: bal buzdaq. 

dondurma. 

- dağlardan oluşan buzdan köprülər: ipsil.  
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- buz ağa: şaxda baba.  

- buz yavmaq: buz vurmaq: dolu yağmaq.  

- buz yavqan: dolu yağması.  

- buz sümmək: sümmək buz: buz dayağ: saçaqdan sarqan 

buz.  

- buz tav: buzul. 

- buzun soyuqluğu uzaqdan etgilər.  

- buz bağlamaq: buz tutmaq: üsti donmaq.  

- buz çözülmək: buz ərimək.  

- buz kəsilmək: çox soğumaq.  

buzaq  bozaq. buzağı. bozağı. sığır balası.  

buzaq  buzluq. firizer.  

buzaqı  buzaq. bozaq. bozağı. sığır balası. - buzağı dana: bizovı 

dana: qusalə. 

buzaqılamaq  buzağlamaq. bızlamaq. bizovlamaq. (sığır) bozağılamaq. 

buzağlamaq bozağlamaq. buzalamaq. bozalamaq. 

doğurmaq. doğmaq. 

buzaqlamaq  buzağlamaq. bax > buzağılamaq  

buzaqu buzağı. 1. sığır yavrusu. kösələ. köçələ. sığırın balasına 

deyilir. 1. bozğa. dənə. sürgün. cücər.  
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- camış buzağısı: malaq. balaq.  

- buzağu dili: çöl sıçanı.  

buzaqulamaq  bizovlamaq.  

buzalamaq  (sığır). bozalamaq. bozağlamaq. bozağılamaq. 

buzağılamaq. buzağlamaq. doğurmaq. doğmaq.  

- qarnından buzalamaq: aşırı yorqunluqdan gücsüz qalmaq.  

buzaltı  buzlantı. buzaltı. buzlama. buzlanma. buzlanış. buz tutma. 

donma. donuş. incimad.  

buzav burnu  dırnağ yarası.  

buzay  buzöy. buzev. yəxcəün (fars). yəxcəüy. 

buzcımaq  tonğcımaq. donğcımaq. büzülmək. üzülüb darılmaq. 

köksü qısılıb qatılaşmaq, darılmaq.  

buzçiçəyi  qardələn. qarçiçəyi.  

buzçu  - buzçudan soruşdular: - satdın buzu, - dedi: alan olmadı, 

qurtuldu.  

buzev  buzöy. buzay. yəxcəün (fars). yəxcəüy.  

buzxana  buzqona. buzluq. buz saxlanılan yer.  

buzqabı  buzluq.  

buzqavdan  buzlavuq. buz tutmuş yer. toprağın soğuqtan incə buz 

qatı ilə qaplanması.  
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buzqona  buzxana. buzluq. buz saxlanılan yer.  

buzlaq  - doğal buzlaq: təbii yəxcəl. donçal. donğçal. donğqal. 

donqal. > doçal. tuçal.  

- buzlaq duzlaq: (- hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, 

başsız ayaqsız, buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer: 

qabanlıq. kimin könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik). 

buzlaq buzlağ. 1. donqazıq. yüksək yazlık. dağ öləngı. otlağı. 

yayla. 1. tonğra. donğra. ( < donğmaq). 

buzlama  buzlanma. buzlanış. buzlantı. buzaltı. buz tutma. donma. 

donuş. buz. buzlaşma. don. incimad.  

buzlamaq  buz bağlamaq. buz tutmaq. 1.donmaq. donaqmaq. 

donqamaq. daş kəsilmək. qatılaşmaq. 1.soğumaq. 

üşümək. 1. buz bağlamaq. 1. bozlamaq. bozarmaq. 

saydamlığı itib, buz kimi olmaq. kaslanmaq. 1.buz 

bağlamaq. buz tutmaq.donmaq. donaqmaq. 

donqamaq.1. qarqılamaq. qarqılanmaq. donmaq. 

şaxtalamaq.  

buzlamaq  donmaq. tonqlamaq. donmaq. 

buzlamış  tonqlaq. donqlaq. donaq. donuq. tonuq. tonuş. donuş. 

yığlanmış ( > yaxlanmış. yax (fars) < yığ).  
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buzlanış  buzlama. buzlanma. buzlantı. buzaltı. buz tutma. donma. 

donuş. incimad.  

buzlanma  buzlantı. buzaltı. buzlama. buzlanış. buz tutma. donma. 

donuş. incimad.  

buzlanmaq  buz tutmaq. üzəri buzla qapanmaq.  

buzlantı  buzaltı. buzlama. buzlanma. buzlanış. buz tutma. donma. 

donuş. incimad.  

buzlaşma  buz. buzlama. don.  

buzlavuq  buzqavdan. buz tutmuş yer. toprağın soğuqtan incə buz 

qatı ilə qaplanması.  

buzlu  1.üzü buxarlanmış kimi, tam saydamlığın itirib, buz kimi 

olan. 1.donuq donğ.  

- buzlu cam.  

- buzlu su: içində buz parçaları olan su: qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı.  

buzlu  üzəri donmuş. içində buzu olan. - buzlu göl. - buzlu dağ. 

buzlu su.  

buzluq  1.buzqabı. 1. donluq. qarlıq. dibdon. dibdonaq. 

dondolab. buzdolab. firizer. 1. qarlıq. qar, buz qabı.  
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buzluq 1. buzaq. firizer. 1. buzqona. buzxana. buz saxlanılan 

yer. 1. pozluğ. pozulmuş. kötü. 1. yıxmalıq. qayacıq, 

sıyrılacaq yer. tayğaq.  

buzmaq  pozmaq.  

buzov  buzağı. 

buzöy  buzev. buzay. yəxcəün (fars). yəxcəüy.  

buztaq  buzdağ.aysbırq.  

buztaqı  buzdağı.buz kütləsi.  

buztaş  buzdaş.daşbuz. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. 

maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. 

qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. cansız. qatıq. sərt. 

edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 

axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa.  

buztilabı  buzdilabı. buzdolabı. soğuducu.  

buztolab  buzdolab. dondolab. dibdon. dibdonaq. donluq. qarlıq. 

buzluq. firizer.  

buztolabı  buzdolabı. buzdilabı. soğuducu.  

buzuq buzuk. 1. pozuk. 1. bir çeşit tambur.  
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buzuqlu  pozuqlu. arızalı.  

buzul  çıran. yaxcal.  

buzul  heç əriməyən buz kütləsi. müncəmid.  

buzullaşmaq  buz durumuna gəlmək.  

buzulmaq  pozulmaq.  

buzurq  buyurq. böyük. başqan. başlıq. rəis. güclü. qolçomaq.  

buzutmaq  soğuqda dondurub öldürmək.  

buzyürək  qayıtsız. aldırmaz. laqeyd. umursamaz.  

bübəcik  bəbək.  

bübük  pipik. quşların baş tükü.  

bücə  büci. bükəc. bürkəc. döndərmə. devirmə. ağtarma. - 

bücə edmək: birdən çevirib ağtarmaq, tökmək.  

bücək  böcək. mücək. murcək. burcək. qurtcıq.  

bücətmək  bücitmək. bükəctəmək. bürkəctmək. döndərmətmək. 

devirtmək. ağtarmatmaq.  

büci  büyü. büki. ( < bükmək). 1. arqaş. ovsun. 1. bükə. başçı 

xatın. babalu. 1. büklü, gizli diləkli iş görən, davranan. 

yaltaq. çaplus. 1. bücə. bükəc. bürkəc. döndərmə. 

devirmə. ağtarma. - büci edmək: birdən çevirib ağtarmaq, 

tökmək. 
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bücitmək  bücətmək. bükəctəmək. bürkəctmək. döndərmətmək. 

devirtmək. ağtarmatmaq.  

bücü  - bücü büyü edən nərsə: albastı. qarabastı. xoxan. umma. 

ummacı. cin.  

bücür  bucur. 1.butür. böylə. belə. bunun kimi. bu şəkildə. bu 

biçimdə. 1.bodur. qıssa. ufaq təfəq. 

bücür  külə. kəltəbaqay. kəltə. basar. bəsdə boy. güdə boy. 

qoduk. kotiğan. qoyuq. kodö. koyduk. töpös. mıkır. 

karsaq. qιsraq. pistək. pindək.  

bücürlük  bodurluq. qıssalıq. 

bücüş  - əciş bücüş: əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta 

quyta. qanqal. çarpıq.  

büçqüm  büçgüm. bükcüm. burçum. burçum. buğçum. buçum. 

1.ət xal. 1. biçgim. qoyunun boğazından sallanan bezlər.  

büçnül  > boncol < biçlin < > biçnil > biçik. oğraq. dəğməz. 

möhməl.  

büçülgə  pitik. sənəd. hüccət.  

büçülqə  büçülgə. bəlgit. yapta. yapat. qanıt. tanıt. hüccət. dəlil. 

bürhan. isbat. 

bükücülük  bükücülük. bügüçülük. sehirçilik. ovsunçuluq. arpağçılıq.  
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büq  bük. 1. həlqə. 1. boru. küng. güh. 1.çalılıq. sıx ağaclıq, 

çalılıq.  

- qatbüq: ( - qatbük olmaq: beli bükülmək). 

büq  bük. bök. büg. buq. bükkidə. {müq. (bükük)} { > puş (fars) 

}1. bürk. coşun. zireh. 1. yol açmaqda deyilən söz. - bük 

bük!: barda!: çəkil. geç. bardabarda!: varda varda!. 1. sıx. 

sıkı. gur. bərk. gur. 1. bük cəngəl. 1. bəsic ( < basmaq. 

bəsəmək). hazırlıq. - bəy qoşunu bükə çağırdı. - böyük bük 

çıxdı: böyük bəsic çağrıldı. 1. qıyı. sahil. 1. meşə. sıx tikənli 

otluq yer. 1. buyruq. qismət. nəsip. 1. boq. buq. pox. 1. 

pislik. nəcis. mürdar. 1. zərər. pis bir işin sonucu. - buda 

sizin poxuz. - sən öz poxuvu yığışdır hələ. 1. keçit. gədik. 1. 

urman. tuqay. tuğay. toğay. sıx meşə. 1. buq. dərd. 1. 

ovca. oca. arxa. 1. buğ. yorqan. örtük. 1. riku. - bük tur: 

riku ed. əğil. riku ed. 1. bük. qunçə. - bükdən ol yazıldı: 

qunçədən o açıldı. 1. qunçə. qonça. tomurcuq. - bükündən 

ol yazıldı: qunçəsindən açıldı. 1. içi boş nərsələrin yerə 

düşərkən çıxardıqları səs. 1. köşə. bucaq. 1. yəş. meşə. 

bağ. ağaclıq.  

- büq büq: bük bük. sıq ağaclıq. 
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büqan  bükan. yukan. yataq. cənin.  

büqat  bükət. sədd. bənd.  

büqbüldüq  bükbüldük. qatıq. yoğurt. curğat.  

büqcaq  bükcaq. bucaq. burcaq. cıqnaq. cınaq ( < çıq. çuq. tuq). 

künc. quşə. kövşə.  

büqcə  bükcə. bağça. boğça.  

büqcüm  bükcüm. büçgüm. burçum. burçum. buğçum. buçum. 

1.ət xal. 1. biçgim. qoyunun boğazından sallanan bezlər.  

büqçə  bükçə > peçə. tutuq. örtü. nuqab. tel qəfəs.  

büqçürmə  boğçürmə. kiriş. zeh.  

büqdənçilik  bükdənçilik.pozuqçuluq. basqalçılıq. qıyınçılıq.  

büqdürmək  bükdürmək ( < bur < > bük). (ipi) dartmaq. çəkmək.  

büqer  böyrək.  

büqet  büket. baylam. bağlam.  

- qoqqa, qans baylam: çiçək büketi.  

büqə  1. büğə. büvə. büğələk. büvələk. 1. bükə. qussə. sıxıntı. 

1. büvə. büğələk. büvələk. 1.çevirmə. qıvrıq. zəvar. yaxa, 

ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq. 1.qussə. sıxıntı. 

1.pəçə. peçə. örtü. örtük. 
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büqə  bükə. bügə. bügəlik. 1. büvə. 1. sığır kimi malları 

sanacaaq dəliyə döndərən bir göy sinək. - bügəlik 

soxmuşa dönmək: azmaq. azıqmaq. azqınmaq. qudurmaq. 

1. bikə. gənc qız. kiçik xanım. 1. bügü. əjdərha. 1. 

əjdərha. böyük yılan. 1. buğa. əjdəha. böyük ilan. 1. 

buğa. boğa. həlqə. işgil. kişən. kirşən. köstək. bənd. 

zəncir. qeyd.  

- bükə durmaq bükülmək. əğilmək.  

büqə  bükə. bürək. peçə. peçək. biçək. - ayaqsız bükə: ayaqsız 

peçə: ayaqsız biçək: ayaqsız bürək: kəfən.  

- daşbükə: tosbağa. daşbağa.  

büqəbə  bükəbə. qabιq. mükəkbə. cilit.  

büqəc  bükəc. boğac.tutac. düşəc. bulac. incik. acı. acıq. azıq. 

azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> 

azordəgi (fars)). bəla. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

büqəc  bükəc. bücə. büci. bürkəc. döndərmə. devirmə. ağtarma.  

büqəcik  bügəcik. pum pum örümcəki.  

büqəctəmək  bükəctəmək. bücətmək. bücitmək. bürkəctmək. 

döndərmətmək. devirtmək. ağtarmatmaq.  
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büqəç  bükəc. güclü. bükücü. buğçu.  

büqəəb  bükəəb. mükəəb. küp. qop.  

büqək  bükək. qıstırqaç. ambalaj.  

büqəq  bükək > puşaq. geysi. paltar.  

büqəq  bükək. 1. bağaq. heybət. heykəl. yapıt. qapıt. toxut. 

öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). 

yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. 

əzəmət. şovkət. 1. bükük > bucaq (bükmək.). - tatar 

bucağı: tatar bölgəsi. - ocaq bucaq: yer yurd.  

büqəqli  bükəkli. böğə. buğa. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). heybətli. 

heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. 

dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. 

hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. 

qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

büqəl  bükəl. büklə. hörgü. örgü. saç dəmət.  

büqələk  büğələk. büvələk. büğə. büvə.  
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büqəlik  bügəlik. bügə. 1. büvə. 1. sığır kimi malları sanacaaq 

dəliyə döndərən bir göy sinək. - bügəlik soxmuşa 

dönmək: azmaq. azıqmaq. azqınmaq. qudurmaq.  

büqəlmək  bükəlmək.1. bükülüb qalmaq. çıxmazlanmaq. acizləmək. 

qərq olmaq. qatışmaq. müztərib olmaq. 1. əğilmək. 

səcdə edmək.  

büqəmək  bükəmək. qatlamaq.  

büqən  bükən. 1. bukan. buşan. buşon. tıpa. tıpaç. tapa. tapaç. 

təpə. təpək. tıxa. tıxac. tutac. başlıq. qapışın. qaput. 

qapıt. qapıc. 1. əğirən. 1. kas. sınır. əsəb. gəmiklərin 

oynağlamasın, hərəkət edməsin sağlayan, tə'min edən 

kaslar, sınırlar. 1. qapan. əcəl. əzrail.  

- açan varsa, bükəndə var.  

- açana inanmıyan, bükəndən qorxmaz. - açan varsa, 

bükəndə var.  

- qarqabükən: yemişi ağılı, acı bir ağac.  

- yazdı topraq açan, yapraq tökən, beli bükən qış olur.  

büqən  bükən. qarpız.  

- boyun bükən: boyun buran: cəllad. qəssab. 
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büqənmək bükənmək. bükülmək. önün bükənərək toplanmaq, 

çoğalmaq.  

büqər  bükər. 1. bükülmüş nərsə. 1. qozbel. 1. qanar. qane'. 

tox. firutən. mütəvazi'. - bükər kişi. 1. kələkçi. kələk. 

hüllükbaz. aldaq. 1. pozuq. çürük.  

büqərək  - əğərək, bükərək qırmaq: qanğırmaq qayırmaq. - fırtına 

ağac dalların qayırdı. 

- bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, qoparmaq: 

qanğırmaq. qanğırtmaq.  

büqəş  bükəş. boqac. buğac. buruşuq, çətin olan nərsə. zorluq. 

pıroblem. - boğac art: zor keçitli dağ sırtı.  

büqət  büğət. 1. bağat. boğat. sədd. qaramıq. qaramuq. əngəl. 

qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. 

gerəlti. 1. kitab, kağızda olan alt sınır. 1. bükət. boğat. 

sədd. bənd. bağac.  

büqət  bükət. {bax > büqtə} 1. xəncər. qılınc. 1. boğurda. 

boğrad. bükük, boğuq qıvrıq nərsə. 1. büktə. buta. 

qoyumçu (zərgər) qalıbı. 1. tosma. səd. sədd. saq. bəd. 

susaqlağı. saqtağıç. götürmə. toğan. baraj. bağlanmış 

suyun özü.  
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büqət bükət. tuğan. bəd. sədd.  

büqətləmək  bükədləmək. < bük. gizlicə saqlıca gedmək. bükdələmə 

barmaq: sokulmaq. sürünə sürünə yaqlaşmaq.  

büqətləmək  bükətləmək. sədləmək. önün bağlamaq, kəsmək.  

büqətmək  bükətmək. qapatmaq. tıkatmaq. kəsdirtmək. durdurmaq. 

tə'tillətmək. bağlatmaq.  

büqəvül  bükəvül. bəkəvül. gəmiştə. qıncaq. qancurqa.  

büqəy  bükəy. bükən. bükücü. güclü.  

büqəy  içbükəy - içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə: qars. 

kavs kovs. 

büqəz  bükəz.bükz. bez. bezə. yumru. quddə. ur. çıxın. çıxıntı. 

əğinc. 

büqi  büki. büyü. büci. ( < bükmək). 1. arqaş. ovsun. 1. bükə. 

başçı xatın. babalu. 1. büklü, gizli diləkli iş görən, 

davranan. yaltaq. çaplus.  

büqim  bükim. 1. büklüm. qıvrım. qırlım. qatım. qatlım. sancı. 

əzab. dərd. 1. qıvrım. qırlım. qatım. qatlım. - saçın bükimi, 

büklümü.  

- bükim bükim: büklüm büklüm: qıvrım qıvrım: çoq 

qıvırcıq. - saçı bükim bükim: saçı büklüm büklüm: saçı 
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qıvrım qıvrım.  

- bükim bükim, büklüm büklüm bükülmək: qıvrım qıvrım 

qıvrılmaq: sandıdan bükülüb durma.  

büqimək  bükimək. bükşəmək. boşımaq. 1. bir gərəyindən 

boşalmaq, tətmi' olmaq. qanıqmaq. ləzzət aparmaq. 1. 

kövşəmək. kövrəmək. müztərib olmaq.  

büqin  bükin. bükülmüş. buruq. xacə. ənin. enik. iğdiş.  

büqir  bükir. bükür. bökrü. bökri. küyki. örkəc. tox.  

büqiş  bükiş. 1. qəzil. tiftil. 1. bükmək yolu, tərzi.  

büqqan  burqan. burkan. böhran.  

büqqanmaq  qaçınmaq. - yumuşqa iygən yaşlarıbız işdən birəm birəm 

sılcırab buqqandılar: qulluq edməyə göndərdiğimiz gənclər 

iştən birər birər qaçıb saxlanmışlar.  

büqqin  bükqin. xanımcıq. kiçik xanım.  

büqqü  bükgü ( s < > k ) püsgü.  

büqqül  bükgül büklü. bükük. büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş. 

məşqul. müştəqil.  

büqlə  büklə. 1. bükəl. hörgü. örgü. saç dəmət. 1. bükük. moslə. 

moçalə.  
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büqləm  bükləm. 1. bükülmə. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. 

bükrüm. bükrüb. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina. 1. 

büküm. tay. sarmıq. - bükləm bükləm tay tay. büküm 

büküm. sarmıq sarmıq. 1. büküm.əkləm. boğun. bənd.  

büqləmək  bax > bükmək.  

büqləmək  bükləmək. tüqrəmək. türmək. sarmaq. təhləmək. 

dəkləmək. dibinləmək. tibnəmək.  

büqlənmək  büklənmək.1. bükülmək. qatlanmaq. dözmək. əklənmək. 

əylənmək. əğlənmək. 1. qatlanmaq.  

büqlənmək büklənmək. yosulanmaq.  

büqlətmək  büklətmək. bükmək. tümsətmək. qanburlatmaq. 

kamburlatmaq. kanburlatmaq. əğritmək. yumrutmaq. 

kəmritmək. mühəddəb edmək.  

büqləvic  bükləvic. daşımaya yaran dörd qollu arac. 

büqlü  büklü. bükük. bükgül. büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş. 

məşqul. müştəqil.  

büqlücə  büklücə. bürküdən. büküdən. qapıldan. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 
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kitmədən. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

büqlük  büklük. çoxluq. alay. şuluqluq.  

büqlüq  - qarabüklük: qarabuğluq. qaraböyüklük. qolçomaqlıq. 

dərəbəylik.  

büqlüm  büklüm. 1. (bükməklə, qıvırmaqla oluşan) həlqə. yuvaq 

(yuvarlaq). yumaq (yumalmaq). - ip, saç büklümü. 1. 

büküm. qat. (qatlanmaq: qətdənmək). qıvrım. əğrik ( < 

əğilmək: bükülmək). dönəməc ( < dönmək). dalqa. 1.qıvrım. 

tov. 1.silsilə. - dağ büklümü: dağ silsiləsi. 1.yuvar. yumar. 

yumaq. təkərlək. qanqal. çillə. çilə ( < çiqlə: düğun). - iplik 

çiləsi. 1. büküm. büküntü. duzağ. məhləkə. qatalaq. 

girdağ (> girdab. ). qasırğa. dolamac. tolaq. dolaq. 1. 

büküm. büküntü. dürgü. dürmə. dürüm. bürgü. buruş. 

burquş. qıvrım. qıvrıntı. qat. qalaq. 1. büküm. büküntü. 

qıvrım. dalqa. - büklüm büklüm: büküm büküm: bükür 

bükür: dalqa dalqa. qıvır qıvır: qıvrım qıvrım.  
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- iki büklüm: 1. iki qat. 1. qozbel. kambır. 1. beli bükük. 

- büklüm büklüm: büküm büküm: qıvrım qıvrım.  

büqlüm  büklüm. burqu. qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. 1.qazıq. 

təkər. təkərlək. çəmbər. çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, 

saç qanqalı. 1.nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, 

toplum, əncümən, cəmaat.- tonqal qanqalı: od dövrəsinə 

yığılan el. 1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

çətin. burşuq. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. 

axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. 

müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. güc. qaldırı. zor. 

büqlüm  büklüm. burqu. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. 

qarşıl. qarışıl. əngəl. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. 

qonqal. qanqal. qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: 

yengəl mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

büqlüm  büklüm. bükülüm. 1. qat. 1. büküm. buruq. tolqaş. dolaş. 

dolaşıq. burşuq. 1. münhəni. hörmə. 1. qurulmuş. 

hörülmüş. 1. bükim. qıvrım. qırlım. qatım. qatlım. sancı. 

əzab. dərd. 1. qıvrım. qırlım. qatım. qatlım. 1. qıvrım. 

büküntü. saçaq. 

- saçın bükimi: saçın büklümü.  
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- bükim bükim: büklüm büklüm: qıvrım qıvrım: çoq 

qıvırcıq. - saçı qıvrım qıvrım.  

- qıvrım qıvrım, büklüm büklüm bükmək: qatlandırmaq.  

- bükim bükim, büklüm büklüm bükülmək: qıvrım qıvrım 

qıvrılmaq: sandıdan bükülüb durma. 

- büklüm büklüm olmaq: bükülmək. əğri bükrülmək. 

cıqıllmaq > çırılmaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti, bölük 

olan nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq tuq, düğün düğün olmaq.  

büqlüm büklüm. büklüm. həlqə. - büklüm büklüm qıvrımılmış ilan. 

qat. - iki büklüm: iki qat.  

büqlümək  bax > bükülmək. bükmək. ikiyə qatlamaq.  

büqlümlü  büklümlü. qanqallı. qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. 

qazıqlı. təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - 

sucuq, ip, saç qanqalı.  

büqlümsüz  büklümsüz. biçin. uqdəsiz.  

büqlün  büklün ( < bük). 1. munqlı. manğlı. sıxıntılı. dərdli. 1. 

qatlağ. iki lay.  

büqlünmək  büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. 

qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. 

qanqallaşmaq. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. 
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1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. təkərləşmək. 

təkərləklənmək. təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. 

çənbərlənmək. həlqələnmək. dayrələnmək. - 

qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. qınqallaşmaq. 

qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. çətinləşmək. 

nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin çevrəsinə 

toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal başına 

qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar.  

büqlünmək  toplanmaq. birikmək. qıvrılmaq.  

büqlünmüş  büklünmüş. büklünmüş bükülmüş. burulmuş. burqac.  

büqlüşmək  büklüşmək. büklünmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

qanqallanmaq. qanqallaşmaq. çöngəllənmək. 

çöngəlləşmək. 1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. təkərləşmək. 

təkərləklənmək. təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. 

çənbərlənmək. həlqələnmək. dayrələnmək. - 

qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. qınqallaşmaq. 

qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. çətinləşmək. 

nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin çevrəsinə 

toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal başına 

qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar.  
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büqlütmək  büklütmək. qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. 

dayrələtmək. çəmbərlətmək. çöngəllətmək. çöngələtmək. 

qonqalatmaq. qanqalatmaq. həlqələtmək. - qanqallanmış 

sucuq, ip, saç.  

büqmə  bükmə. 1. bükük. bir yana əğrik, əğilmiş. qıvrıq. əğmə. 

əymə. 1. bükük. kırepon. qıvırcıq parça. 1. bükük. örtmə. 

qapayma. gizləmə. istitar. 1. bükük. qısqıc. qıyıq. qıvrıq. 

bastırma. basırıq. 1. tükmə. kütmə. düzmə. töpmə. 

bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. 

təmət. tümət. tümək. bağ. bağıq. bağıt. bağat. bağça. 

bağma. boğça. boğma. kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

- üzümün, əncirin, iri yapraqlarının içini doldurub bükməsi 

ilə yapılan yemək: dolma yaprağı. 

büqmə  bükmə. 1. bükülmüş. - qıcırı bükmə: dərmə çatma. başdan 

savma. 1. qat. qırma. qırım. qatlama. qat qat edmə. 

devşirmə. sarma.  

- parçanı, kağazın qat yeri.  

- qatlama yeri: bükmə yeri. qırım.  

- devirib bükmə: qatlayıb bükmək.  
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büqmək  bükləmək. bükmək. büksəmək. boğmaq. bıqmaq. < metatez 

> küpmək. 1.boğmaq. bölmək. kəsmək. qətləmək. 1. 

dürləmək. dürəmək. burmaq. toplamaq. yönətmək. 

əğmək. meyilləndirmək. çəkmək. 1. çarmamaq. 

çırmamaq. çəmrəmək. qətləmək. yığmaq. toxumaq. 1. 

eşmək. yunu açıb sap edmək. 1. bükülmək. yığılmaq. 

toplanmaq. - su büküldü: qoşun yığıldı. - bük qoy cibivə. 1. 

tikmək. bürkəmək. düşürmək. yığmaq. bastamaq. 

pasdamaq. qısmaq. azaltmaq. - bunun təkirin bük: qiymətin 

azalt, düşür, boğ. - para küpmək: para yığmaq. - ayağın bük: 

yığ. - suyu bük: bükətlə, bəndlə suyun qabağın alıb 

birkdirmək. nərsənin suyun yığmaq, dərmək, qurutmaq. 1. 

oynamaq. qımıldamaq. qıvırmaq. büzmək. hərəkətə 

gəlmək. - kimisi boş yer içər, oynar bükər \\ kimi düni gün 

durmadan incik (zəhmət) çəkər. 1. bürkmək. burmaq. - 

qulaq bükmək: burmaq. 1. küykərtmək. əğmək. 

qəddəmək. əğmək. kəmsətmək. kəmətmək. - bük ! kəmsə 

! əy !. - sırtını bük: küykər: sırtını əy. - bük qoy cibivə. 1. 

bəğənmək. razılaşmaq. boyun əğmək. qanıqmaq. - kişi 

var topluma, toplum var kişiyə bükür. 1. doymaq. dolmaq. 
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kükərmək. kamırlaşmaq. komburlaşmaq. - yeməkdən 

bükdüm. - mal vara bükəsin bala: qanasan, doyasan. 1. 

bəklətmək. gizlətmək. koğalamaq ( < kov). - sırrın 

düşmandan bükə. 1. dik dik atılmaq. 1. nərsənin qabağın 

bağlamaq. toğan qurmaq. - su bükmək: bəd qoymaq. 1. 

qırmaq. sındırmaq. - qəddim büküb qaldı. - qab qaca 

büküldü. - quru budaqları bükün. 1. 1. əğilərək yerə 

qapanmaq. nərsədəndən bıqıb, doyup usanmaq. 

bıqmaq. qözü doymaq. qanmaq. 1. püsmək. pusmaq. 

pusu qurmaq. 1. burmaq. əğmək. rədd edmək. qadırmaq. 

qayırmaq. 1. talqışmaq. dürməkləmək. yüyələmək. 

lülələmək. 1. püsmək. pusmaq. bukmaq. pusu qurmaq.1. 

burmaq. çevirmək. döndürmək. çüyürmək. çevirmək. 

burmaq. 1. büklətmək. tümsətmək. qanburlatmaq. 

kamburlatmaq. kanburlatmaq. əğritmək. yumrutmaq. 

kəmritmək. mühəddəb edmək. əğmək. çarpıtmaq. 

əğritmək. çarpıtmaq. əğirmək. qıvırmaq. əğirmək. 

qırıtmaq. qatlatmaq. əğirmək. sap sap, fitil fitil edmək. 

qırmaq. qatlamaq. - bu kağızları qırıb toplayıb. 1. əğmək. 

döndürmək. 1. əğirmək. əğmək. burmaq. qətləmək. 
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qətləmək əğirmək. əğmək. burmaq. bükmək. eşmək. 

əğirmə. qıvırmaq. tavratmaq. əğmək. qayırmaq 

qatırmaq. qatlamaq. durdurmaq. hərəkətinə mani olmaq. 

qapanmaq. səd çəkilmək. toplanmaq. büqülmək. 

durdurmaq. yerə qapanmaq, yeməkdən doyup. 

usanmaq. doymaq. qanmaq. boğmaq. buqurmaq. 

bükürmək. qısdırmaq. indirmək. alçaltmaq. - büküklənib 

bükülmək: dəsdə dəsdə. - büqüb sıxışdırmaq. zorla yapmaq: 

buxsamaq. 1. uvadıq etdmək. ovaduq edmək. çevirmək. 

qaplanmaq. qıvrılmaq. qayırmaq. çevirmək. qıvırmaq. 

qıysaytmaq. əğmək. - dodaq bükmək: yüz əkşitmək.  

- qulaq bükmək: ixtar vermək.  

- pambığı büküb ip yapmaq. - saçını, saqqalını qıvırmaq. - 

keçəl saç istər, onda qıvrığından. - bunu qırağın qıvırın. - üz 

əğritmək: turşatmaq. - dodaq bükmək: ağlamsımaq.  

- büküb tikmək: aşıtmaq. aşlamaq. 

- ayağ bükmək: oynamaq.  

- toyqa yığılqanlar tavlu yaşnı ayağ bükgənənə seyirsinib 

qaraydılar: düğünə gələnlər dağlı gəncin oyun edməsini 

heyranlıqla seyrədiyorlar. 
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büqmək  bükmək. bürkürmək. 1.tümürləmək. yumurlamaq. 

dürümləmək. sarmaq. qatlamaq. devşirmək. toplamaq. 

1.dürmək. tüqmək. qatlamaq. qətləmək. - qalını üç bük. - 

əğib (əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib öğrətmək, 

yetiştirmək, gəliştirmək, uyqulamaq. törpüləmək: 

əğələmək <> əkələmək.1. dürmək. qatlamaq. qətləmək. - 

qalını üç bük. 1. əğmək. əymək. - dalı büküb alma dəğdi. 1. 

döndərmək. yönətmək. çevirmək. buruq vermək. 

qıvırmaq. - yolun sola büküb getdi. 1. əğirmək. bir neçə 

ipliyi birbirinə keçirib, sarıb, tək iplik edmək. 1. burmaq. 

iğdişləmək. əxdələmək. 1.bürkmək. qapaylamaq. 

qapavlamaq. qapamaq. gizləmək. saxlamaq. 1. 

qıvırmaq. tovlamaq. burmaq. sarmaq. 1.əğmək. əğirmək. 

qayırmaq qayurmaq. qağurmaq. 1. qaytarmaq. 

qaqırtmaq. əğmək. basmaq. - güc işlədərək nərsəni 

bükmək, qaytarmaq, basmaq: qaqırmaq. 1. ayırmaq. 

qırmaq. - nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni ayırmaq, 

qırmaq, bükmək: qapısamaq: qapsarmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. 

qaqrınmaq. 
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- bel bükmək: çox əmələnmək, zəhmət çəkmək. 

- ip bükmək: əğirmək.  

- dodağ bükmək: dodağ büzmək. bəğənməmək. kiçimsəmək.  

- qıçı bükərək yapılan gürəş oyunu: baldır patlatan.  

- əğib bükmə: çarpıtma. pozma. çarpıdış. 

- bükəmədiyi əli öpmək: birinə gücü yetmədiyinin, 

batamadığının buyruquna girmək, müti' olmaq.  

- bükmənin bıraxdığı iz: büküntü.  

- geriyə bükmək: qanğırmaq qayırmaq.  

- nərsəni iki qatlamaq. bükmək: qaşlamaq. qaçlamaq.  

büqmələk  bükmələksaqlamaq. gizləmək. bukmaq. buqurmək. 

daşırıv. kasıv. kaçıv. bükpələk.  

büqnəmək  büknəmək. qıyşımaq. əğləmək. əğmək. kəcnəmək.  

büqnüt  büknüt. avucaçıx. şaşqın. bön. alıq.  

büqnüt büknüt. çiğərsiz. uyuşuq. ilgisiz. qapdal. çiypis. 

oydamaz. alıq. şaşqın.  

büqrə  bükrə. bükrü. bükrülcük. bükrəcik. qımıl. qıla. hərəkət.  

büqrəcik  bükrəcik. bükrülcük. qımıl. qıla. hərəkət.  

büqrək  bükrək > böyrək.  
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büqrəqçi  bükrəkçi. böğrəkçi. döğüşdə sağ solu tutan çərik 

bölümü. sağ sol tabur.  

büqrəm  - əğrəm büğrəm: qıyşıq mıyşıq.  

büqrəmək bükrəmək. 1. bağırmaq. böğürmək. ökrəməək. 

hayqırmaq. 1. ikiyə qatlamaq.  

büqrəş  buğrənc. qıyın. çətin. çəlşirimli.  

büqri  büğri. 1. bukri. bükür. əğri. əğri büğrü. 1. böğri. iki 

hörgüçlü dəvə.  

büqrilətmək  əğriltmək.  

büqrilik  əğrilik. büqrilik.  

büqrü  bükrü. bükrə. 1. bükrülcük. bükrəcik. əğri. çalpa. çapuq. 

1. qımıl. qıla. hərəkət. - əğri bükrü: əğri büğrü. tumbaq. 

tümbək. buruq. burqu.  

- əğri büğrü: əğrəlti. qıvrıq dallı budaqlı. dolaşıq. - əğrəlti 

bacaqlı qarı: dolaşıq qıçlı. - əğrəlti yollar.  

- çox əğri büğrü, çarpuq. yanğabuc. 

büqrü  büqri.  

- əğri büğrü kişi: çalqanaq. çağanaq.  

- dar, əğri büğrü yol: çobanyolu. patiqa.  

- əğri büğri gedmək: sapatmaq.  
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- devçev yol: ziqzaqlı yol. 

- əğri büğrü: əğri büğri: qant qunt. qantın quntun. qayta 

quyta. qanqal. devçev. devəc < devir çevir. ziqzaq. dolamac. 

dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, 

qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm 

buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib 

duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı yumru. kəc məc. kələ kötür. - 

kələ kötür yollar. 

- hər nəyin kiçiyi, əğri büğrüsü, kökünə oxşamayan: bic.  

- əğri üğrü, əğri büğrü yazı: çarpıq, düzənsiz yazı. qarqacıq 

burqacıq. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.  

büqrüq  bükrük. 1. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. 

bükülmə. bükləm. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina. 1. 

bükük. buruq.  

- qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş: qantıl. qantın. 

qantam. qantama.  

büqrül  bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrük. bükrüş. bükrüb. 

bükülmə. bükləm. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 
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qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina.  

büqrülcük  bükrülcük. bükrəcik. qımıl. qıla. hərəkət.  

büqrüm  bükrüm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüb. 

bükülmə. bükləm. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina.  

büqrün  bükrün. 1. yəhər altı. 1. boş yer. 1. yaramaz nəsnə.  

büqrüş  bükrüş. bükrük. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. 

bükülmə. bükləm. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina.  

büqrüt  bükrüt. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüm. bükrüb. 

bükülmə. bükləm. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina.  

büqsə  ( < bükü: ikiyə qatlanmış. yarıya bölümüş). 1. büksə. yalqun 

yılığın (insan heyvanın) beldən yuxarı bölümü. 1. 

nərsənin beldən yuxarı heykəli. təndis.  
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büqsəq  büksək. buxsaq. 1. boşaq. buqşaq. ( < bükmək). sarıq. 

əmmamə. 1. - axsaq buxsaq: topal. çolaq. qırıq qıvrıq, 

bükük. 1. büksə. döşün üstü, çənənylə boyunun altında 

olan oyuq, bükük yer. 1. boynla döşün, qoynun arası. 

boyun bağının taxılan yeri. - büksəkin qıdıxladı.  

büqsəmək  böksəmək. 1. şişmək. götürülmək. qabarmaq. 1. 

bükmək. irgənmək. qaytarmaq. burcutmaq. qaçınmaq.  

büqsəyən  buxsan. ikrahçı. irgənən.  

büqsü  büksü. > püsgü. kəmin.  

büqsüq  büksük. boqsuq. zəncir.  

büqsüqlənmək  (qızlarda) məmə tomurmaq. qunçələnmək. - qız 

büqsüqləndi.  

büqsülmək  bükülmək. çatlamaq. yarılmaq. hər çeşit qəttəğə, yırığa, 

cırığa söylənir. - qab büksüldü. - büksük qab.  

büqsüm büksüm. büksüm. büksün. gövdə.  

büqsümək  sınmaq. qırılmaq. çatlamaq. - qab büksəldi. 

büqsün büksün. gövdə.  

büqşə  bükşə. bükşə. bişə (fars). biqşə ( < bük). > meşə. tıqmas ( 

< tıqmaq). cəngəl. tuğay. çəkələk. cəngəl. urman. ğaba. 

balqan. meşə.  
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büqşəmək  bükşəmək. bükimək. boşımaq. 1. bir gərəyindən 

boşalmaq, tətmi' olmaq. qanıqmaq. ləzzət aparmaq. 1. 

kövşəmək. kövrəmək. müztərib olmaq.  

büqşüqmək  bükşükmək. bükşümək. boşuqmaq. qussələnmək. 

qayğılanmaq.  

büqşümək  bükşümək. bükşükmək. boşuqmaq. qussələnmək. 

qayğılanmaq.  

büqtay  büktay. boxtay. boxtuy. buxca. ( < buk. bük). heybə.  

büqtə  bükdə. 1. bükət. xəncər. qılınc. şəmşir. - bükdələmək: 

qılışlamaq. - bükdə belənmək: qılınc bağlamaq. 1. büktə (ş < 

> k ) püştə 1. təl. tumbaq. tombaq. tombalaq. təpə. 1. top. 

yuvarlaq. 1. bükət. buta. qoyumçu (zərgər) qalıbı. 1. 

şəmşir. qılınc.  

büqtə  bükdə. bükdü. sap. dəsdə.  

büqtə  büktə > püştə. kötəl. götəl. təpə.  

büqtə  büqtə. büktə. xəncər.  

büqtəl  büktəl. bükət. yoğun gövdəli, orta boylu, çiğinli döşlü. 

yassı, arxalı, kürəkli olan. - büktəl ər. - büktəl at: yağırlı, 

kütə, enli bel at.  
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büqtələmək  bükdələmək. 1. şəmşirləmək. 1. müzahimət. qınçılıq. 

asğınçılıq edmək. pəsqəl törətmək. 1. xəncərləmək.  

büqtələştirmək  bükdələşdirmək. burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. 

buruğlaşdırmaq. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

buruşturmaq. dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq. 

qarmaşıqlaşdırmaq. çətinləşdirmək.  

büqtəlqəmək  bükdəlgəmək. < bük. qalma qallamaq. qarışdırmaq. 

qarşalamaq.  

büqtəmək  büktəmək ( k < > ş) büştəmək: buştamaq 1. bükülüb 

bərkimək. tündləşmək. qəkizləşmək. 1. bıqmaq. doymaq. 

incimək.  

büqtənc  bükdənc. boxrənc. qarmaşa.  

büqtənç  bükdənç. müzahimət. mə‟təlçilik. qınçılıq. asğınçılıq. 

pəsqəlçilik.  

büqtənliq  bükdənlik. bükdəşlik. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. 

qatılıq. güclük. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. 

basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. 

burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.  

büqtər  bükdər. < bük. bit. bitir.  
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büqtəşliq  bükdəşlik. bükdənlik. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. 

qatılıq. güclük. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. 

basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. 

burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.  

büqti  bükti. ( k < > ş ) püşti balış.  

büqtir  büktir. bükük, çuxur, batuq yerlər. dağların inişli çıqışlı 

yerləri.  

büqtü  bükdü. bükdə. sap. dəsdə.  

büqtü  büktü. pusu. kəmin.  

büqtüq  büktük. müştüq. yumruq. tumruq. tuğruq. kombız. 

kümbüz. qampaz. qapaz. çampaz. çapbaz. 

büqtül  büktül. bükgül. büklü. bükük. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş. 

məşqul. müştəqil.  

büqtür  bükdür. pusdur. gizli. mızı. müzmir. 

büqtür  büktür. 1. bıqdır. bıdır. göbək. qarın. 1. bükük. çətin. 

burşuq.  

büqtürə  büktürə. büktürmə. tərki. qoncuq. yəhərin arxası.  

büqtürə  büktürə. qancurğa. qıncurqa. kiçik həlqə.  

büqtürmə  bükdürmə. (bük). 1. gizli qılıq. tovtiə. 1. yığılıb arxadan 

düşmənə saldırmaq.  
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büqtürmə  büktürmə. büktürə. tərki. qoncuq. yəhərin arxası.  

büqtürmə  büktürmə. tolama. tolğama. toqlama. tuqlama. 

pinələnmək.  

büqtürmək  bükdürmək. 1. qıyırtmaq. qaytadmaq. çevirdib 

düşürtmək. - kağazı bükdürmək. - parçanı bükdürmək. 1. 

əğdirmək. - budağı bükdürmək. 1. əğitmək. əğritmək. sap 

sap, fitil fitil etdirmək. - pambığı bükdürüb ip yapdırmaq. 1. 

ulıtmaq. əğdirmək.  

büqtürmək  büktürmək. pusulamaq. kəminləmək.  

büqtürmək büktürmək. ettürmək. iytürmək.  

büqtürü  büktürü. qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. 

çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. 

içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. 

kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. 

qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

büqtüz  bükdüz. qulluqçu. xitmətçi.  

büqü  buğu. bilgin. ağıllı. hakim. - bükü bilgə arif. bilgə. ağıllı. 

bilgin. hakim.  
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büqü  bügü. bükü. 1. bağlama. 1. uqdə. 1. fer. cə'd. 1. ovsun. 

arpağ. sehir. - bügü yapmaq: ovsunlamaq. - bügü pozmaq: 

ovsunu çözmək.  

büqü  bügü. bükü. 1. büyü. sehir 1. fəlsəfə. 1. bükə. əjdərha. 1. 

hakim. içli kişi.  

büqü  büğü. büyü.  

büqü  bükü. bıqı. məlal.  

büqüc  büküc. buqçi. bükçi. boğçı. boğuc. yayın künclərin 

bərkitmək üçün bağlanan ip. kiriş. bağ.  

büqücü  bükücü. bügüçü. ovsunçu. arpağçı. sehirçi.  

büqücü  bükücü. bükəc. buğçu. güclü.  

büqüçü  bügüçü. bükücü. ovsunçu. arpağçı. sehirçi.  

büqüçü  bügüçü. büyüçü. arpqçı. ovsunçu.  

büqüçülük  bügüçülük. bükücülük. sehirçilik. ovsunçuluq. arpağçılıq.  

büqüq  bükük. < > buquq < > boğuq. 1. boğurda. boğrad. bükət. 

boğuq qıvrıq nərsə. 1. gizli. gizlin. saqlı. sinsi. kasırılğan. 

tıkıvlı. tüm. tünlü. qatılğan. assırınlayın. astan. astırın. 

astιrtιn. yaşırılğan. yaşırınlı. yaşırın. yaşırun. yuşιrιn. 

bildirməy. oğrun. örtülü. duymadan. çolav. boğun. sıx. 

daldax. darab ( < dar). - bükük yer: orman. ağaclıq. bölgə. 
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1. buxar. bürkük. 1. bükür. kambur. 1. müq. bunqaq. qarı. 

köhnə. əldən düşmüş. ağır. zorba. qatmar. qəliz.  

- beli bükük, büklü: (arxası) çıxıq. qanbur. kanbur. kambur. 

tümsək. əğri. yumru. kəmrik. mühəddəb. - çox işləməkdən 

kambur olmuş. - orasında kamburu vardır. - duvar kambur 

vermiş.  

büqüq  bükük. 1. çolaq. yumaq. yumalaq. kələp. yun, ip kələpi. 

1. yaysıq. yazıq. əzik. 1. bıqıq. bağlı. bənd. mərbut. 1. 

yantaqay. əğri. yan yatmış. bükük.  

büqüq  bükük. 1.bükək. > bucaq (bükmək.). - tatar bucağı: tatar 

bölgəsi. - ocaq bucaq: yer yurd. 1.buruq. bükrük. - beli 

bükük: qurzaq.1.büklə. moslə. moçalə. 1. əğik. devrik. 

devrik. devrək. təvərəq. tövərək. - (əl, ayaq barmaqları 

kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi gedib, içəri doğru 

devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel ağrım düzəldi, yalnız 

qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, yalnız qaq qaldı. 1. 

əğriş. qattaq. qatlaq. qıtlaq. qıttaq. qətdək. qətdəş. 

gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

1.bükülmüş. əğilmiş. əyilmiş. yamrılmış. əğri. kəj. 1.kitmə 

(> kətim (fars)) gizli. 1.qıvrıq. qıvraq. əğri. 1. büklü. bükgül. 
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büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş. məşqul. müştəqil. 1. 

büzük. bükmə. bir yana əğrik, əğilmiş. qıvrıq. əğmə. 

əymə. 1. büzük. bükmə. qalınbağırsağın sonu. 1. büzük. 

bükmə. ürək. cəsarət. 1. büzük. bükmə. bükülmüş. 

əğilmiş. əyilmiş. 1. büzük. bükmə. çiqlə. çillə. əğri. kəci. 

qıyşıq. 

- bükük, qartal dimdikli: qıvraq qaqalı.  

- dışa bükük: qabarıq.  

- beli bükük. iki büklüm. 

- hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, 

yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir: əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. 

qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj.  

büqüq bükük. 1. boğaz. bıqıq. buruq. sıxıntı. dolqun. doluq. 

dolqaq. qıyınlıq. qınlıq. 1. buruş. əğri.  

büqüqlüq  - büküklük ər: boğazı vurlmalı kişi.  

büqüqmək  bükükmək. büküşmək. büzükmək. büzüşmək. çəkilib 

toplanmaq, yığılmaq.  
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büqül  bükül. 1. ürək sıxıntısı, çarpıntısı. 1. ləvazim. əsbab. 1. 

bişman. boşman. peşman. - bükül bolmaq: büküllənmək. 

peşman olmaq. suçunu itiraf edmək.  

büqül  bükül. bükmə. büklüm. 1. şal. şərif. 1. kıravat.  

büqüləmək  büğüləmək. 1.büyüləmək. ovsunlamaq. avsunlamaq. 

1.bürüləmək. büyüləmək. etgilmək. tə'sir edmək.  

büqülən  bükülən. - yatar qalxar, açılıb bükülən köprü: ırqantı köprü.  

- yapraqlarından dolma bükülən bir bitgi: qatır qulağı. 

büqülərəq  - (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, qopunmaq, qırılmaq: 

çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

büqülgən  bükülgən. bükülə bilən. münə'tif.  

büqülləmək  bükülləmək. biçmanlamaq. bişmanlamaq. 

boşmanlamaq. peşmanlamaq.  

büqüllənmək  büküllənmək. biçmanlanmaq. bişmanlanmaq. 

peşmanlanmaq. peşman olmaq.  

büqülmə  bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. 

bükrüm. bükrüb. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. inhina. 1. 

qıvrılma. dolanma.  
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- dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə: 

dolambac. dolamac. dolanı. əğri büğrü. qant qunt. qantın 

quntun. qayta quyta. qanqal. qıvrıc.  

- əğrilib, bükülüb, yönəlirsə: olursa. olmuş olursa. əgər (< 

əğmək). - əgər çağında çatırsa. 

büqülmə  bükülmə. devrim. çevrim. çevrilmə. qatlanma.  

büqülmək  bükülmək. bükülmək. buqulmaq. 1. büklüm büklüm 

olmaq. əğri bükrülmək. cıqıllmaq > çırılmaq ( < cıq. çıq. tıq. 

tuq: bağlı. bərk, iti, bölük olan nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq 

tuq, düğün düğün olmaq. 1. ürək sıxıntısı, çarpıntısı. 1. 

qıyışıqmaq. qıyışmaq. əğilmək. 1. büklənmək. 

qatlanmaq. dözmək. əklənmək. əylənmək. əğlənmək. 1. 

əğilmək. qıvrılmaq. qətlənmək. qadrılmaq. bürülmək. 

burulmaq. çırmalanmaq. qıvrılmaq: çərməlmək. 1. 

kəsilmək. əkilmək. - məni gördü bükdü. 1. burqulmaq. 

bögə durmaq. toplanmaq. yığılmaq. - qoşun büküldü: 

toplandı. - su büküldü. 1. buqulmaq. boğulmaq. bıqmaq. 

doymaq. - o aşdan bükdi. - o mala büküldü. 1. türlünmək. 

dürülmək. yığılmaq. 1. büğənmək. önü büğənərək 

toplanmaq. çoğalmaq. 1. əğilmək. qətlənmək. 
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kəmsəmək. kəmsəlmək. - bük ! kəmsə ! əy !. 1. kükərmək. 

kamırlaşmaq. komburlaşmaq. 1. səkəmək. səkmək. 

şığırmaq: atılmaq. sıçramaq. çalıqlanmaq. dik dik 

atılmaq. 1. bəkinmək. gizlənmək. koğolmaq ( < kov). - 

məni görüb büküldi. 1. qıvrılmaq. 1. yığılmaq. toplanmaq. 

- su büküldü: toplandı. - başına qan büküldü. 1. çevrilmək. 

burxulmaq. burulmaq. dönmək. tovlanmaq. altova olmaq. 

əğilmək. çarpılmaq. çarpazmaq. meyillənmək. çevrilmək. 

ilişmək. tolanmaq. dolanmaq. qırılmaq. qatlanmaq. 

qıvrılmaq. əğrilmək. qırtılmaq. qatlanmaq. çəkilib 

toplanmaq. - iplik, saç, qıl qıvrıldı. - bu kitabın yapraqları 

qıvrılmış. - qıvrıla qalmaq: gəbərmək. 1. əğilmək. 

- ayağı dolandı. - bu köynəyin yaxası qırılmaz.  

büqülmək  bükülmək. bükünmək. 1. toplanmaq. yığılmaq. 1. iti 

sancıdan qıvranmaq. 1. qıvrılıb yatmaq. 1.bel vermək. 

kamburlaşmaq. 1.əğilmək. çarpılmaq. - beli bükülmək: 1. 

qocalmaq. qarımaq. 1. güc duruma qalmaq.1.əğilmək. 

sınmaq. çarpılmaq. çaprılmaq. çaplaşmaq > çaplaşlıq 

edmək. çaplusluq edmək. sırnaşmaq. sürnəşmək. 

yaltanmaq. yaltağınmaq. 1.qıvrılmaq. dönüşmək. 
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döngəmək. dönmək. çönmək. çevrilmək. evrilmək. 

əğilmək. 

- beli bükülmək: qatbük olmaq.  

- geri bükülmək: qağaymaq. qayğarmaq. qəcimək.  

- geri əğilmək, bükülmək: qayışlanmaq > kağışlanmaq. 

qayışmaq > kağışmaq.  

büqülmək bükülmək. 1. qatınmaq. qətlənmək. 1. qıysaymaq. 

əğilmək.  

büqülməmiş  bükülməmiş.olmamış. çiğ. bükülməmiş. əğrilməmiş.  

büqülməz  bükülməz. sabit. - bükülməz gücün var sənin.  

büqülməz  bükülməz. tərs. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. 

tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. 

barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. 

qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz.  

- qolay bükülməz: sərt. bərk. öğkək. örkək. ərkək. erkək. - 

ərkək dəmir. 
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büqülmüş  bükülmüş. 1. burçuq. burçaq. burçaq. burulmuş. 

yuvarlaq. lülə lülə. 1. burılqun. burılğun. burulmuş. 

sancılmış. təyrük. dəğrük. taxruq. təkrük. taxrük. 1. 

bükmə. iğdə. - qıcırı bükmə: dərmə çatma. başdan savma. 

1. xacə. bükin. buruq. ənin. enik. iğdiş.  

büqülmüş  bükülmüş. 1. büklünmüş. burulmuş. burqac. bükük. 

əğilmiş. əyilmiş. yamrılmış. əğri. kəj. 1. qəttənmiş. 

əğrilmiş. - qətdənmiş, əğrilmiş, bükülmüş yün: qatma. 1. 

qıvrılmış qıl, tük, sicim: qarıl.  

- iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, ip: qantıl. qantın. 

qantam. qantama. qatma. 

- çözülmüş, açılmış, işlənmiş, bükülmüş pambıqdan 

düzələn parça: köçgü > çözgü. çözmə.  

- ortadan bükülmüş dirək: dirsək.  

büqülmüş bükülmüş. qatlanqan. bükülü.  

büqülü  bükülü. qıvrıq.  

büqülü bükülü. qatlanqan. bükülmüş.  

büqülüm  bükülüm. büklüm. 1. qat. 1. dolaşıq. burşuq. 1. münhəni. 

hörmə. 1. qurulmuş. hörülmüş.  

büqülür  bükülür. qabili inhina.  
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büqüm  büküm 1. qəzil. tiftih. 1. bir kərədə bükülən, yığılan yun. - 

bir büküm. 1. buqsum. boza. bora. (quyuq, iti, alkollu olan 

içgi). darıdan yapılan bir içgi. 1. boğum. düğün. əqd. 1. 

qohum. 1. boy. çalım. çəlim. əndam. 1. büklüm. buruq. 

tolqaş. dolaş. 1. bükülmüş nəsənin hər bükümü. qat. - 

parça qat yemiş. - ipək qumaş qat yeməz.  

büqüm  büküm. bükləm. büklüm. 1.tay. sarmıq. - büküm büküm 

tay tay. bükləm bükləm. sarmıq sarmıq. 1.duzağ. məhləkə. 

qatalaq. girdağ (> girdab. ). qasırğa. dolamac. tolaq. 

dolaq. 1.qat. (qatlanmaq: qətdənmək). qıvrım. əğrik ( < 

əğilmək: bükülmək). dönəməc ( < dönmək). dalqa.  

- büküm büküm: büklüm büklüm: bükür bükür: dalqa 

dalqa. qıvır qıvır: qıvrım qıvrım.  

büqümsüz  bükümsüz. dobra. doğra. doğru. düz. dolambacsız. 

çapraşıqsız. çaprazsız. qarşıqsız. olduğu kimi.  

büqün  - tarbükün: darboğun. dartığın. çarəsiz, güc, zor, sıxıntılı 

durum. 

büqün - bügün bügeçə: qısa zaman içində.  

- mən anı bügün bügəçə görürgə gərəkmə: mənim onu 
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həmən görməm lazım.  

- bügün bügəçədə: şimdi də. indilikdə. halən.  

büqün  bükün. 1. çəkinmə. insiraf. - işindən bükünməyən. - 

gecişdimdə bükündüm. 1. kor bağırsaq. apandiş.  

büqün  bükün. çəkinmə. 1. pərhiz. 1. sərf edmə. 1. insiraf. 

büqünc  bükünc. 1. # sevinc. 1. kədər. qussə.  

büqüncaq  büküncaq. gizlənpaç.  

büqüncək  büküncək. ( k < > ş ) büşinçək. salxım.  

büqüncü  büküncü. bıqdırıcı.  

büqünlü  bükünlü. insiraflı.  

büqünmə  bükünmə. büzünmə. burunma. qıvrılma. qırqınma. 

istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. 

bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. 

yatsınmama. məmnun olmama.şadlanmama. 

xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. 

razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.  

büqünmək  bükünmək. bağlamaq. - yaravı bükün: bağla. sar.  

büqünmək  bükünmək. bükülmək. bürkrünmək. 1. toplanmaq. 

yığılmaq. 1. iti sancıdan qıvranmaq. 1. qıvrılıb yatmaq. 

1.münsərif olmaq. vazkeçmək. dönüşmək. döngəmək. 
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dönmək. çönmək. insiraf edmək. 1.tümürlənmək. 

dürümlənmək. yumurlanmaq. sarınmaq. qatlanmaq. 

devşirinmək. topnalmaq. 1. münsərif olmaq. vazkeçmək. 

insiraf edmək.  

büqünti  bükünti. (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). 1. qıvırma. 

qıvrıntı. əğrətin. qıyıntı. basdırma. qatlama. - bu yəmşəyin 

qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu tikişin oya (yazı. 

bəzək) kimi tikilməsi. 1. 1. düğüm. uqdə. 1. büküyü olan 

tikiş.  

büqüntü  büküntü. 1. düğüm. 1. dönəməc. gərdənə. viraj. 1. 

bükmənin bıraxdığı iz. 1. büklüm. dürgü. dürmə. dürüm. 

bürgü. buruş. burquş. qıvrım. qıvrıntı. qat. qalaq. 1. 

büklüm. dönəməc. dolamac. viraj. 

büqüntü  büküntü. dolayı. sapaq. viraj.  

büqüntülük büküntülük. çiğərsizlik. uyuşuqluq. yapdallıq. ilgisizlik.  

büqür  bükür. bukri. 1. əğri büğrü. 1. büşür. nigəran. 1. yan. 

tərəf. 1. qıraq. kənar. 1. gor. sin. qəbir. qaranlıq yer. 1. çit. 

hədd. 1. qozbel. büyki. örkəç. kambul. bükük. kambur.  

büqür  bükür. büzür. bürcək. burcaq. dənə. həbb. həbbə.  

- arxası tonqınqı, bükür: quz. qoz.  
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- beli bükür: arxası tonqınqı.  

- bükür bükür: büklüm büklüm: büküm büküm: dalqa 

dalqa. qıvır qıvır: qıvrım qıvrım.  

büqüran  büküran. burşan. pərişan. dağınaq. dart bırt. yağma 

tarac. qarışıq. dardağın. darbadağın. tarımar.  

büqürqat  bükürqat. bocurqat < boğcurqat. sarıyıb yığan təkərlək 

ayqıt.  

büqürmək  bükürmək. düşürmək. endirmək. salmaq. - təğirin bükür: 

düşür. - təxdən bükürən: salan.  

büqürsi  bükürsi. sapan dəmiri. toprağı büküb, ağdaran ayqıt. xış.  

büqürtmək  bükürtmək. əti yarım pişirmək. göy gövərəntini, soğanı 

ot üzrə öldürmək.  

büqüş  büküş. 1. # boşuq. - büküş boşuq: tutuluş qurtuluş. 1. 

büyüş. köşə. kövşə. 1. bükmə eyləmi. bükmək.  

büqüş büküş. buşuc. üzüntü. kədər.  

büqüşli  büküşli. büyüşlü. qövşəli. kövşəli. köşəli.  

büqüşmək  büküşmək. 1. bükmək. qətləmək. qaytarmaq. 1. 

töğüşmək. döğüşmək. boğuşmaq. toquşmaq. qovqa. 

müzaribə. mücadilə.  
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büqüşmək  büküşmək. 1. pusuqmaq. gizlənmək. pusuya girmək. 1. 

tolqaşmaq. dolaşmaq. burquşmaq. əğirşmək. - yun 

dolaşmaq. - qarnım büküşür: dolqaşır.  

büqüşmək  büküşmək. büzüşmək. büzükmək. bükükmək. çəkilib 

toplanmaq, yığılmaq.  

büqüt !  büküt ! 1. doyur !. 1. qurşat !. mahasirələ !.  

büqüt  büküt. ( <. bağ. < bükmək). 1. bağlam. yığın. boğı. 1. 

bulut. qussə. 1. çəmən. dəsdə. 1. inqibaz. 1. bükət. sədd. 

bəd. baraj. bağlanmış suyun özü.  

büqütən  büküdən. bürküdən. büklücə. qapıldan. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

büqütmək  bükütmək. 1. artıqlaması, sarsıdıcı, incidici, aşırı ölçüdə, 

uyqunsuzca dolmaq, doymaq işi. qəlizlənmək. ürəyi 

vurmaq, tutmaq. çiğlətmək. olqun, yetgin olmadan, 

yersizcə işləmək, işlətmək. bıqdırmaq. toxutmaq. tutmaq. 
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doyurmaq. - yağlı yemək büküdər: ürəyi vurar, çarpar. tutar. 

- o məni davardan (maldan) bükdürdü: məni mala dək edd, 

doyurdu. 1. bıqıtmaq. doydurmaq. doldurmaq.  

büqz  bükz > boğz. ürək qaralıq. öykə.  

büqz  bükz. bükəz. bez. bezə. yumru. quddə. ur. çıxın. çıxıntı. 

əğinc. 

bülbül  - bülbül dişi: incə oya (nəxşə. həkkaklıq) çeşiti.  

- bülbül kimi oxumaq: axıcı biçimdə oxumaq.  

- bülbülün çəkdiyi dili bəlsı.  

- bülbülün ötməsi: çiləmək. 

bülbül  bir çeşit bülbül. bögürdək. böbürdək. samurqaq. - puç 

puç ötər samurqaq. - bir çeşit bülbül: bögürdək. böbürdək.  

bülçəq bülçək. qurd balası.  

büləq bülək. bilək.  

bülqə bülgə. bölkə. bölgə. ölkə. ülkə. ülgə.  

bülmək  bilmək. bacarmaq.  

bültə  dəmət. dəsdə. top.  

bültürqü büldürğu. 1. kəkələmə. 1. düzənsiz. qarışıq.  

- tili büldürgü edmək: kəkələmək. 
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bültürmək büldürmək. dili dolaşmaq. qonuşamamaq. kəkələmək.  

- əsirgəndən tili büldürədi: sərxoşluqtan dili dolaşir.  

bülü  - gə bülü bülü: gə bili bili: qəl bili bili: toyuq çağırma ünləmi, 

səsi.  

bün  şorba.  

bünbəst  çıxmaz yol: çıxmaz.  

bünqü  tos atmaq. qafa vurmaq.  

bünrəşmək  münrəşmək. manraşmaq. kükrəşmək.  

bür  (pür < > tör ) tumurcuq. pöhrə. budaqda buran, çıxan, 

cücərən təzə yapraqlar. gunça.  

büratə büradə. torpı. hər nəyin oğuntusu. - qızıl, dəmir torpusu.  

bürc  - həməl bürcü: qoçaç. qoçvan.  

bürc 1. öcək. 1. örküc. çağar. barı. minarə. 1. ükək (. < > y ) 

yükək. minarə.  

bürcə  baca.  

bürcəq  bürcək. 1.burcək. böcək. bücək. mücək. murcək. qurtcıq. 

1.burcaq. bükür. büzür. dənə. həbb. həbbə. 

- mağaşar, bürcək, hibubat satan: qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac.  
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bürcəq bürcək. birçək ( < burulmuş). 1. bürtük. dənə. dən. qum. 

xal. - ağ birçək: ağ dənli saç. 1. boqul. dənə.  

bürç  bucaq.  

bürçə qans  kəkik.  

bürçə  bürçək. 1. qurt yavrusu. 1. saç qıvrımı. 1. birə. - bürçə ot: 

papatya. 

bürçəq bürçək. bürçə. 1. qurt yavrusu. 1. saç qıvrımı. pərçəm. 

kakil. 1. birçək. 

bürçəqləmək bürçəkləmək. pürçəkləmək. arxadan, kəllədən çıxan 

artıqlama tük. pərçəm, birçək buaxmaq. pürçükləmək. 

birçəkləmək. pərçəmləmək. kakilləmək. yallamaq. - at 

bürçükləndi.  

bürçəqlənmək bürçəklənmək. birçəklənmək. pərçəm, kakil, yal 

çıxarmaq.  

bürçüq  burçıq. pərçəm. yanağa, duluq tuluğa (doluğa, şəqiqəyə) 

düşən sarkaq qıvrıq saç.  

bürçüq bürçük. 1. tumurcuq. tomurcuq. sürgün. 1. top. dənə. 1. 

dəridə araya gələn qabartılar, töküntülər. 1. bucaq. qüşə. 

çat. sat. künc. burış. burc. bulunq. poçmək. cünğk. 

- bürçük edmək: tomurcuqlanmaq. sürgün vermək.  
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bürçüqlənmək  tomurcuqlanmaq. sürgün vermək.  

bürçüqlü  tomurcuqlu.  

bürə  1. birə. 1. bürgə. çevrəsi ağacla çevrilmiş, yüksək, çıplaq 

yer. 1. sır. güzgünün arxasına vurulan boya.  

bürəhnə  tərcək. lüt. çıplaq. yaşmaqsız. örtüsüz. pərdəsiz.  

bürəq  bürək. bükə. peçə. peçək. biçək. - ayaqsız bürək: ayaqsız 

peçə: ayaqsız biçək: ayaqsız bükə: kəfən.  

bürəq bürək. 1.börək. 1. bürgə. türük. türgə. türək. geyim. 

- ətəqin bürək başında qayırmaq: qafqas ərkək paltarının 

ətəklərini qıvıraraq böğrünə soxmaq.  

bürq bürk. 1. bürkə. ton. kürk. 1. bük ( > puş). coşun. zireh. 

bürqan  burkan. yanardağ. vulkan.  

bürqan  fürxan. sənəm. büt.  

bürqə  bürgə. bürkə. 1. bürküt. bulut. - qara bürkə bürüdü. 1. 

böyrək ( < bükürək. boğrək). bürkə. burulmuş ətli xəmirli 

qatmar çörək. kek. şirni. 1. burqi. içi boş dövrəsi girdə 

həlqə çörək. 1. kəpənək. burka. yilkəgə salınıb geyilər. 1. 

kəklik. 1. bağış. hədyə. 1. bürə. çevrəsi ağacla çevrilmiş, 

yüksək, çıplaq yer. 1. burqa. 1. bərkə. qamçı. 1. hər bir 

nərsənin bürükü, bürülmüşi. 1. birə. noxud, ləpə kimilər. 
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1. buruq. səfeh. - bürqə kişi: bir yerdə durmayan. zəvzək. 

daşqın kimsə. 1. burqa. bürküt. örtük. pərdə. pəçə.1. 

bürək. türük. türgə. türək. geyim.  

- bürgə kişi: zəvzək. bir yerdə durmayan taşqın kimsə. 

bürqə  bürgə.> puşə. dayuq. dosyə. pərvəndə. 

bürqə  bürkə. burka. məqnəli çadıra. 

bürqə bürkə. bürk. ton. kürk.  

bürqəc  bürkəc. bücə. büci. bükəc. döndərmə. devirmə. 

ağtarma.  

bürqəctmək  bürkəctmək. bücətmək. bücitmək. bükəctəmək. 

döndərmətmək. devirtmək. ağtarmatmaq.  

bürqəq  bürgək > püşək. əsgi. - körpə uşaqlara bağlanılan əsgi, 

bürgək, püşək: höllük. öllük. şehlik. yaşlıq. nəmlik. çimlik. 

bürqəq  bürgək. 1. > puşək. pampers. bağırdaq. 1. çırmaşıq. 

piçək. dırmaşıq. 1. türkəm. türkək. buxca.  

bürqəq  bürgək. 1. bürgü. çulqa. 1. büzgək. bürür. büzür. bezir. 

noxud kimi dənələrə verilən ad.  

bürqəq bürgək. burcuq. qın. bəzilyə kimi göylərin dənəsi. lobya. 

fasulyə.  

bürqələn  bürgələn.dolanyan. dolanan.  
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bürqələnmək  bürgələnmək 1. öfkedən birə kimi sıçramaq. 1. 

pirələnmək.  

bürqəmək  bürkəmək. tikmək. bükmək.  

bürqəş  bürkəş. örtmək. qaplama.  

bürqəv  bürkəv. himayə.  

bürqlü  bürklü. bürküt. bulanıq. bulutlu. qapalı. - qapalı hava. - 

qapalı göy.  

bürqmək  bürkmək. qapaylamaq. qapavlamaq. qapamaq. 

gizləmək. saxlamaq.  

bürqmək  bürkmək. saçmaq. sərpmək. bir kərədə sərpilən su yada 

sıvı.  

bürqrünmək  bürkrünmək. bükünmək. tümürlənmək. dürümlənmək. 

yumurlanmaq. sarınmaq. qatlanmaq. devşirinmək. 

topnalmaq.  

bürqü  bürgü.1.bürgək. çulqa. 1.dürgü. dürmə. dürüm. buruş. 

burquş. büklüm. büküntü. qıvrım. qıvrıntı. qat. qalaq.  

bürqü  bürkü. sandıxana. - bürkü yer: qapalı yer. xəfəng.  

bürqüc bürgüc. çiçək sulamaq üçün süzgəçli kova. abpaş.  

bürqüq  bürkük buxar. bükük.  
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bürqüq  bürkük. - bürkük, şişik: pustan. > postan (fars). bastan. 

boqstan. yelin. əmcək. 

bürqülmək  bürkülmək. burtılmaq. burtuq olmaq. buruşmaq. 

turşulmaq. burulmaq. sapaşmaq. yolundan çıxmaq. 

əğrilmək. caymaq. - əlim sapaşdı.  

bürqünmək  bürkünmək. qapıyaşmaq. qapayışmaq. qapayınmaq. 

gizlənmək. 

bürqürmək  bürgürmək. 1. tutulmaq. bürünmək. - göy bürgürdü: göy 

tutuldu. - yeddi qat göy. 1. börqürmək. pürkürmək. 

burqurmaq. bürümək. nərsəni nərsəylə çulqamaq, 

bürümək. - göy bürkürür: göy bulutla büründü, tutuldu. - 

parçanı yağa bürküt. 1. büdrəmək. burulub, pürküb, 

püsgürüb sıçramaq. daşlanmaq. - üstümə su bürkürdü: 

daşlandı. 1. nərsə yolundan çıxmaq. çaşmaq. - düz yoldan 

bürküb batıdı. 1. tökülmək. calanmaq. - toprağa su 

bürküdü: calandı. 1. axmaq. nərsənin gəlməsi, buruması. 

- burnumdan qan bürküdü.  

bürqürmək  bürkürmək. bükmək. tümürləmək. yumurlamaq. 

dürümləmək. sarmaq. qatlamaq. devşirmək. toplamaq.  

bürqüş  bürgüş > puşiş. qabıq. 
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bürqüşmək  bürküşmək. çatallaşmaq. budaqlanmaq. qollanmaq. 

dallanmaq. işgilləşmək. müşgülləşmək. pürüzlənmək. - iş 

budaqlandı.  

bürqüt  bürküt. 1. bağış. hədyə. 1. qartal. 1. tucar. tusar. tutuq. 

bulut. çanıq. çalqun. çalnuq. çalıq. bulanıq. dumanlı. 

pozuq hava. 1. tutqun. tutğun. kədir. 1. bürqə. bürgə. 

burqa. örtük. pərdə. pəçə. 1. dovşançıl. 1. burqut. börküt. 

börüküt. bırqıt. qartal. 1. bürklü. bulanıq. bulutlu. qapalı. - 

qapalı hava. - qapalı göy.  

bürqüt  bürküt. bürküt. bürüt <> bulut. - bürütlü hava: bulut hava. 

bürqüt  bürküt. sönük. soluq. qaba, iti olmayan. ışıqsız. mat.  

bürqütən  bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

bürqütmək  bürkütmək. burutmaq. bürütmək. buğu yüksətmək. 

buğlandırmaq. qoxutmaq (iy).  
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bürqüvçü  bürqüvçü. mürsif. savurqan.  

bürqüz  bürgüz.yuğunandan son, quylanan böyük hovlu.  

bürləmək  1.çullamaq. 1.bürəmək. bürümək. qaplamaq. sarmaq. 

sarıb örtmək.  

bürlənmək  bürənmək. bürünmək. qaplanmaq. sarınmaq. sarılıb 

örtünmək.  

bürmə  1. bükük. 1. don. torba kimi nərsələrin ağı.  

bürmə  bürüm. dürmə. qapallama. kavallama. qatlama.  

bürmək  bürümək. 1. qalxmaq. açılmaq. çıxmaq. yayılmaq. 

qapsamaq. örtmək. sarmaq. - nədə böylə tüt burur. - ətir 

burur. - su bürüdü: su qalxdı. su buğladı. - gözünü qan 

bürdü. 1. büzmək. burmaq.  

bürsüqün  birisigün.  

bürt  ( < bürüyən). qapus ( > kabus). qarabasma. - məni bürt 

basdı.  

bürt  cupar. yupar. yıpar. ətir. gözəl qoxu. parfın.  

bürtiv  pörtmək. börtmək. qabarmaq.  

bürtüq  bürtük ( < burulmuş). 1. bürcək. birçək. dənə. qum. - qum 

bürtük: qum dənəsi. 1. noxud, ləpə kimi yemişlərin gənəl 

adı. hibubat. 1. dənə. gözdə çıxan arpacığ. itdirsəyi.  
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- buday bürtüq: büğday dənəsi.  

- qum bürtük: qum dənəsi.  

bürtüq  bürtük.alaçıq.  

bürücü  burcu. burucu. gözəl. dilmə. diləm. gözəl qoxu.  

bürücümək  burucumaq. burcumaq. gözəl qoxlamaq, qoxu yaymaq.  

bürüq  bürük. bağlam. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. ambalaj. 

yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. örtü. örtüc. 

örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. 

paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. sarqı. köynək. gömlək.  

bürüq bürük. buruq. 1. uçqur. torbanın ağzın bağlayan boğac. 

1. şalvar uçquru kimi nərsələrdə bulunan yuvar - laq ip. 

ipliqlər.  

bürüqən bürügən. qaptan.  

bürüqmüş bürükmüş. sarsımış: < sarqmaq. sallanmaq ) pürsümüş.  

bürüləmək  büyüləmək. büküləmək. etgilmək. tə'sir edmək.  

bürülmə  büzülmə. çatma (göz).  

bürülmək  < > dürülmək. bağlanmaq. bitirmək.  

bürülmək 1. burulmaq. yörgənmək: örtünmək. 1. buruşturulmaq. 

bükülmək.  
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bürülmüş  buyra. qıvırcıq. qıvrılmış.  

bürülmüş  bürüm. qatlanmış. burumlu. burulmuş. bürülmüş. 

bürüm  burum. 1. bürmə. qatlama. 1. burulmu. bürülmüş. 

qatlanmış.  

bürümcək  burumcaq. qozalağa, qozaya bənzər yumalaq nərsə.  

bürümcək  burumcək. qoza kimi burulmuş nərsə. yumaq.  

bürümcəq  bürümcüq. tül. tənzif.  

bürümcüq  bürümcük. bürüncük. işlənməmiş, çiğ, xam ipək. bundan 

toxunmuş incə toxunma. tül. tənzif. 

bürümə  1. qapma. qapalı. başdan sovma. önəm verməksizin. 1. 

içaçsız. təfsilatsız. təfərrüatsız. topdan yapış.  

bürümək  1. bürəmək. bürləmək. sarmaq. sarıb örtmək. qaplamaq. 

- duman bürümək: 1.yox olmaq. görməz olmaq. 1.qarışmaq. 

qatışmaq. 1. enmək. yenmək. qaplamaq. qapamaq. 

örtmək. qapamaq. qamamaq. basmaq. basramaq. - çən 

endi. - qaranlıq enmişidi, qurd payın yenmişidi.  

bürümək 1. burqurmaq. börqürmək. bürkürmək. pürkürmək.1. 

burtamaq. qurşamaq. 1. çörgəmək. sarmaq. 1. iylənmək. 

qoxumaq. bulamaq. buramaq. dürdələmək. 1. qapamaq. 
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qaplamaq. sarmaq. - ortalığı sis bürümüş. - duman (tüstü) 

gözlərimi bürüdü. - başını tul ilə bürüdi.  

bürüncək 1. barama. ipək böcəyinin qozasının təli. çiğ ipək. böylə 

ipəkdən yapılan incə bez. 1. incə parça. 1. ləçək altı. 

məqnə.  

bürüncəq  buruncək. küncək. burcaq. burac.  

bürüncüq  bürümcük. işlənməmiş, çiğ, xam ipək. bundan toxunmuş 

incə toxunma.  

bürüncüq bürüncük.1. büvə. böcə. 1. örtük. pərdə. duvaq. girdək. 

gərdək. şərşəv. çərşəv. toxuq. 1. örtüü. sağuc. 1. ipəkdən 

yapılmış şal.  

bürünmə  örtünmə.  

- özünə bürünmə: çevrəsindən uzaqlaşma. qaçış. 

bürünmək  1.bağlanmaq. geyinmək. tutunmaq. görnüş, zahir almaq. 

- indidə gerçək kimliyin büründü. 1.bürənmək. bürlənmək. 

qaplanmaq. sarınmaq. sarılıb örtünmək. 

bürünmək  sarınmaq. bağlanmaq. quşanmaq.  

bürünmək 1. çörgəlmək. sarılmaq. dolanmaq. 1. sarılmaq. 

örtünmək. - qardınlar bürünsün.  
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bürür  büzür. bezir. bürgək. büzgək. noxud kimi dənələrə 

verilən ad. mağaşar. 

bürüş  görnüş. zahir. örtü. örtük. qapanca. geyim. qapsaq. 

tutuş.  

bürüşmək  1. qarımaq. qatımaq. küykəmək. kirimək. yığışmaq. 

küykirib oturmaq: bükülüb oturmaq. 1. yuvarlaq nərsə 

tikməkdə yardım edmək.  

bürüştə  bürüşdə. qıtır qıtır. 

bürüt  <> bulut. bürküt. - bürütlü hava: bulut hava. 

bürütmək  burutmaq. bürkütmək. buğu yüksətmək. buğlandırmaq. 

qoxutmaq (iy). - od aşıcnı bürütdü: od aşı qaynatdı, buğlatdı. 

1. sasıtmaq. sasıq, pis qoxu buraqmaq. - oğlan burutdu.  

büryə  ( < bürümək). xalı. qalı. palaz. fərş.  

büs  bəs. artıqlığı, bərkliyi vurqulayan ön ək sözü. - bəs bəlli. - 

büs bütün.  

büsat  döşük - döşük qurub çal çağır baş aldı.  

büsbütün  1. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. 

bitləyin. bitmin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. 

qapmın. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. topdan. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

kamilən. tamamən. təkmilən. 1. həpdən. tamamiylə. 

tamamilə. bütün bütün. mükəmmələn. bütün. qap. qab. 

tam. 

büsbütün 1. arıq. teyxa. tükəl. tamam. tamamən. lap. 1. başabaş. 

1. başbütün. tümüylə. bütüniylə. tamamiylə. bütün bütün. 

başgötər. bütünüylə. hamısı. birdəmqə. birtəm. 1. 

tamam. arıq. teyxa. lap. 1. bütünü. tüqəli. tükəli. tükəlüli. 

tokı. qamı. hamı.  

büsqə  büskə. küsgə. bükmə. düzmə. tükmə. kütmə. töpmə. 

dəmət. təmət. tümət. tümək. taxma. sapma. sabba. bağ. 

bağıq. bağıt. bağat. bağça. bağma. boğça. boğma. 

kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

büsqəç  püşqəl. çörək. yufqa. pidə kimi incə əkəmək.  

büsqü büskü. püsgü. pılıpırtı.  

büst  qarçaq. yarım heykel. təndis.  

büstəli  püstüli. qarapazı.  

büstəlik  qara pazı. püstüli.  

büsüq büsük. pişik. çətük. kədəncə. kədi.  

büsün  bütün. 1. təkmil. qapu qapaca. - büsün kişi. 1. qapama bir 

qapı, bir nəyin içində olanın həpsi. bütün takımı ilə. tüm hey'əti 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2700 

ilə.  

- məktəb qapaması: məktəbin tam ekibilə sıralanma, bunun 

alayı, numayişi.  

büsürəmək  bəğənmək. xoşuna gedmək. məmnun olmaq. minnətdar 

qalmaq.  

büsürəv  minnət. şükran. təşəkkür.  

- büsürəv edmək: minnəttar qalmaq.  

büsürəvsüz edmək  umusamamaq. boş vermək.  

büşinçək  ( ş < > k ) büküncək. salxım.  

büşmək  puşmaq. beşmək. bükmək. bıqmaq. sıxılmaq. can 

sıxılmaq. usanmaq. - işdən büşüb dardıq: bezdik.  

büştəmək  buştamaq ( ş < > k) büktəmək. 1. bükülüb bərkimək. 

tündləşmək. qəkizləşmək. 1. bıqmaq. doymaq. incimək.  

büşüq büşük. püşüq. ( < bük). bükük. 1. pusu. püsü. gizlək. 

kəmin. 1. can sıxıntısı. - sevinc büşük. - büşük büşmək: 

kədərlənmək. qussələnmək.  

büşülmək  nigəran qalmaq. canı sıxılmaq.  

büşür  bükür. nigəran.  

büşürmək  nigəran qoymaq. can sıxdırmaq.  
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büt  1. burqat. yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. 

balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. 

daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. 

anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. heykəl. micəssəmə. 

abidə. 1.büt. çapıt. 1.bot. qorcaq. qurcaq. qurçaq. 

göyçək. sənəm. idol. heykəl. 

büt  1. gənəl. umum. (yumum). 1. onqun. 1. bük. heykəl.  

bütə  bitə. 1. bütün. tamam. - naxoşluğ dünyanın bütə yerin 

bürüdü. - bütə gözəl bir qız gördüm. - yaşayış bütə gözəldi. 1. 

budaq. 1. bütünlük. 1. çox. çoxluğu yetirən söz. - bütə 

bütə yeməklər qoyulmuşdu. 1. çox. öküş. - bütə sürə 

dözdüm: çox zaman. - bütə uzun. - bütə qıssa. - bütə iyi. - 

bütə çılpaq: tamam lüt.  

bütəmək  çinqarmaq. dipləmək. nərsənin bütün, kökün arayıb 

araşdırmaq. doğrulamaq. təhqiq edmək.  

bütən  ərəkşə. başqa. bölək.  

bütənə büdənə. bir bıldırcın türü.  

bütənəq - büdənək südənək: çuxurlu tümsəkli.  

bütəv  bütün. düz.  
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bütiq büdik. büzik. büdik. 1. budqa. budda. ayağ döyüb bud 

oynatmaq. oyun. oynama. təpsi. rəqs. oynayış. zıplayış. 

1. büyü. yat. cadu.  

bütimək büdimək. buddamaq. ayağ çalıb təprəşmək. oynamaq. 

raqs edmək.  

bütqə bütgə. ( < buta. ). buta buta olan bitgilər.  

bütqərmək bütkərmək. bitirmək.  

bütqü bütkü. 1. < > büktü. ( < bük) bükük. boğ. pox. uşağ dilində 

xıx sözü. - bütgü varmı: əxin varmı. 1. bitqi.  

bütləyin  bütülün. bütlün. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. 

yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

bütlün  bütülün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. 

bitmin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. 

yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bütmək  1. inanmaq. bir nərsəyə inanmaq. razı olmaq. 1. 

yaratılmaq. tamılmaq. tanımaq. qonmaq. iqrar edmək, 

olmaq. isbatlanmaq. - o borcunu bütdü: qondu, borclu 

olduğun tanıdı. - alımızı bütün: alacağızı tanıqlayın. 

isbatlayın. 1. səs qısılmaq. alçalmaq. 1. borcu, alacağı 

gərçəkləşmək. yaranın başı qapanmaq. 1. sona ərmək. 

yox olmaq. 1. bir nərsəyə inanmaq. iqrar edmək. 1. 

bitmək (nəşvü nəma). yaratılmaq. doğmaq.  

bütmiş  1. (yara) bitmiş. yetmiş. qapanmış. iyiləşmiş. 1. yetmiş. 

qapanmış. iyiləşmiş (yara).  

bütnü  bütünü. hamısı. tükəl. tümü. tamamı. cümlətən.  

bütövləmək  butqarmaq. bitirmək. bağlamaq. inbatlamaq. 

yetişdirmək. qovuşdurmaq.  

bütrək  büdrək. tayılğac. tayrıncaq.  

bütrəmək  büdrəmək. - dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, 

yaslanmaq, büdrəmək. yanılmaq. yaynılmaq. qayğılmaq. 

qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. 

qanğrılmaq. qanrılmaq. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə 

ağrı girdi. - atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq 

böyüdükcən düzəlməkdənsə qayrışır.  
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bütrəmək  büdrəmək. burulmaq. tayılmaq. taymaq. caymaq. 

çaşığmaq. çaşqınmaq.  

bütrəmək büdrəmək. bürkürmək. burulub, pürküb, püsgürüb 

sıçramaq. daşlanmaq. çaşmaq. tasımaq. endirikləmək. 

çovmaq. qaymaq. caymaq. taymaq. yıxılmaq. sümülcümək. 

sürüşmək. sürçəmək. yuvarlaqnaq. tökəzimək (tökülmək). - 

üstümə su büdrədi: daşlandı. - ayağım büdrədi: züvdü.  

bütrətmək büdrətmək. burxutmaq. bürkütmək. dığırlayıb endirmək. 

buraxmaq. - ucadan büdrəyənlər: bükülənlər: yuxarıdan 

düşənlər.  

bütrüşmək  1. bax > bütrüşmək. 1. mahakimə olmaq. 1. şahit 

gətirmək. 1. pütrüşmək. pıtraşmaq. bütrüşmək. 

butraşmaq. burtuşmaq. dalaşmaq. dartışmaq. qolları, 

dalları birbirinə girişmək. tanıqlar gətirib birin danmaq.  

bütrüz  bosdan.  

bütsəmək  bitişmək. yaranın düzəlməsi. bitməyə, bütünləşməyə, 

qurtulmağa, iyiləşməğə yaxlaşmaq, yaxınlaşmaq.  

bütüq  bütük. bitik. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. 

tutuş. boydan baş. kəmallı. mükəmməl. kamil.  
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bütüqe bütüge. bütükə. 1.patlıcan. 1.baqlacan. paxlacan. 

badımcan. patlıcan.  

bütülün  bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. 

yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

bütün bütün  hamısı.  

bütün  bitik. bütük. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. tutuş. 

boydan baş. kəmallı. mükəmməl. kamil. 1. büsbütün. 

qap. qab. tam. 1. hamı. tamı. qamu. qapu. tamu. 1. 

qapac. qapat. qapam. həp. tüm. tümlə. tamam. - ölkənin 

qapatı ayağa qalxdı. - bu toplumun qapacı: bu yığının hamısı. 

- qapat işçilər birləşin. 1. tamamı. tümü. tümləsi. qapacı. 

qapatı. qapamı. həpsi. 1.tamamiylə. həp. cəmiən. 

bilcümlə. cümlətən. tam. kəsin. mütləq.1. tam. əksiksiz. 

1. parçalanmamış. 1. bir, tək parça. 1. tamam. təkmil. 1. 

tamamiylə. 1. toplam. yekun. 1. bilimum. bilcümlə. imum. 

həp. tümcə. cümlə. məcmu. cümlətən. tüməcin. həp 

bərabər. cəmə'n. birlik. cüzi'tam. - bütün gücüylə: var 
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gücüylə. çala pala. 1. birlik. vahid. 1. tam. əksiksiz. 1. 

parçalanmamış. 1. bir, tək parça. 1. tamam. təkmil. həp. 

hamısı. tamamı. bilcümlə. birlik.hammısı. tamamı. 

imumən. - bütün bütün: büsbütün. tamamilə. mükəmmələn. 

- bütünləyin böləgin: kandan azdan. külli cüzi. 1. tamamiylə. 

1. toplam. yekun. 1. bilimum. bilcümlə. imum. 1. birlik. 

vahid. - bütün bütün: bütüniylə. tamamiylə. 1.tutarlı. 

dəngli. dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. 

muvazinəli. uyqunuşlu. çəlşiksiz. çəlişiksiz. çəlişksiz. 

çalşıqsız. sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri mütənaqiz. 

1.tam. birtikə. birparça. təkpara. əksiz. 1.küll. - bir 

bütünün bir tikəsi: tikəl. dikəl. cüzi'. qismi. 1.dolun. dolqun. 

birtikə. tikəbir. balqıç (balıq kimi bir tikə olan). - dolun 

duvar.  

- ("əlli" "yüz" kimi). yuvarlaq, bütün sayı: dalya. 

- bütün bütünə: bütün olaraq.  

- bütün bütün: bütüniylə. tamamiylə.  

- bütün gün: günboyu. gün boyunca.  

- nərsənin bütünlüyün aparmaq: pozmaq. oğalamaq. 

xırdalamaq.  
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- bütün olmayan: qopuq. qırıq.  

- olanın bütünü, tamı: həpi tomu. olduğu. 

- büsbütün: bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. 

bitləyin. bitmin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. 

yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. topdan. kamilən. tamamən. 

təkmilən.  

bütün  büsün. bütə. ( < 1. bitin. < bit. bitirmək. but. dolu. tama. 1. 

butav # buta ). 1. cüm. tüm. tum. tolum. tam. tüküz. 

tamam. mükəmməl. kamil. 1. qamuq. qamur. asru. əsrü. 

həp. hamı. ammə. 1. bitin. toqmar. toxmar. 1. doğru. düz. 

dürüst. arın. ləkəsiz. təmiz. səhih. - çin bütün kişi: işəncli, 

güvəncli, dos doğru kişi. - bütün umlu, qança qulsa, olturur: 1. 

yarığı olmayan. düzük. kamil. sağlam. - bütün yarmaq: 

sıyqalanmayan, sağ para. 1. barça. həp. qamu. həpsi. 

qamuq. 1. yumqınka. toplu olaraq. topdan. həp birdən. 

üstü üstə. ümdə. umumi. 1. teyxa. tinik. tüm. düm. tum. - 

bütün bütün sərxoş. zır kefli: cılğ əsrük: çulq əsgürük, əsrük. 1. 

təkmil. qapu qapaca. - büsün kişi. 1. qapama. qapu 

qapaca. bir qapı, bir nəyin içində olanın həpsi. bütün takımı 
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ilə. tüm hey'əti ilə. - məktəb qapaması: məktəbin tam ekibilə 

sıralanma, bunun alayı, numayişi. 1. həpsi. həp. top. - topu 

gəldilər. topunu gördük. - gözəllərin topuna qurban. - topun 

sən götürdün, bəs bizə nə qaldı. 1. som. içi dolu. kamil. kofu 

kafı olmayan. - som kişi. - som gümüş. - som altın. 1. bərk. 

qurs. tüm. 1. bütün olan nərsə. təxdə. yalıt. enli. həp. 

bütünlük. yapa. yaba. köb. həp. tüm. tam. cümlətən. 

qamu. hamı. dükəli. tükəli. yəmə. yinə. yenə. həp. 

tamamiylə. dahi. ləkəsiz. arın. təmiz.  

- qamu aləm. 1. balaq. tamam. kamil. əksəksiz. kamil. 

yamasız. yambar. yampar. tamma. tüm. olduqca. 

tamam. tüküz. düküz. tüqəli. dükəli. həp. - yambar 

sayqandı: çox gözəldi. - doğru bütün olmayan: yalan yanlış. 

qırıq quruq. xətalı səhvili olan. 1. çox. çoxluğu, cürbə 

cürlüyü yetirən söz. bütünlük. qamağ. tüm. tam. yonat. 

əksiksiz. qusursuz. yapa. yaba. həp. - naxoşluğ dünyanın 

bütə yerin bürüdü. - bütə bütə yeməklər qoyulmuşdu. - bütə 

gözəl bir qız gördüm. - yaşayış bütə gözəldi. - bütün bütün: 

başbütün. tümüylə. bütüniylə. tamamiylə. büsbütün. başgötər. 

bütünüylə. hamısı. 1. bitişik. bitişmiş. izi düğünü olmayan. 
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kəsik qırıq olmayan. dolu. olqun. barça. som. tüm. tom. 

tam. tamam. həp. but çıxmaq: başarmaq. qutarmaq. 1. 

azad. azat. bütün boyu: azat boyu. bütün gün: günüzün. 

gün boyunca. 1. topdan götürü. qabal. 1. düz. əmin. 1. 

sağ. sağlam. tam. savlay. sağday. tamam. tamamən. 

tamamən. həp. taza. tamamiylə. qayət. pek. tügəl. 

tamamən. - bütün olaraq:savdan ( < sağ: bütün). tam 

olaraq. - bütün olaraq: qutrumullay.  

bütüncə  bitəmi. bütünlüyüynən.  

bütüncül  inhisarçı.  

bütünçü  hamıçı. bütünü, tamı istəyən.  

bütünçül  totaliter.  

bütündə  tamamən.  

bütünə  - bütün bütünə: bütün olaraq.  

bütünləmə  1. tamamlama. ikmal. 1. təcdid. kilası keçənməyənlər 

üçün açılan sınav, imtahan. 

bütünləmək  (tib < metatez > bit) dibinləmək. dibin aramaq. gərçəkliğini 

aramaq. dibləmək. araştırmaq.  

bütünləmələnmək  tamamlanmaq. ikmal edilmək.  
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bütünləməli  təcdidi. kilası keçənməyib, başqa sınava, imtahana 

girməsi gərəkən oxucu, tələbə.  

bütünlər  tamamlayan. tümləyən. mütəmmim. ikmal edici.  

bütünləşmə  ənteqrasyon. inteqrasyon.  

bütünləşmək  bir olmaq. birləşmək. toplanmaq. ictima' edmək. 

kəsişmək birləşmək. birləşib qaynaşmaq. ənteqrə, 

inteqrə olmaq.  

bütünləştirmək  birləşdirib qaynaştırılmaq. ənteqrə, inteqrə edmək.  

bütünləyin  1. bütülün. bütlün. bütləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

bodun. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. 

yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən. 1. varısı. hammısı. 

kolliyyeye. hammısı. barı. külli. 

bütünlük  tamamlıq. tümənlik.  

bütünlüq bütünlük.1. bütün. qamağ. tüm. həp. yapa. yaba. 1. 

əkməl. kəmal. 1. həp. bütün. yapa. yaba.  

bütünmək  iqrar edmək. - alımızı bütün: alacağızı tanıqlayın. isbatlayın.  

bütünsəl  tüməl. külli.  
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bütünü  bütnü. 1. hamısı. büsbütünü. tüqəli. tükəli. tükəlüli. tokı. 

qamı. hamı. tükəl. tümü. tamamı. cümlətən. 1. tümü. 

barça. varça. varısı. həpisi. hamısı. qamısı. tomarı. 

tumarı. tamamı. tamı. tümü. kamilən. 1. barça. baraç. 

barıç. 

bütünü  hammısı. qala qala. qalsa qalsa. çox qalsa. ən uzağı. ən 

çoxu. ən sonunda. olub olacağı. həddəksər.  

bütünüylə  1. başdanbaşa. tamamiylə. tamamilə. əksiksizin. 

nuqsansızın. 1. dibələk. dibə dək.  

bütünüylə  büsbütün. başbütün. tümüylə. bütüniylə. tamamiylə. 

bütün bütün. başgötər. hamısı.  

bütür bütür  qabar qabar. - ovcunun içi bütür bütürdü.  

bütür büdür südür. təkiz yok. yılmanaq yok.  

bütürək büdürək. boş.  

bütürəmək büdürəmək. büzürmaqş. yerindan olmaq.  

bütürmek  {bax > bitirmək. pötürmək}. 1.doğrutmaq. düzəltmək. 

sağaltmaq. inandırmaq. mütəqaid edmək. isbat edmək. 

tanıqlatmaq. alacağını tanıqlamaq. müstənədləmək. 

sabit edmək. 1. alacağını tanıqlamaq. isbat edmək. 1. 

sağlam duruma qoymaq. 1. ispat edmək. 
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bütütmək büdütmək. oynatmaq. büzütmək.  

bütüv  dolu. bitin. kəmsiz. kamil.  

büvet  bükət. baraj. sət.  

büvə  1. böğ. böq. bir çeşit örümcək. 1. böcə. bürüncük. 1. 

bügəlik. bügə. büy. büyə. bir çeşit ağılı örümçək. 1. soğur 

çiban: sığırsinəği.  

büvə  büğə. büğələk. büvələk. bövələk. böğ. ağılı hörümcək 

çeşiti. 

büvələk  bövələk. büğələk. büvə. büğə. büvə. - iri büvələk çeşiti: 

əğricə. 

büvültəmək büvüldəmək. böğürmək.  

büvültəv büvüldəv. böğürtü.  

büy  büyə. büvə. bir çeşit ağılı örümçək.  

büycü  sabay. baxıcı. falcı. fala baxan.  

büyə  büy. büvə. bir çeşit ağılı örümçək.  

büyiq büyik. büzik. büdik. 1. oyun. oynama. təpsi. rəqs. 1. 

büyü. yat. cadu.  

büyqi büyki. qozbəl. bükür. örkəç. kambul.  

büyrəq büyrək. böbrək.  

büyri  - əyri büyri: ayqırı ərqiri.  
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büyü  bağı. büğü. cadu. bətçik. arpağ. gözbağı. sehr. çam. çal. 

çat. çatu. cadu. çata. qam. ovsun. gözbağı. sehr. 

büyü  büki. büci. { < bükü ( < bükmək): bükülü, gizli, sirli 

işləmək}. 1. arqaş. ovsun. 1. bükə. başçı xatın. babalu. 1. 

büklü, gizli diləkli iş görən, davranan. yaltaq. çaplus. 1. 

arbağ. arpağ. ovsun. üfür. 1. cadu. çalma. ovsun. yaza. 

pitik. bükü. arpa. arvış. arbuz. quda. yaluy. sehir. gizliyi 

bilmə işi. bilgəlik. tilsim. şamların oxuduğu dua. 1. 

gözbağ. qıynış. ovsun. sehir. qalməş. cadu. 1. sehir. 

arvaş. ovsun. 1. yalvı. yalıv. yalva. yada. cadu. yat. 

büdik. büzik. büdik. gözü bağlılıq. sehir. 1. yelvi. yalvı. 

sehir.  

- bücü büyü edən nərsə: albastı. qarabastı. xoxan. umma. 

ummacı. cin.  

- büyü yapan: büyücü. ərk bici. ərk bicivuq.  

- büyü yapmaq: tüqürmək. büyüləmək. 

büyücək  büyükcə. böyücək. böyükcə.  

büyücü  1. adıqam. qıynıçı. üfürüqçü. şaman. bilqic. caduçu. 

baxıcı. büyü yapan. ərk bici. ərk bicivik. obur. kötü ruh. 

xortlaq. taşçı. falcı. tükürqam. şaman. qamma qırsa. 
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qadın şaman. qımsaçı. qalməşçi. 1. arpağçı. arbağçı. 

ovsunçu. üfürükçü. cadugər. sehirçi. bügüçü. arpqçı. 

ovsunçu. 1. çözən. ovsunçu. caduçu. 1. qam. şam. 

şaman. otaçı. doqtor. 1. yalvın. yalvıçı. yalvac. yadac. 

sehirbaz. 1. yelvlçi. sehirbaz.  

büyücü  1. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. 

savaqay. ovsunçu. büyüləyən. gözbağçı. görümçü. 

qaraçı. ırkıl. ırqıl. qaman. qamçı. şaman. çaman. çalan. 

çat. çatuc. çatac. çata. çatu. çam. çal. çat. qam. (əlbaxşı. 

ələ baxıb fal açan). falçı. cadıçı. caduçu. cadugər. 

sehirbaz. sehirçi. kahin. 1.hoqqabaz. 1. əsrarəngiz.  

- cadıçı, büyücü, çirkin qarı: kafdar.  

büyücüluq  büyüçülük. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. 

baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. arpağçılıq. 

(əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq). falçılıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. 

üfürükçülük. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

- büyücülük, yadaçılıq, cadıçılıq edmək: küpə minmək.  

büyücüsü  şamanist. şamanbəy. doktur. kötü ruhları qovan kişi.  

büyüçü  bax > büyüçü.  
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büyüq  böyük. ulu. uca. ücə. yücə. yüksək. ala (# bala).  

büyüqcə  büyükcə.büyücək. böyücək. böyükcə.  

büyüləmək  bağmaq. bağlamaq. ovsunlamaq. cadulamaq. 

sehirləmək.  

büyüləmək  bürüləmək. büküləmək. büğüləmək. ovsunlamaq. 

avsunlamaq. etgilmək. tə'sir edmək.  

büyüləmək  tüqürmək. büyü yapmaq.  

büyülənmək  gözü bağlı olmaq. bağlanmaq. tutulmaq.  

büyüləyən  büyücü. əsrarəngiz.  

büyüləyici  qözbav.  

büyümək  avutmaq. avsunlamaq.  

büyün  bugün. - büyün sabah: bugün yarın. sallama. yubatma. tə'xir. 

gedgəl. 

- ləpəni demə düğünü de, dünəni demə, büyünü de.  

büyüş  büküş. köşə. kövşə.  

büyüşlü  büküşli. qövşəli. kövşəli. köşəli. büyüş.  

büyüşmək  büzüşmək. oynamaq. burcuşmaq.  

büziq büzik. büyik. büdik. 1. oyun. oynama. təpsi. rəqs. 1. 

büyü. yat. cadu.  
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büzimək  büzmək. büzüb burmaq. oynamaq. - qız büzdi: qarsundi. 

oynadı.  

büzqəq  büzgək.bürgək. bürür. büzür. bezir. noxud kimi dənələrə 

verilən ad. mağaşar.  

büzqü  büzgü.daraldan qırışıq. sason.  

büzqüq  büzgük. büzük. bezik. bezgik. xərab. əğrib. fasid. 

düşgük. çürük. kövrük. sökük.  

büzqülü  büzgülü. büzüklü. ferfer. fırfır. fırıldaq.  

büzqünlük  büzgünlük.büzüklük. beziklik. bezginlik. xərabalıq. 

xərablıq. fasidlik. çürüklük. söküklük.  

büzqünmək  büzgünmək.büzünmək. bezinmək. bezginmək. 

xərablanmaq. əğribmək. əğrinmək. fasid olmaq. 

düşgünmək. çürümək. sökülmək.  

büzqütmə  büzgütmə.büzütmə. bezitnmə. bezgitmə. xərablatma. 

fasidlətmə. çürütmə. düşgütmə. sökütmə.  

büzmə  - kovan (pətək) biçimində tikiş büzməsi: balgüməci. 

balkomacı. göməci (< gömmək). 

- gənə bol geyimi daraltma, büzmə: qasıntı. sason. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. 

darca.  
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büzmək  1. (qaşları) çatmaq. buruşdurmaq. qırışdırmaq. 1. çəkib 

toplamaq. toplayıb sıxmaq. daraltmaq. - sınırların büzmə. 

ağız büzmək: bəğənməmək. - əti pöşləsən büzür. 1. çəkilib, 

düşrülüb oturmaq. - bir bucağda büzümə, dur gəl bura. 1. 

çəkib köçülmək. - gözləri büzmüş. 1. qıvırmaq. dartmaq. 

qıvrışdırmaq. tıncıqdırmaq. 1. bürmək. burmaq. 

oynamaq.  

büzmək  1.buruşdurmaq. qırıştırmaq. toplamaq. büzdürmək. 

bezdirmək.əğritmək. pozmaq. darqatmaq. 1. 

qardalandırmaq. tıncıqdırmaq. tutcınıqdırmaq. - tikiş çarxı 

tikişi qardalandırır.  

- dodağ büzmək: dodağ bükmək. bəğənməmək. kiçiksəmək.  

- dodaq büzmək:: ləb bər çidən. 

- gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək: sason vurmaq. 

qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq.  

büztüm  - büzdümün, quyruq soxumunun, iki yanında ki qabrıq, 

şişgin, bud əti: qaba ət. 

büztüm büzdüm. qudrucaq. quyruqcaq. quyruq qəmiği.  

büztürmək  büzdürmək. büzmək. bezdirmək.əğritmək. pozmaq. 

darqatmaq.  
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büzüq  büzük. bükük. büzgük. 1. qalınbağırsağın sonu. 1. ürək. 

cəsarət. 1.bezik. bezgik. xərab. əğrib. fasid. düşgük. 

çürük. kövrük. sökük. 1. qıvrıq. qırışıq. qırşıq. qarıcıq. 

qarımış. qarda. qardaq. - qardaq tikiş. - yaxanda qarda var.  

büzüq  büzük. pürüz. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. 

qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. darca. buruşuq. qırışıq. 

qarıcıq. qıvırıq. qıvrıq. pot. çin.  

büzüq büzük. 1. bez. - bu büzüyü qarşat: bu bezi qarışla, ölç. 1. 

tutuq. ısrım. bədəxlaq. hirsli. 1. dar. 1. məhcub. 

şərməndə. 1. qıyşıq. qaqşıq. çarpıq. qıvrım. qıvrıntı. 

dönəməç. dolama. dolayı. dalqa. çevirmə. sapma. 

yuvarlaq. burum. qatlama. tavlancaq. tavtar (saç). 1. qalın 

bağırsağın sonu. 1. ürək. ( z < > y ) böyük. cəsarət.  

büzüqbel  büzükbel.beli büzməli geyim.  

büzüqlü  büzüklü. büzgülü. ferfer. fırfır. fırıldaq.  

büzüqlüq  büzüklük. büzgünlük. beziklik. bezginlik. xərabalıq. 

xərablıq. fasidlik. çürüklük. söküklük.  

büzüqlüq  büzüklük. pürüzlük. qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. 

qarçalıq. darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. 
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daldağlıq. dalcaqlıq. buruşuqluq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. 

qıvırıqlıq. qıvrıqlıq. potluq.  

büzüqmək  büzükmək.büzüşmək. büküşmək. bükükmək. çəkilib 

toplanmaq, yığılmaq. 1.çəkilmək. toplanmaq. qısalmaq. - 

bu parça yuğulduqca çəkilər. 1.sinmək. gizlənmək. 

qorxmaq. - əğilib büzülüb, qırcın hırcın, nazlın salınan, 

sallanan, yeriyən: çalış. çapış. çağış. 1.pozulmaq, 

büzükmək. ara açılmaq: ara pozulmaq, büzükmək. - ara 

pozulmaq, büzükmək: darılmaq.  

büzülmək  1. çəkilib toplanmaq. - sınırları büzüldü. - əti pöşləsən 

büzülər. 1. çəkilib, düşrülüb oturmaq. - bir bucağa büzüldü. 

1. çəkilib köçülmək. - gözləri büzülmüş. 1. incikmək. 

duyqusu gedmək. bayılmaq. titrəmək. kötüləşmək. 

yığrılmaq. yıxsılmaq. üzülüb darılmaq. köksü qısılıb 

qatılaşmaq, darılmaq. tonğcımaq. donğcımaq. buzcımaq. 

- çəkilib büzülmək: tarlanmaq. darlanmaq. daralmaq. 1. 

solmaq. pozulmaq. pərişan olmaq. 1. toplanmaq. 

ısrınmaq. öpgələnip dərlənmək. çəkilmək. qayıqmaq. 

yığrılmaq. 1. yıxsılmaq. kötüləşmək. titrəmək. 1. 

burqurmaq. 1. gibirinə girmək. 1. qamaşmaq. yığılmaq.  
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büzülmək  qasınmaq. qasılmaq. qısılmaq. daralmaq. darılmaq. 

çəkilmək. 1. qatqalanmaq. qardalanmaq. qıvrınmaq. 

çinlənmək. 1. sinmək. gömülmək. gizlənmək. qorxmaq.  

- açılıb büzülmək: gərsəmək. oynamaq. rəqsəmək. rəqs 

edmək.  

- əzilib büzülmək: çox utanmaq. əzilmək. utanmaq. 

büzünmə  burunma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. 

sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. 

uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. 

məmnun olmama.şadlanmama. xoşlamama. 

xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. 

kefalmama. işme'zaz.  

büzünmək  büzgünmək. bezinmək. bezginmək. xərablanmaq. 

əğribmək. əğrinmək. fasid olmaq. düşgünmək. çürümək. 

sökülmək.  

büzür  bükür. bezir. bürgək. büzgək. bürcək. burcaq. noxud kimi 

dənələrə verilən ad. mağaşar.dənə. həbb. həbbə.  

büzüş  burğuq. burış. qırış.  

büzüşmək  1. büküşmək. şuluqluq edmək. oynaşmaq. vuruşmaq. - 

el büzüşdü: izdiham. - uşaqlar büzüşdü: oynayıb birbirinə 
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girdilər. 1. çığrılmaq. 1. büyüşmək. oynamaq. burcuşmaq. 

1. biçişmək. ayrışmaq. 1. pozuşmaq. 1. alçamaq. 

azalmaq. azmaq. zəbunlaşmaq. 1. azğaşmaq. 

qudurmaq. quduzlaşmaq. asarşmaq.  

büzüşmək  qırışmaq. çinləşmək. 

büzüştürmək  qırıştırmaq. müçələmək. çəmələmək.  

büzütmə  büzgütmə. bezitnmə. bezgitmə. xərablatma. fasidlətmə. 

çürütmə. düşgütmə. sökütmə.  

büzütmək  oynatmaq. büdütmək.  

c  (c <> ş <> z) acıtmaq. azıtmaq. aşıtmaq. aşırtmaq.  

ca  - qarışıqca: bir az qarışıq.  

ca  caq. çıq. qıc. cə. ək olub, teyxalığı, çinliyi, xalisliyi 

göstərir. büs bütün. həp. "ək" olaraq işlənir. son ək 

olaraq sözə artırılıb, sözün anlamının olduğu böyüklüğün 

vurqular. - olduqca: ola bildikcə. - gəldikcə: gəlmək işi 

dolunca. artırılmış sözə " kimi, yana" anlamı verir. - 

dostca: yoldaşca. düşmanca. özgəcə. özcə. - yoldaşca söz. - 

yoldaşca alış veriş. - yalınca: 1. büsbütün tək. 1. büsbütün, 

çıplaq.  
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caba  1. çapa. bələş. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. bəllə. 

bəllək. müfdə. məccani. töhvə. 1. bac. vergi.  

cabağılandırmaq  keçələşdirmək. birbirinə keçirtmək.  

cabaq  bax > yapdıq.  

cabaqılanmaq  capağılanmaq. keçələşmək. birbirinə keçmək.  

cabalaqlamaq  yapalaqlama. ləpə ləpə qar yağmaq.  

cabir  < çapar qırıqcı. qırıcı. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim.  

caca  çaça. ilkə. ilkin. ilk cocuq. böyük cocuq.  

cacaq  çəçək. çiçək. çıxçaq. gül. - çiçəklənmək: çəçəklənmək. 

cacaqlanmaq. - çiçəklik: çəçəklik. cacaqlıq.  

cacıq  ( < saçmaq. sıçramaq. saçaq: qarışmış. nərsəni, nərsiyə 

keçirmək, səpmək). 1. salad. yoğurdunan xiyardan 

düzəlmiş salad. 1. saçılmış. dağınaq. 1. bükə: ağac çox 

olan yer. ağacdan bükülmüş yer). meşə. ağac çox olan 

yer ( > bükə > meşə > bişə (fars)). 1. cəcək. çalı. çırpı. 

xəşək. 1. cıcıq. qoyun quyruğundan qalan cığ cığ.  
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cacıq  salça saçıq. ( < saçmaq). salad. çeşitli nərsələrdən 

düzələn soyuq yemək. 1. salaq. alqın. abdal. ənayi.  

- qaracacıq: yapraq qurusu. xəzəl. 

cacıqca  ( < saçmaq). cahilcə. böncə. budalaca. çaşqınca. 

bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

cacıqlıq  saçığlıq. salçalıq. ( < saçmaq). 1. saladlıq. çeşitli 

nərsələrdən düzələn soyuq yemək qoşuları, gərəkləri, 

vəsayili. 1. salaqlıq. alqınlıq. abdallıq. ənayilik.  

cafcaflı  qıydırqan. göstərişli. qıydırma. süslü püslü. yapmacığ. 

əğrəti.  
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cahıl  < çağıl. ( < çağa: uşaq). uşaqlıq. gənc. cəvan. mə'sum.  

caq  1. qol. budaq. iv. iz. çarxın iç qolları. 1. ta. cək. can. dək. 

sözə artırılb uzaqlıq anlam çatdırır. 1. çarpışma səsi.  

caq  -lıq. -luq. - kavlıq: kavcaq: içinə çaxmaq, qov qoyulan torba.  

caqa  1.yaxa. 1. > şaka. buruq. ildik. qurum. 1. alım. göstəriş. 

şik. şiş. mod. bəzək. - caqacı: çalımlı. - caqacıl: pozlı. - 

caqacılıq: çalımlıq.  

- yaxa almay ətək verməqən: yaxa tutmadan, ətək verməz.  

- yaraşqan: münasib. uyqun.  

- yaxasına uşaqan: münasib. uyqun.  

- gömlək yaxa: gömlək yaxası.  

- suv yaxa: ırmaq qırağı.  

- dənğiz yaxa: dəniz qıyısı.  

caqasından almaq  yaxasından tutup devirmək.  

caqçaq  < > catcat. çatlaqıl. çox yırtılmış. yırtıq yırtıq. yırtıq pırtıq. 

parça parça olmuş.  

caqımda  cağımda. yaratıcı. ürətgən.  

caqımlı  cağımlı. mehriban.  
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caqız  cağız. ək. əzizliyi, sevimliyi göstərən ək.  

- qızcağız: kiçik, sevimli qız.  

- evcağız: kiçik, sevimli ev.  

caqlı  cağli. namuslu. düz. dürüst.  

caqmaq  yaqmaq. sürmək. bulaştırmaq.  

caqşı  caxşi. yaqşı. yaxışıqlı. gözəl.  

calaq  calağ. peyvənd. vəsl (# çalaq: fəsl). - calaq çalaq: vəsl o 

fəsl. 

calaq  çalaq. ( < çal). çağar. calğaq. qarışıq. aşıl. aşı. aşılanmış. 

iki dəğişiq cinsin qarışıqından olan nərsə. peyvət. ağaca 

dayaq vurmaq. qaynaq. qayırma. qurantı: qırıqları 

qurmaq. yapışdırmaq. calamaq. - calaq yamaq: düzətmə. 

calqu. camau qoşaq.  

calaqlamaq  ulaşmaq. peyvət vurmaq.  

calamaq  1. nərsəni daşıtmaq, yerə tökmək. 1. nərsəni nərsiyə 

artırmaq, tökmək, qatmaq. - tanrı yaşıza calasın.  

calamaq  qayırmaq. yapışdırmaq. qanaqlamaq. qaynatmaq.  

calamıs  yalamıs. acgöz. dalqavuq. rüşvətçi.  

calan  ək. - sağcalan - qal sağcalan: qal salcalan: sağol. sağlıca 

qal. xoşca qal. 
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calanan  - calanan su, qaba dolmaz, əsgi dos, düşman olmaz. 

calanmaq  - calana calana, çalğana çalğana, sallana sallana, nazla 

çalımla, xuraman yerimək: çalaman, salaman yerimək.  

calansın  - iyidin yaşına calansın. (ömrü uzansın.).  

calaşmaq  bax > çalışmaq. qarışmaq. dolaşmaq. çaqınşmaq. 

yanaşmaq.  

calaştır  yaraşdır. alışdır. tutştur. qarışdır. dəgişdir. allı dürlü ed. 

bəzə.  

cale (fars)  < cılağ. neçə ağacı birbirinə çalmaq, bağlamaq.  

calib  < çalan. < çalıb. çalpan. çalap. tutun. tutarı. tutarlı. gözə 

çarpan. kəş. çəkici. cazib. çəkən. sürən. - dilkəş: içi çəkən. 

ürək aparan. can sürən. - azarkeş: dərdin alan. havadar. - 

sürməkəş: sürmə sürən.  

calıqlamaq  yalıqlamaq. 1. kapris yapmaq. nazlanmaq. 1. qaçmaq. 

yaxayı sıyırmaq. qurtulmaq.  

calıqlanmaq  calıq edmək. həvəslənmək.  

calın  cilov (atın ovsarı) yələ.  

calınçaq  yalınçaq. dalqavuq. yaltqlanan.  

calınqıç  yalınçı. ricaçı. xahişçi. yalvaran.  
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calınmaq  yalınmaq. yalvarmaq.  

- yalınıb yalbarmaq: yalvarıb yaxarmaq.  

calız  cılız. yalız. çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. 

çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. soluq. qaba, iti olmayan. 

solğuq. solmuş. ölgün. pörsümüş. sarğımış. sarğuş. 

çözük.  

calızışmaq  cılızışmaq. yalızışmaq. çözüküşmək. ölüqləşmək 

ölgünləşmək. zayıflaşmaq. soluqlaşmaq. solmuşamaq. 

soluğqaşmaq. sarğuşmaq. sarğımışmaq. pörsüşmək.  

calq  büs bütün. tamamilə.  

calqam  yanqam. ək. uzatma parçası.  

calqaşmaq calğaşmaq. yaqlaşmaq.  

calman  yalman.  

calnaşış  bax > calnaşma.  

calnaşma  calnaşış. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). çatnışma. 

çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. 

çapnışış. çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. 

yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. 

sapnışma. sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. 

qaynaşıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 
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qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 

qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

calpaq  yalpaq. oltaq. yayla. pılato.  

- tav calpaq: dağların üzərindəki yaylalar, platolar.  

calpaqay  əğri. yana yatmış.  

caltanbay  sıxılmadan.  

cam  şüşə. qonay. qanay.  

- camı daşa, işi başa vurmaq: kəsik, qate' olub. bitirmək.  

- ağ cam: ekran. tilvizyon pəncərəsi. - yarışı aparana verilən 

bəzəkli qab, cam, küpə: çələng. 
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- böyük kasa, cam: qabaq kasa: qabaq tas:  

- göbəkli cam: ışığın artığına verilməsi üçün, pəncərələrə 

qoyulan şişgin cam. 

- qırılan cam bütün olmaz.  

- cam qırılıb, su tökülmüş, iş işdən keçmiş.  

cam  yam. 1. heyvan qılı. 1. ekran. 1. sağraq. 

cama  ( c < > y ) yama. tərs. əkilib yapışılan, yamala nərsə.  

camaq  < yamaq. yamanan, yapışdırılan nərsə. paltar.örtü.  

camalmaq  yamanmaq.  

camamaq  yamamaq.  

caman  ( c < > y ) 1. yaman. 1. qam. büyücü. 1. çox. pek. kötü. 

fəna.  

camaşır  yamaşır. < yapaşır > capaşır ( < yapmaq: qapamaq. 

örtmək). içlik. iç geyim. geyəsi. geysi. giyəsi. geyəcək. 

geycək. geygi. geyim. qapsaq. geyit. geycim. gecim. 

geyiniş. geyniş. paltar. urba. - camaşır azqını: açılmayacaq 

şəkildə kirlənmiş paltar. - camaşır dəğişdirmək: kirli geyimi 

çıxarıb, arının, təmizin geyinmək. - camaşır ipi: şərit. - 

camaşır ağacı: paltar qısqacı.  

camaşırçı  < yamağırçı. paltar yuğan.  
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camaşırxana  bulaşıq. xuşgşuyi.  

camav  yama.  

- camav salmaq: yama qoymaq. yamamaq.  

camçı qulaq  yamçı qulaq. domuz.  

came (fars)  < yama. yapa. nərsənin üzərinə artırılan nərsə.  

camə (fars)  1. ( < cəm. cəb). cəbə. çəpən. ( < çapmaq: taxmaq). 

çəkmən. don. paltar. 1. < yama. yamay. atılmış, taxılmış, 

tiklmiş nərsə. geyim. - əsgi camay: geyim keçim.  

camə  < camək < yamaq. camaq. yamaq. yalmaq. yelmək.  

camış  1.< çimşik < > çimiş ( < çimmək). su sığırı. su 

ayqırı.kömüş. gömüş. dombay. 1.manda. qambaş. 

qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş.  

- camış balası axırı: malaqlıq. qatalıq. qotalıq. qotaqlıq. 

- camış balası: çal qal.  

- camış balası: malaq. qataq. qadaq. qota. qotaq. 

- camış kəsəllərindən: qaravut.  

- inəyin, camışın buğa istəməsi: kələgəlmək.  

- yaşlı camış, öküz: kafdar. 

- camışın ərkəyi: dombay. kəl.  

- ərkək camış: qotur. kəl. 
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camış  kömüş. ( < kom: şişik). manda. susığırı.  

- kəl, camış ətindən döğmə qaba basdırma: qaqac.  

- camış buzağısı: malaq. balaq. 

camışlanmaq  çamışlanmaq. həşərlənmək. qudurmaq. bədxuyluq. 

hünkürmək. - camış at. çamış it. - camış adam.  

camışlıq  çamışlıq. sayrılıq. səfehlik. qanmamazlıq.  

camlanmaq  cımlanmaq. cıvıldamaq. mırıldamaq. mızıldamaq. çətin 

çətin, zorlanaraq danışmaq.  

camlı  - camlı qapı: qapıcalıq. qapısalıq.  

cammız  yammız. qasıx.  

camuqa  qızqın. ası. hirsli.  

can  iç quşu.  

- can gözü: könül gözü.  

- dirlik, can vermək güc bağışlamaq.  

- canı cicişmək: canı kötək istəmək: sürtünmək. 

- ağır qanlı, canlı: qımıldamaz. qansız. cansız.  

- canı çəkmək: ağzı sulanmaq. imrənmək.  

- canlı: coşqun.  

- can çəkişmə: can vermə. 

- cana doymaq: bezmək. bezginmək. bezarmaq. bıqmaq. 
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usanmaq. sıxılmaq. 

- cana doymaq: bıqmaq. usanmaq. ayaqdan düşmək. 

- cana doymaq: dilə gəlmək: dillənmək.  

- cana yaxın: sevimli. 

- canına bıqmış: cana doymuş. 

- canla başla bir işi görmək: baş qoşmaq. 

- tez canlı: ivəcən. içi tez. tələsən. əcul.  

- birbirinin canına düşmək: didişmək. savaşmaq. 

yaxalaşmaq. qapışmaq.  

- can yaxan: incidici. canazar. əziyət edən. 

- cana qıyan: canavar.  

- tezcanlıqla: çalçapıq. çarçabıq. çox çabıq. tərtələsik.  

- can atmaq: əl çalmaq. çabalamaq. qoşuşmaq. 

- can: - dək. dənli. kimi. belə. qədər. ölçüdə. dərəcədə. - 

bu dənli: birbelə.  

- o dənli: obelə. eybələ.  

- burdan odənli: burdan oracan, oradək.  

- bu dənli yubanmaq olmazki: - bu dənli bahalı: birbelə 

bahalıq.  

- dar canlı: dözümsüz. sıxıntılı. toxalı. dar. səbirsiz. dalsunğ. 
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tələsən.  

- dirican: çapacanlı. dibdiri. dipdiri. sapsağlam. sapasağlam.  

- ölüm gəldi cana, baş ağrısı mahana. 

- haydı canım səndə: yaxcıda səndə. 

- bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, çəkiləməyən, 

çəkilməz, can sıxıcı nərsə: qarın ağrısı.  

- sənin şəkilin, cana yansımış: həkk olmuş.  

- can sıxıntısı: qarasaru. qarusara. 

- cana yaxın: qavımsaq. sevimli. sıcaqqanlı. issiqanlı. (# 

qovımsaq).  

- canına qıymaq: özün, kəndin öldürmək. ölündətmək. 

yoxnatmaq. xodkoşluq edmək.  

- canına qıyma: xodkoşluq. ölündəti. ölündətiş. ölündətmə. 

yoxnatma. yoxnatıt. yoxnatış. özün, kəndin öldürmə. intihar.  

- döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə (qədər).  

- hər gələnə can demə, hər görənə, yan demə (yan demək: 

qoğmaq) 

- içi, canı istəmək: içi çəkmək.  

- qovlu canıma, qor düşdü.  

- ölüyə həkim gedsin, can çıxmışa netsin (nə edsin): ölü 
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üstünə otaçı, ola bilməz can açı. 

- sözün canın atladı: itirdi. 

- yoluna inanan, canına qıyar: yol əri yolda gərək.  

- can atmaq: göt atmaq. çox istəkli olmaq.  

- can kasası, qəfəsi: qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. sapıq. çapıq. 

qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. 

paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. 

kovsa. bədən. tən.  

- can otu: könül quşu otu: quş sütü: qıt tapılan nərsə.  

- can çəkinmə: can vermə. can üsdə. ehtizar.  

- can sıxma: baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. 

iza‟c. 

- cana yatan: yatqın. xoşsinir. xoşsınır. xoşagələn. iyi aşınan, 

həzm olan nərsə. nuş olan. 

- canacan: gözəgöz. qanaqan. başabaş. qisas.  

- canı almamaq: qanı almamaq: qısqanmaq. çəkəməmək.  

- canına almaq: canına atmaq: qanına almaq: qanına 

atmaq: içinə almaq: içinə atmaq: özünə almaq.  
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- canına qıysamaq: ölünsətmək. yoxnasatmaq. özün, kəndin 

öldürsəmək, öldürmək istəmək. xodkoşluq edmə istəmək.  

- iç, can sıxıntısı: könül darlığı. içi kölgəli. 

- qan, can vermək: qanlamaq.  

- yeralma soğancan, səni sevirəm ay can.  

- biz bir ürək, cana canız, ayrıq ayrım yox insanız, yetər ayrı 

anlasanız, vurulan mən, vuran məndən.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- söz ola can dərmanı, söz ola bağır yarı.  

can  yan. 1. qonaq. qonut. öpöz. diril. yaşam. sağançiğ. nəfs. 

ruh. sünə. - cana yaxın. qonat. munis. öğrüq. munis. əl 

üstündə tutulan. sarıl. sarıl. sevgili. sayqılı. - canı ağzında: 

tezmə. çabuq qızan. qızıp çəkip gedən. - can yaxıcılıq: yanı. 

cilvə. işvə. - can yoldaşı: saqdaç. sağdaç. sağman dosd. - 

can acιsι: can vermə ağrısı. ölüm qorxusu. - can aval: can 

çəkişməsi. - can dartınmaq: əsirgəmək. - can edmək: 

didinmək. gücənmək. tirişmək. - can özəmək: çox özənmək. 

diqqət edmək. - can vermək: can dartmaq. can çəkmək. can 

çəkişmək. - canı çəkmək: ummaq. umsunmaq. ümüd 
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bağlamaq. - canlı cansız: yatur durur. - canlı: yanlı: iti. diri. 

dirik. kəsgin. - canımaq: yanımaq. ititmək. 1. qut. 1. tin. 

1.qayət. kip. ta.  

- can qulağı ilə dinləmək: çox maraqla dinləmək.  

- cana sinən: cana sinər. içə hopan. sınğcə. sinğcə.  

- canım acışdı: yeynim ürpərdi. - can çəkmək: can vermək. 

ərinmək.  

- can alan: alaçı. öldürücü. qıyan. qıran. qatil. cəllad.  

- can atmaq: imtinmək. imrənmək. çox arzulanmaq. həvəsli 

olmaq. qiptələnmək.  

- canı sıxılmaq: ənğrəşmək. inləmək. mızmızlanmaq.  

- canlı: ruhlu. özlü.  

- can atmaq: üzənmək. çabalamaq. çalışmaq. hazırlanmaq. - 

quş yavrusu uçmağa üzənir.  

- min can ilə: tam istəklə. tam arzu ilə.  

- sıxı can: darıxan.  

- can qurtaran: dənizdə boğulmaqdan qutaran. qəriqi nəcat.  

- can sıxıntısı: iç sıxıntısı.  

- can adırqı edmək: 1. çarəsiz olmaq. 1. çox həvəsli olmaq.  

- can almaq: ölmək.  
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- can atmaq: 1. sevmək. xoşlanmaq. 1. çimrilik edmək.  

- can avrutmaq: özənmək. ilgi göstərmək.  

- can baxmaq: yaşamaq. həyat sürmək.  

- can bilə tömmək bolmaq: dost olmaq. arxadaş olmaq.  

- can cıqıra: arxadaş. dost. suç ortağı.  

- can vermək: ölmək. qapışmaq: qabışmaq.  

- ağır canlı: qanbuz.  

- can çəkişmə: canavul.  

- can gərmək: cəsarətlənmək. canlanmaq. sevinmək.  

- can dartmaq: can çəkişmək.  

- can canın aşamaq: çox qızmaq. öfgələnmək.  

- can canın çaynamaq: çox qızmaq. hiddətlənmək.  

- can qan bilə: hərarətlə. böyük istəklə.  

- canı avrumaq: acımaq. üzülmək.  

- canı bək: dayanıqlı. sağlam yapılı.  

- canı gedmək: ürkmək. qorxmaq.  

- canı dabanına dikələmək: 1. çox qorxmaq. 1. çox 

sevinmək.  

- canı təmirdən: dayanıqlı. güclü.  

- canına tuymaq: alınmaq. gücünə gedmək.  
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- canından bolmaq: bezmək. bıqmaq. usanmaq.  

- canından edmək: bezdirmək. usandırmaq.  

- canından toy: usanmaq. bıqmaq. bezmək. sıxılmaq.  

- canından toydurmaq: bəzədirmək. usandırmaq.  

- canından ülüş edmək: çox sevmək. heçbir nərsəsiin 

əsirgəməmək.  

can  

- canı ağzında: ökcə. qorxaq.  

- canı sıxılmaq: arpımaq. yarpımaq. şaşırmaq. səndələmək. 

çəkinmək. ürkmək. bezmək. cəsarəti qırılmaq.  

cana  sevgilim. əzizim.  

canacan  gözəgöz. qanaqan. başabaş. qisas.  

canaçı  can açı. can qurtaran. nəcat verən. - ölü üstünə otaçı, 

ola bilməz can açı: ölüyə həkim gedsin, can çıxmışa netsin 

(nə edsin).  

canaq  cınaq. üzəngi. təpəngü.  

canalan  üzəril. üzgər. əzrayil.  

canalqı  öldürmə nobəti. ölümcül xəsdəlik.  

- canalqısı tutqandı: öldürmə tuttu.  

- canalqısı tutmaq: ölmək üzərə olmaq.  
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cananlıq  canyanlıq. içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

canarlı  ürəkli.  

canaşuv  yanaşuv. yaxın.  

canav  yanav. parlaq.  

canaval  can avul. çan çəkişmə. ölüm dəmi.  

canavar  1. cana qıyan. 1.ustal. sivir. zirək. zeyrək. çox qanlı, 

güclü, qızqın, ensrjik, iş bitirici kimsə. 1. qurd. qırqaş. 

qırqaç. qaşqır. qaçqır.  

- qara canavar: doğuz. domuz. donuz. 

- canavar ini, nini: pis kişilər yuvalandğı yer.  

canavar  çallı. yallı. qurt. asav heyvan.  

canavarbalığı  itbalığı. yırtıcı balığ çeşiti.  

canavardüdük  çox acı səs çıxaran.  

canavm  1. biləmə. 1. təhdit. gözdağı.  

canavmaq  1. biləməmək. 1. təhdit edmək. gözdağı vermək.  

canavul  can aval. çan çəkişmə. ölüm dəmi.  

canayaxın  cuquşlu. yuquşlu. yoxuşlu. soqulqan.  

canayaxın  həmdərd.  

canazar  incidici. can yaxan. əziyət edən.  
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canbaqış  canbağış. bağbağşıt. bağbağış. qarıqoca. ərarvad.  

cancağız  içdən. içgin.iç içək. içdənik. səmimi.  

cancağızca  içdən. içgin. taarifsiz 

canciyər  enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. 

yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. 

yaxın arxadaş, dos. - könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

candan  candan. astayğın.  

canıq  ( c < > y ). yanığ. tacir. ticarətçi.  

canıqönüldən  canıkönüldən.bayıla bayıla. istiyərək. ələki. 

canım  ilkəm. əzizim. saynım. sevgilim. sevdiyim. imanım. 

inamım. işənim. içəlim. ciyərim. güvənim. sinənim. 

sınanım. dosdum. qardaşım. 

- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

canımaq  yanımaq. ititmək. bilöləmək. - pıçaqları canıt: yanıt: itit.  

canıtez  cadav. daynıqsız. səbirsiz.  

canıtezliq  cadavluq. səbirsizlı.  

canıvar  canavar. heyvan. - ev canıvar: ev heyvanı. - yırtıcı canıvar. 

- su canıvar. 
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- cırtqıç canıvar: yırıtıcı heyvan.  

- geyik canıvar: asav heyvanlar.  

- suv canıvar: balıq türü heyvanlar.  

- süyrəlüvçü canıvar: sürüngənlər.  

- üy canıvar: evcil heyvanlar.  

canıvarlanmaq 1. canavar kəsilmək. qudurmaq. 1. hirslənmək. cananvar 

kəsilmək. qudurmaq.  

canıvul  talaş. qarqaşa. panik.  

canq  cınq. ( < canğıldamaq: səslənmək). - canq cınq: içdən 

çıxan cingilti səs. - danq dunq: şişik. gobud. yoğun çıxan səs. 

- zınq zunq: zəng zunq: uzun uzadısına çıxan. incə səs.  

canqı  tənqi. danğı. dəhləmək işi. gənğəş. məsləhət. məşvərət. 

şura. istişarə.  

canqıran  içqıran. özqıran. içlətən. acıdan. acıdıcı. acıqladan. 

acıtqan. ağrıdan. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. 

itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. 

göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. 

toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. 

yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən.  

canqu  ( c < > y ). yanqu. məşvərət.  
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canqurtaran  canqutaran. can qurtaran. 1. canaçı. can açı. nəcat 

verən. - ölü üstünə otaçı, ola bilməz can açı: ölüyə həkim 

gedsin, can çıxmışa netsin (nə edsin). 1. tezlik. ambulans. 

canlaqönültən  canlakönüldən.içimiçindən.  

canlanış  diriliş. dirsəliş. oyanış. uyanış. rəstaxiz.  

canlanma  aynıv. böyümə. gəlişmə. zənginləşmə. dirilmə.  

canlanma  dirilmə. işləmə, sağlıq qazanma.  

canlanmaq  1.dirlik bulmaq. ayaq tutmaq. ayaqlanmaq. yollanmaq. 

talaşlanmaq. ayılmaq. aymaq. ayıqmaq. oyanmaq. 

dirilmək. dərşirmək. dirşirmək. devşirmək. 1.dəprəşmək. 

təprəşmək. yenilənmək. təzələnmək. - əsgi ağrılar 

təprəşdi.1. qanlanmaq. üzünə qan gəlmək. 

canlanmaq 1. dirilmək. həyata gəlmək.1. turqamaq. qalxmaq. 

qoğzanmaq. dirilmək. bərpa olmaq.  

canlantırma  canlandırma. 1. animasyon. karton. cızqı filim. 1. 

yanğlandırma. yandırma. diritmə. diriltmə. dirgürmə. 

yenilətmə. uyandırma. oyandırma. onarma. yaşatma. 

ayıltma. ışıqlandırma. tazalama. təzələmə. ehya. ehya 

edmə.  

canlantırma canlandırma. üzləv.  
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canlantırmaq  canlandırmaq.1.ayaqlandırmaq. talaşlandırmaq. 

diriltmək. ayıltmaq. 1. yanğlandırmaq. hərəkətə gətirmək. 

1.yaşatmaq. 

canlantırmaq canlandırmaq. 1. çalmaq. parıldamaq. açmaq. 

aydınlatmaq. doğmaq: günəş çaldı. aydınlatmaq. 1. 

iyiqləndirmək. diriltmək. silkindirmək. hərəkətə gətirmək. 

tirgizmək. oyandırmaq. yaxmaq. odlamaq. 1. 

tinləndirmək. diriltmək. qeyrətə gətirmək.  

canlatamayan  qaldıramayan. oyandıramayan. - qaldıramayan danışıqlar  

canlatmaq  diritmək. devşirtmək. dərşirmək. dirşirmək. diritmək. 

diriltmək. dirgürmək. yaşatmaq. 

canlatmaq  qanlatmaq. diritmək.  

canlı  gürünc. güclü. quvvətli. gökdəm. göydəm. 

canlı  yanlı. 1. güclü. quvvətli. tiri. diri. dirik. tirik. oyanıq. - diri 

dəliqanlıdır. 1. özlü. ruhlu. 1. tetik. iti. fə'al. gəvşək 

olmayan. - tetik kişi. - tetik ol!. - tetikliyin ölməsin. 1. qanlı. 

sağlam. ayırtqan. daşqın. hərəkətli. qısqınıqlı. ələ avuca 

sığmaz. qıstav. hızlı. sürətlı. cürüq. yürük. əğik. türkən. 

tükkimi. sıxıntısız. cürüq. yürük. sürətli. hızlı. çabuq. səri. 

çevik. 1. qurt. 1. iti. diri. dirik. kəsgin. 1. çalıqlı. osqay. 
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əlverişli. işgüzar. 1. dərilgən. diri. hazır. tetiq. 1. tinqlik. 

tirgəç. dirgəç. tirik. diri. güclü. 1. casus. gizli. 

- canlı rəng: cinqil. parlaq. gözalıcı.  

- yığın canlı: sürü halında gəzən qurtlar.  

- qazaq canlı: tək başına gəzən qurt.  

canlı  yanlı.1. yanuc. yanğuc. yaxlı. yaxuc. odlu. oduc. atışlı. 

atıclı. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. ısqın. dartqın. 

1.qanlı. yaşamlı. yaşmal. güclü. qolçomaq. coşuq. coşav. 

coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. 

qeyrətli. enerjili. 1.diri. duran. duryan. yaşda, yaşamda, 

durmuşda, dirimdə, dirilikldə olan. yaş. yaşayan. yaşan. 

1.axıcı. axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. 

başarıqlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. sever. çapıq. çabuk. 

hərəkətli. 1.diri. duru. yaşayan. - duru ürək: diri, canlı 

könül. 1.gəzgin. ayaqlı. qıpırdaq. qıvırdaq. qıpraq. qıvraq. 

coşqun. hərəkətli. 1.yaşan. yaşayan. duran. duryan. 1. 

çalqan. dirik. - canlı dollu: gümrah ruhlu. dirik ruhlu. çalqan 

ruhlu. 1. işlək. qımıtlı. hərəkətli. 

- ət qanlı, iğid canlı gərək: ət çox pişmədən yeyilməli, gənc 

isə çabalı olmalı. 
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- canlı yaramaz: çox yırtıcı, qaba. 

- canlı cənazə: diri ölü. yaşayan ölü.  

- çapacanlı: dibdiri. dipdiri. dirican. sapsağlam. sapasağlam.  

- çox canlı, istəkli olan: yaşam dolu. 

- ağırcanlı. - çox ağırcanlı, təmbəl: qan baltası.  

- oynaq, canlı, çevik olmaq: oysanğlamaq. oysanğamaq. 

oysanamaq. oysanmaq.  

- dolu qanlı, çürük canlı: qabadəri. qabapost. üzdən doluq, 

içdən pozuq. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), içdən 

yenik (çürük). iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. 

duruşlu, içi boş kimsə.  

- it canlı: dayanaqlı. gücə, sıxıntıya dayanıqlı.  

- qanlı canlı: sağlığı yerində. sağasağlam.  

- qurudada, sudada yaşaya bilən canlı: ikiyaşalı.  

- canlı dol: gəzən dol: diri, çalqan ruh.  

canlıq  sağlıq. tirim. dirim. saq. sağ. sağlıq. dirilik. yetərlıq.  

canlılıq  1.qımıtlılıq. işləklik. hərəkətlilik. 1. yaşamlıq. güclülük. 

coşumlıq. coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. 

coşqarlıq. yalovluq. yalavlıq. yanığlıq. atuşluq. atışlıq.  
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- canlılığı göstərən qaynaşma: durmuş. yaşam. - bu şəhər 

ölü bir yer, heç yaşam yox. 

canlılıq  yaşayış. dirim. dirilik. həyat.  

canpənah  barınaq.  

cansaluv  yansaluv. kişiləşdirmə.  

cansavar  canını savıran (# cansevər).  

cansevər  ( # cansavar. canını savıran).  

cansıqıcı cansıxıcı. bezdirgic. usandırıcı. bezgiç. usandırıcı.  

cansız  1.açıla. yayqın. halsız. bayqın. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yorqun. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. damarsız. qımıldamaz. donuq. gəlişməz. 

camid. sönük. durqun. 1.duran. durqun. qımılsız. 

hərəkətsiz. 1.soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. 

kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. 

quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. qatıq. sərt. 

edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 

axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa. 1.soyuq. donuq. sönük. durqun. quru. 

yatqın. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. oturuq. çökük. 
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yanız. yanğsız. yaxsız. odsuz. həyəcansız. 1. yanız. 

yanğsız. yaxsız. soyuq. donuq. odsuz. sönük. durqun. 

oturuq. yatqın. quru. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. 

çökük.  

- cansız, uyuşuq, ağır, soğuq nərsə: qansız. - qansız duruş: 

soğuq davranış. - qansız kişi. 

- iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə: duruşlu, içi 

boş kimsə. qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. 

dolu qanlı, çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik 

(yaxcı), içdən yenik (çürük). 

- qansız, cansız kişi: qabında qurumuş.  

cansız 1. boşanğ. gəvşək. uyuşuk. soluq. 1. cənazə. qolaysız. 

durqun. qubar. mat. donuq. soluq. sal. uyuşuq. halsız.1. 

ölü. cənazə. zügürd. qılıqsız. qıl quyruq. 1. yansız. biçin. 

sökəl. zayıf. dabansız. gücsüz.  

cansızlıq  donuqluq. gəlişməzlik. camidiyyət. sönüklük. durqunluq. 

qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

təmbəllik. gəvşəklik. yorqunluq. bayqınlıq.  

cantan  candan. içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. dosluqca. 

dosca. könüldən. göyüldən. ürəkdən. səmimiyyətlə. 
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səmimiliklə. içli dışlı. içdən. içgin. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən.iç içək. içdənik. səmimi.  

- ilişgiləri çox içdən, candan, səmimi. iç içək quzu sarması. 

könül könülə. 

cantaş  candaş. könüldaş. könüldəş. duyqudaş.  

canton  candon. çapdon. qamdon. içdon.  

canuvlamaq  yanuvlamaq. saldırtmaq. qışqırıtmaq. təhrik edmək.  

canuvlanmaq  yanuvlanmaq. parlanmaq.  

canuvu edmək  yanuvu edmək. qonuşturmaq. qayğı edmək. 

təlaşlanmaq.  

canuvuq  yanuvuq. öfgəli. hiddətli.  

canuvul  yanuvul. 1. qoşturma. 1. təlaş. qayğı.  

canverən  başverən. fədakar.  

canyanlıq  cananlıq. içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

capa  çaba. bac. vergi.  

capaqılanmaq  cabağılanmaq. keçələşmək. birbirinə keçmək.  

capalaştırılmaq  çalpırştırılmaq. çılpıştırılmaq. tələsitmək. əcəliyə 

gətirmək. üstüngörü yapılmaq.  
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capalaştırma  capalaşdırma.çılpıştırma. çırpıştırma. çalpırştırma. 

rasgələ, tələsik yapılan nərsə.  

capaşır  < yapaşır > camaşır ( < yapmaq: qapamaq. örtmək). içlik. iç 

geyim.  

capısız  yapısız. çirkin. biçimsiz.  

car  < > (yar. yır. çar. cır. çır). 1. yar. yarıq. e'lan. təbliğ. 

anons. reklam. 1. bildiri. xəbər. 1. çağ. cay. zaman. - bir 

cay: bir çağ. 1. yar. uçurum. 1. səs. tapış. təpiş. təviş. 1. 

bağırtı. nə'rə.  

car  1.car olmaq. sürəgəlmək. sürgülmək. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. dəvamlanmaq. 

1.savuş. çavuş. sav. xəbər. duyduq. 

- car carlamaq: yüksəkcə, gərəksiz qonuşmaq.  

- car car: gəvəzə. çalçın. gürültülü. 

car  cay. 1. yar. yarıq. ara. çağ. zaman. (açıq. açığlıq. vaxt. 

fürsət). - bu carlığda gəl: bu arada, çağda gəl. - bir cay: bir 

çağ, zaman. 1. ( c < > ş ) şar. - şar şar: car car: yağış 

düşməsinin doğal səsi.  

car  çar. çal. qar. tar. 1. çalağayı. çalağay. kalağayı. kalağay. 

başörtüsü. 1. çarşav. qarşav. qarçal. qara üstlük.  
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car  xəbər. carlamaq.  

carahat  ( c < > y ) yaraxat. cırıq, yarıqla ilişgisi olan.  

caraq  1. yaraq. yumuşaq. cılız. incə. 1. bir tür saman.  

caraqan  yaraqan. 1. iyi. gözəl. netəli. 1. mükəmməl. fövqiladə. 

ulu. ali.  

caraqlı  yabanı otlarla qapalı.  

caralı  yaralı.  

- ağur yaralı: ağır yaralı.  

- yenqil yaralı: əğik yaralı.  

caranq  cırınq.  

caraşmaq  yaraşmaq. anlaşmaq. uyuşmaq.  

carbulcar  istək. əsmə. əsi. tələb. və'də.  

carca  buğda döymək maşını.  

carcar  çaxçax. qarqar.  

carcatmaq  sarsıtmaq. yormaq.  

carçı  1. çavuş. öncü. avant qard. sırada birinci. yermən. 

qovucu. çuğul. irman. xəbərçi. buruqçu. xanın buyruqun 

elə çatdıran. 1. çərçi. kərçi. dolanıb dolşıb, carlayıb 

haylayıb mal satan. { < kərçi ( < kərmək): xırdaçı. 

xırdavatçı. gərəkli nərsələrdən satan}. 1. çuğul. ırman. 
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yermən. qovucu. 1. dəllal. qodu. müjdəçi. 1. ündüc. 

ündüçi. nüəçi. ünçi. anmaçı. savçı. savıc. savac. tolmaçı. 

tulaçı. müxbir. münadi. müşəvviq. münadi. - bəyin 

carçısı: tuğuntar. tunqtar. toğtar.  

carçı  1.çağuş. çavuş. savuş. savıc. savçı. çağıran. 

1.duyurucu. duyrucu. duyraçı. e'lançı. bildirən. açıqlayan. 

1.öğütçü. oğutcu. oxucu. otucu. otcu. havalı. mübəlliğ. - 

bu oturuşda, hammı, başqa başqa bölümün, düşüncənin, işin 

havalısı olmaq qoşuyla (şərtiylə), savcısı kimi danışırdı.  

carğıltı  çatırtı. şanqırtı.  

carıq  bax > yarıq.  

- tunaqı yarıq: sönük ışıq.  

carıq  carqı. qarqı. qarıq. kərik. kəric. 1. qarında oluşan yara. 

zəxmi mə'də. 1. açılan cızıq, iz, cığır.  

carıq  cırıq. yarıq. yırıq. kavlıc. 1. gövdənin iç üyələrindən 

(ə'zalarından) birinin, olduğu sınırından daşması, çıxması. 

fətq. 1.cır. yarıq. yırtıq. gədik. çökmə. çökək. dəlik. deşik. 

çatlaq. - cırıq curuq: qırad. qırdaq. 1.carlayan. yayqaraçı. 

gurultucu. 1.cizgili. cızıqlı. dalqalı. damarlı. yarqılı. yollu. 

xətli. 1.damar. 1.damarlı. dalqalı. cızıqlı. cizgili. yarqılı. 
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yollu. xətli. - damarlı, dalqalı, carıq daş: qayşıq. qayış. 

mərmər daş. 1.əzik. izik. yazıq. nəxşə. naxış. 1. yazıq. 

əzik. nəxşə. naxış. 

- yarıqı, yırıqı, cırıqı, carıqı, kavlıcı partlamaq: çox 

sıxıldığından, aşırı qızmaq, sınırlanmaq. 

carıqlanmaq  yarıqlanmaq. keflənmək. neşələnmək.  

carıqlıq  bax > yarıqlıq. mutluluq.  

carıl  - carıl carıl: şarıl şarıl: çağış çağış: qaqış qaqış: qağış 

qağış: suyun bol bol, gurultulu, iti axma səsi.  

carım  yarım.  

carımaq   

- danğ carımaq: havanın ağarması.  

- tavlada danğ yarıydı: dağlarda dan sökür.  

carıslamaq  rüsvaylamaq.  

carıtmaq  yarıtmaq. aydınlatmaq.  

- qarnaqı geçəni tolqan ay carıtdı: qaranlıq gecəyi dolunay 

aydınlatdı.  

carıya  bildiriş. xəbər. duyuru.  

carqa  yarqa. parça. ağac, odun parçası.  

- carqa carqa edmək: vurmaq. parçalanmaq.  
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carqa carxa. yarğa: kəsik. yarılmış. - çarxa qulaqqulağı kəsilərək 

işarətlənmiş qoyun yaxud geçi.  

carqaq  yarqaq. yarılmış, cırılmış işə yaramaz dərisi.  

carqalamaq  yarqalamaq. parçalanmaq. qırmaq.  

carqam  yarqam. xəndək.  

carqı  carıq. qarqı. qarıq. qarında oluşan yara. zəxmi mə'də.  

carqıç  yarqıç. piçaq.  

carqma  yarqma. parça. qurşun parçası. pürüzlü.  

carqmalamaq  yarqmalamaq. 1. yarmaq. 1. saçmalamaq. 1. 

parçalanmaq. qırmaq.  

carqoy  yarqoy. qaraçay malqar yeməklərindən. etli qartof 

yeməği.  

carlaq  caylaq. çaylaq. savuş. savıc. savçı. çavuş. muştuluqçu. 

müjdəçi.  

carlama  ağış, hərraclama, çubuqlama işi. bu yolla satışda, 

qiyməti çox verən, malı alır.  

carlama  yayma. yayratma. carlama. üzləşdirmə. çaşırma. açma. 

duyurma. aşqarlama. 

carlamaq  (r < > ğ ) çağlamaq. 1. ( < car: səs) ( < çav. sav: səs. söz. 

duyuru). bax > çağamaq. çığırmaq. çağırmaq. - carcı: el 
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arasında carlayan. 1. şişirmək. 1. kəsginlətmək. 

parıldatmaq. 1. çağırmaq. səsləmək. 1. cırlamaq. 

ağlamaq. bağırmaq. çoğlamaq. 1. e'lan edmək. yaymaq. 

çap edmək.  

carlamaq  əslətmək. əstirmək. təbliğ edmək.  

carlanmaq  qoxumaq. təbliğ olunmaq, edinmək. - çox kişilər özün 

qoxur. - buları burax, az qoxu biraz. - bu sözlə, nə qoxumaq 

istəyirsiz. - qoxumaq, yayılmaq.  

carlatı  yarlatı ( y < > c ). xəbər. jurnal (fırans).  

carlatmaq  1. çağırtmaq. də'vət edmək. təklif edmək. 1. səslətmək. 

çıqırtmaq. qırğırtmaq. qığırtmaq.  

carlayan  çığırqan. 1.çığırtqan. çağıran. bağıran. bağırtqan. 

təbliğçi. 1.carıq. yayqaraçı. gurultucu. 

carlı  ünlü.  

carlıq  (c < > y ) yarlıq. 1. yarıqlı. yarı, yarığı çox olan yer. 1. 

hərrac. carlıyaraq satılan mal. uçrumluq. 1. çağrış. 

dəvətnamə. 1. yartmaq. yarlıq. buyruq. əmir. fərman.  

carlıq  carçının yapan bildirisi, e'lanı. yarlıq. mənşur.  

carmaq  yarmaq.  

- yürək yarmaq: qızdırmaq. üzmək.  
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carmalıq  heyvan bazarı. çəşitli malların satıldığı yer.  

- baytalın satarqa, yarmalığa dartdı: qısrağını satmaq üçün 

bazara götürdü.  

cart  cırılma, yırtılma, səsi.  

cartam cardam. yardım.  

cartay  tarix.  

cartı  yartı. 1. yarım. yarı. 1. şik. alımlı. 1. sapaq. səfeh. ağlı 

qaçıq. dəli.  

- cartı ağıl: manqafa. sərsəm. alıq.  

- cartı qurtu: yartı qurtu: yarım yamalaq.  

- baş cartı: qonaq üçün kəsilən qurbanın başının pişiriltiktən 

sonra ikiyə bölünərək bağışlanan parçaları.  

- yolnu cartısı: yolun yarısı.  

- tüz cartısı: tam yarısı.  

cartıbaş  yarım ağıllı.  

cartma  çırtma. pürüzlü. yartma. odun parçası. - cartma qurtma: 

bəlirsiz. donuq. seçilməməyəcəq yolda.  

cartmalamaq  yartmalamaq. 1. parçalanmaq. qırmaq. 1. baştan soğma 

yapmaq. gəlişi gözəl yapmaq.  

caru  ( c < > y ) yaru. yüksək səslə carlayan.  
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caruz  ( c < > y ) yaruz. həyəcan.  

casamaq  süsləmək. yapmaq. düzənlənmək.  

casanlı  süsli. şik.  

casavay  polis. qanun kişisi.  

casavucq  yasavucq. biblo.  

casavul  yasavul. yasavay. nöbətçi. polis. qanun kişisi.  

cascavlaq  yalıncaq. çıplaq.  

cascavlaq  yavalaq. tüksüz. örtüsüz. soyulmuş. çıplaq.  

cassı  yatsı, yatmaq çağı.  

casuq  dəlir. dilir. igit.  

casuquna  dəlirinə. dilirinə. igitinə. igityana.  

casun  taxsaçı.  

casus  ( < çasut < çaşut. yazıq). 1. bax > casut. 1. ayğaqçı. 

casus. sağımqor. qovaq. gizci. xəbərçi. çəkəməs. 

çəkimçi. 1. uçur. xəbərçi. ilgilənən. öğrənən. maraq 

göstərən.1. arabozar. qağucu (qoducu. küyücü). qovucu. 

qoğucu. münafiq. 1. ilgilənən. öğrənən. maraq. göstərən.  

casus  casut. çaşıt. < yaşut. gizli. dalquc. dalqıc. xəbərçi. 

muxbir. dilavçı. dilavçısı. əlaltı. göz qulaqçı. dalquc. 

dalqıc. xəbərçi. yaşna (gizli iş görən). yəzək. gəzək. içə. 
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gözçü. sözalan. dilaç. dilmaç. dilalan. karaqah. çavuş. 

qaraqulaq. güdücü. qulaqçı. xəfiyyə. xəbərçi.  

casusçuluq  yaşutçuluq. casutçuluq. gözçülüq.  

casuslamaq  casutlamaq. yaşutlamaq. yaşuclamaq. güdücülüq 

edmək. güdücləmək.  

casusluq  casutluq. gözçülük. 

casut  casus. < yaşut. sataq. casut. gizli iş görən, güdən. 

qomsi. alçıq. alıçıq. tilçi. savçı. savaç. xəbərçi. xəfiyyə. 

qolçər. uçur. taqsaçı. xəbərçi. ajan. taqsaçı. xəbərçi. 

ajan. tınqıçı. gözçü.  

- casusluq yapmaq: taqsalamaq. sır öğrənmək.  

- casusluq: taqsalav. 

casut  casus. çaşıt. < yaşut. gizli. dalquc. dalqıc. xəbərçi. 

muxbir. dilavçı. dilavçısı. əlaltı. göz qulaqçı. dalquc. 

dalqıc. xəbərçi. yaşna (gizli iş görən). yəzək. gəzək. içə. 

gözçü. sözalan. dilaç. dilmaç. dilalan. karaqah. 

casutçuluq  yaşutçuluq. casusçuluq. gözçülüq.  

casutlamaq  casuslamaq. yaşutlamaq. yaşuclamaq. güdücülüq 

edmək. güdücləmək.  

casutlamaq  xəbər uçurtmaq.  
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casutluq  casusluq. gözçülük. 

caş  ( c < > y ) yaş. 1. gənc. oğlan. 1. göy daş. firuzə. - caşlı 

üzük.  

caş  < > yaş. qoduq. sıpa. supa. eşşək balası.  

caşanq  ( c < > y ) yaşanğ. yaştıl.  

caşınbaq  ( c < > y ) yaşınbaq. saqlanbac. gizlənbac.  

caşut  ( c < > y ) casus < yaş. yaşut: gizli. bükük. bağlı. astırın. 

dörçək. dürçək. dürtük.  

cat  < > cak. çatlaq. yırtıq. yırmac. yarıq.  

cata cada. yada. iyi. sevimli. uysal. uymuşaq xuylu. iyi ürəkli. 

rəhimli.  

- cada bolmaq: yılışmaq. dalqavuqluq edmək.  

catalamaq cadalamaq. yadalanmaq. oxunmaq. özünü baxıcıya 

görsətmək. üpürünmək. üfürmək. oxumaq.  

catalıq cadalıq. mənfəət gözətməmə. çıxarcı olmama. doğruluq. 

dürüstlük.  

catat  burqa. çıxış. qutra. qurtuluş. nəcat.  

catav cadav. daynıqsız. canıtez. səbirsiz.  

catavluq cadavluq. səbirsizlı. canıtezlik.  
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catçat  < > cakcak. çatlaqıl. yırtılmış. yırtıq yırtıq. parça parça 

olmuş.  

catı cadı. qurtqa. yaşlı qadın.  

catıçı  cadıçı. büyücü. - cadıçı, büyücü, çirkin qarı: kafdar.  

catıçılıq  cadıçılıq. - büyücülük, yadaçılıq, cadıçılıq edmək: küpə 

minmək.  

catte  cadde.< çata. çatmaq üçün yol.  

catu  cadu. tilişim. tilisim. tilism. ilətşim. iltəşim. ilətişmə. 

ilətişim. gözbağı. büyü. sehr. 

catu  cadu.bağı. büyü. sehr. bətçik. arpağ. gözbağı. qama. 

ovsun. 

catu cadu. (çatur. çapu). satur quru ot kəsməyə böyük piçaq. 

arpağ. arbağ. ovsun. büki. büyü. büci ( < bükmək). arqaş. 

ovsun. düğün. yat. büdik. büzik. büdik. yalvı. yalıv. yalva. 

yada. büyü. gözü bağlılıq. sehir. qalməş. büyü. - cadu 

çubuğu: çatuq. nərsənin çatdığını, yetdiyini, olduğunu 

göstərən im, him, nişan.  

catuçu  caduçu. gözbağçı. büyücü.  

catuçu  caduçu.bağıçı. büyücü. sehirçi. bətçi. gözbağcı. büyücü. 

sehirbaz. bətçi. 
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catuçu caduçu. bilqic. büyücü. baxıcı. çözən. büyücü. ovsunçu. 

catuqər  cadugər. baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bağşı. bağıçı. 

bağşı. bətçi. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb 

fal açan. falçı. görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. 

cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin. kahin.  

catuqər cadugər. arpağçı. arbağçı. ovsunçu. büyücü. üfürükçü. 

sehirçi. büyücü. qalməşçi. catar (y < > c) yadar < cad + 

ər. savrunçu. cavrınçı. ovsunçu. arvaş. arqaş. şaman. 

falçı. münəccim.  

catuqərliq  cadugərlik. yədəmişi. büyüçülük. üfürükçülük. arpağçılıq. 

sehirbazlıq.  

catulamaq  cadulamaq.bağmaq. bağlamaq. büyüləmək. 

ovsunlamaq. sehirləmək.  

cav  1. yağ. yağı. uqu. düşman. ciciklənən. qısqanan. 

çəkəməyən. 1. çav. göstəriş.  

cavab  qoraq. qoranç. qaytavıl. qavşılıq. qaytaq. qayat. qaytar.  

cavan  gənc. yilkinsək. uşaq. tifil. arısda.  

cavanqul  ordunun sol qolu.  

cavcav  yavyav. lafalaf. boşaqı, boşuna danşıq.  

cavı cuvu  cıvıltı.  
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cavı edmək  bağırışmaq. cıvıldaşmaq.  

cavıq  yavıq. savıq. yağıq. ağıq. yağı. qaçıq. sapıq. çapıq. azıq. 

1. münhərif. inhiraflı. 1. öcək. öcman. düşman.  

cavıqmaq  savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. 

sapıqmaq. çapıqmaq. azıqmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. 

yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. 1. 

yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. öcəkmək. 

öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. öcmanlıq, 

düşmanlıq edmək.  

caviltaq cavildaq. sevincli. ləzzətli. şən şaqraq.  

cavış  cavma. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

cavq cavq  çox çox. taxım taxım. kümə kümə.  

cavlaq  (c < > q < > y). qavlaq. yavlaq. 1. çeçəl. daz. kəl. çıplaq. 

1. ağacın qabığı. ''c. ç < > q. k. '' səs çönməsi bir çox 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2762 

sözlərdə baş verir. bu sıradan bir neçəsi belədi: cınğıraq: 

zəng. cınqo. cınqırov. qunquraq. - çəntəmək: çeynəmək. 

yonmaq. yolmaq. kərtəmək. - çapmaq: dağıtmaq. 

oğurlamaq. çapul edmək. qapmaq: tutmaq. çəkmək. 

yırtmaq. - çırpmaq: ucun əzmək. qırmaq: ucun 

sındırmaq. - cırmaq çutuq: kötük: ağac kündəsi - çörpə: 

doğuz balası. körpə: yumşaq. balaca. taza. - çığırmaq: 

qığırmaq. - çatmaq: yığmaq - qatmaq: artırmaq. - caymaq. 

gaymaq. taymaq. qayıtmaq çaqmaq. qaqmaq: vurmaq. 

döymək. - çevirmək: çöndərmək. qıvırmaq: tovlamaq. - 

çürümək. qurumaq. - qavmaq. savmaq. - qıl. çul. - guval. 

çuval. - çəngər sağızı: kenger sağızı. - çanğırı. qanğırı: 

kastamol diyarından bir qala. - çavluq: qavluq: törən. 

nəvə. - çuğul: qavul. qovul: yalan. ittiham. 1. kovlaq. - 

tasın içi, dibi kimi yavlaq, çıplaq, qılsız vaş: başı tas: daz.  

cavlamaq  kavlamaq. kavalmaq. 1. lütlənmək. tükün, dərisin, 

qabığın itirmək. 1. gəvərmək. gəbərmək. ölmək.  

cavlı  gösterişli. cafcaflı.  

cavlıq  yavlıq. ocmanlıq. düşmanlıq.  

cavluq  saçlıq. yağlıq. yavlıq. yarlıq. şal.  
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cavma  cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

cavmaq  caymaq. sapmaq. yavmaq. yaymaq. çəkmək.  

cavmaq  savmaq. sapmaq. çapmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. 

yazmaq. azmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. 

yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. 

azıqmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. 

öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. 

öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  

cavrınçı  savrunçu. ovsunçu. arvaş. arqaş. şaman. falçı. 

münəccim.  

cavrunti  savrunti. buğda içində olan qara dənələr. bic buğda. 

lüpək. şəncərə.  

cavsamaq  tullanmək.  
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cavuz  yavuz. çox. böyük ölçüdə. daha da. bir xeyli.  

- ol məndən cavuz ullu edi: o bəndən bir xeyli böyüktü.  

cay yol  köyün ana yolı.  

cay  1. axrac: axar. axar su. 1. ( c < > y ). bax > yay. yaya. 

nizam. düzüş. - cayqarmaq: düzən edmək. - cayqamaq: iş 

birligi. - cayqaş: düzəliş. - caytır: düzət. 1. böylə. iştə. 1. car. 

yar. yarıq. ara. çağ. zaman. - bu carlığda gəl: bu arada, 

çağda gəl. - bir cay: bir çağ, zaman. 1. yer. urın. urun. 

urın. məqam. cayqah.  

caya  atın bok əti.  

caya  yaya. başı qıt. ağlı qıt. 

cayaf  cayav. qayaf. qayav. 1.çərçi. kərçi. gəzici satan. 1. 

süzücü. süzən. axıcı. axan. 1. ustalaşmış. uzlaşmış. - söz 

qayafı. - qayaf kişi. - qayaf yazıçı.  

cayaq  qazaq. qayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.  

cayaq 1. cayıq. yayıq. yayaq. təsəlli. 1. yanaq. 1. züvgən yer. 

süzcək. sürcək. qayaq. tayqaq. 

- baş cayaq: üst çənə.  

- cayaqına dartmaq: toxat vurmaq.  

- cayaq aylandırmaq: yanaq dolandırmaq. birazcıq yemək. 
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aclığı bastırmaq. səfrayı bastırmaq.  

- cayaq yapmay: susmaqsızın.  

- cayaq tavuş etdirmək: ağız şapırdatmaq.  

cayaqlamaq  yayaqlamaq. ayrılmaq. çəkilmək.  

- arbanı görgənində yoldan bir yanına yayaqladı: arabayı 

gördüğündə yolun bir tərəfina çəkildi.  

cayan  - çabuq cayan: ayran könüllü. oransız. oranşsız. qərarsız.  

cayan  (c < > y) 1. yaxılan. yaxılmış. cayıq. caysıq. tayığ. 

qayğın. zivən. zivgən.  

cayarlaşmaq  yayarlaşmaq. doğmaq. ortaya çıxmaq. təcəlli edmək.  

cayav  cayaf. qayaf. qayav. 1.çərçi. kərçi. gəzici satan. 1. 

süzücü. süzən. axıcı. axan. 1. ustalaşmış. uzlaşmış. - söz 

qayafı. - qayaf kişi. - qayaf yazıçı.  

caycaq  (t < > c ) taycaq. caytaq. 1. tayrılacaq, cayrılacaq, 

qayacıq, sıyrılacaq yer. tayğaq. 1. yıxmalıq. buzluq.  

cayçavul  qataqul. qatavul. qaytavul. qayavul. ( bax > aldatan. 

kələkçi). qanavul. qandavul. toğlavul. toğavul. duzqavul. 

oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. yalqavul. aldavul. 

düzənçi. kələkçi. hiləçi. ( bax > aldatan. kələkçi). 
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caydırmaq caydırmaq.{ ( t < > q < > c < > y ) tayıtmaq. qayıtmaq. 

cayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. qaydırmaq.}. 1. 

qayğıtmaq. qərq edmək. dəngəsin pozmaq. yerindən 

edmək. 1. sürüklətmək. zivildətmək. taydırmaq. 1. (huşun) 

oynatmaq. çaşdırmaq. 1. çınduturmaq. çanturmaq. 

yanğırmaq.  

cayıb  tayılıb. cayılıb.  

cayıq  caymış. qaçıq. sapıq. münhərif.  

cayıq  qayıq. yazıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. günah.  

cayıq 1. cayaq. yayıq. yayaq. 1. təsəlli. 1. dağınıq. 1. cayan. 

caysıq. tayığ. qayğın. zivən. zivgən. 1. tayıq. qayan yer. 

tayğan. bulaq yer. şıltıq durum.  

cayıqlıq  yazıqlıq. qayıqlıq. suçluluq. suççuluq. günahkarlıq. - 

yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun: suça, günaha batma.  

cayıqmaq  yayıqmaq. 1. ayılmaq. oyanmaq. uyanmaq. 1. havanın 

açılması. 1. xəsdəlikdən iyiləşmək. 1. savrulmaq. 

dağılmaq.  

cayıqtırmaq  yayıqdırmaq. 1. dağıtmaq. savurmaq. 1. iyiləşdirmək. 1. 

açmaq. - yel günü yayıqdırdı: yel havayı açtı. - darman 
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avruqannı cayıqdırdı: əlac xəsdəyı iyiləşdirdi. 1. təskin 

vermək.  

cayılıb  tayılıb. cayıb.  

cayılqan ağru  salqın xəsdəlik.  

cayılmaq  ( c < > y ) sərilmək. yayılmaq. ayılmaq.  

cayılmaq  yozulmaq. dönülmək. çönülmək. 

cayıltıq  yayıltıqq. yassı. basıq. əzik.  

- cayıltıq edmək: əzmək. yassılaştırmaq.  

- cayıltıq dirək: dallı budaqlı ağac.  

cayınsaq  qaypıncaq. çox gayan. gayğan. tayınsaq. züvürgən. 

sürüşgən. sıyrıncaq.  

cayırış  cayırma. ayırma. ayırış. çalırma. çalırış. kal. çal. 

qoparma. qoparış. sökmə. söküş.  

cayırma  cayırış. ayırma. ayırış. çalırma. çalırış. kal. çal. qoparma. 

qoparış. sökmə. söküş.  

cayırmaq  yaymaq. tökmək. axdarmaq. elqə cay: carlamaq.  

cayırtamaq  cayırdamaq.cıyırdamaq.  

cayırtı  iti yanan, kəçib cırılan, yırtılan nərs ədən çıxan səs.  

- cayırtı qoparmaq: uca bağırmaq.  
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cayış  cayma. cavma. cavış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

cayışmaq  cayşamaq. cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq. nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) 

ayrılmaq, oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq.  

cayıt  otlağ.  

cayıtmaq  ( t < > q < > c ) tayıtmaq. qayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. 

qaydırmaq. caydırmaq. qayğıtmaq. qərq edmək. 

dəngəsin pozmaq. yerindən edmək.  

cayqah  tut. yer. otraq.  

cayqan 1. (yer). tayqan. tayğan. züvgən yer. 1. yayqan.  

cayqatmaq  otlatmaq.  

cayqılmaq  çanğılmaq. çalqılmaq. (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, 

qopunmaq, qırılmaq.  
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cayqıltamaq  cayğıldamaq. qayğıldamaq. yayğıldamaq. əsə əsə, titrəyə 

titrəyə yerimək.  

cayqışmaq  cayşamaq. cayışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq. nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) 

ayrılmaq, oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq.  

cayqıtmaq  cayşatmaq. cayşıtmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. nərsəni boğumundan, əkliyindən 

(ək yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

cayqur  cayğur. tayqur. tayğur. qayğur. qayıcı.  

caylaq  < > çaylaq. carlaq. savuş. savıc. savçı. savıc. savçı. 

çavuş. muştuluqçu. müjdəçi.  

caylaq  çaylaq. qaraquş. 1. uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, 

əsmər tüklü, çatal quyruqlu, yırtıcı quş. 1. toy. əcəmi. 1. 

çimri. tamahkar.  

caylaq  fürsətçı. ac gözlü. əcəmi. naşı.  

caylaqlıq  çaylaqlıq. yalvaqlıq. yavlaqlıq. yavalıq. naşılıq. toyluq. 

dənəksizlik. 

caylamaq 1. otlamaq. 1. səsi yüksəltmək. bağırmaq.  
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caylaşmaq  girnəşmək. girəşmək. sığışmaq. birləşmək. yerləşmək.  

caylı  yaylı. qolay. onğay. kullanışlı.  

cayma cay  rahatca. yüngülcə. yengəlcə. əcələ etmədən.  

cayma  cayış. cavma. cavış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

cayma  qayma. 1.çıvarından, çevrəsindən çıxma. dekadraj. 

1.qayma. ağma. 1.çönmə. çaşma. yozma. dönmə. 

vazkeçmə. 

cayma  yayma. geniş. yayılmış.  

caymaq  ( c < > y ). yaymaq. sərmək. dağıtmaq. - caydım: 

yayıldım: kırıxdım. 1. çaşığmaq. çaşqınmaq. tayılmaq. 

taymaq. burulmaq. büdrəmək. 1. qaymaq çovmaq. 

gaymaq. taymaq. tasımaq. büdrəmək. endirikləmək. 

yıxılmax. 1. qaymaq. taymaq. tayılmaq. qaysılmaq. 

qayzılmaq. sürçmək. sürçəmək. sıyrılmaq. zivilmək. 
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düşmək. əl ayağ üstə düşmək. 1. sapaşmaq. yolundan 

çıxmaq. əğrilmək. bürkülmək. burulmaq. - əlim sapaşdı. 1. 

yaymaq. sərmək.  

- qüyüznü caydı: qalını sərdi.  

- qoylanı caydı: qoyunları otlatmaya çıxardı.  

caymaq  1.cavmaq. sapmaq. yavmaq. yaymaq. çəkmək. 

1.çağmaq. - amacdan, nişandan yozmaq, caymaq, 

sapmaq: çağmaq. - ox çağdı. 1. dönmək. - sözün caydl: 

sözündən döndü. - caymasan yoldan, qılarsan yuva. 

1.yozmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

vazkeçmək. - sözündən, üstəsindən, əhdindən, 

öhdəsindən dönmək, caymaq. pozmaq.  

caymalıq  1.güvəncə. inanca. qarşılıq. ödənək. qarantı. təxsisat. 

tədarükat. təzminat. tə'minat. 1.təzminat. 

caymalıqlı  güvəncəli. inancalı. qarşılıqlı. ödənəkli. qarantılı. 

təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı.  

caymayan  taymağur. qaymaz. sıyrılmayan. taymayacı.  

caymaz  cesur. qərarlı.  

caymış  cayıq. qaçıq. sapıq. münhərif.  
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caymış  qaymış, qaybaq iş, davranış. qəbeh. sapaq. sapıq. 

basıq. çirkin. pis. - bu qaypaq işlərizdən əl götürün.  

caynaq  pənxə.  

caynalmaq  təpingələnmək. təpiklənmək. döğülmək. yencilmək.  

caypaq  əğik yoxuş. meyilli.  

cayrılacaq  (yer). caytaq. caycaq (t < > c ) taycaq. tayrılacaq. 

qayacıq. sıyrılacaq. tayğaq. sıvşıq.  

caysı  haysı. hansı.  

caysıq  cayıq. cayan. tayığ. qayğın. zivən. zivgən.  

cayşamaq  cayışmaq. cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq. nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) 

ayrılmaq, oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq.  

cayşatmaq  cayşıtmaq. cayqıtmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. nərsəni boğumundan, əkliyindən 

(ək yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

caytaq  caycaq (t < > c ) taycaq. 1. (yer). tayrılacaq, cayrılacaq, 

qayacıq, sıyrılacaq yer. tayğaq. tayqac. sıvşıq. 1. 

yıxmalıq. buzluq.  
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caytaq caydaq. yaydaq. boş. çıplaq. 1. yəhər. 

- cayıq at: yəhərsiz, çıplaq at.  

caytı  caymaq: əyrilmək. - caytı burun.  

caytırma  caydırma.1.çaşdırma. çarpıtma. yozma. yorumlama. 

1.şaşırtma. sapdırma. yansıtma. yahatma. oynatma. 

ildik. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. edər kimi 

görsətmə. kırıxdırıcı qılıq, hərəkət edmə.  

caytırmaq  caydırmaq.1.civdirmək. zivdirmək. sivdirmək. çağdırmaq. 

sapdırmaq. dəğdirməmək. isabət etdirməmək. 1.çalmaq. 

saptırmaq. şaşırtmaq. 1.çaşdırmaq. çarpıtmaq. yozmaq. 

yorumlamaq. 1.çaşdırmaq. çalmaq > çəlmək. 

1.çaşdırmaq. yozdurmaq. döndərmək. döndürmək. 

çevirmək. vazkeçirmək. 

cazı  cadu.  

cazibəli  üzü sıcaq. çəkimli. cazibəli.  

cazıq  yazıq. 1. zavallı. 1. günah.  

- yazığı gəlmək: acımaq. üzülmək.  

cazıqsınmaq  yazıqsınmaq. acımaq.  

- öksüz çapıyni bek yazıqsındım: öksüz cocuğa çox acıdım.  

cazıqsınuvsız  yazıqsınuvsız. qorusız. dayaqsız. himayəsiz.  
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cazılmaq  yazılmaq.  

cecim  cicim. dürlü bayalı kilim, geyim.  

cehiz  1. bodut. ərməğan. 1. gəlin cehizi: yoğluq.  

ceqilmək cegilmək. yeqilmək. 1. qoşulmaq. 1. zülmədilmək. 

əzilmək. sömürülmək.  

ceqinə  dağların daşlı yüzəylərində yetişən. yeniləbilən bir bitgi.  

cel vacel  < cırcıramıq.  

cemə  yuma.  

cemi  cimi. cımıl. 1. oğuq. kiçi. cılız. 1. # iti. yeğin. ayıq. 1. çiğit. 

açılmamış, oluşmamış dən. 1. cürü. yürü.  

cenqilmək  itilmək. qızmaq. yeyinləmək. - məni izində gördü, dabanın 

cenqiddi. ( # yengilmək: yüngülləmək).  

center  kenter < kend. topluluk. yığım. qurum.  

cerqəş  cergəş cərgəş. cırqaş. cərgə.  

cerm  çirim. çiqrim ( < çiq. tuq).  

cetiq cetik. cetiz ( c < > y ) yetik. yetgin. uzman. olqun. 

bəcərikli.  

cetiz  cetik ( c < > y ) yetik. yetgin. uzman. olqun. bəcərikli.  

cevlan edmək  örkülmək. dört dolaşmaq. dönmək. bulanmaq.  
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ceylan  ceyran. cərən.  

- cevlana gəlmək: hərəkət edmək. işləmək. yürümək. - qan 

damara yürüdü. 

ceylan  ceyran. çərən.  

ceyran  ceylan. cərən. oltaş. qaraca. cüyür. yüyür. yayran. qır 

kəzəsi. qır keçisi. qıralay. keyik. tağ öçki. elik.  

- buynuzlu ceyran: sığın.  

ceyran  ceylan. çərən.  

cezoqa  əsgidən qadınların kullandığı bir tür başlıq.  

cə  1.ca. son ək olaraq sözə artırılıb, sözün anlamının 

olduğu böyüklüğün vurqular. - olduqca: ola bildikcə. - 

gəldikcə: gəlmək işi dolunca. 1.ək. ca. "ca" qalın səsli, ''cə'' 

incə səsli sözə yapışır. 1. "kimi. sayağ" anlamında. - 

türkcə: türküdə. türk dilində. - bəncə: məndə. mənə qalsa. - 

iyidcə: bir iyid kimi. iyid yana. - cocuqca: uşaq dilində. uşaq 

kimi. - azca: bir az. - ağca: bir az ağ. - əkşicə: bir az tüş. 1. 

''bolluq. çoxluq'' anlamın artırır. - daşlıca: daşlı. daşı çox 

olan yer. - çamlıca: çam ağacı çox olan yer. - qozluca: qoz 

ağaclı olan yer. - ılıca: suyu. havası ılıx olan yer. - ısıca: isicə: 

ısığca: yetəri qədər issi. 1. dək. cək. caq. - şamaca: 
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şamacaq: şamacan: şamadək. - aqşamaca: aqşamacan (- bu 

sözü ''caq'' ya ''cuq''ilə, ki çiçildici əkdi, qarışdırmayın. - 

yavrucuq: balaca uşaq. - qayacıq: balaca qaya. - quyucuq: 

balaca quyu. - gəlincik: əziz. gözəl qız, gəlin. - küçücük: 

cıqqılı mıqqılı. 1. ''də'' ''da'' ''dən''. - öncə. önqcə: qabaxdan. - 

qabaxcadan. devlətcə: devlət tərəfindən. 1. qədər: - bunca. - 

şunca. - onca. - yüzlərcə. - olanca: oracanki var. 1. ovaxki. 

ondaki. - deyincə: deyən kimi. - görüncə: görən kimi 1. hər 

dəfə. - dedikcə: hər dəfəki diyir, diyirdi. - gördükcə: hər dəfəki 

görür. görürdü. 1. yana. dən yana. gəlincə. cəhətcə.  

cəbanət  ürəksizlik. qorxaqlıq.  

cəbə  1. zireh. pusat. silah. ox. yaraq. 1. kəbə. kübə. küpə. 1. 

camə. çəpən. ( < çapmaq: taxmaq). çəkmən. don. paltar. 

1. qabırqa. qabırcaq. qutu. cumba. komba. kümbə. 

bəsdə. qısqın. 1. yasıq. yeşik. qutu. cilit. 1. < cım + bə. 

cumbə. kumbə. komba. qabırqa: qutu. bəsdə. qabırcaq. 

qısqın. 

cə'bə  bax > cəbə.  
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cəbə  çapa. cübbə. coşun. covşun. (çuqşın > coşın > coşən 

(fars)) çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. 

qorlan.geyçim. (> geçim. keçim). yapal > yalab. zireh.  

cəbəçi  cübbəçi. yubbaçı. mühümmatçı.  

cəbəçi  cübəçi. qorucu. sələhşur.  

cəbələnmək  cübbələnmək. coşunlanmaq. covşunlanmaq. 

yubbalanmaq. qurşanmaq. geyçimlənmək. geçimlənmək. 

zirehlənmək.  

cəbən  qeyrətli. çalışqan.  

cəbər  yoxsul.  

cəbi  çəpi. çəpni. 1. sərt baxışlı. 1. usta. əli yatqın. yedənəkli. 

1. civciv. fərik 1. cəbə. çəbə. yaraq. silah.  

cəbir  görgi.  

cəcəq cəcək. 1. cacaq. çalı. çırpı. xəşək. 1. süyşə.  

cəfənq cəfəng. 1. < gəpəng: gəpəmək). bir sözü təkərləyib 

durmaq. dərəksiz, boş, puç, havayı, yolumsuz söz 

yanğırmaq. 1. < dəpəng. dəpmək: təpəng. təpmək: bir 

sözü təkərləyib durmaq.  

cə'fəri  1.< çat. çətəri. yumğaq. 1.< çətirəv. göləndir. maydanoz.  
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cəftə  cəfdə. - cəfdəli qapı: qıncalı. qancalı. qullablı. çəngəlli.  

- qapı cəfdəsi: qınca. qanca. qullab. çəngəl.  

- qapı işgili, cəftəsi: qarqaburnu. qarqaburun. qarqacuq. 

qarqacıq. 

cəftələmək  cəfdələmək.qıncalamaq. qancalamaq. çəngəlləmək.  

cəh canavar  burulday. kiçik quş.  

cəhcənəq  cəhcənək. - cəhcənəyi çıxmaq: düzəni, durmuşu pozulmuş, 

qalmamış çivisi çıxmaq. 

cəhənnəm  gara azab.  

cəhəntə  cəhəndə (fars) < çağan. atılan. atılqan. 

cəhli  çağ. çağıl. cihli.  

cəhrə  < çıqrıka. çıqır. çıqrıq. ( < çıq. çuq. tuq: düğün. girdə). 

cüqrə. çüyrə. dəğirmən. çarx. ələməgə. dolab. çarx. iplik 

əğirmək, sarmaq aracı. dayaqlanmış bir oxun çevrəsinə 

ağıllanmış neçə çubuğu olan doğalaq.  

cəhrə  cik. - cəhrədə məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer. qapas. 

qapsa > qəfəsə. gəpəsə. qəfəs.  

cəhrəçi  - çıqrıqçı, cəhrəçi dəzgahının kötüyü: beşmə. - dəlikli 

beşmə.  
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cəht cəhd. < çalt. çalası. çalasın. çala çala. çapbaq. sürəkli. 

iti. yeyin. çalt. tez. basım.  

cəq  cək < > dək.  

cəq cək. ta. caq. can. dək. sözə artırılb uzaqlıq anlam 

çatdırır.  

cəqec  çəxeş (fars). cəxeş (fars). cəxec (fars) < çığaş. çığac. çığaz. (< 

çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə. quvatr.  

cəqeş  çəxeş (fars). cəxeş (fars). cəxec (fars) < çığaş. çığac. çığaz. (< 

çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə. quvatr.  

cəqət  qabray.  

cəqiləmək  çevrələmək. quşatmaq.  

cəqiv cəgiv. çəkiv. yaxıv. əziyət. zülüm.  

cəqivçü cəgivçü. çəkivçi. zalim. zülmedən.  

cəla  < cıyla < yılğa.  

cəlasız  sığalsız. tonuğ. donuğ. (təxdə. dəmir).  

cəlayir  çalayır ( çalaş. çallaş. < çalmaq) 1. bilgin. güngörmüş. 

təcrübəli. 1. savaşçı.  

cəld (fars)  < çalıt. çalt. təkəmiş. təkişi. təkimşi. təkimişi. tez. sabıq. 

çapıq. iti. çapur. bat. bət. yeyin. tez. basım. çalasın. çala 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2780 

çala. çapbaq. sürəkli. çaltaş. yıldam. iti. sulaq. - sulaq at. 

- sulaq ər.  

cələ  kəmət. qapan. daradan. tələ. duzaq.  

cələsə  oturşun.  

cəlik culuq  < çəlik < çal. (çalmaq: vurmaq. kəsmək. dal kəsilmiş ağac: 

tingə çəlik çomaq oyunu. çəlikləmək: tingə əkib. ağac 

yetişdirmək).  

cəllad  < sallaq < sal. salan (s: c ).  

cəllad  çatal. iki uclu yaba.  

cəllə  tapınaqlarda qült həyqəlinin bulunduğu ana salon.  

cəlmə  çalma. çalım. göstəriş.  

cəlmə  çəlmə. çalma. qulluqçu. xitmətçi. yoldaş.  

cəlt  cəld < çalt. çabuk. çaqqan. çəpər. usta. əli sulu. dərkən. 

tez. fori. 

cəm  1. toplama yığma. 1. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. 

topluluq.  

cəm  comalaq. yumalaq. quruluş. toplum. topluluq. toplanma. 

toplama. dərnək. birlik. cəmiyyət.  

cəm  dərmə. toplama. devşirmə. təhşid. tuta. total. - borcuzla 

tuta, bir belə edər. - birinən iki tuta, üç elər.  
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cəmə  yuma (c < > y).  

cəmisi  bir təkməqə.  

cəmiyət  toplantı yeri. dərnək.  

cəmiyyət  dərnəşik. dərnək.  

cəmləmə  bir yerə yığılmış nərsə. təcmi.  

cəmləmə  toplama.  

cəmləmək  1. çaşlamaq. çaqlamaq. çağlamaq. çaqşalamaq. birbiri 

üstə yığmaq. üstələmək. birikdirmək. 1. çırmalamaq. 

tuddurmaq. çəmrəmək. bitişdirmək. yığmaq. 1. dərmək. 

devşirmək. təvşirmək. dəvşirmək. devşirmək. toplamaq. 

yığmaq. - para devşirmək. - şəritdən paltarları deşir.  

cəmləmək  çoğullamaq. yığmaq. toplamaq. birikdirmək. toparlamaq. 

yığmaq. düzənləmək. bir araya gətirmək. bir yerə 

yığmaq. qovuşturmaq.  

cəmlənmək  toparlanmaq. yığınmaq. düzənlənmək. huş başın 

yığmaq.  

cəmləşmək  birikmək. toplanmaq. yığılmaq.  

cəmləşmək  dərilmək. yığılmaq. toplanmaq. devşirilmək. - el bir yerə 

dərildi. - üzümlər hələ dərməyib.  
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cəmləşmək  tiqşilmək. toplanmaq. tüdələnmək. xəmənləşmək. 

yığışmaq.  

cəmləşmiş  birikim. birikinti. birikim. birikmiş. yığılmış. cəmləşmiş. 

mütərakim.  

cəmlətilmək  birikdirilmək. toplandırılmaq. yığdırılmaq. 

cəmləyən  övsər. avsar. ( < oq. uq. ov. av). yığan. toplayan. başılıq 

edən. ( > əfsərfars).  

cəmləyən  tomlayan. tomlayıcı. toplayan. toplayıcı. came'.  

cən  çək. dək. təkin. dəngi. dəğin. dəğir. dəğiş. (ölçək. əndazə. 

miqdar. miqyas. dərəcə). qədər. qata. qatı. qatın. qadaq. 

qatca. taqca. qapar. ( - bu iş, daş götürmək qatı (qədər) 

çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin oli, 

sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) 

sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək olmaz ki. - ye, yeyə 

bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə 

(qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - saat onu qapar 

(ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda 

olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri 

var. - saat ona dəkli (qədər).  

cən  dəri. dək. - yetidən yetmişgə dəri: yedidən yetmışə.  
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cənabilik  çələbilik. tansuqluq. incuqluq. şəriflik.  

cəncal  cəng < çanğ. gürültü yüksək səs.  

cəncək  cəncənək. çındır. çığınıq ( < çiq. çuq. tuq).  

cəncənək  cəncək. çındır. çığınıq ( < çiq. çuq. tuq).  

cəncəşmək  qarşılaşmaq. qərişmək. vuruşmaq. çarpışmaq.  

cənin cütü  uşaq yoldaşı.  

cənq  cəng. savaş. çatış. çataş. çatışma. qır. qırqın. qavqa. 

qovqa. qırgur. qırgür. yarqa. karzar. qaqsar. qavırqa. 

qavqa. qoğqa. hərb. maharibə.  

- qır çıxarmaq: qan, savaş salmaq. 

- çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı: 

çalaq. çalqa. mə'rəkə. 

cənq cəng. 1. < çanğ. cəncal. gürültü yüksək səs. 1. < çınqar: 

döyüşmə. vuruşma. gurultu. 1. eş. iş. döğüş. savaş. 

- cəngə girişmək: bəhsə, turuşlaşmaq. turş turşa gəlmək. 

turşamaq. durşamaq. ( < durmaq). duruşmaq. durşuqmaq. 

qarşı qarşıya gəlib bir işə quruşmaq.  

cənqəl  cəngəl. 1. çəngəl. orman. urman. sığlıq. sıxlıq. sınq. 

sıqn. çəkələk. tuğay. ğaba. balqan. meşə. biqşə. bükşə 

{bişə (fars) < bük). 1. çoğul. çuğul. sarmaş.  
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cənqəl  cəngəl. tıxmas. tıxmaz > tımas. tıxcıq (< tıxmaq). (> timas 

(fars)). meşə. orman.  

cənqəl cəngəl. tıqmas ( < tıqmaq). meşə.  

cənqiz  çəngiz. dəngiz. dəniz.  

cəntəq  cəndək. ləş. baslıq. maslıq.  

cəntəq cəndək. < çətnək < çətmək: düğünləmək. düğünlü. 

pişməmiş ət. çındır qeyiş.  

cəpəliq cəpəlik. öğlən vaxtı.  

cəpi  çatı. aralıq. çatlaq.  

- tərəzəni cəpisindən suvuq qirədi: pəncərənin çatlağından 

soğuq girir.  

cəptüq cəpdüq. çapduq. 1. çapqaq. son. 1. barlaq. licam. lüqam. 

at taxımı.  

cər  bax > çər.  

cərcənək  tıncıxıb girəlmək. qarışıb buruşmaq. - yerləşmədi, basıb 

cəncənək elədi.  

cərcər  cırcır. döyən (xərmən).  

cərən  ceyran. ceylan. ov.  

cərənqurq  kərəqurq. çanqırdaq. çınqırdaq. qonqurdaq. çalaçal. 

zəng. cərəs.  
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cərəyan  carıyan. axım.  

cərəz  çərəz. məzə.  

cəri (fars)  < cərişmək. cırlaşmaq. kükrəşmək.  

cəri'  < cıran.  

cərib  dönəm. yer ölçülərindən.  

cərişmək  cırlaşmaq. kükrəşmək. danqazlaşmaq. qaqraşmaq. ( 

cəri (fars)).  

cərqə  cərgə. 1. çəki. sıra. seri. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. 

düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. 

düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. 

dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. 

qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. 

qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. 

yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. 

nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. 

biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). 1. sıra. səf. rədə. 

qat 1. cirgə. cızığ. cizgi. sətr. dizi. düzü. 1. həlqə. cirgə. 

kürənd. kürənd. elin həlqəsi. 1. qol. qolan. firqə. komba. 

1. düzün. düzək.  

- qaraçı cərgəsi: qarışıq, düzənsiz, pis yer.  
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- cərgə cərgə. qatıl qatıl. qatar qatar. sıra sıra. düzün düzün. - 

odunları qatıl qatıl yığsan yıxılmaz.  

cərqə  cərgə. cırqaş. cərgəş. cergəş.  

cərqə cərgə. çərgə. ( ç < > d ). dərgə. ( < dər. dərilmiş, yığnaqlı). 

1. koma. kümə. nin. hin. daxma. kərtmə. 1. çadır. otaq. 

yığıncaq, dərnək yeri. 1. dərmə, çatma çadır. 1. çəkə. 

sınır. hədd. 1. qədər. dəğər. 1. türün. dürün. sıra.  

cərqələmə  cərgələmə.dərcələmə. düzənləmə. dizənləmə. 

düzənləyiş. dizənləyiş. sıralama. qatlama.rədələmə. 

kilaslama.  

cərqələnmək  cərgələnmək.cirgələnmək. kürətləmək. həlqələnmək. 

cərqəmək cərgəmək. düzmək. sıralamaq. səf dartmaq, çəkmək.  

cərqəş  cərgəş. cergəş. cırqaş. cərgə.  

cərqəşmək  cərgəşmək. arqaşmaq. birbiri yanında düzülmək, 

sıralmaq. cürgəşmək. sıralanmaq. səfə durmaq, gəlmək. 

sıralanmaq. düzülmək. düzəlmək. - indi çərik cərgəşsin: 

indi qoşun səflənsin. - ulduzları cürgəşir.  

cərqin cərgin. yaxın. qohum.  

cərqutay cərquday. yer qutay.  

cərmə  cayma. caymalıq. bir suç üzrə verilən qarşılıq.  
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cərtəq cərdək. çərçi.  

cərən  ceyran. tuqar. maral.  

cəsarət  ürək.  

cəsarətli  batan.  

cəsarətsizlik  dabansızlıq. dabansızlıq. dayanmazlıq. qorxaqlıq.  

cəstə  sıçramış. atlamış.  

cəsur  qaman. bayur. ürəkli. ürkməz. qorxusuz. çaxar. şağar. 

qaraca. gözqara. gözüpək. çəpni. yiğit. igid. bozcaq. 

bozac. dəmli. qeyrətli. aman verməyən. yararlı. batur. 

yarar. yetkili. canlı. qonur. qomur. komur. özbək. kəndinə 

güvənmiş. yaqış. yağiş. yaqız. yavuz. güclü. yaman.  

cəsurca  batırğay. igitgin. ürəkli. atılqan. ürəklə. batırıl. mərdana.  

cətəl  cidal. < çatal. çataş. cədəl. gurul. guruc. qırılan. qırlan. 

savaş. toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. savaş. çatış. 

çataş. çatışma. yarqa. qırgur. qırgür. qovqa. qavqa. 

dartaş. dartış. dartışma. çəkişmə. mucadilə. qırçınma. 

cətəl cədəl. < çətəl.  

cətəlçi  cidalçı < çatalçı. çataşçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. 

döğüşçü. savuşçı. savaşçı. qovqaçı. qavqaçı. dartaşçı. 

dartışçı.  
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cətəlçilik  cədəlçilik. cidalçılıq < çatalçılıq. çataşçılıq. dartaşçılıq. 

dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. 

savuşçılıq. savaşçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.  

cətəlləşmə  cədəlləşmə < cadalaşma. çatqallaşma. çəkəçək. 

çəkələşmə. vuruş savaş. yarqa. qavqa. yaxalaşma. 

dartışma. itələşmə. də'va. qavqa.  

cətəlləşmək  cədəlləşmək. savaşmaq. qaşqalaşmaq. gurulmaq. 

qırışmaq. çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. savaşmaq. 

vuruşmaq. uruşmaq. itləşmək. itlələşmək. çəkləşmək. 

çəkələşmək. çəkişmək. yaxalaşmaq. çatlaşmaq. 

çatllaşmaq.  

cətəlmək  cədəlmək. cidalmaq. çalışmaq. çataşmaq. çatalmaq. 

savuşmaq. savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. 

gürəcmək. guraşmaq. güctükmək. küştükmək.  

cətt cədd. tin ata. ecdad.  

cəvan  gənc.  

cəvəlan  - cəvəlan edmək: cövlan edmək: dövr edmək. tolaşmaq. 

dolaşmaq. gəzişmək. çəpə çevrə gəzmək. dönmək. - dan 
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ertədən ( sabah tezdən) çüçələri dolaşırıq. - qırlarda 

(çöllərdə) dolşıb durduq.  

cəvidən (fars)  1.< kovlamaq. kavlamaq. gəvələmək. 1.< çevnəmək. 

çeynəmək.  

- cəvəndə: gəmrici. - gəmrici heyvanlar.  

cəviz  - qataq cəviz, qoz: iri cəviz. 

- uzunsov cəviz: qarqaburun.  

- cəvizdən yapılan bir oyuncaq: qərqərə. qarqara.  

- qozun, cəvizin qabığından ayrılma, soyunma çağı: kağal. 

kaval.  

- yaşıl qabığından çıxarılmış qoz, cəviz: kavqal. kavqıl. 

qaqqıl.  

- toyuq şişər, şişək olmaz, qubba (günbəz) üsdə, cəviz 

durmaz. 

cəviz  { < kov: oyuq. qab: şişik: qoğzaq ( < qoğzamaq)). ğuzə < 

ğoz < > qoz. < kovuz. qoz. yanğaq}.{göz < kovuz.}. yaqaq. 

qayaq. qıyıq. yanqağ. qoz. girdəkan.  

cəvləq cəvlək. sadaq. ox qabı.  

cəza  burqu. qıyıt. zulum. qınav. qınanc. işkəncə. sıxınca. 

qısqın. əziyyət.  
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cəza  yasa. yaza. - asma, e'dam yasası, yazası, cəzası: ip.  

cəzalamaq  oyqurmaq. sıxışdırmaq. sıxmaq. tənbih edmək.  

cəzalandırmaq  cəzasını çəktirmək. işkəncəyə qoymaq. qızqurmaq.  

cəzirə  ( < cərəzə (ərəb). < cırılmış ayrılmış topraq.  

cıbbış  çippo. kiçik. gözə ilişməyən.  

cıbıdıq  cıbıq. ıslaq.  

cıbıl  asav at. qaşanğ. qaba.  

cıbıl  çəlimsiz. cılız. gəvşək. sarqıq.  

cıbıldız  cıvıldız. - cıbıldız, yaramaz, şuluğ, sevimli qız uşağı: 

çalıquşu. 

cıbıltız cıbıldız. cıvıldız. təbçildəvüq. yerində duramayan. ələ 

avuca sığmayan.  

cıbın  milçək.  

cıbıq  cıbıdıq. ıslaq.  

cıbır  çıpır. çəpir. 1. dağ keçisi. 1. çaluq. çalaq. tetik.  

cıcıq  1. cacıq. qoyun quyruğundan qalan cığ cığ. 1. çıçığ. 

qoyun quyruğu.  

cıf  yüngül. açıq sıçıq. yaxmaz. törə (əxlaq) yönündən pis 

olan. alçaq. əsgik. hobba. - yüngül qadın. - yüngül törəş: 

rəfdarlı.  
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cıl  cil. "ək" olub, artırılan ada bağlılıqı göstərir. - anacıl. - 

atacıl.  

cılalamaq  açmaq. acarlamaq. sılağlamaq. sığallamaq. 

pərdaxlamaq.  

cılaqı cılağı. cılqı. bağlı. kip. mərbut. peyvəsdə.  

cılasın  ( 1. calasun < çalasın < çalmaq. 1. < çit. çıda: davam). 

cılasun. batur. batır. bahadır. ər. qoçaq. sökmən. yiğit. 

qəhrəman. əli çabıq. əli tez. bəcərikli. - o gün cılasın bəy 

ərənlər, dönə dönə döğüşdülər.  

cılasun  bax > çalasın.  

cılav  (cığav. cilov) < yığav. at yuları. ovsar. avsar. noxda.  

cılav  yular.  

cılay  çılay. kimi.  

cılcıraq  qonqırdaq. çalçıraq. cınqırdaq. çanğ. zəng.  

cılf  ğayar. yuxa. yeltər. ğayza. samsıq. suvcuq. yüngül.  

cılğa  cığa. qığo. cırınqa.  

cılğava  altayı. qızıl tülkü dərisi, kürkü.  

cılı  cıqlı. cıqıl. həlqə. tuq.  

cılılzıq  zayıf. cılız. izləngi.  

cılımqa  qağanların, xanların kağızların yazmaqla görəvli kişi.  
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cılıq  iylənmiş yumurta.  

cılıqlaşmaq  çılqaçmaq. əti yağı süzüb qurumaq. arıqmaq. arğımaq. 

zayıflamaq.  

cılıqqa  arxalıq.  

cılıqqa  qorsaqca. yenğsiz (qolsuz) eşik geyim.  

cılıqqa  qursaqca. yengsiz geyim.  

cılız  - çox cılız: çox zayıf. apba azğın. 

cılız  alız. arığ. quri. yanığ. sısqa. - yanığ cocuq.  

- bayağı boyundan cır, cılız qalmış nərsə: qozalaq. - 

qozalaq cocuq. - qozalaq qarpız.  

cılız  bodur. kosa. qırıq. arıq. külə. ətsiz. cılılzıq. izləngi. arıq. 

zayıf. kəhləz. dar. xəsdə. yaxcı görməyən.  

cılız  borbaysız. yoxsul. gibir. sısqa. gütürəm. çəlimsiz. 

qansız. qırağ. çəlimsiz. gücsüz. suvalıq. suvcılıq. xirə 

kişi. çəlimsiz. bitgin. yaraq. caraq. incə. yumuşaq. azmıç. 

azqıç. azaqan. azqınlı. azmıç. yoxsul. gücsüz. bidiyan. 

bitiyan. düşgün. verimsiz. sısqa. çəlimsiz. dartar. quru. 

çöp kimi. çaqıdiy. çaqmış. gəlişməmiş. gəmiz. kəmiz. 

sısqa. xəsdəlik. çapıldıv. çəlimsiz. zayıf. cıbıl. qalsız. 

çəlimsiz. sıntıl. çəlimsiz. nazik.  
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cılız  calız. yalız. 1. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. 

kovlaq. incik. işgil. işgə. arığ. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf. zəif. 1. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

qamıt. qımıt. qaqıt. quruq. quru. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. ətsiz. arıq. 1. qındalaz. zəif. 1.kövdəsiz. arığ. incək. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 1.qıra. qıraca.sısqa. çəlimsiz. 

zəif.1.ölüq. soluq. qaba, iti olmayan. solmuş. solğuq. 

sarğuş. sarğımış. ölgün. pörsümüş. çözük. 1.ərincək. 

arığ. ərinmiş. açılmış. zəif. 1.qaqlımaq. incə. arığ. sökük. 

yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. 

açılaz. aciz. gücsüz. arıq. azrıq. zəif. 1.cıraz. quru, incə 

zayıf kimsə.  

- cılız, arıq olduğu dolayı güclü: çəlik kimi. 

- cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan: qaqnıl. qanğıl. 

qanğıldaq. qanğıldayıq. 

- cılız, zayıf malqara: kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq. 

- çox cılız, arıq: çanıt. qınıt. 

- çox cılız, düşük, zayıf olan: qabırqat. qabırmat. - bu 

qabırqata bax. 

- hər nəyin qurumuşu, cılızı, susuzu, arığı, darı: qandağ. 
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qındaq. 

- küləkdə, cılız od sönər, tonqallı od öc alır.  

- qax, cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə: 

qaqamıq. qaqmıq. qaqam. qaqım.  

- əsmər, cılız olan: qaraquda. qaraqura.  

- az süt verilmiş, cılız qalmış yavru: qarayanıq.  

- çox cılız, arıq, ətsiz: qarqa kimi.  

- çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti: 

qarabacaq.  

- susuzluqdan cılız qalmış bitgi: qarayanıq.  

- qatılası dərin olan cılız qalır: (qatıla: ənsədə olan çox sığ, 

dayaz çuxur).  

cılızışmaq  calızışmaq. yalızışmaq. çözüküşmək. ölüqləşmək 

ölgünləşmək. zayıflaşmaq. soluqlaşmaq. solmuşamaq. 

soluğqaşmaq. sarğuşmaq. sarğımışmaq. pörsüşmək.  

cılızlamaq  çılınmaq. çalınmaq. zayıflamaq.  

cılızlamaq  qanğıldamaq. qaqnıldamaq. taxda tabağlaşmaq. 

ətsizişmək. arığlamaq. gəmikləri fırlamaq, uçmaq, 

laxlamaq.  
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cılızlaşmaq  ətsiz, arığlaşmaq. qaqnalazlaşmaq. qanqalazlaşmaq. 

cırazlaşmaq. qurumaq. işgəlmək. zayıflaşmaq. 

cılızlaşmaq  zayıflamaq. tozmaq. azqınlamaq. zayıflamaq.  

cılızlıq  qaqlıq. qaqamlıq. qaqımlıq. bir dəri bir sümük, quru, 

iskilet olumluq. cırazlıq. quruluq. işgillik. zayıflıq. 

cılızlıq  turuqluq. turquluq. tırıqlıq. durqunluq. arıqlıq. zayıflıq.  

cılızlıq  xirəlik. gəvşəklik. yumuşaqlıq. azqınlıq. zayıflik. bitiqnlıq.  

cılmaya  ( türk mitolojisində) qanatlı at.  

cılq  cılx. - pozuq, cılx yumurta: iğdin.  

cılqa  1. cülgə. çuxur. 1. dərə. dərya. irmaq. çay.  

cılqa  netəsiz tütün.  

cılqamaq  yılxamaq (yumurta). pozulmaq. çalxamaq. 

cılqı  cığır ( < cırıq). dar yol. dağ yolu. ağ gümüşi tüklər 

dəsdəsi (dəməti).  

cılqı  cılağı. bağlı. kip. mərbut. peyvəsdə.  

cıltam cıldam. tez. iti. yeyin. - çıldam çərik. - çıldam igid.  

cıltay cılday. çildək. atların göğsündə çıxan bir xəstəlik.  

cıltıramaq  yıltıramaq. parıldamaq.  

cıltız cıldız. yıldız.  
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cım cım - cım cım cıltıramaq: yım yım yıltıramaq. pırıl pırıl 

parlanmaq.  

cımbız  qımbız. 1. qıl yolan. maqqab. 1. ətacı söz.  

cımcıq  cimcik. sərçə.  

cımcuq  sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. məbhut. qamuş. 

qaplı.  

cımdık  < çəntmək. çətmək.  

cımıl  1. sütlənməmiş, cılız qalmış hibubat. 1. zayıf. cılız. 

gücssüz. sısqa.  

cımıl  bax > cemi.  

cımımaq  ıslanmaq.  

cımıq  çamquq. cımqıq. gizli iş görən. qoğucu. çəkçi. qovcu. 

casut.  

cımır  əli sık. qolı qatı. qattıq qol. bitir. saranğ. qısqanc. qısıq. 

aç göz. komsız. komağay.  

cımıtmaq  ıslatmaq.  

cımlanmaq  camlanmaq. cıvıldamaq. mırıldamaq. mızıldamaq. çətin 

çətin, zorlanaraq danışmaq.  
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cımqır  cınqır. qıq. səs. - qıq deməmək: cımqırı çıxmamaq. - qıq 

diyəməmək: cımqırı çıxamamaq. - qıq dedirtmək: cımqırın 

çıxartmaq. 

cımrıq  daramdudul geyim.  

cınaq  1. iki kimsə ara şərt, mərc. 1. yəhərin yanları.  

cınaq  canaq. üzəngi. təpəngü.  

cınaq  cıqnaq ( < çıq. çuq. tuq). 1. bucaq. künc. quşə. kövşə. 1. 

arxadaş. əş. yoldaş.  

cında  köyköhnə. kəkiz. kənğiz. kəniz. gəbə əsgisi. paçavra.  

cındavul  qoruman. mahafiz. arqac. arxac. əqəbdar. çağdavul. 

qoşunun, ordunun arxasından gedən qol.  

cınıs  sivri sinək.  

cınq  canq: ( < canqıldamaq: səslənmək). - canq cınq: içdən 

çıxan cingilti səs. - danq dunq: şişik. gobud. yoğun çıxan səs. 

- zınq zunq: zəng zunq: uzun uzadısına çıxan. incə səs.  

cınqar  savaş. gurultu. - cınqar çıxatmaq: savaşmaq.  

.  

cınqıç  sınqıc. fındıq kiçikliğində olan almacıq.  
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cınqıl  cınğıl. - cınğıl çanğıl: çanğılcıq. çağılcıq. oğuncaq. 

oğnulcaq. avnulcaq. qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçik, 

oğaq, ufaq daş.  

cınqıl  cıqlın (1 < ciq. 1 < çal. ) 1. qalip. utqan. utan. 1. güvənilir. 

sadıq. 1. çalınqın çalınmış.  

cınqıl  çanqıl. çaqıl (çanğ < > çaqn < > çan). çınqıl. çığıl. dıcqal. 

tiçqal.  

cınqıl  sınqıl. bala bacı.  

cınqıl  sinqil. sınqıl. (# əkəçi: ağaçı. böyük bacı).  

cınqıraq  ( < çanğ: səs).  

cınqıraq  çınğıraq. gur, pürüzsüz səs.  

cınqıraq  sınğıraq. çınğıraq > zənqulə (fars).  

cınqırdaq  qonqırdaq. cılcıraq. çalçıraq. çanğ. zəng.  

cınqırlıq  hıçqıraraq.  

- cingiriq edmək: hıçqıraraq ağlamaq.  

cınta  cında. 1.çapıt. əsgi. 1.əsgimiş. əsgi. çapıt. könəlmiş. 

kövnəlmiş. bayğal. bayat.  

- əsgi püsgü, cında yamalı geyim, nərsə: xırqa. qırqa.  

- əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə nərsələrlə uğraşan, 

alverləyən: qırqaçı. xırqaçı. könəçi. əsgiçi. tikici. araç. araçı. 
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ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar. 

cıntal  cındal. 1.alçaq.  

cıpçıq  sərçə.  

cıq cığ. bağlı, qatıq nərsə. 1. bərk qabar. 1. yosun. cülbək.  

cıqa  cığa. 1. kakil. lələk. papax. 1. cığal. quşların quyruğunda 

olan uzun tük. 1. taxılan sıyrıq tükü. 1. cinas (anışdırma. 

toxundurma. əğrətilmə. ima. daşlama). 1. tac. gəlin başı.  

cıqa  cığa. 1.cuqqa. bəzək üçün başa vurulan tük topu. 

1.sorquc. bəzək tükü. 

- qartcığa: qaracığa. qaraquş. qartal. atmaca.  

cıqa  cığa. sorquc. tac. çalanğ. çələng. sürğuc. dabulğa. 

sarğuc. tuğ. əklil. əfsər. gəlin başına qoyulan cığa: 

tatraquci. sürğüc.  

cıqal  cığan. cığan. çimri.  

cıqalamaq  cığalamaq. cığallamaq. cilalamaq. sığallamaq. 

seyqəlləmək.  

cıqalamaq  cığalamaq. sığarmaq. sığarlamaq. süsləmək. cılalamaq.  

cıqalanmaq  cığalanmaq. sorquclanmaq. xoruz quyruğu kimi 

dikəlmək.  
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cıqalı  - cığalı tanğqa: xan damqası, möhrü.  

cıqallamaq  cığallamaq. 1.cığalamaq. cilalamaq. sığallamaq. 

seyqəlləmək. 1.cığallıq edmək. qancıqlamaq. 

qancıqlanmaq. qıncılamaq. 

cıqallıq  - cığallıq edmək: cığallamaq. qancıqlamaq. qancıqlanmaq. 

qıncılamaq.  

cıqan  cığal. cığal. çimri.  

cıqanlıq  cığanlıq. çimrilik. xəsislik. pintilik.  

cıqasın  cığasın. çıqqınlı cığasun. ( < ciq). igid. başarıqlı. 

dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. heybətli. 

heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. 

böğə. buğa. bükəkli. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. 

kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. 

qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. toxutuq. 

yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

cıqasun  cığasun. cığasın. ( < ciq). igid. başarıqlı.  

cıqav  (cığav. cılav. cilov) < yığav. at yuları. ovsar. avsar. 

noxda.  

cıqaz  cığaz < çığaz. (< çıxıq: açıq). üzü açıq. utanmaz. kaşar. 

çaşar. uyatmaq. usanmaz. sırtıq. həyasız.  
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cıqaz  hicaz. samar. səmər. palan. havut.  

cıqı cığı. çığ.  

- cıyı qozqalmaq: çiğ qopmaq.  

cıqıl  cılı. cıqlı. həlqə. tuq.  

cıqılbay  cığılbay. qarcıqay. qırqı. doğan. çəpək.  

cıqılmaq  1. > çırılmaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti, bölük olan 

nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq tuq, düğün düğün olmaq. 

büklüm büklüm olmaq. bükülmək. əğri bükrülmək. 1. 

düşmək. devrilmək.  

cıqıltı  cığıltı. cığlıq. qarışıq, gurultulu səs.  

cıqıltı  cığıltı. qarqaşa. çığır bağır. qarışıq səslərdən doğan 

gurultu.  

cıqımtıq  dərgi. mecmuə.  

cıqır  cığır. 1. çəq, incə, tıxıq, dar yol. 1. su dolabı. incə yol. 1. 

çəkirə. ( < çıq. çiq. çək). incə, yığcam, qapalı, dar, 

dolaşıq, boğuq, düğün cızığ, xət, yol. yalqız ayağ. billəm 

yol. soqpaq. dar suqmaq.  

- qar cığırı: qarda açılan iz, keçit. 

cıqır  cığır. 1.gözər ( < gözə: baca. aça. yol). keçit. uğraq. 1.yol. 

düzə. düzəc. türə. türəc. məslək. uslub.1. geçək. geçit. 
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güzər. keçmə. geçmə. qətə. qata. xət. yol. 1. yol. 

yöntəm. düzə. düzəc. türə. türəc. təriq.  

- açılan cızıq, iz, cığır: qarıq. kərik. kəric. carıq. yarıq.  

- cığır açmaq: yol yapmaq yol açmaq, vermək.  

- iş cığırından (cığrından) çıxmaq: amacından saparaq, 

düzətilməsi güc bir durum almaq. 

cıqır cığır. patiqa. elitir.  

cıqıra  dost. səmimi.  

cıqırallıq  səmimiyyət. dostluq.  

cıqıray  təpə. doruq.  

cıqırçı  cığırçı. sınırçı. qaravul. qoruqçu.  

cıqırıq  1. təkərək. həlqə. maqara. - cıqırıq baş: yuvarlaq qafalı. 1. 

daha iyi. üstün. seçgin. 1. içdən. səmimi. - cıqırıq bolmaq: 

səmimi olmaq. üz göz olmaq. 1. sağlam. güclü. quvvətli.  

cıqırmaq cığırmaq. soxmaq.  

cıqışmaq  gürəşmək.  

cıqışuv  gürəş.  

cıqlı  cılı. cıqıl. həlqə. tuq.  

cıqlıq  cığlıq. cığıltı. qarışıq, gurultulu səs.  
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cıqnaq  cınaq ( < çıq. çuq. tuq). 1. bucaq. burcaq. bükcaq. künc. 

quşə. kövşə. 1. arxadaş. əş. yoldaş.  

cıqqa  - bir barmağı, başbarmağa tutturaraq vurulan cıqqa, 

çıppa, zərbə: püsgə. fısqı. bıçqa. 

cıqqa  papax. kakil.  

cıqqı  çuqqa. çökük. kiçik.  

cıqrat  cığrat. ( < cığ). yoğurd.  

cıqta cıqda. cıda ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan nərsə). 

neyzə. mızraq.  

cır  {< > (yar. yır. car. çar. çır).}. 1. çır. yağ. 1. cırılıb, gərilib 

cırılmaq səsi. - onun donu cır yırttı: cır diyib cırldı. - ətəyim 

cır yırtıldı. 1. çır. iç yağı. 1. çod. çoq. ( < çuq. tuq). incə, 

dayaqlı ip.  

- bayağı boyundan cır, cılız qalmış nərsə: qozalaq. - 

qozalaq cocuq. - qozalaq qarpız. 

cır  cırıq.  

cıra  üzüm tortısı.  

cıran  > cəri'.  

cırat cırad. çavurtqa. çəkirgə. çıqradka.  
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cıraz  cılız. çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. 

çapbır. çapqır. qaq. quruq. quru, incə zayıf kimsə.  

cırazlaşmaq  cılızlaşmaq. qurumaq. işgəlmək. zayıflaşmaq.  

cırazlıq  cılızlıq. quruluq. işgillik. zayıflıq.  

cırbılanmaq  cırılmaq. yayılmaq. açılmaq. yanmaq.  

cırcınta cırcında. çıpırıq. ( < çap). peçava. əsgi köhnə.  

cırcır  bir kiçik şırşır, şalala səsi.  

cırcır  cırcırama. gəvəzə. çalçın. - cırcır böcəyi: çırçır. 

cırcıra 1. çızılqa. oraq böcəyi.1. pırlağıc. göstərişli. görkəmli. - 

cırcıra geyim: parıldaq, bəzəkli paltar. ( > çehelçerağ (fars)).  

cırcırama  cır cır səs verən.  

cırcırama  cırcır. gəvəzə. çalçın.  

cırcıranmaq  sırcıranmaq. qısqanmaq. qısqınmaq. qısınqanmaq. 

sığqınmaq. 1. çəkəməmək. 1. qeyrətə gəlmək. 1. rəqib 

olunmaq. rəqabətdə bulunmaq. 1. əsirgəmək. 

əsirgənmək. darığtınmaq. diriğ edmək. - qarısı kəndini 

qulluqçu qızlarından çox qısqanırı. 1. rəşg edmək. 

qibtələnmək. həsədlənmək. çəkəməmək. - mən sizdən bir 

nəsə qısqanmamam.  

cırcırböcəği  gecə çəkirgəsi.  
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cırıcı  (c < > k. q) kirici. kirçi. paltar yuvan.  

cırıllamaq  < çıqrılmaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti, bölük olan 

nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq tuq, düğün düğün olmaq. 

büklüm büklüm olmaq. bükülmək. əğri bükrülmək.  

cırılma  - cırılma, yırtılma, səsi: cart. 

cırılmaq  çatlamaq. ayrılmaq.  

cırıltamaq cırıldamaq. qıcırdamaq.  

cırım cında  paçavra.  

- cırım cındaçı: paçavraçı. köv köhnəçi.  

cırım cında  yamaqlı.  

cırım deşgiç  qayış, kəmərə dəlik açmaya yarayan arac.  

cırınq  caranğ.  

cırınqa  çaxmaq.  

cırıq ərin  tavşan dodağlı.  

cırıq  yırıq. 1. yarıq. ikiyə ayrılmış. 1. yırtıq. yırtmac. yırtlas. 

çıbay. çapuq. yara. yarıq. çəkə. açıq. 1. çəntik. yarıq. 

oyuq. çırtıq. kərtik. kəsik. yırtıq. 1. kovşaq. kovsaq. 

kovsalaq. gövşək. kovlangöz. aralıq. quşə. buçaq. yıxıq. 

1. qusur. ayıb. 1. qazıntı. yırtıq. yırıq. yarıq. çatlaq. açıq. 

1. şırıq. günçıxış. doğu. 1. sırıq. yırıq. sızıq. sıyıq. sıdıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2806 

yarıq. üzük. ötük. qırıq.  

- qazıntılı təkər. - qazıntılı kağız. 

cırıq  yırıq. yarıq. yırıq. kavlıc. 1. gövdənin iç üyələrindən 

(ə'zalarından) birinin, olduğu sınırından daşması, çıxması. 

fətq. 1. yarmız. armız. yarıq. ara. ərik. çatlaq. 1.cır. yarıq. 

yırtıq. gədik. çökmə. çökək. dəlik. deşik. çatlaq. - cırıq 

curuq: qırad. qırdaq.  

- yarıqı, yırıqı, cırıqı, carıqı, kavlıcı partlamaq: çox 

sıxıldığından, aşırı qızmaq, sınırlanmaq. 

- bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, yencərə, 

yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək: ışıqlıq. ışıqbaca. 

cırıqqa  qıvılcım bələk.  

cırıt  yaralı.  

cırlamaq  ağlamaq. yığlamaq. sıxtamaq. sığtamaq. carlamaq. 

bağırmaq. çoxlamaq.  

cırlamaq  ırlamaq. yırlamaq. şarkı, türkü söyləmək. tərənnüm 

edmək. 

cırlaq  - cırlaq böcəyi: ağustos böcəyi.  

cırlaşmaq  1. qıssalmaq. 1. yırlaşmaq. cırılıdayıb, cürüldəyib 

ağlamaq. - bəsdi belə cırıldadın. 1. bağıraraq səslənib, 
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kükrəmək. - yaqanlar (yanqanlar) cırlaşır: fillər ağlaşır, 

kükrəşir.  

cırlaşmaq  dırlaşmaq. sözləşmək.  

cırma  cırtıq. qaçtıq. qaçma. bartıq. qırtıq. qırtışma. savtıq. 

savışma. uztıq. uzaqlaşma.  

cırma  cırtma. yırtma. yarqı. yarma.  

cırmac  yırmac. sökük. dəlik.  

cırmalamaq  dırnağlamaq. dırnağla qazmaq. tırmalamaq. 

dırmalamaq. qıraşlamaq. xıraşlamaq. cızmaq. çizmək. 

təxdiş edmək. - pişik əlimi tırmaladı.  

cırmalayan  tırmalayan. dırnağlayan. cırnaqlayan. acıqlı. qoyqun. 

qoyaq. küyək.  

cırmaq  ( c < > y ) 1.# yığmaq. 1.yırmaq. açırmaq. çırtmaq. 

çərtmək. kərtmək. vurmaq. çalmaq. bölmək. doğramaq. 

yaymaq. neçiyə bölmək. oğmaq. parçalamaq. 

uvandırmaq. qırmaq.1. cızmaq. yırtmaq. yolmaq. qırmaq. 

sökmək. pozmaq. dağıtmaq. xərablamaq. - daş ayağım 

yoldu. 1.yaxmaq. yandırmaq. 1.yırmaq. yarmaq. açmaq.  

- yılan qansnı cırıb ötdü: yılan otları yarıb geçti.  
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cırmı  yırmı. 1. əkimin onüçü igirmiüçü arasındaki günlər. 1. 

çalı çırpı. kəsilmiş dal.  

cırmıç  yırmıç. sökük. dəlik.  

cırnaqlayan  cırmalayan. dırnağlayan. tırmalayan. acıqlı. qoyqun. 

qoyaq. küyək.  

cırqa  yırqa. 1. heyvanın qulağına kəsilərək qoyulan işarət. ən. 

1. qarasaban. 1. yarqı. heyvanın qulağına kəsilərək 

qoyulan işarət. ənğ.  

cırqaq  yırqaq. pulluğun toprağı yaran dəmir bıcaq bölümü.  

cırqaş  cərgəş. cergəş. cərgə.  

cırqıç  yırqıç. pıçaq.  

cırqıt  çəkirgə. çəkiggə.  

cırtan  yırtan. yarqı. yarqa. yaraq. yaran. silah. əsləhə.  

cırtaval cırdaval. ucu dəmirli uzun cirit kötəyi. sopası. dəğnəyi.  

cırtıq  1. cırma. qaçtıq. qaçma. bartıq. qırtıq. qırtışma. savtıq. 

savışma. uztıq. uzaqlaşma. 1. yırtıq. yarıq. çəntik. çantıq. 

çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq.  

cırtışmaq  yırtışmaq. dalaşmaq. dövüşmək.  

cırtlan  (c < > y ) yırtlan. iti. bilən.  

cırtma  cırma. yırtma. yarqı. yarma.  
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cırtqıç  yırtqıç. 1. acgöz. 1. yırtıcı. asav. - cırtqıç canıvar: yırtıcı 

heyvan.  

cırtuv  yırtuv. şantaj.  

cırtuvçu  yırtuvçu. 1. yırtıcı. 1. şantajcı.  

cırtuvuq  yırtuvuq. gözü doymaz. tamahkar.  

cışt  alay, təhqir işarəti.  

cıt  ( < > cit. yit. iti).  

cıta  cıda. cıqda ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan nərsə). 

neyzə. mızraq.  

cıta  cıda. qarqı (neyzə) çeşiti. 

cıta cıda. 1. çox. - cıdan !: səbret !. 1. mızraq. qısa saplı 

mızraq. süngü. qarğı mızraq. neyzə.  

cıtal  cıdal. cıdaq. durumlu. dayamlı. dayaqlı. dözümlü. qala. 

qalaq. üzülməz. muqavim.  

cıtam  cıdam 1. bax > çidam. 1. çıdav. dözüm. dayanma. 

dirəniş. təhəmmül. sübat.  

cıtam  cıdam çıdam. <> çidəm < çiğdəm ciğdam. <> çiğləm (< 

çiq). 1.bərk. daynaqlı. dözümlü. 1.dözüm. tablaş. səbr. 

qatlanış. qatlanım. qatlanma. təhəmmül. turnuq. durnuq. 

durumluluq. dayanış. muqavimət. - cıdam durum. arxalı 
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durum. qəvam dəvam. 1. dözüm. tab. dura. tutum. qərar. 

muqavimət. - dan söküncə, tabım söküldü.  

cıtamaq  cıdamaq. çıqdamaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan 

nərsə). 1. bağalanmaq. bağadurlanmaq. dayanmaq. 

daynaqlamaq. muqavimət edmək. 1. dözmək. sərinmək. 

səbr edmək.  

cıtamaq  cıdamaq. duralamaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. 

olcalamaq. tutumlamaq. israrlamaq. müsirr olmaq.  

cıtamaq cıdamaq. çidimək. çıdamaq. dayanmaq. dözmək. 

qatlanmaq. səbr edmək. - cıdab ver: dayan. - cıdabsız 

durum: dözülməz hal. 

cıtamıq  cıdamıq. durumlu. əzməvik.  

cıtamladan  cıdamladan.nərsənin durmasın, dayanmasın, 

muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. möhkəmlədən. 

müqəvvi. qəvilədən. təqviyətli.  

cıtamlatmaq  cıdamlatmaq. nərsənin durmasın, dayanmasın, 

muqavimətin çoxaltmaq. qatılatmaq. güclətmək. 

möhkəmlətmək. qəvilətmək. təqviyətləmək. 

muqavimlətmək.  
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cıtamlı  cıdamlı. çıdamlı. qatlanışlı. qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. 

səbirli. təhəmmüllü.  

cıtamlı  cıdamlı. çıqıldam. çiqildəm. 1. çaqlı. çabuq. sabuq. 

çiqildəm. çaqlı. tünd. iti. yeyin. yıldam. ildam. 1. daynaqlı. 

muqavim.  

cıtamlı cıdamlı. sərin. dözümlü. səbirli.  

cıtamsız  cıdamsız. çıdamsız. 1.dayaqsız. dayasız. durumsuz. 

durmaz. dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. 

dəvamsız. dibsiz. dönək. qancıq. oransız. oranşsız. 

qərarsız. duraqsız. bozyel. poyraz. tutaqsız. arxasız. 

yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız. 

sürəksiz. yeltək. gəlgeç. subatsız. 1.qabsız. dözümsüz. 

bitik.bıxıq. bıqqın. tutarsız. zərfiyətsiz. 1.sürəksiz. 

oransız. oranşsız. qərarsız. duraqsız. dəvamsız. yeltək. 

gəlgeç. subatsız. bozyel poyraz. 1.qatlanışsız. 

qatlanımsız. dözümsüz. bitik.bıxıq. bıqqın. səbirsiz. 

təhəmmülsüz. 

cıtamsız cıdamsız. 1. gəvşək. yavsal. yaramaz. yusul. keyeng. 

uqıbsız. sust. təmbəl. 1. tovlanaq. axıcı. çılğın çılğın. 

orsa puca: əğri üğri. qalxa düşə. dala dalaq. bir ikili.  
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cıtamsızlıq  cıdamsızlıq. qərarsızlıq. dönəklik. duraqsızlıq. 

dayaqsızlıq. dayasızlıq. durumsuzluq. durmazlıq. 

dayanmazlıq. tayaqsızlıq. tayasızlıq. dayamsızlıq. 

dəvamsızlıq. dibsizlik. sürəksizlik. subatsızlıq. 

cıtanmaq  cıdanmaq. çıdanmaq. qatlanışmaq. qatlanmaq. dözmək. 

səbr, təhəmmül edmək.  

cıtanmaq  cıdanmaq. duralanmaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. 

qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. 

olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq. müsirrləşmək.  

cıtaq  cıdaq. cıdal. durumlu. dayamlı. dayaqlı. dözümlü. qala. 

qalaq. üzülməz. muqavim.  

cıtar cıdar. cıdamlı, bərk ip, bağ. (çoxun göndən olur). sicim. 

işgil. bu bağ, ağır yük, mal heyvanın əl ayağın 

bağlamaqdada yarar.  

cıtarmaq  cıdarmaq. dözmək. - başım gedsə cıdarmım, fəraqına 

cıdaman.  

cıtav cıdav. 1. səbir. təhammül. 1. yağır. yəhərin vurmasından 

atın yağırında oluşan yara.  

cıtçaqöz  qızarmış gözlü. çaqmaq çaqmaq gözlü.  

cıtı  iti. kəsgin. sivri.  
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cıttan cıddan. ( < çiq). 1. çiqlən. cihli. sənətçi. uslu. yetim. 

yordamlı. çıxarlı. qablatıl. qabiliyyətli. 1. azmıç. 

məsəllərdə carmaq cocuq.  

cıttan cıtdan. yıttan. iti. balığ.  

cıvan  gənc. dəliqanlı. yiqit. yiğit.  

cıvar  yaqlaşıq. çəmə. uyqun durum.  

cıvcıv  cikcik. cücə, quş səsi.  

cıvı  1. bilinməz yerdən gələn ox. cin oxu. 1. şalayın. aldavaç. 

yalıncanğ. 1  

cıvıldamaq  cügüldəmək. ciggildəmək.  

cıvıltamaq  çıvıldamaq. 1. sufsamaq. sufşamaq. şuvşamaq. 

pıçıldamaq. fısıldamaq. 1. camlanmaq. cımlanmaq. 

çılpıldamaq. çalpıramaq. cıvramaq. gəvəzəmək. 

gəvzəmək. mırıldamaq. mızıldamaq. çətin çətin, 

zorlanaraq danışmaq. 

cıvıltaşmaq cıvıldaşmaq. 1. cavı edmək. bağırışmaq. 1. cüvüldəmək. 

ötmək.  

cıvıltı  cavı cuvu. cüvüldəv.  

cıvıltız  cıvıldız.cıbıldız. - cıbıldız, yaramaz, şuluğ, sevimli qız 

uşağı: çalıquşu. 
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cıvıltız cıvıldız. cıbıldız. təbçildəvüq. yerində duramayan. ələ 

avuca sığmayan.  

cıvıq  sıvıq. suvıq. sulu. sülü. 1. durultularaq axar durumuna 

gətirilən hər nərsə. 1. ağac, quyruq kimi nərsələrin up 

uzun, çırıl çıplaq qalmış halı. - suvıq qudruq: qatır quyruğu 

kimi qılsız. uzun quyruq. 1. suyuq. ağacdan axıb quruyan 

yapışqan.  

cıvıqlaşmaq  sıvıqlaşmaq. suvışmaq. suvışmaq. suyılmaq. 

suylaşmaq. suyuqlaşmaq. boşalmaq.  

cıvır  basaq. güdə.  

cıvırtqa  çıkürgə.  

cıvramaq  çılpıldamaq. çalpıramaq. cıvıldamaq. gəvəzəmək. 

gəvzəmək.  

cıvraq  tırvaq. tıvraq. dıvraq. yaxışıqlı. alımlı. çapan. cəvan.  

cıyın  yığın. 1. düğünə qatılan topluluq. - yığn toy: düğün. 1. 

qurub. topluluq. - yığın callı: qurt sürüsü.  

- yığın tamada: yazın ot biçmək üçün dağlara çıxan tırpancı 

grubunun başkanı.  

.  

cıyınlaşmaq  çıqınlaşmaq. yığılaşmaq. toplanmaq. qurublaşmaq.  
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cıyınlı  yığınlı. 1. tərtibli. 1. e'tinali.  

cıyırdamaq  cayırdamaq.  

cıyırılmaq  yığrılmaq. buruşmaq.  

cıyırmaq  yığırmaq. buruşturçaq. eğmək. pozmaq.  

cıyırtmaq  qırıçıq. buruşuq.  

cıyla  < yılğa. cəla (fars).  

cıynı  yığın. yumurta.  

- çabaq cıynı: balıq yumurtası.  

cıyqıç  yıyqıc. yığqıc. 1. idarəli. tutumlu. təsərrüflü. 1. düzənli. 

özənli. e‟tinalı. dərli toplu. 1. duvarda nərəsə qoymaya 

yarayan göz. taxca.  

- cıyqıç qiyiz: duvardaki eşya qoyulan gözü qapatmaq üçün 

kullanılan işləməli keçə.  

cıyqıçlı  dərli toplu. e‟tinalı. özənli. tərtibli. düzənli.  

cıyqıçlılıq  yıyqıclıq. yığqıclığ. tərtiblik. düzənlik.  

cıyqıçsızlıq  yıyqıcsızlıq. yığqıcsızlığ. tərtibsizlik. düzənsizlizlik.  

cıyqışsız  cıyqıçsız. yıyqıcsız. düzənsiz. tərtibsiz. özənsiz.  

cız  - içi cız edmək: ani bir üzüntü duymaq.  

cız  1. gıcırtı. 1. yara.  

- cız edmək: gıcırdamaq.  
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cıza  yara.  

cızan  - rəsm çəkən, cızan: nəqqaşi çəkən: rəssam. çəkici. çəkic.  

cızaq  cızqa. çizgə. çizlək. qırafik.  

cızaqlı  cızqalı.cızqılı. çizgəli. çizləkli. sızmalı. xətli. qırafikli.  

cızar  çizər. karikatorçu.  

cızbız  çızpız. cızlıq. 1. qaqırdaq. ərimiş quruqdan qalan qıtlaq. 

1. od üstə pişən kababın qoğruq səsi.  

cızbız  qaqırdaq. qıqırdaq. qaqırt. qaqart. quyruq əritildikdən 

sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə.  

cızı  çizi. çizgi. cızqı. cızıq. rəsm.  

cızı  sızı. rəsm. nəqqaşi.  

cızılan  - çizilən, cızılan, yazılan nəsnə: çiqin. cızıq. cızqı. çizgi. 

çizik. qətə. qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. 

məslək.  

cızıltamaq cızıldamaq. 1. sızlamaq. 1. vızıldamaq. gıcırdamaq. 1. 

çırıldamaq. çısıldamaq.  

cızıltavuq cızıldavuq. tavuş çatlaq səs. yayqaracı.  

cızımçı  çizimçi. rəssam. tərsimçi.  
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cızınılmaq  çizinilmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. 

işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. 

markalanılmaq. nişanlanılmaq.  

cızıntı  çizinti. cızıq. cızmaqdan oluşan yara. sıyrıq.  

cızıq  cızgi. cixgi. yol. 1. çəkirə < çək: xət (çəkmək). cığır. kəsit. 

cızığ. çəkirə. çək. çəki. cızığ. xət. 1. yarıq. yarpaq. 

nərsənin ayırmaq üçün, çevrəyə çəkilən cızıq. sınır. 

talas. tasal.  

- dalğalı olan daşlardaki cızıqlar, cizgilər: tamar. damar. - 

ala bula damarlı daş. 

cızıq  cızığ. cizgi. cirgə. cərgə. sətr. dizi. düzü.  

cızıq  cızqı. çizgi. çizik. 1. iz. xətt. 1. çizi. rəsm. 1. izlənən, 

gedilən yol, usul. 1.çizinti. cızıntı. cızmaqdan oluşan 

yara. sıyrıq. 1.cızqı. sınır. xətt. 1. cızqıl. cızqılıq. qırız. 

kəriz. 1. dərcə. dərəcə. 1. qoşut. durqal. mühit. 1. çiqin. 

çizilən, cızılan, yazılan nəsnə. qətə. qata. xət. - qutsi yazı: 

qutsal yazı: mubarək yazı.  

- qırıq cızıq, cızqı: xətte şikəstə.  

- əğri cızıq, xətt: qaş. 
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- kəsik cızığ: kəsik cizgi: xətti müqəttə'. 

- cızığ çəkmək: bir işə son vermək.  

- cızığ filim: cızqı filim: karton.  

- cızığa almaq: çevrələmək. quşatmaq. qurşatmaq. 

sınırlamaq.  

- cızıq cızıq: çizgi çizgi: damar damar. damarlı. yol yol. iz iz. 

xət xət. qət qət. qat qat. sır sır. sür sür. qırım qırım. kərə kərə 

> kərkərə (> kirkirə).  

- iki yer arasında, ən qıssa cızıq: düzgediş. 

- cızqılı yazı: çizili, rəsmli yazı.  

- cızığdan çıxmaq: sınırın aşmaq.  

- çox cızıqlı, zili'li: çox bucaqlı: çoxgən.  

- boyuna cızqılı olan: yol yol. çubuqlu.  

- açılan cızıq, iz, cığır: qarıq. kərik. kəric. carıq. yarıq.  

- iki sözü aralığına qoyulub, birbirinə bağlayan cızıq: qaş.  

- qırafik cızıq, xətt: dönəcə. dönəncə. nərsənin bıraxdığı düz, 

əğri, yaya (kəmani, münhəni), devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti. 

- yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa bölən cızıq, xətt: 

ustuva xətti. ortacıq. ekvator.  

- kəsik cızığ: kəsik cizgi. xətti müqəttə'.  
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- cızıq kimi uzanan nərsə: qətə. qata. xət. uzuq. uzuc. uzqar. 

ucqar. sınır. sınğır. izəc. izgər.  

cızıqalantırmaq  cızığalandırmaq. cızığalandırmaq.quşandırılmaq. 

qurşatınlandırmaq. çevrələndirmək. sınırlandırmaq.  

cızıqlamaq  cızıqlatmaq. cızqılamaq. cızqılatmaq. qırızlamaq. 

qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. durqalatmaq. 

durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

cızıqlatmaq  cızıqlamaq. cızqılamaq. cızqılatmaq. qırızlamaq. 

qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. durqalatmaq. 

durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

cızıqlı  cizgili. carıq. dalqalı. damarlı. yarqılı. yollu. xətli. 

- ağ qırmızı cızıqlı parça. qardaşqanı.  

- buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə: eslim. eşlim. 

- qəfəs cızıqlı köynək: qəfəs biçimində olan köynək. 

cızıqlı  sopalı. yollu. çubuqlu. - yollu parça.  

cızıqlıq  çizgilik. cızqılıq. çizilgə. cədvəl.  

cızıqtırılmaq  cızıqdırılmaq. çiziqtirilmək. şolatdanmaq.  

cızıqtırmaq  cızıqdırmaq. çiziqtirmək. şolatdamaq.  
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cızlıq  cızbız. qaqırdaq. ərimiş quruqdan qalan qıtlaq.  

cızlıq  cızqıl. cızqıq. çizəlgə. cədvəl.  

- əritilən quyruqdan qalan cızlıq: qaqırdaq. qıqırdaq. qaqırt. 

qaqart.  

cızma  çözmə. pozma. xətləmə. - cızma qaralamaq: çiziktirmək. 

cızqırmaq. - kərtmə (kəsmə), cızma ilə qoyulan işarə: 

kərtələ > çətələ. çıtala ( < çıtlama: yırtlama: açma). 

- cızma qaralamaq: qırıtlamaq. sovatlamaq. savatlamaq. 

şolatlamaq. 

cızmalı  sızmalı. cızqılı. qırafikli. xətli.  

cızmaq  1. cırmaq. yırtmaq. yolmaq. - daş ayağım yoldu. 1. 

çızmaq. yazmaq. çəntmək. çırtmaq. çəntikləmək. kərtik 

açmaq. yırtmaq. 1. çizmək. qıraşlamaq. xıraşlamaq. 

cırmalamaq. dırnağlamaq. dırnağla qazmaq. tırmalamaq. 

dırmalamaq. təxdiş edmək. 1. qətmək. kədmək. qıtmaq. 

kərmək. kəsmək. kirtmək. qırtmaq. çıtmaq. çitləmək. 

qaralamaq. yazmaq. sızmaq. rəsm edmək. nəqqaşi 

edmək. 

- pişik əlimi tırmaladı.  

- yazıb cızmaq: uzun uzadısıya yazıb pozmaq.  
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- çəngəlsi ayqıtla cızmaq, çizmək: tırmıqlamaq. tırmalamaq. 

yırtmaq. qazmaq.  

cızmaq  çizmək. 1.cızıqlamaq. tərsim edmək. rəsm edmək. 

1.imləmək. umlamaq. izləmək. işarə qoymaq. 1. 

qərələmək. silmək. batil edmək. 1. sıyırmaq. sivirmək. 

yaralamaq. 1. bəlirtmək. bəllətmək. 1.yazmaq. qeyd 

edmək. səbtəmək. 1.rədd edmək. batillətmək. 1.çəkmək. 

dartmaq. nəqqaşlıq, rəssamlıq edmək.  

- altın çizmək, cızmaq: özəni, görüşü çəkmək. 

- (hələ arına, təmizə çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq, tərh 

yazmaq, çəkmək, cızmaq: qaralamaq.  

- yol çizmək, cızmaq: nəxşə qurmaq, çəkmək.  

cızqa  cızaq. çizgə. çizlək. qırafik.  

cızqalı  cızqalı. cızaqlı.cızqılı. çizgəli. çizləkli. sızmalı. xətli. 

qırafikli.  

cızqı cızqı  darama. yol yol.  

cızqı  cızğı. - bir olayın dərəcəsin bəlirən cızğı, qırafik: əğri. - 

sıcaqlıq əğrisi. - ürək çapma əğrisi. - evlənim artış, azalış 

əğrisi.  
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cızqı  cızıq. çizgi. çizik. 1. iz. xətt. 1. çizi. rəsm. 1. izlənən, 

gedilən yol, usul. 1.kərik > qarıq. sınır. xətt. - qırıq cızıq, 

cızqı: xətte şikəstə. 1. çiqin. çizilən, cızılan, yazılan nəsnə. 

qətə. qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. 

məslək.  

- cızqı filim: animasyon. canlandırma. karton.  

- boyuna cızqılı olan: yol yol. çubuqlu. 

cızqıl  cızıq. cızqılıq. qırız. kəriz. 1. dərcə. dərəcə. 1. qoşut. 

durqal. mühit.  

cızqılamaq  cızqılatmaq. 1. cızıq, xət çəkmək. 1. cızıqlamaq. 

cızıqlatmaq. qırızlamaq. qırızlatmaq. kərizləmək. 

kərizlətmək. durqalatmaq. durqalamaq. qoşutlamaq. 

qoşutlatmaq. mühit, şərayit, imkan yaratmaq.  

cızqılatmaq  cızqılamaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. cızqılamaq. 

qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. durqalatmaq. 

durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

cızqılı  1.sızmalı. cızmalı. qırafikli. xətli. 1. çizgəli. çizləkli. 

cızqalı. cızaqlı.sızmalı. xətli. qırafikli.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

cızqılıq  1.cızıq. cızqıl. qırız. kəriz. 1. dərcə. dərəcə. 1. qoşut. 

durqal. mühit. 1. çizgilik. cızıqlıq. çizilgə. cədvəl.  

cızqıq  cızqıl. cızlıq. çizəlgə. cədvəl. - çarpma cızqığı: cədvəlzərb. 

cızqırmaq  çiziktirmək. cızma qaralamaq.  

cızqi  cızıq. cizgi. yol.  

cızvıt  pozaq. pozqunçu. fəsadçı.  

cib  ( b < > q ). ciq. 1. qapalı nərsə. kisə. 1. yançuq. yançıq. 

çəntə. həmyan. xalta. kiçik torba. kisə. qabcuq. qapcuq. 

qamyan (həmyan (fars)). 1. kisə. kəsə. kəski. kəsi ( < 

kəsmək). qoyun. - qoynuna qoydu. - qoynundan çıxardı. - 

cib tilfunu: taşın tilfun. daşın tilfun. tilfuni həmrah. 1. qalta. 

xalta. para kəsəsi. - cib saatı: qurcun saqat.  

cib  < çap. 1. çapıq. kisə. torba. çanaq. boşluq. 1. zayıf 

düşürülən bölüm.  

- cib kəsən: yankəsici. cib bor. 

- cibi dəlik: tutumsuz. sovyat. savyat. savyac. savraçı. müsrif  

- cib kifi: çanıt. çantıq. cüzdan.  

- əlin görsün, cibin görməsin: qazancın yetməsin. sıxıntı 

çəkəsən.  

- qarnı cibində: qarnı ağzında: qarnı gözndə: qarnı əlində.  
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cibbez  cibbezi. silməcə. qolmaca. qarmaca. qapsaca. qabsaca. 

yaylıq.əllik. dəsmal.  

cibbezi  cibbez. silməcə. qolmaca. qarmaca. qapsaca. qabsaca. 

yaylıq.əllik. dəsmal.  

cibçal  cibçalan. cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. 

yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. 

yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. dolandırıcı. qaldırımçı. 

cibçalan  cibçal. cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. 

yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. 

yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. dolandırıcı. qaldırımçı. 

cibçalanlıq  cibçallıq. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. cibkəslik. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  

cibçallıq  cibçalanlıq. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. cibkəslik. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  
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cibçi  yankəsici.  

cibçil  ıslaq. nəm. rütubət. yaş.  

cibçilik  yankəsicilik.  

cibəliq  sonsuz. sonsuzluq.  

ciber  civer. sever. zirək. qıvraq. iti.  

cibermək  ivətmək. yibermək. yönətmək. göndərmək.  

cibin  çəpin. ceban. ( < çap). sivri sinək.  

cibin  sinək. sivrisinək.  

cibitiq  ıslaq.  

cibitmaq  ıslatmaq.  

cibqəs  cibkəs. cibkəsən. cibvuran. cibvur. yankəsici. yankəs. 

qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. 

yandırımçı. yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. 

qaldırımçı. 

cibqəsən  cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. yankəs. 

qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. 

yandırımçı. yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. 

qaldırımçı. 

cibqəsənliq  cibkəsənlik. cibkəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibçalanlıq. 

cibçallıq. qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. 
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yaldırçılıq. yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. 

yardırçılıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. 

qamqaçlıq. qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  

cibqəsliq  cibkəslik. cibkəsənlik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibçalanlıq. 

cibçallıq. qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. 

yaldırçılıq. yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. 

yardırçılıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. 

qamqaçlıq. qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  

cibrə  poza. tilif. cöbrə.  

cibvur  cibvuran. cibkəsən. cibkəs. yankəsici. yankəs. 

qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. 

yandırımçı. yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. 

qaldırımçı. 

cibvuran  cibvur. cibkəsən. cibkəs. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. 

qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. 

yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. qaldırımçı. 

cibvuran  yan kəsici: oğru.  

cibvuranlıq  cibvurlıq. cibkəsənlik. cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 
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qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  

cibvurlıq  cibvuranlıq. cibkəsənlik. cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik.  

cici  (uşaq dilində). gözəl. dilmə. diləm. iyi. xoş. sevgili.  

- cici nənə: 1. ügey nənə. 1. ana kimi yaxın qadın.  

- cici bəbə: böyüyün cocuq kimi davranması.  

cici  cicin. cicik. cicək. 1. çiçək. gül. 1. sevim. sevimlilik. 1. 

süs. 1. yaxcı. (# kötü: qaqa. pis).  

cicibacı  sıxıfıqı. birbirinə çox yaxın, içdən, iç içək, içdənik, 

səmimi.  

cicili  süslü. bəzəkli. - cicili bicili: göz alıcı qılıqda süslü, bəzəkli.  

cicim  1. cecim. dürlü bayalı kilim, geyim. 1. sevgi deyimi. - 

cicim gəl gedəlim.  

cicim  sicim. 1. hörülmüş qartma. örük. ip. urqan. gecim. incə 

toxunmuş naxışlı kilim. 

cicin  cici.  
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cicinav  kiçik. ufacığ. az. azıcıq.  

cicinən  cicikli. cicişli. cicişən. çəkəmiyən. qatlanamıyan. 

dayanamıyan. qısqanc. günü. günüc. günücü. gücünçü. 

gücnüçü. gücünən. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

cicinərək  cicişərək. gününərək. qısqanaraq. həsudanə.  

cicinilmək  cicşinmək. ciciklənmək. günülənmək. günüclənmək. 

güncülənmək. gücünülmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 

qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

cicinim  ciciklik. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. 

çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. 

qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. həsudluq 

ciciniq  cicinik. ciciklik. cicinim. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. 

cicikləniş. çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. 

həsudluq 

cicinmə  ciciklik. cicişmə. ciciklənmə. çəkəməzlik. qısqanclıq. 

qısqanma. qatlanamazlıq. dayanamazlıq.  
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cicinmək  cicikləmək. cicişmək. ciciklənmək. qısqanmaq. 

çatlamaq. təhrik olmaq. qaşınmaq. günüləmək. 

günücləmək. güncüləmək. çəkəməzmək çəkəməmək. 

qatlanamamaq. dayanamamaq. qısqancmaq. 

qısqanmaq. həsəd edmək.  

cicinmək  qıcınmaq. qıjınmaq. qorunmaq.  

cicintirici  cicindirici.cicişdirici. qısqandırıcı.ciciklədən. cicikdirən. 

cicikdirici.  

cicintirmək  cicindirmək.cicikdirmək. ciciştirmək. çatlatmaq. 

qısqandırmaq. təhrik edmək. qaşındırmaq.  

ciciq  cicik. məmə. əmzik.  

ciciq  cicik. qudik. xudik. qısqanc. təbiz. təbqiz. təbzəş. 

təpzəş. tapzaş. tabzaş. təpzə. təpsə. günü. yaysa. 

qısqanış. həsəd. - nədir bu təpzəş, nədir bu dartış: həyəcan.  

ciciq cicik. 1. küyüklük. qısqancılıq. 1. qövni. kövni. qöni. köni. 

qısqanc. həsəd. rəşg. qibtə. 1. aşıma. acıma. qızıq. 

qorum. qiptə. təpsəş. qısqanma.1. güni. qısqanc. 

qısqanma. qibtə. həsəd. qısqanclıq. qısqanc. həsəd. 

qibtə.  
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ciciqləmək  cicikləmək. cicinmək. cicişmək. günüləmək. günücləmək. 

güncüləmək. çəkəməzmək çəkəməmək. qatlanamamaq. 

dayanamamaq. qısqancmaq. qısqanmaq. həsəd edmək.  

ciciqləmək cicikləmək. yaysamaq. çəkəməmək. həsəd edmək.  

ciciqlənən ciciklənən. uqu. yağ. yağı. düşman. qısqanan. 

çəkəməyən.  

ciciqləniş  cicikləniş. cicişiklik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. 

cicişlik. çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. 

həsudluq 

ciciqlənmək  ciciklənmək. 1.cicinmək. cicişmək. ciciklənmək. 

qısqanmaq. çatlamaq. təhrik olmaq. qaşınmaq. 

1.çəkəməmək. qısqancımaq. 1.çəkəməmək. 

qatlanamamaq. qısqanmaq. dayanamamaq. 

ciciqlənmək  ciciklənmək. cicinilmək. cicşinmək. günülənmək. 

günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. 

çəkməzinmək. çəkənməmək. qatlanmazınmaq. 

dayanmazınmaq. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. 

qısqanılmaq. həsəd edinmək.  

ciciqlənmək  ciciklənmək. qızqanmaq.  
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ciciqlənmək ciciklənmək. göz qalmaq. qiptə edmək. güniləmək. 

qısqanclıq duymaq. qısqanmaq. qibtə, həsəd edmək.  

ciciqləşmək  cicikləşmək. qaqışmaq. birini çəkəməmək, götrəməmək. 

itələşmək. acığışmaq. günüləşmək.  

ciciqləşmək  cicikləşmək. qısqanmaq. həsətləşmək. təpzənmək. 

təpzəşmək. təpsəşmək. kəkdəşmək. kəkləşmək. 

hınçlaşmaq. kin bağlamaq.  

ciciqlətən  ciciklədən. cicikdirən. cicikdirici. 1.qısqandırıcı. 

qaşındıran. mühərrik. 1. cicindirici. cicişdirici. 

qısqandırıcı. 

ciciqli  cicikli. 1.qısqanan. qısqanc. çatlayan. təhrik olan. 

qaşınan. 1.cicinən. cicişən. çəkəmiyən. qatlanamıyan. 

dayanamıyan. qısqanc. 1.qısqanc. korgöz. tərs baxışlı. 

qısqanc. 1. cicinən. cicişli. günü. günüc. günücü. 

gücünçü. gücnüçü. gücünən. çəkəməz. çəkəmiyən. 

qısqınc. qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. 

həsud. 1. qarnı dar. qarınsız. qarnaz. qarnı almaz. 

qarnalmaz. çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

ciciqli  cicikli. qısqanc. kirtüc. kırtüc.  
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ciciqli cicikli. < çəkçək. hisli. kin dolu. içiqara. qısqanc. həsədli. 

həsud. 1  

ciciqliq  ciciklik. ciciklilik. cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. 

cicişiklik. cicikləniş. cicinmə. cicişmə. çəkəməzlik. 

günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. qısqanıqlıq. 

qısqanım. gündəşlik. gündəşik. həsudluq. qaşınma. 

qısqanclıq. qatlanamazlıq. dayanamazlıq. çəkəməzlik.  

ciciqtirən  cicikdirən. ciciklədən. cicikdirici. 1.qısqandırıcı. 

qaşındıran. mühərrik. 1. cicindirici. cicişdirici. 

qısqandırıcı. 

ciciqtirici  cicikdirici. ciciklədən. cicikdirən. 1.qaşındıran. 

qısqandırıcı. mühərrik. 1. cicindirici. cicişdirici. 

qısqandırıcı. 

ciciqtirmək  cicikdirmək. ciciştirmək. cicindirmək. çatlatmaq. 

qısqandırmaq. təhrik edmək. qaşındırmaq.  

cicişən  cicikli. cicinən. çəkəmiyən. qatlanamıyan. dayanamıyan. 

qısqanc.  

cicişərək  cicinərək. gününərək. qısqanaraq. həsudanə.  

cicişiqliq  cicişiklik. cicişmə. cicişlik. ciciklik. cicinim. cicinik. 

cicikləniş. çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 
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qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. 

həsudluq 

cicişli  cicinən. cicikli. günü. günüc. günücü. gücünçü. gücnüçü. 

gücünən. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. qısqanc. 

qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

cicişliq  cicişlik. cicişmə. cicişiklik. ciciklik. cicinim. cicinik. 

cicikləniş. çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. 

həsudluq 

cicişmə  1.ciciklik. cicinmə. çəkəməzlik. qısqanclıq. 

qatlanamazlıq. dayanamazlıq. 1. cicinmə. ciciklənmə. 

çəkəməmə. qatlanamama. qısqanma. dayanamama. 1. 

cicişlik. cicişiklik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicikləniş. 

çəkəməzlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. 

qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. həsudluq.  

cicişmək  gicişmək. 1. gidişmək. cicinmək. ciciklənmək. 

qısqanmaq. çatlamaq. təhrik olmaq. qaşınmaq. 1. 

cicinmək. cicikləmək. günüləmək. günücləmək. 

güncüləmək. çəkəməzmək çəkəməmək. qatlanamamaq. 

dayanamamaq. qısqancmaq. qısqanmaq. həsəd edmək. 
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- canı cicişmək: canı kötək istəmək: sürtünmək.  

- dişlərin cicişməsi, qıcırması: qamaşmaq.  

cicişmək  yığışmaq.  

ciciştirici  cicindirici. qısqandırıcı.ciciklədən. cicikdirən. cicikdirici.  

ciciştirmək  cicişdirmək.cicindirmək. cicikdirmək. 1. çatlatmaq. 

qısqandırmaq. təhrik edmək. qaşındırmaq. 

1.qıcıqlandırmaq. qıcıq vermək. his vermək. qızdırmaq. 

qaşındırmaq. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. 

hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. 

alışdırmaq. 

ciciv  qarınca.  

cicivay  kiçicik. azıcıq.  

cicşinmək  cicinilmək. ciciklənmək. günülənmək. günüclənmək. 

güncülənmək. gücünülmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 

qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

cif  ciftə. taquz. taxuz. kipəz. qama. qəmə.  

- doğranan nərsəni sıxışdırmaq üçün işlənir.  

- ağır yüklü nərsəni dəhləmək üçün altına qoyulur.  
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- ağır nərsənin altında olan gədiyi tıxamaq üçün işlənir.  

- neçə təxdəni birbirinə bağlayan qıssa tikələr.  

cift  cüt < cüqt. ciqt. qoşa. neçə nərsə arasında olan 

bənzəriş.  

ciftə  cif. taquz. taxuz. kipəz. qama. qəmə.  

- doğranan nərsəni sıxışdırmaq üçün işlənir.  

- ağır yüklü nərsəni dəhləmək üçün altına qoyulur.  

- ağır nərsənin altında olan gədiyi tıxamaq üçün işlənir.  

- neçə təxdəni birbirinə bağlayan qıssa tikələr.  

cih  ciq. 1. hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. 

özgül. özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. səciyyə. karakter. 1. 

cuk. - aşığı cih oturmaq: işləri ras gəlmək.  

cih  çiq. çağ. güc. sənət. usul. yeti. yordam. çıxar. qablat. 

qabiliyyət. - çağı qalmayıb: cihi qalmayıb. - cihdən düşmüş: 

çağdan düşmüş. - cihdən çıxmaq: çağdan çıxmaq. cihli: 

çağlı: güclü.  

cihan  ( < ciq). soylu. soylu qatı, sınıfı. hər nərsənin böyüyü, 

içlisinə verilən ad.  

cihaz (fars)  < yığac. topuntu.  

cihaz  yığac. topluq.  
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cihləşmək  bax > ciqləşmək.  

cihli  çaq. çağlı. cəhli.  

cila  açqı. pərdax. sığal.  

cila  qalay. sıyqal. sığal. bəzək. bəzəş. süs. süsək. aldatıcı 

görnüş.  

cilaçı  parıldatan. açqıçı. pərdaxtçı.  

cilaçi  açqıçı. pərdaxçı. sığalçı.  

cilalamaq  açqılamaq. pərdaxlamaq.  

cilalamaq  cığalamaq. cığallamaq. sığallamaq. seyqəlləmək.  

cilalamaq 1. axarlamaq. aharlamaq. acarlamaq. sığallamaq. 1. 

qılavlamaq. parlatmaq. kəsginlətmək.  

cilalanış  parlama. parlayış. parlantı. sığallanış. yanğılış. yançılış. 

yantılış. yansılış. encela'.  

cilalı  cəllallı. gözəl ışıq saçaraq. titrək, parlaq ışıma. ışıl ışıl. - 

gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm.  

cilalı  parlaq. qılav. yaltrıq. parlaq. süslü. yoldruq. yuldruq.  

cilasın  ( < ciq. cuq. ). qəhrəman.  

cilav  < yalav. baş. ön. qabax.  

cili  gərəkçə. yilik. nəgiz. dəlil.  

cilli  cuqur səpgil.  
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cilo  yelo. gəm. yüyən. yügən. yular. başlıq. liqam.  

cilotar  cilodar. qaravul.qaraş. qaraç. çomaqçı. mir düzək. 

cilov  (cığav. cılav.) < yığav. 1. ovsar. qıltar. mal qaranın 

boynuna taxılan ip, qayış. at yuları. ovsar. avsar. noxda. 

dizgin. sırqın. düzgün. yular. ovsar. minək heyvanı istəyə 

düzgün, uyqun sürməyə yarayan ovsar. düzgü. dizgi. 

yular. yarındaq. qantarma. qıntarma. qəm. yüyən. - 

bütün hızlıqla, son sürətlə, düzgün sallaraq, ovsar, cilovu 

boşaldaraq, dördnala at sürmək: doludizgin. doludüzgün. 1. 

ovsar. avsar. güc. tab. qatlam. dözüm. iradə. ixtiyar. 

cilov  { (y < > c). < yal. yəl. yələv. ciləv ( < yələmək: ciləmək: 

sürmək)}. 1.üyən. yular. qəm. dilbiqə. dizqin. 1.(atın ovsarı) 

calın. yələ. dizgin. inan. atın ağzına keçirilən, gəmə bağlı 

qayış ki onunla minici heyvanı dolandırar, idarə edər. 

yalav. ip. yular. 1. culov. cular. yular.  

- çənədə sıxışdırılan cilov, yular: qadav noxda. 

cilovçu  cilovdar. avanqard. önçül. öngür.  

cilovlamaq  1.düzgünləmək. dizginləmək. yularlamaq. ovsarlamaq. 

noxdalamaq. kontrol edmək. 1. aşırı davranışları 
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önləmək, durmuzlamaq, tormuzlamaq. daşqınlığını 

əngəlləmək. gəm vurmaq 

cilovlamaq 1. ataşlamaq. atı dizginlərindən tutaraq gəmə alışdırmaq. 

1. oyanlamaq. üyənləmək. atı noxtalamaq. 1. qılavuzluq 

edmək. qılavlamaq. başlamaq. başçılıq edmək.  

cilovlayan  ovsarlayan. pırevantif. qarşlayıcı. qarşılayıcı. qarşılayan. 

önləyici.  

cilovtar  cilovdar. cilovçu. önçül. öngür. avanqard.  

ciltləmək  tışlamaq. dışlamaq. qaplamaq.  

cilvə yapmaq  sınqsıldamaq. cilvələnmək. qırıtmaq.  

cilvə  1.girişmə < qırışma. qır vermə. işvə. qırışma. qırcışma. 

qılışma. naz. qəmzə. 1.görümlük. 

cilvə  qoşaq. naz. yanı. işvə. qınış. can yaxıcılıq.  

cilvələnmək  nazlanmaq. süzülmək. qırıtmaq. qaymışmaq. 

nazlanmaq. kəndini bəğəndirməyə çalışmaq. 

qoşaqlanmaq. böbürlənmək. kibirlənmək. sınqsıldamaq. 

cilvə yapmaq. qırıtmaq. süzülmək. nazlanmaq. qırıtmaq. 

qatçaylanmaq. qırıtmaq. kəndini bəğəndirməyə 

çalışmaq.  

cilvəli  qoqqa. şux. oynaq.  
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cim  - cim qarnında bir çəkə, nuxdə: önəmsiz nərsə.  

cim  çim. çıp. obartma ilgəci. çiğ. yaş. sulu. - cimcilaq: sum 

sulu. - çim yik ət: çim çiğ, sulu ət. - çim öl ton: çıp ıslaq paltar.  

cimcilaq  cimcilağ. cimcilax. 1. ıpıslaq çox ıslaq. sırılsıxlam. 

sırsıxlam. 1. çox qoraxaq, çəkingən, ürkək. ıslaq toyuq. 

ıslaq qarqa. ıslaq sıçan.  

cimcilaq  çümərük. suyua düşmüş. yaş.  

cimciq cimcik. cımcıq. sərçə.  

cimciqun  bir quş adı.  

cimi  bax > cemi.  

cimi  cemi. cürü. yürü.  

cimri  çimri. yimri. yumru. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. 

qadaq. qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. 

qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. 

yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. 

doymaz. doymayan. əli dar. kenes < qınas. qıncus. 

əlisıxıq. əli yumuq. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. 
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verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən.  

cimrilik  paxıllıq. saranlıq.  

cin  çın. 1.gerçək. doğru. - çin ertən: səhər erkəndən. 

1.türkəsaya. oğuz. sadə kişi. düz. çın. qatıqsız. qatqısız. 

özlü. xalis. əsli. qatıqsız. qatqısız. 1.qırşıq. qırışıq. qıvrıc. 

qırış. küncük. 1.süm. şüm. düz. qatqısı, artlığı ( artıqlığı) 

olmayan. 1.təvəl. çürük. kövrük. 1.türünc. 

türüncüş.1.yenğ (yenğlər: alçaqlar). yen > yel. al. - cin 

arabası: yenğ arabası: bisiklet. 1.çən > şen nuxdə. 1.yıra. 

içqınc (> şekənc (fars)). 1.köynəksiz. dələduz olmayan. 

doğru. kələksiz. riyasız. 1.özlük. xalis. 

- yel (yenğ. yen. cin) atına minmək: çox sınırlanmaq.  

- cin qazanı: cinli, deyingən, çatımsız, keçimsiz kişi. 

- cin vurmaq: yen çarpmaq. - cinə dönmək: yenğ olmaq.  

- cin kimi: yenğ oylu. kurnaz. kurzan. qurbaş. iy çəkən. 

ivək.ustal. zirək. 

- cini tutmaq: tutmacalanmaq. tutması tutmaq. pis damarına 

düşmək. sınırlanmaq. öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. 

öfgələnmək. damarı tutmaq. 
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- çin, xalis olmayan: yabançı öğə, maddəli: sapal. 

sapıl.çəpəl. çapal. çapıl.  

- ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.  

- cin qaradan danışırkən "qara, üzüntü qıraq, uzaq olsun" 

diləyilə işlənir: iyi sağlam olsunlar. - iyi sağlam olsunlar, 

gecənin bu çağında buralarda neylirsən.  

- cini tutmaq: qıvı tutmaq.  

cin  için. 1. çilə. - cinin çıxarmaq: çiləsin çıxartmaq. olmasın 

qədər incitmək. 1. kötü ruh. qara ruh. cinli: qara quş. al. 

albastı. alvastı. qəşşili. tutqaylı. qaqğınlı. 1. tutuq. - cin 

çarpan yer: cinli yer: tutuqlu yer. - cin vurmuş. çalınmış. 

çalanğ. 1. tünqür. tonqur. albastı. alabucu. umacı. 1. 

baysa. xortlaq. abacı. almastı. almaslı. dev.  

- cinləri qozqalmaq: çox qızmaq. öfgəli olmaq. burundan 

solumaq.  

- cininə tiymək: qızdırmaq. öfgələndirmək.  

cinah  < çanağ. qanat. qol.  

cinan  - miftahül cinan: uçmaq yolları. cənnət yolları. özgürlük 

dərsləri. qurtuluş öğütləri.  

cincü  ( c < > y ) yincü. inci.  
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cinə  lap kiçik. incik. lap incə. cücək. - cocuğun cinə cinə dişləri 

cücərir.  

cinğ  qıvılcım.  

- cinqğ edmək: qıvılcım çaqmaq.  

cinlənmək  tinlənmək. tini, içi, ruhu qararmaq. dəlirmək. çıldırmaq. 

cinlənmək  yenğlənmək. yenlənmək. yellənmək. allanmaq (ala 

çarpılmaq). sınırlanmaq. 

cinləntirmək cinləndirmək. dəlirtmək. çıldırtmaq.  

cinlətən  cinlədən. - kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, 

kökəldən nərsə: qaraquş. kimsənin tükanı. - onun yanında 

bunu demə, bu söz onun qaraquşudu.  

cinlətmək  1. (cin < metatez > inc) incitmək. 1. qızdırmaq. yügrütmək. 

acıqlandırmaq. - əğlənmək üçün üçün birin qızdırmaq. 1. ( < 

çın). çınlatmaq.  

cinlətmək  içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. 

öfkələtmək. qızdırmaq. qızıtmaq. alındırmaq. alışdırmaq.  

- damarına basmaq, cinlətmək, qızdırmaq: qandağına 

basmaq. 

cinli  {ciqn. cinğ ( < çıq. çuq. tuq. bağlı. toxlu. tutuq. }. 1. çılqın. 

dəli. budala. çaşqın. şaşqın. 1. axmaq. 1. təntik ( < təqnik. 
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tuquq). vurqun. bağlun. məcnun. 1. qara quş. albastı. 

alvastı. qəşşili. tutqaylı. qaqğınlı. 1. qarışıq. qarşıq. - 

qarışığı var.  

cinlik  yenğlik. yenlik. yellik. allıq. 1. oyanıqlıq. açıqgözlük. 

kurnazlıq. 1. dəlilik. çılqınlıq.  

cinlil  alındıc.alıntığ. alınsığ. alınsıv. histərik. əsəbi. sınırlı. 

sinirli. tez alınıb özünü itirib hirslənən. 

cinlilik  alınsıvlıq. alınsığlıq. alıntığlıq. alındıclıq. sınırlılıq. 

sinirlilik. əsəbilik. histiriklik. tez alınıb özünü itirib 

hirslənişlik.  

cinqil  cingil. cınqıl. çox kiçik üzüm salxımı.  

cinqil  parlaq. gözalıcı. canlı rəng.  

- asırı süygən tərk qoyar, beq cingil tərk onqar: çox sevən 

çabuq bıraxır. çox gözalıcı olan çabuq solar.  

cinqiltəmək  cingildəmək. zingildəmək. vəngildəmək. - qulaqlarιm 

çınlayır. vızlayır.  

cinqiriq  1. dirsək. 1. yolun buruq, virajlı bölümü.  

- cinqiriqin qabmaq: peşman olmaq.  
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cinqli  {cinğ. cinli. ciqn ( < çıq. çuq. tuq. bağlı. toxlu. tutuq. }. 1. 

dəli. budala. şaşqın. 1. axmaq. 1. təntik ( < təqnik. tuquq). 

vurqun. bağlun. məcnun.  

cinqo  çınğı. - çatlaq cinqo çınlamaz.  

cinqo  iti. atlan.  

- cinqodan qab: qalaz. çalaz. 

cinqöz  cingöz. 1.yelgöz. yenğgöz. açıq göz. işbilir. 1.cin kimi. 

çalağan. çabuk. 

cinunluq  qarasovda. sovday. qaraqan. as as. dəlilik. təlbəlik. 

malixulya.  

cinvurmuş  cin vurmuş. çıpız. alıq. dalqın. - çıpız uşaq.  

cipi  batağlıq.  

cipqil cipgil. nəm. rütubət. ıslaqlıq. yaş.  

- cipgil dartmaq: ıslanmaq.  

- cipgil dartdırmaq: ıslatmaq. suya batırmaq.  

cipqillənmək cipgillənmək. nəmlənmək. rütubətlənmək.  

ciq  cəhrə.  

ciq  cik. yik. ( < yığılmış). 1. cirgə. yığım. üzülmüş. dolu. 

yoğun. nərsənin çəkilmiş suyu. öz. iç. - çikinədək bilmək: 

dibinəcən bilmək. - cik cikiynən: dibindən dibinə. bütün 
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ayrıntısıyla. 1. tutuq. bağlı. mat. heyran. alına bilməyən 

durum. - cik qaldım: mat qaldım. 1. ( q < > b ). cib. qapalı 

nərsə. kisə. 1. boğum. düğün. bənd. əkləm. - barmağ ciki: 

barmaq bəndi. - beş bamağın qıyını: çiqini: alın təri qazancı. 

1. cüt. qoş. əkləm. boğum. bənd.1. məfsəl. əklən. 1. çığrı. 

tünd. acı. - acı səs. 1. açar. acar. sılağ. sığal. pərdax. 1. 

aşığın oyuq, çuxur üzü. - çik durmaq. - çiq böq: açıla 

bükülə. cik. omba. düğün. nərsədə boğun, düğün, şişik 

bölüm. aşığın topul böğrü. - çik durmaq: götü üsdə 

durmaq. - vurram cik durarsan ha. (# çömbə: cumulu. 

yumulu). 

- barmaq ciği: barmaq əkləmi.  

- barmaq ciği: barmaqların əkləm yeri.  

- ciğ ciği bilə: bütün ayrıntısıyla. təfsilatıyla.  

- boyun ciğ: ənsə kökü.  

- ciğinə dəri: ayrıntılı. təfsilli.  

- ciğinə dəri ayır: çıqqınadək ayırıd edmək. ayrıntısı ilə 

anlatmaq. detaylarına inmaq.  

- ciqinə dəri bilmək: ən incə ayrıntısına qədər bilmək.  

ciqay  ( < çuq. tuq). tük yığını. tüklü quyruq.  
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ciqciq  cikcik. cıvcıv. cücə, quş səsi.  

ciqə  cigə. cigək. 1. ləş. 1. mundar. 1. pislik. 1. qapıq. qapıt. 

yapıt. qaçıq. sapıq. çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. 

ləş. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. 

gövdə. yəltə. kalbud. tən. kovsa. can kasası, qəfəsi. tən. 

bədən. 1. iğrənc. kəsif. mənfur. 

ciqələmək  cigələmək. cigəkləmək. 1. mundarlamaq. 1. pisətmək. 

çirkləmək. 1. iğrətmək. irgətmək. kəsiflətmək. mənfur 

edmək. 

ciqələşmək  cigələşmək. cigəkləşmək. 1. mundarlaşmaq. 1. 

pisləşmək. çirkləşmək. 1. iğrənmək. irgənmək. 

kəsifləşmək. mənfur olmaq. 

ciqəq  cigək. 1. bax > cigə. 1. cigə. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. 

sapıq. çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. 

baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. 

yəltə. kalbud. tən. kovsa. can kasası, qəfəsi. tən. bədən.  

ciqəqləmək  cigəkləmək. cigələmək. 1. mundarlamaq. 1. pisətmək. 

çirkəmək. 1. iğrətmək. irgətmək. kəsiflətmək. mənfur 

edmək.  
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ciqəqləşmək  cigəkləşmək. cigələşmək. 1. mundarlaşmaq. 1. 

pisləşmək. çirkləşmək. 1. iğrənmək. irgənmək. 

kəsifləşmək. mənfur olmaq. 

ciqər  - gəlinciğəri: gəlincik çiçəyi: gəlinəli. gəlinalı. küpqıran. 

gülgülü. gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. 

ciqər  cigit. yiqit. igid. yığıt. çuqər. yıqar. ciyər ( < çuq. yuq. tuq. 

quc. qüc: düğün). dolu tutuq olan. çalışqan. canlı. iti. 

qeyrətli. qorxmaz. yeğin. saçur ( > cəsur).  

ciqər  ciğər. ciyər. bitişik olan incə ət. iç ət.  

- ciğərinə vurmaq: ciğərinə vurmaq öfgələnmək. öpgiləmək. 

öpgələmək.  

ciqər  çik + ər. 1. çalışqan. 1. cəsur. qorxusuz. ciyər. çıxar. 

çıxmaq, qarşılamaq gücü.  

- ciqər işin düşündə görür: çalışqan işi yuxusunda görür.  

ciqərsiz  çiğərsiz. çiğirsiz. ( < çiğ. çuğ). uyuşuq. ilgisiz. qapdal. 

büknüt.  

ciqərsizlik  çiğərsizlik. çiğirsizlik. ( < çiğ. çuğ). uyuşuqluq. yapdallıq. 

ilgisizlik. büküntülük.  

ciqey  tavşan, geçi kimi heyvanların quyruğu.  
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ciqi  1. şamanda iyi ruh. boy, oymaqları kötülüklərdən 

qoruyan ruh. 1. burun tükü. girb çıxmayan. imalə. 1. çiqli. 

cihli. kip, sağlam tikiş. 1. kökləri qartofun bir tərəfindən 

girib digər tərəfindən çıxan bir bitgi.  

ciqil  çiğil. xəfif. yeğni. qolay.  

ciqinci 1. dəstək. dayanaq. sütun. 1. yığınçı. dayaq. daynaq. 

dəstək. dirək. situn.  

ciqirsizlik  çiğirsizlik. çiğərsizlik. ( < çiğ. çuğ). uyuşuqluq. yapdallıq. 

ilgisizlik. büküntülük.  

ciqit  yiğit.1. çiq, incə sap, ip üzrə oyun yapan kimsə. sirkbaz. 

akrobat. 1. yiqid. igid. at üstündə durub oynayan, 

akrobatçılıq edən. cigitçilik: akrobatçılıq.  

ciqitlik  1.cigitlik. çətinlik. gərək. girək. işgil. müşgül. çıxılmazlıq. 

sorun. sorum. düğün. məsələ. 1. ciğitlik. yiğitlik. iğitlik. 

çirəgik. çiğəgik.  

ciqləşmək  cihləşmək. ( < çiq. çuq. ). çəkişmək. gərişmək. kirişmək. 

itilmək. bərkimək. bərkişmək. qəlizləşmək. - düğün 

cikləşdi. - düğün ged gedə cihləşir.  

ciqli  urlı. qursaqlı. bezli.  
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ciqnli  {ciqn. cinli. cinğ ( < çıq. çuq. tuq. bağlı. toxlu. tutuq. }. 1. 

dəli. budala. şaşqın. 1. axmaq. 1. təntik ( < təqnik. tuquq). 

vurqun. bağlun. məcnun.  

ciqqə  ciğgə. cirgə. çiğgə. öz. usarə.  

ciqqiltəmək  ciggildəmək. cügüldəmək. cıvıldamaq.  

ciqrə  çirgə. 1. çadır. 1. həlqə. 1. həlqə qurub ovu ortaya 

almaq. 1. yağ. ruh. covhər.  

ciqtam  ciğdam > cidam. turnuq. durnuq. durumluluq. dayanış. 

muqavimət.  

ciqtiliq ciktiliq. çitlik ( < çiq). cütlük. qoşalıq.  

ciqtirmək  ( c < > ç ) çiqdirmək. ( ç < > s ) sıxdırmaq. sıxışdırmaq. 

tuqdurmaq. düğümləməq. dartdırmaq. çəqdirmək.  

ciqtirmək ciqdirmək. ( c < > ç ) çiqtirmək. ( ç < > s ) sıxdırmaq. 

sıxışdırmaq. tuqdurmaq. düğümləməq.  

cirgə cirgə.1. çaxşu. mə'cun. nərsənin sıxılmış suyu. 1. çıl. 

boza yapılırkən qaynayıb suyu çəkiltiktən sonra atta 

qalan cirgə.  

ciri  cürü. yürü. cimi. cemi.  

ciriqqə  ciriggə. kiriggə. axındırıq. çıra. bir para ağaclardan 

çıxarılan sıvıq, yapışqan şirəli nərsə.  
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cirit  qarqı (neyzə) çeşiti.  

- yenğlər cirit oynamaq: ıssız, tək olmaq. 

cirli  çırlı. 1. yağlı. 1. mürəffəh. varlı. halı vaxtı yerində.  

cirqə  cirgə.1.cərgə. kürənd. kürənd. elin həlqəsi. 1.cərgə. 

cızığ. cizgi. sətr. dizi. düzü. 1.ciğgə. çiğgə. öz. toz. usarə. 

cirqə  çirgə. çiqrə. 1. çadır. 1. həlqə. 1. həlqə qurub ovu ortaya 

almaq. 1. yağ. ruh. covhər.  

cirqələnmək  cirgələnmək. cərgələnmək. kürətləmək. həlqələnmək. 

cis  1. doğuşlu. soylu. nəcib. nəcabətli. nəcib. soy. əsil. - soy 

kişidir. - soy at. 1. soy. - cis maldi: soy maldı. - nə 

cisdəndir: nə soydandır. 1. tamarlıq. damarlıq. damızlıq. 

tuxumluq. 1. uruqlu. soylu.  

cişim  şişim.  

cital  cidal. cədəl < çatal. çataş. toxal. toxaş. toquş. döğüş. 

savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. qovqa. qırgur. 

qırgür. qavqa. dartaş. dartış.  

cital  cidal. taqar. dağar. döğüş. savaş.  

citalçı  cidalçı. cədəlçi < çatalçı. çataşçı. toxalçı. toxaşçı. 

toquşçu. döğüşçü. savuşçı. savaşçı. qovqaçı. qavqaçı. 

dartaşçı. dartışçı.  
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citalçılıq  cidalçılıq. cədəlçilik. < çatalçılıq. çataşçılıq. dartaşçılıq. 

dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. 

savuşçılıq. savaşçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.  

citalmaq  cidalmaq. cədəlmək. çalışmaq. çataşmaq. çatalmaq. 

savuşmaq. savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. 

guraşmaq. gürəcmək. güctükmək. küştükmək.  

citam  cidam. 1.durşut ( < durmaq). dözüm. tablaş. muqavim. 

1.duruş ( < durmaq). gərmik. qeyrət. çabaq. muqavimət. 

citam cidam. {< çıt. tık. tik. çıtıq. (çıtmaq: metatez < > tıkmaq. 

tikmək. toxumaq. yoqmaq. yükləmək}. gücəm. dözüm. 

qursaq. müqavimət. - qursaqsız: dözümsüz. müqavimətsiz.  

citamaq  cidamaq. qeyrət, çaba, muqavimət göstərmək. 

dürülmək. qatlanmaq. dürüşmək. duruşmaq ( < durmaq).  

citamlı  cidamlı. durşulu. ( < durmaq). dözümlü. içli. içgin. 

qorxmaz. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. cürətli. muqavim.  

citamlı cidamlı.1. qursaqlı. dayaqlı. vurli. ərkəli. 1. səbirli. qancal.  

citamlılıq  cidamlılıq. dözümlülük durşuluq ( < durmaq).  

citamsız  cidamsız. dözümsüz. qatlamsız. iradəsiz. ixtiyarsız. 

citan cidan. biz. mızraq.  
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citaqu cidaqu. çidalı. yetgin. yetənəkli. bəcərikli.  

citçi  bir yeri, toprağı, məhvətəni əkən. sabançı. əkinçi.  

citçilik  sabançılıq. əkinçilik.  

citə cidə. iri. uzun bir ağac türü.  

citəq citək. çiyək. çetilmiş. artırılmış nərsə. bəzəkli, işləmli, 

naxışlı nərsə.  

citi  < > yiti < > iti. > ciddi. ediq. edərmən. özənli. diqqətli. - 

citi söləş: ciddi danışıq.  

citiləmək  < > yitiləmək < > itiləmək. biləmək.  

citilik  < > yitilik < > itilik 1. sivrilik. 1. kəsginlik. 1. iğitlik. 

cəsurluq. ürəklilık.  

citiz  cıtdan. iti. yeyin. tələsik.  

citləştirmək  qoşmaq.  

citti ciddi. çətil. ( < citi < > yiti < > iti) yetli. yetti. özənli. diqqətli.  

civ  cuv. < yiv ( < iv). təxdədə, torpaxda olan cola, yova, 

yuva, oyuq.  

civar  çevər. çevrə. dolay. həvali. homə.  

civarında  sürəmidə.  

civə (fars)  cüvə < sıvıq: cıvıq: sulu. suyuq. ərik. yalışqan.  

civə  < sivə. suyuq. axarlı.  
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civələq civələk.1. dəvənin balası. 1. köçək. qısıq. kiçik. yavru.  

civəlik  kiçik. küçək.  

civi  - böyük civi: qarbiçə.  

- kiçik civi, mıx: qadaq. 

civi  cıgı. mıx. - sağır civi: kor civi, mıx. - dəmir civi: əksər. 

əkən, yamayan, tikən nərsə. mismar.  

civil civil  civildəmək. - civil - civil ötmək.  

civil  iyi, arın, arınmış ruh.  

civir  cıvır. basaq. güdə.  

ciyəq  sırma ip örməyə yarayan qırağı dəlikli kiçik taxdalar. 

işləməli. naxışlı.  

ciyər  {bax > ciqər}. 1. bağır. 1. ciyər. çıxar. çıxma, qarşılama 

gücü. 1. kükrək.  

- bir takım ciyər: ağ ciyərlə qara ciyər birlikdə. bir dəs ciyər.  

ciyər  bağır. - bağrın, ciyərin yansın: könlün yansın.  

- ciyər dağlamaq: könül yaxmaq. 

- ciyərə işləmək: könlünə toxunmaq, keçmək.  

- dağ ciyərli: çox batur. baturqaq. heç qorxmaz. 

- gəlinciğəri: gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. küpqıran. 
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gülgülü. gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. 

ciyərim  işənim. içəlim. canım. sinənim. sınanım. imanım <> 

inamım. güvənim. dosdum. qardaşım.  

ciyirqənc ciyirgənc. yiğirgənc. iğrənən. diksinən.  

ciyirqəncli ciyirgəncli. yiğirgəcli. iğrənməli. iğrənc. diksindirici.  

ciyirqənmək ciyirgənmək. yiğirgənmək. yığırgənmək. iğrənmək.  

ciyirqəşli ciyirgəşli. yiğirqəşli. iğrənc.  

cizəlqə  cizəlgə 1. cədvəl. 1.tablo.  

cizim cizim  dilim dilim. tel tel: cızım cızım olmuş ürəklər.  

cizqi  cizgi. cızığ. cirgə. cərgə. sətr. dizi. düzü.  

- kəsik cızığ: kəsik cizgi: xətti müqəttə'. 

- alın cizgisi: səqrəmə.  

- kəsik cizgi: kəsik cızığ. xətti müqəttə'. 

cizqi cizgi. 1. cızıq. cızgi. yol. 1. layihə. tərh. 1. bölən. qıtan. 

qıran. xətt. sekant (latin). qazıq. rəsm. nəqqaşi. uğrı. uğur. 

yol. xədd. - gün uğrusu: gün yolu. günün çıxandan batana 

qədər keçdiyi yol. - saman uğrusu: saman yolu. - qazıq saatı. 

- məktəbdə. həfdədə iki saat qazığımız var. - qazıq sərgisi.  

- çəki, cizgi işləri: oya.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- dalğalı olan daşlardaki cızıqlar, cizgilər: tamar. damar. - 

ala bula damarlı daş. 

cizqili  cizgili. cızıqlı. carıq. dalqalı. damarlı. yarqılı. yolyol olan 

nəsə. yollu. çubuqlu. xətli. alaca. - yollu parça.  

cizqili  oyuğlu. yivli. ivli.  

cocqa  < cocuq. domuz balası.  

cocoq  kiçik cocoq. uşaq. qulluqçu.  

cocucaq  cocuqca. cocuqcağız. kiçik cocuq.  

cocuq  - ilk cocuq: ilkə.aça.  

cocuq  ( < kovluq < > çuvlaq < çov. kov: boş).biçə > bəccə (fars). 

biçək. bəbək. yavrı. uşaq. çanıq. qınıq. çağıq. kiçik uşaq. 

doğulmuş. doğan. körpə.- cocuq çoluq: uşaq muşaq.  

- cocuq: bacaqsız. 

- cümertəsi cocuğu: bij. bic. 

- kiçik cocuq: coc cocuq:uqca. cocucaq. cocuqcağız.  

- cocuq kimi: cocuğumsu. cocuqca.  

- cocuqbaşı: yalın, açıq düşüncə.  

- cocuq aldırma: sezaryən.  

- cocuq işi: qolay iş.  

- cocuq yuvası: yetimxana.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2856 

- cocuğu yediyi həlal, geydiyi həram. 

- bir döşdən əmən iki cocuq: süt qardaş.  

- süt cocuğu: sütəmər.  

- böyüklərin yapdığı işləri görməyə qalxışan kiçik.  

- kiçik cocuq: bızdıq.  

- qorusuz, başıboş, kimsəsiz cocuq, uşaq: qabal. göbəl. 

göbələk. 

- nazlı, yumşaq cocuq: ana quzusu.  

- doğan anası olma, doğuran anası ol. 

- anasından ayrılmayan cocuq: qoyduq. qotuq.  

- bir cocuq kəsəli: qarasıxmaca.  

- uşağı, cocuğu olmayan qadın, ərkək: qara don.  

- cocuğun ilk addımı: ayaq. qədəm. 

- cocuq dilində utma səsi, işi: hap. ham. 

- cocuq dilində yeyəcək: mama. püfi. püfü.  

- cocuq dilində yumurtanı andıran ad: qaqqa.  

- cocuq məməsi: dada.  

- kiçik cocuq: bəbə. dada. 

- cocuq pişliyi: etgi.  

- cocuq yuva: beçəev. biçəev. biçəv. biçöy. yuvacıq. anaokul. 
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anaoxu. kudəkisdan. 

- ərkək cocuq: oğuş. oğuc.  

- qayrığsız (durmadan) danışan cocuq.  

- süt cocuqlarında görülən öldürücü, qırıcı bir kəsəl: 

gəlincik. 

- uşaqları, cocuqları qorxutma sözü: öcü. umacı. xuxan. 

abacı. qoxur.  

- zina cocuğu: bic.  

cocuq cocuğ. {< çağa. çağqaq}. 1. socuq. sucuq. şirin. 1. domuz 

yavrusu. hərşəyin kiçiyi. 1. üydəki. evdəki. 1. yarpu. 

yarpı. yarvı. yavru. bitçağa. uşaq. bala. ufaq. oğaq. xırda 

( < qırda). 

- taya cocuğu: ac göz.  

- cocuq dilində yatmağa "tümbə. tumba" deyilir. - yallah 

tumbaladıq.  

- çox gözəl kiçik cocuq: altın topu.  

- köylü qadınların cocuğlarını içinə qoyub, omuzlarında 

daşıdığı gön tobra: dağarcığ.  

- arığ, quri, cılız, alız olan cocuq: sısqa.  

- cocuqları yatıtmaq üçün sözlərin sonuna gələn sözcük: 
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nənni. ninni. - uyusun oğlum ninni. - yatar balam ninni. 1. 

laylay. cocuqları yatıtmaq üçün deyilən qoşu, söz. - nənni 

söyləmək. - bu gözəl, yumşaq çalğı, nənni yerini tutabilər.  

- qozalaq cocuq: cır, cılız.  

- yaşlı çağda doğulan son cocuq: sonbeşik. təknə qazıntısı.  

- cılız cocuq: azqıç. - cılız cocuq: azmıç.  

- kiçik cocuq: tırbıc. yavru.  

- cılız cocuq: azqıç. azqıç.  

- ilk cocuq: aca. aça.  

- ilk cocuq: ilkə. ilkin. caca. çaça. böyük cocuq.  

- kiçik cocuq: xanquna. - nənə sütündən ərkən ayrılan cocuq: 

darqan.  

- bacarıqlı cocuq. üstün yetənəkli cocuq: azmıç.  

cocuqca  1.cocucaq. cocuqcağız. kiçik cocuq. 1.cocuğumsu. 

cocuqsu. cocuq kimi. cocuqcasına. qoduqca. 

qoduqcasına. uşaqyana. 

cocuqcağız  cocuqca. cocucaq. kiçik cocuq.  

cocuqcalıq  cocuqsuluq.  

cocuqcasına  cocuqca. qoduqca. qoduqcasına.  

cocuqlanmaq  qoduqlanmaq. çağalanmaq. uşaqlanmaq.  
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cocuqlu  çapıyli.  

cocuqluq  bəbəklik. qoduxluq. uşaqlıq.  

cocuqluq 1. çapıylıq. 1. yaşlıq. uşaılıq. kiçiklik.  

cocuqsu  cocuqca.  

cocuqsuluq  cocuqcalıq.  

cocuqsuz  çapıysız.  

cocuqumsu  cocuğumsu. cocuqca. cocuq kimi.  

cocur  gənc dəliqanlı.  

cof  < kof. kov.  

coqqu  dəmət. tutam. salxım.  

coqrat  coğrat (fars) < çökət. qurut 

coqrat  coğrat. corqat. qatıq.  

coqşatmaq  coğşatmaq. çuvşatmaq. çuğşatmaq. coşdurmaq. 

turşatmaq. əkşitmək. qaynatmaq. köpüklətmək.  

coqşun coğşun. türgən. dürgən. dürtük. fizul. sakar.  

coqşunmaq  coğşunmaq. coşunmaq. coşmaq. çağmaq. çalğanmaq. 

çalğamaq. çalğaşmaq. çağlamaq. qaxmaq. qalxmaq. 

qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. həyəcanlanmaq. 

coqul  coğul. coğul. çömək. cumuq. yumuq. yenin. enin. gömül. 

gömüt. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. 
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qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. 

bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. 

saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. 

topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. 

artıqa. təpik. depo. qambar. ambar. 

cola  çovla. çavıla. çavla. qavıla. qavla. qatıla. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır. 1. cola. tələ. çalı.- cola, tələ, duzaq 

qurmaçılıq: çaraçılıq. (# çaraçılıq. çara, yara, yarar, çıxar 

axdarmaçılıq). - düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman 

çalım. (çalım: çıxış yolu).  

- arvad aldın bir cola, ondan olan min cola.  

cola 1. (yola. yala ?. yal: ışıq. ?). 1. çola. gədik. əksik. fürsət.  

colaçı  cola, tələ, duzaq qurmaçılıq. (# çaraçı. çara, yara, yarar, 

çıxar axdaran). 

colaçılıq  çalaçılıq. tələçilik. duzaqçılıq. cola, tələ, duzaq 

qurmaçılıq. (# çaraçılıq. çara, yara, yarar, çıxar 

axdarmaçılıq.). 

colaq  - düşməsən yolağa, düşərsən colağa.  

colay  ( c < > y ) yolay. yol - ay. ayağı uğurlu olan kişi.  
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colqe (fars)  < cülgə < göçəlgə. köç yeri. köçülən yer. çökülən yer: 

köçük. çökük. köçərgə. çökərgə.  

colta colda. ( c < > y ) yolçu. yola çıxan.  

coluq cocuq  çapıy balıq.  

comərt  comərd. bax > comət.  

comərt  qısqanmaz.  

comət  comərd. enikürək. vergili. səxi. yoşakönül. iğdik. ərigən. 

əricən.gəncin. gənc oğlan. cəvanmərd. iğid. verimli. 

yenik könül. enik könül. yoşa könül. iğdik. ərigən. əricən. 

əlaçıq. qoçaq. ərkinli. özbaşdaq. covmərd. əlaçıq. əli 

açıq. iğid. alçaq ürək. engin ürək. uğruq. iyuq. xeyrxah. 

cəvanməd. ürəyi alçaq. alçaq könül. engin ürək. yenğ. 

yenik. firutən. 

comətlər  uğruqlar. iyuqlar. xeyrxahlar. cəvanmədlər.  

comətlik  ağalıq.  

comətlik  ululuq. ulaqanlıq. ullağanlıq. böyüklük. kəramət.  

conq (fars)  ( < çönək. çöngək). yığın. toplam.  

conq  cong (fars) < çoğunğ. neçə çeşitlərdən yığılıb, dərlənib 

toplanmış dərgi, verdiş, nərsə.  

conq  cüng. dərgi. tüq. tük.  
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coppu  yoppu. 1. topluq. qurub. 1. salğım.  

- coppu yığmaq: qurub halında toplanmaq.  

- coppu yığılmaq: qurub halında toplanmaq.  

- coppu üzüm: üzüm salğımı.  

coppulamaq  yoppulamaq. toplamaq. qurublamaq. qurbulamaq.  

cor  zor.  

cora boza  bir toplantıda birinin andını anaraq içilən boza.  

corab  1. civciv. çulıq. şulıq. qalbalıq. gurultu. 1. < çulqab ( < 

çuq. tuq). cüqüt. 1. çınday. - dolama şəklində corab: çulqav.  

- qalçaya dək, budun üstünə dək çatan corab: qalçın.  

- qalçaya dək, budun üstünə dək çatan corab: qalçın. 

corab  çulqab < çulqamaq. 1. ayağa geyilən geyim. 1. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

fırıldaq. fırıldaqçı.aldav. aldaç. 1. qıyıc qılıc. 

- corab hörmək: kələk qılmaq, qurmaq. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq.  

- diz, corab bağı: dizgə. düzgə. 

- corab söküyü kimi: araxası kəsilməksizin, birbirinə bağlı 
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olaraq.  

- corabın dizə bağlanan bəndi, bağı: dizgə. diz bağı.  

- qaçmaz corab. (qaçmaz: ilmiklərin (ilməklərin) qaçmasına 

yol verməyən). 

- qalçaya dək çıxan uzun səğə corab: qalçın.  

corabçı  < çulqabçı < çulqamaq. ( bax > aldatan. kələkçi).kələkçi. 

qalayçı. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. fırıldaq. 

fırıldaqçı.aldavac.  

corbozə  bacarıq.  

corımaq  çözmək. arıtmaq. daldırmaq. (alındırmaq).  

corluq  zorbalıq. şiddət.  

cortuv  yortuv. qoşu.  

- cotuvnu salmaq: qoşturmaq. qoşaraq gedmək.  

- börü cortuv: börü yortuv: bıqmadan. yorulmadan. 

durmadan. mütəmadiyən. dəvamlı.  

cortuvul  yortuvul. axın. basqın.  

coruq  yoruq. metod. usul.  

- yol yoruq: usul ərkan. metod.  
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- yoruquna sıyınmaq: itaət edmək. uymaq.  

- arıqan qollarım məni yoruquma sıyınmaydı: yorulan 

əllərim mənə itaət etmir.  

coruq coruk. sıra < sürə. yoruk.  

coş  - sevgi, coşun çaydan, bərkiliyin dağdan, dərinliyin dənizdən 

alır.  

coşa  gərimə. aruğ.  

coşacoş  coşan. coşqun. 1. qalğanma. qalağanlıq > qələyan 

edmə. 1. qaynayan. 

coşaq  coşqa. coşuq. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. qaynaş. 

qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan.  

coşaq  tolqum. talqa. dalqa. talatüm. taşqınlıq. daşqınlıq.  

coşaqlaşmaq  coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. 

həşəriləşmək. aşarılaşmaq. yaramazlaşmaq. 

yarmazışmaq. azıqlaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. 

hizgişmək. qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. 

alıqlaşmaq.  

coşalı  coşatı. coşqun. coşmuş.  

coşamışi  coşqunluq durumu. 
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coşan  coşacoş. coşqun. 1. qalğanma. qalağanlıq > qələyan 

edmə. 1. qaynayan. 

coşan 1. axan. çəvşənğ. yuşulqan. coşqun. qanıtqan. əsrik. 

daşqın. özündən çıxan. 1. çoğan. çağan. qaynayan. 

köplənən. kəflənən.  

coşanış  coşaq. coşqa. coşuq. coşuş. coşma. qaynaq. qaynaş. 

qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan.  

coşanmaq  coşunmaq. şişinmək. qatalanmaq. qatalamaq. 

qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

coşaraq  - getdikcə şişərək, coşaraq: qabara qabara.  

coşatan  1. coşaver. coşqunluq durumk salan. 1. coşuq. coşav. 

coştan. coşqar. yaşamlı. yaşmal. güclü. qolçomaq. canlı. 

qanlı. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili 

coşatanlıq bax > coşuqluq.  

coşatı  coşalı. coşqun. coşmuş.  
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coşav  coşuq. coştan. coşatan. coşqar. yaşamlı. yaşmal. güclü. 

qolçomaq. canlı. qanlı. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. 

qeyrətli. enerjili 

coşavarlıq bax > coşuqluq.  

coşaver  > cuşavər (fars). coşatan. coşqunluq durumk salan.  

coşən (fars)  < coşın < çuqşın. coşun. covşun. cəbə. çapa. cübbə. 

çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. 

qorlan.geyçim. (> geçim. keçim). yapal > yalab. zireh. 

coşın  > coşən (fars) < çuqşın. coşun. covşun. cəbə. çapa. cübbə. 

çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. 

qorlan.geyçim. (> geçim. keçim). yapal > yalab. zireh. 

coşqa  coşaq. coşuq. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. qaynaş. 

qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan.  

coşqa  doğuz balası.  

coşqalaşmaq  coşaqlaşmaq. daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. 

həşəriləşmək. aşarılaşmaq. yaramazlaşmaq. 

yarmazışmaq. azıqlaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. 

hizgişmək. qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. 

alıqlaşmaq.  
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coşqar  1. coşuq. coşav. coştan. coşatan. yaşamlı. yaşmal. 

güclü. qolçomaq. canlı. qanlı. yalovlı. yalavlı. yanığlı. 

atuşlı. qeyrətli. enerjili. 1. coşqur. pışqıraq. pısqıraq. 

püsgürək. fışqıraq. fısqıraq. fəvvəra 

coşqarış  (> cuşoxuruş). çox coşqunluq.  

coşqarlıq bax > coşuqluq.  

coşqu  1. coşu. həyəcan. vəcd. 1. istək. əsmə. əsi. marağ. 

sevinc. seviş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. həzz. ləzzət.  

coşqu  1. qorxu. ürkü. çaba. sağsa. 1. öyük. coşqunluq. 1. 

cəzbə. çarpıntı. vəcd. qanıt. əsrim. əsrəm. həyəcan.  

coşquq  tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. 

utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. 

qınıqlı. yaxışıq. yanğısıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

coşqulu  taşqın. daşmış. dışa vurmuş. odlı. əsəbi.  
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coşqun  1. çağlaq. çağlayan. gurlaq. gürlək. kürlək. 1. çapqın. 

çalamıt. qızqıl. qızqın. sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. 

qalxaq. qopuq. salsaq > sərsəri.  

coşqun  coşan. coşun. coşacoş. 1. qalğanma. qalağanlıq > 

qələyan edmə. 1. coşalı. coşatı. (> cuşidə (fars)). coşmuş. 

qaynayan. 1.canlı. hərəkətli. dəli. çılqın. sevdalı. divanə. 

sevdagər. 1.coşmuş. daşqın. həyəcanlı. vəcdli. 

coşqun  daşqın. azıdolu. dəlidolu. - azıdoluluğ edmə, hər kəsin 

arşınına görə bez verməzlər. 

coşqun  daşqın. azıdolu. dəlidolu. - azıdoluluğ edmə, hər kəsin 

arşınına görə bez verməzlər. 

coşqun  göçgün. 1. boynaq. asav. ası. oynaq. xuysuz (oynaq at). 

1. əsrimə. çarpıntı. daşqınlıq. yibək. odlı. odlu. əsrik. 

hərarətli. həyəcanlı. fanatizm. iştəri. 1. küşən. təprəş. 

təprətik. qaynar. qanıtqan. əsrik. daşqın. coşan. özündən 

çıxan.1. taşqın. daşqın. həşəri. azqın. - daşqın kişi. 1. 

çamış. qızaq. qızqın. 1. əriş. daşqın. hərəkətli. odlu. 

qeyrətli. qızıc. hızlı. çabuq. hərəkətli. urqan. vurğan. 

şiddətli. 
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coşqunluq  1.çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik. 

sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq. 

1.çəkmə. çəkiş. cəzəbə. 1.qızqınlıq. atışlıq. sıcaqlıq. 

issili. istilik. yanğınlıq. odluq. alovluq. hərarət. 

1.dəliqanlılıq. cəvanlıq. yaşqınlıq. aşqınlıq. aşrılıq. 

yaşqınlıq. taşqınlıq. ərginlik.yarçınlıq. yarşınlıq. 

bədəxlaqlıq. xuysuzluq.1. coşuqluq. həyəcan. - 

coşqunluqdan, coşuqluqdan, həyəcandan yerində 

duramamaq: qabına sığmama: könlü içinə sığmamaq: içi 

dəriyə sığmamaq: dözümsüzlük edmək.  

- çox coşqunluq: coşqarış (> cuşoxuruş). 

coşqunluq 1. coşluq. tacqın. taşqın. uluğluq. 1. coşu. uçunuv. 

həyəcan. 1. öyük. coşqu.  

coşqunmaq  coşunmaq. coşmaq. daşqınmaq. daşınmaq. 

həyəcanlanmaq. vəcdə gəlmək.  

coşqur  coşqar. pışqıraq. pısqıraq. püsgürək. fışqıraq. fısqıraq. 

fəvvəra 

coşlama  çağlayış.  

coşluq  coşqunluq. tacqın. taşqın. uluğluq.  

coşma  > çeşmə. aşma. qumluqdan şığıran qaynaq.  
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coşma  coşu. coşuş. 1.əsrimə. qalağın. qələyan. qalğama. 

qaynama. vəcd. şur. həyəcan. 1.vəlvələ. cuş o cəzəbə. 

təhəyyüc. 1.qabarma. ereksiyon. 1.coşu. coşuş. 

qaynama. qalğama. qalağan > qələyan. 1. coşaq. coşqa. 

coşuq. coşuş. coşanış. qaynaq. qaynaş. qaynayış. 

qaynaşıq. qaynama. coşum. qaxma. qalxma. qələyan. 

qalaynama. qaynama. çağma. çağlam. çağlama. 

çalğantı. çalğam. çalğama. həyəcan.  

coşmaq  ( < çoğ. çox). 1. çoğaşmaq. çoğ (x)laşmaq. qalxmaq. 

irgənmək. hərəkətə gəlmək. hirslənmək. 1. qomınmaq. 

həyəcanlanmaq. qomınmaq. qaynamaq. 1. ad. çoqrama 

yul. suyu çox olan, fışqıran qaynaq. 1. azarlanmaq. 

həyəcanlanmaq. coqşunluq içinə girmək. çoquramaq. 

çoğşunmaq. qaynamaq. uçunmaq. həyəcanlanmaq. 

odlanmək. göllənmək. könüllənmək. 1. azmaq. daşmaq. - 

çaylar, dərələr azdı. 1. itilmək. - yel azdı. 1. qoşmaq. 

dolmaq. dolub daşmaq.  

coşmaq  coşuqmaq. coşuşmaq. 1.coşqunmaq. coşunmaq. 

daşqınmaq. daşınmaq. həyəcanlanmaq. vəcdə gəlmək. 

1.bulamaq. bulandırmaq. çalxamaq. qalxmaq. (ürək). 1. 
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pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. fışqırmaq. fısqırmaq. 

fəvvarələnmək. 1. artmaq. böyümək. - ölçücə artmaq, 

coşmaq, böyümək. qabarmaq. - gəlirlər azalır, gedərlər 

qabarır. - gizlin qıyınları, kinləri qabardı.  

- birdən coşmaq, sınırlanmaq: coşuvermək.1.əsrimək. 

qalağınmaq. qələyan edmək. qalğamaq. qaynamaq. 

vəcdə, şura, həyəcana gəlmək. 1.coşunmaq. çağlamaq. 

çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. qaxmaq. 

qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. 

həyəcanlanmaq.  

coşmış  aşqın. taşqın. daşqın. quruşan. xiruşan. qızqın.  

coşmışıq  qızmışıq. coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. 

coşqarlıq. alovluq. alavlıq. yanığlıq. oduçluq. odquçluq. 

atuşluq. həyəcanlılıq 

coşmuş  1.coşalı. coşatı. (coşqun. 1.coşun. coşqun. daşqın. 

həyəcanlı. vəcdli. 

coşsa  - ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar (özgə işlərinə 

qarışmasa). 

coşta  coşda.ələyaqlı. əlinə ayağına çabuk, çapıq.  
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coştan  coşuq. coşav. coşatan. coşqar. yaşamlı. yaşmal. güclü. 

qolçomaq. canlı. qanlı. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. 

qeyrətli. enerjili 

coştanlıq bax > coşuqluq.  

coşturan  qomıtqan. hər zaman coşduran, özlətən, sevdirən, 

qanatan.  

coşturma  atışlama. odlama. qışqırtma. qızdırma. təhrik edmə.  

coşturmaq 1. gölləndirmək. könülləndirmək. odlandirmək. 

könülsündürmək. gölsündürmək. niyyətləndirmək. 

cəsarətləndirmək. uçundurmaq. qızışdırmaq. 

həyəcanlandırmaq. 1. qomutmaq. qumıtmaq.  

coşturmaq coşdurmaq. çuvşatmaq. çuğşatmaq. çoqratmaq. 

çağlatmaq. qaynatmaq. coğşatmaq turşatmaq. əkşitmək. 

qaynatmaq. köpüklətmək. qomıtmaq. həyəcanlatmaq. 

çuvşatmaq. tuvşatmaq. turşatmaq. qaynatmaq. - çaxır 

tuvşatmaq. - sirkə qarnımı tuvşatdı. - özük məni gomtdu.  

coşu  coşma. coşuş. coşqu. coşma. vəcd. coşuş. qaynama. 

qalğama. qalağan > qələyan. həyəcan. əsrimə. qalağın. 

qələyan. qalğama. qaynama. vəcd. şur. həyəcan.  
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coşu 1. coşqunluq. uçunuv. həyəcan. həyəcan. uçun. qızın. 1. 

qomın. həyəcan.  

coşub qalxmaq  savrulmaq. - çaylar savruldu.  

coşuq  1. coşaq. coşqa. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. 

qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan. 1. 

coşav. coştan. coşatan. coşqar. yaşamlı. yaşmal. güclü. 

qolçomaq. canlı. qanlı. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. 

qeyrətli. enerjili. 1. həşəri. daşqın. ələ avuca sığmaz. 1. 

atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. tamah. yapas. 

qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 

coşuq  qaynaş. quruş. qələyan. püvara. fəvvarə. pükkürək. 

taşıq. quruş. taşqın.  

coşuqluq  coşumlıq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. 1. 

yaşamlıq. güclülük. canlılıq. 1. coşqunluq. coşmışıq. 
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qızmışıq. oduçluq. odquçluq. alavlıq. alovluq. yalovluq. 

yalavlıq. yanığlıq. atuşluq. atışlıq. həyəcan. həyəcanlılıq. 

- coşqunluqdan, coşuqluqdan, həyəcandan yerində 

duramamaq: qabına sığmama: könlü içinə sığmamaq: içi 

dəriyə sığmamaq: dözümsüzlük edmək. 

coşuqmaq  coşmaq. coşuşmaq. əsrimək. qalağınmaq. qələyan 

edmək. qalğamaq. qaynamaq. vəcdə, şura, həyəcana 

gəlmək.  

coşum  coşma. qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. 

çağma. çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. 

həyəcan.  

coşumlıq  coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. 

yaşamlıq. güclülük. canlılıq. yalovluq. yalavlıq. yanığlıq. 

atuşluq. atışlıq.  

coşumlıq bax > coşuqluq.  

coşun  1. < covşən. zireh. cübbə. küpə. cübə. çapa ( < çapmaq: 

taxmaq). savut. sipər. zireh. - at coşuni: yapuq. örtük. 1. 

qoşum. geçim. geyim. taxım. bütün örtək. özəlliklə uzun 

tüklü at geyimi. güstüvan. yapıncaq. 1. bürk. bük. puş. 

zireh. 1. kaftan. yarıq. zireh.  
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coşun  coşqun. 1.coşmuş. daşqın. həyəcanlı. vəcdli. 1. covşun. 

(çuqşın > coşın > coşən (fars)) cəbə. çapa. cübbə. çulxqa. 

çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. qorlan.geyçim. 

(> geçim. keçim). yapal > yalab. zireh.  

coşunlanmaq  covşunlanmaq. cəbələnmək. cübbələnmək. 

yubbalanmaq. qurşanmaq. geyçimlənmək. geçimlənmək. 

zirehlənmək.  

coşunmaq  coşqunmaq. 1.coşmaq. daşqınmaq. daşınmaq. 

həyəcanlanmaq. vəcdə gəlmək. 1.talaşlanmaq. 

dalqınmaq. həyəcanlanmaq. əl ayağı dolaşmaq. 

1.qaynamaq. həyəcanlanmaq. 1.coşmaq. çağlamaq. 

çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. qaxmaq. 

qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. 

həyəcanlanmaq. 1. coşanmaq. şişinmək. qatalanmaq. 

qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. 

qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 

pozlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

- çox coşunmaq, dalqınmaq, həyəcanlanmaq: əl ayağı 
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boşanmaq. 

- çox coşunmaq, həyəcanlanmaq: içi içinə sığmamaq. 

coşuntu  coşuş. bulantı. bulanma. çalxantı. qalxıntı. (ürək).  

coşuş  coşaq. coşqa. coşuq. coşma. coşanış. coşma. coşu. 

coşuntu.qaynaq. qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. 

bulantı. bulanma. çalxantı. qalxıntı. (ürək). qalğama. 

qalağan > qələyan. qaynama. əsrimə. qalağın. qələyan. 

qalğama. qaynama. vəcd. şur. həyəcan. 

coşuşma  qaynaşma. tutuşmaq. birləşmə. imtizac.  

coşuşmaq  coşmaq. coşuqmaq. əsrimək. qalağınmaq. qələyan 

edmək. qalğamaq. qaynamaq. vəcdə, şura, həyəcana 

gəlmək.  

coşuvermək  birdən coşmaq, sınırlanmaq.  

coupon (fırans)  ( < qoparmaq). qopuq: qəpikkəsik. parça. bölük.  

covalıq  < kovalıq. çuval.  

covf(ərəb)  < kovf. kof. boş.  

covhər  1. öz. öz, əsas varlıq. əsas. maya. özmik.  

covhər  gövhər. soy. yalım. maya. cins.  

covqa  covğa. > cuğe (fars) - covğa covğa: bölük bölük: topul topul: 

qol qol: dəsdə dəsdə: qurub qurub: topul topul: fovc fovc.  
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covqa covğa. ( < kov). kovqa. koğalaq. gücli. dəp dəbəli 

yığıncιq.  

covlal  covlan. çoğral. şuluq. çuluq. çuğluq. çuğluqluq ( ç < > ş ) 

şuğluqluq. çoğral. 

covlan  1.gəzmə. gəzişmə. dolaşma. - covlan edən: dönüb 

dolaşan. gəzəyən. gəzişnə. gəzən. savarı. 

covlan  covlal. şuluq. çoğral. çuluq. çuğluq. çuğluqluq ( ç < > ş ) 

şuğluqluq. çoğral.  

covlangah  covalanga. ( < kov: boş yer. meydan). gəzişmə yeri. 

(çövləngə. çönəvgə ?).  

covlanmaq 1. çoqralmaq. covlalmaq. coşub, qalxıb qaynamaq. 

dalqalanmaq. 1. şuluqlaşmaq. çoqraşmaq. covlaşmaq. 

coşub. qalxıb qaynamaq. dalqalanmaq.  

covlaşmaq  şuluqlaşmaq. çoqraşmaq. covlanmaq. coşub. qalxıb 

qaynamaq. dalqalanmaq.  

covmərdlik  çörəkçilik (çörək, yemək vermək). iyitlik. iğitlik. verimlilik. 

əlaçığlıq. səxilik.  

covmərt  covmərd. comət. iğid. alçaq ürək. engin ürək. iyimsevər. 

- iyimsevər kimsənin evi, qapısı: açıq qapı. 

covmət  siliq. igid.  
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covmətlik  verim. berim. kərəm. itifat. 

covşun  coşun. (çuqşın > coşın > coşən (fars)) cəbə. çapa. cübbə. 

çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. 

qorlan.geyçim. (> geçim. keçim). yapal > yalab. zireh. 

covşunlanmaq  coşunlanmaq. cəbələnmək. cübbələnmək. 

yubbalanmaq. qurşanmaq. geyçimlənmək. geçimlənmək. 

zirehlənmək.  

covtuvuq  yovtuvuq. dəvamlı qoşan.  

coylaqo  yağlamaq. ağlamaq.  

coymaq  yoxmaq. yox edmək. harcamaq. itirmək. öldürmək.  

- açqanı barında coydum: paranın həpisini harcadım.  

- atam bergən kitablarını coydum: babamın verdiği kitabları 

itirdim.  

- yarlı kişini orus əsgər coyqandı: yazıq kişini rus əsgəri 

öldürmüş.  

cöcəq  cöcək. cücək. böcək. bücək. həşərə.  

cöqə cökə. çökük. müqəər. (# kürə: kürrə. qabarıq. mühəddəb).  

cöqi  cögi. cüqi. hind dərvişi.  

cölqə  çölgə çövülgə. cuğe (fars) < covqa. iki dağ arasındaki 

düzlük.  
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cölqə cölgə. < çölgə, iki dağ arasında olan düzlük. dağlıq yerdə 

geniş hamar, yamac. dağlıq təpəlik yox, təkiz yayranq 

uzab gedən, düz meydan, gen yer.  

cönq cöng. 1. uzunluğuna açılır yazma. şeir yığını. 1. yüngül. 

yengəl. rahat.  

cönqər  cöngər. yöngər. arxadaş. dost.  

- qız cöngər: düğündə gəlinlə birliktə qız tərəfindən gələn, 

gəlinə əşliq edən qonaqlar. 

cönöqöy  bayağı. önqrəqi. önqki. ardaqi. yönəki. pəs. yay. bayaq.  

cörqömüş cörgömüş. hörümcək. möy. ömçük.  

cörmə  işkəmbədən yapılan bir qaraçay malqar yeməği.  

cötəl  sökəl. xəsdəlik.  

cövlan  cövlan. dönüm. dövran. devran. dövr. - cəvəlan edmək: 

cövlan edmək: dövr edmək. tolaşmaq. dolaşmaq. gəzişmək. 

çəpə çevrə gəzmək. dönmək. - dan ertədən ( sabah tezdən) 

çüçələri dolaşırıq. - qırlarda (çöllərdə) dolşıb.  

cövlanqah  çaplanqa. alan. meydan.  

cu  (cuv) (fars) ək. 1. < su: sev. - cu < çı: ìstìlaçì > ìstìlacu. - 

danişcu < tanışsev. 1. civ < yiv. qıv < iv: cola. yova. yuva. 
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oyuk. təxdədə torpaxda olan oyuk. 1. < çı. - istilaçı > 

istilacu.  

cu  ip ucu qaranıq. qaran.  

cub  cuv. cuy. kov. gəvir. kəvilmiş. oyuq. iv. iz. arx.  

cubran  tarla siçanı. dağ sıçanı.  

cubu  yubu. tüklü. qıllı.  

cuci  suci. 1. qonaq. sevgili. 1. cici. çiçi. ciciq. çiçək. çuçu. 

çuçi. 1. cocuq. bala. uşaq.  

cucuq  ( < küsümer?). sucuq. şirin: ''cucuq'' sözü. olsun ki ''kü'' 

sözcüğünün ikiləşməsindən. yanı 'kuku' > 'cucuq' > 

'sucuq' alınmışdı.  

cucuq  çuqçuq. ( < cüq). gözün bucağı.  

cuf  öprük. çuxur. oyuq. çökük. müqə'ər.  

cuq  cuk. 1.cih. - aşığı cih oturmaq: işləri ras gəlmək. 1.< > yuğ. 

malın boynuna salınan boyunduruq.  

- cuk oturma: 1. aşığ gəmiğinin atıldığında dik durması. 1. ras 

gəlmə. çox uyqun düşmə.  

- çuğ buğ: çiğ biğ. tuta düdə. duman tutan. duman düdən. 

tüstü püstü. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. isli hisli. 
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cuq  cük. cuğ. yuğ. ( < yük). 1. gövdə. əğin. yapı. çəlim. 

oylum. bədən. vicud. 1. uc. təpə. - dağ cuqquları yaşardı: 

dağ təpələri göyərdi. 1. tumuq. üz. yüz. burun. - atnı cuqu: 

atın burnu. 1. sarp qaya. 

cuqar  cuqır. daşlıq.  

cuqə cuxə. çoq. çuq. ( < tuq. cuq. ciq). quruh. dəsdə.  

cuqır  cuqar. daşlıq.  

cuqqul curun edmək  parça parça edmək. parçalanmaq.  

cuqlamaq  ( c < > ç ). çuqlamaq. curlamaq. ( ç < > t ) tuqlamaq. 

toxlamaq. toplamaq. yığmaq.  

cuqlanmaq  yuqlanmaq. sönmək.  

cuqtu cuqdu. yoğru. yoqruy. yoqdu. yoqru. yuqdu. dəvə 

tükünün uzunları.  

cuqu  yuqu. 1. ləkə. 1. uyqu. 

- yav yuğu: yağ ləkəsi.  

- qan yuqu: qan ləkəsi.  

cuqur  yuqur. bənəkli. ləkəli. alaca.  

- cuqur səpgil: cilli.  

cuqurcuq  cuğurcuq. sığırcıq. quş adı.  

cuquşlu  yuquşlu. yoxuşlu. soqulqan. canayaxın.  
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cuquşlu  yuquşu. yoquşlu. faydalı.  

cuqutur  yuqutur. 1. böyük aşığ gəmimiği. 1. dağ geçisi.  

- cuqutur eçqi: dişi dağ geçisi.  

- cuqutur qulakina yel qaqqanca: aldırmamaq. önəm 

verməmək. umursamamaq.  

cul  yul. yol. başlıq. fidyə.  

cula  yula. yaraya qoyulan fitil. piltə.  

- cula salmaq: irinli yaraya fitil qoymaq.  

culamaq  yulamaq. yulbarmaq. fidyə ödəmək. - baş yulmaq: başlıq 

vermək.  

cular  yular. culov. cilov.  

culavaz  dənizdən axan yel. cılavız. giləvar.  

culdurmaq  yuldurmaq. kəffarə vermək.  

culfa  bax > culqa.  

culiya  yuliya. yankəsən. kurnaz.  

culqa  çulxa. çulxa. ( > culfa). ( < çuqla < çuq. tuq). 1. ipliyi sarıb 

yumaq edmək işi. 1. yumaq. qumaş. - çulqa toxuyan: 

çulqaçı: toxuçu. 1. doluyub, sarıb örtmək.  

culqamaq  qapsamaq. yumutmaq. - sağınc məni yumuttu.  

culqunmaq  yulqunmaq. yolunmaq.  
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culquşmaq  yulquşmaq. küfürləşmək. qavqalaşmaq.  

culov  cilov. cular. yular.  

culum  narın. nazik. həssas.  

culuv  yuluv. yoluv. fidyə.  

cum !  bat ! gomül !.  

cum  1. gum. nərsənin suya düşdüyündə çıxaran səs. 1. şum. 

şumal. cumal. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. 

kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. uğursuz. 

uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. 

mubarək olmayan.  

cuma  ( < tum. tüm - tümlə: cümlə. - yumul: cumul). həfdə deyilən 

yeddi günün tümü. - bir cuma işlədikdə oturduq.  

cumaqçı  yumaqçı. nağılçı. dasdan anlatan. ozan.  

cumaqlaştırmaq  yumaqlaştırmaq. dasdanlaştırmaq. hikayə edib 

anlatmaq.  

cumal  şumal. şum. cum. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. 

kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 

uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. 

yümnsüz. mubarək olmayan.  

cumalı  qarınca.  
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cuman 1. salcuq. saltuq. salsuq. salan. sallayan. arslan. igid. - 

salcuq su başı: yügrək ( iti, üyrəkli). qoşun başı. 1. salğın. 

salar. mütəcaviz. - salğın ərlər. - salğın it.  

cumb  - cumb etdi: tumb etdi.  

cumba  tumba. nərsədə şişik yer. qarınlı, qarın vermiş nərsə.  

cumbağ  bilməcə. türki. şarkı.  

cumbalaq  tumbalaq. dombalaq. taqla.mallaq. - cumbalaq aşmaq: 

tumbalaq, dombalaq aşmaq. mallaq aşmaq. taqla atmaq. 

cumbə  kumbə. komba. cə'bə < cım + bə. qabırqa: qutu. bəsdə. 

qabırcaq. qısqın.  

cumbul  - cumbul cumbul: tumbul tumbul: sıvıq, suyuq nərsənin 

çalxanaraq çıxaran səs.  

cumca  ( < cummaq: batmaq). bataq. batqaq. layqa.  

cumcuma  qumquma. girdə, qupsuz qab. aşağı yuxarı baş kasası 

yekəlikdə olur. nərsənin bulunduğu yeri göstərir. gahdan 

nərsənin kanlığın, çoxluğun vurqulur. - uğur qumquması. - 

kötülük, pislik, fitnə qumquması. - sevgi qumquması.  

cumlaq  şumlaq. kumlamaq.  

cumlama  kovlamaq. gorlamaq. quylamaq. qablamaq.  
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cumlamaq  yumlamaq. 1. əl qoymaq. 1. qapqamaq. müsadərə 

edmək. 1. toplamaq.  

cumlanmaq  yumlanmaq. əl qonulmaq. toplatılmaq. müsadirə 

edilmək.  

cumluzraq  biraz yumulu. az qapalı. qıpıq.  

cumma  hucum. hicum. saldırma. saldırı. saldırış. atılım. vurqun. 

həmlə. təərrüz. yosar. yaxma. axın. ılqar. çapıl. ilqar. ilə. 

saldırı. həmlə. 

- içi cumma: içtöküş. bayılma. özündən gedmə.  

cumma  üşişmə. saldırı. basma. hicum.  

cummaq  1. çapdırmaq. üzərinə cummaq. saldırmaq. 1. təpilmək. 

təbrətmək. həmlə edmək. - o yağıya təprətti. 1. gomımaq. 

1. yunmaq (y < > c ) cunmaq. çimmək. 1. hicuma keçmək. 

saldırmaq. salqımaq. sarqımaq. - yağılar qalıya 

sarqıtdılar. yürümək. üzərinə yürümək - haydı yürüyün. 1. 

sulamaq { < su: qoşun ( su kimi axan)}. saldırmaq. həmlə 

edmək. 1. gömmək. çuxurlaşmaq. dərinləşmək. - 

gömmüş gözlər. 1. yumaq. 1. bir tür peynir. - qar cummaq: 

qar topu. 1. yummaq. - soğur elqə qirsəng sənda gözünğü 

cum: korların köyünə girsen sən də gözünü yum. 1. batmaq. 
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taşaymaq. çöməlmək. uqutlamaq. saldırtmaq. təhrik 

edmək. 1. çimmək. suya dalmaq·. 1. çomülü. sunğumaq. 

şumlamaq. sumıv. somuv. 1. çunqumaq. cumramaq. ( u 

< > i ) çimmək. batmaq. dalmaq. nərsiyə girmək, dalmaq. 

şunqmaq. 1. tummaq. 1. üzərinə cummaq. uşunmaq. 

ansızın yügürmək. yügürmək. topulmaq. yumulmaq. 

süprülmək. taşmaq. dışmaq. həmliyə keçmək. götrülmək. 

basmaq. çiğnmək. əzmək. qalib gəlmək.  

cummaq  1.axın edmək. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. saldırmaq. basmaq. salmaq. saldırmaq. həmlə 

edmək. ılğamaq. ılğarmaq. - qoşun doğuya axdı. 1.ilğar. 

yügürmək. 1.saldırmaq. atılmaq. düşürmək. ılğar, 

axınlamaq. 1.salınmaq. atılmaq. düşmək. ılğarmaq. 

axınmaq. quşqunmaq. - gör kimi, kimə düşür. - üzərinə 

düşdü. 1.hicum edmək. təpmək. tərrüz edmək. 1.çökgək. 

çökgən. bataq. üzərinə ağırlıq edəndə çökən, batılan. 

batıcı. batmıc. 1.batmaq. basılmaq. gömülmək. dalmaq. 

dərinliyə enmək. - o keçən günlərə gömüldük. - anılara 

gömülmüş, yol alıdı getdi. 1. ilqamaq. ilqarmaq. ilqara 

keçmək. ilmək. iləmək. saldırmaq. həmləyə keçmək. 
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nərsənin üzərinə səkinmək, qalxılamaq. qalxamaq. 

hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. ataqlamaq.1. yügürmək. 

haydalamaq. haydamaq. axınlamaq. axın edmək.1. 

taxınmaq. qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. 

ilqarmaq. çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq.  

cummay cummay  yumay yumay. kiçik kiçik. damla 

damla.  

cummuş  1. batıl. boş. batmış. dağılmış. 1. issiz. quylaq. dərin. 

(cummaq: tummaq).  

cumoru  yumoru. iyi. gözəl.  

cumra  qozadan ipək sağma ayqıtı.  

cumramaq  çunqumaq. cummaq. çimmək. batmaq. dalmaq.  

cumraşmaq  çunquşmaq: cumuşmaq. çimişmək. batışmaq. dalışmaq.  

cumturamayan  cumduramayan.saldıramayan. qaldıramayan. 

yügtürəməyən.  

cumturmaq cumdurmaq. < > çimtirmək. çimtirmək. batırmaq.  

cumturuq cumduruq. yumduruq. yumruq.  

cumucu  tumuçu. dalqıc. ğəvvas.  

cumuq qöz  yumuq göz.  
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cumuq  ( ç < > y )1. yumuq. yumulmuş. 1. taşatın. batqın. yaşın. 

yaşrın. gizlicə.  

cumuq  yumuq. coğul. coğul. çömək. yenin. enin. gömül. gömüt. 

qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. 

qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar 

cumuqu  mərcimək. - qara cumuqul: mərcimək. - qızıl cumuqul: 

qırmızı.  

cumulmaq 1. qamılmaq. çabamaq. yumulmaq. girişmək. özənmək. 

1. tummaq. çoxalmaq. yığılmaq.  

cumulu  yumulu.  

cumun!  çıxal!. çıxın!. hicuma!. həmlə!.  

cumurta  yumurta. (cocuq dilində). qaqqa 

cumurtqa  yumurta.  

cumuşcu  işçil.  

cumuşmaq  qomuşmaq. qoyluşmaq. - olar işə qomuşdular.  

cunçuluv  yunçuluv. sıxıntılı. müşqül.  
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cunçutmaq  sunsutmaq. sınsıtmaq. yunsutmaq. utandırmaq. məhcub 

edmək. rahatsız edmək. sıxıntıya düşürmək.  

cunçuv  yunçuv. sıxıntı. utanc. məhcubiyət.  

cunqurdaq  çınqırdaq. çanaq ( < çan. çanğ. çağn. çağın). çınğıraq. 

çaqıldaq. çıqıldaq. qonquraq. çanqula > zənqulə. zənq. 

danğ. cərəs.  

cunta  çuntaq. cuntay. çanta: cib.  

cuntuq  dimdik.  

cuntuq cunduq. dimdik.  

cupar  yupar. yıpar. ətir. bürt. gözəl qoxu. parfın.  

cur  - nacur: cürgəşməz. cürləşməz. onquşmayan. onquşmaz.  

cur  yur. asav. yabanı.  

curaca  qıraca: curaca. qıraca kiməsnə.  

curcunı  oynayaraq burcudmaq.  

curqa  yurqa. yeralma.  

curqat  curğat. bükbüldük. qatıq. yoğurt.  

curlamaq  dərləmək. qurnamaq. toplamaq. tamamlamaq.  

curlanmaq 1. burulmaq. düzəlmək. türülmək. dürülmək. - bitik 

türüldü. 1. hamaxlaşmaq.  

curlaşmaq  eytişmək. barışmaq, yarışmaq.  
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curuq  - cırıq curuq: qırad. qırdaq.  

curun  parça.  

curunqar  curunğar.döğüş xaqanın sol yanda gedən qol. - 

curunğar burunğar.  

curunlamaq  parça kəsmək.  

curya  məclis.  

custamaq cusdamaq. istəmək. aramaq. araşdırmaq. soylamaq.  

cuş  qabarcıq. sivilcə. sərpmə. səpmə beçə. - yetcənlikdə 

üzdə çıxan cuş, sivilcə: ərgənlik. - tərdən, qızdırmadan 

doğan sərpmə, qabarcıq: ısırqın. issilik. ısılıq. - göz qapağı 

qıyısında çıxan cuş: itdirsəyi. arpacıq. 

cuşacuş  < coşacoş. coşan. coşqun. 1. qalğanma. qalağanlıq > 

qələyan edmə. 1. qaynayan. 

cuşavər (fars)  < coşaver. coşatan. coşqunluq durumk salan.  

cuşeş (fars)  < coşuş. coşma. coşu. qalğama. qalağan > qələyan. 

qaynama.  

cuşitə  cuşidə (fars) < coşatı. coşalı. coşqun. coşmuş.  

cuşlamaq  çoşlamaq. bərkitmək. yükləmək.  

cuşlamaq  tutturmaq. qovuşturmaq. yapışdırmaq.  

cuşoquruş  cuş o xuruş (fars)< coşqarış. çox coşqunluq.  
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cut  1.qır. 1.yut. acgöz.  

cuta  yuta. acgöz. tamahkar.  

cuta cuda. çox. örən.  

cutaymaq cudaymaq. acgözlük yapmaq.  

cutqöz  yutqöz. acgöz.  

cutlama  yutlama. tamahkar. acgöz.  

cutlandırmaq  yutlandırmaq. acgözlük edmək.  

cutlanmaq  yutlanmaq. acgözlük edmək.  

cutluq  yutluq. acgözlük. hirs.  

cutmaq  yutmaq.  

cuttaqa  yuttaqa. acgöz.  

cuttaqay  yuttaqay. acgöz.  

cuttay  yuttay. acgöz.  

cuttay cutday. yuttay. acgöz. obur.  

cuttayqa cutdayqa. yutdayqa. acgöz. obur.  

cutu cudu. acgöz. tamahqar.  

cutulanmaq cudulanmaq. acgözlük edmək.  

cuv  cub. cuy. kov. gəvir. kəvilmiş. oyuq. iv. iz. arx.  

cuvac  çadır. - xan cuvacı: xan çadırı.  
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cuvanəzən  çalaçı. çalaqçı. gəzəgən. durmadan gəzən. qonat. 

qanat. qapı qapı gəzən.  

cuvanəzən  sürtük. bütün gün daban sürüb, vurub gəzən.  

cuvanəzənlik  - cuvanəzənlik edmək: çalaqlamaq. çalalamaq. çabalamaq. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan gəzinmək. 

qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. qanatlamaq. qapı qapı 

gəzinmək.  

cuvanqar  ordunun sol qolu. (ordunun sol qoluna bıranqar).  

cuvazan  1. kovazan. kovaz. çuğun ( < kovun). dibək. həvəng. 1. 

sumaxbalan. süzgəç.  

cuvurqan  yuvurqan. yorqan.  

- yuvurqan sırmaq: yorqan qaplamaq.  

- yuvurqan tolturmaq: yorqan qaplamaq.  

cuvurt  yoğurt.  

cuy (fars)  (1. < suy. 1. < koy < kov: oyuq). suyuq. axarsu. çay. 

ırmaq. suyar.  

cuy  1.cuv. cub. kov. gəvir. kəvilmiş. oyuq. iv. iz. arx. 1.civi. 

ox.  

cuyacu  soracu. - cuyacı: soracı.  

cuyan (fars)  < (sorayan) < soran. arayan. istəyən. tələb edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

cuyan  < sorun. suyan. soran. aran.  

cuylaqo  < > çuqlamaq < > curlamaq. yığmaq.  

cübbə  1.cəbə. coşun. covşun. çulxqa. çuqal. yubba. zireh. 

1.üsdən geyilən gen, bol, uzun paltar. 1. qaqmalı. çəlik 

(polad) teldən yapılmış geyim. yaraq. qor. zireh. - çəlik 

cübbə: çəlik qaptan. 

cübbə  cübə. çapa ( < çapmaq: taxmaq). çıba. çıpa. savur. sipər. 

qalxan. yufqa. öpçin. zireh. coşun ( > covşən). - olub 

(gövdəsi) od tək öpçin ara ğərq.  

- pullu, düğməli cübbə: qalmağı. bir çeşit çuqal, bəkitvan, 

qalxan, zireh.  

cübbəçi  cübbəli. qorcı. yeniçəri ocağında özəl qol, sinif.  

cübbəçi  qorçı. yaraqçı. silahçı. cəbəçi. yubbaçı. mühümmatçı. 

cübbəçibaşı  qorçıbaşı. yaraqçıbaşı. silahçıbaşı.  

cübbəxana  yatyaraq. qorxana qoran. quran. əsləhəxana.  

- top arabası qoşularından olan cübbəxana sandığı: 

toparlaq.  

cübbələmək  çıbalamaq. çıpalamaq. savurulmaq. sipərləmək. 

qalxanlamaq.  
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cübbələnmək  cəbələnmək. coşunlanmaq. covşunlanmaq. 

yubbalanmaq. qurşanmaq. geyçimlənmək. geçimlənmək. 

zirehlənmək.  

cübbəli  cübbəçi. qorcı. yeniçəri ocağında özəl qol, sinif.  

cübə  cübbə. çapa. ( < çapmaq: taxmaq). zireh. coşun ( > 

covşən).  

cübəçi  cəbəçi. qorucu. sələhşur.  

cübürtmək  cüvütmək. çubartmaq. çaparlamaq. ( < çapmaq: soymaq. 

lütləmək. ). cübürttəmək. çalıp, soyup çıplaq buraxmaq. 

cıbırlatmaq.  

cübürtsəmək  cüvütləmək. çalıp soymaq.  

cücə  1. cocuq. uşaq. 1. cücü. 1. qısqa. 1. qosta. baqa. bala.  

cücə  cüycə < kütcə. 1.qısa boy kimsə. gəlişməmiş, kiçik 

qalmış. 1.kürcək.  

- cücə, quş səsi: cikcik. cıvcıv.  

- kiçik cücə: cücəcik. cürcək. 

- qar cücəsi: külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, 

sərçə dək bir quş.  

- oğru deməz gecədi, toyuqdusa cücədi, alar çapar, vurub 

qaçar.  
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cücəciq  cücəcik. cürcək. kiçik cücə.  

cücək 1. cinə. incik. lap incə. lap kiçik. - cocuğun cinə cinə dişləri 

cücərir. 1. civciv.  

cücəq  cücək. cöcək. böcək. bücək. həşərə.  

cücələşmək  cüycələşmək. < kütcələşmək. kiçilmək. alçalmaq. təhqir, 

zəlil olmaq.  

cücəlik  cüycəlik < kütcəlik. 1.qısa boyluq. 1.kütcük. cüycük. 

cücük. tomurcuq. sürgü. 1.pöhrə. sürgün. 

cücəlik  çökötlük. çökötqül. cüküt. güdə. qalta boylu. qıssa. 

qısalıq.  

cücər  buzağu. bozğa. dənə. sürgün.  

cücərən  - ağacların gövdəsində cücərən qol budaq: qanat. çalat. 

cücəri  qaçaq. sürgün. diliz. dalız. filiz. cəvanə. - bitgi cücərsi, 

sürgüsü: aşqın. ışqın.  

cücərib  - bir bitginin yanlarından cücərib çoxalması, dibindən, 

kökündən çıtlaması: qardaşlamaq.  

cücəriqmək  cücərikmək. kütcüklənmək. cüycüklənmək. 

cücüklənmək. sürgüklənmək. tomrucuqlanmaq.  

cücəriş  yəşərmə. gövərmə. göyərmə. göğərmə. göyəriş. 

gövəriş. göğəriş.  
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cücərmə  yapraq. gəlişmə. dirçəliş. inkişaf.  

cücərmək  1.göcəklənmək < göyçəklənmək. sümbül bağlamaq. 

buğdanın yaşıllanıb dənə bağlaması. 1.övərmək. 

gövərmək. göğərmək. gövərmək. göyərmək. övərmək. 

yəşərmək. yaşarmaq. yaşıllaşmaq. yaşıllanmaq. 

sürgülənmək. sürmək. sürgüləmək. ışqınlamaq. 

aşqınlamaq. fışqınlamaq. dışqınlamaq. - qış keçib, yaz 

gəlib, yer göy yaşardı.  

cücərmək 1. butmaq. bitmək. çıxmaq. 1. tutmaq. kökləşmək. 

təməlləşmək. kök salmaq. - ağaclar tutmadı. əkilən 

tuxumlar tutdu.  

cücərtmək  bitirmək. butdırmaq.  

cücü  qurt. solucan.  

- ət cücü bolğandı: ət qurt tapmış. ət qurtlanmış.  

- çibinlər cücü saladılar: sinəklər qurt bırakırlar.  

cücüq  cücük.cüycük. kütcük.1. cücərik. tomurcuq. sürgü. 1. 

soğan, qatmarlı (qat qat olan bigi) nərsələrin göbəyi. 1. hər 

nəyin kiçiyi. güdə. 1. quş, toyuq balası. civciv. 1. körpə. 

çox taza. ləzzətdi.  
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cücüqlənmək  cücüklənmək.cüycüklənmək < kütcüklənmək. 

cücərikmək. sürgüklənmək. tomrucuqlanmaq.  

cüft  cüt < cüqt. ciqt. qoşa. neçə nərsə arasında olan 

bənzəriş.  

cühüt  cühüd. cüvüd. çigid < > yiğid. qapaqafalı. didirən. dirgən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.  

cüq  cüğ. cuğ. yuğ. ( < çüq. tuq. yük. ). 1. gövdə. əğin. yapı. 

çəlim. oylum. bədən. vicud. 1. çuxur.  

- cük !. sis!. hiss !. şüq !. sük !. sus !. susdurma. sikut ilgəci. - 

şük dur: çük dur.  

cüq  cük ( < tüq. tüq) ərkəklik yaraqı.  

cüq  cük. 1. şüq. sük. sus. hiss. siss. susdurma, sikut ilgəci. - 

şük dur: çük dur. - cocuq cükü. çəkik. çübək. 1. tük. tupək. 

yun. tiftik. pəşm.  

cüqi  cügi. aldac. hiləgər.  

cüqiç  cükiç. çəkiş. sükiş. balğa. balta.  

cüqtürməq  dartdırmaq. çəqdirmək. gərdirmək. boş. yumşaq nərsəni 

gərgin hala salmaq. - ipi çüqtür: dart. sıx.  

cüqü  cükü. cük. dimdik. - quş cüklədi: dimdiklədi, quş manıq 

soxdu.  
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cüqültəmək  cügüldəmək.ciggildəmək. cıvıldamaq.  

cüqündür  çuğundur. cüqündür. çöğündür. çökündür. gömündür. ( < 

gömmək: quylamaq). ləbləbi. pazı. düğmələnmiş, 

tuqlanmış, toxmaqlanmış, gömük, yer altı gövərti, 

pencər.  

cüqüt  cüğüt. - cüğütlərin tapnağı, məçidi: kavra. sinaqoq. 

cüqüt  çüyüt. çüqüt. ( < çuq. tuq). çulqab. qaplı. bağlı. qısmır. 

corab.  

cülbək  çülbağ. burçək. yosun. su içində bağlanan, qurbağ poxu 

deyilən göyək.  

cülbək  yosun losun.  

cüley  qar.  

cülqə (fars)  < cölgə. çölgə < çövülgə. iki dağ arasındaki düzlük.  

cülqə  cülgə < göçəlgə. köç yeri. köçülən yer. çökülən yer. 

köçük. çökük. köçərgə. çökərgə.  

cülqə  cülgə. 1. çalgə. < çal. kəsik. alçaq yer. cola. çökəlgə. lığlı 

toprak yer. 1. çökək (çökmüş) yer. çökəlgə. lığlı topraq, 

yer. boğaz. dağ boğazı. dərə. 1. ölənğ. alanğ. 

cüm  tüm. tum. bütün. kamil.  

cümcük  çümçük. sərçə. - tüppəklə cümcük atıladıq.  
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cümertəsi  ( < cümə + ard) cümə gününün ardından gələn gün. - 

cümertəsi cocuğu: bij. bic.  

cüməri  yuməri. həyanlarn sevərək otladığı iyi cins ot.  

cümlə  < tümcə. tümlə. 1. söz topluluğu. 1. bütün. həp. məcmu. 

1. hərkəs. hamısı. 1. sistim. dizgə. düzgə. düzən. dizən. 

1. mənzumə.  

- bu tümlədən, cümlədən: bu çərçivədə: bunlar kimi.  

- cümlə qapısı: el qapısı: bir böyük gənəl tikintinin ana qapısı.  

- qara cümlə: qara tümlə: dörd sayım işləmi. çahar əməli əsli.  

cümlə  1. < c < > k > kümlə. kömlə. 1. ərkən, erkən doğan quzu.  

cümləcik  tümcəlik. tümcəmsi. kiçik cümlə, tümlə.  

cümləsi  tümcəsi. hamısı. tamamı. 

cümlətən  (c < > t ) tümlətən. 1. tümlətin. tümləsin. turqanı birlə. 

həpsi. hamısı. həmməsi. qamusu. bilimum. tükəl. tümü. 

bütnü. bütünü. tamamı. 1. topdan. birlikdə. birdən. 

məcmuə'n.  

cümlətən  tüməcin. həp bərabər. bütün. cəmə'n.  

cün  yün.  

- yün taraq: yün tarağı.  
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cünbüş  1. siltə. hərəkət. qımıl. taprat. çabaş. çıbış. çalqaş. 

qaynar. - cünbüşə gəlmək: qozqalmaq. təprənmək. hərəkətə 

gəlmək. talatümə düşmək. 1. dümük. əyləncə. xoşluq. 

şadlıq. qonaqlıq. düğün. büsat. şənlik. ağırlama. 

cünbüş  dəğişmə. dəğsəyiş. çalışma. çalsayış. çalxayış. hərəkət.  

cünq  1. cüng conğ. dərgi. tüq. tük. 1. < yanğ. yeni. körpə. hələ 

yük çatılmamış dəvə. 1. bucaq. qüşə. çat. sat. künc. 

bürçük. burış. burc. bulunq. poçmək. 

cünq  cüng.almanaq. toplum. dəğnək. məcmuə.  

cünqə  cavan.  

cüntəq cündək. qomşum. tumşuq. dimdik. 

cür  <> tür. türə. cürə. 1.günə. çeşit. - bu günə davranış olmaz. 

- pis günə, yaxcı günə, yaşadıq döndük külə. 1. soy. çeşit. 

cins. sinf. 1.tavır. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. qılıq. 

göstəriş. 1.çeşit. don.nov'. çəkit > çeşit ( < çəkmək). döş. 

cins. 1.gəliş. tutum. tərz. biçəm. təhər. tavır. qılıq. rəftar. 

- cür bə cür: nov' bə nov': tür bə tür: çəkit çəkit: çeşit çeşit.  

- nəcür: nasıl. nəsan. qaysan. qayçan. qaçan. nə üzdə. nə 

surətdə. 

- bu, şu cür, tür, təhər, qıllı, yalı, kimi: kəza.  
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- hər cürədən, türdən: biçim biçim. 

- ağılı hörümcək cürü, türü: qarabövə. qarabüvə. qarabö. 

qaraböcə. qaraböcək.  

cür  cür. tür. 1. dür. dənğ. nov'. çeşit. 1. ası. qazanc. qazanc. 

mənfəət. fayda. - cür gözlürəm səndən. - cürsüz iş. - işi 

gördünsə, cürün gözlə: işi yapdın nəticəsin, faydasın çək. - 

cür istədik, çora düşdük. - çürükdəndən cür alan. 1. cur. 

yaraqlıq, yarqılıq, düzənlik göstərr. # çor: yanığlıq, 

çürüklük göstərir. 1. qoşa. qoş. əş. cüt. 1. ( < qur). cür. sınır. 

paya. oxşar. - qurlu quriylə qopuz qıliylə. - anı istəmə kim 

değil sana qur (cür). 1. tutam. tutum. durum. hal. - xəstəlik 

tutamı: naxoşluq halı. - tutamı yaman. - tutamı əldə tutmaq 

gərək. - tutamı pozuq. - iyi tutamlı kişi: halı yaxcı. - tutamı 

qolay: dinc hallı. rahat. 1. gediş. yol. surət. tərz. - işi bu tür 

açmaq olmaz: bu surətdə həll edmək olmaz.  

cürbüzəlük  qörbəzlük. qörbəzlük. gürbüzlük. bacarlıq. zorbalıq. 

mahirlik.  

cürcəq  cürcək.1.cürücək. cürü, xırda mayda olan. 1.cücəcik. 

kiçik cücə.  

cürcüni  burcudan. götün fırlatıp oynuyan.  
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cürçeşit  cürdəşməz. örnəşiksiz. örənşsiz. uynaşsız. uyumsuz. 

uyumayan. dəngsiz. dəngəsiz. dəngəşsiz. taylaşsız. 

tayışsız. tayçeşit. taydüşüt. taylaşmaz. intibaqsız. 

müntəbəq omayan.  

cürçeşitlik  (< cür + dış ). cürdəşizlik. örnəşsizlik. örənşsizlik. 

uynaşsızlıq. uyumsuzluq. uymazlıq. dəngsizlik. 

dəngəsizlik. taylaşızlıq. taylaşsızlıq. tayışsızlıq. 

tayçeşitlik. taydüşütlük. tayşamazlıq. intibaqsızlıq. 

müntəbəqsizlik.  

cürə  1. sınğar. bəxş. dəsdə. fəsil. kimi. tay. 1. tınıq. tiniq. dəh. 

dəng. bərəbər. musavi. cüt.  

cürə  1.türə. tür. cür. günə. çeşit. - bu günə davranış olmaz. - pis 

günə, yaxcı günə, yaşadıq döndük külə.  

- pis cürə pozulma, batma: üzdən sağıdan düşüb, əzilib, 

sınma, batma. qaraçökəl. rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq. 

vərşikəslik. 1. iti. igid. 1. ərkək qırqı. 1. arığ. sısqa.  

- bir cürə: bir türlü. nə şəkildə olursa olsun.  

- cürə barmaq: geyin. geynək. 

- bir türə səs çıxarmaq: qaldır quldur edmək. 

cürəlik  sısqalıq. arığlıq. zayıflıq.  
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cürət  ürək.  

cürətləniş  yürəkləniş. yürəklənmə. cürətlənmə.  

cürətlənmə  yürəklənmə. yürəkləniş. cürətləniş.  

cürətlənmək  1. tıqramaq. tıqraqmaq. tıqdamaq. qıvraqlanmaq. 

yavranmaq. bağadurlanmaq. tiğrək, qatı, sərt olmaq. 1. 

umaqlanmaq. ümid tapıb, ürəklənmək. cəsurlanmaq.  

cürətli  bazınmaz. cəsrətli. qorxmaz. cəsur. bazıncaq.  

cürgənmək  yığılmaq.  

cürqəşməz  cürgəşməz. cürləşməz. nacur. onquşmayan. onquşmaz.  

cürlaş  tutaş. tutac. tutuş. uyuş. təvafüq.  

cürləmə  tökmə. basma. təpmə. süni'. məsnovi. - tökmə güllər, 

solmazmış.  

cürləmək  1. barışdırmaq. uydurmaq. cütləmək. 1. mənfəət əldə 

edmək.  

cürləmək  düzənləmək.  

cürlənmək  dəğərlənmək. aşınmaq. faydalanmaq. (# çorlanmaq: 

korlanmaq: ziyana düşmək).  

cürləşiq  cürləşik. cürdəşik. cürdəş. uynaşıq. uyumlu. örənşli. 

örnəşik. dəngli. dəngəşik. taylaş. tayşıq. taydaşıq. 

taylaşıq. intibaqlı. müntəbəq.  
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cürləşilmək  cürləşmək. çəkitlənmək ( < çək. çəq.). çeşitlənmək 

çəkilənmək.  

cürləşmək  1.cürləşilmək. çəkitlənmək ( < çək. çəq.). çeşitlənmək 

çəkilənmək. 1.onğmaq. keçinmək. yaşamaq. gün 

görmək. güzərən keçirmək. 

cürləşmək  bəkişmək. bəküşmək. gücləşmək. düzəşmək. 

sağnışmaq. kökləşmək. köktəşmək. sahmanlaşmaq.  

cürləşmək  düzəşmək. bitişmək. tanışmaq. tan almaq. razılaşmaq. - 

olar ikisi bitişdilər.  

cürləşməz  cürgəşməz. nacur. onquşmayan. onquşmaz.  

cürli  türli. türlü. 1.tövür. tevir. 1.ayrışıq. çeşitli. muxtəlif. 

cürlü  türlü. 1.tövür. tevir. 1.ayrışıq. çeşitli. muxtəlif. 

cürnük  qarna. dimdik.  

cürsüz  tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. 

uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. 

münsəcəmsiz. insicamsız.  

cürtəş  cürdəş. 1. cürdəşik. cürləşik. uynaşıq. uyumlu. örənşli. 

örnəşik. dəngli. dəngəşik. taylaş. tayşıq. taydaşıq. 

taylaşıq. intibaqlı. müntəbəq. 1. türdəş. tördəş. soydaş. 
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sapdaş. kökdaş. bağdaşmaz. birkimi. birçin. həmcins. 

mütəcanis.  

cürtəşizlik  cürdəşizlik. cürçeşitlik (< cür + dış). örnəşsizlik. 

örənşsizlik. uynaşsızlıq. uyumsuzluq. uymazlıq. 

dəngsizlik. dəngəsizlik. taylaşızlıq. taylaşsızlıq. 

tayışsızlıq. tayçeşitlik. taydüşütlük. tayşamazlıq. 

intibaqsızlıq. müntəbəqsizlik.  

cürtəşməz  cürdəşməz. cürçeşit. örnəşiksiz. örənşsiz. uynaşsız. 

uyumsuz. uyumayan. dəngsiz. dəngəsiz. dəngəşsiz. 

taylaşsız. tayışsız. tayçeşit. taydüşüt. taylaşmaz. 

intibaqsız. müntəbəq omayan.  

cürü  - cürü, xırda mayda olan: cürücək. cürcək. 

- hər nəyin kiçiyi, cürüsü, xırdası: qıtıl. qıtılı. 

cürü  yürü. cimi. cemi.  

cürücəq  cürücək. cürcək. cürü, xırda mayda olan.  

cürüq  yürük. 1. sürətli. hızlı. çabuq. səri. canlı. çevik. 1. canlı. 

əğik. tük kimi. sıxıntısız.  

- cüyrük itni tülkü süyməz: sürətli iti tülkü sevməz.  

cürüm türüm  qιlιk yoruq. yeriş duruş. qılıq. xuy.  
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cürüş  yürüş. sürüş. aparma. gedmə. davranış. rəfdar. hərəkət. 

- cürüş barış: sürüş barış: yürüş barış:davranış. - cürüş 

(yürüş. sürüş) kişi: yol arxadaşı.  

cürüşlü  yürüşlü. hızlı. iti. yüksək tempolu.  

cürütmək  yürütmək.  

cürütüvçü  yürütüvçü. sürücü. şoför.  

cüscəmək  axdarmaq. anğdamaq. tapcaq olmaq. sarmalaşmaq.  

cüt  1. cüqt. ciqt ( > cift) cütə. ciq. qoşa. qoş. əş. tay. umay. 

neçə nərsə arasında olan bənzəriş.arqoduq. ekiz. bir 

gələn. bir olan. əş. cür. tınıq. tiniq. dəh. dəng. bərəbər. 

musavi. cürə. - cüt cüt: qoş qoş. qoşa qoşa. bərəbər bərbər. 

- cüt sürmək: qoş sürmək. 1. əkləm. boğum. bənd. 

cüt  qoş. qoşuq. ikiz. əşli. qoşa. boyun.  

- bir boyun öküz.  

- cüt sürmək: qoşmaq. qoş sürmək. 

- altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti: qancabaş. 

qançabaş. 

cüta cüda. cıda. çəndən aşa. örən. çağdan aşa.  

cütçi  ( c < > y ) yutçi. yerçi. əkinçi. tarımla uğraşan. əkinçi. 

tarıdaçı. tandaçı. tarıqçı.  
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cütçü  əkici. əkinci. tarxan. tikqan.  

cütçü  qoşçu. kavran. ovçu.  

cütçülük  qoşçuluq.  

cütləmək  qoşatmaq.  

cütləmək 1. əşləmək. qoşamaq. barışdırmaq. uydurmaq. cürləmək. 

1. taylamaq.  

cütləşdirmək  qoşnuşdurmaq. çatışdırmaq.  

cütləşmə  qarışım. qatılma işi, çağı. qatım. qatma. qatıq. qayım. 

qayma. qayıq. sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. 

qoşnaşım. qoşlaşım. qoşnaşıq. qoşlaşma. dölləmə. 

leqah. birləşmə. çalış. çapış. çağış.  

- itləri cütləşməyə qışqırtma, quşqurtma üçün söylənən 

söz: qas qas. qıs qıs.  

- cütləşmə istəyən heyvan: gürə. gürəc. gura. qoşnı.  

- toyuqla xoruzun birləşməsi, cütləşməsi: qaralamaq.  

cütləşmə  sürüş. sevişmə. cüfgiri.  

cütləşmək  1.qarılmaq. 1.qoşnamaq. qoşnaşmaq. 1.qoşnuşmaq. 

çatışmaq.1. qarılmaq. qoşaşmaq. biləşmək. 1. qarınmaq. 

birbirinə keçmək, girmək. sevişmək. 1. qaprıqlamaq. 

qamrıqlamaq. çaprıqlamaq. sevişmək. 1.(heyvanları) 
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qoşnatmaq. atlaşdırmaq. daşlatmaq. əşlətmək. əşləmək. 

1.qoşnatmaq. çəkdirmək. dartdırmaq. - bayqırı qısrağa 

çəkdirmək. 

cütləşmək 1. aylanmaq. 1. qaçışmaq. çatışmaq. 1. qolaylaşmaq: 

yaqınlaşmaq. yanaşmaq. birləşmək. 1. qoşlaşmaq. 

əkləşmək.  

cütlüq  cütlük.çitlik ( < çiq). ciqtilik. qoşalıq.  

cüttəqər  cüttəkər.qoştəkər. doçərxə. bisiklet.  

cüttəmək cüddəmək. eşmək. qoşamaq. bağlamaq. toxumaq. 

yanaşdırmaq.  

cütü  yütü. kəsgin.  

cüvallahi  (?) incə iti cüvə. çüvə.  

cüvallahı  < güvallahı (< kovan: dələn. oyan). qalmasın yeri dəlib 

deşən. hər yanı gəzib dolanan.  

cüvə  < güvə. gövə. (< kovan: dələn. oyan). keçək (fars). keçəl (fars) 

( < keçmək). dəri, paltarı yeyib çürüdən.  

cüvə  < sıvıq: cıvıq. 1. sulu. suyuq. ərik. yalışqan. 1. güvə. 

qora. balaca, iti olan. 1. suyuq, axan, çiq çiq, topar topar 

olan dəmir çeşiti. 1. gögə. - kağızları yeyib dələn gögə, 
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cüvə: kağız biti. 1. güyə. güvə. bit. 1. mantar.  

- eşək cüvə: bir tür mantar.  

cüvəq  cüvək. kiçik. - cüvək, kiçik sərçə çeşiti: çimçək.  

cüvələmək  cüvədən arıtlamaq.  

cüvələnmək  gövələnmək. güvələnmək. güvə, gövə qoymaq.  

cüvəli  qurtlu. quşqulu. qorlı. qurlı. gurlı. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. 

qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 

cüvi  cümeyir.  

cüvlamaq  uçulamaq: yelin əsməyi.  

cüvüldəv  cıvıltı.  

cüvüldəvüq  çox cıvıldayan. çox şamata yapan. gürültü çıxaran.  

cüvültəmək cüvüldəmək. 1. cıvıldaşmaq. ötmək. 1. vızıldamaq. 

uğuldamaq.  

cüvüt  1. bax > cüqüt. 1. yaşıl göy. yəşmi. - göy cüvüt. - al cüvüt: 

açıq qırmızı.  

- cüvüt qadınlarına verilən ad: bolıca.  
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cüvüt  cüvüd.cühüd. çigid < > yiğid. qapaqafalı. didirən. dirgən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.  

cüycə  cücə. < kütcə. qısa boy kimsə. kiçik qalmış. gəlişməmiş. 

cücə. cüycə. kütcə. 

cüycələşmək  cücələşmək < kütcələşmək. kiçilmək. alçalmaq. təhqir, 

zəlil olmaq.  

cüycəlik  cücəlik < kütcəlik. qısa boyluq.  

cüycük  cücük. kütcük.1. cücərik. tomurcuq. sürgü. 1. soğan, 

qatmarlı (qat qat olan bigi) nərsələrin göbəyi. 1. hər nəyin 

kiçiyi. güdə. 1. quş, toyuq balası. civciv. 1. körpə. çox 

taza. ləzzətdi.  

cüycüqlənmək  cüycüklənmək. cücüklənmək < kütcüklənmək. 

cücərikmək. sürgüklənmək. tomrucuqlanmaq.  

cüyüt  - cüyüt çarşısı, bazarı: qarmaqarışıq yer.  

cüzam  pislik.  

cüztan  cüzdan. 1.çanta. kif. qapuş. 1. çanıt. çantıq. kimilik 

bildirən bəlgə, sənəd. sicill. 1. çanıt. çantıq. cib kifi.  

cüzüm  üzüm.  

çaqιrmaq  çağιrmaq. çığırmaq.  
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çalqı  çalğı. 1. çapqı. çaqpı. oraq. tırpan. - çalqı çalmaq: 

biçmək. - çalqı çapıraq: orağın ağzı. - çalqı tablamaq: orağın 

ağzın döğərək kəsginləşdirmək. - çalqı tişəmək: biləmək. 

ititmək. - çalqısı daşa dəğmək: işi rast gəlməmək. 1. təpsəv. 

dartıv. müzük. musiqi. 1. əksan. vurqu. - çalqırt: əksənli. 

vurqulu. 1. çırpı. qιrιntιlardan edilən dəsdə. şüvlərdən 

düzələn bağlı. süpürgə. (çalqιlamaq: süpürmək). 1. çalav. 

saz. axunq ( > ahəng). 1. tırpan. oraq.  

- çalqı aşığı: qurqur.  

- çalqı çalmaq: biçmək.  

- çalqı çapıraq: tırpanın ağzı.  

- çalqı tablamaq: çəkiclə vuraraq tırpanın ağzını 

kəsginləşdirmək.  

- çalqı dişəmək:tırpan bilmək.  

- arı oraq bəri çalqı: aldatıc. güvənilməz. iki yüzlü.  

- çalqısı daşqa tiymək: işi rast gətirməmək.  

çalqıcay  daşdan yapılmış əl dəğirməni.  

çalqıcı  yıraqu. yırcı. instiruman çalan. müzisyən.  

çalqıç  dəsmal. hovlə. kiri suyu çalıp qapan.  
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çalqıçı  1. çanğçı. 1. tırpancı. tırpanla ot biçən. oraqçı.  

- çalqıçı yıyın: tırpanla ot biçmə qurupu.  

çalqın  1. çapqın. yeyin. dəlicə. atıla - atıla. çalqın qılıq. çalqın 

çalcı. 1. darbaçı. vurucu.  

çalqır 1. bacarıqlı. mahir. 1. hər hançı bir aləti iyi çalan. 1. səsi 

yüksək alət. 1. bax > çalıq. çalınmış. zədələnmiş. əsgi. 

köhnə.  

çalqırt  əksanli. vurqulu.  

çalqışmaq  çalışmaq. çağlaşmaq. çaplamaq. çabalamaq. 

təprənmək. uzalmaq.  

çalqıtmaq  yalqıtmaq. yanqıtmaq. yormaq. usandırmaq. bezdirmək. 

bıqdırmaq.  

çalqız  1. çallıq. ot biçilən bölüm. 1. ot biçilən topraq.  

çalqoyun  üzüqoylu: qafası üzrə çalqoyun yatmaq.  

çalqu  1. çılqu. çıqlu. quşların boyununa taxılan boyunluq. 

qulladə. 1. çalınan aracların tümünə verilən ad. saz, çalğı 

taxımı.  

çalquçi  çalğuçi. çıldıraçı. çıldırmaçı. çalıcı. çarpıcı. düzən.  

çalqun  çanıq. çalıq. bulut. bulanıq. bürküt. dumanlı.  
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çalqur 1. çanqur < çal. çanğqur. - çanğçı: çalqıçı. 1. yançı. 

yankəsən. cibgir.  

çalqutmaq  çarputmaq. uçurtmaq. uçurtmaq. uçlatmaq. yeyin 

götürmək. göttürmək.  

çalqιlama  süpürmək.  

çallaq  çalılıq. andız. atız. iti. çapıq.  

çallap  yeyin. - mən toxda deyirəm. sən a çallab barasa: mən dur 

diyirəm. sən isə sıvışıb gedirsən.  

çallaş  ivgin. evgin. odlı. təlaşlı. sabırsız.  

çallı 1. çalılı. ədəbli. axlaqlı. 1. yallı. qurt. canavar. asav 

heyvan.  

- yığın çallı: qurt sürüsü.  

çallıq  1. qocalıq. 1. çalqız. ot biçilən bölüm. 1. çayır. ot biçiləcək 

yer.  

çalliy  çəlmə.  

- çalliv salmaq: çəlmə taxmaq.  

çalma  {çəlmə. ( < çalmaq: çaqmaq: keçitmək. hörmək) (çoxalmaq. 

artmaq. artırmaq. toplamaq. böyütmək bu sözdə artırmaq, 

üstünə qoymaq, həmdə içini kavlamaq, boşatmaq anlamı 

saxlıdı)}. 1. bir nərsədən çalınıb, etgilənmə durumu. 
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məsmumluq. - kifir su çalması: köhnə mikroblu sulardan 

xəstələnmə. ruh paxır çalma: alminyom mis qablarda yemək 

yeməkdən zəhərlənmək. 1. dalma. dişləmə. sancma. 1. 

sarıq. saçaqlı turban. salma. əmmamə. başlıq. börk. 1. 

kərpiç. 1. ləçək < alınçək. 1. kəmənd. - çalma salmaq: 

kəmən atmaq. 1. cəlmə. çəlmə. qulluqçu. xitmətçi. yoldaş. 

1. qıraq. qıran. kənar. 1. oyma. işləmə. 1. təkələv. 

yürütmə. aşırma. 1. sarıq. 1. çapma. qapış. yağma. qəsb. 

çal çap. qıyın, güc zorla alma. 1. kərmə. yapba. sili 

ıslatıb, kəsib qurutarlar. 1. qapış. yağmalama. 1. hər 

nəyə artılan nərsə. hər nərsədən ayrılan bölük. 1. tulpan. 

əmmamə. 1. kasa. 1.çəlmə: bir çeşit bəzəkli turban. 

əmmamə. 

çalmaq  {(ç < > s ) salmaq. - peysərə çalmaq (salmaq). (çaqmaq) 

(çanmaq. çanbırmaq. çarpınmaq). }. 1. < > talamaq 

çırpmaq. çılpaqlamaq. talamaq. çəlmək. artmaq. artırmaq. 

qoşmaq. 1. (böcək. heyvan) gəgələmək. vurmaq. 

sancmaq. soxmaq. ısırmaq. 1. aparmaq. götürmək. 

qoparmaq. aşırmaq. çapmaq. oğurlamaq. ilətmək. 1. 

çarpmaq. taldurmaq. dalunlamaq. 1. qunmaq. soymaq. 
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vurmaq. yamamaq. - çəkişi barmağıma yamadım. 1. 

qaqmaq. vurmaq. qoparmaq. yerindən almaq. 

yağmalamaq. qəsb edmək. - topuq çalmaq: yerirkən 

topuqların birbirinə çarpdırmaq. 1.çalqı araçların çırparaq 

səsləndirmək. 1. < > talamaq. - talan: talaq. yağma. 

oğurluq. öldürmək. çelmek: 'çalmaq' ın yumuşalmış biçimi. - 

çalağan otu: ısırğan otu. gicitgən. isırqan. dalamaz. dalayan. 

gəzənə. misal: - ısırğan taladi əbə köməçi yalədi: çalağan otu 

çaldı. əbə köməçi (əmə köməçi. quş bəbəyi. quş pəpəyi) 

üstünə qoydum ta sancılarını azaltsın. 1. çalqaymaq. 

tevirmək. devirmək. arxası üstə çevirmək. yatırmaq. 1. 

soxmaq. soxmaq. ısırmaq. dişləmək. 1. köktəmək. 

kökləmək. oxumaq. nərsənin səsin ucatmaq. 1. qırıb 

kəsib götürmək. 1. yerə çalmaq. vurmaq. yenmək. 1. 

oğrılamaq. hırsızlıq edmək. 1. çırtmaq. çərtmək. çəkmək. 

kərtmək. dartmaq. kəsmək (heyvan başı). vurmaq. 

cırmaq. bölmək. doğramaq. çapmaq. qaqmaq. biçmək. - 

tarlanı çalabız: əkini biçirik. 1. qatmaq. qarışdırmaq. 

sarmaq. dolamaq. çal çapraz qılmaq. çapramaq. - 

əsirgəndən (əsriklikdən) ayağları çalır: ayağları bir birinə 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2916 

dolaşır. 1. boşaltmaq. kavlamaq. 1. ititmək. 1. boyamaq. 

sürtmək (boya). 1. oğurlamaq. çalıp çapmaq. çalıp 

qapmaq. hörmək. - dartma çalmaq. - parça çalmaq. - keşlə 

pambıqdan uçğur çalmaq: tuman bağı düzmək, düzətmək. 1. 

süpürmək. 1. yerə yıxmaq. basmaq. əzmək. alçaltmaq. 

dağıtmaq. 1. əsmək: yel çalır. 1. itiləmək. ötgirləmək. 

kayrö. biləv. sürtüb ititmək. - pıçaq çalmaq. 1. dəğişmək. 

döğüşmək. - çal ha çal: dəğiş toxuş. 1. çalımaq. 

parıldamaq. aydınlatmaq. canlandırmaq. canlandırmaq. 

1. açmaq. doğmaq. - günəş çaldı. 1. yerə yıxmaq. atmaq. 

basmaq. əzmək. dağıtmaq. söndürmək. - od çalan: od 

söndürən. atəşnişani. 1. çaldıqmaq. soldurmaq. - soyuq 

gülləri çaldı. 1. alış - çalışdırmaq. dəğişmək. əvəzləmək. 1. 

kəkələmək. bir başqa dili çət pət, yarım yamalaq 

danışmaq. - çalıb qonuşmaq: kəkələyərək danışmaq. - 

ingiliscəni çalıb danışır. 1. ( ç < > s ) salmaq. 1. çapmaq. 

çıpmaq. çırpmaq. çəkmək. vurmaq. - gün çalır. - bir kötək 

çalarız ki olmasın. - gəmiyə kürək çalmaq. - donu daş üzə 

çal: kirli paltarı yumaq. 1. oynamaq. döğmək. - ayağqabı 

çalır. - çaqsa tutunur, çalsa bilinir. 1. çatdırmaq. eşitdirmək. 
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- qulağıma heç bir nərsə çalmadı. - bu qonu qulağıza bir 

nərsə çaldımı. 1. çalbaqlamaq. qapamaq. kipləmək. 

yummaq. 1. biçmək. - sabanlanı çalabız: tarlararı biçiriz. 1. 

dolanmaq. 1. taydırmaq. aşırmaq. yürütmək. 1. urlamaq. 

vurlamaq. 1. örmək. 1. çalqalamaq. qarışdırmaq. 1. 

atmaq. 1. qımmaq. aşırmaq. atlanmaq. 1. qonqramaq. 

çınqırdamaq.  

- ayağları çalmaq: ayağları dolanmaq.  

- əsirgəndən ayağları çalıb aylanadı: sərxoşluqtan ayağları 

birbirinə dolanıtor. 1. kəkələmək.  

- çalıb söyləşmək: kəkələyərək qonuşmaq.  

- çaldırmaq: bir başqa dili çat pat qonuşmaq.  

- tili çalmaq: kəkələmək.  

- xalıdan dartma çalmaq: ipliktən uçqur bağı örmək.  

- ıslıq, fışqa çalmaq: sığlamaq.  

- çala qırbac sürürdü: qamçı çalaraq sürürdü.  

- ilanın ıslıq çalması, fısıldaması: qızğırmaq.  

- qələbə çalmaq: qəmə basmaq. üstələmək. yenmək.  

- qılınc çalmaq: atmaq.  

- ün çalmaq: sayramaq. səyrəmək. ötmək. 
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çalmalamaq  çalma atmaq. kəməndləmək.  

çalman  1. çit. hörük. çəpər. 1. çal. çoxluğu, qalabalığı, 

hündürlüyü göstərən sözdü. - dövrəsi çalman: çox adamı 

olan kimsə. - çalman dağ. - çalman papaq: dik qafalı. 1. 

çalıcı. vurucu. 1. çit. 1. yalman. iti. tezlin. parlan. pırlan.  

- tögərəqi çalman: qohumsı çox olan.  

çalmaş  qapış. qabış. yağmac.  

çalmaşıq  dolaşıq. çalvaşmaq: dolaşmaq.  

çalmıq  qarma qarışıq. düzənsiz.  

çalnuq  çalqun. çanıq. çalıq. bulut. bulanıq. bürküt. dumanlı.  

çalpa  1. > çəlipa. xaç. 1. sulu. 1. çapuq. batağlıq. çamrul. 

layqa. 1. çapuq. əğri. bükrü.  

çalpaq  1. çaplaq. çaqlap. ( < çal. çap. çaq. ). çalaq. çapaq. çanaq. 

çəlpək. çəlpək. çaplaq. göz çapağı, çirki, poxu. yapışqan. 

çalpaş. qarışıq buruşuq. kir. pislik. - çalpaq iş. qarışıq iş. ( 

> cölbək (fars)). 1. ıslaq yer topraq. çapav. çalpov. ala 

çalpav: boran. külək. çapqın. 1. açıq göz. pozuq göz. 1. 

yaylanğ. çapıq. iti. 1. qatlama. qoyman. yağ içində 

pişirilmiş əkmək. 

çalpaqlanmaq  göz bucağı çirklənmək.  
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çalpamaq  çapraştırmaq. düğün salmaq.  

çalpan  calib (fars). çalıb. gözə çarpan.  

çalpaş  1. çarpış. mücadilə. 1. yapışqan. çalpaq. çəlpək.  

çalpaşmaq  1. çarpışmaq. mücadilə edmək. 1. sərtləşmək. bir nərsə 

kötüləşip pisləşmək.  

çalpav  ( < çal. çaq). çuxur. batalaq.  

çalpıq  tərlik. güdə ətəkli, qollu canlıq.  

çalpımaq  çalqamaq. çarpmaq. sıçramaq. şappıldamaq. vurmaq. - 

su çalpıdı: sıçradı.  

çalpınq  ( < metatez > ) palçıq. sıvıq çamur.  

çalpıramaq  çılpıldamaq. cıvramaq. cıvıldamaq. gəvəzəmək. 

gəvzəmək.  

çalpıtmaq  çalqıtmaq. çarpıtmaq. sıçratmaq.  

qayıq qölnü suvun çalpıtıb baradı: qayıq gölün sularını 

sıçrataraq gedir.  

çalpuşlanmaq  yapışqan olmaq. çəlpəklənmək. - əlim çəpəşləndi.  

çalpuv  şıpırtı. şırıltı.  

çalsaqal  ağarmış saqallı. qırçıl saqallı.  

çalsaqqal  ( < çal). dən düşməklə, dəğişik rəngdə olan (ağ qara), oyuq, 

deşik, boş, çal görünən saqqal.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2920 

çalşıq  dəğişmə. dolaşma. mübadilə.  

çalşıqma  çərən. çalışma. çavşaq. ictihad. mücahidə.  

çalşıqmaq  çərənmək. çalışmaq. çavşaqmaq. ictihad edmək. 

mücahidə edmək.  

çalşırmaq  dəğiştirmək. üstünü dəğişmək.  

çalt  1. cəld (fars) iti. yeyin. tez. basım. çalasın. çala çala. 

çapbaq. sürəkli. biçqul. yüvrük. çaqğan. 1. çala çala. 

çapbaq. sürrəkli. tez. çalasın. basım. çaltaşıq. çalbaşıq. 

hız. tiz. 1. çalıt. çabuq. sapuq. iti. çalaq. çaldı.  

çaltaş  yıldam. cəld.  

çaltı  çaldı. çalt. çalıt. çabuq. sapuq. iti. çalaq. acil ( < acı: iti).  

çaltıq  apşaq. apşıq. yapışıq. açıla. 1. qıçları aralı. 1. gəvşək. 

yaramaz. yürüməz. gücsüz. açıla. təmbəl.  

çaltqlanan  yaltqlanan. calınçaq. yalınçaq. dalqavuq.  

çalto  çolta. qısa. əksik. naqis.  

çalturmaq  1. carlamaq. eşittirmək. - itikləri calturmaq: itən nərsələri 

araşdırtmaq. 1. çalmaq. çırpmaq. vurmaq. - onu yerə 

çalturdu: vurdu. 1. çəlitmək. aratmaq. aramasını 

buyurmaq. eşittirmək üçün çağrılmaq, carlamaq. - itik 

çaldırdılar.  
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çaluq  1. çalaq. cıbır. çıpır. çəpir. tetik. 1. çalıq. - çaluqbay: çaluq 

bay.  

çaluv  şərit. çərçivə. paltar qırağına qoyulan qıyıq. zeh.  

- çaluv salmaq: çərçivələmək.  

- ox çaluv: sırma qıyıq, zeh, şərit.  

.  

çalva  çala. halva. - çalvasın çalıb, aşın içdilər.  

çalvadar  kalvadar. davar alıb satan.  

çalvaqlamaq  qocalmaq.  

çalvaş  çal + vaş. kötü daranmış baş. çalvaqlamaq: qocalmaq.  

çalvaşmaq  dolaşmaq. çalmaşıq.  

çalιq çuluq edmək  alιş veriş.  

çalιm  bir çalιm: bir salιm. bir az. çalaca. azacıq. azca. yoxacıq. 

kəmisi. alaca. salca.  

çam çam edmək ağzını şapırdatmaq.  

çam  1. arça. 1. çan. çanğ. toz. 1. çay bardağı. 1. şaka. 

gülünc. şuxluğ. lətifə.  

- çam fıstığı: çınar. çınğar.  

- çam qozalağı: qaqaray. qaqaraq.  
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- çam ad: ləqəb.  

- çam edmək: şaka yapmaq.  

çamac  boyunduruğu arabanın arışına bağlayan çəki çivisi.  

çaman  1. (at) uyuşuq. yaramaz. asta yavaşçıl adam. yıldam 

olmayan. təmbəl. yaramaz. yıldam olmayan. 1. şəfəq. batan 

günün, izi, qızarması.  

çamaşır  ( m < > l ) çalaşır. çalaçır. çıpıb yuğan. paltarlar çalnınb, 

çırpınaraq yuğulurdular.  

çamay  mayısın igirmi iki otuz biri arasında doğanların bürcü.  

çambır  ganbır. ganbıl. çunğqur. qozğur (quz. qoz).  

çamçı  şakacı.  

çamdamaq çamdamaq. adımlamaq.  

çamğır  cə'fəri.  

çamıç  kişmiş.  

çamır  1. batağ. batğa. zığ. palçıq. pislik. vıcıq. 1. paltar. geyim. 

1. palçıq. al. - çamırlı yer: batqaq. bataq. batağlıq.  

çamırlıq  batalaqlıq.  

çamış  qızaq. qızqın. coşqun.  

çamışlanmaq  camışlanmaq. həşərlənmək. qudurmaq. bədxuyluq. 

hünkürmək. - çamış at. camış at.  
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çamquq  cımqıq. cımıq. gizli iş görən. çəkçi. qoğucu. qovcu. 

casut.  

çamqur  çağmır. şəlqəm.  

çamlamaq  ələ salmaq. alaylamaq. məsxərə edmək.  

çamlandırmaq  qızdırmaq.  

çamlanmaq  qızmaq. hirslənmək.  

- qəməsin oğulatqanına bəy çamlandı: qəməsini 

çaldırdığına çox qızdı.  

çamparas  yuxuların tanrıcası.  

çampuri  çarpuri. yanbüri. yanpuri. əğribüğri. yenkəc kimi.  

çamraq  çar çarmıq. çır çırmıq. qor qoduq. çoluq cocuq. çamraq.  

çamrul  çalpa. çapuq. batağlıq. layqa.  

çamuqa  gümüş balığı.  

çamur 1. batılan yer. bataq. suya batan yer. - qara bataq: bataqlı 

topraq. 1. batmaq. batağlıq. 1. palçıq. titiq. 1. sazlık, 

batağlıq.  

- qurumuş kir, çamur: qapbar. 

- çamurlu yer:. salçıq.  

çamurlu  qıq.  
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çan  {çanğ. ( < çalınmış)}. 1.(çan. çanğ: oyuq. bölük). - çan çan 

edmək. çanalamaq ( > şanalamaq (fars)): sıralamaq. 

sapalamaq. sapallamaq. tarçıllamaq. (dərcə > dərəcə. tərcil 

edmək). dərcələmək. taramaq. daramaq. 1. həd çağ. çək. 

çəki. çəkim. ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum. çıxar. 

əndaza. - cana gəldim: çana gəldim: dayandım. doydum. 

bıqdım (dığladım) deməkdir. 1. çanğ. naqus. zınqırov. 

dınqırdaq. 1. çanqur. qonquraq. çınğıraq. zəng. naqus. 1. 

çağ ( < çanğ). çən. toz. çalınğ. ovuq. toz qazıq. - toz çanğ 

basmaq: toz basmaq. 1. çanqınqa. çuxur. 1. zəh. 1. 

qonğraqu. çınğıraq. qonraq. tonquraq. zəng. naqus. 1. 

qonqrov. çınğıraq. zil.1. zəng. qanğraq. naqus. 

qonğraquka. çınğıraq. qonraq. tonquraq. qanğraq.  

- çan ağacı: yanqız dirək: türklərin qutsal olduğuna 

inandıqları, şamanizm dönəmində tapdığları çam ağacı.  

çanaç  qorxaq, gəvşək. təmbəl.  

çanaq  çanağ. {çağnaq. çanqaq. ( < çanğ. çan. çaq. çal). (çağnaq. 

çanğaq. (1. < çəqn < > çənq: çənqiş. çəkiş)}. 1. çanımaq. 

(çalınmış. qazılmış. qaqılmış çanqımaq. çaqnımaq. çaqmaq. 

çalmaq. çapmaq. çarpımış. vurmaq. qazmaq). çağnaq. 
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çağlaq. çəllək. çalaq. collaq. çarp. qab. kiçik kərsən. 

kavata. qumquma ( > cümcümə). 1. kəkəz. qoraqa. 

gəvşək. qap qacaq. oyulmuş. bardaq. ayağ. 1. çam 

ağacı. 1. < çaqnış. çanqış: çaqnaş. qoparış. 1. < çan. çanğ. 

çağn. çağın} 1. çəknək. çəgənğ. üzəngi. qayış. 1. yəhərin 

çaqılmış, çapalmış yanları. 1. < çan. cunqurdaq. 

çınqırdaq. çınğıraq. çaqıldaq. çıqıldaq. qonquraq. 

çanqula > zənqulə. zənq. danğ. cərəs. 1. < çan. kövgür. 

kökür. kasa. qab. ayağ. çuval ( < çuqval). sığraq. sığar. 

ayağ. kasa. piyala. bardaq. tostoğan. ayağ. sağar. qədəh. 

1. çağnaq. çağlaq. çarp. çarpılmış. çarpık {(çalınmış. 

qazılmış. qaqılmış ) {1) < çaq. çakmaq. çapmaq. vurmaq. 

qazmaq. 1) çal. çalmaq. çapmaq. qazmaq}. ulma. ulmaq. 

olma. təsti. çömlək. { > cinah. qanat. qol}. 1. sanqaq. 

çanqaq. çaşqal. kəşgül. çömlək. seğink. sehin. səhəng. 

qap qacaq. çanaq. kəkəz kimsə. qorqaq. gəvşək. 1. 

savut. saxut. qapqacaq. tabaq. tabaq. tapaq. qab.  

- > cinah. - çanağ gəmiyi: toyuğun uçaq qanat gəmiyi.  

- qan çanağı: qızarmış gözdən söz edər.  

- çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq: bu ara oğuq, doğranmış 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

2926 

olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar: çoxmaq. - iki 

çoxmaq salad. 

çanaqlamaq 1. birini arıq (zayıf) saymaq, bulmaq. arıqlığa, gəvşəkliğə, 

kəkəzliğə nisbət edmək. 1. birini arıq. gücsüz düşürmək. 

əldən salmaq.  

çanaqlıq 1. arıqlıq. gəvşəklik. 1. kəkəzlik. qəvşəklik. pərişanlıq.  

çanayaz  parraq. billur.  

çanbırmaq  çanmaq. çalmaq. çarpınmaq.  

çançaq  ( < çan. çal. çalmaq. çanmaq: oymaq. ). didilmiş. 

örsələnmiş. parçalanmış. xarab. aşınmış. keçinmiş. 

qağşar. əsgimiş.  

çançaqlamaq  {sancaqlamaq}. 1. dəlik deşik edmək. 1. didikləmək. 

qarışdırmaq. - üzü çançaqlı: üzü dəlik deşik. - çiçək 

çançaqlayan üz bitməz: çiçək xəsdəliyindən çopurlanan üz, 

heç nəyilə düzəlməz. 1. işi qırıq əksik yapmaq. 1. 

didikləmək. dəlik deşik edmək. qarışdırmaq. 1. bir işi kötü 

şəkildə yapmaq.  

- betin çiçək çançaqladı: çiçək xəsdəliğinın yüzdə iz 

bıraqması. 
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çançamaq  çeynəmək. dəngəmək. tanqamaq. dənləmək. doğramaq. 

- ayrana göy tanğla.  

çançan  1. çançarın. çox danışan. fizul. 1. maraqlı. könüllü. 

gözləyici. güdükçü. gözəksi.  

çançıq çançığ. çatal.  

çançılmaq  sancılmaq. saplanmaq.  

- çançılıb təbsəmək: ayağ barmaqları üzərində oynamaq.  

çançmaq  doğramaq.  

- ayranqa qırcın çançıb aşadım: yoğurda əkmək doğrayıb 

yedim.  

çançu  axlov. əriştə xəmiru açan oxlava, axlov.  

çanə (fars)  < çənə. (çənəmək. çeynəmək).  

çanıq  çalıq. çalqun. çalnuq. bulut. bulanıq. bürküt. dumanlı.  

çanımaq  qazmaq. açmaq. kəsmək. baltalamaq. ərik çanımaq: arx 

açmaq. ağac çanımaq: ağac kəsmək.  

çanq  çanğ. 1. > zəng. cınqırdaq. çınğıraq. qonqırdaq. cılcıraq. 

çalçıraq. kərənqurq. qonqıraq. zənqulə. çanqula. 1. 

qonqa. kovunqa. toz. qubar. gərd. 1. kirşən.  
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çanq çanğ. 1. bax > çan. 1. cəng. cəncal. gürültü yüksək səs.1. 

xırda qırda, kiçik nərsələr. tuz. toz. töz. topalanğ. parça. 

1. qanğraq.  

çanqa  1. bir çeşit tuzaq. - təlim çanladın: çox danışma. 1. çan. 

zəng.  

çanqa çanga. 1. soylu. asıl, soylu. - çangabay: çanga bay. 1. 

pəncə.  

çanqaq  çaqnaq. çanaq. (1. < çəqn < > çənq: çənqiş. çəkiş. 1. < 

çaqnış. çanqış: çaqnaş. qoparış). 1. çəknək. çəgənğ. 

üzəngi. qayış. 1. yəhərin çaqılmış, çapalmış yanları. 1. 

sanqaq. çanaq. seğink. sehin. səhəng.  

çanqal  çəngəl. (1 < metatez qança. 1 < çan: oyuq. 1 < çaq. çaqmaq). 

1. qar. kar. əl. avıc. tutmaq aracı. 1. çatqal. çatal. 

çatılmış. qanal. caynaq. qanqal. əğri, çatallı buynuz. (dallı 

budaqlı çanqallı ağac). 1. qıynaq. dırnağ. cıymaq. caynaq. 

cırmaq ( > qırif (fırans)). (cərah (ərəb) < cırıq). 1. tutqunluq. 

qussə kədər. 1. çatlanquç: qamçının ucuna qoyulan tük. 

yarılmış qayış. 1. qanqal. dirən. qapcaq. qarmaq. qopça. 

1. çənqəl. pəncə. qapza. qəbzə. ovuc. 1. yaman. - çanğal 

ər: yaman kişi.  
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çanqal çanğal. 1. çox sıq ağaclı bölgə. 1. budaqlı ağac.  

çanqalaq  balıq qulağı.  

çanqalanmaq  1. qöstəriş yapmaq. ifadə satmaq. 1. qırcanmaq. 

nazlanmaq.  

çanqamaq  tozamaq. çanqcarmaq: qasırğa.  

çanqana  çingənə. qərəçi. çet. çət. encək. alçaq kişi.  

çanqçı çanğçı. çalqıçı.  

çanqıl  1. < > çaqıl (çanğ < > çaqn < > çan). çınqıl. çığıl. dıcqal. 

tiçqal. 1. çalınğ. çanğ. çən. çağ. çanğ. ovuq. toz qazıq. 

toz.  

çanqıl çanğıl. < çağa. kiçik. çaqıl. çəgən.  

çanqıla  qanqıraq. çanqıraq. zəng.  

çanqılamaq  vəngildəmək. vırra vır demək. çəniləmək.  

çanqıllı  - daşlıq, çanqıllı yer: burtlaq.  

çanqınqa  1. çuxur. 1. iki ovuc həddi.  

çanqıraq  qanqıraq. çanqıla. zəng.  

çanqırtaq çanqırdaq. çınqırdaq. kərəqurq. cərənqurq. qonqurdaq. 

çalaçal. zəng. cərəs.  

çanqız  yanqız. yallı. qaraçay malqar xalq oyunlarından birisi. 

erkəklər ayağ barmaqlarının ucunda hızlı bir şəkildə 
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oyun edərlər.  

- yanqızqa barmaq: yanqız oynunu yapmaq.  

çanqqur çanğqur. çanqur < çal. çalqur. - çanğçı: çalqıçı.  

çanqula  > zənqulə. kərənqurq. qonqıraq. çınğıraq. çanğ. zəng.  

çanqur  1.( < çal. çan). çalqur. çanğqur. çanğçı: çalqıçı. 1. < çal. 

çalqur. çanğqur. - çanğçı: çalqıçı. 1. çunqur. çuxur.  

çanmaq  çalmaq. çanbırmaq. çarpınmaq.  

çanta  1. ( < çal. çan). çalta. ( ç < > x. h ) xalta. çanğaq. çanaq. 1. 

qabçıq. torba. 1. yanlıq.  

çantar çandar. qarışıq. qarma.  

çantavıl çandavıl. qoşunun arxasın saxlayan. çəri ardı. ardıc. 

himic. tundar.  

çantır çandır. qarışıq.  

çantışmaq çandışmaq. (çanq < > çaqn. ( < n < nğ < > ğn ) ( < çiq. çuq. 

tuq: düğün). çındışmaq. çiqnəşmək. çiğnişmək. çiyirmək. 

1. siyrilmək. sıyrılmaq. siqrilmək. qırılmaq. 1. bıqmaq. 

doymaq. üz çevirmək. qovuşmaq. ( > çendeş (fars)).  

çantışmaq çandışmaq. çındışmaq. birbirinə sərtləşmək. birbirindən 

qaçınmaq. çəkinmək. savşanmaq.  
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çantur  1. çanturan. yanğıran. çalan. qaytaran. çevirən. bir işin 

gedişin dəğişən. - su çanturu. - işləri çanturanlan az olmur. 

- yol çanturi: yolu dəğişən simgə, işarə, bənd. 1. münhərif. - 

çantur işlər. çantur adam. 1. kələk. - çantura düşdük.  

çanturmaq  çındurturmaq. caydırmaq. münsərif edmək.  

çanturmaq  yanğırmaq. çınduturmaq. caydırmaq.  

çap çap  şap şap. març murç. sulu nərsə yeyəndə ağızdan çıxan 

səs. - huluları març murç yedik.  

çap  çab. 1. bası. qalıb. taxma. 1. xap. həp. tam. lap. 1. 

sanbal. dəğər. bacarıq. biçim. çəki. ağırlıq. dartı. 1. ölçü. 

kütlə. tutum. ülgü. 1. həcm. cüssə. biçik (boy. boyut. en. 

alçaqlıq yüksəklik. uzunluq. böyüklük.. ). vəziyyət. - iri çapda 

bir adam. - çapdan düşmək: vəziyyətini itirmək. 1. < çapmaq. 

< { çapıq. çapqı: yanqılanma: etgi. təpgi. geri təpmə. 

səğirdim. yansı. yansıma. inikas. rifleks. tə‟sir}. 'çap' bir işin 

qarşılıqlı "şəkli, ölçüsü" deməkdir. ( "çap" sözü at çapmasında 

olan ritmik hərəkətiynən, səsiynəndə uyqundur. ). 1. qutr. 1. 

biçik. model. 1. < > sav. şöhrətli. şanlı. 1. yeyinlik. 1. suç. 

günah. 1. tez. bat.  
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- çal çap: qapış. yağma. çalma. çapma. qəsb. qıyın, güc zorla 

alma. 

çapa yorta  qoşuşturaraq. qaça qaça.  

çapa  çaba. 1. ( b < > p ) çapa. çapu. iti gediş, yeriş. 1. 

çabalama. çalış. təlaş. yapa. yaba. qeyrət. enerji. 1. qorxu. 

ürkü. coşqu. sağsa. 1. çəkəl. çipo. çəpin. dəmir. belçə. əl 

böyüklüyündə olan mala. əkində, bağ bağat işlərində, 

toprağı çevirməyə yarar ayqıt. bənnalığda malatı 

qatmağa, duvara çıpmağa gərəkli ayqıt. gəminin dəngəsi 

qurmaq üçün dənizə sallanan ləngər. ( > çapalamaq: 

belləmək. zorlamaq). 1. böləş. bölük. bəxş. 1. müfdə. ucuz. 

1. kitman. qıtman. kətmən. kərtman. böyük enli qazma. 

qazma. külüng. 1. pəçə. burqa. bürküt. bürgə. örtük. 

pərdə. 1. cübə. cübbə ( < çapmaq: taxmaq). zireh. coşun ( 

> covşən). 1. yürüş. 1. nigərançılıq. iztirab. qayğu. 1. 

çaqa. qazma. gifə. kiçik qazma.  

çapacaq  pıçaq. qιrqι. kəsgi. kərki. balta.  

çapaç  çıpıç. çıpça. çapçı. zalim.  

çapaçlıq  çıpıçlaq. çıpçalıq. çapçılıq. suçluluq. yazqılıq. 

günahkarlıq.  
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çapaçul  biçimsiz. pasaqlı. salqım saçaq.  

çapaq  çabaq. {çaba}. 1. kiçik balığ. 1. çapıq. kiçik. alçaq. - çapıq 

kişi: alçaq ər. 1. çibək. çıbaq. sıbaq. sapıq. çapıq. ıti. 

qırağu. ovçu. 1. şabaq. şapqa. çapqa. çapıq çapıq olan, 

bacalı deşikli günəşlik baş örtüsü. börk. - şapqasın tərs 

geymək: şapqasın tərs qoymaq: şapqasın yerə vurmaq: 

hırslanmaq. hiddətlənmək. - şapqa qaldırmaq: şapqa 

çıqarmaq: sayınlamaq. hörmətləmək. 1. gəmi dirəginin 

təpəsindəki təkərləkcik. 1. soba, peç, buxari ocaq 

borusunun təpəsindəki dönər fırıldaq. 1. çapıq. şapraq. 

çapraq. örtük. 1. dörd qıçlı, ayağ altı otrağı. tabura. 

çarpaya. 1. balıq. 1. təpək. kiçik balığa oxşar, bir yığın 

kimi qurulan nəsnə. balaq. qas. sum ət. bulşıq. baldır. 

büksül. müskül. mahiçə. adalə (ərəb). masıl (latin). 1. göz 

evinin bucaqında oluşan kir. 1. çabuq. çevik. 1. bax > 

yapdıq. 1. çalağ. çapar. çapqar. yürüq. yürük. yüqrük. 

qoşuq. qaçuq. 1. yam. çör çöp. pislik. gözə. 1. qas. 

mahiçə. 1. balıq.  

- ala çapaq: ala balıq. - ayağlı çapaq: yengəç. - çapaq ağ: 

balıq ağı. - çapaq bav: misina. - çapaq qanat: yüzgəç. - 
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çapaq qarmaq: olta. qullab. - halal çapaq: dadlı su ləvrəği. - 

irqay çapaq: turna balığı. - qoban çapaq: ala balıq. - mıyıqlı 

çapaq: som balığı. - sapran çapaq: sazan.  

- irqay çapaq: turna balığı.  

- çapaq ət: masıl. mahiçə. qas.  

- dağ suv çapaq: ala balıq.  

çapaqan  çapağan. çapan. yürük. yerik. yalvan. yalğan. qoşçu. 

qoşğan ( < quşçu).  

çapaqan  çapağan. çapan. yürük. yerik. yalvan. yalğan. qoşçu. 

qoşğan ( < quşçu).  

çapaqay  solamuq. solaq. yoxsul. kasıb.  

çapaqçı  balıqçı.  

- çapaqçı tüşündə av görədi: balıqçı yuxusında ağ görür.  

çapaqı  çabağı. ( ç < > p ) ( < yapmaq). 1. hər çeşit örtük, yapaq 

(yapıb qapıyan, örtən). 1. heyvanların örtüyü olan tükləri. - 

çapaqı arıtmaq: tük tökmək. tülək hüyvan. don dəğişmək. - 

çapaqı arıtqan it: uyuz it.  

çapaqı çapağı. göz çapağı, çirki, poxu. çəlpək. çalpaq. çaplaq.  

çapaqlamaq  neçə tikəni bir birnə keçirib keçələmək.  

çapal  sovğat.  
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çapalaq  1. > şapalaq. şapat. şabat < çapat. silli. toxat. taskı. təsgi. 

1. yabalaq. yapalaq. yayqın. 1. yapba yapba, ləpə ləpə, 

iri iri yağan qar dənəsi. 1. şaşma. çaşma. heyrət. 1. 

şapalaq. şaplaq. çaplaq. toxat. silli. 1. sapalaq. ləpə ləpə 

yağan qar. iri qar dənəsi. 1. uzun tüklü. tükləri qarışmış. 

1. martın birlə doqquz arasındaki günlər.  

- yaz çapalaq: yazda yağan qar.  

çapalaqmaq  yapalaqmaq. ləpələmək. ləpə ləpə qar yağmaq.  

çapalama  çabalama. çaba. çalış. qaynaşma. qeyrət.  

çapalamaq  çabalamaq. 1. çalınmaq. çırpınmaq. dirəşmək. girişmək. 

uğraşmaq. dalaşmaq. çalışmaq. 1. dəpmək. belləmək. 

toprağı sürmək. 1. qartmaq. şişirmək. toprağı yararağ 

şişirmək. çəpinləmək. 1. yalan söyləmək. kəsərləmək. 

uydurmaq. 1. yapalamaq. sovğat vermək.  

çapalanmaq  çabalanmaq. çırpınmaq. qomunmaq. qabınmaq. 

qabarlanmaq. dalqalanmaq. həyəcanlanmaq. çapınmaq. 

qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. 

qondalmaq. dalqanmaq.  

çapalatmaq  ırqatmaq. irqətmək. qımıldatmaq. etgiləmək. təhrik 

edmək. dəritmək.  
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çapalçı  çabuvçu. qoşuçu.  

çapalmaq  çapqalmaq. təpələnmək. yarılmaq. müztərib olmaq.  

çapalyan  çəpər. çəpikçi. biçər. biçən.  

çapamaq  çabamaq. çapışmaq. qaçışmaq.  

çapan  {çapar. çəpən. ( p < > b ) çabar}. {çəpən}. 1. çalan. 

qapan. qapıcı. yağmaçı. qasib. çal çapla, qıyın, güc zorla 

alan. 1. ulaq. elçi. xəbərçi. atlı (yeyin) xəbərçi postacı. 1. 

məktub. arğış. 1. enerjik. çalışqan. 1. iş paltarı. əsgi 

geysi. 1. əşgin. yorıqlı. yollu. yürük. usda. açıq. yerişli 

olmaq. çapıq. çapqınş. qoşban. enerjik, çalışqan 1. palto. 

1. qullablı balıq tutma sapı. 1. saldırgan. 1. cəvan. tırvaq. 

tıvraq. dıvraq. cıvraq. yaxışıqlı. alımlı. 1. ( < çapmaq: 

taxmaq). çəkmən. don. paltar. cəbə. camə. 1. çapaqan. 

çapağan. yürük. yerik. yalvan. yalğan. qoşçu. qoşğan ( < 

quşçu).  

çapar  çapqar. çapqun. 1. bax > çapan. 1. çalağ. çapaq. çabaq. 

çapür. çabük. sapük. səbük. alqur. alğır. alıcı. yörük. 

yoruq. yürüq. yürük. yüqrük. qoşuq. qaçuq. iti. yeğin. 

qaçar. səriüseyr. 1. tatar. yamçı. sürüci. posta. qasid. 

müjdəçi. xəbərçi. 1. çappul. qazaqçı. hırsız. oğru. 
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qaraman. qıraman. 1. əşən. əşginçi. yürüşə yaraqlı 

çıxarlı atçılar. 1. qovqunçu. xəbərçi. ulaq. 1. yügrək. 

yügür. peyk.  

çaparçı  ulaq. postacı. yamçı.  

çaparış  qaparış. çatlaq. yarıq.  

çaparız  ( < çap). çapıq. çarpız. 1. toxat. vuruş. silli. 1. vurqun. 

güc. çapraşıq. qapuşuq. 1. çaprız. tolaş. dolaş. dolaşıq.  

çaparızlanmaq  gücənmək. qarışıq duruma gəlmək. işləri bir birinə sarılıb 

keçələnmək.  

çaparızlığ  çətinlik. güclük. çapraşıqlıq.  

çaparlı  geniş. metatez > paçarlı.  

çapaştırmaq çapaşdırmaq. > çəsbidən (fars).  

çapat  1. ( ç < > ş ) > şapat. şabat. toxat. silli. 1. cərmə. salıq. 

tutu.  

çapavıl  yağma. toyumluq. doyumluq. qənimət.  

çapavul  çapulçuluq.  

çapba  tapba. yabba. ayağqabı. çarıq.  

çapbaq  cəld (fars) < çalt < iti. yeyin. tez. basım. çalasın. çala çala. 

sürəkli.  

çapbaqars  bir kimsəyə yapılan gərəksiz övgü. görgüsüz. sayqısız.  
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çapbayer  qaraçay mitolojisində dünyanın bulunduğu orta aləm.  

çapcamaq  çabcamaq. çapsamaq: kəndini atmaq. çıpmaq.  

çapçaq  1. şiş. şişqin. dolqun. 1. bəsili. səmiz.  

çapçal  şabşal. saçıq. tökük. təmbəl.  

çapçanğ  çamçaq. 1. boşqa. gügüm. küp. tanğ. fıçı. 1. şiş. şişman. 

dolqun. pota. 1. bəsili. səmiz. 1. qıssağlı. tez. aşıqıs. ivədi. 

aldıraşlıq. toqtosuz.  

çapçı 1. basıcı. basqıcı. basmaçı. 1. çıpıç. çapaç. çıpça. zalim. 

1. sürücü. hallac. yağmaçı. axınçı.  

çapçılıq  çıpıçlaq. çapaçlıq. çıpçalıq. suçluluq. yazqılıq. 

günahkarlıq.  

çapı  1. biçmə. oruş. çapış. 1. car. çağırı. bağırı. təbliğ. 1. 

yapı. biçim. şəkil.  

çapıq  çabıq. 1. çaqıq. çavıq. qamçı. qamıç. sırım. 1. çibək. 

çıbaq. çapaq. sıbaq. sapıq. ıti. qırağu. ovçu. 1. 1. çapaq. 

şapraq. çapraq. örtük. 1. sapıq. çaşıq. avlaq. iğfal 

olunmuş. münhərif. çalış. ictihad. 1. çarpıq. qılınc. əğri. - 

qılıc bacaq. 1. səfeh. savuruq. əğli uçmuş. abdal. 1. sabıq. 

çabük. çalıt ( > cəld (fars)). iti. çapur. bat. bət. təkəmiş. 

təkişi. təkimşi. təkimişi. tezlik. tetik. tez. andız. atız. 
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çalılıq. çallaq. yeyin. ildam. yıldam. darqınaq. batıq. - 

çapıq çapıq: tələsə tələsə. tez tez. bətbət: batbat. 1. qazma. 

qazna. qaznaq. oyma. yorma. həkk olunmuş. mənquş. 1. 

qıcıq. qacay. qacı. qəhbə. qırıq. çalımlı: çalıq. çalmar. 

çalpar. çalqır. çaluq. dik. dikbaşlı. gobud. gopbamçı. 

gopçikibirli. kopol. köpək köpərospar. ötgən. ötgün. ötkem. 

ötürən. övüngən. qalın. qaqıl. 1. < > çalıq. uyqun olmayan. 

sıkıcı. dar. - çapıq geyim. - çapıq ev. - çapıq yer. - çapıq 

hava. 1. əşgin. yorıqlı. yollu. yürük. yürüq. yörük. yöğrüq. 

iyi yeriyən. iyi yol alan. usda. açıq. yerişli, tez olmaq. çapan. 

1. tab. tablı. tabqac. tavqac. təpən. iti. hızlı. hisli 

davranan.  

çapıqlamaq  çəpikləmək. əli ələ çarpmaq, çırpmaq.  

çapıqmaq  çabıqmaq. tərkləmək. tirkəmək. itilmək. tezikmək. 

tələsmək.  

çapıqraq  çaparaq. batraq. bətrik. ələləcələ.  

çapıl  alıntı. yağma. qənimət. qapma. yağma. qəsb.  

çapılan  - vurulan, örtülən, çarpılan nərsə: uru. çarpı. çırpı.  

çapılçı  yağmaçı. qasip.  

çapılçılıq  basqınçılıq. soyqunçılıq. yağmaçılıq.  
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çapılıq  1. bir iş yerişində qırıqlıq. 1. gün orta dinci. 1. aralıq. çatlaq.  

çapılmaq  1. ( ç < > s ) sapılmaq. ərqəşmək. çatılmaq. qatılmaq. 

yetinmək. 1. çapqınmaq. bir xəsdəliyə olmasınlığa 

vurulmaq. tutulmaq. - soyua çapıldım: soyuq aldım. - odun 

hisinə çapqındı. 1. sıvamaq. 1. boynu vurulmaq. üzmək.  

çapıltamaq çapıldamaq. çabalamaq. çalışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. ivədimək.  

çapıltıv çapıldıv. cılız. çəlimsiz. zayıf.  

çapım çapım  kəsik kəsik. parça parça. yarıq yarıq. qırıq qırıq.  

çapımaq  carlamaq. çağırmaq. bağırmaq. təbliğ aparmaq.  

çapın  çapır. çabır. təpir. 1. ataq. saldırı. 1. ayağqabı üstündən 

geyilən, qorucu çarıq. dəridən çapılmış ayağqab.  

çapınmaq  çəpinmək. 1. qaçılamaq. çırpmaq. - atı çapın yerisin. 1. 

çimmək. üzmək. - suda çəbindi. 1. qomunmaq. 

qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. həyəcanlanmaq. 

çabalanmaq. qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. 

qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq. 1. qamçılamaq. 

qamıçlamaq. 1. üzmək. 1. talbıtmaq. oynayıb sıçraşmaq. 

talaşlanmaq. talbasamaq. dəh dəhləmək.  

çapır  bax > çapın.  
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çapıran  yapıran. yatıran. tapıran. müsəggin.  

çapırqan  dəridə araya gələn töküntülər.  

- çapırqan avruv: yılancıq xəsdəliği.  

çapırmaq  dapırmaq. tapırmaq. yatırmaq. yapırmaq. 1. çapdırmaq. 

çaşdırmaq. çeyləmək. qaçırtmaq. soğutmaq. üşütmək. 1. 

sevinirmək. oyalamaq. avutmaq. aldırmaq. yatımaq. təskin 

vermək. 1. qabartmaq. 1. qabarmaq.  

çapırtmaq  sapıtmaq. sapdırmaq. şaşırtmaq. təəccübləndirmək. 

heyrətə salmaq. - onun davranışı məni bərk sapıtdı.  

çapış  çapışma. 1. yarιş. 1. cünbücüş. qaçış.  

çapışma  qaçışmaq. çabamaq. çəpiş. çapqıç.  

çapışmaq  təpişmək. 1. qaçışmaq. 1. qoşuşmaq. 1. qoşuşmaq. 

yügrəşmək.  

çapıştırmaq çapışdırmaq. çapturmaq. vurdurmaq. çapmaq. boyun 

vurdurmaq, üzmək.  

çapıt  1. çatara. çarıq, əsgi püsgü parça parçsı. 1. bısdır. 

basdır. paltar. 

çapıtqan  saldıran. saldırqan. cuman. - çapıtqan ər: çapan. qıran 

kişi. cəllad. boyun vurnn. - çapıtqan it: yırtıcı it.  
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çapıtmaq  1. saldırmaq. vurdurmaq. üzmək. 1. çapmaq. sürtmək. - 

arı çamur çapıtmaq: sıvamaq. vurmaq. 1. çaptırmaq. 

qaçıtmaq.  

çapıv  çapıvıl. təpiv. 1. çapqın. yağma. saldırı. hicum. həmlə. 

saldırı. saldırım. saldırış. salqın. ilqar. axın. ataq. basqın. 

hucum. həmlə. 1. yarış. qaçı. qarşılaşma. 1. biçmək. 

oruş. orü. çapı.  

çapıvıq  iti. hizli. yeyin.  

çapıy balıq  coluq cocuq.  

çapıy çupıy  çoluq cocuq.  

çapıy  cocuq.  

- asıralqan çapıy: oğulluq.  

- əmcək içgən çapıy: sütcocuğu.  

- çapıy tapmaq: cocuq doğurmaq.  

- çapıy qonaqdan tamada: cocuq qonaqdən böyüktür.  

- çapıy yetqıncə yetti türlü boladı: cocuq büyüyənə qədər 

yeddi dona girir.  

çapıylanmaq  uşaqlanmaq. cocuqlaşmaq. cocuq kimi hərəkət edmək.  

çapıyli  cocuqlu.  

çapıylıq  cocuqluq.  
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çapıysız  cocuqsuz.  

- çapıysız dişiriv, gögətsiz dirək: cocuqsuz qadın yemişsiz 

ağac.  

çapqa  1. şapqa. şabaq. çapaq. çapıq çapıq olan, bacalı deşikli 

günəşlik baş örtüsü. börk. - şapqasın tərs geymək: 

şapqasın tərs qoymaq: şapqasın yerə vurmaq: hırslanmaq. 

hiddətlənmək. - şapqa qaldırmaq: şapqa çıqarmaq: 

sayınlamaq. hörmətləmək. 1. gəmi dirəginin təpəsindəki 

təkərləkcik. 1. soba, peç, buxari ocaq borusunun 

təpəsindəki dönər fırıldaq. 1. şapqa. taqqa. təpəlik. 

yumşaq, yalın, sadə, yaxasız baş örtüsü. gəlin başlıqı, 

başlıq. tac. bərə.  

çapqaq 1. cəpdük. çapduq. son. 1. heyvanın ön ayağlarının 

bulunduğu qısım. kürək gəmiği. 1. iti. çevik.  

çapqaqsız  yapqaqsız. çirkin qadın. qılıqsız. çəlimsiz. alımsız. üzünə 

baxılmaz.  

çapqalmaq  çabalamaq. çapalmaq. yarılmaq. təpələnmək. 

tərpənmək. heyran qalmaq. sarasimə olmaq. müztərib 

olmaq.  

çapqama  çabqama. kərçimə. kərçəmə. kəsmə.  
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çapqamaq  çabqamaq. 1. kəsmək. kərçimək. kərçəmək. 1. çapmaq. 

tavuşmaq. sıçramaq. atılmaq. pat pat yerimək. iticə 

sallanıb gedmək.  

çapqan  çapan.  

çapqan çapğan. bəybək. babək. bababəy.  

çapqar  çapar. çalağ. çapaq. çabaq. yürüq. yürük. yüqrük. 

qoşuq. qaçuq. iti. yeğin.  

çapqı  1. kəskin. 1. qovalama. izləmə. çapqıllıq: hicum. çapqın.  

çapqıç  çapğıç. 1. bıçaq. kəsən. kərçiləyən. gəzlik. 1. çalışqan.  

çapqın  > şəbixun. 1. basqın. uçarı. iti. itik. ütük. qırıq. həşəri. - 

uçarı çapqınlardandır. 1. tulumba. qayta. qaba. gobud. 

tərbiyəsiz. 1. əl, ayağ barmaqlarında araya gələn şiş 

xəsdəlığı. 1. soğuq alğınlığı. söuq dəğmə. zükam. 1. 

əşgin gediş. 1. çaprab. iti. havırlı. kəsgin soğuk. ayaz. 

qalabalıq. 1. xəstəlik. kəsəlik. kəsəllik. ağrıq. soğuq 

dəğmə. - çapqını tutmaq: ağrısı başlamaq. 1. enerjik. 

qoşan. çapan. salqaş. sərkəş. qalmıq. güc göstərisi. 

güclülük. dayı. dadaş. igid. biçgin. 1. qızılayaq. birlikdə 

yügürüş. baldırçıplaq.  

: - çapqını tutmaq: ağrısı başlamaq. 
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çapqın çapğın. ipsiz. əypsiz. bağımız. sayqısız. gülxan bəyi. hər 

ilişgidən özgür.  

çapqınlıq yapmaq  sayaqlanmaq. əxlaqı pozulmaq. 

əxlaqsızlaşmaq.  

çapqınmaq  bax > çapılmaq.  

çapqınvarı  çapqın olan kimi.  

çapqır  çapqur. 1. tufan. təprəm. 1. afət. 1. qaçan. yüvrük. 

ılğayan. 1. yırtlas. çapqun. qorxmaz.  

çapqulamaq  çapqulaşmaq. qovqalaşmaq. savaşmaq. döğüşmək. 

vuruşmaq.  

çapqulaş  qovqa. savaş. döğüş.  

çapqulaşmaq  çapqulamaq. qovqalaşmaq. savaşmaq. döğüşmək. 

vuruşmaq.  

çapqun  1. çavun. çovun. güclü yellə yağan qar yağmır. çapar. 

çapqar. yörük. yoruq. çovğun. boran. 1. yırtlas. qorxmaz. 

1. şərarət.  

çapqun çapğun. çapğun. basğun. hicum. həmlə. çapğun.  

çapqur  bax > çapqır. çapğur. boran. tufan. qarlı yağmurlu fırtına.  

çapquramaq  1. yağmalamaq. parçalamaq. 1. bir biri üstünə çapmaq, 

çatmaq.  
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çapqut  çapğut. ( < çap). 1. çarpıt. çapıq: vurulmuş, toxunmuş. 

toxunma. yer. döşək. yataq. 1. çaput. döşək. palaz. şiltə.  

çaplaq  çalpaq. çaqlap. {( < çal. çap. çaq. ). çalaq. çapaq. 

çanaq}.1. qarışıq buruşuq. kir. pislik. - çalpaq iş. qarışıq iş. 

1. çəlpək. çalpaq. göz çapağı, çirki, poxu. 1. şaplaq. 

şapalaq. çapalaq. toxat. silli.  

çaplamaq 1. batırmaq. saplamaq. 1. çabalamaq. təprənmək. 

çalqışmaq. çalışmaq. çağlaşmaq. uzalmaq.  

çaplan  bir şahin türü.  

çaplanqa  cövlanqah. alan. meydan.  

çaplanmaq  adlanmaq.  

çaplaşmaq  yapışmaq. yatışmaq.  

çaplı 1. basılı. basılmış. damqalı. qalıblı. - basılı parça.1. bir 

çeşit avçı quş.  

çaplus  büklü, gizli diləkli iş görən, davranan. büki. büci. yaltaq.  

çapma  çapba. 1. çalma. qapış. yağma. qəsb. çal çap. qıyın, güc 

zorla alma. 1. sapma: yol dəğişmə. doğrudan 

uzaqlaşmaq. 1. süni'. yapma. yasama. əldə, evdə 

qayrılmış, düzəlmiş nərsə. - çapma qaşıq: evdə düzəlmiş 

qaşıq. çapma araba: əldəki tikə parçadan düzəlmiş araba. - 
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çapma adam: dərs kilas görməmiş, bilgin adam. çapma ev: 

dəmət, gecə qondu evləri. 1. eyvan. veranda. 1. sapma. 

eyvan. taraca. teras. balkon.1. yürtmə. qaçmaq. qoşma.  

çapmaq  {(y < > ç). ( < > yapmaq). {( < > paçamaq). ( metatez < 

qaçmaq)}. {çap < metatez > bas. basmaq}. {( ç < > t ) təpmək}. 

1. bir nərsəni bir şyə çırpmaq, yapışdırmaq. çaplamaq. 

çap edmək. çalmaq. döğmək. vurmaq. - yel qapını çapdı. 

- hay qoca dünya. çapan kim, çapılan kim. - ağın çapmaq: 

boyamaq. suvamaq. - yazı çapmaq: kitab basmaq. 1. nərsəni 

nərsiyə qoşmaq, qatmaq, keçirtmək. qaçmaq. qaçırtmaq. 

qovuşmaq. çatmaq. - gözünə qan çapıbdı. - soğan gözümə 

çapdı. - gözümə bir çapmır: görünmür. qan başına çapdı: 

qan başına çıxdı, dəli oldu, qızdı. - ağzından çapdı: sözünü 

kəsdi. 1. ayırmaq. qazmaq. oymaq. açmaq. biçmək. 

kəsmək. - çəpikçi: biçər. biçən. çapalyan. - çəpişlik ot: qolay 

kəsilən. biçilən ot. - onun boynun çapdılar. 1. yağmaq. 

yağılamaq. yağmalamaq. çapul edmək. çapğın edmək ( 

> şəbixu zədən (fars)). hücum. saldırmaq. atılmaq. qaqmaq. 1. 

örtmək. qapatmaq. - yamçını çapa yat. 1. ( ç < > s ) 

sapmaq. ütmək. ütkəzmək. ötkəzmək. keçirmək. 
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girdirmək. giritmək. 1. aparmaq. götürmək. qoparmaq. 

aşırmaq. çalmaq. 1.çappullamaq. çapqamaq. qazaqmaq. 

oğurluq edmək. hırsızlıq edmək. qarammaq. qıramaq. 

yol kəsmək. qıyınçılığa çıxmaq. talamaq. talanlamaq. 

yonmaq. vurmaq. qırmaq. yağmalamaq. taraclamaq. 

tavuşmaq. sıçramaq. atılmaq. pat pat yerimək. iticə 

sallanıb gedmək. 1. qaçmaq. qoşmaq. 1. yabmaq. 

örtmək. qapatmaq. 1. çapışmaq. vurmaq. cummaq. 

yügürmək. həmlə edmək. - it qurda çapdı. - qurd qoyuna 

çapdı. 1. boyun vurmaq, üzmək. 1. çimmək. suya 

çırpınmaq, təpinmək. yuğunmaq. üzmək. - yeddidə bir, 

suya çapın: çimin. 1. boyamaq. - bayram qabağı evi çapdıq.  

- yavqa yabın: savaş yapın. 

- avuzuna çapmaq: ağzından vurmaq. sözünü kəsmək.  

- qan çabmaq: qan oturması.  

- qanı başına çapmaq: çox qızmaq. çox hiddətlənmək.  

- suvuq çapmaq: soğuq almaq.  

- o yolnu engişqə çabadı: o yoldan aşağı qaçır.  

- qözümə qan çapdı: gözümə qan oturdu.  

- peç başına çabqandı: ocaqtaki kömürdən zəhərləndi.  
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- canlarına suvuq çabıb avrudu: soğuq alqınlığından xəsdə 

oldu.  

- soğan qözümə çapdı: soğan gözümü yaşarttı. 

çapman  çəkmən. çaqman. yamğurluq. yağmır.  

çapoq  çaboq. < çapıq. - çapa - çapa. qaça - qaça.  

çappul  çapar. qazaqçı. hırsız. oğru. qaraman. qıraman.  

çappullamaq  çapmaq. qazaqmaq. oğurluq edmək. hırsızlıq edmək. 

qarammaq. qıramaq. yol kəsmək. qıyınçılığa çıxmaq.  

çapr  çart çat. çar. çarp. yol. oğ < > uğ.  

çaprab  çapqın. iti. havırlı. kəsgin soğuk. ayaz. qalabalıq.  

çapraq  1.şapraq. çapaq. çapıq. örtük. 1.(ç < > y ). yapraq. - 

çapraq axıv: axımı: xəzan. 

- çapraq ağmaq: yapraq tökülməsi.  

- çapraq ağuv: yapraq tökümü.  

- çapraq iymək: yapraqlanmaq. yapraq çıxarmaq.  

- dirək lər çapraq aqızadıla: ağaclar yapraq tökürlar.  

- çapraq axqan: sonyazda ağacların yapraq tökməsi. 

çapraqlamaq  (ç < > y ). yapraqlamaq.  

çapramaq  ( ç < > y ) yaparaq açmaq.  

- dirək yapradı: ağac yaparaqlandı.  
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çapraş  çapraz. 1. bir birinə çapan. qarışıq. 1. şaşa. şaşı. çapıq. 

çeri. 1. çarpaz. çatras. haçavarı. haçvarı.  

çapraşmaq  çəprəşmək. 1. çaprazmaq. əğri çıxışmaq. birbirində 

oturmamaq. 1. birlikdə qaçmaq.  

çapraylı  diksindirici. iğrənc. pis.  

çapraz  çapraş. ( paç < metatez > çap < metatez > çar). 1.çarpaz. paçarz. 

çarpıq. ata. atanağ. xaç. çalaq. çaqla. çaqal. 1.qıyıl. əğri. 

södəgəy. yatay. södək. yatay.  

çaprazlamaq  dərəkləmək. taraqlamaq. örmək. birbirinə geçirmək.  

çaprazlamasında  södəgəyinə. eninə.  

çaprazmaq  çapraşmaq: çəprəşmək. əğri çıxışmaq. birbirində 

oturmamaq.  

çaprıq  bir tərəfə çarpılmış. çolaq. çulquy.  

çaprıqmaq  çəprikmək. ( < çap). sərpikmək. püsgürmək.  

çaprız  çaparız. tolaş. dolaş. dolaşıq.  

çapsal  çevik. çəbdəs. çəpləş. çalbər. çalabər. çalışan. çalağan. 

sever.  

çapsamaq  üzmək istəmək.  

çapsan  çabuq. - çapsanraq: bir az hızlı. biraz çabıq. - çapsanlıq: 

tələsik.  
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çapsanılmaq  tələsmək.  

çapsanlatmaq  hızlandırmaq.  

çapsanlıq  tələsik.  

çapsöz  çəp gəp: kinayə. - çap sözləri yığışdırın.  

çapştırı  ilinti. ilişdirmə. tutturma. çattırma. iki tikəni birbirinə 

yapışdırma.  

çaptalamaq  carlamaq. ilan edmək. çağırmaq.  

çaptı  qaçan. qoşan. səğirtən.  

çaptıq çapdıq. bax > yapdıq.  

çaptırma çapdırma. çarpdırma. çaldırma. qapdırma.  

çaptırmaq  1. açmaq. oydurmaq. 1. qaçdırmaq. 1. qoşdurmaq. 

yapıdırmaq. 1. sıqırmaq. yorqalatmaq. yügürtmək. 

qaçtırmaq.  

çaptırmaq  1.qaçıtmaq. çapıtmaq. 1.qovuşdurmaq. çatışdırmaq. 

qazdırmaq. oydurmaq. açtırmaq.  

çaptuq  çaptuğ. ünlü. çox tanınan.  

çaptuq çapduq. ( < çapmaq: çatmaq. bağlamaq. qoymaq). 1. 

orunduq. otraq aracları (yəhər). coşın. çul. çulqa. barlaq. 

licam. lüqam. qoşu. taqım. taxım. ev nərsələri. 1. çapqaq. 

son.  
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çapturmaq  1. saldırmaq. üzərinə cummaq. - it kişiyə çapıtdı. 1. suda 

üzdürmək. çimdirmək. çap deyim səsləndirmək. - o əlin 

suda çapdırdı. 1. nərsəni suvamaq. boyamaq. bulamaq. 

çamırla sıvatmaq. - o evin çapdırdı. 1. vurdurmaq. 

çapmaq. çapışdırmaq. boyun vurdurmaq. üzmək. - bəy 

onu boynun çapturdu. 

çapu  çaba. 1. iti gediş. ( > zapu (rus)). 1. biçmə. oruv. çapıv. 1. 

dənəcıq. zərrə. 1. yeni yağmış qar. çisələyən yağmur.  

- yapulamaq: çisələmək.  

çapuc  çapuq. yapuq. örtü.  

- orun çapuv: çarşab.  

- tərəzə çapuv: pərdə.  

çapuq  çalpa. çabuq. 1. sapuq. subay. atlı. salt. saltər. subay. 

çalıq. iti. səriən. 1. çıbay. yara. cırıq. yarıq. 1. batağlıq. 

çamrul. layqa. 1. əğri. bükrü. 1. ətək. təmən > damən. 

geyimləin qırağı. 1. çapsan. çapan. çaba gösterən. 

çabalayan. - çabuq çapuq: qaça qaça. - çapsanraq: bir az 

hızlı. biraz çabıq. 1. iti. avşar. ütqür. ötgür. iti. hızlı. səri. 1. 

şabuq. şəbüq tez. yeyin. 
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- çabuq qızan: tezmə. canı ağzında. qızıp çəkip gedən.  

- parçada olan enli yol, çubuq, çapuq: sopa.  

çapuq  yapqu. apuq. apqu. 1. titik. çalağ. iti. 1. hazır. anuq. 1. 

çiriklərin taxındıği bəzək. pülək. pilək.  

çapuq  yapuq. 1. örtük. at coşuni. 1. püləkçə. pilək. bəzək olaraq 

yapışdırılmış. 1. böyük aba. yenqsiz cul. kəpəng. 

yapıncaq. basturuq. yağmurluq. uzun gəbə. 1. yapı. dağ 

ətəyi.  

çapuqma  tələsmə. ivəkinlik. ivədilik. əcələ.  

çapul  1. (dağıdıb, qənimət almaq amacı ilə olan cumuş, hicum). 

yəğma. axın. ilğar. qarət. sarqıntı. sataşma. təər'üz. 

təəddi. təcavüz. 1. ilqar. yağma. basqın. həmlə. tarac. 

dağıtma. oğurlama. vuran. saldıran. alıp götürən. - çapul 

ivərmək: çapılçı göndərmək. 1. ayağqabı. - qabaralı çapıl: 

çivili ayağqabı. 1. talavul. dalavul. talavur. yağma. soyqun.  

çapur  çalıt ( > cəld (fars)). sabıq. çapıq. təkəmiş. təkişi. təkimşi. 

təkimişi. tez. iti. bat. bət.  

çapuşək  uçuq. çıfqan. dümbəl. kor çiban. qabarcuq. abilə.  

çaput 1. buşduq. bukduq. paçavra. 1. çapğut. döşək. palaz. 

şiltə.  
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çapüq  çabük. bat. hızlıca. ün. şöhrət. qudrət. etkili.  

çapür  çapar. çabük. sapük. səbük. alqur. alğır. alıcı. iti. yeyin.  

çar çarmıq  çır çırmıq. qor qoduq. çoluq cocuq. uşaq muşaq.  

çar  1. < > (yar. yır. car. cır. çır). alaca. - çar toyuq: alaca toyuq. 

1. çat. çarp. çart (çapr). yol. oğ < > uğ.  

çara  {çarav. yarav { 1 < ( ç < > y < yar. yaraq)}. {1) metatez < açar. 

1) metatez < araç. çatar}. keçir. yol. qolay. tədbir. - qolayına 

baxmaq. - çara düşünmək: tənqlənmək. düşünmək. - çara 

düşünmək: tüşünmək. tənqlənmək. 1. < metatez > açar. 1. 

yaraşa. yardım. umar. qaraçat. ilac. araç. taxal. çıxış 

yolu. dərman. bağım. otama. çözüm. im. çıxış. imkan. 

tədavi. 1. əməl. qura. qural. səriştə. 1. yara. yarqa: ışıq. 1. 

kərə. qara. böyük tabaq. - çarabet: tabaq üzlü. geniş üzlü. 

1. qut. - çarasız: qutsuz. yaraqsız. 1. çıxar. çözüm. imkan. 

uyqunluq. oruq. 1. heyvan qarnının tüksüz yeri. çıxar. 1. 

çarə. buluq. bulaq. armana. armandərman. - çarə 

tapmaq: buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq. dərmanlamaq. 1. 

yara. (yara sözündə iki qarşıt anlam var:1. bütünlüyün 

yarılması, incinməsəi, əzilməsi. 1. bir bütünün, bağlının 

açılması, yaraq, ışıq bulması). 1. böyük, geniş tabaq.  
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- çara - çara salmaq: yaralanmaq.  

- çarasına qatılmaq: gırtlağına yapışmaq.  

çarabet  yarabet. geniş yüzlü. tombul üzli.  

çaraq 1. şad. saz. sevincək. məmnun. xurrəm.1. dayaq. yaraq. 

dirək. dəsdək. - sınıq duvarı çaraqla: dirə qoy.  

çaraqlamaq 1. parıldamaq (uldluz kimi). görünüb qeyb olmaq.1. 

dayaqlamaq. yaraqlamaq. dirəkləmək. dəsdəkləmək.  

çaramaq 1. dolandırmaq. idarə edmək. başını çaramaq: öz başını 

dolandırmaq. 1. yaramaq. açığlıq tapmaq. faydalı olmaq.  

- gönlünə çaramaq: məmnun edmək. məmnun bıraqmaq.  

çaran  yolyoruq. yerləti. anlatı. ilə. öğüş. aldı. aldıq. önəri. 

öngəri. pişnəhad.  

çaray  azıq. yemək. yədək (yetək).  

çarayıb  şarayıb. utanc. ayıb. qusur. əksik.  

çarayıblamaq  şarayıblamaq. ləkələmək. kötülənmək. aşağılamaq.  

çarçaq  yorqun.  

çarçamaq  çərçəmək. yorqunmaq. yorulmaq. tövşəmək. təvşəmək. 

için için ötmək. ləhləmək.  

çarçatmaq 1. çərçətmək. yorqutmaq. yormaq. 1. bayındırmaq. döğüb 

əzib bayındırmaq. qalavlanıb qalayazmaq.  
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çarçaymaq  yaryaymaq. yorulmaq.  

- dağlarda köp yürüb çarçaydım: dağlarda çox yürüyüp 

yoruldum.  

çarçayt  yormaq.  

- atnı pək çapdırıb çarçaytma: atı çox qoşturub yorma.  

çarçub  < çarçıva. çatarka. çatalka.  

çarçubə  < çər + çevrə.  

çarçur  abur cubur. xarp xarp. - çarçur yemək: əlinə keçəni 

yemək. bir nərsə buraxmamaq.  

çarçuva  1. < çapçuva. çabçuva. çalçuva (el ağzında ). 1. yanbaş. 

qapdal. böyür. begin. bevir.  

çarə  1. bax > çara. 1. taqal. imkan.  

çarəsiz  badarsız. ümitsiz. qaçınılmaz. vacib. işanqısız. ümitsiz. 

tüngülüvlü. ümitsiz.  

çarəsizlik  baramta. gücsüzlük. ümitsizlik.  

çarəsizliktən  badarsızdan. icbarla. məcburi.  

çarx  1. < çəkək. çıkık. çıkırık. çəkməyə yaran arac. (? < çığrıq) 

(çıxır. circus. circa (qırek). kırixos (sanskırit)). 1. çaqrıq. çıqrıq. 

çəvgə. çəvirgə. dolab. döndərmə. 1. çərx. çevri. çəvri. 

çağrı. çevrilən, fırlanan nə. - çağrı çevrildi. 1. ələməgə. 
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cəhrə. dolab. iplik əğirmək, sarmaq aracı. dayaqlanmış 

bir oxun çevrəsinə ağıllanmış neçə çubuğu olan doğalaq. 

1. təkərlək.  

- çarqı soluna aylanğan: işləri kötü gedən.  

- çarqı onquna aylanğan: işləri yolunda gedən. 

- çıqırıqçı çarxı: dartura.  

- dolab. dolanan, dönər çarx, ki quyudan su almağa yarar: 

dəzgah. çığrıq. dilab. dolab. sağız. sağya. dilab.  

- əğirmə çarxı: qullab.  

çarxana  < > çatqana < > çatanaq. tarama. darama. cədvəl. 

müşəbbək.  

çarıq  1. (1. < sar. sarıq. 1. < yarıq. çanaq kimi. ayağı yerləşigi). 

incə dəridən çizmə. qabaş. papış. ayağqab. dərlik ( < > 

tərlik). 1. < > yarıq. 1. çapba. ayağqabı. qabaş. ayağqabı. 

tərlik. qamu. ayağqabı. incə dəridən çizmə. 1. çaruq. 

püstal. çustal. çust.  

çarıq  çərik. yarıq. kərik. (1 < saruq. sarmaq. 1 < çağur. sağur: 

dəri. 1 < çaqruq: çaqmaq: taxmaq). 1. edlik. yetlik.  

- bıstır çarıq: tərlik.  
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- çərgəs çarıq: düğər çarıq qaba dəridən çizmə.  

- qumuq çarıq: sərt dabanlı çizmə. 

çarılçıq  < > yarıq. geniş açıq. açığlıq. - çarılçıq qapı.  

çarımaq  < > yarıqlamaq. açmaq.  

çarışta çarışda. çıxar yolu. yol. çara. arac. ərək. ilgic. bağlantı. 

təchizat. məlzəmələr. - bilin çarışdalı: elm yoluyla. - 

qorunaq çarışdaları: savınma yaraqları.  

çarıv  bax > çarıq.  

çarqa  çərqə. çaqra. çağar. 1. fəvvarə. fışqırıq. 1. sayqı. hörmət. 

əzəmət. 1. ölçü. miqdar. qədər. 1. kiçik çadır.  

çarqab  çaqbar. 1. çadır. 1. çadra. başörtü.  

çarqacı  1. baş. otaq başı. yasaqcı başı. çarkacı. subaşı. baş 

çavuş. baş çukadar. 1. pişahəng.  

çarqamaq  fırlamaq. (çarxaci: fırlatan).  

çarqantaq çarqandaq. çuxurlu. əngəbəli yer.  

çarqat  ( < çat). çatraq. çətir. çatrat. çatra.  

çarqmaq  güzəran. yaşam.  

çarlamaq  1. yarlamaq. yalanlamaq. yadsımaq. qarşı qoymaq. 

rədd edmək. inkar edmək. 1. tüfəğin od almaması. 
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tüfəğin patlamaması.  

- çarlaqan işqoq tüz urur: od almayan tüfək doğru vurur.  

çarlaşmaq  ağlaşmaq. bağrışmaq. kükrəmək.  

çarlatmaq  cırlatmaq. ağlatmaq.  

çarlav  1. e‟tiraz. rəd. rədd edmə. 1. yarlav. etiraz. rədd edmə.  

çarmaqun  görəvli. görəvləndirilmiş. buyruqlu. əmir almış.  

çarmamaq  çırmamaq. çəmrəmək. bükmək. qətləmək. yığmaq. 

toxumaq.  

çarmıx  gərgi. kəriz. qayış. işkəncə aracı.  

çarp  çarpa. təxdə. - taxdabuz: çarpabuz. - taxdadaş: taxdaqaya: 

çarpadaş: çarpqaya.  

çarpa  çarp. təxdə. - taxdabuz: çarpabuz. - taxdadaş: taxdaqaya: 

çarpa daş: çarpqaya.  

çarpan  calib (fars). çalıb. çalpan.  

çarpaya  (< > çarpaq < > çapaq.). çatı. çatraz. çatyapa. çatalqa. 

çalqata. çaltaqa. çataya. çatala.  

çarpaz  { < çarp. çap. çarpmaq. çapramaq). ( paç < metatez > çap < 

metatez > çar). çapraz. paçarz}. 1. çapraz. çatras. haçavarı. 

haçvarı. 1. qarışıq. 1. çaparız. çapraşıq. vurqun. güc. 1. 

çaldiyin. əğri.  
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çarpazmaq  çarpılmaq. əğilmək. meyillənmək. çevrilmək. bükülmək.  

çarpı  çırpı. ( < çarpmaq). 1. uru ( < vurmaq). sarı ( < sarmaq). salı 

( < salmaq). örtü. 1. şuar. 1. çarpıt. ziyan. zərər. 1. çərtik. 

aksent. çaldιrι. basιm. 1. vurulan, örtülən, çarpılan nərsə. 

uru. talqaq. dalğaq. örtük. paltar. 1. yarpı. zərər.  

çarpıcı  çıldıraçı. çıldırmaçı. çalıcı. çalğuçi. düzən.  

çarpıq  < çapıq. çaprıq. 1. sınmış. dəngəsi bozqun. düzlüyü 

itirmiş. əyrilmiş. yana yatmış. qıyşıq. qaqşıq. büzük. 1. 

çapıq. qılınc. əğri. - qılıc bacaq. 1. çapraz. ata. atanağ. 

xaç. çalaq. çaqla. çaqal. - çarpıq bacaq: qılıc bacaq: əğri 

bacaq. 1. baymaq. baymıq. ayağlarını əğri basan. yantaq. 

əğri. 1. əğri büğrü: qamqı. qamıq. - çarpıq üzlü: qamqı 

yüzlük.  

çarpılmaq  - bir yana çarpılmaq: qaçıqmaq.  

çarpılmaq  çarpazmaq. əğilmək. meyillənmək. çevrilmək. bükülmək.  

çarpılmaq  əğrilmək. qamqırmaq.  

çarpım  1. çarpının düşümü, hasılı. hesabda zərbin hasılı. 1. 

zərb.  

çarpımaq  yarpımaq. zərər görmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çarpınma  çarpıntı. səqirmə. səyirmə. səqrim. atma. hopma. - ürək 

səqrimi: ürək çarpıntısı. - göz sıqrimi: göz atması.  

çarpınmaq  çanmaq. çalmaq. çanbırmaq.  

çarpıntı  1. coşqu. cəzbə. vəcd. qanıt. əsrim. əsrəm. həyəcan. 1. 

coşqun. əsrimə. daşqınlıq. odlu. fanatizm. iştəri. 1. 

çarpınma. səqirmə. səyirmə. səqrim. atma. hopma. - ürək 

səqrimi: ürək çarpıntısı. - göz sıqrimi: göz atması.  

çarpış  urma. zərbə.  

çarpışma  savaş. qovala qaşdı. qaçut. qavqa. sıqış. itişmə.  

çarpışmaq  toqışmaq. toquşmaq. toxuşmaq. 1. qapışmaq. çapışmaq: 

qavışmaq. qalıtışmaq: savaş a qalxmaq. vuruşmaq. 1. 

savaşmaq. çalpaşmaq. vuruşmaq. toquşmaq. toqışmaq. 

döğüşmək. dövmək. vurmaq. toxumaq. toxunmaq. 

toqımaq. dövülərək sərtləşdirmək. götürmək, batırmaq. 

mücadələ edmək. 1. salımlaşmaq. saldırışmaq. 

düşüşmək. savaşmaq. 

çarpıt  bax > çapqut. ( < çap).  

çarpıtma  əğmə. endirmə. meyillədirmə.  

çarpıtmaq  1. çarpıq yapmaq. talqıtmaq. tilqatmaq. nərsənin arasına 

dil, dal soxmaq. işi qeciktirmək. yüklə ip arasına ağac 
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parçası qoyaraq yükü düzəltmək üçün büküb, sıxmaq. 1. 

əğmək. bükmək. əğritmək. əğib bükmək. 1. yarpıtmaq. 

zərər vermək.  

çarpıvlı  yarpıvlı. 1. zərərli. 1. kötü. talehsiz.  

çarplıq  dartıqlıq. əğrilıq. əğiklik.  

çarpma  1. çatma. sədmə. vurma. - gəmi sədmiyə uğradi. - görüm 

səni sədmiyə uğrayasın. 1. oynama. zərəban.  

- bir yerə çarpma: bir yerə vurma: bir yerə əks edmə.  

çarpmaq  1. sezrilmək. sıdrılmaq. sızrılmaq. sıyrılmaq. dəğmək. 

görüşmək. 1. avrımaq. oğramaq. oğmaq. qıvırmaq. qıyı 

vermək. 1. çalmaq. taldurmaq. dalunlamaq. 1. çalpımaq. 

vurmaq. türtülmək. taxılmaq. vurmaq. təpmək. təbmək. 1. 

çalpmaq. çapmaq. basmaq. qaqmaq. vurmaq. 

qoparmaq. 1. sıvamaq. çoxatma. sıxışdırma. sürmək. 

bulaştırmaq. 

- günəş çarpmaq: günəş vurmaq. günəş keçmək: günəş 

etgiləyib xəsdə edməsi.  

çarptırma çarpdırma. çapdırma. çaldırma. qapdırma.  
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çarpuq  yanğsı. yansı. əğri. yanpuri.  

- yan yerimək: yanğsımaq. çarpuq yerimək.  

- çox əğri büğrü, çarpuq. yanğabuc.  

çarpuri  çampuri. yanbüri. yanpuri. əğribüğri. yenkəc kimi.  

çarputmaq  çalqutmaq. uçurtmaq. uçurtmaq. uçlatmaq. yeyin 

götürmək. göttürmək.  

çars çars  səs göstərən sözləm. - çars çars vurmaq: çat çat dövmək.  

çarşab  orun yapıv.  

çarşana  omuzlaq: genq. yassı. çiğinli. əğinli. gərişi ullağan. 

gərdənlək.  

çarşı  (1 < carlamaq. 1 < ( ç < > y ) < yarşı ( < yarış < yarmaq: 

malları açıb, yarıb, tutuşdurub dəğərləndirilən yer. 1 < qarsı. 

karsı. ) carlayıb, alış veriş yeri. ( < sərmək). səriş yeri)alış 

satış üçün sərilən sərgi. üsdü örtülü, kərpiçlə hörülmüş 

bazar. örtü. sarılmış örtülü yer. - çarşı ağası: bazar başı. 

müfəttiş. - xərmən çarşısı: (1. saplı buğdanın döğmək üçün 

yerə səriməsi. 1. malın toplu, xırdalı satılan yeri. ). 1. yarşı. 

bazar. yarış yeri.  

- qapalı qapılı çarşıda olan tükan: hücrə. hicrə. dilab. dolab. 

- qızıl bazarında (bəcistanda) bir dolabı var.  
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çarşılamaq  açıb yaymaq.  

çarşov  1. bağ. buxca. 1. boğmaça. boğça. buğça. bağlı. çarşov. 

böyük çadır. yataq bağlısı.  

çart  1. ( ç < > y ) yart. parça. - bizim onda bir çart alğumuz var: 

tələbimiz var. - çart çurt: hər nərsənin ufağı, töküntusü, sınığı. 

1. (çapr). çarp. çar. çat. yol. oğ < > uğ. 1. şart. açıq. 

açıqça. sərih. - çart qurt: yart qurt. yarım yamalaq.  

çartaq  çatılmış. çataq. çərtək.  

çartaq  çatraq. tarım. darım. günbəd. qubbə. göy.  

çartaq çardağ. metatez < çat. 1. < çatı. çatlaq. çatılmış. çatraq. 

çatrat. çatrat. çətir. dam. qolayca, yüngül yapılmış, keçəri 

oturaq edinmiş, qalaq, qonaq, yaxud əl altı nərsələri 

qoymaq ötəri yer. öqüzə. salaç. sarlaq. şatır (çatır). üçək. 

səqf. 1. taqca. rəf, dolab. - qabçardağı: qabqacaq qoyulan 

yer. 1. badıç. badaç. badaş. bağdaş. darbəst. çit. 1. 

qamıştan, tikəndən yapılmış duvar. 1. kəpə. qaqra. 

külübə. külbə. ev. alaçuq. baraq. 1. örti. çatı. sayavan. 1. 

salaş. sundurma. 1. yardağ. qaqıra. sundurma. 

sundurma. qaşpaq. hanqar. tügərliq. dügerliq. sundurma. 

çatı arası. tavan arası.  
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- çardaq üy: çatı arası. çatı qatı.  

- çardaq bulutlar: yeryüzünə yaxın bulutlar. aşağıdaki basıx 

bulutlar. 

çartlaqan  qırıq. dəlik.  

- çələkni çartlaqanı bardı: kovanın dəliği var.  

- göy çartlaqan: göy gürültüsü.  

- ot çartlaqan: qıvılcım.  

- çartlaqan nartüq: patlamış məkə.  

çartlamaq  yartlamaq. 1. çatlanmaq. atmaq. 1. çatırdamaq. 1. 

sıçramaq. fırlanmaq. 1. gözdən itmək. 1. fışqırmaq. 1. 

parlamaq. od püsgürməyə başlamaq. təpəsi atmaq. 

öfgələnmək.  

- çartlab söyləşmək: öfgəli qonuşmaq.  

- savutnun boyavu çartlaqandı: tabağın boyası atmış.  

- otnu qösəvləri çartlaydıla: odun közləri çatırdır.  

- qan çartladı: qan fışqırdı.  

çartlavuq  çiban.  

- çartlavuq nartüq: cin mısırl.  

çartmaq  çertmək. çərt.  
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çaruq  1. çarıq. ayaxqabı. - yazaq atı, çaruq, güci, azuq: yayanın 

(piyadanın) atı çarıqdı, gücü azıqdır, yeməkdir. 1. çağur. 

sağur. taxaq.  

çaruq  çarıq. püstal. çustal. çust.  

çaruqlamaq  çarıqlamaq.  

çaruqlanmaq  çarıqlanmaq.  

çarun  (run < metatez > nar) çinar aqacı. çünük. şünük.  

çarvuq  çatruğ > çahar mix - çarvuğa, çatruğa çəkmək: xaça 

gərmək.  

ças  (1 < saç: im. bəlirti. iz, işarə bəllətən davranış, söz. ( < 

saçmaq: çıxarmaq. göstərmək) (1 < yas: sayqı. bağış. 

rəhmət. qayda. qanun. ) səlam. - çaslamaq: çasvermək: 

yaslamaq: səlamlamaq. - ças qoğzamaq: ordu səlamı, 

xoşgördümü. orduda əli qoğzamaqla.  

çasavoy  saqçı. qaravul. gözətçi. keşikçi.  

çasqı  fincan.  

çaslavul  çasavay. yasavul. qanun güdükcüsü. keşikçi. - çasavay 

çalışmaq: keşikçi dəğişmək. - çasavay qoymaq: keşikçi 

tikmək. - yaraqlı yasavul: silahlı.  
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çaslı  < saç. (saçlı: çıxarlı). yüksək. gur. güclü. kəsgin. - saçlı 

səs: gur səs. - saçlı gülmək: saça saça, uca səslə gülmək. - 

saçlı gəp: uca səslə qonuşmaq.  

çastut  < saçtol. bir saniyədə saçım, titrəşim sayı.  

çaş baş  başsız ayağsız. qarşı qurşı. baş göt.  

çaş  çaş. 1. xırvar. xırbar. xərmən. tüdə. ağuş. yığın. küm. 

koma. 1. qayuq. qayğı. iztirab. 1. çağ. dolu. tüdə. xərmən. 

təl. kom. izdiham. şuluqluq. 1. şaşı. qılqıy. 1. yaş. yəş. 

yeş. göy daş. firuzə.  

çaşaq  qorxaq. ödlək. dabansız.  

çaşbayın  dartara. darmadağın. tarmatağın.  

çaşı  saçı. şaşı. 1. çeri. gözi qışıq. gözləri yerində düz 

olmayan. 1. qıncır. qıymac. çeri. 1. alagöz. xirə. 

çaşıq  şaşıq. 1. sapıq. çapıq. avlaq. iğfal olunmuş. münhərif. 1. 

dağınıq. düzənsiz. 1. yazıq. azıq. yoz. axmaq.  

çaşıqmaq çaşığmaq. caymaq. çaşqınmaq. tayılmaq. taymaq. 

burulmaq. büdrəmək.  

çaşınmaq  sapınmaq. ayarmaq. ayrılmaq. açılmaq. azmaq. 

yoluzmaq.  
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çaşır  ( < çək). 1. şaş. çəkir. çəkşir. şaşır. 1. salqaraçı. qaraçı. 

kərəçi. qara çalan. yalığar. yazqarçı. çaxan. çaqıç. 

iftiraçı. 1. çadır. çaçır. çatır.  

çaşırıq düşürüq  çayşık çüyşük. əğri büğrü.  

çaşırıq  çayşık. əyri ayağ. paytaq.  

çaşırınlıq  yaşırınlık. məhrumiyyət.  

çaşırmaq  saçırmaq. 1. suçlamaq. ləkə sürmək. arapozmaq. 

ortalığı pozmaq. ayırmaq. iftira vurmaq. 1. dağıtmaq. 

altüst eləmək. 1. özün itirmək. 1. yatırmaq. uzanmaq. 1. 

özünü itirmək. şaşırmaq. saçmaq. yaymaq. pərişan 

olmaq. dağıtmaq. dəğişmək. 

çaşıt  < çək. çəkmək. ayırmaq. bölmək. türlən. dəğişik.  

çaşqa  1. bəbək. yavru. 1. yarıq. açıq yer. ərsə. tarla.  

çaşqal  (ç < > k ) kəşgül. ( < kav) çanaq. çömlək.  

çaşqın  şaşqın. 1. kül. budala. dəli. cinli. axmaq. qanmaz. boşaq. 

budala. 1. səfeh ( < səpək < sapaq) saçaq.  

çaşqınmaq  caymaq. çaşığmaq. tayılmaq. taymaq. burulmaq. 

büdrəmək.  

çınqıraq çınğıraq. cocuq oyunçağı.  

çınqırov - çınqırovli ilan: çınğıraqlayan: mari zəngi.  
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çınqırtı  kəskin, kəsik səs: çığırtı.  

çınlaq  çığıraqlı.  

çınlamaq  səs vermək.  

ç  ç <> t. - çalmaq: talamaq:  

ça  1. ( < > cə < > əş < (. < > d ) > dəş < > daş). əşitlik simgəsi, 

əlaməti. - türkcə. ərəbcə. 1. çal. ağarmış. - ça saçlı: çal 

saqqal. - ça toxu: çal toyuq. 1. bənzətmə ilgəci.  

çaba  - çabadan, qeyrətdən düşmək: asnağırmaq. asnağışmaq. 

işdən qaçınmaq. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).  

çaba  çapa. ( < çapmaq). çapışma. 1.güc. qaldırı. gərmik. 

qeyrət. damar. uğraşma. çalışma. sə'y. uğraşma. uğraş. 

çəkiş. çəkişmə. çalış. çalışma. 1. mucadilə. 1. mucahidət. 

- çaba göstərmək: qeyrət edmək.sə'y.  

- işə çaba göstərməmək: sürüncəmə bıraqmaq. 

- çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək: dirsək çürütmək. 

sümük sındırmaq. sinsimək. zəhmət çəkmək.  

- qeyrət, çaba, muqavimət göstərmək. cidamaq. dürülmək. 

qatlanmaq. dürüşmək. duruşmaq ( < durmaq).  

- keçimini sağlama, təyərləmə (təhiyyə edmə) savaşı, 

çabası: boğaz sıxıntısı, dərdi, qavqası. 
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- bir ülgü, amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş: 

qovqa. qavqa.  

çaba  çapa. 1. böləş. bölük. bəxş. 1. müfdə. ucuz. 1. 

nigərançılıq. iztirab. qayğu. 1. sıqınuv. qeyrət. tirnək. 

qeyrət. e'tina. 1. üzənmə. çalqaş.  

çabaq ər  soysuz. mayası pozuq. sütsüz adam.  

çabaq  1.cidam. duruş ( < durmaq). çaba. gərmik. qeyrət. 

muqavimət. 1.çalaq. taşaq.ustal. zirək. 

çabaq  çapaq. çalağ. çapar. çapqar. yürüq. yürük. yüqrük. 

qoşuq. qaçuq.  

çabaqı  yapağı. qoyun yünü.  

- çabağı arıt: tük tökmək. tük dəğişdirmək.  

- çabağı arıtqan it: uyuz it. tüləri tökülmüş it.  

çabaqlı  1. ( < çapılmış). tükləri tökülmüş. 1. sapaqlı. yapaqlı. 

uzun tüklü.  

- çabaqlı tay da yazqa çıqsa, at bolur: tükləri tökülmüş tay 

da yaza çıqsa at olur.  

çabalaq  çapalaq. qıpırdaq. təprəşik. mütəhərrik.  

çabalama  çalışma.  
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çabalamaq  1. çalalamaq. çalaqlamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. 

qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək. 1. çablamaq. 

çapalamaq. çaplamaq. çabamaq. çalışmaq. qoçlanmaq. 

təprəşmək. qıpırdanmaq. qıpırdamaq. cəhd, qeyrət 

edmək. didinmək. çalışmaq. ivmək. 1. boşuna, sonucsuz 

çalışmaq. 1.devinmək. divilmək. dığrılmaq. döğünmək. 

döğrünmək. toğalanmaq. uğraşmaq. didinmək. 

sürünmək.1.dəprəmək. təprəmək. sarsırdamaq. 

salsırdamaq. qımıldamaq. hərəkət edmək. 1.uğraşmaq. 

çalışmaq. qeyrət edmək. 1.çırpınmaq. 1.çalbınmaq. 

çırpınmaq. dalbınmaq. 1.əl çalmaq. qoşuşmaq. can 

atmaq.  

- yapmaya çabalamaq: qeyrətlənmək qayrıqlanmaq.  

- bir iş üçün çabalamaq, çalışmaq, çalğışmaq: güdmək. - o 

öz işin güdür. 

çabalamaq 1. çaplamaq. təprənmək. çalqışmaq. çalışmaq. 

çağlaşmaq. uzalmaq. 1. oynamaq. əməkləmək. 

çalışmaq. üzənmək. çalışmaq. can atmaq. hazırlanmaq. 
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- quş yavrusu uçmağa üzənir. 1. özənmək. talaşmaq. 

dalaşmaq. qeyrət edmək. qazanmaq. qeyrətlənmək. 

çalışmaq. tirməşmək. qeyrət edmək. 1. talbımaq. 

talaşlanmaq. dirənmək.  

- arxa üsdə yatıb iki yana çabalamaq: çırpınıb durmaq: 

təpələnmək. 

çabalan  çıbalan. oynama.  

çabalanmaq  1.çırpınmaq. dəbələnmək. dəbərcələnmək. 1. ələyaq 

vurmaq. çırpınmaq. 1. kötü durumdan qurtulmaya 

çalışmaq. 1.çıbalanmaq. oynamaq. 

çabalaşmaq  çalbalaşmaq. çalpaçaqlaşmaq. dalaşıqmaq. tələsikmək. 

əlbədəşmək. əlbələşmək.  

çabalatmaq  1.boşuna uğratmaq, oyalatmaq. 1.uğraştırmaq. 

çalışdırmaq. qeyrətləndirmək. 

çabalayış  çırpınış.  

çabamaq  1.çabalamaq. çalışmaq. qoçlanmaq. 1.çalışmaq. 

təşəbbüs edmək.  

çaban  qaltan. qalqıtan. qalxan. sıçrayan.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çabasız  (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. yufadan. 

qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çuvaldan. xəznədən. 

heybədən. əməksiz. zəhmətsiz.  

çabaş  çıbış. taprat. çalqaş. qaynar.  

çabaş  şabaş. səpəş.  

çabdırmaq  qoşturmaq.  

çabıq  çapıq. 1. çabuk. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. sever.sivrik. 

> zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. kurnaz. kurzan. 

qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı. 1.çapqın. çalamıt. çalaq. 

çalıq. çalqıt. saçqın. tündçü. tüdçü. itiçi. saçıq. çaçqın. 

çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. 

evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. fori.1. qayar. 

züvgən. iti.  

- çabıq etgiləyən: çarpıcı. - çarpıcı bir qoşu.  

- çarçabıq: çalçapıq: çox çabıq. tərtələsik. tezcanlıqla.  

- çox çabıq: çalçapıq. çarçabıq. tərtələsik. tezcanlıqla.  

- ələyağına çabıq: sürəkli. sürətli. çalaq. iti. yügürük. 

çevik.ustal. sivir. zirək. zeyrək. atıq.  

- hərnəyə çabıq ısınan: qanı sıcaq. sıcaqqanlı.  
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- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 

qapıqulu.  

çabıq 1. bax > çabuq. 1. tetik. iti. çalağ. işlək. - çox tetik biridir. 1. 

yapıq. örtülü. qapalı.  

çabıq!  çabıq!: çal!. ivdir!. tez!. yeyin!. iti!.  

çabıqlıq  çabuqluq. çapıqlıq. ivinti. ivədi. sürət. hız. əcələ.  

- əl çabıqlığı: 1. əli itilik. ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. 

qaparqanlıq. yaparqanlıq. 1. hoqqabazlıq.  

çabır  yumuşaq dəri çizmə üzərinə geydikləri bir tür çarıq.  

- yoxar çabır: yumuşaq dəridən çarıq.  

- çabır bav qısqan: ərkək.  

- çabır qulaq: çarığın yanındaki tutacaq qısım.  

- çabır oltanqa yaramaqan: işə yaramaz. beş para edməz 

kişi.  

- çabır salam: çarığın dabanına qoyulan quru ot. saman.  

çabışmaq  qoşuşmaq. yapışmaq.  

çabqıç  çalışqan.  

çabqın  əşqin ilə dörtnal arası at qoşusu.  

çablamaq  çabalamaq. çapalamaq. çaplamaq. cəhd, qeyrət edmək. 

didinmək. çalışmaq. ivmək.  
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çaboksəvar (fars)  çapıksürən. < çapık + sürər.  

çaboq  çabok.çapaq (> səbok (fars)) 

çaboq çabok. çapıq. < çap. (çapmaq). çabış. çabış. (çapak: 

qaçmaq. çapmak).  

çaboqi  çaboki (fars) < çapaki ( < çapmaq). iti.  

çabucacıq  çapuqluqla.  

çabucaq  çapıcaq. qırpadaq. başın. nəqdən. çapıcacıq. tələsik. 

dərhal. həmən. ha birə. durmadan.bir qoşuda. bir qaçıda. 

çabucaq  erləy oquna. həmən. - həmən durdi ayağa.  

çabuq  (s < > ç ) sapuq. sabuq. sapük. səbük. çalağ. çalğan ( > 

çalak (fars)). 1. çalt çapar. çapür. çapıq. bət. bat. qonqur. 

kök. tərlan. çalıt. iti. çalaq. çaldı. acil ( < acı: iti). ötgür. iti. 

alqur. alğır. alıcı. yeyin. oq. ox. tiz. tez. kəsgin. çiqildəm. 

cıdamlı. yaylanğ. çalpaq. çaqlı. yügürük. tünd. çıldam. 

çaldam. yıldam. ildam. qısraq. qıstaq. qıvraq. 1. cürüq. 

yürük. sürətli. hızlı. səri. canlı. çevik. həmən. qısqa. qısa. 

qızıc. hızlı. hərəkətli. coşqun. tərq. hızlı. sürətli. tezinləy. 

həmən. yengil. qozaba. tələsik. əcələ. tirmən. iti. - çabuq 

davranmaq: tələsmək. əcələ edmək. silkinmək. 1. şəbüq. 

- parçada olan enli yol, çubuq, çapuq: sopa.  
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- çabuq davranmaq: tezelənmək. hızlanmaq. 

- çabıq çabıq: pat pat. bat bat. bət bət.  

- çabuq çauq: qatraq. tez tez. iti iti. yeyin yeyin. bat bat.  

çabuq  çapıq. 1. çabuk. çabıq. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. 

sever.sivrik. > zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. 

kurnaz. kurzan. qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı. 1.axıcı. 

axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı.ustal. 

sivir. zirək. zeyrək. sever. hərəkətli. 1.çevik. səbok < 

savak < > savuk ( < savan: soğrulan < savmaq: itəmək). 

qayıs. tələsik. basıt. əcələ. çevik. atıq. dərkən. cəld. tez. 

fori. iti. otayaq. yeyin. çevik. cəld < çalt. çaqqan. çəpər. 

usta. əli sulu. cingöz. cin kimi. çalağan. 1.ələyaqlı. 

sürəkli. iti.  

- çabuq cayan: ayran könüllü. oransız. oranşsız. qərarsız. 

- çapıq!: çabuq!: fikirləşmə! oyalanma!. tələs!. durma!.  

- əlinə ayağına çabuk, çapıq: ələyaqlı. coşda.  

- çabuq çabuq: ard arda. tələsikcə. ha birə. durmadan. 

- əlinə çabuq: əli işlək, iti.  

çabuqca  çapçapar. iticə. çalağ.  

çabuqlaçmaq  sürətlənmək.  
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çabuqlamaq  çavuqlamaq. qoşmaq.  

çabuqlanmaq  təlsinmək. tələsmək. əcələ edmək. durmamaq. 

çabuqlaştırmaq  hızlandırmaq. yengillətmək. tezeləndirmək. 

hızlandırmaq. tezləmək. hızlandırmaq.  

çabuqluq  çavuqluq. çeviklik. atıqlıq. çapıqlıq. çabıqlıq. ivinti. ivədi. 

sürət. hız. əcələ. 

çabuqraq  qıvraq. qıstaq.  

çabuv  1. qoşu. 1. saldırı.  

- göytün çabuv: hava saldırısı.  

çabuval  çapavul. çapul. çapavul. çapul. saldırı. hicum. saldırı. 

hicum.  

- çabuvul edmək: saldırmaq. saldırı düzənləmək.  

çabuvçu  çapalçı. qoşuçu.  

çabuvuq  sürətli. hızlı. səri.  

çabüq çabük. bax > çabuq.  

çaç  < saç ( < saçmaq). 1.sapı dənəsi ayrılmış buğda. 1. 

oxçular kəndi. taşkənd. 1. samandan ayrılmış buğda 

yığını. 1. saç. yay. 

çaç  saç.  

- yoqar saç: yumuşaq saç.  
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- saç tıyqıç: saç tükrəvüç: saç bağı.  

- çırpa saç:qıvırcıq saç.  

çaça  1. caca. ilkə. ilkin. ilk cocuq. böyük cocuq. 1. savaş 

baltası. 1. gəmici.  

çaçaq  1. çox. aldan. bol. gen. dərin. uzaq. gey. geyn. astam. 

qalın. 1. saçaq. püsgül.  

- qurt çaça: püsgül.  

çaçaq  saçaq.çandağ. çaldaq.  

çaçaqlamaq  saçaqlamaq. parçalamaq. parça parça edmək.  

çaçaqlı  1. çoxlu. 1. saçaqlı. püsgüllü.  

- saçaqlı yavluq: qırağlı püsgüllü dəsmal, şal.  

çaçal  saçal. çapal. çəpəl (< çap əl). çapol (< çapul qol). çaçqol 

(< çaçuq qol). saçol (< saçuq qol). ələçapıq. əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

çaçamaq  saçamaq.  

çaçar  çağçar ( < çaqmaq). savaşçı. qavqaçı.  

çaçaran  < saçaran. düşük çənə. gəvəzə. çalçın. şarlatan.  

çaçaranlıq  < saçaranlıq. düşük çənəlik. gəvəzəlik. şarlatanlıq.  
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çaçarın  1. çançan. fizul. 1. maraqlı. könüllü. 1. gözləyici. 

güdükçü. gözəksi.  

çaçaymaq  çeçəmək. boğazında qaçmaq.  

çaççaq çaççax.bax > çaxçax.  

çaçelefaes  < çapla. çapal. çalpa. başmaq. ayaqqabı.  

çaçı  < saçı. saç. yay. kaman.  

çaçıq  çaçqın. saçqın. saçıq. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. 

çalaq. çalıq. çalqıt. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. 

evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. 

fori. 

çaçıq  saçıq. dağınaq. dağılmış.  

çaçiqay  sıpa. qoduq. eşək yavrusu.  

çaçıqmaq  çeçiqmək. sözü ağzında qalmaq. tıxanmaq.  

çaçılmaq  saçılmaq. sıçramaq. çatlanmaq.  

- qardoş bişib çaçıraqandı: yeralma pişib çatlamış.  

çaçır  çadır. çaşır. çatır.  

çaçıratmaq  sıçratmaq. çatlatmaq.  

- saçıratqan suvuq: şiddətli ayaz.  

çaçıravuq  saçıravuq. qabarcıq. çiban.  

- suv saçıravuq: su qabaracığı.  
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çaçiy  sıpa. qoduq.  

çaçqın  çaçıq. saçqın. saçıq. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. 

çalaq. çalıq. çalqıt. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. 

evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. 

fori. 

çaçqol  (< çaçuq qol). saçol (< saçuq qol). çapol (< çapul qol). 

saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ələçapıq. əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

çaçlı  evi qoruyan tanrıca.  

çaçmaq  saçmaq. dağıtmaq.  

- yel bulutlarnı saçıtı: yel bulutları dağıttı.  

- yarlı çapıyləkə savqala saçdılar: yoxsul cocuqlara 

sovğatlar dağıttılar.  

çaçtırmaq çaçdırmaq. saçdırmaq. dağıtmaq.  

çaçul  saçul. çapul. dalasan. tələsən. ivəcən. ivəgən. evəcən. 

evəgən. əcələçi.  

çaçula  çaçğla. sarığın, quşağın sallaq ucu. (> şağulə).  

çaçur  givəni. qıvanı. işbilir. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı. güpərim. 

küpərimli. güpərimli. kipərimli.  
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çaçur  iti. sivir. bacarıqlı.  

çaçurluq  qıvanlıq. givənlik. işbilirlik. itilik. sivirlik. zirənglik. 

bacarçılıq. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik.  

çaçuv quçuv  saçuv suçuv. darmadağınıq.  

- saçuv quçuv edmək: dağıtmaq.  

çafqı  kəsgin. sivri.  

çaflı  laçin. şahin.  

çah (fars)  {< çal: çat: çak: çat: çap: çatıq}. ( < çal. çaq: çat. çap. 

çalınmış çaqılmış: çatılmış, çapılmış yer. aq: boşaltmaq)}. 

quyu. çuxur. gen. boş. ( > çah (fars)). çapıq. açıq (çuxur. 

gen. boş. çalmak: boşaltmaq. oymaq. cırmaq). su dəliyi. çala. 

su çalası.  

çah  < çap. çapa. - çahi zənəx: çənə çuxuru. 

çaharpaye  < çarpaya. (1.< çatbağa. çatbağ. 1.< çalpaza qıçları, 

qolları çalpaz qurulmuş nərsə, oturcaq). çatqı. (arxasız 

səndəl).  

çaq çuq  1. çarıq çuruq: bir nərsənin qırılmasından, əğilib 

qətlənməsindən çıxan səs. 1. - çaq çuq edmək: odun. 

cəviz. gəmik kimi nərsələr qırılırkən səs çıxarmaq. 1. - çağ 

çuğ qürültü. çar çur. 1. - çaq edmək: çağlamaq. səs 
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çıxarmaq. 1. çalaq çuluq. çala çula. atar tutar. sarsıq. 

sarsan. - çaq çuq yol: eniş yoxuş yol.  

çaq paçaq  qırılmaq. parçalanmaq.  

çaq  {(çağ (fars). çak). (çağ. ( < çək. çaq)}. 1. < çağlamak: 

doldurmaq. düzətmək. cəkləmək. 1. < çək. ). tutar. tutum. 

çəkimli. ölçülü. kök. - elə o çağ: bir düzüyə. həmən. arasız. - 

həmən söylər. 1. çağ. qoçaq. güclü. 1. aman. vax. su. 

vəxt. - axşam sularında. - o sularda. - beş sularında. - sular 

qararanda: axşam düşəndə. 1. (sine çak) < çək. çəknəməq: 

yarmaq. şəqqələmək. yaltamaq. yartamaq. 1. ( çağ sözü 

türkcədə ''ölçünü'' göstərir < çağlamak: doldurmak). 1. pota. 

1. çək. çəki. çəkim. ölçü. sınır. dözüm. tutar tutum. həqq. 

huquq. 1. ( < çəkə). çək. çaq. çan. çəki. çəkim. ölçü. sınır. 

dözüm. tutar. tutum. çıxar. əndaza. həd. - çağ aşa: baş 

aşa: ölçüdən aşmaq - üstünligə çağ (çək) yox: yaxcılığın həddi 

yodu. - çağdan aşa: haçandi: nə vaxdi. - çəndən aşa: ( < 

çağdan aşa): gərəkdən artıq. 1. həqq. huquq. səlahiyyət. - 

sizin çağız yoxdu: sizin çəkiz yoxdu: sizin həqqiz səlahiyyətiz 

yoxdu. 1. düz, dəngə. tam ölçüdə. uyğun. - başmaqlar 

ayağıma çağ gəldi. 1. (şağ. şəx. şah). sağ. mutlu. qutlu. 
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onqun. şən. güvəş. güvnəş. iyi. xoş. çağlayan. coşan. - 

canız sağ, dil damağız (göylüz) çağ olsun 1. zip. kip. 1. 

çəkimli. ölçülü. kök. uyğun. 1. ün. şans. imkan. 1. < > sav. 

söz. çoğ. yüksək səs. 1. kəndi kədisi ilə. yalnız. salt. sırf. 

sadə. lüt. xalis. saf. - çək (xalis) söz bundadırki. - çıq (xalis) 

malın zəkatın çıxmaq gərək. - mənim sözüm çığ çindir. 1. çık. 

çək. çin. lap. elə. - ta. tamam. tam. - başdan çağ ayağına 

dək. - bir biriynən çağ tanışdılar. - atasının çağ yanında 

durmuş danışırdı. - çağ o anda gəlib dedilər ki. - çağ başının 

ortasında. - çağ əkinin ortasına girmiş. - çağ meydan 

ortasında. - çağ özüdü ki var. - çağ sənilə danışmaq isdirəm. 

- çağ sözün düzü böylədir. - çağ yolumun üsdə düşmüşdü. 1. 

sağ. yetgin. bitgin. - bilikdən çağ, tindən (nəfsidən) ağır, 

ürəkdən sağır adam. - bunları yeyib çağalarlar (yetişərlər. 

bitişərlər). 1. su dəliyi. çala. su çalası. 1. { 1. çağa. uşaq. 1. 

çağa. az. qara pul. kiçik pul. quruş. - bir çağam yox. 1. ( < 

çanğ. çalınmış: oğulmuş). çalınğ. çən. çanğ. çanğıl. çalınğ. 

ovuq. toz. toz - qazıq. 1. çağ. < çək. cih. güc. davam. - çağı 

qalmayıb: cihi qalmayıb. - çağdan düşmüş: cihdən düşmüş. 

- çağdan çıxmaq: cihdən çıxmaq. - çağlı: cihli. güclü. 1. say. 
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sayı. hesab. 1. { 1. dönəm. zaman. dövrə. yaş. sürə. 

bölük. çağ. 1. il. 1. saat. 1. fəsl. - ilin çağları. 1. çaq. saq. 

sal. salιm. gah. kəz. key. ara. dəm. çək. }. 1. gir yumru, şişik, 

çıxıq, qabarıq olan. almalıq gəmiyi. yan, qalça, göt gəmiyi. 1. 

çağ. zaman, vaxt 1. devir. devran 1. su sesi, şırıltı. 1. 

("çal". çalq. çanğ. canq"da olan kimi) bu kökdə coşqa, sarsa, 

sarsıntı, dəprəş, titrəş, qımılış, oynaş, hərəkət, çaba, deviş, 

ağış, iviş, çağu, çağıltı, səs, gurultu anlamları çağlır. 1. çə. 

çən. həds. oy quman. 1. çax. culaqların üzərinə ip sardıqları 

dolap. 1. əsr. qərn. - on ikinci çağlarda. - birinci çağ ikinci çağ. 

1. çağ. gah. saq. sal. salιm. kəz. key. ara. dəm. 1. yaş. - orta 

çağlı ulu ilə, kiçik arasında. 1. < > çoq. çox. (çağlamaq: 

çoğramaq: coşmaq). 1. tamam. tam. 1. < > çağ < > sağ. 

çağlı. cihli. cəhli. gürbüz. 1. çıq. saf. xalis. tək. yalnız. sadə. 

salt. teyxa ( < tıxa) - çaq ziyan görmək: büsbütün itirmək. - 

çıq eşşəkdi. - çək özünə: lap özünə. - çaq böylə: lap böylə. - 

çıq yanına. - çıq ortasında. - çıq dediyin kimi. 1. ( < çək) çəki. 

çəkim. ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum. həqq. huquq. 1. çağ. 

tısaq. tikiş. - don çaqı: paltarın tikişi. 1. car. cay. yar. yarıq. 

ara. köç. ara. an. öy. öğ. müddət. zaman. - şam öyü. - tan 
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öy: səhər çağı. - bir çağ (köç) qoyqıl: bir az dözginən. 1. çağı. 

qıvılcım. 1. çək. nuxdə. 1. uçaq. dönəm. qurun. ödür. 

odur. ötür. gün. zaman. vaxıt. - bir çağ: durman. bir zaman. 

1. çaş. dolu. tüdə. xərmən. təl. kom. 1. sayı. vaxt. zaman. 

1. gözüv. zaman. - tab gözüv: uyqun zaman. əlverişli an.  

- sürəsi geçmiş. tarixi geçmiş zamanı geçmiş. uzayqan.  

- yılnı çağları: mevsimlər.  

- günün bu gözü: günün bu çağı, zamanı.  

- yatacaq çağ: yatsu.  

- çağ durumlu: iti qıvraq. quşqunlu. qusqunlu. çağlayan.  

- yaxa oyuntusu: yaxa çakı. - çağ sürmək: vax keçirmək. 

çağlanmaq. əylənilmək. əklənilmək.  

çaq  {çağ > gah}. 1. - çağdan: gahdan. -. çağ çağ: gah gah. - 

çağın bu çağın o: gahı bu gahı o. 1. < çək. sınır. qıyı. 

kənar. - gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə 

üzən. (ötəyə: suça. günaha).  

çaq  {çağ. çağa}. 1. salım. çalım. sürə. zaman. vax. dövrə. 

1.sürə. uğur. zaman. tinənc. tinəniş. tinər. möhlət. 

müddət. 1.qurum. göstəriş. kökək. kökkək. kökələk. 

qurum. çalım. qiyafəli. etgili, gözə soxulan bir davranışda 
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bulunmaq. 1.yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. 

göstəriş. jest. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. 1. sürə. sıra. devir. 

zaman. hinqam.1. qara. zaman. vaxt. vaxıt. - bazara nə 

qara gedərsiz. 1. qöz. - gecə gözü, çağı. gecəsi. - gecəsi 

kimsənin qapısın qaqma. 1. mod. 1.dönə. dönəm. dövrə. 

sürə. 1. devir. dövr. əsr. 1. mosim. mövsim. mosim. fəsl. 

fəsil. 1. yaş. sinn. 1. sürə. zaman. - uzun çağ (sürə) 

işlənməmiş işə başlanıq: pıçaq silimi. 1. əsən. sağlam. 

səmin. kürüt. gombul. kök. 1.kök. kürüt. 1.güclü. 

qolçomaq. gürbüz. zorlu. 1.çağasal. çalasal. çalasər. 

bulaşıq, pəsab çuxuru. lağım. 1.çağçığıl. şişgin. köpük. 

köpbüş. qabarıq. kök. dolqun. dolu. doluq. 1.çiv. qələm. 

1.devrən. çevrən. zaman. - devrən sürmək: çağ keçirmək. 

1.sürə. sürəç. zaman. 1. əsna. vaxd. 1. çağlayan. 1. 

güng. güh. su yolu. bulaşıq (pəsab). çuxuru. çağasal. 

çalasal. çalasər. lağım. yeraltı dar yol. sıçan yolu. kəriz. 

avqun. qarım. kanal. kanalizasyon. 1.axın. dövr. sürə. 

dönəm. bölək. əsr. qərn. 1.çağ < metatez >. qaç - çevirqaç. 

devirqaç. ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. 
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qiyamət. axirizzəman. 1. qapqı. fürsət. - düz çağına 

düşürüb, fürsətinə yetirib açmaq, həll edmək: çalımına 

gətirmək. 1. cağ. dək. ta. (uzaqlığı göstərən sözcüqlər). 1. 

çarpışma səsi. dəmir kimiləri çarpışmaan çıxan səs. 

çaxaçaq. çaqqaçaq. 1. cak < > çat. çatlaq. yırtıq. yırmac. 

yarıq. 

- çağ açmaq: yeni bir devir başlatacaq olmaq.  

- çağ atlatmaq: bir devri görüb görməz, görmədən yenisinə 

girmək.  

- çağından qabax: er. ər.  

- çaq o çelle (fars): < çağçığıl. çağ. şişgin. köpük. köpbüş. 

qabarıq. kök. dolqun. dolu. doluq.  

- bir bütün quran, bəlli bir çağ sürəsi: dönəm. devrə. çevrə. 

- çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək: əğlənmək. 

- çoxun çağ: çox zaman. çoğunluqla. əksərən. əksəriyyətlə.  

- uzun çağdan, əsgidən, ötədən bəri: çoxdan. çoxdan bəri. 

çoxdandır. 

- dönüm çağı: dəğişim, dəğişdirmə sürəsi, vaxdı.  

- dönəmə, dövrəyə, çağa uyqun: dönəmli çağal. çağlı. 

çağdaş. 
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- düz çağında: dəğirmanı dəğirmana: saat saatına.  

- heççağ: əbədən. çağmazan.  

- keçmiş çağ: dün.  

- çağı, sürəsi gəlməmiş, çatmamış: irkən. erkən. irtən. ertən. 

irtin. - yola çıxmağa çox erkəndi hələ.  

- çağı keçmə: modadan düşmə. əsginmə. əsgimə. əsginim. 

əsgirmə. əsgirim. aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. 

qartalma. bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. 

bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. 

yıpranma. əprinmə.  

- əşinçağ: çağdaş: birikçağlı. maasir. həməsr.  

- günün yaşan, yatan, batan çağı: aşam. yaşam. aşqam. 

yaşqam. axşam. yaxşam. 

- ilərləmiş çağ, zaman: tez. irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. - 

dan erkən: səhər tezdən.  

- çağ qapamaq: bir dönəmi keçirib bitirmək.  

- çağı keçmək: əsgimək. köhnəlmək. modadan düşmək.  

- bir gün onunda sırası, çağı gəlir: gün ola, xərmən ola.  

- günün doğmasından sonrakı çağı: günəş çalımı.  

- hər çağ: hər zaman. qanıma. hər vax. qanıma. həmməşə. 

həmmişə. həp. dayima. - həp onu düşünüb durdu. - həp 
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keçmişin düşünür.  

- işçağı: işbaşı. iş başlama vaxdı. 

- işocağı: iş mərkəzi: 1.yoğun olan iş yeri. 1.bir işləmin, 

ticarətin yönəldığı yer.  

- ötəçağ: miladdan öncəki sürə.  

- ötəçağ. miladdan öncəki sürə.  

- ortaçağdan, quruni vustadan qabaxki sürə. ilkçağ. 

- tam çağında: günü gününə: tam günündə.  

- heçbir çağ: kəsinliklə. götrü. götürü. əsla. qətiyyən. kəlla.  

- başı çağ, kök: içib işmədən əsrik. qafası iyi: qafası qıyaq.  

- çağ aşırı: vaxt aşırı.  

- çağdan geri qalmış: qafası küflü. geriçi. mürtəce'.  

- çağlar kəçər, tozlar köçər güzgüyə.  

- çağı, vaxdı keçdi: qaldı. - mallar satılmadı, qaldı pozuldu.  

- qarışım. qatılma işi, çağı: sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

- o çağ: kayçağ. qayçan. qaçan. o zaman. o vax. 

- öncədən bəlirmiş görüş yeri, çağı: qarar. qərar. qarul.  

- çağ ba çağ: zaman zaman. ara sıra. sıra kərə. bə'zən.  

- çağlı çağsız: yerli yersiz.  
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- axşam çağı, yeməyi: aşa. 

- bir çağ: bir zaman.  

- bir çağlar: bir zamanlar: keçmişlərdə. əsgilərdə. əsgidə. 

qədimlərdə.  

- bir çağ: birara. bir zaman. bir dövrə. 

- çox əsgi çağdan bəri: bildim biləli. 

- heç bir çağ: birdə. bir daha. daha. 

- bir çağ: bir ara. 

- çox sıxıntılı durum, çağ: qara qış.  

- bastırma yapılan çağı olan güz ortası sıcaq günlər: 

bastırma yazı.  

- ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı: qarısamış. qarsamış.  

- yeyilmə çağı ötmüş qarıqquruq nərsə: qart. qat.  

- çağa yaxa satmaq: çağalanmaq. çalım atmaq, satmaq. 

çalımçılanmaq. çalımlanmaq. foslanmaq. tovlanmaq. 

qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, 

qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, 

sıyrılmaq. 

- uğur, möhlət istəmək: tinənc istəmək.  

- sürə, möhlət, çağ tanımaq (qəbul edmək): tinənc vermək.  

- çağ, sürə, zaman, vəxt keçirən, öldürən: sürüklədən. 
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sürəcən. gecirdən. gecə qoyan. 

- çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq: əli ərmək.  

- fürsət, çağ, imkan arayıb, bulamayan: ara yoxsulu. 

- döğüş hinqamında.  

- axşamla yatma çağı arasında sürən sürə, zaman: aşaq.  

- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

- çağ itgini sağaldar.  

- çağ, zaman, möhlət qazanmaq: sürə çalmaq.  

- çağalanı çağında dəğ. 

- çağı dolma, bitmə: çağdoluk. çağbitik. inqiza'. və'dəsi 

gəlmə. - çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi. - çağbitisindən 

öncə verməlisiz.  

- çağın sürməsi, öc közün söndürəməz: gün keçər, kin 

keçməz.  

- axşam çağı: gün ötrə.  

- hər nəyin açıq seçik görüldüyü çağda: gündüz gözüylə.  

- xoş çağ sürmək, keçirmək: günün gün edmək.  

- çağından öncə doğmaq: əksik doğmaq. 
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- hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, 

yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

- işlənmə çağı keçmiş olan: qartmış. 

- kiçik quşluqla öğlə arasındaki çağ. öğlədən bir iki çağıt 

(saat) öncəki çağ: yekə quşluq. qaba quşluq. 

- kimi çağ: haçansa. qaçansa. kimi vaxt. gah. gahdan. bə'zən.  

- şu çağda: bu çağda: gəlincə. gəlmişkən. gəldikdə. şimdi. 

imdi. indi.  

- verimli, əlverişli çağında: uyqun qoşunda, şərayitində. 

günündə.  

- yemək çağı, zamanı: qaşıq çalımı.  

- çağından kəsik, özünə gəzik: heç nəyi saymaz, aldırmaz.  

- xoruz çağı: yarıq, səhər çağı. 

- uzun bir sürə, çağ (zaman) dilimində.  

- bir çağ dilimi: bir zaman bölümü. 

- axşam çağı: aşqam. batısı. günaşa.  

- naharçağı: günorta. öğlən. öğləyin.  

- səhər çağı: günertə. 

çaq  çağıl. - nola çalğan çay olub axarsa yaşım çağ çağ. - çağ bu 

sevgi çağıdır: çağlanlığın çağı bu çağ.  
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- çağ çağ. buram buram. çağnam çağnam. - çağ çağ 

tərləmiş. - buram buram tərləmiş: çağ çağ tərləmiş. 

çaq  şax. şaq. çək. 1.{çax > şax. (< çaxmaq)}. 1. buynuz. 

burqu. (bundan şeypur, pıçaq sapı, boza, şərab ayağı, 

bardağı, barıt qabı düzəlir. 1. qol. budağ. - çaydan üç çaq 

ayrılır.  

çaq çağ. - aynı çağda: aynı zamanda. aynı anda. dənğdən. 

bərabər.  

çaqa  çağa. 1.enik. bala. uşaq. - bala çağa: çoluq çocuq. 1. 

qama. qaqa. qaqam. qəmə. sürə. dövrə. öğrün. öğün. 

öğə. - bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, varın 

yedilər. 

- çağsız, çağından öncə oluşan nərsə, doğulan çağa, 

uşaq: günüzsüz. günsüz.  

çaqa  çağa. çapa. 1. uşaq. bala. yeni doğmuş. tükləri bitməmiş 

yavru. - çaqa çuğa çağa çuğa: çoluq cocuq. - bala çağa: 

çoluq çocuq. 1. çağa. az. qara pul. kiçik pul. quruş. - bir 

çağam yox. 1. çağa !: çəkil. gec. keç. qıs. 1. ( < çav. sav: 

səs. söz. duyuru). yaxı. yay. çav. sav. qaraç. bildiri. xəbər. 

e'lan. 1. bərkidici ək sözü. - çaqa çıplaq: çırılçıplaq. 1. 
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savaş baltası. 1. çaqı. çaqqı. 1. çalım. gösteriş. ifadə. 1. 

bacalı olan nərsə. balıq toru. 1. çapa. qazma. 1. şaqa. 

mürəkkəb. 1. çaqmaq. 1. çağa. uşaq. körpə. yavrı. 

mə'sum. 

- çaqa edmək: çapalamaq.  

- çaqalamaq: çaplanmaq.  

- çağa çağa çağanmaq: çağrulmaq. savruqmaq. savrulmaq. 

çalxalanmaq. suların, köpükləninb axması. 

çaqa  çaxa > şaxa. çax > şax (< çaxmaq). 

çaqa çağa. şaka. çam. gülünc. şuxluğ. lətifə. - çağalamaq: şaka 

yapmaq: çam edmək.  

çaqabaq  çağabağ. çağbağ. çağalar bağı. salıncıq. uşaq baxcası. 

baxca.  

çaqac  çaxac. 1. çıxac. yağac. ağac. 1. çəkic. qaqıc. qaqac.  

çaqacuq  qaqacuq. saban. xış.  

çaqaçaq  ( > çəkaçək (fars)). ( < çaqmaq). 1. səslərdir. çarçabuq. 

oxun, qılıncı dəğməsindən çıxan səs. 1. danışıb, 

qonuşub, keçişmək. 1. çaqqaçuq edmək. məşquliyyət. 1. 

bərk nərsələrin bir birinə çırpışmasından (dəydiyindən) 

çıxan səs. - qılınc çaxıldısından qulaqlar sağır (kar) oldu. 1. 
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çaqa çaq. üzbə üz. qarşıma qarşı. çaq düşdi: zəhmətsiz 

tapıldı.  

çaqaçaq  çaxaçaq. çaqqaçaq.çarpışma səsi. dəmir kimiləri 

çarpışmaan çıxan səs.  

çaqaçı  çağaçı yaxıcı. yayıcı. yaxan. savçı. xəbərçi. mübəlliğ. 

bildirən.  

çaqaçı  çağaçı. 1. çalğaçı. şakaçı. qaşqa. çaşqa. qaşmar. qaçmar. 

çağmar. çaxmar. alayçı. güldürücü. - çaqmara yer yox. 1. 

yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. 

göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. 

apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. 

hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. çalımçı. çalımlı. kökkəli. 

kökəkli. kökələkli. göstərişli. tavırlı. foslu. tovlu. qurumlu. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. jestli. 

ədalı. qurumlu. qiyafəli. fiqurlu. kibirli. böyüklənən. ifadəli. 

qiyafəli. şişirən. məğrur. mütəkəbbir.  
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çaqaçılıq  çağaçılıq. çalğaçılıq. şakaçılıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. 

qaçmarlıq. qaşmarlıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. alayçılıq. 

güldürücülük.  

çaqaq  1. çağaraq ( < çaq. çat). çadır. alaçıq. ev. 1. iğnə.  

çaqal  1. çağal. çıtan. təbərzə. nobar.1. çaqqal. qayta. başıboş. 

baybaş. avara. qırbal. qırban. küçələr avarası. kəsəoğlu. 

darqaşayırd. 1. bax > çaqqal. kələkçi. qalayçı. düzənçi. 

aldatav. kurnaz. kurzan. qurbaş. 1.çağal. çağlı. çağdaş 

dönəmli. dönəmə, dövrəyə, çağa uyqun. 

çaqal  bax > çaqqal.  

çaqal  səkəl. sələk saqal. salaq. ( < > çək. çaq. kəs. çaqılmış: 

çəkilmiş: qırıq. ). 1. parça parça. yırtıq yırtıq. bölük bölük. 

kəsik kəsik. 1. saqar. çuqar. saqar. səpgilli. alnı ayağı 

ağbənizli at. - alnı çaqal: alnı saqar. - alnı çaqal qıçı səkil at. 

- ayağı səkilli çaqal at. 1. çaqqal. çaqaldaq. kələkli kişi.  

çaqal 1. çaqan. 1. çalaq. çaqla. ata. atanağ. xaç. çarpıq. 

çapraz.  

çaqala  çağala. çağla. yetişməmiş körpə yemiş.  

- çağalanı çağında dəğ. 

çaqala  olmamış yemiş.  
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çaqalaq  çağalaq. qaçalaq. qaşalaq. gənc qızın elçi qabağına 

çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli geysi, paltar.  

çaqalamaq  çağalamaq. 1. bölmək. çəkəmək. doğmaq. çoğalmaq. 

çiçitmək. çiçitmək. 1. qoduqlanmaq. yaşlı kişi cocuqca 

davranmaq.  

çaqalamaq çağalamaq. şaka yapmaq. çam edmək.  

çaqalan  çağalan. çalağan. kavalan. kalağan. qaqalan. qaqadan. 

qabalan. qabavan. qabadan. an. iri yapılı, qara qafalı. 

yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, 

kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), 

küflü qafa.  

çaqalanmaq  çağalanmaq. ( < çav. sav: səs. söz). bildirilmək. 

açıqlanmaq.  

çaqalanmaq  çağalanmaq. 1.çağa yaxa satmaq. çalım atmaq, satmaq. 

çalımçılanmaq. çalımlanmaq. foslanmaq. tovlanmaq. 

qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. 

ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından 

ayrılmaq, sıyrılmaq. 1. qoduqlanmaq. cocuqlanmaq. 

uşaqlanmaq.  

çaqalas  çaqbaş. avara. gidəcəği yeri bilməyən.  
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çaqalat  çağalat. 1. çanğılat. çanğıl daşı atan top. 1. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. qaydan. qayğan. qayan. qayğın. qayın. 

alıq. müztərib. göt. salaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. qaqrıq. sadə. abdal. avalaq. avanaq (< av). 

budala. qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilməz. bilməyən. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. 

qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qandıra. qaqlaq. kal. şaşqın. 

çaşqın. bön. gəbə. gəvə. sadə. başıboş. boşqafa. düdük. 

sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanğırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. salaq. sarsax. 

sərsəm. gəbəş. küpəş. gəbəşağı. donqabaş. sarsaq. 

sərsəm. salaq. sərsəm. abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. 

ayran budalası. tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. sapaq. 

alabaş. abdal. sərsəm. xiyalsız. düşüncəsiz. görməz. 

çabılaş. sapaq. susaq. kəriz (< kərmək: kəsmək). kalas. 

qaqlaq. kal. anlamaz. ətqafa. səfeh qax. salağ. sapaq. 

axmaq. ənayi.  

çaqalayan  çağalayan. doğuran. balalayan. quzulayan. 
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çaqallamaq  çağallamaq. çağaltamaq. çıtanlamaq. çıtanlatmaq. 

təbərzə, nobar yemiş yetiştirmək.  

çaqallıq  çaqqallıq. başıboşluq. darqaşayırdlıq. avaraçılıq.  

çaqalmaq  çağalmaq. çağlanmaq. barbağlaşmaq. barbağmaq. 

varbağmaq. fərbehləmək. burdamaq. bordağmaq. 

burdağıyan. səmizləşmək. bəsilmək.  

çaqaloz  çağaloz. 1. fənər. 1. ilkəl bir top silahı (top mərmisi 

yerinə çaqıl taşı atan).  

çaqaloz  çağaloz. çataloz. 1. çox danışan. çənəsi düşük. bolağız. 

1. deyingən qarı. 1. şarlatan. şirrət. qırçın. 

çaqalozlaşmaq  çağalozlaşmaq. çatalozlaşmaq. şarlatanlaşmaq. 

şirrətləşmək. qırçınlaşmaq.  

çaqaltamaq  çağaltamaq. çağallamaq. çıtanlamaq. çıtanlatmaq. 

təbərzə, nobar yemiş yetiştirmək.  

çaqaltı  çağaltı (balalama) çözəlti. çıxartı. düzəlti. sonuc. nəticə. 

hasıl. hasil. 

çaqamaq  çağamaq. 1. ( < çağa: çaqqılmış. balaca). balalamaq. 

doğmaq. bölmək. çəkəmək. çoğalmaq. 1. ( < çav. sav: səs. 

söz. duyuru). çağalatmaq. carlamaq. bildiri vermək. bildirmək. 
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duyurmaq. e'lan yapmaq. açıtmaq. açıqlamaq. yaxımaq. 

yaymaq.  

çaqan  {çaxan. < çaq (çaqılmaq: iftira edmək. çaqı. çaqıçı: > 

çaxançı. çaqıvıl et. çaqmaq. sokmaq. çalmaq). ( < çanğ. 

çaq. çal)} 1. çalan. boyalı. rəhbərəh. çal çil: dəğişik rəngdə 

olan. göy göz. çalımtıl mavi gözlü. 1. gürz. qopuz ( ç < > t ) 

topuz. 1. şimşək. 1. bayram. əğləncə. 1. beyaza qaçan, 

çalan. ağımtıl. 1. yalğan. 1. təbər. balta. 1. bukağı. 

köstək. bağ. 1. çoğan. coşan. köplənən. kəflənən. 

qaynayan. 1. gorxanların bayramı. 1. çağan. (z < > y < > q 

) çazan. çayan. əğrəb. 1. çaqal.  

çaqan  1. çağan. qalın, sağlam (möhkəm) köstək. (dəvə kimi 

böyükbaşlara). 1. çağan. atılan. atılqan. 1.çaqqan. çaqıc. 

çaqqıc. qaqqıc. çəkic. çəkiş. çəkkiş. döğəc. dövəc. 

döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. döğqəc. 1. çalğan. 1. 

çaxan. məkkar.  

- gurlayan çağan: iti, açıq danışan.  

çaqan  çağan. çayan. 1. axıtıcı. 1. ağ. 1. bayram günü. əziz gün. 

1. qalın. güclü. 1. əğri quyruq. əğərəb. 1. balta.  
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çaqana  çağana. çağanaq. zil. zəh. zəng. barmağlara taxılıb, iki 

ələ keçirilib çalınan zəng. zınqırov. zınqırovlı qaval.  

çaqanaq  çağanaq. çalaq. 1. baca. 1. çala çulalı yer. 1. çalgı, 

enstrüment. 1. qazqanaq. çuxur mukur. 1. dirsək.  

çaqanaq  çağanaq. çalqanaq. 1. çalpıq, çarpıq yerişli. 1. əğri büğrü 

kişi. 1. zil. zəh. zəng. çağana. barmağlara taxılıb, iki ələ 

keçirilib çalınan zəng. zınqırov. 

çaqanaq  körfəz. liman. qol.  

çaqar  çağar. ( < çəkən). 1. işçi. görəvçi. iş aparan. məsul. ( > 

çakər (fars)). 1. calaq. çalaq. ( < çal. çaq). qarışıq. aşıl. 

aşılanmış. iki dəğişiq cinsin qarışıqından olan nərsə. 1. 

dəniz çırağı, fanusu. 1. qopuz. gürz.  

çaqar  çağar. 1. çavar. kavar. ana qoldan, arxdan ayrılan qol. 1. 

çakər < çəkər. nökər. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı. çirağ. 

qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. 

əcir. muzdur.1. böyük balıq ağı. 1. çaralmaz. şimşəkli 

fənər. ara aşırı yanıb sönən dəniz fənəri. 1.çağlar. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 1.kiçik 

arx.  
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çaqar  çağar. çarğa. çərqə. çağra. 1. fəvvarə. fışqırıq. 1. sayqı. 

hörmət. əzəmət. 1. ölçü. miqdar. qədər. 1. kiçik çadır. 1. 

bürc. barı. minarə.  

çaqar  çaxar. çağar.1. tuturaq. tutacaq. tutandırıq. alışıq. - çaxar 

çuğar: od alışdırmağa yarar nərsə. 1. çaxar. şağar. cəsur. 1. 

kölə.  

çaqaraq çağaraq. 1. bax > çaqanaq. 1. ( < çaq. çat). çadır. alaçıq. 

çaqaq. ev.  

çaqaralmaz  çaxaralmaz.1. şimşəkli fənər. ara aşırı yanıb sönən dəniz 

fənəri. 1. pozuq. işəyaramaz (daha çox tapanca).  

çaqarqamaq  çiçəklənmək.  

çaqarmaq  daşlamaq.  

çaqas  çağaş. qırlanqıç.  

çaqasal  çağasal. çalasal. çalasər. çağ. bulaşıq, pəsab çuxuru. 

lağım.  

çaqasız  çağasız. yaxasız. çalımsız. sanığsız. kibirsiz. tovsuz. 

fossuz. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz. 

göyülsüz. könülsüz. alçaq könül. 

çaqaslamaq  kovlamaq. kəpəyini almaq.  

çaqaso  çağaso. qaqoç. quru nəsnə. kağız.  
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çaqaş  çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

çaqaş  çağaş. kırlangıç.  

çaqaşmaq  qacaşmaq. (qac < metatez > çaq). yığılıb qaynaşmaq.  

çaqat  çağat. 1.çağıt. sağat. saat. saət. - qol çağat: qol saatı. - 

saat ona dəkli (qədər). - saat onu qapar (ona qədər) 

gözlədim. 1. qaqat. qamat. qavqa. gurultu. gürültü. 

çaqat  çağat. daş çanqıllı dağ ətəyi.  

çaqatay  çağatay. 1. cıgat + ay. yiğit + ay. dövüşçü ər. "ay" əsgi "has 

+ ay. toq + ay" adlarında da vardır. 1. çağa + tay. çağının 

ən ünlüsü. 1. çağdaş. çağının ilərisində.  

çaqataylamaq  çağataylamaq. gün modasına, türünə uyarlamaq, 

uyqunlamaq. maasirləşdirmək.  

çaqataylanmaq  çağataylanmaq. gün modasına, türünə uyarlanmaq, 

uyqunlanmaq. maasirlənmək.  

çaqataylıq  çağataylıq. çağtaylıq. çağçıllıq. çağdaşlıq. yenilik. günə, 

devrə uyqunlaşmış. maasirlik. modernlik 
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çaqav  çaxav. çaqva. qaşıq qazmaqda işlənən piçaq.  

çaqazlamaq  çağazlamaq. anlamaq. aydınlanmaq. düşünmək. bilmək. 

fərq edmək.  

çaqazlanmaq  çağazlanmaq. anlaşılmaq. düşünüşmək. bilinmək. fərq 

edilmək.  

çaqbaq  çağbağ. çağabağ. çağalar bağı. salıncıq. uşaq baxcası. 

baxca.  

çaqbalaq  çağbalaq. iğ. iy. iydə. iğ biçimində.  

çaqbar  çarqab. 1. çadır. 1. çadra. başörtü.  

çaqbaş  çaqalas. avara. gidəcəği yeri bilməyən.  

çaqbitiq  çağbitik. çağdoluk. çağı dolma, bitmə. inqiza'. - 

çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi. - çağbitisindən öncə 

verməlisiz.  

çaqca  töhmət. iftira.  

çaqcaçı  töhmətçi. iftiraçı.  

çaqcır  baca. cırıq.  

çaqçaq  çaxçax. carcar. qarqar. dəğirman daşına sürtünərək 

"çaxçax" səsi çıxaran arac. bu arac, buğdanın, dənə 

oluğuna düzənli biçimdə axmasın sağlayar.  

- çaqçaq gülmə: qəhqəhə. çaqqıldaq.  
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çaqçaq  çaxçax. səslərdəndi. sav. sövbət. mukalimə.  

- dəgirman çaxçaxı: çaqıldaq. gəvəzə. çox danışan.  

- çağçaq qılmaq: dərdləşmək. sövləşmək. savlaşmaq.  

çaqçaq çağçaq. gəvəzə qadın. dediqoducu qadın.  

çaqçaq çaxçax. çaççax. 1.çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, 

təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. qapsa. qapsar. 

qapcar. qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. 

qapıcıq. kiçik qapı. 1. basdırılmış dirək, çubuqlara 

güdələk (pərdi ağacı) çalınaraq yapılan çəpər. - çaxçaxı 

hündür götür mal qara aşamasın.  

çaqçaqa çaqçaxa. < çax çax edən. çaxıldaq. dəyirman daşı arasında 

buğdanın bitdiyin carlayan arac.  

çaqçaqalay çağçaqalay. çaqnaşıq. devriliş. qarqaşalıq. inqilab. ixtilal. 

fitnə.  

çaqçaqan  çağçağan. qaqalağan. qıyqırğan. bağırtac.  

çaqçaqçı  şakaçı. güldürən. qızıqçı.  

çaqçar  çaçar ( < çaqmaq). savaşçı. qavqaçı.  

çaqçıqıl  çağçığıl. çağ. şişgin. köpük. köpbüş. qabarıq. kök. 

dolqun. dolu. doluq.  
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çaqçıl  çağçıl. çağatay. çağtay. modern. yeni. çağdaş. gün 

modası. devrə uyqun yolda, qılıqda.  

çaqçıllıq  çağçıllıq. çağataylıq. çağtaylıq. çağdaşlıq. yenilik. günə, 

devrə uyqunlaşmış. maasirlik. modernlik 

çaqər  çakər < çəkər. ayağ. ayaq. çirağ. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. 

qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. 

çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi 

çaqər  çakər. çağar. ( < çəkən). 1. işçi. görəvl. iş aparan. məsul. 

1. qul. qırnaq. bulğun. bəndə. qulluqçu. doğma. külfət.  

çaqər  çakər. çaqar. < çəkər. çirağ. nökər. qapış. qaboş. işçi. 

qulluqçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. içoğlanı. qaraoğlan. 

evoğlanı. əcir. muzdur.  

çaqər çakər (fars). < çəkər ( < çəkmək). toğmağan. toğma. 

doğma. qulam. qul. kölə. bənd. əbd.  

çaqı  çağı. çoğı. çuqı. 1. qürültü. bağırtı. savaş. 1. çoğı. çuqı. 

gürültü. 1. yaxı. qamçı. qumaş toxuma dəzqahının bir 

parçası. 1. nərsənin qorucu, sərt, yırtıcı, çaqan uclu 

bölümü. dırnağ. tırmıq. uclu çəngəl. - çaqıllı kürək: şənə. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

1. çaqqı. kəsici, yontar kiçik pıçaq. 1. çaqıçı. çaxançı. - 

çaqıvıl edmək: çuğullamaq. 1. basmaçi. 

çaqı  çaqqı. gəzlik ( < kər: kəs).  

- çaqqı çaxmaq: çaqı çaxmaq: ayrıntılarıyla birlikdə.  

- çaqı kimi: çaqqı kimi: qolayca. dinccə. suiçim. dinamik. 

çaqıc  çaqqıc. çaqan. çaqqan. qaqqıc. çəkic. çəkiş. çəkkiş. 

döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc.  

çaqıçaqına  çağıçağına. çağıçağında. günügünündə. sürüsüründə. 

vaxtıvatında. tam günündə. sözlü gündə. sözü verilmiş 

gündə.  

çaqıçaqında  çağıçağında. çağıçağına. günügünündə. sürüsüründə. 

vaxtıvatında. tam günündə. sözlü gündə. sözü verilmiş 

gündə.  

çaqıçı  1. çaqma eyləmində bulunan. 1. çaqqı ustası.  

çaqıq  çağıq. çanıq. qınıq. kiçik uşaq. cocuq.  

- dar çağıq: axşam gec vaxdı. 

çaqıq  çavıq. çapıq. qamçı. qamıç. sırım. qamçı ucu.  

çaqıl çağıl  çağıl çağıl. çağıldayaraq.  
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çaqıl  < > çanqıl (çanğ < > çaqn < > çan). 1. çınqıl. çığıl. dıcqal. 

tiçqal. 1. çağıl ( < çağa: uşaq). cahıl. uşaqlıq. gənclik. 

cəvanlıq. mə'sumiyət.  

çaqıl  çanğıl ( < çanğ: çalğ: 1. çalınmış. oğulmuş. 1. içi boş). daş 

qırığı. çəğil. çay daşı. 1.lüleyinli su qabı. ibriq. 1.bölük. 

fəsl. movsim. mosim. mevsim. qarım. kərim. kəric. kəriş. 

gəric. gəriş.  

- quşların tük dəğişmə çağıl, movsimi: qarınsa. 

- çağıl çağıl: çağıldıyaraq. sürəkli səsli axış. 

- çaqıl çuqul: çert pert. çırt pırt. hərgələ. nəngələ. boşbozuq. 

boşabsıq.  

- qaba çaqıl: qaba çanğıl. 

çaqıl  çeqil. ( < çaq. çuq. tuq). hər bir nərsənin çoğunu, yığını. 

çoxluq. 1. < > çanqıl. daş çanqıl. daş yığını. 1. su səsi. 

(coşma. axma. şırlama). 1. pul. dirhəm. ağırlıq. çəki qiymət. 

1. caxçı. çanğıl. çalıq. alıq. axmaq. - çağıl uşaq: cahil uşaq. 1. 

(çaq. çalınmış). 1. şağıl. şehil. kirpiç. xırda qırış.  

- çaqıl daşı: çay daşı. dəniz, çay qıyılarında olub, 

çalqanmaqdan yuvarlaq, badam biçimi tapmış, boyalı boyasız 

kiçik daşlar. bu daşlar qaldırım donatmada işlənir.  
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çaqılamaq  çağılamaq. 1. bağırmaq. çağırmaq. çoğılamaq. 1. 

çaxımaq. yaxımaq. yaxılamaq. qamçı vurmaq. 1. ( q < > f 

). çafılamaq. dırnağlamaq. 1. çaqqılamaq. deşib kəsmək. 

çaqılan  çaxılan. 1. çalınan. - neçə nərsəni birbiri üstə çapraz 

qoyub, onları birbirinə tutturmaq üçün, əninə, 

genişləməsinə çaxılan, çalınan uzun ağac, nərsə: qasdal. 

qapstaq. 1. taxılan. - nərsəni uzatmaq, bir yerə yapışdırma 

üçün çaxılan, taxılan uzatma: qarataxın. qaraçağın.  

çaqılbaşlı  çağılbaşlı. kağalbaşlı. kağılbaşlı. pırtlaşıq, daranmamış, 

dağnıq saçlı.  

çaqılcıq  çağılcıq. çanğılcıq. oğuncaq. oğnulcaq. avnulcaq. cınğıl 

çanğıl. qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçi, oğaq, ufaq 

daş.  

çaqilə  çağilə. vaxtilə. bir zaman.  

çaqılğan  çağılğan. 1. coşğan. yaşın. şimşək. ıldırım. çaqmaq. yarğa. 

nayzağay. 1. göçgün. çağın. qıvılcım. otık.  

çaqılı  çaxılı. çaqqılmış. taxılmış. qımılsız. hərəkətsiz. sabit.  

çaqılqaya  çaxılqaya. çaxılların birbirinə yapışdırılmasından oluşan 

qaya.  
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çaqılmaq  çağılamaq. çaqqılmaq. 1. çoğulmaq. çağılmaq. od 

çaxmaq. - daş çağıldı: daşdan od qalxdi. yügürdü gəvəl at, 

çaqdı qızıl od. 1. əriştirilmək. - söz qulaqa çaqıldı. 1. 

çağlamaq. şır şır axmaq. 1. yalan, qara işləmək. 

taxılmaq. iftira edmək. 1. çaqqılmaq. çapıqlamaq. 

ivədəmək. tələsmək. 

çaqılmaq  çaxılmaq. 1. çağılmaq. taxılmaq. qaqılmaq. bəzənib 

düzənib geyinmək. 1. taxılmaq. sancılmaq. soxulmaq. 1. 

mıxlanmaq. şaşqınlıqdan donaqlamaq. - bu söz üzərinə 

çaxılıb qaldı. - onun işlərin görüb çaxılıb qaldı.  

çaqılmış  əğri. tıqrıq. tıvruq.  

çaqıltaq  çağıldaq. 1. cığcığa. çaqçaqa ( < çaqmaq: taqmaq. 

sapmaq. sapdamaq. saplamaq.). döndürüldükcə "cığ cığ" 

səs çıxaran. 1. çanğıldaq. çanğıllı yer. 1. bir para 

heyvanların quyruq altı qıllarında, toplanıb qatılaşan 

çamır, pislik. 1. döndərdikcə "çaq çaq" səsi çıxaran 

oyuncaq. 1. təkərin bir yönə fırlanması üçün qoyulan 

parça.  

çaqıltaq  çaqıldaq. 1. bostanlarda, quş qovan qırıldaq. yellə dönər 

səs çıxarar. 1. qoyunların quyruq altı qalan pisliyi. 1. 
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qoyunun quyruğuna yapışan pislik. 1. çiq. bərk. çox. 1. 

çağlayan. şəlalə. 1. çınğıraq. çıqıldaq. çanaq ( < çan. 

çanğ. çağn. çağın). cunqurdaq. çınqırdaq. qonquraq. 

çanqula > zənqulə. zənq. danğ. cərəs. 1. gəvəzə. çox 

danışan. (dəgirman) çaxçaxı. fizul.  

çaqıltaqlı  çağıldaqlı. 1. çanğıldaqlı. çanğıllı yerş. 1. pis. çirkin. kirli. 

tozlu. ləkəli. kəsili. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis. ayıblı. 

aşağılıq.  

çaqıltamaq  çağıldamaq. çağlamaq.  

çaqıltamaq çaqıldamaq. çağıldamaq. çaqqıldamaq.  

çaqıltamaz  çağıldamaz. - ılım ılım, şağıdamaz çağıldamaz axan su: 

qarasu.  

çaqıltı  çağıltı. - birdən çağıltı, şarıltı səsi çıxararaq: qağışadaq. 

çağışadaq. - qabın suyun qağışadaq boşaltdı.  

çaqıltı  çağıltı. 1. su səsi. suyun daş, qayalara çarparkən 

çıxartığı səs.  

çaqıltı  çağıltı. çağlama. şağlama. şaqqıldama.  

- sevgi yoxluğu, ölümdür, axan suyun çağıltısı, yaşam 

değilmi.  

çaqıltıy çaqıldıy. görünüşü kötü fəqət qoşması hızlı olan at.  
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çaqıltıyaraq  çağıldıyaraq. çağıl çağıl. sürəkli səsli axış.  

çaqım  1. çiçəklənmə. çiçək açma. 1. tuxumların sürməsi. 1. 

açılış. 1. az. seyrək. tənha. dağınıq. çağım. yaxım. 

alımlılıq. çəkicilik.  

çaqım  çaxım. ( < çaxmaq. çəkmək). 1. qıvılcım. çaqmaq. 

çaqmıq. çağılğan. uçqun. yaşın. ıldırım. yarğa. 

nayzağay. otıq. 1. ( < saçmaq). bölük. az. açıq. seyrək. 

dağınıq. 1. çiçəklənmə. çiçəyə dolma. 1. çağım. çağlam. 

çəkim. varsayım. təxmin. əyar. - göz çağımiylə: göz 

ayarilə. çəkimiylə, dəngəsiylə. 1. xırda. qırıq. bölmələr. 

mütəfərriat. - çağım sav: xəbərlərin açıqlaması.  

çaqım  çaxın. çaxım. 1. ortcaq. otcaq. yarıncaq. yarıtcaq. 

yartacaq. yıldırım. ıldırım. şimşək. 1. qıvılcım. əxgər. 1. 

şö'lə. 

çaqımaq  1. (çəkmək). əks edmək. yansımaq. şöhlənmək. 

sağılmaq. 1. çağılamaq. yaxımaq. yaxılamaq. qamçı 

vurmaq.  

çaqımqamaq  kiçilmək. azalmaq.  

çaqımlamaq  çağımlamaq. 1. (çaqmaq. saçmaq: bölünüb ayrılmaq. 

çoxalmaq. çağalamaq. doğmaq). bölünüb, kiçilib, azalmaq. 
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1. çağalamaq. bölmək. oğmaq. balalamaq. 1. azaltmaq. 

əksitmək. 1. dağıtmaq.  

çaqımlanmaq  kiçillmək. azalmaq. əksilmək.  

çaqımlı  1. iyi sürən. iyi sürgün verən. törəli. 1. yaxımlı. xoş. 

dadlı. sevimli. incə. tərbiyəli. kibar.  

çaqımlıq  çağımlıq. dağınıq. yarqınlıq. yayqınlıq. törtöküntülük. - 

çağmlıqlıq işlər.  

çaqın  çağır. çaqır. çağılğan. 1. yaşın. yıldırım. şimşək. çaxım. - 

çaqinbay. 1. qıvılcım. uçqun. qıvılcım. 1. gürz. topuz. 1. ( 

ç < > s ) bax > sayın. 1. şimşək. yalınğ. barqa. 1. çağın. 

çalın. çaqmaq. çaxmaq. çaqmaq. ışın. şişmək. rə'd. bərq. 

şö'lə. 

çaqın  çaxın. çaxım. 1. ortcaq. otcaq. yarıncaq. yarıtcaq. 

yartacaq. yıldırım. ıldırım. şimşək. 1. qıvılcım. əxgər. 1. 

şö'lə. 

çaqına  çağına. ( < çaq). 1. çaqqılmış. qısıq. kiçik. uşaq. ovşaq. - 

çağınlar: kiçiklər. 1. uşaqlara ayrılmış bölüm. - çağına ev: 

uşaq baxcası. - çağına işlər: {1. uşaqları becərmək üçün 

qurulan işlər. 1. uşalıq ölçüdə, uşaqyana görülən işlər. }.  

çaqıncıq  saxsağan.  
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çaqınçı  çaqırçı. çoğunçu. qaba, gur qonuşan.  

çaqınlı  yaxınlı. kaprisli. şımarıq.  

çaqınmaq  1. çağınmaq. çalışmaq. çaqqa çuq edmək. 1. çaqmaq. 

çaxmaq. çalmaq. - çaxmaq çaxdı. 1. çəkinmək. sağınmaq. 

ehtiraz edmək.  

çaqınsız  çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. 

ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. 

çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < 

al: böyük). ğeyri məhdud.  

çaqınşmaq  calanmaq. calaşmaq. yanaşmaq calaşmaq.  

çaqınta  çağında. 1.çağlı. vaxdında. zamanında. çaı gəlmiş olan. 

1.yerində. sıralı. 

çaqınta  çağında. sürəsində.  

çaqınta çaqında. çağında. ucur. vaxtında.  

çaqıntan  çaqından.- çağından bəri: əsgidən. əsgilərdən. keçmişdən. 

qədimdən.  

- nərsəni güclədirib, qoldavlayıb çağından öncə 

yetiştirmə: qabalıq. qabaqlıq. - qabalıq yonca: gübrə ilə 

çağından öncə yetiştirilmiş, əldə edilmiş yonca. - qabalığa əlli 

metrə yer ayırdım. 
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çaqıntı  çaxıntı. çaxma. - şimşək çaxıntısı. 1. içgi toplumu.  

çaqır  - şeh güzgünü pasladar, çaxır başı yastatır, tanrı, 

çəkənlərə dərd verir, çəkməyincə yaşlatır. (yastatmaq: 

yatırtmaq).  

çaqır  çaxır. 1. cığır. dar yol. kiçik yol. çığır. 1. ( < çıq. çuq. tuq). 

hər nəyin cirgəsi, çəkmişi, çıkırmışı. çaxır. şərap. 1. şirə. 

doşab. tuqşab. bəkməz. 1. çağrat. xumar. - xumar gözlü: 

çağrat gözlü. 1. göz boyalarından. qızıl, göy göz. - it çaxırı 

ata dəğmər, at çaxırı itə dəğməz. - çağır gözlü: göy qöz. - 

çağır quşu. doğan quşu. 1. sağır. söbü, qonus biçimində 

çaxır, şərab qabı. 1. bənəkli. ləkəli. çaxır. şarab. 

gözbəbəği üzərindəki ləkə.  

- çaxır doğan.  

- çaxır doğan: ağ doğan. toğrul.  

- çaxır, qartal pəncə: qıynaqlı. qaparuzçi. 

çaqır  çaxır. 1.acı su. acus. araq. 1.göysil, yaşılsım boya. 1. 

çaxırgöz. çaxırca. göygöz. dənizgöz. 1. çaxırdoğan. 

çaxırquşu. 1.şərab. üzüm dızı. 1.bəkməz. pəkməz. 

şərab. özsu. araq. 1.çağır. çopur. çiçəkpozuğu. çiçək 

kəsəlindən qalan izlər. - çaxırgöz: göygöz. 1.bəğni. boza. 
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şərab. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. 

(kəkrəmək: kehəlmək). 1. qaramıq. qaramuq. sağın. 

sanğın. sərab.  

- lələsin çağır, sallasın beşiyini.  

- suya çaxır, sütə su qatır. 

- quyuq çaxır, şərab: qaraboza.  

çaqır  çaxır. şağır. 1. boza. şarab. 1. iyi pişməmiş ət. çiy ət. 1. 

bir gözü qara, o biri göy olan kimsə. 1. bənəkli. xallı. 

ləkəli. özəlliklə gözbəbəyi üsdə olan ləkə. 1. iti. tüt. - 

çaqır ayaz. yaman soyuq. qarla sərpintili söğuq. 1. çaqıraq. 

ağ doğan. şunqar. səncər. doğan ilə atmaca arasında bir 

quş. quş. doğan. 1. göy, mavi, yaşıl arasında rəng. - 

çaxır göz: göy göz. 1. çaxır. çaqır. ( < çəkmək). çəkilmiş. 

nərsənin çəkilib, süzülüb, seçilmişi. nəsəni çaqıb, əzib özün, 

cirgəsin çıxarmaq. içgi. 1. ( < çaq. çal: tüt). iti. qoyu. qəliz. 

bərk. - çaqır ayaz: iti, yaman soyuq. - çaqır yava: quyu pozuk: 

bətər əxlaqsız. 1. çaqır. çağırı. çağrı. 1. gürz. 1. çaxır. 

şarap. içgi.  

çaqıraq  çaqır.  
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çaqıran  çağıran. 1.çağuş. savuş. savıc. savçı. çavuş. carçı. 

1.çağırmaçı. təbliğçi. 1.çağrıcı. oxuyan. oxuyucu. 

ünləyən. ünləyici. səsləyici. səsləyən. çağrıcı. 1.çağrıcı. 

oxuyan. oxuyucu. ünləyən. ünləyici. səsləyici. səsləyən. 

çağrıcı.  

çaqırca  çaxırca. çaxır. göygöz. dənizgöz. 

çaqırca  doğan. av kuşu. - çaqırçı: doğan öğrətici.  

çaqırçı  1. çağırçı. çağıran. oquyuçu. oxuyan. də'vətçi. - oxuyuçu 

gəzmək: toya çağırmağa çıxmaq. 1. çaxırçı. bozaçı. 

şarabçı. 1. çaqınçı. çoğunçu. qaba, gur qonuşan.  

çaqırçı  çaxırçı. 1.çaxırdoğan saxlayan, yetişdirib becərdən. 1. 

meyxanaçı 

çaqırçuqur  atar tutar. alçaq uca.  

çaqırəsriq  çaxırəsrik. yarı əsrik, kefli. tutuq.  

çaqırıcı  çağırıcı. oxıcı. oxaçı. dəvətçi. dəvətkar.  

çaqırıq  çaqırıq. şuar. də'vət.  

çaqırım  çağırım. yaqlaşıq bir kilometrik uzaqlıq ölçüsü.  

çaqırım çağırım. qıçırım. ağac. uzaqlıq ölçusü. bağıraraq 

duyurabiləcək qədər uzaqta olan məsafə. yaxlaşıq bir 

kilometr.  
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çaqırış çağırış. qodu. söləniş.  

çaqırışmaq  çağırışmaq. ündəşmək.  

çaqırqan  1. anırğan. qaqan. qızmış. kükrəş (aslan. qaplan). 1. çanğ. 

zil. zəng. naqus. 1. çağıran, dəvtçi.  

çaqırqan  çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. 

gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

çaqırqanat  çaxırqanat: qanatı göy bənəkli ördək çişiti. çamurçın. 

çamırçın. batağlıqda, göldə yaşayan kiçik ördək çeşiti. 

çaqırquşu  çaxır. çaxırdoğan. çaxırquşu. balaban.  

çaqırlamaq  şirə yapmaq.  

çaqırlanmaq  şıra, şarap yiyəsi olmaq·.  

çaqırlıq  şəraplı. şərabı olan.  

çaqırma  çağırma. 1. çəkirmə. çətir. şəmsiyə. sayavan. şadurvan ( 

< çadır). 1. çağırma. çağlama. səs. avaz. nida.  
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çaqırma  çağırma. çığırma. çağrı. bağırma. səslənmə. səsləniş. 

ünləmə. ünləyiş. türkü, şarkı oxuma. 1. təbliğ.  

- toyuq çağırma ünləmi, səsi: gə bülü bülü. gə bili bili. qəl bili 

bili.  

- bağırıb çağırma: doladırma. aldatma. boğuntu. qarqaşa. 

qatqaşa. hayküy. 

çaqırmaçı  çağırmaçı. çağıran. təbliğçi.  

çaqırmaq  çağırmaq < ( a < > ı ) > çıqırmaq. çığırmaq. 1. atmaq. 

adlamaq. oxumaq. ündəmək. indəmək. dəvət edmək. - 

qonaqlığa indəmək. - ində: çağır. 1. çağlamaq (ğ < > r ) 

carlamaq. səsləmək. 1. çaqılamaq. ündəmək. ünləmək. 

oxumaq. 1. oxumaq. çağırmaq. toplamaq. də'vət edmək. 

səslənmək. dinlənmək. 1. çaptalamaq. ilan edmək. 1. 

dəvət edmək. 

- bütün tanışların topladı.  

- buradan səslənin: çağırın.  

çaqırmaq  çağırmaq. 1.ünlənmək. səslənmək. 1.bağırmaq. 

səslənmək. ünləmək. türkü, şarkı oxumaq, söyləmək. 1. 

ünləmək. səsləmək. tapşamaq. qaqırmaq. 1.səslənmək. 

nidalanmaq. 1.aramaq. axdarmaq. istəmək. - sizi qapıda 
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istillər. - məni istiyən yoxudu?. 

- bağırıb çağırmaq: çox sınırlanmaq. əsib savurmaq. - 

qulluğa çağırmaq: qullatmaq. kullatmaq. çalqışdırmaq. 

çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. 

işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, 

tutmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.  

- qarşısındakın qızdıracaq söz demək, deyişməyə 

çağırmaq: qarşı qarşı söyləmək.  

çaqırmalıq  çağırmalıq. çağrıbiçi. çağrıyazı. çağrıqlıq. çağrılıq. 

çağrıkağazı. də'vətnamə. 

çaqırmıq  çağmıq. qaqmıq. içgili yemək, qonaqlıq.  

çaqırmıq  qaqırmıq. qudurmuş, götürülmüş kişi.  

çaqırmış  - çağırmış aşa, basmış daşa. 

çaqırpənc  çaxırpənc. tuttuğun bıraxmayıb qoparan.  

çaqırtikən  çaxırtikən. dəvə tikəninə oxşar bitgi.  

çaqırtqan  çağırtqan. çağırqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. 
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gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

çaqırtmaq  çağırtmaq. carlatmaq. də'vət edmək. təklif edmək.  

çaqırtmaq  çağırtmaq. çığırtmaq.  

çaqırtoqan  çaxırdoğan. çaxır. çaxırquşu. balaban. doğanlardan 

olub, ondan güclü avçı quş. balaban. toğrul. şahin. 

çaqıruv  dəvət.  

çaqış  çağış. çağaş. çığış. çağıştı. çığıştı. qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

çaqış  çaqış. 1. çağılış. çalqış. qarışıq. sarsıntı. sarğış. səğirim. 

1. bulğa ( > bəlva (fars)). titrəş. qopuş. silkiş. 1. ağız 

qavqası. 1. odu körükləmə.  

çaqış  qaqış. qağış. çapış. çalış. 1. qoşnaşıq. qoşlaşma. 

cütləşmə. birləşmə. 1. qırcın hırcın, nazlın salınan, 

sallanan, əğilib büzülüb yeriyən. 1. quru nərsələrin 

birbirinə dəğərək çıxardığı səs. 1.qaqış. qamış. 

deyingən. imalə. - o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən 
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birlikdə özünə: o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin 

belə dinləməyə dəğməz. 1. suyun bol bol, gurultulu, iti 

axma səsi. - çağış çağış: qaqış qaqış: qağış qağış: carıl 

carıl: şarıl şarıl. - qağış qağış axmaq.  

çaqışataq  çağışadaq. qağışadaq. birdən çağıltı, şarıltı səsi 

çıxararaq. - qabın suyun qağışadaq boşaltdı.  

çaqışıb  < çəkmək. keçiyib. çəkilib. quruyub. çəkişib.  

çaqışıvmaq  keçinmək. anlaşılmaq.  

çaqışlamaq  çağışlamaq. yarlığamaq. yağışlamaq. bağışlamaq. 

əsirgəmək. qıymamaq. acımaq. rəhm, mərhəmət edmək. 

əff edmək.  

çaqışlayan  çağışlayan. yarlığayan. yağışlayan. bağışlayan. 

bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. onaran. əsirgəyən. 

qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. 

vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar.  

çaqışmaq  1. bir birin çuğullamaq. 1. birbirinə atılmaq. 1. deyişmək. 

şuxluq edmək. sakalaşmaq. 1. çaqqşmaq.  

çaqışmaq  1. çaxışmaq. birbirinə tutan, tutuşan. üstüsdə gəldikdə 

əni boyu bir olmaq. 1. çaxışmaq. çaqqışan. birbirinə 
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geçərək kənətlənmək, kilitlənmək. 1. çaxışmaq. 

çarpışmaq. döğüşmək. 1. çağışmaq. çalxaşmaq. 

çalxanmaq. çalqışmaq. sallanmaq. əsmək. əsrəmək. 

əsərmək. - çağışaraq yerimək: çalqışaraq yerimək: 

çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: 

əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək.  

çaqışmaq  dərişmək. toplaşmaq. çatışmaq. uyquşmaq. 

uyqunlaşmaq.  

çaqıştamaq  çaqışdamaq. qağışdamaq. qağıştamaq. quru nərsələrin 

birbirinə dəğərək səs çıxarmaq:  

çaqıştı  çağıştı. çığıştı. çağaş. çağış. çığış. qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. 

quru nərsələrin çıxardığı səs. - gündüz gecə, gur axan 

çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. buzlu su. içində buz 

parçaları olan su.  

çaqıştı çaqışdı. çıqşağır. çıqır çıqır səsi.  

çaqıştır  çağıştır!. çalqıştır!. qaqıştır!. 1. qarışdır!. dəğişdir!. 1. 

qızıştır!. itiştir!.  
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çaqıştırılma  çağıştırılma. çalqıştırılma. qaqıştırılma. 1. qarışdırılma. 

dəğişdirilmə. 1. qızıştırılma.  

çaqıştırmaq  çağıştırmaq. çalqıştırmaq. qaqıştırmaq. 1. qarışdırmaq. 

dəğişdirmək. dönüştürmək. 1. qızıştırmaq. 1. 

çaxışdırmaq. 1. içgi içmək. 1. birbirinə düşürmək.  

çaqıştırmaq çaqışdırmaq. qarşılaşdırmaq. ayarlamaq. ölçəkmək. 

muqayisə edmək.  

çaqıt  çağıt. 1. çağat. sağat. saat. saət. - qol çağat: qol saatı. - 

öğlədən bir iki çağıt (saat) öncəki çağ: kiçik quşluqla öğlə 

arasındaki çağ. yekə quşluq. qaba quşluq. 1. çağut. torun. 

nəvə.  

çaqıtiy çaqıdiy. çaqmış. gəlişməmiş. cılız.  

çaqızlamaq  ( < çaq: açmaq). çalınmaq. açılmaq. gözü açılmaq. qanmaq. 

bilmək. anlamaq. ayırd edə bilmək.  

çaqızlanmaq  ( < çaq: açmaq). çalınıb açılmaq. bilnmək.  

çaqqa  1. ayağqabı. 1. çəkmə. ayağqabı.  

çaqqaçaq  çaqaçaq. çarpışma səsi. dəmir kimiləri çarpışmaan çıxan 

səs.  

çaqqaçaq  yaraqların silahların birbirinə dəğməsinin səsi. ( > çəkaçaq 

(fars)ı).  
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çaqqaçuq  - çaqqaçuq ediş: çağçaq. məşquliyyət.  

çaqqaq  çalan.  

çaqqal  1. ütük. iti. artıq bilib çox çevik olan. sapalaq. kələk. 1. 

avanğ. avara. çüçə qoduğu. 1. yaban. yabanı. kələkçi. 

düzənçi. 1. baqa.  

- çaqqala oxşar heyvan: qara qulaq.  

- çaqqalın tabu adı: türə. 

çaqqal  çaqal. 1.baqqal. xırdapay satıcı. 1. başıboş. baybaş. 

qayta. avara. qırbal. qırban. küçələr avarası. 

darqaşayırd. 1. kələkçi. qalayçı. düzənçi. aldatav. 

kurnaz. 1. çalqaş. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kavtaq. 

kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. 

çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 

qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 1. çapaq. çapqıl. çalaçı. 

çaldaban. qaldaban. qaltaban. qaldırımçı. çalqaçı. 

çalqaş. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kələk. kələkçi. çəkici. 

çəpəçi. aldatan. aldatıcı. aldatcı. alladan. allaq. aldavac. 

aldayıcı. alcı. aldat. altdan işləyən. batakçı. dalaverəci. 
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dalaverici. dalıca çəkən. dolabçı. dolaq. dolandırıcı. 

dönük. duyaran. duyarıcı. duzaq. duzaqçı. düzənçi. 

düzməci. düznəçi. dələduz. fırıldaq. fırıldaqçı. qabçı. 

qapçı. qapasçı. qəfəsçi. gözbağıcı. gözbağlayan. 

qalayçı. qalıbçı. qancıq. qandıc. qandaz. qandağ. 

qandağçı. qandıran. qandırıcı. qandırımçı. qandırıtçı. 

qandırma. qanıqdıran. qanıqdırıcı. qanıtan. qanqıdan. 

qanğırıtçı. qantam. qantama. qantıl. qantılçı. qantın. 

qantınçı. qırıq. qırıqçı. qıtıqçı. qoparcı. əğrib. ələ salan. 

girişim. yapalaq. yaşar (gizlədən < yaşmaq: gizləmək). 

giriz. gizir. hiləçi. hiləçi. hiləgər. hiləli. hoqqa. hoqqaçı. 

hopan. hopçu. hoppuc. hopuçu. höppüc. kurnaz. kurzan. 

oyalayan. oyalayıcı. oylayıcı. oyalı. oylayıcı. palvara. 

palvaraçı. pezəvəng. sancıq. saptıq. şarlatan. təvlük. 

toğlaçı. tovlandıran. tovlayan. üçkağıtlı. yahaldan. 

yahaldıcı. yalançı. yalan. yanıldan. yanıltıcı. yalqavul. 

aldavul. oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. 

qatavul. qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

qaydırımçı. toğlavul. toğavul. duzqavul. qurquqçu. 

qurbaş. işçi. muzdur. müzəvvir. arğuc. arğuş. ayağçı. 
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aynaçı. səfsətəçi. məğlətəçi. muğalitəçi. 

- çaqqal əriyi: ərik çeşitlərindən. 

- çaqqal toyu: kiçik əğləncə toplantısı.  

- çaqqal cürü, türü: qaraqulaq. 

çaqqalca  çallaşca. çalqaşca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. üzüstücə. 

üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqla.  

çaqqallıq  1. çallaşlıq. çalqaşlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. bir 

nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 

qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. 

dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq. 1. çaqallıq. 

başıboşluq. darqaşayırdlıq. avaraçılıq.  

çaqqan  1. çevik. iti. tez. çalan. çapdaq. bacaradıqan. çapdaş. 

çapdast ( > çabokdəst (fars)). 1. dolaşıq. 1. söğüt, kavaq 

kimi ağacların tırtıla bənzəyən çiçəkləri. - çaqqan avruv: 

qızmıq. çiçək xəsdəliği.  

çaqqan  çağqan. 1.çınğıraqlı, zınqrovlı çalqı. çövgən. çevqan. 1. 

cəld < çalt. çabuk. çəpər. usta. əli sulu. 1.çaqan. çaqıc. 
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çaqqıc. qaqqıc. çəkic. çəkiş. çəkkiş. döğəc. dövəc. 

döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. döğqəc.1.başaran. 

başarca. öğdə. usda.1. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.  

çaqqan çaqğan. çalt. iti.  

çaqqanmaq  çağqanmaq. sağqanmaq. gürbüzləşmək. gəlişmək. 

gücləşmək. güclənmək. gürtünmək.  

çaqqanmaq  çaqlanmaq. qoşılmaq. qaçınmaq. ivilmək. tələsmək. tizik 

yerinmək. - böylə qoşılmaz. - qoşılmağında çəki, həddi var.  

çaqqar  çaqraq. keçəl. daz.  

çaqqay  şaqqay. yıldırım, şimşək tanrısı. şaqqay. yıldırım, 

şimşək tanrısı.  

çaqqı  ( < çaqmaq: yarmaq). 1.kiçik pıçaq. 1 çaqı. gəzlik ( < kər: 

kəs). qapdırma. kiçik əl pıçağı.  

çaqqı  çağan. ( < çap. çaqmaq). çapqı. kəsər. vurmaq, çarpmaq, 

kəsmək ayqıtı. kəzlik. kiçik pıçaq. qələmtıraş.yülgüc. 

ülgüc.  
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çaqqı  qələm qəddiyən. biçtirə. kiçik pıçaq. neştər.1. əl piçağı, 

biçgisi. kəstərə. kəsdərə > dəsdərə.  

- çaqqı kimi:çaqı kimi: qolayca. dinccə. suiçim. dinamik. 

çaqqıc  çaqıc. çaqan. çaqqan. qaqqıc. çəkic. çəkic. çəkiş. 

çəkkiş. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc.  

çaqqıç  çaqmaq. odlayan. atəşləyən.  

çaqqılmış  taxılmış. çaxılı.  

çaqqıltaq  çaqqıldaq.qəhqəhə. çaqçaq gülmə.  

çaqqıltamaq çaqqıldamaq. çağıldamaq. çaqıldamaq.  

çaqqın  çağqın. tavan. qıvam. dayqun. duruş. durma. quysunq.  

çaqqınlanmaq  qıvamlanmaq. tavanlanmaq. dabanlanmaq. dayqunmaq. 

duruşsunmaq. quysunmaq.  

çaqqır  çağqır. çinədan.  

çaqqıramaq  qaqqıramaq. qaqqa çəkmək. içdən gülmək.  

çaqqışan  çaxışıq. çarpışan. döğüşən.  

çaqqışma  1. dalaşma. savaşma. əlləşmə. 1. toxuşma. çatışma. 

müsadimə. təsadüf.  

çaqqışma  dəğişirmə. çalışma. taqışma.  
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çaqqun  olqun. pişmiş. yekkə. görmüş. keçitmiş. bacarmış. 

salqun. varqun. çaqqun. çəpər. mücərrəb.  

çaqquş  çaquş. sataş. sancış. toxuş. taxuş. təsadüf.  

çaqla  çağla. 1. çağlar. çağlağan. şarlağan. şəlalə. çavlar. 

çağlıyan. çavlan. gurlayıq. suyun yüksəkdən köpürüp, 

şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması. 1. çağala. 

yetişməmiş körpə yemiş. - çağala, çağla yaşılı: gözəl yaşıl 

boyam. 

çaqla  çağla. 1. çalğa. şəlalə. abşar. 1. çağla: odla. alovla. yanıl. 

1. çalğa. şəlalə. abşar. 1. çalaq. çaqal. ata. atanağ. xaç. 

çarpıq. çapraz. 1. sağla. göy göz. 1. çağlav. namuslu. 

düz. dürüst. 

çaqla çağla. çuçqur. şəlalə.  

çaqlab  çəkləb. aralı. sıx olmayan.  

çaqlaq  1. namuslu. dürüst. 1. çağıldaq. çağlayan. çağlar. şəlalə.  

çaqlaq  çağlaq. 1. çağlayan. coşqun. gurlaq. gürlək. kürlək. 1. 

çağraq. su çevri. girdab 

çaqlaqan  çağlağan. şarlağan. çağla. çağlar. çavlar. çağlıyan. 

çavlan. gurlayıq. çağlan. çağlayan. çavlan. şarlavıq. 

şağlavıq. şəlalə. böyüklükdən (yuxardan) aşağı qoyılan 
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(tökülən) su. suyun yüksəkdən köpürüp, şarıldayıb, iti iti 

çarparaq, çağıldayaraq axması.  

çaqlam  çağım. çəkim. varsayım. təxmin. ayar. göz çağımiylə: 

çəkimiylə: dəngəsilə.  

çaqlam  çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. çağma. 

qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. coşum. 

coşma. həyəcan.  

çaqlama  çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. çağlam. çağma. 

1.qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. 

coşum. coşma. həyəcan. 1.çağıltı. şağlama. şaqqıldama. 

çaqlama  çağlama. səs. avaz. nida. çağırma. şayistə.  

çaqlamaq  ( < çəkləmək). 1. çəkəmək. həds vurmaq. ölçüyə vurmaq. 

orunlamaq. yerləşdirmək. çəkib dartıb, ölçübiç eləmək. 

müçürəmək. muqayisə edmək. - biri birinə göz vurub 

çağladılar. necə çağlırsız: nəcür təxmin edirsiz. - çağlamsız 

sözlər: dəngəsiz, sarsaq. çəkimsiz, ölçüsüz sözlər. - çağlaş 

höküm: dəngəli yarqı. 1. yoxlamaq. oranlamaq. təxminləmək. 

hesaplamaq. tasarlamaq. cürləmək. 1. çalmaq. doldurmaq. 

qurmaq. soxmaq. isırmaq. - iki gecə cəngi çaqladılar. 1. 

zamanını gözləmək, bəkləmək. - nə orunlayıb nə çağlırsız: 
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neynisiz, nə gözlüsüz. 1. heyvanların bir birinə atılması. 1. 

sazlamaq. sağlamaq. 1. tavlamaq. yarım çiğ pişirmək. 

nərsəni işə qurmaq. hazırlamaq. - əti çağla: tavla.  

çaqlamaq  çağlamaq. (ğ < > r ) carlamaq. 1. nişanlamaq. 1. mülahizə 

edmək. 1. seçinmək. 1. çəkələmək. gümanlamaq. 

təsəvvür edmək. təxminləmək. 1. çəkləmək. qiyaslamaq. 

sanlamaq. zənn edmək. 1. şişirmək. 1. çağlamaq. 

çaşlamaq. çaqşalamaq. birbiri üstə yığmaq. üstələmək. 

birikdirmək. 1. kəsginlətmək. parıldatmaq. 1. çağırmaq. 

səsləmək. 1. tavlamaq. doldurmaq.  

çaqlamaq  çağlamaq. 1.axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. su yüksəkdən köpürüb, çağlayaraq axmaq. 1. 

çağıldamaq. 1. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. 

çalğaşmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. qaxmaq. 

qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. 

həyəcanlanmaq. 1. çalışmaq. dalqaşmaq. dalaşmaq.  

çaqlamaq çağlamaq. börtmək. köpürmək. börkəmək. köpürmək. 

şorquldamaq. şırıldamaq.  

çaqlamsız  çağlamsız. çəksiz. dəngəsiz. çəkimsiz. ölçüsüz. ~ sözlər: 

sarsaq sözlər.  
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çaqlan  çağlan. çağlanğ. ( < 1. çaq. çal). 1. çağlay. çağlağ. 

çağlayan. şarıl şarıl axan. şəlalə. 1. çağlan. çatalağız. delta. 

1. çağlayan. şəlalə. şarıl şarıl axan.  

çaqlan  çağlan. çağlayan. çavlan. çağlağan. şarlağan. şəlalə.  

çaqlanmaq  1. ( çaql < > çalq ) çalqanmaq. çağlanmaq. 1. pörtmək. 

yanmaq. alovlanmaq. - odu çaqlananın, gör nəcə halı. 1. 

çağlanmaq. çağalmaq. barbağlaşmaq. barbağmaq. 

varbağmaq. fərbehləmək. burdamaq. bordağmaq. 

burdağıyan. səmizləşmək. bəsilmək. 1. çağ sürmək. vax 

keçirmək. əylənilmək. əklənilmək. qoşılmaq. qaçınmaq. 

ivilmək. tələsmək. tizik yerinmək. - böylə qoşılmaz. - 

qoşılmağında çəki, həddi var.  

çaqlanmaq  çağlanmaq. 1. kökəlmək. kökənmək. dolmaq. 

quşqunmaq. qurşanmaq. qudurmaq. qırgürlənmək. 

qırgurlanmaq. təhrik olmaq. 1. şişmanlamaq. göbək 

bağlamaq. qarın bağlamaq. olqunlaşmaq. səmirmək. 

şişmək. şişmanlamaq.  

- iyi çağlanmaq: dinc sürmək. qolay yaşamaq. 
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çaqlantırmaq  çağlandırmaq. əriştirmək. olqunlaşdırmaq. toxundurmaq. 

doldurmaq. tümləşdirmək. tamamlandırmaq. 

təkmillətmək. baliğ edmək.  

çaqlap  çalpaq. çaplaq. ( < çal. çap. çaq. ). çalaq. çapaq. çanaq. 

qarışıq buruşuq. kir. pislik. - çalpaq iş. qarışıq iş.  

çaqlar  çağlar. çağla. 1.çağlağan. şarlağan. şəlalə. çavlar. 

çağlıyan. çavlan. gurlayıq. suyun yüksəkdən köpürüp, 

şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması. 1.çağar. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 1. 

çağlayan. çağlıyan. abşar.  

çaqlar  çağlar. şəlalə. çağlayan. çağıldaq.  

çaqlarca  çağlarca. çay yatağının dik bölümlərində, suyun iti axtığı 

yer.  

çaqlasun  çağlasun. dürüst.  

çaqlaş  çaqulaş. qırğın. vuruş. döğüş töküş.  

çaqlaşıq  çağlaşıq. çağlağan. şarlağan. şəlalə. - axar sularda 

gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt axıntı, çağlaşıq, 

qayalıq: dəmir qapı.  

çaqlaşmaq  çağlaşmaq. 1. çalqışmaq. çalışmaq. çaplamaq. 

çabalamaq. təprənmək. uzalmaq. 1. çalbaşmaq. 
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çırpışmaq. çatlaşmaq. dağallaşmaq. sərtləşmək. 

dirəşmək.  

çaqlatmaq  çağlatmaq. çoqratmaq. çoşdurmaq. qaynatmaq.  

çaqlav  çağlav. çağla. dürüst.  

çaqlayan  çağlayan. 1. çaylan. çağildaq. şəlalə. 1. quşqunlu. 

qusqunlu. çağ durumlu. iti qıvraq. 1. şəlalə.  

çaqlayan  çağlayan. çağlan. çavlan. çağlaq. 1.çağlağan. şarlağan. 

şəlalə. 1.coşqun. gurlaq. gürlək. kürlək. 1. çağlıyan. 

çağlar. abşar. 1. çağ.  

çaqlayan çağlayan. 1. çavlaq. şəlalə. 1. quyulma. şəlalə.  

çaqlayıq  çağlayıq. qaynarca. yerdən fışqırıb çıxan su.  

çaqlayiq  çağlayiq. şəlalə.  

çaqlayın  çağlayın. müvəqqəti. vəqtləyin. vəx bə vəx.  

çaqlayış  çağlayış. coşlama.  

çaqlı  ( < çağlamaq. çəkləmək). cəkli. böyüklüyü, qabarlıqı bildirən. 

1. ünlü. şanslı. imkanlı. 1. qədər. - bu çaqlı: bu qədər. - nə 

çağlı bir: çək, həd tanımaz. sonsuz. 1. yaşlı. qoca. 1. çaq. 

cihli. cəhli. ölçülü. 1. güclü. çağımlı. 1. düz. dürüst. 1. 

yaxışıqlı. gözəl. çalımlı. 1. çağlıq. keçici. keçən. 

müvəqqət. uzğan. uzğan. üzülən. ötkən. ötən. - çağlı bulaq: 
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quruması olan bulaq. 1. çaklıq. yırtıq. para. 1. çiqildəm. 

cıdamlı. çabuq. sabuq. tünd. iti. yeyin. yıldam. ildam. 1. 

qədər.  

- munu çaqlı: bunun qədər.  

- nə çaqlı bir: sonsuz. həddindən artıq. sınırsız.  

çaqlı  çağlı. 1. çağında. vaxdında. zamanında. çaı gəlmiş olan. 

vaxtında. zamanında. 1. çağ. tavlı. tovli. toxlu. səmiz. 1. 

çağal. çağdaş dönəmli. dönəmə, dövrəyə, çağa uyqun.  

- yerli çağlı: uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. oxuşlu. oxşaylı. yerində. 

tutarlı. munasib. 

çaqlıq  çağlıq. 1.çağlış. çağday. yağday. yağlıq. yağlış. qapat. 

yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. 

sayaq. sayıq. sayış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət. 1. fəsil. fəsl. movsim. - yağmır çağlığı, fəsli: sapal. 

sapıl.çəpəl. çapal. çapıl.1. gahlıq. qaqlıq. qanğlıq. keçərilik. 

müvəqqətilik. 1. kiçik yuğunma yeri, hamam. 1. təqvim.  

çaqlıq  çağlıq. çağlı. 1. keçici. keçən. müvəqqət. uzğan. uzğan. 

üzülən. ötkən. ötən. 1. çığlıq. bağırtı. fəryad.  
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çaqlın  çağlın. 1. adlım. 1. çağlın. çıxarlı. uyqun. qədər. əndazə. 

layiq. şayistə. 1. adlım, ünlü olan.  

çaqlış  çağlış. çağlıq. çağday. yağday. yağlıq. yağlış. qapat. 

yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. 

sayaq. sayıq. sayış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət. 

çaqlıyan  çağlıyan. çağlayan.çağla. çağlar. çağlağan. şarlağan. 

şəlalə. çavlar. çavlan. gurlayıq. suyun yüksəkdən 

köpürüp, şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması. 

abşar.  

çaqlu  ( t < > l ) çaqlu. 1. iri yapılı. gösterişli. 1. kifayət.  

çaqma işqok  ağızdan doldurulan əsgi tüfək.  

çaqma  ( < çaqmaq: vurmaq. kəsmək. çəkmək). 1. tüfək xoruzu. 1. 

qaqma. qırma. pozma. - çaqma qənd: bölmə qəd. 1. 

çalma. - ilan çaqma. 1. saçma. çaxan. takma. yalan.  

çaqma  çağma. 1. çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. 

qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. coşum. 

coşma. 1. qoşu. şe'r. söz. 1. alna düşən tel. pərçəm. 
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çaqma  çaxma. 1.çaxıntı. - şimşək çaxıntısı. 1. içgi içmə. 1.basıb 

qabartma. 1. qaldırım. qalıb. 

çaqma  çaxmaca. 1. yara. 1. qama. çapa. işarə. 1. çıxam. çiban. 

1. motiv 

çaqmaca  çaxmaca. bax > çaqma.  

çaqmaçı  çağmaçı > çamaçı. 1. qoşucu. qoşçu. şair. 1. şarkıcı. 

oxucu. oxuyan. ötən. 1. oymaçı. oyub çuxurlatma, dəlmə.  

çaqmaq  ( ç < > y ) yaqmaq. 1. otluq. çaqqıç. 1. təkələmək. 

aşırmaq. yürütmək. 1. vurmaq. urmaq. köyü birbirinə 

düşürmək. qarışıq. birbirinə girmiş. keçələşmiş. 1. 

yəşərmək. qunşələnmək. filizlənmək. tomurcuqlanmaq. 

1. qabuq bağlayıb tökülmək. 1. böyümək. artmaq. 

çoğalmaq. 1. qıvılcımlanmaq. od almaq. 1 çalmaq. 

çalqalamaq. qarışdırmaq. 1. atmaq.  

- qoy çaqmaq: keçələşmiş qoyun yünü.  

- yazda dirəklər çaqallar: yazda ağaclar yeşərir.  

- ərimlərim çaqqandılar: dodaqlarım qabuq bağladı.  

- anı üydəkisi çaqqandı: onun ailəsi büyüdü.  

- ayran çaqmaq: yuğurdu qarışdırıb çalqayaraq pürüzüsü 
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duruma gətirmək.  

- yün çaqmaq: yünü ataraq yumuşaq duruma gətirmək.  

çaqmaq  çağlamaq. (vurmaq. kəsmək. bölmək). 1. açmaq. anlatmaq. 

bildirmək. tanıtmaq. çattırmaq. yetişdirmək. eşitdirmək. - 

qulağıma çaqdı. 1. çıxarmaq. əks etdirmək. yanıtmaq. 1. 

çuğullamaq. ifşa edmək. - aləmə çaxdı razım mənim. - bu 

qəliz işləri nə ilən çaxa biləriz. - bu sirri ona çaxdım. dərdim 

xalqa demirəm \\ onun sarğı (sarılığı) çaxar xalqa üzüm. - 

haçan ki göz könüldən doğru baxa \\ eşitməz qulağına haqqı 

çaxa. - isyanilə çaxsan məni \\ ihsan ilə çaxam səni. - o 

vaxdın ki məni atama çaqdın \\. aralıq yerdə bir fitnə buraxdın. 

- onu buna qovluyub \\ bunu ona çaxlıyıb. onun kəsirlərin 

çaxarım (anladarım). sevgilərə sevincidən çaxılmaz (çaxmaz. 

gizli) söz olmaz. ürək sözün heç kimə çaxma. 1. qaqmaq. 

soxmaq. qapmaq. sancmaq. çalmaq (ilan çaqmaq). - çağan: 

çalan. çığan. çıyan (əğərəb). 1. çəkmək. vurmaq. cızmaq. 

saçmaq. taqmaq. dövmək. vurmaq. qaqmaq. sapmaq. 

çırpmaq. içmək. araq çaxmaq. çaxır çaxmaq. 1. çaldırmaq. 

itirmək. utuzmaq. qaçırdmaq. qırmaq. pozmaq. - sınağı 

çağdım. keçmədim). 1. { altda gələn anlamlarda "itilik" var. 1. 
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birdən yanıb şığıyan od. qıvılcım almaq. od tutmaq. 

çağlanmaq. parıldamaq. od vermək. çaqınmaq. 

işıldamaq. - çaqmaq taşı: çəlik parçası ilə döğəndə, od 

parlatan daş. çaqmaqlıq daş. - sərəng çaqmaq: kibri yaxmaq. 

qıvılcım. uçkun. göçgün. çaxım. şimşək. şığamıq. çıxmaq. 

yaşın. ıldırım. coşğan. çağılğan. yarğa. nayzağay. otık. 1. 

çaxaraq çıparaq ot çıxarmaq. odlamaq. 1. nərsənin iti, yeyin, 

çıxması. şığmaq. şığamaq. - ıldırım çaxır. - şirzə: atılmaq. 1. 

çalmaq. yarmaq. kəsmək. ayırmaq. oğurlamaq. vurmaq. - 

evimiz çaqıldı. } 1. çaxanlıq işi. qalıblamaq. aldatıb basmaq. 

sırıtdamaq. soxmaq. - (pozux) malları görəsən kimə çaxlıyaq. 

1. bölmək. çəkləmək. çəkələmək. 1. atmaq (pambıq). 

çalxamaq. çalmaq. - ayran çaqmaq: yoğurdu, çalxayıb, 

düğünlərin açmaq. 1. böyümək. dolmaq. çiçəklənmək. 

çağalamaq. tomurcuqlanmaq. yaşıllaşmaq. - yazda ağaclar 

çağır. - çağılmış ölkələr: nifuslu ölkələr. 1. qabıq qoyub, 

quruyub, çatdıyıb tökülmək. - issi yeldən dodaların çaqıldı. 1. 

savaşdırıb, bir birinə vurdurmaq. ara pozmaq. 1. ad. çözmək. 

dəridə tapılan qalın, qat, çözməkli xəstəlik. 1. ad. bir birinə 

keçmiş, girmiş, qarışmış. - qoy çaqmaq: keçələşmiş qoyun 
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yünü. - çaqmaqbaş: keçəbaş. saçları qarmaşıq. 1. ( < 

yaqmaq. çıxmaq). yanqımaq. yanıtmaq. cavaplamaq. 1. 

çavmaq. iləri atılmaq. yüksəlmək. günəşin doğması. ortalığın 

ışılması, açılması. 1. ( ğ < > y ) caymaq. çaşmaq. - qurşunum 

cağdı: caydı. 1. hər bir nərsədə olan qoğzaqlıq, itilik durumu 

(ışıq. səs. hərəkət. duruş).  

çaqmaq  çağmaq ( ç < > q ) qaqmaq. çaxmaq. 1. çoqmaq. çuqmaq. 

(quş) aşağı enmək. 1. yaxma aracı. 1. əriştirmək. 

yetişdirmək. - bu sözü onun qulağına çaq. 1. - ara çaqmaq: 

neçə nəyin arasın, barşığın çarpışdırmaq, çalışdırmaq, 

qarışdırmaq. savaşdırmaq. - o, iki yoldaş ara çaqdı. 1. 

çalın. çaqın. çaxmaq. ışın. şişmək. ıldırım. yıldırım. 

yaldırım. rə'd. bərq. 1. yaşnamaq. aydınlatmaq. 1. 

çağmaq. şaxmaq. qaqmaq. urmaq. vurmaq. soxmaq. 1. 

şağıçımaq. qeybət edmək. sözçümək. 1. şaqmaq. 

çuqmaq. çoqmaq. süzülüb enmək. qonmaq. 1. iğnə sap 

taxılıb qorunan topac, kisə.  

- çaqmaq daşı: çaqmaq vurulduqda qığılcım çıxaran daş. 

çaqmaqlı yaraqlardada işlənir.  
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çaqmaq  çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. çağlamaq. 

coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. qaxmaq. qalxmaq. 

qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. həyəcanlanmaq.  

çaqmaq  çaxmaq. çağmaq. (çalmaq. qartmaq. qatmaq. qaqmaq). 1. 

çavmaq. çağmaq, - gün çıtlamaq. 1. yaxmaq. 1. 

çaqmaca. motiv. 1. çalmaq. qaqmaq. - başı enli civi, mıx 

çalmaq: qabaralamaq. 1. qaqmaq. çalmaq. döğmək. - qapı 

qaqıldı, getdim kimsə yoxudu. - gecəsi kimsənin qapısın 

qaqma. - uşaqlar qapıları qaqa qaqa, çaqa çaqa qaçırdılar. - 

qaqılmasa, açılmaz (qapı). - qaqan kimdir, açan kim. - 

qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. iyi 

dilək. 1. taxmaq. qaqmaq. sapmaq. saplamaq. sancmaq. 

saşmaq. soxmaq. - sancağın (bayrağın) qaqacaq yer 

bulmamaq: 1. yarmaq. 1. çıtlamaq. çavmaq. çaxmaq. - 

gün çıtlamaq. 1. soxmaq. 1. vurmaq. 1. şimşəkmək. 

birdən ışıqlatmaq. od, qıvılcım çıxarmaq. 1. anlamaq. 

aydınlanmaq. düşünmək. fərq edmək. 1. sınavdan, 

imtahandan düşmək. rədd olmaq. 1. araq içmək. 1. 

utturmaq. utuzdurmaq. aldadmaq. 1. çaxaraq, çırparaq 

od çıxarmaq. 1. daşa çırparaq, qıvılcım çıxarmağa yarar 
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çəlik parçası. 1. qabarcıqlar quruyunca qalın qabıq 

bağlayan dəri kəsəli. 1. ışığ vurmaq, çarpmaq. - ışıq 

gözlərimə çağır. 1. amacdan, nişandan yozmaq, caymaq, 

sapmaq. - ox çağdı. 1. (ışıq. isti. qoxu, buru) yayılmaq. 

dağılmaq. 1. çaxmaq çalın. 

- çaqqı çaxmaq: çaqı çaxmaq: ayrıntılarıyla birlikdə.  

çaxmaq çaxmaq olmaq: gözləri otdan, sınırdan alovlanmaq.  

- çaxmaq yuvağı: ağacdan, dadan, dəmirdən olub, yeri 

bəritmək üçün işlədilən ustuvanə, mərdana.  

- içinə çaxmaq, qov qoyulan torba: kavlıq. kavcaq. kovlıq. 

kovcaq.  

- qaf çaqmaq: dalqa keçirmək.  

çaqmaqbaş  saçları qarmaqarışıq.  

çaqmaqlamaq  çaxmaqlamaq.səzəniş edmək. tə'nə vurmaq.  

çaqmaqlaşmaq  çaxmaqlaşmaq. gözü parlamaq.  

çaqmaqsız  çaxmaqsız. kibrit(sumer).  

çaqman  çəkmən. çapman. yamğurluq. yağmır.  

çaqmar  çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 1. çalğaçı. çağaçı. 

şakaçı. qaşqa. çaşqa. alayçı. güldürücü. - çaqmara yer 

yox. 1. daşqa. qaşqa. çaşqa. çuşqa. məsxərə. məsqərə. 
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1. kərtənkələ. kərtic. 1. qaşırqat. qaşıqat. 1. qalağa. 

qalağat. qalavat. çalava. çalağa. çalavat. çalağat. qalğa. 

kanvat. kanbağ. kavla. kavlaq. kavala. kavalaq. kovla. 

kovlaq. kovala. kovalaq. yıxlağ. yıxalağ. yıxılat. yıxıntı. 

töklüt. qaşqam. töküntü. tör töküntü. töklək. tökələk. 

döğlük. döğnüt. döğlük. döğlək. xaraba.  

çaqmarlıq  çağmarlıq. çaxmarlıq. qaçmarlıq. qaşmarlıq. 1. çalğaçılıq. 

çağaçılıq. şakaçılıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. alayçılıq. 

güldürücülük. 1. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. 

komiklik. məsxərəlik. məsxərəçilik. məsqərəlik. 

məsqərəçilik. məsqərəbazlıq.  

çaqmaz  1. çağmaz. alçaq. xəsis. paxıl. dəni. 1. gizli. açılmaz. ifşa 

olunmaz. çatılmaz: sevgilərə sevincidən çaxılmaz 

(çaxmaz. gizli) söz olmaz.  

çaqmaz  çağmaz. sonsuz. tükənməz. əbədi.  

çaqmazan  çağmazan. əbədən. heççağ.  

çaqmazlaşmaq  çağmazlaşmaq. sonsuzlaşmaq. əbədiləşmək.  

çaqmazlaşmaq  parıldamaq (göz).  

çaqmazlıq  çağmazlıq. əbəd. sonsuzluq. 
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çaqmıq  çaxmıq > şimşək. yıldırım. ıldırım. ortcaq. otcaq. 

yarıncaq. yarıtcaq. yartacaq. çaxın. çaxım. qıvılcım.  

çaqmıq  qaqmıq. çağırmıq. içgili yemək, qonaqlıq.  

çaqmır  çağmır. 1. çamqur. şəlqəm. 1. sərt. qat daş. qaya. 1. 

tutumlu, əli sığı. 

çaqmış  çaqıdiy. gəlişməmiş. cılız.  

çaqmur çamı  gürültü. bağırtı.  

çaqmur  çağmur. yağmur. qonaqlıq. ziyafət.  

çaqn  çaxan. < çak. tak. takılmış. doğru olmayan. çakma. 

saçma. takma. yalan.  

çaqnaq  çağnaq. çanaq. çağlaq. çarp. çarpılmış. çarpık 

{(çalınmış. qazılmış. qaqılmış ) {1) < çak. çakmaq. çapmaq. 

vurmaq. qazmaq. 1) çal. çalmaq. çapmaq. qazmaq }.  

çaqnaq  çağnaq. tuxum yatağını (cənini), döl kisəsin dolduran 

sıvı, may'.  

çaqnaq  çanaq. çanqaq. (1. < çəqn < > çənq: çənqiş. çəkiş. 1. < 

çaqnış. çanqış: çaqnaş. qoparış). 1. çəknək. çəgənğ. 

üzəngi. qayış. 1. yəhərin çaqılmış, çapalmış yanları.  

çaqnamaq  çağnamaq. (çağnam: axar suyun səsi). 1. parıldamaq. 

ışığmaq. ışığlamaq. 1. çaqlamaq. hayqırmaq. çığlıq 
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qoparmaq. bağırmaq. 1. qaynaşmaq. qımıldamaq. - 

ulduzlar çağnaşır. - gözümdə od çağnadı. 1. qadrınmaq: 

qayrınmaq. qadırlanmaq. qaddarlanmaq. çətinləşmək. 1. 

çeqnəmək. əzmək. 1. qarışmaq. devrilmək. 

çaqnaş  1. avarna. avran. avar. təsadüm. 1. gəvşək. boş. 

boşalmış. boğum əkləm yerləri çox oynaq olan. mizin 

qıçları çağşırıb.  

çaqnaşıq  çağçaqalay. devriliş. qarqaşalıq. inqilab. ixtilal. fitnə.  

çaqnaşma  çaxnaşma. şuluqluq. qarma qarşıq.  

çaqnaşmaq  çağnaşmaq. 1. qonuşmaq. görüşmək. danışmaq. 1. 

çeqnəşmək. əzişmək. 1. qarışmaq. devrilmək. 1. 

avranmaq. oğranmaq. oğulmaq. təsadüm edmək. 

çaqnışıq  dava. döyüş.  

çaqöncülü  çağ öncülü. (hər nədə). çağunluq. qarıqlıq. qaruqluq. 

qarıcılıq. ilkinilik. eniklik. yeniklik. yepyenilik. yenibarılıq. 

nobarılıq. təbərzəlik.  

çaqpalıt  şaqbulut. kəstana.  

çaqr  çakər (fars). < çək. çəkmə. işçi: çəkər. çəkən. çəkək. 

çəkkər. - sizin çəkəriz: sizin çakəriz. - çəkərçilik edmək: 

işçilik, nökərçilik edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çaqra  çarqa. çərqə. çağar. 1. fəvvarə. fışqırıq. 1. sayqı. hörmət. 

əzəmət. 1. ölçü. miqdar. qədər. 1. kiçik çadır.  

çaqraq  çağraq. çağlaq. su çevri. girdab 

çaqraq  çaqqar. kəl. keçəl. daz. - çaqraq bilə uyut bolmaz: keçəldə 

həya arama.  

çaqrama  çapama. iti. yeyin.  

çaqrat  çağrat. çaxır. xumar. - xumar gözlü: çağrat gözlü.  

çaqratmaq  ( < çaqıq: çalıq. açınmış). 1. çaqlatmaq. çalqatmaq. 

çaqdırmaq. alaylamaq. açıb yırtmaq. qözü bərətmək, 

qızartmaq. - gözünü çaqratdı: bərətdi. çaq çaq, iti iti, çer çer 

baxmaq. 1. xumarlamaq. - gözüvü belə çağratma.  

çaqray  şaqıray. səmimi. dost. tanıtıq.  

çaqraylandırmaq  şaqıraylandırmaq. tanışdırmaq. 

tanıtmaq.  

çaqraylı  şaqıraylı. tanıtıqları olan. tanışlı.  

çaqraylın  şaqıraylın: tanışma işi.  

çaqrı  çağrı. 1. çarx. çərx. çevri. çəvri. çevrilən, fırlanan nə. - 

çağrı çevrildi. 1. çağrış. oxut. dəvət. - qonaqlığa çaqrı: ovut. 

oxut. 1. çağrış. tanqal. bildiri. cəlb. də'vət. 1. doğan quşu. 

çaqır quşu. - çağrı alp. - çağrı təkin. - çağrı tigin. - çağrı 
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timur. 1. oxı. oxunc. savun. dəvət. şağır. şağrı. mesaj. 

dəvətnamə. 1. doğan quşu. laçın. - çağrı bək: ad olaraq.  

çaqrı  çağrı. 1. gətirmə. çəkmə. cəlb. 1. çağırma. ünləyiş. 

ünləmə. səsləniş. səslənmə. 1. də'vət. 1.çağrış. iham. 1. 

duyuru. anons.  

- çağrışa, çağrıya, də'vətə hən demə, gedmə: uyma qəbul 

edmə.  

- qələm çaqrı: incə, ucları yuvarlaq qaş.  

çaqrıbiçi  çağrıbiçi. çağırmalıq. çağrıyazı. çağrıqlıq. çağrılıq. 

çağrıkağazı. də'vətnamə. 

çaqrıcı  çağrıcı. çağırıcı. 1. çağıran. ünləyən. ünləyici. səsləyici. 

səsləyən. oxuyan. oxuyucu. 1. gətirici. içən. içəgən. 

çəkici. hopan. cəzzab. cazib. calib. 1. oxuyan. oxuyucu. 

də'vətçi. də'vət edən.  

çaqrıcı  çağrıcı. yıraqu. şarkıcı. müğənni.  

çaqrıq  çağrıq. çağrılmış. çağrılı. də'vətli. 

çaqrıq  çıqrıq. çarx. çəvgə. çəvirgə. dolab. döndərmə.  

çaqrıqlıq  çağrıqlıq. çağrılıq. çağırmalıq. çağrıbiçi. çağrıyazı. 

çağrıkağazı. də'vətnamə. 

çaqrılı  çağrılı. çağrıq. çağrılmış. də'vətli. 
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çaqrılıq  çağrılıq. çağrıqlıq. çağırmalıq. çağrıbiçi. çağrıyazı. 

çağrıkağazı. də'vətnamə. 

çaqrılmaq  çağrılmaq. çığrılmaq.  

çaqrılmaq  çağrılmaq. istənmək. də'vət olunmaq.  

çaqrılmış  çağrılmış. çağrıq. çağrılı. də'vətli. 

çaqrım  çağrım. 1. yol uzunluğu. turşaq. ağac. fərsəng. kilometr. 

1. bir kiləmetrə yol ölçüsü.  

çaqrım  çağrım. 1.çığrım. çığırmağın çata biləcək uzaqlığı, 

aralığı, məsafəsi. 1. kilometr.  

çaqrın  kilometr. yol ölçüsü.  

çaqrınmaq  çağrınmaq. istənmək. aranmaq. axdarınmaq. - siz çörək 

başında istənirsiz. - sizi istənən çoxudu.  

çaqrınmaq  çağrınmaq. oxunmaq.  

çaqrış  çağrış. çağrı. iham.  

- çağrışa, çağrıya, də'vətə hən demə, gedmə: uyma qəbul 

edmə. - bağrış çağrış: gurultu. qarqaşa. 

çaqrış  çağrış.1. dartıq. ehzar. də'vət. 1. istəyiş. də'vət. 1. 

tanqal. tanqal. bildiri. cəlb. savun. də'vət. yığılmağa çav, 

xəbər vermək. e'lan.  

çaqrışçı  dartıqçı. də'vətçi.  
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çaqrışım  çağrışım. andırış. oyandırış. xatırlama. tədai.  

çaqrışımçı  çağrışımçı. andırışçı. andıran. oyandırışçı. oyandıran. 

xatırlayan. xatırladıcı. tədaiçi. tədai edən.  

çaqrışımlı  çağrışımlı. andırışlı. oyandırışlı. tədaili.  

çaqrışmaq  çağrışmaq. 1.çığrışmaq. bağrışmaq. yayqaraşmaq. 

hayqırışmaq. 1. iham olmaq.  

çaqrışmaq  çağrışmaq. oxuşmaq.  

çaqrıştırmaq  çağrıştırmaq. 1.andırmaq. çalmaq. bənzəmək. - yaşıla 

çalar boya. 1. andırtmaq. xatırlatmaq. yada salmaq. 

yadlatmaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. yada salmaq. 

daşlamaq. oxlamaq. işarə edmək.  

çaqrıtmaq  çağrıtmaq. iham edmək  

çaqrıyazı  çağrıyazı. çağırmalıq. çağrıbiçi. çağrıqlıq. çağrılıq. 

çağrıkağazı. də'vətnamə. 

çaqruc  çaxruc. > sərxoş. (1. < çaxır. 1 < çaqılmış. ). çaxırlı. içgili. 

kefli. çalınmış. çaqlanmış. - içməmiş çaxruşlar. qımız içib 

çaxruşuz.  

çaqruq  çağruq. qatı. sərt.  

çaqruq  çaqılmış təpilmiş nərsə. sərt. qatı. bərk. - çaqruq yer, 

topraq.  
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çaqsız  çağsız. 1.çağdışı bimovqe'. vaxsız. 1. irkən. erkən. irtən. 

ertən. irtin. yersiz. vaxsız. - bu görəv onun yaşına erkəndir.  

çaqsız  çağsız. bevəx.  

çaqsız  yaxsız. 1. himayəsiz. kimsəsiz. zayıf. 1. vaxtsiz. sırasız. 

zamansız. mevsimsiz.  

çaqsu  çağsu. zamanında.  

çaqşaq  çaxşaq. çaqşa. qaqşaq. ( < çaq. qaq). 1. qaya. daşlıq. 

yalın daş. - çaxşaq çaxraq yer: şor çoraq, qayalı yer. 1. 

qaquq. qaqquq. qax. - çaxşaq üzrə ot bitməz, çağra ilə ut 

olmaz. (ut: üz. həya). 1. qaquq. qaqquq. qax. qurutulmuş 

yemiş. 1. qurutulmuş, qaysı, üzüm kimi meyvələr.  

çaqşalamaq  çaşlamaq. çaqlamaq. çağlamaq. birbiri üstə yığmaq. 

üstələmək. birikdirmək.  

çaqşamaq  1.çaxşamaq. çax çax edmək. çağıl çuğul edmək. 

çanqıldamaq. taqılan süs bəzəklər çax çax səs verməsi. 

- ayağım atda daş çaxşadı. 1. < keçsəmək. əsgimək.  

çaqşıl  keçmiş. keşimiş. keşiyib. qurumuş. əsgi. qona. (qona adət: 

əsgi adət).  
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çaqşır  çağşır çavşır. 1.yüksək boylu, sərt gövdəli bitgi. 1. çığşır. 

diz qapağından aşağısı daralan şalvar.  

- diz çaxşırı: dağçıların dizə dək olan qıssa şalvarları. 

çaqşır  çağşır. 1. şalvar. tuman. - diz çağşırı: diz şalvarı. - çaqşırlı 

gövərçin: ayağları qıllı gövərçin. 1. tərs. inad. 1.çəkmək. 

uzun səğə çəkmə. çoqa. 1.yeşim. dizə baldıra sarılan, 

geyilən sarıq.  

çaqşırı  tərsə.  

çaqşırlı  çaxşırlı. ayaqlı tüklü, paçalı (paça: dizdən aşağı bölüm) 

quş.  

çaqşız  çağsız. zamansız. fəsilsiz. sırasız. - çağsız yemişlər: ilin hər 

çağında tapılan.  

çaqşu  çaxşu. cirgə. mə'cun. nərsənin sıxılmış suyu.  

çaqta  çağda. 1. istəyəndə. - yolda qonacaq çağda bəy evinə köç. 

1. saqta. kəzdə. keydə. keybir. bə'zən. 1. qaravul. keşik.  

çaqta  çağda. sırada. əsnada. zamanda. ikən.  

çaqtaqo  çağdaqo: keşik çəkmək.  

çaqtaş  çağ + daş. 1. anığ. çağın, zamanın anığı. çağın insanı. 

uyqar. uyqur. uyumlu. uyqun. uyarlı. mədəni. 1. aynı 

çağda yaşayan kişilər.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çaqtaş  çağdaş. çağal. çağlı. 1.dönəmli. dönəmə, dövrəyə, çağa 

uyqun. 1.çağatay. çağtay. çağçıl. modern. yeni. gün 

modası. devrə uyqun yolda, qılıqda. 

çaqtaşlıq  çağdaşlıq. çağataylıq. çağtaylıq. çağçıllıq. güncəllik. 

yenilik. günə, devrə uyqunlaşmış. maasirlik. modernlik 

gün modasına uyarlıq. 

çaqtavul  çağdavul. 1. qoşunun, ordunun arxasından gedən arxac. 

əqəbdar. 1. qoşun sürücüsü, yasavulu. 

çaqtay  çağday. bax > yağday. nərsəni bürüyən zaman. içində 

bulunan zaman. keçinəcək.  

çaqtay  çağday. çağatay. 1.çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. 

qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. 

salış. sayaq. sayıq. sayış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət.1. gün modası. devrə uyqun yolda, qılıqda. çağçıl. 

modern. yeni. çağdaş. 1. maasir. həməsr.  

çaqtaylıq  çağtaylıq. çağataylıq. çağçıllıq. çağdaşlıq. yenilik. günə, 

devrə uyqunlaşmış. maasirlik. modernlik 

çaqtı  ( t < > l ) bax > çaqlu.  

çaqtırmadan  çaxdırmadan. bildirmədən. hissetdirmədən. xəbərsizcə.  
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çaqtırmaq  çağdırmaq. savdırmaq. civdirmək. zivdirmək. sivdirmək. 

caydırmaq. sapdırmaq. dəğdirməmək. isabət 

etdirməmək.  

çaqtırmaq  çaxdırmaq. 1.bildirmək. 1. duyurmaq. hissetdirmək. 

1.xəbərləmək. 1.sınavda, imtahanda düşürmək. rədd 

edmək. 

çaqtırmaq çaqdırmaq. çaldırmaq. soxdurmaq.  

çaqtış  çağdış. 1. çağsız. vaxsız. bimovqe'. 1. ğeyri maasir. 1. 

irtica'.1. mürtəce'. geriçi. gerili.  

çaqtışı  çağdışı. 1. irticayi. geriçil. gericil. mahafizəkar. 1. yaşı 

əsgərlik çağını aşmış kimsə. 1. bimovqe'. vaxsız. 1. ğeyri 

maasir. 1.maasir olmayan. çağa uyqun düşməyən. ğeyri 

maasir. - soyu tükənmiş, çağdışı qalmış nərsə: dinozor. 

çaqtışlıq  çağdışlıq. geriklik. gerililik. ğeyri maasirlik.  

çaqtoluq  çağdolukk. çağbitik. çağı dolma, bitmə. inqiza'. və'dəsi 

gəlmə. - çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi. - çağbitisindən 

öncə verməlisiz.  

çaqturmaq  çaqtırmaq. iki kişini qızışdırıb araların vurmaq. 

savaştırmaq.  

çaqu  çağu. 1. çağıltı. səs. gurultu. 1. çavı. savı. qəzetə. jurnal.  
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çaquq  ( < çaqmaq). qamçı. - çaquq çırmaşmaq: qamçı yığıb, 

büküb, bağlamaq.  

çaqul  ağırlıq. dirhəm.  

çaqula  çağula.çaçula. sarığın, quşağın sallaq ucu. (> şağulə).  

çaqulaş  qırğın. vuruş. döğüş töküş.  

çaqun  çağun. çavun. bir para yekəbaş heyvanların ərkəklik 

yaraqından, dərisindən yapılan qırbac, şallaq.  

çaquncu  çağuncu. - hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, 

eniyi, yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

çaqunluq  çağunluq. (hər nədə). çağ öncülü. qarıqlıq. qaruqluq. 

qarıcılıq. ilkinilik. eniklik. yeniklik. yepyenilik. yenibarılıq. 

nobarılıq. təbərzəlik.  

çaqur  çağur. sağur. çaruq. taxaq.  

çaquş  çağuş. çavuş. savuş. savıc. savçı. çağıran. carçı.  

çaquş  çaqquş. sataş. sancış. toxuş. taxuş. təsadüf.  

çaqut  çağut. çağıt. torun. nəvə.  

çaquv  tomurcuq.  

çaqva  çaqav. çaxav. 1.qaşıq qazmaqda işlənən piçaq. 1. 

günəşin yüksəlməyə başlaması. ilk quşluq çağı.  

çaqvalamaq  tüzmək. təşrifatı yerinə gətirmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3056 

çaqyan  çalan.  

çal  1. car. çar. qar. tar. çalağayı. çalağay. kalağayı. kalağay. 

başörtüsü. 1. car. çar. qar. tar. çarşav. qarşav. qarçal. 

qara üstlük. 1. çam. çat. çatu. çata. qam. büyü. ovsun. 

sehr. 1. çam. çat. çatu. çata. qam. qaman. qamçı. şaman. 

çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. büyüçü. ovsunçu. 

sehirçi. 1. çalma. - bazara getdin alverdi, düğünə getdin 

çal yeğdir. 1.çalı. doğrav. yoğurdun çalıb, yağın alandan 

sonra qalan suyuq doğrav. 1.alabula. 1.çıplaq təpə. 

1.qırpa. kəsrə. kəsər. ziyan. zərər. 1.şal. qaşqol. atqı. 1. 

çalınmış qarşıq. - donuq yağla, süzük yağın qarşığı: 

çalyağ. 1.kav. alaşımları (alyajları) əritərək, içindəki 

çeşitlərin ayırma işi. 1.kal. çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. 

cayırma. cayırış. qoparma. qoparış. sökmə. söküş. 1. 

qal. camış balası. 1. -çal: - çıl: -çil: -çul: - kimi. tay. say. - 

meymunçul: meymun kimi. - toplumçul: ictimai. - pişikçil: 

pişik kimi - atçal: at kimi. - yatçal: yadiqarlıq. - devçil: dev 

kimi.  

- çal!: çal!. çabıq!. ivdir!. tez!. yeyin!. iti!.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çal  çal. 1. qır. boz. 1. ağlı qaralı. 1. ayran. 1. çalı çırpı. xəşəl. 

xəşək. xəso xaşaq. 1. qıpıq. 1. şal. boyun atqısı. çəlmə. 

1. rəhbə rəh. ağlı qaralı. qartalaq. alavan. 1. tutra. tuqar. 

əti dadlı quş. 1ağ qara qıl. 1alaca. qır. 1.qırçıl. ağarmış. - 

çal vurmaq: ağarmaq. ağlaşmaq. 1.rəhbə rəh. alavan.  

- çal çap: qapış. yağma. çalma. çapma. qəsb. qıyın, güc zorla 

alma.  

çal  yal. 1. dəng. yarı. bərabər. musavi. - çal gürəş. 1. yavaş. 

yavaşcanğ. səhilcə. 1. gen. aralı. 1. kül rəngi. ağ. 

çalımtıl. - çal saçlı: çal başlı: ağ saçlı: yaşlı. - çal quyruq: ağ 

quyruq. 1. çalışma. iş. çaba. - çalçı: yalçı. işçi. - qarın çalçı: 

boğaz toxluğuna işləyən kimsə. 1. çıplaq, lüt təpə. 1. qeyrət. 

1. qoca. ulu. 1. qılıc vurqusu. darb. zərbə. vuruş. - çal ha 

çal: dəğiş toxuş. 1. çal !: vur ! sür ! yax !. 1. bax > qaq. kək. 

kəkə. kəkəs. kəks. kal. çalı. çalınmış. acımsı.  

çala bula  elə belə.  

çala çala  cəld (fars) < çalt < iti. yeyin. tez. basım. çalasın. çapbaq. 

sürəkli.  

- çala ağ: kölgəli ağ: tutqun boya.  

- çala qamçı: süəkli qamçı çalaraq.  
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- çala çula: çala - cola < çal: boş\ çalamaq: çalmaq: 

boşatmaq.  

çala çuqqur  çala çoxur.  

çala çula  olar olmaz. yarpı yalta. yarı yamalaq. boş. yetərsizlik. 

yaramaz. bacarıqsız. başdan sovma. naqis.  

çala qola  yarım yamalaq.  

çala  (l < > t) < > çat. çataq. çatıq: çalıq ( > çah (fars)). oyuq. 

quyu.1. cola. çox dərində yok. az. boş. yumşaq. gəvşək. 

tələkə. seyrək. yavaşcanğ. yavaş. yavaşca. səhəlçə. çal 

parça: yumuşaq. kövrək parça. çala gəlmiş çala gedmiş. 1. 

çətinlik. zorluq. güclük. 1.ala. yarı. yarım. pıçıq. pıçaq. 

bıçıq. buçuq. 1.tam deyil. yarıq ayrıq olan nərsə. yarı. 

yarım. yarımcıq. əsgig. orta. qıt. - çala yuxu: ımızqanmaq. 

- çala savad. - çala türk. - çala qazaq: ata anasından biri 

qazaq elindən olan. çala ölü: ölümcül. çala molla: malla 

yarım. savadsız. - çalabilik: az bilgi. çalabiçik: çalapuçuq. 

yarım yamalaq: - çalabula: az çox. biraz. əsgig. qarışıq. - 

çalacanlı: yarım canlı. ölümcül. gücdən qaçan. - çala biçikçi: 

çala bitik. çala savad. - çalaçula. çalaçoq: az çox. - 

çalapula: bütün olmayan. bir az. az çox. qarışıq. - 
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çalaçuqqur. çala işləmiş: yarımçıq. 1.tez. iti. sürəkli. göz 

qıpımı. bir çala gözüm gördü. çala qılıc. çala qamçı: 

qamçılayaraq. çalapaça: çaladaban: qaça qaça. - çala çala 

gəldi, sala sala getdi. 1.yala. rüşvət. - çalaçı: yalaçı. 

rüşvətçi.  

çala  1. bədəl. əvəz. - hər nəyin çalası var: hər nəyin bədəli var. 

1.iti. yeyin. tünd. kəsgin. 1. sürəkliliyi, itiliyi göstən söz. - 

çala qılıc: durmadan, aralıqsız qılıclayaraq. - çala qələm: 

durmadan, aralıqsız yazaraq. - çalaqaşıq: durmadan, aralıqsız 

yeyərək. 1. baxıma. - bir çala.  

- çala qamçı: durmadan qamçılama.  

- çala pala: 1. bütün gücüylə. var gücüylə. 1. çətinliklə. 

güclüklə. zorluqla.  

- çala daban: qaçaraq.  

- çala qələm.  

- çala kişi.  

- çala qılıc.  

- bir çala: bir qısa sürədə.  

- çala ayran: suvçalı. boşanmış, suyuq nərsə.  

- çala çülək yaptırmaq: qara yülək yaptırmaq: dəmir 
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aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, biləmək.  

- çala, oyuq, yarıqları tutma: çalaqap. çalaçat. kalafat.  

- çala, oyuq, yarıqları tutmaq.  

çalab  çalağ. qıpıq. ayran. doğa.  

çalab  çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. 

qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

çalabaçı  qalabaçı. çalçağıran. hayküyçü. vəlvələçi.  

çalabca  güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla. sürükləyərək. 

könülsüz. göyülsüz. istəksiz. basqıyla.  

çalabər  çəbdəs. çəpləş. çapsal. çalbər. çalışan. çevik. sever. çəpər. 

başarcıqlı. çalağan. çalışan. çəpər. ozan. biləgət iyəsi. 

gerçəyi açıqca söyləyən. zirək. mahir. uz. usta.  

çalabiçik  yarım yamalaq. az çox. biraz. əsgig.  

çalabula  qarışıq. alamıq. arılaş. qırmızı qarışmış ağ. - qızıl arılaş aq: 

qızımtıl aq. qarışıq quruluş: arılaş quruluş.  

çalac  çalqac. saxlac. saxac. qasqac. qaslac. qasac. qısqac. 

qısac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. 

qapqac. qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac.  
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çalaca  az. azacıq. azca. yoxacıq. kəmisi. alaca. salca. bir salιm. bir 

çalιm. bir az.  

çalacalıq  - çalacalıq qədər: çalımlıq. mayalıq. damızlıq.  

çalacanlı  yarım canlı. ölümcül. gücdən qaçan. çala biçikçi: çala savad. 

çala çula. çala çox: az çox. çala çuqqur. çala bula: elə belə. 

çala işləmiş: yarımçıq.  

çalaçal  kərəqurq. cərənqurq. çanqırdaq. çınqırdaq. qonqurdaq. 

zəng. cərəs.  

çalaçarpa  çalıb çaparaq. - ərişdim ona, ancaq çala çarpa.  

çalaçat  kalafat. çalaqap. 1. aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq 

çeşiti. qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş biçimində 

olan börk). polis, qoşun börkü. 1. yalançıq bəzək düzək. 1. 

çala, oyuq, yarıqları tutma. 1. pinəçi. başmaq onaran, 

tə'mirçisi. 1. yamama. rifu. 1. qalaqalma. qalaqlama. 

qalıqlama. keçimsiz durum. çətinlik. - çalaqapa çəkmək: 

başına iş açmaq. duzağa, dolağa salmaq.  

çalaçatlamaq  kalafatlamaq. çalaqaplamaq. 1. onarlamaq. tə'mirlətmək. 

1. çala, oyuq, yarıqları tutmaq. 1. pinəçilik edmək. 

başmaq onarmaq, tə'mir edmək. 1. yırtıq yamamaq. 

rifulamaq. 1. örtbas edmək. 1. yalançıq bəzək düzək 
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edmək. üzdən sığallamaq. 1. keçimsiz duruma, çətinliyə 

salmaq. 1. çəkidüzən vermək.  

çalaçənə  gəvəzə. çalçın. vara yoxa, sürəkli durmadan qonuşan. 

çənəsi düşük.  

çalaçı  çalaqçı. 1. ( bax > aldatan. kələkçi. çaqqal).1. cuvanəzən. 

qapı qapı gəzən. gəzəgən. durmadan gəzən. qonat. 

qanat. 1. çalan. çalıcı. sazanda. nəvazəndə. 1. kələk. 

oğru.  

çalaçılıq  cola, tələ, duzaq qurmaçılıq. colaçılıq. tələçilik. 

duzaqçılıq. (# çaraçılıq. çara, yara, yarar, çıxar 

axdarmaçılıq.). 

çalaçın  qulaqçın. qıvrıq. sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. 

buruk. girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi burulan. 

marpiç. hələzoni. 

çalaçır  çamaşır ( m < > l ). çalaşır. çıpıb yuğan. paltarlar çalnınb, 

çırpınaraq yuğulurdular.  

çalaçırpı  - çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş 

qapıcıq, kiçik qapı: çaxçax. qapıcalıq. qapucalıq. çəpəqapı. 

çəpərqapı. baxca qapısı.  

çalak (fars)  ( < çalağ. çalğan). < çala: tez, iti, göz qıpımı. iti. çabuq.  
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çalaq  çalağ. çalab. ( < çal). 1. çalqaq. titik. tətik. tetik. sırça. 

rind. çalağ. çalğan ( > çalak (fars)). çabuq. iti. çapar. 

çapqar. çaluq. cıbır. çıpır. çəpir. çalt. çalıt. çabuq. sapuq. 

çaldı. acil ( < acı: iti). yürüq. yürük. yüqrük. qoşuq. qaçuq. 

dəli. dəlir. güclü. 1. qıpıq. ayran. doğa. 1. çələk. çəllək 

(çal. çan: oyuq). kova. dolça. 1. çalqaq. çəlik. 1. çalqaq. 

şallaq. 1. çabük ( > çabok (fars)). atıq. çevik. yügürük. - çalaq 

çuluq: çaq çuq. çala çula. atar tutar. sarsıq. sarsan. 1. calaq. 

çağar. qarışıq. aşıl. aşılanmış. iki dəğişik cinsin qarışıqından 

olan nərsə. 1. çələk. vergi. 1. çapılmış. əğri. - çalaq valaq: 

əğri üğrü.1. çalağ. çalak (fars). 1. < çal. çalıq: iti. çapıq. hızlı 

(çaltaq < çalmaq). apuq. apqu. çapuq. titik. iti. çabıq. 

tetik. iti. çalışqan. kəsgin. zirək. - çox tetik biridir. 1. çapaq. 

çanaq. qarışıq buruşuq. kir. pislik. 1. çaqla. çaqal. ata. 

atanağ. xaç. çarpıq. çapraz. 1. açıqqöz. itik. huşlu. 1. 

təkəvər. itik. ütük. tələsik. 1. sulaq. iti. cəld. 1. zirək. arız. 

oyaq.  

çalaq  çalağ.çalağan. qıbraq. qapraq.  

çalaq  çalıq. çalqıt. 1. çabuk. çabıq. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. 

sever.sivrik. > zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. 
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kurnaz. kurzan. qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı. 1. çalqan. 

çalağan. çalğan. zirəng. başlı. huşlu. 1. çanaq. çanı. çalı. 

yanaq. yalaq. yanı. yalı. kimi. - bu çalaq: bu çanaq: bu çanı: 

bu çalı: bu yanaq: bu yalı: bu yanı: bu yalaq. bu kimi. 1. ək. 

əklik. ək. əkik. əklənti. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. 

bəzək. süs. barlaq. qarmıt. döşənək. düzənək. görnüş. 

göstəriş. dekor. zivər.1. fəsl. (# calaq: vəsl). - calaq çalaq: 

vəsl o fəsl. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. saçqın. saçıq. 

çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. 

ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. fori. 1. 

çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı. 

1. çabıq. tündçü. tüdçü. itiçi. 1. çabuqca. çapasür. 

çapçapar. iticə. 1.dəli. çox. sox. qarqın. dilir. iti. taşaq. 

çabaq.ustal. sivir. zirək. zeyrək. işgüzar. 1.sürəkli. sürətli. 

iti. ələyağına çabıq. yügürük. çevik.ustal. sivir. zirək. 

zeyrək. atıq. 1. qeyrət. - axar suların iti, çalaq axan yeri: 

ivinti yeri. 

- baldıra dolanan çalaq, qatlaq, ensiz parça: dolac. tolaq. 

dolaq. 

- böyük kəsit, çalaq, bəla: qarabalağ. 
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çalaq  qalaq. 1. börk. kepi. başlıq. 1. burun. uc. 1. dolama. 1. 

sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, gövdədə 

oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq. pinə. 1. hər nəyin 

irisi, böyüğü. 1. hər nəyin yığını.  

çalaqan  çalağan. 1. şahin. 1. ləşxor. 1. çağalan. kavalan. kalağan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan. an. iri 

yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi 

kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü 

qara (böyük), küflü qafa. 1. çalğan. çalqan. çalaq. zirəng. 

başlı. huşlu. çalışqan. qonuşqan. güctax. güstax. qoçtax. 

qurtax. gürtax. qoştax. qıllı. ələyağı odlu diri. 

çalaqan  çalağan.1.çalışan. sever. çevik. çəbdəs. çəpləş. çapsal. 

çalbər. çalabər. 1.urlavuq. oğru. çalıb qaçan.  

- çalağan otu:ısırğan otu.  

çalaqan  çalaqan. çalğan. çalıq. 1. çalağ. cingöz. cin kimi. çabuk. 

qıbraq. qapraq. 1. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. 

arsız. utanması qıt. açıq saçıq. 1. parlaq. parraq. bərraq. 

cilalı. 1. fəal. yaptal. 

çalaqap  çalaçat. kalafat. 1. çala, oyuq, yarıqları tutma. 1. pinəçi. 

başmaq onaran, tə'mirçisi. 1. yamama. rifu. 1. aşağısı 
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dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti. qazanıc. qaznac. ( 

qazanın tərs qoyulmuş biçimində olan börk). polis, qoşun 

börkü. 1. yalançıq bəzək düzək. 1. qalaqalma. qalaqlama. 

qalıqlama. keçimsiz durum. çətinlik. - çalaqapa çəkmək: 

başına iş açmaq. duzağa, dolağa salmaq.  

çalaqaplamaq  çalaçatlamaq. kalafatlamaq. 1. onarlamaq. tə'mirlətmək. 

1. çala, oyuq, yarıqları tutmaq. 1. pinəçilik edmək. 

başmaq onarmaq, tə'mir edmək. 1. yırtıq yamamaq. 

rifulamaq. 1. örtbas edmək. 1. yalançıq bəzək düzək 

edmək. üzdən sığallamaq. 1. keçimsiz duruma, çətinliyə 

salmaq. 1. çəkidüzən vermək.  

çalaqay  bax > calaq. qarışıq.  

çalaqay  çalağay. çalağayı. kalağayı. kalağay. başörtüsü.  

çalaqayı  çalağayı. çalağay. kalağayı. kalağay. başörtüsü.  

çalaqçı  çalaçı. 1. cuvanəzən. qapı qapı gəzən. gəzəgən. 

durmadan gəzən. qonat. qanat. 1. çalan. çalıcı. sazanda. 

nəvazəndə. 1. kələk. oğru.  

çalaqıc  instirumant. saz. - yelli, nəfəsli çalaqıcların ağza alınan 

bölümü: başpara 

çalaqılıq  itilik. atıqlıq. çatıqlıq. tezcanlıq.  
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çalaqılım  iti. çaparaq. tələsik.  

çalaqız  çalağız. çiyağız. kalağız. kavağız. düşünmədən qonuşan 

kimsə.  

çalaqlamaq  çalalamaq. çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. 

qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək.  

çalaqlaşmaq  salaqlaşmaq. şaşqınlaşmaq. alıqlaşmaq.  

çalaqlıq  1.tezcanlılıq. tələsiklik. sürəklilik. sürətlilik. itilik. 

yügürüklük. çeviklik. zirəklik. atıqlıq. 1.salaklıq. 

avanaqlıq. avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. alıqlıq. 

çalalamaq  çabalamaq. çalaqlamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. 

qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək.  

çalalı  çallaq. bax > qarışıq.  

çalam  dələm. qələm. - ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, 

dələm, qələm: qama. çapa. qəmə.  

çalamaq  çalmaq. döğmək. qırpalamaq. qırmalamaq. güpləmək. 

güpünləmək. qaqmaq.  
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çalamaq  kuf. aylama. sallancaq. salıncaq.  

çalaman  salaman. > çəman. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. - 

çalaman, salaman yerimək: calana calana, çalğana çalğana, 

sallana sallana, nazla çalımla, xuraman yerimək.  

çalamıt  çalaq. çalıq. çalqıt. çapıq. çabıq. çapqın. saçqın. saçıq. 

çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. 

ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. fori. 

çalan  çalanğ. 1. çalar. çibin. sivri sinək. mığmığ. 1. salur. 

qılıncçı. qılışçı. vuran. endirən. 1.açay. çalqay. urlavuq. 

çalağan. oğru. 1. çaqqaq. çadanqə. soxan. çevik. iti. tez. 

1. çalar. çaqan. boyalı. rəhbə rəh. 1. diqqətsiz. çalbaş. 

alqın. dağınıq. boşboğaz. 1. xəsdə. əsrik. sağlam 

olmayan. 1. əsrik. içkili. yüklü. yapqın. 1.çapan. qapan. 

qapıcı. yağmaçı. qasib. çal çapla, qıyın, güc zorla alan. 

qaqan. vuran. - ağac qaqan: ağac dələn: qaqası ilə ağac 

qabığına çalan. 1.qarqan. qarqan. ( < qaqmaq: vurmaq). 

oğru. 1.yanğıran. qaytaran. çevirən. bir işin gedişin 

dəğişən.  

çalan  çalanğ. 1.çalan. bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq 

saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. 
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arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. 

dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. 

basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. 

çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. 

çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. 

donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. 

əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. 

həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. 

qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. 

kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. 

qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. 

onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. 

sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. 

tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. 

törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. 

kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. 

uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. 

yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. 

e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. 
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şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. 

çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz. bədxuy. bədəxlaq. 

1.çalıcı. çalaqçı. çalaçı. sazanda. nəvazəndə. çalay. 

qılay. qılan. işçi. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. 

qulluqçu. 1. çalay. qılay. qılan. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. 

qolçu. qul. qulluqçu. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. 

qornuq. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. 

baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1. gözəl. içən. 

içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 1. qaman. qamçı. 

şaman. çaman. çat. çatuc. çatac. çata. çatu. çam. çal. 

çat. qam. büyüçü. ovsunçu. sehirçi.1. oğru. hırsız. 

hərami. - qırx çalan nağılı: qırx çalan nağılı. - çala çalqısı: 

oğru borusu: oğru kələfcəsi: oğrunun işlədən, yararanan 

yolları, qılıqları, yordamları. 1. yoxadan. yoxedən. qaldıran. 

götürən. məhv edən. qəhhar. 1. çalar. səsləndirən. - 

kasetçalar: zəbtsovt.  

- qara çalan: qara çalıcı. qara yaxan. qara ağızlı. qaraçı. 

qaraca. qaramaçcı. iftiraçı. töhmətçi.  

- qaraya çalan: qaralıq.  
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- sarıya çalan qara: qara sarı. - üzündə, arada bir qara sarı 

bir boyam dəğişirdi.  

- cibçalan: cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. 

yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. 

yandırımçı. yardırımçı. dolandırıcı. qaldırımçı.  

- ürək çalan: könül oğrusu.  

- oğru olsan, çalan ol, od olsan, yaxan ol, yalan olsan, 

qandıran ol.  

- sayın çalan: sayın çalınan: ipliksi. ipsi. tor. tel tel, tar tar 

olan, tozumsu nərsə.  

çalan  çalğan. salan. 1.alçaldan. yenən. yerən. düşürman. 

düşman (: düşürən < düşürmək). - bəylik, devlət, el 

düşmanları. 1.çalar. çalıcı. çınğıraq. zınğıraq. çan. zəng. 

naqus. 1.qağan. çövgən. çevqan. tanrı adlarından. 

1.qandıran. avlayan. avlac. avqar. aldatan. torlayan. 

oğurlayan. 1.qapan. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. cəzb, cəlb edici. çəkən. 

çalanq  çalanğ. > çələng. 1. yarışı aparana verilən bəzəkli qab, 

cam, küpə. 1. quş yələyi. quş qanadının iri tükü. 1. həlqə 

biçimində düzənlənmiş çiçək, dal. 1. başa qoyulan 
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sorquc. tac. 1. tük təpəlik. balçaq. başlaq. tuğ.  

- çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı: 

çalaq. çalqa. mə'rəkə.  

çalanq  çalanğ. çalan. bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq 

saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. 

arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. 

dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. 

basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. 

çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. 

çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. 

donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. 

əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. 

həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. 

qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. 

kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. 

qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. 

onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. 

sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. 

tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. 
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törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. 

kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. 

uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. 

yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. 

e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. 

şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. 

çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz. bədxuy. bədəxlaq.  

çalanq  çalanğ.çalan. 1. gəvəzə. bağıran. çalçənə. - çalanğ başı: 

çalçənə. bağıran kişi. 1. çalınmış. cin vurmuş. 1. yanığ, ot 

bitməyən, çoraq çoraq, şoraq ıssız yer. 1. çələng. cığa. 

sürğuc. dabulğa. 1. çələng. bal mumi.  

çalanqır  çələngər(< çalmaq). dəmirçi.  

çalap  1. uqan. uğan. oqan. tanrı. qadir. qudrətli. yaratan. 

hükmedən. ali. ulu. yüksək. 1. ayran. salap. qatıq. 

1.qəhbə. uruspu.  

çalapaça  zorla. sürükləyərək.  

çalapərtik  çatrapatra. bir dili yalan yalnış qonuşma.  

çalapərtöv  - ağzının çalapərtövü olmamaq: deyilməsi gərəkən olmayan 

sözlər demək.  
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çalar  1. dartan. çalan. 1. ağızlıq. ləhcə. - dil çalarlı: ağızlığı olan. 

1. ton. çeşit. 1. çalan. çaqan. boyalı. rəhbə rəh. 1.çalan. 

çibin. sivri sinək. mığmığ.  

çalar  çalan. səsləndirən. - kasetçalar: zəbtsovt.  

çalar  çalğın. 1.maydan. - sarı maydan, çalar, çalğın. qızıl 

maydan, çalar, çalğın. qara maydan, çalar, çalğın. 1.çılqan. 

zəngli. - çalar saat. 1.çalan. çalıcı. zəng. zınğıraq. 

çınğıraq. çan. naqus. 1.bəzək. süs. 1. çeşit. növ'.  

- həm qaçar, həmdə təbilin çalar: bir qaçar, birdə təbilin 

çalar: çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək. 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

- göyə çalar: göğçül. göyçül. göyümçül. göysil. göyçil. göyəsi. 

göyəmsi. 

çalarlar  çeşitlər. ənva'.  

çalarmaq  çalınmaq. çalğınmaq. ölmək. gəbərmək.  

çalarsız  yaramaz. yaramaqur. çıxarsız. dəğərsiz. bihudə. 

boşuna.  

çalasal  çağasal. çalasər. çağ. bulaşıq, pəsab çuxuru. lağım.  

çalasavlıq  ( sav < metatez > baz ). çalabazlıq. 1. çapqınlıq. kəsginlik. 

itilik. 1. qəhbəbazlıq. qızbazlıq.  
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çalasaz  sürəkli saz çalaraq.  

çalasər  çalasal. çağasal. çağ. 1.bulaşıq, pəsab çuxuru. lağım.1. 

biləzik daşı. quyu ağzına qoyulan (qonulan) dəlik daş. 

çalasər  çiləsər. töküntü suların axan axarı, arxı. şırım.  

çalasıq  çapıqca. çapıcaq. çalçapıq > çarçapıq. qırpadaq. 

anında. iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə. - işin 

harda olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, 

yapmışdılar anında.  

çalasın  1.cəld (fars) < çalt < iti. yeyin. tez. basım. çala çala. 

çapbaq. sürəkli. 1.cılasun. ( çalaş. çallaş. < çalmaq) 1. 

dəliqanlı 1. cəsur. savaşçı. 1. bəcərikli. əli tez. 1. çalasınğ. 

tələsik.  

çalasun  bax > çalasın.  

çalaş  1. talaş. çalış. çalışma. əlləşik. əlləşmə. qoşuş. sə'y.  

- bir ülgü, amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş: 

qovqa. qavqa. boğra. boğqa. 1.çalşı. qarşı. qarşıt. qarış. 

qaraş. yağlıq. müzd. ücrət. 

çalaşır  çamaşır ( m < > l ) çalaçır. çıpıb yuğan. paltarlar çalnınb, 

çırpınaraq yuğulurdular.  

çalaşlı  - çalaşlı, dalaşlı bir durumda: ayaqda.  
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çalaşmaq  çalatmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. 

çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çalaşmaq  çalışmaq. çalqışmaq. dalaşmaq. talaşmaq. əlləşmək. 

qoşuşmaq. sə'y edmək. 

çalat  (çalan: vuran). < > cəllad. öldürən. qıran.  

çalat  1.çalta. çapta. çapat. tutar. dəğər. ərziş. baha'. qiymət. 

1.çələt. çalqıt. çanıt. çənət. çənit. qələt. yanlış. səhv. 

iştibah. xəta. - onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı 

çalat. 1. qanat. ağacların gövdəsində cücərən qol budaq.  

çalat  çənət. çanat. 1. çatlama. 1.parça. tikə. 1.olqun 

başaqların çiçək tozu saçma bölümü. 1. qanat.  

çalatanq  çaladanğ. çaldanğ. orta boyutlu, boylu, biçimli.  

çalatlamaq  çaltalamaq. çaptalamaq. çapatlamaq. tutarından, 

dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa 

satmaq.  

çalatlamaq  çanatlamaq. çənətləmək. qabıqlı yemişlərin, qabıqların 

qırıb çin yemək.  
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çalatlamaq  çələtləmək. çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. 

çənitləmək. qələtləmək. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

çalatmaq  çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. 

çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çalaturmaq  çaladurmaq.sürəkli, iti çalıb durmaq. çalmağa durmaq.  

çalav  1.çalğı. çalqı. saz. axunq ( > ahəng). 1.qəhbə. qancıq. 

aralıq (arvadı).  

çalava  çalva. 1.> çəlipa. çalpaz <> çapraz > çəpraz. əğri. əyri.1. 

qırbaç. qırbaş. qırbıç. qamçı çeşiti. incə qayışlardan olub, 

saç kimi hörülüb, uc bölümündə düğünlənmiş şallaq. 1. 

çarava. qalağa. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə. - niyə çalava 

edirsin.  

çalava  qalava. kalava. qalva. çalva. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 1. 

araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 
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(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 

aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

çalavlanmaq  qəhbələnmək.  

çalavlıq  qəhbəlik. aralıq (arvadın işi). qancıqlıq.  

çalay  1.çalan. qılay. qılan. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. 

qul. qulluqçu. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qornuq. 

çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. 

yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1.çalan. qılay. qılan. işçi. 

qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qulluqçu. 

çalay  sıçançı quş.  

çalayan  yılpınan. qancıqlıqlanmaq.  

çalayır  cəlayir. ( çalaş. çallaş. < çalmaq) 1. bilgin. güngörmüş. 

təcrübəli. 1. savaşçı.  

çalayqan  qırçıl.  

çalaymaq  qırçıllaşmaq.  

çalaz  çalız. 1. cinqodan qab. 1. mərəz. ağrıq. 1. ağrı. qiriftarlıq: 

giriftarlıq. qapız. qapaz. qapsıq. bəla. bulac. acı. acıq. 
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azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma 

(> azordəgi (fars)). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. 

güclük. zorluq. çətinlik. qəza. 1. işqilli. boğrənc (fars) < 

burqanc. burşuq. çatışmayan. sərt. tavıl. tapıl. güc. 

qaldırı. bataqara. çigit. çətin. möhkəm. sıxıntılı. toxalı. 

gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli. tərs. bərk. yaman. 

çatallı. quşqulu. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. gərgin. 

tarınmış. sınırlı. dincsiz. qolay olmayan. işgilli. münqəbiz. 

həyəcanlı. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. 

işgillik. qarışıqlıq. anlaşılması güc. çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: 

düğün). çiləli. zəhmətli. yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. 

buruşqıl. güclüklə, zorluqla yapınan iş. əməkli. zəhmətli. 

1. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. toxalı. qəmli. acılı. tozalı. 

quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. 

dərdli. incik. incili. dağlı. dığlı. dağlı. ağrıq. ağrılı. 

mükəddər. qussəli.  

çalba  1.( < çal). çalçı. çalcıq. savaşçı. tərs. uyuşmaz. sınırlı. 

yaramaz. qılıqsız. çalmış. çamış. 1.çələb. tanqri. tanrı. tarı. 

allah.  
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çalba  1.çapacıq. ət təxdəsi. 1. xaç. 1. çalva. halva. yağ, un, 

doşabla düzələn dadlı çeşiti. - çalba basmaq: halva 

çalmaq.  

- çalba qonaqlığı: çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.  

- çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində bilmək: acı iti, 

qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq. 

çalba  çalpa > şilpa. (< çalmaq). işlərdə gərəkli olan yardımçı.  

çalba  qalba. qalğay. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. xalfa. 

1. araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 

aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

çalbaç  çalmaç. əl yuma ləyəni.  

çalbaçı  çalvaçə. halvaçı. çalba çalan, satan.  

çalbaq  çalbağ. 1.> çəlipa. 1. > çəlib. səlib. birbirin dikinə kəsən 

ağac tikələrindən oluşan şəkil. 1. qadın təpəciyi, kakili. 1. 

çalpaq. qalpaq. balçaq. başlaq. pipik. ipik. ibiğ. tac. 
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(xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. 1. çalbağa 

> çarpaya.  

çalbaqa  çalbağa. 1.çalbağ > çarpaya. 1. təxdə, dəmirdən, pul 

şəkilində olub, barmaqlara taxılıb, birbirinə vurulduqda, 

şaqşaq səsi çıxarır. qaraçı zili, zəngi. bir yengəc çeşiti. 

çalbaqabağı  halvaqabağı. qabağ çeşiti.  

çalbaqlamaq  çapaqlamaq. ( < çal. çap. çarp). çalmaq. qapamaq. 

kipləmək. yummaq. - qapını çalbaqla. - gözlərin çalbaqla.  

çalbalaşmaq  çabalaşmaq. çalpaçaqlaşmaq. dalaşıqmaq. tələsikmək. 

əlbədəşmək. əlbələşmək.  

çalbamaq  ( < çal. çağ. çap). çabalamaq. çırpınmaq. atılmaq. 

sıçramaq. qalbanmaq.  

çalban  ( < çal. çağ. çap). çalqan. qaplan. qalban. atılış. sıçrayış.  

çalbas  çalbasa. timsah. susumar.  

çalbasa  çalbas. timsah. susumar.  

çalbasav  çalbasöz. dedik. zərbilməsəl. atasözü. atalarsözü. sav.  

çalbaslamaq  çalsavlamaq. savlatlamaq. solvatlamaq. solvatamaq. 

şollattamaq. başdan savma iş yapmaq. kəlləfləmək. 

kələfləmək.  

çalbasöz  çalbasav. dedik. zərbilməsəl. atasözü. atalarsözü. sav.  
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çalbaş  1. yurbaş. külbaş. çalqaş. qarışıq. 1. savaş. qavqa. 1.ağ 

baş. ağ saçlı. kül baş. 1.saçları ağarmış.  

çalbaşıq  alaver. tələsik.  

çalbaşmaq  1. çırpışmaq. çatlaşmaq. çaqlaşmaq. dağallaşmaq. 

sərtləşmək. dirəşmək. 1. çalınıb, pozulub xərablaşmaq. 

pisəlib kötüləşmək.  

çalbaşmaq  1. savaşmaq. 1. çətinliyə düşmək. qarışmaq.  

çalbər  çalışan. sever. çevik. çəbdəs. çəpləş. çapsal. çalabər. 

çalağan.  

çalbıq  çılbıq. qalbıq. qambıq. arvadağız. (arvadının tərsinə, 

qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz 

ərkək). 

çalbıqlamaq  çalbuşlamaq. bulamaq. bələmək. çəlpəkləmək. 

yapışqanlamaq. batırmaq.  

çalbır  çalqır. qalbur. qalbır qəlbir. (qal: böyük). burca. bucar. 

oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri 

gözlü, yekə ələk.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı, başqaları içindən seçilən. 
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seçgin. dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  

- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz. 

çalbış  usda. birinci. bilən. kamil.  

çalbıt  1. dövən. döğən. 1. zərib. təvan.  

çalbız  çılbız. kiçik çivi.  

çalbuşlamaq  bulamaq. bələmək. çəlpəkləmək. çalbıqlamaq. 

yapışqanlamaq. batırmaq.  

çalcı  əli uzun. oğru. qaraçı.  

çalça  çuval. kiçik qab. zol zol toxunmuş çuval.  

çalça  yalça. çalıçı. yalçı. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. 

çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. işçi. işləyən.  

çalçaq  yırtıq. köhnə.  

çalçalıq  yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. 

çalqatlıq. yalqatlıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik. 

çalçap  talqa. dalğa. hay küy.  
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çalçapıq  > çarçapıq. çapıqca. çapıcaq. çalasıq. qırpadaq. anında. 

iticə. tez. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə. çox 

çabıq. tərtələsik. tezcanlıqla. tələsik. forən. - işin harda 

olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar 

anında.  

çalçapuq  bax > çalçapıq.  

çalçaş  səkirtmə. təkapu.  

çalçat  1. boyqat: çalqat. qəddi qamət. qaqat. qamat. çapat. 

qamət. boy. boybos. biçi. biçim. şəkil. bıçın. biçim.1. 

boyqat: çalqat. çalım > çəlim. boy. heykəl. köpdə. köprə. 

kütdə. yapı.yapıt. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. 

baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. 

qılıp. qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. 

gövdə. gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. 

cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. 

tən. tənə. 1. çalışan. çalşan. yalışan. ırqat. yırqat. işqat. 

çalqat. çalçat. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən. 1. 

çaltaq. çalqat. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti.  

çalçı  <> yalçı.görəvçi. görəçi. görəkçi. işçi.  

çalçı  yalçı. günlük. işçi. ırqat.  
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çalçılıq  yalçılıq. irqatlıq. işçilik.  

- calçılıq edmək: ırqatılıq edmək.  

çalçın  1. gəvəzə. çırçır. düşük çənə. qonuşqan. dilinə yürük. 

çənə kavağı. çənə kovağı. çənə çanağı. çalaçənə. vara 

yoxa, sürəkli durmadan qonuşan. çənəsi düşük. çaçaran 

> saçaran. düşük çənə. şarlatan. cırcır. cırcırama. çox 

qonuşan. çənəli. carcar. gürültülü. gəvşək ağız. düşük 

çənə. boşboğaz. 1. gecə börkü. ərəqçin. 1. gəvəzə.  

çalçıraq  qonqırdaq. cılcıraq. cınqırdaq. çanğ. zəng.  

çalçıtmaq  bəcərmək.  

çalçuva  çərçivə. kadr. - bu çərçivəyə toxunmayın.  

çaleş (fars)  < çal. çalış. çalıq: çaltaşıq. çalbaşmaq. hız. tiz. tez. iti. 

çalışmaq\ vuruş. vurub vurulma \ < çak: çakmaq: çakış\ 

qaqılmaq: vurulmaq. sapılmaq.  

çalı çırpı  1.cırmı. yırmı.1.kol kos. pölük.  

çalı  1. bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalınmış. 

acımsı. 1. alınmış, alışılmış, öğrəşilmiş, çalınmış nərsə. ira. 

axlaq. xulq. xuy. məzac. karakter. 1. eğitim. öğrətim. gəliştiri. 

yetişdirmə. görgü. 1. çalı çırpı. qırçın. gəvən. - çalı çırpı: 

kolkos. 1. əngəl. ayrac. 1. ( < çal). çalan. sancan. 1. çalıp. 
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büt. tindən, tütsüdən, gözdən, ruhdan doğan şəkil. idol.1. 

çırpı. çalılıq. - çalı xoruzu: yabanı xoruz. ağac tavuğu. - çalı 

çırpı: çılmı. dalağ. 1. hörmə. - çalı buruv: örmə çit. 1.boya. 

çüvüt. ön. önğ. süyüt. suyut. rəng. 1.rəng. boza ( y < > z ) 

boya. boyuq. boduq. çüvüt. süyüt. suyut. önğ. tüka. tülük. 

- nə tülük atdı o. - qara çalı: tikənli çalı çeşiti.  

- çalı çırpı: çal. xəşəl. xəşək. xəs xəşəl. çırpı. cəcək. cacaq. 

xəşək. qırmaça. qırım qırıq. param parça. qısırqınd.  

çalı  1. otla odun arasında, tikənli incə dallı bitgi.1. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. önləm. mane'. maneə'. ayırıcı. 1. 

qarım. qoşuc. rəqib. 1. çal. doğrav. yoğurdun çalıb, yağın 

alandan sonra qalan suyuq doğrav. 1.azqın. güclü. 

qolçomaq. zorlu. dəli. yaramaz, həşəri uşaq. 1. çırnal. 1. 

dolaş. yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. kəsim. qoşuc. rəqib. 

1. cola. - düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman 

çalım. (çalım: çıxış yolu).  

- çalı çırpıdan yapılmış, dərmə çatma koma, külbə: çur. çör. 

- çalı çırpı: kərçöp. çərçöp.  

- çalı çit: avlağı. 
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- yassı dallı, tikənli çit çalısı: yapçalı. 

- çalı quşu: çitcirik. 

- sıx, birbirinə girmiş çalı: çıxra. çiqrə.  

- birbirinə girmiş çalılıq, çıxralıq: çiqrəlik. sıx. 

- qaraçalı: çalıtikəni.  

- tarla, avlı həyət sınırına tikilən tikənli çalı: çaltı. 

- çalı çırpı: 1. ufaq təfəq. ufaq təpək: incik boncuq. incik 

mıncıq. önəmsiz. əhmiyətsiz. 1. otsul bitgilər.  

- çalı daşlamaq: kimsənin için, sirrin anlamaq üçün dolaylı, 

çeşitli sorular sormaq.  

- çalıyı dolaşmaq: təhlikdən, duzaqdan uzaq durmaq.  

- qardaçalı: bayraçalı. yaylaçalı. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

- böğürtgən çalısı: qaramama.  

- çalı tikanı: qaraçalı. altın sarı çiçəkli tikanlı bitgi.  

- meşə çalısının odunu: qarağan. çanaq.  

- pambıq çiçəkli çalı türü: qar tikanı. 

- sarıçalı: qadınduzluğu. kiçik ağac çeşiti.  

- qaraçalı: ( - qaraçalı tikəninin yemişi: qaqırdaq. qaqırlaq. ).  

- çalı çırpı: ( - süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı 
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çırpı: funda. kaval).  

- çalı ormanı: fundallıq. kavallıq. kavul. süpürgə otusu, boş, 

gəvrək, çox çeşitli çalı çırpıyla qapanmış quraq yer.  

- içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə kimi 

işlənən topraq: kaval toprağı.  

- çalı çırpıdan yapılmış, düzənsiz koma, külbə: alaçıq. 

- çalı çırpıdan, axır, ağıl önünə yapılan sundurma: iğmə.  

- çalı, tikəndən odunu: qarıca.  

- itlə dalaşmaqdansa, çalıyı dolaşmaq yeğ: yaramazla 

uğraşmaqdansa, boş çölləri gəzmək yerdir (yaxcıdır). 

çalı  çanı. çanaq. çalaq. yanaq. yalaq. yanı. yalı. kimi. - bu çalı: 

bu çanı: bu çanaq: bu çalaq: bu yanaq: bu yalı: bu yanı: bu 

yalaq. bu kimi.  

çalıb  - qaqıb, çalıb itələmək: itiştirmək. 

çalıb  calib (fars). çalpan. gözə çarpan.  

çalıbülbülü  ötləgən.  

çalıc  çalınc. oraq.  

çalıcı  1.çalan. çalaqçı. çalaçı. sazanda. nəvazəndə. 1.çalan. 

çalar. çınğıraq. zınğıraq. çan. zəng. naqus. 1. çalıncı. 

tırpançı. oraqçı. biçici.  
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- qara çalıcı: qara çalan: qara yaxan. qara ağızlı. qaraçı. 

qaraca. qaramaçcı. iftiraçı. töhmətçi.  

çalıcı  çıldıraçı. çıldırmaçı. çalğuçi. çarpıcı. düzən.  

çalıcuq  qalıcuq. qutucıq. yemiş daşımaq üçün, incə taxdadan 

düzəlmiş kiçik qutu.  

çalıçı  yalçı. çalça. yalça. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. 

çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. işçi. işləyən.  

çalıçılıq  yalçılıq. çalçalıq. yalçalıq. ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. 

çalqatlıq. yalqatlıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik. 

çalıçırpı  - çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. 

qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çaxçax. 

çalıq  {( < çalmaq). çalıy: çapraz. salıq}. 1. işə yaramaz. 

yaramaz. 1. kötü. pis. kirli. - çalıq salmaq: kötülük yapmaq. 

1. yolu düz yeriməyən. sıçrayıb minik verməyən at. 1. ifadəli, 

qırlı kimsə. pozlu. həşəri. qudurqan. qızqın. itiz. titiz. 1. 

dilək. istək. kösnü. həvəs. kapris. 1. ( > cəld). iyi qılıc çalan. 

iti. çalağan. çapıq. dəli. həşəri. 1. yalan. yalançılıq. 

qondaraçılıq. oğruluq. 1. zərər. ziyan. - çalıq vermək: ziyan 
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vermək. 1. çarpıq. yanakı. əğri. - çalıq yatmaq: çalın 

yatmaq: yanına yatmaq. 1. çalqır. çalınmış. zədələnmiş. əsgi. 

köhnə. - çalıq ev, pıçaq, arac. 1. çelik 1. mesaj, xəbər. 1. 

pozuq. dəğişmiş. - üzü çalıq: üzün rəngi dəğişmiş. pozuq. 1. 

çalar. ağızlıq. ləhcə. - dil çalarlı: ağızlığı olan. 1. yardım, 

ehsan olaraq toplanan bağış. - xərmən çalıq: xərməndən 

yığılan koran, yarlıq, bağış.1. çapuq. iti. səriən. yerir. 

yerür. 1. çanıq. çalqun. çalnuq. bulut. bulanıq. bürküt. 

dumanlı.1. itik arama. çalıb çağırıb arama. 1. çağrı. salıq. 

yığılma, toplanma üçün çağrış. agəhi. xəbər veriş.1. 

kapris. 1. naz. 1. həvəs. - calıq edmək: nazlanmaq. kapris 

yapmaq. 1.alıq. məczub. çalqaq. atıq. yayıq. yoğurt, süt 

çalqama qabı. 1. çalıqlı. nazlı. kaprisli. 1. çalıqlı. çınlı. 

tikbaş. asi. asav. - çalıqlı at: xuysuz at. 1.çapıq. əyri. çaş.  

çalıq  1. çalğan. çalaq. çalqıt. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. 

saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. 

qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. 

səri‟. fori. 1. yara. yarıq.1. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. 

hırsız. arsız. utanması qıt. açıq saçıq. 1. parraq. bərraq. 

cilalı. 1. > çəlik. ( < çalmaq: dəmiri közərtib, çalıb döğməklə 
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əldə edilən bərk dəmir. bu dəmiri sulamaqla əsnəkləşdirilir). 

1.> çəlik ( < çalmaq: çıpmaq: qırıb almaq). ağacdan çalınan 

qol, dal. əsa.1.polad. 1.çox bərk, çətin, güc, zor, güclü.1. 

çarpılmış. yatmış. əğilmiş. dönmüş. çönmüş. oynamış. 1. 

pozulmuş. 1. yan yan, yanaki yerimək, 1. ləkəli. izli. 

bənəkli. xallı. 1. kəsik. 1. verəv biçimində (bucaqdan 

bucağa) kəsilmiş, qatlanmış. 1. kiçikbaş heyvanlarda, 

çiçək kəsəli. qoyun uyuzu. 1. tülbənd. qadınlar üzlərinə 

bağlayan yəmşək. 1. haşarı. dəli dolu. dəli dülü. alqın. 1. 

silinmiş. pozulmuş. tərd olunmuş. qoğulmuş. çıxarılmış. 

dövrüdən atılmış, çıxarılmış. 1. oturaq. enik. çarpılmış. 

uğraqlı. məfluc. 1.dəngiz ( < dəngsiz). dəli. ğeyri 

mütəadil. - qoyunlara çalıq (çiçək) aşısı (vaksən) yapmaq: 

çalıqlamaq. 1.çaluq. > çarıq. 1.hər nəyin xırdası, kiçiyi. 1. 

bir yeri genişlətmək üçün, yanındakı tikəni ona qatmaq 

işi. 1. nərsədən çalınmış, ayrılmış bölük. 1. çalım. qapalı, 

çıxılmaz bir yerdən, durumdan çalınan, açılan yol. - 

bataqlığı qurutmaq üçü çalım vuruldu. - düşdük elə bir çalıya, 

çıxılmağa yox güman çalım. 1.qalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. 

kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. 
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nüqsan. qusur.naqis. 1. çanğıl. kiçik, oğuntu daş. 1. çapıl. 

çapıt. biçit. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). yontu. 

yonut. yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. 

bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. anıtdaş. andaşıt. 

anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. heykəl. 

micəssəmə. abidə.  

çalıqat  ( < çalmaq). qızqın. hızlı. çalı tikanı: hızlı batan tikan.  

çalıqavaq  çalıqavaq. səbət toxumağa yarar kavak dalları. 

səbətçikavağı.  

çalıqdırmaq  görsətmək. gözə çarpdırmaq. - çalıqdır baxalım. gözə 

soxmaq. - nəyin vardırki, nəyi çalıqdırasan.  

çalıqıc  - bir çeşit çalıqıc: çalqı ayqıtı. qabaq.  

çalıqlamaq  çəlikləmək. 1. qələmə əkmək. 1. kötəkləmək. 

çubuqlamaq. 1. qoyunlara çalıq (çiçək) aşısı (vaksən) 

yapmaq.  

çalıqlamaq  salıqlamaq. 1. pozmaq. çırpmaq. yıxmaq. 1. qarqışlamaq. 

pisləmək.  

çalıqlanmaq  1. cəld olmaq. çapınmaq. itilik gösdərmək. çalışıb özün 

qurtarmaq. 1. aşarlanmaq. əşkin verməyib çalıqlanan at. 

soncuqlamaq ( < sucumaq). səkəmək. önəgüləmək. 
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boğamaq. 1. özünü istətmək. bükülmək. həvəslənmək. 

nazlanmaq. poz vermək. 1.salıqlanmaq. pozulmaq. 

çırpınmaq. yıxılmaq.  

çalıqlaşmaq  çəlikləşmək. 1.çəlik kimi sərt, dayanıqlı, duraqlı, sağlam 

olmaq. 1. itinişmək. tizgizişmək. hizgişmək. qızıqlaşmaq. 

dəlirşinşmək. həşəriləşmək. aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. 

coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. 

yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. azıqlaşmaq. alıqlaşmaq.  

çalıqlı  1. yeğin. ədəbli. canlı. osqay. əlverişli. işgüzar. 1. zərərli.  

çalıqlı  uyuz qoyun.  

çalıqlıq  alıqlıq. məczubiyyət.  

çalıqlıq  dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. qarşıtıq. kəsimlik. 

rəqabət. 

çalıqmaq  1. qurumaq. sarıqmaq. 1. çarpmaq. yanığmaq. 

yansınmaq. dönülmək. düşmək. görmək. - ışıq gözümə 

çalıqdı. - çoxdandı gözümə çalığmısan ?.  

çalıqoruzu  çalıxoruzu. ormanda yaşıyan yabanı quş.  

çalıqtırmaq  çalığdırmaq. aldıratmaq. tələsdirmək.  

çalıquşu  1. çitçirik. şaqraq. ötücü bir quş. 1. cıbıldız, yaramaz, 

şuluğ, sevimli qız uşağı. 1. çitiquşu. çatıquşu. çalı çiti, 
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çırpı, duvar ağav çataqlarında, kovuklarında yaşayan incə 

qaqalı sərçədən kiçik quş. 

çalılı  çallı. ədəbli. axlaqlı.  

çalılıq  1. çıllıqu. orman. çıtılqı birbirinə girmiş ağaclıq. 1. 

əksiklik. yaramazlıq. bəcəriksizlik. səfehlik. 1. doğraqlıq. 

1. itilik. çabıqlıq. - çalılıq ilən: badabad. padar. tez tez. dal 

ba dal. haydanhay. həsir hüsür. 1.çallaq. andız. atız. iti. 

çapıq. 1.çırpı. çalı. çırpıla. sürgün.  

.- kiçik çalılıq. artış. fundalıq.  

çalılıq  1.bük. sıx ağaclıq, çalılıq. çalılı, külə ağaclı orman.1. 

küp. 1. qarağan.  

çalım  {.çəlim}. 1. sicim. qiyafə. üz. licim. görnüş. 1. boy. 

büküm. əndam. 1.qablat. qabiliyyət. güc. 1.osparlıq. 

kəndinə aşırı güvənmə. qurum. - çalım satmaq: 

dorduqlanmaq. kibirmək. qabarmaq. - çalım satmaq: 

ərkəksinmək. böbürlənmək. qurulmaq. omaq dart: qurulmaq. 

1. ağır hava. 1. iti. kəsərli qılıc.  

çalım  <> çəlim. 1. > çəm. süs. bəzək. sırqın. düzgün. 1. > çəlim 

> çəm. çəm qım. qılıq. tavır. tür. cür. göstəriş. - nazla 

çalımla, sallana sallana, calana calana, çalğana çalğana, 

xuraman yerimək: çalaman, salaman yerimək. 1. çalqat. 
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çalçat. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. yapı.yapıt. boyqat. 

boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. 

gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. 

kəsərli aracların ağzı, kəsgin üzü. 1. ildik. edər kimi 

görsətmə. kırıxdırıcı qılıq, hərəkət edmək. yansıtma. 

yahatma. caydırma. şaşırtma. sapdırma. oynatma. 1. 

əda. jest. 1. çağa. qurum. göstəriş. qiyafəli. etgili, gözə 

soxulan bir davranışda bulunmaq. 1. fənd. çağa. yaxa. 

göstəriş. jest. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. 1. kəsərin kəsgin üzü, 

ağzı. 1. viqar. fərasət. göstəriş. böyüklənmə. qurum. 

göstəriş. apurtapur. 1. salım. çağ. sürə. zaman. vax. 

dövrə. 1. çaluq. çalıq. qapalı, çıxılmaz bir yerdən, 

durumdan çalınan, açılan yol. - bataqlığı qurutmaq üçü 

çalım vuruldu. - düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman 

çalım. 

- çalım satmaq: göcələnmək < göyçəklənmək. qaslanmaq. 
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daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək.  

- çalım atmaq, satmaq: çalımçılanmaq. çalımlanmaq. 

çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. 

qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, 

qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, 

sıyrılmaq.  

- çalımına gətirmək: düz çağına düşürüb, fürsətinə yetirib 

açmaq, həll edmək.  

- çalımından keçinəməmək: birinin şişməsindən dolayı 

yaxınlaşamamaq.  

- günəş çalımı: günün doğmasından sonrakı çağı.  

- qaşıq çalımı. qısa sürə.  

- qaşıq çalımı: 1. qısa sürə. 1. yemək çağı, zamanı.  

- qaşıq çalımı: qaşqarası. qaşqaranlığı. axşam. ala qaranlıq.  

çalım  salım. 1. zaman. çağ. tapa. axıt. ödün. dönəm. ara. 

aralıq. sürə. sıra. uçur. devir. devran. yaş. kəz. an. vax. 

məzqil. gəzənq. aynalım. - bu çalım: tapımda: bu anda. - 

bu çalımca: bu tapıca: bu ana qədər. - qaşıq çalımı: qəhvə 

altı zamanı. 1. qolay. fürsət. - çalım tapmaq: qolay, fürsət 
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tapmaq. - çalım tapsan öldür: şərait cür olsa öldür. - çalım 

ələkeçirmək: fürsət tapmaq. 1. çəlim. rəftar. davranış. 

biçim. ülgü. ölçü. uyqun. 1. bənzək. çəkim. oxşar. dartım. 

çalımdaş: bənzəyən. bənzər. oxşar. - çalım edmək: 

çalımlamaq. bənzətmək. təğlid eləmək. imitləmək. 1. jest. 

əda. qır (qırıtmaq. qır vermək). burum. 1. göstəriş. qurum. 

1. qılıcın kəsgin üzü, ağzı. 1. buruq. ildik. qurum. caqa.  

çalımaq  görünmək. bax > çalmaq. açmaq. bəlirtmək. ışıqlatmaq. - 

önünü ay çalısın, arxanı gün çalısın.  

çalıman  yaxaçı. çağaçı. çalımçı. göstərişçi. jestli. ədalı. qurumlu. 

qiyafəli. fiqurlu.  

çalımçı  çağaçı. yaxaçı. foslu. tovlu. qurumlu. qurra. qaqanuz. 

qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. böyüklənən. 

ifadəli. qiyafəli. şişirən.  

çalımçılanmaq  çalımlanmaq. çalım atmaq, satmaq. çağalanmaq. çağa 

yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. 

qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, qiyafə 

satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, 

sıyrılmaq.  
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çalımdaş  çəkəş. bənzəyən. bənzər. oxşayış. oxşaş. oxşar. dartışım. 

dartım. məngiziş. çırpı.  

çalımlamaq  bənzətmək. çalım edmək. təğlid eləmək. imitləmək.  

çalımlamaq  fənd vurmaq. kələk işləmək. oynatmaq. oyun gətirmək. 

aildikləmək.  

çalımlanmaq  çalımçılanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. çalım atmaq, 

satmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. 

tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. 

böyüklənmək. ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini 

başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq. qasınmaq. qasılmaq. 

qasıntamaq. böyüklənmək. qurralanmaq. burnu 

yellənmək.  

çalımlı  1. çağaçı. göstərişli. tavırlı. 1. başı arxasından 

(götündən) yüksək, dar olan gəmi. 1. çalaman > çəman. 

1. qurumlu. göstərişli. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpbərən. quruqan. qanquru. 

məğrur. kibirli. əzəmətli. 1. viqarlı. fərasətli. 1. alımlı. 

ehtişamlı. əzəmətli. 1. gəlgedli. sayqılı. gəlgedli. böyük. 

ulu. görkəmli. taptapaqlı. ehtişamlı. hörmətli. əzəmətli. 
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həşəmətli.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- alımlı çalımlı: göstərişli çəkici.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

çalımlı  1.çalıq. çalmar. çalpar. çalqır. çaluq. dik. dikbaşlı. didikli. 

gobud. gopbamçı. gopçikibirli. kopol. köpək köpərospar. 

ötgən. ötgün. canlı. cilvəli. mimikli. dəğərli. salim. ötkəm. 

ötürən. övüngən. qalın. qaqıl. qosalaq. süslü. çəngin. 

göstərişli. diqqət çəkici. 1.çəlimli. boylu buxunlu. cüssəli. 

əndamlı. 1.qayğalaq. kibirli. qurlu. qururlu. kəndini 

bəğənmiş. 1.qoşaqlı. kibirli. nazlı.  

çalımlı  dəğərli. salim. çəlimsiz: yüngül dəğərsiz.  

çalımlıq  1.çalacalıq qədər. mayalıq. damızlıq. 1.tiklik. diklik. 

böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. görkəmlik. 

taptapaqlıq. əzəmət. ehtişam. kibarlıq. 1. kölgəlik. 

kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. 

görkəmlik. taptapaqlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. 

möhtəşəmlik. 
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çalımlıq  çəlimlik. paltar yumaq. paltarlar çalnınb, çırpınaraq 

yuğulurdular.  

çalımsız  1.> çəlimsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. zəif. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. 1. çağasız. yaxasız. sanığsız. kibirsiz. 

tovsuz. fossuz. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. 

yelsiz. göyülsüz. könülsüz. alçaq könül. 1. qölgəsiz. 

sayqısız. gəlgedsiz. alçaq. düşük. görkəmsiz. 

taptapaqsız. zəlil. hörmətsiz. əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. 

həşəmətsiz.  

çalımtı  çalımtıl. boz. kül rəngi.  

çalın  { < çal}. 1. ( ç < > k ). kal. yarı pişmiş. çiğ. açılmamış. 1. çiğ. 

jalə. 1. çalınğ. çən. çanğ. toz. 1.çaqın. çaqmaq. çaqmaq. 

ışın. şişmək. rə'd. bərq. 1.çini. - çalınq ayağ: çini qab. 

1.his. qurum. tüstü.  

- çalın yuqu edmək: is bulaştırmaq.  

- çalın edmək: is çıxarmaq.  

- çalından çıqıb örtənqə girmək: bir fəlakəttən qurtulub daha 

böyüğünə uğramaq.  

çalın  çaxmaq.  
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çalınan  1.çalınğan. oğrun. hırsızlıq. hırsızlama. - hırsızlıq malları. 

1. açılan. - qapalı, çıxılmaz bir yerdən, durumdan çalınan, 

açılan yol: çalım. çaluq. çalıq. - bataqlığı qurutmaq üçü çalım 

vuruldu. - düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman 

çalım.1. çaxılan. - neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, 

onları birbirinə tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə 

çaxılan, çalınan uzun ağac, nərsə: qasdal. qapstaq.  

- barmaqda çalınan çan, zil, zəng: çasanat. çastanat.  

- sayın çalınan: sayın çalan. ipliksi. ipsi. tor. tel tel, tar tar 

olan, tozumsu nərsə.  

çalınc  çalıc. oraq.  

çalıncı  çalıcı. tırpançı. oraqçı. biçici.  

çalıncıq  gəlincik.  

çalınğ  ( < çal). bax > çalın.  

çalınış  bax > çalınma.  

çalınqan  çalınan. oğrun. hırsızlıq. hırsızlama. - hırsızlıq malları.  

çalınlamaq  nərsəni yetişməmiş, kal kal vurub düşürmək.  

çalınma  çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. tutsunma. tutsunuş. 

tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. 

gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. 
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düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 

oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. xoşlama. 

xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. yaxşınma. 

yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. yumranma. 

yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. 

umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. imrənti. 

imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. 

imlənti. imləniş. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. 

bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. 

çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözsünüş. gözü 

qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə.  

çalınmaq  1. çırpınmaq. 1. ərişmək. anğlanmaq. 1. çılınmaq. 

cılızlamaq. zayıflamaq. - nə çalınmısan belə. - ot bitdi, mal 

qara çalındı. 1. burmaq. dağılmaq. yayılmaq. buğlamaq. 

1.aşırılmaq. oğurlanmaq. soyulmaq. 1.qımılmaq. 

aşırılmaq.  

çalınmaq  1.uğranmaq. çırpınmaq. soyulmaq. vurulmaq. - davıl, saz 

çalındı. 1. icra, ifa edilmək, olunmaq. 1. duyarsınmaq. 

duyar kimi olmaq. - qulağım çalındı. 1.döğülmək. 

vurulmaq. - qapı çalındı. 1.mayalanmaq. - yoğurt haçan 
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çalındı. 1.bənzəlmək. bənzəri olmaq. 1.tələsik, talaşla 

yan yönü yoxlamaq. 1. sıyrılmaq. 1.çarpılmaq. 

otruqlanmaq. fələc olmaq. 1. yaralanmaq. 1. qoparılmaq. 

qapdırmaq. oğurlanmaq. - var yoxun qapdırdı. 1. > 

çəlinmək. düşmək. yıxılmaq. vurulmaq. çarpılmaq. 

düşmək. devrilmək. 1. qoparılmaq. qapdırmaq. 

oğurlanmaq. - var yoxun qapdırdı. 1.bəğənmək. 

istənmək. istəsinmək. düşmək. - döşüvə düşməsin 

neyləsin. - nədən sən buna düşürsün. 1. çalğınmaq. 

çalarmaq. ölmək. gəbərmək. 1. bayılmaq. vurulmaq. 

bəğənmək. 1. istənmək. tutsunmaq. yumranmaq. 

yumsanmaq. umranmaq. umsanmaq. imrənmək. 

imlənmək. imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü 

qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq.1. 

oraqlanmaq. tırpanmaq. biçilmək. 1. biçilmək. yarılmaq. 

kəsilmək. 1. biçilmək. tırpanmaq. oraqlanmaq. 1. 

biçilmək. qırxılmaq. 

- birbirinə çalınmaq: aşlanmaq. aşlaşmaq. qarışmaq.  

- qulağına çalınmaq: qulağına dəğmək. nərsəni eşitmək.  
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çalınmaz  - iğnə ilə quyu qazılmaz, köklənmədən saz çalınmaz.  

çalınmış  1.bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalı. acımsı. 

1.oğurluq. aşırtma. aşırma. məsruq. 1. çalanğ. cin 

vurmuş. 1. çənəş. boş.  

çalınmış  1.çal. qarşıq. - donuq yağla, süzük yağın qarşığı: çalyağ. 

1.çalqın. vurqun. vurulmuş. oğrun. həqsiz. - vurqun, 

çalqın, həqsiz qazanc sağlamaq: qaratorbaçılıq edmək. 1. 

həqsiz. - oğrun, həqsiz qazanc sağlamaq. 1. çanğ. çalğ. 

oğulmuş. çalqın. çarpılmış. vurulmuş. vırqınmış. enik. 

inik. enilmiş. məfluc. 

- çalınmış, döğülmüş, qabığından ayrılmış düğü: şəltuq < 

çəltik < çaltuq (< çalmaq).  

- qatıqla (yoğurtla) suyun çalınmışı: qatığ ayran. 

- nərsədən çalınmış, ayrılmış bölük: çaluq. çalıq. 

çalıntı  1. biraz bulaşma. 1. oğuluq. aşırtma. şal. çalma. şərif. 1. 

töküntü. döğüntü. qaqıntı. dəğərsiz. ərcəsiz. ərzişsiz. 

qiymətsiz. 1. bax > çalınma.  

çalıntı  qabqın. yağma.  

çalıntıq  - çalındığında açılmayan qapı: qapı duvar. səs səmirsiz, 

kimsə içərində olmayan qapı.  
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çalır  - bir nala, birdə mıxa çalır: neçə yanı birdən tutmaq. bir yanlı 

yönlü olmamaq.  

çalırış  çalırma. ayırma. ayırış. cayırma. cayırış. kal. çal. 

qoparma. qoparış. sökmə. söküş.  

çalırqa  çalurqa. qalırqa. çalqır. çalqıra. içat < iççat: işçat. iç çatı: 

iskilet. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

çalırma  çalırış. ayırma. ayırış. cayırma. cayırış. kal. çal. 

qoparma. qoparış. sökmə. söküş.  

çalısız  ədəbsiz. axlaqsız.  

çalış  { 1. < çal. 1. < ( "çal" ilə " yar"ı tutuşdurun. ) yarış}. çalıq. 

çaqıl. 1. çalınmış. əğri. şaşı. çaşı. şaş. çaş. 1. şaşı. çeri. 

gözü əğrib qalan. 1. < çaq: {çaqılış. çaqmaq: çəkmək. 

qaqılmaq: vurulmaq. sapılmaq ( > çaleş)}. çaba. çabalama. 

talaş. tav. devinim. çeviklik. qoşu. qılqı. edim. işlək. yarış. 

hız. cəhd. 1. qeyrət. onğor.1. çalışma. əmək. sə'y. cəhd. 

çapış. ictihad. iş. zəhmət. əziyət. 1. çalğış. sözləşmə. 

maarizə. mücadilə. 1. tidiş. didiş. didin. sə'y. cəhd. 1. 
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taramba. tarampa. dəğiş. mübadilə. - tüfənginən qılıncı 

tarampa yapdım. 1. almaştırış. dəğiş. tə'viz. 1. güc. zor. 1. 

qoşuş. çəkə. çəkiş. sə'y.1. iki rəgəli cocuq. 1. ayağ baldır 

qurşağı. patava. 1. əmgək. əmək. cəhd. sə'y. 1.çalqaş. 

talaş. biçgiqışqır. 1.çəlmə. çalmaş. gürəş. qurəş. güləş. 

gücəş.  

çalış  {çalqış. talaş. çalaş. çalışma. çapış. çağış}. 1.əlləşik. 

əlləşmə. qoşuş. sə'y. 1.uğraşma. uğraş. çaba. gərmik. 

qeyrət. çəkiş. çəkişmə. çaba. çapışma. 1.çapış. çapıç. 

qoşuş. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. 

qıvırış. sə'y. 1. qoşnaşıq. qoşlaşma. cütləşmə. birləşmə. 

1. qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, əğilib büzülüb 

yeriyən. 1.qapış. çarpış. vuruş. atış. itiş. tutuş. giriş. 

təpiş. təkiş. dəğiş. taxış. düşüş. düşmə. basış. batış. 

döğüş. yarış. 1.çalqış. dalış. dalqış. əməkli. himmətli. 

qeyrətli. 1.<> yalış. görəv. görə. görək. iş. uğraş. 1. 

çarpış. dəriş. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. 

qaldırış. götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) 

silmə. həzf. 1. dalış. rəqabət. 1. dalış. təzadd. 1. məşq.1. 

çalqış. əmək. dalqış. dalış. qeyrət. himmət.  
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- çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı: 

çalaq. çalqa. mə'rəkə.  

çalışan  1.çalışçan. çalışqan. çəlişgən. çalbər. çalabər. çalağan. 

sever. çevik. çəbdəs. çəpləş. çapsal. dirəşgən. 

1.qarışan. işləyən.  

çalışan  çalşan. yalışan. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalıçı. 

yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən. əlləşən. sə'y edən. 

çalışçan  bax > çalışan.  

çalışçı  1.pəhləvan. gürəşçi. savaşçı. 1.tarambaçı. tarampaçı. 

dəğişçi. mübadiləçi.  

çalışıq  1.> çəlişik. çalışıqlı > çəlişikli. mütənaqiz. 1.qarşılıq. 

dəğişik. dəğər. bədəl. 

çalışıqlı  > çəlişikli. 1. çalışıq > çəlişik. mütənaqiz. 1. çalışqın. 

çatışıq. çatışqın. çəlişikli. çəlişgin. uyqaşmaz. mütənaqiz. 

çalışıqlıq  > çəlişiklik. mütənaqizlik.  

çalışım  çalışdırma. dəğiş toxuş. dəğişim. dəğişdirmə. taxlama. 

tax vurma. sayışma. ödəşmə. mubadilə.  

- iççalışım: içdəğişim. içdə oluşan çevrilmələr. daxili istihalə. 

çalışır  əktiv.  
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çalışırqən  çalışırkən. - düzəltməyə çalışırkən pozmaq: qaş 

yapayımdərkən, göz çıxarmaq.  

çalışqan  1. çəlişgən. çalışan. çalışqan. işgüzar. cəbən. qeyrətli. 

qoyulmuş. quralı. gürəli. enerjik. yabır. yapıcı. əktif. 

yerünməs. 1. ayaz. qoruvlı. diqqətli. özənliiti. əl ayağlı. 

çevik. 1.çiğər ( < çik + ər). çabqıç. qadalma. qeyrətli. 

özənli. qadalmış. qeyrətli. sübatlı. əzimli. 1. kəsgin. 

çalaq. zirək. 1.turqan. durğan. tayqan. müqavim.  

çalışqan  1.armaz. qayırt. qayrıt. qayrıq.əğməz. əğilməz. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanğan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. 

dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. qayırqan. 

qayırçaq. qeyrətkeş. qeyrətli. 1.çalağan. qıllı. ələyağı 

odlu diri. 1. qocamar. qoçamar. qoçmar. qaycamar. 

qacamar. qaşamar. başarıqlı. dalışçı.  

çalışqanlıq  çiğərliq.  

çalışqanlıq  işəcənlik. qaparlıq. yaparlıq. armazlıq. qayırtlıq. 

qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırqanlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. 

azarkeşlik. 

çalışqı  > çəlişgi. çəlişmə < çalışma. tənaqüz 
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çalışqın  alışqın. ıssayşıq. islanşıq. idmanlı. vərzişli. tə'limli. 

təmrinli.  

çalışqın  çalışıqlı. çatışıq. çatışqın. çəlişikli. çəlişgin. uyqaşmaz. 

mütənaqiz.  

çalışlı  görəvli. görəli. görəkli. işli. işi olan. uğraşlı.  

çalışlıq  çalışma. çalşıqlıq. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. uğraqma. 

uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. 

ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. 

məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

çalışma  1. çalışdırma. dəğişirmə. çaqqışma. taxışma. pul alιşma. 

almaştırış. ayırbasma. 1. ( < çal. çuq. tuq). çəlişmə. 

tənaqüz. 1. zəmir. 1.çalış. əmək. sə'y. cəhd. 1.çərən. 

çalşıqma. çavşaq. ictihad. mücahidə.  

çalışma  talaş. çalaş. çalış. 1. çalışlıq çalşıqlıq. ilişiklik. ilgilənmə. 

ilgiləniş. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. 

yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. 

qapanma. qapanış. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal. 1. 

iş. etginlik. faaliyyət. sə'y. 1. iş. məslək. sənət. - işin nədir. 

- iş yiyəsi. 1.əlləşik. əlləşmə. qoşuş. sə'y. 1.çaba. çapa. 

damar. uğraşma. çaba. gərmik. qeyrət. 1.> çəlişmə. 
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ziddiyyət. tənaqüz. çəlişgi < çalışqı. tənaqüz. 1. dəğişmə. 

çevrişmə. 1. karnamə. 1. alıntəri. əmək. dalaş. sə'y. iş. 

qılım. qılma. davranıq. ediş. edik. edmə. kuşeş (fars)( < 

qoşuş. qaçış) çaba. çapa. cəhd. uğraş. ciddo cəhd. 

mücadilə. qeyrət. didinmə. ivmə. edim. fe'l. əməl. - 

birlikdə çalışma: təşriki məsai. 1.uğraşma. uğraş. qeyrət. 

çəkiş. çəkişmə. çaba. çapışma. 1. çabalama. 1. uğraş. 

məşq. təklif. 1. çalsayış. çalxayış. dəğişmə. 

dəğsəyişhərəkət. cünbüş.  

- bir istəklə, sıx çalışma, edginlik, işləmə dövrəsi: dərginiş. 

dərgiş. dəriniş. dərniş. kampanya. - seçim dərnişi. 

- bir gedişi, işi, düzəni, çalışmanı dudurmaq, 

dayandırdmaq: pozmaq.  

- çalışmanın qarşılığı: ələməyi.  

- bir işə yatınma, alışma üçün çalışmalar yapmaq: qanat 

alışdırmaq, yatındırmaq.  

çalışmadan  - çalışmadan dinliyin (dinclniyin) sağlamaq: bolluq keçim 

yaşamaq. əkmək əldən, su göldən.  

çalışmaq  ( < çal: çan: yarıq). {çatışmaq. dalışmaq}. 1. açışmaq. 

açılmaq. - qapını döğdüm, çalan olmadı: açan olmadı. - qapı 
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çalışdı: açıldı. 1. gürəşmək. gücəşmək. döğüşmək. - 

qatırla at çalışdı, eşşək başı yarışdı. - ərlə arvad çalışdı. 1. 

işləmək. 1. qarışmaq. dolaşmaq. 1. rastlaşmaq. 1. 

evlənmək. 1. qulağına gəlmək. işləmək. yapmaq. 

qadalmaq. sarılmaq. didinmək. qazanmaq. 

qeyrətlənmək. çabalamaq. urunmaq. urunmaq. 

vurunmaq. 1. dəğişmək. 1. çalqışmaq. çağlaşmaq. 

çalşıqmaq. çaplamaq. çabalamaq. burnaşmaq. 

təprənmək. talbınmaq. duruşmaq. uzalmaq. çərənmək. 

çavşaqmaq. ictihad edmək. mücahidə edmək. 

suvaşmaq. ciddi cəhd edmək. girişmək. 1. çetişmək. 

dəğişmək. işləmək. 1. ünüşmək. yarışmaq. dirəşmək. 

girişmək. uğraşmaq. çabalamaq. dalaşmaq. deyişmək. 

savaşmaq. təvşinmək. tavşınmaq. çırpınmaq. çaba 

göstərmək. mücadilə edmək. - bu dalış çalış ney üçndü. 1. 

birinə vurulmaq, dəğmək. tuşlanmaq. raslanmaq. çatışmaq. 

imləşmək. - bu xəbər bizədə çalışdı: çatdı. - qulağıma bir 

nərsə çalışmayıb: dəğmiyib. - qulaq çalışmaq: qulaq vermək. 

1. calaşmaq. qarışmaq. tüqənmək. tüşənmək. 

düğünlənmək. ilişmək. dolaşmaq. hörüşmək. kənələşmək. - 
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çalışıq barmaqlar. - çalışıq qollar. - çalışıq qıçlar. 1. 

evlənmək. - gənc çalışmaq: cavankən evlənmək. 1. 

tutuşmaq. - çalışıq barmaqlar: kənətlənmiş, kilitlənmiş. 1. 

imləşmək. toxdaşmaq. qərarlaşmaq. sözləşmək. - birbiriynən 

çalışdılar. 1. gürəşmək. 1. çatlamaq. çapılmaq. nərsənin 

çatı, yarıqı, düğünü açılmaq. - çalışmış küp küzələr. - qapı 

çalındı: qapı tayları açıldı. 1. zidd olmaq. 1. əlləşmək. 

işləmək. gücün dənəmək. əməkləmək. çabalamaq. 

üzənmək. çabalamaq. can atmaq. hazırlanmaq. - quş 

yavrusu uçmağa üzənir. - nərsəni yapmağa çalışmaq, 

meyillənmək: qiptələnəmək: yeltənmək. özənmək.  

çalışmaq  çalaşmaq. çalqışmaq. dalaşmaq. talaşmaq. 1.çapqamaq. 

iqdam edmək. 1. dalışmaq. dalqışmaq. gözətmək. himmət 

edmək. 1. çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. 

savuşmaq. savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. 

guraşmaq. gürəcmək. güctükmək. küştükmək. 1. 

görəvmək. görmək. işləmək. uğraşmaq. 1. işi olmaq. işsiz 

olmamaq. 1. qulluq qılmaq. işləmək. fəaliyyət edmək. 1. 

uğraşmaq. qoşuşmaq. qaçışmaq. (> kuşeş edmək (fars)). 
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sə'y, himmət edmək. - nərsəni ələ keçirmək üçün 

uğraşmaq, çalışmaq: qança atmaq. qançalamaq. 

çanğalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. 

1.əlləşmək. qoşuşmaq. sə'y edmək. 1.çabamaq. 

təşəbbüs edmək.1.uğraşmaq. çabalamaq. qeyrət edmək. 

1.işləmək. 1. > çəlişmək. zidd, mütənaqiz olmaq. 1. 

çabamaq. qoçlanmaq. çabalamaq. çağlamaq. 

dalqaşmaq. dalaşmaq. çalışmaya başlamaq açılmaq. 

geçmək. işləmək. ötmək. uğraşmaq. ciddo cəhd edmək. 

mücadilə edmək. 

- burdan qatar keçərmi?.  

- o para burada keçməz.  

- önəmsəyib, açmasına çalışmaq: dörd əllə sarılmaq.  

- birinciliyə çalışmaq: başa gürəşmək. 

- könüllə başla çalışmaq: içindən gələrək, böyük çaba (təlaş) 

göstərmək.  

- boşuna çalışmaq: göyə top atmaq. pambığa qılıc salmaq. 

göyə savurmaq.  

- böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, 

çalışmaq: qaşıq sallamaq.  
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- çalışmaq yetməz, savuruş, israfdan qaçınmaq gərək: 

işdən artmaz, dişdən artar. 

- işləməyə, çalışmağa öğrənmək, alışmaq: yapartanmaq. 

yaparlanmaq. qaparlanmaq. qapartanmaq. 

- it kimi çalışmaq: çox işləmək, yorulmaq.  

- tutmağa, sarılmağa çalışmaq: qanralamaq. qanğralamaq. 

qayralamaq. qavralamaq.  

- yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq: 

qalalamaq. 

- boşuna çalışmaq. pambığa qılıc salmaq. göyə top atmaq: 

göyə savurmaq.  

- çalışmağa başlamaq işbaşı yapmaq. 

- çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, yaraqlanmaq, 

hazırlanmaq: isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. 

girşinilmək. 

- bir iş üçün çabalamaq, çalışmaq, çalğışmaq: güdmək. - o 

öz işin güdür.  

çalışmama  qalma. keçməmə. gedməmə. yeriməmə. işləməmə.  

çalışmaz  1.durmuş. işləməz. işsiz. kullanışsız. 1.işləməz. xərab. 

pozuq. 

çalışmaz  tənaqüz.  
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çalışmazlıq  > çəlişməzlik. uyqunluq. mütənasiblik. muvafiqət.  

çalışmazlıq  tənaqüzsüz.  

çalışsız  çalqışsız. 1.çapışsız. çapıçsız. qoşuşsuz. təlaşsız. 

dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. 

qıvrışsız. qıvırışsız. sə'ysiz. başı, qanı soğuq. xunsərd. 

1.görəvsiz. görəsiz. görəksiz. işsiz. uğraşsız. 

çalıştıran  çalışdıran.işlədən. işverən. işlətici. çalışdırıcı. 

çalıştırıcı  çalışdırıcı.1. işlədən. işverən. işlətici. çalışdıran.1. 

öğrətici. öğrədən. yetiştirici. tə'limçi. məəllim. antirenör.  

çalıştırma  çalışdırma.1. kullatma. işlətmə. qazanc. istifadə. 1. dalqa 

keçirmə. huş başı itirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 1. 

işyeri. 1. ticarətxana. 1. alışdırma. ıslayış. islanış. ıslanış. 

islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. idman. vərziş. məşq. 

1.girdələmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. döndürmə. 

dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. qəlb. 

1.uğratma. yetiştirmə. eğitim. öğrətim. tə'lim. 1. 

çalışdırma. işlik. işlətmə. işyer. iş yeri. işyeri. karqah. 

atolyə. ustaxana. 1. çalışdırma. işlik. işlətmə. kərxana. 

e'malatxana. 
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çalıştırma  çalışdırma.çalışım. dəğiş toxuş. dəğişim. dəğişdirmə. 

taxlama. tax vurma. sayışma. ödəşmə. mubadilə.  

çalıştırma  çalışdırma.istixdam.  

çalıştırmaq  çalışdırmaq. çalışdırtmaq. çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. 

işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, 

qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. 

qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, 

qoymaq. 1. uğraştırmaq. çabalatmaq. qeyrətləndirmək. 1. 

işlətmək. 1. işlətmək. sallamaq. ələ salmaq. ələ sərimək. 

alaylamaq. alaya, lağa qoymaq. 1.sallamaq. işlətmək. 

qazanmaq. çalışdırtmaq. istifadə edmək.1.işlətmək. iş 

vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, 

yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa 

çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq. 1. 

görəvlətmək. görəvləndirmək. işlətmək. kullandırmaq. 

uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. istifadə edmək. 

istifadəyə qoymaq.1. qörəvləndirmək. görəvlətmək. 

işlətmək. kullatmaq. uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. 

istifadə edmək. istifadəyə qoymaq.1. vurmaq. çevirmək. - 

bir işi başqa işə çevirmək işə vurmaq. - çörək satılmadı, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çörəkçi işi dadlı pişirməyə vurdu. - sağıçı (oxşadan, ağladan), 

işi güldürməyə vurdu. - yazıçı, işi qazıçılığa vurdu. (qazıçı: 

müntəqid).  

çalıştırmaq  çalışdırmaq.1. çalğaşdırmaq. işlətmək. iş gördürmək. 

məşqul edmək. 1. tarambalamaq. tarampalamaq. 

dəğişdirmək. mübadiləedmək. - tüfənginən qılıncı 

tarampaladım. 1.aldırışmaq. dəğişmək. əvəzləmək. 

1.qullamaq. qulluq etdirmək. 1.toxuşdurmaq. çalιşdιrιm. 

tə'viz. pul çalιşdιrιm. çalιk çuluq edmək. alιş veriş. 

çalmaq: dəğişmək. çal ha çal. dəğiş toxuş.  

çalıştırmaq  çalışdırmaq.1.dəğşirmək. taq vurmaq. payapay alıb 

vermək. əvəz bədəl edmək. 1.çalışdırtmaq. istifadə 

edmək. 

çalıt  1. ( ç < > d ). dalıt. tez. çox tez. bətər. basım. çalasın. - 

çalıtlıq: yeyinlik. çalıt çal. - çalıt yel. 1. çalt. ( > cəld (fars)). 

təkəmiş. təkişi. təkimşi. təkimişi. tez. sabıq. çapıq. iti. 

çapur. bat. bət. topcaq. qıvraq. iti. hızlı. yeyin. çabuq. 

sapuq. iti. çalaq. çaldı. acil ( < acı: iti).  

çalıtiqəni  çalıtikəni.qaraçalı.  

çalıtlıq  yeyinlik.  
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çalıtma  işlətmə. fəaliyyət. 

çalıtmaq  çalqıtmaq. çapqıtmaq. təlsətmək. tələsdirtmək. tezitmək. 

yeydirtmək. yeynitmək. yeyindirtmək. ititmək. ivdirmək. 

qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. qoğmaq. qovmaq.  

çalıtmaq  çapıtmaq. toqıtmaq. toxutmaq. vurdurmaq. dövdürmək.  

çalıv  nərsənin qırağına tikilən, yamanan kiriş (zeh. zavar). 

çərçevrə. basma. - çalıv salmaq: çevrəsin basmalamaq. - 

oxa çalıv: ox çalıv: şərit, sırma zavar.  

çalıvan  salıvan. sayavan. sallıq. 1. nərsənin gövdəsindən artılıb, 

çıxan, sallanan, dallanan bölüm, ki qorucu işin görür. 1. 

günəşdən, yağışdan qorunmaq üçün yapılan saçaq. çatının 

(damın) çıxıntısı. sundurma. kölgəlik. - ev çalıvan: saçaq.  

çalıy  bax > çalıq. çapraz. əğri.  

çalız  çalaz. 1. mərəz. ağrıq. 1 qiriftarlıq: giriftarlıq. qapız. 

qapaz. qapsıq. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. 

acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). 

incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. güclük. zorluq. çətinlik. 

qəza. 1. işqilli. boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. 

çatışmayan. sərt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. bataqara. çigit. 

çətin. möhkəm. sıxıntılı. toxalı. gücənikli. məşəqqətli. 
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zəhmətli. tərs. bərk. yaman. çatallı. quşqulu. qarışıq. 

çalalı. çallaq. müşəvvəş. gərgin. tarınmış. sınırlı. dincsiz. 

qolay olmayan. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. qasıq. 

qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. işgillik. qarışıqlıq. 

anlaşılması güc. çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: düğün). çiləli. 

zəhmətli. yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. buruşqıl. 

güclüklə, zorluqla yapınan iş. əməkli. zəhmətli. qayğılı. 

tasalı. sıxıntılı. toxalı. qəmli. acılı. tozalı. quşqulu. işgilli. 

üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. dərdli. incik. incili. 

dağlı. dığlı. dağlı. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli.  

çalq çulq  çarpmaq, çalmaq, çaq çuq işi. - çalq çulq padar qıldı: 

talaq tuluq, taraq turuq, tax tux təpər vurdu. - çalq çulq: 

çalxalanmağın səsi.  

çalq  çalğ. çanğ: 1. çalınmış. oğulmuş. 1. içi boş  

çalqa  1.çalaq. çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, 

meydanı. 1. şıratan. novdan.  

çalqa  çalğa.çağla. şəlalə. abşar.  

çalqa  çalxa. çalpa. yalpa. yalxa. sağ sola sallanma, əğilmə.  

çalqa çalğa. 1. dalı. dalında. sırt. - çalqasına düşdü: dalı üsdə 

düşdü. 1. çalqı. tırpan (uzun saplı oraq). - çalğıçı: tırpançı. 
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oraqçı. 1. cılqa. cülgə. çuxur. 1. dərə. dərya. irmaq. çay. 

1. çağla. abşar. şəlalə.  

çalqabın  çalqbın. üzü quylu.  

çalqac  çalac. saxlac. saxac. qasqac. qaslac. qasac. qısqac. 

qısac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. 

qapqac. qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac.  

çalqaç  çapraş. əbrəş. rəhbərəh olma. alacalı. bənəkli. xallı. 

çalqaçal  qalğaqal. qalmaqal. qalbaqal. gurultu. gürültü.  

çalqaçı  1.çalaçı. bax > aldatan. yanıltıcı. qandırıcı. aldatıcı. 

duyaran. duyarıcı. məğlətəçi. səfsətəçi. muqalitəçi. 

1.çalğaçı. çağaçı. şakaçı. qaşqa. çaşqa. qaşmar. qaçmar. 

çağmar. çaxmar. alayçı. güldürücü. - çaqmara yer yox.  

çalqaçılıq  çalğaçılıq. çağaçılıq. şakaçılıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. 

qaçmarlıq. qaşmarlıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. alayçılıq. 

güldürücülük.  

çalqaq  1. çalaq. titik. tətik. tetik. 1. çalıq. atıq. yayıq. yoğurt, süt 

çalqama qabı.  

çalqaq  çalpaq. yalpaq. yalqaq. soxulqan. soxulan. başın, burnun 

soxan. girişgən. girgin. girilgən. hər yerə girib çıxan. 
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baştama. sinsi. sırtıq. sürtük. dürtük. dalüz. dələduz. 

yetik. fizul. 

çalqaqı  çalxağı. çalxar. çırçır. qoşqunara. pambıq qozası 

arıtlamaqda işlənilən böyük ələk.  

çalqalamaq  1. çalxalamaq. çalxamaq. yerxalamaq. yerxamaq. 

yelxalamaq. yelxamaq. çalmalamaq. sallamaq ırqalamaq. 

yırqalamaq. sarsıtmaq. təprətmək. dəbətmək. tirtirətmək. 

titrətmək. oynatmaq. qımıldatmaq. - nərsəni çabıq, 

sürəkli çalxalamaq, sallamaq, silkəmək: çıpmaq. çırpmaq. 

1. çanğalamaq. qançalamaq. pancalamaq. pəncələmək. 

çalqalamaq  çaqmaq. qarışdırmaq.  

çalqalandırmaq  çalxalandırmaq. yelxalandırmaq. yerxalandırmaq. 

yırqalandırmaq. yırqandırmaq.ırqandırmaq. ırqalandırmaq. 

təprəndirmək. dəbəşdirmək. sallandırmaq. sarsındırmaq. 

tirtirətmək. titrətmək. oynatmaq. qımıldatmaq.  

çalqalanmaq  çalxalanmaq. 1. çağqalanmaq. savruqmaq. çağrulmaq. 

savrulmaq. suların çağa çağa çağanıb, köpükləninb 

axması. 1. çalqanmaq. çalqalmaq. çayqalmaq. 

təprəşinmək. yalxanmaq. 1. qımıldamaq. yalxanur. 

yayxalanmaq. yıxanmaq. yuğunmaq. 1. çınğıldamaq. 
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çıpıldamaq. dalqalanmaq. qılluvlanmaq. sallanmaq. 

yalpalanmaq. sənğqildəmək. sallanmaq. yalpalanmaq. 

tılqılamaq. dılqılamaq. çayqalanmaq. sallamaq.  

çalqalanmaq  çalxalanmaq. çalpalanmaq. yalpalanmaq. yalxalanmaq. 

yelxalanmaq. yerxalanmaq. ırqalanmaq. yırqalanmaq. 

ırqanmaq. yırqanmaq. dalqalanmaq. dalqulanmaq. dalqa 

dalqa sallanmaq.sağ sola sallanmaq, əğilmək. 

təprənmək. dəbəşmək. sallanmaq. sarsınmaq. 

tirtirənmək. titrənmək. oynanmaq. qımıldanmaq. 

bınqıldamaq. oynamaq. titrəmək. (suyuq nərsələr kimi).  

çalqalı  çalxalı. yalxalı. yılxalı. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. 

gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. 

qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 

çalqalmaq  çalqanmaq. çayqalmaq. çalxalanmaq. təprəşinmək. 

yalxanmaq.  
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çalqam  çalğam. çalğantı. çalğama. çağlam. çağlama. çağma. 

qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. coşum. 

coşma. həyəcan.  

çalqama  çalğama. 1.çalğantı. çalğam. çağlam. çağlama. çağma. 

qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. coşum. 

coşma. həyəcan.1. yalxama. 1. çapqam. yüryük, yürük at. 

1. qayğanaq. omlet. yayıq ayranı.  

çalqamaq  çalxamaq. 1. çayxamaq. sallamaq. yırqamaq. 

dəprətmək. tərmətmək. tərbətmək. dalğamaq. - tuluğ 

çalxala. 1. dalğtamaq. toxunmaq. bulanmaq. - bu süt 

cocuğu çalxadı. - bu yeməkdən qarnı çalxana düşdü. 1. 

keçirmək. ələkləmək. - buğdanı çalxa. 1. göbək atmaq. 

oynamaq. 1. yanqamaq. əkləmək. 1. yaymaq. 

qımıldatmaq. sallamaq. məyl edmək.  

çalqamaq  çalxamaq. 1.çalğamaq. çalğanmaq. çalğaşmaq. 

çağlamaq. çağmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. 

qaxmaq. qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. 

həyəcanlanmaq. 1.çalğamaq. çanğamaq. çanamaq. 

çənəmək. ( < çanmaq < > çalmaq). oymaq. 1. çalxalamaq. 

yerxalamaq. yerxamaq. yelxalamaq. yelxamaq. sallamaq 
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ırqalamaq. yırqalamaq. sarsıtmaq. təprətmək. dəbətmək. 

tirtirətmək. titrətmək. oynatmaq. qımıldatmaq. 1. 

qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. qaqılamaq. - yayıq qaqalamaq: tuluğ, nehrə 

döğmək. 1.<> çaplamaq. yılmamaq <> yımlamaq <> 

yamlamaq <> imləmək <> ilməmək <> ımlamaq <> 

ılmamaq. əkləmək. artırmaq. doldurmaq. 1. qatmaq. 

qarmaq. qatışdırmaq. məxlut edmək. 1. sağ sollamaq. alt 

üsləmək. 1. göbək atmaq. 1. sallamaq. dalqalamaq. 

sarsıtmaq. yalpalamaq. yalpamaq. 1.sudan keçirib 

arıtlamaq, təmizləmək. yalxamaq. yerxalamaq. yıxamaq. 

yılxamaq. 1. qəlbirləmək. ələkləmək. ələmək. 1. 

bulamaq. bulandırmaq. qalxmaq. coşmaq. (ürək). 1. 

pozulmaq. cılqamaq. yılxamaq (yumurta). 1. toxunmaq. - 

yemək cocuğu çalkadı. 1. suyuqlanmaq. boşaltılmaq. 

ishallanmaq. 1. qərqərə edmək. 1. kamuoyunu (imumi 

əfgarı) dalqatmaq, dalqalandırmaq, qarmaq. 

tədirginlətmək. gərginlətmək. müşəvvəş edmək.  

çalqan  çalağan. çalıq. 1. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. 

arsız. utanması qıt. açıq saçıq. 1. parraq. bərraq. cilalı. 1. 
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canlı. dirik. - çalqan ruhlu: canlı dollu. gümrah ruhlu. dirik 

ruhlu. 1. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. başlı. huşlu. 1. 

giro. giroqan. 1. çaxan. 1. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. 

1. çalğan. çalağan. çalqan. çalaq. zirəng. başlı. huşlu. 

fəal. yaptal.1. çalağan. parlaq. parraq. bərraq. çalıq. 

cilalı.1.çalan. qandıran. avlayan. avlac. avqar. aldatan. 

torlayan. oğurlayan. 1. qalqan. boyunduruğun iki 

bölümünün, arasında ki qalxız bölüm. 1. qalqan. dəvə 

tikanı. 1. qalqan. boyunduruğun çubuğu, ağacı. 1. 

qeyrətli.  

- diri, çalqan ruh: gəzən dol. canlı dol.  

çalqan  çalğan. ( < çal). 1. diqqətsiz. dağınaq. 1. çalağ. ( > çalak 

(fars)). çabuq. iti. 1. çalqaş. məğrur. qeyrətli. 1. yalan. boş. 

fani. 1. yoluğan. müsri. xəstəliyin bir yerdən başqa bir 

yerə yeriməsi, keçməsi. 

- çalqan yaşav: çalqan duniya: fani dünya. boş yaşam.  

çalqan  çalğan. qalğan. döğüş gəmisi. nav.  

çalqanaq  çağanaq. 1. çalpıq, çarpıq yerişli. 1. əğri büğrü kişi.  

çalqanaraq  çalxanaraq. - sıvıq, suyuq nərsənin çalxanaraq çıxaran 

səs: tumbul tumbul. cumbul cumbul.  
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çalqancaq  ( < çal). çalan. isıran sancan ot.  

çalqanmaq  çalxanmaq. 1. ( çaql < > çalq ) çaqlanmaq. pörtmək. 

yanmaq. 1. təzginmək. tərkinmək. dartınmaq. dartınmaq. 

1. çalqalanmaq (ç < > s ) salqanmaq. sarsılmaq. 

çalqalmaq. çalqanmaq. çayqalmaq. çalxalanmaq. 

yalxanmaq. möjlənmək. dalqalanmaq. təprəşinmək. 1. 

çayqalmaq. dalqanmaq. çaypalmaq. dalqalanmaq.  

çalqanmaq  çalxanmaq. 1. nazla çalımla, xuraman yerimək: çalaman, 

salaman yerimək. 1. qatılmaq. qarılmaq. qatışdırılmaq. 

məxlut edinmək. 1. sağ sollanmaq. alt üslənmək. 1. 

göbək atmaq. 1. sallanmaq. dalqalanmaq. sarsıtılmaq. 

yalpalanmaq. 1.sudan keçirib arıtlanmaq, təmizlənmək. 

yalxamaq. yerxalamaq. yıxamaq. yılxamaq. 1. 

qəlbirləmək. ələklənmək. ələnmək. 1. bulanmaq. 

bulandırmaq. qalxmaq. coşmaq. (ürək). 1. pozulmaq. 

cılqanmaq. yılxanmaq (yumurta). 1. toxunmaq. - yemək 

cocuğu çalkadı. 1. suyuqlatmaq. boşaltmaq. ishallatmaq. 

1. qərqərə edmək. 1. kamuoyu (imumi əfgar) dalqınmaq, 

qarınmaq. tədirginlənmək. gərginlənmək. müşəvvəş 

olmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. çağlamaq. 
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çağmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. qaxmaq. 

qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. 

həyəcanlanmaq. 1. çalxaşmaq. çalqışmaq. çağışmaq. 

sallanmaq. əsmək. əsrəmək. əsərmək.  

- çalxanaraq yerimək: çalqışaraq yerimək: çağışaraq 

yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, 

əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək. 

- çalğana çalğana, calana calana, sallana sallana, 

çalqantı  çalxantı. 1. çalğantı. çalğam. çalğama. çağlam. çağlama. 

çağma. qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. 

coşum. coşma. həyəcan. 1. sallantı. dalqıntı. sarsıntı. 

yalpantı. 1. yalxantı. yerxantı. yıxantı. yılxantı. 1. ələnti. 1. 

bulantı. bulanma. qalxıntı. coşuntu. coşuş. (ürək). 1. 

dalqıntı. qarıntı. tədirginlik. gərginlik. təşviş. müşəvvəş 

olma. 1. toxuntu.  

çalqantılı  çalxantılı. 1. dalqalı. movclu. hərəkətli. 1. qarışıq. çalalı. 

çallaq. bulağay. - dəniz qarışıq bu gün. 

çalqantılı  çayqantılı. dalqanlı.  
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çalqar  çalxar. 1.mikser. məxlutçı. 1.sürdürücü. müshil. 1.qarnı 

buran, bulandıran, pozan. 1.pambıq qozası arıtlamaqda 

işlənilən böyük ələk. çırçır. çalxağı. qoşqunara.  

çalqar  çalıcı. vurucu.  

çalqara  doğan türü.  

çalqaş  1. çalış. talaş. biçgiqışqır. 1. çalqan qeyrətli. məğrur. 1. 

taprat. çabaş. çıbış. qaynar. çalbaş. külbaş. yurbaş. 

qarışıq. 1. üzənmə. çaba.  

çalqaş  1. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. 

qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. 

qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım 

yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. 

dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. 

ruspi. 1. çalquş. yalqaş. yalquş. çalab. çıqçıy. yaxşıq. 

qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. 

saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş. 1. 

çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. bax > çaqqal. bax > aldatan. 

duzaqçı. yalançı. dönək. güvənilməz. fırıldaq. fırıldaqçı. 

dolabçı.  
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çalqaşca  çallaşca. çaqqalca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. üzüstücə. 

üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqla.  

çalqaşdırmaq  çalğaşdırmaq.çalışdırmaq. işlətmək. iş gördürmək. 

məşqul edmək.  

çalqaşlıq  çallaşlıq. çaqqallıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. bir 

nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 

qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. 

dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

çalqaşmaq  1. qarışmaq. burbalmaq. - çalqaş iş: burbal iş. 1. 

tapraşmaq. təprəşmək. sıçraşmaq.  

çalqaşmaq  çalğaşmaq. 1. çalğanmaq. çalğamaq. çağlamaq. çağmaq. 

coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. qaxmaq. qalxmaq. 

qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. həyəcanlanmaq. 1. 

çalxaşmaq. çalxanmaq. çalqışmaq. çağışmaq. sallanmaq. 

əsmək. əsrəmək. əsərmək. 1. çalqışmaq. çapqışmaq. 

çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. qaqışmaq. 

apqışmaq. qapışmaq. qapqışmaq. qapaşmaq. 
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qapqaşmaq. boğuşmaq. bağquşmaq. savaşmaq. 

savqaşmaq. sapaşmaq. sapqaşmaq. salaşmaq. 

salqışmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. 

davqaşmaq. yaxalaşmaq. toslaşmaq. 1. qarcaşmaq. 

qarışmaq. qarınmaq. qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. 

qatınmaq. qarışmaq. qarmaqarışıq olmaq. dolaşmaq. 

pozulmaq.  

- çalxanaraq yerimək: çalqışaraq yerimək: çağışaraq 

yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, 

əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək. 

çalqaşu  davam. sürə. uzaytu. dayam. süzüm. ulan.  

çalqat  boyqat. çalçat. 1. qəddi qamət. qaqat. qamat. çapat. 

qamət. boy. boybos. biçi. biçim. şəkil. bıçın. biçim.1. 

çalım > çəlim. boy. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. 

yapı.yapıt. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. 

gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 
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çalqat  çaltaq. 1. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti. 1. 

apaçıq. - qapı çaltaq qalmışdı. - çaltaq qapıdan nələr 

keçməz: açıq qapıdan min bəla gəlir. 1. çərqət. 1. çaltaq. 

qaltaq. yəhər. 1. ırqat. yırqat. işqat. çalışan. çalşan. 

yalışan. yalşan. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən.  

çalqatlıq  yalqatlıq. işqatlıq. ırqatlıq. yırqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. 

çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik. 

çalqav  yanqav. ək. parça.  

çalqavlanmaq  təmbəlləşmək.  

çalqavuc  yalqavuc. tava.  

çalqavuq  yalqavuq. yanqavuq. təmbəllik.  

çalqay  çalğay. quş yələyi. qanadın böyük tükləri. ucları·.  

çalqayış  çalxayış. çalışma. çalsayış. dəğişmə. dəğsəyişhərəkət. 

cünbüş.  

çalqaymaq  çalxaymaq. 1. arxaya yaslanmaq. əyilmək. çəkilmək. 

çalqıyış. 1. arxaya yaslanmaq. əyilmək. çəkilmək. 

çalqıyış. 1. çalmaq. tevirmək. devirmək. arxası üstə 

çevirmək. yatırmaq.  

çalqbın  çalqabın. üzü quylu.  
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çalqeçit  çalkeçit. salkeçit. geçirtmə. paltarda düğmə, giltə yerinə 

tikilən qarmaqcıq.  

çalqı  1. süpürgə. 1. saz. 1. saz taxımı. 1. çənə altından 

tuturulan, bağlanan çəgət, başörtüsü. 1. saz. 1. yol. 

yörtə. yetə. qılıq. yordam. yası. yapı. fənn. sənət. - çala 

çalqısı: oğru borusu: oğru kələfcəsi: oğrunun işlədən, 

yararanan yolları, qılıqları, yordamları. 

- telli çalqıların tellərin uyarlama, kökləmə üçün qoyulan 

aşıq, düğmə: burqu. 

- zırna, dövül, təbildən başqa olan çalqılar, musiqi aracları: 

incə çalqı.  

- çalqı ayqıtı, bir çeşit çalıqıc: qabaq.  

- incə çalqı: zırna, dövül, təbildən başqa olan çalqılar, musiqi 

aracları.  

- yayalı, kamanlı çalqı: kamança. qabaq. 

- çınğıraqlı, zınqrovlı çalqı: çağqan. çövgən. çevqan.  

- neyə, qavala ( < kaval: içi boş) oxşar el çalqı ayqıtı: 

balaman. balaban.  

çalqı  çalğı.alət.  

çalqıc  mizrab. təzənə.  

- çalqıcların (musiqi araclarının) gövdəsi: küp.  
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çalqıçı  qazançı. sazanda. qazan. dartan. dartçı. dartac.  

çalqıları  - hamonyada, çalqıları, bas səslərlə düzənləyən quruq, 

sistim: qabadüzən. 

çalqılıq  çanğılıq. oynaqlıq. yüngüllük. yengillik.  

çalqılmaq  çanğılmaq. cayqılmaq. (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, 

qopunmaq, qırılmaq.  

çalqın  çalğın. 1. çalar. maydan. - sarı maydan, çalar, çalğın. qızıl 

maydan, çalar, çalğın. qara maydan, çalar, çalğın. 1. çalqın. 

çalağan. dinamik. 1. çalınmış. çarpılmış. vurulmuş. 

vırqınmış. enik. inik. enilmiş. məfluc. 1. çılqın. çıqlın. 

dolub daşan. dəli. divanə. dəlirmiş. dəli. məcnun. - çalqın 

çalqın: çıldır çıldır: yaldır yaldır: ıldır ıldır: pırıl parlaq. 1. 

çalınmış. vurqun. vurulmuş. oğrun. həqsiz. - vurqun, 

çalqın, həqsiz qazanc sağlamaq: qaratorbaçılıq edmək. 1. 

çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. 

çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. 

kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. 1. 

çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. düşgün. qabal. qabla. kavla. 

kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. 
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qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1. 

qalqın. qalqun. çolqun. 1.yorulqan. həmməşə yorqun. 1. 

oturaq. otraq. götürük. məfluc. fələc.  

çalqınca  çılqınca. dəlirmişcə. dəlicə. məcnunluqla.  

çalqınmaq  çalğınmaq. çalınmaq. çalarmaq. ölmək. gəbərmək.  

çalqıotu  quraq yerlərdə bitən bitgi.  

çalqır  1.çalbır. qalbur. qalbır qəlbir. (qal: böyük). burca. bucar. 

oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri 

gözlü, yekə ələk. 1. çapqır. çımraq. çımqır. çıqmır. çıpqır. 

çəmrək. kəmrək. 1. qıvraq. 1. qısa.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. 

dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  

- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz. 
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çalqır  çalqıra. çalurqa. çalırqa. qalırqa. içat < iççat: işçat. iç çatı: 

iskilet. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

çalqıra  çalqır. çalurqa. çalırqa. qalırqa. içat < iççat: işçat. iç çatı: 

iskilet. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

çalqırmaq  çapqırmaq. çıpqırmaq. çəmgirmək. kəmgirmək. iti 

qarşınmaq. qarşı durmaq. e'tiraz edmək.  

çalqış  çalğış.çalış. sözləşmə. maarizə. mücadilə.  

çalqış  çalış. dalış. dalqış. 1. əmək. qeyrət. himmət. 1.əməkli. 

himmətli. qeyrətli. 1. qayrıq qeyrət. gərmik. qeyrət. bir 

saldırının, saldırmanın, icəşmənin, ərişmənin, əğrilik, 

basqının qabağında qanı oyanıb, qaynayıb işə keçməlik. 

təşəbbüs edmə. baş qaldırma. təşəbbübs göstərmə. 1. 

çapış. çapıç. qoşuş. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. 

dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y.  
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çalqışmaq  çalğışmaq. çalışmaq. 1.dalışmaq. dalqışmaq. dalaşmaq. 

talaşmaq.gözətmək. əlləşmək. qoşuşmaq. sə'y edmək. 

himmət edmək. 1. çalışmaq. - bir iş üçün çabalamaq, 

çalışmaq, çalğışmaq: güdmək. - o öz işin güdür. 1. 

çalxaşmaq. çalxanmaq. çağışmaq. sallanmaq. əsmək. 

əsrəmək. əsərmək. - çalqışaraq yerimək: çağışaraq 

yerimək: çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə 

yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq 

yerimək. 1. çapqamaq. iqdam edmək. 1. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. 

qaqışmaq. apqışmaq. qapışmaq. qapqışmaq. 

qapaşmaq. qapqaşmaq. boğuşmaq. bağquşmaq. 

savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. sapqaşmaq. 

salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. 

davqaşmaq. yaxalaşmaq. toslaşmaq. 1. çalqıtmaq. 

çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çanıtmaq. 

çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. 

qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, yapmaq. 

yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, səhv 

edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çalqışmaq  çalğışmaq.qunuşmaq. soyuşmaq.  
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çalqışsız  çalışsız. çapışsız. çapıçsız. qoşuşsuz. təlaşsız. dalaşsız. 

dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. 

qıvırışsız. sə'ysiz. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

çalqıştır!  çağıştır!. qaqıştır!. 1. qarışdır!. dəğişdir!. 1. qızıştır!. 

itiştir!.  

çalqıştırılma  çağıştırılma. qaqıştırılma. 1. qarışdırılma. dəğişdirilmə. 1. 

qızıştırılma.  

çalqıştırmaq  çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. 1.çalışdırmaq. çalışdırtmaq. 

işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, 

qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. 

qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, 

qoymaq. 1. qarışdırmaq. dəğişdirmək. dönüştürmək. 1. 

qızıştırmaq. 1. araştırmaq. oxunlaştırmaq. eşələmək. 

eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. 

təhqiqləmək. tədqiqləmək.  

çalqıt  1.çalaq. çalıq. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. 

evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. 

fori. 1.çalat. çələt. qələt. çanıt. çənət. çənit. yanlış. - onu 

danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.  
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- yanlış, qələt edmək, yapmaq: yanlışmaq çalatmaq. 

çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. 

çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. - on 

yanlışmadan danışa bilməz. 1. çapat. çapqıt. çıpqıt. abat. 

düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çəmgit. kəmgit. 

qafa tutma. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. 

deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. 

sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. 

dilləş. muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz. 

çalqıtlamaq  çalatlamaq. çələtləmək. çanıtlamaq. çənətləmək. 

çənitləmək. qələtləmək. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

çalqıtlı  çapatlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. abatlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. dilləti. 

diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  
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çalqıtmaq  çalqıdmaq. bəğəndirmək. istətmək. düşürmək.  

çalqıtmaq  çalqışmaq. çalatmaq. 1.çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz. 1. işləmək. 

içnətmək. etgilətmək. keçitmək. nifuz edmək. 1. 

çapqıtmaq. təlsətmək. tələsdirtmək. tezitmək. 

yeydirtmək. yeynitmək. yeyindirtmək. ititmək. ivdirmək. 

qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. qoğmaq. qovmaq.  

çalqoyun  sırtüstü > sıtüstü. dalıquylu. dalüstü. geriquylu.  

çalqun  çalağan. çalqın. dinamik.  

çalquş  çalqaş. yalqaş. yalquş. çalab. çıqçıy. yaxşıq. qontış. 

qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

çalquzə  çalğuzə (fars). < cılız. cıv cəviz.  

çalla  1. murabba. 1. oğulub, əzilərək yeyilən yemək. 1. bitgi 

artıqlarından düzələn kübrə. komposto.  

çallaq  1.çalalı. bax > qarışıq. 1.kəssək. kəsək. kəsilmiş topraq. 

bərk topraq. qaqraq.  
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çallamaq  işlətmək.  

çallaş  1. çalqaş. çaqqal. qallaş. kəllaş. kəlləş. bax > çaqqal. bax 

> aldatan. 1. çalqaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kavtaq. kavtuq. 

kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. 

qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. 

dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış 

qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. 

yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.  

çallaşca  çalqaşca. çaqqalca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. 

üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli 

qalmasın sağlamaqla.  

çallaşlıq  çalqaşlıq. çaqqallıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. bir 

nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 

qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. 

dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

çallaşmaq  çanlaşmaq. paylaşmaq. bölüşmək.  

çallı  ziyanlı. zərərli. müzirr.  
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çalma  1. > şəlmə. çəlmə. gen bol baş örtüyü ki bel, göğsü 

bürür. aşırtma. şal. şərif. çalta > şiltə. yaşmağın üstdəki 

qatı. aşırtma.1.sarıq çeşiti. 1.qələmlə oyaraq, qaqaraq 

işlənmiş. 1. > çəlmə. ildik. ilgik. yıxmaq, düşürmək üçün 

ayağın, birinin ayağının önünə qoymaq. 1.çarpma. 

dövmə. taq. vurma. dəp. təp. dəf. təp. 1. oğurlama. 

oğrama. 1. yaxma. - qara çalma: qara yaxma. iftira. böhtan.  

- paxır çalma: ağılanma. zəhərlənmə. 

- qara çalma: qara yaxma: böhdan. iftira.  

- qara çalma: qara yaxma: böhdan. iftira. 

- yan çalma: yalan çıxma. - arvad yuxusu yan çalar.  

- əl çalma, çırpma: çapba. çapbaq. çəpik. alqış.  

çalmaç  çalbaç. əl yuma ləyəni.  

çalmaçlamaq  çalmaq. nərsənin üzərini oyub oyalayıb, qaqıb işləmək. - 

qızıl, gümüş çalmaq. 

çalmaq  < > çanmaq. çəlmək. (çaqmaq. qartmaq. qatmaq. 

qaqmaq). 1. çarpmaq. 1. basmaq. - çalba basmaq: halva 

çalmaq. 1. çaqmaq. qaqmaq. - başı enli civi, mıx çalmaq: 

qabaralamaq. 1. çarpmaq. dərmək. qaldırmaq. götürmək. 

kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. gidərmək. 
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gedərmək. qırmaq. qırxmaq. həzf edmək. 1. döğmək. - 

qapını çalmaq, döğmək. qaqıtlamaq: qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 1. qaqmaq. çaqmaq. 

döğmək. - qapı qaqıldı, getdim kimsə yoxudu. - gecəsi 

kimsənin qapısın qaqma. - uşaqlar qapıları qaqa qaqa, çaqa 

çaqa qaçırdılar. - qaqılmasa, açılmaz (qapı). - qaqan kimdir, 

açan kim. - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. 

yarqış. iyi dilək. 1. qaplamaq. qapalmaq. qapalamaq. 

qapmaq. aşırmaq. 1. oğurlamaq. oğramaq. 1. salmaq. 

çarpmaq. sallamaq. indirmək. endirmək. vurmaq. - 

yumrağın üzünə endirdi. - səpici (aşçı: dəriçi. dəbbağ). 

sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. - yerdən göydən topar 

daşar endirildi. 1. talamaq. 1. yeritmək. qanatlandırmaq.1. 

çanğamaq. çalğamaq. çanamaq. çənəmək. oymaq. 1. 

çəlmələmək. çalmalamaq. baltalamaq. əngəlləmək. 

alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. mane' 

olmaq. 1. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 1. 

ildikləmək. ilgikləmək. 1. yiyələnmək. almaq. - ürək 

çalmaq. 1. çaprazlamaq. çaprazı kəsmək. 1. açmaq. - 

sirrin çalmaq. 1. düşürmək. yıxmaq. devirmək. 1. 
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caydırmaq. çaşdırmaq. 1. yıxmaq. vurmaq. çarpmaq. 

düşürmək. devirmək. 1.uğurmaq < > oğrumaq. oğurmaq. 

oğurlamaq. oğrulamaq.1. əngəlləmək. 1. saptırmaq. 

şaşırtmaq. caydırmaq. 1. vurmaq. çarpmaq. düşürmək. 

devirmək. 1. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 1. 

qapmaq. almaq. 1. vurmaq. çarpmaq. sallamaq. - qılıc 

çalmaq. 1. gizlicə almaq, götürmək. uğrulamaq. 

oğurlamaq. aşırmaq. 1. tıqqıldatmaq. tıqlatmaq. - qapını 

çalıb girdi. 1. andırmaq. bənzəmək. çağrıştırmaq. - yaşıla 

çalar boya. 1. pozmaq. - yeməyi paxır çalmış. 1. yonmaq. 

dərmək. qırmaq. 1. soxmaq. - ilan çalmış. 1. nərsənin 

üzərini oyub oyalayıb, qaqıb işləmək. çalmaçlamaq. - 

qızıl, gümüş çalmaq. 1. üzərinə sürmək. - əkməyə yağ çalıb 

yedi. 1. aparmaq. aşırmaq. oğurlamaq. 1. aşırmaq. qapıp 

götürmək. mənimsəmək. 1. bənzəmək. baxmaq. 

oxşamaq. andırmaq. 1. çalamaq. döğmək. qırpalamaq. 

qırmalamaq. güpləmək. güpünləmək. qaqmaq. 1. 

çapmaq. soyqutmaq. 1. çıpmaq. çırpmaq.1. qarışdırmaq. 

qarmaq. 1. qoğmaq. dolandırmaq. 1. oğurlamaq. 

qapmaq.1. yaxmaq. 
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- əməksiz qazanmaq, aşırmaq, çalmaq. anaköklənmək. 

müfdəxorluq edmək.  

- borusunu çalmaq: təbliğin edmək.  

- əl çalmaq: çəpik, çapıq, çalpıq, çıypıq, çıpıq çalmaq.  

- qara çalmaq. qaralamaq. kirlətmək. 

- qələbə, zəfər çalmaq: üstləmək. üsləmək. üstlənmək. 

üslənmək. hökm sürmək.  

- qırağı çalmaq: göy gövərəntinin don vurması. 

- soğuq çalma: üşüklük.  

- soğuq çalmaq, vurmaq: üşükmək. soğuqdan qovrulmaq.  

- onun boyası sarıya baxır.  

- bu boya nəyə baxır.  

- yer yer qaraya çalan qır at donu: bağlaqırı > paxlaqırı. 

- çənə çalmaq: gəvəzələmək. sudan havadan danışmaq.  

- pozuq çalmaq: üz asmaq. burun sallamaq. 

qaşqabaqlanmaq. razı, məmnun qalmamaq.  

- əl çalmaq: çabalamaq. qoşuşmaq. can atmaq. 

- əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq: alqışlamaq.  

- əlinə gələni, raslananı çalıb qoparmaq: əlqadlamaq 

alqazlamaq. əlqazlamaq. əlqazalamaq.  

- düdük çalmaq: çax sevinmək. 
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- qara çalmaq: qara yaxmaq. 

- çan çalmaq: hamıya duyurmaq. e'lan edmək.  

- çalıb çırpmaq: oğurlayıb götürmək. 

- çalmadan oynamaq: çox sevinmək. çox istəkli görünmək.  

- birbirinə vurmaq, çalmaq: aşlamaq. qatıb qarışdırmaq. - 

aşlayıb daşlamaq: qatıb qarışdırmaq, dağıtmaq. - yumurtala 

unu aşlayıb, qayğanaq pişirmək.  

- çapba çalmaq: çəpik çalmaq. alqışlamaq.  

- hər teldən çalmaq: hər nədən qonuşmaq, çox işlərlə 

uğraşmaq.  

- qara çalmaq, sürmək: qaralamaq. qaramıtlamaq. kirlətmək. 

qırlatmaq. kötüləmək. pisləmək. yermək. ləkə sürmək. kötülük 

yükləmək.  

- sürə çalmaq: çağ, zaman, möhlət qazanmaq.  

- ürəyi çalmaq, vurmaq: qaqmaq. - çox yağlı, dadlı yemək, 

qaqar məni.  

- qaşıq atmaq, çalmaq: tərtələsik yemək yemək.  

- arad arada qaqmaq, çalmaq: qaqıştırmaq. itiştirmək.  

- gün çalmaq: günəş altında boyaların solması.  
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- qara çalmaq: qaramaq. qaramıtlamaq. qaralamaq. 

qaraclamaq. ləkələmək. iftira yapmaq. töhmətləmək.  

çalmalamaq  1.çəlmələmək. çalmaq > çəlmək. baltalamaq. 

əngəlləmək. alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. 

geciktirmək. mane' olmaq. 1.çalxalamaq. 

çalmalanmaq  çalımlanmaq. çalmanmaq. qasınmaq. qasılmaq. 

qasıntamaq. böyüklənmək. qurralanmaq. burnu 

yellənmək.  

çalmanmaq  çalımlanmaq. çalmalanmaq. qasınmaq. qasılmaq. 

qasıntamaq. böyüklənmək. qurralanmaq. burnu 

yellənmək.  

çalmaz  - ağa çalmaz: ağçalmas. ağ dəğməz. qaraşın. əsmər. 

qızlara. - ağçalmaz, yanığ dənli xanım. 

çalmıq  1.dəli kimi. almıq. dəlicə. 1.qocaman. çox qoca. 

çalmır  çamır. - topraq, su, saman qarışımı palçıq, çamır, çalmır: 

qarmac. suvax.  

çalpa  çapla. çapal. kövüş. başmaq. ayaqqabı.  

çalpaçaq  əlbədək. əlbələk. əlbəhəlim. tələsik. 

çalpaçaqlaşmaq çalbalaşmaq. çabalaşmaq. dalaşıqmaq. tələsikmək. 

əlbədəşmək. əlbələşmək.  
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çalpaq  1. çalbağ. qalpaq. balçaq. başlaq. pipik. ipik. ibiğ. tac. 

(xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. 1. çalqaq. 

yalpaq. yalqaq. soxulqan. soxulan. başın, burnun soxan. 

girişgən. girgin. girilgən. hər yerə girib çıxan. baştama. 

sinsi. sırtıq. sürtük. dürtük. dalüz. dələduz. yetik. fizul. 

çalpalama  > səlibləmə. çəlipləmə.  

çalpalanmaq  çalxalanmaq. yalpalanmaq. yalxalanmaq. sağ sola 

sallanmaq, əğilmək.  

çalpaya  çarpaya: örəkə. hörəkə.  

çalpaz  <> çapraz > çəpraz. çalva > çəlipa. çalava. əğri. əyri. 

çalpıq  çəpik. çıypıq. çapıq. çıpıq. - çıypıq çalmaq: əl çalmaq. - 

çalpıq, çarpıq yerişli, yürüşlü: çalqanaq. çağanaq. 

çalpılış  - döğüş yaraqların çalpılış səsi: qaqış. qağış. qağıştı.  

çalpır  çapır. xallı, rəhbə rəng olan.  

çalpırştırılmaq  çılpıştırılmaq. capalaşdırılmaq. tələsitmək. əcəliyə 

gətirmək. üstüngörü yapılmaq.  

çalpırştırma  çılpıştırma. çırpıştırma. capalaşdırma. rasgələ, tələsik 

yapılan nərsə.  

çalpırtı  - könül, ürək çalpırtısı: xələcan. çırpıntı. xələcan.  
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çalpıştırmaq  çırpıştırmaq. çılpırştırmaq. 1. incə çubuqla, dəğənəqlə 

vurmaq. 1. rasgələ, tələsik əcələylə yapmaq. 1. 

şolatlamaq.  

çalptırmaq  çırptırmaq çıptırmaq. çarptırmaq.  

çalralamaq  kanralamaq. 1. kanğralamaq. kavralamaq. boşaltmaq. 1. 

yellənmək. əldən qoymaq. yel çıxartmaq. qırağın, yanın 

çəkmək.  

çalsanış  bax > çalınma.  

çalsarı  > sərsəri.  

çalsavıq  çörçöp. bitgilərin çürüyü. bundan yapılan kübrə.  

çalsavlamaq  çalbaslamaq. savlatlamaq. solvatlamaq. solvatamaq. 

şollattamaq. başdan savma iş yapmaq. kəlləfləmək. 

kələfləmək.  

çalsayış  bax > çalsınma.  

çalsayış  çalışma. çalxayış. dəğişmə. dəğsəyişhərəkət. cünbüş.  

çalsınış  bax > çalsınma.  

çalsınma  çalsıntı. çalsınış. çalsayış. çalsanış. tutsunma. tutsunuş. 

tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. 

gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. 

düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 
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oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. xoşlama. 

xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. yaxşınma. 

yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. yumranma. 

yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. 

umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. imrənti. 

imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. 

imlənti. imləniş. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. 

bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. 

çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözü qalma. 

istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə.  

çalsınmaq  istənmək. tutsunmaq. yumranmaq. yumsanmaq. 

umranmaq. umsanmaq. imrənmək. imlənmək. 

imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. 

bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq.  

çalsıntı  bax > çalsınma.  

çalsıntırmaq  çalsındırmaq. tutsundurmaq. çəksindirmək. 

yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. 

oxşandırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 
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umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. istəndirmək. 

istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. 

yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. 

həvəsləndirmək. müştaqladırmaq.  

çalşan  çalışan. yalışan. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalıçı. 

yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən.  

çalşı  çalaş. qarşı. qarşıt. qarış. qaraş. yağlıq. müzd. ücrət.  

çalşıq  1. çalşıq. qaynaş. fəaliyyət. 1. ödəşiq. töləşiq. bədəl. 

əvəz. 

çalşıqlı  çalşıtlı. qaynaşlı. fəaliyyətli. fə'al.  

çalşıqlıq  çalışma. çalışlıq. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. uğraqma. 

uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. 

ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. 

məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

çalşıqsız  1. çalşıtsız. qaynaşsız. fəaliyyətsiz. 1. çəlşiksiz. 

çəlişiksiz. çəlişksiz. tutarlı. dəngli. dəngəli. uyumlu. 

uyşumlu. uyuşumlu. əşit. muvazinəli. uyqunuşlu. bütün. 

sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri mütənaqiz.  
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çalşınmaq  qörəvlənmək. işlənmək. kullanmaq. qazanmaq. 

uğranılmaq. istifadə edilmək.  

çalşırmaq  çaşırmaq. dəğişmək.  

çalşıt  qaynaş. fəaliyyət.  

çalşıtlı  çalşıqlı. qaynaşlı. fəaliyyətli. fə'al.  

çalşıtsız  çalşıqsız. qaynaşsız. fəaliyyətsiz.  

çalşmaq  - iki nəsnəni çalşmaq, alışmaq, dəğişmək: əvəzləmək. 

çalt  > cəld. dərkən. çabuq. tez. fori. çabuk. çaqqan. çəpər. 

usta. əli sulu. işləngər. işlən. 

çalta  1. > şiltə. çalma. 1. çalat. çapta. çapat. tutar. dəğər. 

ərziş. baha'. qiymət.  

çaltaban  çaldaban > qaldaban > qəltəban (fars). (dabanı, kökü boş). 

1.kof, qorxaq, dabansız olan. 1. pezəvəng. bədəxlaq. 

basanıq. çalan. çalanğ. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. 

alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. 

arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. 

azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. 

çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. 

çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3152 

donuyırtıq. dönək. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. 

əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. 

ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. 

qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. 

qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. 

qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. 

onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. 

salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. 

tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. 

usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. 

utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. 

üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. 

yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. 

e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. 

şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. qaldaban. çaldaban. 

namussuz. heysiyyətsiz. 1. qaldırımçı. aldatan. aldatıcı. 

aldatcı. alladan. allaq. aldavac. aldayıcı. alcı. aldat. 

altdan işləyən. batakçı. çapaq. çapqıl. çaqal. çaqqal. 

çalaçı. çalqaçı. çalqaş. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

kələk. kələkçi. çəkici. çəpəçi. dalaverəci. dalaverici. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

dalıca çəkən. dolabçı. dolaq. dolandırıcı. dönük. 

duyaran. duyarıcı. duzaq. duzaqçı. düzənçi. düzməci. 

düznəçi. dələduz. fırıldaq. fırıldaqçı. qabçı. qapçı. 

qapasçı. qəfəsçi. gözbağıcı. gözbağlayan. qalayçı. 

qalıbçı. qancıq. qandıc. qandaz. qandağ. qandağçı. 

qandıran. qandırıcı. qandırımçı. qandırıtçı. qandırma. 

qanıqdıran. qanıqdırıcı. qanıtan. qanğıdan. qanğırıtçı. 

qantam. qantama. qantıl. qantılçı. qantın. qantınçı. qırıq. 

qırıqçı. qıtıqçı. qoparcı. əğrib. ələ salan. girişim. yapalaq. 

yaşar (gizlədən < yaşmaq: gizləmək). giriz. gizir. hiləçi. 

hiləçi. hiləgər. hiləli. hoqqa. hoqqaçı. hopan. hopçu. 

hoppuc. hopuçu. höppüc. kurnaz. kurzan. oyalayan. 

oyalayıcı. oylayıcı. oyalı. oylayıcı. palvara. palvaraçı. 

pezəvəng. sancıq. saptıq. şarlatan. təvlük. toğlaçı. 

tovlandıran. tovlayan. üçkağıtlı. yahaldan. yahaldıcı. 

yalançı. yalan. yanıldan. yanıltıcı. yalqavul. aldavul. 

oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. 

qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

qaydırımçı. toğlavul. toğavul. duzqavul. qurquqçu. 

qurbaş. işçi. muzdur. müzəvvir. arğuc. arğuş. ayağçı. 
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aynaçı. səfsətəçi. məğlətəçi. muğalitəçi.1. yararsız. apaç. 

apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. baybaş. qayta. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

təmbəl. ərincək. əringən. damarsız. uğursuz. işsiz 

gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. üşəngən. ərincək. 

əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. açıla. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. 

alçaq. işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşük, düşmüş. 1. yumşaq, boş yeri 

bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən enli, yuvarlaq 

(ustuvanə biçimli) təkər.  

çaltaq  çaldağ. çandağ. 1. çaçaq. saçaq. 1. dalanmış. budanmış. 

1. iki ağızlı balta. dalqabaq balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. 

arapozucu. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + düz). 
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münafiq. 1. çantal. çanlaq qantaq. qaltaq. xəndək. kəndək. 

çuxur.  

çaltaq  çalqat. çalçat. 1. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti. 1. 

apaçıq. -qapı çaltaq qalmışdı. - çaltaq qapıdan nələr 

keçməz. 1. qaltaq. yəhər.  

çaltaq  qaltaq. 1.qaldıt. qalca. qaldıraq. qaltırayaq. situn. sutun. 

ustan. dirək. dayıq. dayaq. 1.qaytaq. qaltuq. qalaq. 

yalaq. dalaq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. 

çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. 

fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. 

ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. 

qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.1. 

quşqunsuz yəhər. 1.batır. atılqan. qonur. cəsur.böğə. 

buğa. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. basal. başal. 

bahadur. boğatur. igit. dəli. qolçomaq. güclü. qolçomaq. 

atqal. quvvətli. iri yarı. iyid. pəhləvan. dəliqanlı. dadaş. 

iğit. atıq. yügürt. quduruq. quşqurt. qataq. qadaq. qotaq. 

ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli. 

çaltaq  qaltaq. kavtaq. kavtuq. qaltuq. 1. qalan. qalıntı. qalqın. 

qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. 
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evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qoltaq. kovtaq. qalaq. 

qalaqlı. qalağ. qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın. 

1.qarı. qoca. 1. hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. qarımış. 

qatımış. qocamış. qovcamış. 1. cılız, zayıf malqara. 1. 

pambıq içli üst geyim.  

çaltal  peş < biç. biçik. paltarlarda bolluğu, genliyi sağlayan 

tikilən parça (# sason). - üç peşli geyim.  

çaltalamaq  çalatlamaq. çaptalamaq. çapatlamaq. tutarından, 

dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa 

satmaq.  

çaltam  çaldam.çıldam. iti. çapüq. sapuq. yıldam.  

çaltanq  çaldanğ. çaladanğ. orta boyutlu, boylu, biçimli.  

çaltar  çaldar.qarışıq çəlişik boya (at boyalarından).  

çaltaşı  qaldaşı.güllə.  

çaltav  çaldav.çəlmə.  

- çaldav salmaq: çəlmə taxmaq.  

çaltav  çaldav.çəlmə. dalma. ildik. baldaq. əngəl.  

çaltı  tarla, avlı həyət sınırına tikilən tikənli çalı.  

çaltıq  çantıq. çəntik. kəntik. kərtik. qantıq. kantıq. 1. > çəltik > 

şəltuk (fars). 1.yantıq. yarlıq. yardımçı. 1. yırtıq. cırtıq. 
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yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. qısır. qusur. qaysıq. 

kəm kəsir. nüqsan. 1. im. iz. əsər.yanıs. simgə. çaqma. 

çaqmaca. işarə.endik. əlamət. - şalı, çaltıq samanı: 

kəvmil. kalış. kovlış. 1. kəpəksiz düğü. 1. düğü əkini. 

çaltıqmaq  çaldıqmaq.çalmaq. soldurmaq. - soyuq gülləri çaldı.  

çaltır  çaldır. çandır. qarşıq soylu, qanlı heyvan.  

çaltıramaq  çaldıramaq.çağıl çuğul edmək. səs vermək.  

çaltıramaq  çaldıramaq.qaltıramaq. titrəmək.  

çaltıran  çaldıran.1. yonan. yonqar. 1. sındıran.  

çaltırasıya  çaldırasıya. çıldırasıya. çox iti.  

çaltırılmış  çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. düşgün. qabal. 

qabla. kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. 

kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, 

qançaq.  

çaltırqı  çaldırqı. çıldırqı. kiçik çan, zınqırov.  

çaltırma  çaldırma.çarpdırma. çapdırma. qapdırma.  

çaltırmaq  çaldırmaq. 1. çıldırmaq. dəlirmək, başın, ağlın itirmək. 

başın çaşmaq. 1. çıldırmaq. çox yalpınmaq, qızğınmaq, 

həyəcanlanmaq. təhrik olmaq. 1. çıldırmaq. qızqınmaq. 
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sevgidən başın itirmək. çox sevmək. 1. oğurluğa 

uğramaq. vurdurmaq. aldırmaq.  

çaltırmaq  çaldırmaq. 1. qapturmaq. əldən vermək. oğrulmaq. - 

kifimi çaldırdım. 1. çarpmaq. sındırmaq. - daş çaldırmaq. 1. 

yonmaq. tıraşlamaq. - daşdan heykəl çaldırdım. 1. 

təprətmək. qımıldatmaq. çaqqıldatmaq. çapdırmaq. 1. 

aldırmaq. faş olmaq. yaxalanmaq. 1.qımdırmaq. 

1.tıraşlamaq. igəşmək. əğələmək. yontmaq. kəsmək. 

yonmaq. - daşdan heykəl çaldırdım. - nəfəslə çaldırmaq: 

nəfəs salmaq. üfələtmək. solumaq. nəfəs etdirmək. oxuyub 

üfləmək. ağızla üf deditmək. 1.urlatmaq. vurlatmaq.  

çaltırtmaq  çaldırtmaq. çıldırtmaq. təhrik edmək. 

çaltış  çaldış. qandış. 1. cilvə. qırışma. qırcışma. qılışma. 

girişmə < qırışma. qır vermə. naz. işvə. qəmzə. kirişmə. 

qırışma < gərişmə. göz qaş oynadış, gərmə. naz. - 

çaldış. qandış atmaq: qırcanmaq. burcunmaq.  

çaltış  çaldış.{çallı. ( < çal)} 1. örmə cit. 1. qərəli yazılı. 1. im. 

işarə. əlamət. 1. çalınmış, çalışıq, alçaq ucalı, yazılı oyalı, 

alvan, dəğişik boyalı, bəzəkli, cızqılı, naxışlı, hörüklü nəsnə 

(çit, parça,. ). - çaldış gömlək: bəzəkli köynək. 1. çalınmış, 
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çarpaz, baca baca barmaqlıq. - çit, çəpər çaldışı.  

- çaldış kölək: qərəli gömlək.  

- tərəzə çaldışları: pəncərə barmaqlıqları.  

çaltış  çitləmbik. qağan ağacın andıran, sərt ağac.  

çaltıştırmaq  çaldışdırmaq.1. dolamaq. kənətləmək. 1. örmək. 1. 

evləndirmək. 1. fısıldamaq. 1. imləmək. ima edmək.  

- barmaqların çaldışdırmaq: barmaqlarını kənətləmək.  

- bir zatnı çaldışdırmaq: nərsəni imləmək, bəlləmək.  

- yaşlay çalışdırmaq: gənckən evləndirmək.  

- qulağına çalışdırmaq: qulağına fısıldamaq.  

- dartma çalışdırmaq: ip, uçqur bağı örmək.  

çaltiyin  çaldiyin.çarpaz. əğri. - çaldiyinə barmaq: ayağlarını əğri 

basaraq yerimək.  

çaltıyına  çaldıyına.( < çal). əğri üğri, dolaşıq, buruşuq duruş, hal, 

davranış.  

çaltmaq  çantmaq. çəntmək. kəntmək. kərtmək. kantmaq. qantmaq. 

ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq.  

çaltuq  > çəltik > şəltuq (< çalmaq). çalınmış, döğülmüş, 

qabığından ayrılmış düğü.  
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çaltuv  çalduv.çəlmə.  

- çalduv salmaq: çəlmə taxmaq. çəlmələmək.  

çaltιrι  çaldιrι.aqsent. çərtik. çərtimək. çarpı. basιm.  

çalu  üz. surət. şəkilcə. şəbəh. oynuş. uynuş. xiyal. iməj.  

çaluq  çalıq. 1. > çarıq 1.hər nəyin xırdası, kiçiyi. 1. bir yeri 

genişlətmək üçün, yanındakı tikəni ona qatmaq işi. 1. 

nərsədən çalınmış, ayrılmış bölük. 1.çaruq. saruq. 

başmaq çeşiti. 1. heyvanı yansıtan içi tıxılmış ölmüş 

heyvan dəri.  

çaluqçu  ölmüş heyvan dərisini dolduran kimsə.  

çalurqa  qalırqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. içat < iççat: işçat. iç çatı: 

iskilet. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

çalva  çalava. 1. qırbaç. qırbaş. qırbıç. qamçı çeşiti. incə 

qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş şallaq. 1. çarava. qalağa. ivəcənlik. 

tələsiklik. tələsmə. - niyə çalava edirsin. 1. > çəlipa. 

çalava. çalpaz <> çapraz > çəpraz. əğri. əyri. 1.çalba. 
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halva. yağ, un, doşabla düzələn dadlı çeşiti. - qar çalvası: 

qar halvası:pəkməz (doşab) qarışdırılmış qar. qarlıq.1. 

bayağı, qolay nərsə. 1.kalva. öğrətim, məşq oxu.  

- çalba basmaq: halva çalmaq.  

- çalba qonaqlığı: çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.  

- çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində bilmək: acı iti, 

qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq.  

- qara çalva: qara halva: (bayağı) un çalvası.  

- qarma halva: şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva.  

çalva  qalva. qalava. kalava. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

1. araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 

aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

çalvaçı  çalbaçə. halvaçı. çalba çalan, satan.  

- zırnaçıyla, halvaçı yığnağı: boş kovara, boş həvərə 

kimsələr toplamı.  
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çalvalamaq  çarvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. 

ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. 

tələsinmək. tələsmək.  

çalyaq  çalyağ. donuq yağla, süzük yağın qarşığı.  

çam  1. kiçik çay gəmisi. 1. sənubər. 1. (ağac). şam. kac. 

şaşı.1. şam. - şam ağacı: qabığıqalın. qalınqabıq. 

- çam devirmək: işi korlayan, pozan saçmaq söz söyləmək.  

- çam yarması: çox iriyarı. qalavatlı. - çam qozası: qıcı. 

- qarçam: qarçan: qarşam: qabığı qara çan çeşiti.  

- əsgi çamlar, bardaq oldu: o dövrə keçdi. hər nə dəğişmiş.  

- çam, şam ağacı çeşiti: qamalaq. 

- qara çam, şam ağacı: çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti. 

qatran. qatıran. qartan. qatğan. qayran. qayğan.  

- şam, çam yemişi: qadıq. qozalaq. 

çam  çat. çal. çatu. çata. qam. 1.büyü. ovsun. sehr. 1. qaman. 

qamçı. şaman. çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. büyüçü. 

ovsunçu. sehirçi.  

çama  < çağma >. şe'r. qoşu 

çamaçı  < çağmaçı. qoşucu. qoşçu. şair.  

çamaq  sevinc.  
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çamaqçı  dəğnəkçi. dəğənəkçi. sobaçı.  

çamaqdar  < çamaqçı. dəğnəkçi. dəğənəkçi. sobaçı.  

çaman  1. çaman. şaman. çalan. qaman. qamçı. çat. çatuc. 

çatac. çata. çatu. çam. çal. çat. qam. büyüçü. ovsunçu. 

sehirçi. 1. kaman. kəman. yay. qaş.  

çambaq  çapbıq. qambaq.1. çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, 

buynuzsuz, börksüz, baş, təpə, kəllə. pürüzsüz, saçaqsız 

nərsə. - qambaq öküz. - qambaq keçi. - qambaq kişi. 1. 

başa qoyulan çələng. tac. 1. qılcıqsız buğda, balığ, 

nərsə. - qambaq balığ. - qambaq buğda. 1. komba. şişgin. 

- aclıq arıqlıq, toxluq kombalıq. 1. saçları tökülmüş, yada 

qıssa kəsilmiş baş. 

çamçaq  ağacdan yapılmış su qabı. taxda çömçə, kəpçə.  

çame (fars)  < çağma. çama. qoşu. şe'r. söz. 

çamıç  çapıç. çəpiç. çappıç. çappuş. uşaqlarda alna düşən 

pərçəm, saç.  

çamır  çamur. yamır. yamur. 1. balçıq. palçıq. 1. gömçük. 

palçıq. bataq. 1. çalmır. palçıq. - topraq, su, saman 

qarışımı palçıq, çamır, çalmır: qarmac. suvax. - özlü çamır: 

ət palçıq. 1. (kimsə). ilişik. yılışıq. ilişgən. yılışqan. 
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yapışqan. sıvışqan. suvaşqan. bulaşıq. bulaşan. bələşik. 

bələşən. çamır. balçıq. palçıq. çamsaqqızı. - çamırlı, 

palçıqlı yer: batağlıq. sapal. sapıl.çəpəl. çapal. çapıl. 

- qoyu, tutaqlı, qəvamlı, yapışqan çamır: balçıq. palçıq. 

çömləkçi çamırı. - bir para heyvanların quyruq altı 

qıllarında, toplanıb qatılaşan çamır, pislik: çağıldaq.  

- çamır atmaq: ləkə sürmək. iftira yaxmaq.  

- çamıra bulamaq: alçatmaq.  

- çamıra yatmaq: gərəkli nərsəni yapmaqdan qaçınmaq.  

- çamır, kərpiçlə yapılmış yapı: qarayapı.  

- çamurla hörülmüş, sıvanmış yapı: qara yapı.  

- çamurla hörülmüş, sıvanmış yapı: qara yapı.  

- çamır, kərpiçlə yapılmış yapı: qarayapı.  

çamırçın  çamurçın. çaxırqanat. batağlıqda, göldə yaşayan kiçik 

ördək çeşiti.  

çamırlamaq  ləkə sürmək. ləkələmək. kötüləmək. qaralamaq. 

alçatmaq. pisləmək. 

çamırlaşmaq  sataşmaq. sırtılmaq. şirrətləşmək.  

çamırlı  gömək. palçıqlı. batağlıq.  

çamırlıq  yapışqanlıq. sırnaşlıq. sırtıqlıq. tərbiyəsizlik.  
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çamış  > çəmuş. asi. asav. iti.  

çamlıca  1. kiçik çay savaş gəmisi. 1. kiçik çam ormanı. çam 

qorusu. çamlıq.  

çamlıq  çamlıca. kiçik çam ormanı. çam qorusu.  

çampaz  çapbaz. qampaz. qapaz. kombız. kümbüz. yumruq. 

tumruq. tuğruq. büktük. müştüq.  

çamsaqqızı  (kimsə) yılışıq. ilişik. yılışqan. ilişgən. yapışqan. sıvışqan. 

suvaşqan. bulaşıq. bulan. bələşik. bələşən. çamır. 

balçıq. palçıq.  

- çamsaqqızı, çoban ərməğanı: dəğərsiz, yalnız içdən olan, 

təbii sovğat.  

çamurçın  çamırçın. çaxırqanat. batağlıqda, göldə yaşayan kiçik 

ördək çeşiti.  

çan  çanğ. zınqırov. çınğıraq. zınğıraq. çalan. çalar. çalıcı. 

zəng. naqus. zil. zəng. - barmaqda çalınan çan, zil, zəng: 

çasanat. çastanat.  

- qarçan: qarçam: qarşam: qabığı qara çan çeşiti. 

- kiçik çan: çanğılaq. çınğıraq. çülçül. zəngülə. 

- çan (naqus) səsi: çanğıltı. - çan çalmaq: hamıya 

duyurmaq. e'lan edmək. - çan çan edmək: çox 
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qonuşmaq. - çanına ot tıxmaq: susdurmaq.  

- çan, naqus səsi: çançan. 

- kiçik çan, zınqırov: çıldırqı. çaldırqı. 

çana  çanağ > şana. şanə.  

çana  qana. 1. lampa şüşəsi. 1. qapaqlı, köynəkli ışıq. abajor. 

1. miz üstü, oxu çırağı.  

çanaq  çanağ. {< > çənə. (a < > ə < > i) çənək. çinək (ç < > s) 

sinəq. qab}. 1. dağın burnu. 1. çanax. yava. hava. 

həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz 

gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. 

çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. 

gop. gopuç. axır. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. 

ıssız. bihudə. faydasız. 1.yayvan, yuvarlaq qab. 1.çuxur 

yer. 1. gülü dışardan qavrayan, qaplayan yaşıl yapraqlar. 

1. sazın, tarın baş bölümü. - çanaq açmaq, tutmaq: 

1.yol, imkan açmaq, vermək. 1.üzünə söz gətirmək. - 

çanaq çömlək: qabqaşıq. qabqacaq. 1.çənək. daşlıq. 

pətənək. 1.cib < çap. çapıq. kisə. torba. boşluq. - 

birçanaqlı: birçənəkli. tək parça qapcıqlı yemiş. 1.çalaq. çanı. 

çalı. yanaq. yalaq. yanı. yalı. kimi. - bu çanaq: bu çalaq: bu 
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çanı: bu çalı: bu yanaq: bu yalı: bu yanı: bu yalaq. bu kimi. 1. 

çanağ. çana > şanə. 1. çanat. pozuq, dəğəri düşük mal. 1. 

çanca. qanca.çənə.1. çənək. - barıt çanağı: qabaq. 1. 

çənət. 1. kasa. qaşağı. qaşaq. 1. kəvtə. kəvət. qədəh. 

qataq. qadaq. qovaq. qota. bardaq.1. qarağan.  

- qan çanağlı baş: dəli dumanlı baş.  

- dilənçi çanağı: içində hər nədən bir az olan nərsə.  

- ışıqçanağ: ışıldaq. nurəfgən. ışığın dəğişik açılardan 

yayılmasın sağlayan sığallı (cilalı) aynalı çuxur qab.  

- qan çanağı: 1. həcəmətlə qan alınan çanaq boru. 1. çox 

qızarmış göz.  

- yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: 

tağar. 

- çanaq yalamaq: çanaqçılıq, dalqavuqluq edmək. - çanaq 

yalayıcı: çanaqçı. dalqavuq.  

- çanaq yalayan: dalkavuk. övücü. alqışçı. yaltaq. yalağçı. 

şakşakçı. bəhbəhçi. bəliqurban. 

- çanaq yapraq: kasbərg. qapcıq. 

- çənə çanağı: çənə kavağı: çənə kovağı: gəvəzə. çalçın.  

- diz çanağı: qıçqaq.  
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- diz çanağı: topbaz.  

- üzün alt bölümündə yerləşib, dişləri daşıyan gəmik 

çanaq: çənə. 

çanaqçal  çanaqçı. çubuğu çanaqa vuraraq, müzük çalma.  

çanaqçı  çanağçı. 1. çanaqçal. çubuğu çanaqa vuraraq, müzük 

çalma. 1. çanaq yalayıcı. dalqavuq. yaltaq. yalağçı. 

yalancanğ. 1. dalkavuq. yaltaq. yalağçı. yaldağçı. 1. 

kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. axırçı. 

yalacanğ. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. 

bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi 

(bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). müfdəçi. müfdəxor. 1. çanaxçı. 

müfdəxor. yarancanğ.  

çanaqçılıq  çanaxçılıq. axırçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. 

bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). boşdançılıq. 

boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. 

sovğaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

- çanaqçılıq, dalqavuqluq edmək: çanaq yalamaq. 
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çanaqıl  qanaqıl. ambara taxıl tökülən baca. gənəlliklə bir yerdən 

nərsə alıb vermək üçün açılan, yasanan baca. - gişə 

çanaqılı.  

çanaqlamaq  çanağlamaq. çanğıldamaq. çanğlamaq. çanğamaq. 

yanğıldamaq. yanğılamaq. yanğamaq. ötmək. oxumaq.  

çanaqsı  çanağsı.qovsi.  

çanaqtan  çanağdan. çanaxdan. axırdan. yavadan. havayi. 

havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. 

çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. 

boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. bedava. bayqu. 

sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani.  

çanamaq  çanğamaq. çalğamaq. çənəmək. ( < çanmaq < > 

çalmaq). oymaq.  

çanat  çənət. çalat. 1. çanaq. pozuq, dəğəri düşük mal. 1. 

çatlama. 1.parça. tikə. 1.olqun başaqların çiçək tozu 

saçma bölümü. 1. qopmuş, ayrılmış parça. tikə. qanat. 

çanat.  

çanat  qanat. 1. balıqlarda üzgəc. 1. qoruma. kölgə. himayət. 

siyanət. - kimin qanatına güvənirsiz. - bi birideyil ki, qanatsız 
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keçinə bilsin. 1. kanat. güğüm. tüng. 1. cinah. qol. - qol 

qanat olmaq: qorumaq. hami olmaq. himayət edmək. 1. 

qopmuş, ayrılmış parça. çənət. çanat. tikə. 1. lingə. tay. - 

qapı lingəsi: qapı qanadı. 

- qanat alışdırmaq: bir işə yatınma, alışma üçün çalışmalar 

yapmaq.  

- qanadı altına almaq: qanat gərmək, açmaq: qorumaq. 

kölgələmək.  

- qanat qırmaq: qol budağın sındırmaq.  

çanatlamaq  1. çanğatlamaq. çatlatmaq. qırmaq. 1. çənətləmək. 

çalatlamaq. qabıqlı yemişlərin, qabıqların qırıb çin 

yemək.  

çanavaz  qanavaz. dəbbə.  

çanca  qanca.1.çənə. çanağ. 1. neçə. nə dərək. nə qədər. 

çançan  1.boşuna gəpləş. gəvəzəlik. 1.çan, naqus səsi. 

çançiçəyi  boruçiçəyi. tac bölümü kiçik, çanı andıran bitgi.  

çanı  çalı. çanaq. çalaq. yanaq. yalaq. yanı. yalı. kimi. - bu çanı: 

bu çalı: bu çanaq: bu çalaq: bu yanaq: bu yalı: bu yanı: bu 

yalaq. bu kimi.  

çanıq  1. çəlik. çələk. çənik. çanğıq. çəlik. çəlgək. ( < çanmaq. 

çalmaq çanğamaq: çanamaq. çənəmək: oymaq) kova. dolça. 
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1. qınıq. çağıq. kiçik uşaq. cocuq. 1. qınıq. doğuz 

yavrusü.  

çanıl  1.çanğıl. qanıl. qanğıl. hər nəyin yonultusu, yonqası, 

qırıntısı, tikəcikləri. 1. qanıl < qanğıl. çanğıl boş.  

çanışmaq  çanıtmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çanıt  1.çənət. çənit. çalat. çələt. çalqıt. qələt. yanlış. səhv. 

iştibah. xəta. - onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı 

çalat. 1. qınıt. çox cılız, arıq. 1. çantıq. cüzdan. kimilik 

bildirən bəlgə, sənəd. sicill. 1. çantıq. cüzdan. cib kifi.  

çanıtmaq  çanışmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çanq  çanğ. 1. > çəng. qanunu andıran özbək çalqısı. 1.çan. 

zınqırov. 1. çalğ. çalınmış. oğulmuş. 1. çalğ. içi boş.  
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çanqal  çəngəl. kəngəl. çöngəl. qonqal. qanqal. yengəl. yengə. 

engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

çanqal  qanqal. kəngəl. çəngəl. 1. dal. budaq. 1.cəngəl. meşə. 

orman. 1. anasından yox, başqası ilə əmişdirilən cocuq 

körpə. 1. taxılan nərsə. 1. ingəl. engəl. yengəl. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 1. dallı budaqlı. 1.qavuc. 

qavıc. qaquc. qaqquc. qaqqıc. qaqıc. 1.çatal. 1. kanqala. 

iki omuzun, çiğnin ortası. 

- ələm çanğa: ələm şəngə: hayküy.  

çanqalaq  qonqalaq. böyük, yekə kasa.  

çanqalamaq  çalqalamaq. çəngəlləmək. qandağlamaq. 1.qançalamaq. 

pancalamaq. pəncələmək. 1. iğrəti, taxma, keçici, ötəri 

tutturmaq, bağlamaq. ilgəkləmək.  

çanqamaq  çanğamaq. 1.çalğamaq. çanamaq. çənəmək. ( < çanmaq 

< > çalmaq). oymaq. 1. çanğıldamaq. çanğlamaq. 

çanaqlamaq. yanğıldamaq. yanğılamaq. yanğamaq. 

ötmək. oxumaq.  

çanqamaq  çanğamaq.çanamaq. çənəmək. oymaq 
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çanqatlamaq  çanğatlamaq.çanatlamaq. çənətləmək. çatlatmaq. 

qırmaq.  

çanqavur  qanqavur. qonqurdaq. 1. qavala oxşar çınğıraqlı qasnaq, 

həlqə. 1. uşaqların ayağına taxılan zınqırovlu girdə, 

həlqə.  

çanqaz  qanqaz. beşdaş oyunu.  

çanqıc  çınğır. çınğız. 1.calız. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. yalız. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. 

soluq. qaba, iti olmayan. solğuq. solmuş. ölgün. 

pörsümüş. sarğımış. sarğuş. çözük. 1.zanğoç. kilisə 

baxıcısı, çan (naqus) çalıcısı. 

çanqıq  çanğıq.1.çadır kərəkəsinin başında olan girdə, arası 

dəlik təxdə. 1.çanıq. çəlik. çəlgək. 

çanqıl  çalqın. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. 

qanuq. qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. 

əğric. əğlincik. kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. 

laqeyd. sərxoş.  
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çanqıl  çanğıl. çanıl. sanğıl. çınğıl. sınğıl. çalıq. qanıl. qanğıl. 

1.baloz. bölüz. püsgə, pısqa, fısqı daş. kiçik, oğuntu daş. 

1. kafa < qapa. daş yapılı duvarlarda, daşların arasın 

doldurmaq üçün işlənən kiçik daşlar. 1. hər nəyin 

yonultusu, yonqası, qırıntısı, tikəcikləri. 1. boş. - qaba 

çaqıl: qaba çanğıl.- iri çanğıl, sanğıl. qaqıl. - çanğıllı qalın 

qum: çiğil.  

- çanğıllı yer çağıldaq: çanğıldaq.  

- daşlı çanğıllı yer: qaroc. qıroc. 

- cınğıl çanğıl: çanğılcıq. çağılcıq. oğuncaq. oğnulcaq. 

avnulcaq. qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçik, oğaq, ufaq 

daş.  

- əkilməmiş sürülməmiş, daş çanğıllı yer: qabanlıq. 

çanqılanmaq  çanğılanmaq. çınlamaq. güclü səslə yanğılanmaq. 

inləmək. inrəmək 

çanqılat  çanğılat.çaqalat. çanğıl daşı atan top.  

çanqılatmaq  çanğılatmaq. çınlatmaq. inlətmək. yanğılantmaq.  

çanqılcıq  çanğılcıq. çağılcıq. oğuncaq. oğnulcaq. avnulcaq. cınğıl 

çanğıl. qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçi, oğaq, ufaq 

daş.  
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çanqılıq  çalqılıq. oynaqlıq. yüngüllük. yengillik.  

çanqılmaq  çalqılmaq. cayqılmaq. (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, 

qopunmaq, qırılmaq.  

çanqıltaq  çanğıldaq. qanğıldaq. içi kav kof, boş nərsə.  

çanqıltaqlı  çağıldaqlı. çanğıllı yerş. 

çanqıltamaq  çanğıldamaq. çanğlamaq. çanğamaq. çanaqlamaq. 

yanğıldamaq. yanğılamaq. yanğamaq. ötmək. oxumaq.  

çanqıltı  çan (naqus) səsi.  

çanqınqalaq  pambığı alınmış boş qoza.  

çanqır  çanğır. qanğır. yanğır. 1.pozuq. əğri. əğrik. 1. çınğır. içi 

boş dəmirsi nərsiyə çırpıldığında çıxan cingilti səs. 

- çanğır çunqul: çanğır çunqur: qaba dəmir səsi. 

çanqıraq  1.çınğıraq. kiçik çan. çülçül. zəngülə. 1. qanğıraq. 

çəngəl. qullab. qollab. - balıq qanğırağı, çanğırağı: balıq 

qullabı, qollabı. 

çanqlamaq  çanğıldamaq. çanğamaq. çanaqlamaq. yanğıldamaq. 

yanğılamaq. yanğamaq. ötmək. oxumaq.  

çanqur  çanğur.çonğur. çükür( < çanğ). bir ağzı balta, öbürü 

qazmalı ayqıt.  
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çanlaq  çantal. çaldağ. çandağ. qantaq. qaltaq. xəndək. kəndək. 

çuxur. 

çanlaşmaq  çallaşmaq. paylaşmaq. bölüşmək.  

çanmaq  < > çalmaq. çanğamaq. çalğamaq. çanamaq. çənəmək. 

oymaq.  

çanta  < (çan: oyuq). kif. çəmbərə. kisə. cüzdan. kif. qapuş. qap. 

qab. qılıf. qın. səbət. sandıq < çantığ  

- əl kifi, çantası: əlcik.  

- çantada kəklik: əldə edilməsi kəsin, qolay nərsə.  

- böyük çanta: çəmədan. vəliz. bağul. bavul ( < bağlamaq). 

- əl çantası, kifi, sakı: qarnal.  

çantaq  çandağ. çaldağ. 1. çaçaq. saçaq. 1. dalanmış. budanmış. 

1. iki ağızlı balta. dalqabaq balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. 

arapozucu. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + düz). 

münafiq. 1. çantal. çanlaq. qantaq. qaltaq. xəndək. 

kəndək. çuxur.  

çantaqlamaq  çandağlamaq. qandağlamaq. çəndəkləmək. kəndəkləmək. 

xəndəkləmək. arx, uzadısı oyuq açmaq.  
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çantal  1.çanlaq. çaldağ. çandağ. qantaq. qaltaq. xəndək. kəndək. 

çuxur. 1. qantaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

çantı  çatı. yayla evi, barakı.  

çantıq  1. çandıq. qındıq. qandıq. çömçəçik. kiçik çömçə. 1. 

çanıt. cüzdan. kimilik bildirən bəlgə, sənəd. sicill. 1. çanıt. 

cüzdan. cib kifi. 1. çəntik. kərtik. dəndənə. 1. çəntik. 

nərsənin qırağında, ucunda kəsik, qırıq, yıxıq. gədik. - 

qılıcın gədiyi: qılıcın ağzındaki çantıq, haça. 1. çəntik. 

torbacıq. əlcik. əlcə kiçik tobra, torba. 1. kantıq. kəntik. iki 

nərsənin arası.  

çantıq  çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. 1. yırtıq. cırtıq. 

yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. qısır. qusur. qaysıq. 

kəm kəsir. nüqsan. 1. im. iz. əsər.yanıs. simgə. çaqma. 

çaqmaca. işarə.endik. endik. əlamət.  

çantıl  qandıl. yekə səbət, torba.  

çantılmaq  çəntilmək. gədilmək. qırtılmaq. kərtilmək. oyulmaq.  

çantır  çandır.çaldır. qarşıq soylu, qanlı heyvan.  

çantmaq  çaltmaq. çəntmək. kəntmək. kərtmək. kantmaq. qantmaq. 

ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq. 1.çəntmək. 

gədmək. qırtmaq. kərtmək. oymaq. 
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çap  1. basqı. qapanca. basım. - çap olmaq: basılmaq. 1. ölçü. 

biçik. dəğərlik. hesab. 1. qapar. dəğər. qiymət. bəha'. - 

çox çaplı: çox dəğərli. 1. pılan. nərsənin ən boy, sınırların 

göstərən nəxşə. 1. həcm. böyüklük. cüssə. 1. > cib. 

çapıq. kisə. torba. çanaq. boşluq. 1. > şəb (fars)(: cəhəndə). 

atılma. 1. qalınlıq. genişlik. 1. ölçü. dəğərlik. 1. biçim. - 

biçimin, ən boyun ölçmək: çaplamaq.1. buxca. çərşov. 

məndil. 1. qotr. 1. quyu. kavlam. 1. ölçü. dəğərlik. miqdar. 

- böyük çapda: geniş ölçüdə, miqdarda. - geniş ölçüdə, 

miqdarda: böyük çapda. 1. ölçü. dəğərlik. miqdar. 1. qotr. 

1. hal. qonuş. duruş. duruğ. barış. varış. boluş. oluş. 

biçiş. güc. qaldırı. orun. yağday. vəziyyət. - çapdan 

düşmək: haldan, gücdən düşmək. 1. əmpiresyon. 1. qapız. 

qalaq. qataq. qadaq. qota. gödük. gövüt. əlçim. ölçim. 

ölçək. kilvan. kil. peymanə. 1. qab. ölçü. ölçüm. ölçək. 

əndazə. miqdar. səviyyə.  

- hər nə çapın, geyişi var, hər nəyin yerisi var, hər yolun 

yerişi var, hər nə yapdın gerisi var. (ırmaq keçilirkən, at 

dəğişdirilməz).  

- çap olmamış: çaplanmamış. görünməmiş. 
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- böyük çaplı (miqdarlı) gəlir yanında, kiçik çaplı sayılmaz: 

ırmaq qıyısında çeşmə yapılmaz.  

- evrən çaplı: aləmşimul. cəhangir.  

- çapdan düşmüş: işdən düşmüş.  

- düzçap: düzbasqı. pirint. ofset. - kiçik çaplı, balaca 

ayaqlanış, hərəkət: çapır. qımılış. qıpılış. oyunuş. oyanış. - 

bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir çapırlıq görünür. 

çapa  {qama}. 1. qəmə. iki ağızlı, iti, sivri uclu, enli piçaq 

biçimində yaraq. 1. ağac yarmada işlənən enli çəlik 

çalam, dələm, qələm. 1. ağac çivi, mıx. 1. qapa. top 

lüləsinin arxasın qapıyan tikə. 1. <> biçə. 1. <> paça. 1. 

çapaq. çapıq. usta. mahir. - itik, tezlik çapa, post: 

çapçapar. çapasür. 1. bələk. iz. endik. nişan. 1. qaqınc. 

qaqıc. bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz əkinçilik ayqıtı. 

çəpin. 1. qaqınc. qaqıc. ləngər. 1. qaqınc. qaqıc. palçıq, 

suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala. 

1. çaba. kuşeş (fars)( < qoşuş. qaçış) cəhd. çaba. gərmik. 

qeyrət. didinmə. çalışma. ivmə. 1. bələş. sovğa. açıqdan. 

müfdə. 1. yol. yöntəm. qarım. kanal. aça. 1. bardaqları 

birbirinə çarpmaq, çırpmaq. sağlıq. 1. parazit. tüfeyli. 
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qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. 

çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. salaq. 1. çapı. vəqf, zəkat, 

vergi alıcı, qopçu. təhsildar. 1.çaba. damar. uğraşma. 

çalışma. gərmik. qeyrət. 1.çaparı. çapadan. yavadan. 

havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. qıyınsız. 

töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. 

boşquna. kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). 

torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. 

sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani. 1.kağnı. qağnı. əl 

daşqası. 1. cəbə. cübbə. coşun. covşun. (çuqşın > coşın 

> coşən (fars)) çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. 

qordan. qorlan.geyçim. (> geçim. keçim). yapal > yalab. 

zireh. 1.boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. 

hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. 

işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. 

bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. qapa. 

bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə.düşü. 

düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. nəsib. parti. 

cüz'. hissə. 1. im. əsər. bəllik. iz. nişanə. etgi. təpgi. im. 
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iz. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. işarə. endik. 

əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. 

qantıq. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. endik. nişan. arıntı. 

girilti. gəliri. dizəlti.izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət. 

çıxarma. tə'lif. ərk. qudrət. iqtidar. yanğı. nifuz. 1. oyunda 

qazanılan sayı. 1.qama. neçə boyalı dəğərli, sərt, 

oymağa əlverişli daş.  

- toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartmaq: 

çəpinləmək, çapalamaq.  

- kiçik çapa, mala: çəkəl.  

- çapa biçimində olan bel: dikəl. 

- çapa quyruq: qama quyruq: qama qıvırcıq: qəmə quyruq: 

quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti. merinus. 

- çapa çapa: çaptıra çaptıra: qaçdıra qaçdıra: qoşdura 

qoşdura: qava qava: qavdıra qavdıra: qoğdura qoğdura: qoğa 

qoğa.  

- çapa, kağlama, kavlama işi: tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlama. kav. kağ. kağan. kavan.  

çapacaq  arasız. aracısız. ara vermədən. əldən. həmən.  

çapacanlı  dibdiri. dipdiri. dirican. sapsağlam. sapasağlam.  
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çapacıq  çalba. ət təxdəsi.  

çapaç  çapca. çapat. peçat. qol. imza. dama. damqa. kəşe(latin).  

çapaçı  1.çapar. çapan. çapaçın. çapqar. çapqan. çapılçı. qaraçı. 

qarıçı. ğarətçi. ğarətgər. 1.tutaçı. pərdəçi. qapıçı. 

1.bələşçi. sovğaçı. müfdəçi. hər nəyi əməksiz, parasız, 

müfdə, təkin əldə edməyə çalışan. 1.çapadançı. yavaçı. 

havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. boşdançı. 

boşnaçı. boşqonac. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. 

bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). axırçı. yalacanğ. 

çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. 

müfdəçi. müfdəxor.  

çapaçılıq  1. çapılıq. (vəqf, zəkat, vergi) alıcılıq. qopçuluq. 

təhsildarlıq. 1. bələşçilik. sovğaçılıq. müfdəçilik. 

müfdəxorluq. hər nəyi əməksiz, parasız, müfdə, təkin əldə 

edməyə çalışmalıq. 1. çapadançılıq. yavaçılıq. havaçılıq. 

aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. 

bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). 

boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. sovğaçılıq. 

axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  
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çapaçın  çapaçı. çapar. çapan. çapqar. çapqan. çapılçı. çapavılçı. 

qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər.  

çapaçlamaq  çapaçmaq. çapcamaq. çapcalamaq. qol çəkmək. 

imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

çapaçlı  çapcalı. çapatlı. peçatlı. qollu. imzalı. damalı. damqalı.  

çapaçmaq  çapaçlamaq. çapcamaq. çapcalamaq. qol çəkmək. 

imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

çapaçul  çapaçıl. görnüşu düzənsiz, saçıq, pasaqlı, kirli.  

çapaq  1. <> biçək. 1. pürüz. çıxıntı. artıqmac. 1. çabok. (> 

səbok (fars)). 1. qamçı. şallaq. qırbaç. 1. balığ 

çeşitlərindən. 1. saptıq. çəpəçi. çapqıl. ( bax > aldatan. 

kələkçi).aldavac. kələkçi. qalayçı. hiləgər. 1. göz poxu. - 

göz küncü pox bağlamaq: çapaqlanmaq. 1. çapat. çapıt. 

çapıq. qapat. yapat. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. 

sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. 

şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. durum. 

qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. sifət.1. çapıq. çapa. 

usta. mahir. 1. çapqa. çapmaq. çapqaq. qamqa. qamqaq. 
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qaqma. qaqaq. yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. 

dalcıq. 1. çavaq. balıq. - qanlıçapaq: qanlıçavaq: ala 

bənəkli balıq çeşiti. 1. qabaq. açıq. çıplaq. - baş qabaq, 

yalın ayaq. 1. sapaq. iğnə. topaq. bucaq. burcaq. quşə. 

kinayə. - sözüzü sapaqsız iğnəsiz söyləyin. - bu iğnəli 

qonuşuğa son qoyun. - iğnəli baltalı davranışlar: kinayəli, 

kəsgin, iti tutumlar.  

- gözünün çapağını silmədən: yataqdan qalxar qaxmaz.  

çapaqan  çapağan. qaçağan. gözəl yerişli, çapışlı at.  

çapaqı  1.çapağı. çapapış. çapma. qaçaq. yerşiş. yürşüş. atın, 

nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti. - bu heyvanın 

qaçağı daha iyidir. 1.çapaki. yüyrək. iti gedən. 1. çapaki. 

dörd nala.  

çapaqi  çapaki. çəpəki. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. 

qanğrıq. qaynırıq.  

çapaqiy  çapakiy. çapıqlıq. çevikəy. çeviklik. hızlılıq.  

çapaqlamaq  çırpmaq. sədmələmək.  

çapaqlanmaq  1.sapaqlanmaq. iğnələnmək. topaqlanmaq. 

toxunalınmaq. kinayələnmək. 1.göz küncü pox 

bağlamaq. 
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çapaqlı  sapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. incitici. dəlici. batıcı. iğnəli. 

bucaqlı. burcaqlı. quşəli. kinayəli. - sapaqlı topaqlı, 

toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: iğnələmək.  

çapaqmaq  <> biçəkmək.  

çapaqsız  sapaqsız. topaqsız. toxunaqsız. iğnəsiz. bucaqsız. 

burcaqsız. quşəsiz. kinayəsiz.  

çapal  çəpəl. çapıl. sapal. sapıl.1. dağnıq. töknük. tökünük. 1. 

qarşıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1. səpil. saçıq. toz. 

çürük. çöp. aşğal. zibil. 1. yağmır çağlığı, fəsli. 1. yabançı 

öğə, maddəli. çin, xalis olmayan. 1. kötü. pis. pozuq. 

1.bulanıq. bulaşıq. kirli. paslı. qoyu. yoğur. kəsif. 1. 

batağlıq. çamırlı, palçıqlı yer. 1. çapla. çalpa. kövüş. 

başmaq. ayaqqabı. 1. çəpəl. kəməl. suç. günah. qusur. - 

bu cocuğun heç kəməli yox. - kəməlli: çapallı: çəpəlli. 1. 

saçal. çaçal. çəpəl (< çap əl). çapol (< çapul qol). çaçqol 

(< çaçuq qol). saçol (< saçuq qol). ələçapıq. əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 
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çapalaq  1.> şapalaq. əllialtı. sillə. çəkə. çək. şamar. şapalağ. 

şabbaq. şapalaq. şabbaq.1. çabalaq. qıpırdaq. təprəşik. 

mütəhərrik.  

çapalamaq  1.çabalamaq. təprəşmək. qıpırdanmaq. qıpırdamaq. 1. 

çaplamaq. çabalamaq. çablamaq. cəhd, qeyrət edmək. 

didinmək. çalışmaq. ivmək. 1. çəpinləmək. kavlamaq. 

kağlamaq. kağanlamaq. qavanlamaq. otalağlamaq. 

tarlanı otalağdan, kağavardan arıtlamaq. 1. qamalamaq. 

qapalamaq. (yarışda) altdamaq. yenmək. yendirmək. 

sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq. 1. şapalamaq. 1. 

toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartıb çəpinləmək.  

çapalanq  çapalanğ. ovlağ. nəxcir.  

çapalat  yavalat. kəmələt. qamalat. içsiz, dəğərsiz, düşük, 

keyfiyyətsiz mal.  

çapalı  qapalı. qəmli. toxalı. qussəli.  

çapallaşmaq  cədəlləşmək.  

çapallı  1.çəpəlli. çapıllı.sapıllı. sapallı. tozlu. çöplü. 1. çəpəlli. 

kəməlli. suçlu. günahlı. qusurlu. 

çapama  çaqrama. iti. yeyin.  
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çapamaq  çapmaq. 1.deşmək. qazanmaq. 1. iti qaçmaq. 1. 

axınmaq. saldırmaq. 1. çarpmaq. çapramaq. 1.çapınmaq. 

tizimək. tazımaq. tozımaq. itizmək. itinmək. atızmaq. 

atınmaq.  

çapamsı  qamamsı. qamıya, dəməyə oxşar.  

çapan  1.( < > kəpən) əsgi, əprik paltar. 1. çapar. çox qaçan, 

qoşan. 1. qəhrəman iğid. 1.çapar. tatar ( < dartar). ulaq. 

posçu. qasid. 1. ( < qapan). uzun, bol üstlük geyim. 

1.çapar. çapaçı. çapaçın. çapqar. çapqan. çapılçı. qaraçı. 

qarıçı. ğarətçi. ğarətgər. 1. çapın. qapan. qaban. gədik. 

dağ daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol. 1. çapır. 

çapqır. çapqar. qabır. qapır. acımaz. əsrəməz. qıyıq. 

qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. 1. saban. 1. sapan. 

əğrik. meyilli. mayil. - kötüyə sapan: pisə meyilli. - qaçmağa 

sapan, meyilli, mayil: qaçmaq yolu arayan: qaçımsamışıq. 

qaçımsar. 1. sapan.xış. 1. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. 
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gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana 

gətirən. istədən. düşürən. bais. edici. itici. itci. eddirən. 

ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.  

- qara çapan: qara çapna: qara qapna: qara qapan: qara 

sevda: qara sevgi: 1. umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq. 1. 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, 

dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) 

qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum. malixulya. 

melankolik.  

çapanaq  1. qaçax mal. 1. yağma. çapıl. qənimət.  

çapançı  şarlatan.  

çapanq  çapanğ.qəşş dərmanı.  

çapanoqlu  çapanoğlu. azığ. 1.> köpeyoğlu. köpəyoğlu. zinazadə. 

kəsəoğlu. eloğlu. küçəoğlu. 1. qarışıq durum. umulmadıq 

sonuclar verəcək qarışıq iş. 

- altından çapanoğlu çıxdı: gözlənilməz sonuclar verildi. 

çapapış  çapağı. çapma. qaçaq. yerşiş. yürşüş. atın, nərsənin iti 

qaçma yetənəyi, qabiliyyəti. - bu heyvanın qaçağı daha 

iyidir.  

çapar  1. çapan. çapaçı. çapaçın. çapqar. çapqan. çapılçı. 

çapavılçı. qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər. 1. yam. kağaz. 
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namə. məktub. 1. çaparçı. çapçı. yamçı. kağazçı. namə, 

məktub çatdıran. qasid. - sən yarımın qasidisən. 

(qasidisən: çaparısın). 1.çəpər. çit. qorum. qoruq. hərim. 1. 

> cabir. qırıqcı. qırıcı. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. 1.ağşar. dəri, qıl boyasızlığı. 1.alca. 

bənəkli. 1. qayıq çeşiti. 1. çapan. tatar ( < dartar). ulaq. 

posçu. qasid. 1. qacar. qaçar. itin. 1. qasid. peyk. 1. yam. 

post. 1. qabaqar. qapaqar. iti. - qapaqar yeriş. - qapaqar 

at. 1. ulaq. ulağ. posçu. peyk. - könül, giz, sırr ulağı, 

çaparı, peyki: göyərçin. gövərçin. - ivəgən çapar: səri' posçu  

- iti, tüz çapar, peyk, post: çapraq ekspires. 

- çapar at: ulağ. 

- qaralı çapar: qaralı bəlgə: qaralı kağaz: ölüm savın bildirən 

kağaz.  

- oğru deməz gecədi, toyuqdusa cücədi, alar çapar, vurub 

qaçar.  

- çaparın gətirdiyi sav, xəbər: çapır. çapıt. 
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çapara  qamara. qapara. (qamınmış, qapınmış, çapınmış ara, aralıq. 

ayrılmış nərsə, yer). 1.oda. otaq. 1.yığın. yığva. qonqalav. 

qonqalağ. məclis.  

çaparanmaq  saparanmaq. savaranmaq. sarılmaq. aylanmaq. 

dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. devrənləmək. 

əğrənilmək. gəzinmək.  

çaparbaşı  yamçı.  

çaparçı  çapçı. çapar. yamçı. kağazçı. namə, məktub çatdıran. 

qasid. - sən yarımın qasidisən. (qasidisən: çaparısın).  

çaparı  1.çox iğnəli balıq qullabı. 1.çapa. çapadan. yavadan. 

havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. qıyınsız. 

töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. 

boşquna. kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). 

torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. 

sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani.  

çaparıq  yamçıq. postla. post yoluyla.  

çaparız  əngəl. gerəlti. 1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. düşüş. düşmə. 

mane'. axsama. axsaqlıq. arizə. işgil. müşgül. güclük. 

gərək. girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 1. güc. qaldırı. 
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çarpaşıq. çapraşıq. gerəlti. mane'. axsama. axsaqlıq. 

pozuqluq. arizə. 1. vuruş. döğüş. 

çaparızlı  çaprazlı. çaprazıq. çapraşıq. əngəlli.  

çaparqana  çaparxana.yam.  

çaparlı  - çaparlı, çəpərli, çevrəli yer, nərsə: qoruq. hörək hörəkə. 

örək. örəkə. - bu kərvansayın otuz hörəkəsi var. 

çaparlıq  yamlıq. postxana. posxana.  

çapası  çapadan. artıqdan. artığcasına. üstünə üstün. üstəlik. 

çapasür  çapçapar. 1. itik, tezlik çapa, post. 1. çabuqca. çalağ. 

iticə. 1. səriüsseyr.  

çapasürən  iyi sürən. iyi ata minib sürən.  

çapat  1.cuvanəzən. alaşa arvad. 1.çapma. çıpma. fətir çörəyi. 

əl kükəsi. (> çapati (fars)). tapanca ( < təpmək. çırpmaq).1. 

çalqıt. çapqıt. çıpqıt. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. 

dikləş. dalaş. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qarşıq. qarşın. 

qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. 

aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< 

savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. qəbul 

edməmə. e'tiraz.1. çapaq. çapıt. çapıq. qapat. yapat. 

salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. 
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çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. 

çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: 

vəsif. sifət.1. çapta. çalta. çalat. tutar. dəğər. ərziş. baha'. 

qiymət. 1. qaqat. qamat. qamət. 1.boy. boybos. əndam. 

çalqat. çalçat. boyqat. 1. qalxış. duruş. durma. iqamə. 

qiyam. 1. peçat. çapca. çapaç. qol. imza. dama. damqa. 

kəşe(latin).  

çapat  baçat. qamat. qapat. tapat. biçət. 1.licim. balat. patlet. 

lapatqa. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. 

yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. 

tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. baqqal. çərçi. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. 

1. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. - 

oğul sən bunu çapat yapdın. - çapatıva gedməsəydi, bir söz 

diyəcəkdim. 1. əğim. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. meyl. 

iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - gənclərin tapatın 

doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə 

qanırmaq gərək. 1. ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları. 

moblıman. 1. qol. əl. - qamatından yapışıb çəkdi apardı. 
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çapatan  çapadan. yavadan. havadan. çaparı. çapa. havayi. pulsuz 

parasız. açıqdan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. 

boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > 

heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. 

axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani.  

çapatan  çapadan.1. çapası. artıqdan. artığcasına. üstünə üstün. 

üstəlik. 1. bələş. açıqdan. müfdə. bədava.  

çapatançı  çapadançı. çapaçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. 

bayqac. bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. sovğaçı. 

savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  

çapatançılıq  çapadançılıq. çapaçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. 

bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). boşdançılıq. 

boşnaçılıq. boşqonaclıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. 

kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. 

müfdəçilik. müfdəxorluq.  

çapati (fars)  < çapat. çapma. çıpma. fətir çörəyi. əl kükəsi.  
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çapatlamaq  çaptalamaq. çaltalamaq. çalatlamaq. tutarından, 

dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa 

satmaq.  

çapatlı  1.çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. abatlı. çəmgitli. kəmgitli. 

düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. 

dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz. 1. peçatlı. çapcalı. 

çapaçlı. qollu. imzalı. damalı. damqalı.  

çapatma  qapatma. yapatma. sapatma. evlənmədən bir kişi ilə 

yaşayan qadın. oynaş. metres.  

çapavılçı  çapılçı. çapqar. çapqan. çapar. çapaçı. çapaçın. çapan. 

qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər.  

çapavulluq  çapıllıq. çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. 

yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. 

yağmaçılıq. axıncılıq.  

çapayazı  çapyazı. çapıyaz. qaralama. taslaq. tərh. müsəvvədə.  
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çapaz  qaçaz. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + düz). iki 

ağızlı balta. dalqabaq balta. iki üzlü. söz daşıyan. 

arapozan. arapozac. arapozucu. münafiq.  

çapba  çapbaq. çəpik. alqış. əl çalma, çırpma. - çapba çalmaq: 

çəpik çalmaq. alqışlamaq.  

çapbaq  çapba. çəpik. alqış. əl çalma, çırpma. - çapba çalmaq: 

çəpik çalmaq. alqışlamaq.  

çapbar  1.götürən. qılavuz. 1.iri buynuzlu malqara. 1. qaqbaş. 

kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. 

oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. 

anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq 

göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. 

dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. 

toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

çapbaş  qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. 1.başı yekə, şişik 

nərsə. 1.yekə baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

çapbaz  çampaz. qampaz. qapaz. kombız. kümbüz. yumruq. 

tumruq. tuğruq. büktük. müştüq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3196 

çapbaz  qambaz. qanbaz. qaqbaz. qapbaz.qambaş. qanbaş. 

qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik nərsə. 1.yekə 

baş malqara. 1. iri armıd.  

çapbıq  çambaq. qambaq.1. çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, 

buynuzsuz, börksüz, baş, təpə, kəllə. pürüzsüz, saçaqsız 

nərsə. - qambaq öküz. - qambaq keçi. - qambaq kişi. 1. 

başa qoyulan çələng. tac. 1. qılcıqsız buğda, balığ, 

nərsə. - qambaq balığ. - qambaq buğda. 1. komba. şişgin. 

- aclıq arıqlıq, toxluq kombalıq. 1. saçları tökülmüş, yada 

qıssa kəsilmiş baş.  

çapbır  çapqır. qambır. qanbır. qaqbır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. arıq.  

çapbula  qapbula. qalxan balığı.  

çapbura  qapbura. pitik qapaqlanırkən, yarpaqların tutturmaqa 

işlənən arac.  

çapca  çapaç. çapat. peçat. qol. imza. dama. damqa. kəşe(latin).  

çapcalamaq  çapcamaq. çapaçmaq. çapaçlamaq. qol çəkmək. 

imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

çapcalı  çapaçlı. çapatlı. peçatlı. qollu. imzalı. damalı. damqalı.  
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çapcamaq  çapcalamaq. çapaçmaq. çapaçlamaq. qol çəkmək. 

imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

çapcıq  çıpcıq. qımcıq. böcək. qutquş. həşərə.  

çapçaq  əsgi bir soluğlu (nəfəsli) çalqı.  

çapçal  şapşal. alçaq. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). 

həqir.  

çapçapar  çapasür. 1. itik, tezlik çapa, post. 1. çabuqca. çalağ. iticə. 

1. səriüsseyr.  

çapçevrə  > çəpçevrə. 1. çəpçevrə. fırdolayı. qasnaq < qapsnaq. 

(özəlliliklə girdə nərsələdə). 1. quşat. mühit.  

çapçı  1.çaparçı. çapar. yamçı. kağazçı. namə, məktub 

çatdıran. qasid. - sən yarımın qasidisən. (qasidisən: 

çaparısın). 1. qamçı. dövmə aracı.  

çapçılı  qamçılı. çomaqçı. zorba.  

çapçıv  çərçiv. dövrə. çevrə.  

çapçor  qapçor. malqara vergisi.  

çapçul  qaptul. qapsul. qapçul. qapsıl. qapsın. kəpçul. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3198 

çapevi  - gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik 

gözlərdən oluşan tabaq: kasa. qapsa. qalıq. 

çapənte  çapənde (fars) < çapar. çapaçı. çapaçın. çapan. çapqar. 

çapqan. çapılçı. çapavılçı. qaraçı. qarıçı. ğarətçi. 

ğarətgər.  

çapı  1.çapaç. vəqf, zəkat, vergi alıcı, qopçu. təhsildar. 1. 

çapıt. yapı. yapıt. əndam.  

çapi  basma.  

çapıcacıq  çapıcaq. çabucaq. qırpadaq. tələsik. dərhal. həmən.  

çapıcaq  1. çabucaq. başın. qırpadaq. həmən. nəqdən. 1. 

çapıcacıq çabucaq. qırpadaq. tələsik. dərhal. həmən. 

durmadan.1. çapıqca. çapıcaq. çalasıq. çalçapıq > 

çarçapıq. qırpadaq. anında. iticə. tezcə. tezcan. 

gecikmədən. həməncə. - işin harda olduğun, anında anladı. 

- söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar anında. 1. fırıl fırıl. ha 

birə. durmadan.iticə. 1. fırt diyə. həmən.1. sürətlə. bir 

soluqda. bir nəfəsdə. bir çırpıda.  

çapıcı  çapavul. çapılçı. çapıt. çapqıçı. çapıl. qaraçı. qarıçı. 

axıncı. yağmaçı. talançı. dağançı. yoltalçı. yoldalaçı. 

qapqapıçı. qapqaçı.  
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çapıcılıq  çapıllıq. çapılçılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. 

yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. 

yağmaçılıq. axıncılıq.  

çapıç  1.çapış. çalqış. çalış. qoşuş. təlaş. dalaş. dalqaş. 

dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. 1. çəpiç. çamıç. 

çappıç. çappuş. uşaqlarda alna düşən pərçəm, saç.  

çapıçsız  çapışsız. çalqışsız. çalışsız. qoşuşsuz. təlaşsız. 

dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. 

qıvrışsız. qıvırışsız. sə'ysiz. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

çapıq  çabuk. 1. çabıq. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. sever.sivrik. 

> zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. kurnaz. kurzan. 

qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı. 1.çapqın. saçqın. saçıq. 

çaçqın. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. dalasıq. tələsik. 

əcələli. səri‟. 1.qaraltı. qılıb. yapıt. qaşbağ. cəsəd. ləş.1. 

ayaqlanmış. tapdıq. tapdanmış. 1. çabıq. çapqın. çalamıt. 

çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. 

tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. 

ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. fori.1. çalpıq. çıypıq. çəpik. 

çıpıq. - çıypıq çalmaq: əl çalmaq. 1. oğru. yiyəsindən 

qaçan. qaçağan. 1. çarpıq. atıq. çatıq. çatlaq. qırıq. 1. cib 
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< çap. kisə. torba. çanaq. boşluq.1. çapaq. çapa. usta. 

mahir. 1. çapıt. çapat. çapaq. qapat. yapat. salaq. salıq. 

salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. 

yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət.1. çarıq. qopuq. yonqa. odun parçası. 1. qara. iti. - 

qara soğuq. - qara qış. 1. sapıq. qapıq. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. 

yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. 

çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. 

qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can 

kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. 

cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. çabuk. axıcı. 

axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı.ustal. 

sivir. zirək. zeyrək. sever. hərəkətli.  

- atıq çapıq qab qacaq.  

- əlinə ayağına çabuk, çapıq: ələyaqlı. coşda. 

- güclü, iti, çapıq axan su, axıntı: çaprı. çapğır. qamrı. 

çapıqca  çapıcaq. çalasıq. çalçapıq > çarçapıq. qırpadaq. anında. 

iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə. - işin harda 
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olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar 

anında.  

çapıqılıq  zirəhlıq. girginlik. bacarıqlılıq.  

çapıqlamaq  1.çarıqlamaq. qopuqlamaq. budamaq. budaqlamaq. 

yolmaq. 1.tələsmək. basıtlamaq. əcələ edmək. 

çapıqlaşmaq  tələsinmək. hızlanmaq.  

çapıqlıq  1. ivgənlik. ivəgənlik. ivədi. tezlik. yeyinlik. tələsik. əcələ. 

1. çapakiy. çevikəy. çeviklik. hızlılıq. 1. çabuqluq. 

çabıqlıq. ivinti. ivədi. sürət. hız. əcələ. 1. çapuqlıq. 

maharət. 1. ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. 

yaparqanlıq. başarıqlılıq. bəcəriklilik. ustalıq. bəcəri. 

başarı. yaratı. yaratış. yarayış. maharət.  

çapıqlış  qılınc döğüşü.  

çapıqmaq  sapıqmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. 

ağıqmaq. yağıqmaq. azıqmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. 

yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. 1. 

yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. öcəkmək. 

öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. öcmanlıq, 

düşmanlıq edmək.  
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çapıl  1.çalıq. çapıt. biçit. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: 

kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. 

bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. anıtdaş. 

andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. 

heykəl. micəssəmə. abidə. 1. bəla. fəlakət. - qatı çapıl: 

ağır bəla, fəlakət. 1. çaplı. iri. sağlam. böyük. böyküt. acıq. 

iti. sərt. ətli. şişik. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. 

qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. 

gurul. gür. gürül. güclü. qocur. dolu. doluq. dolqun. 1. 

çəpəl. çapal. sapal. sapıl.1. dağnıq. töknük. tökünük. 1. 

qarşıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1. səpil. saçıq. toz. 

çürük. çöp. aşğal. zibil. 1. yağmır çağlığı, fəsli. 1. yabançı 

öğə, maddəli. çin, xalis olmayan. 1. kötü. pis. pozuq. 

1.bulanıq. bulaşıq. kirli. paslı. qoyu. yoğur. kəsif. 1. 

batağlıq. çamırlı, palçıqlı yer. 1. çapılçı. çapıcı. çapıt. 

çapqıçı. çapavul. qaraçı. qarıçı. axıncı. yağmaçı. talançı. 

dağançı. yoltalçı. yoldalaçı. qapqapıçı. qapqaçı. 1. 

yağma. çapanaq. qənimət. 1. yaxma. cumma. vurqun. 

həmlə. axın. ılqar.  

çapıla  çapla. 1. qazma qələmi. 1. yaylıq yüngül ayaqqab. 
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çapılamaq  çapıtlamaq. yapılamaq. yapılatmaq. yapıtlamaq. 

bəzəmək. süsətmək. süslətmək. donatmaq.  

çapılçı  1.çapavılçı. çapqar. çapqan. çapar. çapaçı. çapaçın. 

çapan. ğarətçi. ğarətgər. 1. çapavul. çapıcı. çapıt. çapqıçı. 

çapıl. axıncı. yağmaçı. talançı. dağançı. yoltalçı. 

yoldalaçı. qapqapıçı. qapqaçı.  

- çapılçı, qaraman, oğru topluğu: çiqdə. çiqət.  

- qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, 

yağmaladığı var dövlət, nərsə: qırac. qaraç. xırac. qapqı. 

ğənimət. qənimət.  

çapılçılıq  1.çapıllıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. 

yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. 

yağmaçılıq. axıncılıq. 1. yağmaçılıq. taqançılıq. 

dağançılıq.  

- oğurluq, çapıllıq, çapılçılıq edmək istəyi ilə gəzib 

dolaşmaq: qolaçanlamaq. 

çapılı  çapıtlı. yapıtlı. yapılı. əndamlı.  

çapılıq  1.çapaçlıq. (vəqf, zəkat, vergi) alıcılıq. qopçuluq. 

təhsildarlıq.1. çaplıq. > çəplik. qıysıq. qıysaq. əğri. qınas.  

çapılqa  yapılqa. yapanğa. hərnədən tapılan bazar, yer.  
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çapıllamaq  çapıllanmaq. yağmalamaq.  

çapıllanmaq  çapıllamaq. yağmalamaq.  

çapıllı  çəpəlli. çapallı. sapıllı. sapallı. tozlu. çöplü.  

çapıllıq  çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. 

yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. 

yağmaçılıq. axıncılıq.  

- oğurluq, çapıllıq, çapılçılıq edmək istəyi ilə gəzib 

dolaşmaq: qolaçanlamaq. 

çapılmaq  oğurlanmaq. yarılmaq. - ağzın (sırrın) verən beli qırılar, 

açıx qapı, iti yarılar (çapılar, oğurlanar).  

çapıltır  çapıldır. qamıldır. qapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, 

bağlayan bağ, qol.  

çapın  1.çapan. qapan. qaban. gədik. dağ daşı gətib, çapıb, 

kərib kəsməklə açılan yol. 1. çapqın. çalamıt. zülm. 1. 

kiçik bağça belçəsi. 1. kök. çapul.  

çapınc  çapma. çapış. sapma. sapış. sapınc. savış. savınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 
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yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

çapınlamaq  çapqınlamaq. zülm olunmaq.  

çapınlanmaq  çapqınlanmaq. zülm olunmaq.  

çapınlanmış  çapqınlanmış. zülm edilmiş. məzlum.  

çapınlıq  çəpinlik. sapınlıq. qapınlıq. suçluluq. həqsizlik.  

çapınmaq  çapamaq. tizimək. tazımaq. tozımaq. itizmək. itinmək. 

atızmaq. atınmaq.  

çapır  1.çapan. çapqır. çapqar. qabır. qapır. acımaz. əsrəməz. 

qıyıq. qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. 1. çalpır. xallı, 

rəhbə rəng olan. 1. çapıt.çaparın gətirdiyi sav, xəbər. 1. 

çapıt.şayiə. 1. çatır. > şatır. yeyin. iti. 1. kiçik çaplı, balaca 

ayaqlanış, hərəkət. qımılış. qıpılış. oyunuş. oyanış. - 

bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir çapırlıq görünür.  

çapıslanış  çapsılanış. çapsı. çapsıc. yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. 

giley. çilə. çilək. sızlanış. şikayət.  
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çapıslanmaq  çapsılanmaq. çapsılmaq. qamsılmaq. gileylənmək. 

çilənmək. yaxınmaq. sızlanmaq. şikayətlənmək.  

çapış  apış. yapış. 1.götün, but, uyluğun iç bölümü. 1.ağ 

tumanın iki sallaq bölümünün yapışan bölümü. 1. yapşı. 

bəndər. liman. 1. çatlaq. qıçların çatlığı. oyluğun, budun 

iç üzü. - apış ayırmaq: qıçların çatlığın açıb, tikilib durmaq.  

çapış  çalış. çağış. 1. qoşnaşıq. qoşlaşma. cütləşmə. birləşmə. 

1. qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, əğilib büzülüb 

yeriyən. 1. çapıç. çalqış. çalış. qoşuş. təlaş. dalaş. 

dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y.  

çapış  çapma. çapınc. sapma. sapış. sapınc. savış. savınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

çapışıq  yapışıq. apışıq. 1. quyruğun iki qıçı arasına alaraq yılqın 

(ürkük) heyvan. 1. yorqunluqdan nə yapacağın bilməyən. 

tuma qalmış. açıla qalmış.  
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çapışıqmaq  apışıqmaq. alığlanmaq. alığlaşmaq. sərsərilmək. 

abtallaşmaq.  

çapışlı  - gözəl yerişli, çapışlı at: qaçağan. çapağan. 

çapışma  çaba. uğraşma. uğraş. çaba. gərmik. qeyrət. çəkiş. 

çəkişmə. çalış. çalışma.  

çapışsız  çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. qoşuşsuz. təlaşsız. 

dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. 

qıvrışsız. qıvırışsız. sə'ysiz. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

çapıştırmaq  çapışdırmaq. apışdırmaq. yapşatmaq. 1. yormaq. 

təngitmək. 1. ləngərləmək. ləngər salmaq.  

çapıt  - çapıta gedmək: 1.havayi yerə məhv olmaq.1. peşman 

olmaq.  

çapıt  1.çalıq. çapıl. biçit. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: 

kəsmək). yontu. yonut. yonat. daşbiç. daşçap. daşqar. 

bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anğıt. anıt. anıtdaş. 

andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. 

heykəl. micəssəmə. abidə. 1. çapğıt. qırxım. balış, 

yastıq, döşək kimi nərsələrin için doldurmaqa yarar 

nərsələr. 1. büt. 1. çapı. yapı. yapıt. əndam. 1. çapıq. 

çapat. çapaq. qapat. yapat. salaq. salıq. salış. sayaq. 
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sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. 

yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. 

durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. sifət. 1. 

çapır.çaparın gətirdiyi sav, xəbər. 1. çapır.şayiə. 1. 

çapqıt. çapqın. yürüt. yürüş. yüyrüş. axınc. axıc. axış. 

taxınc. taxıc. taxış. taxıt. basınc. basıc. basış. salınc. 

salıc. çapul. çapvul. 1. çapqıt.sürdə. sürət. ivinti. ivədi. 

çapıqlıq. çabıqlıq. yügürt. yügrüt. 1. çavut. avlunun çevrə 

duvarı. 1. çavut. əllik. dəsmal. əlbezi. silək. silcək. silgic. 

silici. siləcək. əlsiləc. alqara. əlqərə. qolsiləc. çapıt. 

çavut. silgi. yaylıq. yağlıq. hovlə. silməkdə, təmizləməkdə 

işlənən bez.1. çavut. kütrə. kürtə. kürtgə. qortqac. 

xortqac. köynək. pəncək. pencək. kot.1. çavut. yama. 

əsgi. parça. bez. ağlıq. 1. çavut. yapıt. yaratılış. yaranış. 

1. çavut. əlbezi. yağlıq. yaylıq. hovlə.əllik. dəsmal. silək. 

silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. 

silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. alqara. əlqərə. 

əlsiləc. qolsiləc. 1. əsgi. cında. əsgimiş. könəlmiş. 

kövnəlmiş. bayğal. bayat.  

- bulaşıq, qara qurum çapıtı, dəsmalı: qardaç.  
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- yataq, yorqan içinə qoyulan əsgi çapıt, qırxım: içirik. 

içirlik. içərik. içirlik. içlik.  

çapıt  tə'ssüf. peşman.  

çapıta qalmaq  peşman olmaq.  

çapite  çapide (fars) < çapıq. tapdıq. tapdanmış. ayaqlanmış.  

çapite  çapide (fars) < çapıq. tapdıq. tapdanmış. ayaqlanmış.  

çapıtlamaq  çapılamaq. yapılamaq. yapılatmaq. yapıtlamaq. bəzəmək. 

süsətmək. süslətmək. donatmaq.  

çapıtlı  çapılı. yapıtlı. yapılı. əndamlı.  

çapıtlıq  çapıllıq. çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapavulluq. 

yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. 

yağmaçılıq. axıncılıq.  

çapıtlıq  çaptalıq. peşmanlıq. 

çapıtmaq  ( ç <> s ) saplatmaq. geçirmək. ötdürmək. ütkəzmək. 

ötkəzmək. yeritmək. sürdürmək. dinlətmək. - söz 

geçirmək.  

çapıtmaq  çapqıtmaq.yügürtləmək. yügürtəmək. sürdələmək. 

sürətləmək.  

çapıyaz  çapayazı. çapyazı. qaralama. taslaq. tərh. müsəvvədə.  
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çapqa  çapaq. çapqaq. çapmaq. qamqa. qamqaq. qaqma. qaqaq. 

yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. dalcıq.  

çapqaq  çapqa. çapaq. çapmaq. qamqa. qamqaq. qaqma. qaqaq. 

yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. dalcıq.  

çapqam  çalqam. yüryük, yürük at.  

çapqamaq  1. çalqışmaq. çalışmaq. iqdam edmək. 1. çapqarmaq. 

çapmaq. yürüşmək. yürgüşmək. yürgəmək. yügrəmək. 

yügürmək. qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. 

ilqarmaq. cummaq. taxınmaq.  

çapqan  çapqar. çapaçı. çapaçın. çapan. çapar. çapılçı. çapavılçı. 

qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər.  

çapqana  çapxana. taptaxana. 

çapqar  1. çapqan. çapaçı. çapaçın. çapan. çapar. çapılçı. qaraçı. 

qarıçı. ğarətçi. ğarətgər. 1. çapqır. çapan. çapır. qabır. 

qapır. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. cəbbar. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.  
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çapqarmaq  çapqamaq. çapmaq. yürüşmək. yürgüşmək. yürgəmək. 

yügrəmək. yügürmək. qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. 

ilqamaq. ilqarmaq. cummaq. taxınmaq.  

çapqaşmaq  çapqışmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. çalqışmaq. 

çalqaşmaq. qaqışmaq. apqışmaq. qapışmaq. 

qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. boğuşmaq. 

bağquşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq.  

çapqı  saldırma. saldırış. saldırı. axın. ılqar. 

çapqıçı  çapılçı. çapavul. çapıcı. çapıt. çapıl. qaraçı. qarıçı. 

axıncı. yağmaçı. talançı. dağançı. yoltalçı. yoldalaçı. 

qapqapıçı. qapqaçı.  

çapqıl  saptıq. çəpəçi. çapaq. ( bax > aldatan. kələkçi).aldavac. 

kələkçi. qalayçı. hiləgər.  

çapqılış  şəmşir oyunu.  

çapqın  1. şəhvət. 1. həvəsbaz. 1. yaramaz. haylaz. 1. qızıq. iti. 

hızlı. 1. biçgin. bıçqın ( < biçmək). külxanbəyi. tulanbarçı. 

tünambarçı. haylaz. yaramaz. gobud. qolçomaq. - uçarı 
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çapqın: səfeh. 1. coşqun. qızqıl. qızqın. sıçraq. saçraq. 

fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. salsaq > sərsəri. 1. çapıq. 

çabıq. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. 

dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. 

ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri‟. fori.1. çapıq. saçqın. 

saçıq. çaçqın. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. dalasıq. 

tələsik. əcələli. səri‟. 1. çapın. zülm. 1. çapıt. çapqıt. yürüt. 

yürüş. yüyrüş. axınc. axıc. axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. 

basınc. basıc. basış. salınc. salıc. çapul. çapvul. 1. könül 

avcısı.keçici ilgilərlə sevinib, uğraşan kimsə. 1. oğru. 

külxanbəyi. ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. 1. qapaqar yeriş:  

çapqınca  velxərcliklə. əyyaşlıqla. hovardaca. hovaratçı. 

çapqını  - qaldırım çapqını: küçədə qadınlara sarkınan kimsə. qızbaz.  

çapqınlamaq  çapınlamaq. qaranmaq. zülm edmək.  

çapqınlanmaq  çapınlanmaq. zülm edilmək.  

çapqınlanmış  çapınlanmış. zülm edilmiş. məzlum.  

çapqınlıq  coşqunluq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik. 

sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq.  

çapqır  çapbır. qambır. qanbır. qaqbır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. arıq. 1. çapğır. çaprı. 
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qamrı. güclü, iti, çapıq axan su, axıntı. 1. çapqar. çapan. 

çapır. qabır. qapır. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. 

yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. ədalətsiz. 

insafsız. mərhəmətsiz. 1. çalqır. çımraq. çımqır. çıqmır. 

çıpqır. çəmrək. kəmrək. 1. qıvraq. 1. qısa.  

çapqırmaq  çıpqırmaq. çalqırmaq. çəmgirmək. kəmgirmək. iti 

qarşınmaq. qarşı durmaq. e'tiraz edmək.  

çapqışmaq  çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. çalqışmaq. 

çalqaşmaq. qaqışmaq. apqışmaq. qapışmaq. 

qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. boğuşmaq. 

bağquşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq.  

çapqıt  çapğıt. 1.çapıt. çapqın. yürüt. yürüş. yüyrüş. axınc. axıc. 

axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. basınc. basıc. basış. 

salınc. salıc. çapul. çapvul. 1. çapıt.sürdə. sürət. ivinti. 

ivədi. çapıqlıq. çabıqlıq. yügürt. yügrüt. 1. çıpqıt. çapat. 
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çalqıt. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. 

çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qarşıq. qarşın. qarşılıq. 

diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. 

eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). 

dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz. 

1. çapıt. qırxım. balış, yastıq, döşək kimi nərsələrin için 

doldurmaqa yarar nərsələr.  

çapqıtınmaq  çapdırınmaq.yügürtlənmək. yügürünmək. yügürənmək. 

sürətlənmək. sürdələnmək.  

çapqıtıntırmaq  çapqıtındırmaq. çapdırındırmaq. sürdələndirmək. 

sürətləndirmək. yügürttürmək. yügürütdürmək.  

çapqıtıtmaq  çapdırıtmaq. yügürtlətmək. yügürtətmək. sürətlətmək. 

sürdələtmək.  

çapqıtlı  çıpqıtlı. çapatlı. çalqıtlı. abatlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. dilləti. 

diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  
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çapqıtmaq  1. çalıtmaq. çalqıtmaq. ivdirmək. təlsətmək. 

tələsdirtmək. tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. 

yeyindirtmək. ititmək. qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. 

qoğmaq. qovmaq. 1. çapıtmaq. yügürtləmək. 

yügürtəmək. sürdələmək. sürətləmək.  

çapla  1.çapal. çalpa. kövüş. başmaq. ayaqqabı. 1. çapıla. 

qazma qələmi.  

çaplama  çapsayış. ivmə. ivəyiş. ivəliş. tələsmə. tələsiş. əcələ. 

tə'cil.  

çaplamaq  1.<> çalqamaq. yılmamaq <> yımlamaq <> yamlamaq <> 

imləmək <> ilməmək <> ımlamaq <> ılmamaq. əkləmək. 

artırmaq. doldurmaq. 1. basmaq. 1. basmaq. yaymaq. 

dərgəmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək.1. biçimin, ən 

boyun ölçmək.təxdəni dörd bucaq kəsmək. 1. 

çapalamaq. çabalamaq. çablamaq. cəhd, qeyrət edmək. 

didinmək. çalışmaq. ivmək. 1. dördköşələmək. 1. ölçmək. 

ölçələmək. 1. yaplamaq. yatırmaq. döşəmək. düşürmək. 

1. yatırmaq. döşəmək.  

çaplanmamış  çap olmamış. görünməmiş.  
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çaplaşlıq  - çaplaşlıq, çaplusluq edmək: < çaplaşmaq. çaprılmaq. 

çarpılmaq. əğilmək. bükülmək. sınmaq. sınışmaq. sırnaşmaq. 

sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq. 

çaplı  1. biçimli. geniş. böyük. həcimli. 1. üstün netəlikli nərsə. 

- çaplı bir iş. 1. biçişik. keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. 

tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. 

varışıq. boluşıq. oluşıq. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. 

dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu.1. 

çapıl. iri. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. 

qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. 

güclü. qocur. dolu. doluq. dolqun. 1. həcimli. həcmli. 

cüssəli. boyrat. qoncaylı. qoyumlu. oyumlu. oylumlu. 

qonumlu. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. 

ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. gülümlü. qıstaslı. 1. 

qamlı. damqalı kağaz para. əsginas. 1. ölçülü. 

çaplıq  1.ölçülüq. 1. çapılıq > çəplik. qıysıq. qıysaq. əğri. qınas.  

çaplus  dalqavıq. yağçı. yaltaq. yalağçı. yalataq. sırnaşıq. 

sürnaşıq. sürtük. sırtıq. üzlü. yaşna (gizli iş görən). 
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çaplusluq  çaplusluğ.üzlülük.yaltaqlıq. yalatağlıq. sürnaşıqlıq. 

sürnaşıqlıq. sürtüklük. sırtıqlıq.  

- çaplaşlıq, çaplusluq edmək: < çaplaşmaq. çaprılmaq. 

çarpılmaq. əğilmək. bükülmək. sınmaq.sırnaşmaq. 

sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq.  

çapma  1.çapağı. çapapış. qaçaq. yerşiş. yürşüş. atın, nərsənin 

iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti. - bu heyvanın qaçağı daha 

iyidir. 1. govma. kavma. kafma. qavma. kənəmə. qazma. 

qazı. oyma. eşmə. eşəmə. deşmə. deşəmə. 1. yarma. 

yarat. qarət. yağma. yəğma. qarat. 1. çapış. çapınc. 

sapma. sapış. sapınc. savış. savınc. cavma. cavış. cayma. 

cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. yayma. yayqış. yayıq. 

yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. 

qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. 

yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. 

inhiraf.  

- ürək çapma əğrisi, qırafiği, cızığı. 

çapmaq  çapamaq. 1.çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. 

yürgüşmək. yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. qaqtamaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3218 

qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. cummaq. 

taxınmaq. 1. çapdırmaq. qaçdırmaq. qoşdurmaq. 

qavdırmaq. qavmaq. qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq. 

1. gətmək. kərmək. kəsmək. - dağ daşı gətib, çapıb, kərib 

kəsməklə açılan yol: qapan. qaban. çapan. çapın. gədik.1. 

qaqmaq. yerimək. yürümək. 1. iti qaçmaq. 1. axınmaq. 

saldırmaq. 1. çarpmaq. çapramaq. 1. çapamaq. deşmək. 

qazmaq. 1. kərçimək. doğramaq. döğmək. dövmək. 

qırpalamaq. qırmalamaq. avratmaq. tikələmək. qırmaq. 

1. çalmaq. soyqutmaq.  

- istəyi kimi at çapmaq, oynatmaq: ürəyicə davranmaq.  

- yol çapmaq: yol kəsmək. yol vurmaq.  

çapmaq  çapqa. çapaq. çapqaq. qamqa. qamqaq. qaqma. qaqaq. 

yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. dalcıq.  

çapmaq  savmaq. cavmaq. sapmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. 

yazmaq. azmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. 

yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. 

azıqmaq. 1. yolun itirmək. münhərif, inhiraflı olmaq. 1. 

öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. 

öcmanlıq, düşmanlıq edmək.  
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çapna  - qara çapna: qara çapan: qara qapna: qara qapan: qara 

sevda: qara sevgi: 1. umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq. 1. 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, 

dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) 

qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum. malixulya. 

melankolik.  

çapnışım  bax > çapnışma. 

çapnışış  bax > çapnışma. 

çapnışıt  bax > çapnışma.  

çapnışma  çapnışım. çapnışış. çapnışıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. 

yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. 

sapnışma. sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. 

qaynaşıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 

qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 

qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 
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bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

çapol  (< çapul qol). çaçqol (< çaçuq qol). saçol (< saçuq qol). 

saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ələçapıq. əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

çappıç  çappuş. çapıç. çəpiç. çamıç. uşaqlarda alna düşən 

pərçəm, saç.  

çappuş  çappıç. çapıç. çəpiç. çamıç. uşaqlarda alna düşən 

pərçəm, saç.  

çapraq  1.ekspires. 1.iti, tez çapar, peyk, post. 1.yeyin, iti olan iş, 

arac. 1. yəhər örtüsü.  

çapramaq  çarpamaq. 1.əkləşdirmək. vurmaq. yapışdırmaq. 1. 

çapmaq. çapamaq. 

çapraş  çalqaç. əbrəş. rəhbərəh olma. alacalı. bənəkli. xallı.  
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çapraşıq  > çəprəşik. 1. anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, 

iş. qarışıq. çalalı. çallaq. 1. çapraz. birbirinə keçmiş. 1. 

çapraz düğməli yelək. 1. > çarpaşıq. güc. qaldırı. çaparız. 

1. çaprazlı. çaparızlı. çaprazıq. əngəlli. 1. qarışıq. çalalı. 

çallaq. 1. qollu buqaqlı. dallı buqaqlı. çox ayrıntılı, 

əyrintili, əğrintiliğ, əkrintili. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. 

qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq bullaq. 1. qarışıq. 

çalalı. çallaq. birbirinə girmiş. giribt. pıtlaşıq. çataq.  

çapraşıqsız  çaprazsız. qarşıqsız. dobra. doğra. doğru. düz. 

dolambacsız. bükümsüz. olduğu kimi.  

çapraşmaq  çaprazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. 

sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. 

qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. 

itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. 

ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. 

öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 
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uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

çapraz  1.<> çalpaz > çəpraz. çalva > çəlipa. çalava. əğri. əyri. 1. 

çapraşıq. birbirinə keçmiş. zərbdər əlaməti. 1. əks. tərs. 

tərsə. zidd. muxalif. muğayir. 

- çapraz gürəş: əlliri qoltuq altından keçirib, kürəkdə 

birləşdirərək oynanan gürəş.  

- çapraz atış: bir amaca, qarşılıqlı yerlərdən, atılan atış. - 

çapraz düğməli yelək: çapraşıq.  

- qarşıt, ayqırı, çapraz bağlama: çatqı.  

- parçanın qırağın qıvıraraq yapılan çapraz tikiş: çırpma. 

çıpma. 

- neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, onları birbirinə 

tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, çalınan 

uzun ağac, nərsə: qasdal. qapstaq.  

çaprazı  > çarpazı. xaçvarı 
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çaprazıq  çaprazlı. çaparızlı. çapraşıq. əngəlli.  

çaprazışmaq  çapraşmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. 

sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. 

qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. 

itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. 

ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. 

öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  
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çaprazlama  1. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. aşınlıq. 

mələzləmə. iki rəgəlik. 1. sözləri alt üst, dal qabaq edmə. 

- kitabın sözü, sözün kitabıdır. 1. ayqırılıq. ziddiyyət.  

çaprazlamaq  > çarpazlamaq. 1. xaçlamaq. 1. çaprazı kəsmək. çalmaq 

> çəlmək. çatmaq. kəsmək. qət' edmək. 

çaprazlı  çaparızlı. çaprazıq. çapraşıq. əngəlli.  

çaprazlıq  əkslik. tərslik. tərsəlik. ziddilik. muxalifəd. muğayirlik.  

çaprazsız  çapraşıqsız. qarşıqsız. dobra. doğra. doğru. düz. 

dolambacsız. bükümsüz. olduğu kimi.  

çaprı  çapğır. qamrı. güclü, iti, çapıq axan su, axıntı.  

çaprıqlamaq  1.qaprıqlamaq. qamrıqlamaq. sevişmək. cütləşmək. 1. 

qamrıqlamaq. qamçılamaq.  

çaprılmaq  çarpılmaq. çaplaşmaq > çaplaşlıq edmək. əğilmək. 

bükülmək. çaplusluq edmək. sınmaq. sınışmaq. 

sırnaşmaq. sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq.  

çaprış  qaprış. qaparış. qaprız. kapriz. həvəs.  

çaprıt  qurcatı. qurcatış. qurcatıq. quşqut. quşqutu. gücəti. 

gücləti. qaçqırtan. içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. 

dürtü. dürtüş. dürtük. müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

çapsamaq  > çəsbidən (fars). yapsamaq. yapışmaq.  
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çapsanaq  çapsanat. qapsanaq. qapsanat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

çapsanat  çapsanaq. qapsanaq. qapsanat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

çapsayış  çaplama. ivmə. ivəyiş. ivəliş. tələsmə. tələsiş. əcələ. 

tə'cil.  

çapsı  çapsıc. çapsılanış. çapıslanış. yaxınış. yaxış. yaxıt. 

yaxıc. giley. çilə. çilək. sızlanış. şikayət.  

çapsıc  çapsı. çapsılanış. çapıslanış. yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. 

giley. çilə. çilək. sızlanış. şikayət.  

çapsılanış  çapıslanış. çapsı. çapsıc. yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. 

giley. çilə. çilək. sızlanış. şikayət.  

çapsılanmaq  çapıslanmaq. çapsılmaq. qamsılmaq. gileylənmək. 

çilənmək. yaxınmaq. sızlanmaq. şikayətlənmək.  
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çapsılmaq  çapsılanmaq. çapıslanmaq. gileylənmək. çilənmək. 

yaxınmaq. sızlanmaq. şikayətlənmək.  

çapsız  1. biçişsiz. kubat. gobut. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

qırt. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. ölçüsüz. çevrişsiz. 

çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. 

durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. 

boluşsuz. oluşsuz. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. 

qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. 

tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. əxlaqsız. 

pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 

xuysuz. 1. həcimsiz. həcmsiz. cüssəsiz. qoncaysız. 

qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. 

sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. 

qabsız. qaransız. gülümsüz. qıstasız.  

çapşaq  > apşaq. apşıq. 1. yapışları (çapışları: qıçın ağı) açılmış. 

qıçları aralı. 1. yapşaq çaltıq. açıla. yorqun. gəvşək. 

yaramaz. yürüməz. gücsüz. açıla. təmbəl. taqətsiz. 

halsız.  

- yapışaq çapışaq: ayaqları bir birnə yaxın. qışları açıq olan.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çapşamaq  apaşmaq. yapışmaq. apışmaq. 1. hevanlar yorqunluqdan, 

ürkməkdən qıçların açıla qoyub çökmələri. 1. şaşıb 

qalmaq. 1. yapşamaq. yapışıb qalmaq. əldən düşmək. 

yorulmaq. təngimək. acizləmək. ləngimək. duraqlamaq. 

1. < adışmaq. ayrışmaq. aralanmaq. qıçların aralı qoymaq: 

uşaq apış apış yerir. - damdan ağacın üstünə düşüb apışa 

qaldı. - candan düşmüş apışı qalmış. 1. ayrılmaq ( y < > d) 

adışmaq.  

çapta  1.çapat. çalta. çalat. tutar. dəğər. ərziş. baha'. qiymət. 1. 

biçət. piçet. qanat. damqa. nişan.  

çapta  çapda.ölçüdə.  

çaptaq  çırpmaq. 

çaptalamaq  çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq. tutarından, 

dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa 

satmaq.  

çaptalıq  çapıtlıq. peşmanlıq. 

çaptıra  - çaptıra çaptıra: çapa çapa: qaçdıra qaçdıra: qoşdura 

qoşdura: qava qava: qavdıra qavdıra: qoğdura qoğdura: qoğa 

qoğa.  
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çaptırılmış  - bir cəzaya çaptırılmış: cəzalanmış. onaysızlıq. izinsizlik. 

icazəsizlik. (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış. 

qadağlanmış.  

çaptırınmaq  çapdırınmaq. çapqıtınmaq.yügürtlənmək. yügürünmək. 

yügürənmək. sürətlənmək. sürdələnmək.  

çaptırıntırmaq  çapdırındırmaq. çapqıtındırmaq. sürdələndirmək. 

sürətləndirmək. yügürttürmək. yügürütdürmək.  

çaptırıtmaq  çapdırıtmaq. çapqıtıtmaq. yügürtlətmək. yügürtətmək. 

sürətlətmək. sürdələtmək.  

çaptırmaq  çapdırmaq. çapmaq. qaçdırmaq. qoşdurmaq. qavdırmaq. 

qavmaq. qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq.  

çapton  çapdon. candon. qamdon. içdon.  

çapuq  çabuk. çabıq. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. sever.sivrik. > 

zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. kurnaz. kurzan. 

qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı.  

- ayağına çapuk: iti. çevik. bacarıqlı. sürətli.  

çapuqəl  əliyüngül.  

çapuqlıq  çapıqlıq. ustalıq. maharət.  

çapuqluqla  çabucacıq.  
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çapul  1.saçul. çaçul. dalasan. tələsən. ivəcən. ivəgən. evəcən. 

evəgən. əcələçi. 1.kök. 1. çapvul. basınc. basıc. basış. 

çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. salıc. axınc. axıc. axış. 

taxınc. taxıc. taxış. taxıt.  

çaput  çapud.tuq. halə.  

çaput  padov. qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. 

qapılıq. əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən.  

çapuva  apsuva. apuva. hızlı oynanan xalq oyunlarından biri.  

çapvul  çapul. basınc. basıc. basış. çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. 

salıc. axınc. axıc. axış. taxınc. taxıc. taxış. taxıt.  

çapyazı  çapayazı. çapıyaz. qaralama. taslaq. tərh. müsəvvədə.  

çar  < sar ( < sarmaq) şal. çarşaf. üst örtüsü. çadra. çarşav. 

çarşaf < sarçav. şinel. bol, geniş, qolsuz örtük, geyim. 

çar  car. çal. qar. tar. 1. çalağayı. çalağay. kalağayı. kalağay. 

başörtüsü. 1. çarşav. qarşav. qarçal. qara üstlük.  

çara  (> çarə). 1.darı. uçra > uça. ot. dərman. 1.yolaç. çıxır. 

düzə. onar. onur. arnaş. əlac. 1.gözər. çıxar yol. çıxış. 

yetim. çıxır. düzə. onar. onur. arnaş. əlac. tədbir. gözər ( 

< gözə: baca. aça. yol).1.yara. - çara yara axdarıb, dolaşıb 

durmaq: yollara düşmək. 1.qolaylıq. tədbir. imkan. - bu işə 
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bir qolaylıqlar tapılır. - başının çıxarına, çarəsinə baxmaq: 

öz sorusun, çətinliyin açmağa, həll edməyə çalışmaq. 1. alac. 

əlac. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. iyiləc. 

iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 

qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

nəcat. dərman. 1. ışıq. ışıma. açaq. haçar. 1. qurtuluş. 

nəcat. 1. yara. yarar. çıxar. - çara, yara, çıxar 

axdarmaçılıq: çaraçılıq. (# çalaçılıq: cola, tələ, duzaq 

qurmaçılıq).  

- çara olmamaq: əmə yaramamaq. 

- çara, çıxar axdarmaq: yol aramaq. düşünmək. başatmaq.  

- çözüm, çara bulmaq yol bulmaq. yol tapmaq. 

- bir çıxar, çarə qılmağ üçün, işə girişmək: yol yapmaq.  

- çara çatar: dava dərman.  

- olacağa nə çara, işlər qalıb haçara.  

çara  (çarə). 1. darı. uçra > uça. ot. dərman. 1. ışıq. ışıma. 

açaq. haçar. 1. qətə. qata. xət. yöntəm. çözüm. 1. qətə. 

qata. xət. yöntəm. çözüm. 1. qolaylıq. tədbir. imkan. - bu 

işə bir qolaylıqlar tapılır. - başının çıxarına, çarəsinə 

baxmaq: öz sorusun, çətinliyin açmağa, həll edməyə 
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çalışmaq.1. çara. yolaç. çıxır. düzə. onar. onur. arnaş. 

əlac. 1. yol. dərman. çıxır. düzə. onar. onur. arnaş. əlac. 

1. yara. yarqı. - çara yara axdarıb, dolaşıb durmaq: yollara 

düşmək.  

- çözüm, çara bulmaq yol bulmaq. yol tapmaq.  

- çara, çıxar axdarmaq: yol aramaq. düşünmək. başatmaq. 

- bir çıxar, çarə qılmağ üçün, işə girişmək: yol yapmaq.  

çarac  yarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. 

vasitə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, gec 

qaldıq.  

çaraçı  1.çarəçi. çarəsaz. yetən. hami. 1. yaraçı. yararçı. çıxarçı. 

otaçı. nəcat verən. - çara, yara, çıxar axdarmaçılıq: 

çaraçılıq. (# çalaçılıq: cola, tələ, duzaq qurmaçılıq) 

çaraçılıq  1.çara, yara, yarar, çıxar axdarmaçılıq. (# çalaçılıq: cola, 

tələ, duzaq qurmaçılıq). 1. çara, yara, yarar, çıxar 

axdarmaçılıq. (# çalaçılıq: cola, tələ, duzaq qurmaçılıq) 

çaralı  çarəli. onarlı. onulur > olunur. düzəlir. otlu. otalı. arnaşlı. 

əlaclı. şəfalı. çıxılır.  
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çaranmaq  çarşınmaq. yaranmaq. yararlanmaq. yarınmaq. 

yarşınmaq. payaclanmaq. payıclanmaq. payşınmaq. 

qazaşmaq. qazanmaq. istifadə edmək. faydalanmaq.  

çarar  çaraş. yarar. yaraş. yarıc. yarış. payac. payaş. payıc. 

payış. qazaş. qazanc. istifadə.  

çararlı  çaraşlı. yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. payaclı. payaşlı. 

payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. 

faydalı. istifadəli. mənfəətli.  

çarasız  1.bitik. bitgin. bitmiş. açıla qalmış. aşırı yorqun. 

yozalmış. yoxalmış. məhv olmuş. buncağız. acınacaq. 

zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. 

aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. 

başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. 

yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. 

zayıf. iqtidarsız. buncağız. acınacaq. dayanaqsız. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. 

bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 
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avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız. seçənəksiz. 

gözərsiz. yetimsiz. labüd. kəsinliklə. əlbəddə. beçara. 

yoxsum. yoxsun. yoxsul. qırman. qırıq. düşgün. düşmüş. 

fəqir. qırıq. zavallı. 1.onarmaz. onulmaz > olunmaz. 

düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. şəfasız. 1.çıxarsız. 

gözərişsiz. gözərsiz. keçərsiz. umutsuz. ümidsiz. 1. 

çarəsiz. acınacaq. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. güvənilməz. 

aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. 

başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. 

yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. 

zayıf. iqtidarsız. şəfasız. 1. çarəsiz. qıtlaq. qıttaq. qattaq. 

qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. zəif. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 1. çıxılmaz. aşılmaz. 1. itgi. itcə. 

itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. 

gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. 

gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. 
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qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. 

icbar.  

- gücsüz çarasız düşmək: qaddax qalmaq. qəddəh qalmaq. 

- çarasız, çıxılmaz, batıq durumlu. qalıq > qarıq. dalıq. darıq. 

batıq. 

- yolsuz yodasız, çarasız qalmaq: dörd yanı dəniz kəsilmək. 

çarasızlıq  1. çarəsizlik. gücənik. güclük. gücünlüq. zorunluq. 

məcburiyyət. 1. çıxılmazlıq. aşılmazlıq. çarasızlıq.  

çaraş  çarar. yarar. yaraş. yarıc. yarış. payac. payaş. payıc. 

payış. qazaş. qazanc. istifadə.  

çaraşlı  çararlı. yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. payaclı. payaşlı. 

payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. 

faydalı. istifadəli. mənfəətli.  

çarava  çalava. çalva. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə. - niyə çalava 

edirsin.  

çarbanaq  çalbanaq. seldən qo:unma üçün, evlərin qağına yapılan 

əğimli, əğinik duvar.  

çarçabıq  çalçapıq. çox çabıq. tərtələsik. tezcanlıqla.  

çarçabuk  tərtələsik. şikşaq.  
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çarçapıq  < çalçapıq. çapıqca. çapıcaq. çalasıq. qırpadaq. anında. 

iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə. - işin harda 

olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar 

anında.  

çarçıva  çərçevrə. çərçivə. çarçube (fars). < çəpçevrə. çəpçevrə ( < 

çapçevrə). fırdolayı. qasnaq < qapsnaq. söykə. sövə. 

kasa < qapsa. sandıq. 

- yük arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva 

oxlarına gərilən ip: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- nərsənin örtüyün, çatısın tutmağa yarayan gərəç, 

çarçıva, çərçivə: qapırqa. qabırqa.  

çarçuva  bax > çarçıva.  

çarə  bax > çara. 

çarəçi  çaraçı. çarəsaz. yetən. hami.  

çarəli  1.çaralı. onarlı. onulur > olunur. düzəlir. otlu. otalı. 

arnaşlı. əlaclı. şəfalı. çıxılır. 1. yollu. dərmanlı. otlu. otalı. 

arnaşlı. əlaclı.  

çarəsiz  - çarəsiz, güc, zor, sıxıntılı durum: darboğun. tarbükün. 

dartığın.  
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çarəsiz  çarasız. acınacaq. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. güvənilməz. 

aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. 

başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. 

yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. 

zayıf. iqtidarsız. şəfasız. 1. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. onarmaz. 

onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. 

onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. 

əlacsız. şəfasız. 1. qıtlaq. qıttaq. qattaq. qatlaq. qətdək. 

qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf. 1. əminməz < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz 

<> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq). 1.onarmaz. 

düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. 1. qaçılmaz. qaçınılmaz. 

yarqısız. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz. 1. yolsuz. 

dərmansız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız.  
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çarəsizlik  çarasızlıq. gücənik. güclük. gücünlüq. zorunluq. 

məcburiyyət.  

çarıq  < sarıq. 1. < çaluq. çalıq. 1. dolama. göndən yapılan 

yalın, yüngül ayaqqabı. 1. arabanın yoxuş enişdə axıb 

zivməməsi üçün təkər altına qoyulan parça. 1. əsgi, 

əprimiş ayaqqab. - çarığı çəkmək: yola çıxmaq. - 

çarığını tərs geydirmək: oyuna gətirmək. - çarığ çürük: 

çürük çarığ. - çarıq oğrusu: ən bayağı oğurluq. 1. çapıq. 

qopuq. yonqa. odun parçası. 1. edik. etiq. izlik. ayaq 

qabı. 1. qapçın.  

- dəmir çarıq: sağlam nərsələr.  

çarıqlamaq  çapıqlamaq. qopuqlamaq. budamaq. budaqlamaq. 

yolmaq.  

çarıqlı  oyunçu. oyanıq. kurnaz. kurzan. qurbaş. zirəh. - çarıxlı 

bilgin: görnüşdən bilginliyi anlaşılmayan kimsə.  

çarıqsız  bərk yoxsul.  

çarıp  çarpı. cərmə. cərimə.  

çarq  çarx. çərx. çevrik. dolab ( < dolanmaq).  

- iki təkərli daşqa, çarx: çəkçək.  

- dəğirman çərxinin altındaki dəmir: qarqacıq. qarqıcıq. 
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- çarx edmək: sarğıtmaq. geriyə dönmək.  

- çarxı pozulmaq: yazısı tərsinə dönmək. - çarxına oxumaq: 

işini pozub, güc duruma soxmaq. 

- dəğirman çərxinin altındaki dəmir: qarqacıq. qarqıcıq.  

çarqab  bir çeşit xanıq geyimi.  

çarqaq  - çardaqda yetiştirilən qabaq çeşiti: asma qabağı.  

çarqana  çarxana.evlək. xiştil. xiştli. mürəbbə naxışlı nərsə.  

çarqçı  çarxçı.biləyici.  

çarqət  çarqəd (fars) < çalqat. çalçat. çərqət.  

çarma  alus (fars) < yalus (: ışıq, açıq boyalı). qır at. ağ at.  

çarp  < > dərb < > zərb. çarpma. 1. çarpma işləmi, imi. zərb 

əməliyyatı. zərbdər işarəti. 1. vurma. döğmə. 1. tavıl. 

tapıl. güc. qaldırı. quvvət. 1. dəmir pul basma.  

çarpamaq  çapramaq. əkləşdirmək. vurmaq. yapışdırmaq.  

çarpan  çarpma sayısı. məzrubunfih. "iki" kərə "üç"də, "üç" 

"çarpan"dır.  

çarpana  < sarbanaq. sarvanaq. kolan qolan, qayış, zəvar toxuyan 

ayqıt.  

çarpaşıq  < çapraşıq. güc. qaldırı. çaparız.  
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çarpaya  ( 1. < çalbağa. çalbağ. 1. < çarpaya 1.< çatbağ.). çalpaya. 

örəkə. hörəkə. çatqı. çatbağ.  

çarpazı  < çaprazı. xaçvarı 

çarpazlamaq  < çaprazlamaq. xaçlamaq.  

çarpı  1.cədvəl. - çarpı dallıq: cədvəl zərb. 1.ülgü. ölçü. dəğərlik. 

çırpı. köklək. - çırpıdan çıxmaq: ölçünü itirmək. - çırpıya 

gətirmək: yola qoymaq. 1.çarpma sıva. çarparaq vurulan 

suva.1. çarıp. cərmə. cərimə.  

çarpıcı  1.kəsgin. etgili. tə'sirli. 1.çabıq etgiləyən. - çarpıcı bir 

qoşu. 1. kəsgin. etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. 

toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. birəbir. dəlici. dələcən. 

deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. 

müəssir. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu.  

- bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı söz: im. 

söz. danşıq. parol. qovl. - imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm 

(alım: qazanc).  

çarpıq  1.sarpıq. əsrik. qərib. yayaq. yayqa.əğrik. əğric. əğlincik. 

çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. 

qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. aldırmaz. laübali. 

saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd. 1.sarpıq. 
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yarıq. ayrıq. qərib. eldiş. ildiş. eldış. çor. kəsik. kəsəki. 

sayrıq. əslik. əsrik. yesir. dışqır. daşarlı. daşralı. çıplaq. 

yeğrik. yolçu. 1.tərs. anormal. alışıma, ürfə, adətə ayğırı. 

eksantirik. qərib. əcayib. 1.çarpılmış.yayaq.yayqa. əğrik. 

əğri. bükük. münhərif. 1.məfluc. 1.anormal. tərs. - bu 

çarpıq oyular, fikirlər nərədən gəldi sənə. - çarpıq çurpuq: 

əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta quyta. qanqal. 

1.(söz) toxunduru. kinayə.1. çapıq. atıq. çatıq. çatlaq. 

qırıq. - atıq çapıq qab qacaq. 1.əciş bücüş. əğri büğrü. 

qant qunt. qantın quntun. qayta quyta. qanqal. 1. kəsiş. 

əsgiş. düşüş. düşmə. çatıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

yarış. 1.bərə. çürük. kövrük. əzik. sıyrıq. üzdən yara. 

1.sapıq. kəc. sapıq. 1. kəc. çəp. qıysım. qıysar. qıysır. 

göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. əğri. əyri.  

- sapıq, çarpıq, tərs anlayışlı: kəj fikirli.  

- çalpıq, çarpıq yerişli, yürüşlü: çalqanaq. çağanaq.  

- çarpıq ayaqlı: ayaqları əğri, dolaşıq.  

- qıssa, çarpıq qıçlı: bastıbacaq.  

- çarpıq, düzənsiz yazı: əğri üğrü, əğri büğrü qarqacıq 

burqacıq. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu. 
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çarpılan  məzrub. "iki" kərə "üç"də, "iki" "çarpılan"dır. 

çarpılım  çarpılıt. çarpılma. açılım. açılıt. açılma. yarılma. yarılım. 

yarılıt.  

çarpılıt  çarpılım. çarpılma. açılım. açılıt. açılma. yarılma. yarılım. 

yarılıt.  

çarpılma  çarpılım. çarpılıt. 1.açılım. açılıt. açılma. yarılma. yarılım. 

yarılıt. 1. fələc olma. çox etgilənmə.  

çarpılmaq  1.çaprılmaq. çaplaşmaq > çaplaşlıq, çaplusluq edmək. 

əğilmək. bükülmək. sınmaq. sınışmaq. sırnaşmaq. 

sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq. 1.çalınmaq > 

çəlinmək. düşmək. yıxılmaq. vurulmaq. devrilmək. 

1.əğilmək. bükülmək. fələc olmaq. çox etgilənmək. 

həyəcanlanmaq. vurulmaq. sevmək. aşiq olmaq. 

1.yarmılmaq. yamrılmaq. yamrı yumru olmaq. pozulmaq. 

1.çalınmaq. otruqlanmaq. fələc olmaq. yaralanmaq.  

- yamana çarpılmaq: kötü bir sonla qarşılaşmaq. gününü 

görmək. pis duruma düşmək. - yamana çarpılmaq: gününü 

görmək. pis duruma düşmək. kötü bir sonla qarşılaşmaq. 

çarpılmış  1.çalınmış. çalqın. vurulmuş. vırqınmış. enik. inik. 

enilmiş. məfluc. 1.çalıq. yatmış. əğilmiş. dönmüş. 
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çönmüş. oynamış. 1.oturaq. enik. çalıq. uğraqlı. məfluc.1. 

qaşat. qaşınıq. pozuq. çürük. çöp. yiprik. əsgik.  

çarpım  1.hasilzərb. bağ. dəsdə dəmət. 1.çarpma. zərb 

çarpınıq  şaşrınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. alşarı (< alış aşırı: alış, 

alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. alışınmamış. 

alşınmamış. umulmadıq. əcib. ənayi. eybəcər. yasadış. 

yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. kəsəki. özgəc. ğeyri 

mə'mul. 

çarpınmaq  çırpınmaq.  

çarpıntı  çırpıntı. 1.təpiş. ürək hopbası, oynaması. 1.dəniz 

dalqacıqları. 1.döğüntü. 1.titrəmə. sarsıntı. iztirab. - ürək 

çarpıntısı. 

çarpıntılı  çırpıntılı. təpişli. hopbaç, oynaq, titrək. xələcanlı.  

çarpış  1.çalış. dəriş. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. 

qırxma. qaldırış. götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox 

edmə) silmə. həzf. 1. təpiş. həyəcan. çırpıntı. könül 

hopbası, oynaması. 1. vuruş. atış. itiş. tutuş. dalaş. 

savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. qavqa. dalaban. 

giriş. təpiş. təkiş. dəğiş. taxış. düşüş. düşmə. basış. 

batış. döğüş. çalış. qapış. yarış.  
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çarpışan  çaxışıq. çaqqışan. döğüşən.  

çarpışma  1. vuruşma. 1. toxuşma. çatışma. müsadimə. təsadüf. 1. 

qarambol. qarışıqlıq. qarmaşa.  

- çarpışma sonucu ortaya çıxan qarışıqlıq: qarambol.  

çarpışmaq  döğüşmək. çaxışmaq. 

çarpıtış  çarpıdış.əğib bükmə. çarpıtma. pozma.  

çarpıtma  çaşdırma. caydırma. yozma. yorumlama. əğib bükmə. 

pozma. çarpıdış.  

çarpıtmaq  çaşdırmaq. caydırmaq. yozmaq. yorumlamaq. əğib 

bükmək.əğritmək. pozmaq.  

çarpma  çarp < > dərb < > zərb. 1. çarpma işləmi, imi. zərb 

əməliyyatı. zərbdər işarəti. 1. vurma. döğmə. 1. tavıl. 

tapıl. güc. qaldırı. quvvət. 1. dəmir pul basma. 1. zərb. 1. 

yonma. oyalama. qazma. 1.çırpıntı. 1.zərb. 1. çalma. 

dövmə. dəp. təp. dəf. təp. 1. çalma. taq. vurma. 1. 

nəqşəkarlıq. nərsə üzərinə qələmlə qazıb yazı, naxış 

salma. 1. çarpım. zərb. 1. beş qollu balığ oltası, çəngəki. 

1. çarpılaraq, döğülərək oluşan nərsə. - çarpma ayran. - 

çarpma cızqığı: cədvəlzərb. - çarpma sıva: çarpı. çarparaq 

vurulan, yapılan suva.  
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- çarpma, vurma səsi: çat.  

- qaqma, çarpma sonucu olan şişik: qaruq. qarıq. qaqır. 

qapuq. qopuq. şiş. bez.  

çarpmaq  çapramaq. 1. çalmaq. dərmək. qaldırmaq. götürmək. 

kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. gidərmək. 

gedərmək. qırmaq. qırxmaq. həzf edmək. 1. salmaq. 

çalmaq. sallamaq. indirmək. endirmək. vurmaq. - 

yumrağın üzünə endirdi. - səpici (aşçı: dəriçi. dəbbağ). 

sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. - yerdən göydən topar 

daşar endirildi. 1.çapmaq. çapamaq. 1. toslamaq. 

vurmaq. 1.çalmaq. 1.çırpmaq (ürək). 1.çalmaq > çəlmək. 

yıxmaq. vurmaq. düşürmək. devirmək.1.çalmaq. vurmaq. 

düşürmək. devirmək. 1.çatışmaq. 1.toxundurmaq. 

toxlamaq. toqsılamaq. toslamaq. nərsəni nərsiyə 

vurmaq, yapışdırmaq. mindirmək. 1.vurmaq. çalmaq. 

sallamaq. - qılıc çalmaq. 1.zərb edmək. 

- ışığ vurmaq, çarpmaq: çağmaq. - ışıq gözlərimə çağır.  

- ölümə çarpası.  

- günəş çarpması: günəşlənmə.  

- əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq: alqışlamaq. 
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- əngələ çarpmaq: həçələ düşmək.  

- gözü ilişmək, ilinmək, çarpmaq: birdən, təsadüfən görmək.  

- qapalı olaraq söz çarpmaq: toxundurmaq. işarə edmək.  

- tünək dönəyinə çarpmaq: dünya kələyinə düşmək. 

- yen çarpmaq: cin vurmaq.  

- gün çarpmaq: gün keçmək.  

çarptıqaçdı  çarpdıqaçdı.qapdıqaşdı.  

çarptırmaq  çarpdırmaq. çırptırmaq çıptırmaq. çalptırmaq. 

1.qapdırtmaq. 1.çatışdırmaq. 

çarrah  (< çatraq. < çatal). dördyol. dörd yolun birləşdiyi yer. yol 

çatı. yol ayırdı. yol ayrımı. yolun qollara ayrıldığı yer. 

çarşaf  çarşav (< sarçav. sarşab). (< sar > çar ( < sarmaq) şal. 

çadra. üst örtüsü.) 1. örtü. ləhaf. mələfə. 1. çar. sar. şinel. 

bol, geniş, qolsuz örtük, geyim. 1. siqar burulan kağız. - 

sarçav sarçav: uzun uzadısıya. - sarçav kimi: 1. çox geniş, 

böyük. 1. dalqasız. - sarçava dolanmaq: özü çıxardığı 

poxdan açılamamaq, qurtulamamaq.  

çarşaflanmaq  < sarçavlanmaq. pırtdaşmaq. ələyağın itirmək.  

çarşav  1. qarşav. qarçal. qara üstlük. 1. bax > çarşaf 
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çarşı  < sarşı. çevrədən sarılı, üsdü qapalı, açıq alışveriş yeri. 

bazar. - çarşı ağası: bazar qorucusu. - çarşı gözəli: sıx sıx 

bazarda görünən qadın. - çarşı topumu: əsnaf. tüccar.  

- cüyüt çarşısı, bazarı: qarmaqarışıq yer. 

- ev hesabı, çarşıya uymamaq: işlərin sanıldığından başqa 

bir durum almaq.  

çarşınmaq  çaranmaq. yaranmaq. yararlanmaq. yarınmaq. yarşınmaq. 

payaclanmaq. payıclanmaq. payşınmaq. qazaşmaq. 

qazanmaq. istifadə edmək. faydalanmaq.  

çartaq  çar taq (fars)< çaltaq. çalçat. çalqat. çalçat. alaçıq, çadır 

çeşiti.  

çartaq  çardaq. < çatraq. 1.çadır. 1. üstünə, asma (üzüm), 

sarmaşıq, çiçək sarılmaq ötürü, yapılan qəfəsli kölgəlik. 

1.durluq. barnaq. ev. sığıncaq. çatı. 1.talvar. dalvar ( > 

təlvar) dallarla üstü örtülü, yanları açıq yer. 1. alvanaq. 

(alunək) (fars). külbə. koma. 1. qaldırım. qalıb. qabıl. qalba. 

qalıv. qalva. külbə. alaçıq.  

- yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan 

qalın ağac, dirək: qatır. çatır.  

- asma (möv. üzüm) çardağı. qapalıq.  
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- çardağa sarılan bir çeşit gül: ağasma. yabanasası. 

- damdan çardağa atlamaq: sürəkli söz, qərar dəğişdirmək. 

çartanq  çar danğ < çaladanğ. çaldanğ. orta boyutlu, boylu, 

biçimli.  

çartanq  çar danq (fars) < çaladanğ. çaldanğ. orta boyutlu, boylu, 

biçimli.  

çartlaq  çatlaq. yatlaq. yartlaq. yırtlaq. yıtlaq. patlaq. partlaq.  

çaruq  çaluq. saruq. başmaq çeşiti.  

çarvalamaq  çalvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. 

ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. 

tələsinmək. tələsmək.  

çasanat  çastanat. barmaqda çalınan çan, zil, zəng.  

çasni(fars)  < çaşnı.  

çastanat  çasanat. barmaqda çalınan çan, zil, zəng.  

çaş  1.kəc < çəl. silli. tapanca. kacbürhan.1.yanlış. səhv. xəbt. 

iştibah. - başı yox, çaşı çox: başı yox, daşı çox. 1.dəli. 

qaçıq. 1.çeri. 

- çay daşıyla, çaş quşu vurmaq: gördüyü işlə, gedərin 

(xərcin) çıxarmaq. 
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çaşaqalmaq  şaşaqalmaq. şişəqalmaq. şaşqınlıqdan təprizəməmək. 

duraqalmaq.  

çaşan  - gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. 

(ötəyə: suça. günaha).  

çaşar  kaşar. armaz. arınmaz. arlanmaz. sıxılmaz. utanmaz. 

kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. usanmaz.  

çaşatlama  saptama. sapatlama. saptırma. kəsətləmə. səqətləmə. 

saqatlama. pozma. kəstələmə. sataqlama. ixlal edmə 

çaşıq  1.şaşıq. kırıq. kərik. qərib. yad. biqanə. 1. yolsuz. 

yodasız. kümsük. gümsük. azqın. qaçıq. sapıq. pozuq. 

ğeyri məşru'.  

çaşıqlıq  çaşqınlıq. qarıplıq. qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. 

ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq.  

çaşıntı  şaşıntı. bunalım. sıxıntı. üzüntü. çöküntü. böhran. 

depresyon kiriz.  

çaşırım  bax > çaşırma.  

çaşırış  bax > çaşırma.  

çaşırma  1.çaşırış. çaşırım. şaşırma. şaşırış. şaşırım. gənğinmə. 

gənğiniş. gənğinim. heyrətlənmə. təccüblənmə. əcib 

görmə. 1. sıxılma. darılma. qarışma. bulanma. bunama. 
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burunma. 1. üzləşdirmə. yayma. yayratma. açma. 

duyurma.  

çaşırmaq  şaşırmaq. 1.qalıqlamaq. qalaqlamaq. qalaqalmaq. 

qalavlamaq. gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. 

gənğələmək. 1.bulanmaq. bunamaq. sıxılmaq. darılmaq. 

qarışmaq. 1.çalşırmaq. dəğişmək. 1.şaşırmaq. 

duraqalmaq. baxaqalmaq. 

çaşırtmaq  bunaltmaq. bulantmaq. sıxmaq. boğmaq.  

çaşışmaq  azışmaq < > acışmaq. azqınlığı artmaq.  

çaşıt  casut. casus. < yaşıt. dalquc. dalqıc. xəbərçi. muxbir. 

çaşıtmaq  şaşıtmaq. yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. azqatmaq. 

yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. 

yazıqlatmaq. yayıtmaq. yahatmaq. yazqa, boşa 

keçirtmək.  

- yoldan sapıtmaq, çaşıtmaq: aldatmaq.  

çaşıv  yaşıv. yavaş. yavış < yava. sapış. anlamsız.  

çaşqa  qaşqa. 1. daşqa. çuşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. 

çaxmar. məsxərə. məsqərə. 1. çalğaçı. çağaçı. şakaçı. 

qaşqa. çaşqa. alayçı. güldürücü. 1. alnında axması olan 

malqara. 1. daşqa. iki təkərləkli arac.  
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çaşqal  qaşqal. qalın baybaş. yol bilməz. söz dinləməz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. yaramaz. 

həşəri. ədəpsiz. görgünsüz. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. qamqalat. qapqalat. qayta. kötük. gödük. 

nəzakətsiz. koryat. ədəbsiz. biçimsiz. biçəmsiz. 

bayırturpı. rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. 

əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. 

tərbiyəsiz.  

çaşqalamaq  şaşqalamaq. bərinləmək. bəlinləmək.  

çaşqaraq  çaqarıq. 1. düzən. dolab. kələk. oyun. 1. aldatcı. aldatıcı. 

yalan.  

çaşqaylıq  qaşqaylıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. qaçmarlıq. qaşmarlıq. 

çalğaçılıq. çağaçılıq. şakaçılıq. alayçılıq. güldürücülük.  

çaşqın  1.şaşqın. avara (av ara). aval. bön. 1.yolsuz. düşgün. 

düşmüş. azqın. 1.şaşqın. bəlin. bərin. 1.şaşqın. bön. 

gəbə. gəvə. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. sadə. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 1.şaşqın. anğıt. 

anğut. məbhut. 1.alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. şaşqın. 
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toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq üz. qayğılı. uğru 

itmiş, batmış. 

çaşqınca  cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. böncə. budalaca. 

bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

çaşqınlamaq  çaşmaq.  

çaşqınlıq  çaşıqlıq. şaşqınlıq. 1.qarıplıq. qarımlıq. dalqınlıq. 

dalıqlıq. alqınlıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. 

avaralıq. heyranlıq. 1. avanaqlıq. avaralıq. qırbanlıq. 

qırballıq. salaklıq. çalaqlıq. alıqlıq. 1. qırtabaşlıq. qırıqlıq. 

qırtlıq. qartlıq. axmaqlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 
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qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. başsızlıq. 

qafasızlıq. qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. 

bönlük. budalalıq. səfehlik. qırtabaşlıq.  

çaşqınmaq  çaşqınmaq. şaşqınmaq. alcıranğmaq. alasıranğmaq. 

aldıranğmaq. heyran qalmaq. uğru itirmək, batırmaq. 

aşufdə olmaq. şaşmaq. çaşmaq. şaşırmaq. boğcalmaq. 

bocalamaq.  

çaşlaq  qaşalot. qaşalat. çağalat. ənayi. qaydan. qayğan. qayan. 

qayğın. qayın. alıq. müztərib. göt. salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. abdal. avalaq. avanaq (< av). budala. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilməz. bilməyən. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. şaşqın. 

çaşqın. bön. gəbə. gəvə. sadə. başıboş. boşqafa. düdük. 

sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. salaq. sarsax. 

sərsəm. gəbəş. küpəş. gəbəşağı. donqabaş. sarsaq. 
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sərsəm. salaq. sərsəm. abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. 

ayran budalası. tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. sapaq. 

alabaş. abdal. sərsəm. xiyalsız. düşüncəsiz. görməz. 

çabılaş. sapaq. susaq. kəriz (< kərmək: kəsmək). kalas. 

qaqlaq. kal. anlamaz. ətqafa. səfeh qax. salağ. sapaq. 

axmaq. ənayi.  

çaşlaqıl  şaşlaqıl. dışqıl. dışolağan. dışolağ. əşsiz. əksiz. taysız. 

taxsız. yekə. xariquladə.  

çaşlamaq  çaqlamaq. çağlamaq. çaqşalamaq. birbiri üstə yığmaq. 

üstələmək. birikdirmək.  

çaşma  çönmə. yozma. dönmə. cayma. vazkeçmə.  

çaşmaq  1. ırqalmaq (< ıraq). ıraqlaşmaq. doğru yoldan 

uzaqlaşmaq. yahalmaq. 1. şaşmaq. yayınmaq. 

yahalmaq. yazqanmaq. azqanmaq. yozqanmaq. 

yazqınmaq. yazıqlanmaq. yazqa, boşa keçmək. 

oxlayamamaq. tuşlayamamaq. tutturamamaq. 

dəğdirəməmək. isabət ettirəməmək. 1.çaşqınlamaq. 

1.ələm taslanmaq. quruyub qalmaq. qaqıldanmaq. 

qapıldanmaq.özün itirmək. alas qopasa düşmək. 

1.sapmaq. azmaq. yozulmaq. 1.şaşmaq. şaşırmaq. 
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çaşqınmaq. boğcalmaq. bocalamaq. 1.sürçmək. 

sürüşmək. kavalamaq. qafalamaq. kafalamaq. (< kav). 

yanılmaq. səhv edmək. yahalmaq. yanlış, səhv, xəta, 

xəta, xəbt, iştibah edmək. 1.dildən qaçırmaq. dil qaymaq.  

- çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz 

davranmaq: eşşəkləşmək. eşşəklənmək. daşaqlanmaq. 

dışaqlanmaq.  

- danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.  

- gözü yazmaq, yozmaq, çaşmaq, qaymaq: istəmiyərək 

baxmaq. 

- şaşıb çaşmaq: donaqlamaq. buz kəsilmək.  

- yol çaşmaq: yol çatallaşıb qarışmaq.  

- yolunu çaşmaq: nə yapacağını bilməmək. 

- uğrun çaşmaq: yol azmaq. yanlış yola gedmək.  

çaşmaq  şaşmaq. çaçmaq. saçmaq. suçmaq. 1. çaşmaq. 

bayılmaq. yazmaq. yozmaq. yoldan çıxmaq, ayrılmaq, 

oynamaq. - yoldan şaşmaq. - ayağ şaşmaq. 1. yanılmaq. 

xəta edmək. sıhv edmək. - ovçu ovun şaşdı. 1. tanğmaq. 

təəccüb edmək. səqmək. diksinmək. şaşırmaq. 

şaşqınlamaq. yanılmaq. heryrətdə qalmaq. - bu işə 
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şaşdım. - şaşacaq nə. 1. tanqsınmaq. dalqınmaq. 

şaşırmaq. heyrətə düşmək. 1. şaşmaq. çayşarmaq. 

olduğu yerdən, doğru alınmış yoldan çıxmaq. qınından, 

ölçüdən çıxmaq. əğilmək. azmaq. kəndin itirmək. iştibah 

edmək. badağmaq. büdrəmək. paytaqmaq. doydaqmaq. 

1. dağılmaq. alt üst olmaq. 1. daşmaq. pəxş olmaq. 1. 

qələt edmək. 1. şaşıb disginmək. tavratmaq. yazmaq. 

yozmaq. iştibah edmək. - atıcı yazdı.  

çaşnac  çaşnıgir. bəkavul. xanların yeməyin, xandan öncə dadıb, 

sağlam olduğuna güvən verən bəkçi, başıcı, qulluqçu.  

çaşnı  çaşni. çəşni. çəkni. 1. çiçək. qoxla. qoxula. islik. dadıq. 

dadlıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. dadıl. 

qoxuluq. iysilik. sumaq. ota. kökot. göyot. kəkot. (< kök, 

göy + ot). baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. 

1.açar.1. dadım. - çəknisinə, çaşnısına baxmaq: dadmaq. 

1. ayarlama. əyarlama. 1. qarışım. qarşığ. 1. xisusiyyət. 

1. örnək. nimunə. 1.dadlıq. məzə.1. qapama. yavanlıq. 

yağlıq. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə. xuruş. 

gözləmə. gözləm. gözləyiş. üzgöz.  
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çaşnı  çaşnıq. 1. < çeşni: nəxşə. dartım. dad. dadım. çəşit. 

çeşit < çəkit. cür. tür\ çeşit: qalı nəxşəsi əlvan. rəh bə 

rəh\ çeşitli: nəxşəli. çeşit çeşit: cürbə cür\ çaşnıçı: şah 

qulluqunda yeməyi ilk dadan. çaşnıçıbaşı. çaşnıgir. 1. 

gəzək. gəzik. gəziş. məzə. noğul. 1. qatıq. məzə.  

çaşnıçı  (çəkici. çəkinşçi. çəkişçi. çəşinğçi. çəşniğçi.) ( < çəkmək: 

dadmaq). 1.bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. dənəyci. 

sınayan. 1.eksper. 

çaşnıçı  şah qulluqunda yeməyi ilk dadan. çaşnıçıbaşı. çaşnıgir.  

çaşnigir  < (çəkici. çəkinşçi. çəkişçi. çəşinğçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq). dadan. dadıcı. bəkavul. dənəyən. 

dənəyci. sınayan.  

çaşnıgir  çaşnac. bəkavul. xanların yeməyin, xandan öncə dadıb, 

sağlam olduğuna güvən verən bəkçi, başıcı, qulluqçu.  

çaşnıgir  tatıcı. dadıcı. yeməklərin dadına baxan. dadan. bəkavul.  

çaşnıq  çaşnı. gəzək. gəzik. gəziş. məzə. noğul.  

çaşnılanmaq  < çəkşinmək. çəkmək. tatmaq. dadmaq.  

çaşnılı  çəknili. 1.dadlı. ləzzətli. 1. gözləməli. gözləmli. gözləyişli. 

üzgözlü. qapamalı. yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu.  

çaşt  ağızalma. ağızlıq. sübhanə.  
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çaştı  çaşdı.- biliklə sevən dağlar aşdı, bilgisiz sevən, yolun 

çaşdı.  

çaştırar  - dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq. ( dolaylı: kinayəli).  

çaştırma  çaşdırma. 1.caydırma. çarpıtma. yozma. yorumlama. 

1.çevirmə. yozdurma. döndərmə. döndürmə. caydırma. 

vazkeçirmə. 

çaştırmaq  alcatmaq. yanıltmaq.  

çaştırmaq  çaşdırmaq. 1.caydırmaq. çalmaq > çəlmək. 1.caydırmaq. 

çarpıtmaq. yozmaq. yorumlamaq. 1.caydırmaq. 

yozdurmaq. döndərmək. döndürmək. çevirmək. 

vazkeçirmək.  

- işi yozutmaq, çaşdırmaq.  

çaştırmaq çaşdırmaq. 1. (huşun) oynatmaq. caydırmaq. şaşırtmaq. 

yanğıltmaq. yanıltmaq. müştəbeh edmək. 1. ayaşdırmaq. 

şaşırtmaq. tərs yola yollamaq, sovlamaq, sulamaq.  

çaştuqlamaq  yırtmaq. parçalamaq.  

çaşuq  şaşuq. qusurlu. təqsirli. müqəssir.  

çaşurmaq  suçlamaq. ləkə sürmək > çaşut. çatmaq anlamı var.  

çaşut  1. xəbərci. muhbir. ajan. 1. iftra.  

çaşutlamaq  gözətləmək. gözlətmək.  
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çat  ( < > çap. çal). qırıq. qıvrıq. 1. sat. bucaq. qüşə. künc. 

bürçük. burış. burc. bulunq. poçmaq. cünğ. 1. quyu. ( > 

çah (fars)). çuxur, yasdı yer. 1. itiliyi, birdənliyi, qırıqlığı, 

çatlamaq, qırımaq səsini göstərir. - çat qapı: 

gözlənilmədən. birdən. - çat dedi düşdü: birdən düşdü. - çat 

pat: {1. çat pat kişi: çaş baş adam. yeri bəlli olmayan. çat 

orda, çat burda. 1. cüvallahı. cuvanəzən. çox gəzən. eşib 

dşən. }. 1. ara sıra. gahdan. biraz. qırıq tökük. 1. #. 

birləşmə. qovuşma. çatışma yeri. 1. atım. addım. - bir çat, 

iki çat çatdıq. 1. yansıma. yayılma. ün. 1. dam. çadır. 

çatma. pərdə. 1. qal. istisna. ayrıc. - çat durum: istisnayi 

vəziyyət. - çata qalsa: istisna qəbul edsək. - çatsız: istisnasız. 

- çat verin: istisna edin. - çat qalmasın: istisna qəbul 

edilməsin. 1. çar. çarp. çart (çapr). yol. oğ < > uğ. 1. yet. 

yat. yad. həqq. - sizin mənə gücənməyə çatız yoxdur. - yada 

daşı: haq daşı. 1. çit. çet. çət. çalı. qıraq. duvar. xəşəl. 

xəşək. 1. çatlaq. bıçqıl. bıçılqın. bıçılqan. yarıq. quyu. ( > 

çah (fars)). - çat çat: şaq şaq. 1. çuxur. bacaqlar ortası. apış 

arası. - ərdamarı çatlaq: iyiliqsiz. həyasız. utanmaz.  
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çat  1. tac. tax. taxa. qalaq.1. çatı. pərdə. - çatayaqlılar: 

pərdəayaqlılar. 1. qat. dərəcə. dərcə. aşama. basa. 

basaq. 1.sap. qılp. dəsdə.1. çarpma, vurma səsi. 1. 

patlama. çatlama. 1. qavşaq. qovşaq. birləşmə, 

qavuşma, qovuşma, çatışma yeri. 1. bucaq. burcaq. 

zaviyə. 1. çox. qarqın. dolu. - yol çatı. - su çatı - çat edmək: 

qırılmaq. - çat qapı: gözlənmədik çağda, anda. - çat orda, çat 

burda: yeri bəlli olmayan. - çat pat: ara sıra. biraz. qırıq tökük.  

- alın çatı: alnın çatı: alnın orta bölümü. alnın ortası.iki qaşın 

arası.  

- iççat: işçat. iç çatı. içat. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu rumanın 

içatı.  

- iççat kimi: bir dəri bir sümük. çox arıq.  

- iççatı çıxmaq: içata dönmək: bir dəri bir sümük olmaq. çox 

arığlamaq. 

- çalçat: boyqat: çalqat: qəddi qamət. boyqat. qaqat. qamat. 

çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. boy. bos. köpdə. köprə. 
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kövdə. bədən. tənə. şəkil. bıçın. biçim. əndam.  

- topraq dam, çat: qara örtü.  

- çalçat: çaltaq. çalqat. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır 

çeşiti.  

- yol çatı: yol ayırdı. yol ayrımı. yolun qollara ayrıldığı yer. 

çatal > çarrah. 

çata  cada. çatta. 1. (havanın). boran. tupan. tufan. 1. dəyçur. 

toplanğ. 1. ilişgi. - kimlə çatası var: irtibatı_. - çatasız: 

ilişgisiz.  

çata  çatu. çam. çal. çat. qam. 1.büyü. ovsun. sehr. 1. qaman. 

qamçı. şaman. çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. büyüçü. 

ovsunçu. sehirçi.  

çataç  iki uclu. iki qutblu. baykolar.  

çataçat  ( > çəkaçək (fars)): dal ba dal təkərli səs.  

çataq  (1 < çək. çiq. tuq: düğün. 1 < çat: yarıq. qırıq). çətin. 

pıroblem.  

çataq  1. qavşaq. qovşaq. birləşmə, qavuşma, qovuşma, 

çatışma yeri. 1. iki dağın birbiriylə birləştikləri dərə 

yatağı. 1. çapraşıq. qarışıq. çalalı. çallaq. birbirinə girmiş. 

giribt. pıtlaşıq. 1. yapışıq. 1. çatılmış, qurulmuş çadır. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

savaşan. qavqaçı. 1. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. 

əxlaqsız.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 

1. çadırın kələcəyi, kəlləsi.1. savaşan. qavqaçı. əxlaqsız. 

bədəxlaq. 1. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. 

tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. 

barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. 

qılıqsız. qırbal. qırban. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. 

çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz. 

çataq  çatdaq. 1. duzaq. əngəl. kələk. quraq. - çataq salmaq: 

çataq qurmaq: çataq işləmək: kələk qurmaq. - çataq durum: 

totiəli durum. 1. qarmaqarışıq. qarışıq. dolaşıq. - çataq 

məsələ. - çataq baş. 1. tərs. əğri. sapalaq. 1. qada. qəza. 

xətər. - yol üsdə yazılmışdı: - çataq !: xətər !. 1. çapraşıq. 

dolaşıq. qarışıq. girişik. savruq. savsaq. sərpmə. 

dolambac. donqılı. 1. qavqaçı. savaşçıl. 1. çatal. çatallı. 

iki qollu dəğnək. 1. nərsənin birləşib, qovuşub, yapışıq, 

çatışma durumu, yeri. 1. birləşmə yeri. iki dağın birbiriylə 
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bitişdikləri dərə yatağı. 1. (çatılıb, qovuşdurmuqla qurulan) 

çadır.  

çataq  çatma. 1. çadır. çatraq. neçə tikədən qurulan nərsə. 

yamaq. tikə tikə. 1. nayiliyyət. 1. çatı. evin damı. balar. 1. 

ortaq. səhim. 1. çatılmış. çərtək. çartaq.  

çatal  {çatqal > çanqal}.1. bir, iki, yaxud çox uclu ayqıt. qanal. 

qanqal. caynaq. çəngəl. çatrıq. cırıq. çatallı olan hər bir 

nərsə. 1. dəmiryol açışı. açış. 1. haça. asa. aşa. aça. çat. 

sat. sata. ayrıc. ayırık. ayırma. ayrıt. yol ayrıçı. qarağı. 1. 

dəğnək. 1. çatala. çətlə. çatla. əl çubuğu. 1. çət. suqayar. 

tamılqas. iki ırmaq qovşağı. bəhreyn. 1. qıyşıq. burma. 

çatallı. haçl. haçallı. 1. çətəl. iki başlı. 1. ucu oraq kimi 

əyri ağac. bu ağacla ağacların uca dalların aşağı əyib, 

meyvə dərərlər. 1. cəllad. 1. dirgən. iki uclu yaba. 1. 

boğuq, dar boğazdan, cırıldıyaraq çıxan səs. 1. çapraşıq. 

dolaşıq. qarışıq. pozuq. - çatal çatal: qarma qarışıq. - çatal 

görmək: pozuq görmək. 1. hər çeşit oyuq, deşik. 1. pambıq 

əğirmə ayqıtı. 1. dolayı söz. iki uclu söz. anış söz. çəkiş. 

çəkişli söz. anışdırma. toxunduru. kinayə. məcaz. 1. 

quşqu. ikili. ikili üçlü. 1. qarışıq. - çatal bayraq: yarı sarı, 
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yarı al boyalı, yeniçəri bayraqı. çatal qazıq yerə keçməz. 1. 

çatal qazıq. iki başlı çivi, mıx. bəst. - iliktirik simlərini çatalla 

duvara bağla. 1. adacıq. suyun, çayın ortasında olan, daş 

çanqıl, qum yığını. - çatalağız: ayla gölün, dənizin 

qovşağında oluşan adacıq. 1. çətin. çözülməz durum. 

həçəl. 1. çatal ürək: igid. ürəkli. 1. gövdə. görüm. daraba. 

qabara. müsin. kəsik. heykəl. çəlim. əyin. boy. buxun. 

biçik. 1.şatal. əsgidən uzun lüləli tüfəklərələ od 

edəbilmək üçün lüləlinin altına qoyulan dəstək. ayrı. 

çançqı. şatal. çatı girişi. 1.çəngəl. - gümüş qaşıq çatal 

taxımı.  

- çatal dırnağ: baqanaq. (keçi. qoyun. sığır).  

- bir çeşit çatallı bitgi: qulğan. qalğıyan otu. 

çatal  1. çatallı. haça. həçəl. 1. qollu nərsə. 1. çəngəl. çanqal. 

1. arabalarda oxun taxıldığı yer. 1. pambıq əğirmə ayqıtı. 

1. çəngəlli nərsənin hər bir qolu. 1. çəngəlli iğnə. 1. iki 

anlamlı söz. 1. iki ehtimallı. 1. boğuq səs. 1. nifaq. ixtilaf. 

1.ağız. - iki çatallı bel: iki ağız bel. 1. çataş. cidal. cədəl. 

toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. savaş. çatış. çataş. 

çatışma. yarqa. qırgur. qırgür. qovqa. qavqa. dartaş. 
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dartış. 1. çəngəl. çəngər. çənqal. 1. qanatlı. iki ayaqlı 

basacaq, çatmal, qatmal, nərdüvan. 1. > çarrah.yol çatı. 

yol ayırdı. yol ayrımı. yolun qollara ayrıldığı yer. yolağzı. 

yolların kəsişmə yeri.  

- görüş, baxış çatalı, ayrılığı çıxmaq. yolları ayrılmaq. 

dəğişik yönlərə gedmək. 

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

- çatal könül: çatal ürək: qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. iğit. 

cəsarətli.  

- çatal bayraq: iki boyalı pərçəm.  

- əğrilmiş ipliklərin taxıldığı çatal dəğnək: hörəkə. örəkə. 

- qoyun, sığırda çatal dırnağ: bağanaq. 

- yük arabası oxunun çatal bölümü: bağırcaq. 

- çatal çatal: qarma qarışıq.  

- çatal quruqlu yırtıcı quş: çatlaq. çaylaq.  

- çatal görmək: aydın görməmək. pozuq görmək.  

- çatal qazıq: sonuclanması, güc olan iki başlı iş.  

- çatal qazıq yerə keçməz, batmaz: çox başlı işlərdən sonuc 

alınmaz.  

- çatal matal: bir cocuq oyunu.  
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- çatal söz: iki anlamlı söz.  

- çatal ürək:qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. iğit. cəsarətli. 

çatala  1. kəsik. cırıq. çanqal. qazıq. sana. hesab. keçmişdə 

(türk ellərində olduğu kimi başqa xalqlar arasındada) say 

saxlamaq üçün. bir çubuğun üzərində kərtik kərtik 

çatallar. izlər qoyardılar. 1. çətələ. iki qovşaq ağacdan 

tikilmiş dayaq. keçmişdə satıcılar sattıqlarnı, alıcılar 

aldıqları nərsələri onun üstünə düzüb yoxlardılar. 1. 

çətlə. çatla. çatal. əl çubuğu.  

çatalaqız  çatalağız. axar suların dənizə, gölə töküldüyü bölümdə, 

qum, buna bənzərlərindən birikərək oluşan adacıq. delta.  

çatalçı  1.çataşçı > cədəlçi. cidalçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. 

döğüşçü. savuşçı. savaşçı. qovqaçı. qavqaçı. dartaşçı. 

dartışçı. 1. qatalizor.  

çatalçılıq  çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq. dartaşçılıq. dartışçılıq. 

toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. 

savaşçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.  

çatalıc  qataliz.  

çatalıq  çatallılıq. haçalılıq. həçəllilik.  

çatallamaq  çətinlətmək. çözülməz duruma salmaq. qarışdırmaq.  
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çatallanmaq  çatallaşmaq. - iş çatallaşmaq, çatallanmaq: iş sarpa 

sarmaq: iş çətinə düşmək. bir işdə güclüklə qarşılaşmaq. 

çatallantırmaq  çatallandırmaq.çatallaşdırmaq. 1.nərsəni neçiyə 

ayırmaq. 1. çətinləndirmək çətinləşdirmək. bir işi 

qarışdırmaq. çözülməzə gətirmək.  

çatallaşmaq  çatallanmaq. < > çətinləşmək. 

- iş çatallaşmaq: iş sarpa sarmaq: iş çətinə düşmək. bir işdə 

güclüklə qarşılaşmaq.  

- yol çatallaşıb qarışmaq: yol çaşmaq. 

çatallaşmaq 1. çətinləştmək. zorlaşıb, gücləşmək. 1. quşqulanmaq. 

çətəlləşmək. şəgg eləmək. 1. budaqlanmaq. qollanmaq. 

dallanmaq. işgilləşmək. müşgülləşmək. pürüzlənmək. 

bürküşmək. - iş budaqlandı. 

çatallı  1. çətin. haçalı. 1. quşqulu. qarışıq.  

çatallı  1.çatal. haça. həçəl. 1. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

quşqulu. işgilli. qarışıq.1. tikanlı. 

- bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz əkinçilik ayqıtı: qaqınc. 

qaqış. qaqıc. çapa. çəpin.  

- yığınlı nərsəni, sapları dağıtmaqda işlənən çatallı ağac: 

qarağı.  

çatallı  qıyşıq. burma. çatal. haça. haçallı.  
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çatallıq  başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. ayrışlıq. 

ayrılıq. ayrıcalıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. 

təfrəqə. nifaq.  

çatallılıq  1. çatalıq. haçalılıq. həçəllilik. 1. gərək. girək. işgil. 

müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. quşqululuq. qarqaşa. 

qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. çıxmazlıq. ikiləmlik. 

zorluq. güclük. 

çatalmaq  çalışmaq. çataşmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. 

guraşmaq. gürəcmək. güctükmək. küştükmək.  

çataloz  çağaloz. 1. çox danışan. çənəsi düşük. bolağız. 1. 

deyingən qarı. 1. şarlatan. şirrət. qırçın. 

çatalozlaşmaq  çağalozlaşmaq. şarlatanlaşmaq. şirrətləşmək. 

qırçınlaşmaq.  

çatam  çatma. herəm. piramid.  

çatamamaq  qalmaq. məhrum qalmaq. - yazıdan qaldıq. - yoldan 

qaldıq.  

çatamamaq  varamamaq. ulaşamamaq. - qabına çatamamaq, 

varamamaq: səviyyəsinə ulaşamamaq. 
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çatan  - əl çatan: qolan. dəstrəs.  

çatan  çətən. daşqanın, arabanın qırağına qoyulan çəpər.  

çatan çadan. çiyan. quyruğu örü. aqrəp·.  

çatana  kiçik motorlu gəmi.  

çatanaq  < > çarxana < > çatqana. tarama. darama. cədvəl. 

müşəbbək.  

çatanqa  çadanqa. çalan. sokan.  

çatapat  çarta part. çırt pırt.  

çatar  1. çatşaq. qabcaq. qovşaq. neçə yolun, qolun birbirinə 

qavuştuğu yer. 1. əlveriş. yetər. kafi. - əl çatar: qərib. ulaq. 

əlulağı. yaxın.1. kəsiştik. keçiştik. qavιştιq. 1. çapıt. çarıq, 

əsgi püsgü parça parçsı.  

çatar  bol. kan. bəs. gərəksiz. gərəyi yox. kafi.  

- çatar ki: iş ki. olsun ki. yetər ki. kafidi ki. - iş ki əlimə keçsin. 

- iş ki yolun tapısın.  

- bir gün yapar, bir gün qalar, atlı atlıya çatar.  

- çara çatar: dava dərman.  

çatarlı  çatır. uzun. rəsa. uca.  

çatarsız  çatmaz. yetərsiz. yetməz. yetişməz. ğeyri kafi.  
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çataş  1. çatal. cidal. cədəl. toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. 

savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. qırgur. qırgür. qovqa. 

qavqa. dartaş. dartış. 1.sataq. sədəmə. dəği. 1. çatış. 

çatışma. toqquş. toxuş. toxal. toxaş. döğüş. çataş. çatal. 

cidal. cədəl. savuş. savaş. yarqa. qırgur. qırgür. qovqa. 

qavqa. dartaş. dartış. 1. sataş. taxış. tıxış. təsadüf.  

çataş  sataş. düçar. təsadüf.  

çataşçı  çatalçı. > cədəlçi. cidalçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. 

döğüşçü. savuşçı. savaşçı. qovqaçı. qavqaçı. dartaşçı. 

dartışçı.  

çataşçılıq  çatalçılıq. > cədəlçilik. cidalçılıq. dartaşçılıq. dartışçılıq. 

toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. 

savaşçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.  

çataşmaq  (ç < > s ) sataşmaq. düçar olmaq. təsadüf edmək. 

müdaxilə edmək. tərrüz edmək.  

çataşmaq  çalışmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. 

gürəcmək. güctükmək. guraşmaq. küştükmək.  
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çataşmaq  sataşmaq. taxışmaq. tıxışmaq.1. mə'ruz qalmaq. 1. 

raslaşmaq. təsadüf edmək.1. yoluqmaq. tuşlanmaq. 

düşlənmək. raslanmaq. ralaşmaq.  

çatbaq  batpanaq. batbaq. alçaq. bodur. qısa boy.  

çatbaq  çatbağ çatqı. çarpaya.  

çatdıran  çatdıran.çatdıran. ərdirən. yetirən. ilətgən. ilətci. ilətici. 

ulatçı. çatışdıran. yetdirən. naqil. ulayan. ulaştıran. 

yetirən. əkidən. götürən.  

çatı gələn  qarşıma qarşı.  

çatı girişi  çıpın. dirək.  

çatı  1. (ç < > s ) satı. satu. dam. örtük. çataq. evin damı. 

balar. şatı. şatur. 1. nərdüvan. 1. çatırtı. 1. saçayaq. 

üçpaya. 1. bina. çatma. evbaş. kərəki. çatılmış çəkilmiş 

nərsələrin topu. uc uca bağlama. toplanan ağac dalları. 

çarçuva. quruluş. iskilet. (insan. heyvanın iskiletinə və dam 

duvarda çəkilən ağaclara deyilir). çatılmış, çaqılçış nərsələrin 

topu. yapıt. dam. çatrat. çatılmış neçə nərsədən oluşan örtü. 

sarlaq. çatrat. şatır (çatır). çardaq. üçək. çətir. öqüzə. 1. səqf. 

şip. səqf. damın içdən görünən sırtı. 1. pilləkan. 1. örti. 

çardaq. sayavan. şatır. çatır. səqf. atma. örtəm. saqaf. 
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saqaq. saqab. salaç. sarlaq. savan. saya. tavan. üçək. 

tarus. şip. 1. dərəcə. orın. orna. 1. mərtəbə. qat. 1. baş. 

dam. cəpi. aralıq. çatlaq. salqınlıq. sayavan. kölgəlik. 

sundurma. tuturuq. təməl. əsas. üybaş. evbaş. dam. - 

çatı arası: tavan arası: yardağ. çardaq. - çatı girişi: şatal. 

çatal. - çatıyı tutan ana dirək. baqana. bağana. sütun. qalın 

dirək. - çatıyı (damı) qaplayan incə uzun ağaclar: ardış.1. 

əkmə. əğrim. örtü. örtmən. dam. tarus. tarus. şip. səqf.  

- qabağı açıq dam, çatı: sundırı: sundurma.  

- çatısız (gögərtəsiz) olub, altı düz, çaylara salınan qayıq: 

tombaz. 

çatı  1. çatı altı. sığıncaq. barnaq. ev. 1. darbəst. 1. ittisal. 1. 

birbirinə çatılan, yatılan nərsələr. 1. baca. dam. 1. 

bağlaq. bağdaq. isqilet. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra. çatma. kürk. qoruq. sakız. saklaz. sakaz. 

səqf. saqaf. yaşman. örtü. örtük. qapanca. çantı. yayla 

evi, barakı. sıramıc. 1.durluq. çardaq. barnaq. ev. 

sığıncaq. 1. bina. saxtıman. - iştəş çatı: işdəş yapım: 

işdəş fe'l: neçə öznənin (failin) qarşı qarşıya yapdığı durum. - 

deyişmək. - savaşmaq.1. çat. pərdə. - çatayaqlılar: 
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pərdəayaqlılar. 1. çatu. ip. qatma. dara çəkmə, asma ipi. 

- çatı yapmada işlənən enli, boylu dirəklər: qapaq. 1. 

qabac. qapac. səqf. 1. qatama. sakız. saklaz. sakaz. 

səqf. 1. sakız. saklaz. sakaz. səqf. 1.gövərtə. sakız. 

saklaz. sakaz. səqf. 1.saxat. saxuf. saxut. sakız. saklaz. 

sakaz. > səqf. (< saxlamaq). - çatıda atma kiriş olaraq 

işlənən qalın, yoğun yonulmuş ağac, dəmir: qalbas. qalas. 

1.hissə. bəhrə. qama. çapa. qapa. qismət.  

- iç çatı: iççat: işçat. içat. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. 

nərsəni oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir 

qız. 1. nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

- iççat kimi: bir dəri bir sümük. çox arıq.  

- iççatı çıxmaq: içata dönmək: bir dəri bir sümük olmaq. çox 

arığlamaq. 

- çatı altı: qaradaban.  

- saxsı qapaq çatıların üstünə çıxılmağ üçün qoyulan 

ayaqlıq yer: qarıqlıq. qarqlıq.  

- nərsənin örtüyün, çatısın tutmağa yarayan gərəç, 
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çarçıva, çərçivə: qapırqa. qabırqa. 

- bacanın çatıdan üst bölümü: baca körüsü: baca kürəsi. 

baca tumruğu. - incə təxdən çatı örtüsü: balar. bağdavar > 

padavra.  

- iki yana axıntısı olan çatı: beşik örtü. 

- çatı qatı: çatıda yer alan qat. - çatısı atılmaq: yapının 

bitməyə yaxlaşması.  

- çatı altı: sığıncaq. ev.  

- çatı qat: balaxana.  

- çatısı atılmaq: bitməyə yaxınlaşmaq.  

çatıb  - malqaraya yük çatıb çəkmə (bağlama) işləmi: qara qoşu.  

çatıca  çərşav.  

çatıcə  nəticə.  

çatıq  {şatıq}. 1. çatılmış. çıtıq. çıtma. kitmə. çapıq. bağlı (bir 

birinə). - qaşları çapıq: qaşları çatıq. (çıtıq < çıtmaq: xalça 

toxumaq. tikmək. düğünləmək. qaşqabağın sallamaq. - qaşını 

çıtma !). 1. tərsləşmiş. 1. çətiq. edik. ayağqabı. tərlik. 1. 

çit. çıtıq. toxu. toxunmuş nərsə. parça. 1. gəvrək. 

qırılqan. zayıf. 1. sulu. olqunlaşmış. 1. çınlayın. açıq. net.  

- çatıq, əkşi üz: əbus. 
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çatıq  1. asıq. sallaq. buruşturulmuş.(qaş. üz. burun). 1. 

qavuşmuş. qovuşmuş. bitişmiş. aralıqsız. 1. qurulmuş. 

yapılmış. çatılmış. 1. bitişik. - çatıq qaş: çəkik qaş: qara 

qabaq. 1. çatışıqlı. çatqın. 1. çatlaq. çapıq. çarpıq. atıq. 

qırıq. - atıq çapıq qab qacaq. 1.kəsiş. əsgiş. düşüş. 

düşmə. çarpıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. yarış. 

- çatıq qaşlı: düğün qaşlı: qızqın. darqın. sınırlı. qaş qabaqlı. 

əkşik üz. 

- üzü qayğılı, sıxıntılı, qaşları çatıq, qaşqabaqlı kimsə: qara 

örtülü. - qara örtülüyünə baxma, içdən açıq, yüngül, güləyən 

kişidir.  

çatıqlamaq  çatmaq. örtmək. qapamaq. qamamaq.  

çatıquşu  çitiquşu. çalıquşu. çalı çiti, çırpı, duvar ağav çataqlarında, 

kovuklarında yaşayan incə qaqalı sərçədən kiçik quş.  

çatılamaq  çatulamaq. 1.dara çəkmək. asmaq. 1. iskilet qurmaq. 

çatmaq.  

çatılan  tüğülqən.  

çatılan  yatılan. - birbirinə çatılan, yatılan nərsələr: çatı.  

çatılatmaq  qatılatmaq. barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq.  
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çatılı  - iç çatılı: iççatlı. içatlı. gəmikli. sümüklü. iskiletli.  

çatılmaq  ərqəşmək. çapılmaq ( ç < > s ) sapılmaq. qatılmaq. 

yetinmək.  

çatılmaq  qurulmaq. yapılmaq.  

- nərsə alınmaq, çatılmaq, ulaşmaq. almaq. - aylıqlar alındı. 

çatılmış  çatıq. qurulmuş. yapılmış.  

çatılmış 1. çataq. çərtək. çartaq. 1. çəkilmiş.  

çatıltamaq çatıldamaq. şaqqıldamaq.  

çatıltu çatıldu. çatlaq. tümlüq. tünlük. dəlik. deşik. pəncərə.  

çatım  irim. ərim. yetim. irmə. vüsal.  

çatımlı  irəmli. irimli. ərimli. yetimli. ləyaqətli. layiqli. iste'dadlı.  

çatımlı  keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. 

duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. 

biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. 

xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 

çatımsız  çalan. çalanğ. keçimsiz. xuysuz.yarçın. yarşın. koryat. 

bədəxlaq.  

çatın 1. çatqınlığın çatışı. yetginliyin yetiyi. yetin. ərik. olqun. 

olun. olduğun olqunluğu. 1. şatın. at bağlamaq üçün 

tikilən daş ya da sırıq.  
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çatınmaq  çitinmək. çiqənmək > çitənmək. ilgəclənmək. 

tutturunmaq. yamanmaq. yamlanmaq. yırtığ hörülmək. 

rufələnmək. rufulanmaq. gözənmək. tikinmək. onarılmaq. 

dərilmək. çəkinmək. dartınmaq. tə'mir edilmək 

çatır  1. çadır. ev. 1.(< çattırmaq). ayaqaltı, aralıq işləri görən. 

aralıq. pədov. 1. çapır > şatır. yeyin. iti. 1. qatır yapıda, 

çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan qalın 

ağac, dirək. 1. qarev. qaröy. açığlıqda qurulan taxma ev.  

- çadır, ayaqqabı üzü kimi nərsələr yapılan bez: qarabaf. 

qarabağ. qarabafda. qarabağda. qarabafdal. qarabağdal.  

- qara çadır: keçi qılından olan yoxsul çadırı.  

- alaçıq, çadır çeşiti: çaltaq. çalqat. çalçat. çalçat. ( > çar 

taq).  

- böyük çadır, oba, otağ: girdək. gərdək. 

- böyük çadır: otaq. - kiçik çadır: çərgə.  

- çadır bölməsi, quşağı, qoruğu: çığ çiq. 

- çadır bölümü: çit. çıq. çiq.  

- kiçik çadır: girdək. 

- yüngül çadır: alaçıq. kərgə > çərgə. çingənə, qaraçı çadırı.  

- çadır: göy üzü.  
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- çatılmış, qurulmuş çadır: çataq. 

- çadır xanlığı: köçəbə devləti.  

- çadır qazığı: çadır iplərin tuddurmaq üçün çaxılan, taxılan 

qazıq.  

- çatır çatır: 1. çatırtı çıxararaq. 1. basqıyla. güclə. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. 1. qolayca. rahatca. 

- çadır qurmaq: çadır açmaq.  

- çadır yıxmaq: qurulu çadırı yığmaq, toplamaq.  

- yıxmış çadırların, köçmüş sevgi.  

çatır  çadır. ( < çat. çatıq. çatma). 1. ullağan tikiş. çatman. 1. qoş. 

qoşmaq yolu ilə qurulan. (çadırı qurmaq, tutmaq, gərmək 

(açmaq), dikmək işləinə "çadır işi" söylənir). 1. çulqa. kəfən. 

1. örtük. yük çarşabı. yaylıq. 1. çətir. baş üsdə gərilib, qar 

yağışdan, gündən yeldən qoruyan nərsə. - çadır çamaq: 

çadır dirəğinin çadırın kəlləsinə dayanmaq üçün oyuq ağac. 1. 

ş. nişadır. 1. - çatır !: < > saçır !. qaçır !. qıcır !. qıyır !. 1. - 

çatır çatır: çatırdamaq səs. qırmaq: çatır çatır çatdamaq. 1. 

çadır. çağaraq ( < çaq. çat). alaçıq. çaqaq. çarqab. ev. 

qara ev. çərkə. ( < kərmək: kəsmək). ayrılmış yer. alaçıq. 

toğur. toğurqanma. qayma. otur. otaq. oba. xeymə. 
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çatma. çataq. çatraq. neçə tikədən qurulan nərsə. 

yamaq. tikə tikə. 1. cirgə. çirqə. 1. çatarlı. uzun. rəsa. 

uca. 1. orqa. orkə. örkə. 1. urçin. ordu. 1. çatı. şatır. səqf. 

atma. örtəm. saqaf. saqaq. saqab. salaç. sarlaq. savan. 

saya. tavan. üçək. tarus. şip. 1. çuvaş. çuvac.  

- böyük çadır: boğmaça. boğça. buğça. bağlı. çarşov. yataq 

bağlısı.  

- böyük çadır içrə qurulan kiçik çadır: tənbük.  

- çadırın qapısı: topuq ( f < > p ) tofuq.  

- kiçik çadır: çağar. çarğa. çərgə. çağra.  

- kiçik çadır: oba.  

- çadırın bağları: bağış. bağdaş.  

- çadır obanın örtüyü, keçəsi: toğurluq. 

çatır çadır. 1. cacır. çaşır. çuvac. çuvaş. yuvac. kərəki. - çadır 

örtüsü: arıq. - çadırın ətəği: sapıq. - çadırın üst yanındaki 

köşələrdən hər biri: uq. - çadırın yanı. hər heyvanın əyəğisi. 

əyə qəmiği. qaburqa. yan: əyəkü. 1. çuvaş.  

- çadır, ordu yeri: orduqah. qurum. xeyməqah. - qara 

qurum: çəngiz xanın dincək ordugası. 

- toplu çadır: ucunda, başında topu, yuvarlağı olan. 
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çatıra  çadıra. - məqnəli çadıra: burka. bürkə. 

çatıra  çadıra. çatra. çadır ( < çat).  

çatıran  gətirən. əkidən. götürən. yetirən. ulaşdıran  

çatırdatmaq  çatırdatmaq.1.dişlərini qıcırdatmaq. 1.yıxılmağa, 

qırılmağa, çökməyə üz tutmaq. 

çatırı  çatrıq. ulaşdırı. ulqaşıt. ərşit. vardış. iblağ.  

- götürü çatırı, həml nəql aracları: taşqo. karqo.  

çatırıq  çadırıq ( < çadır: göy üzü). yaşıl göy boya. mis, paxır pası 

rəngi.  

çatırıt  yetirit. ərdirit. ulaştırıt. ulatı. ilətit. daşıt. götürüt. köçürüt. 

köçrüt. köçürmə. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. nəqliyyə. 

nəql aracı.  

çatırqa  çatıtma. ( < çat). kölgəlik. qorulqa.  

çatırma  çattırış. çattırıt. çattırma. çatdırtma. yetirmə. yetişdirmə. 

bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.  

çatırmaq  ( ç < > y ) yatırmaq.  

çatırsa  - qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa 

dəğir.  

çatırtamaq çatırdamaq. çartlamaq. yartlamaq.  

çatırtatmaq çatırdatmaq. - qamçı çatırdatmaq: qamçı çalmaq.  
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çatırtı  - çatırtı çıxararaq: çatır çatır.  

çatısız  1.damsız. səqfsiz. 1.ev eşiksiz. sığıncaqsız.1. 

güvərtəsiz. damsız. - güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük 

yük qayığı: neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq yapılan 

qayıq: bağna. bağnaq. bağanaq > ( b <> m ) mağna. mağnaq. 

mağanaq. (< bağlamaq). böyük sala, salaq, salqa.  

çatış  çataş. çatışma. toqquş. toxuş. toxal. toxaş. döğüş. çataş. 

çatal. cidal. cədəl. savuş. savaş. yarqa. qırgur. qırgür. 

qovqa. qavqa. dartaş. dartış. 1. toxuş. təsadüf. 1. toxuş. 

təsadüm. 1. çatışma. savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. 

qavqa. savaşma.  

- iç çatış: iç savaş. daxili savaş. qardaş savaş. qardaş savaşı.  

çatışı  ulaşı. görüş. qavuş. qovuş. yetişi. mulaqat.  

çatışıq  çatışqın. çalışıqlı. çalışqın. çəlişikli. çəlişgin. uyqaşmaz. 

mütənaqiz.  

çatışıq  kəsişik.  

çatışıqlı  çatqın. çatıq.  

çatışqı  çəlişigi. ixtilaf. antinomi.  

çatışqın  çatışıq. çalışıqlı. çalışqın. çəlişikli. çəlişgin. uyqaşmaz. 

mütənaqiz.  
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çatışma  1.savaşma. vuruşma. uyuşmazlıq. çəlişmə. çətişmə. 

mucadilə. 1.təsadüm. 1. çatış. çataş. toqquş. toxuş. toxal. 

toxaş. döğüş. çataş. çatal. cidal. cədəl. savuş. savaş. 

yarqa. qırgur. qırgür. qovqa. qavqa. dartaş. dartış.  

- birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma yeri: çat - yol çatı. 

- su çatı. 

çatışma  varəstəlik. varıstalıq. varışma. qurtulma. azadəlik.  

çatışmaq  1.çarpmaq. 1.vuruşmaq. 1.uyuşmamaq. 1.zidləşmək. 

çəlişmək. çətişmək. 1.mucadilə edmək. 1.qoşnuşmaq. 

cütləşmək. 1. mültəfit olmaq. 1. yabramaq. abramaq. 

böyümək. yetişmək. 1. yetirmək. olcaqmaq. bolcaqmaq. 

kəfaf vermək. 1. yetmək. yetişmək. ərişmək. varışmaq. 

ulaşmaq. dərk edmək. 1.yetişmək. dayanmaq. yetərli 

olmaq. yetilənmək. kifayətlənmək. - gəlirim, çıxarıma 

dayanır: xərc dəxlim biribirinə uyur.  

çatışmaq 1. çaqışmaq. dərişmək. toplaşmaq. uyquşmaq. 

uyqunlaşmaq. 1. qaçışmaq. cütləşmək. 1. sataşmaq. pis 

davranmaq. yavuzluq edmək. 1. ulaşmaq. görüşmək. 

qavuşmaq. qovuşmaq. yetişmək. mulaqat edmək. 1. 

yüklənmək. arqaşmaq. əkləmək. girmək. - el yükün iyid 
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çatışar, arqaşar. - köməkləşib arabadan yükləri çatışıb, 

arqaşıb daşıdıq.  

çatışmamaq  yetişməmək. əksik gəlmək. kafi olmamaq.  

çatışmayan  boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. çətin. gücünlü. zorunlu. 

toxa.  

çatışmaz  - əksikinləri, çürüklər, çatışmazları ört basırlamaq: 

qalaylamaq. 

çatıştıran  çatışdıran.ilətgən. ulatçı. ilətci. ilətici. çatdıran. yetdirən. 

naqil.  

çatıştırım  çatışdırım. bax > çatışdırma.  

çatıştırış  çatışdırış. bax > çatışdırma.  

çatıştırma  çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. çattırma. çattırış. 

çattırım. daşıma. daşım. daşınış. ilətmə. ilətiş. ilətim. 

ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. 

ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. 

evirim. eviriş. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. 

uğratım. uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, 

nəql, həml edmə. 

çatıştırmaq  çatışdırmaq. 1.dayatmaq. dayıtmaq. yetiştirmək. 

yetərlətmək. yetilətmək. kifayətlətmək. - gəliri, çıxara 
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dayatmaq: xərc dəxli biribirinə uydurmaq. 1.çarpdırmaq. 

1.vuruşdurmaq. 1. qarşılaşdırmaq. çəliştirmək. 

çətişdirmək. 1. mucadiləyə çəkdirmək. 1. qoşnuşdurmaq. 

cütləşdirmək. 1. ilətmək. qılavuzlamaq. başçılamaq. 

götürmək. boyratlıq. rəhbərlik. edmək. 

çatqal  1. təpəli. alanğ. 1. zirvə. dağın çatqal yeri. çatılacaq yer, 

uc. kütəl. təl. 1. yüksək dağlıq bölgə. 1. çatal.  

çatqallaşma  cadalaşma. çəkəçək. çəkələşmə. vuruş savaş. yarqa. 

qavqa. yaxalaşma. dartışma. itələşmə. də'va. qavqa.  

çatqan  çətgən. ovsar. gam. dizgin.  

çatqan  toxucu.  

çatqana  < > çarxana < > çatanaq. tarama. darama. cədvəl. 

müşəbbək.  

çatqas  satqas. məqsəd.  

çatqaşmaq  cədəlləşmək. çəkişbəkişmək. savaşmaq. vuruşmaq. 

uruşmaq. itləşmək. itlələşmək. çəkləşmək. çəkələşmək. 

çəkişmək. yaxalaşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq.  

çatqı  1. seyrək, keçici tikiş. təyəlləmə. dəğəlləmə. kökləmə. 1. 

toxu. nəsc. 1. qarşıt, ayqırı, çapraz bağlama. 1. 

qaşbasdı. başsarıq. alnasarıq.alın bağı. ləçək. 1. iskilet. 
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qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. 1.dəğəl. kökəş. 

kökləmə. ilinti. ilgi.iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. 

seyrək, keçici tikiş. 1.çatbağ. çarpaya. 

- alın çatqısı: alınçək. ləçək. alna bağlanan bağ. qaşbastı.  

- kök yapdal, çatqı, iskilet: qabataslaq. kiçik ayrıntılarına 

toxunmayan, ilkən taslaq, tərh.  

çatqılı  1. qaşbasdılı. ləçəkli. 1. iskiletli.  

çatqılıq  atqılıq. iki ucu birbirinə bağlayan ağac, dəmir.  

çatqın  < > taşqın < > şatqın. 1.dolu. sərşar. xoş. 1. çatışıqlı. 

çatıq. 1. yetişikli. bir yönündən qorunmuş. qorunmuşlu. 

söykənişli.  

çatqınmaq  düçərlənmək. düçarlanmaq. tutulmaq. tutqunmaq. 

yaxalanmaq. mə'ruz qalmaq.  

çatqınmış  düçər. düçar. tutulmuş. tutqun. yaxalanma.  

çatqırmaq  çatdırmaq. əritmək. yetiştirmək. yaşartmaq. yəşərtmək.  

çatla  çatala. çətlə. çatal. əl çubuğu.  

çatlaq  1. çartlaq. yatlaq. yartlaq. yırtlaq. yıtlaq. patlaq. partlaq. 1. 

yarmız. armız. ara. ərik. cırıq. 1. cat < > cak. yırtıq. 

yırmac. yarıq. çatıq. çapıq. çarpıq. atıq. qırıq. düzgün 

olmayan, pürüzlü, boğuq, pozuq, əngəlli, gücünəkli səs. 
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1.çaylaq. çatal quruqlu yırtıcı quş. yarıq. cırıq. gədik. 

çökmə. çökək. dəlik. deşik. - atıq çapıq qab qacaq.  

- bacadan çatlaq axdarmaq: duvarda çatlaq axdarmaq: hər 

nəyi söz eləmək, qurdalamaq. xaşxaş deşələmək, mətələmək, 

bitələmək.  

- çatlaq, yarıq tutturmaq, qapamaq: qapırlamaq. 

qapurlamaq. 

- çatlaq, yarıqları tutturmaq üçün işlənən tikə: qapur. 

qabur. 

- qafa çatlaq: yarı dəli. qudurman. quduman. dəlimsi. abdal.  

- qarın çatlağı: qarın yırtığı.  

çatlaq 1. birləşən iki çayın arasındaki yarıq. delta. yarıq. çək. 

(çatlamaq: çəkəmək. çək gedmək. çəkcəymək: açılmaq). 1. 

cəpi. çatı. aralıq. qıstı. tirmi. damar. çizgi. yarçıq. 1. çat. 

bıçqıl. bıçılqın. bıçılqan. yarıq. qovucuq. kovucuq. 

kovcuq. yırtıq. səkə. sək. 1. çatlav. çatıldu. tümlüq. 

tünlük. dəlik. deşik. pəncərə. yaruq. yaralı. şikaf. şəqqə. 

1. açıq. yırıq. cırıq. yarıq.  

- iki nərsənin arasında olan çatlaq. gəmi qaplamaları arasında 

olan çatlaq: armuz.  
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- qılıfı çatlaq: özündən çıxmış. azqın. - qılıf qoymaq: 

çəkləmək. sınırlamaq. həd qoymaq.  

- qasıq çatlağı: qasıq kəsəli: fətq. 

çatlaqıl  caqçaq < > catcat. çox yırtılmış. yırtıq pırtıq. yırtıq yırtıq. 

parça parça olmuş.  

çatlaqımşı  çılqınsı, dəlirmiş kimi davranış, söyləyiş.  

çatlaqlıq  dəlilik. çılqınlıq.  

çatlama  1. yarılma. qırılma. çıtlama. tuxumun açılması. 1. 

patlama. inficar. 1.dalqaların qıyıda qırılaraq köpürməsi. 

1. ölmə. keçinmə. 1.sıxılma. darılma. dartılma. 1.dəlirmə. 

çılqınma. 1.qısqanma. təhrik olma. qaşınma. 1. çalat. 

çənət. çanat. 1. patlama. çat.  

çatlama  yayılma. ayrılma. inşiqaq.  

çatlamaq  (1 < çat. çatal: çanqal. çatqal. 1 < ( a < > ı ) çıtlamaq. 

açılmaq. cırılmaq. bölünmək. çəkəmək. çək gedmək. 

çəkcəymək. 1. çıltırmaq. partlamaq. qıstı bolmaq. 

yarılmaq. 1. şaqlamaq. bükülmək. yarılmaq. dilinmək. 1. 

yırılmaq. azacıq yarılmaq. aralanmaq. - çiban yırıldı.  

- dodaq çatlamaq: qussələnmək.  
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- daş çatlasa: nə yapılsa. nə olursa. imkanı yox.  

- qasığı çatlamış. 

çatlamaq  1. yarılmaq. qırılmaq. çıtlamaq. tuxumun açılmaq. 1. 

patlamaq. münfəcir olmaq. 1. ölmək. keçinmək. 1. 

sıxılmaq. darılmaq. dartılmaq. 1.dəlirinmək. çılqınmaq. 1. 

qısqanmaq. təhrik olmaq. qaşınmaq. 1. çıtlatmaq. 

qırıqlamaq. 1. patlatmaq. münfəcir edmək. 1. öldürmək. 

keçindirmək. 1. sıxmaq. darıtmaq. 1. dəlirtmək. çılqıtmaq. 

1. qısqandırmaq. təhrik edmək. qaşındırmaq. 1. 

çanğatlamaq. çanatlamaq. çənətləmək. qırmaq.  

- göbəyi çatlamaq: çox korluq çəkmək.  

- alın damarı çatlamaq: ar damarı çatlamaq: uyatın, utancın, 

utanmasın itirmək.  

- uyanc, utanc damarı çatlamaq: üz suyu tökülmmək.  

- göbəyi çatlamaq: çox güclüklə qarşılaşmaq.  

çatlamış  - sulu nərsənin quruduğunda çatlamış durumu: kavqamıq. 

qalğamıq. qaşalmıq. qaçalmıq. - kavqamıq topraq.  

çatlamış  yarılmış. qabuşur. - qabuşur bolmaq: soğuqtan çatlamaq.  

çatlanquc  çatlanquş. yabanı püsdə kökü.  

çatlanquş  çatlanquc. yabanı püsdə kökü.  
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çatlanmaq  çartlamaq. yartlamaq. atmaq. çaçılmaq. saçılmaq. 

sıçramaq.  

çatlaşmaq  1. çalbaşmaq. çırpışmaq. çaqlaşmaq. dağallaşmaq. 

sərtləşmək. dirəşmək. 1. ərərşimək. qatıqlaşmaq.  

çatlatan  (yel. hava) çatladan iti söğuq: ısırıcı. ısırcı. sərt. - qışın 

ısırıcı, iti, şaxda çağı. qışın oğlan çağı. 

çatlatma  səslətmək.  

çatlatmaq  1. ( a < > ı ) çıtlatmaq. 1. qandırmaq. 1. sıçratmaq. 

çaçıratmaq.  

çatlatmaq  qısqandırmaq. təhrik edmək. cicindirmək. cicikdirmək. 

ciciştirmək. qaşındırmaq.  

- düşman çatlatmaq: iyi başarılar əldə edərək, öclünü, 

düşmanı qırsqandırmaq.  

çatlav  çatlaq. yaralı.  

çatlayan  qısqanan. qısqanc. təhrik olan. qaşınan. cicikli.  

çatlı  1. ünlü. tanınmış. 1. çatlmış. bağlı. sarılmış. dolağlı. 

dolanmış. 1. gözü qara. cəsur.  

çatlı  qatlı. çatlı. dərəcəli. dərcəli. aşamalı. basalı. basaqlı. 

çatma  1.iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. çatı. 

1.kəsişmə. təqatö'. tutturma. kökləmə. tutuşturu. ilişdiri. 
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1.koma. külbə. 1.örtü. pənahqah. 1. bağlı. 1. çatam. 

herəm. piramid. 1. iskilə - çatma (iskilə) yapmaq üçün 

duvarda açılan dəliklər: qaraçalı dəliği.  

- qaraçatma: qaraqatma. 1. hindi. hunduşqa. həştərxan. 1. 

yapışqan ot çeşiti. 1. qara çəkirgə çeşiti.  

- dərmə çatma: çərdən çöpdən. əsgi püsgü.  

- dərmə çatma: dəğərsiz. yavalac.  

- dərmə çatma: düzənsiz bir durumda. qaydasız. 

- alın çatmaq: qızıqmaq.  

- alnını çatmaq: qaşların çattırmaq.  

- ələ çatan: ələ qavuşan.  

- gəlib çatma: hilul.  

- indi bayaxki sözə çatdın: gəldin. yetdin.  

- dərmə çatma: yavalaquc yavalaqoz. yavalac. dəğərsiz.  

- önü açıq çuxa ( < çulqa), çatma: dolama.  

- tər tələsik, dərmə çatma yapılan iş: gecəqondu.  

- dərmə çatma, çalı çırpıdan yapılmış, koma, külbə: çur. 

çör. 

çatma 1. çadır. çataq. çatraq. neçə tikədən qurulan nərsə. 

yamaq. tikə tikə. 1. çarpma. sədmə. vurma. - gəmi 
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sədmiyə uğradi. - görüm səni sədmiyə uğrayasın. 1. çataq. 

nayiliyyət. 1. çatı. iskilet. kərəki. 1. üstü qapalı. önü açıq 

sundurma.  

çatmaq  1. iskilet qurmaq. çatılamaq. 1. çaprazlamaq. 

kəsiştirmək. qət' edmək. tutturmaq. kökləmək. 

tutuşturmaq. ilişdirmək. 1. komalamaq. bağlamaq. 

yükləmək. 1. çatıqlamaq. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

1. uğramaq. raslamaq. mə'ruz qalmaq. - bu sonuca 

çatdıq. 1.gətirmək. ulaşmaq. yetmək. ərişmək. cəlb 

olmaq. 1.ulaşmaq. vəsl olmaq. 1.yetinmək. görmək. iktifa 

edmək. 1.uğramaq. raslamaq. düşmək. varmaq. barmaq. 

ulaşmaq. sevq olmaq. göndərilmək. 1. enmək. yenmək. 

gəlmək. düşmək. - onlardan, sav xəbər enməmiş hələ. 1. 

əkmək. yetmək. ərmək. ərişmək. barmaq. varmaq. nail, 

müvəffəq olmaq. 1. görmək. uğramaq. yetinmək. iktifa 

edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq.islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. 

təyərləmək. qavramaq. baxmaq. aydınlanmaq. anlamaq. 

dərk edmək. 1. görmək. yetişmək. nail olmaq. - 

susamıyan suyu görməz. 1. ilmək. iləmək. raslamaq. 
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təsadüfləmək. 1. yoluxmaq. yolxuşmaq. yolğuşmaq. 

ulqaşmaq. ulaşmaq.  

- istəyinə düşdünmü.  

- gücü çatmaq: əldən gəlmək.  

- qaş çatmaq, düğünləmək: qaşqaratmaq.  

- bəklənmədik, gözlənmədik yerdən gəlmək, çatmaq: yox 

yerdən tapılmaq. göydən düşmək. göydən sələylə enmək.  

- gəlib çatmaq: qapıya dayanmaq. çox yaxına gəlmək.  

- gücü, iqtidarı çatmaq: əldən gəlmək. - əlindən gəlmir. - 

kimin əlindən gəlir.  

- qaş çatmaq: hirslənmək.  

- qaşlarını çatmaq: öfgəli bir durum almaq.  

- nərsiyə çatmaq, gəlmək, sonuclanmaq, yetişmək.  

çatmaq  1. qarşılaşmaq. toxunmaq. çarpmaq. 1. parçaları 

birikdirmək, tutuşdurmaq, bağlamaq, baş başa qoymaq, 

çıtmaq, kitəmək, düğünləmək, düğünləmək, tikmək, 

örtmək. { # çapmaq. kovşamaq: qovşurmaq. qazmaq. 

oymaq. açmaq}. 1. buruşdurmaq. qırışdırmaq. büzmək 

(qaşları). 1. döymək. dəğmək. 1. toxuşmaq. ərmək. irmək. 

irişiv. yetməkölgəşiv. birləşmək. qovuşmaq. yığışmaq. 1. 
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( ç < > q ). qatmaq. 1. qatmaq. yükləmək. qoymaq. 

yığmaq. - uşağı evə çat. yükü çat. 1. becərtmək. 

yetişdirmək. - davar çatmaq. - qoğun çatmaq. - ordulanıb 

yüksək dağı, oğlaq çatan: yüksək dağlarda yer alıb, keçi 

bəsləyən. 1. yetişmək. dəğmək. ərişmək. yetmək. 1. 

çətmək. ( y < > ç ) yetmək. əmrülmək. müvəffəq olmaq. - 

ağır ayağ əmrüldü. 1. dəğmək. yetmək. 1. ərəzmək. 

yetişmək. 1. tükəmək. yetmək. görmək. kafo olmaq. - aş 

qamuğqa tükədi: yemək hamıya çatdı. - bu az çağ, tamam 

işlərimizi tükəməz. 1. yetmək. haqlamaq. 1. qorımaq. 

görmək. yetmək. kifayət edmək. idarə edmək. kafi 

olmaq. vəfa edmək. - bu para xərcimizi qorımaz. 1. tutmaq. 

ərişmək. irişmək. - ərişir qonağına asta gedən (qonağ: 

məqsəd. mənzil). - bu taxcaya əlin irişirmi: boyun çatırmı. 1. 

uçmaq. saldırmaq. 1. ulaşmaq. yetmək. raslamaq. 

ilişmək. yetişmək. ulurmaq. vasil olmaq. vəsl olmaq.  

- qaş çatmaq: qaş gözsünmək: qapsunmaq. qapusluq, 

əbusluq edmək.  

- gedib çatan: varan. ərən. vasil, nayil olan. - istəyinə varan. - 

sevişinə varan: sevgilinə çatan. 
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çatmaqaş  bitişik qaş.  

çatmalıq  çatışan iki nərsənin arasına qoyulan, qorucu nərsə. 

timpon. tampon 

çatmama  arzuna çatmama: arzusu gözündə qalma. düş qırıqlığı. 

çatman  ad. çadır.  

çatmaz  1. qısıq. yetməz. - bu işdə çox qısıqlar (çatmaz. yetməz) 

görünür. - işin qısığın (çatmazın. yetməzin) çıxarmalıyıq. - hər 

nəyin qısığın (çatmazın. yetməzin) çıxarıb, aradan 

qaldırmalıyıq. - sizin yaşamda çatmaz (qısıq. yetməz) nə var 

ki. 1. işlərində qıssa gələn. işini bitirməyən. 1. kal. 

qanmaz.  

çatmaz  çatarsız. yetərsiz. yetməz. yetişməz. ğeyri kafi.  

- atdıya çatmaz yayaq, bu dosluğu sən bırax.  

çatmazlıqlar  çətinliklər. qatınqışlar. məşəqqat.  

çatmır  - bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır.  

çatmış  1. düçar. düşmək durumu. düşmüş. ulaşmış. varmış. 

düşgün. mübtəla. giriftar. 1. əmrən. əmə. imə. himə. kökə 

iyə olan kimsə. ərmin. ərgin. yetmiş. vurqun. 1. varısta > 

varəstə. varmış. qurtulmuş. azadə. yetim. yetmiş. 
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ilqəmiş. ilərmiş. tanrıya varmış. ərən. varan. 1. olqun. 

yollu. ərgin. ərən. xoşbəx.  

çatmış  yanığ. yetmiş.  

çatnışım  çatnışış. çatnışıt. çatnışma. çapnışma. çapnışım. 

çapnışış. çapnışıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). 

gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. yetnişmə. yetnişim. 

yetnişiş. yetnişit. ulnaşma. ulnaşım. ulnaşış. ulnaşıt. 

varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. barnaşma. 

barnaşım. barnaşış. barnaşıt. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit. qaynaşma. qaynaşım. 

qaynaşış. qaynaşıt. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. 

qovnaşıt. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. 

tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. bitnişim. bitnişit. 

vəsl, müttəsil olnuşma.  

çatnışış  bax > çatnışma.  

çatnışıt  bax > çatnışma.  

çatnışma  çatnışım. çatnışış. çatnışıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). calnaşma. calnaşış. çapnışma. çapnışım. 

çapnışış. çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. 

sapnışma. sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. 

qaynaşıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 

qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 

qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

çator çador (fars). < çadır < çat.  

çatorşəb çadorşəb (fars). < çarşov. miz örtüsü. şarşo. pərdə.  

çatpa  kədxudanın, ırmaq, çəşmə sularının yollarını qazmağa 

gedməyən kimsələrdən aldığı tutu.  

çatpat  biraz.  
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çatra patra  tanışlığın, bilməyin az olmasını çatdıran söz. - ingilizcəni 

çatra patra bilirəm.  

çatra  1.çadra.sar > çar. çarşav. 1.çatu. çatmal. qatmal. 

nərdüvan. bartıvan. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. 

basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq. 

çatra  çadra. çarqab. başörtü.  

- çatra patra: lala pitik. yalan yalnış. - ingilizcəni çala patra 

qonuşur. 

çatraq  (çartaq). 1. tarım. darım. günbəd. qubbə. göy. 1. çatma. 

çadır. çataq. neçə tikədən qurulan nərsə. yamaq. tikə 

tikə.  

çatraq  1.> çardaq. talvar. dalvar ( > təlvar) dallarla üstü örtülü, 

yanları açıq yer. 1. > çarrah. dördyol. dörd yolun 

birləşdiyi yer.  

çatralı  - başı örtülü, çadralı qız, qadın: qapalı.  

çatranlıq  çatrıqanlıq. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. 

iləticilik. ilətgənlik. yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. 

ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

çatrapatra  çalapərtik. bir dili yalan yalnış qonuşma.  

çatras  çapraz. çarpaz. haçavarı. haçvarı.  
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çatrat  çardaq. dam. çatı. çatılmış neçə nərsədən oluşan örtü. 

sarlaq. şatır (çatır). üçək. çətir. öqüzə. səqf.  

çatrıq  1. qovşaq. kəsisik. 1. kəsişik. xərək iskilet. qaraçav: 

qaraçıv. xərçub. pay bəst. sarmaşık.  

çatrıq  çatırı. ulaşdırı. ulqaşıt. ərşit. vardış. iblağ.  

çatrıqanlıq  çatranlıq. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. 

ilətgənlik. yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. ağdaranlıq. 

axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

çatruq  çarvuğ > çahar mix - çarvuğa, çatruğa çəkmək: xaça 

gərmək.  

çatsız  yetsiz. yatsız. yadsız. haqsız. - öz yurdumda çatsız 

qaldım.  

çatşaq  qabcaq. qovşaq. çatar. neçə yolun, qolun birbirinə 

qavuştuğu yer.  

çatta  çadda. çata. cada. 1. (havanın). boran. tupan. tufan. 1. 

dəyçur. toplanğ.  

çattadan  - gəlin bağrı çatdadan: qaynana. qeynana.  

çattaq çatdaq. bax > çataq.  

çattı  - doğaüstü yollar yaratdı, olunmasın sonuca çatdı. 

(doğaüstü: xariqüladə).  
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çattıq  - azda olsa, əlindən gəldiyi, gücü çatdığı, yettiyi qədər: 

qarınca qararınca.  

çattıramamaq  çatdıramamaq. tutuzduramamaq. nayil olamamaq. 

yıxılmaq. sınmaq.  

çattıran  çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. əkidən. götürən. götürgən. 

götürcü. köçürən. köçürgən. köçürücü. axıtan. axıtqan. 

axıtıcı. içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. çəkici. 

çəkən.çəkirgən. geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. 

əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. 

aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. 

sürütən. sürütgən. sürütücü.  

çattıran çatdıran. dəgirən. əriştirən. bitirən.  

çattırı  irtiş. yetşiri. ulaşı. bulduri. göndəri. götüri. nəql. isal.  

çattırıcı  çatdırıcı. bax > çatdıran.  

çattırılmış çatdırılmış. ərsə. iris. ( < ərdirmək). ( > irs). sovğa. 

gətirilmiş. bağlanmış.  
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çattırım  çattırma. çattırış. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. 

daşıma. daşım. daşınış. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. 

ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. ibermə. 

iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. 

eviriş. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

çattırış  çatdırış.çatdırma. çattırma. çattırım. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çatırma. çattırıt. çattırma. çatdırtma. daşıma. 

daşım. daşınış. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. ibermə. iberim. iberiş. 

ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. eviriş. yollama. 

yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. 

qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml edmə.savqa. savqıt 

( < savmaq: yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. 

yollayış. göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. 

ərsətiş. əriştiriş. düşürmə. düşürüş. vardırış. vardırma. 

bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma. yetirmə. 

yetişdirmə. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə. 

çattırış çatdırış. yetdiriş. toquş. toxnaq.  
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çattırıt  çatırma. çattırış. çattırma. çatdırtma. yetirmə. yetişdirmə. 

bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.  

çattırqan  çatdırqan. bax > çatdıran.  

çattırma  çatdırma. çatdırış. çatırma. çattırış. çattırım. çattırıt. 

çatdırtma. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. yetirmə. 

yetişdirmə. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə. daşıma. 

daşım. daşınış. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. ibermə. iberim. iberiş. 

ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. eviriş. yollama. 

yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. 

qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml edmə. savqa. savqıt 

( < savmaq: yollamaq). sovqatış. sovq ediş. yollama. 

yollayış. göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. 

ərsətiş. əriştiriş. düşürmə. düşürüş. vardırış. vardırma. 

bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma.  

çattırma  ilinti. ilişdirmə. tutturma. çapştırı. iki tikəni birbirinə 

yapışdırma.  

çattırmaq  çatdırmaq. çatqırmaq. 1.əritmək. yetiştirmək. yaşartmaq. 

yəşərtmək. ilətmək. - bilgi ilətmək, çatdırmaq: sav 

keçirmək. 1.əriştirmək. 1.əriştirmək. gətirtmək. 
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ulaşdırmaq. yetdirmək. yetiştirmək. cəlb etdirmək. 

girdirtmək. varışdırmaq. hasil etdirmək.  

- düşəverə yolu başa çatdırdıq: yıxıla qalxa, çətinliklə. 

çattırmaq  uğratmaq. vardırmaq. ilişdirmək. - ora gedən olsa bizədə 

uğratın. - oracan gəttid, yalnız sizə uğratamadıq.  

çattırmaq çatdırmaq. 1. amurtmaq. yamırtmaq. yatışdırmaq. 

dindirmək. toxdatmaq. 1. aparmaq. götürmək. ilətmək. 1. 

barturmaq. vardırmaq. tuşqırmaq. daşqırmaq. yetdirmək. 

ulatmaq. uzatmaq. üsürmək. uçurmaq. qalxıtmaq. - 

göylərə üsən ahım. - onu evə bartur. - kağızı bartur. - bunu 

atova bartur. 1. əriştirmək: iriştirmək. ilədmək. aqtarmaq. 

axdarmaq. axıtmaq. yetirmək. yetişdirmək. ərtirmək. 

ərdirmək. nayil olmaq. iləmək. ilişdirmək. yığmaq. 

toplamaq. vardırmaq. yetişdirmək. tuyurmaq. duyurmaq. 

eşitdiirmək. - söylədiyizi duyurmalısız. - bunu kimsəyə 

duyurmayın.  

- tələsik çatdırmaq: qoşdırmaq. tizik yeritmək. ivdirmək.  

- tanrı istəklərivə iriştirsin.  

- sənin qoşuğuva ərdirəmədim: sənin vüsalına nayil olmadım. 

- bu parçaları ilib, torba tikin.  
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- ilməklənin əyləşin.  

- qoxu ilədi onun burnuna.  

çattırtma  çatdırtma. çatırma. çattırış. çattırıt. çattırma. yetirmə. 

yetişdirmə. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.  

çatu  1. çatra. çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. basqıc. 

basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. 

daraq. 1. çatra. yaşın. pərdə. gərki. kərəki. tutaq. 1. çata. 

çam. çal. çat. qam. 1.büyü. ovsun. sehr. 1. qaman. qamçı. 

şaman. çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. büyüçü. 

ovsunçu. sehirçi. 1. çatı. ip. qatma. dara çəkmə, asma 

ipi.  

çatuc  qaman. qamçı. şaman. çaman. çalan. çat. çatac. çata. 

çatu. çam. çal. çat. qam. büyüçü. ovsunçu. sehirçi. 

çatuq  1. bıçaq sapı yapılan, bir ağaç türü. 1. toplanmış. 

toplanma. 1. nərsənin çatdığını, yetdiyini, olduğunu 

göstərən im, him, nişan. cadu çubuğu.  

çatuq  şato. köşg. kuşq. qəsr. kasıl.  

çatulamaq  çatılamaq. dara çəkmək. asmaq.  
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çatur  alıcı. ayağlı. canlı. cəld. cıvrıq. çalışqan. çevik. diri baş. 

əli iti. əlli ayağlı. işdək. işlək. işgüzər. qıvraq. qoçaq. 

oynağan. tetik. yavuz. yüngül.  

çatyaqa  çatyaxa. həfyəxə.  

çav çuv  çap çup. yap yup cıvıltı.  

çav  1. sav. ün. səs. çağ. 1. bir para yekəbaş heyvanların 

ərkəklik yaraqı.  

- qaraçav: yoğun, dayanıqlı ip.  

çav  cav. 1. yağı. düşman. 1. səs. söz. sav. sora. sorağ. 

yayın. xəbər. 1. sav. çoğ. çabqa. avaz. şan. ün. şöhrət. 

çoğu. şavı. şavlıq. - çavlı: adlı sanlı. - çav tutmaq: ün 

qazanmaq. 1. söz. söz sav. 1. yüksək səs. səs. - çavlab 

çavlab: çatır çatır yanmaq. 1. xəbər. 1. çavğın. ərkəklik ayqıtı 

(aləti). sik. 1. şayiə. - çav çaldırmaq: çav salmaq. şayiə 

çıxarmaq. - çav düşmək: şayi olmaq. 1. göstəriş. duyuru. 

bildiri. yansıma. 1. şöhrət. an. səs. - yazsın çavın boyunğa: 

yaysın səsin ellərə.  

çava  dəlikanlılara verilən adlardan·.  

çava  kava. çova. kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.  
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çavaq  çapaq. balıq. - qanlıçavaq: qanlıçapaq. ala bənəkli balıq 

çeşiti.  

çavaq  çavuq. çapıq. qamçı. çalınmış, toxunmuş çalma ayqıtı. 

şallaq.  

çavalatmaq  (ç < > s ) savalatmaq ( < sav: söz. danşıq). gənğəşləmək. 

məsləhət vermək.  

çavar  çağar. kavar. ana qoldan, arxdan ayrılan qol.  

çavarlıq  odunluq.  

çavçaq  çayın enginlərə, dərələrə doğru tökülüb axması.  

çavçı  1. suçi. qılavuz. başçı. 1. ortancı. dəllal. 1. daban. ökcə.  

çavı  çaqu. savı. qəzetə. jurnal.  

çavıq  qamçının uc tellər.  

çavıqmaq  1. cavıqmaq. çavlanmaq. savlanmaq. adlanmaq. 

ünlənmək. şöhrətlənmək. - ər cavıqdı. 1. adlanmaq. 

adsınmaq. 

çavıl  çavlı. od yaxılan yemiş qabuqu.  

çavıla  çavla. çovla. cola. qavıla. qavla. qatıla. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  

çavıla  çənbər. sini. girdə çevrəli olan hər bir nərsə. çuval. çəkə.  
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çavımaq  1. çağır bağırlamaq. çovlamaq. 1. çuğullulamaq.  

çavır edmək  carlamaq. çağırmaq. səslənmək.  

çavırçı başı  quşçu başı.  

çavırmaq  çevirmək. çağırmaq. geri çevirmək. geri çönməsini istəmək. 

(# savırmaq).  

çavış  savış. xəbər 

çavış  tavuş. tavış. tapuş. 1. duyuş. duyqu. 1. sezgi. hiss. 

ehsas. 1. qımıldanma. 1. səs.  

çavıt  çevirmə. qapıt. duvar.  

çavıt  kavıt. çava. kava. çova. kova. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.  

çavız  savız. xəbərlər. əxbar.  

çavqa  ləş qarqası. əkin qarqası.  

- çavqa ortunqanca: qalabalıq. tıqlım tıqlım. pək çox.  

çavqan  çalan. çağçı. çayan. çalan. əğərəb.  

çavqaş  çavğaş. adalan. adaldı. adalır. adalmış. adanır. adı 

anılan. adı duyulan. adın. adıqdı. adıqlı. adıvar. anğın. 

anılan. anlı. anğın. sanlı. tanınan. tanınmış. ünəl. ünal. 

ünlü. yergin. göstərişli. məşhur. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3306 

çavqın  1. çovqun. qığocılğım: tamu odunun çavqını. 1. çubuk 

çubuklamaq. sopalamaq.  

çavqın çavğın. çavun. çovğun. çox yağmırlı. yelli hava.  

çavqut  şavqüt. kas. mahiçə.  

çavla  çavıla. çovla. cola. qavıla. qavla. qatıla. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  

çavlaq  çağlayan. şəlalə.  

çavlamaq  1. ( c. ç < > s ) savlamaq. dəhləmək. gənğəşmək. 

məsləhətləşmək. məşvərətləşmək. şura qurmaq. istişarə 

edmək. 1. yaymaq. savlamaq. xəbərləmək. pəxşləmək. 

nəşrləmək. e'lanlamaq. e'lam edmək. 1. carlamaq. 

bağırmaq. 1. çubuk çubuklamaq. sopalamaq.  

çavlamaq  savlamaq. savalamaq. xəbər vermək. xəbərdar edmək.  

çavlan  çağlan. çağlayan. çağlar. çavlar. çağla. çağlağan. 

şarlağan. şəlalə. çağlıyan. gurlayıq. suyun yüksəkdən 

köpürüp, şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması.  

çavlan  çağlayan.  

çavlanmaq  adlanmaq.  

çavlanmaq  sanlanmaq. şöhrətlənmək. ünlənmək. ün yiyəsi olmaq.  
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çavlar  çağlar. çağla. çağlağan. şarlağan. şəlalə. çağlıyan. 

çavlan. gurlayıq. suyun yüksəkdən köpürüp, şarıldayıb, iti iti 

çarparaq, çağıldayaraq axması.  

çavlay  çavlı ay.  

çavlı  1. çavlım. savlı. ünlü. adlı. adlım. məşhur. 1. ava 

alışdırılmamış doğan yavrusu. 1. çavıl. od yaxılan yemiş 

qabuqu. 1. doğan yavrusu. doğana.  

çavlı  savlı. savalı. xəbərli. xəbərdar.  

çavlıq  nəvənin nəvəsi. nəbirə.  

çavluq  torun. törə. nəvə. nəbirə.  

çavmaq  1. saplamaq. sapalamaq. sopalamaq. çıpmaq. vurmaq. 

çıpmaq. 1. çaşmaq. sapmaq. savmaq. 1. yanmaq. pişmək. 

qızışmaq. qızqınlığın yayılması. göynəmək.  

çavmaq  çavlanıb, savlanmaq. adalanmaq. adlanmaq. tanınmaq. 

adlın olmaq.  

çavmaq  çıtlamaq. çavmaq. çağmaq, çaxmaq. - gün çıtlamaq.  

çavra  çavra. dövrə. yörə. iləy. ilgəy. 

çavraq  şavraq. qoyu qıri rəng.  

çavruq  çəvrük. çevrinti. qısra. girdab.  
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çavsal  qarsal. qasal. qapsal. daşqa təkərləri arasında olan 

çubuqlar.  

çavsalaq  kavsalaq. qapsalaq. qapsa. qıt başlı. qıt ağıllı. qanmaz. 

qıtqafa. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. bilməz. 

bilməyən. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qaqlaq. 

kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. 

ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir 

konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. 

anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. 

qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. korsan(< kor). gözü 

bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanğırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. qanğırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yayan. 

cahil. 

çavşaq  çərən. çalışma. çalşıqma. ictihad. mücahidə.  

çavşaqmaq  çərənmək. çalışmaq. çalşıqmaq. ictihad edmək. 

mücahidə edmək.  

çavşalmaq  şavşalmaq. sakinləşmək. durqunlaşmaq. dinmək. 

kəsilmək.  
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çavşaltmaq  şavşaltmaq. sakinləşdirmək. durqunlaştırmaq. 

dindirmək. kəsmək.  

çavşır  çağşır. çavşır. yüksək boylu, sərt gövdəli bitgi.  

çavtur çavdur. şanlı. ürzəli. söz yiyəsi. səfli.  

çavturmaq çavdurmaq. sinəmək. əsnəmək. kişnəmək.  

çavu çava  gürültü patırtı.  

çavu  çığırtı. bağırma. çovqa. gürültü. qarışıqlıq. patırtı.  

- yavuqa aldarmaq: gürültü patırtı çıxarmaq.  

- çavumaq: bağırmaq. çığırtı edmək.  

çavuq  çavaq. çapıq. qamçı. çalınmış, toxunmuş çalma ayqıtı. 

şallaq.  

çavuqlamaq  çabuqlamaq. qoşmaq.  

çavul  1. bərfək. noyzi. 1. yığın. yığıntı. dağ yamaclarına yığılı 

daşlar. buzultaşları.  

çavultur çavuldur. oğuzlar‟ın üçoq qolundan bir türk boyunun 

adıdır.  

çavun  çağun. bir para yekəbaş heyvanların ərkəklik 

yaraqından, dərisindən yapılan qırbac, şallaq.  

çavun  çovun. çoğun. 1. irmaq. çay. irmaq. 1. sel. 1. dərə. 1. qar 

yağış fırtınası. çapqun. çovun. güclü yellə yağan qar 
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yağmır. 1. çovun. çoğun. çovğun. çox yağmırlı. yelli hava. 

toran. bulğan. yağıntı. yağış. - sabançı cavun dilər, covlaşı 

xoraxlıx dilər \\ əkünink də (ikiisinində) qismətin bir xan - allah 

duyar: əkinçi yağış istər. yolağcı qurağlığ. tanrıdır hərəsinin 

buyruğun, qismətin verən. (saba: əkinçi 1. səpənçi. tuxum 

səpən. 1. saban: xış. yeri xışlayan dəmir). 1. doğşan balası.  

çavunt  ün. ünlü. sanlı. şöhrətli.  

çavurmaq  çevirmək. 1. yuşanmaq. initaf edmək. 1. devirmək. 

döndərmək.  

çavurtqa  çəkirgə. çıqradka. cırad.  

çavurtmaq  çevirtmək. çevrələmək. quşatmaq. əhatə edmək. 

mahasirə edmək.  

çavuş  (1. < çav: söz. xəbər. 1. < kov. kovçu: axdaran). 1. çuvaş. 

çavçı. carçı. öncül. öncü. xəbərçi. axdaran. avantqard. sırada 

birinci. bilgi verən. bilgi götürən. bilgi dağıdan. 1. ( < sav. 

çav ). çavış: pıçı - pıçı. mışı mışı. çal çap. çal çıp. çal çav. çal 

sav. çal çağır. - çavış çavış: çavlab çavlab: çatır - çatır 

yanmaq. 1. başçı. yasavul. sərhəng. 1. çavuş. qoşun 

qollarını düzənləyən.  
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çavuş  1. kərvan öncüsü. 1. serjan. yavər. 1. onbaşıdan üstək 

qonam, dərəcə. 1. mübsir. - kilas çavuşu. 1. nəzarətçi. - 

yol, yapı çavuşu. 1. carçı. 1. savuş. savıc. savçı. caylaq. 

carlaq. çaylaq. muştuluqçu. müjdəçi. 1. carçı. duyurucu. 

duyrucu. duyraçı. e'lançı. bildirən. açıqlayan. 1. casus. 

qaraqulaq. güdücü. qulaqçı. xəfiyyə. xəbərçi. - qara 

çavuş: üzüm türü. 1. savuş. sav. car. xəbər. duyduq.  

- çavuş oxu: yarışda, ilk atılan ox, edilən od. 

- başçavuş: başəfəndi. başqardiyən. başnigəhban. 

- ardalı çavuş: əlində uzun dəğnəkli çavuş. 

- üstçavuşdan sonra olan qonum, dərəcə: astsubay 

başçavuş.  

- başçavuş: astsubay. üstçavuşdan sonra olan qonum, 

dərəcə. 

çavuşquşu  çavuşkuşu.hüdhüd. ibibik. daraqlı.  

çavuşlamaq  savuşlamaq. savamaq. sezdirmək. duyurmaq. 

duyqurmaq. duyqatmaq. dinərtmək. dinlətmək. 

aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. e'lan, istehzar, ittila', 

e'lam edmək, vermək. bildirmək. açıqlatmaq. anlatmaq. 

bəlirtmək. xəbərləmək. hiss etdirmək. məhsüslatmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3312 

çavuşlanılmaq  savlanılmaq. savuşlanılmaq. sezinilmək. eşitilmək. 

istehzar, ittila', e'lan, e'lam olunmaq, verilmək. bildirilmək. 

bilginilmək. bəllənilmək. xəbərlənilmək. öğrənilmək.  

çavut  1. çəvit. çəvirmə. çevirmə. 1. həvalə. 1. çevrə. dövrə bər. 

dövr. 1. pərdə. 1. duvar, sütun.  

çavut  çapıt. 1.avlunun çevrə duvarı. 1. əlbezi. yağlıq. yaylıq. 

hovlə.əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. 

silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən 

bez. alqara. əlqərə. əlsiləc. qolsiləc.  

çavutur çavudur. iyi ünə, şöhrətə iyə.  

çay  ( < çaylanmaq. çağlanmaq. (çay, çağ sözündə qımıl, hərəkət, 

yer dəğişmək, yenmək qalxmalıq var: caylanmaq. aytlav çalav 

). 1. çavun. çovun. çoğun. çovğun. çox yağmırlı. yelli hava. 

toran. bulğan. yağıntı. yağış. 1. dərə. yol. xana. 1. say. su 

yolu. dərya. arna. örüs. irmaq. 1. yol. yırğa yolu. yırza. özən. 

1. içməli çay. - çay pulu: saylıq. sılağ. hörmət. üstüv (artıq). 

atım. bağış. 1. bir göldən axan suyu götürən yol. ırmaq. 

arx. ayağ. ırmağa tökülən axara deyilir. ırmaq. su. oz. 

dərə. dərya. çaydan böyügünə, doğrudan doğruya dənizə 

tökülən suya ırmaq denir. çaydan kiçiyinə üzən, su söylənir. 
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çağ çağ axan durqun, axıb həm duran böyük suya dərə, 

dərya denir.  

- ırmaq, çay içində, gəminin yolun qapıyan böyük qaya, 

daş: dəmir qapı. - arazın dəmir qapıları.  

- bu ölkənin suları çoxdur.  

- bir çayın dərin olan orta yeri: daban.  

- çayın, suyun dayaz, gödək yeri: sığlıq. sığlığ. - ırmağın 

orası sığlıqdır, keçid verir.  

- çay takımı.  

- ırmaq ağzının bir az açıq yerində qumdan qurulan topar 

sədd: topuq. - çay topuğu.  

- kalmuq şay: süt, duz, tərəyağı, qarabibər qatılaraq içinlən bir 

tür çay.  

çay  1. ırmaq. - daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, 

yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. 

qığış. qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz 

gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. suy. 

suyuq. axarsu. ırmaq. suyar.  

- çay yatağının dik bölümlərində, suyun iti axtığı yer: 

çağlarca. 
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- kiçik çay gəmisi: çam. 

- kiçik çay savaş gəmisi: çamlıca.  

- çay qoy: süz. 

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 

tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz. 

- bir gözü ayda, bir gözü çayda: şaşı, şaşa, gənğ qalmaq.  

- çay ağzı: boğaz. 

- çay pulu: yamağı. sovğa. şaydana. qulluqçuya verilən 

sovğa.  

- çay daşıyla, çaş quşu vurmaq: gördüyü işlə, gedərin 

(xərcin) çıxarmaq.  

- çayı keçirib, dərədə boğulmaq: böyük soruları savıb, kiçik 

soruda taxılıb qalmaq.  

- çay dəmləməlik: çaylıq.  

- tüklü, ağ yapraqlı çaylıq bitgi: qarağan.  

- çay pulu: diş payı. şaydana. 

- dənizi keçib, çayda boğulmaq: ağır soar çözüb, 

yüngülündə qalmaq. 

- gölə axan ırmaq, çay: göl başı. gələgən. 

- iti axıntılı çay: dəli ırmaq.  
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- çayın daşlıq yatağı: qaqralıq. qayalıq.  

- çayların, ırmaqların, axar suların iti, çalaq axan yeri: ivinti 

yeri. 

- qalx ged çayı: qax ged çayı: qonağa, görüş bitməsini 

andıran çay.  

- sevgi, coşun çaydan, bərkiliyin dağdan, dərinliyin dənizdən 

alır.  

çay  1. yul. yol. qaynaq. pınar. su pınarı, qaynağı, qözü. 1. 

say. irmaq. çavun. çovun. ağuz. axar su. arğa. arğav. 

talab. dalab. dalat. dalmalı yer. hovuz. göl.  

- iki çayın birbirinə qoyulduğu yer: iltiqa. qoyar.  

- çay ırmaq suyi: bulğan.  

çayan  1. z < > y < > q ) çazan. çağan. əğrəb. 1. dövülməmiş, 

tökmə demir. 1. işlənmemiş xam dəmir. 1. çağan. 

sananıq. əğri quyruq. əğərəb.  

çayçı  çayxana. çayevi. qəhvə. qəhvəxana.  

çaydanlıq  çaylıq.  

çaydırmaq  çaydırmaq. tutturmaq. qardaqlamaq. - bu ip, iş çətin 

qardaqlana.  

çayevi  çayxana. çayçı. qəhvə. qəhvəxana.  
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çayır  çəmən. - çayır çəmən: otlağ. - çayır pəniri: duzsuz, taza 

pənir. - çayırgözəli: buğdaysı bir çayır otu. - çayırquşu: 

tarlaquşu. toyğar.  

- cayır cayır: 1. sürəkli. sürətli. 1. iti. yeyin. 

- çayırlarda bitən bir bitgi: qarqagüllü.  

- qaraçayır: əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi 

yetişilən bitgi.  

çayır 1. boz. çöl. bayır. boztoğay: çayır quşu. 1. ot: çüşək. 1. 

otlağ. otluq. 1. tala. dala. otlağ. otluq. 1. sağız. avlaq. qır. 

ova. açıq yer. biçənçlik. çimən. çallıq. ot biçiləcək yer. 

otlav. otlav yer. mərtə'. otlağ. qırdış. otlağ. sürülməmiş 

topraq. qırtış. çimən. - çayır quşu. qərgə çıpçıq. toyqar. - 

çayır quşu: tarla quşu. töppəli çıpçıq.  

- çayır quşunun böyük çeşiti: turğar. tuyğayın çeşiti. 

- aqqan çayır: narat çayır: rezin. reçinə.  

- çayır betli: pambığ.  

- çayır yol: asfalt yol.  

çayırlamaq  otlatmaq.  

çayırlatmaq  otlatmaq 

çayırlı  örüşlü. otlu.  
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çayırlıq  - dağ ətəklərindəki çayırlıq yer: kav. kağ.  

çayqa  yayaq. yayqa.altı düz, kiçik savaş gəmisi.  

çayqalamaq  yayqalamaq.  

çayqalanmaq  çalqalanmaq. sallamaq.  

- yav çayqa: yayıqta yağ yapmaq.  

çayqalmaq  1. çalqalmaq. çalqanmaq. çalxalanmaq. təprəşinmək. 

yalxanmaq. 1. çalqanmaq. dalqanmaq. 1. sərilmək. 

əsrümək. əsrimək. yalpalamaq. yelpəlmək. yelpiklənmək. 

düşəyazmaq. yıxılayazmaq. qandıralmaq.  

çayqamaq  yıxamaq. arıtmaq. qusl vermək. təmizlətmaq.  

çayqamaq çaykamaq. çalkamaq. sallamaq. yırqamaq. dəbrətmək. 

tərmətmək tərbətmək.  

çayqana  çayxana. içəlik. içilik. çayevi. çayçı. qə'fəxana. 

qəhvəxana. qəhvə.  

çayqanmaq  çalqanmaq. yıxanmaq. arınmaq. qusl edmək. təhrat 

almaq.  

çayqantılı  dalqanlı. çalqantılı.  

çayqara  yayda quruyan, kiçik axarsu 

çayqarın  çayı çox sevən kimsə. çay düşgünü.  
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çayqun  çovqun. suyun havanın çerişi, cünbüşü. qısra. talatüm. 

dalğa. daşqın. tolqum. dolqum.  

çaylaq  1. laçın. doğan. şahin. ağdoğan. 1. toğdaq. toğanğ. 

toğduy. başa. 1. yaylaq.  

- çaylaqın böyük çeşitlərindən: qocalaq. 

çaylaq  çaylağ. 1. qaraquş. uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, 

əsmər tüklü, çatal quyruqlu, yırtıcı quş. 1. qaraquş. toy. 

əcəmi. 1. yavlaq. yava. yalvaq. naşı. toy. dənəksiz. 

təcrübəsiz. əcəmi. 1. caylaq. carlaq. savuş. savıc. savçı. 

çavuş. muştuluqçu. müjdəçi. 1. bacarıqsız. sınaqsız. 

təcrübəsiz. 1. qaraquş. çatlaq. çatal quruqlu yırtıcı quş. 1. 

yalvaq. yavlaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. 

qadaq. qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. 

qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. tamahkar. 

gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

kenes < qınas. qıncus. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 
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acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.  

çaylaqca  yavlaqca. yavaca. yalvaqca. naşıca. toyca. dənəksizcə. 

çaylaqlıq  caylaqlıq. yalvaqlıq. yavlaqlıq. yavalıq. naşılıq. toyluq. 

dənəksizlik. 

çaylamaq  sayıqlamaq. yuxu görmək. sərsəmləmək.  

çaylan  1. dərə kənarı. 1. çağlayan. 1. qumlu topraq.  

çaylav  suvsun. susun. ayran.  

çaylıq  1. çay dəmlik. çay dəmləməlik çaydanlıq. - tüklü, ağ 

yapraqlı çaylıq bitgi: qarağan. 1. yerik. yenik. dadıq. 

yumuq. umaq. umuq. əmik. obrıq. hoprıq. öprük. təmə'. 

tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. 

qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. 

qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. araş. arzıq. 

marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. 

özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.  

çaynaq  1. çaydanlıq. 1. çeynək. bayağı. adi.  

çaynamaq  çeynəmək. çiğnəmək.  

- köp çaynalqan: adi. bayaqı.  
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çayniq  çaydanlıq. - çayniqni sümməqi: çaydanlığın əmziği.  

çaynıq  çaynik. çaydanlıq.  

çaypalmaq  dalqalanmaq. çalqalanmaq.  

- suv çaypalmaq: dalqa. suyun dalqalanması.  

çaypaltmaq  dalqanandırmaq. dalqalatmaq.  

çaypan  yüksək yer.  

çaypulu  ayaq təri. bağış. bağışıc. şaydana. 

çayşarmaq  əğilmək. çaşmaq. paytaq. doydaq.  

çayşıq  çaşırıq. çaşırık. əyri ayağ. paytaq. - çayşıq çüyşüq: çaşırık 

düşürük. əğri büğrü.  

çaytan çaydan. kuman. kitir.  

çaytanlıq çaydanlıq. çaynaq.  

çazan  (z < > y < > q ) çayan. çağan. əğrəb.  

çe  çə. dişiliyi göstərən ək. - ağa: kişi > ağaçə: xanım. - bəy: 

biq. ağa > bəyçə: biçə. qadın. bəybiçə: böyük qadın. - qonan: 

iki yaşında at > qonançə: dişi at. maydan.  

çeber  1. bax > çəpər. 1. seber. sever. zebel. sivir.  

çebin  cebin. mığmığ.  

çeç  1. tor (balıq). 1. dənə. iç.  
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çeçen  çerçen. ( 1. < çeq. çuq. tuq: dolu. bağlı. 1 < saçan. ). 1. 

zehni iti. çevik. canlı. 1. gözəl. yaxışıqlı. 1. təmiz. təmizliyi 

sevən. şik. 1. söyləyən. qonuşqan. tirsə. dirsə. danışan. 

hazırcavab. söz danışan. gözəl qonuşan. bacarıqlı. xətib. 

- çeçenlik: xətiblik. təmizlik. - ağızda çeçen, qolda becet: 

sözdən yeğrək, işdən yavraq. 1. dalqavuq. ağzı laf yapan. 

gözəl qonuşan. bəcərikli.  

- avuzdan çeçen, qoldan beçel: ağzı bəcərilqi, əli bəcəriksiz. 

1. sanğıraq. bacarıqlı. zübdə.  

çeçəl  < çapçal. çılpaq.  

çeçəmək  ( < saçmaq: sıçramaq). 1. keçəmək. boğazına nərsə 

qaçmaq. tıxanmaq. 1. sözü ağzında bükülmək, qalmaq.  

çeçəmək  1. çaçaymaq. boğazında qaçmaq. 1. çeçmək. saçmaq. 1. 

qaçmaq.  

çeçiqmək  çaçıqmaq. sözü ağzında qalmaq. tıxanmaq.  

çeçme  saçma. fişəq saçması.  

çeçmək  çeçəmək. saçmaq.  

çehelçerağ (fars)  < cırmaq: yaxmaq. yandırmaq. \ cırcıra: göstərişli. 

görkəmli. - cırcıra geyim: parıldaq, bəzəkli paltar.  
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çehrə  {1 < çıray. < çıqay ( < çıq: qapaq. üz). 1 < çıray. < sıray < 

sır < boya}. bəniz. üz. yüz. tös. sıray. önq. irənönq. 

menğiz. bet. bit. 1. çıray. çərə. üz. bəniz. görnüş. 1. 

çıray. çıraq. bet. yüz. surat. türsün.  

çeq  çeğ (fars). çex (fars). < çiğ. çıq. çiğ. 1. incə qamış. həsir otu. 

1. incə qamışdan hörülmüş quş yuvacıqığı. alnaq (< 

almaq: yerləşmək). yuvacıq. 1. tutaq. gərki. kərəki. yaşın. 

pərdə. 

çeq  çek. çək. keş. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. 

kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. 

qıldınsız. qıldımsız. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). 

mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

çeqara  çəkara. sınır. hudut.  

çeqel  çeğel (fars) < çiğil. çiy. çiğ. çiyimsi. çigit. qart. olmamış. 

yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış.  

çeqet  bax > çəqət. quzey. quzey yönü.  

çeqən çegən. həsir.  

çeqici çekici. etgiləyici. yetgin. mükəmməl.  

çeqməl  çeğməl. çevməl. çəğməl. çənğməl. çevgən. çovqan. 

çövgən. ucu əğri dəğənək.  
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çeqnəq  çeğnək. çiğnək. 1. ağıza düşmüş bayat söz. 1.ayağaltı. 

1.saqqız. 

çeqnəq  çeğnək. üzdə olan. çox üz verən. addi. rayic. aralığda olan. - 

çeğnək yol. - çeğnək, yavız (pozuq) işlər. - çeğnək sözlər.  

çeqnəq çeğnək. aldırmaz. sırtıq. uymaz duymaz. üğüt.  

çeqnəm  - bir çeğnəm: bir parça. bir tikə. qarım. kərim. kəric. kəriş. 

gəric. gəriş. - bir qarım saqqıza, satar varın cocuqca.  

çeqnəmə  çeğnəmə. gəviş.  

çeqnəmək  çaqnamaq. çeğnəmək. əzmək. təpmək. təpikləmək. 

taplamaq. qarışmaq. devrilmək. qarsmaq. yatırmaq. alta 

vurmaq.  

çeqnəmək  çeğnəmək. çiğnəmək. 1.əzmək. basqı yapmaq. 1. 

saymamaq. gərəksinməmək. önəmsəməmək. 1. 

çiğnəmək. basmaq.  

- çeynəyib keçmək: görmədən gəlmək. saymamaq.  

- ayaqla basmaq, əzmək, çeğnəmək: ayaqlamaq.  

- dododağın çeğnəmək: özün, için yemək.  

- qaldırım çeğnəmək: şəhəri iyicə tanımaq üçün gəzib 

dolaşmaq.  

çeqnəmək çeğnəmək. çiğnəmək. təbləmək. əzmək.  
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çeqnəmik  çeğnəmik. çiğnəmik. ağızda çeynənib uşağa verilən 

yeyəcək. 

çeqnənəmək  çeğnənəmək. əzilmək.  

çeqnənmək  çeğnənmək. basılmaq. əzilmək. ayaqlanmaq. döğülmək. 

zülm olunmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. 

alçanmaq. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. salınmaq. 

düşrünmək. basınmaq. basılmaq. basqınmaq. əsginmək. 

əksinmək. kiçinmək.  

çeqnənmiş  çeğnənmiş. əzilmiş.  

çeqnəşmək  1. çaqnaşmaq. əzişmək. 1. qarışmaq. devrilmək.  

çeqnətmək  çeğnətmək. talqanlatmaq. talğanlatmaq. yumşatmaq. 

gəvrətmək.  

çeqnəyən  çeğnəyən. çərəndə. qəvşək. otlayan.  

çeqnəyən  çeğnəyən. çiğnəyən. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 

öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. 

yastaban. rəhmsiz.  
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çeqniq  çeğnik. qapıq. ısırıq. 1.dişləmə izi, yeri. 1. bir tikəsi 

dişlənmiş, yeyilmiş nərsə.  

çeqşiq  çekşik. çəkşik > keşlik. əsnik. əsnəklik. elastik.  

çemərləb  usdayana. özən göstərərək.  

çemiç  çəpiş. üç yaşında dişi geçi.  

- çemiç ərkəc: üç yaşında ərkək geçi.  

çenqitmək  çanqmaq. tozamaq. toz çıxarmaq.  

çenteş çendeş (fars). (< çandışmaq). ( < çimçiş. çimçəşmək). 

çentiq çentik. 1. < > çeynək. 1. yarıq. cırıq. yırtıq. kiçik cırıq 

oyuq. diş (yeri). 1. işarə olaraq qoyulan qıtıq yarıq kərtik. 

1. ayıb. qusur.  

çentiqləmək çentikləmək. ( < > çeynmək). çeniyib doğramaq. dişləmək. 

diş diş edmək. kərtmək.  

çentmək  qıtmaq. dişləmək. ısırmaq. kərtmək. kəsmək. doğramaq.  

çer  qılıy. şaşı. çəp.  

çeri  (göz) qıyıc. qıyşıq gözlü. çaş. şaşı. 

çeri  < çət. kənar. qıraq. əyri. - çət göz: çeri gözü qışıq. < şaş ( < 

şaşmaq) şaşı.  

çeri  alığay. şaşı.  

çert  çırt. heç.  
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çeşidən (fars)  < çək. çəkmək: dartmaq > dadmaq. dad. dadım.  

çeşit  )< çəkit < çəkmək). (<> seçit.) 1. nov'. tür. cür. tasa. 

qanağ. qanav. qanava. qanata. düzənəc. düzənək. 

düzənək. taslaq. tərh. çeşitlik. çəkim. çəkimlik. gərim. 

gərimlik. dəğşim. dəğişim. dəğişmə. dəğişimlik. 

varyasyon. 1. çalar. növ'. 1. günə. tür. türə. cür. cürə. - bu 

günə davranış olmaz. - pis günə, yaxcı günə, yaşadıq 

döndük külə. 1. soy. tür. cür. cins. sinf. 1. tür. cins. qələm. 

- nə çeşitdəndir: nə türdəndir: nə cinsdəndir: nə 

qələmdəndir.1. tür. cür. don.nov'.  

- çeşit çeşit: türlü türlü. - çəkit çəkit: çeşit çeşit: nov' bə 

nov': tür bə tür: cür bə cür.  

çeşit  {1. < seçit. 1. < çək. çəkmək. çəkit. çəkil. çəkilmiş. şəkil. 

çeşitləndirmək.}. dənğ. cür. tür. dür. nov'. örnək. növ'. - 

onun bizdə neçə örnəyi vardır. - bir örnək quzu.  

çeşitçi  < çəkitçi ( < çəkmək). nəqqaş. rəssam.  

çeşitçi  çərçiçi. gəzdirməçi. xırdavatçı.  

çeşitim  çeşitləm. çeşitləmə. çəkişim. çəkşim. varyasyon.  

çeşitləm  çeşitləmə. çeşitim. çəkişim. çəkşim. varyasyon.  

çeşitləmə  çeşitləm. çeşitim. çəkişim. çəkşim. varyasyon.  
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çeşitləmə  seçmə. ayırma. dəğişmə. aralama. ayırma. fərq qoyma. 

araşdırm.  

çeşitləmək  əşitləmək. taylamaq. oxşar, bənzərləri birbirinin yanına 

qoymaq. - ağları alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin.  

çeşitləndirmaq  alışdırmaq. allı dürlü edmək.  

çeşitlənmək  ( < çək. çəq > ). çəkitlənmək. çəkilənmək. cürləşmək. 

cürləşilmək. çəkitlənmək ( < çək. çəq.). çəkilənmək. 

cürləşmək. cürləşilmək. 

çeşitlər  çalarlar. ənva'.  

çeşitləşmək  seçilmək. ayrılmaq. dəğişilmək.  

çeşitli  1.ayrışıq. türlü. cürlü. cürli. türli. muxtəlif.1. fərqli. 

dəğişik. başqaq. başqa başqa. yeni yeni. - dəğişik 

boyalar.  

çeşitli  fərqli. mütəmayiz.  

çeşitlik  çeşit. çəkim. çəkimlik. gərim. gərimlik. dəğşim. dəğişim. 

dəğişmə. dəğişimlik. varyasyon. çeşitlilik. çeştilik. çəktilik. 

türüllüq. türlülük. çəkişlik. dəğişlik. dəğişiklik. dönmə. 

tənəvvül. çeşitlik. çeştilik. çəktilik. türüllüq. türlülük. 

çeşmə  <> keşmə <> deşmə <> eşmə. topraqda, qumda eşməklə 

əldə edilən gözə, bulaq, su qaynağı.  
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- mə'dəni çeşmələr: içmələr. araşanlar.  

- iki gözüm iki çeşmə: ağır ağlama, üzüntü.  

- ırmaq qıyısında çeşmə yapılmaz: böyük çaplı (miqdarlı) 

gəlir yanında, kiçik çaplı sayılmaz.  

çeşmə  1. < coşma. aşma. qumluqdan şığıran qaynaq. 

çoğuşma. cışma. cişmə. şişmə. (çeşmə < deşmə) < eşmə: 

dayaz quyu < geşmə < çıxmə. çığanaq. şığanaq. şişmə. 

kaynar1. göz. göz qaynar. gözəv. göz. gözbaş. gözləv. 

bulaq. 1. < seşmək: ( s < > ş ) şişmək. saçmaq. nərsənin 

çeşmə kimi, şişib, qabarıb, qaynayın bir qaba sığmaması. 

- pişiq darığ seşdi: buğda pişib şişdi, qaba sığmadı. 1. eşmə. 

dayaz quyu. 1. eşmə. çığanaq. sığanaq. kaynar. köz. 

göz. çıxma. şişmə. 

- çeşmə yalağı: qolla. 

çeşmələmə  axaclama. arx açmaq. arxlama. axıtma. kanallama.  

çeştilik  çeşitlilik. çeşitlik. çəktilik. türüllüq. türlülük.  

çet  çet < > çet. çat. çit. çıt. çalı. 1. encək. alçaq kişi. 1. 

çanqana. çingənə. qərəçi. 1. pis. 1. dadsız. məzəsiz. 1. 

çit. yaban. qıraq. yan. sapa. sapaq. ucra. qıraq yer. 

qaladan, şəhərdən dış. 1. çatal. suqayar. tamılqas. iki 
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ırmaq qovşağı. bəhreyn. 1. qıraq. duvar. 1. xəşəl. xəşək. 

1.çet (fars). çet qoftən < çet. dış. yaban. yad. yava.  

çet  çət. çit. sit. çətəl. şetel. yabançı. yad. çət. qıraq. kıyı. 

dışarı. qıraq. yan. qıra. enqrək. künc. küncək. bucaq. - 

bir çetdə: bir yanda. - çet barmaq: çoçola barmaq. sərçə 

barmaq. - çetdən baqanda: qıraqdan baxanda. - çetdə 

qalmaq: dışarda qalmaq. qıraqda qalmaq. - özüvü çetə al: 

özüvü yana çək. - çet kişi: yad adam. - çet qapı: yan qapı. - 

bir çetdə: bir yanda. özüvü çetə al: özüvü yana çək. 1. 

çiqan. qərəçi.  

çeten  çətən. səbət. hörmə çit.  

çetə  1.çirik. qırlaq. qerilla. bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik 

birliklərlə döğüşən savaşçı. 1. jaket. - qalçetə (qal + çetə:) 

yançağa dək enən uzun, yassı geyim, köynək.  

çetəq çetək. dal budaq. boğun. sürgün. uzantı. filiz.  

- yetək suv: ırmaq qolu. çay.  

çetəqlənmək  uzamaq. qollara ayrılmaq. dallanıb budaqlanmaq.  

çetən  səbət. örmə cit. - çetən eşmək: səbət örmək.  

çetiq  çetik. edik. yarım səğəli gön ayaqqabı. üzərinə başqa 

başmaq geydiyindən "iç edik" də deyilir.  
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çetilmək  (e < > a. çat). çatılmaq. çaprışmaq. çapılmaq. qapılmaq. 

ilişmək. bağlanmaq. taxılmaq. qoşulmaq.  

çetişmək  1. çalışmaq. dəğişmək. işləmək. 1. çapışmaq. 

qoşuşmaq.  

çetqə  başqa nərsəyə.  

çetləmək 1. çərənləmək. munmaq. saçmalamaq. artıqlamaq. 

qatıqlamaq. səfehləmək.1. təcrid edmək. qırağa çəkmək. 

ayırmaq. təkləmək.  

çetmək  ( ç < > y ) yetmək .  

çetnəmək  ağrımaq. sızlamaq. acımaq. içi qararmaq. iç sıxıntısı 

çəkmək. kapris yapmaq.  

çetor  nəcür. qaydaq. nəyinli. nə günə. nasıl. nə təhər.  

çettə  çetdə. qıraqda. yanda. kənarda. - çetdə qalmaq: kənar 

qalmaq.  

çettən çetdən. qıraqdan. kıyıdan.  

çevçil  ( < çevirmək). yelkəni açıb bağlayan ip.  

çevən  çevrə. mühit.  

çevər  civar. çevrə. dolay. çulqa. çuval. həvali. homə.  

çevər  çevrə. bölüm. özəlliklə su əvrəyi, bölməsi.  
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çevərə  devrə. çevərək. evərək. evrək. dövərə. çövərə. dayirə. 

böləgə. bolaqa. olaqa. dolaqa. döləgə. qalaqay. 

həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. 

dövrəbər. dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. 

yaxın yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə.  

çevərəq  çevərək. çevərə. devrə. evərək. evrək. həndəvər. 

kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. 

dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. 

çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə.  

çevərən  < > dəvərən > dayir. dolaşıl. dolaşan. dolanan. dönən. 

dönər. dörələn. dövredən.  

çevərmək  cücərmək. gəlişmək. dağılmaq. yayılmaq.  

çeviq  çevik. 1. çabuk. çabıq. çabaq. çapıq. səbok < savak < > 

savuk ( < savan: soğrulan < savmaq: itəmək). taşaq. çevik. 

sever.sivrik. > zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. 

kurnaz. kurzan. qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı. iti. otayaq. 

yeyin.ustal. sivir. zirək. zeyrək. sürəkli. sürətli. çalaq. iti. 

ələyağına çabıq. yügürük. atıq. tetik. duyuq. huşyar. atıq. 

çabuq. çəmir. qanaq. yanaq. bilgin. 1.çevrik. çövgən. 

çöngən. çovqan. çoğan. əğric. əğic. ucu əğri, çəngəlli 
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ayqıt. 1. sivrik > sivir. zirək. zeyrək. ustal. - açıqdan, 

çevrikdən, fürsətlərdən yararlanaraq, çevik, sivrik 

davranma: gözü açığlıq. - kişiyə açıqgözlük bir yoğun 

gerçəkdir.  

- çevik pıratik: atıq tetik. atıq edik. 

- oynaq, canlı, çevik olmaq: oysanğlamaq. oysanğamaq. 

oysanamaq. oysanmaq. 

çeviq çevik. (1 < çap. 1 < çevrinmək: davranmaq. dolanmaq). 

1.atıq. atılqan. batur. canlı çabuk davranan. cəvləv. 

cıvrıq ( ç < > q ) qıvraq. çaqan. çaqqan. çalabər. çalağan. 

çalbər. çalışan. çapsal. çapuq. çeçen. çeçen. çever. 

çevik, çivik. çəbdəs. çəpləş. dayanmadan dolanan 

dolaşan. dik. dikkilqan. ərsəl. igid. iti, hızlı davranan. 

qolaylıkla davranan. seçən. sever. səri. sivir. tavar. tetik. 

tez. tikan. usta. yüngül. 1. cürüq. yürük. sürətli. hızlı. 

çabuq. səri. canlı. tiri. diri. dinc.  

çeviqcə  iticə. yeyincə. hızlıca.  

çeviqəy  çevikəy. çeviklik. çapıqlıq. çapakiy. hızlılıq.  

çeviqlənmək çeviklənmək. itilənmək. titiz əcələ ilə davranmaq. 

acılanmaq. aşılanmaq.  
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çeviqliq  çeviklik. çevikəy. çavuqluq. çabuqluq. atıqlıq. çapıqlıq. 

çapakiy. hızlılıq. tezcanlılıq. tələsiklik. çalaqlıq. sürəklilik. 

sürətlilik. itilik. yügürüklük. zirəklik. atıqlıq. yordam. 

çıxarlıq. bacarlıq. tetiklik. zirəklik. maharət. 

çeviqliq çeviklik. tetik. itilik. atıqlıq. yeyinlik. yordamlıq. tapındıq. 

qurnazlıq. yarıqlıq. tav. devinim. qoşu. çalış. qılqı. edim. 

işlək. yarış. hız. hazırlıq.  

çevir  çevri. çevrə. devir. dövr. dövür. dolam.  

- astarın çevir üzünə, ətəyin çevir başına, üzü mənim, içi 

sənin. 

- devir çevir: > devçev. devəc.ziqzaq. əğri büğri.  

- nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), 

devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti: dönəcə. dönəncə. qırafik 

cızıq, xətt. 

çevir  çevrim. çevrə. çevri. çevrənti. çövqan. girdab.  

çevirə  - çevirə çevirə, dönə dönə hər çevrəyə, yana baxmaq. 

evirib çevirmək. 

çevirən  1. bulğavuc. qarışdırıcı. aylandıran. 1. çalan. çantur. 

yanğıran. qaytaran. bir işin gedişin dəğişən.  
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çevirən  çevirmən. 1. dilmac. 1. mütərcim. 1.çevirgəc. komütator. 

1.doğruldan. yönədən. dolandıran. dikəldən. redresor. 

1.aparan. - iş çevirən, aparan: aparcı. iştayır. iştəğir. işbaşçı. 

işbaşı. karfərma. 

- pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol: qalaq.  

çeviri  tərcümə.  

çevirici  çevirən. mütərcim.  

çevirim  çevirin. devirin. devirim. evrim. evirim. 1.dəvəran. 

dönüşüm. dolaşma. dönmə. dönüb dolaşma. 1.çəkim. 

1.dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. 

gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. 

ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. 

yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. 

yetinişim. təkamül.  

çevirimçi  çevrimçi. evrimçi. evirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. 

dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi. islah tələb.  

çevirimmək  çevirinmək. devirinmək. devirimmək. dəvəran edmək. 

dönmək. dolaşmaq.  
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çevirin  çevirim. devirin. devirim. dəvəran. dönüşüm. dolaşma. 

dönmə. dönüb dolaşma.  

çevirinmək  devirinmək. devirimmək. dəvəran edmək. dönmək. 

dolaşmaq.  

çeviriş  deviriş. çevrim. devrim. dəğişim. başqalaşım. təhəvvül.  

çeviriyazı  çevriyazı tıraskıripsiyon.  

çevirqaç  çevirqaç. devirqaç. ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). 

qopuntu. qiyamət. axirizzəman.  

çevirqə çevirgə. 1. kərəkə. təbeh. 1. qapı sürgünü.  

çevirqəc  çevirgəc.çevirən. komütator.  

çevirqən çevirgən. çevgən ( > çovqan (fars)).  

çevirqul  çevirmən. mütərcim. - elçiliklərdə çevirqul, çevirmən 

yarmağ, ıyarmağı, yardımçısı: qapı oğlanı.  

çevirmə  1. əkmə. ətf. - istəyimi ona ətf etdim: əkdim. - göz əkmək: 

ətfi nəzər edmək. - yuların (cilovun) çevirmək: ətfi inan 

edmək. 1. dolandırma. dolaşdırma. döndürmə. idarə. 1. 

əğmə. qıvırma. burma. döndərmə. 1. qıvrım. qıvrıntı. 

dönəməç. dolama. dolayı. dalqa. sapma. yuvarlaq. 

büzük. burum. qatlama. tavlancaq. tavtar (saç). 1. şişə 
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taxılıb pişirilmiş kabab. 1. çit. duvar. sarma. 1. talpaq. 

dalbaq. qalpaq. börk.  

çevirmə  devirmə. evirmə. 1. çöndərmə. döndürmə. dönüşdürmə. 

dəğişdirmə. çalışdırma. girdələmə. qəlb.1.şişdə çevirərək 

pişirilmiş kabab. 1.çevrəsi quşatılmış baxca. 1.tərcümə. 

1.dəğişmə. 1. çaşdırma. yozdurma. döndərmə. 

döndürmə. caydırma. vazkeçirmə. 1.əğmə. yönəltmə. 

döndürmə. 1.qıvrıq. qıyıq. bükə.zəvar. yaxa, ətək 

qırağında edilən çevirmə. 1.tərcümə. ağdarma. 

1.çökürmə. çökürürm. çevrim. devrim. 1.əyindirik. 

əğindirik. əğrindirik. əyrindirik. qatlağ. qıvrıq. zəvar. yaxa, 

ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq. 1.döndürmə. 

dəğişdirmə. təhvil. 1. döndərmə. göndərmə. iadə. 1. 

döndərmə. döndürmə. geritləmə. qaytarma. qaytalama. 

qeytərmə. irca‟. irca‟, həvalə edmə.  

- yaxa, ətək qırağlarında olan çevirmə: qıyma. qıvırma. biye. 

- üz çevirmə: üz döndərmə. dış durma. çəkə durma. qıraq 

durma. ıraq durma. qayra durma. uzaq durma. qaça durma. 

e'raz.  
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çevirməcə  evirməcə. evirtim. çevirtim. anaqram. qəlb. bir sözün 

biçilərinin (hərflərinin) yerini dəğişərək, yeni bir söz 

törətmək.  

çevirmədən  burmadan. burdurmay. dosdoğru.  

çevirmək  (çavurmaq). (övürmək). 1. çulqamaq. çevrəmək. 

çevrələmək. sarmaq. devrələmək. devirmək. aylamaq. 

örtmək. hörmək. 1. dolandrmaq. idarə edmək. 1. 

daşımaq. sivirmək. çırmamaq. köçürmək. düşürmək. 

zəptəmək. 1. yengini deşirmək. ətəyini daşırmaq. 1. 

dönərmək. çönərmək. 1. tərsinə çevirmək. ağdarmaq. 

anğtarmaq. içini dışarı gətirmək. alt üst edmək 

ağdurmaq. döçələmək. aralaşdırmaq. 1. çevrəmək. 

tolamaq. dolamaq. quşatmaq. yörəyə, çövrəyə 

döndərmək. - başına bi şal dola. - belivə bir quşaq dola, 

soyuqdu. 1. sarmaq. tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. - ayağına 

ip dolaşdırdı. 1. tolandırmaq. dolandırmaq. mahasirə 

edmək. əhatə edmək. 1. qıvırmaq. əğmək. 1. qatarmaq. 

qadarmaq. qaytarmaq. qeytərmək. geri döndürmək. 

başqatmaq. aynatmaq. qaytarmaq. çöndərmək. 

sındırmaq. əğirmək. aşırmaq. tavratmaq. fırlatmaq. 
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devirmək. 1. döndərmək. gətirmək. - dinə gətirmək. - 

inama gətirmək: inandırmaq. düzəltmək. islah edmək. yoluna 

qoymaq. - quraqlıq əkini bu günə gətirmiş. 1. aylandırmaq. 

döndürmək. burmaq. bükmək. döndürmək. çüyürmək. 

bükmək. burmaq. dılqəm edmək. döndürmək. devirmək. 

uvadıq etdmək. ovaduq edmək. bükmək. qayırmaq. 

bükmək. qıvırmaq. qurşalamaq. çəmbərə almaq. 1. 

yuşanmaq. initaf edmək. 1. devirmək. döndərmək. 1. 

anğızmaq. avlamaq. içərləmək. əhatə edmək. 1. 

ögürmək. döndürmək. qaytarmaq. 1. təkirmək. 

aylandırmaq. tolqandırmaq. dolandırmaq. dolaşdırmaq. 

tovlamaq. tavlamaq. burmaq. yavunqmaq. döndərmək. 

təbdilləmək. təhvilləmək. təkrümək. davurmaq. 

tavurmaq. aylaşurmaq. girdələmək.  

- üz çevirmək: qaçıqmaq.  

- arxası üstə çevirmək: çalqaymaq. çalmaq. tevirmək. 

devirmək. yatırmaq.  

- döndərib, çevirib toplamaq, yığmaq: qanğırmaq. 

qanırmaq.  

- devrəsin çevirmək, quşatmaq. tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. 
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mahasirə edmək. - şəhəri qoşun ilə dolaşdırdı.  

- üz övirmə məndən. 

- çevirib içmək: başa çəkmək.  

çevirmək  çevirtmək. evirmək. 1. açmaq. - səfəni çevir. 1. alt üst 

edmək. döndürmək. döndərmək. fırlatmaq. sarmaq. 

quşatmaq. qurşatmaq. çevrələmək. əhatə edmək. 1. 

geriyə döndərmək. - yoldan çevirmək. 1.rədd edmək. tərs 

üzə edmək. idarə edmək. - işləri təkbaşına çevirir. 1. 

ürətmək. yapmaq. - film çevirmək. 1. çevriləmək. yormaq. 

təfsir, tə'vil edmək. döndərmək. yönətmək. buruq 

vermək. qıvırmaq. bükmək. çaşdırmaq. yozdurmaq. 

döndərmək. döndürmək. caydırmaq. vazkeçirmək. araya, 

ortaya almaq. quşatmaq. ehatə edmək. - onu ortamıza 

aldıq. 1. döndərmək. yönətmək. buruq vermək. qıvırmaq. 

bükmək. - yolun sola büküb getdi. 1.evirmək. təbdil 

edmək.tərcümə edmək. ağdarmaq. övirmək. çövirmək. 

1.devirmək. 1.dolamaq. döndürmək. sarmaq. 

1.dönüşdürmək. çönüşdürmək. 1.gəzitmək. gəzitdirmək. 

dönəldirmək. döləndirmək. dolaşdırmaq. dolandırmaq. 

fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. 1.dolayı olaraq 
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söyləmək. 1.döndürmək. çöndürmək. təbdil edmək. 1. 

dönüştürmək. - anlaşılmazlığı, düşmanlığa çevirmək, 

dönüştürmək. ipi qoparmaq. 1. çalışdırmaq. vurmaq. - bir 

işi başqa işə çevirmək işə vurmaq. - çörək satılmadı, çörəkçi 

işi dadlı pişirməyə vurdu. - sağıçı (oxşadan, ağladan), işi 

güldürməyə vurdu. - yazıçı, işi qazıçılığa vurdu.  

- gerçək bir olumu, durumu başqa yola yozmaq, çevirmək: 

işi -ə (nəyi nəyə) vurmaq - işi alaya vurmaq. - içidar yoxsul, 

özün bəyliyə vurur. 

- iş çevirmək: gizli, dolambaclı bir iş yapmaq. - o nə iş 

çevirir, anlamaq gərək. 

- bəyliyi devrildi.  

- fırıldaq çevirmək: dolab çevirmək. ələsərimək.  

- çəkib çevirmək: idarə edmək. 

- dirsək çevirmək: gərəkli duyulmayan kimsəni özündən 

uzaqlaşdırmaq.  

- dolab çevirmək: oyun vermək, çıxarmaq. dalaverə yapmaq. 

- yanakı, yana çevirmək: tərsçevrək.  

- tıraxtor kürəyi ilə, toprağı tərsçevrədi.  

- döndürülərək, çevirərək yapılan nərsə: dönər.  
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- toyuq, ət, kabab dönəri. 

- gözlərini devirmək, çevirmək: iticə, hislə əğri baxmaq.  

- yolun sola büküb getdi.  

- üz çevirmək: e'tiraz edmək.  

- şorbaya çevirmək: iyicə qarışdırmaq.  

- çevirib götürmək: izə ibermək. qaytarmaq. 

- tamıya çevirmək: yaşanmaz duruma gətirmək.  

- toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartmaq: 

çəpinləmək, çapalamaq.  

- evirib çevirmək: 1. çevirə çevirə, dönə dönə hər çevrəyə, 

yana baxmaq. 1. bir işi dolandırmaq, yeritmək, idarə edmək. 1. 

sözü dolaşdırmaq. 

- qonqıraya çevirmək: qanğıramaq. qonqıramaq. 

qonqıranlaşmaq. yaranın sudur edib şişməsi.  

- əğrib çevirmək: dolab çevirmək: zirəkliklə böyük qazanc 

əldə edmək.  

- vağ çevirmək. bağ çevirmək: sınır çevirmək.  

çevirmən  çevirqul. mütərcim. - elçiliklərdə çevirqul, çevirmən 

yarmağ, ıyarmağı, yardımçısı: qapı oğlanı.  
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çevirşmək  - iş dəğişib, başqa biçimə, duruma çevirşmək: iş işə 

töküşmək. - iş piçağa töküşdü, aradan ölü çıxdı. - ağız 

qavqası, yaxalaşmaya töküşdü. - xəsdə iyiləşməkdənsə, 

kötüləşməyə töküşdü. - nədəndi sevgilər, belə soğuqluğa 

töküşür. 

çevirtəq  çevirdək. çövürdək. çördək. çövdək. çevdək ( < 

çövürmək. çevirmək).1.həlqə. qanqal. qurs. 1. girdə 

çörək, əkmək. yeyəcək. xurək. 1. ilməkli uc. 1. yelək. 

kürtük. kürtə. kürcük. kərih. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket.  

çevirtim  evirtim. evirməcə. çevirməcə. anaqram. qəlb. bir sözün 

biçilərinin (hərflərinin) yerini dəğişərək, yeni bir söz 

törətmək.  

çevirtqə  çevirtgə > çörtgə. çörkü. çövürkü. mıncıq, şarların 

sırayla çevrilərək yapılan sanı, hesab.  

çevirtmə  çıxmaz küçə. dönəməç.  

çevirtmək  çavurtmaq. çevrələmək. quşatmaq. əhatə edmək. 

mahasirə edmək.  
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çevirtmək  çevirmək. gəzitmək. gəzitdirmək. dönəldirmək. 

döləndirmək. dolaşdırmaq. dolandırmaq. fırlamaq. 

fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq.  

çevit  çəvit. çavut. çəvirmə. çevirmə. 1. həvalə. 1. çevrə. dövrə 

bər. dövr. 1. pərdə.  

çevqan  çövgən. 1.ucu əğri dəğnək. 1. çağqan. çınğıraqlı, 

zınqrovlı çalqı. 1. çalan. qağan. tanrı adlarından. 1. 

sevgilinin saçı.  

çevqen çevgen. cirit. dənək.  

çevqəl çevgəl. ağzı əğri ayqıt.  

çevqən  çevgən. çovqan. çövgən. çöğən. çovqan. çoğan. qarağı. 

çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri dəğənək. çəğməl. 

çənğməl. çeğməl. çevməl.  

çevlan  çövlan. 1. çevrələnib dolanma. 1. dostaxların ayaqlarına 

vurulan zəncir.  

çevləq  çevlək. 1. evlək. ivlək. çövlək. çölək. qatalaq. qanğıl. 

sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

çevrinti. tərsin. girdab. 1. çərvək. çəvrək. evrək. evlək. 

əvlək. iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. 

şərayit. - qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda 
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yamaclarda, poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı 

quylağ, quytu yer. 1. çövlək. çovlaq. kovlaq. quylaq. 

sakınlıq. təkinlik. saxlaq. yekəlik. təklik. xəlvətgədə 

çevliq çevlik. çevrəsi dağlarla çevrili yer.  

çevmək  çevimək. davramaq. dönmək. çönmək.  

çevməl  çevməl. çeğməl. çəğməl. çənğməl. çevgən. çovqan. 

çövgən. ucu əğri dəğənək.  

çevretilmək  çevredilmək. devredilmək. 1.ağdarılmaq. başqa birinə 

verilmək. nəql edilmək. 1. dönülmək. 

çevretmək  çevr edmək. devr edmək. 1.ağdarmaq. başqa birinə 

vermək. nəql edmək. 1. dönmək. 

çevrə  1. çevirik. tevirk. devrə. əvirk. çəmbər. dönğgə. həlqə. 

dolay. dövrə. dayirə. kontur. çevrə cizqisi. ətraf. yanlar. 

quşaq. 1. iznə. yat. yataq. - çayın iznəsi: çayın yatağı. 1. 

məsahət. 1. ortam. qoşul. şərayit. mihit. 1. devirk. törə. 

törən. durum. qoşul. şərayit. ortam. mihit. atmosfer. 1. 

çövqan. çevir. çevri. çevrim. çevrənti. girdab. 1. çevirmə. 

çavut. çevit. çəvit. dövrə bər. dövr. 1. çürə. qarqonaq. 

ağıl. qacaman. qotan. kotan. tövlə. 1. devrə. tikrə. ətraf. 

1. dolayı. qıraq. dövür. 1. tıqrıq. tıvruq. təvər. devrə. 
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həlqə. dayrə. mihit. 1. çövrə. çövər. tolayı. dolayı. dövr. 

ətraf. hovl. qasnaq. qab. çəmbər. ağıl. çəpə çevrə. girdə. 

mihit. 1. təğrə. dəğrə. qurı. təkrə. devrə. çevrə. dayrə. 

yerə. yörə. yürə. yağırlıq. yağru. ətraf. muhit. nərsənin 

dəğən yeri. yörə. döğrə. mühit. - bu yörə dolanma daha. - 

pozuq yörə. 1. tögərək. töqərək. dövrə. devrə. ətraf. - 

töqərək aylanmaq: dövrəsinə dolaşmaq.  

- çəp çevrə: fır dolayı. ötə bəri. - ormanı fır dolayı dolandıq.  

- çadırın evin, bir yerin çevrəsi: qorkə. gürkə.  

- çevrəsinə çevrilmək: tiqrənmək. təkərlənmək. fır dolayı 

dolaşmaq. aylanmaq. 

- çəpə çevrə gəzmək: gəzişmək. tolaşmaq. dolaşmaq.  

- çevrə uymaq. ağıllanmaq. mihitə uymaq. dönmək. dövr, 

cəvəlan edmək. - dan ertədən ( sabah tezdən) çüçələri 

dolaşırıq. - qırlarda (çöllərdə) dolşıb durduq.  

- nərsənin çevrəsi: qarartı. 

çevrə  çevir. çevri. devrə. dövrə. evrə. 1. dövrə. çərçiv. çapçıv. 

1. civar. çevər. çulqa. çuval. dolay. həvali. homə. 1. 

çavra. dövrə. yörə. iləy. ilgəy. 1. topluluq. aralıq. - yazar 

çevrəsi: yızıçılar toplumu. 1. çevrə yol. şəhəri quşatan yol. 
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kəməbənd. 1. alan. çəmbər. həlqə. dayrə. çövrə. 

çəmbər. çənbər. çəpər. quşaq. tövərə. - tövərəgini: 

dövrəsini. 1.dönmə. döngə. dönüş. 1.dönəm. bir bütün 

quran, bəlli bir çağ sürəsi. 1.dövr. dövür. dolam. 

1.çəmbər. çənbər. çəpər. aralıq. ortam. oran. evrən. 

quşaq. əkiş. əkşin. yağday. durmuş. donluk. ortam. 

ortalıq. aralıq. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. 

quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. civar. mihit. 

mühit. 1.yay. yaya. səfhə. 1.yaxın. yan yön. dolay. dolayı. 

dövrə bər. həndəvər. homə. ətraf. - bu dolayda çox 

gəizşməyin. - dolay dolayı çönüb gəzdik. 1. çevrik. şəarit. - 

iç çevrik: kişinin düşüncə, yaşam dönrəsi, dünyası. 1. dayrə. 

dəğirə. - hərəm çevrəsi, dəğirəsi, dayrəsi: örəklik. örəkəlik. 

hörəkəlik. hörəklik. hərəmsaray. 

- çevrəsi quşatılmış baxca: çevirmə. 

- bir nəyin çevrəsi, ən yaxını: baş. - evləri bulaq başında.  

- bir nəyin çevrəsi, ən yaxını: baş. - evləri bulaq başında. 

başaq. - buğdalar baş tutddu. 

- çevrəsinə baxmaq: baxınmaq. 

- yaşanılan çevrə: atmosfer.  
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- siyasət alanı. - bir böyük şəhərin çevrəsi: dışra. homə. 

hovzə. 

- çevrə bər: tuğrac. tövrəc. qoşun yoluş. ləşgər o həşəm.  

- çevrəsi qoruqlu çuxur, köşə, bucaq: qoy < kov.  

- çevrəsindən uzaqlaşma: özünə bürünmə. qaçış. 

- çevrəyə görə aşağda olan: çuxur. alçaq. alşaq. engin. ingin. 

münhət.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır. 

- qoşullara, çevrəyə görə davranışların düzənləmək: günə 

görə kürk geyinmək.  

- nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, 

cəmaat: qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu. - 

sucuq, ip, saç qanqalı. 

çevrəaçı  çevrə açı.mihit zaviyəsi. bucaqları çevrə, çəmbər 

üzərində olan açı.  

çevrəbər  çevrə bər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. dövrəbər. 

həndəvər. kəmdəvər. evərək. evrək. çevərək. çevərə. 

devrə. dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın 

yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə.  
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çevrəbilim  ekoloji.  

çevrəçi  çevrəni yaşam üçün sağlayan. yaşam çevrəsini 

qoruyan.  

çevrəçi  ekolojist.  

çevrəçilik  ekolojistlik.  

çevrəq  çevrək. 1.devrək. yayvan ağızlı qab. 1.çevrik. örtü. örtük. 

qapanca. qab. çulqa. çuval (< çuq. cuq. tuq).  

çevrəqənt  çevrə kənd. banliyö. böyük şəhərlərin yaxınlıqlarında 

yerləşən yerlər.  

çevrəqəy  çevrəgəy < > dəvrəgəy. çövrəgəy < > dövrəgəy. dayirəvi. 

bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. qalğaqay. 

çəmbərik. girdəvər. müdəvvər. 

çevrələ  - ayğırıca ölçülər, çevrələyir çöpçülər.  

çevrələmə  çəmbərləmə. kəsmə. kəsirmə. kəsmir. qapatma. 

sınırlama.  

çevrələmək  1. cızığa almaq. quşatmaq. qurşatmaq. sınırlamaq. 1. 

təhdid edmək. 1.çevirmək. sarmaq. quşatmaq. 

qurşatmaq. əhatə edmək. çevirmək. çəpərləmək. 

çəmbərləmək. çənbərləmək. quşaqlamaq.1. 

çəmbərləmək.dəğirmiləmək.  
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çevrələmək  1. gürşatmaq. sarmaq. məhasirə edmək. 1. qurşamaq. 

qurşalamaq: təhrik edmək.1. cəqiləmək. quşatmaq. 

qaymaq. 1. çevirtmək. çavurtmaq. quşatmaq. mahasirə 

edmək. qamamaq. qamalamaq. yığmaq. qurşamaq. 

qurşalamaq. mahasirə edmək. əhatə edmək.  

çevrələnmə  - həldəvarı çevrələnmə: boğsa düzülüş.  

çevrələnmək  1. çörəklənmək ( < çövrək: çevrək: girdə) çövrələnmək. 

devrələnmək. dövrələnmək həlqələnmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. 1. dəğirmilənmək. 

çəmbərlənmək.  

çevrələnmək  qutanmaq. ağıllanmaq. halə bağlamaq.  

çevrələnmiş  tolqaq. sarqaş.  

çevrələntirmək  çevrələndirmək.1. cızığalandırmaq. quşandırılmaq. 

qurşatınlandırmaq. sınırlandırmaq. 1. təhdid edilmək.  

çevrələyən  - nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə: ayla. halə. - ışıq aylası: 

ışıq haləsi.  

çevrələyib  - ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, ovlama 

çeşiti: qapanav. qapanov.  

çevrəli  - çəpərli, çevrəli yer, nərsə: qoruq. hörək hörəkə. örək. 

örəkə. - bu kərvansayın otuz hörəkəsi var. 
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çevrəli  1. dəğirmi. yuvarlaq. toparlaq. 1. şişik. tümbək. tumbaq. 

qarınlı. girdə.  

çevrəlik  (# içlik). 1.çevrəsil. çevrəsəl. çərçivə. 1.çəmbərlik. 

dəğirmilik. 

- nərsənin çevrəliyi, qasnağı: çərçivə. qordal. qartal.  

çevrəmək  1. qucaqlamaq. əhatə edmək. şamil olmaq. çevirmək. 

tolamaq. dolamaq. quşatmaq. yörəyə, çövrəyə 

döndərmək. - başına bi şal dola. - belivə bir quşaq dola, 

soyuqdu. - bu kitab sizin konuların hamısın qucaqlayır. - bu 

kitab nə qucaqlayır. - bu qanun onu qucaqlamaz. 1. 

yörgəmək. yörəmək. dolamaq. döğrəmək. qurşamaq.  

çevrən  ( < çevrinmək). 1. əvrən. yertinc. dünya. dolanan dolaşan. 

dönən. dünyə. 1. tilmac. dilçi. dilbac. təvüman. mütərcim.  

çevrən  devrən. evrən. 1. dönəməc. daşamac. çöngəl. qanqal. 

mərhələ. 1. evrən. dünya. 1.çağ. zaman. - devrən 

sürmək: çağ keçirmək. 1.dünya. 1.yer kürəsi. yerüzü. 

dünya. üfüq.1. evrən. devrən. göyqubba. dünya.1. dünya. 

- dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək: 

qabığına çəkilmiş. qınına girmiş: ətliyə sütlüyə qarışmamaq.1. 
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gedi. dünya. cəhan. 

- iş çevrəni: iş dünyası.  

çevrənçil  evrənçil. cəhanşimul.  

çevrənmək  1. dönmək. 1. təkələnmək. yuvarlanmaq. döndərilmək.  

çevrənmək  dolanmaq. dönəlmək. fırlanmaq.  

çevrənti  çevrə. çevir. çevri. çevrim. çövqan. girdab.  

çevrəsəl  çevrəsil. çevrəlik.  

çevrəsil  çevrəsəl. çevrəlik.  

çevrəsin çevirmək  araya almaq. aralamaq. quşatmaq.  

çevrəsinə  devrəsinə. dışına. eşiyinə. başına.  

- nərsənin çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq: 

qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. - tonqal başına qanqallanıb 

oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar. 

çevrətmək  tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. döndərmək. dövr etdirmək. 

gəzdirmək. - tamam çüçələri dolşdırdıq.  

çevrəyiş  çevrilmə. çevriliş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.  
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çevri  1. çeviri. girdap. 1. çəvri. çarx. çərx. çağrı. çevrilən, 

fırlanan nə. - çağrı çevrildi.  

çevri  1. su çevri: çağraq. çağlaq. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 1. 

girdbad. 1.çevir. çevrə. dövr. dövür. dolam. 1. çevrik. 

qasırğa. 1. çevrik. yorum. təfsir. tə'vil. 1. çevrik. girdab. 

- su çevrisi: burqac. göməğ. qoylan. quylan. qaznavız. qazan. 

girdab. gicoy. qıcoy. qıvrım. qıyrım. çevrim.  

çevric  devric. pərkar.  

çevriq  çevrik. 1. çevrək. qın. qılıf. qılığ. örtü. örtük. qapanca. 

qab. çulqa. çuval (< çuq. cuq. tuq). 1. çevriş. çövrük. 

çövrüş. qanğıl. girdat. girdağ. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 

qaqnıq. qağnıq. axar suyun arxaya dönmüş durumu, öz 

üzərinə çevrilməsi. 1. açıq. qapqı. fürsət. - açıqdan, 

çevrikdən, fürsətlərdən yararlanaraq, çevik, sivrik 

davranma: gözü açığlıq. - kişiyə açıqgözlük bir yoğun 

gerçəkdir.  

- nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə: ayla. halə. - ışıq aylası: 

ışıq haləsi.  
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çevriq  çevrik. çevri. devrik. evrik. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. 1. 

çevri. qasırğa. 1. çevri. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 

qatalaq. 1. yorum. təfsir. tə'vil. 1. dönük. 1. tərs. 1.çərx. 

çarx. dolab ( < dolanmaq). 1.çevrə. şəarit. - iç çevrik: 

kişinin düşüncə, yaşam dönrəsi, dünyası. 1. devrilmiş. 

çevrilmiş. çönmüş. dönmüş. yatıq. yatırılmış. qatrıq. 

qatlanmış. 1. baş göt olmuş. təh baş olmuş. - devrik 

cümlə. 1.uğursuz. tərsin. tərs gedən. 1.mə'kus. 1.çevik. 

çövgən. çöngən. çovqan. çoğan. əğric. əğic. ucu əğri, 

çəngəlli ayqıt. 1. > çərx. dolab. təkər. dığır. 1. dalqa. 

qatlaq. qatalaq. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. çəkrək. 

çəkəcək. çəkcək. dönək. dönəməc. qancıq. 

çevriq çevrik. tevrik. devrik. devrik. yatıq. qatlaq. - devrik dodaq, 

yaxa, qatlanma.  

çevriqliq  çevriklik. dönəməclik. dönəklik. çəkrəklik. çəkəcəklik. 

çəkcəklik. qanğıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. dolablıq. 

girdablıq.  

çevriləmək  çevirmək. yormaq. təfsir, tə'vil edmək. 
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çevrilən  aylanan. əvrilən. övrilən.  

- sözündən çönən, çevrilən: tanqıldu. və'dəsin pozan. inkar 

edən. 

çevrili çevrili  dönə dönə. fırlana fırlana.  

çevrili  çevrilmiş. arxasın çevirmiş. dönük. 

- dağlarla çevrili dar boğaz: qapız. dərbənd. 

çevriliş  çevrilmə. çevrəyiş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. 1.döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş. 1.çöküş. sınılış. altanış. 

düşüş. düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. 

sönmə. əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. 

yendiriş. yeniliş. 

çevrilmə  çevriliş. çevrəyiş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.  

- axar suyun arxaya dönmüş durumu, öz üzərinə 

çevrilməsi: çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. girdat. girdağ. 

sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. 

tərsin. girdab. qanğıl. qaqnıq. qağnıq.  

çevrilmə  çevrim. devrim. qatlanma. bükülmə.  
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çevrilmək  çəvrülmək. evrilmək. əvrülmək. 1. dolanmaq. yönəlinən 

yerdən çevrilmək. 1. dönmək. çönmək. uğramaq. 

gedmək. 1. tərs olmaq. kötü olmaq. kötüləşmək: 

tatrulmaq. dadrulmaq. 1. təzkinmək. dönmək. təvaf 

edmək. 1. izinə gəlmək. ovrulmək. qayıdmaq. dolanmaq. 

1. yanmaq. tönqərilkək. dönmək. tərsinə çevrilmək. 

mallaq vurmaq. 1. qayrılmaq. tayrılmaq. taymaq. 

qaymaq. zivmək. züvmək. 1. əklənmək. bir yerin, oxun 

çevrəsinə fırlanmaq, dönmək. - nə bularda çevrilirsən: 

əklənirsən. 1. aylanmaq. çönmək. yönəlmək. 1. 

burxulmaq. burulmaq. dönmək. tovlanmaq. bükülmək. 

altova olmaq. dönülmək. devrilmək. çönmək. əğilmək. 

çarpılmaq. çarpazmaq. meyillənmək. bükülmək. - yer göy 

bir yol ilə dönür.  

çevrilmək  evrilmək. 1. qasırğa qopmaq. 1. girdaba düşmək. 1. 

dönmək. çönmək. 1. tərslənmək. 1.devrilmək. baş aşaq 

olmaq. 1.yorumlamaq. təfsir, tə'vil olmaq. qapanmaq. 

1.çönüşdürülmək. dönüşdürülmək. 1.bükülmək. 

qıvrılmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

əğilmək.  
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çevrilməz  tolqanmaz. dolanmaz. dönməz. dolaşmaz. aylanmaz.  

çevrilmiş  devrilmiş. 1.çönmüş. dönmüş. devrik. çevrik. yatıq. 

yatırılmış. qatrıq. qatlanmış. 1.çevrili. arxasın çevirmiş. 

dönük. 

çevrim  1. dayrə. dəğirmi. 1. çevrə. çevir. çevri. çevrənti. çövqan. 

idarə. 1. girdab. 1. çevrə. muhit. 1. çevrilmə. devrim. 

qatlanma. bükülmə.  

çevrim  çevirim. devrim. evrim. evirim. 1.deviriş. çeviriş. dəğişim. 

başqalaşım. təhəvvül. 1. pozulma. pozuqluq. fəsad. iflas. 

fitnə. 1.üsyan. ayaqlanma. 1.devirmə. çevirmə. çökürmə. 

çökürürm. 1. qarşıqlıq. qarışıqlıq. pozqunluq. qarqaşa. 

qatqaşa. bulağay. 1.dönüm. dövr. devr.1. dönüşüm. 

çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. 

ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. 

ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. 

yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. 

təkamül.  

çevrimçi  çevirimçi. evrimçi. evirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. 

dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi. islah tələb.  
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çevrimək  aydarmaq. dublə edmək. dolamaq.  

çevrimli  çevrişli. keçimli. 1. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. 

duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. 

biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. 

dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu.1. qazamlı. qazanlı. 

tutumlu.  

çevrimli  idarəli. düzənli. iş gücü dəngələyib yeridən.  

çevrimlik  1.keçimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. 

qazanc. axar. gəlir. 1.çevrimsəl. dönümlük. dövrülük. 

devirlik. 

çevrimsəl  çevrimlik. dönümlük. dövrülük. devirlik.  

çevrimsiz  çevrişsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. 

durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. 

boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. 

qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz. 

çevrin  dönəm. döngə. boğum. burul. aylan. mərhələ.  
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çevrinit  çevrinti. girdağ. girdab.  

çevrinmək  dolanmaq. dönmək.  

çevrinmək  evrinmək. tevrinmək. devrinmək. devinmək. 1.dönmək. 

dönünmək. çönülmək. 1. taxınmaq. davranmaq. 

qılınmaq. hərəkət edmək. 1. təkamül tapmaq. 1.dönmək. 

dönünmək. çönülmək. 1.film çəkilmək. 1.dolanmaq. 

dönəlmək. dölənmək. dolaşmaq. tovlanmaq. toğlanmaq. 

fırlanmaq. gəzinmək. 

çevrinti  1. hovuz kimi çevrələri, çevrilib qaldırılmış oyuq. çuxur. 1. 

girdab.  

çevrinti  çevrinit. çevrik. çevri. çevirin. devirin. devirim. çevirim. 

su çevrintisi. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. tərsin. 

əğrim. girdman. qasırğa. tuzaq. büküm. dolamac. tolaq. 

dolaq. burcaq. burqac. su çevrinti. dönüşüm. dolaşma. 

dönmə. dalqa. qatlaq. qatalaq. qaraqur. qanğıl. qancıq. 

çevrik. dolab. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dönək. dönəməc. 

ivlək. evlək. çevlək. çövlək. çölək. girdağ > girdab. 

(girdbad. xortum). məhləkə. 

- hava çevrintisi: girdbad. sarsar.  

- su çevrinti. girdab. 
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çevrinti  çevrük. çəvrük. çavruq. qısır. qısra. külək. girdab.  

çevrirtmək  yanğırmaq. döndərmək.  

çevrisi  devrisi. ertəsi. yarını. sabahı.  

çevriş  1. çevrik. çövrük. çövrüş. girdat. girdağ. sarsalıq. 

sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. 

girdab. qanğıl. qaqnıq. qağnıq. axar suyun arxaya 

dönmüş durumu, öz üzərinə çevrilməsi. 1. çevrim. qılış. 

taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. 

əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. 

biçiş. hal. halət. çap. orun. yağday. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. rəftar. 

çevriş  devriş. bulğaq. qarışıqlıq. fitnə. fəsad. tirəlik. dirçəliş. 

inqilab.  

çevrişqə  çevrişgə. çevrişmə. 1.çönərgə. dönərgə. dönüşmə. 

dönüşgə. dəğişgə. dəğişmə. geçişgə. geçişmə. təhəvvül. 

1.dəğişmə. çalışma. 

çevrişmə  bax > çevrişgə.  

çevrişmək  dəğişmək. keçişmək. başqalaşmaq. dönüşmək. 

döngəmək. dönmək. çönmək. çönərgəmək. 
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dönərgəmək. dönüşmək. dönüşgəmək. mütəhəvvil, 

mütəbəddil olmaq.  

çevrişmək  təvrişmək. devrişmək. çönüşmək. alınmaq. vuruşmaq.  

çevrişsiz  çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. 

durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. 

boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. 

qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar.yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. xuysuz. 

çevriştirilmiş  çevrişdirilmiş.çönüşdürülmüş. dönüşdürülmüş.  

çevriştirmək  dönüştürmək. tökmək. - hər nəyi şuxluğa tökür. - mənim 

sözümü, şuxluğumu, ciddiyə tökdü.  

çevriyazı  çeviriyazı. tıraskıripsiyon.  

çevrüq çevrük. çevrinti. qısır. külək. girdab.  

çevrəmək  çevirmək. çulqamaq. çevrələmək. devrələmək. aylamaq. 

örtmək. hörmək.  

çevşirilmək  devşirilmək. dürülmək.  
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çevşirmək  tevşirmək. devşirmək. təqşirmək. dəğşirmək. 

çömbətmək. çönbətmək.  

çevtəq  çevdək. çövdək. çördək. çövürdək. çevirdək ( < 

çövürmək. çevirmək).1.həlqə. qanqal. qurs. 1. girdə 

çörək, əkmək. yeyəcək. xurək. 1. ilməkli uc. 1. yelək. 

kürtük. kürtə. kürcük. kərih. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket.  

çevürqən çevürgən. təvürgən. çəvirən.  

çevzə  ( < kov). oyuq, çuxur yer.  

çeynəq çeynək. çaynaq. bayağı. adi.  

çeynəm  çaynam. bir tikə. tikə. parça.  

çeynəmək  - sözü ağzında əvələmək, gəvələmək. əğələmək, 

dolaşdırmaq, çeynəmək.  

çeynəmək  1. < < > çeyləmək. çaynamaq. çağlalamaq. çaqlamaq. 

çəkləmək. ( < çaq. çağ. çək). < çaqnamaq. çaynamaq. 

kevnimək. kovnimək: govlamaq: qazmaq). çalnamaq. 

qazmaq. çeyləmək. gəmirmək. yoğurmaq. avratmaq. 

parçalamaq. əzmək. əzib. döyüb. basıb otutmaq. gazmaq. 

doğramaq. doğurlamaq. övütmək. altına alıb əzmək (araba). 

saymamaq. basalamaq. təhrif edmək (bir kişini qanunu). 
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basıb. əzib tıncıkdıraraq düzüb. saflayıb. yola qoymaq 

(qanun). 1. ( < çançamaq. dəngəmək. tanqamaq. 

dənləmək. doğramaq. - ayrana göy tanğla. 1. yoğurmaq. 

oğsalamaq. çeyləmək. 1.çaynamaq. 1.gəmürmək.  

- dilin çeynəmək: ımır yamır söyləmək. gəvələmək.  

çeynənmiş  yançuq. yançıq. basılmış.  

çeynətmək  çərxləmək. çərxlətmək. diş kəsmək. dişlətmək. dişəmək. 

deşəmək. deşləmək. 

çezdirmək  çökdürmək. - bu yük atın belin çezdirdi.  

çezmək  < > çözmək açılmaq. sınmaq. açılmaq. açılıp yel 

buraqmaq.  

çezmək  çözqalamaq. çözqalmaq. başaramamaq. bacaramamaq. 

bəcərəməmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

çə  1.çı. çıq. azıq əki. 1.ça. bənzətmə ılgəci.  

çəbən  çapan. dədə evində olarkən, sevgisindən boğaz, hamilə 

qalan qız.  

çəbər  (metatez < bəcərmək). 1. usda. 1. xoş. lətif.  

çəbiç  bir yaşda keçi.  

çəbiş  çəbi.  
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çəbtəs çəbdəs. çəpləş. çalışan. sever. çevik. çapsal. çalbər. 

çalabər. çalağan.  

çəç (fars)  < saç. saça. xərmən savırma aracı.  

çəçə  çiçə. əmmə. əmi.  

çəçə  tətə. kəkə. kəkəmə. kəkəc. kəkələc. kəkəy. kəvkə. 

kəköy. pəltək.  

çəçək çəçək. çiçək. cacaq. gül. - çiçəklənmək: çəçəklənmək. 

cacaqlanmaq. - çiçəklik: çəçəklik. cacaqlıq.  

çəçəq  çiçək. çəçək < çıxaq. 1. xal. 1. ləkə. 1. üz.  

çəçqə çəçgə. 1.saçqa. çulğa, culağ darağı. 1.öğlə zamanı.  

çəçmək  çözmək. açmaq.  

çəçnə  alkım.  

çəfşənğ  çafşan. < çapşan. çapıb qıran ayqıt. qırqı. qayçı.  

çəkaçək (fars)  < çataçat. dal ba dal təkərli səs.  

çəq  {çəğ. çək. çak. yak. yax. çaka. yaxa. sək. saq}. {çək < > 

qədər < > dək. kəş. kəç}. 1. çan. çəki. çəkim. ölçü. sınır. 

dözüm. tutar. tutum. çıxar. çağ əndaza. həd. hədd. - 

çəksiz: hədsiz. əndazə. çəki. çəkim. qədər. - nə çəki: nə 

qədər. - çəkdən çıxmaq: həddən aşmaq. - çəkdən aşa: 

sınırdan aşağan. - çək aşa. çağ aşa: ölçüdən aşmaq: baş 
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aşa. - üstünligə çağ (çək) yok: yaxcılığın həddi yodu. 1. həqq. 

huquq. səlahiyyət. sizin çağız yoxdu: sizin çəkiz yoxdu: 

sizin həqqiz səlahiyyətiz yoxdu. haçandi: nə vaxdi 

çağdan aşa: gərəkdən artıq. çəndən aşa. 1. dönəm. 

zaman. iyi. xoş. 1. < > kəs. şəxs. fərd. 1. çəq !: aç !. oğ !. 

1. təm. dən. tınış. nuqdə. 1. tapu. alıntı. tamsıq. təməsik. 

malikiyyət. 1. tikiş yeri. çatlaq. - çək gedmək: çatlamaq. 1. 

çağ. dönəm. zaman. iyi. xoş. 1. ətəyə, yaxıya çəkilip, tikilən 

parça. 1. sınır. qır. sıq. çek. çik. cığır. çəkirə. çəki. cızığ. 

xət. 1. zip. kip. 1. miqdar. kəmiyyət. 1. təxmin. - onlar 

igirmi dək olurdular: igirmi qədər. - çatıya (dama) igirmi dək 

ağac gərəkdir: igirmiyə qədər. 1. son. nəhayət. - ikiyə dək: 

ikiyə qədər. - nə dək: nə qədər. - bu dək varki: bu qədər 

varki: bu dəğişləki: bu fərqlə ki. - o dək: o çək: o qədər. - bu 

dək: bu çək: bu qədər. - şi dək: şu çək: şu qədər. 1. 

əndazə. çak1: çək aşa1. baş aşa1. ölçüdən aşmaq. çəki. 

çəkim. çağ: zip. kip( > çəke dəhan) çəkandən < çək. 

çəkmək. çakmaq. şakmaq çəkə 1) < çiy. çiyə: düğüm. 

düğün. damla. damcı\ çəkidən: çiyilmək\ 1) < çök ; çökək. 

çökmək. çəkələmək qısmaq. hədələmək çəkidə 1) < 
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çəkilmiş\ 1) < çərdək < çəkirdək < cirgə < çiy. çiyə. 1. 

yoğurt pəniri. yağsız pənir. 1. çözbək. sınır. aşam. hədd. 

ölçü. çəki. hədd. qərar. - çəkin, həddin aşmış: aşqın 

daşqın. 1. çək. çəkə. oran. ölçü. nisbət. tənasüb. təxmin. 

əndazə. 1. qın. qılaf. qab. 1. "özü. həmən. elə. tam. iştə. 

aynı. lap. oq" anlamında. - çək o: elə o. - çək sən: elə sən. - 

çək amaca vurdu: lap nişana vurdu. - çək bu yekəlikdədi. - 

onla bu, çək birdir. - səndə çək ona taysan. - çək özüdü. 1. 

"ax. hın. him" kimi səs çəkmək, çıxarmaq. - çək demədən 

ağzın yumub öldü. - kötəyi yedi, çək də demədi. 1. əqd. 

bənd. 1. şəhadətnamə. 1. qol. imza. 1. tərazı. 1. sicill. 1. 

hüccət. 1. barat. 1. qolturmac. donda, paltar qoyulan 

yarıq. 1. çəki. cəlb. qəbz. 1. qur'ə. 1. hüccət. təməssük. 1. 

hədd. hidud. - çəkdən, həddən keçirmək: azqurmaq. 

azdırmaq. başdan çıxarmaq. iğva edmək. - çək, həddən 

aşmaq, çıxmaq: aşarraq. 1. çaq. nuxdə. 1. çaq. üsdə 

çəkilən nə. örtük. yamaq. 1. saç. şaş. aşır. seç. 1. sınır. - 

tözümü çəqindən çıxmaq: səbri daşmaq. 1. yol yol nərsə. 

1. çək !. çəkin !. diqqət !. ehtiyat !. həzər !. sağ !. sağın !. tək !. 

təkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !. 1. çək çüq. malın ən 
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dəğərsizi. qıvır zıvır. xırda mırda. dəğərsız nərsə. 1. 

çəkə. sızıq. səzik. seziş. sezmə. güman. zənn.  

- göz çəki ilə: göz təxmini ilə. ölçüb dartmaqsızın. götürü 

bazarlıq: görməcə alış veriş.  

- çəkin, həddin bildirmək: tulumunu çıxarmaq. üzmək. ədəb 

edmək. 

çəq  çəx. çərx. ət maşını. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac.  

çəq - çək gedmək: çatlamaq. çəkəmək. çəkcəymək. açılmaq.  

çəq  çək. 1. > çağ > gah. sınır. qıyı. kənar. - gahın çaşan, ötəyə 

düşən, gahın bilən, özündə üzən. (ötəyə: suça. günaha). 

1.aran. alan. meydan. - göz çəkisi: göz alanı. - çəkil 

gözümün çəkisindən. 1.nuqtə. - qılığın, inciğin, zayıf çəkin, 

nuqtəsin tapmaq: damarını bulmaq, tapmaq. 1.çəkə. əllialtı. 

sillə. çapalaq > şapalaq. şamar. 1.çək. şax. çaq. şaq. 1. 

buynuz. burqu. (bundan şeypur, pıçaq sapı, boza, şərab 

ayağı, bardağı, barıt qabı düzəlir. 1. qol. budağ. - çaydan 

üç çaq ayrılır. 1. bəylik. 1.arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. 

- çəkiz nədir buyurun: istəyiz nədir deyin.1.<> çəkə. yaxa. 

1. çəx. çərx. ət maşını. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 
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qırmac. qıtmac.1.(> kac (fars)) çəkə (çəkmək) silli. təpəncə. 

çəkə. sınır. son. hədd. sərhədd. çək.qaz. yarıq. yırtıq. - 

aşırı çəkdə, həddə: boğazına dək. 1.cən. dək. təkin. dəngi. 

dəğin. dəğir. dəğiş. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). 

qədər. qata. qatı. qatın. qadaq. qatca. taqca. qapar. ( - bu 

iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: 

"sevən ürək ivəgin oli, sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi 

yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək 

olmaz ki. - ye, yeyə bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın 

çıxan dəkcə (qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - 

saat onu qapar (ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) 

boyu var, harda olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc 

içi, (qədər) yeri var. - saat ona dəkli (qədər). 1. çek. keş. 

kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. 

inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). mürtəd. məssəbsiz. 

kitabsız. pitiksiz. insafsız. 1. ölçü. 1. biçə. qurə'. - çək, 

biçə atmaq: qurə' çəkmək. 

- çəkə, ölçüyə qoymaq: ölçülətmək. ölçürətmək. çəklətmək.  

- alınçək: ləçək: qıskəsti. alna bağlanan bağ.  
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- çək çək: çəkə çəkə: çıq çıq: damla damla qətrə qətrə: qətə 

qətə. qıta qıta.  

- yarına cək: yarına dək. 

- çək çətinə: güj gücünə. zor zoruna. 

- çəkdən, ölçüdən, yoldan yozmuş, azmış, çıxmış: yazqın. 

azqın. daşıran. daşırqan. sataşqan. saldırqan.  

çəqaçək (fars)  < çağaçağ ( < çaxmaq). çarçabuq. oxun, qılıncı 

dəğməsindən çıxan səs.  

çəqalıc  çəkalıc. çəkmə aracı. şəkil, əks, fotoqraf maşını.  

çəqalıcı  çəkalıcı. şəkilçi. əkkas. fotoqraf. kameramən.  

çəqara  çəkara. aralıq, dəğişik yollar.  

çəqara çəkara. çeqara. sınır. hudut.  

çəqaz  çəğaz (fars) < çığaz > cığaz. (< çıxıq: açıq). üzü açıq. 

utanmaz. kaşar. çaşar. uyatmaq. usanmaz. sırtıq. 

həyasız.  

çəqbel  çəkbel. (kəçbel (fars)) odun pincin külün çəkib çıxartmaq 

üçün başı əğri belçə.  

çəqbək  çəkbək. vırqaç. vurqaç. qovqa.  

çəqcəq  çəkcək çəkrək. çəkəcək 1. > çərx. çevrik. dolab. təkər. 

dığır. 1. dönək. qancıq. qanğıl. dönəməc. dalqa. qatlaq. 
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qatalaq. çevrik. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab.  

çəqcəqliq  çəkcəklik. çəkrəklik. çəkəcəklik. dönəməclik. dönəklik. 

qanğıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. çevriklik. dolablıq. girdablıq.  

çəqcəymək  çəkcəymək. açılmaq.  

çəqcəymək çəkcəymək. çatlamaq. çəkəmək. çək gedmək. açılmaq.  

çəqçə  çəkçə. 1. üz. görnüş. 1. gözləri qaranqulu, 

pisgörməkdən, gözlərini büzüb, çəkib baxan. 1. açıq göz. 

məbhut. mütəhəyyir. məhv.  

çəqçəq  çəkçək. cicikli. hisli. kin dolu.  

çəqçəq  çəkçək. əl daşqası.  

çəqçəq  çəkçək. iki təkərli daşqa, çarx.  

çəqçəqmək  çəkçəkmək. gözlərini bərətmək. açmaq.  

çəqçi  çəkçi. çəkici. çəkən. içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. 

köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. dartan. dartıcı. dartçı. 

əkidən. götürən. götürücü. götrücü. daşıyan. daşıyıcı. 

daşyıcı. nəql edən. naqil.  

çəqçi  çəkçi. qovcu. qoğucu. çamquq. casut.  

çəqçi çəkçi. çəkic. çətçi. uccu. ucraçı. sınırçı. mərzban.  
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çəqçüqə  çəkçükə. çəkə yarışdırmaq. apuq sapuq söyləmək. 

mızıldamaq. gəvəzəmək.  

çəqeş  çəxeş (fars). cəxeş (fars). cəxec (fars) < çığaş. çığac. çığaz. (< 

çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə. quvatr.  

çəqə  çəkə. (çəkəs). (kəkə. çəkiş. çək). { < çək. çəkəmək ( < 

çağa): çiçitmək. çağalamaq. bölmək}. 1. çəkilmiş. oğuq. 

narın. ovuq dənə. 1. qum. 1. hərəkə. 1. nuxdə. 1. cərgə. 

sınır. hədd. 1. qədər. dəğər. 1. { 1 < çəkəmək. cərgədən, 

kərtədən keçirərək, bir suyuq nərsənin suyuğun süzüdürüb 

çəkmək aracı 1. < çökə. sulu, suyuq nərsəni, yaxud çəkə, 

süzgəç ilə suyun süzdürüb, quyuğun, çəkəyə çökdürmək, 

yaxud dinc buraxıb quyuğun çökdürmək}. 1. çivi. mıx. 1. 

çəqə düzən: çəkə düzən. çəki düzən. - özünə üzünə bir çəkə 

düzən verib gəldi. 1. xisusi. şəxsi. - çəkəlik kəs: şəxsi mülk. 

1. çəqə çəqə: çəkə çəkə. yavaş yavaş. 1. getlən. pərhiz. 1. 

çək. sızıq. səzik. seziş. sezmə. güman. zənn. 1. alnın iki 

yanı. şəqiqə. 1. damcı. hərnəyin kiçiyi, oğuqu. 1. süzmə 

qatıq. - çəkə süzmə yoğurt: kiş. quru yopğurt. 1. hər nəyin 

çəkilmişi. üsarə. 1. çikə. çəpə. aşığın çuxur üzü. 1. çəks. 

çərgə ( < kərmək: kəsmək). bölük. 1. qum. 1. fal. qurə. 
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rəməl. arac. 1. ayqıt. əbzar. alət. 1. vəsayil. 1. cırıq. yırtıq. 

yırtmac. yırtlas. açıq. 1. əngək. əng. çənə. - çəkə 

yarışdırmaq: çəkçükə. apuq sapuq söyləmək. gəvəzəmək. 

mızıldamaq. 1. yemiş ağacının yuxar dalların əğməyə, 

nərsəni önə çəkmək üçün başı qancalı dəğənək. gəlbəri. 

əğri uclı ağac. 1. çovqan. solıcan. 1. > kəşidəfarrs - 

"əlləmək" də dörd dənə çəkə var. 1. datış. həds. təxmin. 1. 

savaş. müdafiə,. dəf' edmə. 1. qoşuş. çalış. sə'y. 1. oran. 

ölçü. nisbət. tənasüb. təxmin. əndazə. 1. sarqı. sarıq. 

damcı.  

çəqə  çəkə. 1.çək (> kac (fars)) (çəkmək) silli. təpəncə. çək. sınır. 

son. hədd. sərhədd. əyri. ödəş. cəza. mükafat. keyfər. 

1.<> çək. yaxa. 1.çək. əllialtı. sillə. çapalaq > şapalaq. 

şamar. 1.çəgə. çəkə. qum. 1. nəqş. - çəkə çəkmə: nəqş o 

niqar.1. nuxdə. - cim qarnında bir çəkə, nuxdə: önəmsiz 

nərsə.  

- çəkə çəkə: aça aça: gərə gərə. - göğsün gərə gərə: qurralı. 

güvənərək. iftixarla.  

- çəkə çəkə: çək çək: çıq çıq: damla damla qətrə qətrə: qətə 

qətə. qıta qıta.  
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- çəkə durma: dış durma. qıraq durma. ıraq durma. qayra 

durma. uzaq durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. 

e'raz.  

çəqə  çəkə. çəkmə. 1.rabit. 1. irtibat. 1. sürə. möhlət. 1. dövrə. 

1. bəlli sürə üçün qoyulan tarix. - çəkəsi keçmiş mal. 1. 

qatlıq. qapıt (> kapot). qaplama. örtü. örtük. qapanca. 

üzlük. üzük. gənə bol iş paltarı. önlük. tulum. işlik. rupuş.  

çəqə çəkə. durqa. pərhiz.  

çəqəcəq  çəkəcək. çəkrək. çəkcək. 1.> keşakeş. çəkələmə. 

çəkməçək. qıyınşılıq. 1. > çərx. çevrik. dolab. təkər. dığır. 

1. dönək. qancıq. dönəməc. dalqa. qatlaq. qatalaq. 

çevrik. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 1.piləsgən. daban 

çəkən. 

çəqəcəqliq  çəkəcəklik. çəkrəklik. çəkcəklik. dönəməclik. dönəklik. 

qanğıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. çevriklik. dolablıq. girdablıq.  

çəqəçək  çəkəcək. 1. çəkicək. piləsgən. kərətə. qondara kimi 

başmaqları ayağa geyməkdə yarayan buynuzdan, 

sümükdən, dəmirdən olan yasıq arac. 1. ( > kəşakeş (fars)) 

{1. çəkişmə. dartışma. - aramızsa çəkəçək yoxdur. 1. 
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dartış. iztirab. tərəddüd. - bir ağır çəkəçəkə düşdük}. 1. 

kəşməkəş.  

çəqəq  çəkək. çərkək. çəkrək. 1. çərşov kimi düz, saf cipsiz bir 

qaftan. 1. çiçək xəstəliyi. 1. girə. dəsdə.  

çəqəq  çəkək. qayıqların qaraya, quruluğa çəkildiyi qıyı.  

çəqəl  çəgəl. qança. - ucu qançalı (çəgəlli) dəğnək, sap: qaqıc. 

qaqış. qaqınc. çapa.  

çəqəl  çəkəl. kiçik çapa, mala.  

çəqələq  çəkələk. cəngəl. tuğay. urman. ğaba. balqan. meşə. 

biqşə. bükşə {bişə (fars) < bük).  

çəqələmə  çəkələmə. çəkəçək > keşakeş. çəkməçək. qıyınşılıq.  

çəqələmək  çəkələmək. 1. çağlamaq. çəkləmək. çinəmək. sanamaq. 

zənləmək. gümanlamaq. təsəvvür edmək. təxminləmək. 

1. qısmaq. hədələmək.  

çəqələmək  çəkələmək. 1.çəkib durmaq. çəkiştirmək. çəkləmək. 

sınırlamaq. 1. çəkmək. - gedəni itəlir, gələni çəkəlir. - 

gedəni itir, gələni çəkir.  

çəqələnmiş  çəkələnmiş. soqun. söqün. sökün. sökük. dağqın. 

əzilmiş.  
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çəqələşmək  <> çəkələşmək <> çəkləşmək <> çirkləşmək <> 

çəlikləşmək <> çəkikləşmək <> sərtləşmək <> əkləşmək 

<> bəkləşmək <> bərkləşmək. yaxalaşmaq. 1.çəkləşmək. 

çəkişmək. itləşmək. itlələşmək. yaxalaşmaq. uruşmaq. 

vuruşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq. cədəlləşmək. 

çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. savaşmaq. 

çəqələz  çəkələz. səncab.  

çəqələz  çəkələz. səncab. təm.  

çəqəli  çəkəli. çəkməli. 1.rabitli. 1. irtibatlı. 1. sürəli. möhlətli. 1. 

dövrəli. 1. tarixli. bəlli bir sürəsi, sürməsi olan nərsə. - 

çəkəli mal: bəlli bir sürə dəğərli qalan mal.  

çəqəlik  çəkəlik. ( < çək). qumluq.  

çəqəlində  çəkəlində. (< çək: ölçü). təkəlində inhisarinda.  

çəqəmək  çəkəmək. 1. biribirin çəkəməmək. xorlaşmaq. korlaşmaq. 

təpişmək. 1. çəkləmək. oramaq. oranlamaq. 

təxminləmək. ölçmək. hesablamaq. 1. çitəmək. 

vurqulamaq. bərkitmək. gücləndirmək. tə'yidləmək. 1. < 

çağa. çiçitmək. çağalamaq. bölmək. 1. kitap nuqtələmək. 

attan qan almaq. sıqılan oqu çəkmək. 1. çəkərək 

bağlamaq.  
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çəqəmək  çəkəmək. dartmaq. çəkmək. daşımaq.  

- bu yoxsulluğu çəkəməm: gələməm. dayanamam. 

dözəməm. çəkəməm. daşıyamam. 

çəqəmək çəkəmək. çatlamaq. çək gedmək. çəkcəymək. açılmaq.  

çəqəməmə  çəkəməmə. qatlanamama. dözəməmə. dayanamama. 

qısqanma. cicinmə. cicişmə. ciciklənmə. 

çəqəməmək  çəkəməmək. çəkəməzmək. qatlanamamaq. 

dayanamamaq. günüləmək. günücləmək. güncüləmək. 

cicinmək. cicikləmək. cicişmək. qısqancmaq. qısqanmaq. 

həsəd edmək. gələməmək. dözəməmək. dayanamamaq. 

götrəməmək. qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı 

ağrımaq. qarnı burmaq. qarnı qalxmaq. qarıncımaq. 

qısqanmaq. qəbul edəməmək. - birini çəkəməmək, 

götrəməmək: qaqışmaq. cicikləşmək. itələşmək. acığışmaq. 

günüləşmək. - bu ayrılığa, sıxıntıya gələbilirsinmi.  

çəqəməmək  çəkəməmək. qısınqanmaq. qısqanmaq: qısqınmaq. 

sığqınmaq. cırcıranmaq. sırcıranmaq. qısınqanmaq. 

qısqanmaq: qısqınmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. 

sırcıranmaq. rəşg edmək. yaysamaq. cicikləmək. 
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qibtələnmək. həsədlənmək. - mən sizdən bir nəsə 

qısqanmamam.  

çəqəməs  çəkəməs. çəkimçi. casus.  

çəqəməyən  çəkəməyən. çəkəməyən. uqu. yağ. yağı. düşman. 

ciciklənən. qısqanan.  

çəqəməyən  çəkəməyən. çəkəməz. qarnı dar. qarınsız. qarnaz. qarnı 

almaz. qarnalmaz. cicikli. qısqanc.  

çəqəməz  çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. keçirəməz. 

keçirəməyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. 

daşıyamıyan. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. 

dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. 

sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. 

singirəməz. singirəmiyən. günü. günüc. günücü. 

gücünçü. gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. 

qısqınc. qısqanc. qısqanan. qarnı dar. qarınsız. qarnaz. 

qarnı almaz. qarnalmaz. dayanamaz. həsud. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəmiyən.  
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çəqəməzlik  çəkəməzlik. çəkənməzlik. qatlanamazlıq. dözəməzlik. 

təhəmmülsüzlük. ciciklilik. qısqanclıq. qısqanclıq. 

dayanamazlıq. ciciklik. cicinmə. cicişmə.dartamazlıq. 

daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. 

dayanamazlıq. dayanışamazlıq. qatlaşamazlıq. 

tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. 

dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. günüçülük. 

gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. 

gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. 

cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. həsudluq səbr, təhəmmül, 

istiqamət edəməzlik.  

çəqəməzlik  çəkəməzlik. qatlanamazlıq. dözəməzlik. 

təhəmmülsüzlük. ciciklilik. qısqanclıq.  

çəqəməzmək  çəkəməzmək çəkəməmək. qatlanamamaq. 

dayanamamaq. günüləmək. günücləmək. güncüləmək. 

cicinmək. cicikləmək. cicişmək. qısqancmaq. qısqanmaq. 

həsəd edmək.  

çəqəmiyən  çəkəmiyən. çəkəməz. çəkənmiyən. dartamaz. 

dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. 
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keçirəməyən. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. 

dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. 

sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. 

singirəməz. singirəmiyən. günü. günüc. cicinən. cicikli. 

cicişli. qısqınc. qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. 

dayanamaz. qısqanc.cicikli. cicinən. cicişən. həsud. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəmiyən.  

çəqəmməmək  çəkəmməmək. çəkiləməmək. qısqanılmaq. qeyrətə 

gəlinmək. - bu işə qısqanılmaz. - belənədənsiz yerə 

qısqanılırmı.  

çəqən  çəkən. 1. çəkici. kəş. cazib. calib. sürən. - dilkəş: içi 

çəkən. ürək aparan. can sürən. - azarkeş: dərdin alan. 

havadar. - sürməkəş: sürmə sürən. 1. varı. bənzər. gedən. 

sayaq. yolunda. biçimində. müşabih. 1. qapıcı. qapan. 

çəkici. alan. cazib. - könül (ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba. - şeh 

qapıcı. 1. çəkici. axışlı. cazib. 1. çəkicilik. cazib. cazibə. 1. 

çanqıl. 1. süzən. sarqan. damcılayan. 

- sıravarı: bir sırada. bir sıralı.  
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- çapqınvarı: çapqın olan kimi.  

- türkvarı: türkəvarı: türk yolunda.  

- xaçvarı: xaça bənzər.  

çəqən  çəkən. çəkici. 1. çəkçi. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. 

dartan. dartıcı. dartçı. əkidən. götürən. götürücü. 

götrücü. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql edən. naqil. 1. 

çəkçi. gerici. gərici. gərən. dartıcı. dartan. içən. içəgən. 

hopan. cəzzab. cazib. 

1. çəkirgən. içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. geçirgən. 

geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. 

süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. 

sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. 

yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. 

daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. 

sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü. 

axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. götürgən. 

götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. 1. çəkən. mö'tad. hopan. hopçu. 

hopuçu. höppüc. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr 

hopan, çəkən kimsə. 1.çəkən. göz alıcı. cazib. içən. 
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içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. - su çəkən: suçu. 

tulumbaçı. mirab.1.çəkən. çalan. qapan. içən. içəgən. 

hopan. cəzzab. cazib. cəzb, cəlb edici. çəkmən. əmən. 

soran. sürükləyən. yazan. uzadan. yaradan. düzən. - 

daban çəkən: çəkəçək. piləsgən. - qıl qapan, çəkən: cımbız. 

qımbız.  

- könül çəkən: ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. sevgili.  

- qapalı yerləri havalandırmaq üçün qoyulan yelçək, yel 

çəkən, somuran: fırıldaq. xəfəkeş. 

- soya dayanan, çəkən: soyacıq. gələnəkçi. rəsm rusumatçı. 

ürfçü. ənənəçi. 

- ayaq çəkən: uzaq duran. yanaşmayan. yaxlaşmayan. 

- çəkilmiş siqarların kötüyün toplayan, çəkən: izqalatçı. 

izqalçı. izqalıtçı. maqoçu. baqoçu.  

- könül çəkən: ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. sevgili. 

- ürək aparan, alan, çəkən könül avcısı.  

- dara çəkən: ipçi. asan. darlayan. darçı. e‟dam edən. cəllad.  

- həkimdən sorma, (ağrını) çəkəndən sor.  

- rəsm çəkən, cızan: rəssam. çəkici. çəkic.  
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- yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan 

qalın ağac, dirək: qatır. çatır.  

- yelkəni dirəyə çəkən qərqərə: qarnı yarıq.  

çəqən  çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. əkidən. götürən. 

sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. 

dözüşən. qatlanan. tablanan. tablaşan. qatlanışan. 

dayanan. dayanışan. səbr, təhəmmül, istiqamət edən.  

çəqənçi  çəkənçi. çəkinci.  

çəqənə  çəkənə. yapışqan. çəspnaq.  

çəqənəməzlik  çəkənəməzlik. unutqanlıq. alğınamazlıq. siliklik. 

singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. 

mənimsəyəməzlik. öğrənəməzlik. öğrəşəməzlik. 

aşınamazlıq. əzbərləyəməzlik.  

çəqənil  çəkənil. qapanıl. miğnatisli. - çəkənil, qapanıl (miğnatisli) 

sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. 

qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma.  

çəqənq  çəgənğ. çəknək. çanqaq. çaqnaq. çanaq. üzəngi. qayış.  

çəqənməmək  çəkənməmək. çəkməzinmək. qatlanmazınmaq. 

dayanmazınmaq. günülənmək. günüclənmək. 
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güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. 

ciciklənmək. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. 

qısqanılmaq. həsəd edinmək.  

çəqənməyən  çəkənməyən. qaldıramayan. dözəməyən. dözəmmiyən. 

götürəməyən. daşıyamayan. dayanamayan. təhəmmül, 

taqət edəməyən. - bu toxunu, ağrını qaldıramayandan əl 

üz.  

çəqənməzlik  çəkənməzlik. çəkəməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. 

daşıyamazlıq. keçirəməzlik. dayanamazlıq. 

dayanışamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. 

tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. 

dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəməzlik.  

çəqənmiyən  çəkənmiyən. çəkəməz. çəkəmiyən. dartamaz. 

dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. 

keçirəməyən. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. 

dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. 
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sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. 

singirəməz. singirəmiyən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edəmiyən.  

çəqər  çəkər. 1. (çakər (fars) < çəkmək). toğmağan. toğma. 

doğma. qulam. qul. kölə. bənd. əbd. 1. ( < çək: kiç). 

çəkik. kiçik. - çəkərək: kiçirək: az kiçik. az balaca. ( > çakər).  

çəqər  çəkər. 1. > çaqar > çakər. nökər. içoğlanı. qaraoğlan. 

evoğlanı. ayağ. ayaq. çirağ. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. 

qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. qılay. qılan. 

çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. qapış. qaboş. işçi. əcir. 

muzdur. əcir. xidmətçi. 1. çəkmə, dartma ölçüsü. 

dartqıcın (tarazı) ən yüksək çəkə bilən ağırlıq. - bu 

dartqıcın çəkəri qırx kilodur.  

çəqərəq  çəkərək. kiçirək.  

çəqərim  çəkərim. - boyum soyum qurusun, mən çəkilməm, 

çəkərim: mən qaçmaram, dözərim.  

çəqərqələn  çəkərgələn. gedərgələn. gedibgələn. varagələn. - bu 

tüfəyin varagələni çox doğru işlir.  
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çəqərləqu  çəkmək. uzaqlatmaq.  

çəqərmək  çəkərmək. ( r < > t ) çəkətmək. çəkişdirmək. incitmək. 

azarlamaq. sövmək.  

çəqəs  çəkəs. çəkə. 1. qum. 1. fal. qurə. rəməl. arac. 1. ayqıt. 

əbzar. alət. 1. vəsayil.  

çəqəsiz  çəkəsiz. çəksiz. 1.çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. engin. 

ingin. çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. 

ucsuz bucaqsız. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < 

al: böyük). ğeyri məhdud. 1.sayğısız. sanğamaz. 

sanğasız. ölçəksiz. ölçgəsiz. həd tanımaz. hədnəşinas. 

1. çəkməsiz. tarixsiz. 

çəqəsov  çəkəsov. ( < çək). qumlu.  

çəqəş  çəkəş. ( < çək). 1. çəkirdaş. sınırdaş. 1. çalımdaş. 

bənzəyən. bənzər. oxşar. 1. sürüş. soruş. təqaza.  

çəqət  (1. < çuq. tuq. 1 < çək. çəkilmiş. uzanmış. böyüklüğü 

göstərir). 1. bükük. orman. meşə. - çəqət ququruq: yaban, 

çalı xoruzu. - çəqət bağır: dağların quzey üzü. - çəqət 

toyuğu: yaban toyuq. - çəqət tarlav: şərit kimi uzanan orman. 

1. quzey. quzey yönü.  
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çəqət  çəgət. çərqət. - çənə altından tuturulan, bağlanan çəgət, 

başörtüsü: çalqı. 

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

çəqətəmək  çəkətəmək. çəkdirəmək. söylətəmək. açıtamaq. 

darıtmaq. - bir söz çəkətəmədi.  

çəqətmək  çəkətmək. ( t < > r ) çəkərmək. çəkişdirmək. incitmək. 

azarlamaq. sövmək.  

çəqəv  çəkəv. çəkvə. qaldırım. qalıb.  

çəqi  çəki. 1. cərgə. sıra. seri. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. 

düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. 

düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. 

dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. 

qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. 

qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. 

yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. 

nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. 

biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). 1.dartı. 1.düzən. 

dəngə. tərtib. nizam. 1.süs. bəzək. 1.başörtüsü. 1.dartı. 

ağram. dartı. ölçək.1. örtü. 1.cəzbə. cəzəbə. - içdən 
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doğan tansuq çəki, ilahi cəzəbə: yanğı. tanğı. - çəkiyə, 

ölçüyə gəlməmək: istənilən qalıba girməmək. 1.rəsm. 

1.nəqqaşi. 1.nəxşə. 1. çəkil. şəkil. - toxumanın qırağına 

salınan çəki, şəkil çeşiti: qaragöz. 1. cəzbə. cəzəbə. - 

içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə: 

qayat. qayta. 1. ölçü. qərar. qanıl. yasa. hökm. höküm. 

hükm. hüküm. - yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır 

hökmün). - yatıb duran yasasın yatırdır: (qanunun qurur). 

özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.  

- ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq: qabarmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış. 

- çəki düzən vermək: qabqaştırmaq. düzənlətmək. yoluna 

qoymaq. idarə edmək. yerli yerinə qoymaq. tənzim edmək. 

- çəkidüzən vermək:çalaçatlamaq. kalafatlamaq. 

çalaqaplamaq.  

çəqi  çəki. 1. çağ (çək). çək. çan. çəkim. ölçü. sınır. dözüm. 

tutar. tutum. çıxar. əndaza dartı. tənqsi. tənqsə. həd. 

cızığ. cığır. çəkirə. çək. cızığ. xət. düzən. tərtib. ölçüdən 

aşmaq: çağ aşa. baş aşa. 1. ( < çək. çəkmək. çəkinmək). 

pərhiz. qaçı. qaça. qoruq. qaypı. sağıl. salıq. salı. 1. 

qadın baş örtüsü. 1. pul. dirhəm. çaqıl. ağırlıq. 1. datış. 
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ağram. vəzn. dartı. ölçü. qərar. əndazə. - əlində heç dartı 

yoxdur. 1. tərazı. 1. nəqqaşi. rəsm. - bu çəkinin qornıçı 

əsgimiş. 1. çək. ölçü. hədd. qərar. 1. çək. çəkim. çaq (fars). 

ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum. həqq. huquq. 1. çəkiş. 

sunu. sunuş. pişkeş. peşşaş. 1. ölüçü. qas. qaz. iki 

nərsənin arasında olan aralıq, fasilə. 1. tolaq. tolqay. 

buruq. sancı. ağrı. dərd. ələm. 1. tərazı. 1. çək. cəlb. 

qəbz. 1. çəki. bağırsaq. 1. ətrək. ataq. öznə. maraq. 

ələqə. 

- çəki, cizgi işləri: oya.  

- çəki daşı: ölçü, tərazı daşı. 

- çəkiləri tükülmək: gülməkdən qırılmaq.  

çəqi çəki. qaypı. sağıl. salıq. salı. qoruq. pərhiz.  

çəqib  - çəkib keçən: evrən. dünya.  

- necə qaldırın çəkib bunu mənə qıydın. (qaldır: qeyrət).  

- çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə: 

görüş uzaqlığı. 

çəqic  çəkic - dırnağ çəkici: dəniz yapıtlarında işlənən çəkic çeşiti.  

- böyük çəkic: qaltas. balyoz. 
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çəqic  çəkic. çəkici. 1.rəssam. rəsm çəkən, cızan. 1.nəqqaş. 

nəqqaşi çəkən. 1. nəxşəçi. nəxşə salan.  

çəqic  çəkic. çəkiş. 1. çaqac. qaqac. qaquc. qaqquc. qaqqıc. 

qaqıc. qaquca. 1.çəkkiş. çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. 

qaqqıc. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc. 1.çöqüç. döğəc. dövəc. döğəcək. - ağır, iri, uzun 

saplı döğəcək, döğəc. çəkic: güpün. güp. bağlaz. balğaz. 

- sivri uclu daşçı çəkici: dişəngi.  

- çəkicin döğən ağzı: döğgü. 

- ağır, böyük, uzun saplı çəkic: güp. güpün. balyoz. balqoz. 

qaraman.  

çəqic çəkic. çöqüc.  

çəqicək  çəkicək. çəkəcək. piləsgən. kərətə. qondara kimi 

başmaqları ayağa geyməkdə yarayan buynuzdan, 

sümükdən, dəmirdən olan yasıq arac.  

çəqicən  çəkicən. gecirən. süzəcən. sürəcən. uzanan. dartılan. 

dartıcın. izəcən.  

çəqici  çəkici. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 1. çəkic. rəssam. rəsm 

çəkən, cızan. 1. çəkic. nəqqaş. nəqqaşi çəkən. 1. çəkic. 

nəxşəçi. nəxşə salan. 1.ilgiş. ilginc. ilgicən. içəgən. 
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hopan. cəzzab. cazib. maraqlı. intiresan. əntiresan. 1. 

içən. içəgən. hopan. cəzzab. cazib. - çəkici, olumlu, 

qolay bir duruma gətirtmək: öğrəşdirmək. uyarlatmaq. 

uyumlatmaq. ısıtmaq. alışdırmaq. yaxlaşdırmaq. yoxlaştırmaq. 

1.(çəkici. çəkinşçi. çəkişçi. çəşinğçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq). bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. 

dənəyci. sınayan. alıcı. içən. içəgən. hopan. cazib. 

çəkən. çəkimli. almənli. alımlı. cazibəli. gətirici. çağrıcı. 

calib. göz alıcı. cazib. alımlı. cəzbəli. cazibəli. ürək 

aparan. girgin.  

- göstərişli çəkici: alımlı çalımlı. 

çəqici  çəkici. 1. arğuş. dalıca çəkən. aldatan. - arğuş qız. arğuş 

acun: yalan dünya. 1. cəzzab. sevimli. yaqımlı. gəlişli. 

görkəmli. görüklü. görməgəy. dartımlı. 1. çəkən. kəş. axışlı. 

cazib. calib. sürən. - dilkəş: içi çəkən. ürək aparan. can 

sürən. - azarkeş: dərdin alan. havadar. - sürməkəş: sürmə 

sürən. 1. gözəl. iyi. əsrək. asrar. əsrar. 1. qapıcı. qapan. 

çəkən. alan. cazib. - könül (ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba. - şeh 

qapıcı. 1. qızıq görünğ. maraqlı. sevimli. yaqımlı. gəlişli. 
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görkəmli. görüklü. görməgəy. dartımlı. cəzzab. çəkici. 

yubağan. istəkli. cazib. 

çəqici  çəkici. çəkçi. çəkən. çəkirgən. 1.köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü. dartan. dartıcı. dartçı. əkidən. götürən. 

götürücü. götrücü. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql edən. 

naqil. 1.geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. 

sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. 

sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. 

əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. 

aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən 

dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. 

sürütgən. sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. 

götürən. götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. 

köçürən. köçürgən. köçürücü. 1.gerici. gərici. gərən. 

dartıcı. dartan. 1.könül, ürək aparan. girgin.  

- ilgi çəkici: ilginc. ilgiş. maraqlı. daraqlı. intiresan. əntiresan. 

çəqici çəkici. 1. aldavlu. suqlanc. cazib. 1. yaxşı. alımlı. tabqac. 

tavqac. gözəgər. gözəgü. gözdə. qöqçə. göyçə. gözə 

xoş gələn. gözəl. gözalıcı. incə. töqmən. yaxışıqlı. artur. 

cazibəli. işvəli. fəttan.  
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çəqicilənmək  çəkicilənmək. alımlı olmaq. alımlanmaq. duzlanmaq. 

duzlulanmaq. cəzəbəli olmaq.  

çəqicilik  çəkicilik çaxım. çağım. yaxım. alımlılıq.  

çəqicilik  çəkicilik. çəkiçilik. 1.cazibə.alımlılıq. alməni. 

cəzzabiyyət. girginlik. gəlgəl. cəzzablıq. alımlılıq. alım. 

çəkim. cazibə. cəzzablıq. cəzbəlilik. cazibəlilik. 1.çəkim. 

alməni. alım. cazibə. 

çəqiç  çəkiç. ( < qaquc. qaqmaq: çalmaq). 1. balqa. balta. 1. iri 

çəkic. salta. daşçıların ağır toxmağı. balyoz.  

çəqiq  çəkik. 1. < metatez > kiçik. 1. nərsədə, içə yaxud dışa doğru, 

incəlik, darlıq, qısığlıq, uzanıq, çəkiklik, gərillik etgisi oyaldan 

durum. qıyıq. - çəkik qarın: incə qarın. - çəkik göz: qıyma 

göz. incə, uzanmış uclu bucaqlı göz. - çəkik kişi: incə, uzun 

adam. 1. nuxdə. çəkik çək: nuxdə qoy.  

çəqiq  çəkik. 1.çəkilmiş. çəkikmiş. örtü. örtük. qapanca. 

örtülmüş. örtükmüş. enik. inik. enmiş. eniqmiş. endirilmiş. 

düşük. salıq. sallaq. qoyuq. - enik pərdələrdən, yarım ışıq 

çalırdı. 1. çəklik. dəklək. dəklik. qatlaq. qatıq. dərək. dərik. 

dərlik. qədər. - bu qatlaq: beybələ. buracan. 1. gərik. 

gərilmiş. dartıq. 1.gömük. müqəə'r. içəri doğru girmiş, 
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gömülmüş. 1. çəkili. çəkilmiş. gərilmiş. sürüklü. dartıq. 

dartılı. dartılmış. 1. çəkingən.başı önündə. uslu. uylu. 

tərbiyəli. müəddəb. 1. çəkili. çəkişgin. çəkgin. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. dirlişiksiz. gizik. içədönük. 

içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. 

kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. 

qırağsın. qıranlanıq. qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. 

münzəvi. 

- çəkik qaş: çatıq qaş: qara qabaq.  

- çəkik göz: badam göz.  

- uzunca, çəkik dırnağ: badam dırnağ. 

- qara, çəkik göz qara qıyma göz.  

çəqiq  çəkik. çəggik. 1. cocux cükü. çübək. 1. nuxdə. çıqıq. 

damla. - çəgik çəkinmək: nuxdə qoymaq. 1. sərçəyə bənzər 

alacalı bir quş.  

çəqiqcə  çəkikcə. az çəkilmiş.  

çəqiqqə  çəkiggə. çəkirgə. - ocaq çəkiggəsi: qecə böcəyi.  

çəqiqqə  çəkiggə. çəkirgə. cırqıt. - gecə çəkirgəsi: cırcırböcəği.  
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çəqiqləşmək  çəkikləşmək <> çirkləşmək<> çəlikləşmək <> çəkləşmək 

<> çəkələşmək <> sərtləşmək <> əkləşmək <> bəkləşmək 

<> bərkləşmək.  

çəqiqlik  çəkiklik. çəkginlik. çəkiklik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

imtizacsızlıq. münzəvilik. 

çəqiqmiş  çəkikmiş. çəkilmiş. çəkik. örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. 

örtükmüş. enik. inik. enmiş. eniqmiş. endirilmiş. düşük. 

salıq. sallaq. qoyuq. - enik pərdələrdən, yarım ışıq çalırdı.  

çəqil !  çəkil !. art !. süprül. sikdir !. rədd ol !.  

çəqil  çəkil. 1. ( > şəkil) içim quruluş. qurum. yapılış. 1. şəkil. 

biçik. qılıq. rəsm. yansı. əks. foto. fotoqrafya. - qılıq 

çıxarmaq: qılıq çəkmək: əks salmaq. 1. çəkil > şəkil. qablut 

> kalbod. qablıq. qalıb. hey'ət.  

- çəkil!. savul!. yol ver!. savul!. ged. varda. - varda yoldan: 

çəkil yoldan.  
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çəqil  çəkil. 1.çəki. şəkil. rəsm. təsvir. əks. - çəkili (şəkilli) 

dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) üçün poz verən gənc 

qız: qapaq qızı.- toxumanın qırağına salınan çəki, şəkil 

çeşiti: qaragöz. 1.çəğil. daş qırığı. çay daşı. çaqıl. çanğıl ( 

< çanğ: çalğ: 1. çalınmış. oğulmuş. 1. içi boş). 1. çəkil. şəkil. 

görüm. heykəl. 1. şəkil. örək. hörək örnək. hörnək. biçim. 

1. şəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. qapat. yapat. çapat. çapaq. 

çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. 

çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. duruq. 

duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. sifət. 

- çəkil ged: sikdir ged. sikdir. haydı oradan. öylə olmaz.  

- çəkil!. gerin!.  

çəqiləməmək  çəkiləməmək. çəkəmməmək. qısqanılmaq. qeyrətə 

gəlinmək. - bu işə qısqanılmaz. - belənədənsiz yerə 

qısqanılırmı.  

çəqiləməyən  - bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, çəkiləməyən, 

çəkilməz, can sıxıcı nərsə: qarın ağrısı.  

çəqilən  - adı çəkilən. adı oxunan. adı tutulan.  

- bir yeri, nərsəni qorumaq üçün qırağına çəkilən 

barmaqlıq, nərdə: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  
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- quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, 

keçmə: qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.  

çəqilən  çəkilən. gərilən. gərgilən. gərinən. gərniyən. əsniyən. 

uzanan.  

çəqilənmək  çəkilənmək ( < çək. çəq > ). çeşitlənmək. çəkitlənmək. 

cürləşmək. cürləşilmək. çəkitlənmək ( < çək. çəq.). 

çeşitlənmək. cürləşmək. cürləşilmək. qocunmaq. 

kovcunmaq. oyunmaq. oyalanmaq. düşünmək. qorxmaq. 

qorxunmaq. quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

qanğaçmaq. qanğıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. 

işgillənmək. birələnmək. ürkünmək. alınmaq.  

çəqiləy  çəkiləy. şaquli. düşəy. düşümünə. yer çəkimi yönündə. 

dik. əmudi.  

çəqili  çəkili. 1.çəkgin. çəkişgin. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. 

bağlı. asılı. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. 

əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. 

daşıyan. vəzifəli. sevgin. 1.çəkik. çəkilmiş. gərilmiş. 

sürüklü. dartıq. dartılı. dartılmış.1.çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 
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içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi. 1. çəkli. məhdud.  

- balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili 

qalmasından doğan durum: qasınmaq. qasılmaq. sınırılmaq. 

sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. 

əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.  

çəqili  çəkili. hədd hududlu. sınırlı. ölçülü. çağlı. biçili. ölçü biçi. 

qorunmuş. hasarlı.  

çəqili  çəkili. şəkilli. rəsmli. təsvirli. əksli. - çəkili (şəkilli) 

dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) üçün poz verən gənc 

qız: qapaq qızı. 

çəqilib  çəkilib keşiyib. quruyub. çaqışıb. çəkişib.  

çəqiliq  çəkilik. çəkişlik. keçərlik. keçəşlik. yetgilik. qabiliyyət.  

çəqilim  çəkilim. 1.çəkiliş. çəkilit. çəkilmə. ayrılma. ayrılış. ayrılım. 

ayrılıt. 1. çəkinik. çəkmə. çəkiş. soyaçəkim. irsi. 

çəqilim  çəkilim. çəkimləmə. ortalama. oranlama. təxmin.  

çəqilir  çəkilir. 1. dözülən. dözülə bilən. dözülür. qatlanabilir. - 

çəkilir acı: qatlanabilən acı. 1. törəmli. 1.dözülür. qatlanılır. 

dayanılır. təhəmmül olunur. 
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çəqiliş  çəkiliş. çəkilim. 1.çəkilit. çəkilmə. ayrılma. ayrılış. ayrılım. 

ayrılıt. 1. çəkinti. sürüklənmə. sürükləniş. sürüklənti. 

sırıqlanma. sırıqlanış. sırıqlantı. uzanma. uzanış. uzantı.  

çəqiliş  çəkiliş. çəkiş. qarış. yarış. imtihan.  

çəqilit  çəkilit. çəkiliş. çəkilim. çəkilmə. ayrılma. ayrılış. ayrılım. 

ayrılıt.  

çəqilmə  çəkilmə çəkiliş.1. çəkinti. sürüklənmə. sürükləniş. 

sürüklənti. sırıqlanma. sırıqlanış. sırıqlantı. uzanma. 

uzanış. uzantı. 1.(qıramer) sərf edilmə. 1 ricu'. rücə't. 1. 

iste'fa. 1. çəkilim. çəkilit. ayrılma. ayrılış. ayrılım. ayrılıt.1. 

çəksiniş. çəksinti. tutsunma. tutsunuş. tutsunut. ilsinmə 

ilsiniş. ilsinti. incizab. 1. salınma. sıxılma. dönəlmə. 

çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. 

yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. 

çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. 

dalı gedmə. darqalma. alçalma. inhitat. nizul. 

çəqilmə  çəkilmə. insiraf.  

çəqilmək  çəkilmək. 1. dartınmaq. öykünmək. fikrində olmaq. 

nərsəni özləmək. 1. bağlamaq. - bu yükü çəkin. - yana, 
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qırağa çəkilmək: gedmək. qitmək. yox olmaq. aradan 

qalxmaq. 1. azalmaq. soqulmaq. nərsənin sızıp, keçilib 

yox olması. 1. qırağmaq. bir yönə məyl edmək. qaymaq. 

qıyqışmaq. qıyışmaq. qayışmaq. 1. uzanmaq. əsinmək. 

əsmək. - ip əsindi. - yaşamız əssin: uzansın. - əsnik ip: 

uzanan ip. 1. əmrülmək. amrulmaq. sinilmək. sorulmaq. 1. 

yoqlanmaq. yoğlanmaq. öğlənmək. dinlənmək. yığılmaq. 

istirahət edmək. - arıq ər öğləndi: yorqun kişi istirahat eddi. 

1. qısalmaq. ayrılmaq. - işindən heç ayrılmaz. 1. dartılmaq. 

gərilmək. 1. gərinmək. istəmək. özləmək. əyilmək. 

çalkaymaq. arxaya yaslanmaq. çətnəmək. qaçınmaq. çalqıyış. 

1. yatışmaq. amrulmaq. yamrulmaq. dinmək. 

- bir yana çəkilmək: qayğanmaq. qayralmaq. qaymaq.  

- qorxub durmaqlıq, çəkilmək: qorxu. xof. turluq. dehşət. 

- çəkilib daralmaq: qasılmaq. qısılmaq. - donum qasıldı.  

- çəkilib büzülmək: tarlanmaq. darlanmaq. daralmaq.  

- çəkilib toplanmaq: qıvrılmaq. əğrilmək. bükülmək. qırtılmaq. 

qatlanmaq. - iplik, saç, qıl qıvrıldı. - bu kitabın yapraqları 

qıvrılmış. - qıvrıla qalmaq: gəbərmək.  
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çəqilmək  çəkilmək. 1.sürüklənmək. - çəkilə çəkilə yaşıyıb bitdi. 

1.daşınmaq. - duman çəkilməyə üz qoydu. 1.çəkinmək. 

qaçınmaq. uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq. pərhiz 

edmək. - duzdan çəkilin. 1. işdən ayrılmaq. iste'fa 

vermək. - görəvlərindən çəkildi. 1.büzülmək. toplanmaq. 

qısalmaq. - bu parça yuğulduqca çəkilər. 1.sakınmaq. 

usanmaq. qorğunmaq. yanaşmamaq. qısılmaq. 

ürkünmək. ehtiraz edmək. geriləmək. geri geri gedmək. 

rücət edmək. 1. dağılmaq. - axşam düşər düşməz, ələyaq 

eşikdən çəkildi. 1. qurumaq. - qanı çəkildi. 1. çəkim işləmi 

yapılmaq. yazılmaq. 1. sərf, təsrif olunmaq. 1. tutulmaq. 

cəzb olmaq. 1. öğütülmək. dartılmaq. 1.dartılmaq. 

daşınmaq. köçmək. götürülmək. - yeni evinə çəkildi. 

1.axmaq. meyillənmək. uzanmaq. 1.qaçılmaq. savulmaq. 

savılmaq. qıraq, qıra durmaq. - arabanın önündən 

çəkilmir. 1. qasınmaq. qasılmaq. - yağış keçib, çəkilib, 

qasılıb sularımız. 1. qasınmaq. qasılmaq. qısılmaq. 

daralmaq. darılmaq. büzülmək.  

- könül o gözələ axdı.  

- çəkilib toplanmaq, yığılmaq: bükükmək. büküşmək. 
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büzükmək. büzüşmək.  

- film çəkilmək: çevrinmək.  

- dili təpəsindən çəkilmək: kötü bir ölümlə ölmək.  

- əl ayaq çəkilmək: hamı gedmək. kimsə qalmamaq.  

- çəkil gözümün çəkisindən: itil gözümün önündən.  

- əl ətək çəkilmək: ıssızlaşıb, səssizləşmək. daha ortada bir 

nə qalmamaq.  

- geri, dalı oturma, çəkilmə: dalıntı. gerilti.  

- iz bıraxmadan, ortadan çəkilmək: izi bəlirsiz olmaq. 

itirinmək. unutulmaq.  

- nərsənin önündən arxaya doğru qalxmaq, çəkilmək, 

atılmaq: qanğırıqmaq. - göy gövərənti günə qarşı qanğırır.  

çəqilmək çəkilmək. cayaqlamaq. yayaqlamaq. ayrılmaq.  

çəqilməm  çəkilməm. - boyum soyum qurusun, mən çəkilməm, 

çəkərim: mən qaçmaram, dözərim.  

çəqilməmiş  - (hələ arına, təmizə çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq, tərh 

yazmaq, çəkmək, cızmaq: qaralamaq.  

çəqilməyən  çəkilməyən. törəmiyən, sərf olunmayan işləm, fe'l.  

çəqilməz  çəkilməz. dözülməz. qatlanabilinməz. qatlanılamaz. 

dayanılmaz. təhəmmül olunmaz. güc yetməz.- çəkilməz 

acı: qatlanabilinməz, dözülməz acı.  
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- bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, çəkiləməyən, 

çəkilməz, can sıxıcı nərsə: qarın ağrısı.  

çəqilməzlik  çəkilməzlik. dayanıqsızlıq. dözülməzlik. qatlanılamazlıq. 

təhəmmülsüzlük. muqavimətsizlik. 

çəqilmiş  çəkilmiş. çəkikmiş. çəkik. örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. 

örtükmüş. enik. inik. enmiş. eniqmiş. endirilmiş. düşük. 

salıq. sallaq. qoyuq. - enik pərdələrdən, yarım ışıq çalırdı.  

- çəkilmiş qılınc: dalyaraq. 

- çəkilmiş siqarların kötüyün toplayan, çəkən: izqalatçı. 

izqalçı. izqalıtçı. maqoçu. baqoçu.  

- qabığına çəkilmiş: qınına girmiş: dış evrəndən, çevrəndən, 

dünyadan ilişgilərin kəsmək. ətliyə sütlüyə qarışmamaq. 

çəqilmiş  çəkilmiş. çəkirdək. 1.suyu çəkilmiş özü, içi qalmış. öz. 

usarə. 1.çəkili. çəkik. gərilmiş. sürüklü. dartıq. dartılı. 

dartılmış. - bəsiyə çəkilmiş: bəsili. səmiz. səmirtilmiş. 

1.gərili. gərik. gərilmiş. tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. 

bərkimiş. qatlaşmış. 1.tarınmış. gərgin. çətin. gücünlü. 

zorunlu. toxa. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.  

çəqilmiş  çəkilmiş. qıvraq. iti. dartılı.  

çəqilsiz  çəkilsiz. şəkilsiz. gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə.  
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çəqim çıqım  çəkim çıkım. gəlir çıxır. gəlir gedir. gəlir gedər. dəxli xəş.  

çəqim  çəkim. 1. çəkiş. çəkit. şəkil. çəkil. qapat. yapat. çapat. 

çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. 

sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət. 1. tarım. əğim. istək. əsmə. əsi. meyl. rəğbət. 

- tarıma görə varım olsun, varıma görə görə gözüm olsun 

(ürəyim olsun). 

- tarım var vardan eylər.  

çəqim  çəkim. 1.> şəkib. səbr. təhəmmül. 1. cazibə. 1. tənasüb. 

1. dözüm. tablaş. dayanma. taqət. 1. təsrif. sərf. 1. çəkim. 

çəkiz. çəkiv. cazibə. cəzəbə. 1. sərf. - ad çəkimi: adlara 

yiyəlik əki gətirilməklə yapılan çəkim, sərf. 1. bir tutamlıq 

uyuşdurucu. 1. filim, şəkil çəkmə işi. 1. çəkiş. keşiş. 1. 

tənasüb. 1.cazibə. çəkicilik. alım. cəzzablıq. çevirim. 

çəkiçilik. alməni. alım. cazibə. alım. gözəllik. cazibə. 

tənasüb. uyum. çəkimlik. çeşit. çeşitlik. gərim. gərimlik. 

dəğşim. dəğişim. dəğişmə. dəğişimlik. varyasyon. 

1.kəsim. qırım. pərhiz. rejim. 1.qırım. kəsim. kərik (< 

kərmək. kəsmək). sakınım. saknım. pərhiz.  
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- soyaçəkim: irs.  

- ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq: ilginşmək ilgincləşmək. 

maraqlaşmaq. intiresan, əntiresanlaşmaq. 

- yer çəkimi yönündə: düşəy. çəkiləy. şaquli. düşümünə. dik. 

əmudi. 

- çəkim mərkəzi: çəkim gözü, göbəyi, qaynağı.  

- çəkiş, çəkim gücü: gərilim.  

- tor çəkim: toruncaq. toran. torun.  

- soyaçəkim: çəkinik. çəkmə. çəkiş. çəkilim. irsi. 

- çəkim işləmi yapılmaq: çəkilmək. yazılmaq.  

- yerdə yox çəkim, al almanı, səndə var çəkim, qapır 

almanı.  

- birdən sevgi, çəkim duymaq: qanı qaynamaq.  

- soya çəkim: qalıtım. quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə 

keçilən. irsiyyət. vərasət. genetik.  

- çəkim əki almış adın, aldığı biçim, şəkil: adın halı. ad 

tutumu, durumu 

çəqim  çəkim.{ çağ (çək)}. 1. çək. çəki. çaq (fars). ölçü. sınır. 

dözüm. tutar. tutum. həqq. huquq. 1. sıcaq üz. cazibə. 1. 

çan. çəki. ölçü. əndaza. həd. sınır. 1. dözüm. ağırlıq. tutar. 
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tutum. çıxar. 1. çalım. bənzək. oxşar. dartım. 1. cazibə. 

çəkicilik. 1. qurçaq. heyə‟t. rəsim. 1. çəkimo. ağırlıq.  

çəqimçi  çəkimçi. çəkəməs. casus.  

çəqimində  çəkimində. keşimində. izində. uzunluğunda.  

çəqimiylə  çəkimiylə. dəngəsiylə: göz çağımiylə. təxminlə. göz 

çağlamiylə, ayarilə. varsayilə.  

çəqimli  çəkimli. çəkli. şəkilli. oranlı. orqanlı. ornaqlı. qoylu. 

biçimli. əndamlı. gözəl. sevimli. məhəbbətli. cazibəli. 

cəzzabli. üzü sıcaq. çəkimli. cazibəli. - sevimli üzü vardır.  

çəqimli  çəkimli. dayanışan. 1.taqətli. dözümlü. dözəmli. 

təhəmmüllü. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. 

sarsılmaz. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. istiqamətli. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı.dayanğan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı.dayınqan. 

dayanan. 1.tənasübli. 1.içən. içəgən. çəkici. hopan. 

cəzzab. cazib. almənli. alımlı. cazibəli. 

çəqimlik  çəkimlik. çəkim. çeşit. çeşitlik. gərim. gərimlik. dəğşim. 

dəğişim. dəğişmə. dəğişimlik. varyasyon.  
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çəqimmək  çəkimmək. meyillənmək. ilginclənmək ilgəlinmək. 

ilgilənmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq. daraqlanmaq. 

intiresanlanmaq. əntiresanlanmaq.  

çəqimsər  çəkimsər. çəkingən. geri duran. sakınan. imtina edən.  

çəqimsər  çəkimsər. çəkinsər. çəkimsəyən. gerimsəyən. geri duran. 

qarışmamaq. yapmaq istəməmək. mümtəne'. müstənkif. 

imtina, istinkaf, ictinab edən. xunsa. yansız. tərəfsiz.  

çəqimsəyən  çəkimsəyən. çəkinsər. çəkimsər. gerimsəyən. geri duran. 

qarışmamaq. yapmaq istəməmək. mümtəne'. müstənkif. 

imtina, istinkaf, ictinab edən.  

çəqimsiz  çəkimsiz. 1.alımsız. sevimsiz. qovman. cəzbəsiz. 

çəkimsiz. siliklik. unutqanlıq. fəramuşkarı. ilgisizlik. 

maraqsızlıq. bəlirsizlik. tənasübsüz. uyumsız. 1. çəkişsiz. 

rəğbətsiz. əsgi. marağ oyandırmayan. - əsgi model, 

gələnək.  

çəqimsiz  çəkimsiz. çağlamsız. dəngəsiz. ölçüsüz.  

çəqin !  çəkin. 1. çəkin !. çək !. diqqət !. ehtiyat !. həzər !. sağ !. 

sağın !. tək !. təkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !. 1. qıryas. 

pərhiz. 1. uçğun. qιğo.  
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çəqin  çəkin. 1.çəkinmə. çillə. çiğlə. 1. sırma. süs olaraq, qızıl, 

gümüşlü sapdan paltar üzərinə tikilir.  

- yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun: suça, günaha 

batma. 

çəqincə  çəkincə. sakınca. sakınacaq. qorxulacaq. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. mane'. məhzur.  

çəqincə  çəkincə. yavaşca. yuvaşca. - çəkincə gəlib, çəkincə getdi. 

- çəkincənə: yavaşcana.  

çəqincə çəkincə. ürk. ürkü. dehşəh. qorxu.  

çəqincək  çəkincək. turqun. durqun. utancaq.  

çəqincəlik  çəkincəlik dartıncalıq. utanqaçalıq. sıxılqanlıq.  

çəqinçi  çəkinçi. sırmalayan. sırmaçı.  

çəqinçilik  çəkinçilik. sırmaçılıq. 

çəqinə  çəkinə. < çək. çəkilmək. çiçimək. kiçik.  

çəqinən  çəkinən çəkingən.1. gizirən > girizən. qaçıb gizlənən. 

yoxolan. 1. çəkingən. qaçağan. qaçıcı. saxlanan. 

saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. üşünən. 

üşüngən.1. pərhizkar. qaçınan. qaçınqan. ehtiyatlı. 

çəkingən. sakınan. sakınqan. ürkək. ictinab. çəkinən. 
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çəkingən. qaçınan. pərhizkar. möhtəriz. - boyuna eşilən, 

uzanan, çəkinən: eşilgən. eşgin.  

- almadan qaçınan, çəkinən: gizirən > girizən. almazlanan. 

almaq istəməyən. rədd edən.  

çəqinən  çəkinən. çəkingən. sağınğan. saxlanan. mütəvəffi. 

müctənib. - nə sağınğan kişisən belə.  

çəqinərək  çəkinərək. 1.çəknərək. gizirərək. qaçaraq. qaçınaraq. 

ehtiraz edərək. 1. qıdıqısdı. qısa qısa. qısıq qısıq. 

qısmırlıqla. qıtmırlıqla. çimriliklə. - yeməyi özün çək, bacın 

qıtıqıstıdı: qıtmırlıqla çəkir. 1. qorxaraq bimnak. 1. 

saxlanaraq. sakınaraq. ehtiyatlıca. ölçünərək. üşünərək. 

çəqiniq  çəkinik. 1.çəkingən. qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. 

qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, 

qıra duran.1. çəkingən. saxlanıq. ölçülü. ölçünük. 

üşünüq. üşüngən. üşənik. möhtat. ehtiyatlı. 1. çəkmə. 

çəkiş. çəkilim. soyaçəkim. irsi.1. qaçınıq. sakınıq. 

saknısıq. üşənik. usanıq. utanıq. qısanıq. gerçinik. 

gizirik. almazıq. iğrənc. məkruh.  

çəqinilmək  çəkinilmək. keçirilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində 

bulunulmaq. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 
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izərnilmək. görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. 

tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. 

üzlənilmək. yapınılmaq. mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox 

olay izlənilmiş. - bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi 

izlənilmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

çəqinilmək  çəkinilmək. qaçınılmaq. pərhiz olunmaq.  

çəqinilməz  çəkinilməz. 1.dözünülməz. götürünməz. dışqıl. 

təhəmmül edilməz. 1.qaçınılmaz. gərəkli. ictinab 

napəzir.1. qabaqsız. qapaqsız. utanılmaz. qəbahətsiz. 

qəbeh, məkruh olmayan. - qapaqsız sözlər. - qapaqsız 

işlər.  

- ağır, çəkinilməz söz: it yesə qudurur. savat. savlat.  

çəqinir  - çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

çəqiniş  çəkiniş. 1.çəkmə. çəkinti. cəzb. incizab. 1. keçiniş. 

sürnüş. biyoqrafi. 1. çəkinmə. çəkinti. çəkinsəyiş. 

çəkinsəniş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 
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ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

- qorxub çəkiniş: disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. 

üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. 

birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti.  

çəqinqəc  çəkingəc. iğrəngəc. iğrənc. igrək. ikrah edən.  

çəqinqəli  çəkingəli. sakınacalı. usancalı. utancalı. qorğuncalı. 

yanaşmamalı. qısıncalı. ürküncəlı. ehtiraz edməli.  

çəqinqən  çəkingən. 1. çəkinən. sağınğan. saxlanan. mütəvəffi. 

müctənib. iğrənc. iğrəngəc. iğrənən. qaçun. qırpın. qırın. 

çəkingən. utancaq. usancaq. üşəngən. ürkək. qapanıq. 

məhcub. - çox qapanıq kişidir. - nə sağınğan kişisən belə. 1. 

uymancaq. sıxılqan. dartıncaq. utanqaç. uyluqmuş. 

sıxılqan. məhcub. utanqaç. 1. yataq. yadağ. quşquluk. 

həmişə yadırqan, şəggilik. məşkukluq. 1. dartıncaq. 

utancaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3410 

çəqinqən  çəkingən. 1.cəsarətsiz. çəkik. başı önündə. uslu. uylu. 

tərbiyəli. müəddəb. çəkinən. sakınan. sakınqan. ürkək. 

ictinab. möhtəriz. qaçınan. pərhizkar. singin. uyatcaq. 

utancaq. məhcub. utanan. ehtiraz edən.1. çəkinən gizirən 

> girizən. qaçıb gizlənən. yoxolan. 1. qorxulu. güvənsiz. 

qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. 

işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. əmniyyətsiz. 

e'timadsız.  

- çox qoraxaq, çəkingən, ürkək: ıslaq toyuq. ıslaq qarqa. 

ıslaq sıçan.  

çəqinqən  çəkingən. 1.çəkimsər. geri duran. sakınan. imtina edən. 

1. çəkinən. çəkinik. ölçülü. qaçağan. qaçıcı. saxlanan. 

saxınqan. sakınan. sakınqan. saxlanıq. quşqunan. 

üşünən. üşüngən. üşünüq. üşənik. ölçünük. 

möhtat.qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. qırasınğan. 

qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra 

duran.1. gürə. gürəc. kürən. pərhizkar. 1. yaşmalı. 

yaşmaqlı. örtlü. örtgülü. utanclı. usanclı. məhcub.  
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çəqinqəncə  çəkingəncə. qorxuluca. güvənsizcə. qıvansızca. 

güvəncəsizcə. güvənəksizcə. güvənməzcə. 

güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. inammazca. 

inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. durqasızca. 

əminsizcə. əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

çəqinqənliq  çəkingənlik. 1. pərhizkarlıq. 1. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. 

inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. 

imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. 

işənməzlik. işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. 

durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. 

əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

çəqinqinlik  çəkinginlik. çəkginlik. çəkingənlik. ürkəlik. ürkəklik. 

ürklük. ürküklük. ehtiraz 

çəqinli  çəkinli. sırmalı. qızıllı, gümüşlü sapla bəzənmiş paltar.  

- çəkinli geyim: sırmalı geysi: sırmalı geyim: qızıllı, gümüşlü 

sapla bəzənmiş paltar. 

çəqinmə  çəkinmə. 1. əsir gəmə. 1. qorxu. ehtiraz. ictinab. həzər.  
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çəqinmə  çəkinmə. bükün. 1. pərhiz. 1. sərf edmə. 1.sakınma. 

ürkmə. qorxma. təvəhhüş. 1. çəkin. çillə. çiğlə. 1. qəbul 

edməmə. 1. qırsınma. giriz. gizir. qaçınma. 1. örtünmə. 

duraqsanma. üşünmə.1. sərf edilmə. 1. üşüşmə. 

quşquluq. şəkkaklıq. imtina edmə.  

- qaçınmalar, çəkinmələr, bezdirsin yaşam səni.  

- can çəkinmə: can vermə. can üsdə. ehtizar. 

çəqinmə  çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. istənməmə. 

sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. 

saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. 

ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

çəqinmədən  çəkinmədən. qorxmadan. atılqan. pərvasız. cəsarətli.  

çəqinmək  çəkinmək. çəgginmək. çaqınmaq. 1. abanmaq. əba 

edmək. yatlamaq. yadlamaq. sağınmaq. ehtiraz edmək. 

pərhiz edmək. istikrah edmək. - çəkinib savuşmaq: 
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qaçmaq. qurtulmaq. xilas olmaq. 1. 1. çəkib bağlamaq. 

buxca bağlamaq. dartınıb bağlanmaq. 1. nuxdalamaq. - 

çəgik çəkin. 1. çandışmaq. çındışmaq. birbirinə 

sərtləşmək. birbirindən qaçınmaq. 1. qadıtmaq. ( d < > y ) 

qayıtmaq. 1. ( d < > y ) qayıtmaq. qayıtdırmaq. 

düzəltirmək. tikdirmək. qəddəyib tiktirmək. büküb tikmək. 

- bunu əlində qəddə. - paltarı vərdim dərzi qəddəsin. 1. 

qatıtmaq. qayıdıb cavablamaq. qatıqlamaq. qabalanmaq. 

önqürmək. dikbaşlıq edmək. inat edmək. boyun 

əğməmək. 1. qızqutlanmaq. qısqutlanmaq. suçlanmaq. 

özün günahlı saymaq. utanmaq. 1. geriləmək. 

uyluqsunmaq. utanmaq. çəkinmək. uymanmaq. sıxılmaq. 

yüzü tutmamaq. çəkinmək. dartınmaq. dartınmaq. 

utanmaq. sıxılmaq. utanmaq. ayıbsınmaq. 1. sağınmaq. 

pərhiz edmək. - o məndən sağındı. 1. aymanmaq. 

əymenmək. uyalmaq. utanmaq. - o məndən bu işdə 

aymandı. 1. üşənmək. ərinmək. təmbəllik edmək. - ər işə 

ərindi. 1. qaçınmaq. tıqılmaq: tıqınmaq. 1. yığılmaq. 

toplanmaq. qaçınmaq. 1. saqlanmaq. saxlanmaq. 1. 

diksinmək. iğrənilmək. qaçınmaq. qaçınmaq. nifrət 
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edmək. ikrah edmək. saqmaq. sağınmaq. ehtiraz edmək. 

ictinab edmək. sayınmaq ( y < > k ) sakınmaq. baxmaq. 

gözləmək. ehtiyatlı olmaq. ehtiraz edmək. saymaq. 

sakınmaq. ehtiyat edmək. həzər edmək. ehtiraz edmək. 

tonğuşmaq. tönğüşmək. iğrənmək. ürkənmək. qaçınmaq. 

ictinab edmək. aymaq. utanmaq. açınmamaq. usanmaq. 

yermək. yərmək. bəğənməmək. xoşlanmamaq. 

tiksinmək. iğrənmək. - aş yermək: boylu qadının yeməyi 

bəğəməyib, qıvır zıvıra yerikləməsi.  

- kisə çəkmək, çəkinmək: kisə sürünmək: kisə sürmək.  

- çox sayan kişidir.  

- xəstələnib tüm yeməklərdən tiksinir. - çəkinib yollanmaq 

istəməmək: dartılmaq. - ora gedməyə canım dartılıb durur.  

- uydurucu nərsələrdən ürküməli.  

- ayman: çəkin. - aymanmadı: çəkinmədi.  

 

çəqinmək  çəkinmək. qaçınmaq. göt atmaq. imtina edmək. 1. qaçıb 

gizlənmək. gizirmək > girizmək. yoxolmaq. 1. dərilmək. 

dartınmaq. ilgəclənmək. tutturunmaq. yamanmaq. 

yamlanmaq. çatınmaq. çitinmək. çiqənmək > çitənmək. 
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yırtığ hörülmək. rufələnmək. rufulanmaq. gözənmək. 

tikinmək. onarılmaq. tə'mir edilmək.1. qaçınmaq. 

quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

yansıtmaq. yançıtmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. 

qansıtmaq. qançıtmaq. üşünmək. saxlanmaq. saxınmaq. 

sakınmaq. 1. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. 

sakınmaq. şübhələnmək. qafası bulanmaq. başı 

pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. 1. saxlanmaq. əl çəkmək. 1. 

usanmaq. qısanmaq. - güc olur varlanmaq, usanılmır ona 

yürümək. 

- almadan qaçınmaq, çəkinmək: almazlanmaq. gizirmək > 

girizmək. almaq istəməmək. rədd eləmək. 

- qorxub çəkinmək: disginmək. tiksinmək. üyşünmək. 

üşünmək. üşənmək. ürpərmək. ürkmək. ürkümək. ürükmək. 

örkümək. örükmək. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. 

irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. 

çəqinmək  çəkinmək. sakınsıramaq. sanıqsıramaq. düşünmək. 

duraqsamaq. sürünmək. sürüklənmək. möhtad, ehtiyatlı 

olmaq. saxlanmaq. ehtiyat edmək. ölçbiçmək. diqqət 
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edmək. pərhiz edmək. kəndinə gücənmək. sıxınmaq. 

çəkilmək. qaçınmaq. uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq. 

pərhiz edmək. geri durmaq. qaçınmaq. sakınmaq. 

yanaşmamaq. irgənmək. iğrənmək. talıqamaq. 

dalıqamaq. kərahət, ikrah edmək. ərinmək. arınmaq. 

qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. 

öhdələnməmək. üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, 

dönük vermək. burcanmaq. geri durmaq. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 

- işə başlanımda, sakınsıradım: duraqsadım. - duzdan 

çəkilin. 

çəqinmək çəkinmək. 1. arpımaq. yarpımaq. şaşırmaq. səndələmək. 

ürkmək. bezmək. cəsarəti qırılmaq. canı sıxılmaq. 

iymənsinmək. üz edəməmək. yüzü tutmamaq. 1. 

qaçınmaq. qayıtmaq. tizinmək. tezinmək. tısınmaq. 

tikinmək. tuqunmaq. geri çəkilmək. 1. qaçınmaq. uyalmaq. 

utanmaq. sıxılmaq. 1. qatınmaq. qırtınmaq. dayanmaq. 

kəsilmək. 1. üşünmək. üşənmək. üğşünmək. uvşinmək.  

çəqinməksizin  çəkinməksizin.cəsurcasına.  
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çəqinməli  çəkinməli sakıncalı. ehtirazlı. - sakıncalı nərsəm yoxdu: - 

sakıncalı davranış. - sevişmə oyunları sakıncalı, gizlətmli 

işlər mi.?. - sakıncalıdı, demə.  

- çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

çəqinməmək  - para sərpəməkdə, xərcləməkdən çəkinməmək əlini 

oynatmaq.  

çəqinməmək  çəkinməmək. qıymaq. muzayiqə edmək: kəsmək. 

qırmaq. üzmək. 1. geri qamaq. geriyə baxmaq. dönmək. 

irkilmək. dağılmaq. parçalanmaq. uzaqlanmaq. 1. vaz 

keçmək yumulmaq. 1. arzulamaq. içi çəkmək. isdəmək. - 

ürəyiz nə çəkinir. 1. qıymamaq. uçqunmaq. əsirgəmək. 

verməmək. verməmək üçün geri çəkmək. 1. gərilmək.  

- üz tutmaq. qorxmamaq. üzə gəlmək. üzünə qarşı söylüyə 

bilmək. - söyləməyə üzüm tutmur}. 

çəqinməməzliq  çəkinməməzlik. qalaysızlıq. özlülük. eygilik. taarüfsüzlük.  

çəqinmətən  - utanıb çəkinmədən özlü üzlü. qaçaqoça, gizli izli, pərdə 

olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. təkəllüfatsız. 

taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.  
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çəqinməz  çəkinməz. 1.aldırışsız. sakınmaz. qorxmaz. gözübərk. 

atılqan. pərvasız. cəsarətli. qorxmaz. sakınmaz. 

aldırmaz. aldırışsız. gözübək. sıxılmaz. utanmaz. kaşar. 

çaşar. ırsız. hırsız. arsız. həyasız. hırsız. ırsız. üzlü. 

1.iğid. dəli. gözübərk. qorxusuz. saçınmaz. 

çəqinsəmək  çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. gerimsəmək. 

geri durmaq. qəbul edməmək. qarışmamaq. yapmaq 

istəməmək. imtina edmək. istinkaf, ictinab edmək.  

çəqinsəniş  çəkinsəniş. çəkinsəyiş. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. istənməmə. 

sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. 

saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. 

ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

çəqinsərmək  çəkimsərmək. çəkinsəmək. çəkimsəmək. gerimsəmək. 

geri durmaq. qəbul edməmək. qarışmamaq. yapmaq 

istəməmək. imtina edmək. istinkaf, ictinab edmək.  
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çəqinsəyiş  çəkinsəyiş. çəkinsəniş. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. istənməmə. 

sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. 

saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. 

ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

çəqinsırmaq  çəkinsırmaq. sakınsıramaq. sanıqsıramaq. düşünmək. 

çəkinmək. duraqsamaq.  

- işə başlanımda, sakınsıradım: duraqsadım.  

çəqinşçi  (çəkinşçi. çəkici. çəkişçi. çəşinğçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq). bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. 

dənəyci. sınayan.  

çəqinti  çəkinti. 1. çəkilmə çəkiliş. sürüklənmə. sürükləniş. 

sürüklənti. sırıqlanma. sırıqlanış. sırıqlantı. uzanma. 

uzanış. uzantı. 1. çəkmə. çəkiniş. cəzb. incizab. 1. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. qaçınma. 

qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. istənməmə. sakınma. 
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sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. 

saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. 

ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. 

almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

çəqir  - həm gedir həm çəkir: həm ziyarət, həm ticarrət. həm yanır, 

həm yaxır: iki işi birdən yapmaq. iş içində iş görmək.  

- gedəni itir, gələni çəkir.  

- gedəni itəlir, gələni çəkəlir. 

çəqir  çəkir. ( < çək: sınır). çirik. çəri. sərbaz.  

çəqirçi  çəkirçi. ( < çək). sınırçı.  

çəqirdək  çəkirdək. ( < çək). 1. ağırlıq ölçüsü. - bir çəkirdək beş 

qıramdi. 1. çəkit. çiqit. özək. sınğıraq ( < sın: iç ) bitgilərin 

içliyi. 1. üzək. çərdək. göbək. sonğır. ağırşağ.  

- çəkirdək ərkəsi: atom enerjisi. 

çəqirə  çəkirə. ( < çək). cızığ. cığır. çək. çəki. cızığ. xət. sınır. qısıt. 

qayıt. uc. bitiş.  

çəqiriq  çəkirik. ( < çək). pərdə. tor. top oyunlarında qurulan torluq.  
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çəqirqə  çəkirgə çəkiggə  

- ocaq çəkirgəsi: qecə böcəyi.  

- gecə çəkirgəsi: cırcırböcəği. 

- qara çəkirgə çeşiti: qaraqatma. qaraçatma.  

çəqirqə  çəkirgə. 1. sarıçqa. 1. çavurtqa. çıqradka. cırad. - ocaq 

çəkirgəsi: çırıtlaq. oraq quşi. 1. çəkikgə. sağırtqa.  

- çəkirgə quşu: dorbunqul. sığırcıq. 

çəqirqə çəkirgə. qasqalta. sarınçqa. sənğircqə.  

çəqirqəquşu  çəkirgəquşu. sığırcıq.  

çəqirqən  çəkirgən. çəkici. çəkən. geçirgən. geçirən. geçirici. 

sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. 

süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. 

sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. 

yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. 

daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. 

sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü. axıtan. axıtqan. 

axıtıcı. əkidən. götürən. götürgən. götürcü. çatdıran. 

çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. köçürgən. köçürücü.  

çəqirləmək  çəkirləmək. çəkəmək. sınırlamaq.  
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çəqirmə  çəkirmə. çağırma. çətir. şəmsiyə. sayavan. şadurvan. ( < 

çadır).  

çəqirtaş  çəkirdaş. ( < çək). sınırdaş. çəkəş.  

çəqirtəq  çəkirdək. çəğdək. çərdək. 1. çəkilmiş. suyu çəkilmiş özü, 

içi qalmış. öz. usarə. nərsənin özü, künhü, əsası, nüvəsi. 

çigid. çiğit. çığıt. çərdək. tuxum. - topluluğun çəkirdəyi, 

evdir. 1. ( < çiq: tuq: bütun. ). iç. mərkəz. 1. çərdək. özək. 

göbək. - qabaq çərdəyi: qabaq çəkirdəyi: əğləncəlik 

çırtlanan qabaq tuxumu.  

- çəkirdək parçacığı: nükleon.  

- çəkirdəkdən yetişmə: 1. uşaqlıqdan bəri böylə olan. 1. 

öğrənciliklə, şayıdlıqla bir bacarığı, sənəti yiyələnmək.  

- çəkirdəkli qax: boraq. 

- içi boş, çürük başaq, sünbül, çəkirdək: kovsıq. kovız. 

kavız. kavsıq. kof.  

çəqirtəqçi  çəkirdəkçi. tuxumçu.  

çəqirtəqli  çəkirdəkıi. çiğitli.  

çəqirtəqol  çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). kökqol. başqol. 

gözqol. özqol. dibqol. təməlqol. içqol. anaqol. araqqol. 

oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. 
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ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. mənşə‟. 

kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql 

mərkəzi. 

çəqirtəqsiz  - çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  

çəqirtqə  çəkirtgə. çıqurtqa. sağırtqa. səğirgə.  

çəqirtmək  çəkirtmək. çəkitmək. çökürtmək <> köçürtmək. öçürtmək. 

uçurtmaq. söndürtmək. yatırtmaq.  

çəqisiz bəqisiz  çəkisiz bəkisiz. çək < > ölçü. bək < > bəy: iyəsiz. bək < > 

bax. bəksiz: baəımsız. öz başına yer.  

çəqiş bəqiş çəkiş bəkiş. ılqarış. savaş. qavaş.  

çəqiş  çəkiş (> kəşeş (fars)). çəkişmə. çəkişim. 1. cəzb. cəlb. 1. 

dözüm. tablaş. taqat. dayanım. durum. təhəmmül. 1. 

götürmə. çəkmə gücü. - bu motorun çəkişi az. 1. çəkmə 

yolu yodası. 1. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. 

dartışım. tutuş. tutuşma. qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. 

qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. 

açışımlıq. mucadilə. munaqişə. niza'. 1. gəriş. girəyiş. 

girayiş. əğim. 1. cazibə. 1. uyum. nisbət. tənasüb. 1. sərf. 

təsrif. 1. sürə. sürəm. sürüş. gəzək. zaman. - bir çəkim. 1. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3424 

cəzb. cəlb. 1. götürmə. 1.enmə. eniş. ged. cəzr. (gəlged. 

cəzri mədd). 1.eniş. enmə. düşüş. düşmə. cəzr. (gəlged. 

cəzri mədd). 1.uğraşma. uğraş. gərmik. qeyrət. çalış. 

çalışma. çaba. çapışma.cəzəbə. cazib. cəlb. çekiş. > 

keş. əsnik. çəkic. çəkkiş. çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. 

qaqqıc. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc. çəkmə. coşqunluq. cəzəbə. göy gövərəntini 

çubuqların çevrəsinə bükərax düzəldilən sələ, səbət. 

qeybət. yaza. arzu. əriz. əriş. yaza. uzatma. çəkmə. 

bulqa. bulqama. 1.çəkiş > keş. əsnik. - çəkiş, çəkim gücü: 

gərilim. 

çəqiş  çəkiş. (< qaqıç). 1. sükiş. cükiç. soxuş. balğa. balta. bir 

birinə qaqmaq, çaqmaq, vurmaq. 1. (çax çax. qaq qaq. taq 

taq səsi) çaqqıştırmaq. 1. kiriş. gəriş. ixtilaf. dartış. savaş. 

1. çəkiliş. qarış. yarış. imtihan. 1. qurə. 1. əsiş. uzuş. 

rabit. rabitə. 1. kəşiş. cəhət. canib. 1. çəki. sunu. sunuş. 

pişkeş. peşşaş. 1. bir yanı baltalı kiçik çəkiş. baqa. balğa. 

balta. 1. çəkə. savaş. müdafiə,. dəf' edmə. 1. çəkə. 

qoşuş. çalış. sə'y. 1. çəküş. > keşiş. > keşeş (fars). axınc. 

axış. çəkişlik. cəzzabiyyət. - subay (evlənməmiş) qalan 
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çəküş: qara baş.  

- çəqiş bəkiş: çəkiş bəkiş: çəkişmə. sandırış. sandruş. 

savğaş. danışıq. qavqa. mücadilə. 

çəqiş  çəkiş. 1.çəkim. çəkit. şəkil. çəkil. qapat. yapat. çapat. 

çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. 

sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. 

duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. 

sifət. 1.(< çək aşa. çəki, sınırı aşma, keçmə). sınır keçmə. 

sınırkeçiş. aşırış. aşırım. aşma. saldırma. saldırış. 

saldırım. təcavüz. 1.çəkic. qaquc. qaqquc. qaqqıc. qaqıc. 

qaquca. 1.çəkşi. üzr. üzür. 1. gərik. dalqıç. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. 

qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. 

təmə'. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. 

acgözlük. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. 

əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. 

seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. səntez. 

- atış batış çəkiş: tez. antitez. səntez. 

- bəkiş çəkiş: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 
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aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- çəkiş bəkiş: ürküş umuş: qorxu ümid. 

çəqişbəçəqiş  çəkişbə çəkiş.> keşməkeş. çəkişmə. itişmə. qaqışma. 

qarşıqlıq.  

çəqişbəqiş  çəkişbəkiş. keşməkeş. turqalan.  

çəqişbəqiş  çəkişbəkiş. qapış.  

çəqişbəqişçi  çəkişbəkişçi. çəkişgən. dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal 

ba dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. qapışqan. savaşqan. 

savqaşqan. qovqalaşçı. qavqalaşçı.  

çəqişbəqişmə  çəkişbəkişmə. çəkişmə. burqaşma. dalaş. talaş. dalqaş. 

dal ba dallaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. boğuşma. 

qapışma. ısırışma. savaşma. savqaşma. qovqalaşma. 

qavqalaşma.  

çəqişbəqişmək  çəkişbəkişmək. çəkişmək. talaşmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. dal ba dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. 

əlbəyaxalaşmaq. boğuşmaq. qapışmaq. ısırışmaq. 

savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. qavqalaşmaq. 

cədəlləşmək. çatqaşmaq. savaşmaq. vuruşmaq. 
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uruşmaq. itləşmək. itlələşmək. çəkləşmək. çəkələşmək. 

çəkişmək. yaxalaşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq. 

çəqişçi  (çəkişçi. çəkici. çəkinşçi. çəşinğçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq). bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. 

dənəyci. sınayan.  

çəqişən  çəkişən. çəkişgən. çəkişbəkişçi. dalqaşan. dalaşqan 

talaşqan. dartışan. cədəlçi. dal ba dallaşan. burqaşqan. 

boğuşqan. qapışqan. savaşqan. savqaşqan. qovqalaşçı. 

qavqalaşçı. 

çəqişib  çəkişib. keşiyib. çəkilib. quruyub. çaqışıb.  

çəqişiq  çəkişik 1. sıx sıx çəkilib dartılmış. tirkəşik. dartışıq. 1. 

çəkintili. quşqulu. düşqulu. düşlü. durunquli ( > derəng (fars)). 

donsuq. şəggili.  

çəqişiqli çəkişikli. bəhisli. münaqişəli. dartışlı. dartışmalı. öcəşli.  

çəqişim  çəkişim. çəkişmə. çəkiş. (> kəşeş (fars)). 1. cəzb. cəlb. 1. 

dözüm. tablaş. taqat. dayanım. durum. təhəmmül. 1. 

götürmə. çəkmə gücü. - bu motorun çəkişi az. 1. çəkmə 

yolu yodası. 1. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. 

dartışım. tutuş. tutuşma. qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. 

qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. 
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açışımlıq. mucadilə. munaqişə. niza'. 1. gəriş. girəyiş. 

girayiş. əğim. 1. cazibə. 1. uyum. nisbət. tənasüb. 1. sərf. 

təsrif. 1. sürə. sürəm. sürüş. gəzək. zaman. - bir çəkim. 

1.çəkşim. çeşitləm. çeşitləmə. çeşitim. varyasyon. 

1.eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. 

söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. 

qonuşma. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. gurlaşım. 

gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl. 

çəqişinmək  çəkişinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. 

əğrinmək. əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. 

yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 

istənmək. istəsinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək.  

çəqişqən  çəkişgən. çəkişbəkişçi. dalqaşan. dalaşqan talaşqan. 

dartışan. cədəlçi. dal ba dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. 

qapışqan. savaşqan. savqaşqan. qovqalaşçı. 

qavqalaşçı.  

çəqişləmə  çəkişləmə. kəşişləmə. cəhətləmə. canib tutma.  

çəqişli  çəkişli 1.< > şəkilli. yağşıqlı. gəlşikli. görməgəy. görməli. 

yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. avadan. ovlayan. iyi. 
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uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. içən. 

içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 1. gərikli. dalqıçıq. 

tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. azman < acman. 

aclıq. gözlü. acgözlü. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. 

tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. 

oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. 

coşquq. yaxışıq. yanğısıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. 

yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. 

araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. 

istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

çəqişliq  çəkişlik. 1. tərəf tutma. 1. cəzzabiyyət. çəkiş. > keşiş. > 

keşeş (fars). axınc. axış.  

çəqişliq  çəkişlik. 1.çəkilik. keçərlik. keçəşlik. yetgilik. qabiliyyət. 

1. çeşitlik. dəğişlik. dəğişiklik. tənəvvül. 1. çəkməlik. 

çəkmə, cəzb gücü. qavusluq (< qavramaq). cəzzabiyyət. 

çəqişmə  çəkişmə. 1. çəkiş bəkiş. irişmə. tutuş. savaş. yartış. 

yırtış. yırtaş. yirtəş. irtiş. irtəş. əriş. ırtaş. sandırış. 

sandruş. savğaş. danışıq. qavqa. mücadilə. 1. şərt. 1. 

dartışıq. dartış. qonuşuq.  

- can çəkişmə: canavul.  
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çəqişmə  çəkişmə. çəkiş. çəkişim (> kəşeş (fars)). çəkişbəkişmə.1. 

cəzb. cəlb. 1. dözüm. tablaş. taqat. dayanım. durum. 

təhəmmül. 1. götürmə. çəkmə gücü. - bu motorun çəkişi 

az. 1. çəkmə yolu yodası. 1. dartışma. dartışıq. didiş. 

didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. qavqa. qovqa. qırgur. 

qırgür. qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. 

anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. munaqişə. niza'. 1. 

gəriş. girəyiş. girayiş. əğim. 1. cazibə. 1. uyum. nisbət. 

tənasüb. 1. sərf. təsrif. 1. sürə. sürəm. sürüş. gəzək. 

zaman. - bir çəkim. - can çəkişmə: can vermə. 1. 

keşməkeş < çəkişbə çəkiş. itişmə. qaqışma. qarşıqlıq. 

dartışma. mucadilə. qırçınma. 1.burqaşma. dalaş. talaş. 

dalqaş. dal ba dallaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. 

boğuşma. qapışma. ısırışma. savaşma. savqaşma. 

qovqalaşma. qavqalaşma. 1.eytişmə. eytişim. deyişim. 

deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. 

sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. 

diləşim. dartışım. dartışma. gurlaşım. gurlaşma. 

mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl. 1.uğraşma. uğraş. 
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gərmik. qeyrət. çalış. çalışma. çaba. çapışma.1. 

mucadilə.  

çəqişmə çəkişmə. öcəş. münaqişə. dartış. dartış. bəhis.  

çəqişmək  çəkişmək. çəkişbəkişmək. 1. dartışmaq. didişmək. 

tutuşmaq. qavqalaşmaq. qovqalaşmaq. qırçışmaq. 

bozuşmaq. mucadilə, munaqişə, niza', bəhs edmək. 1. 

gərişmək. girəyişmək. girayiş tapmaq. əğimşinmək. 1. 

birbirinə cəzb olmaq. 1. uyuşmaq. 1. sərf, təsrif olunmaq. 

1. sürənmək. sürəmlənmək. sürüşünmək. 1.çəkləşmək. 

çəkələşmək. itləşmək. itlələşmək. yaxalaşmaq. uruşmaq. 

vuruşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq. cədəlləşmək. 

çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. savaşmaq. biçəlləşmək. 

cədəlləşmək. çəkmək. savaşmaq. 1.talaşmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. dal ba dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. 

əlbəyaxalaşmaq. boğuşmaq. qapışmaq. ısırışmaq. 

savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. qavqalaşmaq. 

1.didişmək. qırpalaşmaq. icəşişmək. əzişmək. 

örsələşmək. çırpışmaq. - çəkiş bəkişmək > keşməkeş 

edmək. çəkiş bəkişmək. uruşmaq. vuruşmaq.  
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- çəkiş bəkişləmək: çəşməkəşləmək. 

- çəkişməsə, bərkiməz. 

çəqişmək  çəkişmək. çəkləşmək. 1. ( < çək. çaq: nuxdə) nuxdələmək. 

1. asınmaq. əsinmək. asılaşmaq. dartışmaq. gərişmək. 1. 

əsişmək. uzuşmaq. genişlənib ilişgi, rabitə qurmaq. 1. 

boğışmaq. 1. susamaq. arzulamaq. - dayağa susamış. - 

dadlıya susamış. - çəkiş bəkişmək: qaqışmaq. dürtüb itərək 

xırpalaşmaq. 1. bir nərsənin savında. iddaasında olmaq. - 

bu işlərinən nə çəkişmək istəyirlər. 1. mərcləşmək. şət 

bağlamaq. bəsləşmək. yarışmaq. bağlaşmaq. dartışmaq. 

1. qavqa edmək: talaşmaq. dalaşmaq. dartışmaq. 

dartışmaq.  

çəqişmək çəkişmək. təmləşmək. dəmləşmək. aralarını açmaq. 

qavqa edmək. mücadilə edmək.  

çəqişməli  çəkişməli. danışmalı. düşünməli. fikirləşməli. bəhsli. 

munaqişəli. mucadiləli.  

çəqişsiz  çəkişsiz. çəkimsiz. rəğbətsiz. əsgi. marağ 

oyandırmayan. - əsgi model, gələnək.  

çəqiştiri  çəkiştiri. çəkiştirmə. dediqoğ. dediqoy. dediqodu. 

dediköt. dediküt. (1. < demək + qoymaq. 1. < demək 
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+qoğmaq). çəkiştiri. çəkiş. arxadan qonuşma, söyləmə. 

çəkiştirmə. qeybət edmə. qeybət. qiybət.  

çəqiştirici  çəkiştirici. dediqoducu. qeybətçi. 

çəqiştirilmək  çəkiştirilmək. çəkiştirmək. ardından dediqodu yapmaq, 

qonuşmaq. qeybət edmək.  

çəqiştirilmək çəkiştirilmək. söğülmək.  

çəqiştirmə  çəkiştirmə. 1.arxadan qonuşma, söyləmə. 

qeybət.dediqodu (1. < demək + qoymaq. 1. < demək 

+qoğmaq). 1.qeybət edmə. çəkiştiri.1. çəkiştiri. dediqoğ. 

dediqoy. dediqodu. dediköt. dediküt. (1. < demək + 

qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). çəkiştiri. çəkiş. arxadan 

qonuşma, söyləmə. qeybət. qiybət.  

- arxadan çəkişdirmə: birinin arxasından deyilən kötü, pozu 

söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. 

xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. 

qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. 

qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. 
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kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. 

sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). - qaybağın pisliyi, dalda 

deyilməsidir. - ölkədə pıçıltılar yayıldı ki. - qırqırlı evdən, ev 

olmaz. - qırqırlı ağızdan uğur gözləmə.  

çəqiştirmə  çəkiştirmə. dediqodu. kötüləmə. pisləmə. yermə. yegi. qoğ. 

qov. yaramaz anğıma: qiybət. 1. dirənmə. dayanma. 

qatlanma. yüklənmə. sırtlanma. üstlənmə.  

çəqiştirmə çəkiştirmə. söqüş. iftira. ləkə. qara sürmə. küfür.  

çəqiştirmək  çəkiştirmək. 1. çəkiştirilmək. ardından dediqodu 

yapmaq, qonuşmaq. qeybət edmək. 1. sıx sıx çəkmək. 1. 

başqa başqa zönlərə çəkmək. 1. basıştırmaq. 

yatıştırmaq. durdurmaq. qısaclamaq. qısqaçlamaq. 

sıxışdırmaq. qısıştırmaq. gücləmək. darıtmaq. zorlamaq. 

1. çəkələmək. çəkib durmaq.  

- sürəkli çəkiştirmək: sıx sıx çəkmək, dartmaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.  

çəqiştirmək  çəkiştirmək. sanlamaq. dediqodu edmək.  

çəqiştirməmək  çəkişdirməmək. sallamaq. boşaltmaq. 1. gərgitməmək. 1. 

yubatmaq. yubat vermək. gecikdirmək.  
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çəqit  < çəkit > çeşit ( < çəkmək). 1. nov'. tür. cür. - çəkit çəkit: 

çeşit çeşit: nov' bə nov': tür bə tür: cür bə cür. 1. nəqqaşi. 

rəsm.  

çəqit  çəkit. 1. çiqit. çəkirdək. 1. nuktə.  

çəqit  çəkit. 1. götürüm. uçum. cəzəbə. 1. usarə. 1. çəkiş. 

çəkim. şəkil. çəkil. qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. 

çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. 

çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. duruq. duruş. 

durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. sifət. 

- çəkit!. dözüt!. dayat!. durut!. durdut!. saxlat!. saxdat!.  

çəqitaşı  çəkidaşı. ağır, qımıldamaz kimsə.  

çəqitci  çəkitci. 1. çəkitici. çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən. 

çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı. 1. > çeşitçi ( < çəkmək). nəqqaş. 

rəssam.  

çəqitə  çəkidə (fars) < çəkdik ( < çəkmək). çəkdə. hasıl. igdə. 

meyvə.  
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çəqitən  çəkitici. çəkitci. çəktirici. çəktirci. çəktirən. çökrən. 

çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. uçurucu. 

uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. yatıran. yatrıcı. 

yatırıcı.  

çəqitici  çəkitici. çəkitci. çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən. 

çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı.  

çəqitlənmək  çəkitlənmək ( < çək. çəq.). çeşitlənmək çəkilənmək. 

cürləşmək. cürləşilmək.  

çəqitmək  çəkitmək. çəkirtmək. çökürtmək <> köçürtmək. öçürtmək. 

uçurtmaq. söndürtmək. yatırtmaq. çəktirmək söndürmək. 

köçürmək. yatırmaq.  

çəqitüzəm  çəkidüzəm. çəkidüzən. intizam. tənzim.  

çəqitüzən  çəkidüzən intizam. düzgünlük. duzənlik. dərlitoplu. qılıq 

biçik. intizam. müntəzəmlik. intizam. tənzim. 

çəqitüzən  çəkidüzən. ölçübilçi.  

çəqiv  çəkiv. çəkiz. çəkim. cazibə. cəzəbə.  
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çəqiv çəkiv. cəgiv. yaxıv. əziyət. zülüm.  

çəqivçi çəkivçi. cəgivçü. zalim. zülmedən.  

çəqiz  çəkiz. həqq. huquq.  

çəqiz  çəkiz.çəkiv. çəkim. cazibə. cəzəbə.  

çəqqə  çəggə.  

çəqqə  çəkkə. damla.  

çəqqələmək  çəkkələmək. törəm. yapım. ürətim. istehsal.  

çəqqi  çəkgi. sürmə.  

çəqqiq  çəggik çəqik.  

çəqqil  çəkil. şəkil. biçik. licim. qurum. hey'ət. - o qurumda 

çıxmaq olmaz. - bu nə qurudu belə.  

çəqqin  çəkgin. 1.çəkili. çəkişgin. çəkik. alışmaz. bağdaşmaz. 

büktürü. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. 

içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< 

kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. 

qıranlanıq. qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. 

münzəvi. 1. çəkili. çəkişgin. çəkik. dəğgin. ilgili. ilişgin. 

ilişgili. bağlı. asılı. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. 
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əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. 

daşıyan. vəzifəli. sevgin.  

çəqqinlik  çəkginlik. 1. çəkiklik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. çəkinginlik. çəkingənlik. 

ürkəlik. ürkəklik. ürklük. ürküklük. ehtiraz. 

çəqqinmək  çəgginmək. bax > çəqinmək.  

çəqqiş  çəkkiş. çəkic. çəkiş. çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. 

qaqqıc. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc.  

çəqqişqin  çəkqişgin.çəkişgin. çəkgin. çəkili. dəğgin. ilgili. ilişgin. 

ilişgili. bağlı. asılı. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. 

əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. 

daşıyan. vəzifəli. sevgin.  
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çəqqoş  çəkkoş. çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. qaqqıc. çəkic. 

çəkiş. çəkkiş. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. 

döyücü. döğqəc.  

çəqləb çəkləb. çaqlab. aralı. sıx olmayan.  

çəqləmə  çəkləmə. çək qoymaq. sədləmək. bətləmək. hədləmək 

sınırlama. şəkilləmə. yasaqlama. yasalama. çəkləmək. 

qısma. sınırlama. təhdid. xətləmə. hədələmə. qərə qorxu 

gəlmə. qorxutma.  

çəqləmə  çəkləmə. götür qoy. samlama.  

çəqləmək  çəkləmək ( < çək. çaq. çağ). şəqqələmək (ş < > ç) 

çəqqələmək. 1. kəsmək. 1. çəkələmək. çinəmək. 

sanamaq. çaqlamaq. qiyaslamaq. sanlamaq. zənn 

edmək. zənləmək. 1. qınlamaq. qılaflamaq. qablamaq. 1. 

ölçərmək. ölçüyə qoymaq. 1. yoxlamaq. 1. gücləndirmək. 

- işləri çəkləmək gərək. 1. yoravmaq. yoralamaq. 

ayarlamaq. samlamaq. sanmaq. təxminləmək. 1. çəxləmək. 

qıymaq. 1. çəkəmək. oramaq. oranlamaq. təxminləmək. 

ölçmək. ölçü götürmək: həddi hidud qoymaq. kontrol 

edmək. hesablamaq. 1. sınırlama. şəkilləmə. yasaklama. 

yasalama. hidudlamaq: çək qoymaq.  
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çəqləmək  çəkləmək. 1. çəkələmək. sınırlamaq. çəkmək. sillələmək. 

kərənləmək. qıranlamaq. kəsmək. hədd qoymaq.1. 

ölçüləmək. ölçürəmək.  

çəqləmək  çəkləmək. kəstirmək. təxminləmək.  

çəqləmək çəkləmək. çək qoymaq. hidudlamaq.  

çəqləmsin  çəkləmsin. korlama. görməksizin. təxminən.  

çəqlənmə  çəklənmə. bolyarma. olyarma.bəsinmə. bəslənmə. yetər 

sayma. yetinmə. qanıt. qanıqlı. qənaət. razılıq. kafi 

görmə. iktifa. qəbullama.  

çəqlənmək  çəklənmək. 1. çəkilmək. 1. sınırlanmaq. qurşanmaq. 1. 

hədələnib qorxutulmaq.  

çəqlənmək  çəklənmək. dartılmaq. ölçülmək. həds vurulmaq. təxmin 

edilmək. - dartılmamış işə girişmə.  

çəqlənmək  çəklənmək. ölçülənmək. ölçürənmək.  

çəqləsiz  çəkləsiz. çəksiz. çəkəsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. engin. 

ingin. çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. 

ucsuz bucaqsız. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < 

al: böyük). ğeyri məhdud.  

çəqləşmək  çəkləşmək <> çəkələşmək <> çirkləşmək<> çəlikləşmək 

<> çəkikləşmək <> çəkələşmək <> sərtləşmək <> 
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əkləşmək <> bəkləşmək <> bərkləşmək. yaxalaşmaq. 

çəkişmək. itləşmək. itlələşmək. yaxalaşmaq. uruşmaq. 

vuruşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq. cədəlləşmək. 

çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. savaşmaq.  

çəqləşmək  çəkləşmək. quraya qoymaq. qur‟a çəkmək. məşləşmək. 

mərcləşmək.  

çəqləşmək  çəkləşmək. mərcləşmək. məşləşmək.  

çəqləşmək çəkləşmək. bax > çəkişmək. yarışmaq. mərcləşmək. - o 

mənimlə cəhləşir.  

çəqlətilmək  çəklətilmək. ölçülətilmək. ölçürətilmək.  

çəqlətmək  çəklətmək. çəkə, ölçüyə qoymaq. ölçülətmək. ölçürətmək.  

çəqli  çəkli. 1.ayrıbaşaq. münhəsirrən. - bu ayrıbaşaq siz 

üçündür. 1. çəkili. ölçülü. məhdud. 1. keçəri. keçib 

gedcək. keçib gedən. qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı 

olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. 

yaşayışsız. durmaz. durumsuz. sürəksiz. məhdud. 

bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

çəqli  çəkli. çəkimli. şəkilli. oranlı. orqanlı. ornaqlı. qoylu. 

biçimli. əndamlı. gözəl.  
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çəqliq  çəklik. çəkik. dəklək. dəklik. qatlaq. qatıq. dərək. dərik. 

dərlik. qədər. - bu qatlaq.  

çəqliq  çəklik. çəkilik.  

çəqliliq  çəklilik. qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı 

olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. 

yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib 

gedənlik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik. 

çəqmə  çəkmə. 1. { 1. < çəkilib geyilən ayağqabı. 1. çamaq, təpmək, 

döğmək. } uzun künclü, səqəli ayağ qabı. 1. örnək. 1. 

bölmə. - əti çəkmək: açmaq. parçalamaq. - çəkmə ət. - 

çəkmə qənd: bölmə qənd. 1. çəkiş. çağırma. çağırı.  

çəqmə  çəkmə. 1. çəkməcə. kəşov. çəkov. göz.1. potun.1. 

çəkilərək geyilən geyim. keşli, dar geyim. 1. qaranlıqda 

yol göstərən ışıq, ışıqlıq, çırağ. bu ışığı tutana "çəkməçi" 

dərlər. 1. sırqın. düzgün. duzənli. müntəzəm. - çəkmə 

burun. 1. əritilmiş nərsəni bacalardan keçirməklə əldə 

edilən tel: məftul. dəmirtir. dəmirdirək. 1. biraz içərilik, 

daldalıqda qalmış. - çəkmə qat, otaq, avlu həyət. 1. 

çəkməl. ərsik. gəlbəri. əğrik. uzun saplı, başı əğri olub, 

yüksək dalları əğməyə yarar arac. 1.rabit. 1. irtibat. 1. 
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sürə. möhlət. 1. dövrə. 1. (pilov). ətlə, qoxulu otlarla 

(ədviyəcatla) pişirilən düğü, bulqur. qapurqa. qapurqa. 

qabırqa. 1. ara. fasilə. antırakt. 1. çəkinik. çəkilim. çəkiş. 

soyaçəkim. irsi. 1. çəkiş. coşqunluq. cəzəbə. 1. çizmə. 

qonçu, səğəsi ən azı dizə dək çıxan ayaqqabı. - 

çizmədən yuxarı çıxmaq: sınırın aşmaq. - çizmələri 

çəkmək: dabanların çəkmək: işə girişmək. yaraqlamaq. 1. 

gətirmə. çağrı. cəlb. 1.yaza. uzatma. çəkiş. 1. özünə 

bağlama. cəzb. 1.çəkməcə. xaniqah. 1.uzun səğəli 

ayaqqbı. müzə. 1.çizmə. - qısa qonçlu, səğəli çəkmə, 

çizmə: tomaq. tommaq. 1.cəlb. 1. çəkə. qatlıq. qapıt (> 

kapot). qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. üzük. gənə 

bol iş paltarı. önlük. tulum. işlik. rupuş. 1. çəkiniş. çəkinti. 

cəzb. incizab. 1. keçirmə. dartma. daşıma. götürmə. 

tablanma. tablaşma. qatlanma. qatlanışma. dayanma. 

dayanışma. dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. 

sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. səbr, təhəmmül, 

istiqamət edmə. 1. nəqqaşi. - buruşuq nəxşəli, cızıqlı 

toxuma, çəkmə: eslim. eşlim. 1. baqlama. - malqaraya yük 

çatıb çəkmə (bağlama) işləmi: qara qoşu. 1.çəkməcə. 
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kəşov ( < çəkov). göz. - dörd gözlü dilab. göz. - işqafın alt 

gözünə bax.  

- götürmə, çəkmə gücü: çəkişim. çəkişmə. çəkiş. - bu 

motorun çəkişi az.  

- çəkmə yolu yodası: çəkişim. çəkişmə. çəkiş. - çəkmə, cəzb 

gücü: çəkişlik. çəkməlik. qavusluq (< qavramaq). cəzzabiyyət.  

- bəsiyə çəkmə: azıqlandırma. bəsləmə. qıdalandırma. 

səmirtmə. becərtmə. yedirib içirtmə. gəlişdirmə. yetiştirmə. - 

dara çəkmə, asma ipi: çatı. çatu.  

- dara çəkmək. asmaq. çatılamaq. çatulamaq.  

- at almamış, axır çəkmə.  

- çəkə çəkmə: nəqş o niqar.  

- çəkmə aracı: çəkalıc. kamera. şəkil, əks, fotoqraf maşını.  

- gərmə, çəkmə, sıxma ayqıtı: gərgəc. gərgic.  

- nəqşə çəkmə: tərh tökmə. düzənəcmə. düzənətmə.  

- sorquya çəkmə: deditmə. söylətmə. cəvab istəmə.  

çəqmə  çəkmə. 1. ötük. çizmə. çust. başmaq. 1. bağış. bəğşiş. 1. 

qablı pilov. 1. süzən. süzülmüş nərsə. qatıq.  

çəqmə  çəkmə. 1. tatma. dadma. düçar. 1. tatma. dadma. - düçar 

olmaq: çəkmək. tatmaq. dadmaq. - onunda isti soyuğun 

daddıq.  
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- çəkmənin altına bağlanıb, buda dək uzanan tozluq, patava, 

corab. qıça geyilən tozluq: qalçın.  

- çamurdan qorunması üçün ayağqabın üstündən geyilən 

çəkmə: qapuş. qaluş. qaruş.  

çəqməcə  çəkməcə. 1. kəşov. çəkov. göz.1. kiçik kəşovları olan 

qutucuq, sandıqca. 1. açılır qapanır köprü. 1. fırtınadan 

qorunmaq üçün, gəmilərin çəkiləbildiyi yer. 1. içərilik, 

daldalıq, qıraqlıqda duran, qalmış yer, sığıncaq. 

xəlvətgək. 1. çəkmə. xaniqah. 1.çəkmə. kəşov ( < çəkov). 

göz. - dörd gözlü dilab. göz. - işqafın alt gözünə bax. 1. 

kəşov. kiçik sandıq. 1. açılır qapanır köprü. 1.sandıq. 

gənc.1. uzun.  

çəqməcə  çəkməcə. bölük. göz. kəşo ( < çəkmək). mizi kanapa kimi 

nərsələrin açılıb yığılan bölükləri: gözlü miz.  

çəqməcə  çəkməcə. çəkilərək açılan gözülü dilab. sandıqca. qutu. - 

sürmə çəkməcə: sürmə qapı: çəkilib sürülərək açılıb 

qapanan.  

çəqməcə  çəkməcə. kəşov. sandıqça. gəncə. dolab gözü.  

çəqməçək  çəkməçək. çəkəçək > keşakeş. çəkələmə. qıyınşılıq.  

çəqməçəkində  çəkməçəkində. qızdı qızdısında.  
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çəqməçi  çəkməçi. ışıqçı. çırağçı. qaranlıqda ışıq, çırağ salıb yol 

göstərən kimsə.  

çəqmək  çəkmək. 1. bərkitmək. - tərkək bağın çək: bərkit. 1. çəkib 

uzatmaq, qapatmaq. gərmək. ürümək. qablamaq. 1. 

nuxtələmək.  

çəqmək  çəkmək. 1. dartmaq. sormaq. halından çav, xəbər 

tutmaq. 1. yətəmək. yədəmək. yitəmək. yidəmək. birlikdə 

gəzdirmək.  

- qoşun çəkmək: çirikləmək. sulamaq. alamanlamaq.  

- için çəkmək: ün dartmaq. ah çəkmək.  

çəqmək  çəkmək. 1. daşımaq. 1. dartmaq. ölçmək. 1. görmək. 

nərsiyə dözüb ayanıb, datınmaq. - əzab çəkirəm. 1. 

çıxarmaq. diş çəkmək. 1. sürmək. sürə sürmək. - bir an 

çəkər. 1. açmaq. - ipəkçəkmək. - ipək qozasını açmaq. 1. 

çıxarmaq. - quyudan su çıxarmaq). 1. bənzəmək. - kol kosa 

çəkər. 1. keçirmək. yapmaq. ilətmək. - dağdan dağa çəkip 

götürən yollar. 1. tikmək. - yorqan çəkmək. 1. örtmək. 

qapatmaq. - üstün çək. 1. öğütmək. oğmaq. - hançı 

dəyirmanda çəkilmiş. 1. cütləşmək. - atlar çəkişdirmək. 1. 

cızmaq. - çəkil (şəkil) çəkmək. 1. yardımçı feil şəkilçisi. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gərmək. asılmaq. daşımaq. yürütmək. dözmək. 

qatlanmaq. sırtlanmaq. üstlənmək. öhdədar olmaq. qəbul 

edmək. - sən bunu çəkərsən. mən bunu çəkəmmirəm. 1. 

tutmaq. yapışmaq. 1. qoşmaq. cürləmək. yaraşdırmaq. 

girdirmək. geydirmək. 1. çalmaq. - gəmiyə kürək çəkmək. 1. 

çıxmaq. hesaplamaq. - buyurun bu əlli tümən, bizim hesbı 

çəkin. 1. çəkəmək. çək qoymaq. damıtmaq. nuxdə qoymaq. 

1. nərsəni axıtmaq, ridib yığmaq. qan almaq. qan 

verdirmək. - atın çəkdir. - qan çək: qan vermə mərkəzi. 1. 

dartmaq. bərkitmək. bağlamaq. - dərkək bağın çək: buxca 

bağın çəkib bağla. 1. yazmaq. imləmək. işarə, yazı, xədd, 

nuxdə kimi nərsə buraxmaq. - bitik çəkildi: yazıldı. 1. 

çərtmək. dartmaq. çalmaq. vurmaq. çırpmaq. kəsmək. 

qırmaq. burmaq. çürkəmək. sürmək. yatırmaq. ovmaq. 

uşatmaq. qındırmaq. küsmək. qarışdırmaq. 1. düzmək. 

sərmək. saralmaq. 1. çıxatmaq. yüksətmək. - səsin çəkdi. - 

ünü çəkib tanıtdı. 1. < çağa. çiçitmək. çağalamaq. bölmək. 

açmaq. aralanmaq. ayırmaq. təcziyə. təfkik edmək. çəçmək: 

çözmək. açmaq. çəçkə: öğlə zamanı. çək: sınır. çəkləmək: 

çək qoymaq. hidudlamaq. çəkdən çıxmaq: həddən aşmaq. 
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çəkdən aşa: sınırdan aşağan. çək: tikiş yeri. çatlaq. çək 

gedmək: çatlamaq. çəkçək: hisli. kin dolu. çəkkə: daml. 

çəkçəkmək: gözlərini açmaq. 1. ( < çək: nuxdə). çəkişmək. 

nuxdə qoymaq. - bura çəkik çəkiş: nuxdə çək. 1. biləmək. 

qayramaq. qatlamaq. qəddəmək. kəsginləmək. ititmək. 

itiləmək. - pıçaq çəkmək. 1. gərmək. - xaça gərmək: 

çarvuğa, çatruğa çəkmək. 1. sarmaq. toplamaq. qaldırmaq. 

çırmamaq. - saçıvı topla. - ətəyivi topla. 1. çəkmək. 

tatmaq. dadmaq. düçar olmaq. - onunda isti soyuğun 

daddıq. 1. gətirmək. cəlb edmək. 1. buraxmamaq. 

tutmaq. ötürməmək. yığmaq. - kəndini tutmaq. - dilini 

tutmaq. - soluğun tutmaq. 1. qaldırmaq. dözmək. 

götürmək. saxlamaq. təhəmmül edmək. - bu sözü o 

qaldıramaz. - bu acını o qaldıramaz. 1. oylamaq. tərsim 

edmək. 1. ağtamaq. açmaq. 1. tökmək. qoymaq. 

çəkmək. axıtmaq. - bayraq çəkmək: bayaq açmaq. - kisə 

çəkmək, çəkinmək: kisə sürünmək: kisə sürmək. 1. 

yubamaq. istəmək. cəzb edmək. 1. dartmaq. dartmaq.  

- bazmada çəkmək: tərazıda dartmaq. 

- çəkib daraltmaq. qasmaq. qısmaq. - donumu qas. - qasmalı 
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nərsə.  

- əl çəkmək: əl yumaq: qəti irtibat edmək.  

- suya çəkmək: ağartmaq. bəraət edmək.  

- başa çəkmək: çevirib içmək.  

- çəngəl salıb çəkmək: tırmamaq. dırmamaq. tirmək.  

- dartıb çəkərək xırpalama: dartaqlamaq. didikləmək.  

- çəkib içərmək: yalmarmaq. yalayub somurmaq. - çəkib 

uzatmaq: gərmək: çəkib uzadaraq qurmaq. ipi gərmək. - teli 

gərmək. - yayı gərmək. - qura çəkmək: surplamaq. 

sürləmək. - soyuq çəkmək: qış yemək.  

- çəkib qısmaq: qanğtarmaq. qantarmaq.  

- çəkib qısma ayqıtı: qantarma: qanğtarma.  

- darqınlıqla özün çəkmək: qafa tutmaq. özün dartmaq.  

- için çəkmək: öfqərmək. içdən soluq almaq. dərin solumaq.  

- uzaqdan çəkmək: qapmaq. cəzb edmək. cəlb edmək. 

yaxalamaq. - ısıtma qapmaq. - kəsəl qapmaq. - xuy qapmaq. 

- şeh qapmaq.  

çəqmək  çəkmək. dartmaq. tartmaq. 1. özünə, özünə doğru 

çəkmək, dartmaq, cəzb edmək. - nəfəs çəkmə: hava alma, 

utma. 1. sürükləmək. sürəmləmək. sürüşdürmək. - at 
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daşqanı çəkir. 1. sürmək. sürtmək. yaxmaq. - duvara asdar 

çəkmək. 1. çıxarmaq. - quyudan su çəkirlər. 1. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. üzərinə yükləmək. - yorqanı üstünə 

çək. 1. dözmək. dayanmaq. təhəmmül edmək. - ağrı 

çəkmək. 1. götürüb aparmaq. tutmaq. daşımaq. - bu 

araba neçə kişi çəkəbilir. 1.dışlamaq. işindən almaq, eşiyə 

salmaq. ixraclamaq. - işdən çəkdilər. 1. gərmək. asmaq. 

açmaq. - bayraq çəkmək. daşımaq. yüklənmək. - üstündə 

yaraq çəkmək. 1.uymaq. bənzəmək. oxşamaq. - atasına 

çəkib. qoymaq. - qol çəkmək: imzalamaq. köçürmək. - 

buları mənim hesabma çək. 1. ölçmək. - malları qapanda 

çəkdilər. 1. asmaq. 1. yüklənmək. - çıxarını, xərcini 

yüklənmək. 1. onarmaq. yamlamaq. ilgəcləmək. 

yamamaq. tə'mir edmək (corab). 1. (şəkil. filim) almaq. 

salmaq. 1. yozmaq. yormaq. bir hançı anlama almaq, 

tə'bir edmək. - bu sözü nəyə çəkirsin. 1. almaq. - bahdan 

para çəkmək. damıtmaq. - gilxizəndə araq çəkmək. 

1.vurmaq. atmaq. - silli çəkmək. 1.sunmaq. vermək. - 

qonaqlıq çəkmək. 1.qurmaq. yapmaq. düzənləmək. 

1.cızmaq. 1.gərişmək. girəyişmək. girəyiş tapmaq. 
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əğimşinmək. - kimə çəkib bu. 1. uyuşmaq. - birbinə 

çəkiblər. 1.sərf, təsrif edmək. - feili keçmişə çək. 1. 

yollamaq. göndərmək. - telgiraf çək. 1.dayanışmaq. 

dayanmaq. dözmək. dözəmək. taqət gətirmək. təhəmmül 

edmək. mütəhəmmil olmaq. muqavimət göstərmək. 

sarsılmamaq. sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. 

səbir, istiqamət edmək. 1.gərmək. dartmaq. çəkişmək. - 

əl sürmək, çəkmək: sıvazlamaq. suvazlamaq. nazlamaq. 

1.görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. 

dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. uğramaq. 

sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. 

ərişmək. mə'ruz qalmaq. - bu ova çox olay görmüş. - bu 

qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq görmək. 1.hopmaq. 1. əxtələmək < 

ağtamaq. çıxarmaq. sıyırmaq.1. əmmək. cəzb edmək. 1. 

dartmaq. ölçmək. 1. uzatmaq. 1. keçirmək. qatlanmaq. 

dözmək. tablanmaq. 1. almaq. yazmaq. 1. çəkişmək. 1. 

çıxarmaq. gərmək. 1. çəkləmək. sillələmək. - səs, filim, 

şəkil almaq. 1. gətirmək. cəlb edmək. 1. göz almaq. cəzb 

edmək.1. qoparmaq. dərmək. - bir nəyi bir nədən almaq. 1. 
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sevərmək. sevəkmək. sevmək. 1. sevrəmək. söyrəmək. 

sövmək. özünə qarşı, tərəf çəkmək. 1. dartmaq. 

çəkəmək. daşımaq. 1. dərmək. daşımaq. dartmaq. 1. 

dartmaq. (# itmək. uzaqlatmaq). - yaman gündü, birbirizi 

itməyin, onunku çox, mənimki az, söz dalaşa yetməyin. 1. 

tökmək. - gözün suyun çəkmək:1. dartmaq. dənəmək. 

sınamaq. qıntarlamaq. qıntarmaq. qantarmaq. 

qantarlamaq. iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna 

ölçüb biçmək, düşünmək. 1. dartmaq. öğütmək. oğmaq. 

döğmək. dəğirtmək. dərləmək. dərmana (dəğirmana) 

vermək. - qəhvə çəkmək: qəhvə darmaq. 1. dözmək. qəbul 

edmək. - hər nə desən çəkərəm (qəbulum), təki atma məni. 

1. yazmaq. çıxarmaq. qurmaq. - yerindən duran çəkir 

çəkisin ( çıxarır hökmün). - yatıb duran yasasın yatırdır: 

(qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi. 1. 

yenmək. alnamaq. qəbul edmək. 1. dartmaq. (# itmək. 

uzaqlatmaq). - yaman gündü, birbirizi itməyin, onunku çox, 

mənimki az, söz dalaşa yetməyin. 1. dartmaq. dənəmək. 

sınamaq. qıntarlamaq. qıntarmaq. qantarmaq. 

qantarlamaq. iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna 
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ölçüb biçmək, düşünmək. 1. dartmaq. öğütmək. oğmaq. 

döğmək. dəğirtmək. dərləmək. dərmana (dəğirmana) 

vermək. - qəhvə çəkmək: qəhvə darmaq. 1. dözmək. qəbul 

edmək. - hər nə desən çəkərəm (qəbulum), təki atma məni. 

1. yazmaq. çıxarmaq. qurmaq. - yerindən duran çəkir 

çəkisin ( çıxarır hökmün). - yatıb duran yasasın yatırdır: 

(qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi. 1. 

yenmək. alnamaq. qəbul edmək. 1. göz almaq. cəzb 

edmək. - göz çəkənə dək: göz alabildiyinə. göz görəbildiyinə. 

1. caymaq. cavmaq. sapmaq. yavmaq. yaymaq. 1. 

duymaq. yaşamaq. hiss edmək. - nə acı yaşıram, bilməm 

haçan axırı.  

- etdiyini çəkmək: yaptığı pisliklərin qarşılığın görmək. 

- özünə çəkmək, bağlamaq: etgiləmək. təsir edmək. 

təpgiləmək. cəzb edmək.  

- nərsədən çəkmək, çıxarmaq: almaq. - quyudan su aldıq. - 

suyun al. 

- dəmir qapan: dəmir çəkən: ahənruba. miğnatis. 

- ipə çəkmək: ipə götürmək. asmaq. e'dam edmək.  

- dağlar dayanmaz: dağlar çəkənməz: 1. dağları belə əridən 
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güclük. 1. duraq duramlılıq hər nəyi yenər, üstələr.  

- ətək çəkmək: işə qarışmamaq. taxılmamaq. dəxalət 

edməmək. 

- könül çəkib, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək. 

- qılınc çəkib baş alır, arşın çəkib bez alır, yorulduysa yer 

alır. 

- nəxşə qurmaq, çəkmək: yol çizmək, cızmaq. 

- yaxınlarna, tanışlarına baş çəkmək yoluxdamaq. 

yaxuqdamaq. siləyərham (sileyi rəhm) edmək.  

- için çəkmək. iç çəkmək: ah çəkmək. göğüs keçirmək. 

üzüntülü, dərin solumaq.  

- göğüs gərmək: göğüs vermək: qarşı qoymaq. qatlanmaq.  

- (yuğunmuş nərsni) suva çəkmək: durulamaq.  

- baş çəkmək: 1. başında durmaq. öndə gedmək. qılavuzluq, 

yolbaşlıq edmək. 1. ayrılmaq. ayrı yol tutmaq. 1. baş 

qaldırmaq. ayaqlanmaq. bulağamaq. üsyan edmək.  

- bəsiyə çəkmək: yedirib içirtmək.  

- ayaq çəkmək: gedməz olmaq.  

- içi çəkmək: içi istəmək.  

- pıçaq çəkmək: pıçaqla saldırmaq, qorxudmaq.  

- ad çəkmək: qurə çəkmək.  
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- ağa çəkmək: ağartmaq. təmizləmək.  

- ağzının qoxusun çəkmək: qatlanmaq. dözmək.  

- canı çəkmək: ağzı sulanmaq. imrənmək.  

- baş çəkmək: barlağlamaq. barlağamaq. yoxlamaq. 

gözatmaq.  

- baş vurmaq, çəkmək: barlamaq. barğalmaq. yoxlamaq.  

- başa çəkmək: dibinə dək içmək.  

- cızığ çəkmək: bir işə son vermək.  

- çilə çəkmək: çox sıxıntı çəkmək.  

- çizmələri çəkmək: dabanların çəkmək: işə girişmək. 

yaraqlamaq.  

- dəğirmana çəkmək: dartmaq.  

- göğüs keçirmək: iç çəkmək: için çəkmək: dərindən üzüntülü 

solumaq.  

- iç çəkmək: için çəkmək: dərindən üzüntülü solumaq. göğüs 

keçirmək.  

- qol atmaq, çəkmək: imzalamaq.  

- lülə çəkmə: boru döşəmə.  

- su çəkmək: somurmaq. sormaq. sorğacmaq. öpürdənmək. 

öpürdənğmək. öpürmək. hopmaq.  
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- su çəkmək: suva çəkmək.  

- başa çəkmək: hamısın aşırmaq. içmək. devirmək. - bir 

kərədə bardağın devirdi.  

- deşib, qazıb, cızıb çəkmək, yazmaq: həgg edmək. 

- dəli bayrağı çəkmək: aşıq olmaq.  

- dilinin acısın çəkmək: gərəksiz, ölçüsüz danışmaqdan, 

sıxıntıya düşmək.  

- dişin çəkmək: dişini sökmək. yaraqsızlatmaq. yamanlıq 

edəmiyəcək duruma gətirmək.  

-- buynuz çəkmək: diş görsətmək. qorxutmaq. təhdid edmək. 

- dona çəkmək: çox soğumaq.  

- döşə çəkmək: nərsiyə gücün qatlanmaq.  

- əl çəkmək: bıraqmaq. vaz keçmək.  

- əl ətək çəkmək: artıq ilgilənməmək, uğraşmamaq.  

- əl ətək çəkilmək: ıssızlaşıb, səssizləşmək. daha ortada bir 

nə qalmamaq.  

- əl götürmək, çəkmək, kəsmək: əl qazmaq. bıraqmaq.  

- gözü çəkmək: gözü gedmək: gözü düşmək: nərsiyə 

istəmədən baxmaq.  

- halay çəkmək: yallı gedmək.  

- xaç çəkmək: xaç çıxarmaq.  
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- kilip çəkmək: görüntüləmək. görünğüləmək.  

- könlü çəkmək: arzılamaq. istəmək.  

- könül çəkmək: içi çəkmək: içi istəmək.  

- könül çəkmək: vurulmaq. aşiq olmaq.  

- ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə: əğsirən. əysirən.  

- sıxıntı çəkmək: dara düşmək.  

- tikiz çəkmək: diqqət çəkmək.  

- üzü səni çəkər, içi məni sikər: üzü səni süzdürür, içi məni 

üzdürür. üzü səni bayıldar, içi məni bağırdar. dışı səni yaxar, 

içi məni.  

- üzüntü çəkmək: üzük qalmaq. üzüklənmək. həsrət çəkmək. 

özləmək. özlək duymaq.  

- çəkib çevirmək: idarə edmək.  

- çəkil ged!: çəkdir! > sikdir!: saxın!. haydi oradan!. öylə 

olmaz!. sikdir! < çəkdir!.  

- söz çəkən: danışan.  

- su çəkmək: suva çəkmək.  

- uzun çəkmək: uzamaq. tullanmaq.  

- (hələ arına, təmizə çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq, tərh 

yazmaq, çəkmək, cızmaq: qaralamaq.  
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- iplik çəkmək: 1. parçadan sap çıxarmaq. 1. ip, iplik əğirmək.  

- ad çəkmək: 1. nərsəni, kimsəni anmaq, yadlamaq. 1. bir 

konuda nərsənin, kimsənin adın ortaya qoymaq.  

- birinin ipini çəkmək: birini ölçülü olmağa gücləmək.  

- iç çəkmək: için çəkmək: ah çəkmək: iç keçirmək: ah 

çəkmək. dalqınarmaq. üzüntüylə dərindən solumaq.  

- içinə çəkə çəkə: qana qana. qanıncaya, doyuncaya dək. 

qanasıya. doyasıya. doya doya. - yer qana qana sulandı. - 

hammı qana qana yeyib içdi.  

- ilgi çəkmək: ilgi toplamaq. söz konusu olmaq.  

- ipə çəkmək: dara çəkmək: asmaq.  

- ipə çəkmək: 1. asaraq öldürmək. 1. basqı yapmaq.  

- iplə çəkmək: nərsənin çox güc, ağır gəlməsi. dözümsüzcə 

bəkləmək, keçirmək. - ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə 

çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, ‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: 

tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi uzlaşmır, 

keçmir, sürülmür.  

- iyiyə çəkmək, yormaq: nərsənin olumlu, dayanaqlı, müsbət 

yönünü dəğərləndirmək.  

- naz çəkmək: qarnı götürmək. qırcanmaq.  

- içinə çəkmək, sormaq: qarıncamaq. - ocağın tünlüyü 
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tüstünü qarıncamır.  

- qaravulluq çəkmək: bəkçilik edmək, vermək.  

- keçim sıxıntısı çəkmək: iki yaxası birbirinə gəlməmək.  

- qabağa çəkmək: önə qoymaq. ilərgəmək. ilərgətmək. 

ilgərimək. önərmək. pişnəhad edmək. mətrəh eləmək.  

- qafa çəkmək: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək. içmək.  

- qafanı çəkmək: qafayı çəkmək: 1. başı tüstüləmək. 1. içgi 

içmək.  

- qantara çəkmək: qındara çəkmək: qındıra çəkmək: 

qantarlamaq. qıntarlamaq. dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, 

incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  

- qırağın, yanın çəkmək: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. 

əldən qoymaq. yel çıxartmaq.  

- qol çəkmək: çapaçmaq. çapaçlamaq. çapcamaq. 

çapcalamaq. imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

- ocaqda, təndirdə külü eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən 

uzun çəmçə, şiş: eysirin. eysərən. eysirən. ərsin. 

- çalaqapa çəkmək: başına iş açmaq. duzağa, dolağa 

salmaq.  
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- əl çəkmək: bıraqmaq. özün tutmaq. imsak edmək.  

- əl çəkmək: çəkinmək. saxlanmaq.  

- imza yazmaq, atmaq, qoymaq, çəkmək.  

- qaqqa çəkmək: qaqqıramaq. çaqqıramaq. içdən gülmək.  

- qurə' çəkmək, daşlamaq: çək, biçə atmaq. 

- sıx sıx çəkmək, dartmaq: sürəkli çəkiştirmək. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.  

çəqmək çəkmək. görmək. sınamaq. geçirmək. sarmaq. sıyırmaq. 

əlindən zorla almaq.  

- çəkip çıxarmaq: ustuqqulamaq. yolmaq. 

- kəndinə çəkmək: iləşdirmək. ilişdirmək. istəyin (simpatisini) 

qazanmaq. ısındırmaq.  

- için çəkmək: yürəksinmək. hıçqırmaq. hıncqırmaq.  

- içinə çəkmək: yamlamaq. utmaq.  

- qol çəkmək: qol salmaq. imzalamaq. onaylamaq.  

çəqməl  çəğməl. çənğməl. çeğməl. çevməl. çevgən. çovqan. 

çövgən. çəkmə. ərsik. gəlbəri. əğrik. uzun saplı, başı əğri 

olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac. ucu əğri 

dəğənək.  
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çəqməli  çəkməli. çəkəli. 1.rabitli. 1. irtibatlı. 1. sürəli. möhlətli. 1. 

dövrəli. - keçən dövrəli soruları gündəmə çəkmiyin. 1. tarixli. 

bəlli bir sürəsi, sürməsi olan nərsə. - çəkəli mal: bəlli bir 

sürə dəğərli qalan mal.  

çəqməliq  çəkməlik. çəkişlik. çəkmə, cəzb gücü. qavusluq (< 

qavramaq). cəzzabiyyət.  

çəqməmə  çəkməmə. qısqanc.  

çəqmən  çəkmən çəkən. əmən. soran.  

çəqmən  çəkmən. 1. uzun səğə çəkmə. çaqşır. çoqa. 1. bağıltaq. 

kaftan. çaqman. çapman. yamğurluq. yağmır. çəpən ( < 

çapmaq: taxmaq). don. paltar. cəbə. camə. paltar. dənlək. 

əba. qəba. 1. yağmır. yaölıq. qış örtüsü.  

çəqmərqən  çəkmərgən. atac. oxçu. nişanşı. iyi vuruş yapan. çalquc.  

çəqməsiz  çəkməsiz. çəkəsiz. tarixsiz.  

çəqmət  çəkmət. tarıtmaq. darıtmaq. gətürmək.  

çəqməz  çəkməz. dözülə bilməz. törəmsiz.  

çəqməzinmək  çəkməzinmək. çəkənməmək. qatlanmazınmaq. 

dayanmazınmaq. günülənmək. günüclənmək. 

güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. 
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ciciklənmək. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. 

qısqanılmaq. həsəd edinmək.  

çəqmiş  - suyun çəkmiş, qurumsu yemiş: qaqlaq.  

çəqnə  çəknə. qapalı. qapanmış. susmuş. susuq. dərbəsd.  

çəqnəməq  çəknəməq. yaltamaq. yartamaq. yarmaq. şəqqələmək.  

çəqnərək  çəknərək. çəkinərək. gizirərək. qaçaraq. qaçınaraq. 

ehtiraz edərək.  

çəqni  çəkni. çəşni. çaşnı. 1. çiçək. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. 

tamtam. tutum. qoxuluq. iysilik. sumaq. ota. kökot. göyot. 

kəkot. (< kök, göy + ot). qoxla. qoxula. islik. dadıq. dadlıq. 

baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.1. dadım. - 

çəknisinə, çaşnısına baxmaq: dadmaq. 1. ayarlama. 

əyarlama. 1. qarışım. qarşığ. 1. xisusiyyət. 1. örnək. 

nimunə.  

çəqnilənəm  çəknilənmək. çəşnilənmək. çaşnılanmaqı. 1. dadlanmaq. 

1. dadına baxmaq.  

çəqnili  çəknili. 1. çaşnılı. dadlı. ləzzətli. 1. çəşnili. çiçəkli. 

kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 
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çaşnılı. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. baharatlı. 

ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli. 

çəqnişmək  çəknişmək. qasınmaq. qasılmaq. yığışmaq. yapşınmaq.  

çəqov  çəkov 1.> kəşov. çəkmə. çəkməcə. göz. - dörd gözlü 

dilab. göz. - işqafın alt gözünə bax. 1. keçab. suyuq salça, 

sos. girdə. girət.  

çəqrəq  çəkrək. çəkəcək. çəkcək. 1. > çərx. çevrik. 1. dönək. 

dönəməc. dalqa. qatlaq. qatalaq. çevrik. qanğıl. sarsalıq. 

sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. 

girdab. dolab. təkər. dığır. qancıq. 

çəqrəq  çəkrək. çərkək. çəkək. çərşov kimi düz, saf cipsiz bir 

qaftan. - çəqrəq qapa.  

çəqrəqliq  çəkrəklik. çəkəcəklik. çəkcəklik. dönəməclik. dönəklik. 

qanğıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. çevriklik. dolablıq. girdablıq.  

çəqsə  çəks. çəkə. çərgə ( < kərmək: kəsmək). qum. bölük.  

çəqsəncə  çəksəncə. çəksincə. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. 

xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. 
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gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

çəqsəniş  çəksəniş. bax > çəksinmə. 

çəqsəyiş  çəksəyiş. bax > çəksinmə.  

çəqsincə  çəksincə. çəksəncə. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. 

xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. 

gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

çəqsiniş  çəksiniş. 1. çəkilmə. çəksinti. tutsunma. tutsunuş. 

tutsunut. ilsinmə ilsiniş. ilsinti. incizab.  

çəqsiniş  çəksiniş. bax > çəksinmə.  

çəqsinmə  çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. 

əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.imrənti. imrənmə. 

imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. 

imləniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. 
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yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. 

xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. 

oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. 

tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. 

gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. 

düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. 

çalsanış. gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. 

issəyiş. issəniş. qibtə.  

çəqsinmək  çəksinmək. sürkəmək. südrəmək. sürükləmək. 

sürsünmək. təmbəllik edmək.  

çəqsinmək  çəksinmək. umranmaq. umsanmaq. yumranmaq. 

yumsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. 

düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. bəğənmək. 

əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. istənmək. 

tutsunmaq. çalınmaq. oxsanmaq. oxşanmaq.  

çəqsinti  çəksinti. 1. bax > çəksinmə. 1. çəkilmə. çəksiniş. 

tutsunma. tutsunuş. tutsunut. ilsinmə ilsiniş. ilsinti. 

incizab.  

çəqsintiri  çəksindiri. bax > çəksindiriş.  
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çəqsintiriş  çəksindiriş. çəksindiri. çəksiti. çəktiri. imləndiri. 

imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. 

imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 

umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. diləndiri. 

diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. 

yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. 

tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. 

küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. 

düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq 

edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. 

həvəsləndirmə. 

çəqsintirmək  çəksindirmək. tutsundurmaq. çalsındırmaq. 

yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. 

oxşandırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. istəndirmək. 
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istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. 

yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. 

həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. istəkləndirmək. 

özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. 

arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. 

müştaqladırmaq.  

çəqsiti  çəksiti. çəksindiri. çəksindiriş. çəktiri. imləndiri. 

imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. 

imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 

umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. diləndiri. 

diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. 

yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. 

tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. 

küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. 

düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq 

edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. 

həvəsləndirmə. 
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çəqsiz  çəksiz. ( < çək: hədd < çəkmək: ölçmək. - çəkinmək: həddi 

hudud qoyunmaq: aralanmaq). 1. hədsiz. çek ölçüsüz. 

sədsiz. bətsiz. 1. şəksiz. çiksiz. sözsüz. çin. əngin. enik. 

anığ. işənçil. inancıl. mühəqqəq. 1. genq taşa. imqir. uşı 

qıyırı yok: ucı qırağı yok. 1. oransız. yaxışıqsız. uyarsız. 

biçimsiz. tanasübsüz. ölçüsüz. hədsiz. - ölçüsüz bazar 

dosluğu pozar. 1. öküş. hədsiz.  

çəqsiz  çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. 1.engin. 

ingin. çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. 

ucsuz bucaqsız. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < 

al: böyük). ğeyri məhdud. 1.biçiləmiyən. ölçüləmiyən. 

kəsiləmiyən. saysız. sayısız. hədsiz.1.sayğısız. 

sanğamaz. sanğasız. ölçəksiz. ölçgəsiz. həd tanımaz. 

hədnəşinas. 1.düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. baybaş. 

qayta. ölçüsüz. rasgələ. 1. ölçüsüz.  

çəqsizlik  çəksizlik. 1.inginlik. enginlik. ucsuz bucaqsızlıq. 

hədsizllik. 1.oransızlıq. ölçüsüzlük. biçəmsizlik. 

biçimsizlik.  

çəqsizlik  çəksizlik. oransızlıq. yaxışıqsız. yarmaşsızlıq. uyarsızlıq. 

biçimsizlik. tanasübsüzlük.  
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çəqşi  çəkşi. çəkiş. üzr. üzür.  

çəqşiq  çəkşik. çekşik > keşlik. əsnik. əsnəklik. elastik.  

çəqşim  çəkşim. çəkişim. çeşitləm. çeşitləmə. çeşitim. 

varyasyon.  

çəqşinmək  çəkşinmək > çaşnılanmaq. çəkmək. tatmaq. dadmaq.  

çəqşinmək  çəkşinmək. üzr, üzür istəmək.  

çəqtə tart  çəkdə dart. uzaq ol. çəkin. çəktir. siktir.  

çəqtə  çəkdə. çəkdik. ( < çəkmək). igdə. meyvə.  

çəqtəq  çəğdək. çəkirdək. çiğit. çığıt.  

çəqtən  həddən. - çəkdən (həddən) aşırı qılınmaq: iləri varmaq. iləri 

gedmək.  

- dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq: aşmaq: 

boy artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. aşıtmaq. 

azıtmaq. azırınmaq. 

çəqtiq  çəkdik. 1. çəkdə ( < çəkmək). igdə. meyvə. ( > çəkidə 

(fars): hasıl). 1. dartıq. əğri. əğik.  

çəqtilik  çəktilik. çeşitlilik. çeşitlik. çeştilik. türüllüq. türlülük.  

çəqtirci  çəktirci. çəktirici. çəktirən. çəkitici. çəkitci. çəkitən. 

çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 
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uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı.  

çəqtirəmək  çəkdirəmək. çəkətəmək. söylətəmək. açıtamaq. 

darıtmaq. - bir söz çəkətəmədi.  

çəqtirən  çəktirən. çəktirici. çəktirci. çəkitici. çəkitci. çəkitən. 

çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı.  

çəqtiri  çəkdiri. 1.çəkdirmə. 1.kürəklə çəkilən gəmi. 

çəqtiri  çəkdiri.1. çəkdirmə. yelkənli, kürəkli gəmi. 1. qadırğa. 

qıyırqa. qayıq. sürək ( > zurək (fars)).  

çəqtiri  çəktiri. bax > çəksindiriş.  

çəqtirici  çəktirici. çəktirci. çəktirən. çəkitici. çəkitci. çəkitən. 

çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı.  
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çəqtirmə  çəkdirmə. çəkdiri.  

- maraq çəkdirmə: gözdə olma. gözə gəlmə. - bayram ol, ildə 

bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl.  

çəqtirmək  1.çəkdirmək > sikdirmək. uzatmaq. sürdürmək. - çəkdir 

(> sikdir). dəf ol. əkil görüm. çöz baxalım.1.dartdırmaq. 

qoşnatmaq. cütlətmək. - bayqırı qısrağa çəkdirmək. 

1.daşıttırmaq. nəql etdirmək. 1.çıxatdırmaq. dürmək. - 

dişin çəkdirdi. 1. incitmək. zəjmət, əziyət vermək. 1. 

kürəklətmək. 1.çəkitmək. söndürmək. köçürmək. 

yatırmaq.1.darttırmaq. köçürtmək. daşıtmaq. götürtmək. 

nəql ettirmək. - buları mənim hesabma çək.1. dayatmaq. 

dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. 

taqətlətirtmək. təhəmmül edidmək. mütəhəmmil 

edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. 

sığımlatmaq. sığıqlatmaq. səbir, istiqamət edidmək.  

- işdən əl çəktirtmək: işindən uzaqlaştırılmaq.  

çəqtirmək  çəkdirmək. 1. sikdirmək. 1. inəklə öküzün yaxınlaşması. 

1. qarıtmaq. qarıtdırmaq. baxdırmaq. 1. qan aldırmaq. - 

atın çəkdirdi. 1. qoydurmaq. işlətmək. 1. gərdirmək. 

asdırmaq. pərdə kimi uzatmaq. - nərdivanın başına bir 
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sarqı gərdirməli. - geriyə çəkdirmək: itələmək. itmək. 

püsgürtmək. - bu barut tüfəngi təpdirir.  

çəqtirmək  çəktirmək. 1. basmarlamaq. sıxmaq. işkəncələmək. 

qınamaq. qısqıncamaq. 1. çöztürmək. gərdirmək. 1. 

sanğlatmaq. təngitmək. təngə gəitmək. dəlirlətmək. 

acıqdırmaq. hirsləndirmək.  

çəqtürmək  çəktürmək. 1. nuxtələmək. 1. qan aldırmaq·.  

çəqüc  çəküc. çəküc. çəkiş < çaqmaq.  

çəqüq  çəküq. çəkiç.  

çəqül  çəkül. şaqul.  

çəqün  çəkün. ada tavşanı yavrusu. qöcən·ı.  

çəqürqə  çəkürqə. çəkirqə.  

çəqüş  çəküş. gopuz. toxmaq. baluqa. potg (pot < metatez > top < > 

təp) topaq.  

çəqvə  çəkvə. çəkəv. qaldırım. qalıb.  

çələ  çələn. ( < çal). çəlinmiş, çalınmış, dartılmış kimsə, 

durum. sınırlı. əsəbi.  

çələb  çalba. tanqri. tanrı. tarı. allah.  

çələb  çələp. 1. tanrı. tanrı. idi. əktirən. oğan. uqan. tanrı. ulu 

ruh. - çələp tanrım sənə yar olsun\\ var devlət başında var 
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olsun. - çələpverdi: tanrı verdi. 1. əfəndi. iyə. ağa. sahab. - 

tanrı yoqdur, tapacaq çələbdir ancaq.  

çələb  tanrı. tarı. mə'bud. movla.  

çələbi  kişiqıl. nəciblik. tərbiyəli.  

çələbi  tansuq. incuq. şərif. cənab.  

çələbilik  kişilik. nəcabət. tərbiyə.  

çələbilik  tansuqluq. incuqluq. şəriflik. cənabilik.  

çələq  çələk.çəlik. çanıq. çənik. ( < çanmaq. çalmaq çanğamaq: 

çanamaq. çənəmək: oymaq) kova. dolça.  

çələq çələk. 1. kova. 1. vergi.  

- ağac çələk: taxda kova.  

- qancal çələk: dəmiri kova.  

- sv çələyin götü suda qalır: su kovasının altı suda qalır.  

çələq çələk. çalaq. 1. çəllək (çal. çan: oyuq). kova. dolça. 1. 1. 

bülbül. gözəl öten bir quş. 1. vergi.  

çələqlik çələklik. devlətin xanların topladıqları vergi.  

çələn  bax > çələ. 1. hər bir nəsnənin qırağında olan qaldırım, 

ucalıq. hovuzun, damın, qoruqluqu: qırağındaki ucalıq. 

zavar. 1. bəcərikli. çalışqan. ağıllı. 1. yanıltıcı. çkici. qıyıq. 

fəttan.  
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çələnq  (bax > çətənğ). çiqlənğ. ( < çək. çiq. çuq. tuq: düğün). 1. 

düğünlənib təpəyə qoyulan başlıq. 1. tuğ. kakil. cıqqa. 

otağa. tuğ. qotuz. qutuz. təpəlik. püsgül. qozmıq.  

çələnq  çələng < çalanğ. - baş çələngi edmək: baş tacı edmək: 

baş üstünə qoymaq: çox dəğər vermək. 

- gəlinlərin başına taxılan çələng: qaqma.  

- başa qoyulan çələng: çambaq. çapbıq. qambaq. tac.  

- tacın üstünə taxılan girdə çələng: qaqma.  

çələnq çələng. çalanğ. 1. cığa. sürğuc. dabulğa. 1. bal mumi. 

1.çəmbər kimi yığın. 1.sarğuc. sorğuc. başa taxılan tuğ.  

çələnqər  çələngər. (1. < çiqlingir. çilingir ( < çiq). 1. (1.< çalmaq). 

çalanğır. dəmirçi. 1. incə mincə, xırda dəmirçilik işləri 

yapan kimsə. dəmirçi. 1.kilit açmaqda usda oğru.  

çələnqər çələngər (fars). ( < çalmaq). döğən. dəmirçi.  

çələnqərliq  çələngərlik.çiqlingirlik. çilingirlik. ( < çiq).dəmirçilik.  

çələnmək  ( < çal). hirslənmək. sınırlanmaq.  

çələp  bax > çələb.  

çələşmək  çələtmək. çalatmaq. çalaşmaq. çələşmək. çalqıtmaq. 

çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. 

çənitmək. çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt 
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edmək, yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. 

iştibah, xəta, səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çələt  çalat. çalqıt. çanıt. çənət. çənit. qələt. yanlış. səhv. 

iştibah. xəta. - onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı 

çalat.  

çələtləmək  çalatlamaq. çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. 

çənitləmək. qələtləmək. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

çələtmək  çələşmək. çalatmaq. çalaşmaq. çalqıtmaq. çalqışmaq. 

çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çəlib  səlib ( < çalbaq). birbirin dikinə kəsən ağac tikələrindən 

oluşan şəkil.  

çəlik  ( < çal. çalmaq: vurmaq. kəsmək). 1. baston. qoldayaq. 

əsa. dal. kəsilmiş ağac. - tingə çəlik çomaq oyunu. 1. 

çəlük. çuluq. gücü arttırılmış sert demir. 1. kök salmaq 

için yerə tikilən dal parçası qısa kəsilmiş dal. 1. sərt 
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dəğnək. 1. çilək. çələk. çalınmış oyuq kündədən 

düzəlmiş su qabı. kova. 1. tor. duzaq. qurqu. qarqaşa. 

çətinlik. 1. çallaq. çalaq. collaq. 1. dayaq. dayanacaq 

nərsə. dəğənək. sopa. əsa. - beli bükülmüş, dayaqı 

düşmüüş: əlindən düşmüş. 1. əsa. çomaq. qurç təmür. 1. 

qurç. qurs.  

çəliq  çəlik. < çalıq ( < çalmaq: dəmiri közərtib, çalıb döğməklə 

əldə edilən bərk dəmir. bu dəmiri sulamaqla əsnəkləşdirilir). 

1.< çalıq ( < çalmaq: çıpmaq: qırıb almaq). ağacdan çalınan 

qol, dal. əsa. olad. 1.qıssa, incə kəsilmiş bərk dal, ağac, 

çubuq. 1.dəğənək. kötək. 1. qələmə. bezərtmək üçün, 

yerə tikilən ağac dalı. 1. çox bərk, çətin, güc, zor, güclü. 

1. çanıq. çanğıq. çəlgək. 1. çələk. çanıq. çənik. ( < 

çanmaq. çalmaq çanğamaq: çanamaq. çənəmək: oymaq) 

kova. dolça. 1. bir uşaq oyunu. 1. əl çomağı. təpək. - 

çəlik qaptan: çəlik cübbə. - çəlik qələm: kəsgi. isgənə. qıtan. 

qıran. 1. pil. - çəlik çomaq (pil dəsdə) oyununda, çəliyin 

(pilin) dayandığı yanyana iki daş. qatı. - əsgiyən baltanın 

ağzına vurulan dəmir, çəlik parçası: qaplaq. qablaq. 1. ıslaq 

dəmir. sulu dəmir. 1. qələmə. - çəlik aşısı: dal parçası ilə 
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yapılan ağac aşısı. 1. qatqa. qamqa. polad. - saqqızı 

daşdan olanın, çəlikdən dişi olmalı. - orağın ağzın 

qamqalat.  

- ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, dələm, qələm: 

qama. çapa. qəmə.  

- bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə: qanırtmac. 

qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. qamırtmac.  

- çəlik (polad) teldən yapılmış geyim: qaqmalı. cübbə. zireh.  

- çəliklə qızıl döğülməz, qızılla çəlik döğülür. 

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- qara çəlik: iyi cins çəlik.  

- çəlik çomaq: çirit. - çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri 

ağac: çevgən. çovğan. çoğan. qarağı.  

- dəmir, çəlik toxmaq: gəbəş. küpəş. güpün. 

- çəlik qələm: çürük. çöp. çöv. köv ( < çov. kov: oyuq. boş). 

- daşa çırparaq, qıvılcım çıxarmağa yarar çəlik parçası: 

çaxmaq.  

- sivri uclu, çəlik qələm murç. qurc. qurç. əldəmiri.  

- dəlinin daşı, çəlik dələr. 

- çəlik kimi: cılız, arıq olduğu dolayı güclü. - çəlik aşısı: dal 
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parçası ilə yapılan aşı, peyvəd. - çəlik çomaq: 1.uşaq oyunu. 

1. qolay olub əğləncəlik, oyalıq (məşqul edmə) iş. uşaq işi.  

çəliq  çəlik. 1. gürəşdə ilişdirmə. 1. polad. - dəmirlə çəliyin 

qarışığı: qapçurtqa. qabcurtqa. 1. iğdə. iy. iğ. dük. 1. 

qovan. kovan.  

çəliqləmək  çəlikləmək. çalıqlamaq. 1. qələmə əkmək. 1. kötəkləmək. 

çubuqlamaq.  

çəliqləmək çəlikləmək. tingə əkib, ağac yetişdirmək.  

çəliqləşmək  1. {çəlikləşmək. <> çirkləşmək<> çəkikləşmək <> 

çəkləşmək <> çəkələşmək <> sərtləşmək <> əkləşmək <> 

bəkləşmək <> bərkləşmək }. 1. çalıqlaşmaq. çəlik kimi 

sərt, dayanıqlı, duraqlı, sağlam olmaq. dəmirləşmək. 

daşlaşmaq. bərkişmək.  

çəliqtən çəlikdən. çəlik parçası.  

çəlim  < çalım 1. > çəm. qılıq. tavır. tür. cür. göstəriş. 1. çalqat. 

çalçat. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. yapı.yapıt. boyqat. 

boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. 
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gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə.  

çəlim  çalım. 1. ( < çal). çalım. rəftar. davranış. biçim. ülgü. 

ölçü. uyqun. - çəlimli: uyqun. - çəlimsiz: uğursuz çalqa ( ç < 

> s ) salqa < çal. 1. dəmir. - dəmir tümür: çəlim timur. - 

çəlim alp. 1. tömək. tömmək. dömək. töngək. gövdə. 

yapı. oylum. tən. vicud. bədən. 1. sicim. qiyafə. üz. licim. 

görnüş. 1. boy. əndam.  

çəlimli  çalımlı. boylu buxunlu. cüssəli. əndamlı.  

çəlimli  gövrəli. gövdəli. kütdəli. tənəli. qalıblı. yapılı. iriyarı. 

qalavatlı. çəlimli. cəsim. cüssəli. boyrat.  

çəlimlik  çalımlıq. paltar yumaq. paltarlar çalnınb, çırpınaraq 

yuğulurdular.  

çəlimsiz  ( < çalım: qablat. qabiliyyət. güc). 1. çalımsız. asqın. zayıf. 

azalmış. yüngül. dəğərsiz. bacarıqsız. arıq. vurqusuz. 1. 

carqaq. yarqaq. baqımsız. qırav. biçimsiz. önəmsiz. cılız. 

qırağ. zayıf. sısqa. gücsüz. çapqaqsız. yapqaqsız. çirkin. 

qılıqsız. alımsız. üzünə baxılmaz. gütürəm. cılız. 

qarımsız. gücsüz. qıləv. gücsüz. qıləvüz. dartar. xirə kişi. 

cılız. bitgin. səbirsiz. həyəcanlı. odlu. çapıldıv. cılız. 
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gəmizli. kəmizli. xəsdə. 1. cıbıl. cılız. qalsız. sıntıl. cılız. 

zayıf.  

çəlimsiz  < çalımsız. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. zəif. qaqırdaq. 

qaqşaq. qıra. qıraca. sısqa. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. 

çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. 

çapqır. qaq. quruq. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. 

kavlaq. kovlaq. incik. işgil. işgə. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf. zəif.  

- gəlişməmiş, olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan: 

qabax. qabaq. kədu.  

çəlimsizlik  qıləvlük. zayıflıq. gücsüzlük. qıləvlük. zayıflıq. 

gücsüzlük.  

çəlinq çəlinğ. çini. çin'dən gəlmə - çəlinğ ayağ: çin kasasi.  

çəlinmək  < çalınmaq. düşmək. yıxılmaq. vurulmaq. çarpılmaq. 

devrilmək.  

çəlipa  < çalbağ. 1. çalba.> çəlib. səlib. xaç. birbirin dikinə kəsən 

ağac tikələrindən oluşan şəkil. 1. qadın təpəciyi, kakili. 1. 

< çalva. çalava. çalpaz <> çapraz > çəpraz. əğri. əyri. 

çəlipləmə  səlibləmə < çalpalama.  
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çəlişiq  çəlişik. 1. çəlişikli. < çalışıq. çalışıqlı. çəlişgin. çalışıqlı. 

çalışqın. çatışıq. çatışqın. uyqaşmaz. mütənaqiz. 1. 

çəlşik. güc, zor durum. açmaz. 

çəlişiqi  çəlişigi. çatışqı. ixtilaf. antinomi.  

çəlişiqliq  çəlişiklik. < çalışıqlıq. mütənaqizlik.  

çəlişiqsiz  çəlşiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. tutarlı. dəngli. dəngəli. 

uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. muvazinəli. uyqunuşlu. 

bütün. sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri mütənaqiz.  

çəlişimli  çəlişgili. mütənaqiz. tənaqüzli.  

çəlişqən çəlişgən. çalışan. çalışqan. çalbər. çalabər. çalağan. 

sever. çevik. çəbdəs. çəpləş. çapsal.  

çəlişqi  çəlişgi. < çalışqı. çəlişmə < çalışma. tənaqüz. 

çəlişqin  çəlişgin. çəlişikli. çalışıqlı. çalışqın. çatışıq. çatışqın. 

uyqaşmaz. mütənaqiz.  

çəlişqli çəlişkli. ayrış. təzad. keçimsiz.  

çəlişqsiz  çəlişksiz. çəlşiksiz. çəlişiksiz. çalşıqsız. tutarlı. dəngli. 

dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. muvazinəli. 

uyqunuşlu. bütün. sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri 

mütənaqiz.  
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çəlişmə  < çalışma. çəlişgi < çalışqı. çətişmə. çatışma. vuruşma. 

uyuşmazlıq. mucadilə. ziddiyyət. tənaqüz. 

çəlişmək  < çalışmaq. çətişmək. çatışmaq. zidləşmək.zidd, 

mütənaqiz olmaq.  

çəlişməzlik  < çalışmazlıq. uyqunluq. mütənasiblik. muvafiqət.  

çəliştirmək  çətişdirmək. qarşılaşdırmaq. çatışdırmaq.  

çəliştirmək çəlişdirmək. gəvələmək. kəkələmək. sözü çeyniyib aydın 

deməmək, dolandırmaq. oynatmaq. çeynər kimi edmək.  

çəlqəq  çəlgək.çanıq. çanğıq. çəlik.  

çəllə  qamış.  

çəllək  çələk. çalaq. çilək ( < çal. çan: oyuq. çalınmış. çanaq kimi 

oyuq). çalınmış nərsə. kova. dolça. çanaq. çalaq. colaq. 

su qabı. kova. 

çəlləq  çəllək. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çalqın. çanğıl. qanğıl. 

qandıl. qanşaq. qayşaq. içgi içib qanmış, qanıqmış, 

doymuş. qanuq. qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. 

əğric. əğlincik. kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. 

laqeyd. sərxoş.  
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çəlmə  1. < çalma. ildik. ilgik. yıxmaq, düşürmək üçün ayağın, 

birinin ayağının önünə qoymaq. 1. bağda. gürəşdə qıçla 

(bacaqla) yapılan oyun. 1. şəlmə < çalma. gen bol baş 

örtüyü ki bel, göğsü bürür. 1. ildik.  

çəlmə  dalma. çaldav. ( < çal). 1. çalma. qulluqçu. xitmətçi. 1. 

başa örtülən bez. bandana. 1. ildik. baldaq. əngəl. 1. 

irqacıq. çalduv. çalliy. 1. boyun atqısı. şal. 1. çalış. 

çalmaş. gürəş. qurəş. güləş. gücəş. 

çəlmək  < çalmaq < > çanmaq. 1. çanğamaq. çalğamaq. 

çanamaq. çənəmək. oymaq. 1. çəlmələmək. 

çalmalamaq. baltalamaq. əngəlləmək. alıqoymaq. 

durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. mane' olmaq. 1. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 1. ildikləmək. 

ilgikləmək. 1. yiyələnmək. almaq. - ürək çalmaq. 1. 

çaprazlamaq. çaprazı kəsmək. 1. açmaq. - sirrin çalmaq. 

1. düşürmək. yıxmaq. devirmək. 1. caydırmaq. 

çaşdırmaq. 1. əngəlləmək. 1. saptırmaq. şaşırtmaq. 

caydırmaq. 1. vurmaq. çarpmaq. düşürmək. devirmək. 1. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 1. qapmaq. 
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almaq. 1.yıxmaq. vurmaq. çarpmaq. düşürmək. 

devirmək. 

çəlməq çəlmək. çalmaq. 1. dombalaq aşmaq. çevrilmək. 1. 

əngəlləmək. durdurmaq. önləmək. düşürmək. 1. çilik. 

ildik.  

çəlmələmək  bağdalamaq. 1. ildikləmək. gürəşdə qıçı qıça (bacağı 

bacağa) sararaq yıxmaq. 1. çalmalamaq. baltalamaq. 

əngəlləmək. alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. 

geciktirmək. mane' olmaq.  

çəlpəq çəlpək. çalpaq. çaplaq. çalpaq. yapışqan. çalpaş. göz 

çapağı, çirki, poxu.  

çəlpəqləmək çəlpəkləmək. çalbuşlamaq. bulamaq. bələmək. 

çalbıqlamaq. yapışqanlamaq. batırmaq.  

çəlpəqlənmək çəlpəklənmək. çalpuşlanmaq. yapışqan olmaq. 

çapaqlanmaq.  

çəlşiq  çəlşik. çəlişik. güc, zor durum. açmaz. 

çəlşiqsiz  çəlşiksiz. çəlişiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. tutarlı. dəngli. 

dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. muvazinəli. 

uyqunuşlu. bütün. sırqın. düzgün. münsəcim. ğeyri 

mütənaqiz.  
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çəlşirimli  qıyın. çətin.  

çəltəq  çəltək. dolça. kavış. kovuş. kavdış. govduş. goduş. 

kova. kava.  

çəltiq  çəltik. 1. qəndil. kəndil. çəntil. çəllək. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. içgi içib qanmış, qanıqmış, 

doymuş. qanuq. qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. 

əğric. əğlincik. kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. 

laqeyd. sərxoş. 1. > şəltuq < çaltuq (< çalmaq). çalınmış, 

döğülmüş, qabığından ayrılmış düğü. 1. < çaltıq> şəltuk 

(fars). 1.yantıq. yarlıq. yardımçı. 1.kəpəksiz düğü. 1. düğü 

əkini.  

çəltiq çəltik. don. qabıq.  

çəm xəm  budal. burdal.  

çəm  < çalım. süs. bəzək. sırqın. düzgün. uğur. yol. yolağ. 

yöntəm. qılığ. - işinin uğrun tapmaq. 

çəm  1. qılıq. qιymιl. iş. qιmιldι. fe'l. yol. adət. meyl. endik. 

istək. 1. süs. gözəllik. bəzək. yaraşıq. 1. köpsələ.  

çəman  < çalaman. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli.  
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çəmbər  1. çənbər ( < çön. çönmək). ( < kombar. komalaq. kommar. 

gombır. gombıl). çevrə. çevrəb çönbərə. çövrə. 1. baş 

örtüsü. sərpitmə. 1. kəmbər. qambar. çevrə. dönğgə. 

gürçə. həlqə. dayirə. aylan. tüqərək. sənbər. 1. qasnaq. qab. 

çevrə. 1. qırbal. qırval. qarval (ğərbal (fars)). qasnaq. 

qısnaq. təkərlək. qıpçımaq. qısnaq. həlqə. girdə sarılmış 

nərsə. 1. qurşov. tınqıl tinqil. dinqil. təkər. tüqür. tükür. 

çəpər. usta. qabiliyətli. - çəmbərə almaq: qurşalamaq. 

çevirmək. qurşovlamaq. quşatmaq.  

çəmbər  çənbər. 1. çevrə. çəpər. çəpər. evrən. oran. dövrə. 

çərçivə. həlqə. dayrə. quşaq. qurşaq. aralıq. ortam. 

quşaq. çulqa. çuval. civar. mihit. mühit. - çəmbərli sandıq: 

qorunması üçün quşatılmış olan. - təkər çəmbəri. 1. büklüm. 

burqu. qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. qazıq. təkər. 

təkərlək. dayrə. boğas. boğsaq. boğsa. həlqə. - boğsa 

boğsa: həlqə həlqə. - boğsa qurmaq: həlqə qurmaq. - sucuq, 

ip, saç qanqalı. 1. alna, boyuna, başa sarılan, böyük sarıq, 

şal.  

- çəmbəri yarmaq: quşatımı, mahasirəni sındırmaq.  

- çəmbərə almaq: quşatmaq. mahasirə edmək.  
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- çəmbər qayıq: arxası yuvarlaq qayıq. - çəmbər saqqal: üzü 

çevrələyən yüngül saqqal. - çevrə, çəmbər üzərində olan 

açı: mihit zaviyəsi. çevrəaçı. bucaqları. 

- tünək çəmbərin keçmiş: tünək darağın savmış: dünyanı 

əşib eşmiş. isti soyuq görmüş. sınavlı, görməgəy, təcrübəli.  

çəmbərə  ağıl ayıl.  

çəmbərə  kisə. çanta.  

çəmbəri  çəmbəril. boğsağı. boğası. həlqəvi. həlqəmsi.  

çəmbərik  bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. 

qalğaqay. çövrəgəy < > dövrəgəy. dəvrəgəy < > 

çevrəgəy. dayirəvi. girdəvər. müdəvvər. 

çəmbəril  çəmbəri. boğsağı. boğası. həlqəmsi. həlqəvi.  

çəmbərkeş  çalabər. qoparılmaz. pozulmaz. davamlı durumlı. 

sarsılmaz.  

çəmbərləmə  çevrələmə. kəsmə. kəsirmə. kəsmir. qapatma. 

sınırlama.  

çəmbərləmək  çənbərləmək. 1. çəpərləmək. çitiləmək. çiqəmək > 

çitmək. çəmbərə almaq. quşatmaq. mahasirə edmək. 

çəpərləmək. çevrələmək. quşaqlamaq.1. çevrələmək. 
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dəğirmiləmək. 1. boğsaqlamaq. boğsalamaq. 

boğaslamaq. həlqələmək.  

çəmbərlənən  - nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, 

cəmaat: qanqal. qınqal. qonqal. büklüm. burqu. - tonqal 

qanqalı: od dövrəsinə yığılan el. 

çəmbərlənilmək  qurşovlanmaq. quşatılmaq.  

çəmbərləniş  boğsalanış. boğsaqlanış. boğaslanış. həlqələniş.  

çəmbərlənmək  çənbərlənmək. 1. çevrələnmək ( < çövrək: çevrək: girdə) 

çövrələnmək. çevrələnmək. devrələnmək. dövrələnmək. 

həlqələnmək. dəğirmilənmək. 1. çörəklənmək. 

çəmbərlətmək  çöngəllətmək. çöngələtmək. qonqalatmaq. 

qanqalatmaq. qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. 

dayrələtmək. büklütmək. həlqələtmək. - qanqallanmış 

sucuq, ip, saç.  

çəmbərləyiş  boğsaqlayış. boğsalayış. boğaslayış. həlqələyiş.  

çəmbərli  çənbərli. çöngəlli. qanqallı. qonqallı. büklümlü. qazıqlı. 

təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. boğsalı. 

boğsaqlı. boğaslı. həlqəli. - boğaslı gözlər. - su 

damcılarından doğan boğaslar. - sucuq, ip, saç qanqalı.  

- saçları tutturan çəmbərli ayqıt: telik. tellik. 
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çəmbərlik  çevrəlik. dəğirmilik.  

çəmçə çanaq  qap qaçaq.  

çəmçə  - ocaqda, təndirdə külü eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən 

uzun çəmçə, şiş: eysirin. eysərən. eysirən. ərsin. 

çəmçə  ( < qap).1. kəpəç. çöməç. çömçə. çümiç. kəpçə. qapaç. 

1. çömçə. kömkə. kəfgir. 1. kömçə. kəfçə. susaq. 

badqan. qaşıq. böyük qaşıq. qurma. malağa.  

çəmçək  < komça. kovça. çümçə. qab. böyük qaşıq.  

çəmçələmək  qaşıqlamaq.  

çəmçəmə  çimçimə. heyvan, kişinin ayağ səsi.  

çəmə  olum. varım. yaxlaşıq. cıvar. uyqun durum. təxmin. 

hidud. ölçü. güc. - gərək çəmədə: bəlli ölçüdə. - çəmən 

yetsə: gücün yetsə. - çəməsiz: gücsüz. - çəminə qarar yüklə: 

gücünə görə yüklə. - mənim çəmimə görə: mənim ölçümə 

qarar. - var olsun çəmin: görəvar olsun gücün.  

çəmələmək  qırıştırmaq. büzüştürmək. müçələmək.  

çəmələmək  ölçmək. qiyas. təxmin.  

çəməli  1. əlverişli. ölçülü. ölçüdə. uyqun. ölçülü. məhdud 1. - 

çəməsində: yaqlaşıq. civarında. ölçüsündə. - onbeş 

çəməli. - axşam beş çəməli.  
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çəmən  ( biç (b < > m. miç) ( biç < metatez > çim ) ( < çimən < biçin: 

biçilən nərsə ). 1. çim. kümən. küm. kumənfır. kemmoun 

(latin). 1. dəsdə. büküt. 1. milçək.  

çəmən  çayır. çim. - çayır çəmən: otlağ.  

- əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi yetişilən 

bitgi: qaraçayır.  

çəmənləmək  çimləmək. çəmən əkmək. 

çəmər  çəpər. bilgin. usda. özən. ozan. diqqətli. - çəmərli: özənli. 

diqqətli.  

çəməsində  yaqlaşıq. civarında. ölçüsündə.  

çəməsiz  gücsüz. bəcəriksiz. əlverişsiz. uyqun olmayan. saqar. 

çəmən yetsə: güçün yetsə.  

çəmətan  çəmədan. yamaçaq. yamcaq. ( < yamaq > camaq. 

yamanan, yapışdırılan nərsə. paltar.örtü.).  

- böyük çanta: çəmədan. vəliz. bağul. bavul ( < bağlamaq). 

çəmətan çəmədan. < 1. yum. sum. (y < > s: yumurta. sumurta). 1. 

cəm - cüm. kom. comalan. komalan. cummaq. (cəmə: 

dəsdə).  

çəmətanlıq  çəmədanlıq. kəmədanlıq. kəmdanlıq. qanmamazlıq. 

anlamazlıq.  
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çəmir  1. çevik. bilgin. qanaq. yanaq. 1. hər nəyin yığıncağı. 

çəmqirmək  çəmgirmək.1. kəmgirmək. çapqırmaq. çıpqırmaq. 

çalqırmaq. iti qarşınmaq. qarşı durmaq. e'tiraz edmək. 1. 

çımqırmaq. kəsik kəsik hürmək.  

çəmqit  çəmgit. kəmgit. qafa tutma. abat. düşüt. salıt. qayşaq. 

girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. qarşıq. 

qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. 

savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 

çəmqitli  çəmgitli. kəmgitli. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. abatlı. 

düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. 

dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

çəmli  uyğun. münasib.  

çəmrək  iti. qıvraq.  

çəmrək  kəmrək. çımraq. çımqır. çıqmır. çapqır. çıpqır. çalqır. 

1.qıvraq. 1.qısa.  
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çəmrəmək  1. çərməmək. çarmamaq. çırmamaq. çırmalamaq. 

çömrəmək. sığnamaq. sığamaq. yaraqlamaq. 

hazırlamaq. yola salmaq. - ev eşiyi çəmriyib ev qurdular. - 

çəmrənmədən işə çıxılmaz. 1. bükmək. qətləmək. yığmaq. 

toxumaq. tuddurmaq. cəmləmək. bitişdirmək.  

çəmrəmək  kəmrəmək. çıpqarmaq. çırmamaq. çırmalamaq. 

sıvamaq, siyirmək. çulqamaq. - qol qıçı sıvamaq, 

siyirmək.  

çəmrən  bax > sərmən.  

çəmrən  yol. təriqət.  

çən çəq çən çək. ölçü. əndaza.  

çən çəqləmək çən çəkləmək. sınırlamaq. sınamaq.  

çən  1. < > çanğ. ( < çalınğ). çalınmış. - toz çanğ basmaq: toz 

basmaq. 1. ovuq. çanğıl. çalınğ. çanğ. çağ. çanğ. toz 

qazıq. toz. 1. < san. çəm. sanma. sanı. müçür. ölçü. həds. 

ölçü. oran. - çənbilən: san bilən. sanım ilən. sanıldığına görə. 

1. ək. (çənli: ölçülü). ölçü. dək. - ora + can. oracan: ora 

qədər. - təxminən. 1. çın. çin. rütbə. dərəcə.  
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çən  1.çiğ. çiy. çis. çiğ. sis. qardöşəyi. sərinlikdə, havadaki 

buxarın yoğunlaması sonucu oluşan damlacıq. 1.duman. 

çisigin. 1. çin > şen nuxdə.  

çənbər  çəmbər. 1. büklüm. burqu. qanqal. qınqal. qonqal. qazıq. 

təkər. təkərlək. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, saç qanqalı.1. 

çəpər. çevrə. dövrə. aralıq. ortam. oran. evrən. quşaq. 

çulqa. çuval. civar. mihit. mühit.  

çənbər 1. bax > çönbər. 1. örtük. - baş çənbəri: baş örtüsü.1. 

tügərək. aylan. dayrə. dolay. ov. tüngərək. sənbər.  

- boyun çənbəri: köprücək deyilən gəmiklərinin üstündəki 

çuxur. 

çənbərləmək  çəmbərləmək. çəpərləmək. çitiləmək. çiqəmək > çitmək.  

çənbərlənmək  çəmbərlənmək. çörəklənmək ( < çövrək: çevrək: girdə) 

çövrələnmək. çevrələnmək. devrələnmək. dövrələnmək 

həlqələnmək.  

çənbərlənmək  çuqmaqlanmaq. çörəklənmək.  

çənbərli  çəmbərli. çöngəlli. qanqallı. qonqallı. büklümlü. qazıqlı. 

təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - sucuq, ip, saç 

qanqalı.  

çənçaqla  qiyasən.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3494 

çənçaqlaştırmaq  dəngəşdirmək. ölçəşdirmək. 

qiyaslamaq.  

çənə  (1 < çenqə < çeqnəmək. 1 < çanğ: boşluq. çəynək). kəkəş. 

əng. saqaq. iyaq. 1. çənqə. çəngə. 1. əngək. əng. çəkə. - 

çənə döğmək: yanqşamaq. yanğışalamaq. gəvzələmək. 

artığına, çoxlu qonuşmaq. 1. qumot. gəmit. ağız. qaqay. 

ağız. saqal. - çənəsi düşük: yarıcayaq. yarıçanaq. gəvəzə. 

- çənəsi düşmək: sanamaq. sayaqlamaq. sayıqlamaq. 

gəvəzəlik edmək. işqaldır. içqaldır. gəvəzə. boşavuz. 1. 

saqaq.  

- çənə yarışı: havayı söyləmək. gəvəzəlik.  

- çənə altı: saqaq. ğəbğəb. 

- yaşlıların çənəsinin özözünə titrəməsi: gəviş. 

çənə  (çanca. qanca. çanağ.).1. əng. enək (< enmək). yanağın, 

üzün alt yanı. 1. üzün alt bölümündə yerləşib, dişləri 

daşıyan gəmik çanaq. 1. qısqaç kimi ayqıların ağızları, 

sıxışdırma bölümləri. 1. dirsək biçimində olub, gəminin 

baş yanında olan çıxıntı. 1. çox boş sözlü. gəvəzəlik. - 

çənə çalmaq: gəvəzələmək. sudan havadan danışmaq. - 

çənə kavağı: çənə kovağı: gəvəzə. çalçın. - çənə oyunu: 
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konfırans. - çənə yarışı: çənəçilik: gəvəzəlik - çənə 

yarışdırmaq: qarşılıqlı qonuşub durmaq. - çənə yormaq: 

boşuna qonuşmaq. - çənəsi açılmaq: artıq danışmağa 

başlamaq. - çənəsi düşük: çənə güclü: çənəçi: çox danışan. 

- çənəsi oynamaq: nəyisə yemək. - çənəsin bağlamaq: 

ağzın qapamaq. - çənəsini dağıtmaq: çənəsin qırmaq. - 

çənəsini tutmaq: ağzına yiyələnmək. bildiyi dolayısı 

qonuşmamaq. - çənəaltı: çənə ilə qırtlaq arasındaki bölüm. - 

çənə altından tuturulan, bağlanan çəgət, başörtüsü: çalqı. 

- çənə altı: boynun ön bölümü. çənə altı. qıtıq. qıyıq. qıytıq. 

ğəbğəb.  

- çənə çuxuru: zənəxdan.  

- düşük çənə: çaçaran > saçaran. gəvəzə. çalçın. şarlatan. 

- çənəsi düşük: gəvəzə. çalçın. çalaçənə. vara yoxa, sürəkli 

durmadan qonuşan.  

- çənəsi düşük: çox danışan. bolağız. çataloz. çağaloz. 

- düşük çənə: gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. boşboğaz.  

- çənə vurmaq. sıxı bazarlıq yapmaq.  

- düşük çənə: gəvəzə. çalçın. çırçır.  

- boğaza çəniyədək yeyib içdilər.  
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çənəaltı  çənə altı. çənə ilə qırtlaq arasındaki bölüm.  

çənəbaz  tonqquldavuq: donqquldavuq. yayqaracı. gəvəzə.  

çənəçi  çənəsi düşük. çənə güclü. çox danışan.  

çənəçi  yanqşaq. yanğşaq. yanşaq. gəvəzə. qonuşqan. ağzı 

dadsız.  

çənəçilik  çənə yarışı. gəvəzəlik.  

çənəq  çənək (ə < > a < > i) çanaq. çinək (ç < > s) sinəq. qab.  

- birçənəkli: bir çanaqlı. tək parça qapcıqlı yemiş. 

çənələmək  çəniləmək. inləmək. iniləmək. siniləmək. itin, ağlamağı 

andıran çıxaran inilti.  

çənəli  çox qonuşan. gəvəzə. 

çənəliq  çənəlik. - kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

- düşük çənəlik: saçaranlıq. çaçaranlıq. gəvəzəlik. 

şarlatanlıq.  

çənəmək  çanğamaq. çalğamaq. çanamaq. ( < çanmaq < > 

çalmaq). oymaq.  
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çənəmək  çənləmək. çənəşdirmək. sanlamaq. sınamaq. sanamaq. 

nişanlamaq. dənəmək. dənləmək. hazırlamaq: izərləmək. 

təxminləmək. qiyaslamaq. yerini göstərmək.  

çənəmsiz  çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. dəngəsiz. engin. ingin. 

çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. ucsuz 

bucaqsız. sarımsız. açıq. azad. bağsız. ( < al: böyük). 

ğeyri məhdud.  

çənəş  çalınmış. boş.  

çənəşmək  çənətmək. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çənəştirmək  tutuşdurmaq.  

çənət  çanaq.  

çənət  çanat. çalat.1. çatlama. 1.parça. tikə. 1.olqun başaqların 

çiçək tozu saçma bölümü. 1. qanat. 1. çanıt. çənit. çalat. 

çələt. çalqıt. qələt. yanlış. səhv. iştibah. xəta. - onu 

danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat. 1. misra'.  
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çənətləmək  çanıtlamaq. çənitləmək. çanatlamaq. çalatlamaq. 

çanğatlamaq. çanatlamaq. 1. çatlatmaq. qırmaq. qabıqlı 

yemişlərin, qabıqların qırıb çin yemək. 1. çələtləmək. 

çalqıtlamaq. qələtləmək. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

çənətlənmək  kənətlənmək. kilitlənmək. birbirinə keçmək.  

çənətmək  çənəşmək. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənitmək. 

çənişmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çəniq  çənik. çəlik. çələk. çanıq. ( < çanmaq. çalmaq çanğamaq: 

çanamaq. çənəmək: oymaq) kova. dolça.  

çəniləmək  - töğülərək çəniləmək: kötü söyləyib bağırmaq: çanğılamaq.  

çəniləmək  çənələmək. inləmək. iniləmək. siniləmək. itin, ağlamağı 

andıran çıxaran inilti.  

çənişmək  çənitmək. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. 

çənəşmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 
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yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çənit  çanıt. çənət. çalat. çələt. çalqıt. qələt. yanlış. səhv. 

iştibah. xəta. - onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı 

çalat.  

çənitləmək  çanıtlamaq. çənətləmək. qələtləmək çalatlamaq. 

çələtləmək. çalqıtlamaq. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

çənitmək  çənişmək. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. 

çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. 

çənəşmək. qələtmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

çənq  < çal. çalmaq. çalqamaq. çanğlamaq > çəgləmək > 

çəngəmək > pəncəmək.  

çənq  çəng. 1.< çanğ. qanunu andıran özbək çalqısı. 1.suvəş: 

savaş. yarqa. qavqa. tutaş. vuruş.  

- çəng olmaq: çənginmək. qasınmaq. qasılmaq. münqəbiz 

olmaq.  
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çənq çəng. < çal. çalmaq. çalqamaq. çanğlamaq > çəgləmək > 

çəngəmək > pəncəmək çənqal çalqal < çal. çalmaq. 

yırtmaq. qoparmaq. yırtık. yırtan\ < çanğ: oğuq. oyuq. 

cırıq\ < qıynaq < qay. gay: əyriligi göstərən kök. qayğı. 

cıynaq.  

çənqal  bax > çənqəl.  

çənqal  çəngəl. çəngər. çatal. qayma. qayır. qaymaq. qatalaq.  

çənqə  1. çəngə. çənə. 1. pəncə. 1. yön. uc. tərəf.  

çənqə  çəngə. gəlini qarşılarkən, əl ələ verib oxunan, "yar yar" 

bağlamlı (nağaratlı) türkü.  

çənqəq  çəngək. - beş qollu balığ oltası, çəngəki: çarpma.  

çənqəq  çəngək. 1. ırqaq. irgək. oğuc. qapış. qabış. 1. irqaq. 

irğaq. irgək. ilgək. qarmaq. qullab. 1. bəst. iki uclı mıx. 

çənqəq  çənğək. təkizləmək. saflamaq. iki ucli mıx.  

çənqəqli  çəngəkli. əksək (> əksə (fars)) əkşik. aslaq. sallaq.  

çənqəl  çəngəl. çanqal. 1. kəngəl. qanqal. ingəl. engəl. yengəl. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 1. kəngəl. 

qanqal. dallı budaqlı. 1. çəngər. çənqal. çatal. 1. qanca. 

qança. çanqa. çalqa. panca. pəncə. qıynaq. qataq. 

qadaq. nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri 
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dəmir tikəsi. 1. dal. budaq. 1.cəngəl. meşə. orman. 1. 

anasından yox, başqası ilə əmişdirilən cocuq körpə. 

sütanalıq. 1. taxılan nərsə. 1. (1. < çan: çapıq. oyuq. 1. < 

çalqın: çalınmış. ucu çalınıb, çarpınıb itiləşmış.). qança. 

qaymaq. - çəngəl atmaq: əldə edməyə çalışmaq. - çəngəl 

taxmaq: üstələmək. müsəllət olmaq. - uzun saplı çəngəl: 

qapcaq ( < qapmaq: götürmək). 1. qanğıraq. çanğıraq. 

qullab. qollab. - balıq qanğırağı, çanğırağı: balıq qullabı, 

qollabı. 1 çanqal. çəngəl (: dal. budaq). meşə. orman. 1. 

qınca. qanca. qapı cəfdəsi. qullab. qaqıc. qarmaq. - 

böyük çəngəl: qarmaq. 1. qavuc. qavıc. qaquc. qaqquc. 

qaqqıc. qaqıc. 1. çanqal. çatal. - çəngəlli iğnə: çatal. - 

çəngəlli nərsənin hər bir qolu: çatal.  

- çəngəlli iğnə: ilgəc. 

- ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə.). çeşiti: 

zıpqın çıpqın.  

- ucu əğri, çəngəlli: ayqıt. əğric. əğic. çoğan. çovqan. 

çövgən. çöngən. çevrik. çevik. 

- cəngəl qanunu. dağ düzəni, yasası: kimkiməlik.  

- qança atmaq: icəşmək. ərişmək. sataşmaq. 1. nərsəni ələ 
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keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq.  

- qançayı taxmaq: altına almaq. müsəllət olmaq.  

çənqəl  çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. yengəl. 

yengə. engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

çənqəl çəngəl. (1 < çan. çanıq. çalıq. çatıq. - çanğ: deşik. cırıq. 1 < 

kar + qaç. qarqaq: cırıq qaşıq. 1 < qanca. qarmaq. qanal: 

caynaq. qanqal. qanğraq. qanğırçaq). 1. çatal. çatqal. 

çanqqal. çantqal. çəntqəl. çəntik. kərtik. çeynək. 1. 

haçalı, barmaqlı, qollu nərsə. 1. ucu əyri, oyuq, cırıq, 

qıvrıq nərsə. 1. ilgək. irgək. ilmək. ilgiç. 1. dəyənəgin 

ayrılmış yeri. yaman. 1. qar. kar. qarmaq. əl. avıc. tutmaq 

aracı. 1. tutqunluq. 1. taqa. taxa ( < taxmaq). qullab. 1. 

çanqal. pəncə. qapza. qəbzə. ovuc. 1. cəngəl. orman. 

urman. sığlıq. sıxlıq. sınq. sıqn. 1. çoğul. çuğul. sarmaş. 

şər kişi. 1. əğəc. bal pətəyindən bal götürməyə, xəmir 

tağarı kimi qabları qaşımağa yarar. 1. ilgək. ırqaq. 1. 

qabdırma. paltarda bulunan çəngəl. qopça. - çəngəlli 

iğnə: tükrəvüç. - paltarda bulunan çəngəl: qadalmaş. qopça.  
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çənqəl çəngəl. 1. cənqəl. çoğul. çuğul. sarmaş. qullab. qança. 1. 

irqaq. qanca. 1. xıncar. qıncar. dırnağ. 

- çəngəl salıb çəkmək: tırmamaq. dırmamaq. tirmək.  

- çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq: bu ara oğuq, doğranmış 

olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar: çoxmaq. - iki 

çoxmaq salad.  

- çəngəlsi ayqıtla cızmaq, çizmək: tırmıqlamaq. tırmalamaq. 

yırtmaq. qazmaq.  

- düşman ayağına batmaq üzrə, yol arasına atılan sivri uclu, 

üç bucaqlı dəmirdən, ayağ çəngəli, oltası: tomuz ayağı.  

- kiçik çəngəl: çəngəl biçimində ilişəcək ayqıt: tımırıq. 

tırmıq. dımırıq ( < dırnağ).  

- zənciri qırılıb dənizdə itmiş nərsəni aramaqda işlənən dörd 

çatallı çəngəl. tımırıq. tırmıq. dımırıq ( < dırnağ). - tımıq 

edmək: bu dəmirlə darayıb aramaq.  

- çox qollu çəngəl: qaz ayağı.  

- tulumbaçı çəngəli: qapcaq.  

- qala duvarına vurulan, taxılan böyük çəngəl: qapcaq.  

- dəmir teldən olan ərkəkli dişili çəngəl: qopca.  

çənqələmə  çəngələmə. qapış.  
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çənqələmək  çəngələmək. qapmaq. çəngələ taxmaq. qıncalamaq. 

qancalamaq. cəfdələmək.  

çənqəlləmək  çəngəlləmək. çanqallamaq. qandağlamaq. iğrəti, taxma, 

keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq. ilgəkləmək.  

çənqəlləmək çəngəlləmək. tırmamaq. dırnağlamaq.  

çənqəlləşmək  çəngəlləşmək. (bir durum) çətinləşmək. nərsənin 

düzəlməyi uzamaq. qınqallaşmaq. qınqallanmaq. 

qanqallaşmaq. qanqallanmaq. qonqallanmaq. 

qonqallaşmaq. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. 

büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. 

çənqəlli  çəngəlli. qıncalı. qancalı. qançalı. cəfdəli qapı. qullablı.  

- qançalı (çəngəlli) balıq tutma ayqıtı: qaqıc.  

çənqəmək  çəngəmək. qarvamaq. qarmaqlamaq. əl ilə tutmaq.  

çənqər  çəngər. çəngəl. çənqal. çatal.  

çənqi  ( < 1. çal. ''çanğ'' qazılmış nərsə. çanaq. çanqur). 1. çalqı. 1. 

çalanqı. oyunçu çalqıçı. çanqur. qərəçi. çingənə. köli.  

çənqin  göstərişli. çalımlı. diqqət çəkici.  

çənqinmək  çənginmək. çəng olmaq. qasınmaq. qasılmaq. münqəbiz 

olmaq.  

çənqirçqə  çəngirtqe çəkirgə.  
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çənqiz  çəngiz. təngiz. dəngəş. dənğdəş. yoldaş. arxadaş.  

çənqli məriqli çənğli mərikli. bircocuq oyunu. salıncaq·.  

çənqliq  çənglik. əl ayağın əğriliyi.  

çənqməl  çənğməl. çəğməl. çevgən. çovqan. çövgən. ucu əğri 

dəğənək.  

çənqşi  möcizə. olağanüstülük.  

çənqşü  çənğşü. kiçik arxalıq.  

çənqzən  çənğzən.girişgən. 

çənləmək  çənəmək. sanlamaq. sınamaq. sanamaq. nişanlamaq. 

dənəmək. hazırlamaq. izərləmək. təxminləmək. qiyaslamaq. 

yerini göstərmək.  

çənləmək  çinləmək. çığdamaq. çiğitləmək. çilləmək. danğatmaq. 

danğlamaq. danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan: 

danğ: dən: dənğ: nuxdə). qıcamlamaq. qırcamlamaq (< 

qırmaq). xallamaq. nuxdələmək.  

çənli bel  < çamlı bel.  

çənli  qədər. dəğin.  

çənsəmək  çiğsəmək. çiysəmək. 1. çiğ, çiy, çən düşmək. 1. yağmır 

çisələmək.  

çənsiz  sınırsız. ölçüsüz. çox.  
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çənt  çənd (fars) < çanca. qanca. qança. neçə. nə dərək. nə 

qədər.  

çəntə  qapcuq. kisə. cib. qamyan (həmyan (fars)).  

çəntəq çəntək. bax > çətəng.  

çəntəqləmək  çəndəkləmək. kəndəkləmək. xəndəkləmək. çandağlamaq. 

qandağlamaq. arx, uzadısı oyuq açmaq.  

çəntələmək çəndələmək. doğramaq.  

çəntən çəndən. ( < çək. çağ). 1. sandan. ara sıra. bə'zən. - çəndən 

yarım: haydan sandan. 1. ölçülü. oran. dəfə. əndaza. - on 

çəndən: on dəfə. 1. çağdan. ölçüdən. həddən. - çəndən aşa: 

sandanaşa. çəkdən dış. gərəkdən artıq. ölçüdən taşqarı. 

cüda. aşırı. hədsiz. ölçüsüz.  

çəntiq çəntiq çəntik çəntik. qırıq qırıq.  

çəntiq  çəntik. 1. kəntik. çantıq. cib. çantıq. kərtik. dəndənə.  

çəntiq  çəntik.kəntik. kərtik. çantıq. çaltıq. kantıq. qantıq. kantıq. 

qantıq. 1. yırtıq. cırtıq. yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. 

qısır. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. çantıq. 

nərsənin qırağında, ucunda kəsik, qırıq, yıxıq. gədik. - 

qılıcın gədiyi: qılıcın ağzındaki çantıq, haça.  
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çəntiq  qılav. pürüz.  

- çəntiq açmaq. qərkmək. kərkmək. yontmaq.  

çəntiq çəntik. 1. dişlik. gədik. fərcə. fürcə. rəxnə. 1. kərtik. kərtə. 

diş. nişan. işarə. çizgi. - çıtlanın kərtəsi. - heyvan qulağının 

kərtəsi. 1. yarıq. cırıq. kərtik. oyuq. 1. im. işarə. 1. qusur. 

ayıb.  

çəntiqləmək çəntikləmək. 1. çəntmək. çırtmaq. kərtik açmaq. diş 

açmaq. cızmaq. yırtmaq. 1. doğramaq. qırmaq. 1. 

çəntdirmək. kərtdirmək. kərtik, çəntik, gədik yapmaq. 

dişləmək. - çitləyi kərtiklətmək.  

çəntil  qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. 

qanşaq. qayşaq. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. 

qanuq. qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. 

əğric. əğlincik. kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. 

laqeyd. sərxoş.  

çəntilmək  çantılmaq. gədilmək. qırtılmaq. kərtilmək. oyulmaq.  

çəntilmək  gədiklənmək. ( < gədik. kərdik < kər). oyulmaq.  

çəntmə  kərtmə. izlik. çizgi. xədd.  
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çəntmək  1. kərtmək. kəsip diş açmaq. 1. qırmaq. 1. çırtmaq. 

çəntikləmək. kərtik açmaq. cızmaq. yırtmaq. doğramaq. 

çimdikləmək (çəntik. çəntikləmək). 1. qədmək. kərtmək. 

kətmək. ( < gədik. kərdik < kər). oymaq. gədik gədik, diş 

diş edmək.  

çəntmək  çantmaq. çaltmaq. kəntmək. kərtmək. kantmaq. qantmaq. 

ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq. gədmək. 

qırtmaq. kərtmək. oymaq. 

çənttirmək çəntdirmək. çəntikləmək. kərtdirmək. kərtik, çəntik, gədik 

yapmaq. dişləmək. - çitləyi kərtiklətmək.  

çəp (fars)  1) əyri qılıy. şaşı. çer. qınqıru. < : çaprık < çarpık < çaprık 

< çap: sınmış. düzlüyü itirmiş. əyrilmiş. yana yatmış. 1) < 

sap. sapmaq. şaşmaq. çaşmaq\ < şaş. şaşmaq (ş < > ç) çaş\ 

çəpras < çarpaz: çarpık. - şəp, çaş. şaş. göz.  

- çəp çevrə: fır dolayı. ötə bəri. - ormanı fır dolayı dolandıq.  

- çəpə çevrə: çevrə. girdə.  

- çəpə çevrə gəzmək: gəzişmək. tolaşmaq. dolaşmaq. 

dönmək. dövr, cəvəlan edmək. - dan ertədən ( sabah tezdən) 

çüçələri dolaşırıq. - qırlarda (çöllərdə) dolşıb durduq. 
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çəp çəp  (ç < > ş ) çap çap. şap şap. - çap çap yemək: şappıldata 

şappıldata yemək.  

çəp  1. < sap ( < sapmaq). qaçıq. sapıq. doğru olmayan. 

yanlış. əğri. 1. kəc. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. 

köğüş. kövüş. əğri. əyri. çarpıq.  

çəpandən (fars)  < çapamaq. təpəmək.  

çəpavolgər  < çapavılçı. çapılçı. çapqar. çapqan. çapar. çapaçı. 

çapaçın. çapan. qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər.  

çəpçevrə  (ç < > k). kəp. qab). nərsənin çevrəsin quşatan nərsələr. bax 

> çəpər.  

çəpə  tışqarı. tısqarı. təsqərı. tərsinə. tərsqiri. təsgiri. təsgəri. 

tərs. tərsə. tərsi. daldırma. doğru olmayan. əğri. maallaq. 

bərəks. vajqun. vajqun. mə'kus. münqəlib.  

çəpəçevrə  çəpçevrə < çapçevrə. çəpəçevrə < çapçevrə. fırdolayı. 

döndolayı.qasnaq < qapsnaq. fırdolayı. qasnaq < 

qapsnaq. dövrbər. mühit.  

- yayılıb, çəpçevrəni sarmaq, doldurmaq: qaplamaq.  

çəpəçi  saptıq. çapaq. çapqıl. aldavac. ( bax > aldatan. kələkçi). 

kələkçi. qalayçı. hiləgər.  

çəpəkləşmək  çapraşmaq. qarışmaq. gücləşmək.  
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çəpəq çəpək. (q < > ç < qapar). kəviş. başmaq. yəlkən. 1. 

qarcıqay. qırqı. doğan. cığılbay. üzü üstü. 1. qırqı. 

atmaca quşu. 1. çapaq. heykəl. micəssəmə. 1. 

boyunbağ. 1. başmaq. kəviş > kəfş. yəlkən.  

çəpəqapı  çəpərqapı. qapıcalıq. qapucalıq. baxca qapısı. çala çırpı, 

qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, kiçik 

qapı. çaxçax. 

çəpəqi  çəpəki. çapaki. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. 

qanğrıq. qaynırıq.  

çəpəqi  çəpəki. səpəki < sapağı (< sapmaq).  

çəpəqi çəpəki. ( < səp). səpəki. çapıq: sapıq.  

çəpəl  (çap əl). 1.saçal. çaçal. çapal. saçol (< saçuq qol). çaçqol 

(< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). ələçapıq. əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 1.çapal. 

çapıl. sapal. sapıl.1. dağnıq. töknük. tökünük. 1. qarşıq. 

qarbur. qarbura. məxlut. 1. səpil. saçıq. toz. çürük. çöp. 

aşğal. zibil. 1. yağmır çağlığı, fəsli. 1. yabançı öğə, 

maddəli. çin, xalis olmayan. 1. kötü. pis. pozuq. 

1.bulanıq. bulaşıq. kirli. paslı. qoyu. yoğur. kəsif. 1. 
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batağlıq. çamırlı, palçıqlı yer. 1. çapal. kəməl. suç. günah. 

qusur. - bu cocuğun heç kəməli yox. - kəməlli: çapallı: 

çəpəlli. 1. kəpəl. köpəl. it balası.  

çəpəl  çipil. 1.batağlıq. 1.kəsəlli, kirpiksiz, ağrılı göz. 1. qırıq. 

əğri, pis kişi. 

çəpəl  çipil. kifir. yaramaz. pis. kifli. mundar. irgənc. bataxlıq. - 

özüvü çəpəldən qoru. - çəpəl toxum arı ürən verməz. - su 

olmazsa çəpəllik dünyanı bürüyər. - dünyanın çəpəl donun 

at ! - çökəklərdi çəpəllik su yatağı.  

çəpəlləmək  çipilləmək. kifirləmək. pisətmək. mundarlamaq.  

çəpəlli  çapallı. kəməlli. çapıllı.sapıllı. sapallı. 1. suçlu. günahlı. 

qusurlu.1. tozlu. çöplü.  

çəpən  1. bax > çapan. ( < çapmaq: taxmaq). çəkmən. don. paltar. 

cəbə. camə. 1. ( < > yapar. yapan). kiçik çapa. 1. xətib. iyi 

qonuşan. gözəl söz söyləyən. 1. qolsuz, yaxasız üst 

geyəcəği. yələk. yelək. kaftan. 

çəpənq çəpənğ. ( ç < > k < > y ) kəpəng. yəpəng. yapanğ. 1. küp. 

çomaq. 1. bax > çəpən.  

- qıssa çəpəng: salta. 
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çəpər  < qapar (< qapamaq). 1. kirman. qoruq. hisar. 1. 

məharət. 1. usta. məəllim. 1. olqun. pişmiş. görmüş. 

keçitmiş. bacarmış. salqun. varqun. çaqqun. mücərrəb.  

çəpər  1. cəld < çalt. çabuk. çaqqan. usta. əli sulu. 1. çəmbər. 

çənbər. çevrə. quşaq. 1. kəpər. koma. alvanaq (> alunək 

(fars)). qapar. çevrələnmiş yer. alaçıq. çıpır. həlqə. dayrə. 

1. qapar > kəpər (fars). qabağ. qoraq. 1.çəmbər. çənbər. 

çevrə. dövrə. aralıq. ortam. oran. evrən. quşaq. çulqa. 

çuval. civar. mihit. mühit. 1.əkili. yetikli. yetərlik bəlqəli. 

sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli. usda.1. çapar. çit. qorum. 

qoruq. hərim. 1. qaş. çit. duvar. mane'. 1. qıyı. çit.  

- çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. 

qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çaxçax. 

çəpər  çiqnar < > çinqar < > çinqbər > çənbər. çiq. çiğ. hisar. 

qıvraq. çiqil. çiğ. pərçin. çəvər. çit. barmaqlıq. qutan.  

çəpər  kəpər. { ( ç < > k < > q < > y) (1 < yapar: qapar. örtən. 

yapan. qapamaq. 1. metatez > biçmək. 1. < (çırpı). çapar < 

çapmaq: vurmaq. çalmaq)}. 1. kəpər. qapar. kəmər. 
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kombər. komalayan. çit. bir yeri ayıran bölmə. yan üz. 

duvar. - kirpik gözün çəpəridi. 1. əngəl. mani'. 1. çırpıdan 

əmələ gəlmiş çevrə. duvar. çırpı - çərpi. çarpı - çırpı. 1. 

sipər. sovar. savar. 1. çəmər. usta. qabiliyətli. 1. çəpikçi. 

biçər. biçən. çapalayan. çəpişlik ot: qolay kəsilən. biçilən 

ot. 1. çapar. çalabər. ozan. biləgət iyəsi. gerçəyi açıqca 

söyləyən. zirək. mahir. uz. usta. sənətkar. - çəpər kişi: 

bacarıqlı, qorucu, bəkçi, özənli kişi. 1. iti. tünd. geçimsiz 

adam. xuysuz. 1. qorunmağı sağlayan qoruq. bacarıqlıq. 

diqqətlilik. 1. yamaq. çapıt. əsgi. yırtıq. cırıq.  

çəpərçi  kəpərçi. alaçıqda oturan.  

çəpərçi  mahir. usda.  

çəpərçilik  məharət. mahirlik. usdalıq.  

çəpərəq çəpərək. bax > çəpər. cır cında. çapıt. əsgi. köhnə.  

çəpəri  çəpirə. çərpərə. yığcam. yığılmış. yaraqlı.  

çəpərqapı  çəpəqapı. qapıcalıq. qapucalıq. baxca qapısı. çala çırpı, 

qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, kiçik 

qapı. çaxçax. 

çəpərləmək  bax > çəpər. kəpərləmək. yapımaq. qapamaq. qorumaq. 

saxlamaq. gizləmək. örtmək.  
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çəpərləmək  çənbərləmək. çəmbərləmək. çitiləmək. çiqəmək > çitmək. 

çevrələmək. quşaqlamaq. 

çəpərlənmək  bax > çəpər. kəpərlənmək. qorunmaq. saxlanmaq.  

çəpərlətmək  bax > çəpər. kəpərlətmək. qorutmaq. saxlı, sağ 

saxlamaq. təmiz tutmaq.  

çəpərli  - çəpərli, çevrəli yer, nərsə: qoruq. hörək hörəkə. örək. 

örəkə. - bu kərvansayın otuz hörəkəsi var. 

çəpətəl  bax > çəpər. kəpətəl. kəpərlət. kəmərləyən. kürkün üst 

bölümünü çevrələyən oyma, süs.  

çəpiç  çapıç. çamıç. çappıç. çappuş. uşaqlarda alna düşən 

pərçəm, saç.  

çəpiç  çəpiş. bir yaşlı geçi.  

çəpiq  çəpik. 1. çalpıq. çıypıq. çapıq. çıpıq. - çıypıq çalmaq: əl 

çalmaq. 1. çapba. çapbaq. alqış. əl çalma, çırpma. - 

çapba çalmaq: çəpik çalmaq. alqışlamaq.  

çəpiq çəpik. (çat. çap. çit. çip. çıt. çıp. çet. çep. çət. çəp). çətik. 

yapıq. 1. tərlik. yüngül qolsuz ev köynəyi. 1. çərdək. çəkirdək. 

1. köynəyin uzun gen qolu. 1. alqış. əl çırpma. 1. miyvə 

səbəti. 1. (1. < çapmaq. çalmaq. vurmaq. 1. < təpik. təpmək). 

çapıq.  
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- çəpik çalmaq: ( < çapmaq). qol sokuv. çapaq çalma. 

şabaqay itiv.  

çəpiqçi çəpikçi. çəpər. biçər. biçən. çapalyan. - çəpişlik ot: qolay 

kəsilən biçilən ot.  

çəpiqləmək çəpikləmək. çapıqlamaq. əli ələ çarpmaq, çırpmaq.  

çəpil  çəpər.  

çəpin  cibin ( < çap). sivri sinək.  

çəpin  çapa. qaqınc. qaqıc. bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz 

əkinçilik ayqıtı.  

çəpinləmək  çapalamaq. 1. kavlamaq. kağlamaq. kağanlamaq. 

qavanlamaq. otalağlamaq. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlamaq. 1. toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartıb 

çapalamaq.  

çəpinlik  çapınlıq. sapınlıq. qapınlıq. suçluluq. həqsizlik.  

çəpir  cıbır. çıpır. 1. dağ keçisi. 1. çaluq. çalaq. tetik.  

çəpirə  çərpərə. çəpəri. yığcam. yığılmış. yaraqlı.  

çəpiş  - qaraçəpiş: ''gözü bağlı'' oyunu.  

çəpiş  çəpiç. ( < çap. çapışmaq: qaçışmaq. çabalamaq). 1. çapqıç. 

çabalayan: çəpələyən. 1. bir yaşında keçi. 1. altı aylıq 

geçi yavrusu. 1. bir yaşlı geçi. 
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çəpişil  < çap). çapılmaqa, biçilməyə əlverişli, qolay, iyi ot.  

çəpişlənmək  çəpiç olmaq. çəpiç durumuna gəlmək.  

çəpiv  yapıv. örtük. pərdə. - orun çəpiv: yat yaraq çarşabı. nərsə 

şüy qoyub bağlaq örtüyü.  

çəpqən  çəpgən.çapqan. yamqan. jaketə bənzər bir üstlük.  

çəpqən  paltar.  

- çəpqən ağac: toxuma dəzqahı.  

çəpləş  çalışan. sever. çevik. çəbdəs. çapsal. çalbər. çalabər. 

çalağan.  

çəpliq  çəplik < çaplıq. çapılıq. qıysıq. qıysaq. əğri. qınas.  

çəpmək  < sapmaq. əğmək. atmaq. tərk edmək. 

çəpni  cəsur. yiğit.  

çəppə  çapba. yabba. yığın.  

çəppi  < > yapı. qapı. örtü.  

çəpras  < çarpaz: çarpık.  

çəpraz  < çalpaz <> çapraz. çalva > çəlipa. çalava. əğri. əyri. 

çəprəşik  < çapraşıq.  

çəprəşiq çəprəşik. çapraşıq. qarışıq. əyri büyrü.  

çəprəşiqliq çəprəşiklik. darlıq. qıtlıq.  
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çəprəşmək  çapraşmaq. 1. çaprazmaq. əğri çıxışmaq. birbirində 

oturmamaq. 1. birlikdə qaçmaq.  

çəpriqmək çəprikmək. çaprıqmaq. ( < çap). sərpikmək. püsgürmək.  

çəpürdük  çıpürdük. qarışıq. buruşuq. - çəpürdük söz söyləmək.  

çər çerə  dış tövərə.  

çər  - çərdən çöpdən: əsgi püsgü. dərmə çatma. 

çər  cər. (ç < > q ) gər. kər. (kər: qar: açıq. gərilmiş. böyük). 1. 

yağ. yoğ. yük. gərgin. ağır. 1. açıq. açığlıq. vaxt. - çərim 

yoxdu: vaxdım yoxdu. çərlik: uyğun çağ. hər bir nərsənin hazı 

olan çağı. - çərlikdə gəl: münasib çağda gəl. 1. çərik. girov. - 

onun evi bu çərlikdədir. 1. yəğma. yığma. qənimət. - 

savaşda yenilən, çər çərlik verməlidir. 1. (kərilmiş kəsilmiş, 

dikəlmiş durum) savaşta qarşı qarşıya dikəlib duran 

cərgələr. 1. - çər çürmək: ( < kərmək) kəsib yencimək.  

çər  çər. tər. 1. burun. burna. güclü. igid. gənc. 1. çıplaq. arın. 

təmiz.  

çərçevrə  aynala. dövradövr.  

çərçevrə  çərçivə. çarçuva. kasa < qapsa. sandıq. qasnaq. 

çərçevrələmək  sarılmaq. dolanmaq.  

çərçəmək  çarçamaq. yorqunmaq. yorulmaq.  
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çərçətmək  çarçatmaq. yorqutmaq. yormaq. təvşətmək. tökdürmək.  

çərçi  < kərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi (< kərmək: kəsmək. qırmaq). 

1.qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > 

ovnaçı. xıdavatçı. xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. 

qırdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

xırdavatçı. ufaq təfəq nərsələr gəzinçi satıcı. əğlək 

satıcı.1. baqqal. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. 

tapat.1. qayaf. qayav. cayav. cayaf. gəzici satan. gəzəyən 

kimsə, satıcı. qarranquc.  

çərçi  1. ( < carçı). ulaq. xəbər, bildiri ulaştıran kişi. 1. 1. sərgi. 

yayma. tükançı. xırdavat. bəsat. 1. sərgici. yaymaçı. 

xırdavatçı. 1. yanaşma.  

çərçiçi  gəzdirməçi. çeşitçi. xırdavatçı.  

çərçiv  çapçıv. dövrə. çevrə.  

çərçivə  1. tərh. pılan. taslaq. iskilet. qəfəs. kökə. kök. qalıb. işin 

başlanqıcda, bəzəksiz düzəksiz qururlan kök nəxşəsi, 

tasası. - taslağın araya qoymaq. - üqəla taslağı: yekəxana. 

özün alimlə sırasına qoyub dərinlərdən danışan. - qaba 

taslaq: yalnız biçimin, üzün göstərən yalın, qaba tası, nəqşə. 
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1. qornıc. qasnaq. qab. - bu çəkinin qornıçı əsgimiş. 1. 

çaluv. 1. gərgəf. dar. qasnağ. dəzgah.  

çərçivə  çərçevrə. 1.çalçuva. nərsənin çevrəliyi, qasnağı. qordal. 

qartal. kadr. qasnaq. qurşaq. quşaq. çəmbər. 

çarçuva. söykə. sövə. kasa. qapsa. çevrəlik. yanlıq. 

qıraqlıq. qapsa. kasa. sınlıq. sinlik. qasnaq. gərgəf. 

tarım. 1. kasa. qapsa. qab. 1. qaplar. qalbar. qaplayır. 

sövə.  

- bu çərçivəyə toxunmayın.  

- nərsənin örtüyün, çatısın tutmağa yarayan gərəç, 

çarçıva, çərçivə: qapırqa. qabırqa.  

- bu çərçivədə: bunlar kimi. bu cümlədən.  

- hər hançı bir çərçivənin içində qalan bölüm: ayna.  

- qapı çərçivəsinin, eninə yastırılmış, yatırılmış alt bölümü: 

astana yastana. busağa.  

- çərçivə dalları: dilmə. diləm. 

- ana çərçivə içində yerləşən çərçivə: içlik.  

- kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən 

qol, çərçivə, barmaqlıq: qanat. qana. 

çərçivələmək  sınırlamaq.  
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çərçöp  < kərçöp. 1.çalı çırpı. 1.süpürüntü. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

çərə  1. çehrə. görnüş. ağ doğan. 1. pox. hapa.  

çərəçi  kərəçi. qərəçi. çərçi. (< kərmək: kəsmək. qırmaq). 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. qıvırçı. ıvırçı. 

ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. xıdavatçı. 

xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı.  

çərəq  çərək. çəyrək. dördlük.  

çərəq çərək. 1. bir ırmaq, aqarsu adı. 1. çəyrək. kərtə. dördə 

bir.  

çərəqçi çərəkçi. xalq qalabalığı.  

çərəqələmə  çərəkələmə. cərgələmə. dərcələmə. düzənləmə. 

dizənləmə. düzənləyiş. dizənləyiş. sıralama. kilaslama.  

çərən  1. qomşu. qonşu. 1. ceyran. 1. çəri. səfeh. başı pozuq. 1. 

çalışma. çalşıqma. çavşaq. ictihad. mücahidə. 1. cərən. 

ceylan. ceylan. 1. əkin bağı. dəmət.  

çərən  ceylan. ceyran. 

çərənləmək  ( < kər. çər. çey). 1. xırım xırda nərsə şüy yemək, 

çeynəmək. çənələmək. 1. saçma sapan, boş boş danışmaq. 

boş gəp. gəpələmək. sayaxlamaq.  
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çərənləmək  çetləmək. munmaq. saçmalamaq. artıqlamaq. 

qatıqlamaq. səfehləmək.  

çərənmək  çalışmaq. çalşıqmaq. çavşaqmaq. ictihad edmək. 

mücahidə edmək.  

çərənt çərənd. < çərən. (çərənnəmək).  

çərərmək  açılıb parlamaq. - bu sözü eşiddi gözləri çərərdi. - çərərmiş 

gözlər.  

çərərüşmək  çərəşürmək. parıldamaq. bərəlmək. bələrmək.  

çərəslənmək  çərəz yemək. - gecə oturub çərəsləndik.  

çərəşürmək  çərərüşmək. parıldamaq. bərəlmək. bələrmək. - ulduzlar 

çərəşür.  

çərəz  ( ç < > k ) kərəz. kəriz. (( < kər. kəs: bölük. - kərmək: 

kəsmək). 1. xırım xırda yemişlər ki əğlənmək üçün yeyilir. 

xırım xırda, quru yemək, yemiş. çəriz. tox basar. deser. 

1. yastıqaltı: yatmazdan ön yeyilən yemiş. soğuqluq.  

çərəz  1. < kərəz. oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat, xırdavat 

yeməklər. yer yemiş. quruyemiş. dadlıq. qatış. qatıq. 

məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq. 1. 

ufaq təfək yeməklər. 1. quru yemiş. acil. dənə. qanız. 

qanzı. qınzı. qınız. 1. çal. toğdura. quş adı.1. çətnəvir.  
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- gəlin çərzi: gəlin atdan enirkən, sağdıcın başından saçılan 

çərəz, qırıntı.  

çəri  - yeni çəri çavuşu, əfsəri: çorbaçı. 

çəri  1. qulluqçu. nökər. 1. çərik. alaman. qoşun. 1. çərik. 

sərbaz. əsgər. 1. çərən. səfeh. başı pozuq. 1. çaşı. 

qıymac. qıncır. 1. çərik. çirik. su. dirgən. qoşun. əsgər (? < 

açqar. açrağ).  

- başı pozuq çəri: qeyri müntəzəm əsgər.  

- keçmişdə başı pozuq çərilərdən: sarıca. 

çəridən (fars)  < çeyləmək. çeynəmək.  

çəriq  çərik. kərik. sərik. şərik. şərit. sərit. dərik. qarıq. 1. sıra. 

qat. səf. 1. səfə. səfhə. səhfə. 

çəriq çərik. (1. < yerik: yaya olan. 1. < çəkir: çəkilmiş, seçilmiş, 

yükləmin. 1. dərik: el ölümərləri, fədayiləri, seçginlər. ). 1. 

yayaq əsgər, savaşçı. 1. çəri. sərbaz. əsgər. - çərik 

həlqəsi: kürən. kuran. quran. 1. çəri. alaman. qoşun. 1. ( < 

kər: qırıq, sınırlı olan nərsə). bir bölmə, yarma ölçüsüdü. 1. 

çirik. su. dirgən. qoşun əsgər. savaşçı. 1. toplanaraq bir 

araya gəlmiş elat. 1. yəğma < yağma. yığma. qənimət. - 

savaşda yenilən çər çərlik verməlidir. 
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çəriq çərik. çarıq. yarıq. kərik. 1. səf - çərik tüpən: səf qıran, 

sındıran. - çərik tutmaq: səf qurmaq. - çərik tutub gürəşdi. 1. 

qoşun. dərilmiş toplanmış yaraqlı kişilər. əsqər dizisi. 

ordu. - alp çərikdə, bilgə dirikdə. - çərik taba yağışdı: qoşuna 

sarı yügürdü, cumdu. 1. hər nərsənin qarşısı. hər nərsənin 

uğuru, vaxtı, sırası. 1. hər nərsənin qarşısı. hər nərsənin 

uğuru, vaxtı, sırası. 1. - (ç < > y ) yərik ( < ? > yarıq). ülkər 

çərik. 1. çər. girov. - onun evi bu çərlikdədir. 1. yəğma. 

yığma. qənimət. - savaşda yenilən, çər çərlik verməlidir.  

çəriqləmək çərikləmək. ( < kərmək). 1. çəkələmək. seçib, dərib yığmaq. 

toplamaq. 1. bölüb, ölçüb, xırdalamaq.  

çəriv  ordu. savğac. əsgəri güc.  

- çəriv əsgər: könü lü savaşçılar.  

- qan çəriv: düşman ordusu. can düşmanı.  

çərq  çərx çarx. çəx. < çəkrək. çəkəcək. çəkcək. 1.çevrik. təkər. 

dığır. dolab ( < dolanmaq). 1. ət maşını. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.  

- nərsəni aparmaq, daşımaq, doladırmaq üçün çərxli, 

təyərli olub, dolambac miz, masa: aparat. 

- su dolabı, çərxi: dönmə dolab.  
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- dəğirman çərxinin altındaki dəmir: qarqacıq. qarqıcıq.  

- iğdə də var, çərxdə: ikisində də suç var.  

- çərxə bağlı dəmir dəğirman oxu, mili: iğ. iğdə.  

- dəğirman çərxinin altındaki dəmir: qarqacıq. qarqıcıq.  

çərq  çərx. çarx. çevri. çəvri. çağrı. çevrilən, fırlanan nə. - çağrı 

çevrildi.  

çərq çərx. 1. < çək. çəkmək. çəkər. çəkək. fırlanan. çığrık. 

çıxrıq. \ sark < çakır. 1. < sark. ( < sarılmaq). sarılan, 

dolanan nərsə. bax > çıqrıq. 1. dolab. 1. tuğan quşu. (bu av 

quşu itiliyindən, çapıq sapıq dönməyindən bu adı almış. ).  

- çərx vurmaq: avalanmaq. ovalanmaq. yuvarlanmaq. dövr 

edmək. dönmək. yumalanmaq.  

çərqə  cərgə. dərgə. ( ç < > d ). ( < dər. dərilmiş, yığnaqlı). 1. 

koma. kümə. nin. hin. daxma. kərtmə. 1. çadır. otaq. 

yığıncaq, dərnək yeri.  

çərqə  çarqa. çaqra. çağar. 1. fəvvarə. fışqırıq. 1. sayqı. hörmət. 

əzəmət. 1. ölçü. miqdar. qədər. 1. çərkə ( < kərmək: 

kəsmək). ayrılmış yer. çadır. alaçıq. qara ev. kiçik çadır. 1. 

çərgə ( < kərmək: kəsmək). çəks. çəkə. qum. bölük.  
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çərqə  çərgə.< kərgə. yataqlı yamaqlı, sürəkli dəvamlı bir yerdə 

durmayan. yurdsuz. qırıq. 1. alaçıq. yüngül çadır. 

çingənə, qaraçı çadırı. 1. çərgi. qaraçılar. çingənələr. 1. 

çərgi. köçəbə. köçgün. köçəgün. 1. kiçik çadır.  

çərqə çərkə. < çor. eyb. çatmazlıq.  

çərqəq  çərkək. çəkrək. çəkək. çərşov kimi düz, saf cipsiz bir 

qaftan.  

çərqələmək  çərgələmək < kərgələmək. 1. alaçıq qurmaq. 1. dərmə 

təpmə nərsələr yapmaq.  

çərqəs  çərkəs ( < kərmək: kəsmək). kəsilib, yonulmuş nərsə. qoni. 

suni. məxrut. ox başaqı. ucu iti, biz nərsə.  

çərqəs çərkəs. qafqasya ellərindən adirgələr. qabardeylər.  

- çerqəs ağac: qara saban.  

- çerqəs çarıq: qaba dəridən çizmə.  

- çerqəs qalacüq: dəmirdən qarasaban.  

çərqəşmək  cərqəşmək. çərgəşmək. səfə durmaq, gəlmək. 

sıralanmaq. düzülmək. düzəlmək. - indi çərik cərgəşsin: 

indi qoşun səflənsin.  

çərqət  ( < 1. çəgət. < çiq: qapalı. bağlı. 1. < saqat: saran. örtən).  

çərqət  < (çaqmaq. qapmaq). qablama. mələfə.  
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çərqət  çalqat. çalçat.  

çərqi  çərgi. çərgə < kərgə. köçəbə. köçgün. köçəgün. 

çərqi çərki. ayağ satış: ayağ alışveriş. gəzərək satmaq.  

çərqiq  çərxik. dığırmı. döğürmü. dəğirmi. girdə. yuvarlaq. 

çərqləmək  çərxləmək. çərxlətmək. çeynətmək. diş kəsmək. 

dişlətmək. dişəmək. deşəmək. deşləmək. 

çərqlənmiş  çərxlənmiş. - çərxləmiş ət: qiymə. avradıq, ovqılı, oğqılı ət.  

çərqlənmiş çərxlənmiş. qiymə. qıyma. - qıyma çərxi.  

çərqlətmək  çərxlətmək. çərxləmək. çeynətmək. diş kəsmək. 

dişlətmək. dişəmək. deşəmək. deşləmək. 

çərləmək  soyuq dəymək.  

çərlənmək  (ç < > q ) gərlənmək. 1. yağlanmaq. ətlənmək. oiylənmək. 

1. ağrımaq. xəstələnmək. - ər özü çərlənmiş: kişinin canı 

ağrındı. - kimin gözü çərlənib: ağrınır, ağrır. 1. korlanmaq. 

pozulmaq. xərablanmaq. 1. xəstələnmək. iğlənmək. 

iklənmək. yiklənmək. qəmlənmək. ağrınmaq. korlanmaq. 

çorlanmaq. pozulmaq.  

çərlətmək  1. pozmaq. 1. ağrıtmaq. ağırlıq vermək.  

çərliq çərlik. çəril. 1. qarşı. 1. vaxt. 1. - gözi çərlik: gecə 

gündüzdən iyi görən göz.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çərm  saxtiyan. gön. kövsələ. kəmsən.  

çərmək  ( < çək. dər. kər. gər). 1. dərmək. kərmək. qırıb yığmaq. 1. 

gərmək. çəkib açıb tökmək.  

çərməlmək  cəmləyib, yığıb büküb bağlamaq. yığmaq. hörmək.  

çərməşmək  cəmləyib, yığıb büküb bağlamaq. yığılmaq. hörüşmək. - 

o mənə çağıq çərməşdi. - kişi çərməldi: el yığışdı.  

çərmətmək  bir nərsə fltil kimi bükülmək. ördürürmək.  

çərmiq  çərmik. ılıca. yılıqca. qormıq ( < qor: od). qaplıca. qapcıq. 

qapcıq. sıcaq su qaynağı. hamam. 

çərmiq çərmik. dərnək. qaynaq. yığnaq. yığva.  

çərpə  kərxə. kəlkə. kəlpə. qarta. qarpa. kəllə kəlləyə qoyulan 

ağac, dirək.  

çərpərə  çəpirə. çəpəri. yığcam. yığılmış. yaraqlı.  

çərşav  1.çatıca. 1. çap. buxca. məndil.  

çərşov  çərkək. çəkrək. çəkək. tərincək. örtük.  

çərtəq  çərdək. çəgirdək. çigid.  

çərtəq  çərdək. çəkirdək. özək. göbək.  

- qabaq çərdəyi: qabaq çəkirdəyi: əğləncəlik çırtlanan qabaq 

tuxumu.  
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çərtəq çərdək. 1. < çağa. çəkələk: uşaq. çəğə: az. mayda. tiyin. 

pul. 1. çək. bağlı. çikirdək. tikik. 1. üzək. çəkirdək. göbək. 

sonğır. ağırşağ.  

çərtəq çərtək. çatılmış. çataq. çartaq.  

- çərtək kağız: nəxşəli kağız.  

çərtəqsiz  - çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  

çərti  ( < çərtmək: yonmaq. kəsmək. çırtmaq) çırpı. kərki.  

çərtik çərtik. aqsent. çaldιrι. çarpı. basιm.  

çərtilmək  1.kərtilmək. kəsilmək. yartılmaq. qırılmaq. uzaqlaşmaq. 

yox edilmək. ortadan yox olmaq. ölmək. qeybolmaq. 

əldən çıxmaq. - ərdəmsizdən qut çərtilir: bacarıqsızdan, 

hünərsizdən bəxt üz döndərir. - ərdəm bəyi çərtildi: kişilik, 

qeyrət iyəsi öldürüldü. - çərtilmiş nə: qırağ düşmüş, əldən 

çıxmış nə. - acun bəyi çərtildi: dünya böyügü aradan getdi. - o 

var yoxun çərtdi: itirdi. - o yarmaq ucun çərtdi: o pulun qırağın 

qırdı, deşdi. diş diş elədi. - gəlsə ora çərtülür. 1. 

uzaqlaşmaq. yox olmaq. əldən çıxmaq. - çərtildi nənq: 

yox olmuş nərsə.  

çərtinmək  acıqlanmaq: gücənmək. inciyib,.  
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çərtmək  1. çəkmək. dartmaq. çalmaq. kəsmək. çırtmaq. kərtmək. 

vurmaq. çalmaq. cırmaq. bölmək. doğramaq. 1. pərtmək. 

ortadan çıxmaq. uzaqlaşmaq. yox olmaq. əldən çıxmaq.  

çərtmək  bəlirtmək. vurqulanmaq. nişanlamaq.  

çərvəq  çərvək. çevlək. çəvrək. evrək. evlək. əvlək. iyrək. iğrək. 

əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

çərvətə  çalma. çərqət. sarıq.  

çəsb  ılım. yılım. yapışqan. tutaq. tuxat. tutab. sürüş. kiriş. 

tutqal. yapışqan. tutqal. kiriş. yapışqan. - undan yapılır, 

yapışqan, kirişli suyuq, sıvı: xəşil. ip, parçanı sıvamaqda 

işlənir.  

çəsb  tutqal ( < tutmaq). yəlim. yapışqan. - balığ tutqalı: almas 

işlərində işlənir, saydam özəl yapışqan.  

çəsb  yalım. yəlim. yapışqan. tutuş. siriş. çiriş.  

çəsbidən (fars)  < çapaşdırmaq. yanaşdırmaq. yamandırmaq. 

çəsbidən (fars)  < çapsamaq. yapsamaq. yapışmaq.  

çəsbləmək  tutqallamaq. yapışdırmaq.  

çəsblənmək  yilimlənmək. yəlimlənmək. tutqallanmaq. yılımlanmaq.  

çəsbnak  sıvışıq. suvaşıq. ılımıq. yalımıq. yapışqan.  
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çəşinçi  çəşinğçi. (çəkici. çəkinşçi. çəkişçi. çəşniğçi. çaşnıçı) ( < 

çəkmək: dadmaq). bəkavul. dadan. dadıcı. dənəyən. 

dənəyci. sınayan.  

çəşit çeşit  < çəkit. cür. tür. çeşit: qalı nəxşəsi. əlvan. rəh bə rəh. çeştli: 

nəxşəli. çeşit çeşit: cürbə cür. çeşni: nəxşə.  

çəşitləmək  1. ayırmaq. seçmək. fərq qoymaq. 1. seçmək. ayırmaq. 

fərq qoymaq. araşdırmaq.  

çəşm  - çəşm zəxm: gözdağı.  

çəşməçəş  ( < çəkmək). çəkişmə. dartış. çəkişbəkiş ( > kəşməkəş 

(fars)).  

çəşməqəşləmək  çəşməkəşləmək.çəkiş bəkişləmək.  

çəşni  çaşnı. çəkni. 1. çiçək. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. 

tamtam. sumaq. qoxuluq. iysilik. ota. kökot. göyot. kəkot. 

(< kök, göy + ot). qoxla. qoxula. islik. dadıq. dadlıq. 

baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. - çəknisinə, 

çaşnısına baxmaq: dadmaq. 1. ayarlama. əyarlama. 1. 

qarışım. qarşığ. 1. xisusiyyət. 1. örnək. nimunə.  

çəşnili  çəknili. çiçəkli. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). 

qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. 
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dadımlı. çaşnılı. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. 

baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli. 

çət  - başçət: başqat. başxət. başuc. sərhəd.  

çət  1. bax > çet. 1.şat. şət. çit ürək. cürət. cəsarət. - çətli 

davamlı kişidi. - çətim qırıldı. - çətim töküldü. - çət tapıb iş 

qurdular. -.  

çət  yat. çet. 1. çətəl. kənar. qıraq. yabanc. - bir çetdə otur: bir 

qıraqda otur. - onun çetindən yapış. - əyri, çət göz: çeri. - çet 

sözlər. - çet devlət: yabanc devlət. - çet mal: xarici mal. - çet 

dil: yad dil. 1. kəsik. qırıq. çat. bağlanış. qırış. 1. çet. yaxa. 

qıraq. uç çək. son. sınır. uc bucaq.  

çətçi  xətçi. xəttat.  

çətçi  uccu. çəkçi. çəkic. ucraçı. sınırçı. mərzban.  

çətçilik  xətçilik. xəttatlıq.  

çətə  ( < çet: yad. qıraq. yan). 1. artıq. vijə. 1. ordu birlikləri 

dışında qurulan çəri toplusu. ayrı ayrı çəri toparları.  

çətə  < çiqət. çiqdə. 1. komitə. 1. qoşun, ordudan dış olan 

yaraqlı birlik, qol. 1. çapılçı, qaraman, oğru topluğu. 1. 

çiqdəçi. çiqətçi. çirik. qerilla.  
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çətə  çitə. ənli ağac, dəmir çubuq. - pəncərənin çitələri: qəfəs 

çubuqları.  

çətəq çətək. çetiq. çataq. çətən. ( < çat. çet. kər). 1. incə 

dallardan hörülmüş səbət. quzu ağılı. 1. çatıq. çatdaq. cızıq. 

yırtıq. 1. nərsədən ayrılmış qol. dal budaq. boğum. 

sürgün. uzantı. - çataq su: ırmaq qolu.  

çətəqlənmək çətəklənmək. çataqlanmaq. dallanıb budaqlanmaq. 

uzanmaq. qollara ayrılmaq.  

çətəl  1. çatal. iki başlı. 1. quşqu. şəgg. 1. yabançı. yad. çət. çet. 

qıraq. 1. birbirinə dolaşmış, keşmiş, çit, düğün düşmüş 

nərsə. qavqa. savaş. - çətəl çıxarmaq: olay, oyun, savaş 

çıxarmaq. ( > cədəl).  

çətəlçi  çətəlkeş. qavqaçı. savaşçı.  

çətələ  < kərtələ. çıtala( < çıtlama: yırtlama: açma). kərtmə 

(kəsmə), cızma ilə qoyulan işarə.  

çətələ  çatala. iki qovşaq ağacdan tikilmiş dayaq. keçmişdə 

satıcılar sattıqlarnı, alıcılar aldıqları nərsələri onun 

üstünə düzüb yoxlardılar.  

çətəlqeşliq çətəlkeşlik. qavqaçılıq. savaşçılıq.  
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çətəlleşmək  1. qavqalaşmaq. savaşmaq. 1. çatallaşmaq. 

quşqulanmaq. şəgg eləmək.  

çətən  çatan. daşqanın, arabanın qırağına qoyulan qanat, 

çəpər.  

çətən  çeten. çəntək. çələng. ( < çət. çək: düğün). 1. səbət. hörmə 

çit. örtük. 1. incə dallardan hörülmüş səbət. çətək. quzu ağılı. 

1. duvar. bölmə. tabya. qırman. qala. dulda. çəpər. sipər. 

qurqan. darat. barı. bağı. burc. gərmən. qısar. 1. dam. bağlı 

yer. qoruq. içəri. axır. - malları çətəngə qoy. - çətkində 

birnərsəni yox. 1. sak. bağlı. cib. kisə. qab. - on çəntəli kif.  

çətən  kətən. çitənğ. kitən. quzu barındırma yeri.  

çətənə  > şahdana. kətən, kənəvir tuxumu. kəndir otu. 

çətənq çətənğ. bax > çətən.  

çətənləmək  sınırlamaq. çitləmək.  

çətiq çətik. 1. çatıq. edik. ayağqabı. tərlik. 1. edik. adaq. 

ayağqab. 1. iğrnən. tiksinən.  

- çətik otu: yonca.  

çətil  çitil. düğün. ( > ciddi). dayaqlı, durumlu kimsə.  

çətin  - çox çətin, zor olan bir olay, durum: alamat. almat. 

almatıq. 
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çətin  ağdalı. dolaşıq. anlaşılması güc.  

çətin  boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. çatışmayan. sərt. tavıl. 

tapıl. güc. qaldırı. bataqara. çigit. möhkəm. sıxıntılı. 

toxalı. gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli. tərs. bərk. yaman. 

çatallı. quşqulu. işgilli. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. 

gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. qolay 

olmayan. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. qaqlaq. qasıq. 

qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. işgillik. qarqaşa. 

qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. anlaşılması güc. çətrəvil. 

çıqravıl ( < çıq: düğün). çiləli. zəhmətli. yıxıla qalxa. 

düşəvir. düşəver. buruşqıl. güclüklə, zorluqla yapınan iş. 

əməkli. zəhmətli. çətinlik. sərt. sərtlik. sarp. sarplıq. 

dalcanaq. dalbanaq. darbanaq. darcanaq.gücünlü. 

zorunlu. 1. qamız < qapız. qapalı. anlaşılmaz. bəlirsiz. 

mübhəm. 1. yüklü. yükümlü. güc. qaldırı. gərgin. zor. 

məsuliyyətli. 1. burşuq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. 

qarışıl. qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. 

çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. 

müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. 
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- yüklü iş.  

- düşəverə yolu başa çatdırdıq. 

- çətin, ilişik, işgilli iş: qılçıqlı. - çətin qoz: güc, zor iş, kimsə.  

- çək çətinə: güj gücünə. zor zoruna. 

- çözməsi çətin sorunu açmaq: bir yolunu bulmaq. 

- qıyın, çətin tutmayan: yengilcan. yüngülcan. qolaycan. 

- yağışdan qaçan yerin itirər, yersiz hürən, çətin gətirər. 

(çətin: çətinlik. koraz. güclük.).  

- açılması, anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, 

məsələ, durum: qarmaşıq. - aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik 

duyusu. xod kəm bini. - yönətim, dolandırma qarmaşığı. - 

evlənmə qarmaşığı. - toplum qarmaşıqları.  

- başda çətin olur hər iş, tələsmədən işlə, gör piş. 

- bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin.  

- çətin dəğil: qolay. rahat.  

- çətin olmayan: işdən olmamaq. 

- iş çətinə düşmək: iş sarpa sarmaq: iş çatallaşmaq, 

çatallanmaq. bir işdə güclüklə qarşılaşmaq. 

- çətin qoşut, şərayit: qaranlıq gecə, dar keçit.  

- çox çətin tapılmaq, bulunmaq: qara bazara düşmək. 
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qarabursaya düşmək.  

- dağdaşda çətin, gücün, dar xətərli yerlər: qapanca. 

qapan.  

- içi qolay, unutur gedər, içi çətin, boğulur gedər.  

- istək qolay, qurmaq çətin, qurmaq qolay, yaşata bilsən. 

(istək: istəmək). 

- qaqılmış, taxılmış, işgilli, çətin qılınan, təprəşən, hərəkət 

edən nərsə, kimsə: qağnı.  

- yüz kişi çətinki yalan danışa. 

çətin  çitgən. getgən. ( < çətmək: düğünləmək). düğünlü. 

qınanclı. qatmərli. qabıltəng. bərk. sıx. bətər sərt. güc 

çax. aşırı şiddetli. - çətin içici. 1. qadaq. düğün. qadır. 

qatır. güc. zor. çataq. pıroblem. opuz. obuz. şişik. qaba. 

qatı. qayğuruq. buruşuq. sarmal. burşuq. sarp. sərt. sarp. 

güc. zor. qadır. qayır. uluğ. ağır. 1. quru. taqır. bərk. zor. 

taxta yer. qax. qat. qatqan. qatı. sarb. sart. sərt. 1. 

zəhmətli. qonqur. 1. ağın. ağır. gülbət. qolay olmayan. 

qıyın. çəlşirimli. - belə gülbət işlərə qatılmayın. əməkli. 

incikli. zəhmətlii. şədid. sıqı sıkı. sıxı. - sıxı öğrəti: tərbiyə. 

1. ağır. dartıqlı. zəhmətli. zor. 

- çox əməkli işdir.  
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- çətinliyi qarışlamaq: dalqayı başa almaq: fıtınanın 

qarşısına gedmək.  

- iğrənc çətin kişi: müşgülpəsənd.  

- böylə işlərə uğraşmaq gülbətdir.  

çətincə  çətinliklə. güclə. zorla. dara dar. dardarına. ancaq. - 

axşam güclə evə çatdıq. - güclə yetişəcək.  

çətinləntirmək  çətinləşdirmək. < > çatallandırmaq. çatallaşdırmaq. bir işi 

qarışdırmaq. çözülməzə gətirmək. qarmaşıqlaşdırmaq. 

buruşturmaq. burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. 

buruğlaşdırmaq. bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. 

döğşüqüştürmək. dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq.  

çətinləşmək  < > çatallaşmaq. çətinlənmək: < > çatallanmaq. 

çıqravıllaşmaq. çətrəvilləşmək ( < çıq: düğün). 

işgilləşmək. anlaşılması güclənmək. qarışıqlaşmaq. 

gücləşmək. işgilləşmək. müşgülləşmək. (bir durum) 

çəngəlləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 

qınqallaşmaq. qınqallanmaq. qanqallaşmaq. 

qanqallanmaq. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. 
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çətinləşmək  1. çiyişləmək. qarışmaq. düğünlənmək. 1. güclənmək. 

güclənmək. zorlaşmaq. ilişginləşmək. ilgişmək. müşgül 

olmaq. - iş gücləndi. 1. qadrınmaq: qayrınmaq. 

qadırlanmaq. qaddarlanmaq. çağnamaq.  

çətinləştirmək  1. gücləşdirmək. zorlaşdırmaq. zəhmətli edmək. - işlər 

gedgedə gücləşdirirsız. - işləri qolaylaşdırcağına 

gücləşdirirsız. 1. gücsimək. gücləşdirmək. zorlaşdırmaq. 

zəhmətli edmək. - işlər gedgedə gücsinir.  

çətinlətmək  dar edmək. daratmaq. sıxışdırmaq. gücəşdirmək. 

gücləşdirmək. qısdırmaq. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. 

əngəlləmək.  

çətinlətmək  gücəndirmək: gücləndirmək. zorlandırmaq. - başı 

soyuqluq, qolay işidə gücləndirir.  

çətinlik  1.inadçılıq. 1.güclük. zorluq. gərək. girək. işgil. müşgül. 

çıxılmazlıq. işgillik. müşgülük. 1. asqıntılıq. asqıntı. 

sıxılıb, sıxınaraq nərsənin ardına düşməlik. məşəqqət. 1. 

bağca. müsibət. təprəm. sarsıntı. cigitlik. sorun. sorum. 

məsələ. düğün.1. çatallılıq. quşqululuq. qarqaşa. 

qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. çıxmazlıq. ikiləmlik. 

zorluq. güclük. təşəvvüş. 1. qıyınçılıq. 1.düşəvirlik < > 
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düşəverlik. buruşqıllıq. güclük. zorluq. güclüklə, zorluqla 

yapınan iş. 1.aşım. güclük. - aşımı aşmaq. 1.işgil. müşgül 

əngəl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. 

çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. arizə. 

güclük. 1.ilişgil > işgil işqal. mingəl. 1. müşgül. güclük. 

pozuqluq. 1.burşuq. dolamıq. pırtlaşıq. bulağıc. bulavıc. 

1. çətin. sərt. sərtlik. sarp. sarplıq. dalcanaq. dalbanaq. 

darbanaq. darcanaq.1. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. 

qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. bulğaşlıq. 

bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. 

buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal. 1. bəla. bulac. 

acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. 

azınma. azırma (> azordəgi (fars)). aincik. bükəc. 

boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

- çətinliyə düşmək: düşəvirmək. buruşqılınmaq. gücənmək. 

zorlanmaq.  

- çox çətinliklə: dar darına. 

- çox çətinliklə: mingüclüklə.  

- çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni: çiban başı.  
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: çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. kalafat. çalaçat. 

qalaqalma. qalaqlama. qalıqlama.  

- çətinliklə keçinmək, yaşamaq. günü dağ başında.  

- çətinliklər çözülməyə başlamaq: işlər açılmaq. 

- çətinliyə, güclüyə güclünlüyə, sıxıntıya girmək, düşmək: 

dincliyi batmaq.  

- keçimsiz duruma, çətinliyə salmaq: çalaçatlamaq. 

kalafatlamaq. çalaqaplamaq.  

çətinliklə  daradar. güclüklə. zorluqla. ucu ucuna. qıtıqıtına. 

qıtıqıtına. güclə. zəhmətlə. əziyyətlə. 

çətinliklər  qatınqışlar. çatmazlıqlar. məşəqqat.  

çətinliq çətinlik. 1. bur. bor. işgil. müşgül. düğün. girəvə. girdəvə. 

məsələ. pıroblem. güclük. zəhmət. işgil. gülbət. zəhmət. 

üzünərək yapılan iş. 1. kök. əzab. qınaq. qınaş. - kök 

gördü, kərəkü üzdü. 1. qarqaşa. 1. qınaq. qıyın. qın. 

qızmıq. zorluq. məşəqqət. 

- onun bizə güclüyü yoxdur.  

- güclük vermək: zəhmət vermək.  

- güclük çəkmək: zəhmət çəkmək.  
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- yaxcı işdir, ama gülbəti çoxdur.  

- onun qoşqularında gülbətlik var. - çətinliklə çıxan: qısıq.  

çətinliqlə çətinliklə. 1. aranla. zorla. çətincə. güclə. zorla. dara dar. 

dardarına. ancaq. - axşam güclə evə çatdıq. - güclə 

yetişəcək. 1. zar zor. təkaran. güclüklə.  

çətinsizlik  dinc dinc. arsat. qolay qolay. sıxıntısız. gücünsüz. 

gücənsiz.  

çətir  ( < çat). çadır. çatır. çatra. çatrat ( > çarqat). 1. günçək. 

günəşlik. günlük. sayavan. yağmırlıq. 1. dam. çatı. 

çatılmış neçə nərsədən oluşan örtü. sarlaq. çatrat. şatır 

(çatır). çardaq. üçək. öqüzə. səqf. 1. çağırma. çəkirmə. 

şəmsiyə. sayavan. şadurvan. ( < çadır). günlük. sayavan.  

çətir  günəşlik. qapanca. sayavan.  

çətirçi  sakurçi. xan çətirçisi.  

çətirli  abajur.  

çətişmə  çəlişmə. çatışma. vuruşma. uyuşmazlıq. mucadilə.  

çətişmək  çəlişmək. çatışmaq. zidləşmək. 

çətiştirmək  çətişdirmək.çəliştirmək. qarşılaşdırmaq. çatışdırmaq.  

çətqən çətgən. çatqan. ovsar. gam. dizgin.  
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çətqinmək  çətginmək. çiqtinmək. əməklənmək. sıxınmaq, darılmaq. 

zəhmət çəkmək. sinsimək. sərtginmək. gücünmək. 

gücgünmək. tərsginmək. qıtqınmaq.  

çətlə  çıtla. kərti. kərəc. qırəç. çatala. çatla. çatal. əl çubuğu. 

hesab çubuğu. dilim dilim.  

çətləşmək  uzaqlaşmaq. savışmaq.  

çətnəmək  çəkilmək. qaçınmaq.  

çətnəvir  çərəz.  

çətr (fars)  çadır < çat. çatıq.  

çətrəvil  1. anarşı. 1. qarışıq. qatışdırövüq. düzənsiz. intizamsız.  

çətrəvil  çıqravıl ( < çıq: düğün). çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

işgillik. anlaşılması güc. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. 

pozqunluq.  

çətrəvilləşmək  çıqravıllaşmaq ( < çıq: düğün). işgilləşmək. çətinləşmək. 

anlaşılması güclənmək. qarışıqlaşmaq.  

çətüq çətük. büsük. pişik. kədəncə. kədi. muş. - güvük çətük: 

ərkək pişik. 

çəvçi  orqan.  

çəvər  çəpər. çit. barmaqlıq. qutan.  

çəvətçi  çəvətçi. çövətçi. gövətçi. gəvətçi. göyçü. gövçü.  
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çəvirqə çəvirgə. çəvgə. çaqrıq. çıqrıq. çarx. dolab. döndərmə.  

çəvirmə  çavut. çəvit. çevirmə. 1. həvalə. 1. çevrə. dövrə bər. dövr. 

1. pərdə.  

çəvirmək  bax > çevirmək.  

çəvit  çavut. çəvirmə. çevirmə. 1. həvalə. 1. çevrə. dövrə bər. 

dövr. 1. pərdə.  

çəvqə çəvgə. çəvirgə. çaqrıq. çıqrıq. çarx. dolab. döndərmə.  

çəvliq çəvlik. 1. çığzıl ( < çiğzinmək). çıvlıq. burılğan. dığırlaq. 

yanlağ. yanılqa. 1. su çevliği. burkan. bulğan. opqın. girdab. 1 

qırağ. çevrə.  

çəvrəq  çəvrək. çərvək. çevlək. evrək. evlək. əvlək. iyrək. iğrək. 

əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  

çəvri  çevri. çarx. çərx. çağrı. çevrilən, fırlanan nə. - çağrı 

çevrildi.  

çəvrişmək  çəvrüşmək.  

çəvrüq çəvrük. çavruq. çevrinti. qısra. girdab.  

çəvrülmək  çevrilmək. döndürülmək.  
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çəvşənğ  qözü sulu. qôzü hər zaman axan kişi.  

çəvtirmək  çevirmək.  

çəyə  1. əsnək. çəyəlik: irticai. elastik. 1. qeyrətli. gərişli.  

çəyrək  çərək. kərtə. dördə bir.  

çəyrəq  çəyrək. çərək. dördlük.  

çıba  çıpa. savur. sipər. cübbə. qalxan.  

çıbal  şıbal. ( < çıpqal. çırpan. vuran) bağadur. pəhləvan.  

çıbalamaq  çıpalamaq. savurulmaq. sipərləmək. cübbələmək. 

qalxanlamaq.  

çıbalan  çabalan. oynama.  

çıbalanmaq  çabalanmaq. oynamaq.  

çıbaq  çibək. çapaq. sıbaq. sapıq. çapıq. ıti. qırağu. ovçu.  

çıbar  çığbar. çığın. şeh.  

çıbay  1. çapuq. yara. cırıq. yarıq. 1. çivi. civi. mıxca.  

çıbıdar  keçələşmiş yün.  

çıbıq  çubuq. dal. sopa.  

- təmir çıbıq: tel.  

çıbıqlamaq  çubuqlamaq.  

çıbıqlamaq  vurmaq.  

çıbırt ton  çulsuz.  
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çıbırtaq çıbırdaq. quru dal. odun.  

çıbırtmaq  çırpıçtırmaq. çırpışdırmaq.  

çıbırtmaq  çırpışdırmaq. çıpışdırmaq. silkəmək. silkələmək. silkmək.  

çıbış  taprat. çabaş. çalqaş. qaynar.  

çıçalaq  çıçla. 1. çımçılaq, çoçala, sərçə, kiçik barmaq. sırça 

barmaq. 1. sərçə. səçə. quşqaç. çümçük.  

çıçamuq  çıçaxım. çoçala barmağın yanındaki barmaq. üzüq 

parmağı.  

çıçan  ağılsız olaraq, özün ağıllı sanan kişi. - görün işbu 

çıçanlar, mənə nəçük dərlər.  

çıçıq çıçığ. cıcıq. qoyun quyruğu.  

çıçqan  1. sıçan. 1. tarbağ. sıçan. sıçqan. 1. soba.  

çıf  şirənin qaynamasından çıxan səs.  

çıfılamaq  çığılamaq. çığıl çığıl səslənmək (şirə qaynarkən).  

çıfın  biçində qalan artıq sapları. anğız.  

çıfqan  qabarcuq. çapuşək. uçuq.  

çıfrışmaq  çıqrumaq. çıvrışmaq. yumşanmaq. gəvşəmək. (# 

çıqrışmaq: çuqrışmaq. bərkişmək. sərtləşmək).  

çıfta  çığta ( < çıq). həsir.  
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çıl  som. teyxa. xalis. sırf. - sırf qızıl: çıl qızıl. 

- qumçıl: qumsal: qumyalı. qumluq qıyı, sahil.  

-çıl: -çul: -çil: -çal: kimi. tay. say. - meymunçul: meymun 

kimi. - toplumçul: ictimai. - pişikçil: pişik kimi - atçal: at kimi. 

- yatçal: yadiqarlıq. - devçil: dev kimi.  

çıl 1. boza yapılırkən qaynayıb suyu çəkiltiktən sonra atta 

qalan cirgə.1. cınğıra, səsə gənəl ad. 1. diş.  

çılalıq  çoçola. kiçik. - çılalıq barmaq: sərçə barmaq. çoçola 

barmaq.  

çılamaq  gözyaşı.  

- qözünə çılamıq vurmaq: gözləri yaşarmaq.  

çılamaq  sulamaq. tərlətmək.  

çılan  çığlən. çığlan. 1. iğdənin, ənnabın böyüğünə deyilir. 1. 

çalan. tikənli bitgi. 1. şılan. çilənmiş. şehlənmiş. 

çılanmaq  çılqanmaq. çilənmək. nəmlənmək. tərləmək.  

çılaşmaq  1. çılqaşmaq. ıslaşmaq. sulaşmaq. 1. çiləşmək. 

sulanmaq. ıslanmaq.  

çılatmaq  ( çı < > su ). sulatmaq. ( su < > sı < metatez > ıs). ıslatmaq. 

suya batırmaq.  

çılatmaq  çıylatmaq. ıslatırmaq. tərlətmək.  
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çılay  cılay. kimi.  

çılbıq  çalbıq. qalbıq. qambıq. arvadağız. (arvadının tərsinə, 

qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz 

ərkək). 

çılbır  at ovsarının qayışı.  

çılbır  cilov. yular. yular sapı. yüyən. dizgin.  

çılbız  çalbız. kiçik çivi.  

çılçıl  çılçıla. çülçül. çülçülə. çınçın. zınqırov. qaval 

qıraqlarında olan zil.  

çılçıla  çılçıl. çülçül. çülçülə. çınçın. zınqırov. qaval qıraqlarında 

olan zil.  

çılım  1. çıqlım ( < çiq. çuq. tuq). hoqqa. 1. qəlyan.  

çılımpırrıq  ( < çıq). çalıçıpılı yer. kolluq. ( qalmaqal. tünlük). - 

çılıçpırrıdan yerimək olmur.  

çılınmaq  cılızlamaq. çalınmaq. zayıflamaq.  

çılıq  düğünli ağac. çoqan. quy.  

çılış  çıqlış ( < çiq. çuq. tuq). 1. ildik. toğanaq. 1. toğanaq. 

patava.  

çıllamaq  somlamaq. teyxamaq. əyarlamaq.  

çıllanmaq  dişlənmək.  
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çıllım  çalıq ( çalınmlış). kiçik. kiçik qardaş.  

çıllıqu  çalılıq.  

çılmı  çalı çırpı. dalağ. bir tür çalı. dağ bitgisi.  

çılpaq  < > çıplaq. 1. lüt. suçul. talqağuq. dalqağuq. sarıqsız. 

soytar. yaltaq. əngəl. kasalis. tüfeyli. 1. suçul. lüt.  

çılpaq  1.qabaq kimi. tüksüz. lüt. hər yanı açıq. 1.qabaq kimi. 

tüksüz. lüt. hər yanı açıq. 1.qabaq. çapaq. açıq. - baş 

qabaq, yalın ayaq. 1. örtüsüz. üzsüz. üzük. geçimsiz. 

geyimsiz. donsuz. yalın. şərəfsiz.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.  

- ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.  

- çılpaq ayaq: qaradaban. ayaqyalın.  

- çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 

təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi. 

- hər əkinin biçəni var, hər çılpağın donatanı var.  

- lüt çılpaq: alanğ açıq.  

çılpaqlamaq  1. sırıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək: açıb göstərmək. 1. 

tonlaqlamaq. donlaqlamaq. lütləmək. yalınlamaq.  
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çılpaqlanmaq  1. tırıllamaq. titrəmək. yalınmaq. zayıflamaq. - yaman 

tırıllamısan. 1. yalanlaymaq. yalınlanmaq.  

çılpaqlay  yayraqlay. yəhərsizcə. qoşumsuzlay. cihazsızca.  

çılpaqlıq  - utanqaçlıqdan, kişilikdən, bağlılıqdan çıxıb, sıyrılmış 

kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik göstərmək: noxdasın qırmaq. 

qabaq çiçəyi kimi açılmaq. 

çılpaqlıq  çılpaqlığı gedərən nərs. paltar. - çıpalıq almaq. - qış 

çılpaqlığı qalın olur.  

çılpaqlıq  çıplaqlıq. keçəllik. dazlaqlıq. dazalaqlıq. dazlıq.  

çılpılı  yağmurlu. çisələyən.  

çılpıltamaq çılpıldamaq. 1. çalpıramaq. cıvramaq. cıvıldamaq. 

gəvəzəmək. gəvzəmək. 1. çalpıramaq. cıvramaq. 

cıvıldamaq. gəvəzəmək. gəvzəmək.  

çılpıştırılmaq  çalpırştırılmaq. capalaşdırılmaq. tələsitmək. əcəliyə 

gətirmək. üstüngörü yapılmaq.  

çılpıştırma  çırpıştırma. çalpırştırma. capalaşdırma. rasgələ, tələsik 

yapılan nərsə.  

çılpıştırmaq  çırpıştırmaq. çalpırştırmaq. 1. incə çubuqla, dəğənəqlə 

vurmaq. 1. rasgələ, tələsik əcələylə yapmaq. 1. 

şolatlamaq.  
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çılqa  çıqla ( < çıq). tüm. bütün. tamam. teyxa. - ət çılqa yağdı.  

çılqaçmaq  cılıqlaşmaq. əti yağı süzüb qurumaq. arıqmaq. arğımaq. 

zayıflamaq.  

çılqan  çalar. zəngli.  

çılqaq  çılpaq ( < 1. çalpaq < > çaplaq: çalınmış. çapılmış. 1. 

yalpaq: yalınbağ. yalın). dazlaq. dazalaq. daz.  

çılqava  çıqlava ( < çıq. çuq: bağlı). tülkü. kələkbaz. qursaq.  

çılqım  çılğım. çırım. od qopuğu, uçuğu.  

çılqın  1. çılıq. dəli. çıldırmış. məcnun. tutqun. 1. xalıs. çin. 1. 

azılı. daşqın. artıqına. qızıl dəli. büsbütün dəli. - aşıqam 

mən sənə azılı. 1. cinli. dəli. alınğan. dəli. çıldırmış. əsəbi. 

şaşqın. dəli. 1. təlvə. dəli. təlü.  

çılqın  çıldırmış. çaldırılmış. çalqın. qabal. qabla. kavla. kaval. 

budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. 

alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. dəlirmiş. dəli. 

məcnun. dəlicə. dəlircə. məcnun. sevdalı. çalqın. çıqlın. 

dolub daşan. dəli. divanə. - çox çılqın, gözəl qonuşan: dil 

əbəsi.  

çılqınca  çalqınca. dəlirmişcə. dəlicə. məcnunluqla.  
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çılqınışmaq  siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. 

pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. 

bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. 

xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. 

qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. 

muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. 

muğayirləşmək.  

çılqınlıq  1.dəlilik. çatlaqlıq. yenğlik. yenlik. yellik. allıq. cinlik. 

1.qaşınma. qaşınq. dəlilik. qapazalıq. rəzalət. alçaqlıq. 
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çılqınma  dəlirmə. çatlama.  

çılqınmaq  dəlirinmək. çatlamaq.  

çılqınsı  - çılqınsı, dəlirmiş kimi davranış, söyləyiş: çatlaqımşı. 

çılqıtmaq  dəlirtmək. çatlatmaq.  

çılqoza  qozası çox olduğundan bu adı almış. sənubər. 

çılqu  çıqlu. çalqu. quşların boyununa taxılan boyunluq. 

qulladə.  

çılramaq  ( r < > d) çıldamaq çıldır çıldır edmək. çılqırmaq.  

çılratmaq  çılqıtmaq. çığratmaq. çığıl çığıl etdirmək. səsləndirmək.  

çılşırım  çıtırım. qıtlıq. bulaşlıq. müşgül.  

çılşırımlı  çətin. qın.  

çıltam çıldam. çaldam. iti. çapüq. sapuq. yıldam.  

çıltamaq çıldamaq. ( d < > r) çılramaq. çıldır çıldır edmək.  

çıltan  ağacdələn.  

çıltaq çıldaq. tumal. çildək. çiban.  

çıltım çıldım. hızlı. səri. enerjik.  

çıltır çıltır  - çıldır çıldır edmək. çıldamaq ( d < > r) çılramaq.  

çıltır  çıldır. - çıldır çıldır: yaldır yaldır: ıldır ıldır: pırıl parlaq. çalqın 

çalqın. 

- çıldır çıldır: yıldır yıldır: çox parlaq, canlı.  
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- əbə çıldır: əbəni (oyunda, qurd olanı) qızdırmaya 

dayanan bir uşaq oyunu.  

çıltır 1. çıxıntılı. qabarıq. çıxıq. 1. sıçraq. saçaq. sapaq. qıraq, 

yan qalmış yer. çayda quru qalmış yer, bölük. - sudan 

çıxıb özün çıldıra saldı.  

çıltıramaq  sıçramaq. - su çıltıradı, üstüm batdı.  

çıltırasıya  çıldırasıya. çaldırasıya. çox iti. çiğ iti. 

çıltırma  çıldırma.1.bayqınlıq. sərsəm. 1.dəlilik. məcnunluq cinlilik. 

çıltırma çıldırma. tümrüq. dümrük. qaval. dəf.  

çıltırmaçı çıldırmaçı. çıldıraçı. çalıcı. çalğuçi. çarpıcı. düzən.  

çıltırmaq  çatlamaq. partlamaq.  

çıltırmaq  çıldırmaq. çaldırmaq. 1. dəlirmək. başın, başın, ağlın 

itirmək. başın çaşmaq. başını, ağlını oynatmaq. geçiləri 

qaçırmaq. başın itirib qızınmaq, həyəcanlanmaq, 

dəlirmək. dəlilik, divanəlik edmək. dəlirmək. dəli olmaq. 

qızqınmaq. sevgidən başın itirmək. çox sevmək. 

1.qızdırmaq. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. 

hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. 

alışdırmaq. - əbə çıldır: qurdu qızdırmaya dayanan bir uşaq 
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oyunu. 1. çox yalpınmaq, qızğınmaq, həyəcanlanmaq. 

təhrik olmaq. 1. çox sevinmək. 

çıltırmaq çıldırmaq. 1. cinlənmək. dəlirmək. 1. alınmaq. qapılmaq. 

dəlirmək. qızmaq. öfgələnmək. 1. çiqdirmək. çıqıllanmaq. 

çikdirmək. (çiq: düğün. qapalı). bir nərsədən başqa heç 

nəyi görməz olmaq. təlbələnmək. dəlirmək. budallamaq. 

divana olmaq. 1. dəli olmaq. ağlın itirmək. səfehləmək. 1. 

vurqunlanmaq. təlirmək. dəlilmək. aşiq olmaq.  

çıltırmış  çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. çalqın. düşgün. qabal. 

qabla. kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. 

kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, 

qançaq.  

çıltırmış çıldırmış. 1. alınğan. dəli. çılqın. əsəbi. 1. tutqun. çılqın. 

dəli. məcnun.  

çıltırqı  çıldırqı.çaldırqı. kiçik çan, zınqırov.  

çıltırqöz  patlaq gözlü.  

çıltırtmaq  çıldırtmaq.çaldırtmaq. təhrik edmək. dəli edmək. 

sınırlatmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çıltırtmaq çıldırtmaq. 1. alındırmaq. dəlirtmək. qudurtmaq. 

azdırmaq. cinləndirmək. dəlirtmək. 1. təlirtmək. 

dəlilətmək. vurqunlatmaq. aşiq edmək.  

çıltu çıldu. hızlı. iti. çabuk.  

çılturu çılduru. çıtırtı. yumşaq səs. - kişi aşıq olunca bir çöp 

çıldurusu ana saz olur.  

çım çıq  sərçə.  

çımçım  çılpıy. ayaq səsi.  

çımçuq  dağsar. ərkək sərçə. qonduşaq.  

çımırtla  quru dal parçası.  

çımmağ  çımm ağ. sımm ağ. çim ağ. sim ağ. ağapbağ.  

çımpı  çimpi. çipməi. çəpmi. dəmət. tutam. çimpi. tutam. dəmət.  

çımqır  çımraq. çıqmır. çıpqır. çapqır. çalqır. çəmrək. kəmrək. 1. 

qıvraq. 1. qısa.  

çımqır  çin. tey. xalis. - çımqır ipək. - çımqır su.  

çımqırıq  quş pisliyi.  

çımqırmaq  1. sağnaqa, isala düşmək. 1. çımxırmaq. çığırmaq.  

çımqırmaq  1.(quş) pisləmək. 1.çəmgirmək. kəsik kəsik hürmək.  

çımqışmaq  çimçəşmək.dikşirmək. disgirmək. disginmək. ürkərmək. 

ürpərmək.  
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çımquqlanmaq  qoğculuq, dediqoduculuq edmək.  

çımraq  çımqır. çıqmır. çıpqır. çapqır. çalqır. çəmrək. kəmrək. 1. 

qıvraq. 1. qısa.  

çımrıq  çırmaq. ( c < > y ). 1. yumruq. pəncə. əlin içi. 1.  

çımrıq  xuşə.  

çın  1. bax > çin. 1. porselin. 1. çin. çən. rütbə. dərəcə.  

- çın ayağ: fincan. 1. quru, bərk, içi boş nərsələrdən çıxan 

cingilti, cınqırtı səsi. 

- çın savut: çini tabaq.  

çınaçın  ox səsi.  

çınal  bağırçaq. lovlova. hər nəyin, qapının, təyərin dönən, 

fırlanan yeri. - qapının təyərin bağırcaqların yağlamaq.  

çınaqay  tinaqay. sərçə barmaq.  

çınar  1. pəncəli, yırtıq yapraqlı aqac. 1. əbədiyət.  

çınar  çarun. çünük. şünük. çilnük.  

çınar  çınğar. çam fıstığı.  

çınarmaq  çınğarmaq. araştırmaq. təhqiq edmək.  

çınaxsı  naxışlı bir çln ipəklis. çıxansı. çıxşansı.  

çınay  çınqay. bir yaşında yavru ikən doğuran oğlaq.  

çınçara  çınçarqa. sərçə.  
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çınçın  çülçül. çılçıl. zınqırov. qaval qıraqlarında olan zil. 

çınıl çınıl  bir nərsənin çinqil çinqil səs çıxarması.  

çınıqlatmaq  daynaqlamaq. bərkitmək. sağlamlaşmaq. daynaqlamaq. 

bərkitmək. sağlamlaşmaq.  

çınıqmaq  1. bax > tiniqmək. çiniqmək. çin çıxmaq. çinə çıxmaq. 

doğrulmaq. - söz çinikdi: doğru çıxdı. 1. gərçəkmək. 

doğruımaq. doğurmaq. təhəqqüq tapmaq. - söz çınıqdı.  

çınıqtırmaq çınığdırmaq. 1.bax > tiniqtirmək. 1. dayanıqlı qılmaq. 

dayanıqlığı arttırmaq. sağlamlaştırmaq.  

- çarxnı çınıqdırmaq: bünyəyi quvvətləndirmək.  

- nafsnı çınıqdırmaq: nəfsi quvvətləndirmək.  

çınıquv  dayanıqlıq.  

çınlama  - çınlama yapan yer: çınlaq. yanğılı yer. inikaslı, pejvaklı yer.  

çınlama  tınlama. tənin. təntin. səsin sürəkli davamlı eşidilməsi. - 

çanğın hələdə tənini gəlir.  

çınlamaq  1. ( < çın: səs). çınramaq. səslənmək. səs vermək. 

zınqıldamaq. çınğıramaq. çığırmaq. cınqıldamaq. 

qınqırmaq. səs vermək. yanqılamaq. (tutuşdur: tınmaq. 

dinmək). - fışqalamaq dəf kimi üzüm qızdı qulağım çınlar. 1. ( 

< çin: gərcək). çini bilən, yürəkdən başlamaq. 1. 
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yanqılamaq. yanığmaq. 1. sınğılamaq. çınqılamaq. 

zınqıldamaq. zingildəmək. - qulağın sınğıladı. 1. 

araştırmaq. təhqiq edmək. 1. tınlamaq. tıntınlamaq. 

tıntaqlamaq. tın edmək. təntinləmək. təninlənmək. sürəkli 

səsin yansıması. səs çıxarmaq. nəyisə söyləmək. 

çınqılamaq. zingildəmək. sınğılamaq. zınqıldamaq. 

inğildəmək. təninləmək.  

- heç dinmədi. - qırağına vurunca bir uzunca tınladı.  

- qulağın sınğıladı.  

çınlamaq  1.yanğılamaq. inikas yapmaq. pejvaklamaq. 

1.yanğılamaq. inləmək. - hayğırından dağlar inlədi.  

- çınlamaz, cınqırsız, səssiz (yer): boğunuq. boğuq.1. 

çanğılanmaq. güclü səslə yanğılanmaq. inləmək. 

inrəmək.  

çınlaq  1.çınlama yapan yer. yanğılı yer. inikaslı, pejvaklı yer. 

1.çox çınlayan, yanğılı, pejvaklı yer. 

çınlaq  çınqlağ. sanğlağ. sınqlağ > sənqlağ. kiçikli böyüklü daş 

çanqıl yerli.  

çınlatmaq  çanğılatmaq. inlətmək. yanğılantmaq.  

çınlatmaq  doğrutmaq. gərçəkləşdirmək. təsdiq etdirmək.  
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çınlayan  - çox yanğılı, çınlayan, pejvaklı yer: çınlaq. 

çınlayan 1. ingiltili. tənin əndaz. 1. tavuşlu. 1. tınlayan. tınğıraq. 

çınğıraq. təninli. tınlı. tənin əndaz. - çınğırağın çınğıltısı hər 

yanda tılayan irdi.  

çınlayın  şatıq. çatıq. açıq. net.  

çınlı 1. tikbaş. asi. asav. çalıq. çalıqlı. 1. tinli.  

çınq çınğ. çın. çin. bax > tinq. ( < çıq. çuq. tuq). düğünlənmiş. 

donmuş.  

çınq çınğ. ən. tam. gerçək. ilk.  

- çınğ alqa: ən öncə.  

- çınğ alqı burun: ilk öncə.  

- çınğ allında: ən öncə. ilk öncə.  

- çınğ arış: ən gözəl.  

- çınğ ullu: ən böyük.  

çınqala  ( > zənqulə (fars)). çınğıraq. zınğıraq. tonqıraqu.  

çınqamaq  1. sıçramaq. səyiyirmək. - gözü çınqıyır: səyiyir. 1. 

axıtmaq. tökmək. çıxarmaq. 1. işəmək. 1. zıplamaq. 

sıçramaq.  

- qözü çınqamaq: gözü seyrimək.  
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çınqar  çınğır. 1.gurultu. 1.döğüş. savaş. çatış. çataş. çatışma. 

yarqa. qavqa. çın çun. sarsavaş. 

- çınqar çıxarmaq: savaş yontamaq. qavqa qoparmaq.  

çınqar 1. çınğıraq. çınraqsırıf. sərik. sərin. açıq. ulus. 1. 

döyüşmə. vuruşma. gurultu.  

çınqatmaq  işəmək. zıplatmaq. sıçratmaq.  

çınqı  çınqır. çıtrıq. qıvılcım.  

çınqıl  1. uçurum. sarp qayalıq. 1. boş. 1. dol. dolça. - böyük 

çınqıl, kiçik çınqıl. - qılpı qırıq çınqıl. 1. boş. uçurum. sarp 

qayalıq. - çınqıl baş: boş qafalı. dar qafalı. 1. çığıl. çanqıl. 

çaqıl (çanğ < > çaqn < > çan). dıcqal. tiçqal.  

çınqıl  cingil. çınğıl. sınğıl. çanğıl. sanğıl. 1.püsgə, pısqa, fısqı 

daş. çox kiçik üzüm salxımı. 1.seyrək, cınqıl üzüm 

salxımı. 

çınqılamaq  çınlamaq. zingildəmək. sınğılamaq. zınqıldamaq. - 

qulağın sınğıladı.  

çınqılbaş 1. bax > tinqilbaş: başıboş. çalıqbaş. 1. sapaq. səfeh. 

salsar. sərsəri.  

çınqılış  çınqıltı. inqilti. inqiliş.  

çınqıltamaq çınğıldamaq. çalqalanmaq.  
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çınqıltı  çınqılış. inqilti. inqiliş.  

çınqır  çınqar. 1.gurultu. 1.cımqır. qıq. səs. 1. çınğız. çanğıc. 

calız. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. yalız. qambır. qanbır. 

qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. soluq. qaba, iti 

olmayan. solğuq. solmuş. ölgün. pörsümüş. sarğımış. 

sarğuş. çözük.  

- qıq deməmək: cımqırı çıxmamaq.  

- qıq diyəməmək: cımqırı çıxamamaq.  

- qıq dedirtmək: cımqırın çıxartmaq.  

- çınlamaz, cınqırsız, səssiz (yer): boğunuq. boğuq. 

çınqıramaq  çanqırmaq. dər dəmirin səsi.  

çınqıranmaq  sınğıranmaq. inqirəmək. yavaş yavaş, sızlayıb ağlamaq.  

çınqıraq  çanğıraq. çınqırdaq. kiçik çan. çülçül. zəngülə. zınqırov. 

çınqırov. zınğıraq. çalan. çalar. çalıcı. çan. zəng. naqus.  

- çınğıraqlı, zınqrovlı çalqı: çağqan. çövgən. çevqan. 

çınqıraq 1. çınqala. çanqula > zənqulə (fars). zınğıraq. tonqıraqu. 

qonqıraq. kərənqurq. çanqula. sınğıraq. cınğıraq. 

cunqurdaq. çınqırdaq. çanaq ( < çan. çanğ. çağn. çağın). 

çaqıldaq. çanğ. zənq. danğ. çıqıldaq. cərəs. 1. çınraq. 

çınqar. sırıf. sərik. sərin. açıq. ulus. 1. qonğraqu. qonraq. 
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tonquraq. çan. zəng. naqus. 1. tınğıraq. tınlayan. 

çınlayan. təninli. tınlı. tənin əndaz. naqus. qonğraqu. 

qonraq. tonquraq. çan. zəng. - çınğırağın çınğıltısı hər 

yanda tılayan irdi.  

çınqıraq çınğıraq. qonqrov. zil.  

çınqıraqlı  - qavala oxşar çınğıraqlı qasnaq, həlqə: 1. qavala oxşar 

çınğıraqlı qasnaq, həlqə. 1. uşaqların ayağına taxılan 

zınqırovlu girdə, həlqə.  

çınqırav  - əl çınqıravı: çülçülə. çülçül.  

çınqırdaq  çınğıraq. zınqırov. çınqırov. 

çınqırov  zınqırov. çınğıraq. çınqırdaq. 

çınqırtamaq çınqırdamaq. 1. bax > tinqirdəmək. tınqırdamaq. 

tınqıldamaq. dınqırdamaq. zınqırdamaq. zanqırdamaq. 

sınqırdamaq qınqırdamaq. 1. qonqramaq. çalmaq.  

çınqırtaq  çanğırdaq. kərəqurq. cərənqurq. qonqurdaq. cunqurdaq. 

çınğıraq. çanaq ( < çan. çanğ. çağn. çağın). çaqıldaq. 

çalaçal. çanqula > zənqulə. zənq. danğ. çıqıldaq. 

qonquraq. cərəs.  

çınqız  çınğır. çanğıc. calız. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. yalız. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. 
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soluq. qaba, iti olmayan. solğuq. solmuş. ölgün. 

pörsümüş. sarğımış. sarğuş. çözük.  

çınqlaq çınğlaq. sanğlağ. sınqlağ. çınlaq > sənqlağ. kiçikli böyüklü 

daş çanqıl yerli.  

çınqmaq  ( < çıq. çuq. tuq). düğünlənmək. donmaq.  

çınqramaq  çınlamaq. cınğırdamaq. çığırmaq. səs vermək. yanqılamaq.  

çınqraqı  çınğıraq.  

çınqsımaq  incədən uzun səs çıxarmaq.  

çınqtalmaq  < t < > ç > tinqdalmaq.  

çınramaq  bax > çınlamaq.  

çınraq  çınğıraq. çınqar. sırıf. sərik. sərin. açıq. ulus. - çınğıraq 

ün: saf səs.  

çınratmaq  çınlatmaq.  

çıntan  çından. çindən. gerçəkdən.  

çıntan çından. 1.doğrudan. 1.sandal ağacı.  

çıntar  bax > çıntay.  

çıntarmaq  bax > çıntaymaq.  

çıntavul  çındavul.qoşunun arxasın qoruyan qol.  

çıntay  çınday. çıntar. ( < çın. çin. çan. çanğ). 1. hörgü. hörülmüş 

nərsə. düyməli. düyümlü. çin çin olan. mıncıq. muncuq. 
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boyun bağı. - çınday iğnə: hörgü şişi. - çınday geyim: 

çınday qumaş. hörgü işi. 1. corab.  

çıntay çınday. örgü. örgü işi. corab.  

- çınday iyne: hörgü şişi.  

- çınday iyne: şiş. örgü şişi.  

- çınday qiyim: örgü qeyim.  

çıntayışmaq  bax > çıntarışmaq.  

çıntayışmaq  çıntarışmaq. hesaplaşmaq. incələşmək. düz 

hesaplaşmaq.  

çıntaymaq  çıntaymaq. çinləmək. hesaplamaq. incələmək.  

çıntı çındı. 1. gerçək. həqiqi. saf. 1. çındır. hörülmüş, eşilmiş 

sərt, dayaqlı qayış. boğa dərisindən ip. boyunduruq 

qayışı. - çbıntı salmaq: boyunduruq qayışlamaq. 1. doğru. 

düzgün. müntəzəm. sanki. yani.  

çıntı çındı. boğa dərisindən ip. qayış. öküzün bağlandığı 

boyunduruğun ortasındaki dəliktən geçən qayış.  

- çındı çalmaq: boyunduruq qayışını bağlamaq.  

çıntıqı çındıqı. doğrusu. təhqiqən.  

çıntır çındır. 1. can tamır. sınır. əsəb. 1. cəncək. cəncənək. 

çığınıq ( < çiq. çuq. tuq).  
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çıntışmaq çındışmaq. çandışmaq. birbirinə sərtləşmək. birbirindən 

qaçınmaq. çəkinmək.  

çınturturmaq çındurturmaq. çanturmaq. yanğırmaq. caydırmaq. 

münsərif edmək.  

çıntuturmaq çınduturmaq. caydırmaq. çanturmaq. yanğırmaq.  

çıp  1. cim. çim. - çıp ıslaq paltar: çim öl ton. 1. çıbıq. çubuq. 

incə yumuşaq dal.  

- çıp yalıncaq: çısçıplaq. çırılçıplaq. çırlaq çıplaq. 

çıpal çupul  şapır şupur.  

çıpalamaq  çıbalamaq. savurulmaq. sipərləmək. cübbələmək. 

qalxanlamaq.  

çıpalıq  yüngüllü. - çıpalıq edmə, bəsdi.  

çıpaq  şıbaq. saçaq.  

çıpar  çıqbar. səpir. səpgilli. dən dən. xal xal.  

çıpcaq  qımcıq. çapcıq. böcək. qutquş. həşərə.  

çıpçalıq  çıpıçlaq. çapaçlıq. çapçılıq. suçluluq. yazqılıq. 

günahkarlıq.  

çıpçıl  sulu palçıq.  

çıpçıq  sərçə.  

- çoqaybaş çıpçıq: çayır quşu.  
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- qoy çıpçıq: qara tavuq quşu.  

- mırdı çıpçıq: su çulluğu.  

- saban çıpçıq: sığırcıq.  

- şorbat çıpçıq: sərçə.  

- töppəli çıpçıq: tarla quşu. toyqar.  

çıpçıqqöz  yasəmən.  

çıpıç  çapaç. çıpça. çapçı. zalim.  

çıpıçlaq  çapaçlıq. çıpçalıq. çapçılıq. suçluluq. yazıqlıq. 

günahkarlıq.  

çıpıltamaq çıpıldamaq. çalqalanmaq. dalqalanmaq.  

çıpın  çatı girişi. dirək.  

çıpıq  çalpıq. çıypıq. çapıq. çəpik. - çıypıq çalmaq: əl çalmaq.  

çıpıqan  ənnap. gövdədə çıxan çiban.  

çıpır  cıbır. çəpir. 1. dağ keçisi. 1. çaluq. çalaq. tetik.  

çıpıraq  paçavra. paltar. sarqı.  

çıpırıq  ( < çap). peçava. cırcında. əsgi köhnə.  

çıpırtı  çırpı. alaşa. - çıpırtı yığıb odu yandırdıq.  

çıpırtqı  qırbac.  

çıpırtqılamaq  1. qırbaclamaq. 1. qeyrətə gətirmək. təşviq edmək.  

çıpıştırmaq  çırpışdırmaq. çıbırtmaq. silkəmək. silkələmək. silkmək.  
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çıpız  cin vurmuş. alıq. dalqın. - çıpız uşaq.  

çıplamaq  təprəçləmək. çırpınmaq. təprəşmək. iticə qızmaq.  

çıplaq  {çılpaq. ( ı < > a ) ( < çapmaq: çarpmaq: çalmaq: açmaq).} 

1. çər. arın. təmiz. tal. dal. lüt. üzüək. üzük. ari. düz. 1. 

tərcək. lüt. yaşmaqsız. örtüsüz. pərdəsiz. 1. tərsək. 

taslaq. taşlaq. dışlaq. daz. yalanğ. yalıq. yalqın. 

yalanqaç. yalyanqac. yıylanqac. yiğlənqəc. yalınqaç. lüt. 

1. yaydaq. yayaq. piyada. 1. dal. tal. yalın. sadə. arı. düz. 

açıq. quru. lüt. döşənməmiş. lüt. kəl. boş. dızlaq. dazlaq. 

taslaq. yal. yalın. açıq. yalınq. yalınğ. qından çıxmış. 

şıllaq. - şıllaq mıllaq: çırıl çıplaq. - kəl ağac: budanmış ağac. 

- quru yer. - quru söz. - quru taxda. - dal daban: dal ayağ: 

ayağ yalın. - dal qılınc: qılıncı qınsız. qınsız qılınc. qılıncı 

çıxarmış. - dal börk, dal qavuq: sarıqsız. 1. tırıl. titrər. yalın. - 

yaman tırıl qaldıq. - tırıl qalan canıva qurban. - tırılın biri tırıl: 

parasız olana deyilir. - çırıl çıplaq: doğma. 1. caydaq. 

yaydaq. boş. qımıca. qımıca. qımıcdıv. yayraq. yəhərsiz. 

qoşumsuz. cihazsız. yılpaq. yalan. yalın. - baldırı çıplaq: 

çırçapba. hırpanı. - çıplaq qalmaq: qımıcalanmaq. soyunmaq. 

- çıplaq olaraq: qımıclay. 1. çarpıq. çavlaq. açıq. açılmış. 
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çırpılmış. yapıldaq. yalunmuş. yalın. yalaz. yalav. lüt. ələni. 

saf. arınmış. 1. yalındaq.  

çıplaq  çılqaq. ( < 1. çalpaq < > çaplaq: çalınmış. çapılmış. 1. 

yalpaq: yalınbağ. yalın). 1. dazlaq. dazalaq. daz. 1. yalın. 

süssüz. sadə. lüt. 1. tüksüz. daz. dazalaq. 1. donsuz. 1. 

soyunmuş. 1.aydın. açıq. yalın. qölgəsiz. ləkəsiz. 

qorxusuz. ibhamsız. işgilsiz. 1.boş. açıq. xali. 1. çulsuz. 

çulqasız. donsuz. lüt. səfil. 1. lüt. dal. yalın. sadə. 1. 

taslaq. dazlaq. qılsız. 1. tüksüz. cascavlaq. yavalaq. 

örtüsüz. soyulmuş. 1. yalın. lüt. kavaş. kavaz. kaval. 

kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov). 1. yalın. yalqa. ğeyri 

müsəlləh.1. yarıq. ayrıq. qərib. eldiş. ildiş. eldış. sarpıq. 

çarpıq. çor. kəsik. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. yesir. 

dışqır. daşarlı. daşralı. yeğrik. yolçu. 1. keçəl. qılsız. 

dazlaq. taslaq.  

- aşırı çılpaq, yalın, quru: dəğnək, soba kimi. 

- çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə: 

görüş uzaqlığı. 

- bir çıplağı, qırx qaraman (qolçomaq) soyamaz: 1. boşdan, 

yoxdan bir nə alınamaz. utanmazdan utanc olmaz. sırtığı 
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sürütləməklə sırtılır. 1. mənliyin buraxana kimlik veriləməz.  

- ac çıplaq: böyük istələ, iştahla. 

- baldırı çıplaq: işsiz gücsüz.  

- baldırıçıplaq: ayaq taxımından. daldaban. alçaq qat. əvam.  

- çıplaq təpə: çal. 

- çırılçıplaq: daldalaşıq.  

- çırılçıplaq: damdazalaq. dımdızlaq. bomboş.  

çıplaqlamaq  yalınlaşdırmaq: yalanlaşdırmaq. yalanqaçlamaq: 

yalınqaçlamaq. lütləmək.  

çıplaqlıq  - yarı çıplaqlıq: bir don bir köynək.  

çıplaqlıq  çılpaqlıq. keçəllik. dazlaqlıq. dazalaqlıq. dazlıq.  

çıplaqlıq  qımıcalıq. soyunuqluq.  

çıplaquci  yalanqaçquçi. yalınqaçquçi. soyucu. soyqunçu.  

çıplaşma  boşanma. soyunma. təcərrüd.  

çıplatmaq  yalınlatmaq. sadələtmək. lütlətmək. soyundurmaq. 

soymaq.  

çıpma  1.çapma. fətir çörəyi. əl kükəsi. (> çapati (fars)). tapanca ( 

< təpmək. çırpmaq). 1.çırpma. parçanın qırağın qıvıraraq 

yapılan çapraz tikiş. 
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çıpmaq  ( ı < > a ) ( < çapmaq: çarpmaq: çalmaq: açmaq). ( ç < > t ) 

təpmək. çapmaq. çəpik.  

çıpmaq  çırpmaq. 1. çalmaq. 1. nərsəni çabıq, sürəkli 

çalxalamaq, sallamaq, silkəmək. 1. yavaş, yumşaq, 

qısaca döğmək.  

- əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq: alqışlamaq. 

çıppa  - bir barmağı, başbarmağa tutturaraq vurulan cıqqa, 

çıppa, zərbə: püsgə. fısqı. bıçqa. 

çıpqa  > şıqca. çıpqa. ( ı < > a ) ) ( < çapmaq: çarpmaq: çalmaq: 

açmaq). 1. nərsənin çıxan yeri. ərkək heyvanlarda sürükün 

(cinsi ayqıtın) çıxan yeri. 1. çubuq (zuğ. dal). pip.  

çıpqan  1. ənnap. 1. çiban. çıpıqan. ( < çıq. çiq). qabarcıq. tüməl. 

çıpqarmaq  çırmamaq. çırmalamaq. çəmrəmək. kəmrəmək. 

sıvamaq, siyirmək. çulqamaq. - qol qıçı sıvamaq, 

siyirmək.  

çıpqın  zıpqın. ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə.). 

çeşiti.  

çıpqır  çıqmır. çımraq. çımqır. çapqır. çalqır. çəmrək. kəmrək. 1. 

qıvraq. 1. qısa.  
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çıpqırmaq  çapqırmaq. çalqırmaq. çəmgirmək. kəmgirmək. iti 

qarşınmaq. qarşı durmaq. e'tiraz edmək.  

çıpqıt  çapqıt. çapat. çalqıt. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. 

dikləş. dalaş. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qarşıq. qarşın. 

qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. 

aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< 

savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. qəbul 

edməmə. e'tiraz. 

çıpqıtlı  çapqıtlı. çapatlı. çalqıtlı. abatlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. dilləti. 

diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

çıprışmaq  çırpışmaq. dalaşmaq.  

çıptırmaq  çırptırmaq. çarptırmaq. çalptırmaq.  

çıq çıq  çıx çıx. çilik çilik. çiq çiq. oğlağı çağırmaq üçün 

kullanılan bir söz.  

çıq  çığ. ( < çuq. tuq. çək. çıq. çəkili: bağlı). 1. qalın. qarğı. 1. 

düğün. zəncir həlqəsi. 1. dənər dənər, dan dan, düğün 
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düğün olan şeh. - ertin çiğ: səhər şehi. 1. dək. dəng. rəmz. 

çıxmaz. açmaz. 1. söyüt çubuqlarından eşilmiş ayqıt. - bu 

şivləri götür, çığ toxu. 1. çığ. buğ. izğar. iğan. nəm. 1. işək. 

1. çıx !: qoğub çıxarmaq.  

- çıq !: çıx ! (çıxmaq). qoğmaq sözü ki itə deyilir.  

çıq  çiq. çığ. 1. toparlanıb dağdan aşan qar topumu. 

bəhmən. 1. çitlə hörülmüş ağıl. 1. incə qamışdan 

hörülmüş tutu,yaşın. pərdə. 1. gurultu. yayqara. 1. çadır 

bölməsi, quşağı, qoruğu  

- çiğ, xam olmayan: pişgin. pişmiş. dolmuş. dolu.  

- çiğ biğ: çuğ buğ. tuta düdə. duman tutan. duman düdən. 

tüstü püstü. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. isli hisli. darqın. 1. 

qar yığını. şəpə. bəhmən. 1. çit. çadır bölümü. 1. gəzik 

(səyyar) pərdə, tutaq, gərki, kərəki. 1. çit. ağıl. 1. bir 

arşının üçdə ikisi. 1. yayqara. gurultu. yüksək səs. 1.cih. 

hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. 

özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. səciyyə. karakter. 

1.yoğursu. xam.görməmiş. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. koryat. qamqalat. qapqalat.1.çıx. - çıx çıx!: kiş kiş!. 

itə itə!.  
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- çığın, şəpənin, bəhmənin qar üstündə açdığı iz, yol: çığır. 

- çıq çıq: çəkə çəkə: çək çək: damla damla qətrə qətrə: qətə 

qətə. qıta qıta.  

çıqa  çıxa. çıxar. içik. içil. aşım. bəsi. döl. yasıq. yetik. 

keyfiyyət.  

çıqa 1. çığa. buxar < bük. buğ. izqara. 1. çıxa. günçıx. doğa. 

günay. gün doğar.  

çıqac  çığac. 1.çığaz. çığaş. çaxac. (< çıxmaq). boyunda çıxan iri 

bez, tumor, quddə. quvatr. 1. yağac. ağac.  

çıqacaq  - dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək.  

çıqacaq  çıxacaq. pilləkan. - uşağı çıxacaqdan uzaqlat, düşər.  

çıqagəlmək  çıxagəlmək. birdən gəlmək. 

çıqal  çığal. omuz. omuz başı.  

çıqal  çıxal!.çıxın!. hicuma!. cumun!. həmlə!.  

çıqalı  çıxalı. çıxarlı. aşımlı. bəsili. bəsli. içikli. içli. döllü. dölüq. 

yaslı. yetli. keyfiyyətli.  

çıqam  çıxam. çaqma. çaqmaca. çiban.  

çıqamamaq  - altından çıxamamaq: altından qalxamamaq: 

başarmamaq. bəcərməmək. 
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çıqamaq  1. (q < > r ) çıramaq. nərsəni bir yerə qatıb bağlamaq. - 

qoyunu ağıla çıra. (# çıxarmaq). 1. çıqnamaq. çiq çiq 

edmək. oğün oğun, döğün döğün edmək. çiqnəmək. 

çüğnəmək. doğramaq. əzmək. paymal edmək.  

çıqamayan  - arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən 

çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. çılbıq. 

arvadağız. 

çıqan  {(çıxan). (cığan).} 1. xaloğlu. biboğlu. 1. çıpqan. çiban ( < 

çıq. çiq). qabarcıq. tüməl. 1. qaynaq. qaynarca. 1. yeğən. 

yeğni. sütəmər cocuq. 1. günəş. 1. yüksələn. ağsaq. 

ağsayan. 1. çingənə. yarmaç. 1. kasıb. yoxsul. çıqay. 

yarqıl. yazıq.  

çıqan  1. çıqay. yoxsul. - qırx ilə tək, bəy çığay düzlənür. - yarmaq 

ülət çıqaya: para çatdır yoxsula. 1. yiğən. xala, təyzə oğlu.  

çıqan  cığan. 1.çığlıq. bağırtı. bağırma. bağırtı. nə'rə. 1. çıxan. 

uzanan. yazan. gəlişən. 1. çingənə müzüyü.  

- yola çıxanı keçirmə. uğurlama. təşyi'.  

- hər gün çıxan, yayılan: güncəllik. 

- atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar, qoyar.  

- boşa gedən, puka çıxan güllə: koravana. qarabaş. 
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qaravan.  

- dildə çıxan çiban kimi kiçik şişlik: qaraqabarcıq.  

- su çıxan yer, göz: qaragöz.  

- üst dodaqla diş arasında çıxan bir qabarcıq: qara sarılıq.  

- qarı yarıb altından çıxan çiçək: qar dələn. buz çiçəyi. 

bayram çiçəyi. bəhmən gülü.  

- boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə: çığac. çığaz. çığaş. 

(< çıxmaq). quvatr.  

- döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə (qədər).  

- enib çıxan: girib çıxan. - tuşluğun (kılavyənin) enib çıxan 

düğmələri pozulub. 

- içdən çıxan, içdə duyulan səs: qafa səsi.  

- öz suyun tapar, dağ başında çıxan çinar.  

- qalçaya dək çıxan uzun səğə corab: qalçın. 

- qoltuqda çıxan çiban: qatıq.  

çıqana  1. tikən. qıymıq. 1. çığanaq. çıxanaq. tikən. qıymıq. 

- çıqanalı ösümlük: tikənli bitgi.  

- eşək çıqana: dəvə tikəni.  
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çıqanaq  çığanaq. çıxanaq. 1. çeşmə. sığanaq. qaynar. köz. göz. 

çıxma. şişmə. 1. tikən. qıymıq. - çıxanaq təmir çubuq: tikanlı 

tel.  

çıqanaq çıxanaq. çıxana. tikən. qıymıq.  

- çıxanaq təmir çıbıq: tikənli tel.  

- çıxanaq tük: kirpi.  

çıqansı  çıxansı. naxışlı bir çin ipəklisi.  

çıqaq  çıxağ. ağız boşluğunda səsin doğan yeri. məxrəc.  

çıqaq  çıxaq > çiçək. çəçək. 1. xal. 1. ləkə. 1. çıxra > çehrə. üz. 

1. çıxac. məxrəc.  

çıqar  çıxar. 1. ası. yarar. mənfəət. 1. çağ (çək). çək. çan. çəki. 

çəkim. ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum əndaza. həd. 1. 

bacarıq. vergi. 1. iyi sonuclu yol. uçur. behişt. 1. tapınc. 

tapu. buluş. nimət. yarar. ası. fayda. istifadə. 1. yetənək. 

bacarı. yordam. uzluq. ustalıq. qabiliyət. qadma. 1. çiq. 

cih. sənət. usul. yeti. yordam. qablat. qabiliyyət. - çıxara 

salmaq: yol göstərmək. yönləmək. 1. salıq. iste'dad. qərihə. 

- çıxar göstərmək. - aşarmaq. yaramaq. bacarmaq. 1. qədər. 

əndazə. 1. uğraq. fırlaq. - yoluz uğraq olsun. 1. yararlıq. 

güc. yetə. yeti. qablat. qabiliyyət. - onun yararlığı bəs 
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bəllidir. - çıxarsız ləyaqətsiz davranmaq: dənğizlənmək. 

xuysuzlanmaq. qılıqsızlanmaq. 1. örlük. qabilyyət. 1. təng. 

dəng. qabilliyət. zərfiyyət. 1. sənət.  

çıqar  çıxar. 1.olca. mənfəət. fayda. 1. iyi, yarar, uğurlu sonuca 

gedən. - çıxar yol. - çıxar küməsi, küpəsi: mənfəət qaynağı. 

- çıxar yol: çıxış. çara. - çıxış yolu, qapısı: qurtuluş, nəcat 

yolu. 1. ası. alqı. yarar. sud. olca. fayda. 1. olca. fayda. 

qazanc. - çıxar gözətmədən: mənfəət gözləmədən. 

1.girdəc. gəlir. ürən. törən. düşə. düşənc. düşən. 

düşərgə. düşəvic. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. 

çörək. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. 

bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. yağ. 

yaran. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. 

tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. mənfəət. 

fayda.1. qurtuluş. çözüm. nəcat. - çıxar yolu: nəcat yolu. 

1.dəğim. ləyaqət. 1. götür. köçür. gedər. məsrəf. sərip. 

səpir. sərpə. səprə. sərf. məsrəf. xərc. 1. iş. gəlir. giriş. 

ası. kar. fayda. - o işini bilir. - bu mənim işimə gəlməz: 

dərdimə dəğməz. 1.çıxa. içik. içil. aşım. bəsi. döl. yasıq. 

yetik. keyfiyyət. 1. iş. - çıxarına görə, uyqun: işinə görə.1. 
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yara. yarar. çara. - çara, yara, çıxar axdarmaçılıq: 

çaraçılıq. (# çalaçılıq: cola, tələ, duzaq qurmaçılıq). 1. çırağ. 

ışıq. 1. sığma. sığış. qabiliyyət. - gəlir çıxarın görən: dəng 

qazanc. - gəlirim, çıxarıma dayanır: xərc dəxlim biribirinə 

uyur. - çıxarını, xərcini yüklənmək, çəkmək, dartmaq. 1. 

çıxarlıq. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. 

yetnəklik. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. 

bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. 

aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. 

dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. 

dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. 

dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. 

qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 

- başının çıxarına, çarəsinə baxmaq: öz sorusun, çətinliyin 

açmağa, həll edməyə çalışmaq.  

- çıxar gözətmədən: mənfəət gözləmədən. 

- girəsi yox, çıxarı çox. (girə: qazanc).  

- enərçıxar: asansor. lift.  

- çara, çıxar axdarmaq: yol aramaq. düşünmək. başatmaq.  
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- bir çıxar, çarə qılmağ üçün, işə girişmək: yol yapmaq.  

- dadanma aşa, iş çıxar başa. 

- kəndi girişinə, mənfəətinə, çıxarına, amacına, 

düşüncəsinə uyqun olmaq: işinə gəlmək, dəğmək. dərdinə 

dəğmək. 

- üzü gedər, astarı çıxar.  

- çıxar çıxmazını bilməmək yolun itirmək. ziyan nəfini 

bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.  

- qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, 

kötüklər, günahlar ortaya çıxar: örtük qaçdı, qaça çıxdı. 

taxqa düşdü, kəl göründü.  

- tərsə ölçsən düz çıxar, asdar gedsə üz çıxar.  

çıqar çıxar. çıxmaq, qarşılamaq gücü. ciyər. çiğər. onğ. başarı.  

çıqara  çıxara. çək+ ara. sınır.  

çıqara  çıxara. e'tibarən. - dandaki gündən çıxara: yarından 

e'tibarən.  

çıqaramamaq  - baş çıxaramamaq: yorumlayamamaq. qavrayamamaq 

qafası işləməmək. qafası basmamaq. qafası almamaq.  

çıqaramaq  - baş çıxaramamaq: baş edəməmək. üstəsindən 

gələməmək. açamamaq. həll edəməmək.  
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- baş çıxaramaq: qafası işləmək. yorumlayamaq. 

qavrayamaq.  

çıqaran  çıxaran. çıxarıcı. əriştirən. qurtaran. qutaran. əkidən. 

götürən. qoparan. sökən. çözən. nəcat verən. açan. 

- başdan çıxaran: (- qızları, qadınları başdan çıxaran 

erkək. arvadbaz: qadın avçısı. qadın ovçusu). 

- yasa dışı bir yerə mal soxub, çıxaran: qaçaqçı. 

çıqarcı  çıxarcı. sırtıq. asan. asıcı. asıcıl. üzlü. üzücü. mənfəətçi.  

çıqarcı çıxarcı. qızman. mənfəətci. bəncil. üzqəç. santajcı.  

çıqarçı  çıxarçı. 1. qazanan. istifadə edən. 1. qazançı. pulpərəst. 

1. yalnız kəndin, kəndi uğurun, mənfəətin düşünən. 

nəf'pərəst. 1.əriştirən. qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. 

qoparan. sökən. çözən. nəcat verən. açan.1. çaraçı. 

yaraçı. yararçı. otaçı. nəcat verən. - çara, yara, çıxar 

axdarmaçılıq: çaraçılıq. (# çalaçılıq: cola, tələ, duzaq 

qurmaçılıq). 

çıqarçılıq  çıxarçılıq. nəf'pərəstlik. mənfəətçilik.  

çıqarçılıq  sənətçilik. yaratıcılıq.  

çıqarı  çıxarı. 1. çıxartı. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. alnama. 

alnam. alnım. alıntı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. iqtibas. 
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1. çıxarma. çıxartma. ürətmə. dışarma. ixrac. 1. qərar. - 

düzənic çıxarı: inzibati qərar.  

çıqarı  çıxarı. quylanmış, gizli bir nərsəni çıxarmaq. kəşf.  

çıqarıcı  çıxarıcı. 1. çıxaran. əriştirən. qurtaran. qutaran. əkidən. 

götürən. qoparan. sökən. çözən. nəcat verən. açan. 1. 

çıxartıçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. alnamaçı. 

alnamçı. alnımçı. alıntıçı. götrüçü. götürüçü. ödüncçü. 

ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

çıqarılan  çıxarılan. əsgilən. əksilən. təfriq olunan.  

- kökündən saqqız çıxarılan bir ot: qaravruq. qaravlıq. - 

qaravlıq saqqızı.  

çıqarılmaq  çıxarılmaq. 1. dışarı edilmək. ixrac edilmək. atılmaq. 1. 

açılmaq. açığa vurulmaq. ifşa, faş olunmaq. 1. yolunmaq. 

1. sunulmaq. önlənmək. önünə qoyulmaq. - qonağa 

yemək çıxarıldı. 1. yüksəltilmək. ulaştırılmaq. - üst qata 

çıxarıldı. 1. yayılmaq. nəşr olunmaq. - bu gərgini kim 

çıxarır. 1. qıldırınmaq. oldurunmaq. qurulmaq. - alışıqlıq, 

yasa çıxarılmaq. 1. sonuclanmaq. ürətinmək. törətinmək. 

hasil edilmək. - bu il tarladan, yüz kilo taxıl çıxarıldı. 1. 

yetişdirilmək. becərilmək. - adam çıxarılmaq. 1. 
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anlanılmaq. qavranılmaq. - bu sözlərin anlamı çıxarıldı. 1. 

nəfy olunmaq. 1. tanınmaq. - sizə çıxarılanacaq. 1. 

qazanılmaq. sağlanılmaq. - çörəyin çıxarılmağa yardım 

edən. 1. uzatılmaq. - söz çıxarılmaq.  

- əldən geditmək, çıxarılmaq: düşürmək. - ilk savaşda üç 

şəhər düşürdük.  

çıqarılmaq  çıxarılmaq. soyulmaq.  

çıqarılmış  çıxarılmış. silinmiş. çalıq. pozulmuş. tərd olunmuş. 

qoğulmuş. dövrüdən atılmış.  

- yaşıl qabığından çıxarılmış qoz: kavqal. kavqıl. qaqqıl.  

çıqarım  çıxarım. 1. çıxarlıq. çıxarma. çıxarış. çıxınma. anlamlıq. 

anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. 

alnayış. alabilik. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. 

dolanış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 1. çıxarma. istidlal.  

çıqarınmaq  çıxarınmaq. yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. 

yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. 

yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. 
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öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. 

örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. 

törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. hasil, 

məhsul, tovlid, e'mal, məsnu', mə‟mul olmaq, olunmaq.  

çıqarış  çıxarış. 1. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxınma. anlamlıq. 

anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. 

alnayış. alabilik. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. 

dolanış. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. 

qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. 

qapalım. kapasitə. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < 

qonmaq). 1. çıxarma. əldəliş. əldediş. əldə edmə. 

qazanma. qazanış. istixrac edmə.  

çıqarış  çıxarış. qoyuş. salı. salış. buraxış. ötrüş. qutruş. əfv.  

çıqarışlar  çıxarışlar. çıxarmalar. qazanmalar. qazanışlar. əldəlişlər. 

işləyən. əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  

çıqarışmaq  çıxarışmaq. 1. birlikdə çıxarmaq. 1. çaqırışmaq. sazışmaq. 

sazlaşmaq. birbiriynən keçinib ötüşmək. - birgə durandan 

sonra, çıxarışmaq gərək.  
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çıqarıtmaq  çıxarıtmaq. çıxartlamaq. ağdarımaq. ağdarımaq. 

alnamaq. alınamaq. alınımaq. alıntılamaq. götrünmək. 

götürünmək. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

çıqarlı  çıxarlı. aşımlı. bəsili. bəsimli. yetərli. yetili. kifayətli. 

yetənəkli. qabiliyyətli. ləyaqətli. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. sığmal. yasan. 

layiq. bacarıqlı. başarıqlı. dişlək. qabil. dolqun. dolu. 

doluq. 1. çıxalı. aşımlı. bəsili. bəsli. içikli. içli. döllü. dölüq. 

yaslı. yetli. keyfiyyətli. 1. qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. 

görgülü. ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli. nəzakətli. 

- yasan kişi. 

çıqarlı  çıxarlı.1. atım. atımllı. bəcərikli. 1. çağlın. uyqun. salıqalı. 

iste'dadlı. qərihəli. qablat. qabiliyyətli. burunman ( > 

bırumənd (fars)). layiq. şayistə. 1. çıxmar. bacmar. qıvrıq. 

qıvraq. başarlı. bacarlı. bəcərli.  

çıqarlıq  çıxarlıq. 1. çıxar. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. 

yetənək. yetnəklik. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. 

bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. 

aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. 
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dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. 

dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. 

dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. 

layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. 

qabiliyyət. 1. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. anlamlıq. 

anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. 

alnayış. alabilik. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. 

dolanış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 1. çıxarma. çıxarım. 

çıxarış. çıxınma. yordam. bacarlıq. çeviklik. maharət. 

çıqarma  - dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq: aşmaq: 

boy artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. aşıtmaq. 

azıtmaq. azırınmaq. 

çıqarma  çıxarma. 1. açıqlama. bəlləmə. bəlləti. bildirmə. bildiri. 

duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. anlatı. anlatma. savlatı. 

savlama. e‟lam. e‟lan. xəbər vermə.1. çıxarı. çıxartma. 

ürətmə. dışarma. ixrac. 1. çıxarım. istidlal. 1. çıxarım. 

əksitmə. mənfi simgəsi (-).1. çıxarış. əldəliş. əldediş. əldə 
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edmə. qazanma. qazanış. istixrac edmə. 1. sürmə. 

sürgəmə. sovma. savma. uzaqlaştırma. qoğma. qovma. 

itmə. aşırma. qedəri. qeytəri. gedərmə. gidərmə. geri 

püsgürü. dəf'. rədd. - dumanların aşırıb oturmuş.  

- təxdə çıxarma: cilus oturtma.  

- yaddan çıxarma: unutma. - iti düşündün, çamağı unutma: iti 

an, çomağı yaraqla (hazırla).  

- yarqı, ölçü (qərar) çıxarma.  

çıqarma  çıxarma. 1. yaratıcılıq. əsər. 1. çıxarma. göndəri. ixrac. 1. 

qaldırma. həzf edmə. ləğv edmə. - o adlardan bunu 

çıxarma olmaz. 1. yaratıcılıq. əsər. sənət. - çıxarma güc: 

yaratma gücü. - ağız çıxarma: şifahi ədəbiyat. 

- çıxarma güc: yaratıcılıq qabiliyəti.  

- avuz çıxarma: sözlü xalq ədəbiyatı ürünü.  

çıqarma  çıxarma. çıxarlıq. çıxarım. çıxarış. çıxınma. 1.anlamlıq. 

anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. 

alnayış. alabilik. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. 

dolanış. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 
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quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 1.atma. - diş çıxarma: 

dişəmə. 1.çıxartma. əksbərgərdan. 

çıqarmalar  çıxarmalar. çıxarışlar. qazanmalar. qazanışlar. əldəlişlər. 

işləyən. əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  

çıqarmaq  çıxarmaq. 1. dışarı edmək. ixrac edmək. 1. açmaq. açığa 

vurmaq. ifşa, faş edmək. 1. yolmaq. 1. sunmaq. önləmək. 

önünə qoymaq. - qonağa yemək çıxarmaq. 1. yüksəltmək. 

ulaştırmaq. - üst qata çıxar. 1. yaymaq. nəşr edmək. - bu 

gərgini kim çıxarır. 1. qıldırmaq. oldurmaq. qurmaq. - 

alışıqlıq, yasa çıxarmaq. 1. sonuclamaq. ürətmək. 

törətmək. hasil edmək. - bu il tarladan, yüz kilo taxıl 

çıxardıq. 1. yetiştirmək. becərtmək. - adam çıxarmaq. 1. 

qusmaq. qaytarmaq. - yediyin çıxarmaq. 1. anlamaq. 

qavramaq. - bu sözlərin anlamın çıxar. 1. tanımaq. - sizi 

çıxardım. 1. uzatmaq. - dil çıxarmaq. 1. qazanmaq. 

sağlamaq. - çörəyin çıxarmaq.1. minha edmək. 1. 

çəkmək. sıyırmaq. əxtələmək < ağtamaq. çəkmək.1. 

düşürmək. qoymaq. vermək. tərk edmək. vaz keçmək. 

ötürmək. buraqmaq. bıraqmaq. 1. qazanmaq. - ad 
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çıxarmaq: qazanmaq. 1. törəmək. açmaq. 1.çəkmək. 

dartmaq. - quyudan su çəkirlər. 1.qoymaq. vermək. 

düşürmək. tərk edmək. vaz keçmək. ötürmək. buraqmaq. 

bıraqmaq. - böyrəkdən daş düşürmək. 1.savurunmaq. 

soyunmaq. soyulmaq. 1.fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. 

toğlatmaq. törətmək. örətmək. doğurmaq. doğurtmaq. 

tökünmək. - paltarıvı tökün, dinc otur. 1. çəkmək. yazmaq. 

qurmaq. - yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün). 1. 

əldə edmək. əldəmək. istixrac edmək. 1. qırcamaq. 

qırcaymaq. qoparmaq. xərcləmək. - kimin dağarcığından 

qırcayırsan.  

- qısıq qısıq, boğuq boğuq səs çıxarmaq: qığırmaq. 

qanğırmaq. qanırmaq. - körpə qanğırmağa başlamış.  

- bastırmasını çıxarmaq: çox artığına döğmək.  

- bir türə (cürə) səs çıxarmaq: qaldır quldur edmək.  

- əldən çıxarmaq: atlamaq. boşa vermək. itirmək. - sözün 

canın atladı. - elə çığırdı ki, başımı atladım.  

- güclük çıxarmaq: işi yoxuşa sürmək. başına iş açdırmaq: 

olmasın (yaramaz, naşıyana) kimi davranıb, güc duruma 

düşmək, soxulmaq.  
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- iş çıxarmaq: 1. iş açmaq: uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz 

bir soru, məsələ, güclük, zorluq ortaya çıxartmaq. 1. işi iticə 

qılıb qutarmaq. 1. qıssa sürədə çoxlu iş yapmaq. - onun 

yönəttiyi işlərdə, verimli iş çıxartmasının üstünə yoxdur.  

- işdən çıxarmaq: qoğmaq. yol vermək. - bu evdə yol 

verilməz işlərə baxsan, burdan sizə yol verilir.  

- nərsəni dibindən, kökündən çıxarmaq: qaşşaqlamaq. 

qaşaqlamaq. qazşaqlamaq. kavşaqlamaq.  

- qaş yapayımdərkən, göz çıxarmaq: düzəltməyə çalışırkən 

pozmaq.  

- qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq: yapdığı 

bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək.  

- qaz çıxarmaq. qabara atmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. 

pısıtmaq. osturmaq. 

- qız çıxarmaq: gəlin edmək. qız gəlin edmək. əğd edmək.  

- xaç çıxarmaq: xaç çəkmək.  

- könüldən çıxarmaq: unutmaq.  

- qazetə çıxarmaq: dediqodu yapmaq. 

- ortaya çıxarmaq: açmaq. düşürmək. çıxartmaq. - paraların 

hamısın düşür baxalım. 
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- ortaya qoymaq, çıxarmaq: düşmək. - paravın hamısın düş 

baxalım.  

- acı çıxarmaq: öc, intiqam almaq. 

- baş ərdirəməmək, çıxaramamaq. anlayamamaq. 

sındıramamaq. 

- baş vermək: baş vurmaq: baş çıxarmaq: türəmək. 

törəmək.  

- başa çıxarmaq: 1. sonuclandırmaq. nəticələndirmək. 1. aşırı 

dərəcədə oxşamaq, şımartmaq.  

- başdan çıxarmaq: yoldan çıxarmaq. başdan edmək. iğfal 

edmək.  

- için çıxartmaq: yormaq. 

- bəğənmədiyin daş, baş yarar, göz çıxarır: heç kimsəni 

kiçimsəməmək gərək. 

- boğazını çıxarmaq: yeyəcəğin qazanmaq.  

- çilədən çıxarmaq: aşırı dərcədə sınırlanmaq.  

- paxlayı ağızdan çıxarmaq: söylənilməz nəyi söyləmək. 

- yalın çıxarmaq: od uçurmaq. - nərsədən çəkmək, 

çıxarmaq: almaq. - quyudan su aldıq. - suyun al. 

- dil çıxarmaq: alalamaq. əğlənmək. ələ salmaq.  

- əldən çıxarmaq: 1. satmaq. 1. xərcləmək. 1. əldən 
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qaçırmaq. - dil çıxarmaq: buğa gülmək. yansınmaq. 

gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. alayalamaq. alaya 

qoymaq. alalamaq. ələ sərimək. ələ salmaq. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq.  

çıqarmaq  çıxarmaq. 1. ötütmək. ötürmək. ötgürmək. sürdürmək. 

göndərmək. 1. yüksəltmək. ağıtmaq. 1. götürmək. 

salmaq. istixrac edmək. - altun, heft, mis salmaq. 1. 

çığırmaq. meydana qoymaq. ifşa edmək. 1. düğünü, 

bağlı nərsəni açmaq. 1. çaqmaq. < metatez > açmaq. ifşa 

edmək. 1. olduğu yerdən açmaq. götürmək. qovmaq. dəf 

edmək. daşlamaq. dışlamaq. - güc çıxarmaq: gücqarmaq. 

çalışmaq. yardımlamaq. 1. kövləmək. qazmaq. - yeralma 

qazıp çıxarmaq: qartof kövləmək. - diş çıxarmaq { 1. dişin 

cücərməsi. 1. dişi çıxarıb atmaq}. 1. bası, çap işlərin 

dəğərləyib, buraxmaq. qəzetə çıxarmaq. 1. bir işi sona 

ərdirmək. - işdən çıxarmaq: { 1. işlədiyi nərsəni dışarı 

vermək. 1. işləməyinə son vermək. işdən atmaq. }. - qanun 

çıxarmaq: zanq (qanun) qurmaq. - pul çıxarmaq: para 

vurmaq. - baş çıxarmaq: {1. başaqlanmaq. 1. anlamaq. 

qanmaq}. 1. çığrışmaq. çığırmaq. carlamaq. ifşa edmək. 
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1. salıvermək. salırqımaq. qoyuvermək. qutru vermək. 

qutramaq. qutarmaq. buraxmaq. ötrümək. ötürmək. əfv 

edmək. 1. savmaq. ötürmək. buraxmaq. qoğmaq. 

mürəxəs edmək. ruxsət vermək. kəmişmək. saldırmaq. 

atmaq. sürmək. bir nərsəni çıxarıb atmaq. 1. sivirmək. 

sıvırmaq. siyirmək. soğurma. soymaq. - soğruldu 

qılınclar. 1. suclumaq. saçlamaq. saçarmaq.  

- yolçu çıxarmaq: yola salmaq. təşyi' edmək.  

- gəvşəklər savulsun işdən. - eşqi sav başından görərsən 

özünü. - sav başında ölkənin düşməni qəddarıni.  

- daş çıxarmaq: oyunda bacarıq göstərib, kələk gəlib keçmək, 

üstün gəlmək.  

- sucuğunu çıxarmaq: çox döğmək.  

- səs çıxarmaq: tınlamaq. tınmaq. tinmək. dinmək. çınlamaq. 

nəyisə söyləmək. - heç dinmədi. 

çıqarmaq çıxarmaq. taydırmaq. gidərmək. ortadan qaldırmaq. 

çıxarmaq. deşinmək. soyunmaq.  

çıqarqən  - gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli 

geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

çıqarsama  çıxarsama. intiqal.  
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çıqarsız  çıxarsız. çıxasız.1.içiksiz. içilsiz. aşımsız. bəsisiz. bəssiz. 

dölsüz. yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz. 1. çıxırsız. düzəsiz. 

onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. 

çarasız. gözərişsiz. gözərsiz. keçərsiz. umutsuz. 

ümidsiz. 1.patavatsız. əl ayaqsız. yalta. tummal. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yaramaz. 

başarınğsız. kırıx.1. qabaqsız. qapaqsız. içsiz. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. ərdəmsiz. ədəbsiz. tərbiyəsiz. 

nəzakətsiz. 1.düşük. dar. alçaq. - dar qafa.  

çıqarsız  çıxarsız. yaramaz. yaramaqur. dəğərsiz. çalarsız. 

bihudə. boşuna.  

çıqartı  çıxartı. 1. çözəlti. düzəlti. çağaltı (balalama). sonuc. 

nəticə. hasıl. hasil.1. ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. 

örtəş. önüm. önüt. önür. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. 

yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. 

yapşa. yasış. yasaş. yasat. hasil. məhsul. tovlid. e'mal. 

məsnu'. mə‟mul. 1. çıxarı. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. 

alnama. alnam. alnım. alıntı. götrü. götürü. ödünc. ödüş. 

iqtibas. 
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çıqartıçı  çıxartıçı. çıxarıçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. 

alnamaçı. alnamçı. alnımçı. alıntıçı. götrüçü. götürüçü. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

çıqartılar  çıxartılar. yasatlar. yasışlar. yasaşlar. yapıtlar. yaptalar. 

yapışlar. yapşalar. yaratışlar. yarayışlar. yaratlar. 

yaratılar. yaraşılar. törəşlər. törətlər. törgələr. törəgələr. 

törənlər. ürətlər. ürtəşlər. ürəşlər. ürənlər. örətlər. örəşlər. 

örtəşlər. önümlər. önütlər. önürlər. tovlidat. e'malat. 

məsnuat. mə'mulat.  

çıqartıqı  çıxardığı. - daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, 

yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. 

qığış. qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz 

gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır.  

- quru nərsələrin çıxardığı səs: qağıştı qaqıştı çaqıştı.  

çıqartlamaq  çıxartlamaq. çıxarıtmaq. ağdarımaq. ağdarımaq. 

alnamaq. alınamaq. alınımaq. alıntılamaq. götrünmək. 

götürünmək. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

çıqartma  çıxartma. çıxarma. çıxarı. 1. ürətmə. dışarma. ixrac. 1. 

əksbərgərdan. nərsənin dışarı çıxan bölümü. 
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çıqartmaq  çıxartmaq. 1. sadir edmək. - kəsgitlik çıxarmaq, qılmaq: 

qət'namə sadir edmək. 1.ortaya çıxarmaq. açmaq. 

düşürmək. - paraların hamısın düşür baxalım. 1.fırlamaq. 

fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. atmaq. atlatmaq. 

sıçramaq. sıçratmaq. düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. 

dəf edmək.1. faş edmək faşlatmaq. başdatmaq. başlatmaq. 

1. xərcləmək. əsirgəməmək. qurban, fəda edmək. - bu 

canı sənin yoluna xərclədim. 1. gidərtmək. xərcləmək. 

sərpəmək. - boşuna çıxartmaq, gidərtmək, xərcləmək, 

sərpəmək: əkmək. itirmək. sərf edmək. israf edmək. - pulun 

hər gəliyə əklədi bitirdi. 1. tullamaq. atmaq. savlamaq.1. 

xərcləmək. düşürmək.  

- öz kilimin sudan çıxartmaq: özü ölüb, özü dura bilmək.  

- söz çıxartmaq: söz atmaq. sataşmaq.  

- ad çıxartmaq. ün qazanmaq. ad yapmaq: ad edinmək, 

qılınmaq.  

- səsin çıxartmaq: oxutmaq.  

- bir yerə, duruma çıxartmaq, qalxıtmaq, düşürmək, yer 

aldırmaq, yedirmək: indirmək. endirmək. - sütlə endir, 

sümüklə çıxart. - sıraya endirmək.  
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- boy çıxartmaq: boy artırmaq. boysanmaq. aşırınmaq. 

aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq. dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, 

həddən çıxmaq, aşmaq.  

- uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz bir soru, məsələ, 

güclük, zorluq ortaya çıxartmaq: iş açmaq. iş çıxarmaq.  

- üz çıxartmaq: üzlənmək. qabıq tutmaq.  

- yanlışın, qələtin, iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, 

çıxartmaq: yahatlamaq. yanlıtlamaq. çalatlamaq. çələtləmək. 

çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. çənitləmək. qələtləmək. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

- yel çıxartmaq: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. əldən 

qoymaq. qırağın, yanın çəkmək.  

- yoldan çıxartmaq: ayırdaraq, uyqunsuz işlər yaptırmaq.  

çıqartmaq  çıxartmaq. 1. taşqıtmaq. dışqıtmaq. ixrac edmək. 1. 

çıxdurmaq.  

- əldən çıxartmaq: uçurtmaq. qaçırtmaq. 

çıqası  çıxası. çıxasıca. - gözü çıxasıca: gözü çıxası: ilənc, qarqış 

sözü.  

çıqasıca  çıxasıca. çıxası. - gözü çıxası: gözü çıxasıca: ilənc, qarqış 

sözü.  
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çıqasız  çıxasız. çıxarsız. içiksiz. içilsiz. aşımsız. bəsisiz. bəssiz. 

dölsüz. yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz.  

çıqaş  çığaş. çığac. çığaz. (< çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, 

tumor, quddə. quvatr.  

çıqat  bət. səd. bağaj. su bəndi.  

çıqat  çıxat. dağın zirvəsi. üstüq > estiğ > setiğ (fars). kərəmpə. 

çıqavul  çığıldan. çinədan. daşlıq.  

çıqay  çığay. 1. çıray. çıxar. ( < çıq). ( çıqrə > çehrə. 1. yumaq. 

qapaq. üz. - ay çıqay: ay üzlü. açıq çıqay: gülər üz. - issi 

çıqay: sıcaq üz. - çıqay vermək: üz vermək. - asıq çıray: 

sürün çıray: türmə çıray: qaşqabaqlı. 1. yoxsul. 1. qurd 

üzlü. qurd baxışlı. 1. yarqıl. yazıq. kasıb. yoxsul. 1. yiğən. 

xala, təyzə oğlu.  

çıqaylıq  çıraylıq. çıxarlıq. ( < çıq). gözəl. - çıray çıraylıq: üzü üzlü. 

açıq üzlü.  

çıqaysız  çıraysız. çıxarsız. ( < çıq). çirkin.  

çıqaz  çığaz > cığaz. 1.(< çıxıq: açıq). üzü açıq. utanmaz. kaşar. 

çaşar. uyatmaq. usanmaz. sırtıq. həyasız. 1. çığac. çığaş. 

(< çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə. quvatr.  

çıqbar  çığbar. çıbar. çığın. şeh.  
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çıqbıdır  çıybıdır. şişman. şişqo.  

çıqbılıq  çığbılığ. çığrma. hay küy.  

çıqca  > şıqca. çıqca. nərsənin çıxan yeri. ərkək heyvanlarda 

sürükün (cinsi ayqıtın) çıxan yeri.  

çıqca  çıxca. yeni çıxmış. hadis.  

çıqcək  çıxcək. xərc. - girdək çıxcəyi dayaqlır: gəlir, xərci ödür.  

çıqçaq  çıxçaq. çıxçax. 1. cacaq. çiçək. 1. olut. olay. olqu. olan. 

hadisə. - görəsən başında bir çıxçaq yoxduki. - çıxçaxa 

düşəsən. - çıxçaxa düşmüş. 1. çıxçaq. cacaq. çiçək.  

çıqçıb  yayın ucu.  

çıqçıy  çalab. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. 

qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

çıqçöyür  çıqdaş. ( < çıq. çuq). 1. sınıq salxaq. 1. çıqıl çoğun hava.  

çıqı  çıxı. 1. bəhrə. pay. qismək. qismət. şans. çıxar. mənfəət. 

1. sadirat. - giri çıxı: varidat sadirat.  

çıqı  çıxı. çıxın. kiçik buxca.  

- qaraçıxı: yapraq dolma, doma, tuma.  

çıqıb  - ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən göbələk çeşiti: 

qaraqulaq.  
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çıqıcı  çıxıcı. ulalan. ucalan.  

çıqıl  çığıl. çınğıl. çanqıl. çaqıl (çanğ < > çaqn < > çan). dıcqal. 

tiçqal.  

- çığıl çığıl edmək: çıqıl tıqıl qılmaq. çılramaq. səslənmək. 

çıfılamaq. - çıqıl tıqıl qılmaq: çığıl çığıl edmək.  

çıqıl  çıxıl. düzül. insaf. jüstis.  

çıqılan  - çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə duran: qalan. - 

onda doqquzun çıxsan, qalan bir olur.  

çıqılıq  çığlıq. - çığılıq qoparmaq: çığırmaq bozlamaq.  

çıqılır  çıxılır. onarlı. onulur > olunur. çaralı. çarəli. düzəlir. otlu. 

otalı. arnaşlı. əlaclı. şəfalı.  

çıqıllanmaq  çiqdirmək. çıldırmaq. çikdirmək. (çiq: düğün. qapalı). bir 

nərsədən başqa heç nəyi görməz olmaq. təlbələnmək. 

dəlirmək. budallamaq. divana olmaq.  

çıqılma  çıxılma. - çıxılması çətin iş: qılıq. gilip. gilif. düzən. tor. 

düzən. 

çıqılmaq  - düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman çalım. 

(çalım: çıxış yolu).  

çıqılmaq  sıqılmaq. sıxılmaq. isılmaq. yığılmaq. kırılmaq. kıçılmaq. 

çiçilmək.  
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çıqılmaz  çıxılmaz. 1. yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. 

olunmaz. qurtuluşsuz. 1. aşılmaz. çarasız. 1. düzülməz. 

insafsız. ənjüstifyabl. 

- çarasız, çıxılmaz, batıq durumlu. qalıq > qarıq. dalıq. darıq. 

batıq.  

- keçilməz, çıxılmaz durum: qapalı.  

- qapalı, çıxılmaz bir yerdən, durumdan çalınan, açılan yol: 

çalım. çaluq. çalıq. - bataqlığı qurutmaq üçü çalım vuruldu. - 

düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman çalım. 

- sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, çıxılmaz durum: qapanca. 

qapan.  

çıqılmazlıq  çıxılmazlıq. 1. aşılmazlıq. çarasızlıq. 1. işgil. müşgül. 

girək. gərək. çətinlik. çaparız. düşüş. düşmə. axsama. 

axsaqlıq. arizə. güclük. çətinlik. çıxılmazlıq. duvar. 

çatallılıq. quşqululuq. çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. 

təşəvvüş. mane'.  

- görünməz düşünülməz gərəyə düşdük.  

- bu gərəkləri, tezliklə qaldırmalıyıq.  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.  
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çıqıltam çıqıldam. çiqildəm. cıdamlı. 1. çaqlı. çabuq. sabuq. tünd. 

iti. yeyin. yıldam. ildam. 1. daynaqlı. muqavim.  

çıqıltan  çığıldan. 1. quşların boğazına asılan tuğ, həlqə. 1. 

çığavul. çinədan. daşlıq. 1. quşların boğazına asılan tuğ.  

çıqıltaq çıqıldaq. çaqıldaq. çanaq ( < çan. çanğ. çağn. çağın). 

cunqurdaq. çınğırdaq. çınğıraq. qonquraq. çanqula > 

zənqulə. zənq. danğ. cərəs.  

çıqıltaq çıqıldaq. yarğucağın, dəgirmanın sapı.  

çıqıltıq çıqıldıq. çığıldıq. çinədan. böyük ələk. şingir.  

çıqılvar  çığılvar. cılığ. kiçik. xırda. - çığılvar oxı: kiçik ox. - çığılvar 

yağmur yağdı.  

çıqılvar  qısa, kiçik ox.  

çıqım  çıxım. ( ç < > y ) yığımlı. (iki qarşıt anlamlıdır: 1. qazılıb, 

qopulan, xəşlənən. 1. # gəlirli, faydalı, qazanılan nərsə. ). 1. 

gedir. gidər. ödəş. xərc. - ged gəl çıxımı: ged gəl xərci. - 

çıxımlayın: buyurun. sərf edin. - çıxımsız - çıxımlı: gedərsiz. 

sərfəli. xərcsiz. çıxarına görə ucuz. - girim çıxım: gəlir fedir. 

1. bangda, bir işdə yatırılmış para. anamal. sərmaya. - 

ağır çıxım: böyük sərmaya. 1. hicum. həmlə. 1. çıxdı. 

randman. önümlük. 1. verim. 1. yüksəlim. axım.  
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çıqım  çıxım. çıxma. çıxıt. çıxış. 1. sapma. sapım. sapıt. sapış. 

1.açma. açım. haşiyə. 1. qırşı. çıxma. 1. paylama. 

yamanlama. 1. saldırma. saldırı. saldırış. hicum. ılqar. 1. 

göstəriş.  

çıqımlı  çıxımlı. verimli.  

çıqımsız  çıxımlı. 1. gedərsiz. sərfəli. xərcsiz. ucuz. - çıxmlı iş: 

sərfəli iş. 1. kalitəli. - çıxımlı çay: dəmli çay. 1. verimsiz.  

çıqın  çığın ( < çıq). ( < çuq. tuq). 1. çəkə. dəd. ağı. üzüntü. 1. 

çiqin. kiçik buxca, boxca. kisə. - para çiqini. 1. çıbar. 

çığbar. şeh.  

çıqın  çıxın. çıxıntı. əğinc.1.bez. bezə. yumru. bükz. bükəz. 

quddə. ur. 1. çiban. 1.tümsək.1.çıxı. kiçik buxca.1. olqu. 

olay. görünğü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. 

başvermə. hadisə. vaqiə. pədidə. fenomen. 

- qaraçıxın. 1. qara sav, xəbər. 1. iriçiban. 1. ağır kəsəl. 1. 

zatiriyyə. zatüriyyə.  

- qaraçıxın: zatiriyyə. zatüriyyə.  

çıqın!  çıxın!. çıxal!. hicuma!. cumun!. həmlə!.  

çıqınc  çıxınc.başınc. qaynaq. təməl. soy. mənsəb.  

çıqınca  - ölmə eşşək, yonca çıxınca, sararma yonca torba tikincə.  
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çıqınıq  çığınıq. cəncək. cəncənək. çındır. ( < çiq. çuq. tuq).  

çıqınlamaq  çıxınlamaq. buxcalamaq.  

çıqınlaşmaq  cıyınlaşmaq. yığılaşmaq. toplanmaq. qurublaşmaq.  

çıqınlı  ( < çuq. tuq). çəkəli. dədli. ağılı. üzüntülü.  

çıqınlıq  dəlilik.  

çıqınma  çıxınma. 1. açılma. açınma. faş olma. faşlanma. 

başlanma. intişar. nəşr olma. 1. açılma. açınma. 

faşlanma. başlanma. faş olma. neşr olma. intişar. 1. 

çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. anlamlıq. anlama. 

anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. alnayış. 

alabilik. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qavramlıq. qavrayış. 

qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. qablaşma. 

qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qoncayış. 

quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). 

çıqınmaq  çıxınmaq. 1. qurtulmaq. sərbəst olmaq. 1. qurtulmaq. 

sərbəst qalmaq.  

çıqınmaq  çıxınmaq. olqunmaq. olqanmaq. görşünmək. 

görünşəmək. yaşanmaq. yazınmaq. başvermək. 

ötrəkmək. hadisə, vaqiə, pədidə, fenomen üz vermək.1. 
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tovlanmaq. toğlanmaq. fırlanmaq. atınmaq. düşünmək. 

düşünürmək. uzaqlanmaq. dəf olunmaq.  

- ortaya çıxınmaq: yapınmaq. düzülmək. dizilmək. olşunmaq. 

oluşunmaq.  

çıqıntı qırıntı  çıxıntı girinti. tıxa basa dolmuş çuval, dağarcıq, tulumda 

olan alçaq ucalıq.  

çıqıntı  çıxıntı. 1. baldır. sap. gövdə. qabarma. şişkin. dirsək. 1. 

çıxma. yaddaş. not. 1. qırıntı. artıq. 1. anormal. 1. kiçik 

burun. 1. qambur. tuquş. tümsək. hörgüc. qabartı. tapqır. 

taraça. tiras. ayvan. eyvan. basamaq. 1. təpə. örgüc. - 

dağ örgücü.  

çıqıntı  çıxıntı. 1.burun. 1.dirsək. 1.çıxma. yazı qırağında 

artırılan yazılar. 1. alnaş. alnış. yaddaşd. 1.anormal. 

1.siqar. 1.diş. 1.dışraq. nərsənin təməlindən dışda qalan 

bölümü. 1.pürüz. çapaq. artıqmac. 1. çıxın. əğinc. 

1.tümsək. 1.bez. bezə. yumru. bükz. bükəz. quddə. ur. 1. 

çiban. 1. qabarıt. qabartı. tümsək. 1. qalxıntı. qaş.  

- girinti çıxıntı: diş diş. girinti. dəndən. 

- sivri, iti, dəlici, batıcı çıxıntı: tikən. dikən. tikan.  

- az çıxıntılı: alçaq qabartı. 
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- nərsənin uzunasına sərik, sürük çıxıntısı, qaşı: dilmə. 

diləm. 

- hörgükə oxşar tümsək, çıxıntı: hörgük. - yüksək yaylaları, 

hörgüyə oxşar dağlar qapatmış. 

çıqıntı çıxıntı. taqı. qat. basamaq. qademə. yarqıl. qədəmə. 

basamaq. pillə.  

çıqıntılı  çıxıntılı. 1. ərsək. dik. qovzaq. uca. düz. 1. tuqur. duqur. 

qabarıq. kambur. şiş. ur.  

çıqıntılı  çıxıntılı. 1.gompır < kampır. qoz. qozalaq. qoğzaq. 

tümsək. - girintili çıxıntılı: dəndənəli. dişli. - girintili çıxıntılı: 

diş diş. oyuq oyuq. 1.domalıc. tümsəkli. dirsəkli. qabarıtlı. 

qabartılı.  

- girintili çıxıntılı: ivli dişli. ( - təyər, qoğara, qovara kimi ivli 

dişli, girintili çıxıntılı nərsələrin yeyilib gedmiş, aşınmış, 

safalıb düzlənmiş durumu. qabaq. - qabaq təyər. - qabaq 

qoğara).  

- qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan: qarınlı. qarnapa. 

qarmap.  

- uzun, çıxıntılı olan burun: qaqart. qaqma.  

çıqıntılı çıxıntılı. çıltır. qabarıq. çıxıq.  
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çıqıntırmaq  çıxındırmaq. 1. qurtarmaq. sərbəst buraqmaq. 1. 

qaçırmaq. sərbəst bıraqmaq.  

çıqıq  çıxıq. 1. bertuk. pərtik. pərtük. qırıq. yerindən oynamış. 1. 

tayıv.  

- arxası çıxıq: beli bükük, büklü. qanbur. kanbur. kambur. 

tümsək. əğri. yumru. kəmrik. mühəddəb. - çox işləməkdən 

kambur olmuş. - orasında kamburu vardır. - duvar kambur 

vermiş.  

çıqıq  çıxıq. 1.çıxmış. - qol çıxığı. - çıxıq çuxuq: qalxıq engik. eniş 

çıxış eniş yoxuş. dalqa. 1.fırlaq. fırlaq, çıxıq, qabarıq duran. 

1. çıxıt. saçıq. seçik. dışıt. dışıq. savaq. sovuq. yarıq. 

yarpıq. ayrış. ayrıt. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. ayar. istisna.  

- dışarı doğru çıxıq, şişik: göpük. mühəddəb.  

- yekə, çıxıq göz qanqal göz.  

- əti bəğənilməyən, yalnız çıxıq, sınıqların üzərinə 

döşənən qara ətli balıq: qarabalıq.  

çıqıq çıxıq. çıltır. çıxıntılı. qabarıq.  

çıqıqçı  çıxıqçı. qırıqçı. sınıqçı. ötücü. otucu.  

çıqıqçı  çıxıqçı. sınıqçı. ütükçü.  

çıqıqçılıq  çıxıqçılıq. qırıqçılıq. sınıqçılıq.  
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çıqıqsız  çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız. savaqsız. sovuqsuz. 

saçıqsız. seçiksiz. yarıqsız. yarpıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. 

ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

çıqır çıqır  taxıla qarışmış daş çanqıl. bu çanqılların diş altında 

qalaraq, çıxaran səs.  

çıqır  cığır. 1. çaqır. çılqa. bax > çıqrı. daryol. kiçikyol. 

qırlardaki kiçik yol. 1. su dolabı. incə yol. 1. > səfir. fışqa. 

islıq. 1. yenilik. yolaq.  

çıqır  çığır. 1.çığın, şəpənin, bəhmənin qar üstündə açdığı iz, 

yol. 1. təriqət. yol. yöntəm. islub. 1. topraqda atdımların 

izi ilə açdlğl yol. 1. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. çara. 

çarə. şəfa.  

- cığır açmaq: yol açmaq.  

- cığırından şıxmaq: yolundan sapmaq.  

çıqırıq  çığrıq. 1. cəhrə hallacı. dövərə. kiçik dolab. quyu dolabı. 

1. xərrat. - çıqırıqçı çarxı: dartura.  

çıqırıqçılıq  xərratlıq.  

çıqırışmaq çığırışmaq. sarnaşmaq. ağlaşmaq. bağırışmaq.  
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çıqırlamaq  1. çığırlamaq. cığır açmaq. cığır açmağa yönəlmək. 

qarda ayağıyla yol açmaq. 1. şığırlamaq. > səfir çalmaq. 

fışqa çalmaq. islıq. çalmaq.  

çıqırlanmaq  çığırlar oluşmaq.  

çıqırma  çığırma. çağırma. çığlıt. bağırma.  

çıqırmaq  çığırmaq. 1. (< metatez > qıcırmaq.) (< ( ı < > a ) > çağırmaq). 

qığırmaq. oxunmaq. ündəmək. çığnamaq. guruldamaq. 

gürüldəmək. guruldamaq. 1. çağarmaq. - yart çığır: bərk 

qıcır. 1. çıxarmaq. meydana qoymaq. ifşa edmək. - bu 

oğurluğu çığırmaq gərək.  

çıqırmaq  çığırmaq. çığılıq qoparmaq bozlamaq.  

çıqırmaq çığırmaq. sarnamaq. ağlamaq. yay qara qoparmaq.  

çıqırqan  çığırqan. çığırtqan. çağırqan. çağırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. 

gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

çıqırqu  çığırqu. çığırtı. gurultu. vəlvələ.  
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çıqırsız  çıxırsız. acınacaq. buncağız. düzəsiz. onarsız. onursuz. 

olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. zavallı. tabsız. 

dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. damarsız. güvənilməz. aylaq. gücsüz. 

yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. 

qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. 

yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız.  

çıqırt  1. kilit dili. 1. çatırtı. çıtırtı. xışırtı.  

- çıqırt tükrəvüç: çəngəlli iğnə.  

çıqırtamaq çıqırdamaq. qıcırdamaq. taqırdamaq.  

çıqırtan  çığırtan.yardaqçı. quşqurtan. qışqırtan. mühərrik. - el 

yardaqçı: müşəvvişi əzhani imumi.  

çıqırtatmaq  çığırdatmaq. 1. qığırdatmaq. xarça xarç edmək (eləmək). 

1. qıcırdatmaq. taqırdatmaq.  

çıqırtavuq çıqırdavuq. taqırdavuq.  

çıqırtı  çığıtı. < metatez > qıcırtı.  

çıqırtı çığırtı. 1. qadaqa. bağırışma. qıçırıq. hayqırış. 1. sarnav. 

bağırış. fəğan.  

- çığırtı edmək:. qadaqamaq. bağırışmaq.  

çıqırtılı  çığırtılı. açıq. aşqar. ələni.  
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çıqırtma  çığırtma. incə səsli düdük çeşidi.  

çıqırtmaçılıq  - çığırtma, quşqurtmaçılıq: yardaqçılıq. təhrik edmə. - el 

yardaqçılığı: təşvişi əzhani imumi.  

çıqırtmal  şığırtmallı. düdük.  

çıqırtmaq  çığırtmaq. 1. oxundurmaq. qığırtmaq. carlatmaq. 

səslətmək. qırğırtmaq. qığırtmaq. 1. üngətmək. 

öngətmək. bağırtmaq.  

çıqırtmaq  çığırtmaq. çağırtmaq. çığırtmaq. çığlatmaq. bozlatmaq. 

bağırtmaq.  

çıqırtqan  çığırtqan. çığırqan. çağırqan. çağırtqan. 1.çağıran. 

bağıran. bağırtqan. carlayan. təbliğçi. 1.üzsüz. qaraçı. 

utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. arsız.1. 

yayquracı. yayqaracı. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. 

gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. 

gürləyən. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

çıqış giriş  çıxış giriş. ağız.  
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çıqış  çığış. çağaş. çağış. çağıştı. çığıştı. qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

çıqış  çıxış. 1. ası. qazanc. fayda. - bu işdə çıxış yox. 1. çıxış. 

qırış. bitiş. son. 1. yoqa. yoğa. qalxış. siud. - çıxışlı enişli. 

büqtir. 1. həqq. 1. həcm. 1. başac. başlama. giriş. 1. ör. 

ür. örə. örüş. yokuş. götəriv. 1. gün üzü görmək. 

hərəkətə gəlmək. göstəriş. xiruc. zihur. - bu topraqda islam 

dininin çıxışı. 1. çıxma. nümayiş. proqram. - telvizya 

çıxışları. 1. çarə. yol. 1. qılıq. rəftar. - oğlan bu ne cıxışdı, 

heç cürə ağla sığmır. 1. sənəd. bəlgə kağızı. diplom. 

qəbalə. (bir işi qurtarmağı bitirməyi. bir durumun olduğunu 

göstərən kağız). 1. dərman. bağım. otama. çara. çözüm. 

im. yardım. umar. ilac. tədavi. 1. catat. burqa. qutra. 

qurtuluş. nəcat. 1. yoxuş.  

çıqış  çıxış. 1. hərəkət. depər. 1. yoxuş. 1. bərnamə. 1. çıxar 

yol. çara. - çıxış yolu, qapısı: qurtuluş, nəcat yolu. 1. 

almaşıq. alternativ. seçim. seçənək. 1.başlayış. başlama. 
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1.başlanğıc. depərt. 1.tiras. diras. duras (< dirimək: 

dirəmək. dikəmək. tikmək. durmaq. ). yuxar. yoxuş. 

yüksək. uca. 1. çıxma. çıxıt. çıxım. sapma. sapım. sapıt. 

sapış. 1. çıxma. yollanma. yollanış. yeriş. - çıxışa, yerişə 

keçmək: hərəkətə keçmək. 1. yazış. gəliş. - girişi çıxş 

bəlgəsi: bərgi tərəddüd. - başlama, çıxış yeri: baş. - yol başı. 

- eniş çıxış: eniş yoxuş. çıxıq çuxuq. qalxıq engik. dalqa. - 

çıxış yolu: çözüm. - düşünülən yolların heç biri çözüm, 

çıxış yolu sağlamamaq, düzəltməmək: doluya qoyursan 

alamır, boş qoyursan, dolamır. 

- itiliyi, çıxışı, dikliyi, sarplığı, az olan: yüngül. - yüngül 

yoxuş. - yüngül kişi. - yüngül davranış.  

- enişli çıxışlı: enişli yoxuşlu. - eniş çıxış: atartutar. 

əngəbəli engəbeli.  

- başlama, çıxış yeri: baş. - yol başı.  

çıqışılmaz  çıxışılmaz. çağışılmaz. anlaşılmaz. keçinilməz. barışılmaz.  

çıqışınmaq  çıxışınmaq. sıxışınrmaq. qaqalanmaq. dimdiklənmək. 

azarlanmaq. incinmək. toxunulmaq.  

çıqışlı  çıxışlı. 1. diplomə. lisans. - hançı fakultə çıxışlısız. 1. 

sənəd. - yer çıxışı: yer qəbaləsi. 1. bir nəsnəyə, yerə, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bağlılığı göstərir. - dən olan. - təbriz çıxışlı: təbrizdən. 

təbrizdən olan. yerli. köklü. mənşəli. - türk çıxışlı. - iran 

devlət çıxışlısı. 1. yetərli. kafi. - yaxcı yaşama, çıxışlı pul 

gərəkdir.  

çıqışlı  çıxışlı. 1. izinli. ruxsətli. 1. yetgili. səlahiyyəli. 1. karnamə. 

bir öğrətim quruluşun bitirmə tapısı, sənədi. kağazı. - bir 

kilasın çıxışlılar bayramı.1.izinli. ruxsətli.  

çıqışma  1. çıxışma. vəriş. veriş. paylama. tə'ziz. 1. qaxınc. azar. 

sərzəniş.  

çıqışmaq  çıxışmaq. 1. azarlamaq. sıxışdırmaq. paylamaq. sərt 

söyləmək. 1. yetişmək. - parası çıxışdı.  

çıqışmaq  çıxışmaq. 1. yüksəlişmək. ağışmaq. ağlışmaq. alğışmaq. 

çıxmaqda yardım,. 1. qızmaq. sərtəlmək. sərt söz 

söyləmək - sarılmaq. sərmək. sarmaq. 1. çağışmaq. 1. 

keçişmək. keçinmək. ötüşmək. anlaşılmaq. 1. görmək. 

yetmək. kafi olmaq: onu almağa pulum çıxışar. 1. 

sığışmaq. yığışmaq. tıxışmaq. 1. çıxış edmək. çıxarmaq. 

qazanmaq. 1. çıxışmaq. icəşmək. yürümək. - ona yürümə. 

1. qaxınclamaq. azarlamaq. sərzəniş edmək.  
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çıqışqımaq  çıxışqımaq. əritmək. bitirmək. sonuclamaq. 

tamamlamaq. sonətmək ( < sona ərdirmək). tükətmək. 

yoxatmaq. yox edmək. süpürtmək. - sorunu ərit qutar. - 

sözüvü ərit: aç.  

çıqıştı  çığıştı. çağıştı. çağaş. çağış. çığış. qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. qığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

çıqıştımaq  çıxışdımaq.çıxışqımaq. 1. yetiştirmək. 1.tamamlamaq. 

bitirmək.  

çıqıştırmaq  çıxışdırmaq. sıxışdırmaq. azarlamaq. qaqalamaq. 

incitmək. toxunmaq.  

çıqıştırmaq çıqışdırmaq. çıxışdırmaq. çağışdırmaq. sıxışdırmaq. 

barışdırmaq.  

çıqıt  çığıt. çiğit. 1. çəğdək. çəkirdək. 1. pambıq çəkirdəği. 1. 

bənək. ləkə. xal. çil. 1. nudqə. çil. 

çıqıt  çığıt. çiyit.  
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çıqıt  çıxıt. 1.çıxıq. saçıq. seçik. dışıt. dışıq. savaq. sovuq. 

yarıq. yarpıq. ayrış. ayrıt. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. ayar. 

istisna. 1. çıxma. çıxış. çıxım. sapma. sapım. sapıt. sapış.  

çıqıtlamaq  çıxıtlamaq. çıtdamaq.  

çıqıtma  çığıtma. ( < çiğit: çəkirdək) üz gözü (xuruşu) içinə 

qarışılmış süzmə pilov. düğünün içində. xuruşun çigit 

çigit, düğün düğün görünməsindən bu adı almış.  

çıqıtsız  çıxıtsız. çıxıqsız. dışıtsız. dışıqsız. savaqsız. sovuqsuz. 

saçıqsız. seçiksiz. yarıqsız. yarpıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. 

ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. ayrıcasız. 

müstəsnasız. istisnasız.  

çıqıvermək  çıxıvermək. birdən çıxmaq.  

çıqız  çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. 1. qırt. xam. olmamış. 

incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. 

aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. 

yarpanmamış. yıpanmamış. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ 

soru. - çiğ ət. - çiğ öğə. 1. açılmamış, irinli yara.  

çıqlamaq  1. çatlamaq. çiqqəmək. - ürəyim çiqqədi: ödüm qopdu. 1. 

çıq çıq, boğum boğum edmək. - qamışı çığla. - bu odunu 

çıqla. 1. türk arşını ilə ölçmək.  
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çıqlanmaq  ölçülmək. - çıqlatmaq uzunluq ölçtürmək.  

çıqlatmaq  çığlatmaq. çıqqıldatmaq. şıqqıldatmaq.  

çıqlava  çılqava ( < çıq. çuq: bağlı). tülkü. kələkbaz. qursaq.  

çıqlə  çığlə. örəng. ağ.  

çıqlı  1. əkimin dörd oniki arasındaki günlər. 1. gizli. ( < çıq: 

düğün. bükülü). gizlisi olan. müəmmalı. rəmzli. dəkli. 

dəngli. çıxmazın. açmazın. taprıl.  

çıqlıca  şığlıca. ( < şığırmaq). düdük.  

çıqlım  çılım ( < çiq. çuq. tuq). hoqqa.  

çıqlın  çılqın. çalqın. dolub daşan. dəli. divanə.  

çıqlıq  1. çaqlıq. bağırtı. fəryad. 1. çığlıq. yağınlık. ığanlıq. 

nəmişlik. 1. çığlıq. yayqara. hay küy. vaveyla.  

çıqlıq  çığlıq. cığan. gurultu. gürültü. bağırtı. bağırma. bağırtı. 

nə'rə.  

çıqlıqa  çığlığa. - çığlıt çığlığa: iti bağırmalarla.  

çıqlıqçı  çığlıqçı. oxşayan. yaslarda ağlayıb, çığıraraq meydan 

qızışdıran.  

çıqlış  çılış. ( < çiq. çuq. tuq). 1. ildik. toğanaq. 1. toğanaq. 

patava.  

çıqlış  çıylış. yığılış. konqrə. toplantı. qurultay.  
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çıqlıt  çığlıt. çığırma. çağırma. bağırma.  

- çığlıt atmaq: incə səslə bağırmaq.  

- çığlıt çığlığa: iti bağırmalarla.  

çıqlu  çılqu. çalqu. quşların boyununa taxılan boyunluq. 

qulladə.  

çıqma  çıxma. 1. çıxım. 1.açma. açım. haşiyə. 1.təfriq.1. çıxış. 

yollanma. yollanış. yeriş. - çıxışa, yerişə keçmək: hərəkətə 

keçmək. 1. çıxıt. çıxış. çıxım. sapma. sapım. sapıt. sapış. 

1. dışqab. taxca. sərgən. qaş. rəf. (# gömmə dolab, dilab 

qaytarma taxası. işqaf. 1. görünmə. bəlirmə. açılma. 

1.çıqma. < sikmə. çikmə. (< çiq. tuq). 1. həlqə. 1. kəmənd. 

1. (olduğundan) dönmə. azma. irtidad. mürtəd, kafər, 

gavur olma.1. soyunmalığa dönərkən örtülən hovlu. 1. 

yapının dışarı doğru, eyvana tay, çıxmış bölümü. 1. 

yazıların qırağında yazılan içaçmalar, açıqlamalar, 

məşruhat. 1. bitmə. bəlirmə. - gözümə bitməyin birdə, 

yanmış arzılar. 1. çıxıntı. yazı qırağında artırılan yazılar. 

1. bir çevrədən, işdən dışarı keçmək. ayrılmaq. 

daşınmaq. - işdən çıxdı. 1. oluşmaq. olmaq. başlamaq. 

gerçəklənmək. ulaşmaq. yetişmək. bitmək. - bir yenilik 
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çıxdı. - taxıl çıxdı. 1. doğmaq. sıyrılmaq. - ay çıxdı. 1. 

keçmək. sona ərmək. - bu ayda çıxdı. 1. yayılmaq. 

dağılmaq. pəxş olmaq. - dediqodular çıxdı. 

- günün çıxması: gün ağarması. 

çıqma  çıxma. 1. hamamdan çıxanda geyinilən yer. 1. yapılarda 

olan dirsəmlər: balkon. eyvan kimi. 1. ərişmək. çatmaq. - 

bu iş hara çıxacaq. 1. vaz geçmək. göz yummaq. - bu 

işdən çıx. 1. (türmədən) boşumaq. ayrılmaq. azatmaq. 

kəsmək. ayιrmaq. sökülmək. qopmaq. yırtılmaq. 1. 

dardarmaq. ilərləmək. dimik durmaq. daşmaq. dardıyış. 

1. bir nərsəyə yerə doğru yollanmaq. çatmaq istəmək: 

təbridən baqıya çıxdıq. 1. bir yerin içindən dışarı çıxmaq: 

yerdən bulaxlar çıxar. 1. yüksəlmək. - (üsdə) çıx bir bax 

gör. 1. bir nəsnənin gün üzü görməyi. oluşması. - kitablar 

çıxdı. 1. çıxış. nümayiş. proqram: telvizya çıxışları. 1. 

çıxıntı. çıxıntı. səfənin qırağında qoyulan yazılar. yaddaş. 

not. 1. mübhəm. qünq. qumuruq. kömürtük. gümürtük. 

qapalι. bəlirsiz. qarmaşıq. bulanıq. alasarmık. örtlü. 

gənğ. 1. yaddaş. 1. çığmalanmış. özət. 1. görünmə. 
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zihur. - yeni çıxma: no zihur.  

- dağın çıxması, yoxuşu: alıç. alçı. 

çıqma  çıxma. yanaq. aşıl. 1. haşiyə. nərsənin işləndiyi çəkdən, 

çevrədən yana, dışa aşan bölümü. 1. alnaş. alnış. not. 

yaddaşd. 1. oxuya, okula (mədrəsiyə) yaraqış, hazırlıq 

üçün qurulan gənəl dərslik. başdövür. pişdovrə. 

1.öğrətim. əkitim. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. bəslək. 

barvarış. pərvəriş. becəriş. əğitim. öğrəti. öğrətim. aşıl. 

yanaq. çıxma. bəslək. sayqıt. tərbiyə. yetiştirmə. 

yetiştiriş. alışdırış. tə'lim. 1. ilk okul. baştalqıç oxu. ilk 

öğrətim. dəbistan. 1. iş öğrəşmə dövrəsi.  

- yalan çıxma: yan çalma. - arvad yuxusu yan çalar.  

- yolçuluğu, yola çıxması gərəkmək: yol görünmək yolçu, 

yola çıxmalı olmaq. 

çıqmalanmış  çığmalanmış. ) özət ) çığma: mübhəm.  

çıqmalı  çıxmalı.aşılı. haşiyəli. yanaqlı.  

çıqmama  - könüldən çıxmama: anırmaq. unutamama.  

çıqmamaq  çıxmamaq.ələnmək. tökülmək. düşümək. düşürülmək. 

seçilməmək.  

- sav çıxmamaq: xəbər gəlməmək.  
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çıqmamış  çıxmamış. bakirə. bağlı. açılmamış. qızoğlan.  

çıqmaq  - özündən çıxmaq: azıtmaq.  

çıqmaq  {çikmək}. {( ç < > s ) sıqmaq. }. {çıxmaq: ( açılmaq. # < > 

çiqmək: sıqmaq. yummaq. yımmaq. yığmaq. tıqımaq. 

pəncələmək. )} 1. ayrılmaq. - evdən çıxmaq. 1. yerimək. - 

çıxıb getdi. - çıx ged. al çıx. 1. doğmaq. - ay, gün, ulduz 

çıxanda. - hardan çıxdı bu söz. 1. meydana gəlmək, 

girmək. oluşmaq. görünmək. - ortaya çıxdı. - çıxıb durdu. - 

çıxa durdu: dayan görüm. - buğu çıxdı. - çiban çıxdı. 1. 

gedmək. atılmaq. - yaydan çıxan ox, ox dönməz. yaydan 

atılan. 1. ucalmaq. yüksəlmək. artmaq. qalxmaq. - ağaca 

çıx. - yuxarı çıx. - istilik əlliyə çıxdı. 1. dışarı çıxmaq. - 

yuvandan çıxalı. 1. qurtulmaq. keçmək. bu ay çıxdı. 1. 

dəğərləmək. qiymət vermək. 1. açılmaq. bəllənmək. - 

yalan çıxdı. 1. evlənmək. - ikinci dəfə ərə çıxdı: evləndi. 1. 

hazırlanmaq. dəmlənmək. çay çıxdı. yemək çıxdı. savaş 

çıxdı. 1. başlamaq. qoyulmaq. qurulmaq. - uşaqın dili 

çıxdı: danışmağa başladı. olmaq. - sözə çın: buyurun danışın. 

- yola çıxdılar. - yanqın çıxdı. 1. keçmək. girmək. düşmək. - 

əlimə çıxsa. 1. uzaqlaşmaq. ayrılmaq. - işdən çıxdı. - izdən 
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çıxmaq. - bu zibili çıxart. - əlimdən çıxmır. - fikrimdən çıxmır. 

1. üstələmək. öhdəsindən gəlmək. - yenmək. qalib gəlmək. 

- bu sorumdan çıxdı. bu dağdərədən çıxaram. 1. yaramaq. 

törəmək. - heç bir nərsə çıxmaz. - neçiyə çıxar. - çıxarlı: 

törəli. 1. etgiləmək. tə‟sir buraqmaq. - bu onu çıxar. od 

barıta çıxar. 1. çəkilmək. addımını geri atmaq. - qırağa çıx. 

ondan çıx. 1. cücərmək. bitmək. - əkdiyin dənələr çıxdı. 1. 

yetərli olmaq. yetişmək. bəs olmaq. - bu mənə çıxar. bu 

pul nəyə çıxar. 1. qaçmaq. yerindən oynamaq. - qolum 

çıxdı. 1. yönəlmək. - indi çıxdı. - işə çıxdı. - tanrıya çıxan 

yollar. 1. icra edmək. oynamaq. - kim çıxış edir. 1. 

qarşılaşmaq. 1. edmək. yapmaq. - bətər çıxdın. 1. 

daşınmaq. - burdan çoxdandı çıxıbdı. 1. gerçəkləşmək. - 

doğru yalanı çıxar. 1. enmək. - dənizdən quruya çıxdıq. 1. 

verilmək. - əmir çıxdı. 1. eşidilmək. duyulur olmaq. - səsi 

çıxdı. 1. ulaşmaq. çatmaq. - özgürlüyə çıxdı. 1. fışqırmaq. - 

su çıxır. 1. başarmaq. dolmaq. 1. görünmək. saxlanmamaq. 

gözükmək. - o qadın qayınlarına görünür. - o kimsəyə 

görünməz. 1. ucramaq. ucarmaq. uc vermək. fırlamaq. 

uğramaq. oyanmaq. qalxmaq. zihur edmək. - gözlərim 
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dışarı uğradı. - açığı çıxmaq: çatışmamazlıq üz vermək. - 

başa çıxmaq: qıvırmaq. bacarmaq. başarmaq. bəcərmək. - 

bunu qıvırdınsa, eşq olsun. - onuda qıvırarım. 1. butmaq. 

bitmək. cücərmək. üpərmək. (hər nəyin qalxıb çıxması. 

tükün çıxarmaq. ot cücərmək, çıxma). 1. yüksəlmək. ağmaq. 

1. daşıqmaq. tışıqmaq. 1. sıxmaq. çəkərək bağlamaq. 

çəkmək. dürəmək. çıqınlamaq. 1. nəmlənmək. 1. 

keçmək. ötmək. 1. çığmaq (ç < > y ) yığmaq. 1. doğmaq. 

sızmaq. - gün sızdı. 1. hörlənmək. örlənmək. orlanmaq. 

horlanmaq. 1. qudurmaq. dışarmaq. qalxmaq. 1. 

bəlirmək. yüksəlmək. 1. sıyrılmaq. sırqalmaq. 

qaçsınmaq. sızmaq.  

- ergə çıxmaq: ərə, qocaya varmaq.  

- eşikə çıq: tuvaletə gedmək. dışarı çıxmaq.  

- zorluqdan çıxmaq: əziyəttən qurtulmaq.  

- həyətə çıxmaq: əl suya yetirmək. gəzinmək. su tökməyə 

gedmək.  

- dalıb çıxmaq: ışıq, sönəcək olub genə parlamaq.  

- özündən çıxmış: azqın. qılıfı çatlaq.  
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çıqmaq  çıxmaq. 1. sökünmək. görünmək. açılmaq. zihur edmək. 

faş olmaq. 1. sapaqmaq. 1. ayırmaq. kəməltmək. 1. baş 

bağlamaq. başlanmaq. başaqlanmaq. - soğan başlandı. - 

yara başlandı. - başdan çıxmaq: azmaq. 1. bitmək. 

bəlirmək. 

- aradan çıxmaq. qalxmaq. həzf olmaq. rəf' olmaq. - özündən 

çıxma, kəndindən keçmə: cəzəbə. 

- başa çıxmaq: 1. üstün gəlmək. gücü yetmək. başarmaq. 

müvəffəq olmaq. 1. aşırı dərəcədə oxşanmaq, qırcanmaq, 

şımarmaq. 1. başa gürəşmək.  

- açıq çıxma: balkon. eyvan. ayvan. asma qat.  

- yola çıxma: gediş. əzimət. 

- üstünə çıxmaq: minilmək. - basqın çıxmaq: güclülüğünü 

göstərmək. - balığa çıxmaq: balığ ovuna gedmək. 

- qola çıxmaq: qaraqolun dincliyi qorumaq üçün dolaşması. 

- ağızdan çıxmaq, qaçıvermək: dildən sıçramaq. 

- başı altından çıxmaq: biri yönündən qurulmaq, 

pılanlanmaq.  

- bir qapıya çıxmaq: sonucu dəğişməmək.  

- bir yerə girmək, çıxmaq, qalxmaq geçmək. - başa keçdi. - 
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evə keçmədən vurulub düşdü. 

- doğru çıxmaq: doğrulanmaq. gerçəklənmək. gərçəklənmək.  

- yuxarı çıx: gəl. 

- əldən çıxmaq: geçmək. itinmək. - gəncliyim keçdi. 

- hamısı neçiyə çıxır: baxır. gəlir.  

- boş, kof çıxmaq: gözlənən, bəklənən, umulan əldə 

edilməmək.  

- cığırından çıxmaq: yolundan sapmaq. 

- cızığdan çıxmaq: sınırın aşmaq.  

- çivisi çıxmaq: düzəni, durmuşu pozulmuş, qalmamış.  

- cəhcənəyi çıxmaq: düzəni, durmuşu pozulmuş, qalmamış 

çivisi çıxmaq. 

- ortası çökmək, çıxmaq: bel vermək. əğilmək.  

- yenği (cini) təpəsinə çıxmaq: yenği tutmaq: dəlirmiş, 

sınırlanmaq.  

- yola çıxmaq: yolağmaq. səfərə gedmək. musafirət edmək. 

çıqmaq  çıxmaq. 1.fırlamaq. - dışarı fırlamaq, çıxmaq: hisli yeyincə 

eşiyə çıxmaq. 1.gəlmək. düşmək. dışlanmaq. qoyulmaq. 

qonulmaq. salınmaq. atılmaq. bıraxıb qoyunmaq. - 

böyrəyimdən daş düşüdü. 1.düzülmək. dizilmək. 

qoyulmaq. salınmaq. düşürülmək. - yola düzülmək. 1. 
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başlamaq. başlanmaq. başdanmaq. faş olmaq. baş 

vermək. 1. düşmək. ayrılmaq. - bizdən düşdü: bizdən 

ayrıldı. 1. enmək. yenmək. - üz versən başıva enər. 1. 

qopmaq. - savaş çıxmaq: qavqa qopmaq. 1. sanımdan 

çıxdı: yadımdan, xatirimdən, xətirimdən çıxdı.  

- eşiyə çıxmaq: saraydan eşik olan işlərlə uğraşmaq, 

görəvlənmək.  

- neçiyə çıxır: neçiyə gəlir, baxır.  

- yola düşmək.  

- duzağa düşmək.  

- dağa çıxmaq: baş qaldırmaq.  

- dumanı doğru çıxsın: sonu iyi olsun.  

- düzə çıxmaq: sıxıntıdan qurtulmaq. dincəlmək.  

- bir kitabı oxuyub çıxmaq, qutarmaq: başdan sona 

oxumaq. devirmək. - kitabı, iki gündə üç kərə devirdi, çıxdı.  

- doğru çıxmaq: düzlüyü anlaşılmaq.  

- dizə çıxmaq: pisliyin, kötülüyün çox artması.  

- eninə boyuna, salıb çıxma: təəmmül.  

- uzun düşündən sonra. 

- qarşı çıxmaq: dikəlmək.  
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- ordan sənə neçə çıxır: gəlir.  

- əldən çıxmaq: itinmək. qaçınmaq.  

- yöndən, yoldan çıxmaq, azmaq, sapmaq: yoldışmaq ( < 

yol + dış: eşik. xaric). yöndışmaq ( < yön + dış: eşik. xaric).  

- fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq: fırtmaq. qurtulmaq. 

- adı çıxmaq: 1. ünlü olmaq. 1. pis ün yapmaq.  

- ağır kötülük çıxmaq: qan olmaq.  

- aralarında söz çıxmaq: araları pozuşmaq, soğuşmaq, 

dəğmək. qaçqırmaq. qaşqırmaq.  

- arxaşları üzə çıxmaq: tellənmək. tel tel, tar tar dağılıb 

çözülmək. aşınmaq. ipliklənmək. lif lif olmaq.  

- dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək.  

- dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq: aşmaq: 

boy artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. aşıtmaq. 

azıtmaq. azırınmaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- gün çıxmaq: ağarmaq. 

- günə çıxmaq: açılmaq. açıqlanmaq. aydınılmaq.  

- içi dışına çıxmaq. içi bulanmaq: qarnı, ürəyi bulanmaq: içi 

qabarmaq.  

- içi dışına çıxmaq: qarnı, ürəyi bulanmaq. içi bulanmaq. içi 
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qabarmaq.  

- iki dişdən çıxmaq: söylənmək. ağızdan çıxmaq.  

- iş cığırından (cığrından) çıxmaq: amacından saparaq, 

düzətilməsi güc bir durum almaq.  

- iş çıxmaq: iş üstünə, başqa bir iş qalxmaq.  

- işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq: 1.işi, sorunu çözəbilmək. bir 

sorunu anlamaq, üstələmək, öhdəsindən gəlmək. - o belə 

işlərin içindən çıxar. 1. bir sorunu çözənməyib, kəsdirib 

atmaq. - işi yaş görüb içindən sıyrıldı. 1. bir işdən, konudan 

uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən 

çıxdı.  

- işdən çıxmaq: əldən düşmək. yarmazlamaq. qaqnıldamaq. 

qanğıldamaq.  

- önünə çıxmaq: qarşımaq. qarşamaq. qarşılamaq.  

- qabağına çıxmaq: uğurlamaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. 

qarşlamaq. - qonaqları qaştayamadıq.  

- qan başına çıxmaq: qan başına sıçramaq. sinirlənmək.  

- qarşı çıxmaq: dikəlmək.  

- yola çıxmaq: yola düzəlmək.  

- yola çıxmaq: yola qoyulmaq.  
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- yola çıxmaq: yolu tutmaq.  

- yoluna çıxmaq: 1. yolda qarşısına çıxmaq. 1. qarşılamağa 

gedmək. 

çıqmaq çıxmaq. - ortaya çıxmaq: cayarlaşmaq. yayarlaşmaq. 

doğmaq. təcəlli edmək.  

çıqmar  çıxmar. bacmar. çıxarlı. qıvrıq. qıvraq. başarlı. bacarlı. 

bəcərli.  

çıqmatmaq  çıxmatmaq. yaddaşlamaq. not götürmək. aşılıtmaq. 

yanaqlatmaq. yanığlatmaq. yanqalatmaq. yataqlatmaq.  

çıqmayan  - arvadının sözündən çıxmayan: qadın ağızlı. qarı ağızlı. 

arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: qadın ağız. qılıbıq. 

çıqmayan  - gündə çıxmayan, görünməyən: durmuşdışı. durmuşaşa. 

yaşamdışı. yaşamaşa. adi, mə'mul olmayan. 

çıqmaz  çıxmaz. 1. açılmaz. açılması güc. qarışıq durum. - 

çıxmaz ayın son günündə: bəlirsiz, gələcək çağda. olması 

olağan, mümkün olmayan çağda. 1. bünbəsd. 1. dibi bağlı 

yer, küçə. qapıt. bünbəst. 1.geçməz. keçməz. bünbəst. 1. 

yapıq. bünbəst. 1.ikiləm. güclük. quşqulu. işgilli. zorluq. 

1. girməz. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, çıxmaz 

(girməz) yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz (izsiz) 

yola, alınma (inanma). 
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- çıxmaz sokaq: girivə. 

- astarı var qızıldan, çivi çıxmaz qızıldan. 

- çıxar çıxmazını bilməmək yolun itirmək. ziyan nəfini 

bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.  

çıqmaz  çıxmaz: açmaz. 1. tapırın. tapmaca. giz. bilməcə. 1. 

rəmz. dək. dəng. çıx. 1. dönəməc. bünbəs. 1. boşuna. 

yersiz. düşünülməmiş. - bu çıxmaz sözlərivinən, bir yerə 

çıxmasan heç. 1. bünbəst. başı qapalı: qapalı baş. çıxmaz 

yol. geçməz. - çıxmaz yol: girəvə. girdəvə. bünbəst. - 

geçməz yollarda qalanlar.  

çıqmaz çıxmaz. - çıxmaz qalmaq: ilinmək. girlənmək. ilişmək. 

acizləmək. bəndə düşmək.  

çıqmazlanmaq  çıxmazlanmaq. bükəlmək. bükülüb qalmaq. acizləmək. 

qərq olmaq. qatışmaq. müztərib olmaq.  

çıqmır  çıpqır. çımraq. çımqır. çapqır. çalqır. çəmrək. kəmrək. 1. 

qıvraq. 1. qısa.  

- incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır.  

çıqmış  çıxmış. çıxıq. qalxmış. - dışarı doğru qalxmış, çıxmış: 

kalxlıq. qaqlıq. açlıq. eyvan. ayvan. balkon. - qol çıxığı.  

- işdən çıxmış: işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. 
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qaqlaq.  

- kəndindən keçmiş, çıxmış: geçgin. keçgin. bayqın. bihuş. 

mədhuş.  

- üzü gedmiş, astarı çıxmış: işlərin üsdü açılmış.  

- yeni çıxmış: çıxca. hadis.  

- yeni yumurtadan çıxmış qurbağa yavrusu: qaradığan.  

- yumurtadan yeni çıxmış qurbağa: qaşıqçı balığı.  

çıqmışa  - ölüyə həkim gedsin, can çıxmışa netsin (nə edsin): ölü 

üstünə otaçı, ola bilməz can açı. 

çıqmışqən  çıxmışkən. - gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır: gün 

yağmırı.  

çıqnam çıqnam  çığnam çığnam. çığıl çığıl. çağlaya çağlaya. - çığnam 

çığnam qayalardan çıxan su.  

çıqnamaq  çığnamaq. 1. çığırmaq. guruldamaq. gürüldəmək. 

guruldamaq. 1. çiğnəmək. boş, yumuşaq nərsəni 

tapdalayıb, ayağlayıb bərkitmək. - çiğnənmiş topraq: sarı 

topraqı döğüb, keçi qılı qatıb, təndir duvarı tikərlər.  

çıqnaq  çığnaq. çiğnaq. dirsək. bucaq. quşə.  

çıqol çıxol. çiqlik. çuxal. çulqa. ( < çiq. çuq. tuq). buxca. örtük.  

çıqqa  ( < çıq. tuq). 1. pipik. kakil. xoruzun tacı. bükülmüş 

dükülmüş, yığılmış nərsə. 1. çələng ( < çiqləng). tük bağı. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

kiçik tuq. - kiçik cıqqa. - uzun cıqqalı xoruz. - bəsdi, sənə 

çəkdiyim zəhmət, başıma çıqqa qoyacaqsın ha.  

çıqqılı  çığqılı. sıq < > qıs. cıqqıl (sınqıldivan). qırıqın qırıqı. 

düğünün oğuqu.  

çıqqın  ( < ciq). heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. 

toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. yükür. 

kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. əzəmət. 

şovkət.  

çıqqınlı  cığasın. ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. 

durşutlu. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. gördəli. 

hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. 

qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

çıqqırıq  çınqqırıq. çıq səsinin ən kiçiyi.  

çıqqış  bölümün bölümü. oğuq. odun xırdası. qırış. od 

yaxmaqda yaranan cırlıq, xırda qıraşa. ( > xeraşe (fars)).  

çıqquca  çıxınca.  

çıqqur  mütəcaviz. uruc.  
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çıqra  çıxra 1. > çehrə. çıxaq > çiçək. çəçək. üz. surət. 1. çiqrə. 

sıx, birbirinə girmiş çalı.  

çıqralıq  çıxralıq. çiqrəlik. sıx, birbirinə girmiş çalılıq.  

çıqramaq  çığırmaq. 1. qıcırdamaq. - qapı çıqrır, yağla çıqramasın. - 

dişlərivi çıqratma: qıcırdatma. 1. yuxusu qarışmaq. yuxusu 

qaçmaq. yuxusuz qalmaq. quşq olmaq. 1. çıqırdamaq. 

qıcırdamaq. - dişivi çıqratma. 1. sağnamaq: quş tərsini 

buraqmaq.  

çıqran  şığran. burqı. şeypur. buynuzdan düzəlmiş qab. şığımağa, 

düdük çalmağa, fışqa çalmaqa yarar.  

çıqraq  çığraq. yuxusuz. quşq. qarışıq.  

çıqraşmaq  qıcırdaşmaq. çıqırdaşmaq. səs küyləşmək.  

çıqratmaq  bax > çıqrıtmaq. qıcırdatmaq. qısırlatmaq. çığırdatmaq. 

qıjırdatmaq. (diş, qapı, qələm kimi nərsələr).  

çıqratqa  çavurtqa. çəkirgə. cırad.  

çıqravıl  > çətrəvil < ( < çıq: düğün). çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

işgillik. anlaşılması güc. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. 

pozqunluq.  

çıqravıllaşmaq  çətrəvilləşmək ( < çıq: düğün). işgilləşmək. çətinləşmək. 

anlaşılması güclənmək. qarışıqlaşmaq.  
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çıqrı  çığır. 1. çıqrıq. tıqrıq. ( < çıq. çuq. tuq: düğün. girdə). 

dəğirmən. çarx. cəhrə. dolap kimi nərsələrin çıqrığı. ip 

çıqrığı. hər türlü qərqərə, maqara, dəğrə. - göy çıqrısı: 

göy tıqrısı: çarxi fələk. göy dəğrəsi. - çıqrıqnı çevirən kim, 

çığrıqda devrilən kim. - bir tığrı (çığrı) sap. 1. cik. tünd. acı. - 

acı səs.  

çıqrılmaq  çığrılmaq. büzüşmək.  

çıqrılmaq  çığrılmaq. çağrılmaq.  

çıqrım  çığrım. çağrım. çığırmağın çata biləcək uzaqlığı, aralığı, 

məsafəsi.  

çıqrınlıq  sıxlıq. darlıq. qalınlıq. toxluq. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. 

qatlıq. qabalıq. qilzət.  

çıqrıq  çığrıq. ( ç < > t ). tıqrıq. təkər. ( < cuq. tuq). çıqrı. çığır. 

dolab. dilab. döndərmə. dolanan, dönər çarx, ki quyudan 

su almağa yarar. çəvgə. çəvirgə. çarx. (cəhrə: açan. 

bölən. boşaldan). bax > çərx. çığrı çevirmək: çarx aylamaq). 

sağız. sağya. dəzgah. 

çıqrıq  çığrıq. alaqarqa çeşiti.  
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çıqrıqçı  - çıqrıqçı qulağı: bir çeşit dəmir qələm.  

- çıqrıqçı, cəhrəçi dəzgahının kötüyü: beşmə. - dəlikli 

beşmə.  

çıqrış  çığrış. çiq. çiğ. qapalı, iti səs. uca səs. qıçqırş. bağrış. 

fəryad.  

çıqrışmaq  çığrışmaq. çağrışmaq. bağrışmaq. yayqaraşmaq. 

hayqırışmaq.  

çıqrışmaq 1. çığrışmaq. çığırmaq. carlamaq. çıxarmaq. ifşa edmək. 

1. çuqrışmaq. bərkişmək. sərtləşmək. (# çıfrışmaq. 

çıqrumaq. çıvrışmaq. yumşanmaq. gəvşəmək).  

çıqrıtmaq  çığrıtmaq. çıqratmaq ( < çıq. çuq). çiğnətmək. 1. kiçitmək. 

alçaltmaq. 1. basqın yapmaq. əzmək. zorlamaq. 1. əzib, 

döğüb, təpib, kiplətib bərkitmək. çiqlətmək. çiqinlətmək. 

düğümləmək. - o yeri çıqratdı: toprağı çiğnətdi. 1. işdə 

pişirmə, yetişdirmək. - çıqraq işçi. - uşağı işdə çığrıtdıq.  

çıqrumaq  çıvrışmaq. çıfrışmaq. yumşanmaq. gəvşəmək. (# 

çıqrışmaq: çuqrışmaq. bərkişmək. sərtləşmək).  

çıqsın  - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

çıqsın  - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın. (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  
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çıqşansı  çıxşansı. çıxşansı. naxışlı bir çin ipəklisi.  

çıqşılıq  çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq. savşılıq. sovşılıq. saçşılıq. 

seçşilik. ayratınlıq. ayratılıq. ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. 

ayırtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. 

müstəsnalıq. istisnalıq.  

çıqşılıt  çıxşılıt. bax > çıxşılıq.  

çıqşıq  çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. saçşıq. seçşik. savşıq. sovşıq. 

ayratın. ayratı. ayarlıq. ayrıt. ayırıt. arqıt. azqıt. yarqıl. 

yarpıq. alahı. müstəsnayi. istisnayi.  

çıqşıt  çıxşıt. bax > çıxşıq.  

çıqtamaq  çığdamaq. çiğitləmək. çənləmək. çinləmək. çilləmək. 

danğatmaq. danğlamaq. danlamaq. dənləmək. 

dənğləmək. ( < dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). 

qıcamlamaq. qırcamlamaq (< qırmaq). xallamaq. 

nuxdələmək.  

çıqtamaq çıqdamaq. cıdamaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti olan 

nərsə). 1. bağalanmaq. bağadurlanmaq. dayanmaq. 

daynaqlamaq. muqavimət edmək. 1. dözmək. sərinmək. 

səbr edmək.  

çıqtar  çıtraq. sıx. çox. bol. kip. - çıqtar el topulmuşdu alana.  
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çıqtaş çıqdaş. çıqçöyür. ( < çıq. çuq). 1. çopuq. çöpüq. düğünü 

açılmayan, daranmayan yun. 1. işdən çıxmış, qıraq 

qoyulmuş köhnə, nimdaş nərsə. - çıqdaş kişi. - çıqdaş 

paltar.  

çıqtı  çıqlı. ( < çək. çıq. çəkili: bağlı). mö'cüzə.  

çıqtı  çıxdı. ürün. məhsul. randıman. - girdi çıxdı: ayrıntılar. 

qarışıq yönlər. 

- örtük qaçdı, qaça çıxdı: taxqa düşdü, kəl göründü: qaçıları, 

qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar 

ortaya çıxdı. 

çıqtırım  çıxdırım. bax > çıxdırış.  

çıqtırımlı  çıxdırımlı. bax > çıxdırışlı.  

çıqtırış  çıxdırış. çıxdırım. saldırım. saldırış. altayma. altayım. 

altayıt. altayış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. 

düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. 

endirit. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. 

kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. 

kəmətim. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

çıqtırışlı  çıxdırışlı. çıxdırımlı. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. 

azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. indirimli. indirişli. indiritli. 

endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. 

düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. 

altayımlı. altayıtlı. altayışlı. saldırımlı. saldırışlı. təxfifli. 

tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

çıqtırmaq  çıxarmaq. - evdən çıqtır: evdən çıxart.  

çıqtırtmaq  çıxdırtmaq. indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. 

düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. 

kəmətmək. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, 

tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu ölçünü endirin. - könül 

endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır). - ona 

qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, 

buz olmaz.  

çıqturmaq 1. çıxartmaq. 1. ıslatmaq. ıslaq yerə qoymaq.  

çıquq  çığuk. çıqçıq. sərçə.  

çıquq  çıxuq. xəl'. səqt. artıq.  

çıqurtqa  çəkirtgə.  

çıqürqə  çıkürgə cıvırtqa.  
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çır  < > (yar. yır. car. çar. cır). cik. cuq. 1. yoğun, qəliz maya. 

yağ. iç yağı. - çırlı şorba. 1. var dövlət. çırlı: varlı, yaraqlı. 

- çırlı kişi.  

çır  cır. 1. iç yağı. 1. yağ. - ətin çırı: ətin yağı. çırlı can: yağlı 

can. - çırsız, yağsız aşıç. - bir çırlı aş gətirdilər. 

- çır çıranqı bolmaq: şişmək.  

- çırı bolğan:1. ağıllı. 1. dadlı.  

çıra  1. axındırıq. kiriggə. ciriggə. çıra. bir para ağaclardan 

çıxarılan sıvıq, yapışqan şirəli nərsə. 1. sıvıq, yapışqan 

nərsəli ağacların yağlı, çabıq yanan dalları.  

- çıra his verərək yanar: gül tikansız olmaz.  

çıra 1. tamızıq. qov. tutaş. yonqa kimi otu tutuşturmaya 

yarayan nəsnələr. 1. tutaraq. tutuşduruq. oto 

tutuşdurmağa özəl nərsə. qav. kav. kibrit.  

çıran  buzul.  

çıraq  çırağ. 1.çıxar. ışıq. 1.(bir ustanın qulluğunda olarkən iş 

öğrənən kimsə). şayırd. tilmiz. yardım. yardam. köməz. 

kömər. kömək çöməz. yamaq. tələbə. 1.yaraq. yardam. 

yardımçı. 1.yün çırpmaq ağacı, çubuğu. 

- əl çırağı: əl ışığı.  
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- yədək çırağı: güvən ışığı. azda olsa, ışıqlığ qaynağın 

sağlayan. 

- miz üstü, oxu çırağı: qana. çana.  

çıraq çırağ. ( ç < > y ) (yarıq > çarıq: ışıq). 1. yaxsılıq. yaxıt. ışıq. 

ışıt. çilçirə. çıraq (çilçirə: ağ dəmirdən qayrılır). - çıraqma: 

çırağdan. ışıq. lampa. 1. məş'əl. lampa. iliktriq. 1. buşqut. 

şagird. çöməz. öğrənci. əlik. şagird. kömək. tüşək. 

şagird. işçi. - çırağlığa tutmaq: tüşəkləmək. işçiliyə 

götürmək. istixdam edmək. xitmətə almaq. 

- yav çıraq: mum.  

- çıraq dartma: lamba fitili. 

- çırağ köynəyi: kağazdan, parçadan olub lampa köynəyi, 

örtüsü.  

- kor çırağ: kor ışıq: kor qəndil: çox əsrük: bərk kefli.  

çıraqçı  çırağçı.çəkməçi. ışıqçı. qaranlıqda ışıq, çırağ salıb yol 

göstərən kimsə.  

çıraqlıq  (bir ustanın qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. 

tilmizlik. yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. tələbəlik. 

(ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi. çöməzlik. 

köməklik. köməzlik. kömərlik.  
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çıraqman  çıraqma. çıraqba.  

çıraqqaz  < tıraqqaz < tıraqaz. tırkas. tırağac < tir + ağac. tırqaz. 

sürmə. sürgü. yoğun dirək.  

çıratan  yandırılmalı ot. yanıtlı.  

çırax  - çırax payası: umalmaq.  

çıray  < çıqay ( < çıq: qapaq. üz). 1. ( > çehrə (fars)). bəniz. üz. 

yüz. tös. sıray. önq. irənönq. menğiz. bet. bit. 1. əda..  

çıraylı  gözəl. yaxışıqlı. sevimli. gözəl. alaşa. yaraş. 

çırbat  çirbət. girbət. taraça. daraça. sərəcə. yetmə. yermə. 

yapıların üstündə bıraxılan düz dam, düzlük.  

çırça  1. gəmik.- tobuq çırça: diz qapağı gəmiği. - többe çırça: 

baş qapağı, gəmiği. 1. kiçik taxda kasa.  

çırçapba  1.ayağqabı. 1. hırpanı. çulsuz. baldırı çıplaq.  

çırçıplaq  çırılçıplaq.  

çırçır  1. kiçik bulaq, axar. 1. cırcır böcəyi. 1. gəvəzə. çalçın. 

düşük çənə. 1.çalxağı. çalxar. qoşqunara. pambıq qozası 

arıtlamaqda işlənilən böyük ələk. 

çırçıra  çirçirə. çıqılcım. qığılcım.  

çırıl  - çırıl çıplaq: doğma.  

çırılçıplaq  çıp yalıncaq. çısçıplaq. çırlaq çıplaq. yapyalıncaq.  
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çırılçıplaq  çırçıplaq. 1.anadan doğma. 1.daldalaşıq. 1.damdazalaq. 

dımdızlaq. bomboş. 

çırıltamaq çırıldamaq. cızıldamaq.  

çırım  çılğım. od qopuğu, uçuğu.  

- çırım edmək: kəstirmək. uyuqlamaq. şəkərləmə yapmaq.  

çırıtlaq  oraq quşi. çırıtlaq. ocaq çəkirgəsi.  

çırlama  yemək adı.  

çırlap  çığırmaq. sızlap.  

çırlaq (qara)  süsəri. qara çıkırtka.  

çırlaq çıplaq  çırılçıplaq. çıp yalıncaq. çısçıplaq.  

çırlı  cirli. 1. yağlı. 1. mürəffəh. varlı. halı vaxtı yerində.  

- çırlı kişi: varlı. zəngin kişi.  

- çırlı şorba: xaşlama suyundan çorba.  

çırmablamaq  çırmalamaq. bağlamaq. sarmaq.  

çırmalamaq  çıpqarmaq. çırmamaq. çəmrəmək. kəmrəmək. sıvamaq, 

siyirmək. çulqamaq. - qol qıçı sıvamaq, siyirmək.  

çırmalamaq  çıqralamaq. (1. < çıq. çiq). yığmaq. hörmək. sardırmaq. 

tutturmaq. çəmrəmək. cəmləmək. bitişdirmək. 1. sarmalamaq. 

sarımaq. dolamaq. (# sərmələmək: açmaq. yaymaq. uzaqa 

sürdürmək). 1. çırmablamaq. bağlamaq. sarmaq.  
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çırmalmaq  sarılmaq. dolanmaq.  

çırmamaq  ( < çıq. çiq. yığmaq: qarışıb, buruşub, dolaşıb yoğunlanmaq. 

iç içə olmaq). 1. dırmamaq. dırmaşmaq. dikətmək. 

qoğzamaq. çımramaq. burmaq. çərmətmək. çəmrəmək. 

sivirmək. daşımaq. çevirmək. yengini deşirmək: ətəyini 

daşırmaq. 1. çuqmamaq. ( < çıq. çuq. tuq). bükmək. 

yığmamaq. - çaquq çırmaşmaq: qamçı yığıb, büküb, 

bağlamaq. 1. kökləmək. yükləmək. yapışdırmaq. yığmaq. 

sarımaq. dolamaq. bağlamaq. 1. çarmamaq. çəmrəmək. 

bükmək. qətləmək. yığmaq. toxumaq.  

çırmamaq  1. sarmaq. dolamaq. 1. sarmaq. toplamaq. çəkmək. 

qaldırmaq. - saçıvı topla. - ətəyivi topla. 1. sığamaq. 

sıvamaq. sivirmək. yenğ, paça, ətək çevirmək, toplamaq. 

- qolların, bacaqların sığamaq. 1. tırmamaq. dırmamaq. 

sarmaq.  

çırmamaq  çıpqarmaq. çırmalamaq. çəmrəmək. kəmrəmək. 

sıvamaq, siyirmək. çulqamaq. - qol qıçı sıvamaq, 

siyirmək.  

çırmanmaq  sığanmaq. sıvanmaq. sivirinmək. yenğ, paça, ətək 

çevirmək, toplamaq, hazırlanmaq. - siz indidən sıvandız.  
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çırmanmaz  - astarlı üz, islanmaz, su görməyən, çırmanmaz.  

çırmaş  çırmaşıq. sarmaş. dolşaq. dolaşıq.  

çırmaşıq  ( ç < > d. < > dırmaşıq: dirsəlib, yuxarı qalaxan. \ sırmaşıq: 

sərməşik: sarmaşıq: sarmaşan: sərilib, yayılıb, dağılıb 

bürüyən). bürgək. piçək. dırmaşıq. dırmaşıq. bulaşıq. bulam 

bucar. burşaq. çulaşıq. dolaşıq. çılşırımlı. qınaltım.  

çırmaşıq  çırmaş. sarmaş. dolşaq. dolaşıq.  

çırmav  əngəl. qadağ. mane'.  

çırmavuq  sarılqan.  

çırmıq  ılıca. qapluca.  

çırnal  çalı.  

çırpa  qıvırcıq.  

- çırpa saç:qıvırcıq saç.  

- çırpa baş:qıvırcıq saçlı.  

- çırpa börk: qıvırcıq böyük qalpaq.  

çırpan  qarqan. qarqan. ( < qaqmaq: vurmaq). vuran.  

çırpı  {çarpı}. 1. qılıq. gediş. təhər. rəfdar. - çırpısı kimə çəkib. 

1. çalımdaş. oxşaş. dartım. məngiziş. 1. çalı çırpı. töküntü. 

qιrιntιlar. şüvlər. 1. çalqι. qιrιntιlardan edilən dəsdə. bağlı. 

süpürgə. 1. çıpırtı. alaşa. - çırpı yığıb odu yandırdıq. 1. çalı. 
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çalılıq. 1. çalı. cəcək. cacaq. xəşək. 1. çarpı. talqaq. 

dalğaq. örtük. uru. paltar. vurulan, örtülən, çarpılan 

nərsə. 1. vurqu. çapuq. çeynək. kəsik. qırıq. tikə ip. sap. 

tel.  

- çırpıla: çalılıq. sürgün. 

çırpı  1. çarpı. ülgü. köklək. ölçü. dəğərlik. - çırpıdan çıxmaq: 

ölçünü itirmək. - çırpıya gətirmək: yola qoymaq. 1. dal qırığı, 

parçası. - çırpı kimi: çix quru, düşük, zayıf. 1. yön. yan. 

doğru. istiqamət. 1. təxmin.1.hacib. elçiləri bir evə 

yerləşdirən görəvçi.  

- bir çırpıda, dəfədə: bir taxdada.  

- bir çırpıda: bir kərədə, dəfədə. bir əldə. ara vermədən.  

- bir çırpıda: düşünüb daşınmadan.  

- çalı çırpı: 1.ufaq təfəq. ufaq təpək. önəmsiz. əhmiyətsiz. 1. 

otsul bitgilər. 

- çalı çırpı: kərçöp. çərçöp.  

- çalı çırpıdan yapılmış, dərmə çatma koma, külbə: çur. çör. 

- çalı çırpı: ( - süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı 

çırpı: funda. kaval).  

- içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə kimi 
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işlənən topraq: kaval toprağı.  

- çalı çırpıdan yapılmış, düzənsiz koma, külbə: alaçıq. 

- çalı çırpıdan, axır, ağıl önünə yapılan sundurma: iğmə.  

çırpıcı  paltarı çırpı ilə çırparaq yuvan, ütüləyən.  

- çırpıcı toxmağı: toqac.  

- çırpıçı daşı: dəniz, çay içində, dalqaların çırpısı altında 

qalan daş. resiffırans. olub,.  

çırpıcı  paltarı çırpı ilə çırparaq yuvan.  

çırpıçtırmaq  çıbırtmaq. çırpışdırmaq. döğmək. çıbırtmaq.  

çırpıda  - bir çırpıda: bir soluqda. bir nəfəsdə. çapıcaq. qırpadaq. 

sürətlə.  

çırpılmaq  suya daldırıb çıxarılmaq.  

çırpılmış  qadaq. qadalaq. vurulmuş. vırqın.  

çırpınış  çabalayış.  

çırpınmaq  1. çabalanmaq. 1. çalınmaq. 1. çırpınıb durmaq. arxa 

üsdə yatıb iki yana çabalamaq: təpələnmək. 1. 

talbınmaq. dalbınmaq. batıb çıxmaq. qayğılanmaq. iztirab 

çəkmək. 1. təpinmə. əl ayağın yerə vurub sıçramaq. 1. 

təprəçləmək. çıplamaq. təprəşmək. iticə qızmaq. 1. 
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təvşinmək. tavşınmaq. çalışmaq. çaba göstərmək. 1. 

tıpırdamaq. tırpıldamaq. 

çırpınmaq  çarpınmaq. 1. çabalamaq. 1. suda dalqacıqlar oluşmaq. 

1. qanat çalmaq. 1.çabalanmaq. dəbələnmək. 

dəbərcələnmək. 1.çalbınmaq. dalbınmaq. 

çabalamaq.1.dalabımaq. 1.ələyaq vurmaq. çabalanmaq. 

1.uğranmaq. çalınmaq. soyulmaq. vurulmaq. 

1.dövünmək. dövüslənmək. hövüslənmək. hayıfsınmaq. 

üzünmək. acınmaq.  

çırpıntı  çarpıntı. 1.təpiş. ürək hopbası, oynaması. 1.dəniz 

dalqacıqları. 1.təpiş. çarpış. həyəcan. könül hopbası, 

oynaması. 1.ürək çalpırtısı. xələcan. su kütləsində 

oluşan dalqacıqlar. 1.çarpma. suyun çalxatısı. 1. təpişli, 

hopbaç, oynaq, titrək. xələcanlı.  

çırpıntı  təpsi. təbsi. ürək çıpması, qızışması.  

çırpış  çırpma. örsələmə. örsətiş. örsətim. qınama. qınayış. 

qınayım.  

çırpışmaq  çarpışmaq. 1. çapqaşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. qaqışmaq. apqışmaq. qapışmaq. 

qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. boğuşmaq. 
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bağquşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq. 1. didişmək. qırpalaşmaq. çəkişmək. 

icəşişmək. əzişmək. örsələşmək.  

çırpışmaq  çıprışmaq. 1. dalaşmaq. 1. çalbaşmaq. çatlaşmaq. 

çaqlaşmaq. dağallaşmaq. sərtləşmək. dirəşmək.  

çırpıştırmaq  çalpıştırmaq. çılpırştırmaq. 1. incə çubuqla, dəğənəqlə 

vurmaq. 1. rasgələ, tələsik əcələylə yapmaq. 1. 

şolatlamaq.  

çırpıştırmaq çırpışdırmaq. çıbırtmaq. çırpıçtırmaq.  

çırpma  çıpma. 1. parçanın qırağın qıvıraraq yapılan çapraz tikiş. 

1. çırpış. örsələmə. örsətiş. örsətim. qınama. qınayış. 

qınayım.  

- başa çırpma: başa vurma: başa qaqma: minnət.  

- əl çalma, çırpma: çapba. çapbaq. çəpik. alqış.  

çırpmaq  1. çarpmaq. yumuşaqca vurmaq. 1. yonmaq. yolmaq. 

soymaq. qırpmaq. lütdəmək. oğurlamaq. tırbanmaq. 

sırpmaq. 1. tapmaq. qaqmaq. taqmaq. təpmək. qınamaq. 1. 

toxumaq. silkmək. - ağac toxumaq.  
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- ayağlar (gilas) birbirinə çırpmaq: toqa. - toqalım!: 

toxuşduralım. 

çırpmaq  çıpmaq. 1. çalmaq. 1. nərsəni çabıq, sürəkli çalxalamaq, 

sallamaq, silkəmək. 1. yavaş, yumşaq, qısaca döğmək. 

1.(ürək) çarpmaq. 1.çapaqlamaq. sədmələmək. 1.çaptaq. 

- başına çırpmaq: qaxınclamaq. gözünə soxmaq. 1. 

döğmək.güpdəmək. güpsəmək. göpsəmək. 1. enmək. 

yenmək. saldırmaq. vurmaq. - sallan yumruqlar, gah 

ayağına, gah başına enirdi. - toxunaqlı yamanları, düz üzünün 

ortasına endirdi.  

- dal ba dal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

- tikicilərin, dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik 

deşik olmuş.  

- bir qılınan iyiliyi üzə çırpmaq: başa qaqmaq.  

- çalıb çırpmaq: oğurlayıb götürmək. 

- əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq: alqışlamaq. 

- gurultu ilə çırpmaq: guplamaq. güpləmək.  

çırptırmaq  çıptırmaq. çarptırmaq. çalptırmaq.  
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çırptırtmaq  çırpdırtmaq.silkətmək. silkitmək. silkələtmək. 

çubuqlatmaq.  

çırq  tikiş yeri.  

çırqamaq  1. ox atmaq, səptirmək. - boş günləri çırğalandıq, keçirdik. 

1. sevinc sürmək. sevişmək. bayram edmək. toylamaq. 

eyşi işrət edmək.  

çırqamış  çırğamış. sevinc. seviş. toy. şənlik. kürəng. bayram. 

bəzm. eyşi işrət.  

çırqanış  dad. zövq. həzz.  

çırqav  devanası. uzun boylu.  

çırqavlan  qoca, gücsüz, qartalmış at heyvan.  

çırqım  kötü. fəna. zayıf. gəlişməmiş.  

çırquv  gəlişməmiş. zayıf.  

çırquy  1. oq təmrəninin şişqincə olan yeri. 1. paltar quşağının 

keçəcəğl iki tərəfli köprücüq.  

çırsız  yağsız.  

çırt  1. çert. heç. 1. qarından yel çıxmağa dərlər.  

çırtaç  yırtaç. şantajçı.  

çırtan  qırtan. dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. yarıq. yarın. sübh. 

sabah. səhər.  
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çırtçapba  çırttaqa. hırpanı. çulsuz. yalınayaq. yalınyaxa.  

çırtı çırdı. çardaq. saçaq.  

- çırdı çıpçıq: sərçə.  

çırtıq  kərtik. cırıq. kəsik. yırtıq.  

çırtışmaq  yırtışmaq. dalaşmaq. savaşmaq. döğüşmək.  

çırtlanan  - əğləncəlik çırtlanan qabaq tuxumu: qabaq çərdəyi. qabaq 

çəkirdəyi. 

çırtlaq  qarqa.  

çırtma  1. cartma. pürüzlü. 1. çardaq.  

çırtmaq  çərtmək < kərtmək. ( < kər. kəs. kəsmək). vurmaq. 

çalmaq. cırmaq. çəntmək. çəntikləmək. kərtik açmaq. 

cızmaq. yırtmaq. kərtmək. bölmək. doğramaq. tarı 

çırtmaq. yaranı çırtmaq. göy çırtmaq. güllər çırtmış. 

paxlanı ıslat çırtlasın.  

- çırtmadan, soymaqdan çıxan nərsələr: kərtmə. 

çırtmaq  kavatmaq. kanatmaq. qacatmaq. - xaşxaş qozalağı, 

saqqız otu qanatmaq: bunları cızaraq şirəsinin axmasına yol 

açmaq. 

çırtta çırtda. heç.  

- mən oraya heç gedməmişdim: mən alayaqa çırtda barmaqan 
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edim.  

- çırtdanda: heç bir şəkildə.  

çırttaqa  çırtçapba. hırpanı. baldırçıplaq. çulsuz.  

çısçıplaq  çıp yalıncaq. çırılçıplaq. çırlaq çıplaq.  

çısıltamaq çısıldamaq. cızıldamaq.  

- çiy otunlar otda çısıldaydılar:yaş odunlar otda cızıldıyorlar.  

çışmaq  çişmək. şıçmaq. saçmaq. 1. açmaq. genişlətmək. 

şollatmaq. 1. qoğmaq. rədd edmək.  

çıt  1.incə, kiçik nərsənin qırılış səsi. - çıt çıxarmamaq: 

cınğırın çıxarmamaq. - çıt çıxması: səs olmasın. - çıt yox: 

tam səssiz.  

çıta  pərdi. sırıq kimi, incə, uzun kəsilmiş ağac. incə, uzun 

kəsilmiş ağac.uzun sırıq kimi kəsilmiş ağac. iki qanatlı 

qapılar örtüldükdə, aradakı cırığı tutmaq üçün, bir tayının 

eşik ağzına qoyulan incə təxdə. bini.  

çıtala  ( < çıtlama: yırtlama: açma).kərtələ > çətələ. kərtmə 

(kəsmə), cızma ilə qoyulan işarə.  

çıtam  cıdam. dözüm. tablaş. qatlanış. qatlanım. qatlanma. 

səbr. təhəmmül.  

çıtamaq  çıdamaq. dayanmaq. dözmək. qatlanmaq.  
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çıtamaq  çıtamaq. dayanmaq. dözmək. qatlanmaq.  

çıtamlı  çıdamlı. cıdamlı. qatlanışlı. qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. 

səbirli. təhəmmüllü.  

çıtamsız  çıdamsız. cıdamsız. qatlanışsız. qatlanımsız. dözümsüz. 

bitik. bıxıq. bıqqın. səbirsiz. təhəmmülsüz.  

çıtan  1.yeni çıtdayan, yetişən ağac. tingəc. tingic. 1. çağal. 

təbərzə. nobar. 1. gəncik. fidan. yeni yetmə.  

çıtanlamaq  1.yeni çıtdayan, yetişən ağaclar əkmək. tingəcləmək. 

tingicləmək. 1. çıtanlatmaq. çağallamaq. çağaltamaq. 

təbərzə, nobar yemiş yetiştirmək. 1. gəncikləmək. 

fidanlamaq. yeni yetməlik, cəvanlıq edmək. 1. 

çıtanlamaq. yeni çıtdayan, yetişən ağaclar əkmək. 

tingəcləmək. tingicləmək.  

çıtanlatmaq  çıtanlamaq. çağallamaq. çağaltamaq. təbərzə, nobar 

yemiş yetiştirmək.  

çıtanmaq  çıdanmaq. cıdanmaq. qatlanışmaq. qatlanmaq. dözmək. 

səbr, təhəmmül edmək.  

çıtaqan  çıdaqan. cıdamlı. dayanan.  

çıtaqan çıdaqan. çıtaqan. cıdamlı. dayanan.  

çıtar  çıdar. tutar. köstək (mal qaranın əl ayağına vurulur).  
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çıtarı  diba. ipək, pambıq telli qumaş.  

çıtarmaq çıdarmaq. dözmçək. səbr edmək. taqət gətirmək.  

çıtav çıdav. bax > cıdam.  

çıtavsız çıdavsız. daynaqsız. dözümsüz.  

çıtca  ət.  

- çıtca ərin: yıtca ərin. yırtıq dodaq. tavşan dodağı.  

çıtçıt  qapsın. qapsun. qopca. qoşbağ. qataq. qadaq. tutsun. 

iki tikəni birbirinə tutturan tikə.  

- çıtçıtlamaq: çıtçıtla tuddurmaq.  

çıtənək çıtənək. kiçik salkım. xuşə < kovşaq: bir nərsədən neçəsi 

bir yerə qovuşmağı. üzüm çitənəyi. üzüm qovşağı.  

çıtılqı  çalılıq. çallıq. orman. birbirinə girmiş ağaclıq.  

çıtım  düğün. ilmək.  

çıtıpıtı  incəcik, sevimlik qız cocuğu.  

çıtıq  (çatıq < çıtmaq: xalça toxumaq. tikmək. düğünləmək). 1. 

toxunmuş. qaşqabağın sallaq. - qaşını çıtma !. - çıtma. 

çatıq. kitmə. 1. dar, bük, sıx yer. 1. çit. çatıq. toxu. 

toxunmuş nərsə. parça.  

çıtıqan  çıtqan. tikənlı hər nə.  

çıtıqləmək  buşduqlamaq. biçtikləmək. parçalamaq.  
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çıtır  çıdır. at yarışı. çaparqa.  

çıtır çıdır. çıtır. at yarışı. çaparqa.  

çıtırım  bulaşlıq. çılşırım. qıtlıq. müşgül.  

çıtırpıtır  çıtırdayaraq.  

çıtırqu  şıdırğu: bir çeşit saz.  

çıtla  çətlə. kərti. kərəc. qırəç. hesab çubuğu. dilim dilim.  

çıtlama  çatlama. yarılma. qırılma. tuxumun açılması.  

- bir bitginin yanlarından cücərib çoxalması, dibindən, 

kökündən çıtlaması: qardaşlamaq.  

çıtlamaq  ( < yıtlamaq. yırtlamaq. yarlamaq.). çitləmək. 1.çatlamaq. 

yarılmaq. qırılmaq. tuxumun açılmaq.1. çavmaq. 

çağmaq, çaxmaq. - gün çıtlamaq.  

çıtlamaq  1. (ı < > a ) < > çatlamaq. çitləmək. tikmək. 

yoğunlaşdırmaq. artlamaq. artıqlamaq. 1. qart qurt 

ətmaq. 1. qandırmaq. çatlatmaq.  

çıtlambıc  - çıtlambıc quşu: qarabaş.  

çıtlatma  ip ucları verərək sezdirmə. simgə, işarə, imrə, ima ilə 

anlatma.  

çıtlatmaq  çatlatmaq. qırıqlamaq.  

çıtlayan  - barmağın çıtlayan yeri: barmaq məfsəli. qınaq. bənd.  
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çıtma  kitmə. çıtıq. çatıq.  

çıtmaq  1. tıqmaq. çatmaq. düğünləmək. toxumaq. tikmək. 

kitəmək. qovuşdurmaq. yoqmaq. yükləmək. 

kitməkləmək. xalça toxumaq. düğünləmək. - qaşların çıtdı 

< > çatdı. 1. qıtmaq. 1. çitləmək. qətmək. kədmək. qıtmaq. 

kərmək. kəsmək. kirtmək. qırtmaq. cızmaq.  

çıtmə  < kitmə. toxuma. tikmə.  

çıtmək  < çat. çatmaq. toxumaq. tikmək. qovuşdurmaq qaşların 

çıtdi. xalçaları çıt.  

çıtnəq çıtnək. 1. tüfəngin zamini. qapı dilinin qırıncəsi. 1. dırnağların 

izi (kitmə: çıtıq: çıtmaq: halı toxumaq. düğünləmək. 

qaşqabağın sallamaq. qaşını çıtma !).  

çıtqan  çıtıqan. tikənlı hər nə.  

çıtqı  kiçik doğraq nərsə, odun.  

çıtqırıltım  çıtqırıldım.1.anabalası. qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə. 

ərköğül. xanımoğlu. 1. yufa könül. çabıq qırılan. ürəyi 

incə, nazik. dəğmədüşər. 

çıtqırıltımlıq  çıtqırıldımlıq.ürəyi inciklik, naziklik. dəğmədüşərlik.  
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çıtqırımlıq  dəğmə düşərlik. tez incimlik. içləniklik. içlilik. içginlik. 

inciklik. icəklik. iciklik. duyqululuq. duyululuq. həssaslıq. 

həssasiyət.  

çıtraq  çıqtar. sıx. çox. bol. kip. - alma ağacı bu il çıtraq gətirmiş.  

çıttamaq  - yeni çıtdayan, yetişən ağac: çıtan. tingəc. tingic. 

çıttamaq  çıtdamaq.çıxıtlamaq.  

çıvılamaq  ağzına gələni danışmaq. saçmalamaq. səfehləmək.  

çıvıltamaq  cıvıldamaq. sufsamaq. sufşamaq. şuvşamaq. 

pıçıldamaq. fısıldamaq.  

çıvıt  çivit. boya. rəng.  

çıvqa  sığır buynuzu.  

çıvqar  1.yer sürməkdə qoş (cüt) öküz. 1.yer sürməkdə qoş 

öküzə, daşqa çəkən heyvanlara yardımçı olaraq qoşula 

heyvan.  

çıvqar  cütdə qoşuq öküz, qoşa qoşulan öküz.  

çıvqın  boran. alamat. almat. almatıq.  

çıvqın  qarla qarışıq yağmır.  

çıvrışmaq  çıqrumaq. çıfrışmaq. yumşanmaq. gəvşəmək. (# 

çıqrışmaq: çuqrışmaq. bərkişmək. sərtləşmək).  

çıyan  əğərəb.  
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çıybıtır çıybıdır. çıqbıdır. şişman. şişqo.  

çıylatmaq  çılatmaq. ıslatdırmaq. at tərlətmək. -.  

çıypıq  çalpıq. çıpıq. çapıq. çəpik. - çıypıq çalmaq: əl çalmaq.  

çızılqa  cırcıra. oraq böcəyi.  

çızmaq 1. cırmaq. yaralamaq. 1. cızmaq. sızmaq.  

- yan çızmaq: usulluca sıvışmaq.  

çızpız  cızbız. od üstə pişən kababın qoğruq səsi.  

çi  1. -çi: -saz: -becəryən. - kilidsaz: kilid becəryən. kilidçi. 1. 

ək. li. - izli: iz yapan. izi olan.  

çiban  ( q < > b ). çiqan. ( < çık. çıxmaq. çıbarmaq. \ < saçmaq. \ < 

tipan < təpən. ). 1. çubuqan. çıbıyan. şişik. qabarıq. qabar. 

ağac meyvəsi. 1. bitgən. bitiv. 1. çaçıravuq. saçıravuq. 

qabarcıq. 1. tumal. cıldaq. çildək. 1. göydürgi. düməl. 

çıpqan ( < çıq. çiq). qabarcıq. tüməl.  

- çiban zuğu, özü: üzək.  

- qoltuq altında çıxan çiban: köpək əmciyi: köpək məməsi.  

- taun çibanı: yanı qara: yanığ qara. yumrucuq.  

- üzdə çıxan bir çeşit çiban: yalama.  

- çox küyən yanar çiban çeşidi: od çibanı: göygil. küydərgi. 

göyükli.  
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- qurca çibanı: qaşıyıb qarışdırmaqdan azan çiban.  

- quzu çibanı: zərərsiz çiban çeşiti.  

- toyuqların tudduğu, öldürücü bir çiban: quyruq üzəri. 

quyruq üsti.  

- uşaqların başında çıxan çiban: suluq.  

- yumrı çiban: tomalan.  

- kor çiban. qabarcuq.  

çiban  çıxın. çıxam. çaqma. çaqmaca. döməl < tomalaq. tomal. 

qotur. özək. 

- çiban başı: çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni.  

- irinli, tutuşan (acışan) çiban: qaraqabarcıq.  

- qara çiban: qaraqabarcıq.  

- dərinə işləyən dolama, çiban, yara: ətyaran.  

- üzdə çıxan çiban çeşiti: gəlincik. 

- ağır çiban çeşiti: dolama. qarağbar. qaraqabar.  

- iriçiban: qaraçıxın.  

- qara çiban: qarayanı. yanıqara. qara yanığ. qarapəncə. 

qarataxın. qarataxma. qarayaxmaca. qaraqabarcıq. qarıma. 

qaragöyündürmə. qaragöndürmə. şarbon.  

- dildə çıxan çiban kimi kiçik şişlik: qaraqabarcıq.  
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- çiban çeşiti: qataq. qadaq. götəy. 

- qançibanı: irinli çiban.  

- qoltuqda çıxan çiban: qatıq.  

çibəq çibək. 1.atmaca türü bir avcı kuş. 1. çıbaq. çapaq. sıpaq. 

sabıq. çapıq. ıti. qırağu. ovçu. - çibək qarquy. yavay, ası, 

dəlicə doğan. atmacaya bənzər bir quş.  

çibi qans  az, seyrək ot.  

çibici  qırmızı bibər.  

çibin  - qarçibin: atsinəyi.  

çibin  çalar. çalan. köklə. it sinəyi. milçək. sivri sinək. mığmığ. 

sinək. milçək.  

- qaqıbal çibin: zərərlı arı.  

- bağırbaş çibin: qoxur çibin: sığır sinəği.  

sığır sinəği.  

- bal çibin: arı.  

- çibin avı: hörümcək ağı.  

- çibin ox: arının iğnəsi.  

- loqura çibin: at sinəği.  

- sarı çibin: eşək arısı.  
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- tırqan çibin: arı.  

- çibinini qatmaq: qızdırmaq. sınırlandırmaq.  

çibinləmək  qızmaq. öfgələnmək. çilədən çıxmaq.  

çibinlik  milçəklik.  

çibqan  ( q < > b ). çiqan. ağac meyvəsi.  

çibrə  kibrə. çöbrə. tilif. sıxılıb suyu, cirgəsi alınanadan son, 

qalan atığ.  

çiçə  çəçə. əmmə. xala. təyzə. 

çiçə  indi.  

çiçələ  yağsız, quru nərsə (ət).  

çiçələq  çiçələk.1. telvizyonun pəncərəsində oluşan ağlı qaralı 

saçıq ləkə. bərfək. 1. billurlaşmış gövdədə toz kimi 

oluşan durum. 

çiçəq  çiçək. (çəçək < çıxaq.) 1. xal. 1. ləkə. 1. üz. 1. çaşnı. 

çəşni. çəkni. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. 

sumaq. qoxuluq. iysilik. ota. kökot. göyot. kəkot. (< kök, 

göy + ot). qoxla. qoxula. islik. dadıq. dadlıq. baharat. 

ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.1. bir para nərsələri 

toz durumuna gətirilən özü. 1. abilə. - barıt, gügürt çiçəyi. - 

çiçəyi burnunda: çox yeni, taza, körpə. - çiçək bal: beçə bal. 
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- çiçək kimi: arın. baxımlı. təmiz. - çiçək yağı: sıvı, süzük, 

suyuq olub, zımışqa yağı.  

- düğünçiçəyi: giritlalası.  

- gözə qoxulu çiçək çeşiti: xanıməli. 

- bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.  

- arı bal alacağı çiçəyi bilir.  

- aslanağzı çiçəyi: danaburnu.  

- qır çiçəyi: çöl çiçəyi, gülü. 

- həlqə biçimində düzənlənmiş çiçək, dal: çələng. 

- qoyunlara çalıq (çiçək) aşısı (vaksən) yapmaq: 

çalıqlamaq. - kiçikbaş heyvanlarda, çiçək kəsəli: çalıq. 

qoyun uyuzu. 

- olqun başaqların çiçək tozu saçma bölümü: çalat. çənət. 

çanat. 

- paxla çiçəyi: açıq yaşıl.  

- bal alacağ çiçəyin bilmək, tanımaq: haradan qazan 

bəsliyəcəğini, sağlıyacağını bilmək.  

- ərkək çiçəklərdə olan kiçik çiçək tozu kisəsi: başçıq.  

- düğünçiçəyi: giritlalası. çox çeşitli, ağılı bir çiçək.  

- ayçiçəyi: günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 
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günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayqarac.  

- soğanlı, otsu, qır çiçəklərinə verilən gənəl ad: çiğdəm.  

- ağ çiçəkli, iti, bərk tikənli bir ot: qazan dələn.  

- çiçəkli, süslü kilim: qız kilimi.  

- kümə çiçəkli süs ağaccığı: qartopu. qartop. qartoqu. 

qartoq. 

- qabaq çiçəyi kimi açılmaq: utanqaçlıqdan, kişilikdən, 

bağlılıqdan çıxıb, sıyrılmış kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik 

göstərmək. noxdasın qırmaq. 

- qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi: qan otu.  

- qırmızı, sarı çiçəkli bitgi adı: qantamlası. 

- pambıq çiçəkli çalı türü: qar tikanı. 

- al çiçək çeşiti: gəlin dili.  

- yazda açan çiçək çeşiti: gəlindırnağı. gəlinsaçı. 

- gəlincik çiçəyi: gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. 

gülgülü. gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. 

- qayalıqda yetişən, al uclu, ulduz biçimli çiçək: türü. 

gəlinbarmağı.  

- qırmızı çiçək, gül türü: gəlinsırı. gəlinmumu.  

- yalavac çiçəyi: peyğəmbər gülü. göybaş. iri, göy çiçək çeşiti.  
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- bənəfşə, bənövşə çiçəyi: mor çiçəyi. qarabaş.  

- ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü: qaraqıyaq.  

- gəlincik çiçəyi, bitgisi: qaraqazancıq.  

- qıraqları qara çiçək basqılı nərsə: qaraqamal. qaraqəməl. 

qaraqələm. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl 

kağaz, yazı.  

- soğanın çiçəkdən sonrakı kiçik, qara tuxumu: qara 

tuxum. - baxcaya biraz qara tuxum əkdim.  

- güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti: qarçiçəyi.  

- qarçiçəyi: 1. ağca bardaq. 1. çiğdəm. həsrət, məxmur çiçəyi.  

- buz çiçəyi: bayram çiçəyi. qar dələn. qarı yarıb altından 

çıxan çiçək. bəhmən gülü.  

- düğünçiçəyi: qopuzcıq. qarpızcıq.  

- ətləs çiçəyi: kaktus.  

- qantılçiçəyi: xına çiçəyi.  

çiçəq çiçək. cacaq. çəçək. çıçaq. (saçaq. 1. < saçmış: açmış. 

çiqçək. 1 < çiq). gül. 1. tomurcuq. yumru olan nərsə. gül. 

gül, gül çiçəği. 1. < > sasaq. qoxuyan. 1. cici. cicik. 1. 

qoxulu bitgi: qoqqa qans. çiçək xəsdəliği. 

- çiçək adı: qartopu.  
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- çiçək çeşiti: durna qaqası.  

- ağ çiçək çeşiti: qar topu.  

- çiçək bəyi: çiçək qapacası.  

- çiçək pozuğu: çiçək xəstəliyindən üzi dəlik deşik olan. 

çopur.  

- gəlincik çiçəyi: qızalaq.  

- bir çeşit çiçək: qına çiçəyi.  

- çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək: qızalaq. çöl lalası. 

gəlincik.  

- çiçək adı: qardaş qanı.  

- yazda açan, gözəl qoxulu, mor bir çiçək: qara baş.  

- günüz açıb gecə qapanır çiçək: gündüz saça.  

- çiçəklənmək: çəçəklənmək. cacaqlanmaq. - çiçəklik: 

çəçəklik. cacaqlıq.  

- çiçək üzlü: qotur. çotur.  

- gün çiçəyi. güngül: güngülü. günəbaxan.  

- gəlincik çiçəyi: yaban lalə. çöl laləsi. qızalaq güli.  

- çiçək xəsdəliği: çaqqan avruv. qızmıq.  

- çiçəğin tac bölümü: kürən.  

- çiçək tapmaq: çiçək vurmaq: çiçək xəsdəliyinə 
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yaxalanmaq.  

- çiçək tablı: çiçək bozuğu. yüzündə izlər olan. - unutmaməni 

çiçəği: qökçiçək.  

çiçəqbiti  çiçək biti. yapraqbiti.  

çiçəqçi  çiçəkçi.1.gülçü. 1.pezəvəng. qurumsaq.  

çiçəqləmək çiçəkləmək. qülləmək.  

çiçəqlənmə  - ağıl olsaydı baş içində, arzular çiçəklənərdi daş içində.  

çiçəqlənmə çiçəklənmə. çaxım. çiçək açma.  

çiçəqli  çiçəkli. çəşnili. çəknili. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, 

göy + ot). qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. 

dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

- altın sarı çiçəkli tikanlı bitgi: qaraçalı. çalı tikanı.  

çiçəqliq  çiçəklik.1. güllük. güldan. 1. gülüstan. 

çiçəqliq çiçəklik. qoqqaziya. gülüstan.  

çiçəqpozuğu  çiçəkpozuğu. kəsəlindən qalan izlər. çopur. çağır.  

çiçəqqil  çiçəkgil. gül ağacı. - qaravaşdan xanım olmaz, 

çiçəkgildən, odun olmaz.  
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çiçəqsimə  k: çiçəksimək.1. çiçəğə bənzəmək. çiçək kimi olmaq. 1. 

billurlaşmış gövdədə toz kimi oluşan duruma gəlmək. 1. 

çopurlaşınmaq.  

çiçəqsiz  - şeh yerlərdə bitən çiçəksiz bitgilər: qara yosunları.  

çiçəy  - çiçəyi burnunda: təzə (yemiş).  

çiçi  çiçik. çiçək.  

çiçqın  sopa. çubuq.  

çifşənğ  əkşi. əkşimiş.  

çij  dəmir çivi. çiviləri ucu.  

çijtürmək  hayyan, yüktən bəlini çökərtmək.  

çil  {çil. çin}. {çil. çiqil ( < çiq. çuq. tuq)}. 1. mənək. bən. dən. 

iz. səki. səpgil. sağar. xal. - çil çil: dən dən. bən bən. 1. 

döyülmüş bədəndə olan qan çilləri. - qançil: qan ləkələri. 

1. qarışıq rəngli. - çal çil: dəğişik rəngdə olan. 1. dağ 

tavuğu. 1. parlayan. taza. yeni. acar. asrı. çiğ. 1. kül 

rəngi. külsıq. 1. qızqıldıraq. qızıllıraq. qızıla çalan. 1. bərə. 

döğük. iz. əzik. dağ. nişan. yarıq. - çil müyvə: zaylı yemiş. - 

çil nə: üzü saf olmayan. - paltara çil düşdü. 1. çirk. ləkə. 1. 

çoxluq bildirən sıfat ülgəci. 1. ək. çoxluğu, ağırlığı 

göstərən ək. - iğçil: çox xəstə. - tüpçil: tufan. ağır külək, yel. 
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1. düğün. xal. ləkə. qatlaq. qırıq. 1. tor. toratan, hörümcək 

toru. 1. tora düşən milçək. 1. hörümcək ağı. 1. səpqil.  

- bir çeşit çil quşu: boğırtlaq quşı. 

çil  1.dağ toyuqu. - çil yavrısı kimi dağılmaq: darma dağın 

olmaq. 1. bənək. xal. ləkə. - çil çil: xal xal. 1. parlaq. pırıl 

pırıl. yeni. - çilçırağ: çiliçıraq: çox parlayan. - çil akçə: çil, 

yeni para. 1.bənək. çığıt. çiğit. ləkə. xal. 1. nuxdə. 

- çil quşu: süsəri. hamam böcəği. 

çilbir  - kiçik yular, çilbir: güvüç yükün.  

çilçıraq  çiliçırağ. çox parlayan.  

çilçirə  çinçirə. dənər dənər, dan dan parıldayan. düğün düğün 

ışıq çiqləri. çıraq. - çıraq ağ dəmirdən qərilir.  

çilə  1. dərd. əzab. zəhmət. əziklik. koyuntu. göyüntü. üzüntü. 

üzgü. kədər. yas. yazıq. yazıqlanmaq. - çilə günlər: çətin 

günlər. 1. mürtaz. zahid. 1. yaya çəkilən ip. yay kirişi. 1. 

iplik büklümü qanqalı. sap bağı. kələfi. kələp. yumağ. 

bükülmüş iplik qanqalı. - çilə çəkmək: {1. sıxılmaq. 

dartılmaq. 1. mürtazlıq edmək. çiləsi dolmaq: sıxıntı devri 

bitmək. }. 1. çıxmaq. çibinləmək. qızmaq. öfgələnmək. 

saylanğan. yün çiləsi. - yün çiləsi: saylam. 1. yaş, şeh 
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nərsə. şeh kübrə. 

- çilə mıncaq: quş yumurtası böyüklüğündə göy rəngli 

boncuq, mıncıq.  

çilə  çillə. çiğlə. çilək ( < çiqlə: düğun). 1.çillə < çiqlə (< çiq). 

ağrı. dərd. incik. 1. zəhmət. əziyyət. məşəqqət. 1. 

büklüm. yuvar. yumar. yumaq. təkərlək. qanqal. - iplik 

çiləsi. 1.yumaq. 1. qanqal. kələp. kələf. 1.yumaq. - iplik 

çiləyi. 1.qayğı. qayığ. fikir.1. yay, kaman kirişi. yaya 

gərilən, çəkilib dartılan ip, qayış. - çilə çəkmək: çox sıxıntı 

çəkmək. - çilə çıxarmaq: çiləyə girmək. çilə doldurmaq. 

nərsiyə dözüb, çağı sürəsin tamamlamağa çalışmaq, 

bitirməsin bəkləmək. - çilədən çıxarmaq: aşırı dərcədə 

sınırlanmaq. - çiləsi bitmək: sıxıntılı günləri bitmək. - çiləyə 

girmək: sıxıntı dövrü başlamaq. 1.çiğlə. həlqə. alqa. 

biləkcə. biləzik. qanqal. kələp. kələf. 1.çilək. giley. 

yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. çapsı. çapsıc. çapsılanış. 

çapıslanış. sızlanış. şikayət.  

- çilə, çiğlə odası: çilöy. çiqev. çilləxana. qurna. dərvişlər, çillə 

tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda. hücrə. 
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- sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, çıxılmaz durum: qapanca. 

qapan.  

çiləçilik  mürtazlıq.  

çilələnmək  çiqlənmək. çilənmək. darıqmaq. darınmaq. darqınmaq. 

üzülmək. üzünmək. tasanmaq. tasalanmaq. qayğınmaq. 

qayğılanmaq. sıxınmaq. sıxılmaq. sıxışmaq.  

çilələnməmək  çilənməmək. çiqlənməmək. darqınmamaq darıxmamaq. 

darınmamaq. üzülməmək. üzünməmək. tasanmamaq. 

tasalanmamaq. qayğınmamaq. qayğılanmamaq. 

sıxınmamaq. sıxılmamaq. sıxışmamaq.  

çiləli  1.çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. sıxıntılı. toxalı. zəhmətli. 

1.üzüklü. üzüntülü. həsrətli. özəkli. özləmli. özləyən. 

özləkçi. muştaq. 

- qara çiləli: qara bağır: dərtli könül. üzüntülü yaşamlı olan.  

çiləli  çətin. zor. çiqiş. çiyiş. - çilə adam: çətin adam. - çiləli 

günlər.  

çiləmə  - qarın üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar 

qarçınladı. (qarçınladı: buz tutdu).  

çiləmək  ( çi < > su ). çılamaq. 1. sulamaq. ıslatmaq. batırmaq. 

nəmlətmək. - quru nərsəni suyla çilə ye. 1. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3670 

tomurcuqlanmaq. - ağaclar çiləyib. 1. çilgəmək. çilətmək. 

çiylətmək. çiğlətmək. ( < çiy. çiğ: şeh). yaşartmaq. 

ıslatmaq. sulamaq. ölləmək.  

çiləmək  1. (bülbül) ötmək. 1. çisəmək. çisimək. çisələmək. yağmır 

yağmaq, tozalamaq, səpmək.  

çilən  1. çiğ. jalə. 1. bir dağ çiçəği. 1. üyə. üzv. - çiləni:üyəsi.  

çilən  çilənti. çilək. - qaraçilən: qaraçilənti: qaraçilək: boğulmuş 

göydən, incə incə yağan yağmır.  

çilənmək  çiminmək. yaşlanmaq. sulanmaq. ıslanmaq. tərləmək.  

çilənmək  çiqlənmək. çilələnmək. 1. darıqmaq. darınmaq. 

darqınmaq. üzülmək. üzünmək. tasanmaq. tasalanmaq. 

qayğınmaq. qayğılanmaq. sıxınmaq. sıxılmaq. sıxışmaq. 

1. gileylənmək. sızlanmaq. yaxınmaq. çapsılanmaq. 

çapıslanmaq. çapsılmaq. qamsılmaq. şikayətlənmək.  

çilənməmək  çiqlənməmək. çilələnməmək. darqınmamaq 

darıxmamaq. darınmamaq. üzülməmək. üzünməmək. 

tasanmamaq. tasalanmamaq. qayğınmamaq. 

qayğılanmamaq. sıxınmamaq. sıxılmamaq. sıxışmamaq.  

çilənqən çiləngən. yaş. islanmış. islaq. sulanmış. çiləngən kirəç: 

sulanmış kirəç.  
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çilənti  1. yumşaq yağan yağmır. sərpinti. 1. çiğ, jalə.  

çilənti  çilən. çilək. çisənti. sisənti. çisə. toznanaq yağmır.  

- qaraçilən: qaraçilənti: qaraçilək: boğulmuş göydən, incə 

incə yağan yağmır.  

çiləq  çilək. çilə. çiğək. 1.qum. 1. giley. yaxınış. yaxış. yaxıt. 

yaxıc. çapsı. çapsıc. çapsılanış. çapıslanış. sızlanış. 

şikayət. 1. qanı. qayğı. qayığ. fikir. müsibət. təprəm. 

sarsıntı. - ağac çiləyi: böğürtgən. tümşək > təmeşg. 

1.çiyələk. 1. çilən. çilənti. çisənti. sisənti. çisə. toznanaq 

yağmır. - qaraçilən: qaraçilənti: qaraçilək: boğulmuş 

göydən, incə incə yağan yağmır.  

çiləq çilək. 1. çiqlək ( < çiq. çuq. tuq). iy. iğ. iğdə. dük. 1. ( < 

çan. çal) çalınmış nərsə. çəllək. dolça. 1. çiyələk. 1. ağac 

çiləyi. ov tutu. sultan bögürtləni. (tut firəngi (fars)i). 1. < metatez 

> çəlik. çəllək. kova. - çiləğinə görə qapçağı: kovasına görə 

qapçağı (qapaq). 1. ( çi < > su ). sulaq. yağmır səpintisi. 1. 

çiqlək. ( < çiq). nəsil. düğün. quşaq. - bizim çiləkdən: 

nəsildən. 1. çəlik: kova. 

- baçqa cilək: firəng çiləği.  

- qoy cilək: çilək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3672 

- tav cilək: dağ çiləği.  

- tuvar cilək: tüz cilək: firəng çiləği.  

çiləqən çiləkən. ( < çiq). düğün, çiq, kir, çörçöp, zirzib. bax > 

çiqlənmək.  

çiləqeş  çiləkeş. zəhmət çəkən.  

çiləqli  çiləkli. çiğəkli. qumlu.  

çiləqqeş  çiləkkeş. çiləkeş. dərd çəkən.  

çiləqsiz  çiləksiz. çiləsiz. dərdsiz. fikirsiz.  

çiləsər  çalasər. töküntü suların axan axarı, arxı. şırım.  

çiləsi  - iplik çiləsi: kikdək. girdək. çiğdək. gəldək. yumaq.  

çiləsiz  çiləksiz. dərdsiz. fikirsiz.  

çiləşmaq  çılaşmək. sulanmaq. ıslanmaq.  

çilətmək  1. çiləmək. yaşartmaq. ıslatmaq. sulamaq. ölləmək. - 

kəpəyi çilət: islat. tərlətmək. - atı çilətib soyuğa vermə. 1. 

çiqlətmək. yaylamaq. kaman qurmaq. oxu yaya 

yerləşdirmək.  

çili  çilbə. çəlbə ( < çiq: düğün). 1. qayğı. dərd. əzab. 

məşəqqət. 1. kiriş. zeh.  

çiliçırağ  çilçıraq. çox parlayan.  
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çilinq  < çiqlik. ( < çiq. çuq. tuq). 1. düğünlənən, calaqlanan 

nərsə. - çiling vurmaq: calamaq. calaqlamaq. peyvətləmək. 

1. çilig. çiqlin. başı toppuz olan döhül çubuğu.  

çilinqir  çilingir.çiqlingir ( < çiq). 1. incə mincə, xırda dəmirçilik 

işləri yapan kimsə. dəmirçi. 1.kilit açmaqda usda oğru.  

- çiqlingir sərpəsi: içgi süfrəsi.  

çilinqirliq  çiqlingirlik. çələngərlik ( < çiq).dəmirçilik.  

çiliq çiliq çilik çilik. çiq çiq. çıx çıx. oğlağı çağırmaq üçün kullanılan 

bir söz.  

çiliq  çilih. çiqlik. çuxal. çexol. ( < çiq. çuq. tuq). 1. bükcə. 

örtük. at belində yəhərin basmaması üçün, bunun 

(yəhərin) altından qoyulan keçədən örtük, incik, tərlik. 1. 

çiriq. pərdi. dam kirişləri üstünə gəlib, damı örtən güdə 

çubuqlar.  

çiliq çilik. çəlmək. ildik.  

çiliqmaça çilikmaça. çillə. cilaz.  

çilis  çiqlis. çinis. ( < çiq). çimri. xəsis.  

çillayaq  çillə. hacı leylək.  

çillə ayağ  1. leylək. balıqçıl quşu. 1. incə bacaqlı. çöp bacaqlı.  
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çillə  1. çillayaq. hacı leylək. 1. bir tür ipək. 1. çiqlə ( < çiq. çuq. 

tuq). bağlanıb çəkən, çəkilən kiriş. yay kirişində, 

kamanda, ox gəzi keçən yerə sarılan ipəyə deyilir. 

həlqənin çevrsinə sarılmış nə, ip, sap. - yay çilləsi: yay 

kirişi. 

- çillə qurt. ipək böcəği.  

- yarım çillə: suni ipək.  

- çillə yavuq: ipək şal.  

- çillə qurt: ipək böcəği.  

- sav çillə: doğal ipək.  

çillə  çilə. ( < çiqlə: düğun). ( < çilqə < çiqəl. kipit. çiqit. çipit. 

kipit.) < (çiq: qapalı. düğün). 1.< çiqlə (< çiq). ağrı. dərd. 

incik. 1.düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor. 

1. zəhmət. əziyyət. məşəqqət. 1.çiqlə. bükük. əğri. kəci. 

qıyşıq. 1.çiğlə. çəkin. çəkinmə. 1.qaraqış.1. büklüm. 

yuvar. yumar. yumaq. təkərlək. qanqal. - iplik çiləsi. 1. 

yay, kaman kirişi. yaya gərilən, çəkilib dartılan ip, qayış. - 

çilə çəkmək: çox sıxıntı çəkmək. - çilə çıxarmaq: çiləyə 

girmək. çilə doldurmaq. nərsiyə dözüb, çağı sürəsin 

tamamlamağa çalışmaq, bitirməsin bəkləmək. - çilədən 
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çıxarmaq: aşırı dərcədə sınırlanmaq. - çiləsi bitmək: sıxıntılı 

günləri bitmək. - çiləyə girmək: sıxıntı dövrü başlamaq.  

- dərvişlər, çillə tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda: çilöy. 

çiqev. çilləxana. qurna çilə, çiğlə odası. hücrə. 

çilləmək  çənləmək. çinləmək. çığdamaq. çiğitləmək. danğatmaq. 

danğlamaq. danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan: 

danğ: dən: dənğ: nuxdə). qıcamlamaq. qırcamlamaq (< 

qırmaq). xallamaq. nuxdələmək.  

çilləntiri  çilləndiri.sərpinti. səpinti.  

çilləq çillək. çiqlək. ( < çiq). düğünlük. düğünləyi dünür olanlar 

arasında, toydan sonra verilən qonaqlıq.  

çilləşmək  çiqləşmək. ( < çiq). > cələsə qurmaq. yığışmaq. 

çuqraşmaq > şuğraşmaq. cüqləşmək. cürləşmək.  

çilli  1.bənəkli. xallı. 1.dağlı. nişanlı. 

çilli  səpqilbet. səpqilli.  

çilnüq  çınar ağac. çarun. şünilq.  

çilo  < çiqlo. ( < çiq). dənər dənər olub, pişmiş düğü.  

çilov  süzmə pilov.  
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çilöy  çiqev (< çil: çiq + öy. ev) çilə, çiğlə odası. çilləxana. 

çilləxana. qurna. dərvişlər, çillə tutanlar üçün yalnız, 

qırağ, yan oda. hücrə.  

çilqə  ( < çiqəl > çillə. kipit. çiqit. çipit. kipit.) < (çiq: qapalı. 

düğün). düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor.  

çilqü at  al at.  

çilte çilde. qışın ən soğuq dönəmi.  

çiltəq çildək. (at xəstiliklərindən). tumal. çıldaq. çiban.  

çiltin  qıvılcim.  

- çiltin edmək: qıvılcım çıxarmaq.  

çiltüq çiltük. şiltük. boynuzdan yapılan mirrəkkəb qabı.  

çilvir  ip. qənəf. bağ.  

çim  1.çəmən. yosun. 1.höl. öl. şeh. yaş. nəm. 

çim  çim 1. cim. çıp. obartma ilgəci. çiğ. yaş. sulu. - cimcilaq: 

sum sulu. - çim yik ət: çim çiğ, sulu ət. - çim öl ton: çıp ıslaq 

paltar. 1. küm. kümən. çəmən.  

çimaq çimağ. çim ağ. sim ağ. çımm ağ. sımm ağ. ağapbağ.  

çimçavat  sil. silik. qolay bəğənmiyən. arıq tinli, məzaclı.  

çimçək  cüvək, kiçik sərçə çeşiti.  
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çimçəşmək  çımqışmaq.dikşirmək. disgirmək. disginmək. ürpərmək. 

ürkərmək. 

çimçəşmək  tıncamaq > çendeş.  

çimçəştirici  çimçəşdirici. - çimçəşdirici səs: qıcır. qıcırtı. qıcıltı. 

çimçimə  çəmçəmə. heyvan, kişinin ayağ səsi.  

çimçimə  çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən 

inciyə. dənər dənər. birbəbir.  

çimçinmək  ( < çiq). diksinib çəkinmək. yığışmaq. iğrənmək.  

çimçiq çimçik. ( ç < > y ) yumcuq. 1. suçsuz. saf, mə'sum. 1. 

qıyıq, qıpmaq.  

çimçiqləmək çimçikləmək. gözlərin qıymaq, qıpış.  

çimdəmək  çimtikləmək.  

çiməcək  çimcək. çimək. yuğnaq. yıxanaq. çimmə, yuğunma, 

yıxanma yeri. qaşqoz. hamam.  

çimək  çiməcək. çimcək. yuğnaq. yıxanaq. çimmə, yuğunma, 

yıxanma yeri. qaşqoz. hamam.  

çiməltək  kiçik, çoçala barmaq.  

çimən  1. çayır. biçənçlik. qırdıq. ot. qırtış. qulda. - çimən 

çıxması: qırdıqlanma. çimlənmə. 1. çimənlik. yaşıl. 

çimənlik  1. çimən. çümgən. yaşıl. 1. qulda.  
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çiməriq çimərik. çümərük. cimcilaq. suyua düşmüş. yaş. - 

çümərük kişi: gözü yaşlı, sulanmış, yava adam.  

çiməsil  ( < çiq). itburnu. yumru düğmə kimi olduğundan belə 

adlanır.  

çimilləşmək  ( < çiq). 1. yığılmaq. ürpəşmək. - qorxudan canım 

çimilləşdi. 1. nərsənin qaynamağa başladığında, 

düğümələrin, köpklərin çıxması. qayağa gəlmək. - çay 

çimilləşir. - su çimilləşir.  

çiminmək  çilənmək. yaşlanmaq. sulanmaq. ıslanmaq. tərləmək.  

çimir  - çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

çimir  ( < çiq). mürgü. gözlərin yummaq. - çimir eləmək. çimir 

almaq: çimir vurmaq: gözlərin qıpmaq.  

çimirmək  ( ç < > ş ) şimirmək. şüşətmək. dikətmək. qaldırmaq. 

doğrultmaq. - at qulğın çimirdi.  

çimiş  < > çimşik > camış ( < çimmək). su sığırı. kömüş. gömüş.  

çimləmək  çəmənləmək. çəmən əkmək. yosunlamaq.  

çimlənmək  (çim: çəmən. yosun). göğərmək. göyərmək.  

çimlənmək  qırdıqlanmaq. çimən çıxması.  

çimləntirmək  çimləndirmək.ıslatmaq. - çimləndirilmiş buğda.  
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çimliq  çimlik. (topraq. parça kimi, nərsənin suyun, şehin almaq 

üçün işlənən nərsə). 1.höllük. öllük. şehlik. yaşlıq. nəmlik. 

1. körpə uşaqlara bağlanılan əsgi, bürgək, püşək. 

çimmək  1. ( i < > u ) cummaq. yunmaq (y < > c ) cunmaq. nərsiyə 

girmək, dalmaq. şunqmaq. cummaq. çunqumaq. 

cumramaq. batmaq. dalmaq. suya dalmaq·. 1. içmək.  

çimpi  çımpı. çipməi. çəpmi. dəmət. tutam.  

çimpir  ( < çiq). kotanın ağzına yığılan çör çöp.  

çimri  1. tutumlu. kibrit. saram. kərik. qısıq. qaran. 1. yığımçı. 

yığan. 1. bəqqol. sıxəl. qırs. acgöz. tamahkar. bısdırqıç. 

pinti. öləmən. pinti. qısdırıqçı. acgöz. qısmar. acgöz. 

qızmar. qısmar. acgöz. qızqanc. qısqanc. acgöz. - 

çimrilik edmək: can atmaq. 1. çinis. tuqun. tüqün. düğün. 

qısan. qısın. xəsis. üzüt. yüzüt. xeyirsiz. xəsis. saran.  

- əli dar: çinis. xəsis.  

çimri  yumru. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. 

qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 

qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 
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yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. 

gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

kenes < qınas. qıncus. əlisıxıq. əli yumuq. acgöz. paxıl < 

bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. varyeməz. 

sərpəməyən. xərcləməyən.  

- çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

çimrilənmək  qızqanmaq. qısqanmaq. qızmarlanmaq. acgözlük 

yapmaq. gözü doymamaq.  

çimrilik  qızmarlıq. acgözlük. qızqanclıq. qısqancılıq. acgözlük. - 

çimrilik yapmaq: bəqqollanmaq. xəsis olmaq.  

çimrin  çalıq. əktif. fəal.  

çimşiq  çimşik < > çimiş > camış ( < çimmək). su sığırı. kömüş. 

gömüş.  

çimtəv çimdəv. çimtik.  

çimtiləmək çimdiləmək. çimtikləmək.  

çimtimək  çimdikləmək. çimtik çimtik, qırıq qırıq edmək.  

çimtiq  çimdik. 1. toxunaqlı, sancaqlı söz. 1. büzüb, qıvıraraq 

bir tikiş. 1. barmaq uclarıyla buraraq sıxma. çitmik < 

çiqtmiq ( < çiq). iki barmaq ucu ilə alınan tikə. 
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çimtiq çimtik. (mt < metatez > tm ). çitmik. çimdəv. 1. { ( < çit. çiq. 

tik. düğün. boğum). ( < çəntik. çəntikləmək\ kərtik (kərtmək). 

\ çırt (çırtmaq. qırtmaq. - çirtmiq. kiçik parça, bölüm) \ çitik 

(çətmək. çimdikləmək)}. tikə. parça. boğum. düğüm kimi 

anlamları içərir. biçikliyi, kiçiliyi göstərir. iki üç barmaqla 

götürülmüş, qırtılmış nərsə.  

çimtiqləmək  çimdikləmək. çimdik atmaq. 1. toxunaqlı, sancaqlı söz 

söyləmək. 1. oyandırmaq. 1. qapıllamaq. bir tikə 

götürmək, qırmaq. dadlamaq. dadmaq.  

çimtiqləmək çimtikləmək. çimdəmək. çimdiləmək. 

çimtirmək  çimdirmək. < > cumdurmaq. batırmaq.  

çimtirmək çimdirmək. 1. çapturmaq. suda üzdürmək. 1. < > 

cumdurmaq. batırmaq. 1. hamama salmaq: çayqamaq. 

yıxamaq. arıtmaq. qusl vermək. təmizlətmaq.  

çimtit çimdit. çimtit. çuxruq. gözürük. dəlik. deşik.  

çin  1. doğru. üzək. uz. doğru. iyi. yarar. saleh. teyxa. xalis. 

duru. tamla. damla. - damla daş: bərk duru, göz kimi daş. - 

damla söz: çin söz. - damla qızıl: som qızıl. - damla qız: çox 

gözəl, arıq incə qız. - çin söz: damla söz: - üzək kişi: doğru, 

som adam. 1. sağ. xalis. saf. - sağ yağ: sarı yağ: xalis yağ. { 
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# iç yağı}. 1. kərəm. qat. tav. tov. rəf. rədif. - bu duvar on 

tav kəpiçlidir. - yer tavları. 1. qın. sinəc. ısnac. sıkınc. 

sikənc ( > şekənc (fars)). ərmə. əğmə. axma. 1. çın. çən. 

rütbə. dərəcə. - çin usta. çiy usta: işinin ustası. işinin yiyəsi.  

çin  çinğ. çin çın. bax > çil. 1. bərə. döğük. iz. əzik. dağ. 

nişan. yarıq. - çin qat: girinti çıxıntı. qazı. 1. iyicə. 

büsbütün. - çinğ tolu. iyicə dolu. büsbütün dolu. 1. doğru. 

gerçək. düz. səhih. güvənilir. inanılan. mö'təməd.  

- çin kişi. - çın bütün kişi. kəndinə qüvəniləbilən, doğru, dürüst 

kişi. - çin söz.  

- çinmi ki: doğrudu ki.  

- çin aydınq: doğru söylədin.  

- çinin çıxart: çinlə: açıqla. ifşaed.  

- çinin sözü, sözün çini: gerçəyin sözü, sözün gerçəyi.  

- "çin" sözün deyən qutulur, sözün çinin deyən tutulur.  

çin  çiqin ( < çiq. çuq. tuq) 1. düğün. qatlaq. qırıq. 1. 

quşqusuz, bütün olan. həqiqət.  

çin  pot. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. 

darlaq. dardaq. darcaq. darca. buruşuq. qırışıq. qarıcıq. 

büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq.  
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- ərəqçin: baş tərlik. təpə tərlik. taxa. taqqa. 

- saçda olan, oluşan qıvrıc, çin: hörcük. örcük. hörüc. örüc. 

quluş. quluc.  

çin  tin. tın. tinq. çinq. 1. çinə. düz. arassa. ağ. doğru. xalis. 

əsən. sayın. sadiq. öz. sağlam, dayanıqlı, güvenilir (# 

yılğan). tüys. qıçıq. əsil. - çin sabah: doğru səhər. - çin dos. - 

çin sevgi. - sözün çini, çinin özü. - çin ürəkdən, çin diləkdən. 

1. sıx. sağlam. bərk. möhkəm. - kəndivi çin tut. - 

qolumnan çin tutdu. - çin çin: için için: sıx sıx. - çəkil 

buyana, çin sıxış: iyicə sıxış. - çin dilək: möhkəm istək. - 

1. isın. içın. çı. dip. çınğ. 1. sıra. rədif. - çin çin: yığrık yığrık. 

halta halta. əpləm əpləm. burşuk buruşk. qıraq qıraq. qırış 

qırış. 1. dərəcə. rütbə. 1. qoyunun dizlə topuq arsındaki 

bölüm. - qoyunun bud sümüyü " orta sümük" deyilir. 1. 

cərgə. sıra. səf. - odun çini. - çinə çinə: ard arda. - on 

kərpiçli duvar. 1. işlənmiş, bükülmüş, əğrilmiş ip. - çin 

çəkmək: ip əğirmək. 1. bəzəl. naxış. yazı. oya. - çin 

vurmaq: bəzəmək. 1. iyi. arın. təmiz. tanısqa. danısqa. 

tansıq. 1. tanğ. ulu. 1. < çiqn < > çin < > çiq). büzük. 

buruq.  
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çinaq  tinaq. 1. səvap. xeyir. 1. güvənilir. saqud. sadıq.  

çinar  (nar < metatez > run) çarun. aqacı. çünük. şünük.  

çinar  kafaq. kavaq. kavlağan.qalabağ.  

- öz suyun tapar, dağ başında çıxan çinar.  

çincər  gicitqan.  

çinçavat  ( < çin: tin: iç). eşələyən. qurdaq.  

çinçirə  çilçirə.  

çinçovat  casut. xəbərçi.  

çindan  sərt, bərk olan sandal ağacı.  

çindişavər (fars)  < çındır: əsəb. sınır ( hirsləndirən. nifrətavər: yoksuz. 

yakımsız. gərəksiz. məzəsiz. göyülsüz. irgənci).  

çine  çiqnə ( < çiq). 1. eçinə. çunə. çino. böri. qurt. qurt 

yavrusu. bozqurt. 1. öz, soy. 1. ilqarlı. güvenilir. 1. güc. 

quvvət. - çinəsi yox: çinəsi çıxmış: cansız, gücü yox. - 

çinəli: güclü. 1. doğru. düz. inanc. inanılan nəsnə. - tinə 

tutmaq. çinə tutmaq: inanmaq. 1. döğülmüş taxılda qalan 

sap qırıntıları.  

çinə  quş yemi. ərzən. 

çinəçi  çiqnəçi ( < çiq). bölük bölük, gündəlik para ilə işləyən.  
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çinəm  çinəm çinəm edmək: götür qoy edmək. düşnmək. ağır 

yüngül edmək.  

çinəmək  1. çinləmək. sanamaq. çəkləmək. çəkələmək. zənləmək. 

qərarlamaq. qiyas edmək. 1. izəmək. təsəvvür edmək.  

çinəq  çinək. (ç < > s) sinəq. çənək. çanaq. qab.  

çineqe  çıxar.  

çinətan  çinədan. çağqır. kovsar. daşlıq. quş qursağı.  

çinətan çinədan. çığavul. çığıldan. ( < çiq). daşlıq.  

çini  {< çiqni. ( çinq. tinq < > çiq. çuq. tuq)}. 1. ilmək. düğün. - 

çini çalmaq: ilməkləmək. 1. döğrə. nəlbəki. 1. çinli. büzmə. 

- çini tuman. - çini don. 1. çalın. - çalınq ayağ: çini qab. 1. 

xodi. (# sını: nifuzi).  

çiniçi  baxıcı. qaraçı. doğrçu. doğru söyləyən.  

çinintə çinində. şinində. aslında. asılda.  

çiniqmək  tiniqmək. 1. bərkimək. sağlamlaşmaq. çəlikləşmək. 1. 

çınıqmaq: bax > tiniqmək. çin çıxmaq. çinə çıxmaq. 

doğrulmaq. - söz çinikdi: doğru çıxdı.  

çinis  < > kinis < qınıs. kenes < qınas. qıtmır. qıymır. qısmır. 

qıpmır. qataq. qadaq. qotur. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. 

qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3686 

qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. 

gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

kenes < qınas. qıncus. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.  

çinis 1. çimri. tuqun. tüqün. düğün. küt. çoğ. axmaq. səfeh. 

pəxil. qırt. qısqaş. qırıq. paxıl. xəsis. qırt. - qırt ər. 1. əli 

dar. çimri. xəsis. qırpın. qırın. qıtmır. 1. qarçınaq. xəsis. 

ac göz. 1. qırnıs.  

çinislənmək 1. qarçınmaq. xəsislənmək. ac gözlənmək. 1. üzülmək 

qırtmır olmaq. - kişi qocaldıqcan üzülür.  

çiniştürüq  bir ağac yemişi (fındığa bənzər. qırmızımsı bəyazı olur. ilk 

yazda yetişir. yənir).  

çinləc  dənləc. imbar. imbarçı. imləc. imləyən. nuxdələyən.  

çinləmək  1. içlətmək. mühəqəq edmək. 1. çinin çıxartmaq. 

açıqlamaq. ifşaedmək.  

çinləmək  1.çənləmək. çığdamaq. çiğitləmək. çilləmək. danğatmaq. 

danğlamaq. danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan: 
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danğ: dən: dənğ: nuxdə). imləmək. imbarlamaq. 

qırmalamaq. qıcamlamaq. qırcamlamaq (< qırmaq). 

xallamaq. nuxdələmək. 1. qatqalanmaq. qardalanmaq. 

büzülmək. qıvrınmaq.  

çinlənmək  çin çıxmaq. çiniqmək. tiniqməkçınıqmaq. çinə çıxmaq. 

doğrulmaq. - söz çinikdi: doğru çıxdı.  

çinləşmək  büzüşmək. qırışmaq.  

çinli  1.qırmalı. qıyılı. qıymalı. 1.yenğli. yenli. yelli. allı. 

çinli  bax > çini. 1. büzmə. - çini tuman. - çini don. 1. sağıl. 

sağlı. gərçək. doğru.  

çinliq çinlik. sağlıq. gərçəklik. doğruluq.  

çinq  çinğ köp. maqsimum.  

çinq çinğ. çınğ. bax > çin. ləgən bənzəri nərsələrin çıxardığı 

səs.  

çinqarmaq 1. bütəmək. dipləmək. nərsənin bütün, kökün arayıb 

araşdırmaq. doğrulamaq. təhqiq edmək. 1. çin, doğru 

olub olmadığını içləmək, sormaq. araşdırıb aramaq. 

təkşirmaq. təhqiqləmək. - işləri çinqarın.  

çinqay 1. özü, sözü bir. sözünə güvənilir.1. sözüne güvenilir, özü 

sözü bir.  
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çinqaymaq  ( t < > ç < > c ). tinqaymaq: tınqaymaq. 1. sıxlaşmaq. 

düğünləmək. sağlamlaşmaq. 1. dikəlmək. dirikmək. 

dimdik durmaq. çıqmaq. uc vermək. yuxar qalxmaq.  

çinqənə  çingənə. 1.qaraoğlan. qaravaş. qaraçı. utanmaz. kaşar. 

çaşar. ırsız. hırsız. arsız. 1.ələkçi. qaraçı.1.qaraçı. əsmər 

yurtdaş. 1.çərgi. - çingənə, qaraçı çadırı: alaçıq. kərgə > 

çərgə. yüngül çadır. - çingənə müzüyü: çiqan. 1. qərəçi. 

qaraçı. qacar. qaçar. qaçara.qaragöz. qaraoğlan.  

çinqənə  çingənə. qaraçı: falçılıq edən. qaraçılar çalqı və oynamağilə 

fala baxarlar. çəngi < 1. çal. 1. çanğ qazılmış anlamında (?). 

çanqur. çalqı. çalanqı. oyunçu çalqıçı çinləmək: and içmək. 

incələmək. hesaplamaq.  

çinqənə çingənə. 1. çanqana. qərəçi. çet. çət. encək. alçaq kişi. 1. 

qırışmal. mazanğ. cüki. 1. çiqan. yarmaç. 1. qara oğlan. - 

çingənə qarısı: açıq saçıq qadın: ələkçi.  

çinqənələr  çingənələr. qaraçılar. çərgilər. kərgə > çərgə.  

çinqənəlik  çingənəlik. qaraçılıq ələkçilik.  

çinqıraq  cınğıraq. gur, pürüzsüz səs.  

çinqir  çingir. 1. qopuza bənzəyən bir saz. 1. çıngıraq.  

çintal  çıntal. 1. ağac dələn. 1. yeni. təzə. - çıntaldan: yenidən.  
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çintay  soylu. güvənilir.  

çintən  çindən. çından. gerçəkdən.  

çinüştürüqsəmək  canı "cinüştürük" istəmək ·.  

çipil  < > çəpəl.  

çipil  çəpəl. 1.batağlıq. 1.kəsəlli, kirpiksiz, ağrılı göz.  

çipilyat  yüqsək topuqlu qadın ayağqabısı.  

çipit  (çiqit. kipit. çiqəl. çilqə > çillə) < (çiq: qapalı. düğün). 

düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor.  

çipli  narin, incə yapılı.  

çippo  cıbbış. kiçik. gözə ilişməyən.  

çiq  çiğ. çıq. çiy. qırt. (xam). 1. çığız. çiğiz. çiyiz. incəlməmiş. 

açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 

əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - 

çiğ öğə. 1. idmansız. vərzişsiz. vərdişsiz. işləməmiş. 

olmamış. 1. işlənməmiş. əllənməmiş. - çiğ yağ. 1. doğal. 

təbii. 1. naşı. 1. başaçıq ayaqyalın. yersiz. münasibətsiz. 

1. boş. kof. kov. 1.toxunmamış. işlənməmiş. olmamış. 

xam. 1.olmamış. tölək. dölək. qırt. xam. 1.çiyimsi < çigit < 

> çiğil. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. 
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qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. qırt. yaşlı. yaşlanmış. 

qarı. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. anaç. 

anaş. ərik.1. qırağ. qırov. qırbı. qırba. qarbı. 1. sis. çən. 

qardöşəyi. 1. qara. xam. işlənməmiş. - qaraçiğlə: 

qaraçiylə: xam topraq. - gəvrək olub çiğ yeyilən, salatlıq 

bitgi: qaraqavuq. 1. incə qamış. həsir otu. 1. incə 

qamışdan hörülmüş quş yuvacığı. alnaq (< almaq: 

yerləşmək). yuvacıq. 1.diri. iyi pişməmiş. 1.olmamış. 

bolmamış. keçə.yoğursu. xam.1.çir. qax. yemiş qurusu. 

1.çiy. çən. sərinlikdə, havadaki buxarın yoğunlaması 

sonucu oluşan damlacıq. 1. yaramaz. uyarsız. 

uyuşmayan. münasib olmayan. yersiz. 1. bükülməmiş. 

əğrilməmiş. 1. çigit. çiğil. çiyimsi. qart. qırt. yaşlı. 

yaşlanmış. qoca. qarımış. 1. qar yığını. şəpə. bəhmən. 1. 

çit. çadır bölümü. 1. gəzik (səyyar) pərdə, tutaq, gərki, 

kərəki. 1. çit. ağıl. 1. bir arşının üçdə ikisi. 1. yayqara. 

gurultu. yüksək səs. 1. çiy. çiğdən. pişməmiş. 1. 

çiy.yoğursu. qırt. olmamış. xam. göy. olqunlaşmamış. 

yetişməmiş.1. tosun.yoğursu. qırt. iş bilməz. 1. yetmədik 

yetişməmiş. kal. pişməmiş. 1. hər nəyin topuçu, yığını. 1. 
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qussə. qəm. 1. çiğ. tutaq. gərki. kərəki. yaşın. pərdə. 

örtü. 1. çığ. toparlanıb dağdan aşan qar topumu. 

bəhmən. 1. çiğ. pişməmiş. ərməmiş. yetməmiş. 1. qabaq. 

pişməmiş. görməmiş. xam.  

- çiğ iti: çıldırasıya. çox iti. çaldırasıya. 

- çiğ küfdə: incə bulqur, acı bibər yoğrulmasıla yapılan küfdə.  

- çiğ, kal, körpə, xam, olmamış yemiş: qaqaçı.  

- işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə 

toxunma: bürümcük. bürüncük. 

- işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə 

toxunma: bürümcük. bürüncük. 

- qarışıq çiğ boyalı: alacalı bulacalı. bulqurla məcüməklə 

qarışıq pilov. 

- çiğ çiğ yemək: şox qızıb iti bir türdə daranmaq.  

- çiğ iplik: bükülməmiş. əğrilməmiş.  

- çiğ boya: gözə çarpan, gözü incidən boya.  

çiq  çiğ. çiy. çiğ. çıx. ( < çək. ciq. cuq. tuq. dolu. düğün. bağlı). 

1. çiğ. çiyit. çiğik. çiğiç. düğün. - çiğ dəli: çiğbel: çiğpis: 

uyuşuq. alıq. təmbəl. budala. sərsəm. çiğin açmaq: içüzünü 

ortaya çıxarmaq. poxun çıxarmaq ( pox < bük: bağlı: bağlısın, 
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sandığın açmaq). 1. çil. teyxa. xalis. - çiğ usda: işinin 

usdası. işinin iyəsi. - çiğpıtır: şişman. şişqo. 1. sis. öl. ilqıl. 

yiviş. yuiş. sulu. su damlası. yaş. şeh. şəbnəm. - çiğ 

hava: şeh hava. - çiğ odun: yaş odun. - çiğ tütün bağları, 

qolayca oğulmur. 1. soğuq havada yağan çiğ, ki ''ağdon'' 

deyilir. qırov. 1. xam. iyi pişməmiş ət (: çaxır, şax). - çiğ 

süt: pişməmiş süt. - hər şein pişmişi, sütün çiği. - çiğli pişli: 

yarı pişmiş. - çiğli pişmli yumurta: ılıq yumurta. - çiğ 

qaymağı: pişməmiş sütün qaymağı. 1. işləməmiş. idmansız. 

1. yaşıl. göy. 1. taza. yeni. acar. çil. asrı. hələ görnməmiş 

nərsə. - çiğ bal: taza bal. - çiğ yol: gedilməmiş yol. - çiğapsə: 

gövdədə birdən üz verən şiş. 1. yasama, sünni, məsnoi 

olan nərsə. - çiğ daraq: sünni ipək. - çiğ dəri: işlənməmiş 

dəri. 1. çiqiç. düğüm. 1. cih. sənət. çıxar. usul. yeti. 

yordam. qablat. qabiliyyət. - çiqçi: sənətçi. 1. yersiz. 

gobud. - çiğ sözlər. 1. üzsüz, yağsız süt. 1. ( q < > r ) çir. 

çəpər. hasar. 1. qalıntı. qalmış. zibil. - çiğsil: pozuq. xam. 

olqunlaşmamış. - çiğsilsiz: qusursuz. olqun. yetgin. 1. su 

damlası. qırağı. 1. qar yığını. qar topu. 1. aşıqın çuxur 

yanı. 1. pişməmiş süt yığını. 1. oğlaq ağılı. 1. çökələk 
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yapmaq üçün, əsgiməyə qoyulmuş süt yığını. 1. düğün 

qalmış, pişib, açılmamış. 1. sis. - çiq duman basdı artıq. - 

çiğ bulutu: şişli havadakı bulut. 1. alışmamış. torlaq. - heç 

yoxdan, torlaq yeğdir. 1. tor. toy. pişməmiş. yetinməmiş. 

əcəmi. gənc olan. yaşıl. xam. - yaşıl tomat: bir para 

yeməklərdə işlənən çiğ tomat. 1. tiri. diri. dirik. tirik. canlı. iyi 

pişməmiş. - bu ət bərk diridir. - pilavın dənələri diridir. 1. 

yonulmamış. yoğun. qaba. xam. pişməmiş. 1. körpə. 

xam. pişməmiş. 1. incə qamışdan hörülmüş çadı, alaçıq 

örpəyi, örtəyi. 1. parça ölçmək üçün arşına tay bir ölçək. 

1. çik. cınqırtı. - çik ed, görəyin. 1. şeh. yaş. - çiq topraq. - 

çiq don: yaş paltar. 1. - çiq durmaq: aşıq oyununda, aşıq yan 

yatınca çuxur tərəfi yuxarı gəlmək. 1. qırov. sarqım. salqım. 

1. süllük. pişməmiş. 1. 1. hər nəki yuvarlamaqa, yığmağa, 

çevrələməyə yarar, bu adı ala bilər. çəpər. çiqnar < > 

çinqar < > çinqbər > çənbər. 1. çiy. qıraqu. qırağu. qırov. 

qıraq. qırağ. şəbnəm. jalə. 1. qar gülləsi. topar. 1. qapalı, 

iti səs. çığrış. uca səs. 1. çiqil. qıvraq. çəpər. pərçin. 1. 

qamış. 1. < > çıq. iplə hörülmüş qamışlarki çadırın, 

obaların çevrəsinə vurulur. 1. çiy. həsir. bağlam. zəncir 
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xalqası. düğüm. ilmək. həlqə. - sıncır çıq: zəncir xalqası. - 

barmaq ciq: barmaqların əkləm yeri. 

- çiy tuğla: kərpiç. 

- çiq çiq: çıx çıx. çilik çilik. oğlağı çağırmaq üçün kullanılan 

bir söz.  

- yarım çiğ pişirmək: tavlamaq. ölütmək.  

- donmuş çiğ, şeh: qırağı.  

çiq çiğ > çuq.  

çiq çiğ. xam. qırtçı. olmamış. çiy. - ertdən çığ: sabah düşən 

çiy.  

çiqan  1. ( q < > b ). çiban. 1. çigan. yoksul.  

çiqbıtır çiqbıdır. çiybıdır ( < çiq + bıqdır). şişman. şişqo.  

çiqçan  depo. ambar.  

çiqçi  sənətçi.  

çiqçinə  sərçə barmaq.  

çiqçiq 1. ciğciği. ( < çıq. çiq. tiq. tuq). (qamışdan hörülmüş) çit. 

hörək. tuvar ( < tuqvar). 1. çikçik. çirçik. tomurcuq.  

çiqçiqlənmək  çikçiklənmək. çirçiklənmək. tomurcuqlanmaq.  
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çiqdanqul  (çiq + dan < d < > l > lan + qul < metatez > lıq). 1. ağaclıq. 

bük. çalılıq. qoruluq. orman. 1. düğünlənmiş, toxunmuş 

nərsə. keçim. keçə. yayqı. örtü. həsir.  

çiqə  çiğə. ( < çiq). 1. kəndir. kənəf. çiyəşləmək: düğünləmək. 

çıyıçlı: düyümlü. 1. cığa. buxar. buğ. izqara. 1. açıq. düz. 

doğru. dosdoğru. - çiqə aymaq: doğru söyləmək. - çiqə yol: 

düz yol. - çiqəsincə: doğru yol. kəstirmə yol. 1. çikə. çəkə. 

çəpə. aşığın çuxur üzü.  

çiqə  çiğə. çirə. çiğgən. mahir.  

çiqəl  (çiqit. çipit. kipit. çilqə > çillə) < (çiq: qapalı. düğün). 

düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor.  

çiqəl  1. su birikintisi. 1. biz kimi nərsələrin girdə, yastı sapı.  

çiqələm  çiğələm. təzə. gənc. - çiğələm oğlandı.  

çiqələmək  çiğələmək. dənələmək. dənər dənər edmək. - məkə 

qundağını çiqələ.  

çiqələq çiğələk. ( < çiq). çiyələk. çilək. yer tutu.  

çiqəmək  > çitmək. 1.çitiləmək. çəpərləmək. çənbərləmək. 1. 

çitimək. tutturmaq. yamlamaq. ilgəcləmək. yamamaq. 

yırtığı hörmək. rufələmək.  
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çiqən  ( n < > r ) çigər. tanıtıcı, simqəlik, qısa, yığcam, özət olub 

yazılan, qoyuıan nərsə. 1. tablo. yapta. etiket. lovhə. - biz 

tükan çigənindən danışırıq, ağalar çigən tükanından. 1. 

quzariş. raport. xəstəxanada xəsdənin yeməyin, 

dərmanın, durumun göstərən yazılı cədvəl. bültən. - 

öğrənci çiqəni: karnamə.  

çiqənmək  > çitənmək. çitinmək. çatınmaq. ilgəclənmək. 

tutturunmaq. yamanmaq. yamlanmaq. yırtığ hörülmək. 

rufələnmək. rufulanmaq. gözənmək. tikinmək. onarılmaq. 

dərilmək. çəkinmək. dartınmaq. tə'mir edilmək. 

çiqəntiq  çigəndik. gayretli, çalışkan.  

çiqəq  çiğək.çilək. qum.  

çiqəqiq  çiğəgik çirəgik. ciğitlik. yiğitlik. iğitlik.  

çiqəqli  çiğəkli.çiləkli. qumlu.  

çiqər  çigər. bax > çigən. 1. geyrət. 1. çökərtiş. çökərtmə. 1. 

tablo. yapta. etiket. lovhə.  

çiqərliq  çiğərlik. ( < çiğ. çuğ). 1. çalışqanlıq. 1. cəsurluq. 

qorxusuzluq.  

çiqərmək  acımaq.  

çiqərmiş  çigərmiş. çökərtmiş. düşmanı enmiş, köçdürmüş.  
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çiqərqin  çiğərkin. çiğiskin. incə qırağı. incə, seyrək çit, həsir.  

çiqət  çigət. çigit. quzey. quzey tərəfi. meşə. orman.  

çiqət  çiqdə > çətə. 1. komitə. 1. qoşun, ordudan dış olan 

yaraqlı birlik, qol. 1. çapılçı, qaraman, oğru topluğu. 1. 

çiqdəçi. çiqətçi. çirik. qerilla.  

çiqətçi  çiqdəçi. çiqdə. çiqət. çirik. qerilla. 

çiqev  çilöy (< çil: çiq + öy. ev) çilə, çiğlə odası. çilləxana. 

qurna. dərvişlər, çillə tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan 

oda. hücrə.  

çiqi  ( < çuq. tuq). < > çiqri. çiği < > çiğri. - çiğimək < > 

çiğrimək. açılmamış, pişməmiş nərsə.  

çiqic  çiq. düğüm. - çiqiç gərmək: düğünləmək.  

çiqicləmək  düğümləmək.  

çiqicli  çiqiçli. düğümlü. çəkirdəkli. - çiqçili ösümlük: çəkirdəkli 

bitgi.  

çiqiçi  çiğiçi. işçi. alıb satan. sənətkar.  

çiqiçli  çiqicli. düğümlü.  

çiqil  çigil. ( < çiq. tiq. tuq: düğün). {> çil.} 1. tor. toratan, 

hörümcək toru. 1. tora düşən milçək. 1. çiğ. qıvraq. 

çəpər. pərçin. 1. uğdə. düğün. 1. ziqil. ( < çiq. çuq. tuq) 
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düğün. 1. türə. tora. tovlanmış. burşuq. 1. olqun. 

gəlişmiş. olmuş. 1. çanqıl. daş qırığı. 1. aşıq. 1. ziğil. 1.  

çiqil  çiğil 1. <> çigit > çiy. çiğ. çiyimsi. geçgin. keçgin. xoca. 

qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. qırt. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik. 1.çanğıllı qalın 

qum. 1.çigit. çiy. çiğ. çiyimsi. qart. qırt. yaşlı. yaşlanmış. 

qoca. qarımış. 

çiqilə  ( < çiq. tiq. tuq: düğün). çulqa. baş yaylıqı.  

çiqilmək  1. bağlanmaq. düğümlənmək. 1. çətilmək. çətinləşmək. 

sərtimək. qarışmaq. 1. çiqqilmək. ( < ciq. tuq). 

düğümlənmək. bərkimək. sıxışmaq. - düğün çiqildi.  

çiqiltəm çiqildəm. çıqıldam. cıdamlı. 1. çaqlı. çabuq. sabuq. tünd. 

iti. yeyin. yıldam. ildam. 1. daynaqlı. muqavim.  

çiqiltənmək  çiğildənmək. sıxılmaq.  

çiqiltəq çiqildək. ( < çiq. tiq. tuq: düğün). günəbaxan. ayçiçəyi. - 

çikildək yağı: zımışqa yağı.  

çiqin  çigin. çıqın. çiyin. ( < çiğ: düğün (çiğ. çuq. tuq: düğünlü. 

yumuq. kündəli). 1. buxça. 1. yilkə. yelkə. omuz. - çiqinbaş: 

omuzbaşı. 1. heyvanların boyundaki ətli bölümü. 
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çiqin  çiğin. 1. çiyin. gəriş. omuz. əğin. sırt. arxa.1. çizilən, 

cızılan, yazılan nəsnə. cızıq. cızqı. çizgi. çizik. qətə. 

qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. məslək.  

- iki omuzun, çiğnin ortası: qanqala. kanqala. çanqala.  

çiqin  çiğin. çiyin. çin. ( < çiq. çuq. tuq) 1. əgin. əğin. arxa 

gəmiyinin əğilmiş, bükülmüş yeri. - birinin əğninə minmək. 

- əğnivə bir nərsə sal. - çiyinə, başa qaldırmaq: omuzda 

daşımaq: ucatmaq. ululatmaq. 1. ipək. 1. - çiğin gəmiğı. kürək 

gəmiki: yağır. yarın. 1. üzüm bağlarında bitən heyvanların 

yediği başaqlı bir ot. 1. çıqın. kisə. - para çiqini. - çiğni 

örtən sümük: qəbzə. gəbzə. omuz kürəyi, kürək gəmiyi. 1. 

düğün. boğum. aşıq. omuz. əqd. bənd. 1. örküc. 1. 

boyunla omuz başın ortası. çiyin. dalu. dal. yağrı. omuz. 

1. qara dənə. 1. otlağ. otluq. 1. qulaq. 1. əğin. arxa 

gəmiyinin əğilmiş, bükülmüş yeri. köprü. epol. - çiyin ilə 

boynun ortasında olan çuxur: köpicik. (echine (fırans). ). - 

birinin əğninə minmək. - əğnivə bir nərsə sal. 1. üzüntü. 

dərd. matəm.  

- çiğin başı uşun. omuz başı.  
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- çiyin silkmək: omuz silkmək: boynundan atmaq. qəbul 

edməmək. 

çiqinci  dirək. sütün. sarqıt.  

çiqinləmə  çiqindirmə. çiyindiriq. 1. çiyinə daşınan bağlı, yük nərs. 

1. çiğini bərkitmək üçün yamanan tikə.  

çiqinlənmək  çiyinlənmək. omuzlanmaq. boyunlanmaq. yüklənmək. 

öhdələnmək. qəbullanmaq.  

çiqinlətmək  çiqlətmək. çıqrıtmaq. düğümləmək. əzib, döğüb, təpib, 

kiplətib bərkitmək.  

çiqinli  üzüntülü. dərtli. matəmli.  

çiqinlik  çiğinlik. epolet. balınlıq. balışlıq ( < balmaq: bölmək). 

geyimlərdə dik durmaq istənilən bolümün iç yanına 

qoyulan kiçik tikə.  

çiqinliq çiqinlik. çiyinlik. 1. qöprücüq. köpürcük. epol. paltar 

quşağının keçəcəyində olan köprü. 1. ocaq üzəri yığınca, 

taxca.  

çiqinmək  çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. çuğlamaq. buğanmaq. 

buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. boğaqmaq. tuğaqmaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 
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dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

çiqinqə  çiğingə. örüng. ağ.  

çiqintaş  çiğindaş. çiyindaş. omuzdaş. ayaqdaş. həmayaq.  

çiqintaş çiqindaş. çiyindaş. omuzdaş. atımdaş.  

çiqintirik  çiğindirik. çiyində yük daşımağa özəl sırıq, çubuq.  

çiqintiriq  çiqindirik. 1. su daşınan omuzluq. 1. təzə sürgün, 

yapraq. 1. ocaqdakı kül koması. 1. dənər dənər, dan dan, 

düğün düğün olan nərsə. 1. damarlı ət. 1. s1. s.  

çiqiq  nuxdə. çəkik.  

çiqir  çiğir. 1. çağ, devir. 1. çığın açtığı yol. 1. dar yol, patıqa. 

1. çikir. çirk. kir.  

çiqirmək  bax > çiqrimək.  

çiqirtəq  çiğirdək. 1. hər bir nərsənin dibinə köçən düğüncüklər. 1. kal 

nərsə. 1. çiçək tomurcuğu. 1.  

çiqirtiq  çiğirdik. ağacın körpə dalları. 1. ilk yağmırdan sonra çıxan 

ot. 1. çiqit. nərsədən qalan kiçik parça.  

çiqirtqə çiğirtgə. çiriggə. ağacdan axıb quruyan yapışqan cıvıq 

(suyuq). - ağacdan çiqirtgə qopar.  

çiqisqin  çiğiskin. çiğərkin. 1.incə qırağı. 1.incə, seyrək çit, həsir.  
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çiqiş  1. çətin. buruşuq. qarışıq. - çiqiş oylar: qarışıq, qara fikirlər. 

- çiqiş soru: çətin məsələ. 1. siriş. çiriş. yapıdıran, 

bağlayan maddə.  

çiqişləmək  çiyişləmək. 1. qarışmaq. çətinləşmək. düğünlənmək. 1. 

düğümləmək.  

çiqişmək  yığışmaq. düğümlənmək. qarışmaq. sarpa sarılmaq.  

çiqiştə  çiğiştə. iğdəyə bükülmüş ip, sap. kisdə. burmuk.  

çiqiştəmək  qorxuyla ürpərmək.  

çiqit  çigit. çigət. çəkit. çiyit. (çig. tuq: tik: bağlı). 1. çəkirdək. 1. 

çigət quzey. quzey tərəfi. 1. orman. 1. quzey. quzey 

tərəfi. meşə. orman. 1. çiy > çigirdək. çəgirdək > çərdək). 

pambıq çəkirdəyi. meyvə çəkirdəyi. 1. ləkə. dəridə 

oluşan əsmər ləkə. çin. çil. 1. ciqit. yiqit. yiğit. igid. 1. 

çoqut. qaynatılmış yoğurtdan düzəlmiş pənir. 1. kal. 

yetişməmiş. - çiyid yemiş: kal yemiş. 1. şüyüt. - şüyüt 

kərdisi. 1. peynir. 1. çiy. çiğ. pişməmiş. 1. çiğit. çıkıt. çiğ. 

çiğik. çiğiç. cıqıt. civit. çığıt. çiqirt. cıhıt. 1. düğün. 

pişməmiş. - pambığın çiyidi: pambığın çəkirdəyi. 1. 

çəkirdək. 1. sivilcə. ləkə. 1. quru bürçək, mağaşar. 1. 

pambıq çəkirdəği. 
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- çigit bağır: quzey yamacı.  

- çigit guquruq: çalı xoruzu. yaban xoruzu.  

- çigit tarlav: sərit halında uzanan orman.  

- çigit tavuq: yaban tavuğu. 

çiqit  çiğit. çığıt. 1. (. çipit. kipit. çiqəl. çilqə > çillə) < (çiq: 

qapalı. düğün). düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. 

qaldırı. zor. 1. çiğil. çiy. çiğ. çiyimsi. qart. qırt. yaşlı. 

yaşlanmış. qoca. qarımış. 1. çəğdək. çəkirdək. 1. pambıq 

çəkirdəği. 1. bənək. ləkə. xal. çil. 1. çil. nuxdə. 1. çivit. nil. 1. 

sərt. bataqara. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. möhkəm. 

1.çigit < > çiğil. çiy. çiğ. çiyimsi. geçgin. keçgin. xoca. 

qarımış. qart. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

qırt. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik. 1.çigid. > cühüd. cüvüd. 

yiğid. qapaqafalı. didirən. dirgən. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. 1. çəgirdək. çərdək.  

çiqitləmək  çiğitləmək. çığdamaq. çənləmək. çinləmək. çilləmək. 

danğatmaq. danğlamaq. danlamaq. dənləmək. 

dənğləmək. ( < dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). 
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qıcamlamaq. qırcamlamaq (< qırmaq). xallamaq. 

nuxdələmək.  

çiqitlənmə  qartalma. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. köhnəlmə. modadan düşmə. çağı 

keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. 

bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. 

yıpranma. əprinmə.  

çiqitlənmək  çiğitlənmək. çillənmək. düğünlənmək. bərkişmək. 

sınırlamaq.  

çiqitlənmək  əsgirmək. əsgimək. köhnəlmək. qartalmaq. 

çiqitli  çiğitli. çəkirdəkli.  

çiqiy  ( < çiq). cığır. keçiyolu.  

çiqiz  çiğiz. çığız. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. xam. olmamış. 

incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. 

aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. 

yarpanmamış. yıpanmamış. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ 

soru. - çiğ ət. - çiğ öğə.  

çiqlə  > çillə <> çilə <> çilək (< çiqlə: çiq: düğun). 1.ağrı. dərd. 

incik. 1.yumaq. - iplik çiləyi. 1.çillə. bükük. əğri. kəci. 

qıyşıq.1. zəhmət. əziyyət. məşəqqət. 1. büklüm. yuvar. 
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yumar. yumaq. təkərlək. qanqal. - iplik çiləsi. 1.yumaq. 1. 

həlqə. alqa. biləkcə. biləzik. qanqal. kələp. kələf. 1. 

çəkin. çəkinmə. 1. qanqal. kələp. kələf. 1.yumaq. - iplik 

çiləyi. 1.qayğı. qayığ. fikir.1. yay, kaman kirişi. yaya 

gərilən, çəkilib dartılan ip, qayış. - çilə çəkmək: çox sıxıntı 

çəkmək. - çilə çıxarmaq: çiləyə girmək. çilə doldurmaq. 

nərsiyə dözüb, çağı sürəsin tamamlamağa çalışmaq, 

bitirməsin bəkləmək. - çilədən çıxarmaq: aşırı dərcədə 

sınırlanmaq. - çiləsi bitmək: sıxıntılı günləri bitmək. - çiləyə 

girmək: sıxıntı dövrü başlamaq. 

- çilə, çiğlə odası: çilöy. çiqev. çilləxana. qurna. dərvişlər, çillə 

tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda. hücrə. 

- çilə, çiğlə odası: çilöy. çiqev. çilləxana. qurna. dərvişlər, çillə 

tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda. hücrə. 

çiqlə  çiğlə. çiğlən. 1. arın. çin. saf. xalis. 1. çiqqə. duluq. tuluq. 

şaqaq. şəqiqə.  

çiqləm  çiğləm <> çiğdəm > çidəm > cıdam (< çiq). bərk. 

daynaqlı. dözümlü.  

çiqləmə  1. çökələk. yağsız çiğ sütdən oan penir. 1. yeni doğan 

inəğin sütündən olan yoğurt. 1. işlənməmiş tarlanı 
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sürmək. 1. meyvə, çiğ küfdə kimi pişməmiş yeyəcəklər. 

1.  

çiqləmə  çiğləmə. çiğdəmə. saxsı nərsələrin kürə ilk pişirimi.  

çiqləmək  çiğləmək. ( l < > n ) çiğnəmək. 1. oğmaq. dənələmək. 1. 

çiləmək. çisginləmək. yağışın incə incə yağması. - bayır 

çiqləyədu. 1. çiğ pişirmək. pörtüləmək. pörtəmək. 

çuvlamaq. çovlamaq.  

çiqləmək  çiğləmək. çiğinmək. çuğamaq. çuğlamaq. buğanmaq. 

buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. boğaqmaq. tuğaqmaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

çiqlən  çiğlən. çiqlə arın. çin. saf. halis.  

çiqlənmək  çiklənmək. 1. çillənmək. kirlənmək. ( < çiq). düğünlü, çiqli, 

kirli, çörçöplü, zirzibilli olmaq. - arxdan su kəsildi, olsunki 

arx çillənibdir. 1. quşqulanmaq.  

çiqlənmək  çilələnmək. çilənmək. darıqmaq. darınmaq. darqınmaq. 

üzülmək. üzünmək. tasanmaq. tasalanmaq. qayğınmaq. 

qayğılanmaq. sıxınmaq. sıxılmaq. sıxışmaq.  
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çiqlənməmək  çilənməmək. çilələnməmək. darqınmamaq darıxmamaq. 

darınmamaq. üzülməmək. üzünməmək. tasanmamaq. 

tasalanmamaq. qayğınmamaq. qayğılanmamaq. 

sıxınmamaq. sıxılmamaq. sıxışmamaq.  

çiqləq çiqlək. ( < çiq). tortu.  

çiqləşmək  çiğləşmək. 1. qabalaşmaq. 1. (ışıq, boya) 

uyumsuzlaşmaq. gözü qamaşdırmaq.  

çiqlətmək  1. çıqrıtmaq. çiqinlətmək. düğümləmək. əzib, döğüb, 

təpib, kiplətib bərkitmək. 1. çiğlətmək. çiylətmək. çiləmək. 

çilətmək. ( < çiy. çiğ: şeh). yaşartmaq. ıslatmaq. sulamaq. 

ölləmək. tərlətmək. 1. çilətmək. yaylamaq. kaman 

qurmaq. oxu yaya yerləşdirmək.  

çiqləz  dolqun. yaxışıqlı.  

çiqli  çiğ əkmək.  

çiqli  çiğli ızğallı. ığallı. sulu. 

çiqlinqir  çiqlingir.çilingir ( < çiq). 1.incə mincə, xırda dəmirçilik 

işləri yapan kimsə. 1.kilit açmaqda usda oğru.  

çiqlinqirlik  çiqlingirlik.çilingirlik. çələngərlik ( < çiq).dəmirçilik.  

çiqliq  çiğlik. 1. gədik. özlüq. qırtlıq. xamlıq. 1. olmamışlıq. 

qabaqlıq. pişməmişlik. görməmişlik. görgüsüzlük. 
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bilgisizlik. xamlıq.  

- yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə: alışdırma. alışdırı. 

alışdırım. alşatı. isgərmə. ısqarma. ısqarı. yatqırma. yatırma. 

yasırma. yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə.  

çiqliq çiqlik. ( < çiq. çuq. tuq). çuxal. çexol. çulqa. örtük.  

çiqlişmək  düğünlənmək. çiqilmək. çiqtürmək.  

çiqmə  çikmə < çıqma > çıxma. 1.həlqə. 1.kəmənd.  

çiqmək  { 1 < ( ç < > s ). çəkmək. çaqmaq. sıxmaq. dartmaq. 1 < 

çuq. tuq). 1. düğünləmək. bağlamaq. - düğün çiqildi. - ip 

çiqmək. - işləri çiqin: qurtarın. - çiqli ət: damarlı ət. - çiq iş: 

düğünlü, çətin iş. - çiğmiş iş  ( 1. açılmamış, 

işlənməmiş, xam iş. 1. düğünlü, çətin iş). - yaylıq çiqmək: 

örtük örtmək, bağlamaq. 1. ad. çikmiq. çıqma eyləmi. 1. ad. 

düğün. beşik. toplam. qaynaq.  

çiqməl  alaçiy. pişər pişməz.  

çiqmənə  çiğmənə. palto.  

çiqnaq  çiğnaq. çığnaq. dirsək. bucaq. quşə.  

çiqnə  mala. cütçülərin "sürgü" dediqləri ayqit.  

çiqnəlmək çiğnəlmək. təblənmək. əzilmək.  

çiqnəm  1. bir düğün, bəllə, parça. 1. saqqız.  
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çiqnəmə  buğdadan yapılmış hədik.  

çiqnəmək  ( < çıq. çuq) çıqrıtmaq. 1. sıxı tikmək. 1. altın təllərlə (yani 

qılapdan deyilən altın sarılı təllərlə) ipək qumaş üzərinə 

naxış işləmək. 1. yerə sürgü çəkmək.  

çiqnəmək  çiğnəmək. çeğnəmək. 1.əzmək. basqı yapmaq. 

1.çeğnəmək. basmaq. 1. saymamaq. gərəksinməmək. 

önəmsəməmək. - çeynəyib keçmək: görmədən gəlmək. 

saymamaq.  

çiqnəmək  çiğnəmək.1. ərqləmək. bastalamaq. 1. ağızda əzmək. 

tanculamaq. tıncılamaq. 1. basmaq. əzmək. üzərinə 

cummaq. yügürmək. qalib gəlmək. 1. çiğnəmək. oğmaq. 

döğmək. əzmək. tikələmək. tapdalamaq. ayağlamaq. - 

taxılı təmiz çiğnədilər. - keçəni palaza büküb çiğnəllər. 1. 

sıkı tikmək.  

çiqnəmək çiğnəmək. çaynamaq. təbləmək. əzmək. baltamaq. 

əzmək. kəsmək. doğramaq.  

çiqnəmik  çiğnəmik. çeğnəmik. ağızda çeynənib uşağa verilən 

yeyəcək.  

çiqnəmiq çiqnəmik. çiğnənmiş yemək, nərsə.  
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çiqnənmək  çiğnənmək əzilmək. ayaqlanmaq. döğülmək. zülm 

olunmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. 

alçanmaq. çeğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. 

salınmaq. düşrünmək. basınmaq. basılmaq. basqınmaq. 

əsginmək. əksinmək. kiçinmək.  

çiqnəq  çiğnək. çeğnək. 1.ayağaltı. 1.saqqız.  

çiqnəq  çiğnək. yol üsdü. yol uğrağı.  

çiqnətmək çiğnətmək. baltatmaq. əzdirmək. kəstirmək. doğratmaq.  

çiqnəyən  çiğnəyən. çeğnəyən. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 

öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. 

yastaban. rəhmsiz.  

çiqnəyiş  çiğnəyiş. baslayış. əziş. ayağa salma. ayağ atda əzmə.  

çiqqə  çiğgə. ciğgə. cirgə. öz. usarə.  

çiqqə  çiqlə. duluq. tuluq. şaqaq. şəqiqə.  

çiqqən  çiğgən. çirə. çiğə. usda. mahir.  

çiqqin  çiggin. çivgin. yağlı. doyurucu. bəsləyici.  
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çiqrə  cirgə. yağ. ruh. covhər.  

çiqrə  çıxra. 1. sıx, birbirinə girmiş çalı. 1. qoyu boya, günə, 

yağız, rəng. 

çiqrəlik  çıxralıq. sıx, birbirinə girmiş çalılıq.  

çiqrəq çiğrək. az çiğ. çiğsi.  

çiqri  < > çiği < > çiğri < > çiği. - çiğrimək < > çiğimək. 1. 

çevrən. dünya. 1. çığrı. melodi.  

çiqrilmək  çiğrilmək.1. çiyirmək. yığılmaq. 1. çiğrimək. iğrimək. 

iğrənmək. yermək.  

çiqrimək  çiğrimək. düşmək. disginmək. vurulmaq. - yeməkdən 

düşdüm.  

çiqrimək  çiyrimək. çiğirtmək. çiğrəmək. çiğrimək. çiğrişmək. 

çiğsəmək. çiğsimək. çiğsinmək. < çiy. çiyə: çiqə: düğüm. 

düğün. damla. kəsilmək. qapanmaq. bağlanmaq. 

doymaq. düğünlənmək. bıqmaq kəsilmək. qapanmaq. 

bağlanmaq. doymaq. düğünlənmək. hinçimaq. bıqmaq. 

doymaq. zəhləsi gedmək. nifrətlənmək. biraz qorxub, 

ürkmək.  

çiqrin  çiğrin > çirkin ( < çiğ: düğün). 1. pis. kötü. 1. uyqunsuz. 

yaxşıqsız. 1. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. əxlaqsız.  
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çiqrinmək  çiğrinmək. çiqinmək. ( < çiq: düğün). 1. yığılmaq. 1. 

çiğzinmək. uzaqlaşmaq. yad olmaq. yadırqamaq. uzaq 

saymaq. çıxılmaza düşmək. bezmək. dönmək. fırlanmaq.  

çiqrinmək  çikrinmək. qaqrınmaq. qaqrışmaq. qoğrışmaq. 

qaçrınmaq. boyun olmamaq. təmbəlləşmək.  

çiqrinsimək  çiğrinsimək. çiyrinsimək. çirkinsimək ( < çiğ: düğün). 1. 

çirkin bulmaq. 1. nərsədən yorqunsımaq. 1. 

bəğənməmək.  

çiqrişmaq  çiğrişmaq. qıcıqlanmaq: iki nərsənin sürtüşməsindən, 

qaşınmasından çıxan qıcırtıdan için ürpərşməsi. - qaşığı 

boşqaba sürtmə, içim qıcışır.  

çiqritmək  çiğritmək. disgindirmək. düşürmək. - yeməkdən 

düşürülüb.  

çiqritmək  çiyritmək. bıqdırmaq. nifətlətmək.  

çiqsə  ( q < > l ) çiləs. çilə. incə yağmır.  

çiqsəmək  çiğsəmək. çiysəmək. çənsəmək. 1. çiğ, çiy, çən düşmək. 

1. yağmır çisələmək.  

çiqsi  çiğsi. çiqrək. az çiğ.  

çiqsil çiğsil. çiysil. pozuk. xam. olqunlaşmamış.  
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çiqsimək  çiyrimək. 1. doyub, bıqıb qırılmaq. - o qədər ət yedimki, 

çiqsidim. 1. çürümək ( < çüqrümək). küflənib iylənmək. 

xarab olmaq.  

çiqsiz  çiğsiz. şəngin çəksiz. şəksiz. kenq taşa. imqir. uşı qıyırı yok: 

ucu qırağı yok.  

çiqşəmək  1. bir xəbərdən coşub qalmaq. 1. nərsə qaynamağa 

başlamaq.  

çiqtə  çiğdə. çiqət > çətə. 1. komitə. 1. qoşun, ordudan dış olan 

yaraqlı birlik, qol. 1. çapılçı, qaraman topluğu. 1. çirik. 

qerilla.  

çiqtə  çiğdə. yiğdə. iğdə. ( < çik). ənnab. - çiğdəlik: iğdəlik.  

çiqtəçi  çiqdəçi. çiqətçi. çiqdə. çiqət. çirik. qerilla. 

çiqtələmək  > çitləmək. çəpərləmək. çənbərləmək.  

çiqtəm  çiğdəm. 1. çiğləm > çidəm > cıdam (< çiq). bərk. daynaqlı. 

dözümlü. 1. qarçiçəyi. həsrət, məxmur çiçəyi. soğanlı, 

otsu, qır çiçəklərinə verilən gənəl ad.  

- acıçiğdəm: itboğan. qaplanboğan. boğanotu. -. 

çiqtəm  çiğdəm. yaban çiçəği. ətır çiçəği. ayçiçəyi.  

çiqtəmə  çiğdəmə. çiğləmə. saxsı nərsələrin kürə ilk pişirimi.  

çiqtən  çiğdən. çiğ. çiy. olmamış. pişməmiş.  
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çiqtən  çiktən çitgən. ( < çiq. çuq. tuq). örtük.  

çiqtəq  çiqdək > çidə (fars). girdək. kikdək. gəldək. iplik çiləsi. 

yumaq. dərlənmiş. toplanmış. devşirilmiş. yığılmış. 

çiqtəş  çitəş. qutra. qotra. bandıra. bağuq. bağuş. ayrılmış 

bölük.  

çiqtəşmək  çiğdəşmək. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. 

çılqınışmaq. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. 

qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. 

itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. 

pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. 

bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. 

xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. 
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qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. 

muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. 

muğayirləşmək.  

çiqtinmək  çətginmək. əməklənmək. sıxınmaq, darılmaq. zəhmət 

çəkmək. sinsimək. sərtginmək. gücünmək. gücgünmək. 

tərsginmək. qıtqınmaq.  

çiqtiriş  düğümləmə işi.  

çiqtirmə  çiktirmə. baraqa. bərəkə. külbə.  

çiqtirmək  1.( ç < > c ) cikdirmək. ( ç < > s ) sıxdırmaq. sıxışdırmaq. 

tuqdurmaq. toxuddurmaq. düğümləmək. 1.( < çiq: şeh). 

çiq tutturmaq. islatmaq. nəmlətmək. - əllərin çiqtirdi. - 

noxudu gecədən çiqtirdi.  

çiqtirmək  çikdirmək. (çiq: düğün. qapalı). çıqıllanmaq. bir nərsədən 

başqa heç nəyi görməz olmaq. çıldırmaq. təlbələnmək. 

dəlirmək. budallamaq. divana olmaq.  

çiqtürmək  1. sıxışdırmaq. düğüm sıxışdırmaq. düğünləmək. 1. 

çiğlətmək. çilətmək. islatmaq. - əkməyi çiğtürmək.  

çiqyən  çiğyənquba. ( < çiq. çuq. tuq). yeralması.  
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çiqzə  çiğzə. çöğzə. çövzə. çiyzə. çivzə ( < çiq. çək. çuq. tuq: 

düğün). sivilcə. gövdədə çıxan kiçik qabarcıqlar. cuş. 

qabarcıq. kiçik qabarcıq.  

çiqzinmək  çiğzinmək. < > çiğrinmək. < çevrinmək. çəkilmək. dönmək. 

fırlanmaq.  

çir  ( r < > q ) çiq. çəpər. hasar.  

çir  çiğ. qax. yemiş qurusu.  

çiraq  1. çəkər. > çakər. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. 

qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. 

çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. uşaq. şayırd. 

xadim. 1. çırağ. ışıtım. ışıtın.  

- qaranlıqda yol göstərən ışıq, ışıqlıq, çırağ: çəkmə.  

çiraq çirağ. əl altı qulluqçu. pədo. şayıt. yanaşma. yançı. 

şayırd. qulluqçu.  

çiraqan  çirağan.donanma. süslənmə. 

çirbət  çırbat. girbət. taraça. daraça. sərəcə. yetmə. yermə. 

yapıların üstündə bıraxılan düz dam, düzlük.  

çirçiq çirçiq  damla damla.  
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çirçiq çirçik. çikçik. tomurcuq.  

çirçiqlənmək çirçiklənmək. çikçiklənmək. tomurcuqlanmaq.  

çirçirə  çırçıra. çıqılcım. qığılcım. od. - gözləri çırçıra kimi yanır. - 

canına çırçıra düşdü: od düşdü.  

çirə (fars)  < çiqrə. çiğə. çiğgən. cəld < çalt. çabuk. çaqqan. çəpər. 

usta. əli sulu. mahir.  

çirəqiq  çirəgik.çiğəgik. ciğitlik. yiğitlik. iğitlik.  

çirim  çiqrim ( < çiq. tuq). 1. kir. 1. irinğ. çirk. 1. > cerm.  

çirimək  çürümək.  

çirimpis bolmaq  pozulmaq. dağılmaq. altüst olmaq.  

çiriq  çirik. 1. ( r < > l ). çiliq. pərdi. dam kirişləri üstünə gəlib, 

damı örtən güdə çubuqlar. 1. (ç. c < > t. d ) dirik. tirik. 

tetik. iti. bağatur.  

- başı pözuq, başsız çərik: sarıca. - çirik yığmaq: olcar. 

ulcar. - çərik həlqəsi: kürən. kuran. quran. halaqa.  

çiriq  çirik. 1.çetə. qırlaq. qerilla. bir düzənli qoşuna qarşı, 

kiçik kiçik birliklərlə döğüşən savaşçı. 1.çiqdə. çiqət. 

çiqdəçi. çiqətçi. qerilla. 

çiriq çirik. 1. çürük. 1. kübrə.  

çiriqən  çürümüş.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3718 

çiriqləmək  çirikləmək. sulamaq. qoşun çəkmək. alamanlamaq.  

çiriqqə çiriggə. bax > çiqirtgə.  

çiriş  1. qab. yağ qabı. 1. bağırsaqdan düzəlimiş ip. - çirişçi: 

bağısaqdan ip düzəldən. 1. siriş. yalım. yapışqan. çəsb. 

qatut.  

çiriş  siriş. şiriş. sirəş. şirəş. ( < sürüş < sürmək: yaxmaq. 

yapışdırmaq).  

çirişləmək  çisələnmək.  

çirişli  çiğrişli. çisli. yağmurlu. şehli.  

çirit  - çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri ağac: çevgən. 

çovğan. çoğan. qarağı.  

çiritmək  çürütmək.  

çiriv  çürümə.  

çirlqliq  çirlklik. silməcə. qapsaca. qabsaca. yaylıq.əllik. dəsmal. 

bulaşlıq. bulaşıq bezi. 1 

çirq  çirk. 1.kiprə. qalğac. 1.irin. axıntı. axım. irin. azıq. - azıq 

yara. 

çirq  çirk. irinğ. çirim çiqrim ( < çiq. tuq).  
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çirq çirk. 1. çaplaq. çəlpək. çalpaq. çapağ. pox. 1. irin. irinğ. 

irik. irgin. qıyıq. irinğ. birikib qalmış, iylənmiş nərsə. yağ. 

kir. bataq. - əlim yağlıdır. - yarada su biriksə, irikləşir.  

çirqav  çirkav. çirkab. yuyıntı. yuvuntu. sukri. kirli su.  

çirqə  cərgə. 1. səf. ova çıxmaqa qurulan cərgə. toplanan 

güclər. 1. çaqrasans: çarx. cerki: girdə: sirkus.  

çirqə  cirgə. 1. çadır. 1. həlqə. 1. həlqə qurub ovu ortaya 

almaq.  

çirqəf çirkəf. genəzir. tikisindirici. iğrənc. pis.  

çirqəfiq çirkəfik. genəzirlik. iğrəncliq.  

çirqəfləşmək çirkəfləşmək. qenəzirlənmək. iğrəncləşmək.  

çirqəv  çirkəv.pis. bulaşıq. iğrənc.  

- çirkəvə bulaşmaq: kötü işlərə qarışmaq.  

- çirkəvə daş atmaq: pis birinə sataşmaq. bir kötüynən 

dartışmaq.  

çirqimək  çiyirmək. yadırqamaq. ilgisini itirmək. uzaqlaşmaq. 

soğumaq.  

çirqin  azırlan. yaxışıqsız. iğrənc.  

çirqin  çirkin < çiğrin ( < çiğ: düğün). 1. pis. kötü. 1. uyqunsuz. 

yaxşıqsız. 1. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. əxlaqsız. 1. 
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qaqlımaq. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. əcaz. susuz. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. yonulmamış. yontulmamış. 1. kəst. 

utandırıcı. usandıran. müftəzəh.1.pis. kirli. 

tozlu.1.sevimsiz. kötü. pis. pəs. kirli. üzsüz. bəd.1.domuz 

kimi. 1.(kimsə) görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. 

qamqalat. qapqalat. qayta. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

qırt. gəlinboğan. qəzil. yoğun. 1.qurubt. sevimsiz. 1. 

qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım. 1. yaraşmaz. 

yaxışmaz. yaxışıqsız. kötü. itgin. qəbeh. qəbih. 

qəbahətli. 1. qaqavan. qaqavaş. qaqavac. qaqabiç. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. 1. qaqqı. qaqa (cocuq 

dilində). kötü. pis. xıx. 1. qarma. bulaşıq. kirli. kifir. kəsif.  

- cadıçı, büyücü, çirkin qarı: kafdar.  

- çirkin görsə, gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı.  

- çox çirkin olan: qaraqıncalaz. qaraqıncalız.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq.yaramaz. arın, aras olmayan. pəlid. 

- çirkin bulmaq: çiğrinsimək. çiyrinsimək. çirkinsimək ( < çiğ: 

düğün).  

- kişi içi gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş gəlir, içi çirkinsə, 
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üzü huri, genə turş gəlir. 

- çirkin üzlü: üz züğürdü.  

- çirkin, keçimsiz, çatımsız, qarağız qarı: xortlaq. qorxlaq.  

- çirkin, qaba sözlər: sövmə. küfür. 

- çox çirkin, pis, kötü, qəbeh: dışqıl.  

- çox qaba, çirkin söz: ağıza gəlməz. dilə alınmaz. 

çirqin  çirkin. 1. şansız. göstərişsiz. suratsız. 1. qaybaq. 

qaymış, caymış iş, davranış. qəbeh. sapaq. sapıq. basıq. 

pis. - bu qaypaq işlərizdən əl götürün. 1. yaqışıqsız. qəbeh. 

- yaxışıqsız kişi. - yaxışıqsız qız. 1. çirgin. gəndə. pis. kifir. 

qart. qoqmuş. çürük. kötü. 1. çapqaqsız. yapqaqsız. 

qılıqsız. çəlimsiz. alımsız. üzünə baxılmaz. azirəylən. 

yaxışıqsız. iğrənc. capısız. yapısız. biçimsiz. aybatsız. 

yaxışıqsız. biçimsiz. alımı olmayan. əriş. əriş burşu. 

süyümsüz. semivsiz. çirkin. qaba. ala qula. gəlişivsiz. 

yaxışıqsız.  

- çox çirkin: üzünə baxılmaz.  

- sivri çirkin qılıqlı nərsə: qoqoruz. xoruzlanan kimi. 

çirqin çirkin. 1. görümsüz. dəğərsiz. önəmsiz. biçimsiz. acarsız. 

suratsız. 1. qaqac. kir. bulaşıq. pas.  
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çirqinliq  çirkinlik. 1. qurubetlik. sevimsizlik. 1. biçəmsizlik. 

biçimsizlik.  

çirqinmək  çirkinmək. 1. gəndərəmək. pisəlmək. qoqmaq. çürümək. 

kötümək. 1. çiyritmək. kəndindən soğutmaq. 

vazqəçirmək.  

çirqinmək çirkinmək. çirkimmək. < çiqrinmək. iğrənmək.  

çirqinsimək  çirkinsimək. çiğrinsimək. çiyrinsimək. ( < çiğ: düğün). 1. 

çirkin bulmaq. 1.nərsədən yorqunsımaq. 1. 

bəğənməmək.  

çirqləmək  çirkləmək. 1. irinləmək. irinğləmək. irikmək. irkinmək. 

irkilmək. irkmək. 1.pisətmək. cigələmək. cigəkləmək.  

çirqlənmək çirklənmək. kirikmək. kirlənmək. kir basmaq. - don kirikdi.  

çirqləşmək  çirkləşmək.<> çəlikləşmək <> çəkikləşmək <> çəkləşmək 

<> çəkələşmək <> sərtləşmək <> əkləşmək <> bəkləşmək 

<> bərkləşmək. 1.pisləşmək. cigəkləşmək. cigələşmək. 

çirqlətmək  çirklətmək.bulaşdırmaq. suvaşdırmaq. kəsiflətmək. 

çirqliq  çikrilik. çiklik. ( < çiq. çıq. çuq). çirk götürən örtük, ağ. 

üzlük. üz qorucu. - üzlük gedər, üz qalar.  

çirqliyazı  çirkliyazı. çirknevis. qaralama.  

çirqnevis çirknevis. dənəmə.  
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çirqo  yer alması.  

çirqov  çirkov. - çirkov, pozuq suya daş atmaq: kirizə daş atmaq: 

pozuq birinin pozuqluğun görstərməyə yar açmaq.  

- çirkov su: kiriz. kəriz. - kirizə daş atmaq: çirkov, pozuq 

suya daş atmaq: pozuq birinin pozuqluğun görstərməyə yar 

açmaq. 

çirsənqi  çisənq. ( < çiq). çiqsən. çis. sis.  

çirsənqmək  ( < çiq). çisginmək. şişlənmək.  

çirt  çırt çurt. diş arasından piliyib çıxarılan səs. - çırt 

süzmək: diş arasından salıq atmaq.  

çirtmə  çitəm. yaylıq.  

çirukidə (fars)  çiruk < çürük: çevrilmiş.  

çis  çiş. sis. şeh. su: çisəntili hava.  

çis  sis. 1. yerə yaxınlaşmış, görüş alanın bəlli ölçüdə 

qapatmış bulut. duman. pus. pusarıq.1 çiş. qəhvə rəngi, 

alımsı (qırmızısı) bənək. 1. çən. çiğ. çisigin. duman. 

qardöşəyi. yaşıq. şeh. nəm. yaş. ıslaq. ritubət. 

- donmuş çis: qırağı. qırov. 

çisə  çisək. çisənti. çilə. yağmır səpintisi.  

çisə  çisənti. çilənti. sisənti. toznanaq yağmır.  
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çisələmək  girşiləmək. yavumsuramaq: yağumsuramaq.  

çisələmək  tisələmək. çisəmək. çisimək. çiləmək. yağmır yağmaq, 

tozalamaq, səpmək.  

çisələyən  çılpılı. yağmurlu.  

çisəmək  çisimək. çisələmək. çisimək. çiləmək. yağmır yağmaq, 

tozalamaq, səpmək.  

çisəmək  incə yağmur yağmaq.  

çisən  ( < çiq). çiqsən. çis. sis.  

çisənləmək  ( < çiq). çiqsinləmək.  

çisənqi  çirsənq. ( < çiq). çiqsən. çis. sis.  

çisənti  ( < çiq). çilənti. səpinti.  

çisənti  çilənti. sisənti. çisə. toznanaq yağmır.  

çisimək  çisəmək. çisimək. çisələmək. çisimək. çiləmək. yağmır 

yağmaq, tozalamaq, səpmək.  

çisiqin  çisigin.1. duman. çən. 1. qırav. qırov. 1.incə yağmır.  

çisli  - sisli çisli: puslu pusarıqlı. dumanlı.  

çisliq  çislik.sislik. pusluq. pusarıqlıq. dumanlıq.  

çisqin çisgin. < çis. çiş. sis. çilgin. şeh. sulu.  

çistiq çisdik. ( ç < > d ) dişlik. yun darağının ağzına taxılan 

taxda.  
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çiş çiş  qadın cocuğu işətmək istədiği zaman söylər. at 

haqqında da böylədlr.  

çiş  1. biz. diş. 1. şəxsiyyət. qurur. mənlik. badlıq. - çişli: 

qabaryan. - çişi basıq: başı aşaq. papızı yatan. 1. işək. 

çişəmək işi.  

çiş  1. çis. sis. qəhvə rəngi, alımsı (qırmızısı) bənək. - 

işəməyi, çişi gəlmək, tutmaq: boğuntu. 1. şiş.  

çişəmək  çiş edmək.  

çişəq çişək. 1. doğşan balası. 1. dovşan. 1. ufacıq yağan yağmır.  

çişətmək  çiş etdirmək.  

çişi  çiqşi. 1. nərsənin balı, yağı suyu alınandan son, qalan 

çiqidi, tortu. 1. balı alınmış şan. - çişi əridsən mum 

yaparlar.  

çişiq  çişik.dovşan yavrısı.  

çişmə  şişmə. qaynar. bulaq. gözəv. göz. gözbaş. gözləv.  

çişmək  {1 şişmək:( # 1 çözmək.).}  

çişmək  çışmaq. şıçmaq. saçmaq. 1. açmaq. genişlətmək. 

şollatmaq. 1. qoğmaq. rədd edmək.  

çişrən  şişgin. şişirən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 
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qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. 

göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. 

apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. 

hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. yellənən. 

köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir.  

çit  (bax > çet. çat. çət. çalı.) ( < çat. çet). çataq. toxuma. 

çatılmış, bağanmış nərsələr. çatmış. sıxılmış, hörgülü 

toxuma. basma. dizəmə. düzəm. hisar. 1. davamlı, qaba 

bez. 1. ağ. çəpər. qoruluq. - kirpik gözün çitidi. aymança. 

ayman. gərmi. avli. aylav. üstü açıq otaq, tövlə, duvar, 

barmaqlıq. 1. çırıl çıpılı yollu parça. yolları ayrı ayrı boyalı olur. 

1. tutsaq. duzaq. tələ. 1. çizgi. sınır. limit. 1. qıraq. - keçə 

çitində: qırağında. 1. naxış. oya. bəzək. - çitəli tuman. - çit 

tuman. 1. duvar. örtük. təməl. 1. çıtıq. çatıq. toxu. 

toxunmuş nərsə. parça. 1. kirbas > kərbas. toxunmuş 

basılmış. bez. parça. 1. südük. sidik ( < siqdik < siqmək). 

1. çiqçiq. ciğciği. ( < çıq. çiq. tiq. tuq). (qamışdan hörülmüş) 

hörək. tuvar. duvar ( < tuqvar). biçin. bükür. hədd. qıraq. 
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çəpər. çəvər. barmaqlıq. qutan. 1. xəşəl. xəşək. 1. yaban. 

qıraq. yan. 1. qamac. qamıc. qumaş. bez. basma. 1. 

eşmə. qaqıra. sundurma. çardaq.  

- alaçıq çevrəsinə qurulan çit: tərim. dərim. 

çit  1. çıq. çiq. çadır bölümü. 1. ağıl. 1. alaca bəzəkli, çiçəkli 

bez, parça, baş örtüsü. 1.çəpər. çapar. qorum. qoruq. 

hərim. 1. qaş. duvar. çəpər. mane'. 1. qıyı. çəpər.  

- incə, seyrək çit, həsir: çiğərkin. çiğiskin.  

- yassı dallı, tikənli çit çalısı: yapçalı.  

- çalı çit: avlağı.  

- çitlə hörülmüş ağıl: çığ. çiq. 

- avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli ağac: 

qaraçaltı. qaraçalıt.  

- çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. 

qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çaxçax. 

çit  şət. çət şat. 1. (qamıştan, tikəndən yapılmış) duvar, hörük. 

1. çardaq. 1. çət. şat. şət. ürək. cürət. cəsarət. - onun nə 

şəti var. 1. ürək. cürət. cəsarət. bax > çət.  
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çitalı çidalı. cidaqu. yetgin. yetənəkli. bəcərikli.  

çitaltay çidalday. çıxarlı.  

çitam çidam. çitəm.  

çitaqo çidaqo. çıxar. bacarıq.  

çitaş çidaş. bax > çitəş.  

çitciriq  çitçirik. çalı quşu. çalıquşu. şaqraq. ötücü bir quş. 

çitə  (çidə (fars). < çiqdək). 1. dərlənmiş. toplanmış. devşirilmiş. 

yığılmış. 1.yama. rufə. ilgəc. 

çitə  çidə. 1. heyvanın ağzına vurulan bukağı, köstək. 

kələpcə. zəncir. nərsənin önünü dayandırmaq, 

durdurmaq üçün qoyulan dəğənək, dayaq. 1. əngəl. 

mane. 1. qaplana oxşar heyvan. gepər. 1. çətə. ənli 

ağac, dəmir çubuq. - pəncərənin çitələri: qəfəs çubuqları. 

çitələmək  tələsik, ələsov tikib hörmək. - bunu əlində çitələ.  

çitəlmək  torlanmaq.  

çitəm  çidəm <> cıdam < çiğləm < > çiğdəm (< çiq). bərk. 

daynaqlı. dözümlü.  

çitəm  çitəş. cıdam. çətik. çitik. çitim. 1. cıdam. dayanıq. dzüm. 

səbir. - cıdam vermək: dayanmaq. muqavimət göstərmək. - 

1. duruq. mətanət. 1. çirtmə. yaylıq.  
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çitəmə  1. tikiş. yamaq. torlaş. örmək işi. 1. hörülmüş çəpər. - 

çitəməni aşdılar.  

çitəmək  1. dayanmaq. dözmək. - çitə ver: döz. dayan. çitəm qıran: 

dözülməz. - çitəlməz sevgisi: dözülməz, olmasın sevgi. 1. bir 

nərsəni yazmaqla, artırmaqla, qətləməklə,. bəzəmək. 

naxışlamaq. - don çitəmək. çitəli tuman. - çit tuman. 1. 

tikmək. hörmək. başdansovma tikmək. təpcəmək. 

qətləmək. - yaylığın qırağın çitətdim.  

çitəmli  çidamlı. çitəşli. cıdamlı. çətikli. çitikli. dayanıqlı. 

dözümlü. - soyuğa çidamlı. mətin. sağlam. dirçiş. güclü.  

çitəmsiz  çidamsız. çitəşsiz. çətiksiz. cıdamsız. çitiksiz. dözümsüz.  

çitən  ağılda bizovlara ayrılan bölüm.  

çitən  kiçik ağıl. bizovlar üçün ağılca.  

çitən çidən (fars). < çin (:sıra. rədif).  

çitənəq çitənək. dırnağların izi. darav. qıyım.  

çitənəqləmək çitənəkləmək. dırnağlamaq. daramaq. darav rav edmək.  

çitənmək  < çiqənmək. çatınmaq. ilgəclənmək. tutturunmaq. 

yamanmaq. yamlanmaq. yırtığ hörülmək. rufələnmək. 

rufulanmaq. gözənmək. tikinmək. onarılmaq. dərilmək. 

çəkinmək. dartınmaq. tə'mir edilmək. 
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çitənq  çitənğ.kətən. çətən. kitən. quzu barındırma yeri.  

çitəq çitək. 1. bəzək. naxış. işləmə. tikmə. tikiş. süs. acur. oya. 

1. tərəcə. döşəməyə hörülüb dərilmiş nərsə.  

çitərliq  çidarlıq. çidamlıq. çitəşlik. cıdamlıq. çitiklik. dözməli. 

dayanmalı. muqavimək edməli. - cidarlıq halım qalmadı.  

çitəş  çidaş. 1. çidam. çitik. cıdam. çətik. dayaq. dəsdək. - 

çitəş ver. 1. çiğtəş. qutra. qotra. bandıra. bağuq. bağuş. 

çitəş. ayrılmış bölük.  

çitəşmək  (ç < >. ) icəşmək. əngəl, saplantı, quyruq, müzahim olmaq. 

birbirinə dürtülmək, girişmək. - bu çitəşməkdən nə 

istəyirsən.  

çiti  < çiğti. çiğit ( < çiq). 1. yiti. cəsur. ataq. cürətli. kəsgin. 

sivri. 1. diqqətli. diqqətlə. - citi qaramaq: diqqətlə baxmaq. - 

citi qöz: kəsgin gözlü.  

- çiti söləş: odlu qonuşmaq.  

- citi biləmək: kəsgin biləmək.  

- citi uclu: sivri uclu.  

- dağ citi: dağ zirvəsi.  

çitil  şitil. fitil. (< çıtmaq). başqa yerə tikilmək üzrə, tuxumdan 

yetiştirilən beçə göyük, bitgi.  
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çitiləmək  ( < çiqtiləmək). 1.oğuşturmaq. oğuşturub yumaq. 

1.çiqəmək > çitmək. çəpərləmək: çənbərləmək. 

çəmbərləmək. 

çitiləmək  sürtmək. govuşdurmaq. ovuşdurmaq. paltar çitiləmək: paltarı 

sürtərək kirini çıxarmaq.  

çitilmək  (çatılmaq). kilitlənmək. bir biri içinə girib bərkinmək.  

çitilqi  çitilgi.hörərək yapılan işləmə, əl işi.  

çitimək  çatımaq. çiqəmək > çitmək. tutturmaq. yamlamaq. 

ilgəcləmək. yamamaq. yırtığı hörmək. rufələmək.  

çitimək  tikmək. ilişdirmək. bağlmaq. bir birinə keçirmək girdirmək.  

çitinmək  (çatınmaq). 1.bir birinə keçirilmək. bir araya gətirilmək. 

1.çiqənmək > çitənmək. çatınmaq. ilgəclənmək. 

tutturunmaq. yamanmaq. yamlanmaq. yırtığ hörülmək. 

rufələnmək. rufulanmaq. gözənmək. tikinmək. onarılmaq. 

dərilmək. çəkinmək. dartınmaq. tə'mir edilmək. 

çitiq  çitik. kitik. tıxac. tırafik. basabas. durubqa. durubağ. 

durbaq. tırobqa. turubqa. 

çitiq çitik. {bax > çidam}. 1. iləcək (bağlı) şüvlər, ağaclar, çivciklər. 

1. güc. dayanıqlılıq. 1. vurqulu. bərk. sərt. dönməz. 

sağlam. əkit ( < əkmək: dayaqlamaq).  
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çitiquşu  çatıquşu. çalıquşu. çalı çiti, çırpı, duvar ağav çataqlarında, 

kovuklarında yaşayan incə qaqalı sərçədən kiçik quş.  

çitir  qatı göz. iti göz. çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq.  

çitişmək  (çatışmaq). bir birinə keçişmək. bir araya gətirişmək. 

(saç) qarışıb keçələşmək.  

çitişmək  bir birinə keçib bərkişmək.  

çitləmbik  1.çaltış. qağan ağacın andıran, sərt ağac. 1. kiçik miçik, 

incik mincik, sevimli qız.  

çitləmbik  dağdağan. qayın ağacın andıran bərk ağac.  

çitləmə  ( < tik). tikmək. çıtlamaq. tikmək. yoğunlaşdırmək. 

artlamaq. artıqlamaq. çitlə: çevirmək.  

çitləmək  { < çat. çiq. tik}. 1. tikmək. 1. çıtmaq. qətmək. kədmək. 

qıtmaq. kərmək. kəsmək. kirtmək. qırtmaq. cızmaq.  

çitləmək  < çiqtələmək. çəpərləmək. çənbərləmək. çıtlamaq ( < 

yıtlamaq. yırtlamaq).  

çitləq çitlək. çıtmaq ayqıtı. dişli pıçaq. - çitləyi kərtiklətmək.  

çitli  (düğünü, qozası olan ürün). pambıq qozadaykən aldığı ad.  

çitliq  çitlik.( < çiq). ciqtilik. cütlük. qoşalıq.  
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çitmə  < > kitmə. 1. tintirik. barmaq ucunu, baş barmaqa qoyub, 

vurulan zərbə. 1. ( < çatma). çuval. toxuma. torba. 1. qıtma 

(dadım).  

çitmək  < çiqəmək. 1.çitiləmək. çəpərləmək. çənbərləmək. 1. 

çitimək. yamamaq. yırtığı hörmək. rufələmək.  

çitmək  çitəmək. (tik. kip. çat) kitməkləmək. çitləmək. bir araya 

gətirmək. birləşdirmək. tutmaq (dəlik deşiyi). hörmək. darağın 

dişlərin tikərək sıqmaq. - dona topçu çitə: paltova düğmə tik.  

çitmiq  çitmik.< çiqtmiq ( < çiq). üzüm salxımını oluşturan 

salxımcılıqlardan hər biri. 1. çimdik. iki barmaq ucu ilə 

alınan tikə.  

çitmiq çitmik. üzüm salxımının kiçik dalı. çimdik. düğümləmək. 

düğmləyərək toxumaq.  

çitraq  çox. ( < çiq. çuq. tuq). bil. çox. - yemiş çitraqlığı.  

çiv  çağ. qələm.  

çivi  {civi. çiqi. çiqiş ( < çiq).}.1. qapatan. bağlayan. çəkə. 

mıx. qadaq. qataq. qatıq. 1. talquq. dalqaq. 1. çıbay. 

mıxca. 1. qadaq. mıx.  

- böyük çivi, mıx: qama. qəmə.  

- çivinin ucun burçınlamaq: pərçinləmək. pəxləmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3734 

qamamaq.  

- böyük çivi: qadav. dəmir qapı qolu. həlqərəcə. sürgü. kilit.  

- ivli çivi: piç.  

- gül çivi: gül mıx. qazıq: qazuq. böyük kəlləli çivi.  

- bir çeşit çivi: tamaxsa. təməqsə. təpəqsə. mıxca. mismar.  

- kiçik çivi: əkirmi. mıxca.  

çivi  qadaq. qaqaq. düğməbaş mıx. mismar.  

- orana bax, çivivi (mıxıvı) tax. (orana: nisbətə).  

- iri, böyük çivi mıx ensirik. iysir. iysər. ensir. 

- çivi kimi taxılmaq: mıxlanmaq. qaqılmaq. 

- çivisökən: kəlfətin.  

- iri çivi, mıx: qatqan. qazıq. 

- çivisi çıxmaq: düzəni, durmuşu pozulmuş, qalmamış.  

- çivi yazı: çivi yazısı: mixi xətt.  

- çivi kəsilmək: kəsicəsinə üşümək, donmaq.  

- çivi kimi: çivi tay: sağlam. dayanıqlı. mətin.  

- çivi dişi: doqquz yaşında çıxan diş.  

- çivi çivini sökər: pislik dəngiylə qarşılıq verilərək, çözülür.  

- çivi kəsilmək: kəsicəsinə üşümək, donmaq.  

- dolab çivisi: orta boy mıx.  
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- yivli çivi: burqu. buraraq, qıvıraraq dəlik deşik açma ayqıtı. 

mətə.  

- yivli çivi: burqu. buraraq, qıvıraraq dəlik deşik açma ayqıtı. 

mətə.  

- çalınan çivinin, mıxın, burqunun, piçin tutdurulması 

üçün, duvara yerləşdirilən tikə, parça, təxdə, ruplak: taqoz. 

taxoz ( < taxmaq). qısqı. 

- gül çivi: başı enli mıx. iğ. iğdə.  

- ağac çivi, mıx: qama. çapa.  

- ağac çivi: qataq. qadaq.  

- astarı var qızıldan, çivi çıxmaz qızıldan. 

- çivi yazı. mixi xətt.  

- daşqa təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen başlı çivi, mıx: 

qama. qaqa. qaqam. qəmə. 

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

- kiçik çivi: çılbız çalbız.  

- malqaranın çivi tutmayan çürümüş dırnağı: 

qarıncalıdırnağ.  
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- mıxtövlə kimi yoğun, iri çivi: qazalac.  

- orta boylu, kiçik təpəli çivi: qarcığa. qarcıfa.  

çiviçi  abişar salan.  

çiviçi  qadaqçı. qadaq. bəndçi. nalbəd. yamaçı.  

çiviləmə  1. valibalda, topu torun üzərindən, qarşı yarış alanına, 

dikinə, sərt çapalayıb (şapalayıb) endirmə. abişar. - çiviçi: 

abişar salan. 1. şirzələmə. şircələmə. şirzə vurmaq. mıx 

kimi dik, ayaqüsdü suya atılma.  

çiviləmək  1. mıxlamaq. bir yerdə durdurmaq.1. sivriləmək > 

pıçaqlamaq. 1. qadaqlamaq. qaqatlamaq. qaqqalamaq. 

qaqlamaq. mıxlamaq.  

çiviləmək  çivimək. qadamaq. mıxlamaq.  

çivilənmək  mıxlanmaq. taxılıb qalmaq.  

çiviləyib  mıxlayıb. - neçə dirək təxdəni, yanyana birbirinə çiviləyib 

(mıxlayıb), tutturulmalarına yarar ağac parçası: qapur. 

qabur. 

çivili  - itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: 

qatana. qadana. 

- itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq: ıltar. 

yıltar. 

çivili  qadaqlı. mıxlı.  
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çivilmək  çüyləmək.  

çivimək  çiviləmək. qadamaq. mıxlamaq.  

çivin  çuğun.  

- dəmir qazan: çuğun qrzan.  

çiviq çivik. 1. < > sivik. çubuq. şıbıq. dəğnək. dayağ. 1. çavuq. 

çevik. dərkin. zirək. atıq.  

çivit  < çiyit. 1.qurquşum rəngi. 1.çıvıt. boya. rəng. 1. göy 

boya.  

çivit  lacvərd. göydaş boya. göyüt. göy. yaşıl göy. yəşmi. çiğit. 

nil. 

çivmək  çərtmək. cəymək < çevrilmək. çivrilmək. çönmək. 

çətmək. ivmək.  

çivqin  çivgin. çiggin. yağlı. doyurucu. bəsləyici. - çivqin aş. 

bəsləyici yemək. - çivqin ot. heyvanları səmirtən ot.  

çivqin çivgin. gəvgin. yağlı. doyurucu. bəsləyici. sinir. sınır. 

həzm olunan nərsə. içlənənən nərsə. dadlı.  

çivqinlənmək  gəvginləmək. 1. yeyib sindirmək. nuş edmək. dad 

tamahla yemək yemək. 1. cana, yararlı bəsləyici bulmaq.  

çivri  < sivir < süzük. sürüş. süzük. ərsay: iti. sivri uclu.  
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çivtirmək  çivdirmək. zivdirmək. sivdirmək. çağdırmaq. savdırmaq. 

caydırmaq. sapdırmaq. dəğdirməmək. isabət 

etdirməmək.  

çivzə  bax > çiqzə.  

çiy  çiğ. 1. pişməmiş. 1. xam. işlənmiş. yaşıl. 1. nəmli. yaş. 

rütubətli. 1. təzə. körpə. 1. suni. - çiy darıy: suni ipək. 1. 

həsir. 1. ağılsız. toy. səfeh. sapaq. yaş. xam. əcəmi. - toy 

kişi. 1. iki üç aylıq quzu dərisi. alısın. gənc. körpə. ingən. 

engən. yeni göz açmış. təzə. 1. qıraqu. qırağu. qırağ. 

qırov. şəbnəm. jalə. 1. çiq. şeh. nəm. yaşlıq. - çiy yer. 

- çiy tuğla: kərpiç. 

- çiy bal: təzə bal.  

- çiy dariy: suni ipək.  

- çiy kərtmə: xam armut.  

- çiy otun: nəmli. yaş odun.  

- çiy süt: çiğ süt. pişməmiş süt.  

- çiy təli: budala. sərsəm.  

- çiy təri: xam dəri. işlənmiş dəri.  

- çiy tiqiş: naxış. gərgəf.  

- çiy usta: çin usta. işinin ustası. işinin yiyəsi.  
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- çiyin açmaq: ağ eləmək: ağın çıxartmaq: içyüzünün ortaya 

çıxarmaq. ağın çıxartmaq. içyüzünü ortaya çıxarmaq.  

- görpə qayuv: kürktən zeh. şərit.  

çiy  çiğ. çən. 1.sərinlikdə, havadaki buxarın yoğunlaması 

sonucu oluşan damlacıq. 1.çiğ. çiğdən. pişməmiş. 1.çigit. 

çiğil. çiyimsi. qart. qırt. yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış. 

1.qırt. xam. göy. olqunlaşmamış. yetişməmiş. 

- çiy qurum: xam xiyal: xam düş. 

çiy  çiğ. çiyimsi < çigit < > çiğil. geçgin. keçgin. xoca. 

qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik.  

çiy  çiğ. qırt. xam. 1. qırağ. qırov. qırbı. qırba. qarbı. 1. çığız. 

çiğiz. çiyiz. incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. 

əğinməmiş. aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. 

çözülməmiş. yarpanmamış. yıpanmamış. - çiğ kişi. - çiğ 

iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə. 1. idmansız. 

vərzişsiz. vərdişsiz. işləməmiş. 1. işlənməmiş. 

əllənməmiş. - çiğ yağ. 1. doğal. təbii. 1. naşı. 1. başaçıq 
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ayaqyalın. yersiz. münasibətsiz. 1. boş. kof. kov. 

1.toxunmamış. işlənməmiş. olmamış. xam. 

çiyapsa  bir uzun birdən şişib xəsdələnması.  

çiyaqız  çiyağız. kalağız. çalağız. kavağız. düşünmədən qonuşan 

kimsə.  

çiybel  uyuşuq. qapdal. alıq.  

çiybıtır çiybıdır. çiqbıdır ( < çiq + bıqdır). şişman. şişqo.  

çiyələq  çiyələk. çilək. 

- qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın 

yapraqları tökülməyən ağac çeşiti: qaramış. qarayemiş.  

çiyimsi  çigit < > çiğil. çiy. çiğ. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. 

qart. qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. yaşlı. 

yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. 

çökət. anaç. anaş. ərik.  

çiyimsi  çigit. çiğil. çiy. çiğ. qart. yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış.  

çiyin  {bax > çiqin}. 1. örküc. 1. dalu. dal. yağrı. omuz. 1. 

qaruça. 

çiyin  gəriş. omuz. əğin. sırt. arxa. 

- çiyinə, boyna, qola salınan salıq, şal: atqı.  
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- su kovaların, dolçaların daşımada işlənən çiynə qoyulan 

sırıq: qapsac. 

çiyintaş  çiyindaş. çiğindaş. omuzdaş. ayaqdaş. həmayaq.  

çiyirmək  çirqimək. yadırqamaq. ilgisini itirmək. uzaqlaşmaq. 

soğumaq.  

çiyistan  bilməcə. tapmaca. girdək.  

çiyiz  çığız. çiğiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. incəlməmiş. 

açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 

əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - 

çiğ öğə.  

çiylətmək  çiğlətmək. çiləmək. çilətmək. ( < çiy. çiğ: şeh). yaşartmaq. 

ıslatmaq. sulamaq. ölləmək. tərlətmək.  

çiyli biçli  yarı pişmiş.  

- çiyli biçli qaqqı: ılığ yumurta.  

çiyliq çiylik. ağılsızlıq. toylıq. səfehlikk. sapaqlıq. yaşlıq. 

xamlıq. əcəmilik. cəhalət.  

çiypis  büknüt.  

çiyrimiş  gərili. gərik. gərilmiş.çəkilmiş. tarınmış. tirlənmiş. 

bərkimiş. qatlaşmış. 
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çiyrinsimək  çiğrinsimək. çirkinsimək ( < çiğ: düğün). 1. çirkin bulmaq. 

1.nərsədən yorqunsımaq. 1. bəğənməmək.  

çiyritmək  çirqitmək. kəndindən soğutmaq. vazqəçirmək.  

çiysəmək  çiğsəmək. çənsəmək. 1. çiğ, çiy, çən düşmək. 1. yağmır 

çisələmək.  

çiysil  çiğsil. pozuk. xam. olqunlaşmamış.  

çiysilsiz  pürüzsüz.  

çiytar  ocaq.  

çiytəm çiydəm. çaydam. incə keçə. xalça, parçanın yanlarına 

tikilən yanlıq. sınqır. zavar.  

çiyzə  bax > çiqzə.  

çizəlqə  çizəlgə. göstəri. göstərgə. tablo. axmalıq. dallıq. cədvəl.  

çizər  cızar. karikatorçu.  

çizi  cızı. çizgi. cızqı. cızıq. rəsm.  

çizik  cızıq. cızqı. - boyuna cızqılı olan: yol yol. çubuqlu.  

çizilən  - çizilən, cızılan, yazılan nəsnə: çiqin. cızıq. cızqı. çizgi. 

çizik. qətə. qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. 

məslək.  

çizilqə  çizilgə.çizgilik. cızqılıq. cızıqlıq. cədvəl.  

çizim  rəsim figuru.  
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çizimçi  cızımçı. rəssam. tərsimçi.  

çizinilmək  cızınılmaq. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. 

işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. 

markalanılmaq. nişanlanılmaq.  

çizinti  cızıntı. cızıq. cızmaqdan oluşan yara. sıyrıq.  

çiziq  çizik. çizgi. cızıq. cızqı. çiqin. çizilən, cızılan, yazılan 

nəsnə. qətə. qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək 

yazı. 1. məslək.  

çiziqtirilmək  cızıqdırılmaq. şolatdanmaq.  

çiziqtirmək  cızıqdırmaq. şolatdamaq.  

çiziqtirmək  çiziktirmək.cızqırmaq. cızma qaralamaq.  

çizləq  çizlək. çizgə. cızaq. cızqa. qırafik.  

çizləqli  çizləkli. çizgəli. cızqılı. cızqalı. cızaqlı.sızmalı. xətli. 

qırafikli.  

çizmə  çəkmə. 1.qonçu, səğəsi ən azı dizə dək çıxan ayaqqabı. 

1.nəqş. 

- qısa qonçlu, səğəli çəkmə, çizmə: tomaq. tommaq.  

- çizmədən yuxarı çıxmaq: sınırın aşmaq.  
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- çizmələri çəkmək: dabanların çəkmək: işə girişmək. 

yaraqlamaq.  

çizmə 1. ötük. çust. çəkmə. başmaq.1. qaldı. yürük. ayağqabı.  

- çizmənin ağır, qalın çeşiti: tomaq.  

- uzun türkmən çizməsi: soqman. 

çizmək  cızmaq. 1. qıraşlamaq. xıraşlamaq. cırmalamaq. 

dırnağlamaq. dırnağla qazmaq. tırmalamaq. dırmalamaq. 

təxdiş edmək. - pişik əlimi tırmaladı.  

- çəngəlsi ayqıtla cızmaq, çizmək: tırmıqlamaq. tırmalamaq. 

yırtmaq. qazmaq. 1. sizmək. yonmaq.  

çizmək  cızmaq. 1.cızıqlamaq. tərsim edmək. rəsm edmək. 

1.imləmək. umlamaq. izləmək. işarə qoymaq. 1. 

qərələmək. silmək. batil edmək. 1. sıyırmaq. sivirmək. 

yaralamaq. 1. bəlirtmək. bəllətmək. 1.yazmaq. qeyd 

edmək. səbtəmək. 1.rədd edmək. batillətmək.  

- altın çizmək, cızmaq: özəni, görüşü çəkmək. 

- yol çizmək, cızmaq: nəxşə qurmaq, çəkmək. 

çizqə  çizgə.çizlək. cızqa. cızaq. qırafik.  

çizqəli  çizgəli. çizləkli. cızqılı. cızqalı. cızaqlı.sızmalı. xətli. 

qırafikli.  
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çizqən  saban izi. qarasabanın tarlada açtığı yol.  

çizqi  çizgi.cızqı. cızıq. 1. iz. xətt. 1. rəsm. 1. izlənən, gedilən 

yol, usul. 1.sətir. endik. nişan. iz. - sınır çizgisi: xətti fasil. 

1.çizik. cızıq. cızqı. çiqin. çizilən, cızılan, yazılan nəsnə. 

qətə. qata. xət. - qutsi yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. 

məslək. 1. qətə. qata. xət. gediş. biçim. yöntəm. usul. 

tərz. səbil. 1. təsvir.  

- çizgi çizgi: cızıq cızıq: damar damar. damarlı. yol yol. iz iz. 

xət xət. qət qət. qat qat. sır sır. sür sür. qırım qırım. kərə kərə 

> kərkərə (> kirkirə). 

çizqi çizgi. 1. izlik. xədd. çəntmə. kərtmə. tirmi. damar. çatlaq. 

sıra. səf. dizi. ataş. 1. kərtik. kərtə. diş. nişan. işarə. 

çəntik. - çıtlanın kərtəsi. - heyvan qulağının kərtəsi. - başı 

kərtikli dınqıldan təkərlək çıxmaz. - kələ kərtik: yara izlərindən 

yamrı yumrı nərsə.  

çizqiliq  çizgilik. cızıqlıq. çizilgə. cədvəl.  

çizzə  yara. bərə. çiban.  

çoban ulduzu  sürüvçü yulduz: venüs.  

çoban  {(siba (sumer)} 1. əlində cop (dəğnək. sopa) olan. 1. sıvan. 

apzə. gürcü. qoyçu. izləyən. pastör. (heyvanları) güdən. 
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qüdçü. - kovanlamaq: kovlamaq: gözləmək. 1. oba bəyi. 1. < 

qovan. izləyən. kovanlamak: kovlamak: gözləmək. 1. köy 

böyükünün yamağı, köməyi, maavini. gizir. qışlaq 

ağsaqqalının yardamçısı. - çoban çantası: yanlıq. 1. 

sürüvçü. dayaqçı. sığırtmac. qoyçu. 1. < çulğan. 

çulqayan.  

- çoban mayası: pənir mayası. süt otu.  

- sığır çobanı: sığırmac.  

- çoban qalqıtan: bitgi çeşiti.  

çoban  1. güdcü. qoşu. mal heyvana qoşulub, onları otarıb 

güdən. otaçı. otaran. naxırçı. - çoban aldatan: geçisağan. 

dağ qırlanqıcı. 1. qoşaq. 1.yalavac. peyqəmbər. başlıq.  

- çoban ulduzu: çulpan. zöhrə ulduzu. 

- çoban ərməğanı: dəğəri az olan, yalnız içdən könüldən olan 

sovğat. - çoban kababı: incə çubuqlara taxılıb pişirilən kabab. 

- çobansız qoyun, qurda pay olar. - çoban yuxusu: 

mürgüləmə. yüngül yuxu. - çoban salatı: yep yeni 

gövərəntilərdən yapılan salad. - çoban iti: sürü iti. çomar.  

- çoban iti çeşiti: qanqal iti.  

- çoban türküsü, havası: qayabaşı.  
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- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- iri çoban iti çeşiti: qapsqır. qasqır. qısqır.  

- çobanlıq edmək: qorumaq. himayət edmək.  

çobanaldadan  çoban aldadan.alacatavuq. alacatoyuq. keçisağan. gecə 

quşu. 

çobanca  sadə.  

çobançantası  çobandağarcığı. tırp çeşitlərindən.  

çobanıl  çoban yaşamına bağlı. çoban kimi. pastoral.  

çobanlıq  sürüvçülük.  

çobansalıq  ağılda çobanın dinlənməsinə ayrılan yer.  

çobansalıq  ağılda çobanın dinlənməsinə ayrılan yer.  

çobantaqarcıqı  çoban dağarcığı.çobançantası. tırp çeşitlərindən.  

çobantəqnəqi  çoban dəğnəği. otsu, dırmançı qarabuğda çeşiti.  

çobanultuzu  çoban ulduzu.ağulduz. çulpan. venüs. zöhrə. ağulduz. 

kərvanqıran.  

çobanyarması  yazda yağan dolu.  

çobanyolu  dar, əğri büğrü yol. patiqa.  

çobar  dəğnəkli. dəğnək daşıyan.  

çobayıxmış  könül qırıcı.  

çoblamaq  cəmləmək.  
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çobur  it pisliği.  

çocuq  - çoluq çocuq: bala çağa.  

çocuq  sucuq. suci. şirin.  

çoçqa  qapan. qaban. donquz. tonquz. donuz. domuz yavrusu.  

- çoçqa quyruq: porsuq.  

çoçola  çılalıq. kiçik. - çoçola barmaq: çılalıq barmaq. çet barmaq. 

sərçə barmaq.  

çoq yer  duzağı. arğdallıq.  

çoq  - çoxmə'nalı: çoxmə'nalı. çoxanlamlı.  

çoq  {çoğ. çox. çuq}. {çox. ( ç < > y ). ( yoq. yuq). ( < köp. 

küp)} 1. gur alov, yalın. günəşin günorta çağındaki 

qızqınlığı. qızarmış odunun iti yalını, saçağı. 1. buxca. 

nələr (şeylər) qoyulan heybə. 1. ökil. təlim. telim. talay. 

dalay. talım. dalım. üstək. üstəlik. artıq. ziyadə. yumqı. 

toplu. çoxluq. cəm. - mən üstək verdim. 1. küt. axmaq. 

səfeh. çinis. - çoğ ər: səfeh gədə. 1. cuxə. ( < tuq. cuq. 

ciq). quruh. dəsdə. tolu. dolu. bol. kəsir. mübah. 1. çonğ. 

çağ. (çoğramaq. coşmaq. çağlamaq). ögüc. öğüc. çoxluq. 

bolluq. küpmə. gen. kan. kən. qalın. kallan. gey. geyin. 

dərin. uzaq. aşa. daha. yetər. kafi. bol. mul. mol. bolluq 
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dol. tola. bağız: saysız. çənsiz. sınırsız. ölçüsüz. ullağan. 

astam. pek. tım. bıq. bək. örən. ötə. cuda. çuqa. qücli. 

ən. en. şişik. qobarıq. aldan. arbın. çaçaq. - çox ara: çox 

kəz. çox dəfə. çoxla. əksəriyətlə. - çox çox: (1. cavq cavq. 

taxım taxım. kümə kümə. 1. aşa çox. bərk çox. lap çox. yaqşı 

çox. iyi çox. bol bol. - çox öncə: birçağ. əsgidən. çoxdan. 

birzaman. (- o çox öncə gəldi: o birçağ gəldi. ). 1. çoğ. 

günəşli yer. 1. bol. mol. əsrə. asra. talay. dalay. oğuş. 

öküş. artıq. aşuri. aşırı. asru. olca. kan. top. tola. dolu. 

başabaş. tolay. dolu. yüküş. ağır. məmlu. 1. çuq. saç 

topuzu. püsgül. saçaq. - çox daxi: uzaq. qat qat.  

- çox çox: qat qat. böyük qat.  

- bu sıra qabaxkından qat qat iyi oldu.  

- dallarında bərk çox yemiş olması: bıtraq kimi.  

- lap çox: başlıca. ümdətən. - başlıca suçu kimdə görürürsü. - 

alış verşi başlıca məndən edənlərdə var.  

çoq  çoğ. çox. 1. artıq. ağtıq. ağdıq. artıqmac. izafə. 1. bol. 

qaruqlu. qarıqlı. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. 

qaruqlu. qarıqlı. 1. bol. qatraq. qaba. kopa. kopaq.1. bol. 

tıxılı. tıxıla. yığılı. yığıla. qaqılı. dolu. - orda alma qaqılı, 
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çörək qaqılı. 1.çoxlu. geniş. bollu. bol. engin. ingin. böyük. 

dərin. fərax. vəsi'. 1. böyük. qarqın. artıq. kəsir. 1. aşırı. - 

çox içmiş. - çoxa qaçmaq: aşırı, çəksiz davranmaq. - çoxa 

oturmaq: çoxa çıxmaq. - çox bilən, çox yanılır: 1. kişinin 

bilgisi artdqca, bilmədikləridə artır. 1. çox bilənin, kəndinə 

güvəni yersiz artmaqla, gözü kor olur. - çox çox: 1.bol bol. 

olsa olsa. 1.böyük. artıq. aşırı. dolqun. dolu. doluq. - 

dolqun gəlir. 1.ən çox. 1.giran (fars) < girən. batman (girmək: 

batmaq). ağır. artaq. 1.kan. köp. bol. kəsir. 1.min bir. bir 

xeylək. qatı. fazla. saysız. sanasız. - çox olmayan: az 

sayıda. birkaç. 1.geniş. gen. bol. 1.bitməz. qatı. 

tükənməz.1. (ç < > k). - çox çox: kop kop. kuh kuh. pinə. 1. 

dəli. dilir. iti. çalaq. 1. top top. 1. çat > şad. dolu. 1. 

qoşun. kürtük. yığın. quruh. 1.sox. - çox çox: top top. 1. 

qatı. - çox çox: qatı çox. - çox az: qatı az. - çox uzun, uca: 

qatı boylu. - çox bahalı: qatı qalıq. - çox suvaqlıq: qatı suluq. 

1. böyük. aşırı. geçgin. keçgin. artıq. artıqmac. başqa. 

dolqun. dolu. doluq. - bunun dəğəri çox geçgindir. - ən 

çoxu: olsa olsa. ən üstünü. vur tut. çox ehtimal ki. haydi 

haydi. - buna haydi haydi bir qıran versinlər. - gönorta 
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çıxsan, haydı haydı günbata çatarsın. 1. daşqal. daşal. 

aşqal. aşal. qatal. qatdal. 1. enbük. yenbük > ənbuh (fars). 

çox sallaq, qalxaq. 1. qara. bol. - qaraçilən: qaraçilənti: 

qaraçilək: boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır. 1. 

qata. qatta. - yolu qıssa, qatı qatta, buda bir kələk mi ola. 1. 

artıq. çoğ. çox. qarqın. böyük. kəsir. 

- çox görmək: gərəkli, layiq görməmək. - çox görməmək: 

uyqun, yerli görmək - çox naz, aşiq usandıdırır: qırın çoxu, 

qılıqdan (qılqıdan) qoyar. çox şişmənin yeli, yaxın ilgilər 

göstərənrə dəğər. - çox olmaq: dözəməmək. - çox söz 

yalansız, çox mal həramsız olmaz: çox danışan, çox çaşar. 

çox yellənmək, yer qapdırar. - çoxları: birçixu. xeyləyi. - 

çoxdan: çoxdandır: öncədən. uzun çağdan. əsgidən.  

- az çox: yoxoş aşağı. alçaq yuxari. aşağı yuxarı. həmən 

həmən. bayağı. olduqca. çox olmayan.  

- çox az: azdan az. azın azı. azıcıq.  

- ən çox: ən yüksək. ən üst. maksimom.  

- azdan çoxdan: azdan kandan. azlı kanlı.  

- bir çox: 1.bir neçə. bir kaç. 1.xeyləh. olduqca çox. 

mütəəddid.  
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- bir çoxları: bir neçələri. 

- birçox: çox çox: çox artıq. bir sürü.  

- çoxdanda çox: iyidən iyiyə. lap çox.  

- ən çox: özəlliklə. hər nədən öncə. başda. hələ. bilxassə. 

bilxassə. xususən. ələlxusus.  

- kan, təlim, çox bətər, qatı yalançı, aldadavac: kəzzab. 

- olduqca çox: birçox. xeyləh. mütəəddid. 

- telim, kan, çox gəzək, yolam: təkər təkər. qaytadan. qayta 

qayta. qaytalab. qayıda qayıda. dönə dönə. 

- birçox: neçə. kaç.  

- çox çox: bol bol. qaramanaq. qaramanra. qaramanraq. 

istədiyiz dək. istədiyizcan. - iştə alın, qaramanaq yeyin.  

- çox çox: aşırat. daşırat. daşrat. çox artıq.  

- çox qalsa: ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. qala qala. qalsa 

qalsa. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər.  

- gəriyindən çox: olduqca qalabalıq it sürüsü dək.  

- olduqca çox: bir xeyləh əpey < əp iyi. əpəy iyi. lap iyi.  

- olduqca çox: könlə sayır. könlün istiyən kimi: - eşikdə, 

könlə sayır şaçda var.  

çoq  çox. ağqın. aşqın. artıq. 
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çoq çox. asırı. artıq. asram. aslam. artıq. bolmaqanca. 

olmasınca. pek. qayət. sınırsız. yaman. pek. qırtçın. pek. 

xeyli. xeylək. sayısız. sansız. elpək. bol. zəngin. - çox 

olmaq: görqəymək. çoğalmaq. - daha çox: daha artıq. 

bəqirək.  

çoqa  1. çəkmək. uzun səğə çəkmə. çaqşır. 1. çoğa. cuqa. 

çoço. çoçoq. ası, asav, vəhşi heyvanların balasına 

verilən ad.  

çoqa  1.çoğa. kopa. öbək. kümə. koma. kümür. kümül. kültə. 

külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. 

topluq. 1. çoxa. pinə.  

çoqa  çoxa. ( c < > y ). yoqa. yuxa. 1. çoqca. çoqqa. yuqça. 

təpə. doruq. zirvə. - dağ çoxusu: dağ doruğu. 1. yeməyi 

qaldırıb ağza qoyan ayqıt. qaşıq. 1. dirsək. 1. vəhşi heyvan.  

çoqaç  çoğaç. 1. çoğaş. ışıq. günəş. 1. çoğaçlan. güney. 

günəvər yer.  

çoqaçılmaq  çoğaçılmaq. günəşlənmək. günəşdə ısınmaq.  

çoqaçlan  çoğaçlan. güney. günəvər yer.  

çoqaq  çoğaq. çoğaç. çoğaçlan. güney. günəvər yer.  

çoqal  dəmət. yığın. salqım.  
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çoqalar  - gül poxa düşsə yoxalar (poxalar.), pox gülə düşsə, 

çoxalar.  

çoqalçaq çoğalçaq. üyrəmək. ürəmək. törəmək.  

çoqalım  çoxalım. çoxatım. çoxalış. çoxatış. çoxalma. çoxanma. 

törəyiş. törətiş. törəyim. törəmə. törətmə. törətim. ürəmə. 

ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. intişar. nəşr olma.  

çoqalış  çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım. çoxalma. çoxanma. 

çoxarış. artış. törəyiş. törətiş. törəyim. törəmə. törətmə. 

törətim. ürəmə. ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. 

intişar. nəşr olma.  

çoqalma  çoğalma. kopalma. döllənmək.  

çoqalma  çoxalma. 1. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bollaşım. 

bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. 

genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. 

genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. 

genğirim. genğişim. genlinim. genlişim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. 

kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 
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bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə. 1.artma. 1. ürəmə. törəmə. 1. çoxanma. 

çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım. törəyiş. törətiş. 

törəyim. törəmə. törətmə. törətim. ürəmə. ürətmə. ürəyiş. 

ürətiş. ürəyim. ürətim. intişar. nəşr olma. 1. sıxlaşma. 

bollanma. artma. təkasür.  

- bir bitginin yanlarından cücərib çoxalması, dibindən, 

kökündən çıtlaması: qardaşlamaq.  

çoqalmaq  çoğalmaq. çoxalmaq. 1. üstəlmək. artmaq. artırılmaq. 

talınmaq. böyümək. çoxlanmaq. toplanmaq. ulqalmaq. 

uqlalmaq. - talındı biligim. 1. çoqalmaq. aşmaq. artırılmaq. 

üstələmək. keçmək. bullaşmaq. məbzul olmaq. tofir 

olmaq. - qar yağış bol yağdı, azıq aşılıq bollaşdı. - əsgərlərin 

azığı bollaşmalı. 1. öklimək. artmaq. böyümək. 1. 

ütrəmək. üdrəmək. ürəmək. 1. aşıb daşmaq. talqımaq. 1. 
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cumulmaq. tummaq. gönənmək. göllənmək. üyşünmək. 

birkinmək. yığılmaq. 1. kopalmaq.  

çoqalmaq  çoxalmaq. çoxlaşmaq. 1. gurlaşmaq. qurlaşmaq. 

gürləşmək. kürləşmək. gücləşmək. bollaşmaq. 

bolqaşmaq. bərəkətlənmək. sıxlaşmaq. 1. ürəmək. 

törəmək. artmaq. 1. ürənmək. törənmək. düşmək. 

qazanmaq. yaranmaq. hasıl vermək. - düşən girdəç 

(gəlir), çıxaca (xərcə) gedir. 1.bolarmaq. bollaşmaq. 

bolalmaq. bollanmaq.genişlənmək. göllənmək. gölərmək. 

1.bollaşmaq. artmaq. bərəkətlənmək. 1.bolanmaq. 

genlənmək. 1.artmaq. böyümək. 1.azmaq. duramaq. 

çoqalmaq çoğalmaq. böyümək. artmaq. çaqmaq. qöbəlmək. 

qöbəymək. görqəymək. çox olmaq.  

çoqalmaq çoxalmaq. qaynamaq. bollaşmaq.  

çoqaltı  çoxaltı. təksir. istinsax.  

çoqaltıcı  çoxaltıcı. təksir edici. müstənsix.  

çoqaltım  çoğaltım çoğaltma. çoxaltma. doğaltım. doğaltma. 

artırım. artırma. təkasür.  

çoqaltma  çoxaltma. çoxaltım. arıtırma.  
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çoqaltmaq  çoğaltmaq. çoxaltmaq.1. ütrətmək. üdrətmək. 1. 

öğlitmək. 1. öklütmək. arttırmaq. 1. uğlutmaq. oğlutmaq. 

ürətmək.1. arturmaq. 1. bullatmaq. məbzullatmaq. tofir 

edmək. - qar yağış bol yağdı, azıq aşılıqı bollatdı. - 

əsgərlərin azığın bollatmalı.  

çoqaltmaq  çoxaltmaq. bollaştırmaq. bollatmaq. bollatmaq. 

bolçartmaq. ağtıtmaq. ağdıtmaq. artırmaq. ulatmaq. 

qatmaq. əklətmək. əlavələtmək. izafələtmək.  

- artığına çoxaltmaq: daşıtmaq. qərq edmək. qarığdırmaq. 

qardırmaq. - su arxı qardırdı.  

çoqaltmaq  ürətmək. törətmək. düşürmək. yaratmaq.  

çoqaltmaq çoğaltmaq. arttırmaq. kərələmək. qöbəytmaq.  

çoqan  çoğan. ( < çoğ. çağ. çoqramaq. coşmaq. çağlamaq. 

çoğdurmaq: daşdırmaq. \ köp. köpmək). 1. köpürtgən. 

çövən. çağan. coşan. qaynayan. köplənən. kəflənən ot 

adı. bu odun kökü dalları suyu köpürtməkdən bu adı 

almış. 1. (çoqu. yoqu. dağın doruğu). ( ç < > y ). ( < yuqan. 

yuyan). zirveye ulaşan. - çoxan kişi: nişanlı kimsə. 

yavuqlu kişi. 1. gürz. topuz. 1. heyvan yavrusu. 1. küpə. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3758 

1. incə dallı söğüt ağacı. səbət toxumuna yarar "səbət 

söğüt". 1. cağırtı. gurultu. uğultu. bağırtı.  

çoqan  çoğan. çovğan. 1.çövgən. çöngən. çevgən. (> çoqan (fars)). 

çevrik. çevik. əğric. əğic. ucu əğri, çəngəlli ayqıt. qarağı. 

çirit (çəlik çomaq) oyununda uc başı əğri ağac. 1. çövən. 

kökü qaynatılanda, sabın kimi köpüklənən bitgi. 

- çəlik çomaq: çirit. - çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri 

ağac: çevgən. çovğan. çoğan. qarağı.  

çoqanaq  colanaq. colalı.  

çoqanlamlı  çoxanlamlı. 1. çoxmə'nalı.  

çoqanma  çoxanma. çoxalma. çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım. 

törəyiş. törətiş. törəyim. törəmə. törətmə. törətim. ürəmə. 

ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. intişar. nəşr olma.  

çoqantar  köçən. - qaoçantarlıq: köçərlik.  

çoqar  çoğar. çoğra. çoğrama. fəvvarə. qaynar. fışqıran.  

çoqarab  şoqərib.  

çoqarış  çoxarış. çoxalış. artış.  

çoqaş  çoğaş. 1. dəbdəbə. şaşa. 1. vəhşi heyvan yavrusu.  

çoqaşmaq  çoğaşmaq. ( < çav. sav: gənəlliklə səsi. səslənməni yetirir). 

çoğ çağlamaq. çığır bağırmaq.  
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çoqatım  çoxatım. bax > çoxatış.  

çoqatış  çoxatış. çoxalış. çoxalma. çoxanma. çoxalım. çoxatım. 

ürəmə. ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. törəmə. 

törətmə. törəyiş. törətiş. törəyim. törətim. neşr olma. 

intişar.  

çoqatma  çoqatma. çarpmaq. sıvamaq. sıxışdırma.  

çoqatmaq  çoxatmaq. çoxlatmaq. bolqatmaq. bollatmaq. gurlatmaq. 

qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. güclətmək. 

bərəkətlətmək. sıxlatmaq.  

çoqatmaq  daşdırmaq. çoğdurmaq.  

çoqay  1. pərçəm. qahqül. saç tutamı. 1. qubbə. 1. zirvə.  

- tavnu çoqayı: dağın zirvəsi. 1. yoğun. kirli.  

çoqaybaş çıpçıq  tarla quşu. çayır quşu.  

çoqbilir  çoxbilir. çoxbilmiş.  

çoqbilmiş  çoxbilmiş. 1.çoxbilir. 1.sinsi. fizul. 

çoqca  1. çoxca. ança ança. o qədər. ol qədər. 1. yuqça. çoxa. 

çoqqa. təpə. doruq. zirvə. - dağ çoxcası: dağ doruğu.  

çoqca  çoxca. genişcə. bolca. gencə. bunca. bu dərək. bu 

dərəcə. bu dərcə. 
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çoqca  çoxca. iyicənə. iyicə. gənə bol. kovalı. gərəği kimi, 

nərdəysə hamısı. olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı 

iyicə anladı, anlamadı, heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

çoqcamaq  ocağı eşib qarışdırmaq.  

çoqcaymaq  cücərmək. ucu çıxmaq. dimdik durmaq.  

çoqçoxlu  çoxçoxlu. çoxlu. qamaqam.  

çoqçu  çoxçu. çoğulçu. cəmiçi. pilüralist.  

çoqçuluq  çoxçuluq. çoğulçuluq. cəmçilik. pilüralism.  

çoqet  ( ç < > y ). yox ed. ərkək adalarından "yağını, düşmanı 

yoxsun qıl. yoxsun burax" anlamında.  

çoqəj  çökəc. peşman.  

- gəlgənin çoqəj tüldü: gəldiğinə peşman dağil.  

- çökəc bolmaq: quşqulu olmaq. düşünmək. peşman olmaq.  

çoqı çoğı. çaqı. çuqı. gürültü. bağırtı. savaş.  

çoqılamaq çoğılamaq. bağırmaq. çağırmaq·. - çaqılamaq.  

çoqiştə  yox işlə. ərkək adalarından "yok edmək” anlamında.  

çoqq  çoğu. cav. çav. şöhrət.  

çoqqa  yuqça. çoxa. çoqca. təpə. doruq. zirvə. - dağ çoqqası: dağ 

doruğu.  
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çoqqaylan  dönmək. dönəğ. səma'. əsgi qaraçayda şaman 

ayinlərində dönklənmək.  

çoqqən  çoxgən. çox cızıqlı, zili'li. çox bucaqlı.  

çoqqözəli  çoxgözəli. çoxbacalı.  

çoqla  çoxla. əksəriyətlə. çox ara. daha çox.  

çoqlaqoloğdağu bir yerə yığışmış.  

çoqlamaq  çoğlamaq. ( < çoğ. çav. sav). 1. çuğullamaq. birinin pisin 

demək. 1. ağlamaq. yığlamaq. sığtamaq. sıxtamaq. 

cırlamaq. bağırmaq. carlamaq. 

çoqlanma  bax > çoxalma.  

çoqlanmaq  çoğlanmaq. 1. toplanmaq. axışaraq. 1. yalınlanıb 

alovlanmaq. günəş yalını yerə təpməsi. - od çoğlandı.  

çoqlanmaq  çoxlanmaq. yığışmaq. topanmaq. toplanmaq.  

çoqlar  çoxlar. çox çox. bərk pək çox.  

çoqlaşım  bax > çoxalma.  

çoqlaşma  bax > çoxalma.  

çoqlaşmaq  çoğlaşmaq. söyüşmək. yamanlaşmaq.  

çoqlaşmaq  çoxlaşmaq. çoxalmaq. gurlaşmaq. qurlaşmaq. 

gürləşmək. kürləşmək. gücləşmək. bollaşmaq. 

bolqaşmaq. bərəkətlənmək. sıxlaşmaq.  
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çoqlatmaq  çoxlatmaq. çoxatmaq. bolqatmaq. bollatmaq. gurlatmaq. 

qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. güclətmək. 

bərəkətlətmək. sıxlatmaq.  

çoqlıq  çoxlıq. bollık. bəylik. kənlik. kanlıq. genlik.  

çoqlu  çoxlu. 1.çox. qarrı. qatrı. qattı. qatlı. qartı > karlı. gülgülü. 

kovalı. geniş. bollu. bol. engin. ingin. böyük. dərin. fərax. 

vəsi'. 1.çoxçoxlu. qamaqam. 

çoqlu  çoxlu. çaçaqlı.  

çoqluca  çoxluca. bolca. genliklə. əpeycə. əpeyi. xeyləqcə.  

çoqluq  çoxluq. 1. cəm. topluq. cəmiyyət. - çoxluq ad: cəm ad. 1. 

ərniş. bolluq. 1. aslamlıq. çoğunluq. 

çoqluq  çoxluq. 1. çoxul. çoğul. cəm'. - bu sözün çoxluğu nəcürdi. 

1. kisrət. vafirlik. ziyadəlik. 1. qalabalıq. qalaboluq. 

qalabolluq. 1. çoxvax. çoxu. sıx sıx. əksərən. - çoxluğ 

uçaqla gəlir. 1. alay. qalay. qalabalıq. 1.bolluq. ucuzluq. 1. 

kisrət.1.çoğul. cəmi. 1.büklük. alay. şuluqluq. 1.inginlik. 

enginlik. genişlik. bolluq. böyüklük. dərinlik. fəraxlıq. 

vəsi'lik.1.köplük. köpgənlik. bolluq. koplama. artıqmaclıq. 

kisrət. 1. artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq. izafəlik. 

izafi.1. artıqlıq. aşırılıq. qabarıqlıq. 1. bolluq. doluluq. 
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dolluq. qaqılıq. qaqıllıq. qaqırlıq. qaqlalıq. tıxılıq. tıxnalıq. 

yığlıq. yığlalıq. yığnalıq. - çörək qaqlığı. - para qaqlığı. 1. 

bolluq. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. 

qarıqlıq. qaruqluq. 1. əksəriyyət. - əzici çoxluqla: 

əksəriyyəti qahirlə. 1. gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. 

güşadlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. 

enginlik. 1. ənçox. əksərən.  

- azlıq çoxluq: azlıq kanlıq.  

- bəlirsiz çoxluq: birtaxım. bə'zi. bir ölçək, miqdar, qism. 

- çoxluğa, gücə güvənmək, arxalanmaq: qalalanmaq.  

çoqluq  çoxluq. köplük. 1. baytaq. bolluq. qalabalıq. 1. bolluq. 

ögüc. öğüc. çox. ululuq. böyüklük. tay. 1. elbextik. kom. 

tünlük. koma koma: tum tum. tüm tüm. 1. yığın. tünlük. 

talay. dalay. ənbük. tudə. köplük. kisrət. cəmiyyət.  

çoqluqla  çoxluqla. çoxlunluqla.əksəriyyətlə. sıx sıx. çoğunca. 

əksərən.  

çoqluqu  çoxluqu. çoxunluğu. əksəriyyəti. - əksəriyyəti ara': səs 

çoxluğu.  

çoqlunluqla  çoxlunluqla.çoxluqla. əksəriyyətlə. 

çoqmaq  < >çomaq. toxmaq. çoqmar. iri yuvarlaq başlı topuz. 
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çoqmaq  1.(t < > ç ) {(çoq < (q < >. ) > çoq) çoq. toq. tuq}. toxmaq. 

çomaq. çoqmar. topuz. başı topuzlu dəğənək - toxmaq 

dayağ: baston.  

çoqmaq  çoxmaq. < > çökmək. çoqraşmaq. 1. toplanmaq. 

üşüşmək. yığılmaq. dərilmək. devşirmək. - çəriləri 

çoxdular. 1. hucumlamaq. tullanmaq ( t < > ç ) 

çullanmaq. ilqarmaq. - çoxub vuruşdular. çoğraşmaq. 

dalqalanmaq. birbiri üstünə çıxmaq. qat qat olmaq. 

qaynamaq. 1. çaqmaq. çuqmaq. süzülüb enmək. 

qonmaq. 1. çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq. bu ara oğuq, 

doğranmış olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar. - iki 

çoxmaq salad. 

çoqmaqlanmaq  çuqmaqlanmaq.  

çoqmalamaq  tuqmaqlamaq. tuqarmaq. girdələmək.  

çoqmar  1. çomaq < > çoqmaq. iri yuvarlaq başlı topuz. 1. 

çoxmar. çoban iti.  

çoqmar  çoxmar. çuqmar. toqmar. toxmar. 1. çomaq. çoqmaq. 

topuz. başı topuzlu dəğənək. 1. bütün. bitin. 1. ucu 

dəmirsiz, başaqsız ox. 1. yalın. sadə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çoqnaq  çoxnaq. sürü. qurd sürüsü. - sürüyə çoxnaq girdi. - çoğun 

(boranlı hava), çoxnaq sürüsü.  

çoqra  çoğra. çoğar. çoğrama. fəvvarə. qaynar. fışqıran.  

çoqraq  çoxraq. köplənc. artaraq. artıraq. artığraq.  

çoqral  çoğral. covlal. covlan. şuluğ.  

çoqralmaq  covlalmaq. covlanmaq. coşub, qalxıb qaynamaq. 

dalqalanmaq. təlatümləşmək. şuluğlaşmaq.  

çoqrama  çoğrama. çoğar. çoğra. fəvvarə. qaynar. fışqıran.  

çoqramaq  çoğramaq. coşmaq. ( < çoqşamaq). çağlamaq. (pınarda su. 

təncərədə bir nərsə) qaynamaq.- qafada beyinləri çoğradı.  

çoqraşmaq  çoğraşmaq. 1.bir birinə girər kimi görünmək. qaynamaq. 

qımıldamaq. 1. çoğalmaq. dalqalanmaq. 1. şuluqlaşmaq. 

covlaşmaq. covlanmaq. coşub. qalxıb qaynamaq. 

dalqalanmaq.  

çoqratmaq  çuqratmaq. çağlatmaq. çoşdurmaq. iti iti qaynatmaq. 

qaynaşdırmaq.  

çoqsamaq  çoxsamaq < > çoxsumaq. çoğumsamaq. çoxumsamaq. 

əsirgəmək. yesirgəmək. qıymamaq. qıyamamaq. çox 

görmək. 
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çoqsanmaq  çoxsanmaq < > çoxsunmaq. çoğumsanmaq. 

çoxumsanmaq. çox görülmək. qıyamanmaq. 

qıymanmaq. qıyılamamaq. əsirgənmək. yesirgənmək.  

çoqsəsli  polifoni.  

çoqsumaq  çoxsumaq < > çoxsamaq.  

çoqsunmaq  çoxsunmaq < > çoxsanmaq.  

çoqsunmaq  çoxsunmaq. çoxuna gəlmək. çox görmək. - qiymətlərin 

yüksəkliyin görüb çoxsundum. - öz malını az görüb 

özgəninkin çoxsunub qısqanır.  

çoqşmaq  çoxşmaq. üşüşmək. yığışmaq. toplanmaq. yığışmaq.  

çoqşunmaq çoğşunmaq. çoquramaq. coşmaq. qaynamaq.  

çoqt  çoxt (fars) < saxat. saxuf. saxut. > səqf. (< saxlamaq). çatı.  

çoqt  çoxt (fars) < saxat. saxuf. saxut. sakız. saklaz. sakaz. > səqf. 

(< saxlamaq). çatı.  

çoqtam - çoğdam çoğdam: kütlənən. küt küt. kültəm kültəm. kültüm 

kültüm. dəstə bəstə. bukca bukca. dəngi - dəngi. qucaq qucaq. 

top top. taıxm taxım. topar topar. tapqır tapqır. öbək öbək: 

kümə kümə. yığın yığın.  

çoqtan  çoxdan. birçağ. əsgidən. çox öncə. birzaman. o birçağ gəldi: 

keçmişlərdə.  
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çoqtan  çoxdan. uzal. - uzal görünmədik olay.  

çoqtan  çoxdan. uzun çağdan, əsgidən, ötədən bəri. çoxdan 

bəri. çoxdandır.  

- çoxdan bəri: uzun çağdan, əsgidən, ötədən bəri: çoxdan. 

çoxdan bəri. çoxdandır. 

çoqtan  əsgidə. ertdə. ərkən. - mən işi ertədən dindirdim: mən işi 

çoxdan açdım, həll etdim.  

çoqtanki  çoxtankı. bayrı. aşnı. əsgi.  

çoqtanrıçı  çoxtanrıçı. müşrik. bütpərəst. politeist.  

çoqtantır  çoxdandır. çoxdan. çoxdan bəri. uzun çağdan, əsgidən, 

ötədən bəri.  

çoqtıq  çoxtığ. ( ç < > t ). yoxluq. şor türkçəsində “yoksul” 

anlamında.  

çoqtilimli  çoxdilimli. çox buruqlu.  

çoqtur  çoxdur. mindir. - yanlıvın mini birdir (azdır), qanlıvın biri 

mindir (çoxdur).  

çoqturmaq  çoğdurmaq. 1. daşdırmaq. çoxatmaq. daşdırmaq. 1. 

çüqtürmək. çöktürmək. qoşdurmaq. qurşamaq. 

küyşətmək. - o quşu qaza çoqturdu.  
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çoqturmaq 1. çoqdurmaq. çüqtürmək. çöktürmək. qoşdurmaq. 

qurşatmaq. küyşətmək. - o quşu qaza çoqturdu. 1. 

quşqutmaq. qoçturmaq. saldırtmaq. cumdurmaq. üzərinə 

indirtmək. - quşu qaza çoqturdu.  

çoqu  çoğu. 1. < > çov. çav. sav. səs. gurultu. tapış. 1. dəbdəbə. 

şaşa. çaça. 1. bolluq. bərəkət. 1. pis söz. 1. yoğu. 

boyunduruq. 1. dimdik. quş qaqası.  

çoqu  çoxu. çoxun. çoxvax. çoxluq. sıx sıx. çox kərə, dəfə. 

əksərən. - çoxluğ uçaqla gəlir.  

- çoxu getdi, azı qaldı. 

çoqu çoxu. aslamısı. asramısı.  

çoqul  çoğul. 1. çoxluluq. qalabalıq. sıx toplantı. 1. çoğulşor. ( ç < 

> y ) yoxluq. 1. cənqəl. çəngəl. çuğul. sarmaş. 1. çuğul. 

çəngəl. cənqəl. sarmaş. şər kişi.  

çoqul  çoğul. 1.cəm. 1.çoxul. çoğul. çoxluq. çoğul. cəmi. cəm'. - 

bu sözün çoxluğu nəcürdi. 

çoqul çoğul. fışqıran, qaynar su.  

çoqulamaq  çoqumaq. qaqalamaq. dimdikləmək.  

çoqulçu  çoğulçu. çoxçu. cəmiçi.  
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çoqulçuluq  çoğulçuluq. çoxulçuluq.çoxçuluq. cəmçilik. pilüralism. 

pülüralism. kisrətiyyə. 

çoqullamaq  çoğullamaq. yığmaq. toplamaq. cəmləmək.  

çoqulmaq  bağlanmaq. buxcalanmaq·. çox kötü. alçaq.  

çoqultu  çoğultu. 1. < > çoxluluq. topluluq. sürü. 1. < > çov. yarqara. 

gurultu.  

çoquluq  çoxuluq. təpə. şişik. doruq.  

çoquluslu  çoxuluslu. neçə millətli.  

çoqum  çoğum. 1. kəsin. kəsinliklə. qararlı. - çoğum ucum: kəsin 

təpgi. kəsin darba. 1. toplum. toplu.  

çoqumaq  çoqulamaq. qaqalamaq. dimdikləmək. - çoqub yırtmaq: 

dimdiy ilə yırtmaq.  

çoqumsamaq  çoğumsamaq. çoxumsamaq. çoxsamaq. 1. çox görmək. 

əsirgəmək. yesirgəmək. qıymamaq. qıyamamaq. 1. 

gözündə böyütmək.  

çoqumsanmaq  çoğumsanmaq. çoxumsanmaq. çoxsanmaq. çox 

görülmək. qıyamanmaq. qıymanmaq. qıyılamamaq. 

əsirgənmək. yesirgənmək.  

çoqun  çoğun. çavun. çovun. 1. irmaq. 1. sel. 1. dərə. 1. qar 

yağış fırtınası.  
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çoqun  çoxun. çoxu. çox kərə, dəfə. əksərən. - çoxu getdi, azı 

qaldı. 

çoqunca  çoğunca. çoxluqla. sıx sıx. əksərən.  

çoqunçu çoğunçu. çaqınçı. çaqırçı. qaba, gur qonuşan.  

çoqunq  çoğunğ > cong (fars). neçə çeşitlərdən yığılıb, dərlənib 

toplanmış dərgi, verdiş, nərsə.  

çoqunlamaq  çökünləmək. axsamaq. topallamaq. topallayaraq 

yerimək.  

- çoqun çoqun etib yürü: çoqunlay çoqunlay barmaq: 

topallayaraq yerimək.  

çoqunluq  çoğunluq. əksəriyyət. fazlalıq. 

çoqunluq çoğunluq. aslamlıq. çoxluq.  

çoqunluqla  çoğunluqla. çoxun çağ. çox zaman. sıx sıx. ələləksər. 

əksərən. əksəriyyətlə.  

çoqunluqla çoğunluqla. aslamısına. aslamında. aslamına. aslama. 

asrama. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman. köbüsünə. 

çoğu zaman.  

çoqunluqu  çoxunluğu. çoxluqu. əksəriyyəti. - əksəriyyəti ara': səs 

çoxluğu.  
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çoqunmaq  1. çoğunmaq. sığınmaq. tapınmaq. qulluq edmək. ibadət 

edmək. 1. çökünmək. yalvarmaq. yaxarmaq.  

çoqunturmaq  çoğundurmaq. sığındırmaq. tapındırmaq. uyqunlatmaq.  

çoqunuş  tapınma. ibadət.  

çoqur  çoğur. ( ğ < > p ). çopur. çiçək xətəliyindən qalan çuxur 

izləri.  

çoqur  çoxur. çuxur. kovra. kovur. govur. (> hüfrə). (< kov. kav). 

oyuq. qazıq.  

çoqura  - çoxura qoymaq. sınğırmaq. sınğdırmaq. içərimək. 

gizlətmək. gömmək. batırmaq.  

çoquraq  1. çox iti, yeyin, hıxlı. 1. qaynaq su.  

çoquramaq  çoğşunmaq. coşmaq. qaynamaq.  

çoqurçuq  çoğurçuq sığırcıq.  

çoqurmaq  çoğurmaq. soğurmaq. savurmaq. çoruqmaq.küfr edmək.  

çoqusi  çoxusi. köpüçi. əksərən.  

çoquşmaq  çoqquşmaq. ( ç < > t ) toquşmaq. toqquşmaq. 1. dəğmək. 

ilişmək. 1. birbirinə girmək. savaşmaq.  

çoqut  çiqit. çiğit. (çig. tuq: tik: bağlı). qaynatılmış yoğurtdan 

düzəlmiş pənir.  

çoqüzlü  çoxüzlü. çox vəchli. kəsirülvicuh.  
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çoqvax  çoxvax. çoxu. çoxluq. sıx sıx. əksərən. - çoxluğ uçaqla 

gəlir.  

çol  - qaraçolu: kol.  

çola  1. cola. gədik. əksik. fürsət. sözdə. bir nərsə işləyə 

bilməyən. bəcəriksiz. topal. axsaq. kəsik. 1. çalo. boş, 

uyqun, sərbəst çağ. - çolam təqsə: çağım olsa. - işsizin 

çolası yox: işsiz vax tapmaz. 

- çola qoymaq: əksik bıraqmaq.  

- çolasın tapmaq: gədik yerini bulmaq.  

çolab  çolpa. çolaq. çolqa ( < kovlaq < > çovlaq < çov. kov: boş). 

ələyaqsız. bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. yatımsız. 

işbilməz. naşı.  

çolablıq  çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq ( < kovlaq < > çovlaq < çov. 

kov: boş). ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. 

başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.  

çolaq  (bax > (kov. kav. kof. kaf. gof. gaf).1. çolqa. çolab. çolpa. ( 

< kovlaq < > çovlaq < çov. kov: boş). ələyaqsız. 

bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. yatımsız. işbilməz. 

naşı. 1. kavac. kavaq. kavuca. qaquc. qaqquc. qaqqıc. 
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qaqıc. 1. topalaq. toparlaq. axsaq. 

- çolax əldə çəlik durmaz. 

çolaq  1. < yontaq > çuntaq. (çonqaq: colalı) sökəl. çolpa. əcəmi. 

bacarıqsız saqat. axsaq. 1. çalıq. ( < çal). çalınmış. əksik. 

bacarıqsız çapıq. bir tuta bilmiyib titrəyən. sayırlı pozqun: 

səkdə etmiş hal. çalınmış. kəsilmiş nərsə. { < çal (çalmaq: 

kəsmək. kəsik). kovlaq (kovuq. oyuq)}. 1. qolaq. əlsiz. 

qolsuz. - çolaq solaq: soluq. 1. çalaq. atıcı. oxcu. savaşçı. 

savaşqan. iyi qılınc çalan. 1. qadın oğrəti. 1. çaprıq. bir 

tərəfə çarpılmış. 1. çulquy. bir tərəfa çarpılmı. - çulquy 

əlik: əli çolaq. - çulquy etük: topuğu çarpıq ayağqab. 1. 

yumaq. yumalaq. bükük. kələp. yun, ip kələpi. 1. solaq. 

bəcəriksiz. şil. qolaq. yirim. göbəl. 1. solaq. unqamuq.  

çolaqqa  çalaçuxur. - qaranlığıdı, çolaqqaya düşdüm.  

çolaqlıq  çolqalıq. çolablıq. çolpalıq ( < kovlaq < > çovlaq < çov. 

kov: boş). ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. 

başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.  

çolaqlıq  kəsiklik. saqatlıq. - əl kəsikliyi.  

çolaşıb  cırmaşıb. dırmaşıb.  

çolaşıq  dolaşıq. bulaşıq. bulam bucar. ğarım ğatım.  
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çolav  saqlı. gizli. sinsi. yaşırın. yaşırun. yaşırılğan. yaşırınli. gizlin. 

kasırılğan. tıkıvlı. qatılğan. assırınlayın. astırın. astan. astιrtιn. 

bildirməy. bükük. oğrun. duymadan. örtülü. daldax. darab < 

dar.  

çolbanaq  1. uzaq görüşlü. 1. törənin dışında qalan. 1. türə dışı 

cocuq. kəbinsiz, nikahsız ilişgidən doğan cocuq.  

çolbu  çolpan.  

çolqa  çolaq. çolab. çolpa ( < kovlaq < > çovlaq < çov. kov: boş). 

ələyaqsız. bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. yatımsız. 

işbilməz. naşı.  

çolqalıq  çolaqlıq. çolablıq. çolpalıq ( < kovlaq < > çovlaq < çov. 

kov: boş). ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. 

başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.  

çolqoslu  çolkoslu. kolkoslu. çörçöplü. qaruqlu. qarıqlı.  

çolqosluq  çolkosluq. kolkosluq. çörçöplük. qarıqlıq. qaruqluq.  

çolqun  ( lq < metatez > ql ). çoğlun. çoğun. ( < çuq. tuq). çulqayan ( 

< çuqlayan) nərsə. fırtına. dolağa. burğan.  

çolqun  çalqın. qalqın. qalqun. 1.yorulqan. həmməşə yorqun. 1. 

oturaq. otraq. götürük. məfluc. fələc.  
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çolpa  çolab. çolaq. çolqa. ələyaqsız. bacarıqsız. bəcəriksiz. 

başarıqsız. yatımsız. işbilməz. naşı.  

çolpa  çulpa. çolaq. bacarıqsız. bön. aciz. səfeh. axmaq. sünəpə. 

çöngə.  

çolpalıq  çolablıq. çolaqlıq. çolqalıq ( < kovlaq < > çovlaq < çov. 

kov: boş). ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. 

başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.  

çolpalıq  çulpalıq. çöngəlik. bacarıqsızlıq. bönlük. sünəpəlik.  

çolpan  çulpan. 1. çolpon yıldız: çoban yıldızı. kərvanqıran. 

sabah ulduzı. zühre. venüs. 1. gözü uzağı iyi görən. uzaq 

görüşlü. 1. quzey uılduzu. 1. tanıdıq. bildik. aşına. - 

çolpan ata: qoyunlar qorucusu. - çiçanğ ata: keçilər qorucusu.  

- çolpan çıxmay danğ atmaz: venüs doğmadan dan sökməz.  

çolpançı  mayısın bii onu arasında doğanların bürcü.  

çolpu  kəpçə. tilfun qılpı.  

çolta  < çalto. qısa. əksik. naqis. - çolta iş: əksik iş. - çolta kişi: 

kiçik kişi. - çolta baş: ağılsız.  

çoltu çoldu. 1. bağış. bəxşiş. mükafat. 1. gənimət.  

çoluq cocuq  - əhləyal: arvad uşaq: köç. 
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çoluq cocuq  çapıy çupıy. çoluq çolpa. çağa çuğa. dölük döşük. 

evbarıq. eveşik. əhləyal.  

çoluq çolpa  bax > çoluq cocuq.  

çoluq  çovluq. ( < kovluq < > çuvlaq < çov. kov: boş). 

qanmamazlıq.  

- cocuq çoluq: uşaq muşaq.  

- çoluq çocuq: bala çağa.  

çolva  çorva. yerində dizin iç yanların biri birinə sürtən.  

çomaq  < > çoqmaq. toxmaq. çoqmar. 1.iri yuvarlaq başlı topuz. 

1.dəğnək. qıssa dəğnək. 1.təpək ( < təpmək: döğmək.). 

dəğənək. 

- arı kovanına çomaq soxmaq: bilə bilə icəşmək. 

- çəlik çomaq: 1.uşaq oyunu. 1. qolay olub əğləncəlik, oyalıq 

(məşqul edmə) iş. uşaq işi.  

- ağac çomaq, topaq, topuz, güpz, gürz, gürüz: tomaq. 

tommaq.  

- başı topuzlu çomaq: gürz bozdoğan. 

- ərçomaq > nərçomaq: boynu yoğun.  

- çəlik çomaq (pildəsdə) oyununda, çəliyin (pilin) 

dayandığı yanyana iki daş. qatı. 
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- iti an, çomağı yaraqla (hazırla): ): iti düşündün, çamağı 

unutma. 

çomaq  ad. {çoqmaq. çoqmar. (t < > ç ) toxmaq. (çoq. toq. tuq)} 1. 

iri, yuvarlaq dəğnək. topuz. başı topuzlu dəğənək. \ ( ç < > t 

< > y ). tomaq. yumaq. kombaq. tom. tum. tuq. çoq. çox. 

toxmaq. tomaq < > çomaq. başı topaq, qanqal kimi əğri, 

çatallı ağac. 1. bir ucunda topuz bulunan sopa. silah. 1. 

inanmış. inanclı. 1. guloç dayağ. urduq. bükülmüş çubuq. 

- toxmaq dayağ: baston. 1. üyqurlarca müslümanlara 

verilən ad. 1. çəlik. əsa. 1. çəpəng. küp. 

- çomaq topuzu: quluç.  

 - at üzərində daşınan qalın bir çomaq: ağac kərəz. tomaq.  

- çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq: bu ara oğuq, doğranmış 

olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar: çoxmaq. - iki 

çoxmaq salad. 

çomaqbaş  çomaxbaş. durbaş. güdə dəğnək.dəmirbaş. təpirbaş. 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. 

dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. 

sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara 
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damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. 

duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı.  

çomaqçı  çapçılı. qamçılı. zorba.  

çomaqər  çomaq ər.  

çomaqlamaq  dəğnəkləmək. kötəkləmək.  

çomaqlı  əli sopalı. zorba.  

çomaqlı  sobalı.  

çomalmaq  dalmaq.  

çomar  1.çoban iti. sürü iti. 1.yaşlı meyxanaçı. 

çomar  buynuzsuz qoyun.  

çomart  comərt. əli açıq.  

çomay  yaraq. sik. ərkək cinsəl orqanı.  

çombatə (fars)  < çöməlmək. çömbəlmək.  

çombatmə (fars)  < çönbata.  

çompal  bir tür dağ bitgisi.  

çompaymaq  çökmək. oturmaq.  

çompaytmaq  çüktürmək.  

çompu  öbək. qurub.  

çomruq  tomruq. çöpləri yeyilmiş, güdükləşmiş süpürgə.  

çomur  zambaq.  
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çomurtqa  quyruq soxumu.  

çonçaq  əğri. yanaki. yan yatmış.  

çonçayma  sarqıq. çömələmək. çökərək oturmaq.  

çonq ənə  böyük nənə: əcə. ulusay. alasan nənə. abı. sonk ənə. 

dev ani. qartı əbə.  

çonq  çox. ulkan. ulğan. ulı. yoğan. qattı. böyük. zor. - çonğ 

ata: böyük ata:atanın atası. tay ata: ananın atası.  

çonq  çonğ.alba. albay. abıy. abağ. baba. ağa. dədə.  

çonqar çonğar. gürültü. şamata, nə'ra.  

çonqqaymaq  1. taqla atmaq. 1. devrilmək. düşmək. ölmək.  

çonqqaytmaq  devirmək. yıxmaq. öldürmək.  

çonqur  çonğur. çöğür. çanğur. çükür ( < çanğ). 1.bir ağzı balta, 

öbürü qazmalı ayqıt. 1.saz çeşiti.  

çonqurçı  çonğurçı. çöğürçi. sazçı. aşıq.  

çonmaq  çömbəlmək. çöməlmək. oturmaq. - ocağa çonmaq.  

çontal  gəlinin başına örtülən uzun örtü.  

çontuq  şontuq. qısa. küt.  

çopan  kopab. hubab. qopan. köp. kəf. su üzərində oluşan 

havalı şişlər. hubab.  

çoplu  yoğa. zəngin. varlı.  
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çoppa  əkin tanrısı.  

çopuq  çıqdaş. düğünü açılmayan, daranmayan yun.  

çopul  çovul. kovur ( < çov. kov: boş). çuxur. yağmır suyun 

yığmağ üçün oyulan çuxur.  

çopulmıq  çubbılıq.  

çopur alaca  bənək bənək qarışıq rəng.  

çopur  (kovur < çov. kov: boş). 1.oyuqu, kovuqu olan. ləkəli. çilli. 

uzündə çiçək pozuğu olan. 1.çağır. çiçəkpozuğu. çiçək 

kəsəlindən qalan izlər. 

çopur  1. bir çeşit sığın. geyik. 1. ciber. ov, keyik balası. 'çopur' 

'çorpa'nın bir biçimidi. 1. geyik, qaraca yavrusu. 1. qırtdı. 

pürüz. qabarıqlıq. çiçək bozuğu. 1. üzi dəlik deşik olan. - 

çiçək pozuğu: çiçək xəstəliyindən üzi dəlik deşik olan.  

çopurlaşınmaq  çiçəksimək.  

çor  1. çorazar. qıraç. verimsiz yer. hasılsız. bayır. kəvir. 1. 

çormor. nəhs. məş'um. 1. oğru. 1. şamanlıqda pis bir cin 

adıdır. 1. kəsəl. xəstə. soyuq dəğmə. 1. yarıq. ayrıq. 

qərib. eldiş. ildiş. eldış. sarpıq. çarpıq. kəsik. kəsəki. 

sayrıq. əslik. əsrik. yesir. dışqır. daşarlı. daşralı. çıplaq. 

yeğrik. yolçu.  
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- çor çöl: susuz çöl. susuz çöl. 

- quru, susuz, verimsiz, şor, çor yer: çoraq. şoraq. 

- qapçor: çapçor. malqara vergisi.  

- kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən axmasa, çor vurar 

demi. ( kəmər: qamar: kiçik at). 

- taxıl çoru, kəsəli: qaraca.  

çor  çor 1. korluq, yanığlıq, çürüklük göstərən söz (# cür. cur. 

yaraqlıq, yarqılıq, düzənlik göstərir). - cür istədik, çora 

düşdük. 1. oğrət yeri bitişiq qadın. 1. sarılqan. sarımsaq. 

alağ, ot. - çor ot. 1. çur. çura. - çor çarptı: cin çarptı.  

çora  çura, çur. çura, çur. 1. yer tanrısı 1. cin. 1. ruh. ( > “şur 

(fars): qarışıqlıq. kötülük. uğursuzluq). 1. çorba. şorba.  

çoraq  < > şoraq. < kor. 1. qıraç. 1. ağlaq. ıssız, boş, xəlvət.  

 - çoraq yer: şoraq yer: şor yer. ərəmsiz topraq. tibiz. duzlu 

topraq. buraq. boraq. bor yer. bur yer: bar. bur. bor. bora. düz, 

təkiz olmayan. 

çoraq  şoraq. koraq. 1.(ç < > k) kovar (> kəvir (fars)). 1. sərt, qoyu, 

tünd boyalı, saxsısım türlü, su keçirməz topraq. topraq 

damların üzünə yayılır. 1. acı su. 1. topraq üzərində 

birikən potasyomlı toz. barıt törətimində işlənir. 1. quru, 
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susuz, verimsiz yer. 1. kor. boş, törəmsiz yer. şor. 

verimsiz. verimsiz topraq. 1. aşaqsız. başaqsız. 

qamqalat. qapqalat. qayta. səmərəsiz. səmərsiz. 

verimsiz. sonucsuz. ürünsüz. hasılsız. quru.1.koraq. kəl. 

çor (kor) topraq. daz.  

- çoraq, verimsiz yer: bor. boraq. 

çoraqlaşmaq  şoraqlaşmaq. korlaşmaq. quraqlaşmaq. susuzlaşmaq. 

susaqlaşmaq. verimsizləşmək.  

çoraman  cinli.  

çorasa  çorasa. korasa. koruz. korus. koruc. korunc. koruq. 

koruqlu. koruqlu. çoruqlu. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  

çoratan  çor atan. (qarqış sözü.). kor olası, gəbərəsi atan. - 

baxcasında tomata, al yap onu salata, vermədi səni anan, 

turşu qoysun çor atan.  

çorba  şorba. tiltə. qarman çorman, qarış quruş. nərsə. 

qarmaqadal. 

- şorbada duzu olmaq: bir işdə azda olsa, qatqısı olmaq.  

- şorbaya dönmək, çönmək: qarışmaq. qatışmaq. 

qarmaqarışmaq.  
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çorbaçı  yeni çəri çavuşu, əfsəri.  

çorbaq  çorbağ. çorbaş. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

çorbaqmaq  çorbağmaq. çorbaşmaq. çorlanmaq. korlanmaq. 

körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

qaranmaq. batmaq. batırmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  
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çorbaş  çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. 

çorbaşmaq  çorbağmaq. çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. 

korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. manğlanmaq. banğlanmaq. 

yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. düşgümək. 

çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, qutsuz, 

şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

çorbat  saçaq.  
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çorqöz  çorgöz. > şorgöz. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. 

arsız.  

çorlanış  çorlanma. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. 

sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. 

alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arğınlanma. 

arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. 

mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş. naxoşlama. 

çorlanma  çorlanış. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. 

sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. 

kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. 

sızqavlanma. arğınlanma. arğınlanış. ağrılanma. 

ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. mərizləmə. kefsizlənmə. 

kefsizləniş. naxoşlama. 

çorlanmaq  çorbaşmaq. çorbağmaq. korlanmaq. körcəlmək. 

korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. manğlanmaq. banğlanmaq. 

yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. düşgümək. 
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çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, qutsuz, 

şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

çorlanmaq  xəstələnmək. çərlənmək. iğlənmək. iklənmək. 

yiklənmək. qəmlənmək. ağrınmaq. korlanmaq. 

pozulmaq.  

çorlanmaq  korlanmaq. ziyana düşmək. (# cürlənmək. dəğərlənmək. 

aşınmaq. faydalanmaq).  

çorlu  cin, kötü ruhlara vurulmuş. bunalmış.  

çorlu  çorbaş. çorbağ. körcəl. korcal. kütcəl. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

çorlu  kəsəlli. xəstəli.  

çorluq  kəsəllik. xəstəlik.  
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çorman  - qarman çorman: qaman qarışıq: qarman qarışıq. qarış 

quruş. qarmaqadal. 

- qarman çorman: qarma qarışıq. qarış quruş. qarmaqadal. 

alt üst. güc anlaşılan. düzənsiz. - qarman çorman, qarış 

quruş nərsə: çorba. şorba. 

- qarman çorman, qarış quruş olmaq: ortalıq qarışmaq, 

pozulmaq: qarıb qarışmaq.  

çormor  çor. nəhs. məş'um.  

çort  - çort kəsik: mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. 

kəsinli. üzül kəsil. şəggisiz. gümansız. 

çortağıl  inadçı. əğilməz.  

çortburun  qısa burunlu.  

çortlamaq  fırlamaq. sıçramaq.  

çortu  çovlu. kovlu ( < çov. kov: boş). ağzı gen, altı dar qab. qıf. 

kuni.  

çortuna  eninə.  

çoruqlu  çoruqlu. koruqlu. koruqlu. koruz. korus. koruc. korunc. 

koruq. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  
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çoruqmaq  çoruqmaq. çoğurmaq. soğurmaq. savurmaq. küfr 

edmək.  

çorva  çolva. yerində dizin iç yanların biri birinə sürtən.  

çosıq  < köşg.  

çoşqan çoşğan. yaşın. ıldırım. çaqmaq. çağılğan. yarğa. 

nayzağay. göçgün.  

çoşlamaq  cuşlamaq. bərkitmək. yüklətmək.  

çot  şot. 1. sayı. hesab. 1. iş. görəv. məşgələ. 1. ortam. 

durum. vaziyət.  

- çot ayırmaq: ödəşmək. ödəmək.  

- çotdan çıqmaq: pozulmaq. işləməz duruma gəlmək. işə 

yaramaz duruma gəlmək.  

- çotqa almaq: saymaq. hesablamaq. göz önündə 

bulundurmaq.  

- çot qalaydı: durum nasıl.  

çot çod. çoq. cır. çoqcıra. ( < çuq. tuq). 1. incə, dayaqlı ip. 1. 

bərk sımıq (möhkəm) nərsə. - çoq daş.  

çotan  kovan. 1.səbət. 1.tələ. ağ.  
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çotan  kovan. kəndu. göməç. köməç (< gömmək). pətək. - 

kovan, pətək biçimində tikiş büzməsi: balgüməci. 

balkomacı. göməci (< gömmək). - arı kovanı.  

çotan çodan. çozın. çodın. çoyın is.  

çotanıq  ağacdələn.  

çotar  çodar.çovdar. bəsici. mal qara bəsləyib satan.  

çotara  çotra. çovtara. çovara. kovara ( < çov. kov: oyuq. boş). 

yassı su qabı.  

çotarlıq  çodarlıq.çovdarlıq. bəsicilik. mal qara bəsləyib satıçılıq.  

çotman  çotman. kotman. kütmən. kiçik ot tayası. - günlük neçə 

kotman ot çalırsız.  

çotra  çotara. çovtara. çotra. çovara. kovara ( < çov. kov: oyuq. 

boş). yassı su qabı.  

çotuq  1. kökət. kutuk. kötük. kündə. 1. şütük. çütük. qırıq. - 

çotuq saqal: kösə saqal.  

çotuq  kötük. kütük. kündə. möv (asma) gövdəsi. təvək.  

çotur  < kovtur ( < çov. kov: oyuq. boş). 1.yassı. yapıq. yatıq. 1. 

yapıq burun.  

çotur 1. çutur. kötü qılığ. bədəxlaq. 1. qotur. çiçək üzlü. 1. sap. 

qəbzə.  
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 - potur çotur: qırmalı potlı. potur. buruşuq. buruşmuş. qırışıq. 

qırışmış. 

çov  < çav. sov. sav. quv: şayiə. səs küy. (san şöhrət).  

çov  1.kov. şayiə'. fısıltı. söylənti. deyinti. 1.deyinti. söylənti. 

şayiə. 1.çöp. köv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş). çürük. 

oğuntu. oğantı. oğcuq. ovcıq. ovacıq. parcıq. paracıq. 

süprüntü. süpürüntü. atlacıq. atracıq. atılacıq. artılıq.  

- çov, söylənti salmaq: şayiə yaymaq.  

çova  kova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.  

çovac  ( ç < > k < kov: oyuq. kovaq. ). çadır. - qurvı çovac: 

yuvarlaq çadır.  

çovara  kovara. çotra. çotara. çovtara ( < çov. kov: oyuq. boş). 

yassı su qabı.  

çovçu  söyləntici. deyintici. şayiəçi.  

çovçuluq  söyləntçilik. deyintçilik. şayiə pərakəni.  

çovıl  çovlı. süzqəc.  

çovqa  çavu. gürültü. qarışıqlıq. patırtı.  
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çovqan  < çevgən. çövgən. çöngən. çoğan. 1.başı əğri çubuq. ucu 

əğri dəğənək. çəğməl. çənğməl. 1. çevrik. çevik. əğric. 

əğic. ucu əğri, çəngəlli ayqıt.  

çovqan  1. < çəvik. çəlik. 1. çəkə. kəkə. solıcan. 1. çayqun. suyun 

havanın çerişi, cünbüşü. qısra. talatüm. dalğa. daşqın. 

tolqum. dolqum.  

çovqan  çovğan. çoğan. çevgən. qarağı. çirit (çəlik çomaq) 

oyununda ucu əğri ağac.  

çovqın çovğın. duman.  

çovqun  çıvqın. boran. alamat. almat. almatıq.  

çovqun çovğun. çapqun. boran. fırtına.  

çovla  cola. çavıla. çavla. qavıla. qavla. qatıla. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  

çovlaq  (çovlaq < > kovlaq < çov. kov: boş). çolab. çolpa. çolaq. 

çolqa. ələyaqsız. bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. 

yatımsız. işbilməz. naşı.  

çovlaq  kovlaq. çövlək. çevlək. quylaq. sakınlıq. təkinlik. saxlaq. 

yekəlik. təklik. xəlvətgədə. 
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çovlalıq  (çovlaq < > kovlaq < çov. kov: boş). çolpalıq. çolablıq. 

çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. 

bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. 

naşılıq.  

çovlamaq  1. çuklamaq. kovlamaq. ağdurmaq. dörcələmək. 

kavlamaq. 1. çuvlamaq. pörtəmək. pörtüləmək. çiğləmək. 

çiğ pişirmək.  

çovlan (fars)  çevlan. < çövlan < çevlan. 1. çevrələnib dolanma. 1. 

dostaxların ayaqlarına vurulan zəncir.  

çovlan  çülbək.  

çovlı  çovıl. süzqəc.  

çovli  enli. kəsəli.  

çovlu  çortu. kovlu ( < çov. kov: boş). ağzı gen, altı dar qab. qıf. 

kuni.  

çovluc  cola, çuçula barmaq.  

çovmaq  qaymaq. caymaq.  

çovtar  çovdar. çodar. bəsici. mal qara bəsləyib satan.  

çovtara  çotara. çotra. çovara. kovara ( < çov. kov: oyuq. boş). 

yassı su qabı.  

çovtarlıq  çovdarlıq. çodarlıq. bəsicilik. mal qara bəsləyib satıçılıq.  
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çovul  > çopul < kovur ( < çov. kov: boş). çuxur. yağmır suyun 

yığmağ üçün oyulan çuxur.  

çovul  çox danışan.  

çovun  çavun. çoğun. 1. çay. irmaq. 1. sel. 1. dərə. 1. qar yağış 

fırtınası. 1. çapqun. çavun. güclü yellə yağan qar yağmır.  

çovuş  < çovmaq. ( < sovmaq?).  

çoyın  çodan. çozın. çodın. çuğun.  

çoyun  çuğun. tünc paxır qarışımı madən. tökmə qazan.  

- başı çoyun bolmaq: qafası düşüncələrə dolmaq.  

- çoyun peç: bir tür manqal.  

çoz  söz.  

çozidən (fars)  < çosidən < çezmək.  

çozmək  sədirətmək.  

çöbələmək  tıpış tıpış yerimək. ayağlarını sürüyərək yerimək. 

dizlərinin üzərində yerimək.  

çöbəy barmaq  orta barmaq.  

çöbləmək  1. qaqalamaq. toplamaq. 1. yox edmək. məhv edmək.  

çöbləv  ayçicəği.  

- çöbləv baş: ayçicəği.  
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- çöbləv yav: ayçicəği yağı.  

- çöbləv iç: ayçiçək çəkirdəği.  

çöbrə  kibrə. çibrə. tilif. sıxılıb suyu, cirgəsi alınanadan son, 

qalan atığ.  

çöjülmək  bax > çözülmək.  

çöq çöq  çök çök. dəvəni, başqa birisini köçməyə çağırmaq. 

dəvəyi ıhtırmaq üçün kullanılır bir söz.  

çöq  çök. 1. yükünmək işi. diz köçüp dinləmək. 1. çöv. çiv. 

şunbul: çökünə saymır. 1. çövzə: çivzə. 1. çökə. torta. 

otur. dürd. - suçu oturu. - yağ əridilirkən oturu oturur.  

çöq  çök. çöküc. düşüc. alçaq. qıran. qıranğ. qıral.  

çöqermiş  çökermiş. çökərtmiş. düşmanı pozmuş.  

çöqə  çökə. 1. çök. torta. otur. dürd. - suçu oturu. - yağ 

əridilirkən oturu oturur. 1. çömbəlti. - çökə otur: çömbəl otur.  

çöqə  çökə. 1. oturaq. - çökə daşı: kök, təməl daşı. - çökəyə 

oturmaq: gəlin olmaq, köçmək. - çökə bağ: çökə bəd: 1. 

bucaqları tutduran ayqıt. 1.  

çöqəcmək çökəcmək. çökəc bolmaq. quşqulu olmaq. düşünmək. 

peşman olmaq.  

çöqəgən  çökəgən. köçəgün. yıxılacaq durumda olan. 
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çöqək  çökək. 1. çökət. dibələk. tort. torta. dürd. risub.  

çöqək  çökək. 1. çökmə. gədik. dəlik. deşik. çatlaq. yarıq. cırıq. 

1. dük. iğ. 1. taşaq.  

çöqək  çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 1. çöküntü. 

çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. çökəlgə. 

batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. dürd. 

risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 1. 

yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti.  

çöqəq  çökək. 1. bataq. batlaq. batqaq. 1. oturaq. qalıt. şikəst. 1. 

çökərək oturulan. alınan yer. 1. çöküntü. çirk. tortu. 1. 

sütlə duz qarışılan yoğurd. 1. süt ürünlərindən 

çökdürmək yoluyla əldə edilən qurud. ( > kəşk (fars)).  

çöqəq  çökək. çökət. çökük. çökül. çökün. çöküt. geçgin. keçgin. 

xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. 
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gödük. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. 

anaç. anaş. ərik.  

çöqəl  çökəl. 1. çökül. çöküntü. çökələk. dordu. qalıt. suyu 

çəkiləndən sonra qalan özlü bərk çamıra oxşar çöküntü. 

1. çöküntü. çöp.  

çöqəl  çökəl. 1. səndəl. 1. qabaltı. daban. binövrə. pey. təməl 

daş.  

- qaraçökəl: 1. batağlıq. qozabad. 1. batağlıq. üzdən 

sağıdan düşüb, əzilib, sınma. batma. pis cürə pozulma, batma. 

rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq. vərşikəslik.  

çöqələk  çökələk. çöküntü. durdu. tortu.  

çöqələkmək  çökələkmək. çökəlmək. çökəltəmək. çökəltmək. 

tortunmaq.  

çöqələq  - qatıqlı çökələk: yağlı pənirlə yağsız pənir qarışığı.  

çöqələq  çökələk. 1. çökül. çöküntü. dordu. qalıt. 1. çökəndi. törti. 

tortu. durtu. dürdə. risub.  

çöqəlgə  çökəlgə. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 

batağlıq.  

çöqəlmə  çökəlmə. çökəlti, çökəlit, çökələk, tort, tortu, dürd 

oluşdurma. 
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çöqəlmək  çökəlmək. çökəltəmək. çökəltmək çökələkmək. 

tortunmaq.  

çöqəlmək çögəlmək. çökmək.  

çöqəltəmək  çökəltəmək. çökəlmək. çökəltmək. çökələkmək. 

tortunmaq.  

çöqəltmək  çökəltmək. çökəltəmək. çökəlmək. çökəltəmək. 

çökələkmək. tortunmaq.  

çöqəmə  çökəmə. tor. ağ. dəniz dibinə salınmış tutaq (duzaq).  

çöqən  1. çöğən. çevgən. çovqan. 1. çökən. oturan.  

çöqən  çoğan. çavqan. 1. - çögən otu: sabun kimi köpürən bir bitgi: 

yunqaq. 1. çəvqən. at üsdən, topu çəkib itmək üçün 

kullanılan ucu əğri dəğnək. 1. çöğən. çevqan.  

çöqən çögən. çuğun. tökmə qazan.  

çöqənti  çökəndi. 1. çökələk. törti. tortu. durtu. dürdə. risub. 1. 

(quyma, bulamac kimi ) quyuq nərsə. çökənti. qurqut. 

qorqut.  

çöqərəq - çökərək oturmaq: çonçaymaq. çömələmək.  

çöqərtmək  çökərtmək. abandırmaq. yapandırmaq. ıxlamaq. 

xıxlamaq.  

çöqərtmək  çökərtmək. çöktürmək. köçərtmək.  
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çöqəs  çökəs. dalqıc. qəvvas.  

çöqət  çökət. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. 1. çöküntü. 

çöküntük. çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. 

çökəlgə. batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. 

dürd. risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 

1. yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti. 1.geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. 

qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit 

< > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. anaç. anaş. ərik. 1. (> 

coğrat (fars)). qurut. 1.dibələk. tort. torta. dürd. risub.  

çöqətmə  çökətmə. yokalma. həll edmə.  

çöqəv  çökəv. çökov. koruv. korav. xaraba quşu. koryapalaq. 

korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. puhuquşu. 

ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi çıxardığından 

bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay.  

çöqqə  çöggə. çörggə. köggə. körggə. qaşağı. bures.  
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çöqqək  çökgək. çökgən. bataq. batıc. batmıc. cummuq. üzərinə 

ağırlıq edəndə çökən, batılan.  

çöqqən  çökgən. çökgək. bataq. batıc. batmıc. cummuq. üzərinə 

ağırlıq edəndə çökən, batılan. batan. qarıq. qaralan.  

çöqqü  çökgü. küsgü. kösgü. köşgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 

köşgüc. qozağı. qazağı. qaldırac.  

çöqqüc  çökgüc. küsgüc. kösgüc. köşgüc. çökgü. küsgü. kösgü. 

köşgü. qozağı. qazağı. qaldırac.  

çöqqün  çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan.  

çöqqün  çökgün. çösqün. çökmüş. küsgün. düşgün. üzgün. 

üzüntülü. hüzürlü. (# coşqun).  

çöqqün  çökkün. düşgün. gücsüz.  

çöqqünlük  çökgünlük. çökmüşlük. dalqınlıq. dağqınlıq. halsızlıq. 

pərişanlıq.  

çöqqünmək  çöggünmək. işi bitmək. ölüqmək.  

çöqlü  çöklü. soylu. asıl.  

çöqlüş  çöklüş. çökülüş. çöklüş. çökmə. çöküş. çöküm. çöküt. 

yıxılma. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. yıxılım. 

yoxalma. yoxalış. yoxalım. dağılma. dağılış. dağlış. 
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dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. pozulum. nabudi. 

izmihlal. inhidam. məhv oluş.  

çöqmə  çökmə. çöküş. 1.<> köçmə. yıxılma. pozulma. dağılma. 

1.inhidam. 1.çökək. gədik. dəlik. deşik. çatlaq. yarıq. 

cırıq. 1.pozuluş. pozuqluq. pozaq. düşüş. düşmə. toxnaq. 

toxnaqlıq. sapış. fəsad. yozlaşış. fitnə. - birbirinə 

düşüşdülər: araları pozulmaq.1. çökülüş. çöklüş. çöküş. 

çöküm. çöküt. yıxılma. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. dağılma. dağılış. 

dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. pozulum. 

nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. 1.çöküm. çökünmə. 

çökünüş. çökünüm. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. 

yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. 

yenilim. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. 

boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. sınma. sınış. sınım. 

qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf. 

1. batış. batma. yıxış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. pozqunuq. pozuluş. 

pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. qırılma. qırılış. qırğılış. 

yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. basılış. 
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basılma. dağılma. dağılış. məğlubluq. şikəst. həzimət. 1. 

çöküşsəmə. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. 

inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. çürgünmə. 

çürüksünmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. 

geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. dalı gedmə. 

darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. inhitat. 

nizul.1. pozulma.  

- diz çökmə: boyun əğmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. 

yeniliş. uyma. müti', təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.  

- diz çökmə: qapalma. qamalma. əğilmə.  

çöqmə  çökmə. sögə. diz üstü çöküş.  

çöqmək  cummaq. batmaq. taşaymaq. çompaymaq. oturmaq. 

çögəlmək.  

çöqmək  çökmək.  

çöqmək  çökmək. 1. < > çoxmaq. toplanmaq. üşüşmək. yığılmaq. 

dərilmək. devşirmək. bir yerə, bir nərsənin başına yığışmaq. - 

el çökdü gənğəş quruldu. - üzünə sinək çökmüş. 1. çuqmaq. 

batmaq. çuxurlaşmaq. yıxılmaq. - dəmir suda çuqdu. 1. 

alçalmaq. diz çökmək. - o bəyə çökdü. - sən ona 

çökməməlisən. - çökəni basmaq olmaz, düşman oyaq, 
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yatmaq olmaz. 1. çöməlib oturmaq. çönbələk ( > çönbata 

(fars)). - dəvə çökdü. 1. enərək örtmək (sis). 1. basmaq. 

yuxu gözlərə çökdü. yorqunluq çökdü. 1. batmaq. 

dalmaq. - oyğa. qayğıya çökmək. 1. zayıflamaq. 

arıqlamaq. 1. qoymaq. - yamaq çökmək: yamaq salmaq. 1. 

oturmaq. qətlənmək. - çöküb oturub, sinib gizlənib, saxlanıb 

kaslanmaqdansa, qazıb çevirmək, qaçıb çatmaq yeğdir. 1. 

enmək. qonmaq. - quş çökdü. 1. cuqmaq. atılmaq. 

daşlanmaq. - el şığırıb üstümə, quş ləşə çökən kimi. 1. 

batmaq. basmaq. oturmaq. durub tortısı dibə çökmək. 

turulmaq. süzülmək. - su duruldu. 1. çuqmaq. çoqmaq. 

qonmaq. enmək. quşun aşağı inməsi. süzülüp enmək. 1. 

enişgələmək. enmək. 1. qonmaq. enmək. quşun aşağı 

inməsi süzülüp enmək. çaqmaq. diz çökmək. dibə 

çökmək.  

- bu yapının bir yanı basmış. - işlər məni basacaq. 

- ağırlama üçün diz çökmək: yüküşmək. tə'zim edib diz 

çökmək.  

- quyu, aşağ çökmək: öprümək. batmaq. 
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çöqmək  çökmək. 1.<> köçmək. yıxılmaq. dağılmaq. pozulmaq. - 

bəyliklər çökür, ellər dirsəlir. 1. köçünmək <> çökünmək. 

sığınmaq. boyun olmaq. amana gəlmək. təslim olmaq.1. 

enmək. yenmək. yıxılmaq. dağılmaq. - göy başıva enəsi. - 

bu şehdən duvar enəcək. 1. xıpmaq. xıxmaq. oturmaq. 1. 

çöğmək. yerə doğru alçalmaq. aşağı enmək. 1.oturmaq. 

1.yıxılmaq. 1. çöməlmək. çömmək. 1.çuxurlaşmaq. içə 

doğru gömülmək. 1.zayıflamaq. 1.basmaq. qapamaq. 

qaplamaq. - sis çökdü. 1.münqəriz olmaq. batmaq. 

pozulmaq. 1. çökünmək. köçünmək. boyunlaşmaq. 

boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. 

enikləmək. yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. 

tanımaq. e'tiraf edmək: iqrar edmək.  

- acısı könlunə, ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz 

vermək.1.basmaq. - duvarın bu yanı basır.  

- acısı ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək. 

- diz çökmək: 1. boyun əğmək. dizə gəlmək. yenilmək. müti', 

təslim olmaq. 1. dizlərin bitişdirib, ayaqların baldırların alta 

qoyub oturmaq.  

- ortası çökmək, çıxmaq: bel vermək. əğilmək. 
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- qaraqura, qaraqada basmaq, çökmək: qara, qapus 

basmaq.  

çöqməmək  çökməmək. yıxılmamaq. bitmək. bitəmək. dayanmaq.  

çöqməz  çökməz. əzilməz. qırılmaz. pozulmaz. pozulmayan. 

çürüməz. əsgiməz. dəğişməz. gəvşəməyən. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

çöqməzlik  çökməzlik. əzilməzlik. qırılmazlıq. pozulmazlıq. 

çürüməzlik. əsgiməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. 

dayanımlıq. dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. 

dayınıqlıq. dayınımlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. 

dayanamlıq. dəğişməzlik. sabitlik. sübatlıq.  

çöqmüş  çökmüş.1. çökgün. çösqün. küsgün. düşgün. üzgün. 

üzüntülü. hüzürlü. (# coşqun). 1. çökük. batmış. batqın. 

qağşar. kəvşər. yoxar. yoxluğa, məhvə doğru gedən.  

çöqmüşlük  çökmüşlük. çökgünlük. dalqınlıq. dağqınlıq. halsızlıq. 

pərişanlıq.  

çöqov  çökov. çökəv. koruv. korav. xaraba quşu. koryapalaq. 

korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. puhuquşu. 
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ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi çıxardığından 

bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay.  

çöqöltmək  çöğöltmək. cönğəltmək. (yuxarı) qaldırmaq. qoğzamaq. uca 

qılmaq. - başın çöğəltmiş dik yuxarı keçdi. - dəvə kimi 

boynun sündürüb başın çöğəltmiş.  

çöqrəqlənmək  çöğrəklənmək. çuqmaqlanmaq. yuvarlanmaq. 

çörəklənmək. külçələnmək. burulmaq.  

çöqrən  çökrən. çökürən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. 

köçrən. köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. 

uçuran. uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. 

söndürən. yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. 

çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən.  

çöqrücü  çökrücü. çökürücü. çökürən. çökrən. (<> köçürən. 

köçrən. köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. 

uçuran. uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. 

söndürən. yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. 

çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən.  

çöqsü  çöksü. bir nərsənin dəbəşməsinin qabağın almaq dəngəmək 

üçün, işlənən ağışaq, basqı, çivi. çökürdən. - dağlar yerlərin 

çöksüdü.  
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çöqtü çöğdü. qulağın altında "qafa baltası" deyilən yer.  

çöqtürmək  çöktürmək (> koştən (fars)) keçindirmək. köçtürmək. 

öldürmək.  

çöqtürmək  çöktürmək. çökərtmək. 1. köçərtmək. 1. xıptırmaq. 

xıxtırmaq. oturtmaq.  

çöqtürmək  çöktürmək.1. çoqturmaq. çoqdurmaq. çüqtürmək. 

qoşdurmaq. qurşamaq. küyşətmək. 1. əritmək yoluyla 

nərsəni nərsədən ayırmaq. - gümüşdən altını çöktürmək: 

əridib ayırmaq. 1. mə'dən ayırıp çöktürmək. təsfiyə 

edmək.  

çöqü  çökü. hükm.  

çöqüc  çəkic.  

çöqüc  çöküc. 1. çök. düşüc. alçaq. qıran. qıranğ. qıral. 1. çəkiç.  

çöqüq  çökük. 1.soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. 

kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. 

quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. 

sərt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. 

yanğsız. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. 

hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa. 1.uçuqsı. uçuq. sönük. soluq. qaba, iti 
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olmayan. ışıqlığı az. 1. çökək. çökət. çökül. çökün. çöküt. 

geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. 

qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. 

yaşlı. yaşlanmış. anaç. anaş. ərik. 1. köçük. yıxıq. dağıq. 

pozuq. xərabə. xaraba.1. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. 

soyuq. donuq. odsuz. sönük. durqun. oturuq. yatqın. 

yanız. yanğsız. yaxsız. cansız. quru. 1. boğnaq hava.  

- ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq: dimdiyindən, 

göbəyindən, daşşağından tutmaq qaqasından tutmaq, 

yaxalamaq.  

çöqüq  çökük. çökək. çökül. çökün. çöküt. çökət. 1. çöküntü. 

çöküntük. çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. 

çökəlgə. batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. 

dürd. risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 

1. yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti.  
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çöqüq  çökük.1. çökmüş. batmış. batqın. - ovurdu çökük: çökük 

yanaqlı. qaşıqçı avırdı. 1. öprük. çuxur. oyuq. müqə'ər. cuf.  

çöqüqlük  çöküklük. batqınlıq.  

çöqüqlüq  çöküklük. batqınlıq.  

çöqül  çökül. çökək. çökük. çökün. çöküt. çökət. 1. çöküntü. 

çöküntük. çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. 

çökəlgə. batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. 

dürd. risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 

1. yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti. 1. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. 

qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit 

< > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. anaç. anaş. ərik.  

çöqül  çökül. ırmaqların taşaraq bıraxtığı tortu.  

çöqülmək  çökülmək. öprilmək. əprimək. oyulmaq.  

çöqülüş  çöklüş. çökülüş. çöklüş. çökmə. çöküş. çöküm. çöküt. 

yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. 
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dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. 

pozuluş. pozulum. tükənmə. dinmə. sönmə. nabudi. 

izmihlal. inhidam. məhv oluş.  

çöqüm  çöküm. çökmə. çöküş. çöküm. çöküş. çökülüş. çöklüş. 

çöküt. yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. 

dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. 

pozuluş. pozulum. tükənmə. dinmə. sönmə. nabudi. 

izmihlal. inhidam. məhv oluş. batma. batış. dalış. dalma. 

içinmə. içənmə. keçinmə. keçiş. keçmə. sapış. sapım. 

gömüş. girişmə. çevriliş. devriliş. sınılış. altanış. düşüş. 

düşmə. düşgü. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. 

sönmə. əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. 

yendiriş. yeniliş. inqiraz. batma. enikləmə. enikləyiş. 

enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. 

yeniliş. yenilim. boynalma. boynalış. boynalım. 

boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. sınma. 

sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. 

tanım. iqrar e'tiraf.  

çöqün  çökün. çökək. çökük. çökül. çöküt. çökət. 1. çöküntü. 

çöküntük. çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. 
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çökəlgə. batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. 

dürd. risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 

1. yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti. 1. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. 

qırt. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit 

< > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. anaç. anaş. ərik.  

çöqünləmək çökünləmək. çoqunlamaq. topallamaq. topallayaraq 

yerimək.  

çöqünmə  çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. 

enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. 

yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. boynalma. boynalış. 

boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. sınma. sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. 

tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf.  

çöqünmək  çöğünmək. çökünmək. çökmək. bir yanı enərkən, öbür 

yanı qalxmaq.  
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çöqünmək  çökünmək. 1. tapınmaq. 1. səcdə edmək. 1. ibadət 

edmək. 1. abanmaq. yapanmaq. qapanmaq. çulqanmaq. 

üzərinə düşmək. - nə mənim üstümə abanmısan. 1. 

sökünmək. diz çökmək. əbd olmaq. ibadət edmək. - 

tanrıya çökünün.  

çöqünmək  çökünmək. çökmək. 1. tapınmaq. təpinmək. sığınmaq. 

ibadət edmək. 1. köçünmək. boyunlaşmaq. boynalmaq. 

boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. enikləmək. 

yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. 

e'tiraf edmək: iqrar edmək.1. <> köçünmək. çökmək. 

sığınmaq. boyun olmaq. amana gəlmək. təslim olmaq. 

çöqünmək çökünmək. yükünmək. 1. istəmək. diləmək. rica edmək. 

adaq adamaq. söz vermək. savlamaq. və‟də edmək. 1. 

yalvarmaq. aman diləmək. baş əğmək. önündə əğilmək.  

çöqünrüli  çökünrüli. köçəkli. köçələkli. tortlı. tortılı. dürtli. bulanıqlı. 

pusalı.  

çöqünti  çökündi. köçək. köçələk. tortı. tort. dürd. bir para suyuq 

nərsələrin dibinə duran quyu nərsə.  

çöqüntü  çöküntü. 1. töküntü. 1. çökəl. çöp.  
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çöqüntü  çöküntü. 1.çuxurluq. çuxuş. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. oyuq. kovuq. gövük. 1. çöküntük. yorqun. 

ümidsiz. üzüntü. bunaq. böhranlı. depresli. 1. darıntı. - 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma 

girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, 

düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə 

düşmüş durum: qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara 

qapan. qara çapna. qara çapan. malixulya. melankolik.  

- yer yer su dolu çöküntülər: qaragöz.  

çöqüntü  çöküntü. çökələk. 1.durdu. tortu. 1.üzüntü. bunalım. 

şaşıntı. çaşıntı. sıxıntı. böhran. depresyon kiriz. 1.tortu. 

türt. dürd. dürdi. dürdə. 

çöqünüm  çökünüm. çökünüş. çökünmə. çökmə. çöküş. çöküm. 

enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. 

yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. boynalma. boynalış. 

boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. sınma. sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. 

tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf.  

çöqünüş  çökünüş. çökünüm. çökünmə. çökmə. çöküş. çöküm. 

enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. 

yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. boynalma. boynalış. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. sınma. sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. 

tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf.  

çöqünüş  çökünüş. yüknüş. səcdə.  

çöqür  çöğür. 1. ağac tikəni. çalı. - əl ayağın, çöğür tikan dağıtdı. 

1. bir çeşit telli xalq sazı. 1. qorxu. uçur. uçurma. təhdid.  

çöqür  çöğür. çonğur. saz çeşiti.  

çöqürçi  çöğürçi. çonğurçı. sazçı. aşıq.  

çöqürən  çökürən. çökrən. çökürücü. çökrücü. (<> köçürən. 

köçrən. köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. 

uçuran. uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. 

söndürən. yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. 

çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən.  

çöqürmə  çökürmə. çökürürm. devirmə. çevirmə. çevrim. devrim. 

yıxma. 

çöqürmək  çökərmək.  

çöqürmək  çökürmək. tökmək. keçirmək. yazmaq. - duyqularıvı 

kağaza tök.  

çöqürtən  çökürtən. közərtən. çözərtən. çözər. qodaz. çözən ( > 

suzan). açan. əridən. yaxan.  
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çöqürtmək  çökürtmək 1. <> köçürtmək. öçürtmək. uçurtmaq. 

söndürtmək. yatırtmaq. çəkitmək. çəkirtmək. 1. 

çökərtmək. - dizi üsdə çökürtmək: bir heyanı əlləri üsdə 

oturtmaq. abandırmaq. 

çöqürücü  çökürücü. çökrücü. çökürən. çökrən. (<> köçürən. 

köçrən. köçrcü. köçürcü). öçürən. öçürucü. öçürcü. 

uçuran. uçurucu. uçrucu. söndürücü. söndürcü. 

söndürən. yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. 

çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən.  

çöqürürm  çökürürm. çökürmə. devirmə. çevirmə. çevrim. devrim.  

çöqüş  çöküş. 1. köpüş. şişik. 1. təsfiyə. əriş. 1. sögə. diz üstü 

çökmə.  

çöqüş  çöküş. çökmə. 1. batış. batma. yıxış. yıxılış. tükənmə. 

dinmə. sönmə. devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. 

pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. 

qırılma. qırılış. qırğılış. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. 

yenilmə. basılış. basılma. dağılma. dağılış. məğlubluq. 

şikəst. həzimət. 1. çökülüş. çöklüş. çöküm. çöküt. 

yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. 

dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. 
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pozuluş. pozulum. tükənmə. dinmə. sönmə. nabudi. 

izmihlal. inhidam. məhv oluş. 1.çöküşsəmə. dönəlmə. 

çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. 

yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. 

düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. 

gerilənmə. izinginmə. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. 

alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul.1. 

çöküm. çöküş. çöküm. batma. batış. dalış. dalma. içinmə. 

içənmə. keçinmə. keçiş. keçmə. sapış. sapım. gömüş. 

girişmə. çevriliş. devriliş. sınılış. altanış. düşüş. düşmə. 

düşgü. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. sönmə. 

əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. yendiriş. 

yeniliş. yıxılma. batma. inhitat. 1. çöküm. çökünmə. 

çökünüş. çökünüm. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. 

yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. 

yenilim. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. 

boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. sınma. sınış. sınım. 

qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf.  

- könül çöküsü: içlik dəngənin pozulması, yaşam gücünün 

itməsi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3816 

çöqüşmək  çöküşmək. yıxılmaq. batmaq. münhət olmaq. nərsənin 

başına toplanmaq, üşüşmək, yığışmaq.  

çöqüşsəmə  çöküşsəmə. çökmə. çöküş. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. 

inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. 

çürgünmə. çürüksünmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. 

dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. 

sıxılma. inhitat. nizul. 

çöqüşsəmək  çöküşsəmək. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. 

düşgənmək. düşgəlmək. dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. 

inəlmək. alçalmaq. solğuqmaq. başaşağ gedmək. 

yozlaşmaq. nizul edmək. geriləmək. inhitata, zəvala 

uğramaq bataqsamaq.  

çöqüt  çöküt. 1. çökmə. çökülüş. çöklüş. çöküş. çöküm. yıxılma. 

yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. dağılma. 

dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. 

pozulum. tükənmə. dinmə. sönmə. nabudi. izmihlal. 

inhidam. məhv oluş. 1. çökül. çökün. çökək. çökət. çökük. 

geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. 

qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. 
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yaşlı. yaşlanmış. anaç. anaş. ərik.  

- çöküt qoşut: aç saç. açar saçarlıq. düşür püsür. düşür 

töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. 

sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf. 

- çöküt qoşut: tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər 

tökər. ərit dağıt. sərf xərc. 

çöqüt  çöküt. çökək. çökük. çökül. çökün. çökət. 1. çöküntü. 

çöküntük. çuxurluq. çuxuş. oyuq. kovuq. gövük. 1. 

çökəlgə. batağlıq. 1. çökəlti. çökəlit. çökələk. tort. tortu. 

dürd. risub. tərəssüb. 1. batıq. yıxıq. yıxılmış. vərşikəst. 

1. yıpraq. əprik. çürük. kövrük. 1. ümidsiz. yorqun. 1. 

bunaq. böhranlı. çöküntülü. çöküntük. depresli. 1. qoca. 

qarı. 1. oturuq. fələc. məfluc. 1. bayqani. arşiv. 1. enik. 

alçıq. 1. ağır. basıq. incik. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. çökgün. çökmüş. dalqın. dağqın. halsız. pərişan. 

1. oymada girinti.  
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çöqüt  çöküt. külə. güdə.  

çöqütmə  çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. 

əritmə. əritiş. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. 

savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. 

sovuruş. sovurqanlıq. saçama. saçma. saç savur. saça. 

saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. 

dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. qırqıt. israf. 

tələf. tələf edmə. 

çöqütüş  çökütüş. çökütmə. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. 

əritmə. əritiş. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. 

savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. 

sovuruş. sovurqanlıq. saçama. saçma. saç savur. saça. 

saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. 

dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. qırqıt. israf. 

tələf. tələf edmə. 

çöqzə  çöğzə. çövzə. bax > çiğzə ( < çək).  

çöl  ( < kövl: qazıq. lüt. boş). 1. qır ( < quru). qurqaq. dış qıraq. 

dışarı. boz. çayır. bayır. yazı. düz. taqır. bozqır. istep. - 

boztoğay: çöl quşu. - çöl siçani: yalman. alanqınğırt. 1. 

alanğ. ova. səhra. tərən. açıq saçıq yer. 1. bayır. qır. 
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yaban. kötəl. tala. dala. qır. kıyı. dış. səhra. 1. tala. dala. 

açıq alan. qır. 

 - çöl sıçanı: buzağu dili. 

- çöl lalası: gəlincik. qızalaq. çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək.  

- çöl xoruzu: turanğ. turanc. dürrac.  

- çöl siçanı: ağ tavşan.  

- çöl topu: düz yerdə işlənən, təkərləkli, heyvanlarla çəkilən 

top.  

- donmuş bataqları olan sibir çölü: tonğra. donğra. ( < 

donğmaq).  

- çöl alalası: çöl soğanı: burçalıq. şəqaqil. yabanı şəqayiq.  

- çöl eşşəyi: qolan. kolan. kovlan. yabanı at. qurxər.  

- çöl laləsi. yaban lalə: gəlincik çiçəyi: qızalaq güli.  

- çöldə qalmaq: yabanlamaq. çölləmək. çöldə yerimək. 

qırlamaq.  

çöl  1. kavar kavra. kavraq. 1. ova. açığlıq. yazı. 1. söz 

başına gələrək yabanı anlamın yetirir. - çölördəyi: quba. 

1.çöllük. dışlıq. daşlıq. dış. bayır. bayırlıq. 1.kovalaq. 

ıssız. ısqal. boş. 1.ova. düz. düzləm. yazı. 

səhra.1.bozqır. istep.  
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- çor çöl: susuz çöl. susuz çöl.  

- açıq, geniş çöl: yayran. yayğan. yayğın. aran.  

- çöl eşşəyi: govur. gəvər. gəvir. gor. 

- qardaş evdə, yaxın demə, qonşu çöldə, uzaq demə. 

(uzaq: qərib). 

- çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş: qan daşı.  

- evin satan, çöl alar.  

- çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq yanıltmacı, 

yahatmacı, aldatmacı: ılğım. yalğın. pusarıq. salğım. yolax. 

sərab. 

- düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir tələ! az ged uzaq: 

(bu evrən. bu dünya).  

- iti quyruğundan bağlasan, çöldə dayanmaz. (şaxdadan. 

soğuqdan).  

- yaramazla uğraşmaqdansa, boş çölləri gəzmək yerdir 

(yaxcıdır): itlə dalaşmaqdansa, çalıyı dolaşmaq yeğ.  

- ova, çöl arasında, ada biçimində orman: qarayer.  

- çöl, yabanı tavuq, toyuq: qırqavul.  

- çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu çuxurlar: qarıqlıq. 

qarqlıq.  

çölbaqa  qara qurbağa.  
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çölçü  köçəri. evi sırtında. 

çölçül  bədəvi.  

çölçül  dağçıl. bayqızı. bayqırı. yabanı.  

çöldərimək  kovlanmaq. boşalmaq. issız iysiz buraxılmaq.  

çölək  çövlək. çevlək. evlək. ivlək. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 

qatalaq.  

çölqə  cölgə. çövülgə. iki dağ arasındaki düzlük.  

çölləşmə  qırçallaşma. bayırlaşma.  

çölləşmək  qırçallaşmaq. bayırlaşmaq.  

çöllu  - təpə dırnağlı çöllu, dağdaş: qaruqlu. qarıqlı. qalıqlı.  

çöllüq  çöllük. çöl. kavra. kavar. kavraq. dışlıq. daşlıq. dış. 

bayır. bayırlıq. susuz yer. qırsal.  

- təpə dırnağı çox olan çölluk, dağdaşlıq: qarıqlıq. 

qaruqluq. qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

çöllüq çöllük. qırlığ. qırac. işlənməmiş. abad olunmamış. boş. - 

qırac topraq.  

çöllümək  susamaq.  
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çölmək  çömlək. aşıc. qazan. qablama.  

- çölməyi közdə, çörəyi dizdə. (əldə.). (evi yapılmış, qabı 

asılmış.).  

çölmək  çömlək. tüncə. tünqcük. bardaq. ayağ.  

çömbə  cumulu. yumulu. (# cik: omba. götü üstü).  

çömbəlmək  çömbətmək. köməlmək. çöməlmək. çömmək. dizlərin 

qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı oturmaq.  

çömbəlmək  çönbəlmək. çörəklənmək. çövrəklənmək. qıvrılmaq. 

qanğallanmaq. tos toparlaq devşirilmək. tomalmaq. 

domalmaq. dombalmaq. tümsəlmək. - duvar domalmış: 

qarın vermiş.  

- ilan, köpək qıvrılıb yatmış.  

çömbəltmək  tomaltmaq. domaltmaq. dombaltmaq. tümsəltmək. - yükü 

almaq üçün arxasını domaltmaq.  

çömbətmək  çömbəlmək. köməlmək. çöməlmək. çömmək. dizlərin 

qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı oturmaq.  

çömçə  {< kovça > kəpçə. }1. çöngək. çönək. qaşıq. ağaçdan 

oyulmuş su qabı. 1. çöməç. çümiç. kəpçə. çəmçə. kəpəç. 

qapaç. çönğək. çönək. qutu. kasa. 1. süzaq. susaq. 
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böyük qaşıq. süzici. abgərdən. 1. tirlik. qazanı 

qarışdırmağa uzun ağac, qaşıq. 1. çəmçə. kömçə. kəfgir.  

çömçə  kömçə. kəpçə. od, köz kürəyi, belçəsi.  

- qılpsız qaşıq, qırıq çömçə: işlərinin təməli tutarlı, doğru, 

düzgün olmayıb, əksikliyi, tərsliyi çox olan. yarım yamalaq 

nərsə, kimsə. qırıq, güvənilməz, aldavac kimsə. 

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz. 

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz.  

- kiçik çömçə: çömçəçik. qındıq. qandıq. çandıq.  

- taxda çömçə, kəpçə: çamçaq. 

çömçəçiq  çömçəçik. kiçik çömçə. qındıq. qandıq. çandıq.  

çömez  1. dərvişin şayırdı çırağı, uşağı. 1. çırağ. uşaq. yancıq. 

tapıcı. dərvişin şayırdı dostu. 1. yamaq. 

çöməç  ( < qap). çömçə. çümiç. kəpçə. çəmçə. kəpəç. qapaç.  

çömək  1.coğul. cumuq. yumuq. yenin. enin. gömül. gömüt. 

qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. 

qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 
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təpik. depo. qambar. ambar1. kömək. koma. külbə. kiçik 

yurd, ev. 

çömələmək  çonçaymaq. çökərək oturmaq. cummaq.  

- suvqa çöməmək: suya dalmaq.  

çömələz  qısıq. - çömələz göz.  

çöməlib  - çöməlib qoş ayaqla sıçrayaraq yapılan yeriyiş: qarqa 

yerişi.  

çöməlmə  - çöməlmə oturuş: it oturumu.  

çöməlmək  köməlmək. çömbəlmək. çömbətmək. çömmək. çökmək. 

dizlərin qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı oturmaq. 

ayaqları üzərində oturmaq.  

çöməltayaq  paldır güldür. yuvarlana yuvarlana.  

çöməltmək  devirmək. yıxmaq.  

çöməz  çıraq. buşqut. şagird. öğrənci.  

çöməz  köməz. kömər. kömək. yarıq. bir ustanın qulluğunda 

olarkən iş öğrənən kimsə. şayırd. tilmiz. yardım. yardam. 

yamaq. çıraq. tələbə.  

çöməzlik  köməklik. köməzlik. kömərlik. bir ustanın qulluğunda 

olarkən iş öğrənən kimsə. şayırdlıq. tilmizlik. yardımçılıq. 
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yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. (ustasın) 

izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi.  

çömqən  hər zaman dalan.  

çömlək  - çanaq çömlək: qabqaşıq. qabqacaq.  

- sırlı, şirli çömlək: çulxqa. çuqal.  

- yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: 

tağar. 

çömləq  çömlək. çölmək. 1. çölmək. tüncə. tünqcük. bardaq. 

ayağ. 1. çanaq. ulma. ulmaq. olma. təsti. 1. çaşqal. 

kəşgül. çanaq.  

çömmək  çökmək. cummaq. cimmək. çimmək. gömmək. dalmaq. 

batmaq. yığılmaq. toparlanmaq. ayağları üsdə bükülüb, 

çımbələnib oturmaq. yığmaq. toplamaq. 1.{# kövmək: 

çözmək. oymaq. qazıb boşaltmaq. içini oymaq}.  

çömrək  doğurqa. toğurqa. toqqura. toqra. toqar. qamış. düdük. 

yüyə. lülə.  

çömüç  kömçə. çamça. cumca. kəmçə.  

çömüş  gövduş. ağacdan oyulmuş su qabı.  

çönbəlmək  < > çönğqərmək. 
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çönbəlmək  çömbəlmək. çörəklənmək. çövrəklənmək. qıvrılmaq. 

qanğallanmaq. tos toparlaq devşirilmək. - ilan, köpək 

qıvrılıb yatmış.  

çönbərlənmək  çoqmalanmaq. tuqmaqlanmaq. tuqanmaq. girdələnmək.  

çönəq çönək. çöngək. 1. çöngə. döngə. çuxur. meydan. evlək. - 

uşaq çönək: kiçik cola. - çönək dartmaq: bir cola, evlək, oyuq, 

duraq, bir yer, yapmaq. 1. çömçə. qaşıq. 1. qutu. (conq (fars): 

yığın. toplam). 1. çömçə. qutu. kasa.  

çönəlmə  dönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. 

yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. 

çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. 

dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. 

sıxılma. inhitat. nizul. 

çönəlmək  dönəlmək. enəlmək. inəlmək. alçalmaq. solğuqmaq. 

çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. düşgənmək. 

düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. nizul edmək. 

geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq çöküşsəmək. 

bataqsamaq.  
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çönən  dönən.  

- sözündən çönən, çevrilən: tanqıldu. və'dəsin pozan. inkar 

edən.  

çönən  dönən. fırlanan.  

çönər  dönər. fırlanar.  

çönərqə  çönərgə.dönərgə. çevrişmə. çevrişgə. dönüşmə. 

dönüşgə. dəğişgə. dəğişmə. geçişgə. geçişmə. təhəvvül.  

çönərqəmək  çönərgəmək.dönərgəmək. dəğişmək. keçişmək. 

başqalaşmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

çevrişmək. dönüşmək. dönüşgəmək. mütəhəvvil, 

mütəbəddil olmaq.  

çöngən  çövgən. çovqan. çoğan. çevrik. çevik. əğric. əğic. ucu 

əğri, çəngəlli ayqıt.  

çönq  çönğ.danadili. sığırdili.  

çönqə  1. zayıf. küt. kəsməz. keçməz. yorqun. açılmış. 

yassılanmış. sınıq. - çöngə pıçaq. - çöngə qafa. - çöngə 

sözlər. 1. qamaşmaq. darılıb büzülmək. kəkələnmək. - 

dişim ağzım yeməkdən çöngəldi. 1. ışıqdan qısıq göz. 

bulanıq ışıqlı göz. donuq göz. kora göz.  

çönqə çöngə. çönü. ( < çönmək > zanu (fars)).  
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çönqəq çönğək. 1.bax > çönək. 1.çönək. çömçə. qutu. kasa.  

çönqəqə  çöngəqə. küt. yavaş.  

çönqəl  çöngəl. qonqal. qanqal. qınqal. büklüm. burqu. 1. aşama. 

atlama. aşma. evrən. çevrən. dönəməc. mərhələ.1.qazıq. 

təkər. təkərlək. çəmbər. çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, 

saç qanqalı. 1.nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, 

toplum, əncümən, cəmaat. - tonqal qanqalı: od dövrəsinə 

yığılan el. 1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

çətin. burşuq. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. 

axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. 

müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. güc. qaldırı. zor. 

çönqələtmək  çöngələtmək. çöngəllətmək. çəmbərlətmək. 

qonqalatmaq. qanqalatmaq. qazıqlatmaq. təkərlətmək. 

təkərləklətmək. dayrələtmək. büklütmək. həlqələtmək. - 

qanqallanmış sucuq, ip, saç.  

çönqəllənmək  çöngəllənmək. çöngəlləşmək. qonqallanmaq. 

qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. büklünmək. 

büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. 

təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. 
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həlqələnmək. dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 

1. qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal 

başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

çönqəlləşmək  çöngəlləşmək. çöngəllənmək. qonqallanmaq. 

qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. büklünmək. 

büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. 

təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. 

həlqələnmək. dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 

1. qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal 

başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

çönqəllətmək  çöngəllətmək. çöngələtmək. çəmbərlətmək. 

qonqalatmaq. qanqalatmaq. qazıqlatmaq. təkərlətmək. 
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təkərləklətmək. dayrələtmək. büklütmək. həlqələtmək. - 

qanqallanmış sucuq, ip, saç.  

çönqəlli  çöngəlli. qanqallı. qonqallı. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. 

qazıqlı. təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - 

sucuq, ip, saç qanqalı.  

çönqəltmək  çöngəltmək. sındırmaq. sımaq. sıymaq. dizə çökütmək. 

korlatmaq. alızlatmaq.  

çönqəmək  çöngəmək. zayıflamaq.  

çönqqərmək  çönğqərmək< > çönbəlmək. 

çönqöl  çöngöl. yarı batağlıq kiçik göl.  

çönqül  çöngül.yarı batağlıq, kiçik göl.  

çönqülləmək  çöngülləmək. gücsüzləmək.  

çönmə  1.çaşma. yozma. dönmə. cayma. vazkeçmə. 1.dönmə. 

vəfasızlıq.  

- doğru yola çönmə, qayıtma: boşurqanma. peşmanlıq. 

ökünc. öğünc. dönmə. döngə. dönüş. çönmə. tovbə. nidamət. 

çönmək  dönmək. döngəmək. dönüşmək. 1. öz çevrəsinə 

fırlanmaq. - başı dönmək: gicəllənmək. 1. başqa bir nəyin 

çevrəsinə çönmək. 1. yozmaq. caymaq. vazkeçmək. 1. 

doğru yola çönmək, qayıtmaq. boşurqanmaq. 
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peşmanlamaq. ökünmək. öğünmək. tovbələnmək. 

nidamət edmək. 1. dəğişmək. keçişmək. başqalaşmaq. 

çevrişmək. çönərgəmək. dönərgəmək. dönüşmək. 

dönüşgəmək. mütəhəvvil, mütəbəddil olmaq. 1. üz 

çevirmək. tərk edmək. bəfasızlıq edmək. 1. geri dönmək, 

gəlmək. baş vurmaq. rücə't edmək. - qış keçər, yaz dönər. 

1. bir doğruya, istiqamətə çönmək, yönəlmək. 

doğrulmaq. - bu küçədən sağa döndü. - mənə doğru dön. 1. 

bükülmək. qıvrılmaq. çevrilmək. evrilmək. əğilmək. 1. 

bükünmək. münsərif olmaq. vazkeçmək. insiraf edmək. 

1. yenidən bir konuyu ələ almaq, bir konuya keçmək. 1. 

andırmaq. xatırlatmaq. bənzənmək. - uçmağa (behişdə) 

döndü. - tamıya (cəhənnəmə) döndü. 1. rədd olmaq. 

qəbullanmamaq. - bu ildə döndü: rədd oldu. 1. pozulmaq. - 

dadı çönmək, pozulmaq: qaqırsamaq. qaqsırmaq.  

- bir tutum, yarqı, qərardan geri çönmək: izinə dönmək. - 

izinə basmaq: yaxından izləmək.  

- dadı, tamı, qoxusu çönmək: dadıqsamaq. qatıqsamaq. 

acınmaq. acınsamaq. 

- dönüb durmaq: boşa (boşuna) dolaşmaq. 1.dönmək. 
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çevrilmək. evrilmək.  

- şorbaya dönmək, çönmək: qarışmaq. qatışmaq. 

qarmaqarışmaq. 

çönmək 1. aynamaq. dəğişmək. dönəmək. fırlanmaq. təzginmək. 

tərkinmək.1. çevrilmək. aylanmaq. yönəlmək. 1. dönmək. 

toğrulmaq. doğrulmaq. dönülmək. devrilmək. çevrilmək. - 

yer göy bir yol ilə dönür. - sağa doğrul. - qibləyə doğrul. 1. 

qatınmaq. dönmək. qaçınmaq. vaz geçmək.  

çönməlik  dönməlik. çönmüş kimi görüşmə.  

çönmüş  1.dönmüş. çarpılmış. çalıq. yatmış. əğilmiş. oynamış. 

1.dönmüş. devrilmiş. çevrilmiş. devrik. çevrik. yatıq. 

yatırılmış. qatrıq. qatlanmış.  

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

çönmüş  varun.  

çöntəminə  çöndəminə köndəminə. döndəminə. yöndəminə. 

yatımına. yatayına. yandayına. 

çöntəriliş  çöndəriliş. çöndərilmə. çöndəyiş. döndərilmə. döndəriliş. 

döndəyiş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. 

çevrəyiş. devrilmə. devriliş. devrəyiş.  
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çöntərilmə  çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş. döndərilmə. döndəriliş. 

döndəyiş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. 

çevrəyiş. devrilmə. devriliş. devrəyiş.  

çöntərmə  çöndərmə. döndürmə. dönüşdürmə. çevirmə. 

dəğişdirmə. çalışdırma. girdələmə. qəlb. 

çöntərmək çöndərmək. aynatmaq. dəğişdirmək. çevirmək. 

sındırmaq. əğirmək. aşırmaq.  

çöntəyiş  çöndəyiş. çöndərilmə. çöndəriliş. döndərilmə. döndəriliş. 

döndəyiş. evrilmə. evrilişi. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. 

çevrəyiş. devrilmə. devriliş. devrəyiş.  

çöntürmək  döndürmək. evirmək. çevirmək. təbdil edmək.  

çönü  çöngə. ( < çönmək > zanu (fars)).  

çönülmək  dönmək. dönünmək. çevrinmək evrinmək. tevrinmək. 

devrinmək. devinmək.  

çönülmək  dönünmək. dönmək. çevrinmək.  

çönüş  dönüş. yönüş. gönüş.çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. 

altanış. düşüş. düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. 

dinmə. sönmə. əğiliş. əriliş. qovuluş. aşırış. yendiriş. 

yeniliş.  

çönüşmək  təvrişmək. devrişmək. çevrişmək. alınmaq. vuruşmaq.  
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çönüştürmək  çönüşdürmək.dönüşdürmək. çevirmək.  

çönüştürülmək  çönüşdürülmək.dönüşdürülmək. 1. çevrilmək. evrilmək. 

1.aranılmaq. araşdırılmaq.  

çönüştürülmüş  çönüşdürülmüş.dönüşdürülmüş. çevrişdirilmiş.  

çönüşüm  dönüşüm. evrim. evirim. çevrim. çevirim. dəğişmə. 

dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. 

ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. 

ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. 

yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

çönüşümçü  dönüşümçü. dəğişimçi. evrimçi. evirimçi. çevrimçi. 

çevirimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi. islah tələb.  

çöp  < çöpik. çapıq. 1. qapçüq. kiçik çöp parçası. toz. baquş. 

süpürüntü. sabaq. sap. çöplük. qaltır. süprüntü. aşqal. 

sabaq. sapaq. sap. qoçan. saptaqay. sap. 1. qurə'. oy. 

rəy. 1. kiçik saman parçası. - ayrı çöb başı: çim. 1. çav. 

qalın sopa. - ona on çöp doqquz tokat vuruldu. - çöpxət: 

xəlvəçin. kitab içinə qoyulan bəldək, nişan. 1. şarabın 

tortusu. hər nərsənin çöküntüsü, çökəli. qalıt. çör çöp. 1. 

dəğərsiz, alçaq. - çöp çəp kişilər: daşqa, alçaq kişilər. - çöp 
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adamdır: zibil kişidir. 1. oğuq. tikə. nərsənin oğuntusu, kiçik 

parçası. - bir çöp: bir az. - bir çöp aş yedim. - saman çöpü. - 

gözümə çöp düşdü. - çöp düşmüş: - çöp düşmüş qöz: yamlıq 

qöz. - çöp çəp kişilər: dəğərsiz kimsələr. 1. nərsənin sıxı, 

özü. esans.  

- çöp kimi: azqın. zayıf. cılız. quru. - gözümə qapçüq 

tüşgəndi: gözümə çöp qaçtı. 1. qırqıpcıq. süprüntü.  

- çöp bacaqlı. çillə ayağ: incə bacaqlı. 

- çöpdən dirək edmək: abartmaq. şişirmək.  

- çöpü çöpə vurmaq: çalışmamaq. təmbəllik edmək.  

- çöp atmaq: qura çəkmək. oy armaq.  

- çöp üzmək: ilişgiyi kəsmək.  

- çöpə salmaq: oylamaya qoymaq. 

çöp  çöv. köv. 1.çürük. kovuntu. oğuntu. oğantı. oğcuq. ovcıq. 

ovacıq. parcıq. paracıq. süprüntü. süpürüntü. atlacıq. 

atracıq. atılacıq. artılıq. süprüntü. aşqal. dışatım. toz. 

aşğal. zibil. səpil. saçıq. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. 

çapıl.1. kiçik ağac. - çöplə qarışdırmaq. 1. bir para 

yemişlərin sapı. 1. armıd, üzüm çöpü. 1. çəlik qələm. 1. 

çox incik, incə nərsə. 1. yaraq. ərkəklik ayqıtı. 1. qaşat. 
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qaşqal. qaşaq. qaşınıq. çarpılmış. pozuq. yiprik. əsgik. 

tökək. süprüntü. 1. sap. iplik: - iğnə sap: iğnə iplik: iğnə 

çöp: çox arığ, üzük, incək, zayıf. 1. süpürüntü. sürpürüntü. 

süprüntü. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. 

töküntü. tör töküntü. 1. - armıdın sapı var, üzümün çöpü: 

güc bəğənmək. - çərdən çöpdən: əsgi püsgü. dərmə çatma. 

- çöpsüz üzüm: 1.qolayca qazanc.1. yaxın qohumu olmayan 

gəlin. 

- çöp kababı: çubuğa taxıb yapılan kabab.  

- çöp kimi: çox incə.  

- çöp atlamaz: heç nəyi gözdən qaçırmaz. titiz kimsə. çox 

marağlı, özənli kişi.  

- iğnə çöpə dönmək: iğnə sapa dönmək: iğnə ipliyə 

dönmək: çox arığ, üzük, incək olmaq. çox zayıflamaq.  

- çörçöp: - dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, atdığı çör çöp, 

odun, ağac parçaları: qarqalaq.  

- daranan yünün çöpləri, kiri: daravıt. qaravıt.  

- çörçöp: bitgilərin çürüyü. çalsavıq.  

- dalan suya, əl atar çöpə.  

- diş çöpü: dişçöp. xilaldəndan. 

- sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa çöpə qaşıvdı. (qaşıvdı: 
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atdı).  

- gözünə çöp düşdü, dünya gözündən düşdü.  

- quru çör çöp, yapraq: kavşal. xəşəl. xaşal. xəzəl. qaqşal. 

qaşal. kavraq. kavqaz.  

- saman çöpün titrədən külək.  

çöpçatan  araçı. ıslatıcı. ıslac. vasitə. ilgər. gəlişçi. araçılıq edib, işi 

yerinə qoyan.  

çöpçatanlıq  araçılıq. vasitəlik. ilgərlik. araçılıq edib, işi yerinə 

qoymaqlıq.  

çöpçü  çürükçu. zibilçi. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. süprüntcü. 

süpürgəçi. süpürücü. zibilçi. aşqalçı.  

- ayğırıca ölçülər, çevrələyir çöpçülər.  

çöpəlləv  dərə. su qırağı.  

çöpər  çöprə. əsqi paltar.  

çöpqapan  samanqapan. kəhrübar.  

çöplənmək  1.hələ hülədən, bir az bundan ondan yemək. 1.özgə 

varından azmaçox yararlanıb keçinmək. asalanmaq. 1. 

qurddalanmaq. eşinib deşinmək.  
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çöplü  1. işgilli. - çöplü iş: işgilli iş. 1. tozlu. sapıllı. sapallı. 

çəpəlli. çapallı. çapıllı.  

- çörçöplü: çolkoslu. kolkoslu. qaruqlu. qarıqlı.  

çöplüq  çöplük. küllük. süprüntülük. zibillik. aşqallıq. pis, kirli, 

pasqallı yer. - hər xoruz, öz küllüyündə ötər. - hər 

küllüyün, öz xoruzu. - öz küllüyü, hər xoruza gül gəlir.  

- ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.  

çöplüq çöplük. 1. çöp. baquş. süpürüntü. 1. kovar. küllük. pislik 

yığını.  

çöppə çörçək  yaramaz. afacan.  

çöprə  çöpər. əsqi paltar.  

çöpsüz  arın. arassa. təmiz.  

çöpüq çöpük. şöpik. çör çöp.  

çöpür  1. geçi qılı. 1. çöplük. dəğərsiz, ərziməz nərsə. - çöbür 

çəbür: pozuq tozuq. 1. qoğ koğ. pislik. 1. çöprək. kəltə. 

qırıq yün. - çöprək: keçi qılı.  

çöpür  1.daraqdan keçirilmiş yün. 1.tiftik.  

çöpüv  it pisliği.  

çör çöp 1. yam. pislik. çapaq. gözə. 1. zibil. dibin. tüpün. kəsmik.  

çör  çur. çalı çırpıdan yapılmış, dərmə çatma koma, külbə.  
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çörcıqaz çörcığaz. çörçöp qırıntısı.  

çörçəq çörçək. hərəkətli. arsız. ədəbsiz.  

çörçəqlənmək çörçəklənmək. yaramazlıq yapmaq. afacanlıq.  

çörçöb  - baş olmasın yaşlansın, çör çöb yeyib bəslənsin, nəyə 

dəyər, nəyə gərək.  

çörçöb  çörçöp. çürük. zibil. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. aşqal. dışatım. çürük. zibil. 

axır. axal. hapa. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. qalıntı. atıverindi. 

çörçöp  çörçöb. 1. bitgilərin çürüyü. çalsavıq. 1. çürük. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

aşqal. dışatım. çürük. zibil. axır. axal. hapa. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

qalıntı. atıverindi. 

- dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, atdığı çör çöp, odun, 

ağac parçaları: qarqalaq.  

- quru çör çöp, yapraq: kavşal. xəşəl. xaşal. xəzəl. qaqşal. 

qaşal. kavraq. kavqaz.  

- selin qazıb qapıp gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp: 

qaznaq. qazın. qasın. qasınıq. qazınıq. qazım.  
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çörçöplü  çolkoslu. kolkoslu. qaruqlu. qarıqlı.  

çörə  çevrə. cür. tür. devrə. sahə. - şəhər çevrəsi: şəhər cevrəsi.  

çörəq  çörək. < çerək. (çövrək: çevrək: girdə) çörək, əkmək. 

yeyəcək. xurək. qurs.  

- bastırma çörək: gömmə. komaç. komaş. boğaca. 

- badamlı, qozlu girə çörək: girdək.  

- bir dişləm çörək. bir tikə. 

- çörək yapma döşəyi: komayük. qabuq.  

- incə çörək: yoxa. lavaş.  

- incik, yavxa çörək: yoxa. yufa.  

- kükə girdə, qalın kükə, çörək: çörək. somu. somun.  

- təndirdən çörək, çölmək, nərsə götürmək üçün, başı əğri 

uzun şiş: ərsin. əğsin. 

- astarı olan, üzün tapar, unun tapan, çörəyin yapar. 

- çörək xırdası ilə pənir qarışımı: qarmac. doymac. döğməc. 

döyməş.  

- ev çörəyi, əkməyi: qatmar. qatmarlı. qatqatı. qatlac. yağlac.  

- acınan toxun, arası bir çörək.  

- çölməyi közdə, çörəyi dizdə. (əldə.). (evi yapılmış, qabı 

asılmış.).  
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- gəlin çörəyimdən kəsin, suyumdan için (gələn qonağa 

söylənən qarşılama sözü.).  

- çörək qaqlığı: çörək bolluğu.  

- ispanaqlı çörək çeşiti: qatıqlı əkmək.  

- qalın çörək: qalın. kükə.  

- qaraçörək: qaraçərəkotu: çörəkotu. qaraco. qaraca. 

qaracaot. qaracücən. qaramıq otu.  

- çörək otu: qaracaot.  

- çörək pişirilən kürə: qara kürə. daş kürə.  

- qızarmış biriştə, xasa çörək: gəlinyanağı.  

- quru çörək, xoş ürək.  

- içli çörək, kükə: qartmar. qatmar. qarmar. qatmallı.  

- küsən it çörəklə, küsən pişik ətlə barışır. 

- qanına çörək doğramaq: batışına, fəlakətinə yol açmaq.  

- pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol: qalaq.  

- saz çörəyi: qapartma. qapartlama. bazlama. yoğuru (xəmiri) 

saç üzərinə qaplatıb yaplataraq pişrilən girdə çörək.  

- kiçik, yuvarlaq, qalınca əkmək, çörək, kükə: qaqala.  

çörəq çörək. < çövrək: çevrək < > ( ç < > d ) dövrək.1. ( > doruq: 

dağın zirvəsi: dağın başında olan girdə yeri). çönmüş. 
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devrilmiş. yuvarlaq. - gün çörəyi: gün şarı, yuvarlağı. - qızıl 

çörək: qızıl şar. - çörək başlılar: girdə başlılar. - yassı çörək: 

yassı girdə.  

çörəq çörək. əkmək. ətmək. 1. qazaş. məişət. - əkməyini 

çıxarmaq. 1. görəv. iş. qulluq. xidmək. - məni əkməkdən 

edəcəksiniz. 1. aş. yemək. azıq. toquc. toxuc. xurək. 1. 

qalaç. təndər. əkmək. 1. püşqəl. büsqəç. yufqa. pidə kimi 

incə əkəmək. 

- əkməyi dizində: keçəri qulluq, iş, qazaş.  

- quru əkmək: yavan əkmək. qatıqsız çörək.  

- pənir əkmək: yavan yemək. az qazaş.  

- çörək otu: qaraçürük. qaramıq. 

- əkməyinə yağ sürmək: istəyindən artığına çatmaq.  

- üzərində xəmir, çörək açma taxdası: yasdığac.  

- quru çörək: gəvrək. gəvək. - duz çörək: duz əkmək: 

ne'mət. ehsan. - duz çörək həqqi.  

- süc çörək (süc: süci: şərab). su ətmək. "nan o şərab". 

(müsəlmanlığda " süc çörək" (süc: süci: şərab) "nan o şərab" 

yerinə "su ətmək" deyilir).  

- duzu qurı: varlı. müstəğni.  
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- duz ruhi: dər dəmiri aşındırıb, arındırıb parıldadan maddə.  

- dırnağ çörəyi: üzərində dırnağ izləri bulunan çörək.  

- qıtır qıtır çörək yemək.  

- çörəyinə, parasına güvənən: əkməğinə qoç.  

- qatmarlı çörək: düğü unundan bir çeşit çörək: qataq. kətək. 

kətə.  

çörəqçilik  çörəkçilik. (çörək, yemək vermək). iyitlik. iğitlik. verimlilik. 

covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik.  

çörəqləmək çörəkləmək. çörək yapmaq·.  

çörəqlənmək  çörəklənmək. ( < çevrə). 1. ilan kimi çəmbər qurub 

oturmaq. 1.çuqmaqlanmaq. çənbərlənmək. 

1.çuqmaqlanmaq. çöğrəklənmək. yuvarlanmaq. 

külçələnmək. burulmaq. 1. çömbəlmək. çönbəlmək. 

çövrəklənmək. qıvrılmaq. qanğallanmaq. tos toparlaq 

devşirilmək. - ilan, köpək qıvrılıb yatmış.  

çörəqlənmək  çörəklənmək. ( < çövrək: çevrək: girdə) çövrələnmək. 

çevrələnmək. devrələnmək. dövrələnmək həlqələnmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. oturuşmaq. yerləşilmək.  

çörəqli  çörəkli. (çörək, yemək verən). iyit. iğit. verimli. covmərd. 

əlaçıq. 1.azıqlı. süfrəsi açıq. ac doyuran. səxi.  
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çörələmək  çevrələmək. cürləmək. türləmək. devrələmək. nərsəni 

yığcamlaşdırmaq, qurşamaq.  

çörqəlmək çörgəlmək. sarılmaq. bürünmək. dolanmaq.  

çörqəmək çörgəmək. sarmaq. bürümək.  

- yamçısına çörgəlip baraqan dağlı yaş: yamçısına bürünüp 

gedən dağlı dəliqanlı.  

çörqqə  çöggə. çörggə. köggə. körggə. qaşağı. bures.  

çörqü  çörkü. çövürkü. çörtgə. çevirtgə. mıncıq, şarların sırayla 

çevrilərək yapılan sanı, hesab.  

çörmələmək  təyəlləmək.  

çörpə  çürpə. tomuz yavrusu.  

çörşüq çörşük. yığışmaq.  

çörtəq  çördək. ( < çövdək. çevdək. çövürdək. çevirdək) ( < 

çövürmək. çevirmək).1.həlqə. qanqal. qurs. 1. girdə 

çörək, əkmək. yeyəcək. xurək. 1. ilməkli uc. 1. yelək. 

kürtük. kürtə. kürcük. kərih. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket.  

çörtən  oluq, oyuq, şir, qırant başlığı, ağızlığı.  

çörtqə  çörtgə.< çevirtgə. çörkü. çövürkü. mıncıq, şarların 

sırayla çevrilərək yapılan sanı, hesab.  
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çörümək  1. çöqrümək. çöğürmək. çöndərmək. çevirmək. 

yövrələmək. yörəvləmək. quşatmaq. 1. döndərmək. 

çöndərib durdurmaq.  

çösqü  ( < çöksü) çadırın başındaki çəmbərə.  

çösqün  çökmüş. küsgün. düşgün. üzgün. üzüntülü. hüzürlü. (# 

coşqun). - çöşgün görüş: bayqın pozuq görünüş.  

çöşmək  düşmək.  

çötəl  öksürük.  

- çötəl edmək: öksürmək.  

- kök cötəl: boğmaca.  

- orus çötəl: vərəm.  

çötələ  kötələ. götələ. yol üstü xətəri göstərmək üçün, qoyulan 

kötük, ağac, dikəl.  

çövən  ( < köp. köpmək) köpürtkgən. çöğan. ot adı. bu odunun 

kökü, dalı, suyu köpürtməyindən bu adı almış.  

çövən  çoğan. sabın kimi köpüklənən nərsə.  

çövər  çövrə. çevrə. tolayı. dolayı. dövr. ətraf. hovl.  

çövərə  çövərə < > dövərə. dəvərə < > çevərə. dayirə. böləgə. 

bolaqa. olaqa. dolaqa. döləgə. qalaqay.  

çövətçi  çövətçi. çəvətçi. gövətçi. gəvətçi. göyçü. gövçü.  
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çövirmək  övirmək. çevirmək.  

çövqan  çevrə. çevir. çevri. çevrim. çevrənti. girdab.  

çövqən  çövgən. çevqan. çoğan. çöngən. çovqan. 1. ucu əğri 

dəğnək. 1. çağqan. çınğıraqlı, zınqrovlı çalqı. 1. çalan. 

qağan. tanrı adlarından. 1. sevgilinin saçı. 1.çevgən. 

çovqan. ucu əğri dəğənək. çəğməl. çənğməl. çeğməl. 

çevməl. 1.çevrik. çevik. əğric. əğic. ucu əğri, çəngəlli 

ayqıt. 

çövlan  1. çevrələnib dolanma. 1. dostaxların ayaqlarına vurulan 

zəncir.  

çövləq  çövlək. 1. çevlək. çovlaq. kovlaq. quylaq. sakınlıq. 

təkinlik. saxlaq. yekəlik. təklik. xəlvətgədə. 1. çölək. 

çevlək. evlək. ivlək. qanğıl. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qatalaq.  

çövrə  çevrə. çövər. tolayı. dolayı. dövr. ətraf. hovl.  

çövrə  çevrə. tövərə. - tövərəgini: dövrəsini.  

çövrəbər  dövrəbər. çevrəbər. devrəbər. dövrəbər. həndəvər. 

kəmdəvər. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. dolay. 

ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. 

çuval. civar. bölgə. məntəqə.  
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çövrəqəy  çövrəgəy. < > dövrəgəy. dəvrəgəy < > çevrəgəy. 

dayirəvi. bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. 

qalğaqay. çəmbərik. girdəvər. müdəvvər. 

çövrəqlənmək çövrəklənmək. çörəklənmək. çömbəlmək. çönbəlmək. 

qıvrılmaq. qanğallanmaq. tos toparlaq devşirilmək. - ilan, 

köpək qıvrılıb yatmış.  

çövrələnmək  çörəklənmək ( < çövrək: çevrək: girdə). çevrələnmək. 

devrələnmək. dövrələnmək həlqələnmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək.  

çövrüq  çövrük. çövrüş. çevrik. çevriş. girdat. girdağ. sarsalıq. 

sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. 

girdab. qanğıl. qaqnıq. qağnıq. axar suyun arxaya 

dönmüş durumu, öz üzərinə çevrilməsi.  

çövrüş  çövrük. çevrik. çevriş. girdat. girdağ. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 

qanğıl. qaqnıq. qağnıq. axar suyun arxaya dönmüş 

durumu, öz üzərinə çevrilməsi.  

çövtəq  çövdək. çövürdək. çevdək. çevirdək. çördək ( < 

çövürmək. çevirmək).1.həlqə. qanqal. qurs. 1. girdə 

çörək, əkmək. yeyəcək. xurək. 1. ilməkli uc. 1. yelək. 
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kürtük. kürtə. kürcük. kərih. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket.  

çövülqə  çövülgə.cölgə. çölgə. iki dağ arasındaki düzlük.  

çövürqü  çövürkü.çörkü. çörtgə. çevirtgə. mıncıq, şarların sırayla 

çevrilərək yapılan sanı, hesab.  

çövürtəq  çövürdək. çevirdək. çördək. çövdək. çevdək. ( < 

çövürmək. çevirmək).1.həlqə. qanqal. qurs. 1. girdə 

çörək, əkmək. yeyəcək. xurək. 1. ilməkli uc. 1. yelək. 

kürtük. kürtə. kürcük. kərih. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket.  

çövzə  itdirsəği. arpacıq.  

çöyzə  çöğzə. çivzə. çökzə. çiğzə. bax > çiqzə. ( < çuq. tuq: 

düğün). 1. cuş. (cuqş. coqş: şişik). dəridə oluşan 

qabarcıq. 1. damqa. - çöyzə basmaq: damqalamaq. 1. ( < > 

çivicə. çiv: çivi. mıx).  

çöz  bağırsaq. - qoyun çözü.  

çözbəq çözbək. sınır. aşam. çək. hədd. - qırdığı çözbəyi keçdi: 

etdiyi uyqunsuzluqlar sınırın aşdı.  

çözeli  qıraqda, uzaqta olan.  
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çözəbilmək  - işi, sorunu çözəbilmək: bir sorunu anlamaq, üstələmək, 

öhdəsindən gəlmək.işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - o belə 

işlərin içindən çıxar.  

çözəq çözək.1. gözək. düyün. 1. közək. qussə. qayğı.  

çözəqılıç  köşəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. 

əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. qata. qat. 

qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. 

yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

çözəqmək çözəkmək. gözəkləmək. göz gözə gedmək. sıralanmaq. 

ardamaq.  

çözələmçi  gözələmçi. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. 

incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

çözələmə  <> gözələmə. gözləmə. gözləm. 1. göz göz edib, çözmə, 

açma.işləmə. içləmə. incələmə. araştırma. oxuma. 
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mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. gözləm. quzariş. 

quzariş. riportaj.  

çözələmək  <> gözələmək. gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. 1. göz 

göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. araştırmaq. 

oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək. 1. 

gözləyiş, gözləm, quzariş, riportaj vermək. 1. nərsəni 

arıtlamaq.  

- quşaq çözələmək: ayaq yoluna gedmək.  

çözələmək  1.çözdəmək. bax > çözmək. 1.gözələmək. yamamaq.  

çözələnmək  <> gözələnmək. gözləmlənmək. gözlənmək. gözənmək. 1. 

göz göz edib, çözünmək, açınmaq. incələnmək. 

araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 

edinmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək.  

çözələyən  <> gözələyən. gözələmçi <> çözələmçi. gözləmçi. 

çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. 

içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. 

işgəçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 
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çözəlti  1.çözmə. çözümə. çözəmə. açlama. açılama. təcziyə. 

analiz. 1. hasıl. hasil. çıxartı. düzəlti. çağaltı (balalama). 

sonuc. nəticə.  

çözəlti  çökəlti. çözgün. 1. qalıntı. 1. ayrılış. qopuş. firaq.  

çözəmə  çözmə. çözümə. çözəlti. açlama. açılama. təcziyə. analiz.  

çözəmək  görmək. təhlil, bərrəsi edmək.  

çözəmək 1. axıtmaq. - əlivə bir su çözələ. 1. közəmək. sozalmaq. 

qussələnmək. qayğılanmaq.  

çözən  > suzan. 1. çözər. qodaz. yaxan. açan. əridən. çözərtən. 

közərtən. çökürtən. 1. büyücü. ovsunçu. caduçu. 1. cılız. 

zayıf.  

çözən  1.> çezən. çözük. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. 

çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. 

qaq. quruq. 1.açıcı. həll edən. 1.açan. həll edən. 1. 

çözücü. əriştirən. qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. 

qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. nəcat verən. açan. 

çözər  > qodaz. çözərtən. çözən ( > suzan). közərtən. açan. 

çökürtən. əridən. yaxan.  

çözərəq çözərək. 1. çürük. - çözərək kişi, çözərək qoz. - çözərək 

qoşul. 1. çökük. az. cılız. - çözərək od, ışıq.  
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çözərtən  közərtən. çökürtən. çözər. qodaz. çözən ( > suzan). 

açan. əridən. yaxan.  

çözətmək  açmaq. göz göz edib ayırmaq.  

çözqalamaq  çözqalmaq. çezmək. başaramamaq. bacaramamaq. 

bəcərəməmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

çözqalmaq  çözqalamaq. çezmək. başaramamaq. bacaramamaq. 

bəcərəməmək. nayil, müvəfəq olamamaq.  

çözqü  çözgü. açma. həll.  

çözqü  çözgü.1. çözülmüş. sökülmüş. 1. < köçgü. arış. əriş. 

toxumada uzunlamasına boy ipləri. 1. çözmə. çözülmüş, 

açılmış, işlənmiş, bükülmüş pambıqdan düzələn parça.  

çözqüləmək  çözgüləmək.sökmək.  

çözqülmək  çözgülmək.çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. 

açılmaq. ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. 

savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. 

parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq. 

çözqülüş  çözgülüş. çözgüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. 

güləşim. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  
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çözqün  çözgün.çözügün. üzgün. dağqın. solqun. ərgin. ərişgin. 

ərmiş.  

çözqürlük  çözgürlük. çözgürüşlük. ərinişlik. ərnişlik. ərginişlik. 

pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: 

inhilaliyyət. həll oluşluq.  

çözqürüşlük  çözgürüşlük. çözgürlük. ərinişlik. ərnişlik. ərginişlik. 

pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: 

inhilaliyyət. həll oluşluq.  

çözqüş  çözgüş. çözgülüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. 

güləşim. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  

çözqüşmək  çözgüşmək. çözüşmək. çözümlənmək. ayrışmaq. 

dağışmaq. söküşmək. açışmaq. ərişmək. həll olunmaq. 

ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. gəvşəşmək. 

yayışmaq. parçaşmaq. balçaşmaq. pozuşmaq. 

xərablanmaq.  

çözqüştürmək  çözgüşdürmək. çözüşdürmək. əriştirmək. ayrışdırmaq. 

dağışdırmaq. söküşdürmək. açışdırmaq. ərittirmək. həll 

etdirmək.  
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çözqütürmək  çözgüdürmək. çözdürmək. açdırmaq. sökdürmək. 

ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. 

sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. 

gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. 

fəsx etdirmək.  

çözləmçi  gözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. 

incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

çözləmək  açmaq. qarışıq, qatıq nərsəni arıtlamaq. təmizləmək. 

bağırsağın yağı almaq. əritmək.  

çözlən  gözlən. sızan. süzən.  

çözlən  süzmə. sızma. axma.  

çözlüşmək  yazlışmaq.  

çözmə  1. pozma. qırma. nəqz. 1. həll. 1.analiz.  

çözmə  çözgü. 1.çözülmüş, açılmış, işlənmiş, bükülmüş 

pambıqdan düzələn parça. 1.anlama. açma. kəşf edmə. 

1.cızma. pozma. xətləmə. 1.çözüş. çözü. yozu. yozuş. 

yozma. yoru. yoruş. yorma. açı. açış. açma. açlama. 
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tə'bir. təfsir. təşrih. şərh.1. çözümə. çözəmə. çözəlti. 

açlama. açılama. təcziyə. analiz.  

- işi yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü 

davranmaq: işə balta ilə girişmək.  

çözmək  1. arıtmaq. daldırmaq. açmaq. şeşmək. uzatmaq. - 

beşiyi şeşmək bağlamaq. - bağısağı çöz. - corabın ipi 

çözüldü. - yükləri çözdülər, orda çökdülər. ( > çezmək: 

açılmaq. sınmaq). 1. samlamaq. dəğərləndirmək. çəçmək. 

düzətmək. sahmanlamaq. sağmanlamaq. işləmək. həll 

edmək yarmaq. - bu sorunu çöz. 1. qəzavət edmək. 

yozmaq. 1. hava açılıp, yel buraqmaq. 1. gərmək. 

qərişmək. əğirmək. açmaq. qarmamaq < > kərməmək < > 

gərməmək. incələmək. tətqiqləmək. 1. deşmək. soymaq. - 

arğaşı deş: ipi çöz. 1. saşmaq. 1. sızmaq. yazmaq.1. 

yormaq. yarmaq. ayırmaq. yasmaq. dağıtıp yaymaq. 

açmaq. çəkərək uzatmaq. uzunluğuna çəkəmək. 

- gömləyin deşmək: gömləği çıxarmaq.  

- quşaq çözmək: əl suya yetirmək.  

çözmək  araşmaq. araçmaq. açmaq.  
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çözmək  çözgüləmək. 1.dağıtmaq. sökmək. açmaq. qalxıtmaq. 

qaldırmaq. həll edmək. əritmək. ayırmaq. savmaq. 

sovmaq. yaymaq. parçalamaq. balçamaq. gəvşətmək. 

boşaltmaq.əğritmək. pozmaq. xərablamaq. fəsx edmək. 

1. açmaq.əğritmək. pozmaq. yıxmaq. dağıtmaq. 1.boşa 

gedmək, çıxmaq. 1. qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. 

qamqaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. 

qağşaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. yara üzündə oluşan qabıq. 

1. qapcıq. yara qasığı, qabığı. 1. arıtlamaq. - işi 

arıtlamaq: sorunu, məsələni çözmək.  

- işini zirəkliklə çözmək: işini uydurmaq. 

- iş çözmək, sona ulaştırmaq: iş bitirmək. 

- göz göz edib, çözmək, açmaq: gözələmək <> çözələmək. 

gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. incələmək. araştırmaq. 

oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək.  

- ipi çözmək: ilişik kəsmək. ilişgini qırmaq.  

- dilini çözmək: danışmaq. demək. deymək (dey < metatez > 

eyt) eytmək. eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. 

sözə girmək, keçmək. söz edmək. ifazə edmək. qonuşmaq. 

anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.  

- öz işin, işgilin özü çözmək: göbəyin özü kəsmək. 
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- topulub çözmək: təpilib yıxmaq, dağıtmaq. 

- çöz baxalım: əkil görüm. çəkdir, dəf ol.  

- çözməsi çətin sorunu açmaq: bir yolunu bulmaq. 

- dilini çözmək: qonuşmaq. söyləmək. 

- ayağının bağını çözmək: əngəldən qurtarmaq.  

çözməqlənmək  çözməklənmək. qamqalanmaq. qapqalanmaq. 

qarsaqlanmaq.  

çözmüş  - eşib çözmüş: eşmiş yırtmış. toxuyub yırtmış. dünya gəzib 

dolanmış, çox bilən adam.  

çöztü çözdü. iş tutmamış. içlənməmiş. döl tutmamış. yanığ. 

bekar. boş. xərab.  

çöztürmək  çözdürmək. açdırmaq. çözgüdürmək. sökdürmək. 

ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. 

sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. 

gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. 

fəsx etdirmək.  

çöztürmək  gərdirmək. çəktirmək.  

çöztürmək çözdürmək.1.deşdirmək. soydurmaq. 1. saştürmaq.1. 

yazturmaq. yanıltmaq.  
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çözü  1.çözüş. çözmə. yozu. yozuş. yozma. yoru. yoruş. 

yorma. açı. açış. açma. açlama. tə'bir. təfsir. təşrih. şərh. 

1.düzü ip. boy ip. əriş. 

çözü  əriş. toxumada arqacın qarşıt ipləri.  

çözücü  1.çözən. əriştirən. qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. 

qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. nəcat verən. 

açan.1.ayıran. ayratan. başqatan. 

çözüq  çözük. 1. çürük. kövrük. köhnük. kövnük. əsgik. saptıq. 

sapqın. azqın. atqın. açqın. aşqın. püsgümüş. geçgin. 

keçgin. paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. 

üzgün. pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş. 1. ölüq. 

soluq. qaba, iti olmayan. solmuş. solğuq. ölgün. 

pörsümüş. çınğır. çınğız. çanğıc. cılız. qıntıc. qıncıq. 

qıntın. calız. yalız. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. 

qaq. quruq. sarğımış. sarğuş. 1.ərimiş. gəvşik. gəvşəmiş. 

- içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə: 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. 

qaramuq.  

çözüq çözük. 1. çözülmüş. saşuq. 1. sust. 1. közük. köçük. 

ərimiş. açılmış.  
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çözüqün  çözügün.çözgün. üzgün. dağqın. solqun. ərgin. ərişgin. 

ərmiş. 

çözüqüşmək  çözüküşmək.ölüqləşmək ölgünləşmək. zayıflaşmaq. 

soluqlaşmaq. solmuşamaq. soluğqaşmaq. sarğuşmaq. 

sarğımışmaq. pörsüşmək. cılızışmaq. calızışmaq. 

yalızışmaq.  

çözülmə  çözülüş. 1. çözülüm. ayrışma. inhilal. həll olma. 

pozulum. pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. 

dağlım. dağılma. 1. susmal. sustaq. susluq. rixvət. 

ayrılış. parçalış. bunalıq. bunalma. alıqın. tədirginlik. 

kiriz. sıxınıq. məftuh. şaşılıq. boğculuq. böhran.  

- çətinliklər çözülməyə başlamaq: işlər açılmaq. 

çözülmək  1. ərimək. yok olmaq. yuqulmaq. çürümək. açılmaq. 

ölmək. sınmaq. 1. çezmək. boşalmaq. pozulmaq. 

gərilmək. kərilmək. əsnəmək. kərişmək. gəvşəmək. 

açılmaq. 1. dağılmaq. qaçmaq. savışmaq. ayrılmaq. 1. 

ayrılmaq. sesinmək. saşlımaq. saşılmaq. saşulmaq. 

uzanmaq. uzaymaq. sünmək. 1. deşilmək. dəlinmək. 

sədrəmək. - sicim sədrədi: ip çözüldü. 1. saplanmaq. 

sapaqlanmaq. iplənmək. ipdənmək. ipdən, ipliyindən, 
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sapından olmaq. tel tel olmaq. açılmaq. dağılmaq. - don 

çözülmək: buz ərimək. 1. yayşılmaq. yayılıb açılmaq. 1. 

yazılmaq. yadılmaq. yayılmaq.  

çözülmək  çözgülmək. çözünmək. 1.dağılmaq. sökülmək. açılmaq. 

ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. 

sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. 

pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq. 1.açılmaq. - dili 

çözülmək: dili açılmaq. 1. doğrulmaq. - soruları, çətinlikləri 

çözülmək, doğrulmaq: işi olmaq. işləri yerinə gedmək. - çox 

gözlədikdə, sonunda işimiz oldü, doğruldu.  

- tel tel, tar tar dağılıb çözülmək: tellənmək. aşınmaq. 

ipliklənmək. arxaşları üzə çıxmaq. lif lif olmaq.  

- donu çözülmək: ərimək. açılmaq.  

- anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, iş: çapraşıq. 

qarışıq. 

- buzlar çözülmək, açılmaq: ilişgilər iyiləşmək. aradakı 

soğuqluqlar qalxınmaq. 

- dizinin bağı çözülmək, qırılmaq: yorqun arqın düşmək. 

gücü qalmamaq.  

çözülməmiş  əsginməmiş. kövünməmiş. yarpanmamış. incəlməmiş. 

açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 
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yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə.  

- gərəksiz, çözülməmiş sorularla başın yormaq: qafası 

bulutlu. qafası dumanlı.  

çözülməsin  - (qarqış sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın. (tox: 

dərd.).  

çözülməz  çözünməz. açılmaz. əriməz. sinilməz. sınmaz. həzm, 

təhlil olmaz. layənhəl. 

çözülmüş  çözüntü. sökülmüş çözgü.  

- çözülmüş, açılmış, işlənmiş, bükülmüş pambıqdan 

düzələn parça: köçgü > çözgü. çözmə. 

çözülüm  çözülüş. çözülmə. ayrışma. inhilal. həll olma. pozulum. 

pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma.  

çözülür  ərir. qabili inhilal.  

çözülüş  çözülmə. çözülüm. çökülüş. ərinmə. əriniş. ərimə. 

ayrışma. inhilal. həll olma. pozulum. pozulma. pozuluş. 

dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma.  

çözüm  1. dərman. bağım. otama. çara. im. uyqunluq. oruq. 

yardım. umar. ilac. çıxış. tədavi. imkan. 1. çapavıl. ataqa. 

çapıl.  
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çözüm  1.çıxar. qurtuluş. nəcat. - çıxar yolu: nəcat yolu. 1. qətə. 

qata. xət. çarə. yöntəm. 1.sonuc. nəticə. nərsənin sonu, 

sonuncu bölümü. həll. cəvab. - çözümlü soru: həllil 

məsail.1.çıxış yolu. - düşünülən yolların heç biri çözüm, 

çıxış yolu sağlamamaq, düzəltməmək: doluya qoyursan 

alamır, boş qoyursan, dolamır.  

- çözüm, çara bulmaq yol bulmaq. yol tapmaq. 

- çözümü zor iş: iki ucu poxlu dəğənək. 

çözümə  çözmə. çözəmə. çözəlti. açlama. açılama. təcziyə. analiz.  

çözümək  ərimək. - qar çözüyür.  

çözümləmə  1.təhlil. həll edmə. 1.azimayiş. analiz. təcziyə. 1.ayırma. 

təcrid. 1.açlıqlama. təhlil. analiz. 

çözümləmək  təhlil, həll edmək. azimayiş, analiz. təcziyə edmək. 

ayırlamaq. təcrid edmək. sonuclamaq. qurtarmaq.  

çözümlənmək  1. təhlil, həll edilmək. azimayiş, analiz, təcziyə olunmaq. 

ayırlamaq. təcrid olunmaq. sonuclamaq. qurtarmaq. 1. 

çözgüşmək. çözüşmək. açışmaq. ayrışmaq. dağışmaq. 

söküşmək. ərişmək. həll olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. 

savaşmaq. sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. 
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parçaşmaq. balçaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq. 

səpişmək. sərpişmək. 

çözümləyən  çözümləyici. təhlilçi. analizçi.  

çözümləyici  çözümləyən. təhlilçi. analizçi. mühəllil. analist. 

çözümlü  çözümsəl. təhlili. analitik. açıqlı. açıqlamlı. cəvablı.  

çözümlük  təhlili.  

çözümsəl  çözümlü. təhlili. analitik. açıqlı. açıqlamlı. cəvablı.  

çözünmək  çözgülmək. çözülmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. 

ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. 

sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. 

pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq.  

- göz göz edib, çözünmək, açınmaq: incələnmək. 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, 

etüd edinmək.  

çözünməz  çözülməz. açılmaz. layənhəl.  

çözüntü  çözülmüş.  

çözünür  çözülə bilən.  
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çözüş  1.təhlil. təcziyə. 1. azimayiş. - qan çözüşü: qan azimayiş. 

1. çözü. çözmə. yozu. yozuş. yozma. yoru. yoruş. yorma. 

açı. açış. açma. açlama. tə'bir. təfsir. təşrih. şərh.  

çözüşmək  çözgüşmək. çözümlənmək.ayrışmaq. dağışmaq. 

söküşmək. açışmaq. ərişmək. həll olunmaq. ayrışmaq. 

savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. 

parçaşmaq. balçaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq.  

çözüşmək 1. yazışmaq. açmaq. çıxarmaq. - yükləri arabadan 

yazışdıq. - yaydan kirişi yazış: çıxart. 1. yazışmaq. 

yayışmaq. kirişi, yayı açmaq, çəkmək.  

çözüştürmək  çözüşdürmək.çözgüşdürmək. əriştirmək. ayrışdırmaq. 

dağışdırmaq. söküşdürmək. açışdırmaq. ərittirmək. həll 

etdirmək.  

çözütmək  - donu çözütmək, açıtmaq: əritmək. qatılıqdan çıxarıb 

sıvıqlaşdırmaq, suyuqlaşdırmaq, yumşatmaq. 

çözüv  bası. ataqa. şapıvıl. çabul. çından: qoxulu bir ağac.  

çuaq  duvaq. dümaq.  

çuar  qəcuar (ingilis). pələh.  

çuba  bağ. bandaj. qorsə.  

çubar  alaca. alacalı.  
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çubaymaq  azalmaq.  

çubuq  1. ( < çovuq < kovuq ( < çov < kov > kav: oyuq). dəğənək 

biçimində, uzun, dar, düz, dik, içi kovuq, tütün çəkməkdə 

kullanan düz nərsə. - çubuğağacı: dalları içi oyuq, sütlü 

olan, çubuqluğa əlverişli bitgi. 1. < çıpıq. çıbıq. çıp. 

çırpılıb alınan soba, sopa, kütük, dəğənək. 1. oxlava. 

axlov. yuvarlaq, ustuvanə biçimili. sürgü. silindir. 1. çıpıq. 

ağacdan kəsilən dal. yaş dal. qələmə. soxma. 1. çövən. 

davul, təbil toxmağı. 1.göndəri. ağac. 

- çubuq sürmək: etgi göstərmək.  

- çubuq altı: kül tablası.  

- çubuq kimi nəsələrdə görülən şişginlik: boğum. 

- qıssa, incə kəsilmiş bərk dal, ağac, çubuq: çəlik < çalıq.  

- masanın, otracağın qıçların birbirinə tutduran incə 

çubuq: gərgicik. gərgicək. 

- uzun çubuq:sərən.  

- boyunduruğun çubuğu, ağacı: çalqan. qalğan. 

- böyük bir yük qaldıran çubuq: qaldırac. qanırtmac. 

qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. diləm. deyləm. 

əhrom. əhrüm.  
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- çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış qapı: qapalağ. qapsağ.  

- daşqa təkərləri arasında olan çubuqlar: qarsal. qasal. 

qapsal. çavsal.  

- qazan asma üçün, ocağın üstündə yerləşdirilən dəmir 

çubuq: qantarma. qıntarma. qaptırma. asmalıq.  

- od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir 

çubuq: qarağı. maşa.  

- bayağı çubuq, dəğənək: qaraqol.  

- siqarın dibinə taxılan qalın kağaz lülə, çubux: burştuq. 

uctuq. ucluq > müştük.  

çubuq çubuğ. 1. çubuğa. götüri. topdan. doldurma. hərrac. 

çəksi, dartısı, ölçüsü olmayan iş. məqtu'. - götüri satış. 

götüri bazarlığ. - bir daşqa kömüri götüri aldım. - evi götüri 

yapdırdı. 1. çıbıq. dal. dalağa. çiçqın. sopa. 1. çıpa. çıpaq. 

incə. uzun. milə. - çubuq börk. 1. tütük. düdük. tütək. 

dəğənək. dal. budaq. ney. - çubuq, qəlyan, siqar çəkmək: 

sıpqa. 1. vurub, dğməkdə işlənən yoğun dəğənək. dayaq. 

kötək. - sulu dayaq: çubuqları suda işlataraq işlətmək, 

dğmək.  

- çubuq qılıfı: qabı.  

- çubuğa qoymaq:. çubuqlamaq. hərraca qoymaq. 
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hərraclamaq. 

- ənli ağac, dəmir çubuq: çətə. çitə. - pəncərənin çitələri: 

qəfəs çubuqları.  

- çubuq takımı: çubuğun başlığı, tütünü, torbası, çaxmağı.  

- parçada olan enli yol, çubuq, çapuq: sopa.  

çubuqlama  ağış, hərraclama, carlama işi. bu yolla satışda, qiyməti 

çox verən, malı alır.  

çubuqlamaq  çalıqlama. çəlikləmək. kötəkləmək.  

çubuqlamaq 1. çubuğa qoymaq. hərraca qoymaq. hərraclamaq. 1. 

dayağlamaq. vurmaq. döğmək. tə'ziz edmək.  

çubuqlanmaq  bərkimək. qurumaq.  

çubuqlatmaq  silkətmək. silkitmək. silkələtmək. çırpdırtmaq.  

çubuqlu  boyuna cızqılı olan. yolyol olan nərsə. yollu. cizgili. xətli. 

alaca. - yollu parça. 

çubuqlu  sopalı. yollu. cızıqlı. - yollu parça.  

çubur  qısa. kəsik.  

- çubur qaptal: bir tür qafqas qiyafəi.  

çuçqulamaq  çuçqumaq. qarışdırmaq.  

çuçqumaq  çuçqulamaq. qarışdırmaq.  

çuçqur  şəlalə. çağla.  
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çuçu  şair, şairane konuşan.  

çuh çuh  atı yürütmək. azarlamaq üçün çıxarılan səs·.  

çuha  çuqa. ( < çuq. tuq). civi. biz. atı bizləmək, soxmaq işi.  

çuq  çoq. cuxə. ( < tuq. cuq. ciq). 1. quruh. dəsdə. 1. saç 

topuzu. püsgül. saçaq.  

çuqa  çuxa. çuğa. çuxa. 1. keçə. örtük. 1. qoçaq. ürəkli. cəsur. 

1. arınmış. duru. 1. incə. narın.  

çuqa  çuxa.çuqa < > çulqa. 1.çuqla. örtü. örtük. qapanca. 

1.ağıl. 1. hovlu. geyim. qapsaq. 

- önü açıq çuxa ( < çulqa), çatma: dolama. 

- işlənmiş çuxa, geyim: qazağa.  

- yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat.  

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

- yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat.  

çuqaçı  çuxaçı. - başçuxaçı: çuxaçıların başı.  

çuqaqul  - qapı çuxaqul: 1. qapı ağasının yardımçısı. 1. bir 

yönətimin, idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan 

görəvli.  
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çuqal  çuxal. çiqlik. çexol. çulqa. ( < çiq. çuq. tuq). 1. buxca. 

örtük. 1. saxsı qab. güldan. çulqa. savuş. savunmaya 

(difaya) yarayan çulqa. arac. alət. 1. yəhər yapuğu. 

yancıq. savaşda atlara geydirilən zireh. 1. kəsmə. döğüş 

günü atların, igidlərin geyimi. yancıq. 1. yancıq. at zirehi. 

bəkitvan. zireh. 1. yançaq. yancıq. zireh.- yırtmaclı, bir 

parça olmayan cuqal, zireh: yəlmə. yalma.  

çuqal  çuxal. çuğal < koval > çuval. guval. çulqa. çulxqa. 1.aba ( 

< abamaq: örtmək). kəpəng. kəpənək. 1. cəbə. cübbə. 

zireh. 1. sırlı, şirli çömlək. 1. ev önünə yapılan kölgəlik.  

- böyük çuğal, çuval: xaral. xarar. 

çuqamaq  çuğamaq. çuğlamaq. çiğinmək. çiğləmək. buğanmaq. 

buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. boğaqmaq. tuğaqmaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

çuqava  çuxava.çulqava. bir qıssa geyim.  

çuqay  çuğay. narın, alımlı qız.  

çuqı çimi qılmaq  çuğı çimi qılmaq. hay küy salmaq.  

çuqı  çoğı. çaqı. gürültü. bağırtı. savaş.  
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çuqlaq  > çulqa ( < çuq. çiq: düğün). toxuyan. toxumaçı. nəssac.  

çuqlaqo  < > cuylamaq < > curlamaq. yığmaq.  

çuqlamaq  1. ( ç < > c ). cuqlamaq. curlamaq. ( ç < > t ) tuqlamaq. 

toxlamaq. toplamaq. yığmaq. bir araya gətirmək. 

bağlamaq. - bağ çuqlamaq: bağ bağlamaq. 1. < metatez > 

çulqamaq. tuqlamaq. ( < cuq. tuq: bağ). bağlamaq. 

örtmək. buxcalamaq. 1. bağlamaq. 1. çuklamaq. 

çovlamaq. kovlamaq. kavlamaq. ağdurmaq. dörcələmək.  

çuqlamaq  çuğlamaq. çuğamaq. çiğinmək. çiğləmək. buğanmaq. 

buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. boğaqmaq. tuğaqmaq. 

tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. dumanmaq. 

dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. püstünmək. 

püstüləmək. isləmək hisləmək.  

çuqlamaq  çulqamaq. çullamaq. çuqqamaq. ( < çuq. çiq: düğün). 

1.örtmək. 1. müsəllət olmaq. 1. yükləmək. eşşək 

eyləmək. 

çuqlan  qarluq böyüklərinnin adlarından.  

çuqlanmaq  ( < cuq. tuq: bağ). çulqanmaq. bağlanmaq. heybələnmək.  

çuqlatmaq  tuqlatmaq. çulqamaq. buxcalamaq. sarıtmaq. - 

paltarlarıvı çuquqlat: bağlat, yığ.  
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çuqlu  çuğlu. - çuğlu buğlu: boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. tutala 

düdala. dumanlı tutanlı. tüstlü püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli 

düdənli. çiğli biğli. isli hisli. darqın.  

çuqluq  çuğluq. 1. ( ç < > t ) tuqluq. toxluq. qonqur, tün boya. 

qıpqırqımızı. 1. şuluq. çuluq. çuğluqluq ( ç < > ş ) 

şuğluqluq. çoğral. covlal. covlan.  

çuqluqluq  çuğluqluq. ( ç < > ş ) şuğluqluq. şuluq. çuluq. çuğluq. 

çoğral. covlal. covlan.  

çuqmaq  ( u < > ö ) çökmək. 1. batmaq. - dəmir suda çuqdu. 1. 

yuvarlaq, çöğrək nərsə. çəmbərlənmə. - çuqmaq ilan: 

yuvarlanmış ilan. 1. çaqmaq. çoqmaq. süzülüb enmək. 

qonmaq. 1. sarmaq. sıxı bağlamaq.  

çuqmaqlanmaq  çoqmaqlanmaq. ( < çuq. tuq). 1. çöğrəklənmək. 

çörəklənmək. yuvarlanmaq. külçələnmək. burulmaq. - 

ilan çuqmaqlanıb yatdı. 1. yılan çörəklənmək. 

çənbərlənmək.  

çuqmar  çoqmar. toqmar. toxmar. 1. bütün. bitin. 1. ucu dəmirsiz, 

başaqsız ox. 1. yalın. sadə.  

çuqmın  qurabiyə biçimində yapılan bir əkəmək. çömləkdə su 

buğusunda pişirillr.  
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çuqraqlanmaq  paltar yiyəsi olmaq, qeyinmək.  

çuqralıq  çukralıq. karlıq. sağırlık.  

çuqratmaq  < > çoqratmaq. çağlatmaq.  

çuqrışmaq  çıqrışmaq. bərkişmək. sərtləşmək. (# çıfrışmaq. 

çıqrumaq. çıvrışmaq. yumşanmaq. gəvşəmək).  

çuqruq  - oyuq, çuxuq, çuxruq nərsə. kövüşgül > kəşgül.  

çuqşatmaq  çuğşatmaq. çuvşatmaq. coğşatmaq coşdurmaq. 

turşatmaq. əkşitmək. qaynatmaq. köpüklətmək.  

çuqşın  > coşın > coşən (fars). (< çuq). yapal > yalab. cəbə. çapa. 

geyçim. zireh. 

çuqu  gəvrək.  

çuqubarı  ət palçığı. bota, güh, saxsı çamuru.  

çuquq edmək  hıçqırmaq.  

çuquq  çuxuq. ( ç < > y ) yıxıq. cumuq. çuxur. qarışıq. dağınıq.  

çuqul  çuğul. ( < çoğ. çav. sav. çoğlamaq). 1. yermən. carçı. 

qovucu. irman. daşqaq. söz daşıyan. çuğullamaq: 

çoğlamaq. birinin pisin demək. 1. cənqəl. çəngəl. çoğul. 

sarmaş. ırman. yermən. carçı. qovucu. 1. çuğul. çəngəl. 

cənqəl. sarmaş. şər kişi.  
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çuqul  çuğul. çul. arxa. arxalıq. palan.  

- çaqıl çuqul: çert pert. çırt pırt. hərgələ. nəngələ. boşbozuq. 

boşabsıq. 

çuqulçu  çuğulçu. qavucu. qovucu. nəmmam.  

çuqullamaq  çuğullamaq. 1. içgərmək. birinin iç sözün başqasına 

çatdırmaq. - o məni bəyə içgərdi. 1. qoğulamaq. şikayət 

edmək. yonqamaq. yonqatmaq. yanqamaq. yanıtmaq. 1. 

qırqatmaq.  

çuqullamaq çuğullamaq. ( < çuq. tuq): düğünləmə, bağlama işi. birin 

tələyə salmaq. birinin dalında tənəyib, toxumaq.  

çuqulluq  çuğulluq. 1. çoğlamaq. kovlamaq. koğulamaq. 1. 

yonqaq. yonqat. yanqa. yanıt. qoğut. şikayət.  

çuqumaq  1. ( ç < > t ) tuqumaq. düğünləmək. bükmək. 

qarışdırmaq. dolaşdırmaq. 1. ( ç < > y ) # yoğurmaq. 

yumaq. açmaq. çözmək.  

çuqun  çuğun ( < kovun). 1. kovaz. kovazan. cuvazan. dibək. 

həvəng. 1. çivin.  

- dəmir qazan: çuğun qrzan. 1. tökmə tünc, paxır, bürüş. - 

çoğın aşıc.  

çuqun çuğun. çögən. tökmə qazan.  
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çuqunmaq  doluşmaq.  

çuquntur  çuğundur. cüqündür. çöğündür. çökündür. gömündür. ( < 

gömmək: quylamaq). ləbləbi. pazı. düğmələnmiş, 

tuqlanmış, toxmaqlanmış, gömük, yer altı gövərti, 

pencər. qaraca. pazı.  

- çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti: 

qarabacaq.  

- bir çeşit çuğundur: qocabaş.  

çuquntur  çuğundur. suğndur < sucğundur. qızılca. birə pazı.  

çuqur  çuxur. (: metatez < köv. kav. gəv). (kov + uq < gövür: su 

gedən gen. ). 1. kovu. kovuç. köqüç. kövək. kəvilən 

oyulan yer. qovuq. kavaq. ( < kovuç). çök. çökmüş. 

çökür. çökmək. batağlıq yer. batalaq. qurp. çunq. genq. 

dəhliz. qar. çunqunqur. sıqa. sıqacıq. çökük. çuqur ( < 

çökmək). azqal oyaz. quyu. oyuq. boşluq. deşik. qapaq. 

qazıntı. dərin dərə. örək. hovzək ( < kovsaq). çanqınqa. 

götük. çalpav. 1. dərin. batmış. batqın. çökük. çökmüş. 

quyu. ocaq. oyuntu. mə'dən. nərsənin bol olduğu yer. 

oynaq. evlək. avlaq. xəndəq. sınğ. sinğ. dəlik. qəbir. 
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sarpun. ambar. təpəngü. kəndüc. 1. oprı. obruq. oyruq. 

oğruq. dərə. 1. oyu (y < > r ) oru. oyuq. 1. öprük. oyuq. 

çökük. müqə'ər. cuf. tikiş. süfla.  

- çaqır çuqur: atar tutar. alçaq uca.  

- çuxur yer: dərə. qobu. kopu. kovpu. kovuk. 

- gəc ocağı. - dəmir ocağı. - qıraq yerdə olan çuxur: andız.  

- kömür yaxtıqları topraq gömülü, çuxuru: turluq. turlaq.  

- dodaq çuxuru: üst dodağın oluğu (oyuğu).  

- çuxur doldurmaq: ölmək. quylanmaq.  

- ölüm çuxuru: qətlqah.  

çuqur  çuxur. çoxur. kovra. kovur. govur. (< kov. kav). {çunğqur ( 

< kövul < kov)} 1. (> hüfrə). oyuq. qazıq. 1. alçaq. alşaq. 

çevrəyə görə aşağda olan. engin. ingin. münhət. 1. gəvət. 

gövət. gömət. gömülgəç. oyuq. quyu. 1. govur. gavır. 

qazılmış yer. qazlıq. qazlaq. 1. içərlək. quytu, kovtu yer. 

batıq. batmış. ( < kövul < kov). 1. gəvər. gəvir. govur. gor. 

sin. qəbir. qəbr. 1. xəndək. kəndək. çantal. çanlaq. 

çaldağ. çandağ. qantaq. qaltaq.1. kavıb. kavba. kovab. 

oyuq. ocaq. 1. oyuq. qazancıq. 1. puç. boş. xəndək. 

kəndək. 1. gor ( < kovr). məzar. qəbir. 1. kərtik. qaça. 1. 
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kovat. kovut. quyu. kavlam. - göz çuxuru: göz kasası. göz 

evi. 1.aşağ. dib. - quyunun aşağısı: dibi. 1. dərin. batqın. 1. 

girinti. içərlik. 1. kavl > kal. kavul. 1. tüngə. təngə. təknə. 

1. batıq. batmış. içərlək. 1. girinti. 1. göt. məqəd. - çıxıq 

çuxuq: qalxıq engik. eniş çıxış eniş yoxuş. dalqa. 

- oyuq, çuxuq, çuxruq nərsə. kövüşgül > kəşgül.  

- çuxur üstündən atlanıb keçmək üçün qurulmuş geçit, 

qoyulmuş nərsə (daş. təxdə kimi): atlama.  

- bir ayağı çuxurda, gorda: ölümü yaxınlaşmış. 

- bulaşıq, pəsab çuxuru: çağasal. çalasal. çalasər. lağım. 

çağ.  

- dodağ çuxuru: üst dodaqla burnun arasqnda olan batıq 

bölüm.  

- göz çuxuru: göz kasası. 

- qarnın ortasında olan çuxurluq: qöbək. kovbək ( < kav. kov). 

- unutluq, unutma çuxuru, dərəsi, quyusu: yaddan çıxarma 

batlağı. 

- çuxura, duzağa, sıxıntıya düşmək.  

- çuxur qazmaq: birinə qarşı işləmək. 

- çənə çuxuru: zənəxdan.  

- çuxur yer: çanaq. 
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- çevrəsi qoruqlu çuxur, köşə, bucaq: qoy < kov.  

- kiçik çuxur, oyuq: tuxum quylama çuxuru. gömələ. gəvələ. 

gövələ. 

- daşlı çuxurlü yer, tarla: kavsaq. qarsaq. 

- iki oyuq, yarıq, çuxur arasında qalan yüksək parça: 

bölüm: qarıq. carıq. yarıq.  

- çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu çuxurlar: qarıqlıq. 

qarqlıq.  

- ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur: çavıla. çavla. çovla. 

cola. qatıla. qavıla. qavla. - qatılası dərin olan cılız qalır.  

- qaraçuxur: çox ağır, üzüntülü boşluq.  

- su birikən çuxur: kav. qaq.  

- kiçik, dayaz oyuq, çuxur: qatıla. çavıla. çavla. çovla. cola. 

qavıla. qavla. - qatılası dərin olan cılız qalır.  

- ortası çuxur dadlı çeşiti: qadıngöbəyi. 

- uzunluğuna, dərin çuxur: xəndəq < kandağ.  

çuqur çuxur. 1. aran. dərə. batıc. alçaq. dərin. çunqur. çanqur. 

oyuq. pura. qazqan. 1. quvur. govur. gor. oyuq. boşluq. 

tuppuş. duppuş. oyuq.  

çuqurbet  yüzündə bənəklər olan.  
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çuqurcuq  çuğurcuq. sığır quşu. sac. sar.  

çuqurcuq  çuxurcuq. çuxurcıq. ( < kövul < kov). 1. gülümsəyərək 

yanaqda oluşan batcıqlıq. 1. kavlaq > kalək. kovlaq.  

çuqurçaqlı  çuxurçaqlı. oyuq. çuxuru olan.  

çuqurlamaq  - çuxurlayaraq yazmaq, naxış salmaq: qazımaq. oymaq. - 

mənim çəkilimi daşlara qaz. - ürəyə qazılmış duyğular.  

çuqurlanmaq  çuxurlanmaq. sinmək. sınmaq. oturmaq.  

çuqurlaşma  çuxurlaşma. deşilmə. eşilmə. qazılma.  

çuqurlaşmaq  çuxurlaşmaq çökmək. içə doğru gömülmək.  

çuqurlaşmaq  çuxurlaşmaq. 1. cummaq. gömmək. dərinləşmək. - 

gömmüş gözlər. 1. qabrılmaq. batmaq.  

çuqurlaşmaq  çuxurlaşmaq. qazılmaq. deşilmək. eşilmək.  

çuqurlaştırılmaq  çuxurlaştırılmaq. qazılmaq. deşilmək 

eşilmək.  

çuqurlatmaq  - oyub çuxurlatma, dəlmə: çaxmaçı. oymaçı.  

çuqurlatmaq  çuxurlatmaq. qabrılıtmaq. yaprılımaq. əzmək.  

çuqurlu  çuxurlu. 1.çarkandaq: əngəbəli yer. 1.çuxurluq. iysik. 

isik. əngəbəlik. obruq.  
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çuqurlu  çuxurlu. girintili. içərlikli.  

- daşlı qayalı, qazamatlı, uçurumlu, çuxurlu yer: qınara. 

qanara. qanaralıq. qınaralıq. 

çuqurluq  çuxurluq < govurluq. gəvərlik. gəvirlik > qəbirlik. 

qəbistan. gorluq. (< kəv. kav. gəv. kov). 1. sinlik. 

1.batqınlıq. dərinlik. 1.çöküntü. çuxuş. çökək. çökük. 

çökül. çökün. çöküt. çökət. oyuq. kovuq. gövük.1. isik. 

ısık. ıssız yer. 

- bir çuxurluqda yığılıb qalan su: qandağ. qaq.  

çuqurluq  çuxurluq. çuxurlu. iysik. isik. əngəbəlik. obruq.  

çuqurova  çuxurova. dəniz yüksəkliğindən çox alçaq olan ova, çöl.  

çuqursuz  çuxursuz. qabartısız. pürüzsüz. düzləm. düz. müstəvi. 

müsəttəh.  

çuqurtan  çuxurdan. uçurum. oyuq yer. batlaq.  

çuqurtan  çuxurdan. uçurum. yaran. yarqan. yar.  

çuquş  çuxuş. çöküntü. çuxurluq. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. oyuq. kovuq. gövük.  

çuquvlamaq  ( ç < > y ) yuxuvlamaq. yoxlamaq. yox edmək. dağıtmaq. 

çözmək. qarışdırmaq.  
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çuquy  ( < çuq. tuq). 1. nərsənin üğümlü, girdə təpəsi. ən uc. 

doruq. 1. ən uc. zirvə.  

çuqval  > çuval ( < çuq). 1. xara. böyük torba. 1. şişman. 

çul  1. örtük. basruq. keçə. paltar. qiyğiz. geyiz. toqulqa. 

toqum. 1. palan. basturuq. heyvan palası. 1. arxalıc. 

daşıq çulu. hambal çulu. çulaq. səmər. yüklük. palan. 1. 

qıldan toxunmuş çulqa. 

- yenqsiz cul: böyük aba. çapuq. yapuq. kəpəng. yapıncaq. 

basturuq. yağmurluq. uzun gəbə.  

çul  çuğul. < çuq ( < > çiq). 1. arxa. arxalıq. palan. 1.örtü. 

örtük. qapanca. geyim. qapsaq. - çul çapıt: geyim qoşu. 

geyim əşyası. - çul astında arslan yatar: aba altında ər 

yatar. - çul tutmaz: 1.dözümsüz, dayaqsız. səbatsız. 1. 

sovyat. savyat. savyac. savraçı. müsrif - çul düzmək: geyinib 

bəzənmək. qılıqlanmaq. pozlamaq. üs başına baxmaq. - 

çulu sudan keçmək: aşımı aşmaq. - çulu düzəlmək: 

durumu, valığı iyiləşmək.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  
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- malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar: qarınaltı.  

çul  ək. - çıl: -çil: -çul: -çal: kimi. tay. say. - meymunçul: 

meymun kimi. - toplumçul: ictimai. - pişikçil: pişik kimi - 

atçal: at kimi. - yatçal: yadiqarlıq. - devçil: dev kimi.  

çul  yəhər. palan < yapanğ.  

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

çulah (fars)  < çulqac. toxumaçı. toxurçu ( < toxumaq). çulqaçı.  

çulaq çulax. < kovlaq: 1. bucaq. uclanmaq. iki dodaq çulağı. 1. 

səmər. yüklük. çul. palan.  

çulaqçı  çulçu. səmərçi. yüklükçi. palançı.  

çulbar  şalvar ( < çulqamaq).  

çulbu  sehir. ovsun.  

çulbuş  bulaşıq. - çulbuş iş.  

çulçu  1. çulaqçı. səmərçi. yüklükçi. palançı. 1. sərçə. turgay 

quşu.  

çulfa  < çulqa ( < çuq. tuq: düğün). don. dışqı (dış. eşik) görüş.  

çulıq  1. ( < çiq. çuq. tuq: düğün). şulık. corab. 1. çulluq. övəyik 

böyükluqündə alacalı bir su quşu.  

çulıman  1. su qaynağı. 1. çulqalı, burşuq, çətin nə. - çulıman iş.  
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çulq  cılq. cılıq. çulqa. çuqla ( < çuq. tuq). teyxa. büsbütün. 

dibəlik. - çulq əsgürük: çuluq əsrük. cılıq sarhoş. bütün bütün 

sarhoş.  

çulqa  çuqal ( çuxa). < çuqlaq ( < çuq. çiq: düğün). 1.çuval (< 

çuq. cuq. tuq). çevrək. çevrik. qın. qılıf. qılığ. örtü. örtük. 

qapanca. qab. 1.çuğal. aba ( < abamaq: örtmək). kəpəng. 

kəpənək. 1.bürgək. bürgü. 1.bağqır. bayqır. toxucu. 

toxumacı. 1.toxuma. 1.yapr. örtü.toxuyan. toxumaçı. 

nəssac. 1. cəbə. cübbə. zireh. 1. sırlı, şirli çömlək. 1. ev 

önünə yapılan kölgəlik. 1. çuval. evərək. evrək. çevərək. 

çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. 

çövrəbər. dövrəbər. dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. 

yaxınlıq. yaxın yer. civar. bölgə. məntəqə.  

- tühlü çulğa: gəbə. baraq. bağaq.  

- önü açıq çuxa ( < çulqa), çatma: dolama. 

çulqa  çuqla. çiqlik. çuxal. çexol. ( < çuq. tuq: düğün). ( > çulfa 

(fars)) 1. çadır: çuvaş. çuqaş. bərtü. arxalıq. 1. buxca. 

örtük. 1. don. dışqı (dış. eşik) görüş. 1. çulqa toxuyan. 

toxuçu ( > culfa).  
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çulqab  > corab < çulqamaq. 1. ayağa geyilən geyim. 1. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

fırıldaq. fırıldaqçı.aldav. aldaç.  

1.ayağa geyilən geyim. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 

kələkçi. qalayçı. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

fırıldaq. fırıldaqçı.aldavac.  

- corab hörmək: kələk qılmaq, qurmaq. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq.  

- corab söküyü kimi: araxası kəsilməksizin, birbirinə bağlı 

olaraq.  

çulqabçı  > corabçı < çulqamaq. ( bax > aldatan. kələkçi). kələkçi. 

qalayçı. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi. fırıldaq. 

fırıldaqçı.aldavac.  

çulqac  toxumaçı. toxurçu ( < toxumaq). çulqaçı.  
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çulqaclıq  çulqaçılıq. toxumaçılıq. toxurçuluq ( < toxumaq).  

çulqaç  yoxsul. yırtıq pırtıq geyimli.  

çulqaçı  (< çuq). 1. çulqac. toxumaçı. toxurçu ( < toxumaq). 1. 

oğru. hırsız.  

çulqaçılıq  çulqaclıq. toxuma. toxumaçılıq. toxurçuluq ( < toxumaq). 

nəssaci. 

çulqaq  çulqağ.dərviş.  

çulqalı  (< çuq). 1.gizli. örtlü. yaşırın. oğrun. 1. bəlirsiz. işgilli. 

mübhəm. 1. qapalı. bağşıtın. bağışın. məhrəmanə. 1. 

kinayəli. 1. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. gizli. gizlicə. içrək. içlik. saxlı. məxfi. yaşırın. sırr. 

bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. 

çulqalı  sar. sər. sarılı.  

çulqam  çuqlam. ( < çuq. tuq: düğün). 1. topaq. yığın. buxca. 

paket. 1. çulqav. dolama biçimində olan corab. 1. dolama 

şəklindən corab. topaq. paket. boqca.  

çulqamaq  çuqqamaq. çuqlamaq. çullamaq ( < çuq. çiq: düğün). 

1.örtmək. 1. müsəllət olmaq. 1. eşşək eyləmək. 

yükləmək. 1. kəmrəmək. çəmrəmək. çıpqarmaq. 

çırmamaq. çırmalamaq. sıvamaq, siyirmək. - qol qıçı 
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sıvamaq, siyirmək. 1. qaplatmaq. indirmək. endirmək. 

sürmək. sürtmək. sulamaq. - altın gümüş suyuna 

endirilmiş qablar.  

çulqamaq 1. ( lq < metatez > ql ) çuqlamaq. toxlamaq. ( < cuq. tuq: bağ). 

bağlamaq. buxcalamaq. 1. çoğlatmaq. çuqlamaq. 

tuqlamaq. bağlamaq. sardırmaq. buxcalatmaq. 1. 

çuqlamaq. ( < çuq. tuq: düğün). 1. çevirmək. çevrəmək. 

çevrələmək. devrələmək. aylamaq. örtmək. hörmək. sarmaq. 

dolamaq. 1. yuvarlamaq. yığımaq. toplamaq. 1. 

çoxaltmaq. örtürmək. oratmaq. şişirmək. qaldırmaq. - od 

çulqandı. 1. dolamaq. salmaq.  

çulqanmaq  1. abanmaq. yapanmaq. qapanmaq. çökünmək. üzərinə 

düşmək. - nə mənim üstümə abanmısan. 1. qıvrılmaq. 

dolanmaq.  

- ac it çulqanıb yatar: ac it qıvrılıb yatar.  

çulqanmaq  çullanmaq. qapanmaq. abanmaq. yüklənmək.  

çulqasız  çıplaq. çulsuz. donsuz. lüt. səfil.  

çulqav  çuqlav. ( < çuq. tuq: düğün). dolama biçimində, şəklində 

olan corab.  

çulqava  çuxava. bir qıssa geyim.  
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çulqurum  topraqta ot çıxmayan yerlər.  

çulquy  bir tərəfa çarpılmı. - çulquy əlik: əli çolaq. - çulquy etük: 

topuğu çarpıq ayağqab.  

çullamaq  çuqqamaq. çulqamaq. çullamaq. çuqlamaq ( < çuq. çiq: 

düğün). 1. bürləmək. örtmək. 1. müsəllət olmaq. 1. 

yükləmək. eşşək eyləmək.  

çullanmaq  ( < çuq. tuq: düğün). 1. yüklənmək. asılmaq. ağmaq. - 

onun üsdünə çullanma! 1. qıvrəlmaq. yığılmaq. - ac it 

çullanıb yatar. 1. yüklənmək. asılmaq. ağmaq: onun 

üsdünə çullanma!.  

çullanmaq  çulqanmaq. qapanmaq. abanmaq. yüklənmək.  

çulluq  1.qazal tavuğu. qazalaqmat. qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri 

gözlü, əsmər boyalı köçəmən avquşlarından bir çeşit. 1. 

quş çeşiti. - su çulluğu: yabanı ördək çeşiti: bağırtlaq. 

çulpan  1.çoban ulduzu.zöhrə ulduzu. 1.axşamulduzu. venus 

gəzəgəni. 1.ağulduz. çobanulduzu. 1.çobanulduzu. venüs. 

zöhrə. ağulduz. kərvanqıran. 

çulsuz  çıplaq. çulqasız. donsuz. lüt. səfil.  

çulsuz  çırttaqa. çırtçapba. çırçapba. hırpanı. yalınayaq. 

yalınyaxa.  
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çulsuzluq  yoxsulluq.  

çultarı  palan örtüsü.  

çuluq  1. çəlik. 1. çalıq. qılıc çalan. 1. tələsən. həyəcanlı.  

çuluq  şuluq. 1. çuğluq. çuğluqluq ( ç < > ş ) şuğluqluq. çoğral. 

covlal. covlan. 1. isiz. ısız.  

çuluman ış  zulum iş. içindən çıxılamayan iş. çəprəşiq iş.  

çumçuq  sərçə.  

çumılı bolmaq  sıcaqdan qöz qararmaq.  

çumquq  çumuq. ayağı. başı qızıl. qanadında ağ tük olan qarqa. 

ala qarqa.  

çummaq  tummaq.  

çummuq  sam sum. barmaqların birləşən ucı. (toppaq).  

çumoq  təzə tərəyağına əkmək parçaları atılaraq yapılan bir 

yemək.  

çumruşmaq  dalışmaq. çimişmək.  

çumtuq çumduk. çündük. dimdik. qaqa. əmzik. tumşuq. burun.  

çumturmaq  çimdirmək.  

çumurmaq  çimirmək. suya daldırıp batırmaq.  

çumuşmaq  çimişmək. suya dalışmaq.  

çunaq  qısa qulaqlı. qulaqsız.  
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çunanq  kəsik. muluq. bölük.  

çunq  qurp. kəvilən. oyulan yer. dərin. çonqqur. çuxur. cumuq. 

cum. genq. çuxur: dəhliz. qar.  

çunqqal  dağ ətəyi.  

çunqqur  çunğqur. çuxur. aşağ. dib. - quyunun aşağısı: dibi.  

çunqul  - çanğır çunqul: çanğır çunqur: qaba dəmir səsi.  

çunqul çunğul. sütü kəsilmiş inək, qoyun.  

çunqumaq  cumramaq. cummaq. çimmək. batmaq. dalmaq.  

çunqur  - çanğır çunqur: çanğır çunqul: qaba dəmir səsi.  

çunqur  1. çanqur. çuxur. 1. qozğur. ganbır. ganbıl. çambır (quz. 

qoz).  

çunmaq  yunmaq. yuğunmaq. yıxanmaq. bz.  

çunt !  yol ! yun ! üz ! qıt !. - çuntaq: < yontaq. çolaq. çuntuq: ucu 

kəsik. - quyruğu çuntuk: kəsik.  

çunt  çuntıq. dimdik.  

çuntallı  dimdikli. - qara balıq: çuntalı, dimdikli balıq. 

çuntay  qapturqay. böyük kisə. tapra. topra. torba. külvar. 

tuqarcıq. tağarcıq.  

çuntıq  çunt. dimdik.  

çunuq  çolaq.  
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çupan (fars)  < çoban.  

çupan  gizir. qöy böyüğünün (muxtarının) yamağı.  

çuppaqan  göylərin tanrıcası. göy anası.  

çuppurlanmaq  təqdis edilmək.  

çupuq  < çıpıq.  

çupuldamaq  şıpırdamaq. suda çıpınmaq.  

çur çur  heyvan sağılırkən sütün qabda çıxardığı səs.  

çur  çör. çalı çırpıdan yapılmış, dərmə çatma koma, külbə.  

çuram  - çuram oxı: diğərlərindən daha uzağa gedən yeğni bir ox. 

diğərlərindən daha uzağa gedəcək.  

çurt yurt  çırt yırt: xarabalıq. verana.  

çurum  yorum. bagana. bahana. səbəb.  

çurumlamaq  bahana edmək. səbəb iləri sürmək. baxana bulmaq.  

çurumlu  bahanali. səbəbli.  

çurumsuz  bahanasız. əngəlsiz.  

çust  ötük. çizmə. çəkmə. başmaq. püstal. çustal. çaruq. 

çarıq.  

çustal  püstal. çust. çaruq. çarıq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3890 

çuşqa  daşqa. çaşqa. qaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. 

hər kəsə gülünc, alay olan kimsə. saklaban. soytar. 

soytarı. komik. məsxərə. məsqərə.  

çutuq  kötük: ağac kündəsi.  

çutur  çotur. kötü qılığ. bədəxlaq. - çotur kişi.  

çuv  ilham verici. canlandırıcı. ün. şöhrət. yabanı təkə. dağ 

geçisi.  

- at çuv: ad san.  

- ad çuv: ad sav. ad san. ünvan. 

- çuv çıqarmamaq: qonuşmamaq. səs çıxarmamaq.  

çuva  - çuvaldan dəğirmənə axdaran, axıtan oluq, nol: qaşıq.  

çuvac  yuvac. çuvaş. kərəki. çadır. cacır. çaşır.  

çuvaq  açıq, parraq hava.  

çuval  < çuqval ( < çuq. tuq. ). (çulqa (< çuq. cuq. tuq). 1. çulqa. 

evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. 

kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. 

dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. 

civar. bölgə. məntəqə. 1. torba. tay. - gəvşək, yelli, 

sıxıtırmadan doldurulmuş nərsə, torba, çuval, tay: 

qabarlama. 1.qın. qılıf. qılığ. çevrək. çevrik. örtü. örtük. 
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qapanca. qab. 1. xara. böyük torba. 1. şişman. hoşur < 

qoşur <> qocur. dolqun. 1. qatraq. qaba. kötük. gödük. 1. 

< kovqal ( < kov: kav: oyuq). torba. guval < koval. çuxal. 

buri. qonda. qoval. koval. goval. ( < kov. kav). 1. gövdə. 

bədən. cism.  

- çuvala doldurmaq: çuvallamaq. torbalamaq.  

- böyük çuval: bağdan. bardan. saman çuvalı.  

- böyük çuval: daşıq. xaral.  

- böyük çuval: xaral.  

- bir yanı açıq, ağzı tikili olan topraq daşıma çuvalı: qarnı 

yarıq.  

- böyük çuğal, çuval: xaral. xarar.  

- itlə çuvala girmək: yaramaz biriylə dalaşmaq.  

çuval  çuqval < > çulğav. çalça. < çuqal ( < çuq. tuq). tağar. 

tağar. xurcun. xaral. tağarcıq. tulum. qap. qab. 1. ( ç < > t 

). tubalzan. 1. kiçik qab. zol zol toxunmuş çuval. çitmə < 

çatma. toxuma torba. qanar. torba. tobra. dobra. artmaq. 

heybə. - dəri yaxud göndən yapılmış çuval: yarı qabçıq. - 

dəri çuval, torba: qissə. kissə. qıssa. 1. meşok. meşik. 
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beşik. başoq. bağşıq. bağlı.  

- biz çuvala sığmaz: saxlanılır, gizlənilir nərsə deyil. 

çuvaldan  (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) xəznədən. 

heybədən. yoxadan. yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. 

çabasız. əməksiz. zəhmətsiz.  

çuvalış  çualu. vəlvələ. qavqa. ğalayan. topolonğ. sıvalıv. çatışu. 

çolaşmaq. çetişmək. çiqiləşmək. itiş dartış. çəkiş bəkiş.  

çuvallamaq  torbalamaq. çuvala doldurmaq. basaramaq. örtür 

basıramaq. örtüb basırmaq. öt baslamaq.  

çuvaltır çuvaldır. çuvaldız. böyük iğnə.  

çuvaltız  çuvaldız.( 1. < çuval: torba + duz: < tuqmaq. tüqmək < tuq. 

tüq.). (çuvalduz. 1. < güvəldic (< kovan: dələn. oyan). 

yoğun iğnə. qaba qalın nərsələri tikmək üçün işlənən 

yassı, ucu əğri böyük iğnə. dürək. dirək.  

- iğnə çuvaldızdan keçirmək: söğüb qoşmaq. söküb 

soğurmaq.  

- iğnədə var çuvaldızda: pislik var pislik.  

- iğnəni özüvə çuvaldızı özgəsinə. 

çuvaltız çuvaldız. çuvaldır. çuvalduruz. böyük iğnə.  

çuvaltızlamaq  çuvaldızlamaq.çuvaldız batırmaq. çuvaldızla dürtmək.  
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çuvalturuz çuvalduruz. böyük iğnə. çuvaldız.  

çuvamaq  yaymaq. boşaltmaq.  

çuvana  təpə. alçaq dağ.  

çuvaş  1. ( ç < > y ) yuvaş. yavaş. yüngül. yengəl. sakin. rahat. 1. 

dindar. 1. çavuş. 1. çuvac. çadır.  

çuvı  xotan törəsincə xaqandan iki dərəcə aşağı kimsələrə 

verilən unqun.  

çuvqa  cupqa. çuvaq. çupaq. çapuq. 1. yədək at. 1. qapac. 

qılavuz. başbuğ. qulabuğ. - qalın qolan çuvqasız olmaz.  

çuvqal  saç pərçəmi. kakil.  

çuvlamaq  çovlamaq. pörtəmək. pörtüləmək. çiğləmək. çiğ 

pişirmək.  

çuvşamaq  qaynamaq. köpüklənmək. qarnı yanmaq. əkşimək.  

çuvşatmaq  1. coşdurmaq. tuvşatmaq. turşatmaq. qaynatmaq. - çaxır 

tuvşatmaq. - sirkə qarnımı tuvşatdı. 1. çuğşatmaq. 

coğşatmaq coşdurmaq. turşatmaq. əkşitmək. 

qaynatmaq. köpüklətmək.  

çuvut  yahudi.  

çuz  yaldızlı qırmızı rəngli bir çin qumaşı.  
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çü  çü. şu. əmirdə (olumlu. olumsuz) bəkitmə bildirən bir 

ilgəç.  

çübəq çübək. cocux cükü. çəkik.  

çübür çəbür  abur cubur. malın kötüsü. dəğərsizi.  

çübürlənmək  çüpürlənmək. geçi qıllanmaq. geçinin qılı bitmək.  

çüçə  - çüçə adamı. aşağ el. sokaq takımı. əvam.  

çüçqürmək  çüçgürmək. aqsırmaq. hapşırmaq. aqsırtmaq. 

hapşıtrmaq.  

çüq  çüq. çük. 1. şunbul. 1. boya. rəng. - qara çük. - al çük: 

qızıl çük. 1. qadınların taxası. bez gəbə. 1. qutaq. qotaq. 

daşşaq. kir. sik.  

çüqəqəl  çəkləmək. açmaq. eşiyə salmaq.  

çüqləmək  ( < çuq. tuq). civiləmək. mıxlamaq.  

çüqnəmək  çüğnəmək. çıqamaq. çıqnamaq. çiq çiq edmək. oğün 

oğun, döğün döğün edmək. çiqnəmək. doğramaq. 

əzmək. paymal edmək.  

çüqrəmək  çuqlamaq. çulqamaq. qeyindirmək.  

çüqtürmək  çoqturmaq. çoqdurmaq. çöktürmək. qoşdurmaq. qurşatmaq. 

küyşətmək.  

çüqtürmək çüktürmək. çompaytmaq.  
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çüqür  çükür. çanğur. çonğur ( < çanğ). sökür. bir ağzı balta, 

öbürü qazmalı ayqıt. 1.çonğur( < çanğ). sökür. bir ağzı 

balta, öbürü qazmalı ayqıt. 

çüqürmək  çüyürmək. ( < çuq. tuq). 1. burmaq. bükmək. qıvırmaq. - 

çüyür buğlu. 1. dodaq bükmək. üzün, burnun sallamaq. 

üz əksitmək.  

çülbaq çülbağ. cülbək. burçək. yosun. su içində bağlanan, 

qurbağ poxu deyilən göyək.  

çülçül  1. çılçıl. çınçın. zınqırov. qaval qıraqlarında olan zil.1. 

kiçik çan. çanğılaq. çınğıraq. zəngülə. 

çülçülə  1. çülçül. çılçıl. çılçıla. çınçın. zınqırov. qaval 

qıraqlarında olan zil. 1. əl çınğıravı.  

çüləç  kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. kündə. som. somun. 

şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, işlənməmiş (təsfiyə 

olunmamış) mə'dən parçası. - som gümüş. - som altun.  

çüləq  - çala çülək yaptırmaq: qara yülək yaptırmaq: dəmir 

aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, biləmək.  

çülqə çülgə (fars). < çökək. çəpəl. çəpəllik: özlü (bərk. yapışqan) 

qara palçıqlı su yatağı).  
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çülüq çülük. çürük. soluq. pozuq. - yini gözü çülükdü: başı gözü 

soluqdu.  

çülüqmək çülükmək. 1. çürümək. soluqm. pozulmaq. soluğmaq. 1. 

soluqmaq. pozulmaq. dağılmaq. - işimiz çülükmüş. - 

çülük işlər. -.  

çümçüq çümçük. sərçə. səçə. çıçalaq. quşqaç.  

çümərüq çümərük. çimərik. cimcilaq. suyua düşmüş. yaş. - 

çümərük kişi: gözü yaşlı, sulanmış, yava adam. - çümərüq 

kişi: hər zaman qözü sulanan. qözü az görən adam.  

çümiç  ( < qap). çömçə. çöməç. kəpçə. çəmçə. kəpəç. qapaç.  

çümqən çümgən. çimənlik.  

çümürmək  suya dərin daldırmaq·.  

çümüşmək  suya daha dərin daldırmaqda.  

çün (fars)  < üçün.  

çün  için.  

çünqə  çüngə.sökəl. bir çeşit tikan.  

çünqi  çünki.dolayı. bundan, şundan dolayı ki. zira ki.  

çünqi çünki. < sonki. oçunki. ucunki. sondıktan.  

çünqöl  çüngöl.çöngöl. yarı batağlıq kiçik göl.  

çünt  dimdik.  
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çüntüq çüntük. çündük. çumduk. dimdik. qaqa. əmzik. tumşuq. 

burun.  

çüpürlənmək  geçi qıllanmaq. - çübürlənmək.  

çür çür  süt sağılırqən qapta çıxardığı səs. hərhanki bir axarın 

çıxardığı səs.  

çürə  çevrə. qarqonaq. ağıl. qacaman. qotan. kotan. tövlə.  

çüri qoyun  qolağı kiçik qoyun.  

çüri  süri. sivri.  

çürim  ötür.  

çürqü çürgü. çiş (cocuqlar için).  

çürqüq  çürkük. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. 

doymayan. üzüntülü. düşgün. düşüksüz. dönşüq. 

qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. 

üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. 

kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. 

qutsuz. uğursuz. yoltaysız. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  
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çürqümək  çürkümək. çürkünmək. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. söngünmək. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. mutsuz, qutsuz, şanssız 

düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

çürqünmə  çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. 

dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. 

enginlik. yenginlik. solğuqma. düşgünmə. düşmə. 

düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. 

dalqanma. dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 

çürqünmək  1. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. düşgənmək. 

düşgəlmək. dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. 

alçalmaq. solğuqmaq. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. 

nizul edmək. geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq 

çöküşsəmək. bataqsamaq. 1. çürkünmək. çürkümək. 

yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. düşgümək. 
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söngünmək. qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. 

qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. 

qaqarlanmaq. qaranmaq. batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. 

çorbağmaq. çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. 

korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

çürnı  sürni. sürgü, isal davası.  

çürpə  çörpə. tomuz yavrusu.  

çürüq  çürük. 1. çözük. kövrük. köhnük. kövnük. əsgik. saptıq. 

sapqın. azqın. atqın. açqın. aşqın. püsgümüş. geçgin. 

keçgin. paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. 

üzgün. pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş. 1. atıq. 

atılmış. atılmalı. aşqal. eşik. atmalı. atılmalı. qazıq.toz. 

çürük. çöp. aşğal. səpil. saçıq. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. 

çapıl. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. 

töküntü. tör töküntü. çörçöb. süprüntü. zibil. 1. kövrük. 

1.boş. dəğərsiz. alçaq. küçüm. kovuş. kovşur (< kav. 

kov). 1. pozuq. xərab. zay. 1. kövrük. əğrib. fasid. pozuq. 

1. yenik. - gözdə eyik (yaxcı), içdən yenik (çürük): dolu 
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qanlı, çürük canlı: qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən 

pozuq. papaqlı baş, içdən yaş. iri yarı olduğunda, cansız, 

sağlıqsız kimsə. duruşlu, içi boş kimsə. 1. kötü. qaralaq.  

- içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə: 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. 

qaramuq.  

- çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti: gəlinbarmağı. 

- əksikinləri, çürüklər, çatışmazları ört basırlamaq: 

qalaylamaq. 

- bitgilərin çürüyü: çörçöp. çalsavıq. bundan yapılan kübrə. - 

ipi çürük: ipsiz. ipi qırıq. qaypaq. sorumsuz. güvənilməz.  

- içi boş, çürük başaq, sünbül, çəkirdək: kovsıq. kovız. 

kavız. kavsıq. kof.  

- quru, çürük yapraq: qazal. kavzal. kəvzəl. xəzəl.  

çürüq  çürük. gəndə. pis. qoqmuş. kötü. çirkin. pozuq. bükər.  

çürüq  çürük. kövrük. çüyrən. 1.ərincək. aşınıq. əğriniq. əsginik. 

püskünük. kövnə > köhnə. yarparınc. yıprancıq. 1.təvəl. 

çin. 1.əğrilmiş. əğrik. işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. 

püsküt. köhnə. yarparıq. 1.çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. yıpraq. əprik. 1.cıqqılı mıqqılı. arıx uruq. 

1.qurtlu. qurçuq yemiş. 1.bərə. çarpıq. əzik. sıyrıq. üzdən 
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yara.1. pozuq. dağıq. kövük. 1.yıpraq. əprik. qoxuq. 1. 

işdən gücdən düşük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

bitgik. bitgək. ərik. damarsız. əzik. engik. alçaq. 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1.xərab. əğrib. fasid. düşgük. bezik. bezgik. büzgük. 

büzük. sökük. 1. güvənilməz kimsə. 1. axlaqca düşük 

qadın. - çürüyə çıxmaq: boşa çıxmaq. - çürük çarıq: əsgi 

üsgü. yaramaz. dəğərsiz. - çürük su: gəminin pənkəsindən 

çalınıb, köpürən su. - çürük ağac çivi tutmaz: pozuq nərsəyi 

düzəltmək gücdür. - çürük ağaca basmaq: kötü davranma 

dolayı, kötü sonuca varmaq. - çürük çıxmaq: boş, kof çıxmaq. 

çürüq çürük. { < kövrük: boşalmış. (keçmiş. çəkilmiş}. 1. çekürük 

(keşiyib: çəkilib. quruyub. çaqışıb. çəkişib). 1. bərə. sıyrıq. 

əzik. sıxılmış kimi pozuqluq izləri. 1. kovuk. oyuğ. 

oyulmuş. boş. 1. qara baş. içi boş. 1. çirik. əziv. pura. 

pozuk. qırıntı. toz. 1. çülük. pozuq. soluq. 1. yenik. - küf, 

çürük qoxu: sasıq. sası. - sası sası qoxuri.  

- yengin, çürük nərsə: geçgin. - geçgin odun: yanqın ağac.  

çürüqbaşı  çürükbaşı. pozuqbaşı. ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. 
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çürüqçü  çürükçü. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 

götümsər. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. qaramsar. 

qaramsır. qarasıq. qarısıq. qatsaq. pisanlış. uğursuz. 

çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. 

qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. pesimist. 

çürüqçü  çürükçü.1.kötü, pozuq mal satan, yığan. 1.az para ilə 

alışverişə düşgün kimsə. 1. çöpçü. aşqalçı. süprüntcü. 

süpürgəçi. süpürücü. zibilçi. 1. çöpçü. zibilçi. qaramsuq. 

qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. 

çürüqçü çürükçü. yetik. çürükçülük eləmək. hər nərsəni 

qurdalamaq. yetişgən.  

çürüqçül  çürükçül. çürük, pozuq nərsələrlə bəslənən yapılan 

nərsə. 

çürüqçülüq  çürükçülük. 1.qaragözlük. qarasığlıq. qarısığlıq. 

qaraçlıq. koraçlıq. pesimistik. pesimistlik. bədbinlik. 1. 

fəsadçılıq. pozuqçuluq.  

çürüqləmək  çürükləmək. boşalmaq. dəğərsizləmək. alçalmaq. 

küçümləmək. pozulmaq.  
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çürüqləri  - içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə kimi 

işlənən topraq: kaval toprağı.  

çürüqlü  çürüklü. 1. qarıncalı. paslı. kovuqlu. oyuqlu. dəlikli. 1. 

zədəli. zaylı. çürük. kövrük.  

çürüqlüq  çürüklük. 1. fəsad. pozuqluq. 1. pozuqluq. dağqınlıq. 

kövünlük. fəsad. 1. yıpranlıq. əprimlik. qoxuqluq. 1. 

düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. gəvşəklik. bitginlik. 

ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. enginlik. alçaqlıq. 

dayancsızlıq, dirəncsizlik. muqavimətsizlik. 1. xərabalıq. 

xərablıq. fasidlik. beziklik. bezginlik. büzgünlük. 

büzüklük. söküklük. 1. qəbirlik. sinlik. 1.çürük, pozuq, 

yaramaz nərsələrin qoyulan yeri. 1.qəhbəxana. 

1.fəsadxana. 1. qəbistan. qəbristan. 

çürüqsünmə  çürüksünmə. çürgünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. 

dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. 

enginlik. yenginlik. solğuqma. düşgünmə. düşmə. 

düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. 

dalqanma. dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 
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çürüqsünmək  çürüksünmək.çürgünmək. düşgünmək. düşgənmək. 

düşgəlmək. dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. 

alçalmaq. solğuqmaq. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. 

nizul edmək. geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq 

çöküşsəmək. bataqsamaq.  

çürümə  çürüyüş. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. 

modadan düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. 

pozulma. solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

- malqara dırnağında çürümə gedmə kəsəli: qarınca.  

- yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə: kavıl.  

çürümək  < çüğrümək. 1. küflənib iylənmək. posalmaq. 

poslanmaq. paslanmaq. pozulmaq. boşalmaq. 

yuqulmaq. yox olmaq. xarab olmaq. - saçları çürüdü: 

yuquldu. 1. çülükmək. pozulmaq. soluğmaq. 1. 

gəndərəmək. pisəlmək. qoqmaq. kötümək. çirkinmək. 1. 

puralanmaq. çirimək. söngmək.  

- içtən çürümək: ürimək. örimək. 
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çürümək  1.pozulmaq. dağılmaq. dağınmaq. kövünmək. 

1.yıpramaq. əprimək. qoxumaq. 1. işdən gücdən 

düşmək. solmaq. əsgimək. gəvşəmək. bitginmək. 

ərinmək. yarmazlamaq. gücdən düşmək. əzilmək. 

enginmək. alçalmaq. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşmək. 1.xərablanmaq. əğribmək. 

əğrinmək. fasid olmaq. düşgünmək. bezinmək. 

bezginmək. büzgünmək. büzünmək. sökülmək. 

1.əğrilmək. ərilmək. ərimək. ərinmək. əğrikmək. 

aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > 

köhnəlmək. yıpranmaq. yarparınmaq. 1.ərimək. ərinmək. 

aşınmaq. əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. 

püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. yarparınmaq. 

yıpranmaq. 1. çüvrümək. dışqalmaq. aşqalmaq. 

kavalmaq. yıpranmaq. 1. qarıncalanmaq. malqara, yük 

heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, kovalmaq, oyulmaq. 

- sütün çürümək: süt kəsilmək.  

- yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə: qağşamış. 

kavşamış. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 
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olmayan. gəvəşək. koğşaq. kovşaq. kağşaq. kağaşaq. kavşar. 

kağşar. kağruq. əskimiş. əskimişik. əskik.  

çürüməyən  - imçilikdə, otaçılıqda işlənən, çürüməyən bir bitgi: 

qaraya.  

çürüməz  1.əriməz. aşınmaz. əğrilməz. ərilməz. əğrikməz. 

əsginməz. püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz. 1.əzilməz. çökməz. qırılmaz. 

pozulmaz. pozulmayan. əsgiməz. dəğişməz. 

gəvşəməyən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. 

çürüməzlik  əzilməzlik. çökməzlik. qırılmazlıq. pozulmazlıq. 

əsgiməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. 

dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. dayınıqlıq. 

dayınımlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. dayanamlıq. 

dəğişməzlik. sabitlik. sübatlıq.  

çürümtürən çürümdürən. igrəndirən. vuran.  

çürümüş  çirigən.  

çürümüş  qoxumuş. dönmüş. çönmüş. pozulmuş. əsgimiş. 

köhnəlmiş. 
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- malqaranın çivi tutmayan çürümüş dırnağı: 

qarıncalıdırnağ.  

çürüşmək  yıtışmaq. yıdışmaq. yıpraşmaq.  

çürüt  solut. sovut. pozut. əsgit. silit. yararsız. yarparıt. yıprıt. 

püskürt. püsküt. korlat. dışıq. dışqı. batil. batil, ibtal 

olmuş.  

- yürüt çürüt: yayça. açar saçar. kəsir tökür. kəsər tökər. 

müsrif.  

çürütmə  1.pozma. dağıtma. kövütmə. 1. yıpratma. əpritmə. 

qoxutma. 1. işdən düşütmə. soldurma. əsgitmə. 

gəvşətmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 1. xərablatma. 

fasidlətmə. düşgütmə. bezitnmə. bezgitmə. büzgütmə. 

büzütmə. sökütmə. 1.engintmə. alçatma. dayancdan, 

dirəncdən, muqavimətdən düşürmə. 1. can sıxma. baş 

ağrıtma. qılp qoyma. acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. 

qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. qısıqlama. 

qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. 

aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. iza‟c.1. 

çürütuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. pozutma. 

pozutuş. əsgitmə. əsgitiş. silitmə. silitiş. yarpıtma. 
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yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. püskütmə. püskütüş. korlatma. 

korlatış. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. batillətmə. 

çürütmək  1.batil edmək. 1. əritmək. aşındırmaq. əğritmək. 

əğirtmək. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > 

köhnətmək. yarparıtmaq. yıpratmaq. 1. 

xərablamaq.əğritmək. pozmaq. qoxutmaq. kifsətmək. 

fasid edmək. fəsad törətmək. 1. indirmək. endirmək. 

darıtmaq. sıxmaq. sıxışdırmaq. üzmək. qırmaq. - sevgi 

acısı sizi çox endirdi. 1. sovutmaq. pozutmaq. solutmaq. 

əsgitmək. silitmək. yarpıtmaq. yıprıtmaq. püskütmək. 

püskütmək. korlatmaq. dışqıtmaq. ibtal edmək. 

batillətmək.  

- dirsək çürütmək:çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək. sümük 

sındırmaq. sinsimək. zəhmət çəkmək. 

çürütmək  qaqsımaq. küf qoxmaq. tıncıtmaq. pozmaq. qoxutmaq.  

çürütuş  çürütmə. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. pozutma. 

pozutuş. əsgitmə. əsgitiş. silitmə. silitiş. yarpıtma. 

yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. püskütmə. püskütüş. korlatma. 

korlatış. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. batillətmə. 
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çürütü  çürüdü. - bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, 

baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, 

karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

çürütülmək  yıpratılmaq. əpritilmək. 

çürüyərəq  - qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması: qayşamaq. qayışmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

çürüyüş  çürumə.  

çüş  hoş. eşşəyə, kimsəyə "dur" "yügürmə" demək.  

çüşəq çüşək. ot. çayır.  

çüşəqimək çüşəkimək. sayıqlamaq.  

çütüq çütük. şütük. çotuq. qırıq. - çütük saqal: kösə saqal.  

çüvrümək  çüvrümək > çürümək. dışqalmaq. aşqalmaq. kavalmaq. 

yıpranmaq.  

çüvüt  çüpüt. süyüt. suyut. rəng. boza ( y < > z ) boya. boyuq. 

boduq. önğ. çalı. tüka. tülük. - nə tülük atdı o. - qızıl çüvüt. 

qızıl boya. zindfrə. sülüğən· - al çüvüt. al boya. - göy çüvüt. 

lacivərt boya. - yaşıl çüvüt. yaşıl boya. - sarıq çüvüt. sarı 

boya. zərnik. 
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çüy  ( ç < > ş ). ( < çuq. tuq). şüy. çivi. çəkə. mıx. taxız. qəmə. 

mıx.  

- ağac çüy: taqoz.  

- çüy qıçqaç: pənsə. kərpətin.  

çüyçik  süycük. şirni.  

çüyçikçi  süycükçi. şirniçi. qənnadi.  

çüyçük çüyçük. ( ç < > s ). süysük. süset (fırans).  

çüyəlti çüyəldi. nart nağıllarında bir qəhrəman adı.  

çüyləmək  çivilmək.  

çüyrə  əğri. tərs. asgi. əksi.  

- çüyrə kişi: çüyrə ağıl: tərs kişi. asqi insan.  

- çüyrə aylandırmaq: tərs çevirmək.  

- çüyrəsinə: tərsinə. əksinə. asqına. əğri.  

- qumaşnı çüyrəsi: qumaşın tərs yüzü.  

çüyrəlik  ixtilaf. anlaşmazlıq.  

çüyrən  çürük. kövrük. qurtlu. qurçuq yemiş. 

çüyültəmək çüyüldəmək. uğuldamaq.  

- qulaq çüyüldə: qulaq uğuldaması.  

çüyürmək  bax > çüqürmək.  
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çüyürmək  çevirmək. 1. bükmək. burmaq. 1. dodaq bükmək. yüz 

əkşitmək.  

- mıyıqların çüyür: buğlarını burmaq.  

ebirim  bax > ebirmə.  

ebiriş  bax > ebirmə.  

ebirmə  ebiriş. ebirim. evirmə. evirim. eviriş. ibermə. iberim. 

iberiş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

ebirmək  ibermək. aparmaq. evirmək. ilətmək. ibermək. aparmaq. 

geçirmək. götürmək. nəql edmək. - qarşıya keçir. 

götürmək. ustələnilmək. öhdələnilmək.  

eciqi üstüü  içi dışı.  

- eciqnə dəri: təfsilatlı. ayrıntılı.  

- eciqnə üstününə yetmək: içləmək. açıqlamaq. detaylarına 

inmək.  
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eciqləmək  hicələmək.  

- yazını açıqlab gücdən oxudu: yaznı hüccüləyərək çətin, zar 

zor oxudu.  

eçiqə  açılmaq.  

eçqi  geçi.  

- cuqutur eçqi: dağ geçisi.  

- eçqi ağac: qara ağac.  

- qaşqa eçqi: dağ geçisi.  

- qaşqa eçqi: dağ geçisi.  

- eçqiləri tikələmək: küsmək. darılmaq.  

- eçqilərin qozqa: qızdırmaq. öfgələndirmək.  

eçqirmək eçkirmək. qışqırmaq. hıçqırmaq.  

ef  ev. üy ev. əv. öv. üv.  

ehsan  adaq. ada. edu. etu. edqu. eyku. əta'.  

ehtiyatsız  düşüncəsiz. oysuz. ussuz.  

ekonomik  ayavlu. tutumlu.  

eqe  eğe. bax > ağa. (iğə. əğə. yiyə. iyə. eçe. əkə. əçə).  

eqemen  < ağaman. malik. hakim.  

eqevlən ekevlən. ekev. iki kişi.  

eqə  exə. (ağa. əçə)ana.  
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eqələmək  əğələmək.  

- çiy təmir tıç əğələdi: xam dəmir qolay əğələnir.  

eqəmən egəmən. dikə. gücü əlində tutan. hakim.  

eqərsiz  yəhərsiz. yayraq. çıplaq. qoşumsuz. cihazsız.  

eqərsizcə  yəhərsizcə. yayraqlay. qoşumsuzlay. cihazsızca. 

çılpaqlay.  

eqib  ekib. qol.  

ekib əkib. takım.  

eqibman  ekibman. əkibman. takımlıq.  

eqin  əng. ən. çox.  

eqir (sumer)  egir (sumer). əgər. sonra. dahi. dalı.  

eqitən  eğitən. əriyən. yoran. açıqlayan. baxıcı. tatu. urunqu. 

uyaran. təlimçi.  

eqiti  eğiti. öğrəti. məktəb. məslək.  

eqitici  eğitici. igit. baxıncı.  

eqitim  eğitim. baxım. tərbiyə. asıra. tərbiyə edmək: asıramaq. 

bəsləmək. yedirmək. asıranlı: bəsili. tərbiyəli. asıranmış.  

eqitim  eğitim. iğitim. eyitim. əğitim. əkitim. əritim. öğrətim. 

çalışdırma. uğratma. yetiştirmə. əkitim. aşıl. yanaq. 

çıxma. bəslək. barvarış. becəriş. pərvəriş. tə'lim. tərbiyət. 
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- öğrənim eğitim: təhsil tərbiyə.tərbiyə. - eğitim baxanı: 

eğitim vəkili. eğitim naziri. maarif baxanı. 

- eğitim öğrətimində, ilk yarı il: güz dönəmi. 

eqitim eğitim. tərbiyə. qalı. üyrəniv. tə'lim.  

eqitimləmək  eğitimləmək. əkitimləmək. doğanlaşdırmaq. doğan 

edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. uyumlandırmaq. 

uysallaşdırmaq. öğrətmək. yetiştirmək. görgütləmək. 

təbiyə edmək. tə'lim vermək.  

eqitimli  oxıvlı. təhsilli.  

eqitimli eğitimli. işmər. işər. usta. işi bilən.  

eqitmək  eğitmək iqidmək. əkitmək. tərbiyə edmək. əğitmək. 

yetişdirmək.  

eqitmək eğitmək. üyrətmək. alışdırmaq. öğrətmək.  

eqitmən  eğitmən. öqrədik. öğrədik. məəllim. mürəbbi. yetişdirici. 

öğrətmən.  

eqiz  ekiz. ikiz. əkiz. birbirinə əş iki nərsə. birgə doğan 

qoşalar.  

- ikiz qapı. - ikiz cam. - ikiz doğurmaq: çox gücənmək, sıxıntı 

çəkmək.  
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eqiz  ekiz. iyiz. iqiz. ikis. ikirə. ixər. əkir. iqirə. ikər. ikəz. ikik, 

əşli, qoşa olan. doğulu. qoşaq. qoşa. cüt. - ikiz uşaq. 

eqizər  ekizər. ikizər. ekizlərdən hər biri. bənzər.  

eqizsəsli  ekizsəsli. ikizsəsli. difton.  

eqreq eqrek. arx. çay. arıq. bulaq.  

eqrəti  eğrəti. bozuk. inğqay bulmağan. yararsız. yaraqsız. 

bozulğanlıq.  

eqtirmək eğdirmək. - baş eğdirmək. yegəndürmək.  

eqür  yer. yuva.  

eqzema  qanyel. dəri duyarlıq (həssasiyyət), qaşınma kəsəli.  

el ululs  xalq. millət.  

el  1. oymaq. qəbilə. nəjad. xandan. 1. topluluq. camaat. 1. 

yiyəlik. iyəlik. isəlik. mülk. 1. vilayət. 1. əyalət. 1. yer. 

bölgə. məntəqə. 1. əşirət. qəbilə. 1. tabe'. müti'. 1. barış. 

sülh. 1. vilayət. 1. yurd. ölkə. ülkə. 1. ulus. xalq. millət. - 

bu nə deyəsi eldi bu dayna: bu nəcür olası millətdir ədə. 1. 

yurd. ölkə. ülkə. məmləkət. keşvər < çəkvər ( < çək: sınır. 

cızıq. hədd). sınırlı, həddili yer. 1. yaban. yabançı. yad. 

özgə. başqaq. 1.uyruq. xalq. təbəə.  

- elin başı: elbaş. bəytaş.  
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- neyə, qavala ( < kaval: içi boş) oxşar el çalqı ayqıtı: 

balaman. balaban.  

- bir elin, tayfanınqollarından hər biri: boy.  

- el el: yurd yurd. ölkə ölkə.  

- ev elsiz: ev eşiksiz: sallax.  

- qara el topluluğu: ayaq taxımı. 

- el başı: başbuğ. 

- elin həlqəsi: cirgə. cərgə. kürənd. kürənd. 

- əllərə, ellər salmaq: qaptırmaq. - sırrıvı kiməsniyə 

qaptırma.  

- el atına minən, tez enər. (el: özgə).  

- el gün: hərkəs. hammı.  

- el üçün ağlayan, gözdən olur: başqasın çox düşünən, özün 

tez unudur.  

- el ilə gələn, düğün bayram: hammıya gələn toxnuqa, 

zərərə, sıxıntıya qatlanmaq qolay olur.  

- el qapısı: başqaların qapısı, evi.  

- el qazanıyla, aş qaynatmaq: özgələrin yaraqlarından 

(araclarından) yararlanaraq, işin yeritməyə çalışmaq.  

- el oğlu: 1.yabançı. 1.darqaşayırd. kəsəoğlu. 

- eldə bulunur, bəydə bulunmaz: qarayaxa eldə tapılır bir 
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çıxar, olsun ki yönəticilərdə olmasın.  

- eldən bəfa, ağıdan şəfa umma.  

- el elin eşşəyin, türkü çağıraraq arar.  

- elin varında gözün qalsın: çox üzgün, yoxsul düşəsin.  

- el gün: başqaları. hərkəs. əlaləm. elaləm.  

- el bəğənməzsə, yer bəğənsin: gözdən düşüncə, ölmək yeğ 

(iyidir). 

- el dili: el ağzı. elin danışıq dili.  

- el yardaqçılığı: təşvişi əzhani imumi.  

- el yardaqçı: müşəvvişi əzhani imumi.  

- el kişisi: elcə. eldən sevilən kimsə. elə uyar, yarar kimsə.  

- el ağzı: 1. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediköt. dediküt. 

fısıltı. 1. xəlq söyləyişi.  

- el yazısı: xalq ədəbiyyatı. - el qoşusu: xalq şe'ri.  

- el axını: el ozanı: xəlq şairi. - elə dönük: elə arxalanan, 

yönələn.  

- el ilişgiləri: topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar.  

- el bilgisi: türkəçara. turksayağı. xalq bilgisi.  

- elə dönük: elə arxalanan, yönələn. 

- el baxanlar qurumu: qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər 
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məclisi. milli şura.  

- el baxanı: millət vəkili.  

- el bəyi: el nayib rəyisi.  

- el qapısı: cümlə qapısı: bir böyük gənəl tikintinin ana qapısı.  

- zırna balabanla oynanan el oyunları: qarsınönü.  

- qara el: kütlə. kültə. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, 

savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq.  

- duyuq xiyal oyunda, elin görüşün duyuşun verən kimsə: 

qaragöz.  

- elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, 

sevilən qoşçu, şair: qarambol qoşucu: qarambol şairi.  

- arvad eldən, oğul beldən.  

- bir eli quran qovmlar, elçələr: qarma. qovm. qom. - qarma 

bəylik: qovmlar hikuməti.  

- el evi: qonqalav. qonqalağ. yasa qurulu. yasal qurul. qanun 

məclisi. milli məclis.  

- el, millət, milli xidmətçilər: qamu qulluqçuları.  

- gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc, məhkəmə: qapalı 

duruşma.  

- nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, 
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cəmaat:: qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu. - 

tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el. 

el  el. əl. il. ıl. 1. boyun. boğun. toplum. millət. - el qamu: el 

hamı: el hamısı. kişi barca. hamı millət. 1. birini çevrəyən 

qohum, tanış. türkün. türkən. 1. ölkə. - bəy el basdı: bəy 

ölkəni fəth etdi. tutmaq. 1. xalq. toplum. - el nökər: 

dışarıdan gəlib bir köyün xalqına qatılıb yaşayan kimsə. xalqın 

yeni üyəsi. 1. vilayət. 1. şəhər. 1. yurd. diyar. ölkə. qonaq. 

- el basmaq: bir ölkə üzərinə yerimək cummamaq. el açmaq: 

ölkə fəth edmək. 1. yad. başqası. yad adam. yabançı. 

dəğişik. fərqli. 1. {evin, için, içərin qarşıtı olaraq} dış. yaban. 

yaz. - el adamı: eloğlu. elqızı: yad adam. yabançı. - elə 

gedmək: yabançıya gedmə. 1. bir yerdə yaşayanlar. 

oturanlar. insanlar. kimsələr. halq. yaxın. dos. yoldaş. 

tanış. - el gün: yurd. xalq. - elə bəlli: tanınmış. 1. xalq. el. 

ulus. millət. - el əri: dövlət adamı. el qorucu. - el oğlu: elinə 

vurqun. bağlı kişi. 1. oba. 1. böyük. bütün. üstün. bağış. 

sıxın. 1. barış. sülh. - sülh istəyində olana ''elçi'' deyərlər. 1. 

ötür. cəhət. səbəb. - sənin elindən çəkdiyim qayğılar heçə 

getdi. 1. fürsət. boşluq. güşatalıq. açığlıq. - əl tapıb gəldim. 
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- bir əl verseydin bilərdim nəyin nəsidi. 1. eşik. çöl. bağlı bir 

yerə görə açığlıq, meydan. - güc eldən girsə, törü tüzlükdən 

çıxar: zor asdanadan girsə, düz bacadan (pəncərədən) qaçar. 

1. kötü. dəğərsiz. - el qızı: ortalıq arvadı. - el kişi: çüçə əri. 1. 

vilayət. - bəy eli. 1. barış. - iki bəy birlə el oldu: iki bəy arası 

barış oldu. 1. il. "i" ilə başlamış sözlər "e" ilə başlamış 

sözlərə qarşıdır, tərsdir. 1. il. al (ərəb). qayaş. uruq. uruğ. 

tamur. damar. əqrəba. tayfa. kök. soy. oba. millət. 

cəmaat. bölək. bölük. - el qohumum: qaram. qarşınım. 

qarışdığım.  

- el tükürsə, göl bolur: xalq tükürsə göl olur.  

- el törə: xalq məhkəməsi.  

- elni gücü dənğiz: xalqın gücü dəniz.  

1. köy. kənd. - tav el: dağ köyü.  

1. yurt. vətən. memləkət.  

- elbərgən çomaq: bilməcə.  

- ulus ellərə, el oymaqlara, oymaq uruqlara bölünür. - el ağzı: 

xalq ağzı: şayiə. - el oğlu: yabançı. yabanı. yad.  

- aşağ el:çüçə adamı. sokaq takımı. əvam.  
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- qapı eli: xan qapısında işləyənlərin topu.  

- el quşaq: soy sob. əsl o nəsəb. 

el  

- eldən çıxmaq: el qaydalarını pozmaq.  

- eldən murun: hər nərsədən qabax.  

elaçan  el - açan. alqan. elalmış. fatih.  

elaləm  əlaləm. el gün. hərkəs. başqaları.  

elastik  qayışqaq.  

elat (sumer)  tayfa. el. millət.  

elban  (el: ölkə + ban. baxıcı). başel. qonaqçı.  

elbaş  albaş. 1.gömüt. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. 

bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. 

qanğut. anğut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. 

münəccim. 1.yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. lider.1. elin başı. bəytaş.  

elbaşçı  başlıq. elxan. sərdar.  

elbaşı  1. başel. qonaqçı. başlıq. aşaman. araqçı. başçı. 

baştutan. yol göstərici. qur. qor. mehmandar. 1. başqan. 

qolbaşçı.  

elbaşı  eləbaşı.  
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elbay  elbəy. vali.  

elbeqtiq elbextik. çoxluq.  

elber  bilməcə.  

elbəy  elbay. 1.vali.  

elbəy  elbəyi. ustandar. tuqtay.  

elbəyi  kətxuda. əşirətbaşı.  

elbəyi  yabaqu. yapqu. böyük vali.  

elbiliq elbiliğ. 1. devlət bilgisi, dənəyimi. 1. devlət arşivi.  

elbilmiş  el bilmiş. yurtsevər. yurduna bağlı.  

elbuz  dediqoducu. fitneci.  

elcar  iməcilikdə ortaqlaşan kişilərin topu, tamı.  

elcə bilən  şeyx. apqaç. avıçqa.  

elcə  el kişisi. eldən sevilən kimsə. elə uyar, yarar kimsə.  

elcəliq  elcəlik. 1.türkəsay. bir elin bilgi, bilikləri, alşıqları. folklor. 

1. türkəsayıq. bir elin bilgi, bilikləri, alşıqlarına dərək 

(mərbut) ilim. folklorik. 

elcəliqçi  elcəlikçi. türkəsaycı. türkəsayıc. bir elin bilgi, bilikləri, 

alşıqları ilə uğraşan. folklorçu.  

elci  elci. 1.pambıq tarımında, əkinində ırqat, işçi, əmələ başı.  
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elçə  1.qəsəbə. kənddən böyük. 1. vilayətdən kiçik bölgə. 

1.qayim. 1. qayimməqamlıq. 1. xalq.1. qayim məqamlıq. 

vilayətdən sonra gələn yönətim ocağı (idarə mərkəzi).  

- qapı elçəsi: 1. baş qulluqçunun yardımçıları. 1. ağalıq, 

dövlət işçiləri, görəvliləri, karməndləri. 

- bir eli quran qovmlar, elçələr: qarma. qovm. qom. - qarma 

bəylik: qovmlar hikuməti.  

elçəbəy  qayimməqam.  

elçəçi  elin yararı üçün uğraşan kimsə. millətçi.  

elçəçilik  elin yararı üçün uğraşmaqlıq. millətçilik.  

elçi  1.toplumçu. millətçi. 1.yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. 

qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. araçı. 1.vasitə. 

1.numayəndə. vəkil. 1.dünürçü ( < düğnür. düğünləyən). 

1. yalavac. göndəri. salğıq. salıq. salınmış. göndəri. 

göndərilmiş. peyqəmbər. 1.elci. pambıq tarımında, 

əkinində ırqat, işçi, əmələ başı. 1.ıslatıcı. ıslac. islac. 

araçı. barışdıran. 1.yalavac. yamçı. yüklü. yükümlü. 

göndəri. peyğəmbər. 1. ilçi. istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. 

qaçıcı. dovtələb. 1.yüklü. yükümlü. yalavac. göndəri. 

yamçı. peyğəmbər.  
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- oymaq elçi: el numayəndəsi. - elçi yaraltu: tezlik, tələsik 

elçi. tə'cili səfir.  

- elçi gəlmək: elçi göndərilmək.  

- elçi düşmək dünür düşmək.  

- dünür gedmək: elçiliyə gedmək.  

- böyükelçi: səfiri kəbir.  

- böyükelçilik: 1. səfirlik. 1. sifarətxana. 

- böyükelçi: səfiri kəbir.  

- elçiyə zaval olmaz: elçiylə düşmək (savaşmaq) olmaz: 

elçiyə saldırmaq (düşmək. savaşmaq) olmaz.  

- elçi düşmək: görücü gedmək.  

- elçi qarşılamaq: görücüyə çıxmaq. 

- təkəlçi: inhisarçı.  

- gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli 

geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

- qız, oğlana gedən, gələn elçi: görücü. 

- döğdün qapını, gözlə, elçi getdin sözlə. (sözlə: danış).  

elçi  elti: 1. < el. il: (el: ölkə + çi. xalq + çi. millət + çi. yurd + çi). 

ölkə qulluqçusu. devlətin xitmətində olan. görəvli. taqma. 

tağma. taxma. məmur. təmsilci. bir toprağın, elin savçısı. 
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1. < yelmək: qaçmaq > yelçi. tutuşdur: yilqu. ilqu < > 

qaçar. çapar (məktub. namə). unutmamalıyığ ki əsgidə 

''elçi''lər hər vax ulu biligə iyə olmamışlar. onların çoxu. 

çox zaman adi çaparlar olmuşdurlar. 1. { < yalçuq (: 

göndərilmiş) < ilətmək < eyləmək (prototip biçim): göndərmək. 

yollamaq. bu ''eylemek'' fe'lini ''edmək''lə qarışdırmamalı}. 1. 

araçı. araqatnaşıqçı. - elçilik xət: elçiyaz. elçiyazı. işənim 

xət. e'timadnamə. 1. yortcu: xəbər ulaşdırıcı. 1. dilarga. 

dilərgə. diləkçi. 1. kələçi. arabulucu. dünür. temsilci. 1. 

yazqıçı yazıcı. qohumlar arasında söz, məktub gətirip 

kötürən kimsə. xanla el arasının elçisi. tayanğu. ulan. 

pərdəci. yalavac. pəyqəmbər. 1. yelçi. yapaq. peyk. 

payaq. savaç. qasid.  

elçibaqanı  elçibaxanı. elçivəkili. işgüdər. məsləhətquzar.  

elçiqütər  elçigüdər. işgüdər. nayib səfir.  

elçiliq  əlçilik. toplumçuluq. millətçilik. - təkəlçilik: inhisarçılıq. 

- elçiliklərdə çevirqul, çevirmən yarmağ, ıyarmağı, 

yardımçısı: qapı oğlanı.  

- elçilini qarşılayan: qarşuçu. qarşıçı.  
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elçiliq elçilik. yumuş. xitmət. vəzifə. tapma. tapı. tapuq.  

- elçilikdə dilmanc yardımcısı: qapı oğlanı. 

elçin  1. bir topluluğun görstəricisi, nümayəndəsi. 1. xanidan. 

soydan. 1. özxanidan. özxanidan soydan.  

elçivəqili  elçivəkili. elçibaxanı. işgüdər. məsləhətquzar.  

eleqim eleğim. ılğım. xiyal.  

elevi  şəhridari.  

eleviləri  şəhridarinin qolları.  

elə  1. ancaq. teyxa. tək. yalnız. sadəcə. sirf. məhz. söz gəli. 

söz gəlişi. söz uyu. ras gələ. düşəri. ittfaqən. - elə indi: 

dəmin. bir az öncə. - elə o çağ: bir düzüyə. həmən. arasız. - 

həmən söylər. 1. bax > ayla. öcür. bücür: unday. undaq. 

sımaq. osınday. mınday. 1. dərhal. - aytqanın yerqə 

yetdirmə: söyləniləni elə (dərhal) yerinə gətirmək. 

- elə bil ki: sanki. tut ki. fərz ed ki. fərzən. - sanki yedim.  

elə  lap.  

- elə indi haydindi!. tez olda. tələs. dər hal. 

- elə indi: (olumlu cümlədə). az öncə. daha indi. indicə. taza 

<> yaza. yeni. indiz. endiz. yendiz > hənuz. - hənuz gəldim. - 

eşikdən hənuz dönmüşdü. 
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- elə belə: bəlli bəlirsiz alır almaz. tutar tutmaz. yavaş, yumşaq 

olaraq.  

- eləsi beləsi yox: amma mamması yox. e'tiraz me'tiraza 

gərək yox.  

- ələ!: ala!. tut!. al!.  

- üzü elə, astarı belə.  

- elə bu: bu. işbu. özəlliklə bu. - işbuna görə.  

eləbil  varsa. varas. varsaq. məsələn. fərz. - varsa ki: varas ki: 

varsaq ki. eləbil ki: fərz ki - varsa ki getdik: varas ki getdik: 

varsaq ki getdik. eləbil ki getdik: məsələn ki getdik: məsəl 

üçün getdik: fərz ki getdik.  

- elə bil qurbağa utub.  

eləbilqi  elə bilki. gavar. gəvər. gəpər. deyəsən. gərək ki. quya. 

sözdə. - gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, 

qanamadın. - gavar, yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən 

geri dönərmiş.  

eləbilləmək  varsaqlamaq. varsamaq. varaslamaq. misal, fərz 

edmək.  

eləcumar  yiyəni dəlirtən bir tür ot.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3928 

eləqi  eləki. lakin. - ayrılalı yaşadım eləki (lakin), yarım qaldı 

səndə.  

eləlbirliyi  - əlbirliyi, eləlbirliyi ilə nərsəni yerindən endirmək, yerə 

vurmaq: alaşağı edmək. 

eləmə  qılma. eyləmə. edmə. yapma.  

eləmək  1. bax > edmək. imək. iymək. eymək ( y < > d ) edmək. 

eyləmək. edmək. qılmaq. yapmaq. 1. iləmək. edəmək. 

e'mal edmək.  

eləmək  edmək. edəmək. eyləmək. qılmaq. yapamaq. yasamaq. 

yapmaq. yasmaq. - lap gözəl elədin: çox iyi yapdın. əlin var 

olsun.  

- yer eləmək: yerin salmaq. daşın almaq.  

- yoldan eləmək yolunu sapıtmaq. yolun əğmək.  

- elə elədiki, yetginləri bir yana, kalları tökülür.  

eləmən  nifuzlu. sıylı. e‟tibarlı. önəmli kişi.  

eləriq  elərk. eləriki. özgürlük. demoqrası.  

eləriqçi  elərikçi.elərkic. eləric. demoqrat.  

eləriqçilq  elərikçilk.eləriklik. elərklik. özgürçülük. demoqratratlıq.  

eləriqi  eləriki.elərik. elərki. özgürlük. demoqrası.  

eləriqliq  eləriklik. elərklik. elərikçilk. özgürçülük. demoqratratlıq.  
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elərqi  elərki.elərik. eləriki. özgürlük. demoqrası.  

elərqic  elərkic.eləric. elərikçi. özgürçü. demoqrat. azadixah. 

elərqliq  elərklik.eləriklik. elərikçilk. özgürçülük. demoqratratlıq.  

elətmək  ilətmək. ildirmək. ( < el, il: ölkə. torpaq. yer). bir elə, ilə 

götürmək, göndürmək.  

eləv  eyləv. eləyiş.  

eləyiş  eləv: eyləv.  

eliçin  (el + için). el içində iş ortaqlığı. qarşılıqlı yardım. iməcilik. 

dovtələb. boşuna. el üçün iş görmək.  

eliq elik. 1. ceyran. karaca. cüyür. yüyür. yayran. kır kəzəsi. 

kıralay. kır keçisi. keyik. tağ öçki. 1. elin olan. kişil (şəxsi) 

olmayan. imumi nərsə. - el arvadı: qəhbə. 1. barış. varış. 

qavuş. bir araya gəlib oturmaq. sülh.  

eliqləmək elikləmək. alıqlamaq. ələ salmaq. alaylamaq. ayıplamaq.  

eliqmək elikmək. ( < el: içdən. evdən olmayan. yabanı). yabancımaq. 

özgərmək. özgə saymaq. yad gözü ilə baxmaq. - öz 

doğmandı. nədən belə elikirsin.  

eliminə (latin)  ələnmiş. seçilmiş. ayrılmış.  

elin  aşağ. alt.  

elinq  elinğ < yelinğ (şişik). məmə. əmcək.  
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elinqi elinki. devlətinə bağlı. devlətinin xitmətçisi.  

elinmə  edinmə. alma. alış. tutma. tutuş. qapma. əldə edmə. 

əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 

eliş  yaraş. barış. müsalihə. dosluq.  

eliştirici  ilişdirici. ilişdirmən. təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. 

dənləyən. dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan ( < 

dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). intiqadçı. münəqqid.  

elitir  qayalıq yamaclardan dərəyə enən incə yol. cığır. patiqa.  

eliya  şimşək. yıldırım.  

- eliya ay: temmuzun onbeş - igirmi arasındaki günlər.  

- eliya vurmaq: yıldırım çarpmaq.  

elqaqan elqağan. ilkəxan. el kağan.  

elqan  elxan. 1. başdaş. padşah. şahənşah. 1. böyük xanlardan 

kiçik olan xan. 1. elbaşçı. başlıq. sərdar. 1. xaqan. 

ataxan. paşa. başdaq. padşah. kıral. impiratur. 1. 

imparatur. impiratur.  

elqan  elxan. elbaşçı. başlıq. sərdar.  

elqan  elxan. ilxan. ulu. ulğan. böyük.  
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elqanlıq  elxanlıq. başdaşlıq. padşahlıq. padişahlıq. paşalıq. 

başdaqlıq. padşahlıq. şahənşahlıq. xaqanlıq. kırallıq. 

impiraturluq.  

elqəmi  elin dərdin çəkən.  

elqəncəq elgəncəq. yılgəncə. yelgəncə. qorxaq. ürkək.  

elqənmək elgənmək. yelgənmək. yılgənmək. ürkmək. qorxmaq.  

elqənməz elgənməz. yelgənməz. yılgənməz. cəsur. qorxmaz.  

elqəzə elgəzə. elgəzər. gezgən.  

elqəzər  elgəzər. gəzgin. gəzəndə. səyyah.  

elqəzər elgəzər. elgəzə. gezgən.  

elqəzti elgəzdi. ilgəzdi. il gəzdi. gəzgən. səyyah.  

elqin  elgin. 1.elindən, ölkəsindən uzaq, qıraq düşmüş. qərib. 

kimsəsiz. adamsız. 1.qələndər. dərviş. dünyaya doyğun. 

elqin  elgin. adırqan. endər nərsə. qərib. nadir.  

elqin elgin. yelgin. ilgin (ilişən. yel kimi dəğib keçən). qonaq. 

köçür. - ilgin olub ol keçdi.  

elqıran  ilqıran. qırqın. ölət. (taun. vəba).  

elqırqan  firəng üzümünə bənzəyən, yemişləri olan çalılıq.  

elqovur  yazda buzların çözlüməsi. suyun gətirdiği buz kütləsi.  

elqörmüş  elgörmüş. gəzgin.  
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elqurut  dediqoducu.  

elqutadmış  ilqutadmış. dəngrim. tanqırım. yurdu qurtarmış, qutlu 

mutlu edən kimsə. el nacisi.  

elqutluğ  ilqutluğ. elin dincliyi, mutluluyu.  

elqün  elgün. tayfa tırıq.  

elləri barı  bütün ailələri. hamısı.  

elləyxan  topraqların tanrıcası.  

elli  1. əlli. 1. ellik. elli günli. tayfa tırıxlı. tayfalı. uğuşlu. 

oğuşlu. qohumlu. - elli günli: ellik. elli. tayfa tırıxlı. 

1.bağımsız. özgür. devləti olan. 1. köylü.  

elliq  ellik.obaş. el içində hər çəşit kişi, ada.  

elliq ellik. 1.elli. elli günli. tayfa tırıxlı. 1. elliqlü. oğlaş. bir eldən 

olan. həmşəhri.  

elman  devlətçi. devlətinə düz.  

elodası  kiçi şərəhər, kəndlərin gənəl işlərin yönətən yer.  

eloqlu  eloğlu. çapanoğlu > köpeyoğlu. köpəyoğlu. azığ. 

zinazadə. kəsəoğlu. küçəoğlu. 

eloqlu eloğlu. - el oğlu: yabançı. yabanı. yad.  

eloyu  el oylaması. oylama. refrandom. qamuoy. eldüşüc. xalq 

oy. rə'yi həməqani. əfkari imumi.  
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eloyu  hamoyu. qamoyu. rifrandum.  

elpəq elpək. çox. bol. zəngin.  

eltar eldar. ( < eldər). avcuman ( < av. ev). top. toplu. tığın. 

yığın ( < yığıqın). idarəli. 1. eldər. ulu.  

eltaş eldaş. ayıldaş. yaqdaş. yerləş. yutdaş. həmşəhri.  

eltəmək  1. iltəmək. ilətmək. yıltəmək. göndərmək. yönətmək. 

çatdırmaq. götürmək. aparmaq. götürmək. - bunu ona 

yeltər. dağa eltər yol. - 1. çatmaq. yetişmək. - axşam 

düşmüş saraya iltədik. - deyir sabah eltəriz: yetişirik.  

- iz eltmək: iz tə‟qib edmək.  

eltən  eldən. gəlmə. başqaq. qəribə.  

eltər eldər. eldar. ulu.  

elti  1.apsın. abcın. öpsün. yengə. bir evdə, gəlinlərə, 

gəlinlərin birbirinə verilən sevişli ad.1.qaravaş. qarabaş 

(< qara. qaramaq: baxmaq. güdmək.). 1. ilti. iki qardaşın bir 

birinə verən adı. bir qadına görə qaynı arvadı.  

elti  ilti (< il). neçə qardaş arvadlarının, birbirinə olduğu 

ilişgilərinə verilən ad.  

eltin  1. ''əzizim. canım'' əzdirmə sözlərindən. 1. iki qardaşın 

arvadları bir birini çağıranda işlədərlər.  
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eltir  1.qoyunun tüklü dərisi. 1.bir həftəlıik quzu dərisi. 

eltirəy eldirəy. quzu dərisi.  

eltış  eldış. bax > eldiş.  

eltiş  eldiş. ildiş. eldış. yarıq. ayrıq. qərib. sarpıq. çarpıq. çor. 

kəsik. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. yesir. dışqır. daşarlı. 

daşralı. çıplaq. yeğrik. yolçu.  

eltüşüc  eldüşüc. qamuoy. eloyu. xalq oy. rə'yi həməqani. əfkari 

imumi.  

elüq elük. - nə elük: nə əlük. nasıl. nələk. nəlük. necə. nətək.  

elve  elit. uluv: uca.  

em  əm. ən.  

- əm gitcə: ən kiçik.  

- əm ullu ən böyük.  

em  otçu. həkim.  

emi  dəğilmi. öylə değil mi.  

emi  şimdi. indi.  

emilik  binməyə alışdırılmamış asav tay. asav at.  

emiliqçi  at tərbiyəcisi.  

emiltış emildış. atalıqtan çıxıb böyük ata evinə göndərilən 

cocuq.  
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eminərkən  sərbəs.  

emiv  dev. dev kimi yaratıq.  

emizmək  emzirmək.  

emqin  qarı.  

emtə emdə. əmdə. imdə. və.  

- bunların emdə onların geyimləri birçədi: qaraçaylıarın, 

qabardeylərin geyimləri aynıdır.  

emüllük  yavaşlıq. boşluq. naşılıq.  

en  enq. ( enmək. enqmək). in. yen. yin. ən. ( < yenmək). 1. 

enən. enmiş. enilti. qoyulnuş. 1. aşağ. çuxur. - eniş 

yokuş: en yok. atar tutar. 1. ən. enğ. pək. bərk. çox. geniş. 

- enğ olmasa: heç olmasa. - enğ burunku: ən əsgi. çoxdanki. 

1. im. damqa. - yoluq en: soloq en. qulağda uzuncasına 

qoyulan im. - ensiz ata, yiyə çox olur: 1. sıra. düzü. - enə 

uzanmış: sıralanmış. 1. yumurta. daşşaq. 1. genişlik. 

qalınlıq. 1. soy. cins. tip. 1. çuxur. iniş. eniş. aşağ. - in yer: 

en yer. - en yoq: eniş yoxuş. 1. dışqı. pox. ən. qığ. xıx. 

qoyun pisliği, tərsi. 1. in. il. düş. - atdan il. 1. yan tərəfa 

olan genişliq. yan. 1. yin. nin. yuva. - arslan yini. 1. soy. 

cins. tip. 1. ən. - qumaşnı eni: qumaşın eni. 1. heyvanın 
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qulağına qonan işarət.  

- ensiz malqa iyə köp bolur: işarətsiz heyvanın yiyəsi çox 

olur.  

- eni soni: aqibətüləmr. nəhayətüləmr. 

en  ən. enləm. ənləm. genişlik. ərz.  

- eni artmaq: enlənmək. enləşmək. genişlənmək. 

- kitab nə endədir. - enli götürmək: geniş tutmaq. - 

toxunmada eninə atılan iplik: atqı. enqaç. arqac.  

- eni boyu bir olan dörtlü, biçim. dəğirmi: mürəbbə. 

- eninə boyuna, salıb çıxma: təəmmül.  

- uzun düşündən sonra.  

- eninə boyuna yazmaq, görsətmək, sunmaq, döşəmək: 

düşürmək. - bu iş üçün bir yaxcı yol döşəyəcəm.  

- enində sonunda bitər: tez gec bir gün bitər. 

- ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir 

nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, 

təxdə: qaş.  

- iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək: dənəmək. sınamaq. qantarlamaq. qıntarlamaq. 

qındara çəkmək. qındıra çəkmək. qantara çəkmək.  
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enayi  < yanayı. 1. yan olanərsə. yan adam. özgə. ötəşi. yad. 

başqa. 1. naşı. bəcəriksiz.  

enbaq enbağ. günülərin bir birinə görə verilən ad.  

enbar  ənbar ambar. qambar. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. 

çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. 

qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. 

xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. 

salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. 

birikit. topalıt. topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. 

yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo.  

enbatlama  enbatlış. enbatlım. enbətləm. enbətliş. enbətlim. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enbatlamək  enbətləmək enəblətmək. enəbləmək. bitirmək. tükətmək.  

enbatlım  enbatlama enbatlış. enbətləm. enbətliş. enbətlim. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3938 

enbatlış  enbatlama. enbatlım. enbətləm. enbətliş. enbətlim. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enbətiş  enbitiş. enəbic. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş.  

enbətləm  enbətliş. enbətlim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enbətləmək  enəblətmək. enəbləmək. enbatlamək. bitirmək. tükətmək.  

enbətlim  enbətləm. enbətliş. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enbətliş  enbətləm. enbətlim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enbətmək  enəbmək. bitmək. sonmaq. tükənmək.  

enbitiş  enbətiş. enəbic. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş.  
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enbüq  enbük. yenbük > ənbuh (fars) çox. çox sallaq, qalxaq.  

encə  əncə. ənləmə, enləmə görə. ənliyinə. enliyinə. 

genişliyinə. ərzən. 

encəq encək. alçaq kişi. çet. çət. çanqana. çingənə. qərəçi.  

encən  yencən. encər. yencər. yencir. encir. ısırqan. qısırqan. 

dişləyən. dişələyən. deşləyən.  

encər  yencən. encən. yencər. yencir. encir. ısırqan. qısırqan. 

dişləyən. dişələyən. deşləyən.  

enci  encim. yenci. yencim. inci. incim. minci. mincim. ulduz. 

yıldız.  

enciq  - qazan enciyi: qazan eniyi. enik, encik qazan. qazanca. 

qazancıq > qazıc. kiçik qazan. topu. quşağna. 

enciq  encik.enik. yavru. bala.  

enciqləmək  encikləmək.enikləmək. yavrumaq. yavrulamaq. balamaq. 

balalamaq.  

enciləmək  1. ençikləmək. incələmək. açmaq. bölmək. paylamaq. 1. 

bağışlamaq. ithaf edmək.  

encili  1. incəli. xass. 1. hessəsi olan. səhim.  

encim  enci. yenci. yencim. inci. incim. minci. mincim. ulduz. 

yıldız.  
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encin  yencin. əncmən. yığnaq.  

encir  encər. yencən. encən. yencər. yencir. ısırqan. qısırqan. 

dişləyən. dişələyən. deşləyən.  

ençi  ( < enmək: yencmək: 1. balalamaq. 1. bölmək. yırtmaq). 1. 

inci. incə. bölük. pay. - dörd ençi: dörd bölük. - yerənçi: 

malikanə. mülk. 1. xisusi. özəl. şəxsi. fərdi. münfərit. 

müstəqil.  

- ençi betlilik: şəxsiyət. kişilik.  

- ençi yaşamaq: ayrı tək yaşamaq.  

- ençi yer: özəl yer.  

- ençi edmək: ayırmaq. tək duruma gətirmək.  

ençiləmək  mənimsəmək. kəndinə mal edmək.  

enə  1. dəfə. kərə. say. 1. bu.  

enəbic  enbətiş. enbitiş. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş.  

enəbləmə  enəbləniş. enəblətim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəblətmə. enəblətim. 

enəblətiş. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enəbləmək  enəblətmək. enbətləmək. enbatlamək. bitirmək. 

tükətmək.  
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enəbləniş  enəbləmə. enəblətim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəblətmə. enəblətim. 

enəblətiş. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enəblətim  enəbləmə. enəbləniş. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəblətmə. enəblətim. 

enəblətiş. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enəblətiş  enəblətmə. enəblətim. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enəblətmə  enəblətim. enəblətiş. enbatlama enbatlış. enbatlım. 

enbətləm. enbətliş. enbətlim. enəbləmə. enəbləniş. 

enəblətim. bitirmə. sonarma. tükətmə. tamamlama. 

qutarma.  

enəbmək  enbətmək. bitmək. sonmaq. tükənmək.  

enəcəq  enəcək. 1. yenəcək. toxunacaq. dəğəcək. - bunun etgisi 

sizə enəcək (toxunacaq). 1. çatmal. qatmal. nərdüvan. 
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mərdivən. bərdivən.  

- dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək.  

enəq  enək. (< enəmək: düşürmək) 1.əng. çənə. yanağın, üzün 

alt yanı. 1. enənmiş. burulmuş. iğdiş. öğəsi, tuxumu, 

nütfəsi dışlanmış, çıxarılmış.  

enəq enək. inək. yenək. yenik. ənək. ( < enmək). bax > eneq. 1. 

ənəg. - enğək çənə. çənə gəmiyi. - əlin eneğinə vurmuş 

oturmuş. 1. enilmiş. iğdiş. öğdiş. burulmuş. biçik. əxtə. 1. 

əng. çənə. 1. inqək. əng. zənəxdan. 1. ini. inək. kiçik 

qardaş. 1. enəz. düşük. alçaq. cılız. sısqa. gücsüz. zayıf. 

əxdə. 1. döl. doğulan. döğulmuş olan. düşən nərsə. 

yumurta. çağa. bala. tuxum. törə. bala. cocuq. 1. 

pıroqram. bərnamə. bəllənmiş olaylar. 1. yencə. yencgə. 

abid. mö'mün. 

enəlmə  inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. dönəlmə. 

çönəlmə. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. 

çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. 

dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. 

sıxılma. inhitat. nizul. 
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enəlmək  inəlmək. alçalmaq. dönəlmək. çönəlmək. solğuqmaq. 

çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. düşgənmək. 

düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. nizul edmək. 

geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq çöküşsəmək. 

bataqsamaq.  

enəm  büyücü. sihirbaz.  

enəmə  burma. əxtələmə. iğdiş edmə. 

enəmək  düşürmək.  

enəmək  inəmək. 1. imləmək. bəlləmək. damqalamaq. 

nişanlamaq. - mallar enədilər. - qoyunları enəyin. - enənmiş 

işlər. 1. endirmək. yendirmək. 1. axtalamaq. əxtələmək. 

iğdışlamaq. 1. anlatmaq. bildirmək. heyvanın qulağına 

damqa qoymaq. 

enən  inən. dişi (dəvə). uraçı dəvə.  

enənmiş  enək (< enəmək: düşürmək) burulmuş. iğdiş. öğəsi, 

tuxumu, nütfəsi dışlanmış, çıxarılmış. enik. açman 

azman. əxdə.  

- iğdişlənmiş, enənmiş keçi: örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. ərkəc. 

ərkeç. 

- üç dörd yaşında enənmiş qoyun, keçi: qart toxlu. qırt toxlu.  
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enənmiş  əniş. eniş. tutuq. iğdiş. iğdiş edilmiş. tutuq. burquluq. 

burulmuş. iğdişlənmiş.biçik. iğdiş. kəsilmiş. axta. əxtə. 

enər  - qalxar enər: öksürüklü tıksırığlı. ağar düşər. mərizül hal.  

enərçıqar  enərçıxar. asansor. lift.  

enərəq  - xırdavata, ayrıntılara enərək: incə incə. titizcə. dərin dərin. 

arın arın. dənər dənər. bir bir. bir bə bir.  

enətmək 1. burdurmaq. iğdiş etdirmək. 1. iğdişləmək. əxdələmək. 

1. imlətmək.  

enəz  bax > enək. enəzə. buruq. cılız. sısqa. gücsüz. zayıf.  

enəz  yenəz. enəzə. yenəzə. gücsüz. quvvəsiz. arıq. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf.  

eni  kiçik qardaş - ağa eni: böyük, kiçik qardaş  

- eni vermək: gəlmək. düşüzləmək.  

- eni sonu yox: ilki sonu yox.  

- eni qolu: dörd bir yanı.  

- güneni: günenimi. günendi. günəndi. gün dinləndi. gün 

dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

enib  - enib çıxan: girib çıxan. - tuşluğun (kılavyənin) enib çıxan 

düğmələri pozulub.  
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eniq  encik. ənik. 1. ənin. bükin. bükülmüş buruq. xacə. iğdiş. 

1. tula. it çüçüyü. 1. qoduq. bala. uşaq. - arslan eniyi, 

yalqun eniyi. 1. ini. enmiş. bala. ənük. kiçik. kösök. küsik. 

qüçük. küçük ( < qısuk). uşaq. ovaq. ufaq. qud balası. 1. 

yerik. enik. endik. yenik. alışqanlıq. xuy. adət. istək. 1. 

bön. yaramsık. axmaq. 1. enənmiş. düşük. əxdə. 

burulmuş. qın. qıncıq. 1. ingən. engən. qutça (it yavrusu). 

körpə. görpə. yeni göz açmış.  

eniq  enik. yenik. 1. inik.enmiş. eniqmiş. endirilmiş. düşük. 

salıq. sallaq. qoyuq. örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. 

örtükmüş. çəkik. çəkilmiş. çəkikmiş. - enik pərdələrdən, 

yarım ışıq çalırdı. 1. enməli. yenməli. məfluc. paraliz. fələc 

oluş. - beldən enik qıçdan olar. - qoldan enik. 1. bağlı. 

məsqut. 1. öryan. yıxıq. yıxnıq. yıxınıq. xaraba. 1. olay. vaqiə. 

hadisə. - yeni eniklər. 1. sav. xəbər. - enik yox. - dün 

enikləri. 1. tapıntı. ixtira'. kəşf. - bizim çağımız eniklər 

sürəsidir. 1. törə. adət. rəsm. ənənə. 1. alışlıq. öğrəncək. 

adət. e'tiyad. mö'tadlıq. - siqara əsgidən eniki var. 1. yeni. 

taza. 1. təbərzə. nobar. 1. düşük. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlil. 1.bala. 
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çağa. uşaq. 1. müti'. tabe'. 1. cinsi gücü olmayan. iğdiş. 

1. yeni sav, xəbər. müjdə. xoş xəbər. 1.encik. yavru. bala. 

1. kişilərin girib çıxması üçün, karvansara kimi böyük 

qapılı yerlərdə, qapının allt bölümündə yerləşdirilən kiçik 

qapı. 1.aşağ. düşük. 1. inik. enilmiş. məfluc. oturaq. 

çalıq. çarpılmış. uğraqlı.vurulmuş. vırqınmış. çalınmış. 

çalqın. çarpılmış. alçıq. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. 1.yavru. bala. 1.enənmiş. açman azman. 

iğdiş. əxdə. 

- enikürək: yenikürək: yoşakönül. iğdik. ərigən. əricən. 

comərd. 

- enik dəniz: gəlged sırasında, sular çəkildiğində, dənizin 

durumu.  

- qazan eniyi: qazan enciyi. enik, encik qazan. qazanca. 

qazancıq > qazıc. kiçik qazan. topu. quşağna. 

- yenik könül: enik könül. yoşa könül. iğdik. ərigən. əricən. 

comərd.  

- hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, 

yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

eniqər  enigər. törəyən. yaradıcı. törətici. enerji.  

eniqiq  enikik. enikli. mö'tad. 
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eniqləmə  enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yeniliş. yenilim. yenilmə. 

yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. 1. çökünmə. çökünüş. 

çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. sınma. sınış. sınım. 

qaptırma. qaptırış. qaptırım. 1. boynuna alma. boynalma. 

boynalış. boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. tanıma. tanış. tanım. iqrar e'tiraf. 1. boyun 

əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. uyma. 

müti', təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.  

eniqləmək  enikləmək. yenikləmək. yenilmək. 1.köçünmək. 

çökünmək. çökmək. boyunlaşmaq. boynalmaq. 

boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. sınmaq. 

qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf edmək: iqrar edmək. 1. itaət 

edmək. 1.encikləmək. yavrumaq. yavrulamaq. balamaq. 

balalamaq.  

eniqləmək  yeniqləmək. 1. təqlid edmək. 1. müsəllət olmaq. 1. 

qızdırmaq.  

eniqləmək enikləmək. 1. itin çüçükləməsi. 1. balalamaq. törəmək. 

doğmaq. yaratmaq. ortaya qoymaq. 

eniqləyim  enikləyim. bax > enikləmə. 

eniqləyiş  enikləyiş. bax > enikləmə.  
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eniqli  enikli. 1.enikik. mö'tad. 1.encikli. yavrulu. balalı. cocuqlu. 

1 içində kiçik qapısı olan böyük qapı. 1. balalı. - enikli 

qapı: alt bölümündə kiçik qapısı olan böyük qapı.  

eniqliq  eniklik. (hər nədə). yeniklik. yepyenilik. yenibarılıq. 

nobarılıq. təbərzəlik. qarıqlıq. qaruqluq. qarıcılıq. ilkinilik. 

çağunluq. çağ öncülü.  

eniqliq eniklik. aydınlık. açığlıq. aşıqlık. düşünüklük. yazılıq.  

eniqmiş  endirilmiş. enik. inik. düşük. salıq. sallaq. qoyuq. örtü. 

örtük. qapanca. örtülmüş. örtükmüş. çəkik. çəkilmiş. 

çəkikmiş. - enik pərdələrdən, yarım ışıq çalırdı.  

eniqonu  enikonu. 1.bayağı. sanki. düpədüz. 1. əniboyuna. iyicə. 

iyidən iyiyə. incədən incəyə. gərəyi kimi. gəriyincə. 

layiqincə.  

eniqürəq  enik ürək. yoşakönül. iğdik. ərigən. əricən. comərd. 

enil  enli. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. qaba. qalaba. 

qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. 

yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

eniləməmək  - birinin ipylə quyuya eniləməmək: birinə güvənilməmək.  
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eniləyiş  yeniş. yenik. enişik. yenişik.engiz. yengiz. engiziş. 

yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. eniş. iniş. geriləyiş. 

çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. yıxılma. tükənmə. 

dinmə. sönmə. şikəst.  

enilqi enilgi. yenilgi. məğlubiyət.  

enilmək  astın gəlmək enmək: sınmaq. yenmək: sınmaq.  

enilmək  uçuzlamaq < > uçuzlamaq. boşuqmaq. boşarmaq. 

qonulmaq. düşəlmək. - qonaqlar qonuldular.  

- bir duruma enilmək: tabe' olmaq. uysunmaq. qalıbsınmaq. - 

qalıbsınan birinə oxşamır.  

enilmiş  enik. inik. məfluc. vurulmuş. vırqınmış. çalınmış. çalqın. 

çarpılmış.  

enim  - günenimi: güneni. günendi. günəndi. gün dinləndi. gün 

dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

enimək  - gün enimək: gün ənmək: gün dinlənmək. gün dinənmək. 

gün aşmaq. gün uçmaq. gün uçunmaq. gün gümünmək. 

gömünmək. gün batınmaq. gün batmaq.  

enin  1.inin. bu. 1.yenin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. 

yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. 
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qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. 

bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. 

saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. 

topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. 

artıqa. təpik. depo. qambar. ambar.  

enin  genğinə. geninə. enləməsinə.  

enində  - enində sonunda: ər gec. 

eninə  1. enğinə. arğuru. ayğuru. qarşı. yanlamasına. tərs. 

tərsinə. yan üsdü. əğri. iğri. yassı. 1.çortuna. södəgəyinə. 

çaprazlamasında. köndələn. yanlamasına.  

- eninə geniş olan: yetiz. ənli. geniş.  

eninə  geniçliyinə.  

eninq eninğ. yanaq.  

eninmək  inğləmək. inləmək. nalə edmək. zarıldamaq.  

eniş  1. iniş. - iniş yoxuş: art yış. 1. əniş. enənmiş. tutuq. iğdiş. 

əxdə. 1. qon. otraq. düşəş. məskən. mə'vaş 1. tüş. nizul. 

1. firiştə: - tapına qoşuldular enişlər(firiştələr). 1. astar. içlik. 

yağιrlıq. enqıç. 1. yapıt. enniş. ensizcə bölük. parça. 1. 

çuxur. enən yer.  

- eniş sürəm: aşağı doğru. 
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eniş  iniş. inmə. enmə. 1.yol üstü ara duraq. iskal. 1.engiz. 

yengiz. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. tükənmə. dinmə. 

sönmə. yıxılma.şikəst. 1.aşağlama. aşağlayış. düşgü. 

azalma. azalış. azalım. 1. düşüş. düşmə. çəkiş. cəzr. 

(gəlged. cəzri mədd). 1.baş aşağı. yoxuş aşağı. 

- eniş aşağı: eniş yoxuş: enişli. yoxuş aşağı. yenişdə aşağıya 

doğru.  

- eniş çıxış: atartutar. əngəbəli engəbeli.  

- enişli çıxışlı: enişli yoxuşlu.  

- könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

- eniş yoxuşsuz: düz. düzləm.  

- eniş yoxuş: eniş çıxış. çıxıq çuxuq. qalxıq engik. dalqa. 

- enişyoxuş: atartutar. engəbə ( < en: enik. alçaq + gəbə: 

şişik. qabarıq). 

eniş  iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. 

ingiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. 1. eniləyiş. geriləyiş. 

1. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. 

yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. 

çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. 

düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. 
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dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. 

sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. 

pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. 

inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. məğlubluq. 

şikəst. həzimət. 1. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın 

arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. 

yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. 

xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

enişə  yenişə. düşürə. axışa. axına. yoluna.  

enişiq  enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. 

engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. 1. eniləyiş. 

geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. yıxılma. 

tükənmə. dinmə. sönmə. şikəst. 1. yaxın arxadaş, dos. 

canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. yumşaq. həlim. 

ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. 

xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. əğikboyun. 
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boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. 

izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. tabe'.  

enişqə enişgə. 1. aşağı. 1. məleykə. - tınmaz enişgə (məleykə): 

susuq, yumşaq kişi. 

- dik enişgə: yoxuş aşağı.  

enişqələmək enişgələmək. enmək. çökmək.  

enişqətin enişgətin. alçaqdan. aşağıdan.  

enişli  eniş aşağı. eniş yoxuş. yenişdə aşağıya doğru. yoxuş 

aşağı.  

- yuxarı görə enişli yer: yensə yengsə > ənsə. 

enişmək  ınışmaq. inişmək.  

eniştə  enişdə.inişdə. (< enmək: düşmək). bacı, yaxud xanımının 

qohumlarından birisinin əri, qocası.  

eniştə  əniştə. yiznə. yeznə. bacı əri.  

eniştə  qaroğla. qarola. firiştə. pəri.  

eniştə enişdə. bax > ənişdə. - enişli yoxuşlu yer: engəbə. əngəlli 

yer. atar tutar.  

enitmək  ucuzlatmaq. boşlatmaq. düşütmək.  

enq  dal. arxa. son ( > end?).  
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enq  eng.> əng. əngik. engik ( < enmək: oturmaq. düşmək). 

dişlərin enib, oturduğu çanaq.  

enqaç  atqı. arqac. toxunmada eninə atılan iplik.  

enqəbə  engəbə. 1. enişli yoxuşlu yer. əngəlli yer. meyl. arzu. 

engəç. 1. atar tutar. yeniş yoxuş.  

enqəbə  engəbə.( < en: enik. alçaq + gəbə: şişik. qabarıq). atartutar. 

enişyoxuş.  

enqəbəli engəbəli. töbəli. təpəli. tuppurlu. duppurlu.  

enqəbəlik  engəbəlik. oyman.  

enqəbəsiz  əngəbəsiz. dolanbacsız. düz.  

enqəçləmək  arqaclamaq. atqılamaq. sarmaq.  

enqəq  engək. əngək. ( < yengək). 1. eng. əngək. çənə. çənə 

gəmiyi. 1. ağzın iki çanağının birbirinə yenən qoğuşan 

yer. 1. ləçək, börk bağlamaq sapı.  

enqəl  engəl. yengəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. çəngəl. kəngəl. 

qanqal. çanğal. qaramıq. qaramuq. qaramıq. qaramuq. 

önlək. maniə. - nərsənin axmaması üçün, önünə, yanına 

qoyulan önlək, engəl, maniə: qalavat.  

enqəl  engəl. yengəl. yengə. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. çəngəl. 

kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. büklüm. burqu. 
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qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

enqələq  engələk. - engələk, əngəlli yer: engərə.  

enqəmə  engəmə.engələmə. indirmə. indirmə. azaltma. 

kəmətmə. kəmitmə. tənqis.  

enqən  engən. 1. dişi dəvə. 1. çox.  

enqən engən. ingən. körpə. görpə. yeni göz açmış.  

enqər  engər.meşə saqqızı.  

enqərə  engərə. engələk, əngəlli yer.  

enqərə  engərə. engələk. əngəlli yer.  

enqərək  engərək.əfi'.  

enqəş  engəş. 1. amaclıq. nişan yeri. 1. engisi. örtük.  

enqəymək engəymək. əğilimək.  

enqi  engi. engil. əğilim. istək. meyil.  

enqic  eniş. eniş - enqic.  

enqiəmək  engiəmək. hünkür hünkür ağlamaq.  

enqiq  engik.işdən gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. qaba, 

iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. ərik. əzik. 

alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 
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düşmüş.  

- qalxıq engik: çıxıq çuxuq. eniş çıxış eniş yoxuş. dalqa. 

enqil  engil. əngəl. yüngül. kəvik. gəvik. kavuq > xəfif. savuq (> 

səbok (fars)) boş.  

- ürək engili: ürək əngəli: ürək kırizi: qəlbin yüngül səhdəsi. 

ənfirəktüs.  

- anğıl engil: ağır yüngül. ifrat təfrit. qasıq qısıq. aşırı yasırı. 

doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

enqil  engil.1. əngül. gəvşək. təmbəl. 1. qısqa. qısaq. müxəffəf. 

- bu sözün engili. - səkiz" səggizin engilidi.  

enqilliq  engillik. engisəmə. yeğnisəmə. yengisəmə. kəmçilik. 

susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. boşluq. ağırlıq. 

ərinlik. yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. bıraxmalıq. 

ehmal.  

enqilmək  enğilmək. enmək. 1. əğilmək. 1. güdmək. yollanmaq. 

hayan endi. 1. ilqarmaq. atılmaq. düşman üzərinə endi. 1. 

engmək. engilmək. əğilmək. enmək. ənmək. 1. gedmək. 

- o hayana engidi.  
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enqilmək engilmək. vaz keçmək. var keçmək. baz keçmək. 

yanqılmaq. genilmək.  

enqin  engin. əngin. 1. aşqın. ağqın. oğqun. - aşqın topraq: axıp 

enən, oğqun topraq. 1. geniş. dərin. tərinğ. hər nərsənin 

dərini, çoxu. 1. usun. uzun. uzman. dərin. əngin. 

dənəyimli. 1. açıq. gen. ayağça. aşağ. alt. 1. dəniz açığı. 

orta. ulu orta.  

enqin  engin. ingin. 1. dumağı. zükam. nəzlə. iç orqanların sıvı, 

su salması. - göğüs dumağı. - bağırsaq dumağı. - burun 

dumağı. 1. çuxur. alçaq. alşaq. çevrəyə görə aşağda 

olan. münhət. 1.çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. 

sonsuz. ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. 

çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. 

bağsız. alarqa ( < al: böyük). ğeyri məhdud. 1.geniş. bollu. 

bol. çox. qarqın. çoxlu. böyüklü. böyük. dərin. fərax. 

vəsi'.1. genişcə. çox geniş. ucsuz bucaqsız. göz 

alabildiyiə. 1. açıq. azad. bağsız. 1. açıq, azad dəniz. 

umman. uqyanus. 1. düşü. düşür. yazı. tale'. şans. 

nəgələ. 1. ucuz. az dəğərli. alçaq. əlsiz. sökük. yarıq. 

yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. 
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açılaz. aciz. gücsüz. zəif. 1. ittifaq. 1. ayağca. aşağ. alt. 

1.alarqa ( < al: böyük). açıx dəniz. uqyanus. 1.alçaq. - 

engin ürək: alçaq ürək. comət. firutən. 1.bayağı. düşük. 

- engin ürək: ürəyi alçaq. alçaq könül. comət. yenğ. yenik. 

firutən.  

enqin engin. dəniz açığı.  

enqinar  enginar. bir bitgi adı. artişo.  

enqinər enginər. bir bitgi. artichaut (fırans).  

enqinli  enginli.inginli. düşülü. düşürlü. yazılı. uğurlu. şanslı. 

nəgələli. tale'li.  

enqinlik  enginlik. 1. yenginlik. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. 

dönəlmə. çönəlmə. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. 

çökmə. çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. 

düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. 

dalqanma. dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 1. inginlik. çoxluq. gürlük. 

gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. 

açığlıq. tapsalıq. 1. genişlik. bolluq. çoxluq. böyüklük. 

dərinlik. fəraxlıq. vəsi'lik. 1. ucsuz bucaqsızlıq. çəksizlik. 

hədsizllik. 1. düşürlülük. yazılılıq. uğurluq. şanslılıq. 
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xoşbəxlik.1. düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. 

çürüklük. gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. 

gücsüzlük. əziklik. alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

muqavimətsizlik.  

enqinliq enginlik. tərənlik. dərinlik. genişlik.  

enqinmək  enginmək. çürümək. alçalmaq. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşmək.  

enqintmə  engintmə.işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 

alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşürmə.  

enqir  engir. axşam. ağıb yatış çağı. amır. əmir. imir. alatoran. 

alaca qaranlıq. - engir girgən: axşam düşən.  

enqir  engir. imir. alatoran.  

- engir ala: axşam vaxtı. 

enqir  engir. yengir. 1.son. axır. 1.geri. sırt. dalı. 

enqirəq  engirək. yanğıraq. yanaq. qıra. qıraq. yaxa. qıran > 

kəran. kəranə. qırnaq. nərsənin boyu. 

enqirətmək  engirətmək. alta qoymaq. gizləmək. batırmək. yaşırmaq.  

enqiriq engirik. 1. üfüq. 1. axşam. - enqriq yarıq: axşam qızıllığı.  
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enqisəmə  engisəmə. engillik. yeğnisəmə. yengisəmə. kəmçilik. 

susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. boşluq. ağırlıq. 

ərinlik. yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. bıraxmalıq. 

ehmal.  

enqisəmək  engisəmək. yengisəmək. yeğnisəmək. yüngül tutmaq. 

azımsımaq. saymamaq. önəmsəməmək. dəğər, önəm 

verməmək. əhəmiyyət verməmək. aldırmamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq. kiçimsəmək. xəfifsəmək. 

ağırsamamaq.  

enqisəyiş  engisəyiş. yengisəyiş. yeğnisəyiş. yersəyiş. yüngülsəyiş. 

kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. 

düşürsəyiş. kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. 

yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. 

xəfifsəyiş.  

enqisi  engisi. engəş. örtük.  

enqiş  engiş. naqis.  

enqiş  engiş. yengiş. yönəş. yön. yoluq. yolaq. yolac. yolaş. 

yolanc. doğruq. duruş. duruc. durum.  

enqiş engiş. meyl.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

enqiştirmək  engiştirmək. yengiştirmək. yeğnitmək. yüngülləşdirmək. 

kiçiştirmək. kiçimlətmək. kiçiklətmək. dəğər, önəm 

verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. 

xəfiflətmək. xəfifləşdirmək.  

enqit  engit. eniş. yamac. əğim.  

enqıtmaq  enğıtmaq anğıtmaq. şaşırtmaq. anğıtmaq.  

enqitmək  engitmək. yengitmək. indirmək. endirmək. yermək. 

alçatmaq. oğmaq. oğutmaq. təhqirləmək. - siz məni 

endirirsiz.  

enqiz  engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. 

ingiziş. eniş. iniş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. 1. eniləyiş. 

geriləyiş. 1. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. 

yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. 

çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. 

düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. 

dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. 

sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. 

pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. 

altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. 

məğlubluq. şikəst. həzimət. 1.tükənmə. dinmə. sönmə. 1. 
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yaxın arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın 

biri. 1. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. 

qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

enqizər  engizər. enmiş. (< enmə). qarqış, ilənmə sözü. batmış. 

yox olsı. - engizərin biri.  

enqiziş  engiziş. yengiziş. engiz. yengiz. əngiz. əngiziş. ingiz. 

ingiziş. eniş. iniş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. 1. eniləyiş. 

geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. yıxılma. 

şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın arxadaş, dos. 

canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. yumşaq. həlim. 

ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. 

xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. əğikboyun. 

boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. 

izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. tabe'.  

enqqə  barış.  

enqqələ  çox. neçə bağ. bir dəssə. büküt. bir taya.  

enqqətmək  enggətmək. baxmaq. görmək. səritmək.  
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enqqiş  inilti.  

enqli  ( < > rəngli). rəhli. bənizli. üzlü. buğda enqli: buğda 

bənizli.  

enqli  enğli. ənğli. enli. ənlik kirşanlı. bənizli. boyalı. rəhli. 

enqliş  asqınlıq. yasqınlıq. yenqliş. çinqlu. yinqlu. enqilqənlik. 

məğlubiyət.  

enqmək  engmək. engrək. enirmək.  

enqsəmək  1. çinqsəmək. enğrəmək. anğırmaq. çığırmaq. ğığırmaq. 

1. axmaq. tökülmək. çəkilmək.  

enqsərmək  əğilmək. əksilmək. pozulmaq. yıxılmaq.  

enqsi  qapı pərdəsi.  

enqsimək  engsimək. 1. çox istəmək. 1. anıtlamaq. anmaq. 

xatırlamaq.  

enqsürmək  yenğşürmək. endərmək. tökmək.  

enqşər enğşər. enşər. nəşr. enləşmə. böyümə.  

enqştirmək  engiştirmək. yeğnitmək. yengiştirmək. yüngülləşdirmək. 

kiçiştirmək. kiçimlətmək. kiçiklətmək. dəğər, önəm 

verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. 

xəfiflətmək. xəfifləşdirmək.  

enqtərmək  endərmək. əymək. tökmək. boşaltmaq.  
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enqu yanqu  şaşırmış. heyrandıq.  

enqürüş  engürüş.atamanların " macar" lara verdikləri ad.  

enqüt  enküt. anqut. ənkit. ənküt. anlağdan qıt. anlamaz. 

qanmaz. axmaq.  

enləq enlək. ənlək. 1. enli. eninə. endəkəy. boşuna. sərbəstcə. 

ərkin. ərkincə. ərkənə. özgürünə. azad. 1. sıxıntısız. 

düşüncəsiz. 1. ənnənməyə, öğünməyə qonu olan. ödül 

qonusu. fəxri.  

enləm  ənləm. 1. ən. en. genişlik. ərz. 1. münhəni.  

enləmək  açmaq. içaçlamaq. təfsir edmək. təşrih edmək.  

enləmək  açmaq. qırış qatlaqların aparmaq. ütüləmək. safatmaq.  

enləməsinə  genğinə. geninə. enin.  

enlənmək  bax > enləşmək.  

enləşmə  nəşr. enşər. enğşər. böyümə.  

enləşmək  enlənmək. enliləşmək. genişlənmək. eni artmaq.  

enli  1. çovlı. kəsəlli. 1. enli. eninə. boşuna. sərbəstcə. ərkin. 

ərkən. ərkincə. özgürünə. azad. 1. ənli yetiz. eninə geniş 

olan. geniş. anğıl. yatız. gen. açıq. açıla. 1. təxdə. yalıt. 

bütün olan nərsə.  
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enli  enil. 1.geniş. açıq. güşad. 1. enğli. ənğli. ənlik kirşanlı. 

bənizli. boyalı. rəhli. 1. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. 

qaqal. qalın. yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. 

iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. 

əriz. vəsi'. yayqın. geniş. açıq. - enli bağ: bağıldaq. 

- ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, dələm, qələm: 

qama. çapa. qəmə.  

- başı enli mıx: gül çivi. iğ. iğdə.  

- enli qurşaq: qapsıq. qasqı. qasıq.  

- yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən 

enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər: qaldaban < çaldaban 

> qəltəban (fars). 

enlicə  ənlicə. olduqca enli.  

enliq enlik. inqil. inqilik. allıq. qırmız. allıq. ruj. - enlik upa: ənlik 

kirşan. bəzək düzək örünlərin adı. qozmatiq.  

enliləşmək  enləşmək. genişləmək. 

enlilik  bolluq. bərəkət. genlik.  

enlin  ənlin. özsevər. xudpəsəd.  
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enmə  inmə. eniş. 1. endirilmə. indirilmə. endirilmə. inmədilmə. 

qondurulma. nazil oldurulma. 1. endirilmə. indirilmə. 

qonma. nazil olma. 1.düşmə. nizul.1.aşağlama. 

aşağlayış. düşgü. azalma. azalış. azalım. 1. düşüş. 

düşmə. çəkiş. cəzr. (gəlged. cəzri mədd). 1.(bir soydan) 

gəlmə. törəmə. yetişmə. 1. fələc.  

- dağdan enmə: dağ adamı: dağ azısı, ayısı: görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

gobud.  

- dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək.  

enmə  inmə. ilmə. düşmə. - atdan ilmə.  

enmək  (e < > e < > ə ) inmək. ənmək. 1. ılmaq. ilmək inmək. 

düşmək. axmaq. düşmək. şütmək < metatez > tüşmək. - qar 

inir: düşür. - axşam üzü dağdan aşdıq. 1. savılmaq. 

savulmaq. yaşmaq. yatmaq. keçmək. 1. quşun aşağı 

inməsi - çoqmaq. çuqmaq. çökmək. qonmaq. süzülüp 

enmək. 1. burmaq. iğdişləmək. ucuzlamaq. boşalmaq. 

düşmək. - süzülüb enmək: çuqmaq. çoqmaq. çaqmaq. 

qonmaq. 1. astın gəlmək. enilmək. sınmaq. yenmək: 

bastamaq. alçalmaq. inqəmək: əğilmək. dinmək. yatmaq. 
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yavaşlamaq. ağırlanmaq. 1. belindən enmək. gəlmək. 

düşmək. 1. ayrılmaq. azalmaq. düşmək. qaplamaq. 

yerləşmək. 1. enişgələmək. çökmək. soruqmaq. düşmək. 

azalmaq.  

enmək  yenmək 1. gəlmək. düşmək. çatmaq. - onlardan, sav 

xəbər enməmiş hələ. 1. gedmək. varmaq. dəğmək. - yol 

üstü, bir yeməkliyə endik (yeməkxana. resturan). 1. yerə 

basmaq, basramaq. - arabadan enərkən yıçıldı. 1. bir 

nərsənin çoxluğu, yüksəkliyi, şişginliyi, qabarmanı, 

düzəyi, səviyyəsi, say sanı azalmaq, alçalmaq, 

gerinmək, gerilmək, basılmaq, təpinmək, kəmilmək, 

kəminmək. 1. yıxılmaq. dağılmaq. çökmək. - göy başıva 

enəsi. - bu şehdən duvar enəcək. 1. qaplamaq. 

qapamaq. bürümək. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

basmaq. basramaq. - çən endi. - qaranlıq enmişidi, qurd 

payın yenmişidi. 1. məfluc, fələc, paraliz olmaq. - beldən 

enən qıçdan olar. - sağ əli enmiş. 1. çırpmaq. saldırmaq. 

vurmaq. - sallan yumruqlar, gah ayağına, gah başına enirdi. - 

toxunaqlı yamanları, düz üzünün ortasına endirdi. 1. 

qonaqlamaq. qonmaq. otraqlamaq. yerləşmək. - yersiz 
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ensə, yerli qaçar. - hər nəyi yerinə enin. (qoyun). - hançı yerə 

endiz. - endiyimiz yer, bir parıya dəğməz. 1. çıxmaq. - üz 

versən başıva enər. 1. olmaq. üz vermək. vaqe' olmaq. 

viqu' tapmaq. - orda nə enmişdi ki böylə el yığışmışdı. 1. 

uzamaq. uzanmaq. ulamaq. ulaşmaq. - üzümlük çox 

aşağıya dək enir. - bu yol kəndin ortasına enir. - bunun etgisi 

sizə enəcək (toxunacaq). 1.gəlmək. ulaşmaq. varmaq. 

uğramaq. 1.nazil olmaq. 1.qonmaq. düşmək. - yol 

qırağında düşdük. - bir minəkdən enmək, sökülmək, 

yayalanmaq, piyada olmaq: düşmək.  

- gün ənmək: gün enimək: gün dinlənmək. gün dinənmək. 

gün aşmaq. gün uçmaq. gün uçunmaq. gün gümünmək. 

gömünmək. gün batınmaq. gün batmaq.  

- dərinliyə enmək: batmaq. basılmaq. gömülmək. cummaq. 

dalmaq. - o keçən günlərə gömüldük. - anılara gömülmüş, 

yol alıdı getdi.  

- göydən sələylə enmək: göydən düşmək: 1. bəklənmədik, 

gözlənmədik yerdən gəlmək, çatmaq. yox yerdən tapılmaq. 1. 

çox önəmli, dəğərli, şişgin görsətmək. 

- aşağı enmək: çökmək.  

- gözə qara su enmək. 
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- könülə enmək, düşmək: yazıqlanmaq. təəssüf edmək. 

- gün anaya enmək: gün anasına qavuşmaq. gün anaya 

qavuşmaq. gün batmaq, uçmaq, yaşmaq.  

- ipsiz quyuya enmək: görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək.  

enməqəli enməkəli. yatalaq. kötürüm. düşük. fələc.  

enməli  yenməli. yenik. enik məfluc. paraliz. fələc oluş. məfluc. - 

beldən enik qıçdan olar. - qoldan enik.  

enməzlik  yanmazlıq. şükürsüzlü. naşükürlük.  

enmiş  1. engizər (< enmə). qarqış, ilənmə sözü. batmış. yox 

olsı. - engizərin biri. 1. eniqmiş. endirilmiş. enik. inik. 

düşük. salıq. sallaq. qoyuq. örtü. örtük. qapanca. 

örtülmüş. örtükmüş. çəkik. çəkilmiş. çəkikmiş. - enik 

pərdələrdən, yarım ışıq çalırdı.  

enmiyən  qacı baş. qacar baş. qaçar baş. sarsılmayan. 

gəvşəməyən.  

ennə  ənnə. nənə. anna. 

enniş  yapıt. ensizcə bölük parça. eniş.  

ensə  ənsə. ənğsə. enğsə. başaltı.  

- ənsə yapmaq: boynun yoğunlatmaq. işsiz gücsüz, dinc 

yaşamaq. - ənsəsi qalın: boynu yoğun. - ənsəsində boza 
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pişirmək: çox sıxışdırmaq. - ənsəsinə minmək: bir işi 

qılmağa gücləmək. darıtmaq. - ənsəsinə yapışmaq: yaxalayıb 

bıraxmamaq. 

ensə  ənsə. yensə. insə. başdan enən, arxa bölüm.  

ensələmək  ənsələmək. ənğsələmək. ənğsələmək. yaxalamaq. 

tutmaq. ələ keçirmək.  

ensəliq ensəlik. arxalıq.  

ensəmək  ılsamaq. ilsəmək. enmək istəmək.  

ensir  ensirik. iysir. iysər. iri, böyük çivi mıx.  

ensiriq  ensirik. iysir. iysər. ensir. iri, böyük çivi mıx.  

ensiz  dar. sıx.  

ensizlik  darlıq.  

enşər  enğşər. nəşr. enləşmə. böyümə.  

entay enday. enli. geniş. açıq. - enday ayant: geniş meydan.  

enteciq entecik. indicə.  

enteq entek. hələ. hənuz.  

entə endə. burda.  

entəq  endək. kəm. az. güdə. qısa. muxtəsər.  

entəq endək. 1. bax > entək. 1. birğına azacıq. biraz. 1. tavan. 

alt. (# andağ: bir nəsnənin üst yanı. yuxarı. dam).  
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entəmək  əntəmək. əxtələmək. iğdişləmək.  

entəmək  yentəmək. kəmsitmə. kiçiltmə. alçaltma. əzmə. əzikləmə. 

düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. 

qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. 

korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül savırma, ələmə. 

izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

entər  endər. endir. sıx. - endər endər: endir endir: sıx sıx.  

entər endər. əndər. az. nadir. özdən. seyrək. əşsiz. mində bir.  

entərmək endərmək. bax > endirmək.  

entəş endəş. himdəş. imdəş. bir damğası nişanı olanlar.  

enti  endi. - günendi: gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. 

günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

enti endi. endin ( < enmək). qat. qulluq. hizur. nəzd. - xan 

endidə: xan endində: qulluğunda. 1. indi: bu an. 1. indi. 

şimdi. artıq.  

- endiqə dəri: şimdiyə qədər.  

entib endib. alçaq. qanmaz. anlamaz. dərksiz.  

entiq  endik. ( > əndək). 1. az. qədri (ərəb). < qıtrı. qırtı. qırıq. 1. 

qılıq. qιymιl. iş. yol. çəm. qιmιldι. 1. uluş. fe'l. 1. yerik. 
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enik. endik. yenik. alışqanlıq. adət. meyl. könülküş. 

köniqu. bağlı. qomarlıq. istək. xuy. 1. aracık. andağ. 

entəcək. azacıq. bir salımcıq. 1. əndik. qanmaz. 

anlamaz. şaşqın. gic. - əndik ər: budala adam. - əndik uma, 

evlini ağırlar: səfeh qonaq, ev yiyəsinə buyur diyər, tarif elər.  

entiq  endik. > əndək(< enik: aşağ. düşük). 1. az. bir cıbbış. çox 

az, seyrək. 1.endiş. endikləmə. istidlal. 1.bəllik. nişana. 

entiq  endik. yendik. 1. buyurq. iradə. carbulcar. tələb. bulqa. 

bulqama. ayas. arzu. əriz. əriş. arzuman. arzı. özləm. 

iştiyaq. amac. iməc. umac ( < ummaq). bəllik. oxluq. 

əsmə. əsi. dilək. izələk. gözələk. hədəf. məqsəd. ərək. 

nişan. mənzur. axın. amac. iməc. qəsd. dilvas. dilək. 

ümid. arman. qaruq. murad. məqsud. çək. qanıl. yasa. 

təmənna. yaysa. qolax. yaxarış. yalvarış. istək. ərgi. irca'. 

1. əlamət. arm. bəlgi. endik. nişan. bəlirti. çaqma. 

çaqmaca. işarə.bəlirti. im. iz. im. iz. əsər. yansı. yanıs. 

simgə. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. qantıq. kantıq. 

iz. im. um. imarə. bəlgilik. bilgilik. izək. izdək. izlək. ayıt. 

bəllik. işarət. əsər. endik. nişan. bəlgi. bəllik. endik. 
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nişana. taxım. endik. nişan. sınırlada qoyulan nişan. 

yora. yorma.  

entiq entik. güclük. uğursuzluq. yıxılmaq. düşük.  

entiqən endikən. yenikən. yerikən. enikən. 1. düpdüz. yılmanaq. 

təptəkiz. 1. düzgün. düz. düzənli.  

entiqənləmək endiqənləmək. saflamaq. düzləmək.  

entiqi endiqi. indiki. şimtiki.  

entiqin endiqin. enən. yeni. təzə.  

entiqləc  endikləc. göstərən. göstərici. 1. əndikator. şaxis. 1. işarə 

edən.  

entiqləmə  endikləmə. endik. endiş. 1.işarə 1.istidlal.  

entiqləmək  endikləmək. işarə edmək.  

entiqləmək endikləmək. öyrəşmək. düzləmək.  

entilətə endilədə. yaxınlarda.  

- endilədə anqa tübəmədim: yaxınlarda ona rastlamadım.  

entiməc  iç içə keçmə. kənətlənmə kənətləniş. kənətlənti. 

kilitlənmə. kilitləniş. kilitlənti.  

entin endin. endi ( < enmək). qat. qulluq. hizur. nəzd. - xan 

endidə: xan endində: qulluğunda.  

entinə endinə. ordan. beləliklə.  
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entinqi endinki. adətən.  

entintə endində. varında. varıda (v < > b ) barıda. barında. 

qatında. qulluğunda. hizurunda. nəzdində.  

entir  endir. endər. sıx. - endir endir: endər endər: sıx sıx.  

entirç  endirç. yeraltı. patval. kəvət. zerzəmi.  

entirə  endirə. atmaca. sataşma. mətələk.  

entirə endirə. 1. kefli. 1. sərpik. dağınıq. şaşqın.  

entirəmə  endirəmə. bax > endirətiş.  

entirəmək endirəmək. 1. əsmək: çalmaq. yel çalır. titrəmək. 

dəbəşmək. silkəlmək. irğıldamaq. qımıldamaq. 1. 

şaşmaq. çaşmaq. - endirib qalmaq: çaşıb qalmaq. 1. 

gəvşəmək. açılmaq. keflənmək.- arağ içib endirib.  

entirən  endirən. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır 

(basılır).  

entirən endirən. salur. qılıncçı. qılışçı. vuran. çalan.  

entirəti  endirəti. bax > endirətiş.  

entirətiş  endirətiş. endirəmə. endirəti. sarqınma. sarqınış. 

sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. 

sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. ürpərmə. 
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ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. 

yırğaltı. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. təkan.  

entirəviq endirəvik. yendirəvik. əndirəvik. endirəli. titrək. sarqaq. 

sallaq. endirəvik səslə: titrək səs.  

entiriq  endirik. daban. dayat. dayaq. söyəş. söykəş. kök. 

istinad. sənəd.  

- endiriklə danış. - endirik göstərmək: - pozuq endirik: boş 

endirik: köksüz sənəd.  

entiriqli  endirikli. köklü. dabanlı. dayatlı. dayaqlı. söyəşli. 

söykəşli. istinadlı. sənədli. müstənəd. - endirikli söz: 

müstənəd söz. - endirikli söyəş, söykəş: müstənəd isbat. - 

endirikli filim: müstənəd filim. - endirikli bitik: müstənəd 

kitab. 

entiriqsiz  endiriksiz. köksüz. dabansız. söyəşsiz. söykəşsiz. 

dayatsız. dayaqsız. istinadsız. sənədsiz.  

- endiriksiz danışma: sənədsiz sözləmə. - endiriksiz 

göstəri: sənədsiz göstəri, numayiş.  

entirilmə  endirilmə. indirilmə. enmə. inmə. qonma. nazil olma.  

entirilmətən  endirilmədən. - endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz 

olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3976 

entirilmiş  endirilmiş. enmiş. eniqmiş. enik. inik. düşük. salıq. 

sallaq. qoyuq. örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. örtükmüş. 

çəkik. çəkilmiş. çəkikmiş. - enik pərdələrdən, yarım ışıq 

çalırdı.  

entirim  endirim. bax > endiriş.  

entirimli  endirimli. bax > endirişli. 

entiriş  endiriş. endirim. endirit. indirim. indiriş. indirit. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. əsgitim. 

əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. 

kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif. nizul.  

entirişli  endirişli. endirimli. endiritli. indirimli. indirişli. indiritli. 

düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. 

düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. 

azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

entirit  endirit. bax > endiriş.  
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entiritiş  endiritiş. endiritmə. yüklətmə. yüklətiş. arxalatma. 

arxalatış. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. 

yassatma. yassatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. 

bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. 

söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yükləmə. dabanlatma. 

dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

entiritli  endiritli. endirimli. endirişli. indirimli. indirişli. indiritli. 

düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. 

düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. 

azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

entiritmə  endiritmə. endiritiş. yüklətmə. yüklətiş. arxalatma. 

arxalatış. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. 

yassatma. yassatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. 

bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. 
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söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. 

sənədlətmə. sənədlətiş. yükləmə. dabanlatma. 

dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

entirqə  endirgə. tənzil.  

entirmə  endirmə. indirmə. 1.düşürmə. salma. 1.kiçiltmə. 

alçaltma. düşürmə. - endirib qaldırma aracı: tikmə. dikmə. 

tikmət. dikmət. 1. qondurma. nazil edmə. 

entirmə endirmə. 1. azaqlaq. azatma. düşürmə. təqlil. tənzil. 

tənqis. 1. əğmə. çarpıtma. meyillədirmə.  

entirmək  endirmək <> indirmək. yendirmək. ( # mindirmək. 

bindirmək). 1. yeritmək. doğurtmaq. axıtmaq. yapmaq. 

uyqutmaq. qulutmaq. qılmaq. görmək. icra edmək. 1. 

yeritmək. devirmək. aşağı almaq. qondurmaq. düşürmək. 

1. kavamaq. qazmaq. qazımaq. 1. qondurtmaq. 

düşürmək. 1. açmaq. - arabanın matorun endirmişlər. 1. 

aşağlatmaq. - nə xanlar endirmiş qoca kərvan. 1. azaltmaq. 

ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. 

kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. 
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ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu 

ölçünü endirin. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən 

basalır (basılır). - ona qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən 

ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz. 1. salmaq. çalmaq. 

çarpmaq. vurmaq. sallamaq. - yumrağın üzünə endirdi. - 

səpici (aşçı: dəriçi. dəbbağ). sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. 

- yerdən göydən topar daşar endirildi. 1. yerlətmək. 

yerləşdirmək. qondurmaq. - obalar ovaya endilər. - ağları 

alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin. 1. bir yerə, 

duruma çıxartmaq, qalxıtmaq, düşürmək, yer aldırmaq, 

yedirmək. - sütlə endir, sümüklə çıxart. - sıraya endirmək. 1. 

bir yerdən, durumdan düşürmək, salmaq. mindirilmiş, 

yüklənmiş, qoşulmuş bir, neçə nərsəni, birbirindən 

ayırmaq, düşürmək. - on kişi işdən endirildi. - borcdan 

endirilmək: daha ödəvi nərsə qalmamaq. - arabanın matorun 

endirmişlər. - dondan endirmək: üzdən aparmaq. - gözdən 

endirmə məni. - içgi başına enməmiş hələ. - acılar üzgülər 

könlünə enmiş eniqmiş. 1. birdən bastırmaq, saldırmaq. - 

gün batmadan, qorxunc olaylar endirildi. - yola çıxdıq, yağmır 

endiridi. 1. düşürmək. salmaq. 1. pozmaq. qırmaq. 
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yıxmaq. xərablamaq. bu kəsəl, dincliyimi endirdi. - savaş, 

düzəltməz, endirir. - pəncərəni daşlayıb, camları 

endirdi. 1. qınamaq. ilişdirmək. - o hələ uşaqdır, deyişinə 

(deyişini) endirməyin. 1. alçatmaq. engitmək. yengitmək. 

yermək. oğmaq. oğutmaq. təhqirləmək. - siz məni 

endirirsiz. 1. sürmək. sürtmək. sulamaq. çulqamaq. 

qaplatmaq. - altın gümüş suyuna endirilmiş qablar. 1. 

aşındırmaq. öğrətmək. - onun dar qafasına, böylə sorular 

endirələməz. 1. utturmaq. utturtmaq. yutturmaq. 

yutturtmaq. yedirtmək. aldırtmaq. qəbullatmaq. - tam 

buyrularızı ona endirdik. 1. yenmək. yemək. sindirmək. 

sındırmaq. götürmək. qəbullamaq. - onun sözlərin 

endirəmmirəm. - indilik bunu endirin. 1. darıtmaq. sıxmaq. 

sıxışdırmaq. üzmək. qırmaq. çürütmək. - sevgi acısı sizi 

çox endirdi. 1. arığlatmaq. əritmək. incəltmək. 

zayıflətmək. - aclıq onu çox endirmiş. - bala bala endirib 

yoxa çıxacaq. 1. qazanmaq. əldə edmək. - asqı 

endirmək: midal qazanmaq. - endirməyin bilməyən, 

qaldırmağın nə bilir.  

- örtüyü, qapağı endirmək: bağlamaq. qapatmaq.  
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- birin birinə endirmək, saldırmaq: 1. qatmaq. artırmaq. 

qarışdırmaq. - qonuq qonşunu birbirinə endirməyin. 1. 

uyutmaq. yatırmaq. tətbiq ettirmək. - boyanı parçaya 

endirməkdən sonra.  

- asqı endirmək: midal qazanmaq. 1.dayatmaq. istinad 

edmək. sənədləmək. - sözüzü nəyə endirisiz.  

- könül endirmək: keçinmək. durumuna uyqun düşməyən bir 

nəyə ürək vermək. 1.nizul edmək. 

entirmək  endirmək. ağtırmaq. qoymaq. tökmaq.  

entirmək  endirmək. indirmək. 1. əndürmək. yendirmək. əndər 

döndərmək. axdarışmaq. 1. bükürmək. düşürmək. 

salmaq. yenğşürmək. enqsürmək. tökmək. - təğirin bükür: 

düşür. - təxdən bükürən: salan. buqurmaq. ıldurmaq. - 

ağdıran kimdür, endirən kim. 1. qırdırmaq. düşürmək. - 

qiymətləri qırdırdılar. 1. düşürmək. saldırmaq. aşağı 

düşmək. yendirmək. yenmək. yenğmək. utmaq. 

qazanmaq. oyunda. qələbə çalmaq. səqt edmək. 

qısdırmaq. qısmaq. yatırmaq. - qulaqların qısdı.  

- yelkən endirmək: yavaşlamaq.  
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- yelkənləri suya endirmək: yenilmək. sınmaq. vaz geçmək. 

təslim olmaq.  

entiş  endiş. endik. endikləmə. istidlal.  

entişə  endişə. əndişə. endişin. endüş. endüşün. endüşüncə. 

düşüncə. anğaşa. anğaş. 1.qayğı. qayğaşa. üzüntü. 

qussə. qəm. acı. tasa. 1. quşqu. qurqu. quruntu. işgil. 

şübhə. vəsvəsə. vəhm. 1. qorxu. ürkü. dehşət.  

- görüş duyuş: nəzər zehniyyət.  

entişəli  endişəli. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. 

düşüncəli. anğaşalı. anğaşlı. 1.qayğılı. qayğaşalı. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

entişər  intişar. nəşr. enşər. enğşər. enləşmə. böyümə.  

entişəsiz  endişəsiz. endişinsiz. endüşsüz. endüşünsüz. 

endüşüncəsiz. düşüncəsiz. anlayışsız. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 
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keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz.  

entişin  endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə. 

anğaşa. anğaş. 1.qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. 

acı. tasa. 1.quşqu. qurqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. 

vəhm. 1. qorxu. ürkü. dehşət.  

entişinli  endişinli. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişəli. 

düşüncəli. anğaşalı. anğaşlı. 1.qayğılı. qayğaşalı. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

entişinmək  endişinmək. endüşünmək. düşnüqmək. düşünmək. 

anğaşmaq. qurqunmaq. quşqunmaq.  

entişinsiz  endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. 

endüşüncəsiz. düşüncəsiz. anlayışsız. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz.  
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entişmək  endişmək. endişinmək. endüşünmək. anğaşmaq. 

düşünmək. düşnüqmək. qurqunmaq. quşqunmaq.  

entitə endidə. indidə. şimdilərdə. artıq. bir daxi.  

- endidən arı: bundan sonra.  

entiz  endiz. yendiz. indiz > hənuz. 1. (olumlu cümlədə). az öncə. 

daha indi. indicə. elə indi. taza <> yaza. yeni. - hənuz 

gəldim. - eşikdən hənuz dönmüşdü. 1. (olumsuz cümlədə). 

daha. hələ. - hənuz gəlmədi. - hənuz təprəşmədən.  

entriqaçı  ayrıçı. fəsat çıxaran. ara pozan. ayrılıqçı. nifaq soxan.  

entüş  endüş. anğaşa. anğaş. endüş. endüşün. endüşüncə. 

endişin. endişə. düşüncə. 1.qayğı. qayğaşa. üzüntü. 

qussə. qəm. acı. tasa. 1.quşqu. qurqu. quruntu. işgil. 

şübhə. vəsvəsə. vəhm. 1. qorxu. ürkü. dehşət.  

entüşlü  endüşlü. endüşünlü. endüşüncəli. endişinli. endişəli. 

düşüncəli. anğaşalı. anğaşlı. 1.qayğılı. qayğaşalı. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

entüşsüz  endüşsüz. endişinsiz. endişəsiz. endüşünsüz. 

endüşüncəsiz. düşüncəsiz. anlayışsız. qapsalaq. 
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kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz.  

entüşün  endüşün. endüşüncə. endüş. endişin. endişə. düşüncə. 

anğaşa. anğaş. 1.qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. 

acı. tasa. 1. quşqu. qurqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. 

vəhm. 1. qorxu. ürkü. dehşət.  

entüşüncə  endüşüncə. endüşün. endüş. endişin. endişə. düşüncə. 

anğaşa. anğaş. 1.qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. 

acı. tasa. 1. quşqu. qurqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. 

vəhm. 1. qorxu. ürkü. dehşət. 

entüşüncəli  endüşüncəli. endüşünlü. endüşlü. endişinli. endişəli. 

düşüncəli. anğaşalı. anğaşlı. 1.qayğılı. qayğaşalı. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

entüşüncəsiz  endüşüncəsiz. endüşünsüz. düşüncəsiz. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. 
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çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz.  

entüşünlü  endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. 

düşüncəli. anğaşalı. anğaşlı. 1.qayğılı. qayğaşalı. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı. 1. quşqulu. qurqulu. 

quruntulu. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli. 1. qorxulu. 

ürkülü. dehşətli.  

entüşünmək  endüşünmək. endişinmək. endişmək. anğaşmaq. 

düşünmək. düşnüqmək. qurqunmaq. quşqunmaq.  

entüşünsüz  endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz.  

enüç  ənüç. qözə enən pərdə·.  
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enüçləmək  ənüçləmək. qözə enən pərdəyə ilac qoymaq.  

enüçlənmək  enüçlənmək. qözə pərdə enmək.  

enüq enük. enik. yabanı yılıxınların (heyvanların) yavrusu, 

balası, uşağı.  

epey  ep + ey (lap < > ep. iyi < > ey). küp. çox.  

er  ər < > ir. (iriş < > əriş < > eriş).  

er  ər. 1.ərkən. erkən. tezdən. - ər əkməyi: obaşdan yeməyi. 

obaşdanlıq. səhər yeməyi. 1.çağından qabax. - ər gec: 

enində sonunda. 1. ir. irtən. ertən. ertə. dan. qırtan. çırtan. 

yarıq. yarın. yarar. sübh. sabah. səhər.  

- er evlənən qız alır, gec evlənən, dul alır. (ər: tez).  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır.  

erat  bax > ərat.  

ercə  ertəyin. irtəyin. erkənin. tezdən.  

erəqə erəkə. bax > ərəkə. ərağa. kişilik. yekəlik taslamaq.  

erəm  ərəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. 1. ilgi. ilək. ilgə. 

ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə. 1. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. 

qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. 
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adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. 

niyyət.  

eriqmək  erikmək. ertə qalxmaq.  

eriş  keriş. kiriş. ip.  

erkən  irkən. - erkənin: irkənin.  

erqəq  - ərkək keçi: qutur qotur. 

- qızları, qadınları başdan çıxaran erkək. arvadbaz: qadın 

avçısı. qadın ovçusu. 

erqəqcə  erkəkcə. ərkəkcə. örkəkcə. öğkəkcə. öğəşcə. kişiyə, 

ərkəyə yaraşır, yaxışır kimi.  

erqəqimsi  erkəgimsi. ərkəgimsi. örkəgimsi. öğkəgimsi. ərkəksi. 

erkəksi. örkəksi. öğkəksi. ərə, ərkəyə, kişiyə oxşaşlıq, 

bənzişli, bənzərli. 

erqəqir erqəgir. cocuğun içində doğduğu torba. döl yatağı.  

erqəqlənmək  erkəklənmək. ərkəklənmək. örkəklənmək. öğkəklənmək. 

qabadayılıq, qabalıq göstərmək. kişilənmək. 

daşaqlanmaq. şişinmək. 

erqəqsi  erkəksi. ərkəksi. örkəksi. öğkəksi. öğkəgimsi. örkəgimsi. 

erkəgimsi. ərkəgimsi. ərə, ərkəyə, kişiyə oxşaşlıq, 

bənzişli, bənzərli. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

erqəquruv erqəguruv. ərkək.  

erqələtmək  nazlandırmaq. şımartmaq.  

erqən  erkən. ərkən. 1. ilərləmiş çağ, zaman. tez. - dan erkən: 

səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi gəlməmiş, çatmamış. - yola 

çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. yersiz. vaxsız. - bu görəv onun 

yaşına erkəndir. 1. çox qabaq. - erkənlərdə: çox 

qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. bolluq çağından ön, tez 

oluşan, bazara çıxan nərsə. - erkən yemiş, dəğəri dağa 

qalxmış. 1.ərkən. er. ər. tezdən. - ər əkməyi: obaşdan 

yeməyi. obaşdanlıq. səhər yeməyi. 1.evləmək çatına çatmış 

gənc. 1. qoyullan çağdan (müqərrərə vaxdan) qabax 

olunan nərsə. zudrəs. - erkən seçim. - erkən sınav: 

imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə. 1. tezdən. - 

ertə (yarın) çox tezdən, erkən: qarqa poxa qonmadan.  

- erkən yatan: axşamçı.  

- səhər erkəndən: çin, çin ertən. 

erqən  erkən. ərkən. irkən. ertə. öncə. qabaq. tez.  

erqəncə  erkəncə. irkəncə. ertəncə. irtəncə. çox tez.  
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erqənçi  erkənçi. irkənçi. ertənçi. irtənçi. 1. yarışda, yaşamda, 

nərsədə birinci sırada gələn, olan. 1. dan (səhər) tezdən 

duran.  

erqənin  erkənin. erkəncə. ertəyin. irtəyin. ercə. tezdən.  

erqənin  erkənin. irkənin. dandakin. danquni. səhər çağın. 

bamdadan.  

erqənraq  erkənraq. irikraq. tezraq. - irikraq gedməyiz, gərək (vacib) 

durur.  

erqəntən  erkəndən. irkəndən. irtəndən. ertəndən. 1.tezdən. gec 

olmadan. 1.sabahləyin. 1. yarından. 

erqərlənmək  övünmək. kəndini bəğənmək.  

erqil  ərgil. özəl. şəxsi.  

erqin erkin. davamlı. dalba dal. kəsilmədən. - irkin yağmır.  

erlən  səncab.  

erləy  həmən. çabuq.  

- erləy burlay: həməncəcik.  

- erləy oquna: həmən. çabucaq.  

ermiş  ərmiş.  

erot  1. sərxoş edən bir ot. 1. eşq.  

erşilənmək  yüz əkşitmək. üz asmaq.  
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ertaş  < ertə aşı. ağızalma. sübhanə.  

erteş  bax > artaşmaq.  

ertə  {1. < ir. irtuk. iti. dik. uca. biz. 1. < yarmaq. ağarmaq. çıxmaq. 

doğmaq. ( ötrə. ötrək. ötürülmüş. keçmiş. aşmış)}. 1. irtə. 

sonrası. ardı sırası. gələn. irəlidə gələn. - ertəsi gün: bir 

gün sonrası. sabahı. - bayram ertəsi: bayram sabahı. - bu 

günün işin ertəyə qoyma: sabaha qoyma. - bu gün 

bitirəmmədim ertəyə qaldı. - cuma ertəsi: şəmbə. - ertəsi il: 

sonrası il. 1. sabah. ertəsi. kələsi. kelev. kiyinki. - ertə aşırı 

gündü: sabah başqa gündür. - ertəcək: səhər çağı. - ertə 

gecə: sabah aqşam. - ertə ertəsi: bürügün. - ertənq gecə: 

yarın gecə. 1. erkən. ilk. - ertə danğ: danğ ertə. - ertə 

kökləm: ilk bahar. 1. aşırı. ilk. sabiq. keçmiş. ön. qabaq. 

irəli. gec. sonra. ertəsigün: yarını erkən. 1. tez. erkən. 

tezdən. 1. erkən. danla. öncə. qabaq. - ertə qalxmaq: 

erikmək. 1. yarın. sabah. 1. ir. irtuq. erkən. ertəsi. gələsi. 

gələv. kiyinki. yarın. - ertəki: yarınki. - ertədən: yarından. - 

ertəyə: yarına. 1. ərən. iləri. 
1. irtə. yeyin. tez.  

- ertdən azıq: ağız almaq. qəhvaltı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

3992 

ertə  1. arda. ard. sonra. bir çağdan həmən, elə sonra gələn 

çağ. bir sürənin, vaxdın arddan gələn çağ. (gün. həfdə, ay, 

il). 1. yarın. sabah. 1. səhər. sübh. - ertə namazı: ertənc. 

səhər namazı. - ertə aşı: ertaş: ağızalma. sübhanə. 1. ertən. 

irtən. er. ir. dan. qırtan. çırtan. yarıq. yarın. yarar. sübh. 

sabah. səhər.  

- ertə (yarın) çox tezdən, erkən: qarqa poxa qonmadan.  

- gəlinertəsi: gəlingörə. gəlin üzü. gəlin yolu. gəlinqıtı. gəlin 

gəldiyinin ertəsi günü, gəlini görmək üçün yapılan toplantı, 

yığva. 

- günertə. səhər çağı. - çin, çın ertən: səhər erkəndən. 

ertəbirigün  gələn günlərdən birində.  

ertəq ertək. ( < ötrəki ?). ertəki. hikayə. boy. nağıl.  

ertəqi ertəki. 1. keçip gedən. hikayə. boy. nağıl. - ertəki 

otarmaq: nağıl demək. - ertəkici: nağıl deyən. nağılçı. boyçu. 

1. keçmiş söz. nağıl. hikayət.  

ertələdi  qaldı. gecikdi. - yarına qaldı.  

ertələmə  1.qalma. gecinmə. tə'xir edmə. 1.yubatma. geriyə atma. 

möhlət vermə.  
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ertələmək  gecikdirmək. yubatmaq. yubat vermək. yubatı vermək. 

sallamaq. boşaltmaq. sonraya, geriyə bıraqmaq. tə'xir 

edmək. tə'xir edmək. tə'liq edmək. əl saxlamaq. 

saxlamaq. alıqoymaq. gözləmək. dayanmaq. durdurmaq. 

avutmaq. axsatmaq. - toplantıyı genə ertələdi.  

ertələmək  irtələmək. 1. sonraya buraxmaq. gələn sıraya qoymaq. 

irəlidə gələnə buraxmaq. - yemək irtələrsə bayatır. - ora 

çatınca, ertələdik. - bu gün çıxmalısın, geciksən 

ertələməlisən. 1. qarardan öncə başlamaq. 1. gecələmək. 

1. gecikdirmək. gerilətmək. 1. əsgidmək. 1. ərtələmək. 

ərkən başlamaq. 

ertələmək  köpqə sozmaq. geciktirmək.  

ertələtmək  gün atmaq. günü günə satmaq. günü günə bağışlamaq. 

sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. sonraya qoymaq.  

ertəli  ertli. iyi cins. netəli. irtəli. iradəli. tavqal. cəsur. şüca'. 

gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı.  

ertəliq ertəlik. 1. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə. 1. yarın üçün 

gərəkli nərsələr. - bu pul ertəlikdi.  

ertəmək  ərtəmək. ərsəmək. irsəmək. ərkəmək. irkəmək. böyümək.  

ertəmən  tanqertən.  
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ertən  bax > ərdən.  

ertən  irtin. erkən. irkən. 1. ertə. er. ir. dan. qırtan. çırtan. yarıq. 

yarın. yarar. sübh. sabah. səhər. 1. irtən. ertə. er. ir. dan. 

qırtan. çırtan. yarıq. yarın. yarar. sübh. sabah. səhər.1. 

gündoğar. səhər tezdən. 1. qırtan. 1. ilərləmiş çağ, 

zaman. tez. - dan erkən: səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi 

gəlməmiş, çatmamış. - yola çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. 

yersiz. vaxsız. - bu görəv onun yaşına erkəndir. 1. çox 

qabaq. - erkənlərdə: çox qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. 

bolluq çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə. - 

erkən yemiş, dəğəri dağa qalxmış. 1. qoyullan çağdan 

(müqərrərə vaxdan) qabax olunan nərsə. zudrəs. - erkən 

seçim. - erkən sınav: imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, 

həmlə.  

ertən erdən. bax > ərtən.  

ertənc  ertə namazı. səhər namazı.  

ertəncə  irtəncə. irkəncə. erkəncə. çox tez.  

ertənçi  irtənçi. irkənçi. erkənçi. 1. yarışda, yaşamda, nərsədə 

birinci sırada gələn, olan. 1. dan (səhər) tezdən duran.  
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ertəndən  irtəndən. irkəndən. erkəndən. 1. tezdən. gec olmadan. 1. 

sabahləyin. 1. yarından.  

ertənq  danertən. səhər gün çıxan.  

ertənli  sabahdan bəri.  

ertənliq ertənlik. sabah.  

ertəntə ertəndə. sabah. sabahləyin.  

ertərəq ertərək. daha ərkən. ərkəncə.  

ertəsi ökünc  sonku peşmanlıq.  

ertəsi  1.yarını. sabahı. devrisi. çevrisi. 1. sonrası. ardası. ardı. 

dalısı. 1. sabahısı. - ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı 

iplə çəkirdim: dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək. nərsənin çox 

güc, ağır gəlməsi.  

ertəsi  ertə. ir. irtuk. erkən. kələsi. kelev. kiyinki.  

ertətən ertədən. alqa. qabaqdan.  

ertətmək  ərtətmək. ərsətmək. irsətmək. ərkətmək. irkətmək. 

böyütmək.  

ertəyi  nağıl - dillər ertəyi, nağılı olmaq: çox adlanmaq, söüzü 

edilmək: dillərdə dolanmaq.  

ertəyin  irtəyin. erkənin. ercə. tezdən.  

ertir gün  biri gün.  
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ertir  sabah. - bu gün ertir: büyün sabah.  

ertirinə  səhər tezdən.  

ertləşmə  qatılaşma. qabırcaqlanma.  

ertli  1. ertəli. iyi cins. netəli. 1. ərtti. ərtilmiş, keçmiş. ötmüş. - 

ərtti ötlək: keçmiş zaman.  

erttə ertdə. ərkən. əsgi zamanda.  

- mən işi ertədən dindirdim: mən işi çoxdan açdım, həll 

etdim 

- ertdə ertdə: bir varmış bir yoxmuş.  

- ertdə gec bolsa da: nə zaman olsun.  

erttələmək ertdələmək. sabah sabah yola çıxmaq.  

erttəli ertdəli. əsgi. qədim. olmuş. hadisə. hikayə.  

erttəmlə ertdəmlə. sabahləyin.  

erttən ertdən. sabah.  

- ertdən azıq: ağızalma. qəhvaltı. 

- ertdən azıq: qəhvaltı.  

- ertdən bilə: sabahləyin.  

es  ağıl. haltır. hafıza.  

- es avuv: bayqınlıq.  

- es bolmaq: diqqət edmək. ilgilənmək.  
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- es iymək: diqqət edmək.  

- es iyib: diqqətlə. özənlə.  

- es daşlamaq: bayılmaq. kəndini itirmək.  

- esdə busda bolmaqan: ağla xiyalə gəlməyən.  

- esqə tüşmək: ağla gəlmək.  

- esi avmaq: bayılmaq.  

- esi bolğan: ağıllı.  

- esinə qəlmək: ayılmaq.  

- esinə tüşmək: ağlına gəlmək. xatırlamaq.  

- esinə tüşürmək: xatırlamaq.  

es  is. his. süs. susmanın, səssizliyin, durağın simgəsi. - es 

keçmək: üzərində durmamaq.  

esqertu eskertu. yadavarlik. yaddabarlık.  

esqərətmək esgərətmək. xatırlatmaq.  

esqərmək esgərmək. xatırlamaq.  

esqərtiv esgərtiv. xatırlatma.  

esqərtmə esgərtmə. xatirə.  

- esgərtmə daş: anıt. heykəl.  

esqu esku. eksu. köhnə.  

esli  ağıllı.  
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eslim  eşlim. buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə.  

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

ağır başlı. toplu.  

estiq  estiğ. setiğ (fars) < üstük. uc. ucalım. yüksəlim. qalxım. 

siud. zirvə. uruc nuqtəsi. təpə, dağın, böyük nərsənin ən 

yuxarsı, ən yüksək yeri, ucu. yuxar. kərəmpə. baş. təpə. 

çıxat. duruq. doruq (1. < durmaq. 1. < tuqur. toqur: düğün. 

). qullə.  

eş  eş. əş. arxadaş. cıqnaq. cınaq ( < çıq. çuq. tuq). yoldaş. 

qadın. qoşti. qoşarta. 1. iş. döğüş. savaş. cəng.  

eş 1. ''aş'' eşilməyi, açılmağı göstərir. (# aş. əş qoşluğu, 

qoşalığı, daşlaşmağı çoxalmağı göstərir).  

eşarp  yaşarp. yeşərp. (< yaşmaq: örtmək). yaşmaq. baş örtüsü.  

eşenlik  eşinmək. aşna olmaq. doslaşmaq. anğşalamaq.  

eşə eşəqəlmək eşə eşəgəlmək. yanların basa basa gəlmək (dəviyə tay). 

eşmiş.  

eşəq qömələq eşək kömələk. ağılı donbalan.  

eşəq  eşək. 1. bax > eşşək. 1. eşələk < içələk. içik. alma, heyva 

kimi yemişlərin, yeyilməyən tuxumlu, bərk iç bölümü.  
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eşəq eşək. eşşək. iri. ullağan. böyük. - eşək yalı: ullağan. iri 

zada aydılyan söz. - eşək qol: orta barmaq. 

- çöl eşşəyi: qolan. kolan. kovlan. yabanı at. qurxər.  

- eşək balası: qotuq. qoduq.  

- eşək oyunu: itişərək vuruşuraq şakalaşmaq. 

- eşək yavrusu: çaçiqay. sıpa. qoduq.  

- eşək bediş: əsgi qaraçayda adətləri bozanlara, suç 

işləyənlərə uyqulanan cəza.  

- eşək yol: cığır. patika.  

- eşək cuva: - eşək qoqqu: bir tür mantar.  

- eşək çıxana: bir tür tikən.  

- eşək gummos: iyiləşməyən habis ur. kanser.  

- eşək süt: sütləgən bitgisi.  

- eşək təgənək: bir tür tikən.  

- eşək buzqa tirəgənləy: inad edmək. inadçılıq.  

- eşəkni qulağına qopuz soxqanlay: xeyir çıxmayacaq iş.  

eşəqxiyarı  eşəkxiyarı.acı xiyar.  

eşəqqulağı  eşəkqulağı.qaraqapas bitgisi.  

eşəqliq  eşəklik.daşaqlıq. dışaqlıq. yer yetəsizlik. qabalıq. 

yönəsizlik.  
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eşəqotu  eşəkotu. qorunqa. yuvarlaq, dərin köklü, çox illik yem 

bitgisi.  

eşəqtikanı  eşəktikanı.kəngər bitgisi.  

eşələq  eşələk.eşək < içələk. içik. alma, heyva kimi yemişlərin, 

yeyilməyən tuxumlu, bərk iç bölümü.  

eşələmə  araştırma. arama.  

eşələmək  dörcələmək. aqtarmaq. sökmək. qazmaq. əlləşmək. 

quddalanmaq. kurəşirgə. kavlamaq. qazbalav.  

eşələmək  eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. 1. 

qurcalamaq. qurddalamaq. 1. təhrik edmək. 1. 

araştırmaq. çalqıştırmaq. oxunlaştırmaq. təhqiqləmək. 

tədqiqləmək.  

- nərsəni eşələyib yer açmaq: biçmək yonmaq. yontmaq. 

yontamaq. qəttələmək. kərttələmək. kərtləmək. qartlamaq. 

eşələnmək  eşənmək. eşinmək. deşələnmək. deşənmək. deşinmək. 

qurcalanmaq. qurddalanmaq.  

eşələtmək  eşətmək. eşitmək. deşələtmək. deşətmək. deşitmək. 

qurddalatmaq. qurcalatmaq.  

eşəmə  eşmə. deşmə. deşəmə. kənəmə. kənələmə. govma. 

kavma. kafma. qavma. çapma. qazma. qazı. oyma.  
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eşəmək  eşələmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. 

qurcalamaq. qurddalamaq.  

eşəmək  üşəmək. eşmək. axdarmaq.  

eşən  1. deşən. kavar. govar. qavır. qazan. qazar. qazıcı. 

oyan. oyucu. oyuc. 1. eşəyən. saplayan. taplayan. 

tavlayan. tovlayan. tapan. tavan. tovan. sapan.  

eşən  daraq. ayıran. dağıdan. yaran. açan. tırmalayan araç. inşiab. 

qol. keçi yolu. qorxuluq. daş yonma araçı.  

eşənlik  govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. qazanlıq. qazarlıq. qazıcılıq. 

oyaçılıq. oyuculuq. oyucluq. həfriyyatçılıq.  

eşənmək  eşələnmək. eşinmək. deşələnmək. deşənmək. deşinmək. 

qurcalanmaq. qurddalanmaq.  

eşətmək  eşələtmək. eşitmək. deşələtmək. deşətmək. deşitmək. 

qurddalatmaq. qurcalatmaq.  

eşəv  tarla sürərken öküzlərin bərabər bağlandığı uzun sırıq.  

eşəyən  eşən. saplayan. taplayan. tavlayan. tovlayan. tapan. 

tavan. tovan. sapan.  

eşiq  - eşiyə salmaq: dışlamaq. taşlamaq. artlamaq. arıtmaq. ixrac 

edmək. atmaq. tullamaq. qoğmaq.  
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eşiq  eşik. (eşik # içik. içil.).1. tərs. pox. qaytı. qeyti. qaqa. 

dışqı. pisgil. pəsgil. 1. aşqal. dışatım. atmalı. atılmalı. 

çürük. zibil. 1. <> açıq (# örtü. qapı). 1.ağalıq, bəylik, 

devlət qapısı. dərbar. 1. beşik. qaşqa. qaçqa. qapı 

çərçivəsinin, qoğzaq olub, çörçöpün, suyun içəri axıb, 

girməsin əngəlləyən bölük. astyana > astyan > asitan. 

ataba. 1. beşik. qaşqa. qaçqa. telli sazlarda tellərin 

oturduğu, onları uca saxlayan köprü. 1. deşik. giriş yeri. 

1. qapı. 1. böyük qapı. dərvaza. 1. ağalıq, bəylik, devlət 

qapısı. dərbar. 1. ev. saray. köşg. kövüşg. 1. dışarı. dış 

yan. 1. deşik. oyuq yer. 1. dışarı. nərsənin sınır ötəsi. 

xaric. xarici. 1. evin eşiyi. 1. dışarı. dışaran. - eşik duvar: 

dışaran duvar: ana duvar. 1.dəhliz. dalan. 1.deşik. oyuq. 

1.yeşik. yaşıq. (< yaşmaq: örtmək).bağlı. qoşu. ev 

ağrıqları, vəsayili. yük. 

- eşiyində olmaq: ayağında, astanasında olmaq.  

- eşiyə çıxmaq: saraydan eşik olan işlərlə uğraşmaq, 

görəvlənmək.  

- eşiyini aşındırmaq: çox gedib gəlmək. uğraqmaq. 

uğraqlamaq. patuqlamaq.yol edmək: bir yerə sıx sıx gedmək.  
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- eşik ağacı: qapı sürgüsü.  

- eşik daşı: qapının dışında, yaxud dalanında, oyurmaq, 

ataminmək üçü qoyulan böyük daş.  

- eşik geyimi: üzdarıq. üsdarıq. dışdon.  

- eşiyə, ayaq yoluna gedmək: oturmaq. dışqamaq. sıçmaq. 

- giriş qapısının eşik yanına vurulan, qıraqları keçəli, 

ortası pəncərəli qapı: qars qapısı. qors qapısı. 

- eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. (ürək 

ağrısı). 

- eveşik: evbark.  

- özü üçün özəl (şəxsi) ev eşik qurmaq: ev açmaq.  

- gəlin eşikdə, bəbə beşiqdə: gəlini evə gəlmədən, uşağı 

beşikdəykən yoxlayıb, bəsləməli.  

- küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan: qaldırımçı. 

süpürgəçi.  

- eşiyə salmaq: işindən almaq, dışlamaq. ixraclamaq. - işdən 

çəkdilər.  

- eşik dəri: eşik qabıq: dışzar: dışsar. 

- əğin eşik: 1.geyim. geyim keçim. əğin baş. kisvət. 1.mal 

mata.  
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- eveşiksiz: ev elsiz: 1.dallaq. dallaş. dərbədər < > dalbadal. 

dal dal olmuş. salğasür < > sərsəri. başıboş. baybaş. qayta. 

qılıqsız. qırbal. qırban. işgücsüz. sallax. alağan valağan. 

avara. 

1.çatısız. sığıncaqsız.  

- qapı eşiyi: astana.  

- eşikdə bıraqmaq: tışdamaq. dışlamaq.  

- eşikdən, dışdan gətirən: dışalımçı. dışgəlirçi. varidatçı. 

- eşik öpmək: eşiyinə üz sürmək: sayqı olaraq, qapını, 

astananı öpmək. 

eşiq eşik. 1. astana. ətəbə. 1. eşik paltarı. 1. aşıq. əşik. qapı 

önünə, həştisinə, söykələrinə dayanmış ağac, daş 

basamağı, səggisi. astan. astanğ. bargah. qapı. 1. qapı. - 

ərməkügə, eşik art olur: təmbələ qapı dağ beli görünür. 1. 

turluq. torluq. qapı. astana. dərgəh. bargəh. barıngə. 

dərbar. hisar. 1. bargəh. dərgəh. qat. - devlət eşiyi. - eşik 

ağa: eşik görücü. qapı saqçısı. qaravçı. qapıçı. qaravolçu. 

gözətçi. 1. bosığa. 1. geyim. 1. qapı. 1. bosaqa. hacət. 

tuvalet.  

- eşikın yapmaq: fəlakətə uğratmaq. öldürmək.  

- dışa eşik: gizli qapı.  
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- eşik alı: avlu. qapı önü.  

- eşik qılıc: qapı sürgüsü. kilit.  

- eşikqə çıxmaq: tuvaletə gedmək.  

- qabaq eşik: dış qapı.  

- saz əşigi, eşigi: saz xərəyi. köprücük.  

- içi eşiyi birlikdə: içik tışıq: içli dışlı: daxilən xaricən. 

məhrəm. təklifsiz.  

- eşiyə gedmək: yəstəkləmək. pisləmək. dışqarmaq. sıçmaq.  

eşiqaltı  eşikaltı ayağaltı.  

eşiqara  eşikara <> deşiqara. dışıqara dışqara. aşqara. açıqara. 

açıqca. saxlamadan. gizləmədən.  

eşiqçə  eşikçə. kiçik qapı. 

eşiqli eşikli. yabancı. başqa.  

eşiqliq  eşiklik. 1. dışlaq. dışa doğru əğri. çox. qarqın. eşikraq. 1. 

gedəməc. ayaqlıq. ayaqqabılıq.  

eşiqliq  eşiklik.ayaqqab. gedəməç.  

eşiqliq eşiklik. eşigə, qapya özəl olan. - eşiglik ağac. - eşiklik 

barçın.  

eşiqraq  eşikraq. dışlaq. dışa doğru əğri. çox eşiklik. 

eşiqtə  - ilkin, evi doyur, qalsa eşikdə sovur. 
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eşiqüz  eşiküz.dışüz. zahir.  

eşilən  - boyuna eşilən, uzanan, çəkinən: eşilgən. eşgin.  

eşilqən  eşilgən. eşgin 1. boyuna eşilən, uzanan, çəkinən. 1. 

uzun yol. 1. tapdanan, işlək, gənəl yol.  

eşilqən eşilqən. 1. işəlgən. birbirinə qoğuşan. 1. uzanan, 

çəkilgən.  

eşilmə  1. qayma. qayşa. topraq qayması. süzüşmə. axışma. 

axma. 1. deşilmə. qazılma. çuxurlaşma.  

eşilmək  1. gərilmək. çəkilmək. dartılmaq. 1. qazılmaq. açılmaq. - 

güc qazılan topaq. 1. üşəlmək. əndər döndər edmək. 

axdarmaq.  

eşilmək  1. qaymaq. qayşamaq. süzüşmək. axışmaq. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 1. deşilmək. 

qazılmaq. çuxurlaşmaq. 1. çuxurlaştırılmaq. 1. eşitmək. 

qulaq asmaq. qulaq vermək.  

eşim  eşimdi. hörgü. saç örgüsü.  

eşimti eşimdi. örgü. eşim. saç örgüsü.  

eşinir  - diş dəyir deşilir, iş gəlir, eşinir. 
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eşinmək  1. dinc oturammamaq. bir nərsəynən, işinən uğraşmaq. 1. 

əşləşmək. üzləşmək. yaxınlaşmaq. aşna olmaq. 

doslaşmaq. anğşalamaq.  

eşinmək  aşınmaq. qazınmaq.  

eşinmək  eşələnmək. eşənmək. deşələnmək. deşənmək. deşinmək. 

qurcalanmaq. qurddalanmaq.  

- eşinib deşinmək: qurddalanmaq. çöplənmək. 

eşinməz  - yaşam yolu, durmaz eşinməz, sözün deyər, söz eşitməz, 

yolun gedər, geri dönməz, yuxar gedər boşa çıxar, aşağ enər, 

yoxa (poxa.). çıxar.  

eşinmiş  - iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, ip: qantıl. qantın. 

qantam. qantama. qatma.  

eşişmək  nərsəni əşmək, qazmaq.  

eşitici  eşitqüci.  

eşitilmədik  eşidilmədik.eşidilməmiş. duyulmamış.  

eşitilmək  1. duyulmaq. duyqulmaq. duyqalmaq. dinələnmək. 

alınmaq. 1. istehzar, ittila', e'lan, e'lam olunmaq, 

verilmək. bildirilmək. bilginilmək. bəllənilmək. sezinilmək. 

savlanılmaq. savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. 
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xəbərlənilmək. öğrənilmək. 1. faş olmaq. araya çıxmaq. 

1. yayılmaq. şaye' olmaq. 1. öğrənmək. xəbərlənmək.  

eşitilməmiş  eşidilməmiş.eşidilmədik. duyulmamış. 

eşitilməz  səsi çıxmaz. sağır. səssisiz. az yaxud boğuq, sönük səs 

çıxaran. - sağır davul: sağır arac: çalqı aracları ki səsi yaxcı 

çıxmaz, çıxsada zingildəməz.  

eşitilmiş eşidilmiş. tuyuq. duyuq. duyulan. açıq. bəlli.  

eşitim  eşidim. 1. səmai. 1. eşitmə. eşitiş. duyma. duyuş. 

duyum. 

eşitirmək  eşittirmək. duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. 

dinərtmək. dinlətmək. aldırtmaq. e'lan, istehzar, ittila', 

e'lam edmək, vermək. bildirmək. açıqlatmaq. anlatmaq. 

bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək.  

eşitiş  eşitmə. eşitim. duyma. duyuş. duyum. 

eşitqiç  itiqulaq.  

eşitqüci  eşitici.  

eşitliq  eşitlik. eşitsəl. eşitməklə ilgili. səmi'.  

eşitlimək  duyulmaq.  
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eşitmə  estema'. tuyğu. duyğu. tuyma. duyma. - duyğusu gəvşək: 

zəif, az.  

eşitmə  eşitiş. eşitim. duyma. duyuş. duyum.  

- çirkin görsə, gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı.  

- eşitmə gücü: qəveyi samiə.  

eşitmək  1. < es (hiss)etmək duymaq. ukumaq. anlamaq. hiss 

edmək. 1. işitmək. duymaq.  

eşitmək  eşələtmək. eşətmək. deşələtmək. deşətmək. deşitmək. 1. 

qurddalatmaq. qurcalatmaq. 1. eşilmək. qulaq asmaq. 

qulaq vermək. duymaq. dinləmək. 1. ipləmək. ipikmək. - 

dedim eləmə!. ipləməyib elədi.  

- eşitməklə ilgili: eşitsəl. eşitlik. səmi'. 

- söz eşitmək: qulağına batmaq. qulağına keçmək.  

- eşitmək, görmək yerin verməz:dinsəlik dəğişməzmiş 

görsəli 

eşitməmə  eşitməməzlik. aldırmama.  

eşitməmək  sağramaq.  

eşitməməzinmək  eşitməzlənmək. duymazlanmaq. 

duymazanmaq. duymazınmaq. aldırmazınmaq. 

aldırmazanmaq. sağsıranmaq. sağsırınmaq.  
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eşitməməzlik  1. eşitməmə. aldırmama. 1. eşitməzlik. eşitməmiş, 

duymamış kimi davranma. aldırmazınlıq. aldırmazaqlıq. 

aldırmamazlıq. duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

eşitməmiş  - eşitməmiş, duymamış kimi davranma: eşitməzlik. 

eşitməməzlik. aldırmazınlıq. aldırmazaqlıq. aldırmamazlıq. 

duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

- eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq: eşitməzliyə 

gətirmək: eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə qoyunmaq. 

eşitməz  - eşitməz gəpləməz: kar lal. 

- söz eşitməz: qulağı tüklü. 

- yaşam yolu, durmaz eşinməz, sözün deyər, söz eşitməz, 

yolun gedər, geri dönməz, yuxar gedər boşa çıxar, aşağ enər, 

yoxa (poxa.). çıxar.  

eşitməz  sağır. tuymaz. duymaz. qanmaz. anlamaz. düşüməyən. 

tuyqusuz. duyğusuz. tuyumsuz. duyumsuz. - duyğusuz, 

çolaq qalmaq. - vurdum duymaz: çabıq anlamayan. sözə 

aldırmayan.  
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eşitməzlənmək  eşitməməzinmək. duymazlanmaq. duymazanmaq. 

duymazınmaq. aldırmazınmaq. aldırmazanmaq. 

sağsıranmaq. sağsırınmaq. 

eşitməzlik  eşitməməzlik. eşitməmiş, duymamış kimi davranma. 

eşitməməzlik. aldırmazınlıq. aldırmazaqlıq. 

aldırmamazlıq. duymazınlıq. duymazaqlıq. duymamazlıq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

eşitsəl  eşitlik. eşitməklə ilgili. səmi'. 

eşittirən eşiddirən. biləyləci. aşaltıcı. itildən.  

eşittiri  duyduru. duyuru. sezdiri. bildiri. bildirmə. bəlləmə. 

bəlləti. anlatı. anlatma. çıxarma. açıqlama. savlatı. 

savlama. e‟lam. e‟lan. xəbər vermə. 

eşittirilmək eşitdirilmək. tuyurılmaq. duyurılmaq. - bu sav kimsəyə 

duyurılmalıdır.  

eşittiriş  eşiddiriş.duyuru. duyru. duyrac. duyurma. e'lan. 

istehzar. ittila'. e'lam. bildiri. bildiriş. bildəcə. bildirmə. 

açıqlama.  

eşittirmək  eşitirmək. duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. 

dinərtmək. dinlətmək. aldırtmaq. e'lan, istehzar, ittila', 
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e'lam edmək, vermək. bildirmək. açıqlatmaq. anlatmaq. 

bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. 

çavuşlamaq. xəbərləmək.  

eşittirmək eşitdirmək. tuyurmaq. duyurmaq. çatdırmaq. - söylədiyizi 

duyurmalısız. - bunu kimsəyə duyurmayın.  

eşittürmək  işittirmək.  

eşiyə  - suyuq eşiyə gedmək: suoturmaq. 

eşiyinə  çevrəsinə. devrəsinə. dışına. başına. 

eşiyinə  dışına.  

eşq  1. sevik. sevgi. könül bağı. sevinc. seviş. alaş. 

məhəbbət. ürək. sevgi. könül. mehr. 1. buraq. bulaq. 

sevgi. aluq. sevda( < sevmə). 1. könül yarası. sevgi. 1. 

istəyiş. istəm. istənc. istəş. istək. 

- sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, dərdi: 

könül bulqası. könül bəlası. könül yarası. dərin üzüntü içində 

bıraxan acı. 

- umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq: qara sevda. qara sevgi. 

qara qapna. qara qapan. qara çapna. qara çapan.  

- allah eşqinə: tarı uğruna, üçün.  
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eşq  aşq. 1.iynar. inar. süygənlik. sevgi. süyməklik. ərik. 

sevgi. məhəbbət. səvük. sevik. sevgili. məhbub. aşıq. 

yaşıq. ışıq. sevinc. əziz. ələqə. əlaqə. ilişik. sevək. şoq. 

cazibə. 

- aşq. tuzağı: sevgili. söyü. sevda. mə‟şuqə.  

eşqalanq  eşğalanğ. deşik. baca.  

eşqəq  əşqəq. əşkək. əşgək. aşqaq. qayığın gəminin iki əş 

kürəgi, iki eşən kürəyi. suda qayıqla aşırılmağa, 

sürülməyə yarar qoşa kürək.  

eşqin  eşgin.eşilgən. 1. boyuna eşilən, uzanan, çəkinən. 1. 

uzun yol. 1. tapdanan, işlək, gənəl yol.  

eşqli  alaşlı. alaşıq. sevişik. sevşik. məhəbbətli. mehrli. mehirli.  

eşqsiz  istəyişsiz. istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. həvəssiz. 

eşlələmək  - ocaqda, təndirdə külü eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən 

uzun çəmçə, şiş: eysirin. eysərən. eysirən. ərsin. 

eşləşmək  aşlaşmaq. açlaşmaq. qazılıb çuxurlaşmaq.  

eşlim  eslim. buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə.  

eşmə  1. quyu. 1. ayırma aracı. taraqa. daraq. 1. örgü. saç 

örgüsü. 1. çit. 1. dəsdə. 1. qızıl xəsdəliği.  
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eşmə  deşmə. 1. eşmə, deşmə, oymaqla yapılmış. 1. <> çeşmə 

<> keşmə. topraqda, qumda eşməklə əldə edilən gözə, 

bulaq, su qaynağı. 1. aşıq oyunu çeşitlərindən.  

eşmə  eşəmə. deşmə. deşəmə. kənəmə. kənələmə. govma. 

kavma. kafma. qavma. çapma. qazma. qazı. oyma.  

- eşmiş yırtmış: eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib 

dolanmış, çox bilən kişi. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. 

zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. 

görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü 

açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. 

təcrübəli.  

eşmə  qamıtan. zip. qaytan. hörüm. örüm.  

eşmək  eşələmək. eşəmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. 

1.qurcalamaq. qurddalamaq. 1.dəlmək. oymaq. yarmaq. 

1. araştırmaq.  

- eşib əşmiş durmuş oturmuş. görüb götürmüş. dənəkli. sakin. 

dinc. arsat. sıxıntısız. 

- eşdiyin quyuya düş: öz oyunuva gəl. kəndi oyununa gəl.  

eşmək  əşmək.1.qoşa. bir, ya bir neçə nərsəni birləşdirmək. 

qoşamaq, bağlamaq. toxumaq. cüddəmək. yanaşdırmaq. 

1. at, dəvənin yanqılaş yeriməyi. yanı sağ əl ayağını 
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qoşa götürüb. sol ə l ayağınıda birgə götürməsinə 

deyərlər. 1. bükmək. əğirmək. qıvırmaq. tavratmaq. 

üşəmək. eşəmək. axdarmaq. deşib aramaq. 1. 

balqamaq. qazmaq. kəsmək. 1. bağlamaq. yoxunlatmaq. 

1. əşmək. aşmaq. açmaq. qazmaq. 1. örmək.1. dartmaq. 

çəkmək. - eşə eşə gəlmək: yanların basa basa, çəkə çəkə 

gəlmək. - eşip gedməyə nə donum, nə atım var. - eşmiş 

yürtmüş: gəzib dolanmış. 1. dəvənin yerişi. 

- saç eşmək: saç örmək.  

- çalman eşmək: çit örmək.  

- çetən eşmək: səbət örmək.  

eşmək  taplamaq. tavlamaq. tovlamaq. saplamaq ( > tabidən 

(fars)).  

- əşib eşmək: gəzib dolaşmaq. gəzib əğlənmək. istədiyi işə, 

yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq 

dırdalaqmaq.  

- yol eşmək yol təpmək. yol döğmək. uzun sürə yerimək.  

eşmiş yürtmüş  gəzib dolanmış.  
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eşmiş  - dünyanı əşib eşmiş: isti soyuq görmüş. tünək darağın 

savmı. tünək çəmbərin keçmiş. sınavlı, görməgəy, təcrübəli.  

- əşmiş eşmiş: gəztik. gəzib dolaşmış. gəzmiş. dönmüş.  

eşmiş  - əşib eşmiş: əsgi kötük: sınaqlı, təcrübəli kişi. dünya 

görmüş.  

eşnəşmək  əşnəşmək. doslanmaq.  

eşşəq  1.(< əşmək: yorğa gedmək). 1.dəvə qılavuzu. 1. (alay 

yollu). qaraqaçan. qaratəpən. (qara: yer. ). qaratəpən. - 

qaraqaçan sürüsü.  

- eşşək bağlası: qara bağla. iri bağla çeşiti.  

- eşşək qulağı: qaraqapas. qaraqəfəs. südük sökdürücü, 

tərlətici bitgi çeşiti.  

- eşşək balası: supa. sıpa. qodux. qaraqaçan. qaratəpən.  

- çöl eşşəyi: govur. gəvər. gəvir. gor.  

- eşşək arısı: gəlin öldürən arı. korarı. qonquraq. sarı, yaban 

arı.  

- eşşək balalamaq: qoduğlamaq.  

- gəbə getdi, eşşək getdi.  

- atı yoxdu, eşşəyi bəğənmir.  

- ölmə eşşək, yonca çıxınca, sararma yonca torba tikincə.  

- saxsıçı eşşəklərin ürkütmək: asıya, mənfəətə 
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toxunacaq qılıqda, hərəkətdə bulunmaq.  

- yaban eşşəyi: qolon. kolon. - müfdə eşşək, atdan yürük 

(yerik) olur, müfdə sirkə, baldan dadlı.  

- uşaq dilində at, eşşək: dəhdəh. - eşşək eyləmək: 

yükləmək. çullamaq.  

- at, eşşək yavrusu: qulun. - dilini eşşək arısı soxası: ətacı, 

uğur söyləməz kimsələrə ilənmə, qarqış sözü.  

- eşşək turpu: turp çeşiti.  

- el elin eşşəyin, türkü çağıraraq arar.  

- eşşək gəvəni: kətirə kolu. 

- eşşək balası: yaş. caş. qoduq. sıpa. supa.  

- eşşəyə minmədən, ayaqların sallayır, suya çatmamış, 

qıçın çırmayır.  

- eşşəyə gücü yetməyən, palanın dövər: bəyə əli çatmayan, 

nökərin döğər.  

- eşşəyə tərs minmək: eşşəkdən düşmüşə dönmək: gülünc 

duruma düşmək.  

- eşşəyi toya çağırmışlar, " ya odun əksik, ya su" demiş: 

böyük yerdən, gözlənmədik bir böyük sovğat alanda, onun 

nədənin düşünməli.  
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- eşşəyi sağlam qazığa (mıxa) bağlayıb, üstəlik bir sobada 

yendirmək: gərəyi işlərin hamısın yer bə yer edmək.  

- eşşək başı: 1. sözü dinlənməyib, kiçimsənən kimsə. 1. mal 

başı. aşırı, qırılmaz baybaşlıq, inad.  

- eşşək başı yemək: anlayışsızlıq, içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. 

qavrayışsızlıq. qalın qafalıq.  

- eşşək qırması: qabaca qırıtma.  

- eşşək tərsliyi:: qabaca inad edmək.  

- eşşək dək olmaq: çox yekəlmək.  

- eşşək qafalı: qıt qavrayışlı.  

- eşşək sırtı: beşik sırtı. çevrəsinə axıntılı, saçıqlı saçaqlı olan 

örtü.  

- eşşək sudan gələsiyə: çox uzun sürə.  

- eşşək yükü: ağır yük.  

eşşəq eşşək. {(?) < işşək. < işək: işə yarayan. alçaq: aşaq: aşşaq. 

aşşaqla eşşək arasında təlləffüz dəğişikligi olub. nəticədə 

aşşaqda olan alçaqlıq anlamı işşək sözünə köçüb.}. 1. uzun 

qulaq. qulaqlı. 1. atqafa. qanmaz. axmaq. qulaqlı. - çox 

kiçik eşşək yavrusu: qulun. daha irisinə sıpa deyilir.  

- yaban eşşəyi: qulun.  
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eşşəqcə  eşşəkcə.eşşək kimi.  

eşşəqçi  - atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar, qoyar.  

eşşəqlənmək  eşşəklənmək.eşşəkləşmək. daşaqlanmaq. dışaqlanmaq. 

çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz 

davranmaq.  

eşşəqləşmək  eşşəkləşmək.eşşəklənmək. daşaqlanmaq. dışaqlanmaq. 

çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz 

davranmaq.  

eşşəqsinəyi  eşşəksinəyi. qarasinək. 

eştə  sanmam. yox yahu. mütləqa. muhtəmələn. qaliba. nasıl.  

eştiriş  eşdiriş. car. e'lan.  

eştirmək eşdirmək. aşdırmaq. açdırmaq. qazdırmaq. qazıtmaq. 

açdırmaq.  

et ed. 1. ed ed. əd. ipəkli qumaş bənzəri kimi toxuma 

cinsindən sənət əsəri olan hər nərsə. 1. iy. is. iyəlik. mal.  

etbirliyi  edbirliyi. işbirliyi. ittihadi əməl. təşriki məsai. təavun. 

etcəq edcək. uğur. bacarıq. müvəffəqiyyət. - sizə edcəklər 

dilərim. - işi edcək olmaq: uğur tutmaq: uğur almaq: isdəyi 

bitmək.  

eterləmək ederləmək. yəhərləmək. eğerləmək.  
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etə  edə - edə edə: yapa yapa: qıla qıla.  

etəbilmək  edə bilmək. edərmək. - ayırt edərmək: seçə bilmək.  

etəgəlmək edəgəlmək. adətlənmək. edməkdə tapılmaq.  

etəkçi etəkçi. edici. əsli. əsas.  

etəq edək. edgə. adət.  

etəqən edəğən. 1. edən. eliyən. çox edən. - bu kişi yeməyə 

edəğəndi. - bu kişi öz işlərində edəğndi. 1. bir işdə dayanan. 

inadçı. 1. adi.  

etəmək  edəmək. atamaq. edmək. əda edmək. qılmaq. yapmaq.  

etəmək  edəmək. edmək. eləmək. eyləmək. 1.qılmaq. yapamaq. 

yasamaq. yapmaq. yasmaq. 1.üstəsindən gələməmək. 

açamamaq. həll edəməmək. 

- baş edəməmək: baş çıxaramamaq. 

etəmək edəmək. eləmək. iləmək. e'mal edmək.  

etəməmək  edəməmək. 1.yapamamaq. qılamamaq. 1. bir arada 

olamamaq. keçinəməmək. 1. yoxluğun, əksikliyin 

duymaq. - kitabsız edəmirəm. 

etəmənlik  edəmənlik.edərmənlik. xanlıq. dövlət. hakimiyyət.  
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etəmsizlik  edəmsizlik. edimsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. işsizlik. 

qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

qaranqaşlıq. təmbəllik. bətalət.  

etən  edən. edmən. 1.əkən. yapan. qılan. amil. faktor. 1.yapan. 

işləyən. fail. 1.edici. yapan. yapıcı. qılan. qılıcı. 

etən  edən. yapan. qılan. görən. mücri.  

etən edən. eliyən. edəğən. çox edən. bir işdə dayanan. inadçı.  

etəntə edəndə. otaqın kəfi.  

etər  edər. qapar. dəğər. qiymət. baha.  

etər edər. 1. dəğər. dəyər. bağış. ötün. yantut. yarlıq. qarşılıq. 

qarşıt. axdı. axıt. əmək. tər. tərlik. qarşılıq. qiymət. qapıs. 

müzd. bədəl. əvəz. 1. top. cəm. 1. tər. tar. dəğər. müzd.  

etərəq  edərək. yaparaq. qılaraq. bilfe'l.  

etərləmək edərləmək. yəhərləmək.  

etərlicə edərlicə. etimli. lazımlı.  

etərliq edərlik. yəhərlik. yəhərin altına qoyulan ağac otaq.  

etərmək  edə bimək. edərmək. - ayırt edərmək: seçə bilmək.  

etərmək edərmək. aramaq. tə‟qib edmək. qovalamaq.  
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etərmən  edərmən.güclü. qolçomaq. dayaqlı. dayavlı. qocur. qəvi. 

zorlu.  

- edərmən bəlli, tanınan saylanan kimsə. 

etərmən edərmən. atqarlı. başarcaqlı. qoçaq. qorxulu. ayılğan. imənç. 

alp. alıp. batır. şücə. ulu.  

etərmənli  edərmənli. başarcanlı. becərcəkli. yaravlı. yarağlı. 

yardamlı. qeyrətli. kifayətli. doğumlu. 

etərmənlik  edərmənlik. 1.gur. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor. 1.yetərlik. 

bacarıqlıq. başarcanlıq. yetirlik. bacarıq. uqib. ləyaqət. 

kifayət. kifayətlik. 1. edəmənlik. xanlıq. dövlət. 

hakimiyyət.  

etərmənlik  edərmənlik. tutumluluq. başarcanlıq. qayıtsızlıq. iradəli. 

müsəmməm.  

etərmənsiz  edərmənsiz. doğumsu. başarcansız. becərcəksiz. 

yaravsız. yarağsız. yardamsız. yaramaz. yaltayanğ. 

qeyrətsiz. kifayətsiz.  

etəş  edəş. ediş. 1. fe'l. 1.hərəkət. - ağır edişli, hərəkətli: yabba. 

iş qılığı yavaş olan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl.  
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eti edi. idi. iyə. yiyə. əfəndi.  

etib  - adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini 

yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq: 

adı var özü yox.  

eticəq  edicək. edincə.  

etici  edici. eddirən. ittirən. itən. itici. itci. edən. yapan. yapıcı. 

qılan. qılıcı.törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. 

baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. 

oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. 

düşürən. çapan. bais. ortacı. icab edən. səbəbçi. 

müsəbbib.  

- edici güc: yapla. 

etiq  edik. 1. qapalı. 1. başmaq. ayağqab. burbaç. pabuç. 

məst. 

etiq  edik. 1. qılıq. biçim. şəkil. mod. tərz. 1. bəzək. süs. 

etiq  edik. 1.çetiq. yarım səğəli gön ayaqqabı. üzərinə başqa 

başmaq geydiyindən "iç edik" də deyilir. 1. ediş. edmə. 

edim. iş. taxım. çalışma. qılım. qılma. davranıq. edim. 

fe'l. əməl. davranış. - atıq edik: atıq tetik. çevik pıratik. 1. 

qapadıq. ayaqqab. başmaq. kavala. kovala. 1. məşqul. 
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yapıq. işqal. mingəl. - tam tilfun xətləri yapıqdır.1. edik. 

izlik. çarıq. ayaq qabı.  

- ad edik: işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad 

eyləm: məsdər. isim fe'l.  

etiq edik. 1. (ayaqqabı): ötük < öt. ötmək. ödük. keçmək. yerimək. 

yeriməyə yarayan. 1. etiq. qapalı. 1. tərbiyət.  

etiqçi etikçi. ayağqabçı. kövüşçi. qonduraçı. itikçi. ötükçi.  

etiqləmək etikləmək. itələmək. itvermək. sürmək.  

etiqlənən etiklənən. itələnən. itverilən. sürülən.  

etiqliq  ediklik. edişlik. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. qaplanma. 

qaplanış. qapanma. qapanış. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. 

çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. 

uğraşlıq. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

etiqmək  ətiqmək. edikmək. yetişmək. tombullaşmaq. böyümək.  

etiqmək edikmək. ətiqmək. etiqmək. yetişmək. tombullaşmaq. 

böyümək. tərbiyətlənmək. böyümək. yetişmək.  

etiqoqul  edikoğul. edinmiş oğul. oğulluq. ögey, ügey, üvey oğul.  

etil edil. ötül. melodik. əzik. oynaq, yumuşaq səs.  

etilən  - başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi: qan 

tutmaq.  
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- edilən qulluq qarşıtında edilən: çalış, qulluq. qaraş. qarşı. 

qarşıt. qarış.  

etilqən sayılqan  birçox işlərə qirən, çıxan. iş başarıb, iş çözən.  

etilqən  edilgən. məchul. pəsiv.  

etilqən edilgən. düzəlişən.  

etilqin  edilgin. qılınqın. qayrılqın. edinlənən. təpgilənən. 

münfəil. pəsiv. tərsirə açıq olan. 

etilqinlik  edilginlik. qılınqınlıq. münfəillik. pəsivlik.  

etilmək  edilmək. olmaq. qılınmaq.  

etilmək  edilmək.1. düzəlmək. yapılmaq. 1. qılınmaq. yapınmaq. 

olunmaq. devrinmək. rəftar edmək.  

etilmək edilmək. qılınmaq. yapınmaq. olunmaq. devrinmək. 

qılınmaq. yapınmaq. olunmaq. rəftar edmək. salı 

verìlmək. boşanmaq.  

etilmiş  edilmiş. qılınc. olunmuş.  

etim  edim. 1.ediş. ediniş. edik. edmə. edim. qılıq. qılış. qılınış. 

iş. davranış. davrantı. davranma. iş. çalışma. qılım. 

qılma. davranıq. güc. qaldırı. örtülü nərsə. göymənc. 

uğur. urğu. qada. yürüş. yeriş. işgüc. onqulğa. yağday. 

görək. görmənc. kəsb. yumuş. baxım. qulluq. fe'l. tə'sir. 
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misyon. çalışma. əməl. hərəkət. 1. görəv. vəzifə.  

- ad edim: işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edik: ad 

eyləm: məsdər. isim fe'l.  

etim  edim. idim. { iymək, eymək imək. ( y < > d ) edmək (: 

eləmək) }. 1. feil. 1. eyləmindən törənən, keçmiş çağda bir 

işin edişin, sürülməsin, olunmasın, yaxud olunması 

istənilmiş olunmasını andıran işləm əki. - gəlir idim. - yeyir 

idim. - gəlmiş idim (az qalmışdı gələm. gələ bilmişidim). az 

öncə gəlseydin görmüş idin ( amma görəmmədin).  

etim edim. etim. 1. feil. 1. tav. devinim. çeviklik. qoşu. çalış. 

qılqı. işlək. yarış. hız.  

etimçi  edimçi. edləmçi. eyləmçi. iş adamı. işgüzar.  

etimli 1. bəcərikli. mahir. 1. edərlicə. gərəkli. lazımlı.  

etimsizlik  edimsizlik. edəmsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. işsizlik. 

qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

qaranqaşlıq. təmbəllik. bətalət.  

etin  edin. 1. yamıl. yapıl. qoyun. qoyqun. qoynuq. hazır. 

amadə. 1. əxz. qəbul.  
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etin edin. ( < edinmək). 1. edən. iyən. uğraq. ərkin. tutuq. 

dirəngi. isti. dönməz. dönüksüz. axmaz. müsəmməm. - 

edin kişi. 1. atın. adın. atruq. ayrığ. başqa. dışında.  

etincə  edincə. edicək.  

etincəq  edincək. qılıncaq. qılav. edlək.  

etincəq edincək. 1. qazancı sevən. 1. çalşmayı sevən.  

etinçu edinçu. - edinçu yılxı: yük vurulmayaraq buraxılan heyvan. - 

edinçu saç: ərkəğin sonradan buraxılan saçı.  

etinilmək  edinilmək. hazırlanmaq.  

etinilməz  edinilməz. olmaz. olqunsuz. olumsuz. təris. tərsə. 

təsgəri. tərsgin. yoxluq. qeyrimümkün. mənfi. neqətiv.  

etinilmiş  - edinilmiş olan: edinlik. alınmış. qavranılmış. sahablanıq. 

yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış müktəsəb.  

etinim  edinim. edinmə. qazanma. əldə edmə. hasıl ediş. iktisab. 

kəsb.  

etiniş  ediniş. 1.edmə. ediş. edim. qılıq. qılış. qılınış. iş. 

davranış. davrantı. davranma. əməl. hərəkət. 1. edniş. 

edinmə. qazanma. qazanış. qazanc. götürmə. götrüş. 

götürüş. önülüş. önülüm. kəsb.iktisab.  
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etinişiq  edinişik. ednişik. edinməli. almalıq. alınmalıq. 

qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. 

götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

etinişmək  edinişmək. ednişmək. edinmək. qazanmaq. qazanışmaq. 

ələ gətirmək. üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb 

edmək. 

etinlənən  edinlənən. edilgin. qılınqın. qayrılqın. təpgilənən. 

münfəil. pəsiv. tərsirə açıq olan. 

etinlik  edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. sahablanıq. 

yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış müktəsəb.  

etinmek edinmek. 1. kəndisi üçün yapmaq. edmək. edilmək. 

elənmək. qılmaq. qayrınmaq. hazırlanmaq. yollanmaq. - işə 

edinmək. - sınağa edinmək. 1. asınmaq. itinmək. 

ilgilənmək. incələmək. diqqət edmək. 1. tutmaq. 

avlamaq. 1. iyələnmək. əldə edmək. aparmaq. 1. 

süslənmək. bəzənmək. özünə almaq. 1. dəğərlənmək. 

qutanmaq. işlənmək. faydalanmaq. istifadə. 1. bərpa 

edmək. 1. altunmaq. qəbul edmək. razılaşmaq. - siz bu 

işə edinisizmi. - edinməm olsaki sən istəsən. 1. qazanmaq. 
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yiyələnmək. istehsal edmək. iktisab edmək. 1. 

iyələnmək. qayrılmaq. - nə edindiz: nə aldız. -.  

etinmə  edinmə. edinim. ediniş. edniş. 1. qazanma. qazanış. 

qazanc. götürmə. götrüş. götürüş. önülüş. önülüm. əldə 

edmə. hasıl ediş. kəsb.iktisab.1. elinmə. alma. alış. 

tutma. tutuş. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. 

ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. 

əxz.1. yönəlmə. - inanc istəyi, diləyi üzərə yönəlmə, 

edinmə: içik. vicdan. ixlas.  

etinmə  edinmə. ittixaz. əxz edmə.  

etinmək  edinmək. 1. ( e < > i ) itinmək. qılınmaq. əyinmək. 

hazırlanmaq. - tutuq edindi: bulun buraxıldı. bir yeri yurt 

edinmək. yersinmək. yerə bağlanmaq, öğrəşmək. - onlar 

bu yeri yersindilər: yer edib oturub, yerləşdilər. 1. kəndinə 

yaxışdırmaq. taxınmaq. becərinmək. - kişi kimiliyin 

taxınmalıdır. - kişi sözünə taxınmalıdır. 1. iyələnmək. 

qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. alşınmaq. qazanmaq. 

sahab olmaq. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. alışmaq. 

adət edmək. qəbul edmək. təsvib olunmaq. - tütün 

çəkməyə edinəmədim. - bu yasanı edindilər.  
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etinmək  edinmək. edişmək. 1. edinişmək. ednişmək. qazanmaq. 

qazanışmaq. ələ gətirmək. üyşirmək. önümlənmək. 

iktisab, kəsb edmək.1. qılınmaq. - ad edinmək, qılınmaq: 

ad yapmaq: ad çıxartmaq. ün qazanmaq. 1.alınmaq. 

qavranmaq. qazanmaq. sağlamaq. yiyələnmək. 

sahablanmaq. 1.qılışmaq. görmək. uğramaq. yetinmək. 

çatmaq. iktifa edmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. 

ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək. 

qavramaq. baxmaq. aydınlanmaq. anlamaq. dərk 

edmək. 1.əldə edmək. qazanmaq. 1.ələ düşmək. 

yiyələnmək.1.öğrənmək. əldə edmək. yiyələnmək. 

iyələnmək. - iki işi bir yerdə edinmək. - yamanlıqdan, iyilik 

edinməz. 1. tutulmaq. uğrunmaq. uğranılmaq. olunmaq. 

olqunmaq. bulunmaq. mə'ruz qalmaq. 1.almaq. əxz 

edmək1.edişmək. qılışmaq. görmək. islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. 

təyərləmək. 1.tapmaq. qazanmaq. əldə edmək. 1.edmək. 

axdarmaq. axıtmaq. 1.hazırlamaq. 1.qoyqarmaq. 

qoymaq. keçirmək. qılmaq. - yer edinmək: yer tutmaq: 

qonmaq.  
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- bilgi edinmək: bilgilənmək. xəbərdar olmaq. - yer edinmək: 

oturmaq.  

- adından söz edinmək, danışılmaq: adı keçmək.  

- könül (xətir) qılmaq, edinmək: birinin istəyi kimi qılmaq.  

- iş edinmək: iş güc edinmək: işi uğraqı olaraq seçinmək, 

üstələnmək. - yuxudan göz açandan, çəkib içməyi özünə iş 

edinibdir. - bu yazar diyəcəli sözü yoxdur, yalnız yazmağı 

özünə iş edinibdir. - bu yaramazlığı özüvə iş edinmə. - o hər 

hançı bir işə girişdi, heç bir işi özünə iş güc edinəmədir.  

etinməli  edinməli. ednişik. edinişik. almalıq. alınmalıq. 

qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. 

götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

etinməmişlik  edinməmişlik. iğrətilik. əğrətilik. hələlik. oturmamışlıq.  

etinmiş  edinmiş. alısta. alınmış. qurşanıq. qurşıq. quraşıq. 

qoşulu. saplı. hazır.  

- edinmiş oğul: edikoğul. oğulluq. ögey, ügey, üvey oğul.  

etinmişlər  - əldə edinmişlər. işləyən. əldəlişlər. işləyən. əldedişlər. 

işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  

etip qılmaq edip qılmaq. yapmaq.  
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etip olmaq  anlamaq. güclənmək.  

etir  - utursan, tanrı edir, utuzsan, tanrı dilir.  

etir  tuq. duq. qoxu.  

etirmək  bitirmək. sonamaq.  

etiş  ediş. edəş. 1. fe'l.1.hərəkət. - ağır edişli, hərəkətli. qalız. 

kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

yabba. iş qılığı yavaş olan. 1. edit. edmə. ediniş. edim. edik. 

etmə. edim. eyləmə.iş. çalışma. qılım. qılma. davranıq. 

edim. fe'l. əməl. rəftar qılıq. qılış. qılınış. iş. davranış. 

davrantı. davranma. əməl. hərəkət. yapma. yapış. yapıt. 

qılıt. qılış. qılma. görüt. görüş. görmə. iadə. əda. ifa. 1. iş. 

əməl. əncam. 1. iş. qalağ. qəhbə. fahişə. 1. iş. fışqı. 

dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək 

istəyən qızmış qadın. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qancıq. 

yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. kavtaq. 

kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. qalaqlı. 

şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

- işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad edik: ad 
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eyləm: məsdər. isim fe'l.  

- əşediş. əşidiş. əşiləş (< əş eyləş). qisas.  

etiş  ediş. qılış. qılınc. yapış. iş. fe'l.  

etiş ediş. idiş. 1. qədəh. tas. qap. bardaq. 1. mal müll. 1. 

təhiyyə. 1. iyiş. ərmağan. hidyə. ehsan. 1. qılış. yapış. 

oluş. devriş. rəftar.  

etişiq (aytmaq)  aytış. deyiş. söyləm.  

etişliq  edişlik. ediklik. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. qaplanma. 

qaplanış. qapanma. qapanış. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. 

çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. 

uğraşlıq. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

etişmək  edişmək. 1. qılışmaq. qılınmaq. qarşımaq. - yükünc 

etişmək: ibadət, namaz qılmaq. 1. təpişmaq. təprəşmək. 

təprişmək. qılışmaq.  

etişmək  edişmək. edinmək. 1. <> yetişmək. 1. qılışmaq. görmək. 

uğramaq. yetinmək. çatmaq. iktifa edmək. islamaq. 

islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. 

hazırlamaq. təyərləmək. qavramaq. baxmaq. 

aydınlanmaq. anlamaq. dərk edmək. 1. edinmək. 
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qılışmaq. görmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək.  

etişmək edişmək. 1. birbirinə edmək. - yardım edişmək. - sağol 

edişmək: xudafizləşmək. 1. birbirinə qarşı edmək. 

verişmək. qılışmaq. bağışlamaq. ikram edmək. - bunu 

sizə artut edişdim: bunu sizə hidyə qıldım. 1. ətişmək. 

barışdırmaq. 1. yetişmək.  

etit  edit. 1. ediş. edmə. yapma. yapış. yapıt. qılıt. qılış. qılma. 

görüt. görüş. görmə. iadə. əda. ifa. 1. olut. dəlil.  

etitmək  edidmək <> ettirmək. edməyə gücəmək.  

etitmək  edidmək. eddirmək. sıxıntıya qoymaq. edməyə itmək, 

itələmək. zorlamaq. məcbur edmək.  

etitmək editmək. tərbiyətləmək. böyütmək. yetişdirmək.  

etivermək  edivermək. ibermək < yapırmaq. 

etiyiq etiyik. eylülün igirmi dprdü əkimin üçü arasındaki günlər.  

etiz  atız yüksək. yüksək yer. hər nərsənin yüksəği. - ediz 

dağ: geçit verməyən dağ.  

etizlənmək edizlənmək. atızlanmaq. əngəl. sarp saymaq.  

etizliq edizlik. atızlıq. yüksəklik.  

etkili  bat. hızlıca. çapıq. ün. şöhrət. qudrət.  
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etqə edgə. edək. adət.  

etqəmək  etgəmək. etgimək. tə'sir edmək.  

etqən  etgən. etgin. təpgili. etgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. acı. 

üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. 

deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. 

müəssir. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu. 1. toxuş. töküş. 

səbəb. illət. dəllil. müsəbbib. bais. 1. mə'lum.  

etqən etgən. tiltay. amil. nədən.  

etqənliq  etgənlik.1. amillik. 1. müəssirlik. 1. mə'lumluq.  

etqənmək  etgənmək. etgiləmək. müəssir olmaq.  

etqər  edgər. edgir. edmən. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. 

yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. 

qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. ərcil. fəal. əktiv.  

etqərmək  edqirmək. edmək. əzqərmək. ezqirmək. dəğər vermək. 

saymaq. işləmək.  

etqərmək edkərmək. ədkərmək. eygərmək. iyi görmək. iyi bulmaq. 

qulaq asmaq. dinləmək. düzəltmək. onatlamaq·.  

etqi  etgi. 1. pislik. tərslik. bələnik. 1.ası. açar. yarar. özgülük. 

fayda. tə'sir.1. cocuq pişliyi. 1.təpgi. kölgə. əsər. izər. 
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izgi. deşən. deşgən. deşir. deşgir. tə'sir. taxılım. taxıl. - 

alkol taxılı olmaq. - bununo nə taxılı. 1. təpgi. tə'sir. inikas. 

1. izləniş. izlənim. iz. təpgi. tə'sir.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır. 

- tərs etgi: tərs təpgi.  

- nərsənin ilk etgisin itirmək: gözü alışmaq. yadırqanmaz 

olmaq. qəribsəməmək. 

- etgisiz, təsirsiz edmək: ortadan qaldırmaq. biryan edmək. 

gidərmək. 

- kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm: ağamanlıq. 

qələmrov.  

- etgi altında qoyan: uynutmac. uynutan. tutnutan. tutnutmac. 

hipnotizçı. hipnotiz edən. 

- etgi altında qoymaq: etginətmək. uynutmaq. tutnutmaq. 

hipnotiz edmək.  

- etgi altında: tə'siri altında. təhti tə'sir.  

- etgisini qalargı duruma gətirmək: iz bıraqmaq: - bilginlərin 

keçmişdən bıraxdığı izlər.  

- sözlə, baxışla yasayı (məsnovi) yuxu etgi altında qalma: 

uynuş. uynuc. tutnuş. tutnuc. hipnoz.  
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etqi  etgi. edik. əsər. - sənin sözün qanmazlarğa, ıssız qılmaz 

edik.  

etqi etgi. işləmə. toxnaq. toqun. keçmə. tə'sir. - onun varından 

bizə toxun yoxdu. - toxunun azaltmaq. - toxunun güclətmək.  

etqıl  eyqıl. yolla. göndər. - eyqil məni döğüşgə.  

etqiləmək  etgiləmək. 1. etgənmək. müəssir olmaq. sökmək. 

girmək. təpgiləmək. təsir edmək. cəzb edmək. özünə 

çəkmək, bağlamaq. tə'sir edmək. içə işləmək. düşmək. 

girmək. nifuz edmək. nifuzun işlətmək. ağırlıq qoymaq. - 

çabıq etgiləyən: çarpıcı. - çarpıcı bir qoşu. - iticə, yamanca 

etgiləmək, işləmək, tə'sir edmək: soxmaq. geçmək. - soğuq 

sümükərimə keçdi. - onun acı sözü ürəyimə keçdi. 1. 

təpgiləmək. etgiləmək. ilgilətmək. ilgiləndirmək. 

ırqalamaq. yırqalamaq. ırqamaq. yırqamaq. tə'sir edmək.  

etqiləmək  etgiləmək. irqatmaq. irqətmək. çapalatmaq. 

qımıldatmaq. təhrik edmək. dəritmək.  

etqiləmək  etgiləmək. ötmək. toxunmaq. tə‟sirləmək. tə‟sir edmək.  

etqiləmək etgiləmək. 1. alındırmaq. 1. dəqmək. tə'sir edmək. 

işləmək. keçmək. toxunmaq. əsər edmək. savmaq. - 
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soyuq içimə savdi. - sizə eləbil çox toxundu bu. - mənə onun 

sözü toxunmaz.  

etqiləməz  etgiləməz. yaqmay. yaxmay. tə‟sir edməz. qılmaz.  

etqilənən  etgilənən. kölgəli. mütəəssir.  

- bir durumdan etgilənən, mütəəssir olan: bir duruma 

alınan, uyuşan. ərincək. 

etqilənmə  - olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 

sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək.  

etqilənmə etgilənmə. tuyma. duyma. mütəəssir olma.  

etqilənmək  etgilənmək. etginmək. təpginmək. təpgilənmək. 

ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. ırqalanmaq. 

yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. 

tə'sir almaq. təpgilənmək. deşginmək. deşginmək. 

izlənmək. toxunulmaq. mütəəssir olmaq. 

basdırınmaq.saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. 

təpəllənmək. təpillənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.  

- çox etgilənmək: çarpılmaq.  

- çox etgilənmə: çarpılma.  

- bir durumdan etgilənmək, mütəəssir olmaq: ərimək. bir 

duruma alınmaq. 
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etqilənmək etgilənmək. 1. öykünmək. mütəssir olmaq. 1. tə‟sir 

edmək. tatımaq. etgilmək. tə‟sir altında qalmaq.  

etqilənmətən  - bir soruna, gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan 

olmaq: olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. sən 

eddigivi ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz 

işin işləyəcək. 

etqilənməz  etgilənməz. - çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, 

təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək: qanıqsamaq. 

qanıqsımaq. təfavütsüz olmaq. fərqsizlikdən gəlinmək.  

- bir durumdan etgilənməz, mütəəssir olmaz: bir duruma 

alınmaz. əriməz. 

etqiləşim  etgiləşim. qarşılıqlı birbirinə tə'sir edmə.  

etqiləşmək  etgiləşmək. qarşılıqlı birbirinə tə'sir edmək.  

etqilətmək  etgilətmək. etgitmək. 1.təpgitmək. təpgilətmək. 

ilgilətmək. yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. 

ırqalandırmaq. mütəəssir, tə'sir edmək. 1. işləmək. 

içnətmək. çalqıtmaq. keçitmək. nifuz edmək.  

- bir durumdan etgilətmək, mütəəssir edmək: əritmək. bir 

duruma aldırtmaq. 
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etqiləyən  etgiləyən. müəssir. qısır. qısar. qısqır. qısqar. ( < 

qısmaq. sxmaq. qısmaq, sıxmaq nitəliyi olan).  

etqiləyici etgiləyici. 1. ulan. bağlayan. bağlayıcı. birləşdirici. 1. 

yetgin. çekici. mükəmməl.  

etqili  etgili. 1.əktiv. toxunaqlı. acı. üzücü. kəsgin. etgən. amil. 

yerir. birə bir. çarpıcı. kəsgin. tə'sirli. təpgili. birəbir. etgin. 

geçgin. təpgili. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. 

deşgirli. tə'sirli. müəssir. izgili. toxunaqlı. tə‟sirli. dəlici. 

dələcən. nifuzlu. 1.kölgəli. iz bıraxan. izli. müəssir. 1. 

keçəli. keçili. sanılı. xətirli. sayılır. sayqın. önəmli. - çox 

sanılı kimsədir. 1. aytan. müəssir. 

- çox etgili, təpgili, təsirli: öldürücu. öldürən. ölümcül.  

etqili  etgili. ötgün. müəssir.  

etqili etgili. 1. işlər. toxunlı. toxnaqlı. toqunur. toxunur. 

müəssir. keçər. tə'sirli. - onun varından bizə toxunlı bir nə 

yoxdu. - toxunlı soyu. - toxunlı söz. - töxunur səs. - töxunur 

öğüt. - töxunur davranış. - töxunur işlər. - etgili olmaq: 

işləmək. tutmaq. keçmək. - bu boya ilə damqa iyi tutar. - bu 

boya tutmaz. 1. tatırca. hissedilir.  
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etqilmək  etgilmək. bürüləmək. büyüləmək. büküləmək. tə'sir 

edmək.  

etqilmək etgilmək. tə‟sir edmək. tatımaq. tə‟sir altında qalmaq. 

etgilənmək.  

etqimək  etgimək. etgəmək. tə'sir edmək.  

etqin  etgin. etgən. 1. fəal. 1. fail. 1. təpgili. geçgin. keçgin. 

toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. 

dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. 

izgili. müəssir. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu. 1. təpgin. etgili. 

geçgin. faal. fail. toxunaqlı. müəssir.deşgin. dəğgin. 

duyağar. duyar. duyarlı. izgin. əzgin. toxnu. alağar. 

alınğan. sarğaq. oyunçu. oyanıq. tetik. sezqic. incik. 

hissili. həssas. müəssir. tə'sirli. 

- işi, əsəri, etgini, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

etqinçilik  etginçilik. fəallıq. əktivivizm.  

etqinətmək  etginətmək. etgi altında qoymaq. uynutmaq. tutnutmaq. 

hipnotiz edmək. 

etqinq  etginğ. - ışın etgin: ışın etginliyi olan. radyoəktif.  
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etqinliq  edginlik. iş. çalışma. faaliyyət. sə'y.  

- bir istəklə, sıx çalışma, edginlik, işləmə dövrəsi: dərginiş. 

dərgiş. dəriniş. dərniş. kampanya. - seçim dərnişi.  

- ışın etginlik: radyoəktivitə.  

- adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini yerinə 

gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq: adı var 

özü yox.  

etqinmək  edqinmək. etinmək. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. 

alışmaq. adət edmək. qəbul edmək. təsvib olunmaq. - 

tütün çəkməyə edinəmədim. - bu yasanı edindilər.  

etqinmək  etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. 

ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. ırqalanmaq. 

yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. 

tə'sir almaq.  

etqinmək  etqinmək. etinmək. iyələnmək. qılqınmaq. olqunmaq. 

alqınmaq. alşınmaq. sahab olmaq. qılqınmaq. olqunmaq. 

alqınmaq. alışmaq. adət edmək. qəbul edmək. təsvib 

olunmaq. - tütün çəkməyə edinəmədim. - bu yasanı 

edindilər.  
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etqir  edgir. edgər. edmən. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. 

yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. 

qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. ərcil. fəal. əktiv.  

etqirmək  edqərmək. edmək. əzqərmək. ezqirmək. dəğər vermək. 

saymaq. işləmək.  

etqisiz  etgisiz. boş. quru. - quru patıdtı. - quru söz. - quru 

göstəriş.  

etqisiz  etgisiz. edgisiz. 1. sanısız. xətirsiz. sayılmaz. sayqsız. 

keçərsiz. önəmsiz. - çox sanısız: yoxsul biri. 1. qara. 

barsız. bərəsiz. yararsız. asısız. qısır. faydasız. - qaradal: 

barsız ağac. 1. qölgəsiz. izsiz. tə'sirsiz. 1. soğuq. donyağı. 

ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. 

əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. 

buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. batlıq. yatqın. 

yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. gərimsiz. 

həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. 

oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. atil. 

təpgisiz. deşirsiz. deşgirsiz. deşinsiz. deşginsiz. tə'sirsiz. 
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müəssir olmayan. təpgisiz. izgisiz. toxunmaz. yeriməz. 

əsərsiz. faydasız.  

etqisiz etgisiz. 1. əsərsiz. işsiz. işləməz. atıl. atqıl. atqın. yatıl. 

yatqıl. yatqın. 1. izsiz. sonsuz. ayağsız. əsərsiz. 

nəticəsiz. tə‟sirsiz.  

etqitmək  etgitmək. etgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. ilgilətmək. 

yırqalandırmaq. yırqandırmaq.ırqandırmaq. 

ırqalandırmaq. mütəəssir, tə'sir edmək.  

etqu  edqu. edu. etu. eyku. adaq. ada. ehsan. əta'.  

etqu edku. ədqü. iyi. - edku yavlaq: iyi kötü.  

etqulamaq  edqulamaq. ipləmək. yepləmək. yipləmək. eyiləmək. 

eykulamaq. iyi, yaxcı yapmaq, görmək.  

etqü  mal. var. dövlət.  

etqülük  ədqülük. eykülük. əykülük. iyilik.  

etqülüq  ədqülük. eykülük. əykülük. iyiiiq.  

etləq  edlək. edincək. qılıncaq. qılav.  

etləlmək  1. ıslah olunmaq. 1. araştırılmaq.  

etləm  edləm. eyləm. 1.iş. edim. əməl. maamilə. 1. əğrim. oyun. 

oyunpozluq > oyunbazlıq. şıltaqlıq.  
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etləmçi  edləmçi. eyləmçi. 1. edimçi. iş adamı. işgüzar. 1. 

maamiləçi. 1. əğrimçi. oyunçu. oyunpozan > oyunbazçı. 

şıltaq.  

etləmək  edləmək eyləmək. edmək. göstərmək. görmək. yapmaq. 

qılmaq. - ilgi görsətmək.  

etləmək  işləmək. becətmək.  

etlənmək  edlənmək. girişmək. dayanmaq. uğraşmaq. qılqınmaq. - 

yeməyə dayandı.  

etlənmək  ədlənmək. eylənmək. bir nərsə bir dilək üçün 

kullanılmaq. bir nərsə dilək edinilmək.  

etləşmək  ədləşmək. eyləşmək. birbirinə xeyir dua vermək. sayqı 

dolayısıylə birbirini aramaq.  

etlətmək  ədlətmək. eylətmək. iyiləşdirmək. ıslah etdirmək.  

etləyən  edləyən. eyləyən. aldadan. oyalayan.  

etliq  edlik. - edlik ad: işlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad edik: 

ad eyləm: məsdər. isim fe'l.  

etliq  edlik. yetlik. çarıq.  

etliq  eylik. istfadəli. faydalı.  

etmə  edmə. 1.ediş. etiş. eyləmə.edik. iş. çalışma. qılım. qılma. 

davranıq. fe'l. əməl. 1.yapma. qılma. işləmə. 1. ediş. 
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ediniş. edim. qılıq. qılış. qılınış. iş. davranış. davrantı. 

davranma. əməl. hərəkət. 1. ediş. edit. yapma. yapış. 

yapıt. qılıt. qılış. qılma. görüt. görüş. görmə. iadə. əda. 

ifa.  

- edmə edmək, eyləmək: nə olur yapmaq. 

- əldə edmə: əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. 

alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 

etmə  fe'l.  

etmə  qılma. eyləmə. eləmə. yapma.  

etmək  - qılmağa, edməyə quşqurtmaq: könül, ürək, güc, cürət, 

quvvət vermək. qılavlamaq. qılav vermək. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq. 

etmək  { < > yetmək. < > gedmək < metatez > dəqmək. ərişmək}. 

varmaq. {( y < > d ) imək. iymək. eymək eləmək}. eləmək. 1. 

qurmaq. bər pa edmək. - bayram edmək: bayramlaşmaq. - 

şənlik edmək: qurmaq. 1. dəğmək. dəğəri olmaq. tutmaq. - 

neçə edir. - beş tümən edər. 1. varmaq. yığmaq. 

cəmləmək. - iki ilə dörd edər altı. 1. doldurmaq. əncam 

vermək. 1. eyləmək. eləmək. qılmaq. yapmaq. 1. 

bacarmaq. - edərəm: bacarram. 
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- acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək: bağışlamaq. bəzl, 

fəda edmək. əsirgəməmək. qıymaq. - parasın qıyamır. - 

parasına qıyıb bu kitabı almadı.  

- bir birinə edmək: birbirinə düşürmək. 

etmək  edmək. edəmək. eləmək. eyləmək. 1.(çağı, zamanı bildirən 

sözlərdə) bulmaq. tapmaq. yetişmək. ərişmək. varmaq. - 

səhər etdik. - axşam etdik, gecəni gözlədik. 1. itmək. 

eymək. eyləmək. 1.qılmaq. yapamaq. yapmaq. yasamaq. 

yasmaq. 1.almaq. - könlünü edmək: könlünü almaq. 

qanıqdırmaq. iğna', qane' edmək. 1.əkmək. yapmaq. 

qılmaq. - nə əkirsin. - əkib biçmək: nərsəni qurtarmaq. 

1.qıymaq. salmaq. 1.göstərmək. görmək. yapmaq. 

qılmaq. - ilgi görsətmək. 1.bacarmaq. başarmaq. 

1.edinmək. axdarmaq. axıtmaq. 1.işləmək. qılmaq. 

eyləmək. yapmaq. qoyqarmaq. qoymaq. qılmaq. əda 

edmək.1.qıymaq. qılmaq. rəva görmək. - qıyma mənə: 

edmə, qılma, rəva görmə mənə. 1.nisbət vermək. müntəsəb 

edmək. - qonşunu oğru edmə: tutma. 1. ayırmaq. seçmək. - 

birbirindən edmir.1. mürtəkib olmaq. - mən etdim, sən 

edmə. 1.oluşturmaq. - yol oluşturmaq, edmək: yol yapmaq. 
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- keçən sürülərin izi, buralardan yol yapmış. 1. (çağı, zamanı 

bildirən sözlərdə) bulmaq. tapmaq. yetişmək. ərişmək. 

varmaq. - səhər etdik. - axşam etdik, gecəni gözlədik. 1. 

alıqoymaq. yoxsunlatmaq. məhrum edmək. - işimdən 

etdilər. - ev eşiyimdən etdilər. 1. pisləmək. kötüləmək. - 

uşaq altına etdi. 1. taxınmaq. davranmaq. qılınmaq. - iyi 

kötü, yaxcı pis edmək.  

- içinə edmək: içinə sıçmaq. korlamaq. 

- əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək: ağrıqlamaq. 

ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. gücükləmək. 

güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. 

incitmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. 

gəzikləmək. gizikləmək.  

- söz edmək: söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. 

demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. 

ayıtmaq. aytamaq. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 

çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.  

- edmə edmək, eyləmək: nə olur yapmaq.  

- edmədiyini qoymamaq, bıraxmamaq: hər cürə pişlik 

yapmaq.  

- etdiyi iyilik, ürkütdüyü qurbağaya dəğməz: olumlu yönü, 
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olumsuz yönündən çox sönük olmaq.  

- etdiyini bul, inləyərək öl: öz işlərivin (pisliklərin) qarşılığın 

alda, güc bir ölümə düş.  

- etdiyini çəkmək: yaptığı pisliklərin qarşılığın görmək  

- edmə bulma dünyası: kötülük işləyən, kötü sonuclarla 

qarşılaşacağını bilməlidir.  

- əl edmək: əl sallamaq, təbərtmək.  

- başdan edmək: özənsizcə davranmaq. e'tina edməmək. 

başdan savmaq, sovmaq.  

- nə yapıp edib: hər halda. mütləqən.  

- başdan edmək: başdan çıxarmaq. yoldan çıxarmaq. iğfal 

edmək. - nikah edmək: nikah qıymaq.  

- əldə edmək: ələ gətirmək: ednişmək. edinişmək. edinmək. 

qazanmaq. qazanışmaq. üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb 

edmək. 

- adın edməyə dəğməz: adın götürməyə dəğməz. dəğərsiz, 

önəmsiz olan. 

- bəkçilik edmək, vermək: qaravulluq çəkmək.  

- dinc edmək: dincətmək.  

- iş edmək: 1. bara qoymaq. 1. iş yarıtmaq, batırmaq.  
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- gününü gün edmək: aldırmadan xoş keçirtmək.  

- iş edmək: 1.işə qoymaq: işə soxmaq: duzağa salmaq. 

girifdar edmək. - oturduğu yerdə, nəmənəsin kəsib, özünə iş 

etti. 1. iş, kələk işləmək. aldatmaq. tor qurmaq. - o iş 

edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla əl ələ sürtmə. 

- iyi edmək: iyiləşdirmək. yaxcılaştırmaq.  

- nərsənin sözün edmək: qapı açmaq.  

- iyi edmək: yaxcı edmək. əcəb edmək. əlindən gələni edmək.  

- qan edmək: qanlamaq. qana bulamaq.  

- qaş edmək: qaş göz edmək: imləmək. işarə edmək.  

etmək  edmək.1. (yardımcı feil) edmək. ( e < > i ) itmək. yapmaq. 

edmək. eyləmək. qılmaq. 1. ətmək. ( k < > t ) yeyiləcək 

əkmək. 1. düzətmək. düşürmək. hasıla gətirmək. 

törəmək. 1. edəmək. atamaq. əda edmək. qılmaq. 

yapmaq. 1. qəbul edmək. 1. yapmaq. edmək. qapatmaq.  

- artın edmək: kökünü qurutmaq.  

- bir birinə edmək: birbirinə düşürmək.  

- eşikni edmək: qapıyı qapatmaq.  

- tərəzəni edmək: pəncərəyi qapatmaq.  
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etmək  eyləmək. 1. metatez < > demək nə edir: nə deyir. 1. ötmək. 1. 

yapmaq. qılmaq. - işləri edin. - yol edmək: yol açmaq, 

yapmaq. toy edmək: şölən yapmaq. - 1. qapatmaq. 

bağlamaq. hazırlamaq. qayırmaq. düzəltmək. - qapını ed: 

qapat. - işləri edin: qutarın, bitirin. - çantavı ed: bağla.  

etmək edmək. idmək. itmək. idərmək. itərmək. iymək. iyəmək. 

iyərmək. iyələmək. ismək. isəmək. isərmək. edqərmək. 

edqirmək. əzqərmək. ezqirmək. dəğər vermək. saymaq. 

işləmək. eləmək. toxunmaq. salmaq. gôndərmək. 

sərbəst buraxmaq. donatmaq. - dəmir əlimə etdi: toxundu. 

- ona nə etdin: nə toxadın. - yükünc qılmaq, edmək: ibadət 

edmək. 1. qıymaq. qılmaq.  

etmən  edmən. edən. 1.əkən. yapan. qılan. amil. faktor. 1. edgər. 

edgir. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. yapan. yapqan. 

yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. 

qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. fəal. 

əktiv.  

etmən edmən. idman. varsış. vərziş ( < varmaq).  

etməyə  edməyə. olmaya. olmasın. - edməyə gəlməyəcəkdin.  
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etməyən  - gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən, söz verib 

edməyən, yanğısız sorular verən.  

etmiş edmiş. itmiş. uzmanlaşmış. yapıcı. uzman.  

etmişli  ayıblı.  

etnətmək ednətmək. atnatmaq. dəğişmək. bulunduğu haldən başqa 

bir duruma girmək.  

etniş  edniş. ediniş. edniş. edinmə. qazanma. qazanış. qazanc. 

götürmə. götrüş. götürüş. önülüş. önülüm. kəsb.iktisab. 

etnişiq  ednişik. edinişik. edinməli. almalıq. alınmalıq. 

qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. 

götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

etnişmək  ednişmək. edinişmək. edinmək. qazanmaq. qazanışmaq. 

ələ gətirmək. üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb 

edmək. 

etriq edrik. irik. qatı nəsnə.  

etsəmək  edsəmək. itsəmək. göndərmək. bağışlamaq.  

etsəmək edsəmək. göndərmək istəmək.  

etsinmə  edsinmə. bilmək istəmə. bilsinmə. oluqsunma. 

duysunma. soranma. istixbar.  
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etsinmək  edsinmək. bilmək istəmək. bilsinmək. oluqsunmaq. 

duysunmaq. soranmaq. xəbərlənmək. xəbərləşmək. 

istixbar edmək.  

ettiqlərintən  etdiklərindən. oltutlarından. - başqalarının oldutlarından, 

etdiklərindən kəsərə (zərərə) düşmək, uğramaq: qabaq 

başına patlamaq. qabaq birinin başında patlamaq. 

ettirən  eddirən. ittirən. edici. törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. 

bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. 

gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. 

istədən. düşürən. çapan. bais. ortacı. icab edən. 

səbəbçi. müsəbbib.  

ettirqən ettirgən. ırıksız. yüklətmək. arttırma. buyruq. icbari.  

ettirmək  eddirmək. 1.<> edidmək. edməyə gücəmək. 1.nərsə 

üçün, bir iş üçün yol açmaq, açdırmaq. 

ettirmək etdirmək. bənzətmək. yanıltmaq. əks təqlid edmək. - sizin 

şəklizi çəkib, lap bənzətdi. - bu şəkli lap mənə bənzətdin. - bu 

işləri bənzətən varmı. - bu sözləri bənzətən. - nəfəs 

etdirmək: üfələtmək. nəfəs salmaq. solumaq. nəfəslə 

çaldırmaq. oxuyub üfləmək. ağızla üf deditmək.  

- yenidən yaptırmaq, etdirmək: yenilətmək. təcdid etdirmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4054 

- pozuq, yıxıq bölümlərin yenilətin. - genə keçmiş işlərin əlinə 

alıb, taza fırıldağlarla yenilətir.  

ettürmək  büktürmək. iytürmək.  

ettürmək  əddürmək. onartmaq. düzlətmək. qıldarmaq.  

etu  edu. (eyu. eyi. iyi). (edku. əzku. əyku.). (bax > iyi). 1.gözəl. 

yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta'. 

etu  edu. edqu. eyku. adaq. ada. ehsan. əta'.  

etu edu. 1. gərəklik. zərurət. 1. zəhmət.  

etüq edük. 1. qutlu. mübarək olan. aslında yiyəsinin yaptığı bir 

adaq (nəzir) üçün saxlanaraq yünü qırxılmayan, sütü 

sağılmayan, yük vurulmayaraq, başıboş buraxılan. 

salıverilən hər heyvana bu ad verilir. 1. geçitsiz sıra 

dağlar. dağ şilsiləsi.  

etüq etük. - etüklük sağrı: ayağqabı yapmaya ayrılan dəri.  

etüqlənmək etüklənmək. ətüklənmək ayağqabı. etiq yiyəsi olmaq.  

ev eşik  uy uzar.  

ev  ( < > ov. eb: ab: ap. \ oba: yova: yuva. kövül) ). {1. < av: ay. 

toplamaq. yığmaq. 1. ( əv. < av). tura. ağ. ağıl. sığnaq. 

borqa. baraqa. kova. barq. yuva. duraq. duran. aylı: evli. 1. 

ailə. kiçik ev. əvciğiz. evcığız. evcığaz. evlək. yamut. 
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yuva. bark. barnaq. 1. soy. quşaq. nəsl. 1. göz. 

qanatlardan, qanalardan hər birəri. cədvəl. - sırça evi: 

şüşənin çərçivədə oturan yeri. - göz evi: göz çuxuru. 1. yam. 

duraq. durqa. qalaq. qalğa. yuva. kovşan > kaşanə. 

mənzil. 1. çağaraq ( < çaq. çat). çadır. alaçıq. çaqaq. 

kəpə. qaqra. külübə. külbə. çardaq. alaçuq. baraq. odım. 

otraş. qaqsar. qaqsıra. qaqsara. kaza. kəpə. baraq. 

toxdaş. qalılınan yer. tutam. dam. 1. əv. üy ev. ef. öv. üv. 

1. qona. xana. tıqırıq. məkan. batar. qonut. dayirə. irbin. 

yer. məkan. 

- quruq ev { 1. içində kimsə bulunmayan ev. 1. boş, yaraqsız, 

qoşsuz, moblımansız, vəsayilsiz ev (# doluq ev: yaraqlı qo. lı, 

vəsayilli ev)}. 

- evin dirəği: əvşüq. - evin sofası: bəçqüm. hol.  

- dəniz qıyısında, boğazda olan təpincək, ev: yalı. yalqı. 

yalıq. yazlıq. yaylıq.  

- iki evli. ikixana: iki üzlü.  

- döşəli dayalı ev: hər bir qoşu yaraqı (əşya, ləvazim) 

yerləşmiş, dayanmış.  

- donlu donatlı ev: bəzəkli ev.  
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- ağ evli: köçəri el. - qara evli: otraqlı el.  

- otraqlı ev: eni boyu, genişliyi çox olan ev.  

- ev nərsələri: qoşu. çapduq. taqım. taxım.  

- ev yiyəsi: evlik. öylük.  

- ev eşiksiz: qaşaq. qaşşaq. kasıb. yoxsul. müflis.  

- qara ev: çərkə. ( < kərmək: kəsmək). ayrılmış yer. çadır. 

alaçıq.  

- evsiz eşiksiz: qazaq. gəzək.  

- ev barq: ev eşik.  

- qışlıq ev: kərəki.  

- evin çatısı: damı. tarus.  

- evin kirişləri: sunı. - evin önəmli yeri, sədiri: tör. törə.  

- qonaq sevməyən: evi kəndinə dar gələn kişi: kişirqək ər. 

qısırək. - evini ortaya qoyup qumar oynamaq. əvini öndül 

qoymaq: evləşmək. evləşmək: avlaşmaq.  

- əvini özləmək: ev səmək.  

- əvini özlətmək, istətmək: evsətmək.  

- evli ərkək: bək.  

- evliq: ev yiyəsi.  

- evlük: qadın. - öz evi saymaq: evi bənimsəmək. evsinmək.  
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- evdə qalmış qız: tıbırda qalğan qız.  

- evlərin önündə daştan yapılan oturma yeri. - gün turuş: evin 

önündə oturma yeri.  

- böyük ev: toxana. qonaq.  

- ev yiyəsi: tölük. dölük.  

- evin başı: üybaşçı. evbaşçı. qoca.  

- evin xanımı: üybiyçə. xanım. arvad.  

ev  1. qonut. yurd. 1. kiçik bölüklərə bölünmüş nərsənin, hər 

bir parçası. 1. bir iş üçün ayrılmış yer. - yazı evi. - iş evi. - 

incəsənət evi. 1. ağayın. xanəvadə. ailə. 1. çadır. 1. soy. 

qan. kök. sülalə. 1. kovan. 1. daxma. 1.bağınaq. barınaq. 

barq. barıq. qonut. yurd. sığıncaq. yurd. məskən. çatı 

altı. sığıncaq. durluq. çardaq. barnaq. sığıncaq. çatı. 

durub. barıq. barq. barınaq. qonut. yurd. oturaq. otraq. 

əyləş. məskən. sığıncaq. barnaq. çatı. yaşıyan. aşiyan. 

yuva. yurtgə. yurd. qorav. qorva. dam. sığıncaq. qaza. 

saray. qonam ( < qonmaq). barıncaq. 1. av. öy. - sonev: 

sonav: sonöy: son duraq. sin. qəbir.1. arvad uşaq. 1.eşik. 

saray. köşg. kövüşg. 1. öy. - düzüşev: düzüşöy. 

islahsevi.1. yapı. qalartıq. qalartı. bina. 1. -iç. - içmərkəz: 
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əsli mərkəz: gənəl ocaq. 1. ağayın (< ağa ini). xanəvadə. 

ailə. - ev yapdı, qazan asdı. - evi yapılmış, qabı asılmış. 

(çölməyi közdə, çörəyi dizdə. (əldə.). 1. iç. - evoğlanı: 

içoğlanı: qaraoğlan: 1. nökər. 1. içuşağı. evuşağı. qolçıq. 

qaraqulluqçu. padov. - evxanımı: içxanımı.1. qaramtı. 

qaramıt. qoraltı. qoramtı. qoramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

- ağban ev: böyük ev, otaq. tənəbi. 

- evdə, bağda qıraq otaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

- evlənməmiş, evdə qalmış qız: ardıc. ardan. qalan. qalıntı. 

qalqın. qaltaq. çaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. 

qalmuq. qalmıq. qalmış.  

- könül evi: ürək. qəlb.  

- ev qoşusu: ev vəsayili: qaraltı. moblman.  

- qara ev: 1. qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf. qəfəsəli 

dilab, işqaf. 1. alaçıq.  

- qarev: qaröy: qarov. açığlıqda qurulan taxma ev. çadır.  

- elevi: şəhridari.  

- evoğlanı. içoğlanı: qaraoğlan: 1. nökər. çəkər. çaqar > 

çakər. 1. içuşağı. evuşağı. qolçıq. qaraqulluqçu. padov.  
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- iyimsevər kimsənin evi, qapısı: açıq qapı.  

- ev çörəyi, əkməyi: qatmar. qatmarlı. qatqatı. qatlac. yağlac.  

- ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir 

nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, 

təxdə: qaş.  

- evləri birbirinə yaxın, məhlədaş olanlar: qapı qonşusu. 

bitişik qonşu.  

- gəlin evdən yola salınanda verilən başlıq: qapıcalıq. 

qapısalıq.  

- eleviləri: şəhridarinin qolları.  

- ev paltarı: rubdöşambr. boldon. içlik.  

- evə öğrənmək: evsimək. əvlişmək. əvləşmək. əhliləşmək.  

- evini özləmək: evsəmək.  

- evə özəl, xass: evlik.  

- ev açmaq: özü üçün özəl (şəxsi) ev eşik qurmaq.  

- evdən: qırağ, yad olmayan kişi.  

- ev dolandırma: evin iqtisadın düzənləmə.  

- evbark: eveşik.  

- ev baxımı, güdümü: 1. ev işləri, sorumları, görəvləri. 1. ev 

yükü, keçim sıxıntısı, sorusu.  
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- ev yıxmaq: ocaq yıxmaq.  

- ev yükü: keçim sıxıntısı, sorusu.  

- ev hesabı, çarşıya uymamaq: işlərin sanıldığından başqa 

bir durum alması.  

- evi sırtında: köçəri. çölçü.  

- evində bayquş tünəsi: evində bayquş ötəsi: bayquş 

yuvalasın. evin dağılsın.  

- evlərdən uzaq: tanrı göstərməsin.  

- evlərə şənlik: "evlərdən uzaq olsun" deməyi.  

- evsiz: yalqız. evlənməmiş. mücərrəd.  

- evi yanığ: yaşamı, yağdayı, durmuşu kötü.  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır. - ev ağrıqları, vəsayili: bağlı. qoşu. yeşik. yaşıq. eşik 

(< yaşmaq: örtmək). yük. 

- ev örtüsü: dam.  

- düğün evi kimi: çox şənli, qalabalıq yer.  

- kiçik ev: dam.  

- dağ evi: dağ otrağı. 

- ev elsiz: ev eşiksiz: sallax. 

- ev qoşuları, vəsayili: ağrıq. qoş. köç.  
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- köçü yüklədi.  

- ev önünə yapılan kölgəlik: çulxqa. çuqal.  

- kiçik yurd, ev: koma. kömək. çömək. külbə.  

- kiçik ev: koma. küməs. nin. yuva.  

- oxuev: oxöy. oxav. danişgədə. 

- yayla evi, barakı: çatı. çantı. 

- yeni evə çəkilmək, dartılmaq, götürülmə, köçmək, 

daşınmaq.  

- ev eşiksiz: çatısız. sığıncaqsız. 

- ev bark: ev eşik. 

- evsiz eşiksiz: alağan valağan. avara. 

- gənəl ev: gənəlöy (gənəl: imumi + öy: ev). qəhbəxana.  

- göz evi: göz kasası. göz çuxuru. 

- ordu kulupu: orduevi.  

- ev yapmağa uyğun, ölçük, münasib: evlik.  

- bir evdə oturanların hər biri: evdəş. 

- evinə bağlı kimsə: evçimən.  

- evli evinə, köylü köyünə: hər kim öz işi ilə uğraşmalı.  

- ev yapılacaq böyüklükdə, olan yer: evlək.  

- qonağ ev: hotel.  
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- özəlliklə başarıqlı qaravaşa, ev işçisi: qaparat. yaparat. 

- bir yerdə, evdə yaşamaq üçün gərəkli nərsələrin topu, 

hammısı: qalartı. qoşu.  

- öz ev: şəxsi ev. 

- ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları, vəsyili: qapat. qamat. 

tapat. çapat. baçat. biçət. moblıman. 

- el evi: qonqalav. qonqalağ. yasa qurulu. yasal qurul. qanun 

məclisi. milli məclis. 

- ev yiyəsi, böyüyü: yetgin. xanasahab. xanasaab. 

- ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı qadın, 

kimsə: givəni. qıvanı. keyvan. ocaqçı. xanə dar. xanədar. 

- ev yiyəlnmək, almaq istəmək: evsəmək. evsəyişmək.  

- evə gedmək istəmək. evsəmək. evsəyişmək.  

- ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir nərsə üçün ayrılan 

otaq: otaqca. odacıq. odac. odaç. odacıq. kəpəz. qəfəs. 

qapas. - hamam gəpəz: soyunub, geyinmə bölümü. - 

aşgəpəzi: aşoda. aşpazxana. 

- evdə, avluda (həyətdə), daldada, qırağda olan dam, yer: 

dulda. duldaq. dalda. daldağ. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 

1. (< kav. kov).  

- evlərdə ən geniş, böyük otaq: qonqalıq. qaqlıq. kavlıq. 
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kovlıq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon. hal. hol.  

- görüş yeri, evi: qortuq qoltuq.  

- xoca evi: qoca evi: xocaöy. qocaöy. qadın türməsi.  

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr. 

- ilkin, evi doyur, qalsa eşikdə sovur. 

- kəsim evi: sallaxxana. salxana. qanar. qanara. heyvanlar 

salınan (basıb kəsilən) yer.  

- kəsim evi: sallaqxana. salxana. qanara.  

- kiçik ev, bark sığınaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

- qaba bir ev takımı: (gobut. səlqəsiz). 

- qadınevi: yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz xanımlara keçici 

barıncaq.  

- qalaev: yekə ev.  

- qardaş evdə, yaxın demə, qonşu çöldə, uzaq demə. 

(uzaq: qərib). 

- qonşusu yaxcı olanın, kor qızı evdə qalmaz.  

- ev, otaq işçisi: otaqlıq. odalıq.  

- uğur evi: uğurev. uğuröy. yoxsullar evi. müstəməndlər evi. 
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xeyrməndlər evi.  

- yaşlıq evi: yaşlıqöy. qocalar evi. qonum. pansiyon.  

evaltı  kəvət. zerzəmi. altın. altqat. batuq. batrım.  

evbarıq  eveşik. çoluq cocuq. əhləyal.  

evbaş  çatı. dam.  

evbaş  üybaş. çatı. dam.  

evbaşçı  üybaşçı. qoca. evin başı.  

evcaqız  evcağız. kiçik, sevimli ev. öycağız. öycik. evcik. 

evcə  bütün evlik. - evcə dolanmağa çıxdılar.  

evcəq  evcək.evliklə. bütü ev kişilərinin qatılmasıyla.  

evciq  evcik. öycük. oycuk. 1. pətək. apartıman. 1.kiçik ev. kiçik 

ev. kaşanə. kovçana. öycik. öycağız. evcağız.  

- ikievciklər: ərkək dişi çiçəkləri ayrı kökdə olan bitgi.  

evcıqaz evcığız. əvciğiz. evcığız. evlək. avcıqız. kiçik ev.  

evcil  əkli. əkdi. becəri. pərvəri. uysal. əhli. alışıq. xanəgi. əkli. 

əkdi. becəri. 

evcil 1. evsək. evcimən. balasaq. 1. qaçmas. qaçmaz. 

ürkməz. qorxmaz.  

- evcil dovşan çeşiti: ada tavşanı. 
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evcilləşmək  üyürsünmək. alışmaq. əhliləşmək. yaxınlaşmaq. yaxınlıq 

duymaq.  

evcilləştirmək  üyürsündürmək. alışdırmaq. əhliləşdirmək. 

yaxınlaştırmaq.  

evcimən  evsək. balasaq. evcil.  

evcin  evin. odacıq. - köçevin: > kəcavə (fars). 

evçi  1.ev içində işləyən, arasalıq, təmizlik işlərinə baxan 

kimsə. 1.ev işləriylə uğraşan.  

- ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca: qaçağan. 

evçi  qadın.  

evçi  yamçı. duraqçı. durqaçı. qalaqçı. qalğaçı. mənzilçi.  

evçiləşmək  əhliləşmək. alışmaq. aşılmaq. uyumlanmaq. 

uysallaşmaq. öğrənmək.  

evçilik  ev işləriylə uğraşma.  

evçiman  avçıman. evçimən. 1. kümə. top. kürtük. yığın. 1. 

dolandıran. idarəli. dəğirli. dərli toplu. ev eşiyi, iş gücü, 

topluluğu iyi dolandıran kimsə. 1. dolandıran. idarəli. 

dəğirli. dərli toplu. ev eşiyi, iş gücü, topluluğu iyi 

dolandıran kimsə. 1. evinə bağlı kimsə.  

eveşiq eveşik. evbarıq. çoluq cocuq. əhləyal.  
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eveşiqsiz  eveşiksiz.dallaq. dallaş. dərbədər < > dalbadal. dal dal 

olmuş. salğasür < > sərsəri. başıboş. baybaş. qayta. 

qılıqsız. qırbal. qırban. işgücsüz.  

evəcən  evəcən.ivəcən. ivəgən. evəgən. 1. dalasan. tələsən saçul. 

çaçul. çapul. əcələçi. 1. iti, yeyin ilərləyən, yolğan. 

səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. - ivəgən qatar. - ivəgən 

çapar: səri' posçu.  

evəq evək. 1. ivmiq. evgil. əcələci. ivən. - ivək ər. əcələçi adam. 

1. ivək. evək. tələs. əcələ.  

evəqən  evəgən.ivəcən. ivəgən. evəcən. 1. dalasan. tələsən saçul. 

çaçul. çapul. əcələçi. 1. iti, yeyin ilərləyən, yolğan. 

səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. - ivəgən qatar. - ivəgən 

çapar: səri' posçu.  

evəqin  evəgin. ivəgin. evgin. ivgin. ivədili. ivdəli. qıvraq. qıvıraq. 

çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

evərəq  evərək.evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. 

kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. 

dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. 

çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə.  
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evərilmək  evləndirilmək.  

evərmək  evləndirmək. baş göz edmək. başını bağlamaq. 

evilmək  evilmək. ivilmək. tələsmək. əcələ edmək.  

evin  evcin. odacıq. - köçevin: > kəcavə (fars).  

- evin ən böyük, süslü otağı: başoda. başotaq. tənəbi. 

qonaqlıq.  

- evin satan, çöl alar.  

evin  evin. ivən. dənə.  

evinmək  evdə qalmaq. - o evindi bəkləndi: evdə oturub gözlədi.  

evircən  evirgən. ivercin. ivergin. ələçapıq. saçol (< saçuq qol). 

çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. 

çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı (< qol 

verişli). pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

evirgən tevirgən keçürgən. çara, yol yoruq bilən, düşünəın.  

evirim  1. evirmə. eviriş. ebiriş. ebirmə. ebirim. ibermə. iberim. 

iberiş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 
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edmə. 1. evrim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. 

dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. 

ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. 

ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. 

yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

evirimçi  evrimçi. çevrimçi. çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. 

dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi. islah tələb.  

eviriş  evirmə. evirim. ebiriş. ebirmə. ebirim. ibermə. iberim. 

iberiş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

evirqən  evirgən.evircən. ivercin. ivergin. ələçapıq. saçol (< saçuq 

qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. 

çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı 

(< qol verişli). pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 
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evirmə  1.çevirmə. döndərmə. döndürmə. geritləmə. qaytarma. 

qaytalama. qeytərmə. irca‟. irca‟, həvalə edmə. 1.evirim. 

eviriş. ebiriş. ebirmə. ebirim. ibermə. iberim. iberiş. ilətmə. 

ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. 

ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. çattırma. 

çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. yollama. 

yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. 

qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml edmə. 

evirməcə  çevirməcə. evirtim. çevirtim. anaqram. qəlb. bir sözün 

biçilərinin (hərflərinin) yerini dəğişərək, yeni bir söz 

törətmək.  

evirmək  ebirmək. ibermək. ebirmək. 1. götürmək. ustələnilmək. 

öhdələnilmək. 1. ibermək. ilətmək. aparmaq. geçirmək. 

götürmək. nəql edmək. - qarşıya keçir. 1.çevirmək. 

döndürmək. çöndürmək. təbdil edmək. 1. çevirmək. 

dolayı olaraq söyləmək. 1. ivirmək. ivişmək. ivmək. 

evmək. qaçmaq. qoşmaq. tələsmək. yarışmaq.  

- evirib çevirmək: 1. çevirə çevirə, dönə dönə hər çevrəyə, 

yana baxmaq. 1. bir işi dolandırmaq, yeritmək, idarə edmək. 1. 

sözü dolaşdırmaq. 1.çevirmək. təbdil edmək. 
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evirmək  evləndirmək.  

evirtim  çevirtim. evirməcə. çevirtməcə. anaqram. qəlb. bir sözün 

biçilərinin (hərflərinin) yerini dəğişərək, yeni bir söz 

törətmək.  

evişmək  ivəşmək. qoşuşmaq. qaçışmaq. tələsmək. əcələ 

edilmək.  

evivar  evli.  

evqərə  evkərə.ev önündə çevrilmiş, çəpərlənmiş kiçik yer.  

evqin  evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. qıvraq. qıvıraq. 

çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

evqoşaq  evqoşağ. içtaxım. ev vər vəsayili.  

evlat  < oğlad < oğ: nütfə). urpaq. ovlad. urpay. çiçik. uşaq.  

evlatlıq  oğulluq. tutunçu oğul. evlatlığa alınmış cocuq.  

evləq  evlək. 1.əvlək. evrək. çevlək. çərvək. çəvrək. iyrək. iğrək. 

əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer. 1. ivlək. yivlək. oğlıq. oylıq ( oğulmuş, oyulmuş yer). su 

yolu. 1. ev yapılacaq böyüklükdə, olan yer. 1. yer ölçüsü 
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olan "dönümün" dörddə biri. 1. kərdi. 1. topraq, nərsə 

üzərində ayrılmış bölümlərin hər biri. 1. xiştil. xiştli. 

çarxana. mürəbbə naxışlı nərsə. 1. gözlək. cədvəl - 

nərsəni dartma, ölçmə, dərəcələmə, rədələmə üçün 

yapılan evlək, gözlək, cədvəl: bağım. barım. 1. xanədar. 1. 

kərt. kərdi. qaruq. qarıq. - sovzu, soğan qarığı. 1.çevlək. 

ivlək. çövlək. çölək. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. 

su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qatalaq. 1.ar. 

yüz metr mürəbbə'lik yer.  

- qara evlək: əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək 

ıslanmış topraq.  

evləq evlək. əvlək. ivlək. çevlək. 1. çönmüş, çevrələnmiş, 

qazılmış, ayrılmış nərsə, topraq. 1. evlik. ev tikmək üçün 

yer, topraq. damlıq. 1. avlaq. oyuq. iz. xət. 1. qənov. arx. 

qol. sulax. bulax. 1. kərdi. 1. tarla. bölünmüş yer. 1. 

bölünmüş yerlərin ivi, xətti. kərpici. - əvlək paltar. - əvlək 

parça. - əkin əkilməmiş əvlək doğru gedməz. 1. dönəm. əni 

boyu qırx arşınlıq yer. 1. rüb'. əhli. evdə yaşayan. 1. 

əvciğiz. avcıqız. evcığız. evcığaz. kiçik ev. 1. avlaq. arx. 
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güh. su yolu. 1. ocaq. kərdi. - sozu ocağı. - badımcan 

ocağı. 1. oynaq. çuxur. avlaq.  

evləq evlək. qanqa. taxda. saxla. bölük. kərdi.  

evləqli  evləkli. qaruqlu. qarıqlı. kərtli. kərdili. - qarığlı avlu, baxca.  

evləqliq  evləklik. kərtlik. kərdilik. qarıqlıq. qaruqluq. - sovzu, 

soğan qarığlıqları.  

evlən  ölkə. ölkö. ülkə. ərək. topraq. aymaq. oymaq.  

evlənənməz  - yumşaq üzlü, evlənənməz.  

evlənim  - evlənim artış, azalış əğrisi, qırafiği, cızığı. 

evləniş  - içevləniş: içdən olanla, qohumla evlənmə. endoqami.  

evlənmə  ayaq bağı. nikah. əqd. - tışdan evlənmə: qohum yaxından 

evlənməyən. - qız evləndirmək: köçürmək. - evlənmə 

toylanma: yığılıb əğləşmə. düğün dərnək.  

- evlənmə çağı keçmək üzrə olmaq: duvağ düşgünü. 

- evlənmə qarmaşığı. (sorusu).  

- evlənməyib yalnız yaşam, durmuş istəyən: qoşqonmaz. 

qoşqoymaz qoştutmaz. evlənməyən. 

- içdən evlənmə: bir toplum arasında evlənmə. dışar el ilə 

evlənməmə. indoqami.  

evlənmə  üydəkiləniş.  
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evlənmək  1. ağıllanmaq. halə qurulmaq. - ay qopup evlənib, ağ bulut 

hörlənib. 1. kəndinə ev edinmək ·. 1. çalışmaq. dəğişmək. 

üydəkilənmək.1. obarqlanmaq. barqlanmaq.  

evlənmək  1.gəlin olmaq. 1.yurtlanmaq. barqlanmaq. bağqılanmaq. 

qız, arvad almaq. ev qurmaq. - iki ərkək, bacıların 

birbirinə verib evlənmələri: dəğişik. - ər evlənən qız alır, 

gec evlənən, dul alır. (ər: tez).  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır. 

- içdən olanla, qohumla evlənmə: içevləniş. endoqami.  

- onlar evlənibdə, boy boy uşaqları olubda. 

- evlənmək istəmək: evsələnmək.  

- evlənmək istəmə: evsələniş.  

- evlənmək istəməyən kimsə: qarabaş. evlənməmiş.  

evlənməmiş  evsiz. yalqız. subay qarabaş. qarabaş. evlənmək 

istəməyən kimsə. mücərrəd. - evlənməmiş, evdə qalmış 

qız: ardıc. ardan. qalan. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq. qaltuq. 

kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış.  

evlənməmiş  subay. (ərkək dişi üçün) ərgən.  
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evlənməyən  qoşqonmaz. qoşqoymaz qoştutmaz. evlənməyib yalnız 

yaşam, durmuş istəyən.  

evlənmiş  evli. evlik. öylük.  

evləntirən  evləndirən. - qız evləndirən: köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü.  

evləntirmək  evləndirmək. evləndirilmək.evərilmək. barqlandırmaq. 

bağqılandırmaq. yurtlandırmaq. evərmək. baş göz 

edmək. başını bağlamaq.  

- qız evləndirmək: köçürmək. köçürtmək.  

evləntirmək  evləndirmək.alıbvermək.  

evləntirmək evləndirmək. 1. çaldışdırmaq. 1. danğamaq. bağlamaq. 

1. evirmək. qız vermək.  

evləşmək  1(e < > a) avlaşmaq. əvləşmək. 1. toplanmaq. yığılmaq. 

ev üstündə mərcləşmək. evini ortaya qoyup qumar 

oynamaq. 1. toplanmaq. yığılmaq. avlaşmaq. 1. evini 

ortaya qoyup qumar oynamaq. evini öndül qoymaq.  

evlətirnmək evlədirnmək. barqatmaq.  

evli  1. baş bavlu. üydəkili. evdəkili. ev yiyəsi. 1. evlik. öylük. 

evlənmiş.  
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evli  1.bağınaqlı. barınaqlı. yurdlu. 1.başqalı. qoşabaş. 

qoşbaş. xoşbaş. müzdəvəc. (# yalabaş: yalbaş: qarabaş: 

subay. mücərrəd. ).  

- evli uşaqlı kişi: dəmirbaş.  

- evli olanların hər biri: evdəş. 

- evli qadın: qanı ayaqlı. 

- qara evli: igirmi dördlük oğuz boylarından biri.  

evliq  evlik. 1. ocaqlıq. ağayınlıq (< ağa ini). xanəvadəgi. ailəvi. 

1.evə özəl, xass. 1. ev yapmağa uyğun, ölçük, münasib. 

1. içlik. iç, ev işləri ilə uğraşan.  

evliq evlik. öylük. 1. bax > evlək. 1. ev yiyəsi. 1. evli. evlənmiş. 

1. öylük. kətxuda. 1 sahabxana. - evli qonaqlar. 1. yumaş. 

ram. aram. (# ası: vəhşi). 

- bütün evlik: evcə. - evcə dolanmağa çıxdılar. 

evliqlə  evliklə.evcək. bütü ev kişilərinin qatılmasıyla.  

evliqlə evliklə. hammısı. anası ilə danası ilə.  

evlilik  - evliliyin ilk dönəmi: balayı. 

evliliq evlilik. başgöz.  

evlinmə  ivəlinmə. qaçımlıq. qaçmalıq. tezəlmə. təlsinmə. 

tələsinmə. gərəkinmə.  
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evlişmək  əhliləşmək. (#təzişmək. tazışmaq. təlsəşmək. tələsmək. 

durmamaq).  

evmək  ivmək. ivirmək. evirmək. ivişmək. qaçmaq. qoşmaq. 

yarışmaq. tələsmək. dalaşmaq. talaşlanmaq. əcələ 

edmək.  

evoqlan  ev oğlan.evdə qulluq edən oğlan.  

evrə  çevrə. 1.yay. yaya. səfhə. 1. dönəm. - qurtuluş evrəsi: 

azadlıq, istiqlal dönəmi.  

- oyunlarda, yarışlarda bölünən evrələrin, bölümlərin, 

mərhələlərin hər biri: kasa. qapsa. qab. - bu oyun üç kasada 

oynanır. - oyunun ikinci kasası iyi keçmədi. 

evrəq  evərək. 1. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. 

çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. dolay. ətraf. 

yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer.çulqa. çuval. 

civar. bölgə. məntəqə. 1. evlək. əvlək. çevlək. çərvək. 

çəvrək. iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. 

şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  
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evrən  < çevrən: çevrilən. 1. çevrəli, qurşaqlı yer. oturaq yeri. (ç 

< > d ) dönək. ( > dünya). yer kürəsi. 1. mərhələ. bölüm. 

1. tünələ. dünələ. dünya.  

evrən  çevrən. devrən. 1. uçun. acun. dünya. yeryüzü. - arğuc 

ajun. yalancı, aldatıcı dünya. 1. dönəməc. acun.yer kürəsi. 

yerüzü. gomut. cəhan. kainat. zəmanə. fələk.dünya. 

1.atlama. aşma. daşama. çöngəl. qanqal. mərhələ. 1. 

aralıq. ortam. oran. dövrə. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. 

quşaq.çulqa. çuval. civar. mihit. mühit. 1. çəkib keçən. 

dünya. 1. ivici. ivəci. ivci. dünya. devrən. göyqubba. 

dünya. gedi. dünya. cəhan. dünya. - dış evrəndən, 

çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək: qabığına çəkilmiş. 

qınına girmiş: ətliyə sütlüyə qarışmamaq.  

- evrən çaplı: aləmşimul. cəhangir. 

- dönək evrən: qəhbə dünya.  

- evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, 

qarışıq durumu: kavus. kavsa. kaos(latin).  

- (bu dünya) düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir tələ! az 

ged uzaq. 

evrənbilim  kosmoloji.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4078 

evrənçil  çevrənçil. cəhanşimul.  

evrənq  evrənğ. ovrəng < orunğ. təxt.  

evrənqonuş  evrənqoyu. evrəndoğum. evrənolum. kosmoqoni.  

evrənqoyu  evrənqonuş. evrəndoğum. evrənolum. kosmoqoni.  

evrənolum  evrəndoğum. evrənqoyu. evrənqonuş. kosmoqoni.  

evrəntoqum  evrəndoğum. evrənolum. evrənqoyu. evrənqonuş. 

kosmoqoni.  

evrəyiş  evrilmə. evrilişi. çevrilmə. çevriliş. çevrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.  

evriq  evrik. tevrik. devrik. çevrik. 1.dönük. çönük. çövgən. 

çöngən. 1. qasırğa. 1. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. 

qatalaq. 1. yorum. təfsir. tə'vil. 1. tərs. mə'kus. 1.çərx. 

çarx. dolab ( < dolanmaq). 1.əğric. əğic. ucu əğri, çəngəlli 

ayqıt. 1. çərx. dolab. təkər. dığır. 1. uğursuz. tərsin. tərs 

gedən. 1. mə'kus.  

evrilişi  evrilmə. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. çevrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.  
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evrilmə  evrilişi. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. çevrəyiş. devrilmə. 

devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. 

çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.  

evrilmək  çevrilmək. 1. qasırğa qopmaq. 1. girdaba düşmək. 1. 

dönmək. çönmək. 1. tərslənmək. 1.devrilmək. baş aşaq 

olmaq. 1.yorumlamaq. təfsir, tə'vil olmaq. qapanmaq. 

1.çönüşdürülmək. dönüşdürülmək. 1.bükülmək. 

qıvrılmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

əğilmək.  

evrilmək  əvrülmək. çevrilmək. devrilmək. 1. dolanmaq. yönəlinən 

yerdən çevrilmək. 1. dönmək. çönmək. uğramaq. 

gedmək.  

evrim  evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. 

dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. 

ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. 

ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. 

yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

evrimçi  evirimçi. çevrimçi. çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. 

dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi. islah tələb.  
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evrimçilik  evolüsyonism.  

evrinmək  çevrinmək. tevrinmək. devrinmək. devinmək. 1.dönmək. 

dönünmək. çönülmək. 1. taxınmaq. davranmaq. 

qılınmaq. hərəkət edmək. 1. təkamül tapmaq.  

evsalalmaq  evsalanmaq. evyolalmaq. evyolanmaq. evə yolalmaq, 

yollanmaq.  

evsalanmaq  evsalalmaq. evyolalmaq. evyolanmaq. evə yolalmaq, 

yollanmaq.  

evsək evsək. evcimən. balasaq. evcil.  

evsələniş  evlənmək istəmə.  

evsələnmək  evlənmək istəmək.  

evsəmək  evsəyişmək. 1. evini özləmək. 1. evə gedmək istəmək. 

1. ev yiyəlnmək, almaq istəmək.  

evsəmək  əvsəmək. ivsəmək. 1. tərkişmək. tələsmək. dalsamaq. 

əcələ edmək (istəmək). 1. evə yazmaq. evini özləmək.  

evsətmək  evini özlətmək. istətmək.  

evsəyişmək  evsəmək. 1. evə gedmək istəmək. 1. ev yiyəlnmək, 

almaq istəmək.  

evsimək  evə öğrənmək. əvlişmək. əvləşmək. əhliləşmək.  

evsin  yuva. kiçik heyvan nini.  
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evsinmək  evlənmək. məskunlaşmaq.  

evsiz  1.barınaqsız. bağınaqsız. sığıncaqsız. yurdsuz. damsız. 

1.yalqız. evlənməmiş. mücərrəd. 

evsiz  tıbırsız. məkansız.  

evtaçi  evdaçi.öyçi. odaçi. qapıçı.  

evtəqili evdəkili. üydəkili. evli. ev yiyəsi.  

evtən evə  evdən evə.dərbə dər.  

evtəş  evdəş.1. evli olanların hər biri. 1. bir evdə oturanların hər 

biri.  

evtəşliq evdəşlik. koəbitasyon.  

evtəşmək  evdəşmək.koəbition.  

evtilmək evdilmək. qurşalmaq. ələ keçirilmək. toplanmaq·.  

evtimək evdimək. toplamaq.  

evtinmək evdinmək. yığmaq. toplamaq. toplamayı üzərlnə almaq. 

kəndi kəndisinə toplamaq. - yemiş, para evdin.  

evtirmək  evdirmək.ivdirmək. tələsdirmək. dalaşdırmaq. 

talaşdırmaq. əcələ etdirmək.  

evuşaqı  evuşağı. içuşağı. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı. qolçıq. 

qaraqulluqçu. padov.  

evül  inadçı. ayağ dirəyən.  
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evyiyə  qonaqbəy.  

evyolalmaq  evyolanmaq. evsalanmaq. evsalalmaq. evə yolalmaq, 

yollanmaq.  

evyolanmaq  evyolalmaq. evsalanmaq. evsalalmaq. evə yolalmaq, 

yollanmaq.  

ey  hey. oy. yahu.  

eyb  (ak (fars)) < ağ. ar. - ayb edmək: ağ edmək.  

eybəcər  əcib. ənayi. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. 

alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı: 

alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. şaşrınıq. 

çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. ğeyri 

mə'mul. 

- öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, 

məxluq: qalamanqozan.  

- yaraşıqsız, eybəcər: külə kotmul. kütmül.  

eybələ  o belə. o qədər.  

eybələ  təkin. olqədər. beləş.  

eyəşinmək  iyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. 

iygənmək. eygənmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. 

yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. 
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aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək 

yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

eyəşintirilmək  eyəşindirilmək. iyəşindirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. 

iygəndirilmək. eygəndirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

eyəşitmək  iyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

eyi  (edu. eyu. iyi). (edku. əzku. əyku.). (bax > iyi).  
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eyi  iyi. 1. haq. həq. - iyi söyləmək: haqlı söyləmək. 1. yep. ip. 

yip. yaxcı. kökcək. göyçək. gözəl. yaxşı. yoluna. hüsnülü. 

mərğub. münasib.  

eyib  - qara eyib: qarayıb. qara ayıb. qarağıb. qara əğib. qara 

ləkə. utancaq nərsə.  

eyiçi  eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. 

iyukuç. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. düzgəc. 

düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi.islah tələb.  

eyiçil  eyiçi. eykuc. eykuçu. eyukçu. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. 

iyukuç. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. düzgəc. 

düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. iləriçi. ilgər. 

gəlişçi.islah tələb.  

eyiq  eyik. yaxcı. - gözdə eyik (yaxcı), içdən yenik (çürük): 

qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu qanlı, 

çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. iri yarı olduğunda, cansız, 

sağlıqsız kimsə. duruşlu, içi boş kimsə. 

eyiqətmək  eyigətmək. eyilətmək. iyilətmək. iyigətmək. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. 

aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. 
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gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

eyiqmək eyikmək. iyi olmaq. düzəlmək.  

eyiləmək  ipləmək. yepləmək. yipləmək. edqulamaq. eykulamaq. 

iyi, yaxcı yapmaq, görmək.  

eyilənmək  eyiləşmək. iyiləşmək. iyilənmək. iygənmək. eygənmək. 

iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 

yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

eyiləntirilmək  eyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 
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eyiləşmək  eyilənmək. iyiləşmək. iyilənmək. iygənmək. eygənmək. 

iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 

yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

eyiləştirilmək  eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

eyilətmək  eyigətmək. iyilətmək. iyigətmək. iyəşitmək. eyəşitmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 
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eyiliq eyilik. iyilik. əzqil. eygili. rəhm olunan. rəhmətlik.  

eyiməz  iyiməz. iyməz. eyməz. çalız. çalaz. ağrıq. kəsəl. xəsdə. 

naxoş. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur. 

eyiş  yeyiş.  

eyitim  eğitim. iğitim. əğitim. əkitim. əritim. tərbiyət. tə'lim. 

pərvəriş.  

eyitim  öğrəniş. kəmal.  

eyitişmək  ayıtışmaq. aytaşmaq. eytişmək. deyişmək. söyləşmək. 

sözləşmək. qonuşmaq.  

eyitişmək  eyləşmək. eytəyişmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. 

danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

eyitmək  deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. demək. ayıtmaq. 

aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. 

söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 

çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr 

edmək.  
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eyitşi  eyləşi. eytəyiş. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

eyitşiçi  eyləşçi. eytəşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi. 

eyitti  dedi. - o eyitti bu eyitti \\ vurdu on beş yatti.  

eyivə  iyivə. xoşuva. kefivə. - iyivə bax: xoşuva bax. kefivə bax. 

eyqənmək  eygənmək. iygənmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. 

eyilənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 

yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

eyqəntirilmək  eygəndirilmək. iygəndirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 
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acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

eyqərmək eygərmək. ədkərmək. edkərməkiyi görmək. iyi bulmaq. 

qulaq asmaq. dinləmək. düzəltmək. onatlamaq·.  

eyqətmək  eygətmək. iygətmək. iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. 

iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. 

aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. 

gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

eyqi eygi. ( y < > z ) əzqi. rəhmət. səna. hörmət.  

eyqiçil  eykiçil. eykuçıl. iyiçil. iyicil. 1. yaxcıçıl. uğurçıl. uğraçıl. 

iyilikçi. iyiliksevər. xeyirxah. 1. (xəsdəlik). kötüçül, pisçil 

olmayan. sonu iyi olan. ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, 

salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan.  

eyqil  edqil. yolla. göndər. - eyqil məni döğüşgə.  

eyqili  eygili. özlü. qalaysız. taarüfsüz.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4090 

eyqili eygili. 1. əzqil. rəhm olunan. rəhmətlik. 1. xoş niyyət. - 

bax qıl ona eygiligin, ağız gülə.  

eyqiliq  eygilik. istəklik. irgəlik. ərklik. yoldaşlıq. dosluq.  

eyqiliq  eygilik. qalaysızlıq. çəkinməməzlik. özlülük. 

taarüfsüzlük.  

eyqiliq eygilik. iriklik. açığlıq. fürsət. fürc. - işləri bitirib irikliklə 

gəldik.  

eyqin  eygin. bax > ayğun. xoşbəxt. 

eyqin  eygin. ərkin. erkin. azad. erkana. dincilikdə. irikli. ərkin. 

irkin. erkin. erkana. ərikkən. azad. qaravsız. qaraşsız. 

ağasız. bağsız. müstəqil.  

eyqin eygin. irikli. irkin. ərkin. ərkənə. ərikkən. bağsız. baş 

başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. 

azad. müstəqil.  

eyqisiz  eygisiz. ərksiz. məcburi.  

eyqu  - eykudan eykuya: iyidən iyiyə. yaxcıdan yaxcıya. çox gözəl, 

gərəyi kimi. gözəlcə. - bu gün iyidən iyiyə yorulduq. - bunu 

iyidən iyiyə başıva sox.  

eyquc  eykuc. eykuçu. eyukçu. eyiçi. eyiçil. iyiçi. iyiçil. iykuc. 

iykuçu. iyukuç. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 
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düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

eyquçıl  eykuçıl. eykiçil. iyiçil. iyicil. 1. yaxcıçıl. uğurçıl. uğraçıl. 

iyilikçi. iyiliksevər. xeyirxah. 1. (xəsdəlik). kötüçül, pisçil 

olmayan. sonu iyi olan. ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, 

salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan.  

eyquçu  eykuçu. eykuc. eyukçu. eyiçi. eyiçil. iyiçi. iyiçil. iykuc. 

iykuçu. iyukuç. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

eyquləmək  eykuləmək. iyiləmək. eyüləmək. ipləmək. yepləmək. 

yipləmək. eyiləmək. edqulamaq. iyi, yaxcı yapmaq, 

görmək. yaqşılamaq. yaxşılamaq. faydalamaq.  

eyqülüq eykülük. ədqülük. edqülük. ədqülük. əzkülük. iyilik.  

eylan qalmaq  aylan qalmaq. (heyran).  

eylə  1. bax > ayla. 1. iş. 1. əylə. ayla. öylə. öcür. - əylə yap: 

əylə qılqıl.  

eyləqsiz eyləksiz. baxımsız. xarab.  

eyləm  1. işlik. fe'l. 1. oruq. yol. 1. fe'l. - artırılan eyləmin (fe'lin) 

sürməsin, dəvamın göstərən eyləm: durmaq. - yatıb durur. 
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- baxıb durur. - baxa durmaq. - axan sular durur: heç 

deyəcək yoxdur. açıq aydındır.  

eyləm  edləm. 1.iş. edim. əməl. maamilə. iş. oluş. yapış. qılış. 

duruş. taxım. tutum. davranış. fe'l. hərəkət. əməl. edim. 

maamilə.1. əğrim. oyun. oyunpozluq > oyunbazlıq. 

şıltaqlıq.  

- ad eyləm: işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad 

edik: məsdər. isim fe'l.  

- bir dəğər yaradan eyləm: iş. əmək. işçilik. ustalıq. əsər. - işi 

ağır bir yapı. - güzgüsü işdir kişinin.  

eyləmçi  edləmçi. 1. edimçi. iş adamı. işgüzar. 1. maamiləçi. 1. 

əğrimçi. oyunçu. oyunpozan > oyunbazçı. şıltaq.  

eyləmə  etiş. ediş. etmə. edmə.  

eyləmə  qılma. eləmə. edmə. yapma.  

eyləmək  aylamaq. 1. aydamaq. sürmək. 1. qılmaq. hazırlamaq. - 

əkmək eyləmək. 1. dolandırmaq. 1. onarmaq. tə‟mir 

edmək. düzətmək. baxmaq. 1. eləmək. edmək. qılmaq. 

yapmaq.  

eyləmək  eləmək. edmək. edəmək. edləmək. qılmaq. yapamaq. 

yasamaq. yapmaq. yasmaq. eymək. itmək. edmək. 
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işləmək. qılmaq. edmək. yapmaq. görmək. göstərmək. 

yapmaq. qılmaq. - ilgi görsətmək.  

- edmə edmək, eyləmək: nə olur yapmaq.  

eyləmsiz  1. münfəil. pəsiv. 1. boş. atil.  

eyləmsizlik  edimsizlik. edəmsizlik. boşquluq. işsizlik. haylazlıq. 

susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 

bətalət.  

eylənmək  ədlənmək. edlənmək. bir nərsə bir dilək üçün 

kullanılmaq. bir nərsə dilək edinilmək.  

eylənmək  əylənmək. 1. gəzib dolanmaq. 1. durmaq. 1. qalmaq. 1. 

oturmaq.  

eyləş  iləş.  

- əşiləş (< əş eyləş). əşidiş. əşediş. qisas.  

eyləşçi  eyitşiçi. eytəşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi. 

eyləşi  eyitşi. eytəyiş. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4094 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

eyləşmək  eyitişmək. eytəyişmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. 

danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

eyləşmək  ədləşmək. edləşmək. birbirinə xeyir dua vermək. sayqı 

dolayısıylə birbirini aramaq.  

eylətmək  ədlətmək. edlətmək. iyiləşdirmək. ıslah etdirmək.  

eyləv  eləv: eləyiş.  

eyləv  eyləm. əməl. 

eyləyən  edləyən. aldadan. oyalayan.  

eyliq eylik. 1. edlik. istfadəli. faydalı. 1. iylik. iyi, yaxcı olan.  

eymək  eyləmək. itmək. edmək.  

eymək  iymək. imək. ( y < > d ) edmək. eləmək.  

eymənmək  qayırmaq. qayğılanmaq. düşünmək. itəlmək.  

eyməz  iyməz. iyiməz. eyiməz. çalız. çalaz. ağrıq. kəsəl. xəsdə. 

naxoş. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur. 
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eynal  inal. anası böyük qadın olub, atası ortalığdan (qara 

eldən. qərə millətdən) olan bütün kişi.  

eyp  əyp. ip. 1. fikir. zehn. xatir. 1. güvən. e'tibar.  

eypləmək  ipləmək. əypləmək. 1. xatırlatmaq. yada salmaq. 1. 

güvənmək. saymaq. önəmləmək. əhmiyət vermək. e'tibar 

edmək.  

eyrəti  əğrəti. əğri. düz olmayan. boşlu. - bu əğrəti baxışlar, 

yandırar yaxar.  

eyrpileyn  (> airplane (ingilis)i>.). əğri palan. uçaq. təyyarə.  

eysərən  eysirin. eysirən. ərsin. ocaqda, təndirdə külü 

eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən uzun çəmçə, şişi.  

eysirən  eysirin. eysərən. ərsin. ocaqda, təndirdə külü 

eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən uzun çəmçə, şişi.  

eysirin  eysərən. eysirən. ərsin. ocaqda, təndirdə külü 

eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən uzun çəmçə, şişi.  

eytəşçi  eyitşiçi. eyləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. 

diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. 

qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi. 
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eytəyiş  eyitşi. eyləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. diyləşi. 

deyləşi. değləşi. söyləşi. sözləşi. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. 

musahibə. mahavirə. bəhs. 

eytəyişmək  eyitişmək. eyləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. 

danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

eytiqan eydiqan. yiyən. yiyəğan.  

eytiş  aytış. aytaş. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). 

dinləniş. dinəliş. dilləş. qarşıq. qarşın. qarşılıq. abat. 

düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. 

çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 

eytişim  eytişmə. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. 

söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. 

diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. 

gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl.  
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eytişli  aytışlı. aytaşlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. 

diyləşli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. 

çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul 

edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

eytişmə  eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. 

söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. 

diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. 

gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl.  

eytişmək  ayıtışmaq. aytaşmaq. eyitişmək. deyişmək. söyləşmək. 

sözləşmək. qonuşmaq.  

eytişmək  barışmaq, curlaşmaq. yarışmaq. - olar için eytişdilər: olar 

öz aralarında barışdılar.  

eytişmək eydişmək. icəşmək. yarçulaşmaq.  

eytliq  eydlik.bayramlıq. bayramçılıq.  

eytmək  (eyt < metatez > dey ) deymək eyitmək. demək. ayıtmaq. 

aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. 

söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 
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çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr 

edmək.  

eytürmək  yırtürmək.  

eyu  (edu. eyi. iyi). (edku. əzku. əyku.). (bax > iyi). 1.gözəl. 

yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta'.  

eyuqçu  eyukçu. eykuçu. eykuc. eyiçi. eyiçil. iyiçi. iyiçil. iykuc. 

iykuçu. iyukuç. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

eyü  bax > iyi.  

eyüləmək  iyiləmək. eykuləmək. yaqşılamaq. yaxşılamaq. 

faydalamaq.  

eyvah!  ataqanat. vah vah. nə yazıq!. amma. 

eyvan  ayvan. ( < yayvan) yayvanlığı, genişliyi, genliyi çatdıran 

söz. açığlıq. yayıqlıq. taraca. teras. balkon. sapma. 

çapma. otağın üstündə açıq yer. tapqır. taraça. tiras. 

çıxıntı. basamaq. çapma. veranda. uca. taq. baştaq. 

yapının yüksək yeri. yapıda yüksəklikdə tikilən yer. 

eyvan  ayvan. 1. əkləmə. mindirmə. açıq çıxma. balkon. asma 

qat.1. kalxlıq. qaqlıq. dışarı doğru qalxmış, çıxmış. açlıq. 
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balkon.  

- gömmə eyvan: ev alanı içində qalan eyvan.  

- kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən 

qol, çərçivə, barmaqlıq: qanat. qana. 

eyvay  bax > abay. 

eyvay  ov. ava. şaşma simgəsi. - ov, bu nə işdir: ava bu nə işdir. - 

ava ava, bunu demə. - eyvay nələr oldu. - ov ov, neynirsən: 

ava ava neynirsin: eyvay, neynirsin.  

eyvaz  bax > ayvaz.  

ezilmək  burşulanmaq. buruşmaq. qırışmaq. təblənmək. 

çiğnəlmək. zülmədilmək. cegilmək. yeqilmək. 

sömürülmək.  

ezilmiş  küttü. əğri büğrü.  

ezqi ezgi. əziv. melodi.  

ezqirmək  əzqərmək. edqərmək. edqirmək. edmək. dəğər vermək. 

saymaq. işləmək.  

əba  qəba. bağıltaq. kaftan. paltar. dənlək. çəkmən.  

əbbək  - qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü.  

əbbəq əbbək. əkmək. - cocux dilində əbək.  
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əbə  1. aba. doğum yaptıran qadın. 1. aba. böyük ana. nənə. 

1. aba. yaşlı qadın. 1. uşaq oyunlarında, oyunun yükünü 

daşıyan cocuq. qurd. 1.çağırma sözü, ünləmi. bə. hey. 

1.mama. qabilə. 1. "boy" şaşırma, çaşmanı bəlirdən səs. 

- əbə! sən gedməmisən hələ.  

- əbə çıldır: əbəni (oyunda, qurd olanı) qızdırmaya dayanan 

bir uşaq oyunu.  

- əbə örəkəsi: doğumda güclük çəkənlərin oturduğu çalpaya.  

- əbədən bəbəyə: yedidən yetmişə. 

- əbə umacı: umacı. qorxulu, xoflu heyvan.  

- dil əbəsi: çox çılqın, gözəl qonuşan. 

- gizlinpac oyununda, qurdun, əbənin durduğu yer: qala. 

gizildək.  

əbə  1. apa (p < > b ) aba. abla. böyük bacı. ağabacı. 1. bax > 

aba. 1. hey. mirə. mürə. vərə. bərə. mərə. əyə. yansıma 

sözlər. - əbə demədimmi. - əbə qardaş.  

- kor əbə: əbə köməci: gözü bağlı oyunu: bir neçə kişi 

cocuq (:nəfər uşaq) olub, birinin gözlərin bağlayıb, 

başqalarının çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir oyun. 

əbəbulquru  bulqur yekəlikdə yağan qar.  
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əbəq əbək. əbbək. (cocux dilində) əkmək. əkmək - əbbək yekələr 

dilində.  

əbəqqu  mirasçı. varis.  

əbəqöməci  əbəköməci. əbəqöməçi. qazan qara. qaragöz.  

əbəqöməçi əbəköməçi. 1. abaza qoyan. 1. görəbə, gizlənpaç, 

qarmav oyunu.  

əbəquşağı  əbəmquşağı. göyquşağı. ılımsağma. ılığımsağma. 

ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal.  

əbəquşağı  göyquşağı.  

əbələmək  əbəköməçi, gizlin qaçdı oyununda, oyunçulardan birini 

yaxarlarkən "əbə" (qurd) olmasını sağlamaq.  

əbələnmək  dəbələnmək. dəbərcələnmək. çabalanmaq. çırpınmaq.  

əbəlik  1. dadılıq. mamalıq. qabiləlik. 1. çox bilmişlik. 

əbəmquşağı  əbəquşağı. göyquşağı. ılımsağma. ılığımsağma. 

ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal.  

əbil səbil  < yapıl sapıl. (yapmaq: örtmək# ötürmək). 1. buraxılmış 

sərpilmiş. sərəsən. iyəsiz. sahabsız. 1. vveylan selan 

kişi. səxoş. öz başına.  

əblə  kalva. kalvas. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 
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qanğıra. qandıra. qaqlaq. kal. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. 

qırtabaş.  

əbləh  ablaq. alaq. qaplaq. yaplaq.  

əbləq  ablaq. < albağ. rəhbərəh.  

əbr  < yapr. örtü. çulqa.  

əbrəş  çalqaç. çapraş. rəhbərəh olma.  

əbrişəm  < yaprışım. yaprılmış. bükülmüş ip. ipik yipliyi. yapıq 

yapılığı.  

əbrişəm  < yıprişəm. yiprişəm. yumşaq parça.  

əbsəm  bax > əpsəm. yəpsəm. əpsəm. əlkən. alğın. lal. gənğ. 

güng. tutmaz.  

əbucəhl  - əbucəhl qarpızı: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. 

qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. 

qavalabardağı. qavaldız. acı xiyar. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

əbus  < yapus. yapılı. qapalı. bağlı. boğnaq. somurtqan. əkşi. 

asıq. sallaq. qaşqabaqlı.  

əbus  çatıq, əkşi üz.  

əbusluq  - qapsunmaq. qapusluq, əbusluq edmək: qaş gözsünmək. 

qaş çatmaq.  
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əbzar  avsar. yapsar.  

əbzar  yapzal. vəsayil. - arac, yapzal, əbzar qoyulan qutu, yer. 

yapdilab. yapdolab. 

- arac ayqıt, abzal, əbzar düzəltmə, satma: qatraqçılıq. 

qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. 

qayraq. qayra.  

əbzə  qarınca.  

əcə  əçə. 1.ana. 1. əmmə. 1. nənə. yaşlı qadın. 1. mələkə. 1. 

baş. başlıq. rəis. 1. xatın. xanım. 

əcəb  lap. - tab oldu: əcəb oldu. - tab elədim: əcəb elədim.  

əci  mama. nənə. böyük nənə.  

əcib  azıq. azuq. ayuq. atuq. qərib. görünməmiş. foquladə. 

qeyri təbii.  

əciq əcik. böyük qərdəş. dadaş. - əciqim: qərdəşim.  

əciş  - əciş bücüş: əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta 

quyta. qanqal. çarpıq. 

əclaf  < alçaq. çapqun. çapar. çapqar. yörük. yoruq.  

əclaf  alçaq. üzqün. zəhləgedməli. bolağan. açıq. yalluz. 

yelpənək. cıf.  
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əclaflıq  alçaqlıq. uçuzluq. ucuzluq. iffətsizlik.  

əçə  1. tuti. bibi. nənə. böyük nənə. 1. əkə. əyə. böyük bacı.  

əçə  əcə. 1.ana. 1. əmmə. 1. nənə. yaşlı qadın. 1. mələkə. 1. 

baş. başlıq. rəis. 1. xatın. xanım. 1. böyük. - əçəni heçə, 

ləpəni dəvə yapmaq: abartmaq. mubaliğə edmək. 

- ağa əçə: ağacə. ağaçə. xanım.  

əçi  1. əkə. əxi. əxəvi. dadaş. böyük qardaş. 1. açı. yaşlı 

qadın. xanım nənə·.  

əçqi  əçqü geçi. keçi.  

əçqü  geçi. əçqi.  

əf  ev. əv. öv. üv.  

əfə  əfə. əfəndi. ağa. qağa. qağa.  

əfələnmək  əfələşmək. pişmək. xaşlanmaq.  

əfələnmiş  pişmiş.  

əfələşmək  əfələnmək. pişmək. xaşlanmaq.  

əfələşmiş  əfələnmiş. pişmiş.  

əfənti  əfəndi. əfə. ağa. qağa. qağa. qospatın. qoslapın. bəy. 

bay. bəy. ağa. - xanım əfəndi: ağabayan. - bəyəfəndi: 

bəybaba. bəyata. sayqı duyulan yaşlı ərkək. 

- xanıməfəndi: ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım.  
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- xanıməfəndi: üstün sayqı göstərmiş olmaq üçün, qadın 

adlarının sonuna gətirilir, yaxud, adlarının yerinə işlənir.  

əfənti əfəndi. 1. bax > axund. axud. arsun. ağırbaş. 1. xoca. 

imam. molla. 1. kətə. ulqan. uluğ. böyük. 1. təqin. təkin. 

törə. bəyzada. xanzada. şəhzada. zadəqan.  

- xanım əfəndi: bibi. nənə. böyük nənə. ata ananın anasına 

verilən ad.  

əfənticə  əfəndicə. şərifanə.  

əfəntilik əfəndilik. şərafət.  

əfil əfil  əfil əfil əsmək. yumşaq əsmək.  

əfiltəmək  əfildəmək. əfildəmək. ifildəmək. ıfıldamaq. 1. bəlli bəlirsiz, 

yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq. 1. püfüldəmək. 

üfüldəmək.  

əfsanə  ( < av. ov. ovsama. avsama). söyləncə. ulamış. anğız. mit. 

mif. dastan.  

əfsanə  söylənti.  

əfsəm  bax > əbsəm. yapsam.  

əfsər  (av. ov) avsar. sorquc. tuğ. cığa. tac. cığa. sarğuc. əklil.  

əfsər  < avşar. sər həng. 
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əfşan  əfşan (fars) < avşan < > oğşan. silgir. şingir. silkən. səpən. 

- əfşan edmək: > oğşalamaq. afşalamaq. dərimək. tarımaq. 

saçmaq. səpələmək.  

əfşın  < avşın. avçın. ovçın. ( < av. avmaq: yığmaq). apçın. 

opçın. qoruqluq. demir hörgülü savaş geysisi. zireh. 

siper.  

əfzar  - neveşt əfzar: yazı yapraq.  

əhdnamə  bağlanşıq.  

əhli  ( h < > k ) əkili. ( < əkdi. əkli). əkilmiş. becərilmiş. 

yönətilmiş. (əvli: yərli).  

əhliləşdirmək  uyumlandırmaq. uysallaşdırmaq. 

əhliləşmək  ( h < > k ) əkliləşmək. < əkləşmək. üyürsünmək. 

evcilləşmək. alışmaq. yaxınlaşmaq. yaxınlıq duymaq.  

əhliləşmək  evçiləşmək. alışmaq. aşılmaq. uyumlanmaq. 

uysallaşmaq. öğrənmək.  

əhliləşmiş  evçiləşmiş. alışıq.  

əhliləştirmək  üyürsündürmək. evcilləşdirmək. alışdırmaq. 

yaxınlaştırmaq.  

əxlaq  ba əxlaq: onat.  

əxtələnməmiş  qırnay.  
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əxtər  - bəd əxtər: ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. 

meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz.  

əjdəha  əjdəha. < acdar ( > acılaşmaq. acıksız. acıqıyıq).  

əjtəha  əjdəha. əjdərha. qara verən.  

əq  ək. 1. arta. artıq. əlavə. izafə. 1. təmdid. 1. məks. 

təvəqquf. 1. rəbt. - bu sözün kimə əki var: rəbti var. - mənə 

əki nə: rəbti nə. 1. iz. nişan. qalıq. əsər. - yaranın əki. - 

əksiz cərrahlıq. - əkli yanaq: nərsədən qalmış iz. - ək bəlli 

yama. - əki bəlirsiz. 1. yama. rufu. - əkli: yamalı. 1. ək yeri: 

vəsl. fəsl: { 1. - ək yeri görünür. 1. oynaq yeri. boğum. məfsəl. 

}.  

əq  ək. əğ. 1. - ki. bağlantı əki, əlavəsi, şəkilçisi. - buki dediz. 

1. çıxma. taxı. bizdək. bədzək. bəzək. əklənti. 1. qıraq. 

haşiyə. 1. qatqı. artıqlaması olan nərsə. vijənamə. - 

qazetin əki var. 1. əlavə. artıq. - doymasaz əkin istəyin. 1. 

dipnot. ətəkyazı. 1. əlavə. püsür. ulama. yama. 1. zam. 1. 

ziyil. 1. ək !. çəkil !. sağın !. - ək oğul. ək !: gedmə ora !. - 

əkil oğul: çəkin oğul !. 1. qoşul. 1. boğum. əkləm. bağ. 

bağım. quşaq (qovşaq). bənd. müçö. ulam. 1. əyə. həvə. 

əki. pəki. öylə olsun. 1. ətək. - əğin baş: üst örtük. - 
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əğindən alıb yaqana yamadı. 1. kiçiklik simgəsi olaraq ək. - 

bitək. 1: kiçik yama. 1. taxmaq. əlavə. 

əq  ək. əkik. əklik. əklənti. 1. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. 

bəzək. süs. barlaq. 1. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. 

yapşaq. bəzək. süs. barlaq. qarmıt. döşənək. düzənək. 

görnüş. göstəriş. dekor. zivər.1.əlavə. 1.ətək yazı. 1. not. 

yaddaşd. 1.açıqlama. not. hişiyə.1.kip. ədat. hirufi izafə. - 

soru əki: istifham ədatı. 1.püsür. əlavə. - əki, püsürü, 

əlavəsi olmayan: əksiz.1. püsür. əlavə. zəmimə. artqı. 

atıq. 1. qatılan, əklənən nərsə. 1. yama. 1. birinci əl 

olmayıb, ikinci əl olan. - ək mal: ikinci əl mal. 

- ək yeri: kəsir. əksik. qusur. yayaq. yayqa.xəta.  

- əkini bəlirtmək: açıq vermək. əksikliyin örtməmək.  

- əkini bəlirtməmək: durumu örtür basırla yönətmək.  

əq ək. calqam. yanqam. uzatma parçası. çalqav. yanqav. 

qoşaq. parça.  

əqbər  əğbər. 1. əğri. biçimsiz. 1. keçimsiz. əkilmiş. naçar 

qalmış. yoxsul.  

əqbəri  əğbəri. əğarberi. ötəbəri. ufaq təfəq. oyan buyan.  

əqbi  əkbi. əkbi. əkbi. bax > əkri.  
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əqbiz  əğbiz. ( < əkmək). əğbez. əkik. koma. əğbiz əğbiz: koma 

koma. kopul kopul. bölük bölük.  

əqcə qöqcə  - əkcə kökcə: əhcə öhcə. incə böyük. incədən incəyə. 

yeri dibli. diqqətlə. birbə bir.  

əqcəq  əğcək. əğincək. ərnəc. ərnək. rişqand. irişgən. ərişgən. 

alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 

ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür.  

əqçi  əkci. 1. keçi. - əkçini qoyuna qat: qoş. 1. əkəçi. ağaçı. 

böyük bacı. (# sinqil. sınqıl. cınqıl).  

əqelmək  əkelmək. ( < əkmək). 1. almaq. gətirmək. götürmək. cəlb 

edmək. 1. əğəlmək. əğilmək. oturmaq.  

əqey  əkey. əmi. ağay. bayka. əki. əməki. tağa.  

əqə  1. əğə ( r < > ğ ) əğə. əkə. ərə. əğik, ufaq, incə dişli, 

yontmaq üçün kəsici arac. əgü. qabırqa gəmiyi. 1. əkə. 

əçi. əxi. əxəvi. dadaş. böyük qardaş.  

əqə  əğə. əkə. 1. dadaş.1.qoğara. törpü. 1.yiyə. iyə. malik. 

sahab. 1.ərə. biçgi. buxcu. təstərə < kəstərə (< kəsib 

daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə). 1. əkə 

əkə. dönə dönə. təkər təkər. təkrarən. 

- əğə (ərə) xırdası: əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərinti 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4110 

< əğinti. 

- ərənin (əğənin) dişlərinə verilən düzən: qaradüzən.  

əqə  əğə. əkə. əyə. iyə. ədə. ağa. is. bax > ikən. ( < əğmək. 

əkmək. əkitmək. əğitmək: əritmək). {əyyuoğlu. əyə. əğən: 1. 

əyən. 1. oğan. aşındıran. yiyən. 1. düzəldən. yaradan. 

yerləşdirən}. 1. qorucu. sahab. evin ağbirçəyi. ən sayın 

qadını. 1. yaşlı. sağılı kişi. olqun. yetişkən. böyük. 1. kişi 

qadının çağırma sözü. əyə gəl bir bur. 1. açıqgöz. 

kurnaz. 1. usda. işbilə. bilici. əşən. eşim. təcrübəli. 1. 

əkəş. əkəbükə. əkəcə. əkətağa. əkətoxa. (1. yaşı kiçik sözü 

işləri böyük olan gənc. 1. gəvəzə. çox danışan. özn istədən 

uşaq. ). 1. əkəcə. kiçik qardaş. 1. baş çovan. 1. oka. ağa. 

ata əkə. əğəmən. ağaman. - anaəkə. əcəkə: böyük bacı. 1. 

xala. 1. əcə. ağa. - dərvişlər əcəsi. 1. əhə. hən. bə‟li. pəki. 

olur. qəbul anlamında söz. bərkidici. vurquladan söz. bu 

söz "əkəmək: şişirmək. böyütmək" sözündən. 1. əkən. əkdi. 

əkdə. əngəl. imalə. saplantı. quyruq. müzahim. dalı. 

sırqaq. dartqın. dartıq. yük. ağrıq. asalaq. asax. əkə. əkil. 

əklə. əkik. əkdi. - buda bizə əkə oldu. – ay kölgə, nə əkdi 

olub sürünürsən dalımca. bu əkdini gətirməseydin olmazdı. 1. 
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mıncıq. buncuq. mıncıq pulla hörülmüş bəzənmiş 

yəməşək. 1. yapışılmamış. atılmış qoyulmuş artırılmış 

təxdə dəmir parçası. qayığın içinə. ocağın yanına 

qoyulan təxdə. ocağın üstünə atılmış şiş. salacağ. səggi. 

yerə atılıb üstündə oturulan hər bir nərsə. 1. qismət. 

düşək. şans. 1. çəlikdən yapılmış. cızıq cızıq dişləri olan 

bir ayqıt. qoğara. rəndə. törpü. 1. əğey. itiləyən suv. 

bilövü daşı. 1. əyri. göğüsü qapıyan. yay biçimində əğrik 

olan qabırqa gəmiyi. 1. əğdirmə. əğdi. oya. yazma. 

bəzək. 1. əkə. təmələ kökə artırılmış atılmış qoyulmuş 

hər bir nərsə. əğə təxdə: çatı atı döşəmə təxtəsi. əkəl. 

əkil. əklə. əkik. əkdi ( < əkmək: yamamaq. yapışdırmaq ). 1. 

asalax: asax. təmbəl. əngəl. uyuntu. müzahim. 1. əkilmiş. 

taxılmış. alışqan. alışmış. öğrəcək. əhli ( < ək ). 1. əyə. 

əğən. ərə. əyən. əridən. həllal. açan. kəsərlərin ağzın 

açıb ititmək üçün arac. 1. oğan. aşındıran. yiyən. 1. 

düzəldən. yaradan. yerləşdirən). çəlikdən yapılmış. cızıq 

cızıq dişləri olan bir ayqıt. qoğara. rəndə. törpü. 1. əyri. 

göğüsü qapıyan. yay biçimində əğrik olan qabırqa 

sümügü.  
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əqə  əkə. ağa. 1. qaqa. dədə. böyük qardaş. ağabəy. - əkə 

ükə. toğqan. qardaş. bacı. nəcib. atabir ana bir qarındaş. ağa 

ini. 1. əkə. ökə. qardaş. doğan. əxi. əpə. ağa ini. 1. ərə. 

əkək. əğək. soğan. 1. əçə. əyə. böyük bacı - ər arvadın 

böyük bacıları "əkə" çağrılır. arvadın kiçik bacısına, əji baldız 

söylər. - ərin kiçik bacısına, arvadı "singil" söylər. 1. görəsən. 

acaba.  

- gəlgən qonaq kim boldu əkə?: gələn qonaq kim acaba?.  

əqəbə  əkəbə. dırmaşarax dağlarda çıxılan yer. dımaşıq.  

əqəbir  əkəbir. qurlu qurumlu. böbür. kibirli.  

əqəc  əğəc 1. bax > əğlək. əğri yer. yamac. 1. çəngəl. bal 

pətəyindən bal götürməyə, xəmir tağarı kimi qabları 

qaşımağa yarar. 1. əkdü. ucu əğri arac. (qılınc qını. 

bənzəri nərsələri oymaqda kullanılan ucu əğri bıçaq).  

əqəc  əğəc. > əksə (fars). kəcək. aşı əyri nərsə. qullab.  

əqəcbüqəc  əğəcbüğəc. əğri büğrü.  

əqəcə  əğəcə. əkəcə. ərəcə. bir qılçıqlı iğnəli ot.  

əqəcəq  əkəcək. əkənək. əkilgə. tuxum. tarıtqu.  

əqəcən  əğəcən. ərəcən. əkəcən. əyəcən. insanın üstbaşına 

suvaşan yapışan (: əkilən: əğilən) qılçıqlı bir ot.  
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əqəcən  əğəcən. iğəcən. iyəcən. yiyəcən. yerbasar. birinin yerin 

tutan. ardıl. canişin. xəlifə.  

əqəcənlik  əğəcənlik. iğəcənlik. iyəcənlik. yiyəcənlik. xəlifəlik. 

xələfiyyət. 1. yerbasarlıq. ardıllıq. canişinlik. 1. sınırlıq. 

qələmrov.  

əqəç  əkəç. 1. bilkəs. bilqeys. ağıllı. 1. bilqeys. bilkəs. ağıllı. 1. 

kiçik qız uşağlarına sevgi sözü. ağıllı kiçik qız. böyüklük 

izləri göstərən kiçik qız. 1. bacı. 1. ağıllı. bilkəs. bilqeys. 

- ana əkəç: təyze.  

- ata əkəç: xala.  

- əkəçdən doğqan: yeğən (bacının cocuğu).  

- qıtca əkəç: kiçik bacı.  

- tamada əkəç: abla.  

- doğqan əkəç: doğma bacı.  

əqəçə  əkəçə. əkəçi. abla. böyük bacı. ağaca.  

əqəçi  əkəçi. əkəçə. abla. böyük bacı. ağaca.  

əqəf  əkəf. bax >. əkək.  

əqəq  əğək. əğrək. əkək. ərək. soğan. qoğara. ərə. əğə. 

əqəq  əğək. ərək. arıtladan, təmizləmək arac. özəlliklə diş 

arassalayan ayqıt. diş koggəsi. misvak.  
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əqəq  əkək. (1 < ərkəksək. 1 < əğ. iq. kəsəl. xəsdələlik ). 1. irilik, 

ərkəklik istəyən. ərkəklik savında olan qadın. ortaya 

düşmüş qadın. - əkək işlər: əkək əşlər. - əkəkləmək: 

qəhbələnmək. 1. əğək. soğan. ərə. 1. əşək. (əşlənmiş, 

əklənmiş nərsə). yəhər.  

əqəq  əkək. əğək. əkəb. əğəng. əyənk. əyəngi. (1 < əkə: yama. 1 

< əklənmiş. əğik: əyri). ) əgək. 1. qılp. sap. tutacaq. 1. 

qabarma. çıxıntı. şişkin. uca. 1. uzun. 1. əkin aracı. 

sabanın əğri şişgin qovuslu bölümü. ökcə. 1. əkək. iki 

çənə sümüyünün bitişən (əkilən) yeri. 1. < engək. əng. 

çənə gəmiyi. çənə. 1. doğanaq. yükü bağlıyıb bərkitmək 

ötür ipin ucuna bağlanan həlqə. 1. beli bükük yaşlı qoca.  

əqəqliq  əkəklik. utanmazlıq, arsızlıq.  

əqəqu  əğəku. ayağu. əyəku. qaburqa.  

əqəl  əkəl. ( < ək). 1. əkə. yekə kimi olan. əklənmiş. orta yaşlı. 

ahıl. iyid. gənc. 1. əkil. əkili. əkəli ( > əhali). topağı 

yaşıyanlar. 1. dadım. yeməklərə qatılan (əklənən) duz. 

bibər. əduva kimi nərsələr. 1. < alıp + gəl # əkət: alıp + get. 

1. əklə. əkli. tabe'. 1. əklə. ilək. alonj. simi rabit.  

əqələ  əkələ. obur. qaınpa.  
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əqələmək  əğələmək 1.<> əkələmək. əğib (əyib), büküb, oğub, 

yonub, aşındırıb, biçib öğrətmək, yetiştirmək, gəliştirmək, 

uyqulamaq. törpüləmək. 1.əkələmək. sərpərək əkmək.  

- sözü ağzında əvələmək, gəvələmək. əğələmək, 

dolaşdırmaq, çeynəmək.  

əqələmək  əğələmək. 1. igəşmək. tıraşlamaq. yontmaq. kəsmək. 

yonmaq. çaldırmaq. - daşdan heykəl çaldırdım. 1. 

əğələmək. igəşmək. yontmaq. kəsmək. tıraşlamaq. 1. 

əkələmək. "abla" diyə aytamaq. "böyük qızqardəş. abla" 

demək. 

əqələmək  əkələmək {bax > əkmək. "lə" əki vurqu, tə'kid üçün "əkmək" 

işləminə artırılmışdı}. 1. başdan savmaq. 1. aldatmaq. 1. 

toxum. dənə. yaxud toz durumunda olan bir nərsəni 

səpələmək. 1. tarlanı ikinci kəz əkmək. 1. azaltmaq. 

yumşatmaq. 1. bilərək söyləməmək. bir nərsəni var 

olaraq gizlətmək. 1. əğələmək. əğmək. dəğişmək.  

əqələncə  əğələncə. alay.  

əqələnmək  əkələnmək. ərkəklənmək. ağalanmaq. yekələnmək. 

şişmək. özün bilicik göstərmək. qazlanmaq. foslanmaq. 
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1. yaşlanmaq. ikitərmək. iğtilənmək. əğitlənmək. 

ərqutlanmaq. ( > ixtiyarlanmaq).  

əqələrkən  - əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü:ərə xırdası. ərinti < 

əğinti. 

əqələşmək  əkələşmək. 1. erkəşmək. güclənmək. olqunaşmaq. 1. 

qudurmaq. götürülmək. 1. bilgəşmək. əkələnmək. 

barlağmaq. barlapmaq. varışmaq. oluşmaq. sonuşmaq. 

pişmək. sınqaşmaq. uzlaşmaq. uslaşmaq. ustalaşmaq. 

təcrübələnmək.  

əqəliq  əkəlik. əğəlik. ( < əkmək: boylamaq. yükləmək: hamilə 

edmək). 1. sonsuz olan qadına edilən əlac. 1. əllik. əlaltı 

iş torbası. əltorbası. əlçantası.  

əqəlqə  əkəlgə. əkəkərək. əkin.  

əqəlqə  əkəlgə. əkənək. əkin əkim yapılan yer. tarla. zəmi. 

məzrəə.  

əqəllən  ən azı. heç olmasa.  

əqəlmək  əğələnmək.  

- çiy təmir tınç əğələdi:xamdəmir qolay əğələnir.  

əqəmə  əkəmə. iqəmə. bir çeşit çalqı.  
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əqəmək  əkəmək. 1. əktirmək. ayamaq. qorumaq. əsirgəmək. 

qıymamaq. qıymamaq. hifz edmək. diriğ edmək. 1. 

əkəmək. əkmək.  

əqəmək  əkəmək. əğəmək. 1. əkdəmək ( > əxdəmək. əxdələmək). 

əkdələmək. engələmək. 1. engəmək. ağacı budamaq. 

dalın kəsmək. 1. əğmək. 

əqəmək  əkəmək. yaddaşlamaq.  

əqəməq  - sac əkməyi: qartalac.  

əqəmən  əkəmən. bax > ağaman. qüclü. bayıq. varlı. uzaq. 

başarılı. dənətimci. məsləhətçi.  

əqəmənlik  əkəmənlik. iyəlik. iqəmək. iyələmək. yiyələmək: 

hökmdarlık edmək.  

əqəmənliq  əğəmənlik. - bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli 

genişlikdə su sarxıntısı, şəriti: qara suları.  

əqəmi  əkəmi. ( < əkə. əkmək). əğəmi. əhli. əkdi. əkli. evli. yərli. 

əkilmiş. yönətilmiş. alışmış. əkilib bəsilmiş. çiyligi çıxan. uz 

usda adam. boyunduruqa noxduya öğrəşmiş heyvan.  

əqən  əkən. 1. əkin. əkə. əkil. əklə. əkik. əkdi. yapışan. əngəl. 

imalə. saplantı. quruq. müzahim. dalı. sırqaq. dartqın. 

dartıq. yük. əziyyət. ağrıq. asalaq. asax.- buda bizə əkə 
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oldu. 1. qoşulan. ətək. əkənsiz: ətəksiz. aralıq arvadı. 

qəhbə. 1. əkilmiş. taxılmış. geyilmiş artırılmış nərsə. əğin. 

əyin. əkinbaşsız: dəğərsiz görünən adam. əkinbaşlı: 

əyinbaşlı: gözə gələn adam. 1. ikən: olanda. olağan. 

olğunda. - əkənin: olduğun. 1. ək. ikən. əkə. xın. qın. görən 

?!. görəsən ?!. acaba. sorqulu, şaşırı bir vurqu sözü. bu 

sözlərlə görsətilə bilər "!?". - bizə gələn kim oldu ikən ?!: 

olduxın! ?!. - soran olmadı ikən ?!: olmadıxın ?!. - gələn 

qonaq kim oldu əkə: kim oldu görən. 1. əkdirmək öğrətmək 

üçün işə bağlanan yollar araclar. tənbih. cəza. - əkən 

ağacı: qudurqan heyvanların ağzına vurulan ağac. 1. 

görəsən. əcəba. 1. iğən. hakim. 

- gəlgən qonaq kim boldu əkən?: bizə gələn kimdi görən  

əqən  əkən. əkər. əkinçi. 

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.  

əqənəq  əkənək. əkəlgə. əkin əkim yapılan yer. tarla. zəmi. 

məzrəə.  

əqəniz  əkəniz. bir nərsənin xırımxırdası. qalanı. töküntüsü. 

əkisi. quyruğu. xırda pul.  
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əqənmək  əkənmək. məks, təvəqquf edmək.  

əqər  < > əkər < > yəhər. əğir < > əkər. 1. əgər. { "əgər" sözü "- 

isə"nin yerinə, yaxud onla birlikdə işlənən sözdür. "isə" gələn 

yerdə "əgər"sözünün işlənmək yersiz çıxır}. gərəkirsə. vardi 

gəldi. vurdi gəldi. bardı gəldi. - əgər ölsəmisə: ölsəmisə - 

əgər versənsə alaram. 1. yəhər ( < əkmək). - yəhər 

boşaltmaq: at öğrəşində yəhərdə yanqılış oturuş. 1. əgər. ( < 

əğir: enir: olur. əğrəmək: yaraq. imkan yaratmaq. əğmək). egir 

(sumer). 1. - isə. olursa. sonra. dahi. dalı < ərgə. olsa. bolsa. 

egir (sumer). sonra. dahi. dalı. 1. bir işə gərəkli olan 

nərsələrin tümü. ləvazim. 1. yəhər. iyər. 1. əğər. ( z < > y < 

> d < > ğ ) əyər. ədər. yəhər. əyər. 1. əkər. tazı. av 

köpəği. ayqay.  

- hanın əkəri ovqa çıqsa asqar: han‟ın tazısı ava çıqsa 

axsar, topallar.  

əqər  əgər (< əğmək).1. əğrilib, bükülüb, yönəlirsə. olursa. 

olmuş olursa. - əgər çağında çatırsa. 1.kaşki. keşgə. 1. 

belə. bilə. dahi. 1. bəlkə. 1. diyə. deyə. üçün.  

əqər  əgər. əkər. 1.əyər. gərçi. əğərçi. əyərçi. isə də. hər neçə 

ki. olsun ki. - əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, 
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özgələr üçün. 1.əkən. əkinçi. 

- yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz.  

əqər  əkəri. əkər. əklək. əklik. becəri. pərvəri.  

əqərçi  əğərçi. əyər. əgər.gərçi. isə də. hər neçə ki. olsun ki. - 

əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, özgələr üçün.  

əqərəb  əğərəb. çağan. çayan. əğri quyruq.  

əqərəb  əğərəb. çıyan.  

əqərəq  - əğərək, bükərək qırmaq: qanğırmaq qayırmaq. - fırtına 

ağac dalların qayırdı. 

əqərənçilik  əkərənçilik. əkinçilik.  

əqəri  əkəri. əkər. əklək. əklik. becəri. pərvəri.  

əqəş  əkəş. (1. < əkmək. 1. < ərə çəkilən. əri çəkən). ərkəş. 

əkrəş. ərcə. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it.  

əqəş  əkəş. 1. (əş < > iz) əkiz. bir əkilən. 1. ikiş. ası, qudurqan 

at.  

əqəşmək  əkəşmək. ağalaşmaq. yekələşmək. diklənmək. savurmaq. 

iddiada durmaq. inalaşmaq. ikəşmək. quduruşmaq.  

əqət  əkət. 1. qulluq. tapı. xidmət. 1. (toy gecəsində) yengə. 1. 

qulluqçı. qulluqçu. uşaq.  

- göt əkətmək: pirənsin kəndisinə ən çox yaltaqlanan köləsi.  
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əqətləmək  əkətləmək. qulluqçu qoşalamaq, göndərmək. gəlini 

yengələmək.  

əqətli  əkətli. nökərili olan. sağdıclı gəlin.  

əqətlik  əkətlik. qulluqçu. - əkətlik qara baş: girdək gecəsi gəlinlə 

birlikdə göndərilən qulluqçu qadın. sağdıc qadın.  

əqəv  1. əğə. əkəv. əkili. iri. bəsli. ağa. böyük. 

- ağac əğəv: buxcu. 1  

əqəv əkəv. ekəvlən. ik kişi.  

əqəvi  əxəvi. < əxəyi < əkə. ağa. ədə. əxi. əçi. dadaş. böyük 

qardaş.  

əqəvləmək  əğələmək.  

əqəvlənmək  əğələnmək.  

əqi  1. əği. əgi. qabırqanın onurqaya bağlı olmayan, ən altda 

olan gəmiklər. 1. əxi. əkə. əxəvi. əçi. dadaş. böyük 

qardaş. 1. əxi. axı. ağa. əli açıq. cömərt. zəngin könüllü. 

1. əği. kövül. mağara. 1. əxi. qardaş. doğan. əkə. ökə. 

əpə. ağa ini.  

əqi  əki. əkit. əkim. öküt. öküş. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. 

əğitim. əğitmə. ərit. ərim. görgü. düzüş. dəriş. yetişik. 

yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. mədəniyyət.  
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əqib  əğib. ayıb. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. 

yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. 

qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. 

tıq. bıq. qəbeh. qara. utandırıcı, üz qızartıcı durum. ləkə. 

- bu işlər bizim adımza qara gətirir.  

- qara əğib: qarağıb. qara eyib. qara ayıb. qarayıb. qara 

ləkə. utancaq nərsə.  

- əlin yerdə, gözün gündə olsun, əkib biç, yeyib sik.  

əqib  əkib. ekib. takım.  

əqibman  əkibman. ekibman. takımlıq.  

əqic  1. əğic. əğric. çevrik. çevik. çövgən. çöngən. çovqan. 

çoğan. ucu əğri, çəngəlli ayqıt. 1. əkic. (pis işlərdən uzaq 

gəzdirici söz.). yağıt. yaxtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. 

yantar. yantarı. öğüt. qıt. pay. göz. bəllic. bəllək. uyut. 

uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. nəsihət. pənd. moizə. 

ibrət.  

əqic  1. əğic. qança. ağacın baş dallarını əğmək üçün, başı 

əğri arac. 1. əkic. əğic. əğiş. əğəc. əğəş. əyəş. əkləmə. 

götürmə. alma ayqıtı. çörəyi təndirdən çəkmə. çıxarma şişi.  
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əqicçı  əkicçı. öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yaxtıcı. yağıtçı. 

yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. 

oyatçı. qıtçı. payçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. 

yantarıçı. bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. pəndçi. 

moizəçi. ibrət verən. nəsihətçi.  

əqici  əkici. əkinci. tarxan. tikqan. cütçü.  

əqiq  1. əğiq. qampıl. kəmpil. əğilmiş. yampaq. yan yatmış. 1. 

əkik. əğik. əğlənmə. boşuq. boşluq. şuxluq.  

əqiq  əğik. 1. əğri. yengil. dartıq. çəktiq. 1. qaya. şib. - dibə sarı 

əğik: əğri. tübən. tibən. tümən. 1. yatba. yamat. mayil. 

iştahlı. - içkiyə yatbalı kişi. - yuxuya yatbalı: yuxuçul. - 

{yatba qıran: 1. təvəccühi, meyli, iştahı çevirən. 1. iğrənc}. 1. 

əkik. bax > əkə. 1. əkik. ərik. meyilli.  

- əğik yoxuş: caypaq. meyilli.  

- əğik alaraq: uçqaratın. üstüngörü. gəvşək biçimdə. 

əqiq  əğik. 1.əğilim. əyik. ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. əriş. sürük. 

sürüş. sürüm. bulqa. bulqama. azıq. tutqu. istək. əsmə. 

əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. 1. 

əkir. iğdə. məkik (< əkmək: bağlamaq. yummaq). dük. 

bükmə ayqıtı. 1. bükük. devrik. devrək. təvərəq. tövərək. 
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- (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi 

gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel 

ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, 

yalnız qaq qaldı.  

əqiq  əğik. 1.əyik. əğrik. əyrik. əğinik. əyinik. əyinik. əğimli. 

əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. 

əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. 

yönəlim. yayaq. yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. 

girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 

1.əkik. tarım. kültür. fərhəng. 1.əğrik. əğrib. ərib. əğri. 

qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj. hər 

nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, 

yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir. 

1. ək. əklik. əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. 

bəzək. süs. barlaq. 1. əklik. qəddək. qataq. yama. 

yamaq. artma. nərsiyə vurulan tikə. 1. qan daşı. qanı 

durdurmaq üçün işlənən daş.  

- bir yana əğik: yanğırıq. qanğırıq. yana yatmış.  

- yana əğik, əğrik: yanğrıq. yanaki. çapaki. çəpəki. qanğrıq. 
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qaynırıq.  

- günə əğik, meyilli: günə aşıq. günaşıq. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac. 

- əğimli, əğinik, əğik, yatıq, meyilli yer: badal. 

əqiq əğik. anqav. dəli. qaçıq. cürüq. yürük. canlı. türkən. 

tükkimi. sıxıntısız. söl. sakin. dingin. zayıf. gəvşək. 

yatlama. meyilli.  

- əğik qaçıq: santa. yarım ağıllı. - çox əğik, qolay, yüngül: 

baytamal.  

əqiqboyun  əğikboyun. boynuəğik. başəğən. enişiq. enişik. yenişik. 

yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. 

əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. 

uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. tabe'.  

əqiqcə  əğikcə. uçqara. bəsituydurmaq. üstüngörü. gəvşək. 

istiqrarsız.  

əqiqləmək əğikləmək. söləymək. sakinləşmək. yatışmaq.  

əqiqləşmək əğikləşmək. söllənmək. sakinləşmək. dinmək. yatışmaq. 

yumuşamaq.  

əqiqlətmək  əğiklətmək. yengillətmək.  
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əqiqlətmək əğiklətmək. söləytmək. sölləndirmək. dindirmək. 

yatışdırmaq. yumuşatmaq. yatışdırmaq. dindirmək. 

söngdürmək. söndürmək. dindirmək. yumuşatmaq.  

əqiqlik  əğiqlik. əyiqlik. istəklik. istəklilik. meyillilik. rəğbət.  

əqiqliq  əğiqlik. dartıqlıq. əğrilik.  

əqiqliq əğiklik. əğrilıq. çarplıq. dartıqlıq.  

əqil  1. bax > ağıl. - əğlə batmaq: ağla güc gəlməmək. ağla 

oturmaq. 1. əkil. bax > əkə. 1. əkil. gətir.  

əqil  əkil. əkit. pərhiz.  

əqiləcək əkiləcək yer. sabanlıq. tarla. topraq.  

əqilən  əkilən. əkdi. - düşülən, döşənən, yatılan, uzanan, örtülən, 

tikilən, əkilən yer: düşək > döşək.  

- avluda əkilən tərəvəz: qıpsıl.  

- malqara yemi üçün əkilən dənə: küşnə. kürüşnə. 

qaraburçaq.  

- malqara yemliyi üçün əkilən buğdasıl bitgi: qaraca darısı.  

əqilənmək  əğilənmək. əğininmək. əğrənmək. əğrinmək. əğinmək. 

yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 
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axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək.  

əqilərəq  əkilərək. qatılaraq. artırılaraq. əlavə edilərək. - turş 

yeməklər duz əkilərək dadlı olur.  

əqili  əkili. 1.əkilmə. 1. əkilmiş yer. 1. ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli. 

müəddəb. mədəni. mədəniyyətli. 1. yetikli. yetərlik 

bəlqəli. sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli. usda.  

əqilib  əğilib. - düz nərsənin əğilib qarın, bel verməsi: 

qarınlamaq.  

əqilic  əgilic. əğilic. əriğic. əğilib, dolaşıb, sarşan sarmaşıq.  

əqilim  əğilim. 1. təmayül. yönsəmə. 1. güdü. istək.  

əqilim  əğilim. əyilim. 1.əğik. əyik. ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. 

əriş. sürük. sürüş. sürüm. azıq. bulqa. bulqama. tutqu. 

istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. 

rəğbət. 1. əğim. əyim. əğiliş. əyiliş. əğimli. əyimli. 

əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrənti. 

əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. 

əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. 

girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 
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1.əğilmə. korneş. qırnış. tə'zim. 1. istək. əsmə. əsi. meyl.  

- nəfsani əğilim, meyil: həva vo həvəs. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. 

istəmsəmə. keçici istək, dilək. - ard arda gələn 

istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş. 

əqilimsənmək  əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq. könləşinmək. 

könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. 

kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. 

həvəslənmək. könlü istəmək.  

əqilimsinmək  əğilimsinmək. əğilsinmək. könləyiş. könəşinmək. 

könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. 

kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəsləniş. 

arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. 

sovqsınmaq.  

əqilimsiz  əğilimsiz. 1.meyilsiz. 1.iştahasız.  

əqilinmək  əğilinmək. əğrinmək. əğinmək. əğininmək. əğilənmək. 

əğrənmək. axınmaq. axqınmaq. axışınmaq. istəsinmək. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

meyillənmək. uzanmaq. axıntamaq. yönəlinmək. 
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girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. 

çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. 

meyillik, təmayül göstərmək. çəkilmək. çəkimmək. 

ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. əlaqələnmək. 

maraqlanmaq. daraqlanmaq.  

əqilinmək  əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. 

ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. daraqlanmaq. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək.  

əqiliş  əğiliş. 1.əriliş. çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. altanış. 

düşüş. düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. tükənmə. dinmə. 

sönmə. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. yendiriş. yeniliş. 1. 

əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğimli. əyimli. əğrilmiş. 

əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrənti. əyrənti.yayaq.yayqa. 

əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. 

girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. 
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axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. 

mayil. meyillik. təmayül. 

əqilqən  əğilən. əğiləbilən.  

əqilləmə  əkilləmə. bax > alıqlamaq. ( < > əkmək. əlikləmək. ).  

əqilmə  1. əğilmə. əğilim. korneş. qırnış. tə'zim. 1. əkilmə. əkili. 1. 

qapalma. qamalma. diz çökmə.  

- sağ sola sallanma, əğilmə: çalxa. yalxa. çalpa. yalpa. 

əqilmə  əğilmə. çayşıq. çaşıq. paytaq. doydaq.  

əqilmək  əğilmək. ( < > əlikmək). 1. əyilmək. əğin (əyin) vermək. 

yükünmək (riku edmək). 1. utanmaq. gizlənmək. 

çəkinmək. 1. əkəlmək. böyümək. iriləşmək. 1. ərinmək. 

üşənmək. 1. enqkəymək. əkilmək. çayşarmaq. 

kəmsəmək. bükülmək. yanlamaq. yantaymaq. yastılmaq. 

yassılmaq. - əğ ! - kəmsə ! - bük !. 1. ayrılmaq. sapmaq. - 

yoldan əğrilib: ayrılıb. 1. çarpılmaq. çarpazmaq. 

meyillənmək. çevrilmək. bükülmək. {(k < > ğ ) əkilmək: 

yapşınmaq # (k < > ğ ) əğilmək: ayrılmaq}. 1. sərinmək. 

sarqımaq. uzanmaq. aslanmaq. - pencərədən sarqımaq. 1. 

əğilim. meyl. 1. abanmaq. yapanmaq. salqınmaq. 

sarqınmaq. 1. ərimək. arınmaq. utanmaq. 1. incəlmək. 
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yencgəlmək. səcdə qılmaq. 1. səvülmək. savılmaq. 

yönəlmək. - könlüm sənə səvülür. əmitmək. meyillənmək. 

məyl edmək. - könlüm ona əmitti. 1. əğlənmək. yönəlmək. 

meyillənmək. qatlanmaq. 1. qıyışıqmaq. qıyışmaq. 

bükülmək. örkürmək. örkələmək. 1. yantaymaq. 

yampaymaq. yan yatmaq.  

əqilmək  əğilmək. 1.yönəlmək. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. 

meyl edmək. girişmək. 1. baş kəsmək. təslim olmaq. 1. 

bel vermək. ortası çökmək, çıxmaq. 1. bükülmək. 

qıvrılmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

çevrilmək. evrilmək. 1. bükülmək. sınmaq. çarpılmaq. 

çaprılmaq. çaplaşmaq > çaplaşlıq, çaplusluq edmək. 

sırnaşmaq. sürnəşmək. yaltanmaq. yaltağınmaq. 1. 

əğilmək. qayışlanmaq > kağışlanmaq.  

- əkil görüm. çəkdir, dəf ol. çöz baxalım. - nərsənin üzərinə 

dayanmaq, əğilmək: abanmaq. 

- başqasının önündə əğilmək: bel qırmaq.  

- əğilib büzülüb, qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, 

yeriyən: çalış. çapış. çağış. 

- sağ sola sallanmaq, əğilmək: yalpalanmaq. yalxalanmaq. 
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çalxalanmaq. çalpalanmaq. 

- geri əğilmək, bükülmək: qayışlanmaq > kağışlanmaq. 

qayışmaq > kağışmaq.  

- dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, 

büdrəmək. yanılmaq. yaynılmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. 

qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. qanğrılmaq. 

qanrılmaq. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - atın 

yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən 

düzəlməkdənsə qayrışır.  

- nərsənin üzərinə əğilmək: qapanmaq. abanmaq. 

yabanmaq. yapanmaq.  

əqilmək  əkilmək. 1. əkdilmək. becərilmək. bəsilmək. 1. əğilmək. 

qayışmaq. bükülmək. - məni gördü əkildi: bükdü.  

əqilmək  əkilmək. pərhiz edmək.  

əqilmək əğilmək. qınğırlanmaq. - qıyışmaq. yan yatmaq. 

qıysaymaq. bükülmək. - önündə əğilmək: baş əğmək. 

yükünmək. çökünmək.  

əqilməmək  əğilməmək. sürəkləmək. dayanmaq. keçməmək. 

subatlamaq.  

əqilməmiş  - əkilməmiş sürülməmiş, daş çanğıllı yer: qabanlıq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əqilməz  əğilməz. əğməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. 

səlabətli. sübatkar.  

əqilməz  əğilməz. əriməz. arınmaz. utanmaz.  

əqilməz əğilməz. çortağıl. inadçı.  

əqilmiş  əğilmiş. 1. qampıl. kəmpil. əğiq. 1. yatıq. yatılmış.  

əqilmiş  əğilmiş. əyilmiş. 1. əğrib. əğrik. yaprığ. qatlanmış. yığıq. 

bir bir üsdünə yığılmış.1.bükük. bükülmüş. çarpılmış. 

çalıq. yatmış. dönmüş. çönmüş. oynamış. 1. əğrilmiş. 

əyrilmiş. əğimli. əyimli. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. 

əyim. əğrənti. əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. 

əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. 

gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. 

axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. 

meyillik. təmayül. 

- bir yana əğrik, əğilmiş: qıvrıq. bükmə. bükük. əğmə. əymə.  

- əkilmiş yer: əkili.  

- geriyə, arxara əğilmiş: qağyır. qayğır. qayır.  
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əqilsəyiş  əğilsəyiş. əğlimsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. 

könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

əqilsinmək  əğilsinmək. əğilimsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq. könləşinmək. 

könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. 

kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. 

həvəslənmək. könlü istəmək.  

əqilsinmək  əğilsinmək. əğilimsinmək. könləyiş. könəşinmək. 

könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. 

kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəsləniş. 

arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. 

sovqsınmaq.  

əqim  1.əğim. əyim. əğilim. əyilim. əğiliş. əyiliş. əğimli. əyimli. 

əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrənti. 

əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. 

əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. 

girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.1. 

əğmə. əymə. 1. axım. axqın. axıntı. axışımı. meyl. gəriş. 
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girəyiş. girayiş. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. - əğimli, əğinik, 

əğik, yatıq, meyilli yer: badal.1. əğit. əğiş. əğriş. əğiti. 

əğitim. əğitmə. ərit. ərim. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. 

öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. 

ədəb. 1. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. 

tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. - gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz 

qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.1. tarım. çəkim. istək. 

əsmə. əsi. meyl. rəğbət.- tarıma görə varım olsun, varıma 

görə görə gözüm olsun (ürəyim olsun).1. əkit. əki. öküt. 

öküş. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. ərit. 

ərim. görgü. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. 

tərbiyə. ədəb. 1. oktobr.  

- əkin əkim yapılan yer: əkəlgə. əkənək. tarla. zəmi. məzrəə.  

əqim  əkim. 1. sifət. 1. qırac. - qırac yer. 1. yakın. yakır ( < 

yaxmaq). verimsiz. qısır. doğmaz. doğurmaz. 1. bir kəz 

əkiləcək qədər olan ye·.  

əqimayı  əkimayı. qoçayı.  

əqimə  əğimə. ərimə. əğri daş. hər nərsənin əğrisi.  
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əqimək  - əğilib kürəyin çıxarmaq: iki qatlanmaq.  

- tarım var vardan eylər. dombalmaq.domalmaq. 

əqimək  1. əğimək. ərimək. açılmaq. açılıb tölelmək, axmaq. 1. 

əkimək. aparmaq.  

əqimi  əğimi. axımı. axarı.  

əqimlənmək  əğimlənmək. istəmək. könüllənmək.  

əqimli  əğimli. 1.əğinik. əğik. yatıq. meyilli.1. əğrimli. meyilli. 

gəlici.1. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. 

əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. 

əyrənti.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. 

əyinik. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. 

girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 

- az əğimli, əğinik: dik yoxuş.  

- dışa əğimli, meyilli olmayan: qapalı.  

əqimli  əkimli barıqlı. yerikli. meyilli. vurqun. düşgün. məczub.  

əqimmək  əğimmək. sevmək. könlü axmaq. meyl edmək.  

əqimsərmək  əğimsərmək. sapınmaq. əğimsərmək. yaxınsırmaq. 

meyillənmək. - qaçmağa sapınmaq, yol aramaq: 

qaçımsamışmaq. qaçımsarmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əqimsiz  əğimsiz. 1. əyimsiz. düz. 1.amacsız. umacsız ( < 

ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. rasgələ. hərgələ. 

nəngələ. tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. 

boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. özləmsiz. istəmsiz. 

diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt. 1. soğuq. donyağı. ilgisiz. 

istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. maraqsız. 

qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. 

qatıq. sərt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. 

toqtun. yanğsız. təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. 

qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. 

səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa.  

əqimşinmək  əğimşinmək. gərişmək. girəyişmək. girayiş tapmaq. 

çəkişmək. çəkmək. dartmaq. - kimə çəkib bu.  

əqin  əğin. 1.çiyin. gəriş. omuz. sırt. arxa. 1.əkin. əkinlik. aşuv. 

1. tarla. zəmi. məzruat. 

- sıx əkin: incə tarım.  

- hər əkinin biçəni var, hər çılpağın donatanı var.  
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- erkən, tez biçilən əkin: azıqlıq ( < azmaq: tələsmək. 

talaşanmaq).  

- düğü əkini: çəltik < çaltıq. - biçilməmiş əkin: göy dərigə, 

tarla.  

- əğin eşik: geyim. geyim keçim. əğin baş. kisvət. - əğin eşik: 

mal mata. 

- əkin bağların almaqda işlənən böyük yaba: atqı.  

- əkin biçmə: ürün qaldırma. tarım, tarla toplama.  

- əkin əkən: əkinçi. keçəvər > kəşavərz.  

- əğin baş: geyim keçim. əğin eşik. geyim. qapsaq.  

- göy əkin: yeni başaqlanmış əkin. - tarıma, əkinə 

açılmamış, sürülməmiş topraq: boz.  

- kərdi, tarla (zəmi. əkin) qıraqlarında yüksəkcə bəndlər: 

kaf. kav. qav. qaf. vağ. bağ.  

- başaq tutmayan əkin: qara yapıldaq.  

- əkin arasında tapılan qara tuxumlar:qaradağ. qaramıq.  

- əkin başaqların yaxaraq yapılan qavurqa: qaraqırman. 

qaraqarman. qaraqaxımən.  

- əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir yanı 

bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı.  

- əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi yetişilən 
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bitgi: qaraçayır.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 

kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  

- əkin əkim yapılan yer: əkəlgə. əkənək. tarla. zəmi. məzrəə.  

- əkinlə yetişən bir ot: gəlinbarmağı. 

- özü özünə kəndiliyindən bitən əkin, ağac, bitgi: gəlinti. 

gələz. quduru. xuduru. 

- əkinlərdəki qararma kəsəli: qarıca.  

- qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval.  

əqin  əğin. əkin. əğin. əkin. əğin. 1. bitgi. ösiv. (ösirmək: 

oturmaq: ot salmaq: əkmək). 1. ürün. döl. verim. ürəmiş. 

ürətilmiş olan. 1. ( y < > ğ < > k ) əyin. əkin. əğim. əğrim. ( 

< ək). bir nərsənin gövdəsinə taxılmlş əğlənmiş. əklənmiş 

nərsə1. sırt. 1. əni bir buçuq qarış, uzunluğu dört arşın 

gələn bəz taxtası. 1. bel gəmiyi. əmud fəqəri. 1. əğin. 

onğur. dal. dalı. arxa. sırt. 1. çiqin. çiyin. arxa gəmiyinin 

əğilmiş, bükülmüş yeri. - birinin əğninə minmək. 1. bitiş. 

məzru. 1. cüttlük. əkin əkilən yer. 
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- əğnivə bir nərsə sal. - əkinləri sarartan bir xəstəlik: sanğ.  

- neçə dəmir qazığı, çəngəli olub, əkin araclarından daraq 

çeşiti. tarlada sapanla qazılmış toprağı ufalatmaq üçün 

heyvanla sürülür: tımırıq. tırmıq. dımırıq ( < dırnağ).  

- əkinə düşən sarılıq xəstəliyi: savaq.  

- əkiləcək yeri, sapan sürüldükdən sonra, toprağın qırpıçların, 

engəbəliyin qaldırmaq üçün sürülən yuvarlaq kötük, daş: sürgi. 

sürgü.  

əqinbaş  əğinbaş. əyinbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə.  

əqinc  əğinc. ( < əğmək. əğrilmiş nərsə. bir yerdən əğilib qopuqmuş 

duran nərsə). ur. siqil. səqil. ziqil. ziyil. şişəc. səkpil < metatez 

> səpgil.  

əqinc  əğinc. 1.dəğinc. dərinc. dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. 

əğindirik. əyindirik. əğrindirik. əyrindirik. çevirmə. qıvrıq. 

zəvar. yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq. 1. çıxıntı. 

bez. bezə. yumru. bükz. bükəz. quddə. ur. 1. çıxıntı. 

çıxın. çiban. tümsək. 1. ur. ət bəni, xalı. çıxıntı. çıxın. 

1.siğil. ziyil. ziğil (< səkmək: atılmaq). çıxıntı. çıxın. 1. 

çıxın. anormal.  

əqincək  əğincək. 1. əğcək. ərnəc. ərnək. rişqand. irişgən. ərişgən. 

alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 
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ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür. 1. ərincək. 

əringən. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. açıla. üşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. 

fıstıq. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti 

olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. 

işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşük, düşmüş.  

- kiçik dənəli olan əkincək: qaraca. qaraburcu. qaraburuc.  

əqinci  əkinci. əkinçi. əkici. tarxan. tikqan. cütçü. 1. əkər. əkən. 

əkin əkən. keçəvər > kəşavərz. darxançı. zare'.1. kətgər.  

əqinçi  əkinçi. tarıçı. dərici. tikən ( > dehqan (fars)). tarıqçı. 

tarıdaçı. tarıqçı. tarıdaçı. cütçi. taxan. dayxan. yerçi. 

cütçi. tarımla uğraşan.  

əqinçi əkinçi. sabançı. citçi.  

əqinçilik  əkinçilik. əkərənçilik. tarım. 

- bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz əkinçilik ayqıtı: qaqınc. 

qaqış. qaqıc. çapa. çəpin.  
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əqinçilik  əkinçilik. yerçilik. ziraət.  

əqinçiliq əkinçilik. sabançılıq. citçilik.  

əqindi tarıq  əkindi tarıq: əkilən tuxum.  

əqiniq  əğinik. əyinik.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğimli. 

əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. 

əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. 

yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. 

axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. 

meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 

əqininmək  əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. əğrinmək. əğinmək. 

yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək.  

əqinqən  əğingən <> əringən. 1. qolayca əyilən. 1. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. düşgün. 

düşəngən. üşəngən.  

əqinləmək  əkinləmək. əkib biçmək. tarınlamaq. əkinlə uğraşmaq.  
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əqinlik  əkinlik. əkin.  

əqinlik  əkinlik. əkməyə əlverişli olan.  

əqinmək  1. əğinmək. yallanmaq. hellənmək. yayılmaq. 1. 

əkinmək. qapanıb oturmaq. 1. əkinmək. yüklənmək.  

əqinmək  əğinmək. əğrinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. 

yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək.  

əqinmək  əkinmək. 1.əklinmək. əklənmək. əkləşmək. qatılmaq. 

qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. 

saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. 

yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. 

əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq. 1. əğinmək. 

öğrənmək. 1. əklənmək. döllənmək. aşılanmaq.  

əqinməmiş  əğinməmiş. ərinməmiş. incəlməmiş. açılmamış. 

aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. 

yarpanmamış. yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. 

qırt. olmamış. xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - 

çiğ ət. - çiğ öğə.  
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əqinti  əğinti > ərinti əğələrkən çıxan töküntü. ərə xırdası.  

əqinti  əğinti. ərinti. ərədən (əğədən) çıxan incə talaş. pox. 

ərələnən nərsədən töküntü. əğilən nərsədən töküntü. 

ərinti: əriyən nərsədən töküntü. axıntı: axan nərsədən 

töküntü. - dəmir əğintisi toprağ gübrələr: gücləndirər. - 

yarmaq (para) can əğintisidir.  

əqinti əkindi. əlindi ikindi. öbürü. ötəki.  

əqintiriq  əğindirik. əyindirik. əğrindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. 

dərinc. dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. 

yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq.  

əqintiriq əqindirik. 1. əğindirik köhnəlmənin qabağın alan. əyinə 

sanclan parça. albaq. sarma. sanmaqa yararlı. quşatlıq 

üçün. 1. çiqindirik. çiyindirik. arxa gəmiyinin əğilmiş, 

bükülmüş yerini örtən bölüm. yaxa. - birinin əğninə 

minmək. - əğnivə bir nərsə sal.  

əqintoy əkintoy. sabantoy. yazda tarlalar əkinə hazırlandıqtan 

sonra yapılan böyük şölən.  

əqir çıqır  əkir çıxır. əkib biçir. əkləyib dəkləmək. yırtıq yamaq.  

əqir  əkər < > əğər < > əkər < > yəhər. iğdə. əkir. əkmir. 1. 

tünd. əsmir. boğuq. - əkmir qanı: tünd boyalı, qaramtıl qan 
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rəngi. 1. pozuq. bədəxlaq. iti xuylu.  

- əğirlə bükülmək: əğirilmək: iğdələmək: ipliyin əğirə çəkilib, 

ip yapılması.  

əqir  əkir. 1. əcir. işçi. tutuq. ırqat. 1. ağrısını sağaltmaq üçün 

kullanılan bir kök dərman (acorus calamus).  

əqir  əkir. əğik. iğdə. məkik (< əkmək: bağlamaq. yummaq). 

dük. bükmə ayqıtı.  

əqirçi  əğirən.  

əqirən  əğirçi.  

əqirən  əğirən. bükən.  

əqirib  əğirib. açıb. ələyib. - incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: 

titizlik göztərmək. arından arıya incələyib qoşmaq.  

əqirik  əğirik. ip. - əsgiləri əğriyə sərdi: paltarları ipə sərdi.  

əqirilmək  iqdələmək: əğirlə bükülmək. ipliyin əğirə çəkilib, ip 

yapılması.  

əqirqən  əğirqən. əğrilə yazan.  

əqirmə  əğirmə. hürmə.  

- əğirmə çarxı: qullab. 

əqirmə  əğirmə. irmə. ip. təsmə. - pambıq əğirmə ayqıtı: çatal. 
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əqirmək  {əğirmək. əkirmək}. 1. ağalıq edmək. hegemoniyasını 

qurmaq. hükm edmək. aşmaq. əğirmək. qaplamaq. 

sürmək. 1. (t < > r). əkitmək. öğrətmək. ağalıq iyəlik 

bacarıq ökəlik çıxarına (qabiliyyətinə) alışdırmaq. 

tərbiyələmək. pişirmək. sindirmək. çalışdırıb öğrətmək. 

utdurmaq. tanıtmaq. olqunlaşdırmaq. yoluna qoymaq. 1. 

avlamaq. yığmaq. toplamaq. qatmaq. - qoyunları əğir gəl: 

qoyunları bir yerə topla gəl. 1. eşmək. əyirmək. əkirmək. 

əkərmək. əksitmək. - bu sözlərin hamısı ''yığmaq. bükmək'' 

anlamındadır. yün əğirmək: yün saçaqların yığıb büküb. burub 

ip edib yumağ qurmaq. iğdələmək. əkdələmək. yekdələmək. 

eşdələmək. bu ayqıtın adınada ''əğişməc. əğircək. əğirgəc. 

əğirmən. əğirşək. əkrək. eşməc. əyirtməç'' deyilir. 1. 

sıvamaq. sürtmək. açmaq. yaymaq. - əğir mumu: qışını 

arı kovanına sıvanan maddə. 1. iğirmək. bükmək. işləyib 

yığmaq. açıb salqalamaq. 1. gərmək. qərişmək. açmaq. 

çözmək. 1. ad. cüyür. yüyür. yayran. qır kəzəsi. qıralay. qır 

keçisi. geyik. tağ öçqi. 1. dönmək. 1. yıxmaq. çevirmək. - 

su gəmini əğirdi. 1. qaytarmaq. döndərmək. - o məni işə 

əğirdi: qaytatdı. 1. çevrələmək. əğmək. burmaq. bükmək. 
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qətləmək. nərsəni nəyin çevrəsinə sarmaq. - devlət kəndi 

əğirsədi: qurşadı, mahasirə etdi. mahasirə edmək. - kənd 

əğrildi: çevrildi. mahasirə oldu. 1. sındırmaq. çevirmək. 

çöndərmək. aşırmaq. - su gəmini əğirdi. 1. eşmək. 

bükmək. qıvırmaq. tavratmaq. 1. əğlətmək. əkirmək. 

yığırmaq. yığmaq. qurmaq. - malın əğlətib, nə günə çıxdın 

sən. - özüvü əğir, saçılma belə. - saçaqları əğirmək. 1. 

səvqətmək. döndürmək. əğirmək. çevirmək. bir yeri 

quşatmaq. sarmaq. 1. yığırmaq. yığmaq. əkirmək. 1. 

iyirmək. 1. qıvırmaq. bükmək. qırıtmaq. qatlatmaq. 

devşirib yumaq yapmaq. sarmaq. sap sap, fitil fitil 

edmək. bükmək. - pambığı büküb ip yapmaq.  

. - bu ipliyi sarmalı. - saçını, saqqalını qıvırmaq. - keçəl saç 

istər, onda qıvrığından. - bunu qırağın qıvırın.  

əqirmək  əğirmək. əğmək. qaqurmaq. qağurmaq. qayırmaq. 

bükmək. - ip, iplik əğirmək: iplik çəkmək.  

əqirmək  əğirmək. əğritmək. 1.bükmək. bir neçə ipliyi birbirinə 

keçirib, sarıb, tək iplik edmək. ip bükmək. 1.əritmək. 

aşındırmaq. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > 

köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq. 
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- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman. - yün 

əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman. 

əqirmi  əkirmi. kiçik çivi. mıxca.  

əqirsəmək  əkirsəmək. 1. əkir (ilaç) qullanmaq istəmək. 1. əğirmək 

istəmək. (çevirmək. bir yeri quşatmaq) istəmək.  

əqirşmək  əğirşmək. tolqaşmaq. dolaşmaq. büküşmək. 

burquşmaq. - yun dolaşmaq.  

əqirtəmək  əğirtəmək. öğrətəmək. əkşinitmək. əkişdirmək. 

sabaqlamaq. sabaqlatmaq. sapaqlatmaq. dənəklətmək. 

dərs, ibrət oldurmaq, vermək.  

əqirtmək  əğirtmək. 1. iqilə iplik büktürmək. ip çəkmək. 1. qalanın, 

bir nəyi, bir yer, bir durumu quşatmaq. 1. sındırmaq. 

yendirmək. məğlub edmək. 1. hürmək. havlamaq.  

əqismək  əkismək. əsgitmək. azatmaq. qiyməti azaltmaq.  

əqiş bəqiş  əğiş bəğiş. əğiş büğuş.  

əqiş büqüş  əğiş büğüş gedmiş bükülmüş. uzanmış burulmuş.  

əqiş  əğiş. (1. < əğri: ayqıtlarda əğri bölüm olmağından. 1. < 

əkriş. əkiş: əyriş. əyiş: iki nərsənin biribirinin üstünə 

düşəməsindən. yapışmasından. əyləşməsindən). 1. ucu əğri 

dəmir. əğiştirən. ərşün. eşmək. deşmək. arx açmaq. 
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xəmir tağarın təmizləmək üçün araç. - çörək əğişi: bir ucu 

qaynaqlı. öbür ucu yassı çörək çevirmədə. təndirdən 

çıxartmada yarar verən ayqıt. 1. əğişməc. arx. su yolu. 1. 

əkiş. ekiz. bir zamanda. doğulmuşlar. doğaş. doğaşlar. 1. 

(əğmək). zulum. sitəm. 1. (ərimək. oğulmaq). ərinti. əğinti. 

töküntü. ərənin ağzından tökülən toz. oğuntu.  

əqiş  əkiş. əğis. əkşin. 1.akos. daşçıların qələmi. 1. yağday. 

durmuş. mihit. mühit. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal 

ruhiyyə. 1. öğrəti. dərs. sabaq. 1. qılış. tutuş. duruş. 

davranış.dartıq. dartış. rəftar. 1.çevrə. yağday. durmuş. 

donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal əhval. hal ruhiyyə. 

quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mihit. mühit. 

1.əkiş. əkiz. əkdəş (< əkmək) birgə oluşan, doğuşan.  

- əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. 

kərtə. kərdi.  

əqiş  əkiş. əritməkdən, yeməkdən sonra qalıntı. artıq. aşqal. 

zibil.  

əqişəvərlik  əkişəvərlik > keşavərzi. əkinçilik. əkərənçilik.  

əqişik  əğişik əkişik. 1. bir işi birbiri üstütünə əkləmək. atamaq. 

1. bir işdən əkilmək. qaçmaq. boyun qaçırmaq.  
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əqişiq  əkişiq. taxışıq. tıxışıq. sataşıq. qapalıq. qaplıq. saplantı. 

obsesyon.  

əqişir  əkişir (< əkmək). oykışır. tasarı. tasarlama. düzənəc. 

düzənək. taslaq.  

əqişqən  əqişgən. əkişgən. qatışqan. sapışqan. yapışgən. 

birişgən. bitişgən. qavuşqan. qovuşqan. ilətgən. ulaşqan. 

bağışgən. iltisaqi.  

əqişmə  əğişmə. - gün əğişməsi: gün əğşimi: öğlə ilə ikindi arası.  

əqişməc  əğişməc əğişməc. bax > əğirmək 1. əğirmək ayqıtı. 

kirman.  

əqişmək  əğişmək. əkişmək. 1. əğmək. əğşəmək. 1. əkəmək 

işləmək. 1. iki nərsə. kişi arasında alım verim işi. 

birbirinə. birbirindən əklənmək. əkinmək. alınmaq. borc 

alıb vermək. əğrəti. əğirti. əğrət edmək. 1. əsirgəmək. 

qısqanmaq. gizləmək. əkirmək. verməmək. 1. gürəmək. 

sözə baxmamaq. yavuzlanmaq. inad edmək. 1. bax > 

sarxıntı. sarğılmaq. sərilmək. icəşmək.  

əqişmək  əkişmək. 1.əkləşmək. dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. 

ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. 

tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. 
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quyruq olmaq. 1.əğişmək. öğrəşmək. 1. əkşinmək. 

əğrinmək. sabaqınmaq. sabaqlanmaq. öğrənmək. 

dənəklənmək. dərs, ibrət almaq, götürmək.  

əqiştirmək  əkişdirmək. əkşinitmək. əğirtəmək. öğrətəmək. 

sabaqlamaq. sabaqlatmaq. sapaqlatmaq. dənəklətmək. 

dərs, ibrət oldurmaq, vermək.  

əqit  əğit. 1.əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. ərit. ərim. 

görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. 

yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. 1. bərk. sərt. 1. əkdi. 

qonca. sovğat. ərməğan. atuv. 1. əkil. pərhiz. 1. əkim. əki. 

öküt. öküş. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğiti. əğitim. 

əğitmə. ərit. ərim. görgü. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. 

yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.  

əqit  əğit. əkit. iğid. bax > əğit. bəkit. 1. kamança. 1. ( < 

əkmək). əkit. iğid. əkilib becərilmiş. əkilmiş. bəsli. 

bərkimiş. qüclü. 1. əkit. öğüd. övüd. əğrətim (əğrətmə işi). 

bəsi (bəsləmə işi) tərbiyə. - əğit oğlan: əğitilmiş oğlan. 

yabanı olmayan. uyqur oğlan. mədəni adam.  

əqit  əkit. əkti. 1. kəkrə. gəs. acımtıraq. - əkti yemiş. 1. üzü 

sarxıq, turşa. turş kişi. əkşi üzlü. - əktinin biridir. 1. tərs. 
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acı. ətacı. - əkti söz. 1. əkit. əkilmiş ( < əkmək: 

dayaqlamaq). 1. vurqulu. çitik. bərk. sərt. dönməz. 

sağlam. 1. güclü. möhkəm. 1. mətin. 1. göz dəğmənsin 

deyə, cocuqların üzünə sürülən bir ilac. bu ilac zəfrana, 

birtaxım nərsələr qatılaraq yapılır.  

əqitçi  əğitçi. əkitçi. öğrətci. görgüt. görgütçü. sayqıt. sayqıtçı. 

mürəbbi. pedaqoq. məəllim.  

əqitən  əkidən. köçrcü. köçürcü. köçürən. köçrən. çəkən. içən. 

içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. çəkçi. dartan. 

dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. götrücü. daşıyan. 

daşıyıcı. daşyıcı. nəql edən. naqil.  

əqiti  əğiti. əğitim. əğitmə. əğiş. əğit. əğim. əğriş. ərit. ərim. 

görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. 

yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.  

əqitilmək  əkitilmək. pərhiz verilmək.  

əqitim  əğitim. 1.əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. əritmə. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. 

balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. 

dağıtış. dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. 

sovım. yayma. yayış. yayım. 1.əğitmə. əğiti. əğiş. əğit. 
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əğim. əğriş. ərit. ərim. görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. 

öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. 

ədəb. 1. əkitim. əritim. eyitim. eğitim. iğitim. tərbiyət. 

tə'lim. pərvəriş. 1. öğrəti. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. 

bəslək. görgüt. sayqıt. tərbiyə. yetiştirmə. yetiştiriş. 

alışdırış. 1. eğitim. tərbiyə. - öğrənim eğitim: təhsil tərbiyə. 

əqitimləmək  əkitimləmək. eğitimləmək. doğanlaşdırmaq. doğan 

edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. uyumlandırmaq. 

uysallaşdırmaq. öğrətmək. yetiştirmək. görgütləmək. 

təbiyə edmək. tə'lim vermək.  

əqitin  əkitin. əkidən. əkilmiş yolda ( < əkmək: dayaqlamaq). 

vurqulanmış, çitik, bərkinmiş üzdə. bətər bətər. sıx sıx.  

əqitiş  əğitiş. əğitim. əğitmə. 1. əritim. əritiş. əritmə. tükətim. 

tükətiş. tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. 

balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. 

dağıtış. dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. 

sovım. yayma. yayış. yayım. 1. əğtiş. əğriş. alşıq. e'tiyad. 

əqitlik  əkitlik. əktilik. kəkrəs. gəsis. acıqlıq.  

əqitmə  əğitmə. əğitim. 1. əğiti. əğiş. əğit. əğim. əğriş. ərit. ərim. 

görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. 
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yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. 1. əğitiş. 

əritim. əritiş. əritmə. tükətim. tükətiş. tükətmə. paylatım. 

paylatış. paylama. balatım. balatış. balatma. bölətim. 

bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. dağıtma. savma. savış. 

savım. sovma. sovış. sovım. yayma. yayış. yayım.  

əqitmək  əğitmək əritmək. əkmək. əkitmək. əyitmək. editmək. 1. 

eşittirmək. duydurmaq. demək. sızdırmaq. süzdürmək. 

aşılamaq. 1. sinqmək. sindirmək. otutmaq. 1. 

düzənləmək. düzmək. 1. dağıtmaq. bölmək. 

yerləşdirmək. yetişyirmək. aşındırmaq. həll edmək. 1. 

dözmək. çəkmək. utmaq. çəkəmək. qatlanmaq. qatmaq. 

içərmək. qapmaq. 1. qərqləmək. batırmaq. tükətmək. 

bitirmək. yox edmək. 1. xəşləmək. 1. çalamaq. qazmaq. 

almaq. qətləmək. arıtlamaq. 1. azatmaq. 1. aparmaq. 

əkdirmək. gizləmək. götürmək. 1. bax > əğirmək.  

əqitmək  əğitmək iqidmək. əkitmək. tərbiyə edmək. yetişdirmək.  

əqitmək  əğitmək. əkitmək. əkidmək. 1.əkib, yonub biçib 

öğrətmək. yetiştirmək. alışdırmaq. tə'lim vermək. 

tərbiyətləmək. ədəbləmək. 1.öğrətmək. 1. götürmək. 
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aparmaq. mindirmək. - yolağçı əkidən gəmi. 1. götürmək. 

almaq. - əkitib gətirmək: götürüb gətirmək.1. pərhiz vermək.  

əqitmək  əkitmək. 1. yerləşdirmək. gətirmək. 1. alıb varmaq. alıb 

gedmək. 1. irişdirmək. 1. əktirmək. iqidmək. tərbiyə 

edmək. əğitmək. yetişdirmək.  

əqiz  əkiz. ekiz. 1. ( < ək + siz). öksüz. yetim. adamsız. 1. (ək + 

iz) əklənmiş olan. arqoduq. qoşa. cüt. bir gələn. bir olan. 

1. ekiz. ikəz. ikik, əşli, qoşa olan. - ikiz uşaq. 1. ( iz < > əş ) 

əkəş. bir əkilən. 1. əziz. ərikmiş. arqın. 1. uca. hündür. - 

əkiz dağ. 1. < əkəş < ək. əşit. {əkəşmək. yar: yaraşmaq. 

yanaşır. yaqaşmaq}. 1. bərabər. 

əqiz  əkiz. ikiz. ekiz. birbirinə əş iki nərsə.  

- ikiz qapı. - ikiz cam. - ikiz doğurmaq: çox gücənmək, sıxıntı 

çəkmək. - ( dörd + əkiz >) dördüz. dördü bir qarında doğmuş.  

- əkiz anlam: mübhəm. 

əqizləmək  əkizləmək. 1. əzizləmək. əriksəmək. arqınlamaq. 1. 

ucaltmaq. 1. hündürəmək. yekətmək. şişirmək. mane' 

törətmək. - uca dağı əkizləmə. - kiçik nəyi əkizləmə.  

əqizlik  əkizlik. əğizlik. 1. əzizlik. ərkilmiş. arqınq. ucalıq. 

hündürlük. 1. yuxarlıq. uxarlık. böyüklük ?.  
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əqqənə  əğgənə. ərgənə. gərdənə. boğaz. gədik. dağın beli.  

əqqər  əxgər. ürqan. qıvılcım.  

əqqinlik  əğginlik. arqınlıq. yorqunluq. izginlik. əzginlik. əziklik. 

əqqirmək  əğgirmək. 1. əkşirmək. əsgitmək. turşatmaq. xəmiri 

acıtmaq. 1. əğişdirmək. ərişdirmək. ulaşdıaq.  

əqqu  əğku. əyku. zil'. pəhlu.  

əqquri  əğquri. arkuri. əğri.  

əql  bilik. - sağ bilik bilin. - bilik (hikmət. mə‟rifət. ağıl) öğrənin. - 

sivir ağıl: ağlı dar.  

- ağıl qoymaq: uslatmaq. huş qoymaq. öğrətmək. bilik. 

aqahlıq öğrətmək. tərbiyətləndirmək.  

- ağıllanmaq: bilkənmək. uslanmaq. huşlanmaq. öğrəşinmək. 

tərbiyətlənmək.  

- ağıllı: uslu. ussal. arqana. anğlı. bilincli. anlayışlı. anğlayışlı. 

ağıllaşdırmaq: ussaşdırmaq. usaldırmaq. yuslamaq. oyumlu. 

düşüncəli. ussaq. uslaq. mətin.  

- ağılsız: suvbaşqamus. qafasız.  

əqlə  1. bax > əkə. 1. əğlə. əklə. əkəl. ilək. alonj. simi rabit. 

adət. rəsm. 1. əklə. əkəl. əkli. tabe'.  
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əqləq  {əklək <> bəklək <> bərklək.} 1.əğləşmə, oturma, 

dayanma yeri. 1.otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. 

barnaq. qonut. iqamətqah. məskən. 1. qonut. movzu'. 1. 

sarğlı kölgəli yer. sığnaq. 1.mini ( < mindirtmək). iki 

parçanın, tikənin arasında olan aralığı, cızığı örtən, tutan 

atqı, şırıq, zəvar. 1. qatıq. muzaf. 1. bəkliyən. uman. 

1.əklik. əkəri. əkər. becəri. pərvəri. 1.əklik. əkləm. ulanıq. 

ulanım. ulnaq. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. 

saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə. 

1. qarınpa. 1. qatlaq. yapşaq. bağlaq. birlək. qavşaq. 

qovşaq. yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, 

bağlantı nuqtəsi. 

əqləq  əğlək əğrək. əylək. ərək. əkək. əğrən. ərğək. 1. əyləşmə. 

əğlənmə. əklənmə. əylənmə. övlənmə dinlənmə yeri. 

kölgəli dinc suvar yer. 1. əyləç. döngək. çuxur. ərək. 

birikə. birkə. su birikintisi. 1. toplam yer. toplaq. 1. boş 

gün. bazartəsi. 1. duraq. istqah. oto əğləyi. - taksi əğləyi.  

əqləq  əğlək. gəzlək. dolanan. dönən. fırlanan. səyyar. - əğlək 

qapı. - əğlək satıcı: çərçi. - əğlək otac: gəzlək, səyyar sağıc, 
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sağın, döhdür. - əğlək yardım: gəzlək, səyyar kömək, yarıq. - 

əğlək kişi: bir yerdə durmayan.  

əqləm  əkləm. 1. bağ. bağım. quşaq (qovşaq). boğum. bənd. 

boğum. buvın. ək. qoşma. tirkəmə. arttırıv. calğaştırıv. 

ulam. - əkləm əkləm: boğum boğum. - əğləmbacaqlılar: 

boğunayaqlılar. 1. bilək. boğum. məfsəl. 1. əkləmə. 

yamaq. 1. əkləmə. arta. nərsənin olduğuna artırılmış 

nərsə. - qəzetə artası, əkləməsi: vijə namə.  

əqləm  əkləm. 1.zəmimə. 1. bir nərsiyə yapışan, bir nərsədən 

ayrılan bölmə, bölük, qol. 1. boğum. artikulasyon 1. 

bükləm. boğun. bənd. 1. əklək. əklik. ulanıq. ulanım. 

ulnaq. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. saplım. 

yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə. 1. 

məfsəl. 1. müstə'mərə. 1.zəmimə.  

əqləm əkləm. cüt. ciq. qoş. boğum. bənd.  

əqləmə  əkləmə. 1.əğləmə. artırın. artırış. artırma. qatınış. qatma. 

qatama. yapışdırı. yapışdırış. mindiri. mindiriş. mindirmə. 

izafələmə. əlavə edmə.1. aşlama. əlavələmə. mindirmə. 

əlavə. duvardan çıxma yapı.1. qatqı. qatım. qatma. qatıq. 
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qayım. qayma. qayıq. 1. yanlama. yapışdırma. artırma. 

(# yalnama: ayırma. təkləşdirmə. təkləmə). 

əqləmə  əkləmə. əkləm. 1. uzadı. ulama. uzanan sim, nərsə. 

alonj. rabit. 1. yamaq. rufu. 1. arta. nərsənin olduğuna 

artırılmış nərsə. - qəzetə artası, əkləməsi: vijə namə.  

əqləmək  əkləmək. 1. yoğurtmaq. tikdirmək. tutturmaq. 

yapışdırmaq. birikdirmək. birləşdirmək. - pullarızı əkləyib 

alabilirsiz. 1. bir bölməni, bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə 

yapışdırmaq. 1.alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. 

geciktirmək. saxlamaq. mə'təl qoymaq. əngəlləmək. 

tikmək. tutmaq. - bir gün bizi boşuna alıqoyduz. 

1.izafələtmək. qatmaq. artırmaq. əlavələtmək. 

mindirmək. qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. nərsəni 

nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. 1.əlavələtmək. 1. not, 

yaddaşd edmək, bıraqmaq. 1. artırmaq. doldurmaq. 

yılmamaq <> yımlamaq <> yamlamaq <> imləmək <> 

ilməmək <> ımlamaq <> ılmamaq. çaplamaq <> 

çalqamaq. 1. nəfəqə vermək. 1. yapışdırmaq. (# təkləmək 

ayırmaq). əqləmək: əkləmək. yapışdırmaq.).əqləmlənmək: 

əkləmlənmək. 1. bölüklənmək. qollanmaq. 
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boğumlanmaq. məfsəllənmək. 1. nərsənin tikələri 

birikməsindən oluşan birlik, sistim. sistimlənmək. 1. 

aşılanmaq.  

əqləmək  əkləmək. əğləmək. (iqləmək). 1. çatışmaq. girmək. 1. 

soxmaq. ilişdirmək. basmaq. - əklədi mənim ayağ: mənim 

ayağımı ilişdirdi. 1. çiğnəmək. basmaq. 1. otururtmaq. 

tutub saxlamaq. bağlamaq. toqif edmək. zəbt edmək. 1. 

əğmək. qıyşımaq. büknəmək. kəcnəmək.1. uzatmaq. 

təmdid edmək. - kağızımı beş illik əkləttim. 1. saxlamaq. 

qaldırmaq. durdurmaq. oturtmaq. 1. saxlamaq. 

yubatmaq. dayandırmaq. alıqoymaq. 1. iktiləmək. 

bəsləmək. böyütmək. ulanmaq. bağlnmaq. yığılmək. 

yetişmək. düzülmək (ard arda). əklənmək. 1. > əhdləmək. 

sözləşmək. söz vermək. 1. calqamaq. calamaq. 

calağlamaq. birləşdirmək. 1. artırmaq. qatmaq. 

qanatlamaq. nərsəni nərsəyə artırmaq. yədəkləmək. 

qoşlamaq. 1. ( < > avlamaq). yığmaq. durmaq. bəkləmək. 

qalmaq. geciqdirmək. asramaq. saxlamaq. tə'til edmək. 

oyalamaq.  

əqləmək əkləmək. çalqamaq. yanqamaq. qoşmaq. qatmaq.  
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əqləmli  əkləmli. iltisaqi. quyruqlu.  

əqlən  əğlən. əklən. adətən. rəsmən.  

əqlən  əğlən. əylən.  

əqlənc  əğlənc. aylanc. əğrəi. buruq. - əğlənc olsun yol olsun. 1. 

güdmək. gözləmək. bəkləmək.  

əqləncə  əğləncə < əkləncə ( < ək). (yapışıb oturma işi). 1. yapışan, 

dinləndirən, xoş gəlir, sıxıntısız nərsə. - sağlam əğləncə. - 

könül əğləncəsi: sevgi. dilbər. 1. önəmi, asısı, faydası 

təməlli olmayan, az olan nərsə. yubatsı. oyuncaq. - cocuq 

əğləncəsi. çox qolay, rahat nərsə. - bu iş ona əğləncədir. 

1. mıtçıl. dəbəh. alayçı. məsqərə. 1. gülcə. cok. lətifə. 

saraqa. sərimə. alay. məsxərə. - saraqıya almaq: ələ 

salmaq. 1. göz açuv. 1. öqir. ökir. sevinc. neşə.  

əqləncə  əğləncə. 1.taxılma. şaka. alay. gülüncə. gülənək. 

gülməcə. 1. yemə içmə. zovq. eyş. - əğləncəli, şən yer: 

bayramyeri. - kiçik əğləncə toplantısı: çaqqal toyu. 

- könül əğləncəsi: göyül dinləndirən, oyalayan.  

əqləncə əğləncə. qülqü. gülmə. yubanç. gürgülüş. şölən. neşə. 

tobalaq.  
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- əğləncə düşgünü qadın: bayraqta. qaltaq. şıllıq. fahişə. 

qəhbə.  

əqləncəliq  - əğləncəlik çırtlanan qabaq tuxumu: qabaq çərdəyi. qabaq 

çəkirdəyi. 

əqlənci  əğlənci. qınamsıq. istehzaçı. məsxərəçi.  

əqlənən  - hər kəslə oturub əğlənən: alayçı.  

əqlənən  - qatılan, əklənən nərsə: ək.  

əqlənərəq  əklənərək. artırılaraq.  

əqlənilmək  əğlənilmək. uğraşınmaq. izlənmək. izdənilmək. 

iztənilmək. izərnilmək. baxınmaq. seyr edilmək. - 

tilvizyonu uzaqdan, yaxından izlənilir. - siyasi olaylar, 

dolaylıda olsa izlənilir.  

əqlənilmək  əklənilmək. əylənilmək. çağlanmaq. çağ sürmək. vax 

keçirmək.  

əqlənim  əklənim. əklənmə. əkləniş. ulanma. ulanım. ulnalım. 

ulnaşım. qatılma. qatılış. qatılım. saplanma. saplanış. 

saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam 

əlavələnmə.  

əqləniş  əkləniş. 1. əklənmə. birkinmə. birkişmə. birkiniş. 

birləşmə. qavuşma. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. 
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yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. 

ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl 

olma. 1. aylanış. əlləşik. uğraşıq. işgüc. görəv. 

məşquliyyət. 1. əklənmə. əklənim. ulanma. ulanım. 

ulnalım. ulnaşım. qatılma. qatılış. qatılım. saplanma. 

saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. 

inzimam əlavələnmə.  

əqləniş  əkləniş. sikut.  

əqlənişmək  əklənişmək. yerlənişmək. sığqınışmaq. durqanışmaq. - 

qaraqolqa yerlənş aldım: qaraqol şehrinə yerləniştim.  

əqlənqic  əğləngic. istəksil. aramançıl. imrənçil. dalqaçı. 

həvəsbaz. duyarçı. hobba. uçarı.  

əqlənmə  1. əğlənmə. alaya alma. məzələnmə. zovqlanma. 1. 

əğlənmə. durma. dinlənmə. dirəng < duranğ ( < durmaq). 

duraq. dincəlmə. təvəqqüf. 1. əklənmə. əkləniş. birkinmə. 

birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. bağlanış. 

bağlanma. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. 

saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. 

düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma. 1. əklənmə. əkləniş. 

əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. qatılma. 
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qatılış. qatılım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. 

yapşınış. yapşınım. inzimam əlavələnmə.  

əqlənmə  əğlənmə. əylənmə. əkik. əğik. boşuq. boşluq. şuxluq.  

əqlənmədən  əğlənmədən. sallanmadan. aslanmadan. duranğsız. 

dirəngsiz ( < durmaq). durmazın. durmadan. ha birə. 

sürənğsiz. sürəncsiz. sürətli. axsınmadan. titizcə. 

dinlənmədən.  

əqlənmək  əğlənmək. əklənmək. { < avlanmaq. əklənmək}. 1. 

yığılmaq. durmaq. saxlanmaq. oyalanmaq. tə'til olmaq. 1. 

bezirətmək. alay edmək. göz açmaq. oyalanmaq. 1. 

əğilmək. yönəlmək. meyillənmək. əğlənmək. qınamaq. 

şakalanmaq. kəsinmək. şuxluğ edmək. istehza edmək. 

məsxərə edmək. 1. bir yerin, oxun çevrəsinə fırlanmaq, 

çevrilmək, dönmək. - nə bularda əklənirsən. 1. bir yerə çox 

gedib gəlmək. - çox bir yerə əklənib, gedib gəlsən, oyerin 

əklisi olarsın. 1. əğlənmək. əklənmək. əylənmək. 

qatlanmaq. dözmək. bükülmək.  

əqlənmək  əğlənmək. əklənmək. 1. qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. 

izafələnmək. minmək. minilmək. qatınmaq. artırınmaq. 

mindirinmək. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq.1. 
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şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. 

alayalamaq. alaya qoymaq. ələ sərimək. ələ salmaq. 

buğa gülmək. alalamaq. dil çıxarmaq. yansınmaq. 1. 

sallanmaq. aslanmaq. durulmaq. bəklənmək. 

duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). sürənğəmək. 

sürənğizmək. axsınmaq. dinlənmək. təvəqqüf edmək. 1. 

aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. açınmaq. acınmaq. 

xaşlanmaq. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. dinənmək 

(< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq. 1. oyalanmaq. 

ovalanmaq. hovalanmaq. avalanmaq. havalanmaq. 

məşqul olmaq. 1. çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək. 1. 

uğraşmaq. izləmək. baxmaq. seyr edmək. - tilvizyonu 

uzaqdan, gendən izləyəmmirəm. - siyasi olayları dolaylıda 

olsa izləyirəm. 1. əkinmək. döllənmək. aşılanmaq. 1. 

aşılanmaq. yemək. 1. yapışınmaq. 1.əlavə edilmək. 

qatmaq. qatamaq. əlavə edmək.minmək. 1.buğa gülmək. 

alayalamaq. alaya qoymaq. ələ sərimək. alalamaq. ələ 

salmaq. dil çıxarmaq. 1.əğlənmə. durma. təvəqqüf. 1. 

quyruqlanmaq. artırılmaq. əlavə olunmaq. 1. əkləşmək. 

əklinmək. əkinmək. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. 
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ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. 

saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. 

yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. 

zəmimə olmaq.  

- gəzib əğlənmək:gəzib dolaşmaq. iəşib eşmək. stədiyi işə, 

yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq 

dırdalaqmaq.  

əqlənmək əğlənmək. bəzimək. keflənmək. könül əğləndirmək. 

keçinmək. oyalmaq. qozutmaq. qızdırmaq. sataşmaq. 

alay edmək. yubanmaq. oyalanmaq.  

əqlənmək əklənmək. qoşulmaq. qatılmaq.  

əqlənmiş  əklənmiş. 1. əkmə. qoyma. əğrəti. sünni. yapışılmış. 

doğal, təbiy olmayan. - əğrəti diş: qoyma diş. - əğrəti saç. 

1. ulam. qatılmış. tim.  

əqlənti  əğlənti. 1.qonaqlıq. ziyafət. 1. təfrih. 1. əğləncə 

toplantısı. 1. əğrənti. əyrənti. əğrik. əyrik. əğik. əyik. 

əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. 

əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. yönəliş. 

yönəlim. yayaq. yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.  

əqlənti  əklənti. 1. ək. əkik. əklik. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. 

yapşaq. bəzək. süs. barlaq. 1. quyruq. dal. artırılıq. 

əlavəlik. izafələnən nərsə. qatqıc. artqıc. mindirik. 

yapşıc.  

əqləntirici  əğləndirici. qucur. gülünc.  

əqləntirici əğləndirici. oyunlu. gülünc. tühaf. xoş.  

əqləntirmək  əkləndirmək. əyləndirmək. ( < ək). 1. geri, qırağ 

buraxmaq. yubaltmaq. mə'təlləmək. tə'viq edmək. - 

boşuna məni orda əyləndirdi. 1. avutmaq. sevindirmək. 

dadlatmaq. kef vermək. həzz vermək. - bu xəbər iyicə 

əyləndirdi bizi. - uşağı əylədirmək.  

əqləntirmək əğləndirmək. keçindirmək. oyalamaq. yubatmaq. 

oyanmaq. təsəlli edmək.  

əqləntirmək əqləndirmək. - könül əğləndirmək: 1.sevdiyi ilə uğraşmaq. 

1. keçici ilgilərlə sevinib sürmək, yaşamaq.  

əqləş  əğləş. əyləş. iliş. ilişi. duruş. qalış. otruş.  

əqləş  əkləş. 1. tabeiyyət. 1. ittihad.  
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əqləşən  əğləşən. əyləşən. - bir yerdə duran, əğləşən: əğləşik. 

əyləşik. 

əqləşik  əğləşik. əyləşik. bir yerdə duran, əğləşən.  

əqləşmə  əğləşmə. əyləşmə. yerləşmə. durma. oturma. iqamət.  

- yığılıb əğləşmə: evlənmə toylanma. düğün dərnək.  

- əğləşmə, oturma, dayanma yeri: bəklək <> bərklək <> 

əklək. 

əqləşmək  əğləşmək. əkləşmək. 1. əkləşmək <> bəkləşmək <> 

bərkləşmək <> sərtləşmək <> çirkləşmək<> çəlikləşmək 

<> çəkikləşmək <> çəkləşmək <> çəkələşmək. 1. əlavə 

olmaq. əlavələşmək. minişmək. izafələşmək. qatışmaq. 

artırışmaq. birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq. 

1.sallaşmaq. aslaşmaq. duranğaşmaq. dirəngəşmək (< 

duruşmaq). sürənğəşmək. sürənğişmək. axsınışmaq. 

dinlənişmək. 1.aşlaşmaq. aşılaşmaq. aşınışmaq. 

açınışmaq. acınışmaq. xaşlaşmaq. dəmləşmək. 

tinəşmək. tinləşmək. dinəşmək (< tin: nəfəs). 

dincəşmək.1. əkişmək. dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. 

ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. 

tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. 
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quyruq olmaq. 1. əklənmək. əklinmək. əkinmək. qatılmaq. 

qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. 

saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. 

yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. 

əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq.  

əqləşmək  əkləşmək. əğləşmək. əyləşmək. ( < ək. < əkləmək). 1. 

oturub dinc durmaq. 1. oturmaq. sakinmək. dincəlmək. 1. 

boşuqmaq. boşlanmaq. şuxluq edmək. 1. iqləşmək. 

yikləşmək. yığılışmaq. birləşmək. müttəhidləşmək. 

birbirinə uyup durmaq. 1. ulaşmaq. ulaşmaq. buluşmaq.  

əqləşmək əkləşmək. qoşlaşmaq. cütləşmək.  

əqləştirmək  əğləşdirmək. əkləşdirmək. əyləşdirmək. 1. yerləşdirmək. 

yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. oturutmaq. otruşutmaq. 

oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. 

sığdırtmaq. qabqaştırmaq. qorcalatmaq. saxlatmaq. 

iqamət, sikunət vermək. 1. vurmaq. çapramaq. 

çarpamaq. yapışdırmaq.  

əqlətmək  əğlətmək. aşlatmaq. aşılatmaq. aşıtmaq. açıtmaq. 

acıtmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. dəmləmək. dəmlətmək. 
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tinətmək. tinlətmək. dinətmək ( < tin: nəfəs). dinlətmək. 

dincə qoymaq. - çay, düğu xaşlamaq. 

əqlətmək  əğlətmək. əklətmək. 1. əğirmək. yığmaq. qurmaq. - malın 

əğlətib, nə günə çıxdın sən. 1. küydürmək. gözlətmək. 

güddürmək. bəklətmək. mə‟təl edmək. 1. artalamaq. arta 

vurmaq. yamamaq.  

əqlətmək əklətmək. qoşdurmaq. qattırmaq.  

əqli  əkli. 1. əklə. əklə. tabe'. 1. quturma. 1. alışıq. öğrəşmiş. - 

çox bir yerə əklənib, gedib gəlsən, oyerin əklisi olarsın. 1. 

ilşik. yamalı. mərbut. rəbtli. yamalaq. yama vurulmuş 

yamalaq.  

- yarım yamalaq: əksik üksük. naqis. qısurlı. - sənə əkli işlər: 

mərbut işlər.  

- əğli uçmuş: savuruq. abdal. çapıq. səfeh.  

əqli  əkli. əkdi. 1.bağlı. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. taxılı. 

amərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir. 1. 

becəri. evcil. xanəgi.1. becəri. pərvəri. evcil. uysal. əhli. 

alışıq. 1. əlavəli.1. iskimoca (buzdan yapılmış) ev.  

əqliq  əğlik. könülluk. ürəklik. istəlik. diləlik. yanğış. yaxlış. 

yanlıq. sürlüş. sürük. bəlik. oxluq.rəğbət.  
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əqliq  əklik. 1.əklək. əkəri. əkər. becəri. pərvəri. 1. nəfəqə. 1. 

birinə verilən tükəti, xərclik. 1. boğum. - nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. 

cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 1. ək. əkik. 

əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. 

barlaq. 1. əkik. qəddək. qataq. yama. yamaq. artma. 

nərsiyə vurulan tikə. 1. əklək. əkləm. ulanıq. ulanım. 

ulnaq. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. saplım. 

yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə.  

əqlil  əklil. 1. ( < əkilmək. əkilmiş, yapışmış nərsə). cığa. tac. 

sarğuc. əfsər. 1. < ağ lil.  

əqlimsəyiş  əğlimsəyiş. əğilsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. 

könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

əqlincik  əğlincik. əğrik. əğric. yayaq. yayqa. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. kefli. tutuq. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. 
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aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. 

laqeyd.  

əqlinmək  əklinmək. əkinmək. əklənmək. əkləşmək. qatılmaq. 

qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. 

saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. 

yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. 

əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq.  

əqliyintən  əkliyindən. - nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək 

yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: 

kağşatmaq. kavşatmaq. koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. 

kövşətmək. qayşatmaq. qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. 

cayqıtmaq.  

əqmə  əğmə. əkmə. 1. endirmə. çarpıtma. meyillədirmə. 1. 

çevirmə. qıvırma. 1. becərilmiş. tərbiyət verilmiş. quduru 

olmayan. əklənmiş. qoyma. əğrəti. sünni. yapışılmış. 

doğal, təbiy olmayan. - əğrəti diş: qoyma diş. - əğrəti saç. 

1. çevirmə. ətf. - istəyimi ona ətf etdim: əkdim. - göz 

əkmək: ətfi nəzər edmək. - yuların (cilovun) çevirmək: ətfi 

inan edmək. 1. əğmə. ərmə. axma. sinəc. ısnac. sıkınc. 

sikənc ( > şekənc (fars)). çin. 1. bəcəri. bəcərik. pərvəri. - 

əkmə mal: becərilmiş tərbiyələnmiş mal. 1. taxma. həlqə. 
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bükmə. bükük. qıvrıq. taxılmağa, taxmağa yarıyan. 

qoyuya görə uyqun biçimdə əkilib, çarpılıb, düzəlmiş 

olan hər nərsə. 1. əğrim. örtü. çatı.  

əqmə  əğmə. əymə. 1.bir yana əğrik, əğilmiş. qıvrıq. bükmə. 

bükük. 1.sürgünün salınan, keçirilən əğri, girdə keçidi, 

dəliyi, dəmiri. 1. yamala. imalə. yasırma. yatırma. 

meyillətmə. 1. yönəltmə. döndürmə. çevirmə.  

- əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək ıslanmış 

topraq: qara evlək.  

- boyun əğmə: düşmə. sınım. qaptırı. bıraxma. vermə. riza. 

təslim. 

əqmə  əkmə. 1.oturtma. iqamə. 1.yerləşdirmə. iqamə.1. artırıq. 

attırı. atlatı. yükləti. abraq. apraq. abartı. abartma. 

qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. 

böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. 

qatma. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq. 1. əkmək. geydirmə. örtmə.  

- biçdiyin taxılı, əkdiyin tuxumdan gör.  

- boyun əğmə: diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. 

yeniliş. uyma. müti', təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.  
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əqməc  əğməc. əğrilmiş olan. yay. kaman. qovs.  

əqməcə  əğməcə. yamac. dağın aşağı doğru əğilmiş bölümü.  

əqməç  əğməç. əğmənc. əğməcək. əğdi. əğrik. əğik. əyri. bükük. 

yay. kovus ( > qovs). başı əğri uzun sap. gəlbəri.  

əqməçiliq  əkməçilik. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. 

qatmaçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. 

atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. 

ötşürçülük. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. 

qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. 

iğraqçılıq.  

əqmək  {əğmək. əkmək}. 1. ( i < > ə ) iğmək. salmaq. sallamaq. - 

başın aşağı iğib: salıb. 1. əğirmək. burmaq. qətləmək. 

nərsəni nəyin çevrəsinə sarmaq. 1. əkimək. əkqimək. 

ikəmək. becərmək. böyütmək. - o onu əkitti: o onu böyüttü. 

1. əğmək. burmaq. bükmək. qayırmaq. qatırmaq. 

qatlamaq. rədd edmək. qadırmaq. qayırmaq. 1. əkmək. 

əbək. əbbək. (uşaq dilində). 1. qondqarmaq. dikəltmək. 1. 

tarımaq. (tuxum) səpmək. tarıtmaq. - darı tarıtmaq. 1. (bir 

nərsəni bir nərsəyə) artırmaq, qoymaq. ( dərman, yağ) 

yaxmaq. - yarama dərman əkən. 1. əğləmək. qıyşımaq. 
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büknəmək. kəcnəmək. 1. tarmaq. tarıqmaq. - yağ içində 

pişirilmiş əkmək: qatlama. çalpaq. qoyman. 1. gizləmək. 

quylamaq. 1. dalı. geridə buraqmaq. qoymaq. başdan 

sovmaq. atlatmaq. 1. əğmək. əritmək. israf edmək. 

parayı havayı xarcamaq. 1. bax > əğirmək. 1. bir neçə 

teli, dalı, ipi, ipliyi birbirnə büküb, sarıyıb, bir tək ip 

düzəltmək. bükmək. küykərtmək. qatlamaq. dürmək. 

burmaq. - sırtını küykər: sırtını əğ. - dalı əğibdə alma dər. 1. 

öğrətmək. yumşatmaq. uyarlamaq. ılıqlamaq. ilikləmək. 

qanıqlamaq. qanıtmaq. qani' edmək. qandırmaq. 

meyilləndirmək. 1. yığmaq. toplamaq. toparlamaq. 

düzəltmək. birikdirmək. 1. bükmək. iğdişmək. əxdələmək. 

1. çevirmək. sındırmaq. qırmaq. yıxmaq. 1. qıvırmaq. 

çarpıtmaq. 1. çarpıtmaq. - sürgülər əkmək: yeni dalları 

çarpıtmaq. 1. bükmək. qıvırmaq. çevirmək. 1. qanıtmaq. 

razılatmaq. ələ almaq. 1. yanatmaq. yanqatmaq. 

meyilləndirmək. 1. əkmək. ətmək. çörək. qazaş. məişət. - 

əkməyini çıxarmaq. 1. görəv. iş. qulluq. xidmək. - məni 

əkməkdən edəcəksiniz.  

- əkməyi dizində: keçəri qulluq, iş, qazaş.  
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- quru əkmək: yavan əkmək. qatıqsız çörək.  

- pənir əkmək: yavan yemək. az qazaş.  

- əkməyinə yağ sürmək: istəyindən artığına çatmaq.  

- əkməğinə qoç {: 1. əli, qapısı açıq. səxi. 1. çörəyinə, 

parasına güvənən}.  

- kəndivi ək bir az. - əkilmədən iş yerin tutmaz. - nə edirik 

əkilmir: qanlmır. razı olmur.  

- dibinə darı əkmək: çox qurddalamaq. özənlə, diqqətlə 

nərsəynə uğraşmaq. 1. taldırmaq. bitgi dalın qırıb, kök 

salmaq üzrə toprağa batırmaq. - ağacın dallaını daldırmalı.  

- duz əkmək: duz çörək. ne'mət. ehsan. - duz çörək həqqi.  

- yuvarlaq əkmək, ətmək: somi. somun. sumun.  

- iplik ələmək: ipliyi ələməgədən keçirərax, sarmaq.  

- dibinə darı əkmək: ələmək. ələkləmək incə ələmək.  

- boyun əğmək: boyun vermək: boyun kəsmək. tab' olmaq. 

əqmək  əğmək. əymək. 1. yampaytmaq. yatırmaq. yaplatmaq. 

yaslamaq. cıyırmaq. yığırmaq. buruşturçaq. pozmaq. 1. 

qırçın. - tava gırçını: tava əkməği.  
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əqmək  əkmək. (t < > s) (əkin: ötiv. ösiv. ). 1. ösirmək. bağ 

oturtmaq. salmaq. 1. əldə edilən nərsə. qazanc. yaşama 

gərəkli gəlir. 1. yemək. çörək.  

əqmək  əkmək. əğmək. 1. səpmək. - üzərinə şəkər əkilib: səpilib. 1. 

bükmək. qaytarmaq. qaqırtmaq. basmaq. - güc işlədərək 

nərsəni bükmək, qaytarmaq, basmaq: qaqırmaq. 1. əğmək. 

əğirmək. qaqurmaq. qağurmaq. qayırmaq. bükmək. 1. 

qətləmək. - kiçik yağlı əkmək: qatmaca.1. tarımlamaq. 

dölləmək. aşılamaq. 1. geridə bıraqmaq. başdan 

savmaq. atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. itirtmək. 1. 

boşuna çıxartmaq, gidərtmək, xərcləmək, sərpəmək. sərf 

edmək. israf edmək. - pulun hər gəliyə əklədi bitirdi. 1. 

qazanc. girdəc. keçiniş. maaş. dəraməd. 1. çatmaq. 

yetmək. ərmək. ərişmək. barmaq. varmaq. nail, müvəffəq 

olmaq. 1. yoxaltmaq. yoxsullatmaq. yoxsun bıraqmaq, 

qılmaq. məhrumlatmaq. - pulunu əkdi. - qonaqlıqdan əkdi. - 

bizi əkib, özləri qonaqladılar. 1. edmək. yapmaq. qılmaq. - 

nə əkirsin. - əkib biçmək: nərsəni qurtarmaq. 1.əkrənçilik. 

1.tökmək. sərpmək. saçmaq. - tuxum tökmək. 

1.tuxumlamaq. 1.dərmək. dəğmək. tikmək. 1.qıyşartmaq. 
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dəğişmək. 1.çəpmək. sapmaq. tərk edmək.1.devirmək. 

çevirmək. - börkün sola devirdi.1.əymək. bükmək. - dalı 

büküb alma dəğdi. 1.qanıtmaq. toxdatmaq. qane', razı 

edmək. 1.səpmək. sərpmək. tuxmalamaq. tuxumlamaq. 

1. iğmək. 1 yalamaq. 1.yatırmaq. bir yanlamaq. bir yana 

uyutmaq.  

- ər əkməyi, alan (meydan) əkməyi: ərin qazancı, arvadı 

üçün tapılan maldır, qolayca yeyilir.  

- ər əkməyi: obaşdan yeməyi. obaşdanlıq. səhər yeməyi.  

- əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa 

göğəribdə görərsin. (buyruq: qismət).  

- yolun əğmək: yolunu sapıtmaq. yoldan eləmək. 

- əkmədən biçilməz: gərəyin yapmadan, istənilən sonuc 

alınamaz.  

- əkib biçmək: tarınlamaq. əkinləmək. əkinlə uğraşmaq.  

- əkən biçər, qonan köçər.  

- əkdiyin biçmək: yaptığın qarşıtın almaq.  

- əkməyindən edmək: işdən gücdən düşməsinə yol açmaq.  

- əkməyindən olmaq: işindən atılmaq.  

- əkməyinə qan doğramaq: çox sıxıntıya, üzüklüyə 
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uğratmaq. - əkməyinə yağ sürtmək: kimsənin qazancına iş 

yapmaq.  

- əkməyin əlinə almaq: geçimini sağlayacaq duruma gəlmək. 

- əkməyin qazanmaq: geçimini sağlamaq.  

- əkməyini yemək: birinə çalışıb, geçimini sağlamaq.  

- əkməyi ilə oynamaq: qazancı, işi ilə oynamaq. 

qazancından, işindən olmasına yol açmaq. ilə oynamaq.  

- əkmək aslan ağzında: keçim sağlaması güc durum.  

- əkmək bulub, qatıq bulamamaq.  

- əkmək düşmanı: əş. qarı. arvad.  

- əkmək əldən, su göldən: çalışmadan dinliyin sağlamaq. 

bolluq keçim yaşamaq.  

- əkmək dadlısı: iki barmaq qalınlığında olan, xəmir dadlısı.  

- əkmək qapısı: iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer.  

- əkmək qovqası, qavqası, savaşı.  

- əkmək yemək: bir işdən qazanc sağlamaq, tə'min edmək.  

- ağız əğmək: yalvarmaq.  

- baş əğmək: müti' olmaq.  

- boyun əğmək. dizə gəlmək. diz çökmək. yenilmək. müti', 

təslim olmaq.  
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- əğib bükmə: çarpıtma. pozma. çarpıdış. 

- əkməkin yassı çeşitlərindən: dayaqa. dayama.  

- əkməyə yağ çalıb yedi: üzərinə sürdü.  

- kiçik qabarıq əkmək: kiçik pidə: koput. köpüt. göbüt. göbü. 

göpü. 

- əğib (əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib 

öğrətmək, yetiştirmək, gəliştirmək, uyqulamaq. 

törpüləmək: əğələmək <> əkələmək. 

- əkmək bulub, qatıq bulamamaq.  

- boyun əğmək: baltanı bıraqmaq. təslim olmaq.  

- boyun əğmək: boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. 

boynuna almaq. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. 

yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf 

edmək: iqrar edmək. 

- boyun əğmək: qanıqmaq. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək.  

- kiçik, yuvarlaq, qalınca əkmək, çörək, kükə: qaqala.  

- (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, qopunmaq, qırılmaq: 

çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

- bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, qoparmaq: 

qanğırmaq. qanqırtmaq.  

- qatıqlı əkmək: ispanaqlı çörək çeşiti.  
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- bir əkmək az ye, işin özün gör. 

- ev çörəyi, əkməyi: qatmar. qatmarlı. qatqatı. qatlac. yağlac.  

əqmək  əkmək. əkmə. geydirmə. örtmə.  

əqmək əğmək. 1. bükmək. - baş əğmək: önündə əğilmək. 

yükünmək. çökünmək. 1. qıysaytmaq. bükmək. 

qıytıqlamaq. bükmək.  

əqmək əkmək. qırcın. təndər. çörək.  

- tava gırçını: tava əkməği.  

əqməz  əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. 

səlabətli. sübatkar.  

- baş əğməz: uzlaşmaz. alışmaz. uymaz. tutmaz. düşməz. 

yarıqmaz.  

- yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz.  

əqmir  əkmir. əkir. 1. tünd. əsmir. boğuq. - əkmir qanı: tünd 

boyalı, qaramtıl qan rəngi. 1. pozuq. bədəxlaq. iti xuylu.  

əqnə  əknə. 1. ağna. döşək, balış, yorqan kimi nərsələrin içinə 

doldurulmuş, qoyulmuş pambıq, saman kimi nərsələr. 1. 
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ağna. döşək, balış, yorqan kimi nərsələrin içinə 

doldurulmuş, qoyulmuş pambıq, saman kimi nərsələr.  

əqnişim  əknişim. bax >əğnişmə. əknişmə.  

əqnişiş  əğnişiş. əknişiş. bax > əğnişmə. əknişmə.  

əqnişit  əknişit. əğnişit. bax > əknişmə. əğnişmə.  

əqnişmə  əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. 

əknişiş. əknişit. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). 

ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. düşnüşmə. düşnüşüş. 

tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. 

qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. 

qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. 

yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. 

calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. 

çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. 

qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. 

qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. 

qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. 

barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. 

bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. 

birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. 
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ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. yetnişmə. 

yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. 

gəlnişit. vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

əqrə  əğrə. iğrə < əkrə. yəhərin altından əklənən keçə, örtü.  

əqrə  əğrə. təkəlti keçəsi.  

əqrəb  əğrəb. < əğri. quruqlu. əğri quyruq (kəj düm). çayan. 

sananıq. 

əqrəba  qohum. özdən.  

əqrəq  əğrək. ( < əvlək < avlaq: yumaq. yığıncaq). əvrən. bax > 

əğlək. əğrən. 1. döngək. əğilib dönən. su çevrintisi. 

girdab. yumaq. 1. su birikintisi. çuxur. ərək. 1. girintili 

çıxıntılı enər qalxar atar tutar topraq yol. çay yatağı. 1. 

əriş əğrək: əriş arğac: dikinə uzanan, yanına toxunan 

saplar. 1. arğac. başı əğri balıq tutma aracı. qulplu sap. 

qullab. 1. axraq. tarlanın artıq suyunu götürən arx. 

xəndəq. 1. əğək. ərək. 

- əğrək önü: art qaşı: yəhər qaşı: yəhərin ön arxasında olan 

belli yüksək yerləri.  

əqrəq  əğrək. iğrək. 1. iyrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. 

çərvək. çəvrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  
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- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer. 1. yığılan nərsəni dağıdıb axdırmaq üçün açılan sapa 

(yana, dışa açılan) arx, qənov. (örnəyin göl suyu kimi 

birikintsi). xəndəq.  

əqrəqləmək əqrəkləmək. quşluqdan sonra (nahara yaxın) maldavarı 

ağıllamaq. ağıla qoymaq.  

əqrəlti  əğrəlti. 1. buzu qarı əriməyə qoymuyan bir çeşit ot. bu ot 

dağ yüksəklikrəində bitər. buzdolab. 1. əkrəlti. indilik. 

əlkən. əlk. i ələki olan. əldə olan qoşul. hazirki şərayit. 1. 

əğri büğrü. qıvrıq dallı budaqlı. dolaşıq. - əğrəlti bacaqlı 

qarı: dolaşıq qıçlı. - əğrəlti yollar.  

əqrəltiotu  əğrəltiotu. qıvrıq, çox parçalı yapraqlı bitgi: baldırıqara.  

əqrəm  - əğrəm buğram: əğrəm büğrəm: əğri büğri. qıyşıq mıyşıq.  

əqrəm  əğrəm. 1. əğrim. burun. bucaq. 1. qovsulu yer. 

mühəddəb muqvvəs yer.  

əqrəmək  əğrəmək əkrəmək. əkilmək. oturmaq. dincəlmək. 

istirahalanmaq.  

əqrən  əğrən. əğlək. əğrək. əylək. ərək. əkək. iki ucu birbirinə 

çatılan yığılan. girdələnən. 1. yığıntı. qalıntı. qalantı yeri. 
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- çay əğrəni: çayın qırağında daş qum çöküntüləri. 1. çuxur. 

birikə. 1. əğrək. çovqan. çevik. burğan. burği. tavlan. 

aylançaq. aylav. aylan. dolançaq. dolanbaç. girdab. 1. dərin. 

suyun dərin yeri.  

əqrənçilik  əkrənçilik. əkmək. əkinçilik.  

əqrənilmək  əğrənilmək. aylanmaq. dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. 

devrənləmək. sarılmaq. çaparanmaq. saparanmaq. 

savaranmaq. gəzinmək.  

əqrənmək  əğrənmək. əğininmək. əğilənmək. əğrinmək. əğinmək. 

yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək.  

əqrənti  əğrənti. əyrənti. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. 

əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrik. 

əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. yayaq. 

yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. 

axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. 

meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 
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əqrəş  əkrəş. (1. < əkmək. 1. < ərə çəkilən. əri çəkən). ərkəş. 

əkəş. ərcə. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it.  

əqrəti  - əğrəti saç: taxma saç. peruk.  

əqrəti  əğrəti. ( < əkmək). iğrət. eyrəti. 1. yapışımış, tapşırılmış, 

alınmış yaxud verilmiş nərsə. ödünc. borc, özəlliklə 

əlborcu. əkəl borc. əmanət. 1. keçici. alınma. əmanət. 1. 

eləbelə. gəlişigözəl. özənsiz. diqqətsiz qılınmış iş. ələki. 

bax > əğrəlti. 1. düz, olduğu yerindən keçit olaraq əğilmiş, 

bükülmüş nərsə. alınmış borc, ödünc. ariyət. - əğrəti para. 

- əğrəti geyim. - əğrəti alıb vermək: borc alıb vermək. 1. 

keçəri. uçarı. müvəqqəti. müəlləq. qoyulub götürülən. 

qurulmuş olmayan. - uçarı yaşam. uçarı çevrən. - şamdanın 

tablası əğrətidir. - əğrəti duvar. - əğrəti köprü. - devələt gücü 

iyəsinə əğrəti sayılır. - dal quşa, əğrəti otraqdır. 1. qoyma. 

sünni. əkmə. əklənmiş, yapışılmış. 1. doğal, təbiy 

olmayan. - əğrəti diş: qoyma diş. - əğrəti saç. - əğrətiyə 

almaq: onarma (tə'mir) üçün, nərsənin himin boşaldıb dirək, 

dəstək üsdə saxlamaq. 1. ələnti. yerli olmayaraq bir yerdə 

qalmaq. - əğrəti oturmaq. 1. ödünc. borc. ariyət. - yaya 

qoymuş kişini əğrəti at, yol yarısı. - əğrəti kitab olmaz: kitab 
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borc verilməz. 1. əğri. düz olmayan. - bu əğrəti baxışlar, 

yandırar yaxar. 1. boşlu. 1. tapuş. əmanət.  

- əğrəti vermək: tapşurmaq. əmanət vermək.  

əqrəti  əğrəti. əğrəti. - əğrəti verilən nərsə: (bir sürə üçün. 

müvəqqəti) borc. bergi. vergi. - vergisin istəmək: borcun 

istəmək. 1. müvəqqəti. - əğrəti, müvəqqəti tikiş: ilinti tikiş: 

iri iri tikiş. qatalama. qataq. kök. kökləmə.1. ödünc. borc. 

almatıq. alımtıq. 1. ələnti. əlborcu. - əğrəti vermək: 

əlborcu, ödün vermək. - əğrəti diş: taxma, qoyma, mənoi diş. 

- əğrəti durmaq: hər an qalxacaq kimi oturmaq. - ğrəti ata 

minən, tez enər. 1. ödünc. borc. 1. taxma. keçici. ötəri. - 

iğrəti, taxma, keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq: 

qandağlamaq. çanqallamaq. çəngəlləmək. ilgəkləmək.1. 

dosdoğru, iyi oturmamış, yerləşməmiş. intibaq edməmiş. 

geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. 

əslək. əsnək. dayimi olmayan. durasız. qeyri sabit. 

sürəksiz. davamsız. sübatsız. ariyəti. müvəqqəti.1. ötünc. 

ödünc. borc. birovuz.  

- əğrəti ata minən, tez enər.  
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- açılıb qapanar, iğrəti, əğrəti, dolabac bartıvan, nərdüvan: 

qısqaç. 

əqrəti əğrəti. qıydırma. süslü püslü. cafcaflı. yapmacığ.  

əqrətidən  əğrətidən. iğrətidən. ələnti olaraq. ötgərik. müvəqqətidən. 

müvəqqəti olaraq.  

əqrətilik  əğrətilik. iğrətilik. hələlik. oturmamışlıq. edinməmişlik.  

əqrətilik  qoyma. sünni. - dişlərivin əğrəti olduğu heç bəllənmir.  

əqrətin  əğrətin. (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). qıvırma. 

qıvrıntı. bükünti. qıyıntı. basdırma. qatlama. - bu yəmşəyin 

qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu tikişin oya (yazı. 

bəzək) kimi tikilməsi.  

əqrətiyə  - əğrətiyə almaq: onarma (tə'mir) üçün, nərsənin himin 

boşaldıb dirək, dəstək üsdə saxlamaq.  

əqrəz  əğrəz. ərimiş. cılız. alız. aciz.  

əqri ayax  əğri ayax. çayşıq. çaşırıq. paytaq.  

əqri  əğri arquri. ərquri. 1. ağdıq. ağnaq. qıyşıru. yönli. qıyıq. 

qınğır. kıysır. qιşıq. sala. yanlaq. yanlas sapıq. meyilli. {- 

düz yoldan əkilmiş: qeyb olmuş. yox olmuş. çarpmış) olan. 

əğinik. əğinli. düşüntü. düşnüklü. düşgünlük. meyilli. əğinik: 

əsgik. əksik. yorqun. sallaq. sarsımış ( < sarqmaq}. 1. 
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bürükmüş. pürsümüş. əğşik. könəlik. 1. kəyəş. kəkırı. 

kəkri. qınğır. çalış. salış. 1. əkri. əklənmiş. işlənmiş. 

bəzəkli. oyma yazma başörtüsü. oymalı yazmalı 

yaşmaq. 1. bükür. bukri. - əğri büğrü: qamqı. qamıq. 1. 

əmit. ağnaq. axımır. yıxıla. - əmit duvar. - əmit kişi: əğri 

adam. 1. sallaq. yapır. - yaprı qulaq: əğri, sallaq qulaq. 1. 

axıq, oğruq. uğruq. ovruq. 1. tellənmiş sap. 1. əğrəti. 

eyrəti. düz olmayan. - bu əğrəti baxışlar, yandırar yaxar. 1. 

boşlu. 1. çalpa. çapuq. bükrü. qayğaş. qıyğaş. qıyqaş. 

qısıq. kəc. sarraq. sarıraq. yanqılış. talac. tıqrıq. tıvruq. 

çaqılmış. yatqun. bir böğrə, yana əğrik, bükük. mayil. 

düşük. yuvar. kündələnq. kəc. buruq. piç. 1. meyilli. 

çarpıq. qınru. yanğsı. yansı. yanpuri. çarpuq. yan. doğru 

olmayan. bir yana, bir tərəfə. üğri. əğri üğri. sapa. 

münhərif. yatqın. yan. doğru olmayan. bir yana, bir 

tərəfə. - yan baxış. - yan baxmaq. - əğri qılıncı ağzı: gəzlik. - 

pürüzünü əğrini gidərmək. düzəltmək. - bu ağacı düzəltin. - 

yan baxış. - yan baxmaq. - qadaş taba. it kimi qınru (əğri) 

baxar. - arquri kişi. - arquridən gəlmək: əğri davranmaq, 

mamilə edmək. - əğri odun, əğri yol. 1. büklü. belli. - əğri 
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qılınc. yalan. - əğri kişi. - əğri söz. 1. yanqılıc. - əğri 

oturmaq. 1. əğəc. çəngəl. bal pətəyindən bal götürməyə, 

xəmir tağarı kimi qabları qaşımağa yarar. 1. oğri. sapa. 

uğri. 1. qanbur. kanbur. kambur. (beli) bükük, büklü. 

(arxası) çıxıq. tümsək. yumru. kəmrik. mühəddəb. qılınc. 

çapıq. çarpıq. 1. geçməz. tərs. qəlb. - geçməz ağça. 1. 

calpaqay. yana yatmış. yan yatmış. əğiq. dartıq. çəktiq. 

qampıq. bir yana əğrilmiş. bir yana əğiq. yanbaş. 

yanlama. yantaxına. yampaqay. yampıq. yantaq. 

yantaqay. çarpıq. yan yatmış. bükük.  

- əğri olaraq: yampaqayına. yana.  

- əğri bükrülmək: büklüm büklüm olmaq. bükülmək.  

- əğri büğrü: əğri bükrü. tumbaq. tümbək. buruq. burqu. 

cıqıllmaq > çırılmaq ( < cıq. çıq. tıq. tuq: bağlı. bərk, iti, bölük 

olan nərsə). çıq çıq, tıq tıq, tuq tuq, düğün düğün olmaq.  

- əğri quyruq: çağan. çayan. əğərəb.  

- dibə sarı əğik: tübən. tibən. tümən.  

- əğri çıxışmaq: çapraşmaq: çəprəşmək. çaprazmaq. 

birbirində oturmamaq. 

- qılıc bacaq.  
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- çox işləməkdən kambur olmuş.  

- orasında kamburu vardır. - duvar kambur vermiş.  

- əğri durmaq: qarşı durmaq.  

- əğri, yanlışı doğru yapmaq: toqrultmaq. toğrultmaq. 

düzətmək. təshih edmək. - onun burasın doğrultmalı.  

- əğri üğri: əğri üğri qarqacıq burqacıq davranış, yazı.  

- əğri baxmaq {: 1. yan, iti, qınlı kinli baxmaq. 1. şaşı, çeri 

olmaq}.  

- boynu əğri: boynu bükük: yaxzıq.  

- əğri üz: turşaq üz.  

- çox əğri büğrü, çarpuq. yanğabuc 

- əğri bacaq: qılıc bacaq: çarpıq bacaq.  

- əğri büğrü: əğrəlti. qıvrıq dallı budaqlı. dolaşıq.  

- əğrəlti bacaqlı qarı: dolaşıq qıçlı. - əğrəlti yollar. 

- əğri üğrü: əğik yoxuş. caypaq.  

əqri  əğri. əyri. 1. kəc. çəp. çarpıq. göğüş. gövüş. köğüş. 

kövüş. 1. qağrıq. qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır. 1. 

qanqal. qayğal. 1. qanrıq. qanğrıq. qayrıq. qayrıt. qağrıq. 

kambır. qozalaq. 1. qardaq. qarda. pozuq. - qardağ ağac. 

1. ağrı. - qarnəğrisi: qarnağrısı: qarın ağrısı. qarın sacısı. - 
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səni qarnağrısı tuta da götürə. 1. dala. kələk. daladüz > 

dələdüz. 1. əğrik. qanğır. çanğır. yanğır. pozuq.  

- əğri cızıq, xətt: qaş.  

- ağacdan yemiş toplamaqda işlənən, ucu əğri soba, ağac: 

qarağı. gəlbəri.  

- çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri ağac: çevgən. 

çovğan. çoğan. qarağı.  

- od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir 

çubuq: qarağı. maşa.  

- əğri üğrü, əğri büğrü yazı: çarpıq, düzənsiz yazı. qarqacıq 

burqacıq. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.  

- əğri üğrü, əğri büğrü yazı: çarpıq, düzənsiz yazı. qarqacıq 

burqacıq. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.  

- gənəlliklə ucu əğri arac: qarqacuq. qarqacıq. qarqaburnu. 

qarqaburun.  

- hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, 

yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir: əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. 

qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj.  

- nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir 

tikəsi: qataq. qadaq. qanca. çəngəl. 
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- nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), 

devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti: dönəcə. dönəncə. qırafik 

cızıq, xətt. 

- əğri yəhər: əğri palan: yəhəri, palanı əğri.  

- qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru 

durur.  

- əğri yəhər: əğri palan. yəhəri, palanı əğri.  

əqri  əğri. əyri. iğri. əğrik. iğrik. 1.əğri. əğrik. yayaq. yayqa. 

qaymış. qayıq. meyilli. - sağa qayıq. - sola qayıq. - 

düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir. 1.atıq. ataq. yanığ. 

yanlıq. yalnıq. əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

1.yayaq. yayqa. münhəni.1. əğquri. arkuri. dikə, doğru, 

yatıq olmayıb, bir yana yönəli, meyilli olan. bükük. 

bükülmüş. kəmrəlmiş. kəmərənmiş. çiqlə. çillə. 

yamrılmış. kəc. kəcə. qıvrıq. qıvraq. qırvaq. qıyşıq. 

yanlış. kövüs. kovus. kovba. muqəvvəs. belli. bel vermiş. 

qınas. qıynas > qenas (fars). qıysaq. qıysıq. qıyşıq. qıyıq. 

mayil. çəplik < çaplıq. alpıq. çapılıq. çəp < sap ( < 

sapmaq). qaçıq. sapıq. müəvvəc. 1.inad. 1. çapraz <> 

çalpaz > çəpraz. çalva > çəlipa. çalava. 1.ivikəc. ivkəc. 
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1.münhəni. kəj. 1.yala. 1.yayıq. münhəni. inhinayi. 

1.ləngik. əksik. (# dəngik. əksiksiz. doğru).1. bir olayın 

dərəcəsin bəlirən cızğı. qırafik. - sıcaqlıq əğrisi. - ürək 

çapma əğrisi. - evlənim artış, azalış əğrisi.  

- əğri olsun yol olsun, düz danışan dil olsun: yolunan 

gedən yorulmaz, acdan yemək sorulmaz.  

- hər nəyin kiçiyi, əğri büğrüsü, kökünə oxşamayan: bic.  

- təndirdən çörək, çölmək, nərsə götürmək üçün, başı əğri 

uzun şiş: ərsin. əğsin.  

- əğri büğrü: kələ kötür. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. 

- kələ kötür yollar. 

- əğri, bükük, qartal dimdikli: qıvraq qaqalı.  

- əğri büğri gedmək: sapatmaq.  

- əğri büğri: qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib 

duran. qovqı. kovqı. kəc. əciş bücüş. çarpıq. yamrı yumru. kəc 

məc. düzgün olmayan. yer yer əğilmiş. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. qant qunt. qantın quntun. qayta quyta. qanqal. 

yamrı yumru. kəc məc. düzgün olmayan. yer yer əğilmiş.  

- dar, əğri büğrü yol: çobanyolu. patiqa. 

- dışa doğru əğri: dışlaq. çox eşiklik. eşikraq.  

- devçev, devəc yol: ziqzaqlı yol. 
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- əğri büğrü kişi: çalqanaq. çağanaq. 

- əğri büğrü: dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, 

dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə.  

- əli əğri: oğrı. yolsuz. kümsük. gümsük. oğru. uğursuz. 

- suç, əğri, xəta qılmamaq: uslu, dinc işləmək. sapmamaq. 

doğru durmaq. 

- ucu əğri dəğnək: çövgən. çevqan. 

- az əğri: əğricə. - əğri baxmaq: yaman istəklə, qızqınlıqla 

baxmaq.  

- ucu əğri, çəngəlli: ayqıt. əğric. əğic. çoğan. çovqan. 

çövgən. çöngən. çevrik. çevik. 

- əğri gedmək: tərs, qarşı qılınmaq.  

- əğri oturub, doğru qonuşmaq: öz görüşlərinə uymasa 

belə, doğru olanı söyləmək.  

- əğri vurulmuş haça, dəsdək: əliböğründə. 

- ışıq əğrisi: ışıq münhəni - yol əğrisi: yol münhəni.  

əqri əğri. çonçaq. yanaki. yan yatmış. zuqqu. şaşı. çüyrə. 

tərs. asqı. əksi. qılca. qıyık. çapraz. qınğır. belqav. 

belkəv. buruş. bükük. çaldiyin. çarpaz. qılmay. yan 

yatmış. qıcaq. qıycaq. qılanç. qıysıx. qıytıq. yamuq. 
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qılav. qılca.  

- əğri bacaqlı: tırbıc. 

- qılca müyüz: əğri buynuzlu inək.  

- ayağlarını əğri basan: çarpıq. baymaq. baymıq.  

- sırtı əğri: belqavsırt. kambur.  

- əğri burunlu: qılcaburun.  

- əğri büğrü: küttü. əzilmiş. qınğır boqur. qınğır mınğır.  

- ocaq qınğır bolsa da tütünü tüz çıxar: baca əğri olsa da 

dumanı düz çıxar.  

əqrib  əğrib. 1.kələk. yalan. düzən. 1. pozuq. fasid. 1. ərib. 

əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. 

kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir. 1. əğrik. əğilmiş. yaprığ. qatlanmış. 

yığıq. bir bir üsdünə yığılmış. 

- əğrib çevirmək: dolab çevirmək: zirəkliklə böyük qazanc 

əldə edmək.  

- əğrib dolab: dələduz. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. 

çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi. fırıldaq. fırıldaqçı.  
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- əğrib dolablıq: dolabçılıq: aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. 

qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. 

çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. 

toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. 

yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

əqrib  əğrib. əğrilmiş, bükülmüş nərsə, parça, tor, ağ. özəlliklə 

balığ toru.  

əqribmək  əğribmək. əğrinmək. bezinmək. bezginmək. büzgünmək. 

büzünmək. xərablanmaq. fasid olmaq. düşgünmək. 

çürümək. sökülmək.  

əqribüğri  əğribüğri. yanbüri. yanpuri. çampuri. çarpuri. yenkəc 

kimi.  

əqribüğri  əğribüğri. yanbüri. yanpuri. çampuri. çarpuri. yenkəc 

kimi.  

əqribüqrü  əğribüğrü. əğribürgü. iğribürgü. iğribüğrü.  

əqribürqü  əğribürgü. əğribüğrü. iğribürgü. iğribüğrü.  

əqric  əğric. 1. əğic. çevrik. çevik. çövgən. çöngən. çovqan. 

çoğan. ucu əğri, çəngəlli ayqıt. 1. əğrik. əğlincik. yayaq. 

yayqa. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 
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çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. çarpıq. 

sarpıq. əsrik. qərib. aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd.  

əqricə  az əğri. əğri kimi.  

əqricə  əğricə. iri büvələk çeşiti. az əğri.  

əqriq  əğrik. 1. əğirtilən ip. əğrilmiş ip·. 1. inhiraf. - nərsənin 

yatmış, əğrik durumu: sərgik. yatım.  

əqriq  əğrik. 1. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. 

əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. 

əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. 

girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. 

axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. 

mayil. meyillik. təmayül. 1. əğrilmiş. işlənmiş. aşınmış. 

əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə. çürük. kövrük. yarparıq.  

- bir yana əğrik, əğilmiş: qıvrıq. bükmə. bükük. əğmə. əymə. 

1. əğrib. əğilmiş. yaprığ. qatlanmış. yığıq. bir bir üsdünə 

yığılmış. 1. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 
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qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

əqriq  əğrik. əğik. əğrib. ərib. əğri. 1. qıyqac. qayğıc. qayğac. 

qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, 

sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, 

inhiraflısına, münhərifinə deyilir. 1.atıq. ataq. yanığ. 

yanlıq. yalnıq. əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

1. yayaq. yayqa. münhəni.1. qanğır. çanğır. yanğır. 

pozuq.  

- yana əğik, əğrik: yanğrıq. yanaki. çapaki. çəpəki. qanğrıq. 

qaynırıq. 1. qaymış. qayıq. meyilli. - sağa qayıq. - sola 

qayıq. - düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir. 1. sapan. 

çapan. meyilli. mayil. - kötüyə sapan: pisə meyilli. - 

qaçmağa sapan, meyilli, mayil: qaçmaq yolu arayan: 

qaçımsamışıq. qaçımsar.  

əqriq  əğrik. əğric. əğlincik. ( < əğilmək: bükülmək). 1.qat. 

(qatlanmaq: qətdənmək). yayaq. yayqa. büklüm. büküm. 

qıvrım. dönəməc ( < dönmək). dalqa. 1.çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 
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çəltik. çəllək. kefli. tutuq. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. 

aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. 

laqeyd. 1. gəlbəri. çəkməl. çəkmə. ərsik. uzun saplı, başı 

əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac.  

əqriq  əkrik. əkrim. 1. yəhər altında keçə qapalı ağac. 1. 

toğanaq. girdab. 1. hörük. duvar. baru. minarə.  

əqriqılıc  əğri qılıc. əğripiçaq. köşəqılıç. çözəqılıç. acımaz. 

əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. 

qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. 

qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. 

quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

əqriqmək  əğrikmək. əğrilmək. ərilmək. ərimək. ərinmək. aşınmaq. 

əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. 

çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq. 

əqriqməz  əğrikməz. əğrilməz. əriməz. aşınmaz. ərilməz. 

əsginməz. püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. 

çürüməz. yarparınmaz. yıpranmaz.  

əqril  əğril. əğrit. əğrilik. əğrim. əğriş. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. 

qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. 
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yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. 

bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

əqriləyazmaq  əğrlləyazmaq. çarpılayazmaq. qamqırmaq.  

əqriliq  əğrilik. 1. dartıqlıq. əğiqlik. 1. çarpıqlıq. kələk. hilə. - 

əğrilik doğru yola vaaz.  

əqriliq  əğrilik. 1. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. 

qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. 

yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. 

bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina. 

1.yanlışlıq. yalnışlıq. 1.pozuqluq. 1.yalançılıq. 1.dönəklik. 

xainlik.1. qatılıq. inadlıq.  

- sevgi düzlük əğrilik tanımaz. 1. ivikəc. ivkəc. 

əqriliq əğrilik. belqavluq. çarplıq. dartıqlıq. əğiklik.  

əqrilmək  əğrilmək. 1. qala quşatılmaq. sarılmaq. ip əğrilmək. 1. 

çarpılmaq. - quru ağac əğrilməz. 1. qıvrılmaq. bükülmək. 

qırtılmaq. qatlanmaq. çəkilib toplanmaq. - iplik, saç, qıl 

qıvrıldı. - bu kitabın yapraqları qıvrılmış. - qıvrıla qalmaq: 

gəbərmək. 1. qıyşmaq. yönəlmək. sapmaq. meyillənmək. 

1. sapaşmaq. yolundan çıxmaq. bürkülmək. burulmaq. 
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caymaq. - əlim sapaşdı. 1. sapılmaq. dönülmək. 

yayılmaq. - yol sağa sapılır.  

əqrilmək  əğrilmək. əprilmək. abrılmaq. abılmaq. albırmaq. 

avrılmaq. 1. bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə 

abrıldılar. - çəkil oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. 

yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. 

yalvarmaq. 1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl 

edmək.  

əqrilmək  əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. ərimək. ərinmək. aşınmaq. 

əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. 

çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.  

- əğrilib, bükülüb, yönəlirsə: olursa. olmuş olursa. əgər (< 

əğmək). - əgər çağında çatırsa. 

- əğrilmiş ipliklərin taxıldığı çatal dəğnək: hörəkə. örəkə. 

əqrilməmək  əğrilməmək. dayatmaq. dayıtmaq. sürəklətməmək. 

keçinməmək. subatlatmaq. dəvam etdirmək.  

əqrilməmiş  əğrilməmiş. çiğ. bükülməmiş.  

əqrilməz  əğrilməz. ərilməz. əriməz. əğrikməz. aşınmaz. əsginməz. 

püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  
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əqrilmiş  əğrilmiş. əyrilmiş. 1. əğilmiş. əyilmiş. əğimli. əyimli. 

əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. 

əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yayaq. yayqa. 

yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. 

istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. 

çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. 1. əğrik. 

işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə. çürük. 

kövrük. yarparıq. 1. qəttənmiş. bükülmüş. - qətdənmiş, 

əğrilmiş, bükülmüş yün: qatma. 

- yoğun əğrilmiş ip: qabalıq.  

əqriltmək  əğritmək. 1. əğib bükmək. çarpıtmaq. 1. büqrilətmək.  

əqrim əqriq  əğrim əğrik. nərsənin, suyun dönə dönə axması.  

əqrim  əğrim. 1. qaltaban. yəhərin altına tutturulan, keçə qapalı, 

ağac qalıbı. 1. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qatalaq. 1. oyun. 

oyunpozluq > oyunbazlıq. eyləm. edləm. şıltaqlıq. 1. 

əğrilik. əğrit. əğril. əğriş. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. 

qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. 

yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  
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əqrim  əğrim. 1. suyun toplanıp qaynıyıb, dönərək axtığı yer. 

düdən. 1. hər nəyin topluq yer. tüdə. düdə. imrəm. 1. 

büküm. - ip əğrimi: ip bükümü. 1. əkmə. örtü. çatı.  

əqrim  əğrim. iğrik. 1. yəhər altında keçə qapalı ağac. 1. 

toğanaq. girdab. 1. hörük. duvar. baru. minarə. 1. qıvrım. 

bükim. büklüm. qırlım. qatım. qatlım.  

əqrimçi  əğrimçi. edləmçi. eyləmçi. oyunçu. oyunpozan > 

oyunbazçı. şıltaq.  

əqrimlənmək  əğrimlənmək (su göldə) əğrəklənmək. qaynayaraq. 

axaraq dönmək. düdənlənmək. - su göldə əğrimləndi: su 

göldə dolub, qayıtdı.  

əqrimli  əğrimli. 1. bəzəkli gəlin paltarı. 1. əlverişli. qolayca əğilib 

uyğunlaşa bilən. 1. qolay bükülüb əğilən yün pambıq.  

əqrimli  əğrimli. əğimli. meyilli. gəlici. 

əqrin  əkrin. ( < əkilmiş. tikilmiş) tikin. taxıq. yaxışıq. yapışıq. 

qovuşuq.  

əqrinc  əğrinc. əğrik. əğriş. əğrit. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. 

yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. 

cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. 

savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 
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qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

əqriniq  əğriniq. aşınıq. ərincək. əsginik. püskünük. kövnə > 

köhnə. çürük. kövrük. yarparınc. yıprancıq.  

əqrinmək  əğrinmək. əğilib bükülüb yaltaqlanmaq.  

əqrinmək  əğrinmək. əğinmək. 1.əğininmək. əğimənmək. 

əğrənmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. 

girəyişmək. istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. 

axıntamaq. axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. 

meyillənmək. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

1. əğribmək. bezinmək. bezginmək. büzgünmək. 

büzünmək. xərablanmaq. fasid olmaq. düşgünmək. 

çürümək. sökülmək. 1. əkşinmək. əkişmək. sabaqınmaq. 

sabaqlanmaq. öğrənmək. dənəklənmək. dərs, ibrət 

almaq, götürmək.  

əqrinti  əğrinti. əkrinti. əyrinti. ayrıntı. 1.ayrılma. dallanma. 

bölünmə. dallanma. budaqlanma. təfərrü'. 1.təfsilat. 

təfərrüat. detay. 1.fərq.  

- ayrıntılarıyla birlikdə: çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.  
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- çox ayrıntılı: qollu buqaqlı. dallı buqaqlı. çapraşıq. 

qarmaqarışıq. düzənəc, düzənək, tərh: qabataslaq. kök 

yapdal, çatqı, iskilet. 

əqrinti  əğrinti. əkrinti. əyrinti. ayrıntı. ayrılma. budaqlanma. 

dallanma. bölünmə. dallanma. təfərrü'.  

əqrinti  əğrnti. əğrinti. əyrinti. əkrinti. ayrıntı. təfərrüat. 

əqrintilər  əğrintilər. əkrintilər. əyrintilər. ayrıntılar. 1.dalısı ( < dal: 

budaq). təfsilat. qarışıq yönlər. fərqlər.girdi çıxdı. 

təfərrüat. böləklər. təfsilat. 1.donatım. donatı. yardımçı 

nərsələr. dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. ləvazimat. 

mühümmat. 1.qalıt. qalan. baqimandə. töküm. 

 

əqrintili  əğrintili. əkrintili. əyrintili. ayrıntılı. təfsilatlı. uzun 

uzadıya. böləkli. təfsilatlı. məşruh. detaylı. cüziyyat. uzun 

uzadıya. təfsilatlı. 

əqrintiriq  əğrindirik. əğindirik. əyindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. 

dərinc. dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. 

yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq. 

əqripiçaq  əğripiçaq. əğriqılıc. köşəqılıç. çözəqılıç. acımaz. 

əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. 
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qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. 

qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. 

quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

əqriş  əğriş. 1.əğiti. əğitim. əğitmə. əğit. əğim. əğiş. ərit. ərim. 

görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. 

yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. 1. əğrilik. 

əğrit. əğril. əğrim. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. 

qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. 

yaycıq. yaysıq. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. 

bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina. 1.bükük. qattaq. qatlaq. 

qıtlaq. qıttaq. qətdək. qətdəş. gücsüz. çarəsiz. çarasız. 

zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 1. əkitiş. əğtiş. alşıq. 

e'tiyad. 1. əğrik. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. 

yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. 

yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. 

ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  
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əqrişmək  1. əğrişmək. qıyışmaq. 1. bir yeri sarmaq. quşatmaq. 1. 

ip əğirmək, bükmək.  

əqrit  əğrit. 1. bax > əğriş. 1. əğril. əğrilik. əğrim. əğriş. qıyış. 

qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. bükülmə. 

bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. 

inhina.  

əqritmək  əğritmək. 1. əğib bükmək. çarpıtmaq. qanburlatmaq. 

kamburlatmaq. kanburlatmaq. büklətmək. bükmək. 

tümsətmək. yumrutmaq. kəmritmək. mühəddəb edmək. 

əğirmək. bükmək. - üz əğritmək: turşatmaq. 1. əğitmək. 

sap sap, fitil fitil etdirmək. bükdürmək. - pambığı 

bükdürüb ip yapdırmaq. 1. sap sap, fitil fitil etdirmək. 

bükdürmək. - pambığı bükdürüb ip yapdırmaq.  

əqritmək  əğritmək. 1.dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. 

ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. 

parçalamaq. balçamaq. boşaltmaq. pozmaq. 

xərablamaq. fəsx edmək.1. əğirtmək. əritmək. 

aşındırmaq. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > 

köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq.  
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əqritoqay  əğri toğay. kəkirsək. əğri büğri. sιnιk sιzιk. kınqιr kıysık. 

əyrək. ziqzaq.  

əqrüm  əğrüm. əyrüm. külək. dalqac.  

əqs  əks. külüqə. kölgə.  

əqsə  əksə (fars) < əğəc. əksək. əkşik. çəngəkli. aslaq. sallaq. 

qullab.  

əqsəq  əksək (> əksə (fars)) 1. əkşik. çəngəkli. aslaq. sallaq. 1. 

bərk, mökəm bağlanmış. - əksək qapı. 

əqsəq  əksək. bax > əksik.  

əqsəqsiz  əksəksiz. bax > əksiksiz.  

əqsəmək  əğsəmək. əğmək. - budağı əğsəmə.  

əqsəncə  əğsəncə. bəğəncə. bəğsəncə. çəksincə. çəksəncə. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. 

xoşsanca. oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. 

gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

əqsəniş  əğsəniş. əğsənmə. əğsənti. əğsəyiş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. çəksinmə. çəksinti. 

çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. imrənti. imrənmə. imrəniş. 
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imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. 

umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. 

yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. 

xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. 

oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. 

tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. 

gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. 

düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. 

çalsanış. gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. 

issəyiş. issəniş. qibtə.  

əqsənmək  əğsənmək. əğsilmək. 1. əylənmək. alaylanmaq. 1. 

əsgilmək.  

əqsənmək  əğsənmək. əğsinmək. bəğənmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. 

umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. 

düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. istənmək. 

tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq. 
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əqsənmək  əksənmək. əğsənmək. (əkilmək. əğilmək < ək). yavaş 

yavaş. dura dura əğlənərək yerimək.  

əqsənti  əğsənti. bax > əğsəniş.  

əqsəntirmək  əğsəndirmək. əğsindirmək. bəğəndirmək. gözsündürmək. 

düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. 

umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. 

yumsandırmaq. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. 

özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. 

arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. 

müştaqladırmaq. tutsundurmaq. çalsındırmaq. 

çəksindirmək.  

əqsər  əğsər. əğsir. 1.əlaltı. əldə olan. 1çox qolay.  

əqsər  əksər. ( 1. < əkmək: çoxaltmaq. 1. < enqsər < enq: ən: 

çoxluğu göstərən söz: çoxluq). ( < > əksər (ərəb). ) əkisər. 

əkişər. 1. çoxluq. çoxalmaq. 1. ( < ək + sər: əkləyən. 

böyüdən). böyük. kəlləli dəmir çivi. mıx. 1. əkən, 

yamayan, tikən nərsə. dəmir civi. mismar.  

əqsərçi  əksərçi. mıxçı.  

əqsərlətmək  əksərlətmək. mıxlatmaq.  
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əqsəyiş  əğsəyiş. bax > əğsəniş.  

əqsi  əğsi. iğsi. iğ, iğdə biçimli.  

əqsi  əksi. əkşi. 1. tərs. zidd. uğursuz. mənhus. iyi gedməyən. 

- əksi iş. - əkşi durumda. - əkşi görüşlər. 1. bədəxlaq. inad. 

kimsəyə uymaz. - çox əkşi kişidir.  

əqsi əksi. asqi. çüyrə. əğri. tərs.  

əqsiq  əksik 1.{( ö < > ə) öksük. üksük. az.}. 1. ağsıq. axsıq. 

yetməv. kəməv. çolta. çalto. qısa. naqis. azay. əksiklik. 

azaylıq (azaymaq). 1. {əksək (ək gərəyi olan). ( < əksiz). (ək 

< metatez > kə) kəsik}. güdük. yarım. naqis. astın. az. kəm. 

bütün olmayan. az. aqsaq. naqis. qısıq. qasıq. naqis. 

eybli. qusur. düşük. altına üstünə tutmaz. mə'yub. eyb. 

nüqsan. gədik. kəm. az. naqis. nüqsan. nüqsan. qusur. 

qalıq. qalıqut. naqis. natəmam. qısır. naqis. - qısır oyulu 

(fikirli). 1. yetişməğən. 

- astın gəlir. - yarım kişi. - bir öğrətmənimiz var oda yarım.  

- bu işin əsgiyi nədir. - yazının əsgiklərin çıxarmaq. - bu kitab 

doludu əksiginən. - ağlı əksik. - sağlamı əksik. itmiş. 

əksilmiş. yoxa çıxmış. məfqud. - yardıçın əksik olsun. - 

bizdən əksik ol: bizi burax. bizi qurtar. - işimiz əksikləri 
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doldurmaqdır.  

- əksik, gədik tamamlamaq.  

- tümlənin (cümlə) orası qalıq görünür.  

- əksik doğmaq: cocuq çağı gəlmədən doğmaq.  

- əksik olaraq: qala (# geçə). qalmış. qabaq. - bayrama iki 

qala gəlin. - beşə beş qala getdi.  

əqsiq  əksik. 1.kəm. qalıq. natəmam. namükəmməl. kəsgik. 

kəsgit. əsgik. naqis. 1.kəmit. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. 

kərtik. kantıq. qantıq. qısır. qusur. qaysıq. kəm kəsir. 

nüqsan. 1.naqis. az. 1.nuqsan. aşağı. qusur. yayaq. 

yayqa.xəta. utancaq. eyb. ayıb. ləkə. 1. kərik. kəmik. 

kəmlik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. bitməmiş. 

qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis. 1.atıq. ataq. 

yanığ. yanlıq. yalnıq. əğri. əğrik. yayaq. yayqa. qusur. 

qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. əsgik. azay. 1.ləngik. əğri. 

(# dəngik. əksiksiz. doğru). 1.yetərsiz. yetməyən. 

kifayətsiz. - yoxluğun, əksikliyin duymaq: edəməmək. - 

kitabsız edəmirəm.  

- əksik bıraqmaq: tamamlamamaq.  

- əksik doğmaq: çağından öncə doğmaq.  
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- əksik ətək: qadın. qarı. əş. arvad.  

- əksik edməmək: əsirgəməmək. qıymaq. bulundurmaq.  

- əksik gədik: bir para ufaq təfəq əksiklər.  

- əksik gəlmək: yetişməmək. çatışmamaq. kafi olmamaq.  

- əksik olma!: " sağ ol". "var ol". "təşəggür".  

- əksik olmamaq: var (bar) olmaq. dayaqlı, davamlı 

bulunmaq. - əksik olsun: 1. batası!. öləsi!. yox olası!. 1. 

olmaması daha iyi olan nərsə.  

- geri, əksik olmamaq: aşağı qalmamaq.  

- artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa 

qonuşmamaq.  

- əksiklərin gidərmək: düzüb qoşmaq.  

- şübhəli, gizli əksiklik: bit yeniği, yeyiği.  

- artıq əksik: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 

aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt 

kəmit. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa çıxmaq: ipliyi bazara 

çıxmaq.  

- nərsiyə görə öncə, qabax, əksik olaraq: qala - ona üç 

qala. - bir metir qala.  
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əqsiq əksik. çola. cola. gədik. fürsət. qırtı. az. qıyav. nüqsan. 

qusurlu. şarayıb. çarayıb. utanc. ayıb. qusur.  

əqsiqi  əksiki. kəsri. qusurlu. xətalı. ək yeri.  

əqsiqin  - əksikinləri, çürüklər, çatışmazları ört basırlamaq: 

qalaylamaq. 

əqsiqinə  əksikinə. qısırın. naqisanə.  

əqsiqli  əksikli.1.əksiklik. yetərsizlik. yetməzlik. kifayətsizlik.1. 

əksik. yetməyən yetərsiz. kifayətsiz.  

əqsiqli əksikli. qusurlu. söqünclü. ayıblı.  

əqsiqliq  əksiklik. 1. çalılıq. yaramazlık. bəcəriksizlik. səfehlik. 1. 

qalıq. qalıqut. naqislik. - buların qalıqları çoxdur. - qalıqlar 

düzəltməli: qaldırmalı.  

əqsiqliq  əksiklik. 1. paysızlıq. biçəksizlik. böləksizlik. 

geçinməzlik. geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. 

qırmanlıq. qırıqlıq. yoxsunluq. yoxsunuq. yoxçunuq. 

yoxsalıq. məhrumluq. möhtaclıq. - içimdə bir boşluq sezilir. 

1.utancaq. eyb. ayıb. ləkə. yayaq. yayqa.xəta. 1.rəzillik. 

əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. kötüklük. gödüklük. 

qalınlıq. ədəbsizlik. 

- əksikliyin örtməmək: açıq vermək əkini bəlirtmək. 1. 
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əsgiklik. azaylıq 1. pozma. pozuluş. pozuqluq. 

pozuqçuluq. pozqunçuluq. pozğaqçılıq. pozulma. 

sarsığlıq. düzənsizlik. xiləl.  

- əksiklik, xiləl yetirmək:əğritmək. pozmaq. sarsmaq.  

əqsiqliq  əksilklik. yoxluğ. olmamaq. fuqdan. - onun əksilkliği indi 

duyulur.  

əqsiqliq əksiklik. əksiklik. yetişimsizlik. qusur. nüqsan. kəmlik. 

yetərsizlik.  

əqsiqmək  əksikmək ( ə < > ö) öksükmək. azalmaq. - yer üzün, 

yamğır suyi birlə yudu \ kirlə çirki, ol yumaqdan öksüdi: 

azaldı. əksildi.  

əqsiqsiz  əksəksiz. 1. bütün. kamil. 1. davamlı. qırıqsız. 1. 

şarayıbsız. qusursuz. ayıbsız. qusursuz. mükəmməl. 

tam. 1. tüqüz. tüküz. düz. tam. qusursuz. yonat. tam. 

bütün. mükəmməl.  

əqsiqsiz  əksiksiz. kəsirsiz. 1. kəmsiz. kəmiz. bütün.tam. 

1.kəsirsiz. tamm. som. dördyüzlü: dörtdördlük. kamil. 

mükəmməl. 1.daldalına. 1.qırıqsız. qırılmaz. kəsirsiz. 

sürəli. sürəkli. dayaqlı. davamlı. dəvamlı. 1.dəngik doğru. 
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(# ləngik: əğri. əksik). 1.kəmsiz. kəmiz. tam. 1.qırıqsız. 

qırılmaz. sürəli. sürəkli. dayaqlı. davamlı. dəvamlı. 

əqsiqsizin  əksiksizin. tamamilə. bütünüylə. nuqsansızın.  

əqsilən  əksilən. əsgilən. 1. azalan. düşən. alçalan. kiçilən. 1. 

yıpranan. əzilən. aşınan. köhnələn. 1. yorulan. üzülən. 1. 

kütlənən. kortalan. zayıflayan. 1. çıxarılan. təfriq olunan.  

əqsiliq  əksilik ( s < > ş ) əkşilik. turşluq. tərslik. sərtlik. pis 

xuyluq.  

əqsilmə  əksilmə. 1.azalma. əsgitim. aşınma. aşınım. 1.əsgitim. 

əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. 

əqsilmək  əğsilmək. bax > əğsənmək.  

əqsilmək  əksilmək. 1. ısılmaq. yesilmək. yasılmaq. azalmaq. 1. 

qasılmaq. azalmaq. yox olmaq. olmamaq.  

- gəlirim qasıldı. 1. qurumaq. yox olmaq. çaxımlanmaq. 

kiçillmək. azalmaq. - anı açqası qurumaydı: onun parası 

əksik olmaz.  

əqsilmək  əksilmək. əsgilmək. 1.azalmaq. azınmaq. düşmək. 

qısınmaq. kiçikmək. alçalmaq. yıpranmaq. əzilmək. 

yorulmaq. üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq. - durumdan, 
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biçimdən düşmək. 1. ortalıqda görünməmək. tozlaşmaq. 

dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. itmək. 

batmaq. ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq. 

qeybolmaq.  

əqsilmətən  əksilmədən. artılan. artılanaraq. ard arda. dal ba dal. 

qırılmadan. sürəkli. - artlan qazanır. - artlan gəl ged varıdı. - 

artılan gəlişmə. - artılan şişinmə, şişmanlama.  

əqsiltmə  əksiltmə. munaqisə.  

- açıq əksiltmə: açıq munaqisə - qapalı əksiltmə: qapalı 

munaqisə.  

- açıq əksiltmə: munaqisə. 

əqsiltmək  əksiltmək. qasmaq. azaltmaq. - gəlirim qasıldı.  

əqsiltmək  əksiltmək.1.azaltmaq. əzmək. əsgitmək. düşürtmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. 

zayıflatmaq. nərsəni itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, 

əsgitdi.  

əqsiltmək əksiltmək. azaltmaq. tükətmək.  

əqsimək  əksimək:əsgitmək. azatmaq əkismək: əsgitmək. 

azatmaq. qiyməti azaltmaq.  
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əqsin  əğsin. ərsin. qarqa. qarqı. qarqu. qarquc. qarqıc. ucu 

sivri dəmirli sırıq (uzun ağac, dəmir). təndirdən çörək, 

çölmək, nərsə götürmək üçün, başı əğri uzun şiş.  

əqsinmək  əğsinmək. əğsənmək. bəğənmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. 

umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. 

düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. istənmək. 

tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq. 

əqsinmək  əksinmək. əsginmək. kiçinmək. salınmaq. düşrünmək. 

basınmaq. basılmaq. basqınmaq. əzilmək. ayaqlanmaq. 

döğülmək. zülm olunmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. 

yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. çiğnənmək. 

yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək.  

əqsintirmək  əğsindirmək. əğsəndirmək. bəğəndirmək. gözsündürmək. 

düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. 

umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. 

yumsandırmaq. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. 

özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. 

arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. 
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müştaqladırmaq. tutsundurmaq. çalsındırmaq. 

çəksindirmək.  

əqsir  əğsir. əğsər. 1.əlaltı. əldə olan. 1.çox qolay.  

əqsirən  əğsirən. əysirən. ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə.  

əqsirən  əksirənəkşirən. əğsirən. əğsirani. əğsərən. eysirən. 

eysiran. eysərə. esrən. esiran. enğsirən. ( < əkmək. 

enqsirmək: azaltmaq. əsgitmək. endirmək). əsgidən. bir 

qaba yapışan. bulaşan nərsələri qazıb qopartmaq. 

siyirməyə yarıyan ayqıt.  

əqsitici  - əksitici, yaman, söğüş sözü: bok!. pox!. - pox gədə. - pox 

gədənin biri pox. 

əqsitim  əksitim. bax > əksitiş.  

əqsitimli  əksitimli. bax > əksitişli.  

əqsitiş  əksitiş. əksitim. əsgitim. əsgitiş. azatım. azatış. 

düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. 

indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. kəmiti. 

kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. 

çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. 

altayıt. altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  
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əqsitişli  əksitişli. əksitimli. əsgitimli. əsgitişli. azatımlı. azatışlı. 

kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

əqsitmək  əksitmək. əksətmək. azaltmaq. qısaltmaq. qasıtmaq. 

naqisləmək. mə'yub edmək.  

əqsitmək  əksitmək. əsgitmək. 1. kəmitmək. kəmətmək. indirmək. 

endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. 

çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, 

tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu ölçünü endirin. - könül 

endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır). - ona 

qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, 

buz olmaz. 1. pəsətmək. basmaq. alçatmaq. zəbun 

edmək.  

əqsiz  əksiz. 1. bəkiz. səbirsiz. 1. əksiz. yamasız. bütün.  

əqsiz  əksiz. 1.əki, püsürü, əlavəsi olmayan. 1.tam. bütün. 

birtikə. birparça. təkpara. 1.əşsiz. taysız. taxsız. dışqıl. 
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dışolağan. dışolağ. yekə. şaşlaqıl. çaşlaqıl. xariquladə.1. 

əlavəsiz.  

əqsü  əksü. yəkso. yaksu. ( < yaxmaq: yandırmaq). 

yaxılmışnərsə. köskü. bir yanı yanmış, qaralmış od 

qarışdıran ağac.  

əqsüq  əksüq əksiq.  

əqsüləmək  əksüləmək. yaksulamaq ( < yaxdırmaq: yandırmaq). 1. 

yaxılmış odun qoyub odu alovlarmaq. parlatmaq. 1. 

qızışdırmaq. azıtmaq. - yamanladıqcan yaxsulandı. 1. 

özündən çıxarmaq. - icəşib əksüləmə onu.  

əqsümək  əksümək. əksilmək. - qızlar əksüdi: qiymətlər endi.  

əqşi  əğşi. əkşi. < əğşik (< əğmək). asıq. əkşimiş. 1.əsgi. 

əğşi.1.gəmiz. turş. 1.yapus (> əbus) yapılı. qapalı. bağlı. 

boğnaq. somurtqan. asıq. sallaq. qaşqabaqlı. - iri, qara, 

əkşi (türş) üzüm çeşiti: qatıqara. qatqara. 

- əkşi, turş, sulu armıd çeşiti: qaradal.  

əqşi { əkşi. əksi.} 1. ( < metatez > əsgi < aş. aşılmış. aşıqlı) ( < 

əcikişmək < metatez > əkişikmək ). tuş. turş. acımış. əsgimiş. 

əsid. 1. salça. - tomat əkşisi: tomat rubbu. 1. acığan. - 

acığan yoğur: mayalanmış xəmir. 1. açar. taqır. turşi. turş. 
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1. qımız. turş. yudqı. - qımız almıla: əkşi alma. 1. turş. 

sumaq. 1. tərs. zidd. uğursuz. mənhus. iyi gedməyən. - 

əksi iş. - əkşi durumda. - əkşi görüşlər. 1. bədəxlaq. inad. 

kimsəyə uymaz. - çox əkşi kişidir. 1. xəmir mayası.  

- çatıq, əkşi üz: əbus.  

- acımtıraq əkşi: kəkrə. dil burar.  

- əkşi aş: turşulu aş.  

- əkşi su: qazlı su.  

- əkşi üzlü: üzü sarxıq, turşa. turş kişi. ətacı. - əktinin biridir.  

əqşi əkşi. buruq. kəkrəmsi. qalın.  

əqşicə  əkşicə. az əkşi.  

əqşicə  əkşicə. türşca.  

əqşiq  əkşik. (> əksə (fars)) əğşik. əkşi. əğşi (< əğmək). asıq. 

əksək. çəngəkli. aslaq. sallaq. aslaq. - əkşik üz: düğün 

qaşlı: çatıq qaşlı: qaş qabaqlı. qızqın. darqın. sınırlı.  

əqşiq  əkşik. əkşi.  

- üzü əkşik: üz əkşidən. üzü gülməz. sorıtğan. 

əqşil  əkşil. tutum. turşluq.  
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əqşilik  əkşilik. əkşimişlik. gəmizlik. turşluq. yapusluq (> əbus) 

yapıqlıq. qapalıq. boğnaqlıq. somurtqan. asığlıq. 

sallaqlıq. qaşqabaqlıq. turşuluq. turşalıq. 

əqşiliq  əkşilik ( ş < > s ) əksilik. 1. turşluq. tərslik. sərtlik. pis 

xuyluq. 1. əkşilik. kəkrəlik. dil burma. acılıq. sərtlik. 

əqşim  əğşim. - gün əğşimi gün əğişməsi. öğlə ilə ikindi arası.  

əqşimə  əkşimə. zəhmət. muzahimət. - başına əkşimə. - sizin 

burda olmağız, bizə əkşimə olmaz. - əkşiməmdən: zəhmət 

olmasa. çox bağışlayın.  

əqşimək  əkşimək. 1. < acı + şmaq. ac + şımaq. qurlanmaq. 

qorlanmaq. korlanmaq. 1. kəkrəmək. acımaq. əkşiyib 

qabarmaq. təxmir olmaq. dil burarcak əkşimək. 1. üzü 

əkşimək. sorışmaq.  

- əkşiyib qabarmaq: kəkrəmək. acımaq. dil burarcak 

əkşimək. təxmir olmaq. 

əqşimək  əkşimək. 1.pıqramaq <> fıqramaq. pıqqırmaq. 

yoğurmaq. qabarmaq. acımaq. mayalanmaq. təxmir 

edmək. 1.pıqramaq. fıqramaq. turşamaq. acımaq. 

mayalanmaq. 1. (qarın. ürək). turşamaq. qabarmaq. 

bulanmaq. pozulmaq.  
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əqşiməmdən  əkşiməmdən. zəhmət olmasa. çox bağışlayın.  

əqşimiq  əkşimik. 1.yağsız sütdən yapılan pənir çeşiti.  

- başına əkşimək: istənilməz durumda olmaq.  

əqşimisi  əkşimisi. əkşisi. turşumsı. gəmizsi.  

əqşimiş  əkşimiş. 1.əkşi. gəmiz. 1.qoxmuş. qoxumuş. pozuq. 

- acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil 

buran. gəs.  

əqşimiş  əkşimiş. kəkrə. dadı acımtıraq. buruq. ağız yığıcı olan 

(heyvaya tay).  

əqşimişlik  əkşimişlik. əkşilik. gəmizlik. turşluq. 

əqşimsi  əkşimsi. əkşimtıraqə. əkşicə. az əkşi. əkşiyə çalar.  

əqşimtıraqə  əkşicə. az əkşi. əkşiyə çalar. əkşimsi.  

əqşimək  əkşimək. kəkrəmək. acιmaq.  

əqşin  əkşin. əkiş. əğis. 1. sabaq. öğrəti. dənək. dərs. 1. ibrət. 

1. tutum. tutuş. taxım. qılış. duruş. davranış. çevrim. 

çevriş. qılış.dövrüş. davranış. davrış. gediş. əxlaq. 

durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. 

halət. çap. orun. yağday. vəziyyət. qasnaq. şərayit. 

rəftar. 1.akos. daşçıların qələmi. 1. yağday. durmuş. 

mihit. mühit. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. 1. 
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qılış. tutuş. duruş. davranış.dartıq. dartış. rəftar. 1.çevrə. 

yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal əhval. 

hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mihit. 

mühit. 1.əkiş. əkiz. əkdəş (< əkmək) birgə oluşan, 

doğuşan.  

- əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. 

kərtə. kərdi.  

əqşinitmək  əkşinitmək. əkişdirmək. əğirtəmək. sabaqlamaq. 

sabaqlatmaq. öğrətəmək. dənəklətmək. dərs, ibrət 

oldurmaq, vermək.  

əqşinmək  əkşinmək. 1. əkişmək. əğrinmək. sabaqınmaq. 

sabaqlanmaq. öğrənmək. dənəklənmək. dərs, ibrət 

almaq, götürmək. 1. fışlamaq. fışnamaq. dışnamaq. 

dışlamaq. acınmaq.  

əqşisi  əkşisi. əkşimisi. turşumsı.gəmizsi.  

əqşit  əkşid. əkşit. əsid. aset. - dəmir əkşidi: sülfirik əkşidi. sülfirik 

əsidi. dəmir sulfat. qara boya. zac yağı. - qarınca əkşiti: 

qarışqa əsidi.  

əqşitilmək  əkşitilmək. əsid, asetləşmək.  

əqşitmə  - əkşitmə mayası: acıtqıç.  
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əqşitmək  əkşitmək. 1. təxmir edmək. acıtmaq. bayatlatmaq. 1. 

çuvşatmaq. çuğşatmaq. coğşatmaq coşdurmaq. 

turşatmaq. qaynatmaq. köpüklətmək.  

əqşitmək əkşitmək. - yüz əkşitmək: dodaq bükmək. - yüz əkşitmək: 

erşilənmək. üz asmaq.  

əqt əqd. çiqin. düğün. boğum. aşıq. omuz. bənd.  

əqtə  əxdə. ( < əğmək: əğəmək: yonmaq. biçmək). qısır. biçik. 

biçilmiş. iğdiş. açman. azman. enik. enənmiş. 

əqtə əqdə. əxdə. ( < bax > əğmək). 1. iğdiş. enek. burulmuş. 

öğdış. biçik. 1. ( < əkilmiş). bax > əkə.  

əqtə əqdə. əxdə. xədim bəcəl. bıçıl. biçilmiş. iğdiş edilmiş.  

əqtə əqdə. əxdə. tutuq. əniş. eniş. enənmiş. iğdiş.  

əqtəbəy  əxtəbəy. ağtabəy. əxtəçi. ( < əğmək: əğəmək: ynmaq. 

biçmək).  

əqtəci  əxtəci axtaçı. miraxur.  

əqtəçi  əxtəçi. əxtəbəy. ağtabəy.  

əqtələmək  əxdələmək. ( 1.< əğmək: əğəmək: yonmaq. biçmək). (1.< 

ağtamaq: çıxarmaq. çəkmək). iğdişləmək. burmaq. 

bükmək. 
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əqtələmək  əxtələmək. tutuqlamaq. enəmək. əntəmək. entəmək. 

korlamaq. iğdişləmək. biçmək. iğdiş edmək. qısratmaq.  

əqtələmək əqdələmək. əxdələmək. enətmək. iğdişləmək.  

əqtələnmək əqdələnmək. əxdələnmək tutuqlanmaq.  

əqtələtmək  əxdələtmək. burdurmaq. iğdişlətmək.  

əqtəş  əkdəş. 1. sevgi. məhbub. 1. mürəkkəb. 1. aşın. qırma. 

qarışıq soylu. dorəgə. 1.qırqan (qırıqqan < qırıq: qopuq. 

bütün olmayan. + qan). aşınlıq. mələz. qarışıq qanlı. 

qırıq.1. əkiz. əkiş. əkşin. (< əkmək) birgə oluşan, 

doğuşan.  

əqtəşlik  əkdəşlik. 1. aşınlıq. azmaq. azmanlıq. qırıqlıq. qırıltı. 

qırmalıq. mələzlik. iki cinsdən olmaq: iki qanlılıq, 

soyluluq. qarışıq qanlılıq. 1.azmanlıq. çaprazlama. 

qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. aşınlıq. mələzləmə. iki rəgəlik. 

əqti  əgti. əkit. 1. kəkrə. gəs. acımtıraq. - əkti yemiş. 1. üzü 

sarxıq, turşa. turş kişi. əkşi üzlü. - əktinin biridir. 1. tərs. 

acı. - əkti söz.  

əqti  əkdi ( < əkilmiş: azınmış. azdırılmış. itirilmiş olan). bax > 

əğməç. bax > əkə. 1. yetim. 1. nənəsiz cocuq. 1. çaşmış. 

azmış. başıboş. 1. alışmış. öyrənmiş. əhli. əkdi heyvan. 
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1. əğdi. sallaqxana. heyvanların kəsildiği yer. 1. 

becərilmiş. pərvəri. - əkdi su: pərvəri su. - əkdi uşaq: 

becərilmiş uşaq. 1. tərbiyəli. bəsli. bəsili. becəri. - əkdi 

uşaq. - əkdi uşaq: tərbiyəli cocuq. 1. əkdilmiş. anaları bir 

olan. 1. alışıq. mö'tad. 1. çağrışsız girən qonaq. qonaq. 

dalqavuq. tüfeyli. 1. sallaqxana. heyvanların kəsildiği yer. 

1. pərvəri. becərilmiş. tərbiyəli. ədəbli. mürəttəb. - əkdi 

su: pərvəri su. - əkdi uşaq: tərbiyəli. becərilmiş uşaq.  

əqti  əkdi. 1.əkit. ərməqan. qonca. sovğat. atuv. 1.əkli. əklək. 

əklik. əkilən. becəri. evcil. xanəgi. 

əqti  iqtü. əkli. əkili. > əhli. əldə bəslənən heyvan.  

əqtilənmək  əğdilənmək. əritilmək. yoxalmaq. düşgünləmək. 

incəlmək. encilmək. yencilmək. zayıflamaq.  

əqtilik  əkitlik. 1. kəkrəs. gəsis. acıqlıq. 1. sarxılıq. turşa. turşluq 

kişi. əkşik üzlü. 1. tərslik. sərtlik. ətacılıq. - əkti söz.  

əqtiliq  əkdilik. dalqavuqluq. qonqaqlıq.  

əqtilmək  əkdilmək. əkilmək. becərilmək. bəsilmək. tərbiyə 

edilmək. eğitllmək. bəslənmək.  

əqtim  - gül gözlədim, tikan dəğdim, boş yerinə ürək əğdim.  

əqtinilmək  əktinilmək. pərhizə qoylunmaq.  
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əqtintə etmək əqdində edmək. almış olmaq. tutmaq. - onun böyük qızın 

kim tutur. - o qıza elçi göndəri, tutula tutulmuya bəlli deyil.  

əqtirən  əktirən. iktüləgən. tanrı. idi. əktirən.  

əqtirmə  əğdirmə <> əkdirmə (< əkləmək: yapışdırmaq.). parçanın, 

başlığın, nərsənin qırağına yapılan oya, yazma oyası.  

əqtirmə  əğdirmə. əğdi. əğə (1). əğriltmə. əyirmə. əkdirmə. büzüb 

qatlamaqla. qumaş qıraqlarına oya. yazma. bəzək qoyub 

taxamaq.  

əqtirmək  əğdirmək. bir yana sallamaq.  

əqtirmək  əğdirmək. əktirmək. əktürmək. 1. bükmək. - üzün əğmə: 

turşatma. 1. yantatmaq. yanqatmaq. meyilləndirmək. 1. 

əkəmək. ayamaq. qorumaq. əsirgəmək. qıymamaq. 

qıymamaq. hifz edmək. diriğ edmək.  

əqtirmək  əğdirmək. ulıtmaq. bükdürmək.  

əqtiş  əkdiş. iqdiş.  

əqtiyar əktiyar. iktiyar. yetgi.  

əqtiyin  - kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi götür.  

əqtolaq  əkdolaq birinin ardına taxılıb dolaşan.  
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əqtü  əktü. 1. əğəc. ucu əğri arac. (qılınc qını. bənzəri nərsələri 

oymaqda kullanılan ucu əğri bıçaq). 1. əldə bəslənən 

heyvan. əhli.  

əqtüləmək  əktüləmək. iktüləmək. bəsləmək.  

əqtürmək  1. əğdirmək. 1. əktirmək. əkitmək.  

əqu  əğu. qabırqa gəmiyi. onqura gəmiyinə arxa yanda 

bağlanan sümüklər. fəqərə. - əmud fəqəri: bel gəmiyi. 

əgin.  

əqz  əğz. {1. < əksəmək: yapışdırmaq. ittiham sürmək. 1. ağız. 

ağzamaq: ağzına gələni demək. boş boş danışmaq. ?}. lağ. 

kinayı. icəşmə.  

əl əl  qollu qolunca. qol qol. darax darax. dəsdə dəsdə.  

əl qol  but qol.  

əl  {< > al. alıq. əlik. 1. əl bax > el. alqın. alan ayqıt. barmaq. 

}. 1. ( < almaq). al. alağan: avuc. - uralaqan: əli boş. - 

alaqanlamaq: avuçlamaq. - əl tutmaq: kəfil olmaq. boyun 

olmaq. boynuna götürmək. - o mənə əlin tuddu. - əl üstündə 

tutulan: öğrüq. munis. cana yaxın. - əli açıq: ağa. ağa. axı. 

əxi. savur. savurqaç. savurqan. töqi. töği. zəngin könüllü. 

cömərt. comərt. - əli yatqın: usda. bayıq. - əl salmaq: əl 
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vurmaq. əl qatmaq. vuruşmaq. toxunmaq. - əl ayağlı: ayaz. 

çalışqan. qoruvlı. diqqətli. özənliti. çevik. dərkin. dərkin. zirək. 

atıq. - əl verişli: qolay. əmətli. onqqay. yetişli. - əl ayağ 

eləmək: yardım edmək. qol ayağ olmaq. qol qanat olmaq. əl 

tutmaq. qollamaq. - əl batırmaq: toxunmaq. əl sürmək. - əldə 

etdirmək: yapındırmaq. - siz bu işləri yapındırın. işləri 

yapındırıp gəldik. - yaxcı qapıda tökülmüyüb ki qaçıb 

yapındırasan. yazı birinə yapındırır birinə qapındırır. - əldən 

düşmək: qolavramaq. - ələ sərimək {: 1. < ala salmaq. 

alasarmık. çaşdırmaq. caydırmaq. uydurmaq. azdırmaq: 

mübhəm. qapalι. bəlirsiz. qarmaşıq. bulanıq ələsarmıq: < ala 

(kələk) + sar (sarət) + maq}. - ələ tutmaq: almaq. qaramaq. 

karmaq. qarmaq. qanqırmaq. 1. el. kar. kər. kərə. say. dəfə. 

1. aymaq. sektör. kəsiş. avdan. bölük. qol. dəsdə. bağış. 

sıxın. 1. barmaq. 1. cür. yaxın. bir çeşitdən olan. bu 

anlamda ''el'' ilə bir düşür. necəki elbirlibir əl boşqab: bir 

çeşitdən olaraq. bir bəlli sayıda olan boşqab bağlısı. 1. 

topraq bölüklərinin hər biri. 1. yön. yan. tərəf. - hansı 

əldən getdi. 1. dibək tokmağı. qol. 1. (cocuq dilində) qolca. 

1. qol. qulp. qılp. sap. bir aracın tutacaq bülümü. dəsdə. - 

dəqiman əli. - həvəh əli. 1. ələ, avuca sığacaq ölçüm. 
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avuc. tutam. - bir əl buğda. 1. kərə. kərət. sıra. yol. 

növbət. - bir əl gəldi bitdi. - əl kimdədir. - əl sizə: sizin 

sıraz. - əl bizə çatanda, əllər qurudu. 1. bir işin yalnız bir 

dəfəliyi üçün olan nərsə. - bir əl yemək. - bir əl kağız. 1. 

tum. tom. dəsdə. - bir əl sözlük. bir əl kitab. 1. urma. 

vurma. zərbə. - əli ağır. - ağır əlli. 1. dəxalət. müdaxilə. - 

onunda bu işdə əli var. 1. güc. bacarıq. iqtidar. ixtiyar. 

qudrət. - bu iş mənim əlimdədir. 1. iyəlik. malikiyyət. 

təsərrüf. - mal kimin əlindədir. 1. yetə. yeti. vasitə. - onun 

yeti ilə verdim. 1. üzər. ərkə. ixtiyar. yan. üst. - üzərində 

para olmamaq. - yaraqı üzərindən atmaq. - mənim üzərimə 

düşdü. - əl bezi: yağlıq. kir silmək üçün parça. peçətə. 

dəsmal. 1. iş. qılay. əməl. - o yazıçının əli bəllidir. - yumşaq 

əlli. 1. qolay. fürsət. açığlıq. - bir əl tapsam: bir fürsət 

bulsam. - əl vermədi: fürsət vermək. 1. ulam. takım. bölüm. 

qol. dəsd. - əl əl: bölük bölük: ulam ulam: takım takım. qol 

qol. dəs dəs. - əl dəğirmanı: yarğucaq. - əl satıcı: küçə 

satıcı. dəstfiruş. yanaşma.  

- əliqin: barmağınan.  

- ay dolun olsa, əliqin imlənməz: ön dörd gecəlik ay 
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barmağınan göstərilməz.  

- əl buyruğu: əl altı işçi.  

- əli boynuna bağlanmaq: boxsuqlanmaq. - əldən çıxmaq: 

(vermək. əldən qoymaq). qoymaq. səhv edmək. buraxmaq. - 

əldən qoymaq: iylətmək. burutmaq.  

- əldən vermək: saçıtmaq. yox edmək. itirmək.  

- əli açıq: tarqan darqan. comərt.  

- ələ geçirmək: uvuçlamaq. avuclamaq. qaptamaq.  

- əlindən qaçırmaq: yibərmək.  

- əl qoymaq: cumlamaq. yumlamaq.  

- əldən düşmək: alqasınmaq. zayıf düşmək. gücsüz qalmaq. 

quvvəttən düşmək.  

- əl yatqınlığı. qolaylıq. yap. əb. - əl ayası: ayaz. avuc.  

- əlindən gəlmək: sözü geçmək:- qolundan gəlmək.  

- ələ geçirmək: biyləmək. bəyləmək. bağlamaq. qaptamaq.  

- ələ salmaq: çamlamaq. alaylamaq. məsxərə edmək.  

- əl çubuğu: çatala. çətlə. çatla. çatal.  

- əl tutmaq: yalqamaq. yarqunmaq. yardımlamaq. 

gücləndirmək. quvət vermək.  

- əldə sallayıb atmaq: dartmaq.  

- ələ keçirmək: tutluqmaq. tutunmaq.  
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- əli ələ çarpmaq, çırpmaq: çəpikləmək. çapıqlamaq.  

- əlin içi: aya. tutqa. kəf.  

- sol əl: sol qol. sonqol. solaq.  

- əl ağacı: xada. qada. sırıq. qolac.  

- əl çatmaq: əlatlamaq. ələ keçürmək. bulalmaq. yaratılmaq. 

mümkün olmaq.  

- əlindən düşüşürmək: utğuzmaq. utuzmaq. utulmaq. itirmək. 

yenilmək. qeyb edmək. 

- puluvu saçıtma. - çağıvı dəğərıəyib saçıtma.  

- əldən vermək: çaldırmaq. qapturmaq. oğrulmaq.  

- ələ salmaq: alıqlamaq. alaya qoymaq. lağa qoymaq.  

- əliboş: bədbəxd. kovı. qovuq. kovuq.  

- əlindən alınmaq ( birinin malın zorla). müsadirə edmək. 

gücəlmək.  

- ələ salma: əlük. əlikləmək işi. alay ədmə. məsqərə.  

- əl yumaq: əl çəkmək. qəti irtibat edmək.  

- ələ almaq: avıtmaq. ürəyin dilə tutmaq. oyalamaq. 

mehribanlıq edmək.  

- bir əl (takım) geyimə gərəkli nərsələr: geyinti qoşantı. qoşu 

qoşantı. takı takım. təkmil geyinti.  
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- əl geyim: orta quşaq. aralıq geyim. bayağı qapsam, geyim. 

(# qopsam: rəsmi).  

- əl qaldırmaq: vurmaq.  

- əllərin qaldırmaq: alqışlamaq. dua edmək.  

- əlindən gələni edmək: bildiyindən qalmamaq.  

- ələ salma: kəsinti. alay. məsxərəlığ. istehza.  

- ələ salmaq: istehza edmək. kəsinmək. məsxərə edmək.  

- ələbaxan: əliboş. yoxsul. möhtac.  

- əliaçıq: əlaçıq. comərd. səxi.  

əliboş: 1. ələbaxan. yoxsul. möhtac. 1. işsiz. məəttəl. 1. 

qarabəx. bədbəxd. kovı. qovuq. kovuq.  

- əl işi: yazma. qələmkarlıq. oyma.  

- ələ keçirmək: qısdırmaq. tutdurmaq. tutmaq. qapsalamaq. 

yaxalamaq. dar yerə gətirib tutmaq.  

- əl suya yetirmək: gəzinmək. həyətə çıxmaq. su tökməyə 

gedmək.  

- əldə edmək: sağlamaq.  

- əldən düşmüş: bunqaq. bükük. qarı. köhnə.  

- əldən ayadan gemək: əldən ayadan çıxmaq: özündən 

çıxmaq.  

- əldən vermək: ıçqınmaq. itirmək. - ovu ıçqındın, quşu 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ıçqınma: ovu əldən verdin, quşuvu əldən vermə.  

- ələ gəlir, ələ keçir, tutulaca nərsə dəğil: ipi sapı yox.  

- əl açmaq: dilənmək. yolçuluq edmək.  

- əlatında. - əlaltından: gizlicə. özün göstərmədən.  

- ələ almaq: qazanmaq. özünə çevirmək.  

- ələ avuca sığmaz: çox həşəri. çox qızqın. tutulmaz. alınmaz. 

- əl ayası: ovucun ortası, düz yeri.  

- ələlə vermək: birləşmək.  

- əl vurmaq: {1. başlamaq. girişmək. 1. alqışlamaq. 

çəpikləmək. 1. əl qoymaq. toxunmaq. basmaq}.  

- əl uzatmaq: almaq istəmək.  

- əli uzun: əluzun: güclü. yetli. qudrətli.  

- əl üstündə əl var: foqunun foqu var.  

- əl oğuşturmaq: oğucun için iyləmək. əli boş qalıb şaşırmaq, 

çaşmaq. mə'yus olmaq.  

- əl edmək: işarə edmək.  

- əl çatar: qərib. ulaq. əlulağı. yaxın. - əl altı: gizlicə. - əl altı: 

tabe.  

- əl daşqası: çəkçək.  

- əl əməyi: aqtı. götürülən işdən olan qazanc.  
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- əl altı: dəstrəs.  

- əl atmaq: əlləmək. girişmək. dəxalət edmək. müdaxilə 

edmək.  

- əl ilə itişib şakalaşmaq. əl şakası edmək əlləşmək.  

- əl ulağı: yadımçı.  

- əldən çıxartmaq: uçurtmaq. qaçırtmaq.  

- ələ almaq: qanıtmaq. əğmək. razılatmaq. - kəndivi ək bir az. 

- əkilmədən iş yerin tutmaz. - nə edirik əkilmir: qanlmır. razı 

olmur.  

- əldə edmək: qazanmaq. mənimsəmək. yiyələnmək.  

- əl irmək: əl ərmək. ərişmək. irişmək. nail olmaq.  

- ələbaxmaq: yoxsul olmaq. möhtac olmaq.  

- əli bayraqlı: əli çabuq: kopoğlu. hüllükbaz.  

- əl birliyi: müşarikət. ittifaq.  

- əli beldə: əl pəncə. quluqa duran. qlluqa hazir.  

- əl pəncə: əli beldə: quluqa duran. qlluqa hazir. - əlibərk: 

çinis. xəsis.  

- əl bağlamaq: qulluqa bel bağlamaq. quluqa durmaq. qlluqa 

hazır olmaq.  

- əl çəkmək: əl üzmək. vaz keçmək. sərfi nəzər edmək.  

- əl vermək: qazanlı olmaq. sərfəli olmaq.  
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- əldən çıxmaq: itirmək. fovt olmaq.  

- əldən gəlmək: bacarmaq. başarmaq. baş çıxarmaq. 

gücündə olmaq.  

- əldən gələni, əsirgəmə: bacardığıvı yap, çəkinmə, müzayiqə 

edmə. bu iş əlimdən gəlmir.  

- ələ vermək: təslim edmək. xəbər vermək.  

- iki əlim yaxasındadır: qiyatdə yaxasından tutacağam.  

- iki əli böğründə: qalmış. bükük. mə'yus. heyran.  

- dörd əl: iki kişi ilə çalınan piyano. - dörd əlli: tam gücüilə. 

tüm çalışaraq. - dörd əlilə bir işə sarılmaq, yapışmaq.  

- əl sürmək: əl toxundurmaq. bir işə başlamaq. bir işə 

qarışmaq.  

- əlsuy: dəsdəmaz.  

- ələ keçmək: ələ girmək: əldə olunmaq. tutulmaq. - əli 

kəsilmək: qırağa düşmək.  

- əl qaldırmaq: {1. vurmaq istəmək. 1. dua edmək}.  

- əldə olmaq: {1. gücündə olmaq. iyəsi olmaq. iqtidarında 

olmaq. təhtində olmaq. 1. qazanılmış. tabe'. müti'}.  

- əldən çıxarmaq {: 1. satmaq. uzaqlamaq. 1. törətmək. tolid 

edmək. 1. anığ. hazır. mühəyya}.  
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- əl varmaq: çağ, yaraq, çatı, vaxt, fürsət tapmaq.  

- əlim varamadı: {- əlim varsa, billəm neynərəm. bacaramaq. 

başarmaq. güc bulmaq. qıymaq. cəsarət edmək. - necə əlin 

vardı}.  

- əldən düşmək: bunğalmaq. bunalmaq. halsızlanmaq.  

- əldən düşmüş: bunğaq. bunaq. bunalmış. fərtut. - bunaq bir 

qoca.  

- əldən düşüklük: bunğaqlıq. bunaqlıq. bunalmış durum. 

fərtutluq.  

- əldən salmaq: bunatmaq. bunğatmaq. bunalmış. 

halsızlatmaq.  

- əl sürmək: sığamaq. oxşamaq. oğşalamaq. məsh edmək. - 

arxasın sığa: dalın oğşala.  

- ələ avuca sığmamaq: bərk dikəbaş, qaşarı ( > haşarı. 

həşəri) olmaq.  

- ələ salmaq: toqramaq. saqalına soğan doğramaq.  

- kiçik, biləyi, əl ursi: sava.  

- əl üsdə tutmaq: göz üsdə tutmaq: çox saymaq. əzizləmək.  

- əl yolu, ayağ yolu, bulaşıq yolunun, bulanıq suyunu dışarı 

göndərən güh. qobur. - qobur tıxanmış. - qoburu açmaq.  

- əli, qapısı açıq: əkməğinə qoç. səxi.  
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- əldə bulundurmaq. tutmaq. qapsamaq. qəbzə edmək. - bu 

ipi tut.  

- ələ keçirmək: tutmaq. yaxalamaq. toqif edmək. - bir quş 

tutdum.  

- əlini tutmaq: özün saxlamaq. əl uzatmamaq. 

əl  1. qol. qapat. qamat. tapat. çapat. baçat. biçət. - 

qamatından yapışıb çəkdi apardı. 1. əli olmaq: qarışma. 

mudaxilə. dəxalət. - özgə əllər kəsilsin. - kimin əli var?. 

1. (sayı, ədəd ilə). kərə. dəfə. - dörd əl od açıldı. - bir əl mən 

verdim, bir əldə sən ver baxalım. 1. əldən gəlmək: gücü, 

iqtidarı çatmaq. - əlindən gəlmir. - kimin əlindən gəlir. 1. 

əlində olmaq: yiyəliyi, ərkliyi, ixtiyarı olmaq. - bu iş mənim 

əlimdədir. 1. (oyunda. qumarda, sağlıq verməkdə). sıra. seri. 

dav. novbət. - əl kimin. - əl sizin. 1. yarac. çarac. qarac. 

farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. vasitə. - nəyin əli 

ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, gec qaldıq. 1. avuc. ovuc. 

tutam. - bir əl un. 1. bir sıra ayqıtlarda dövməyə, əzməyə 

yarayan parça. dövək. dövələk. dövəc. qol. qılp. sap. 

kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə. - həvəng əli. 1. ovucla 

barmağın tümünə verilən ad. alma, tutma, qavrama, iş 
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görmə aracı. 1.nərsənin ayrıntılarıyla birlikdəsinə verilən 

ad. takım. dəs. qapama. quşam. - geyim quşam. 1. bəxt. 

şans. nəgələ. üz. 1. seri. dizi. düzü. taxım. dəsd. set. 

- əl ayası: avuc ortası. avuc içi. qol ayaz.  

- birneçə işi birini yaxalayıb əlləri üstündə göyə 

qaldıraraq: qarqa tulumba - onu qarqa tulumba götürdüər.  

- əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu. (qarqacıq 

burqacıq: əğri üğrü, əğri büğrü).  

- əl çantası, kifi, sakı: qarnal.  

- əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları arasında olan 

aralıq: qarış. arşının üçdə biri.  

- dalan suya, əl atar çöpə. (dalan: batan).  

- əl alışdırmaq üçün məşq, təmrin edmək: qaralamaq.  

- əl altında bulundurmaq, tutmaq: qapancalamaq.  

- əl çalma, çırpma: çapba. çapbaq. çəpik. alqış.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

- işləsə əl, baş, baş olar, işləməz əl, baş, boş olar.  

- yorqunluqdan, əli ayağı tutmaz: yoğur kimi. 

- bəyə əli çatmayan, nökərin döğər: eşşəyə gücü yetməyən, 
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palanın dövər.  

- əli beldə, dili sözdə: hər çeşit qulluğa hazır.  

- əli boş dönmək: bir nə əldə edəməmək.  

- əli bol: əlaçıq.  

- toxumaçılıqda, əllə keçirilən atqı ipləri: geçgi. keçgi. 

- əlbaxşılıq: ələ baxıb fal açanlıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. 

baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. 

savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

- əldə edmək: edinmək. öğrənmək. yiyələnmək. iyələnmək. - 

iki işi bir yerdə edinmək. - yamanlıqdan, iyilik edinməz. - bu 

kitabdan çox bilgilər edindik. - edinmiş bilgiləri yaşama 

ilətmək: bağlamaq. yaşama yeritmək.  

- əldən çıxarmaq: atlamaq. boşa vermək. itirmək. - sözün 

canın atladı. - elə çığırdı ki, başımı atladım. 

- ələ salan: qandıc. qancıq. qandıran. qandırıcı. aldatan. 

- əli bayraqlı: gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. 

qavqaçı. qovqaçı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı. 

- əl uzatma: qarşı davranma, durma. 
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- əlin yerdə, gözün gündə olsun, əkib biç, yeyib sik.  

- həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- yolu əlinə almaq: yola düşmək. 

- əl vurmaq: 1.işə başlamaq. təşəbbüs, iqdam edmək. 1. 

barmaqlamaq. qurddalamaq. 

- əl vermək: 1.beyə't edmək. 1. bəxt, şans düşmək.  

- ələ salmaq: 1.ələ düşürmək. alaylamaq. 1. ələ keçirmək, 

almaq. 1. girələmək. tutmaq. yaxalamaq.  

- ələ keçirmək: ənğsələmək. ənğsələmək. ənsələmək. 

ensələmək. yaxalamaq. tutmaq. 

- ələ düşmək: 1.edinmək. yiyələnmək. 1. tutulmaq. alınmaq. 

yaxalanmaq.  

- əl bə yaxa olmaq: əlləşmək. savaşmaq. dalaşmaq. 

- əl açmaq: 1.dilənmək. yolçuluq edmək. 1.gərəksinmək. 

yoxsunmaq. möhtaclanmaq.  

- əl alışqanlığı: əl usdalığı.  

- əl almaq: 1. ustadan iş öğrənmək. 1. bir bəlli yetik, əhliyyət, 

dərəcə almaq. 1. bir oxunu, təhsili, işi öğrənib ökdələnmək 

ustalanmaq.  

- əl altı: yan. yaxın.  

- əl altından: yaşrın. gizlicə.  
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- əl atmaq, uzatmaq: 1. icəşiklik, sataşıqlıq, asqıntılıq, 

sarqıntılıq edmək. 1.bir nəyə girişmək, qarışmaq, təşəbbüs 

edmək. 1. təcavüz edmək.  

- əl ayaq çəkilmək: hamı gedmək. kimsə qalmamaq.  

- əl ayaq öpmək: ona buna yalvarmaq.  

- əl bağlamaq: əlləri göğüsdə qavuşdurub, sayqı göstərmək. 

divan durmaq.  

- əl basmaq: and içmək.  

- əl başı: 1.elbaşı: eləbaşı. 1.oyunda baş olan kişi.  

- əl bəbəyi, gül bəbəyi: şımartıq. ərköyül.  

- əl çabıqlığı: 1. əli itilik. ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. 

qaparqanlıq. yaparqanlıq. 1. hoqqabazlıq.  

- əl çarpmaq, çırpmaq, çıpmaq, çalmaq: alqışlamaq.  

- əl çəkmək: bıraqmaq. vaz keçmək.  

- əl əldə, baş başda: dəğişən bir nərsə yox. heç birnə 

olmadan.  

- əl ələ vermək: əlbirliyi yapmaq.  

- ələməyi: 1. çalışmanın qarşılığı. 1. əl müzdü. müzd. 

işçilik.işçilik. ücrət.  

- əl ətək çəkmək: artıq ilgilənməmək, uğraşmamaq.  
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- əl ətək tutmaq: bir yola, məsləyə bağlısınmaq.  

- əl edmək: əl sallamaq, təbərtmək.  

- əl ışığı: əl çırağı.  

- əl dək: çox kiçik.  

- əl qatmaq: əl qoymaq: əl soxmaq: qarışmaq. mudaxilə, 

dəxalət edmək. - əl kiri: çabıq atılan nərsə. para. - əl sürmək: 

toxunmaq.  

- əl uzatmaq: toxunmağa, almağa çalışmaq.  

- əl üstündə tutmaq, saxlamaq: çox sayqamaq.  

- əl vermək: 1. yardım edmək. 1. bir ustadan yetgi (mədrək) 

almaq.  

- əl yardımı: əməkcə yardım.  

- əl yatqınlığı: bir işi, iyi, qolay yapmaq.  

- əl yumaq: göz örtmək. vaz keçmək.  

- əl yordamiylə: alışqanlıqla. əl alışqanlıqıyla.  

- əldə avucda olmamaq: yoxsul olmaq.  

- əldə bir: ən qolay. ələ anığ, hazır.  

- əldə edmək: 1. kəndi sırasına çəkmək. 1. edinmək. 

qazanmaq.  

- əldə olmamaq: gücüü, işi, ərki, ixtiyarı çatmamaq, 
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yetməmək.  

- əldən ağıza: əl əməyi ilə keçimini sağlamaq.  

- əldən çıxarmaq: 1. satmaq. 1. xərcləmək. 1. əldən 

qaçırmaq. - əldən çıxmaq: itinmək. qaçınmaq. - əldən 

düşmüş: işlənmiş, aşınmış nərsə. - əldən qoymamaq, 

düşürməmək: çox işlətmək. - əldən ələ: birindən ötəkinə.  

- əldən keçirmək: gözdən keçirib düzəltmək. onarıb, baxımını 

yapmaq.  

- əldən gəlmək: gücü çatmaq.  

- əldən gedmək: nərsədən yoxsun qalmaq. - 

 ələ alınır: işə yarar.  

- ələ alınmaz: yaramaz. kötü. fəna.  

- ələ almaq: uğraşmaya, incələməyə başlamaq.  

- ələ avuca sığmaz: həşəri. coşuq. daşqın.  

- ələ gəlmək: 1. tutulabilmək. olqunlaşmaq. 1. qazanılmaq.  

- ələ vermək: yaxalatmaq.  

- əli ağır: 1. yavaş iş yapan. 1. sərt, bək vuran.  

- əl ayağı boşanmaq: 1. aşırı qorxmaq. 1. çox coşunmaq, 

dalqınmaq, həyəcanlanmaq.  

- əl ayağı dolaşmaq: talaşlanmaq. coşunmaq, dalqınmaq, 
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həyəcanlanmaq.  

- əl ayağı tutmaq: gücü başarısı yerində olmaq.  

- əli bayraqlı: qavqaçı. qalayçı.  

- əli beldə, dili sözdə: hər çeşit qulluğa hazır.  

- əli bol: əlaçıq. - əli boş: işsiz.  

- əli boş dönmək: bir nə əldə edəməmək.  

- əli böğründə, qoltuğunda qalmaq: şaşa, mat qalmaq. - əli 

dar: 1. para sıxıntısı. 1. əli yumuq. qıstac. qıssac. qısmac. 

qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.  

- əli dəğməmək: aça, fürsət tapmamaq.  

- əli ərmək: 1.çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq. 1. gücü yetmək.  

- əli genişləmək: para durumu iyiləşmək.  

- əli yüngül: acıtmadan, bəklətmədən iş yapan.  

- əli işdə, gözü oynaşda: işləyibdə, başı başqa nərsə ilə 

uğraşıq olmaq. - əli qələm tutmaq: yaza bilmək.  

- əli qıssa: yoxsul.  

- əli qulağında: nərədəysə. çox yaxın sürəmdə.  

- əli maşalı. gurultucu. yayqaraçı.  

- əli olmaq: qarışmaq.  

- əli sıxı: çox tutumlu.  
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- əli sopalı: zorba. çomaqlı.  

- əli uz: bacarıqlı. usta.  

- əli uzun: oğru. çalcı. qaraçı.  

- əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək: qıymamaq. 

əsirgəmək. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq. - əli 

yatmaq: bir işdə başaraqlı olmaq.  

- əli yırtıq: tutumsuz. iqtisadsız. sərpiç. sovyat. savyat. 

savyac. savraçı. müsrif  

- əli yordamlı: başaracaqlı. usda.  

- əli yufqa: yoxsul. züğürt.  

- əli üzü düzgün: gözəlcə.  

- əlin görsün, cibin görməsin: qazancın yetməsin. sıxıntı 

çəkəsən.  

- əlin iş tutmasın: yoxsulca pis duruma düşəsin.  

- əlin var olsun: çox iyi yapdın. lap gözəl elədin.  

- əlində olmaq: bir nəyi yapabiləcək durumda olmaq.  

- qulağı əlində qalmaq: 1. bir işi batırmaq. 1. istəmədən bir 

toxun, zərər vermək.  

- əlindən tutmaq: yardım edmək.  

- əlinə ağır: ağır, yavaş işləyən kimsə.  
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- əlinə baxmaq: birinin yardımıyla keçinir durumda olmaq.  

- əlinə doğmaq: uşaqlığından bəri tanımaq. üzərində əməyi, 

işi zəhməti olmaq.  

- ələ düşmək: yaxalanmaq.  

- əlinə sağlıq: çox təşəggürlər.  

- əlinə su tökəməmək: dəğərincə, ondan çox aşağı olmaq.  

- əlini bulamaq: bir işə qarışmaq.  

- əlini kəsmək: yasamaq. yasaqlamaq. qadağamaq. mən' 

edmək.  

- əlini oynatmaq: 1. para sərpəməkdə, xərcləməkdən 

çəkinməmək. 1. işi itilətmək.  

- əlin yumaq: vazkeçmək.  

- əlini üzünü yumaq: ilgisin kəsmək.  

- əlinin xəmiriylə, ərkək işinə qarışmaq: üstəsindən 

gələməyəcək işə girişmək.  

- əlinin koru: uyarsızlıq edmək.  

- əllə tutulur: açıq. bəlli.  

- əllərdə gəzmək: çox sayqı güvən görmək.  

- əlləri yanına gəlmək: ölmək.  

- əllərin böğrünə döşənsin: öl!.  

- əl qucmaq: əl qoncmaq: əllərin qucaqlayıb çömbəlib 
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oturmaq. dizlərin qucaqlayıb oturmaq.  

- əl sürmə: əlləşik. barmaqlama. qurddalama. 

- ələ salınmaq: ələ düşmək. alaylanmaq. 

- ələ sarmaq, salmaq: alaylamaq. ələləkləmək. alçatmaq. 

korlatmaq. təhqirləmək. 

- əli açıq: 1.əliboş. yoxsul.1. özgür. başıboş. azad.  

- əli yavan, ağ: sınavsız. dənəksiz. başarıqsız. peşəsiz. 

gücsüz.  

- əli dişində, üzündə qalmaq: çaşıb qalmaq. 

- əl saxlamaq: yubatmaq. gözləmək. dayanmaq. dözmək.  

- əl qazmaq: əl götürmək, çəkmək. bıraqmaq.  

- əllərin ölçmək: danışaraq əl qolun oynatmaq. 

- əl basmaq: 1.əl qoymaq. başlamaq. girişmək. 1. örtüb 

basırmaq. gizlətmək.  

- əlbədək: əlbələk: əlbəhəlim. tələsik. çalpaçaq.  

- əl çalmaq: 1. çabalamaq. qoşuşmaq. can atmaq.  

- kimsənin əlinə ətəyinə sarılmaq, düşmək: ələtək olmaq 

ələtəklənmək. yalvar yaxarmaq. 

- dizi dizi, əlləri üsdə yerimək: əməkləmək. iməkləmək. 

- dildən söz gələr, beldən oğul gələr, əldən iş gələr. 
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- əl ətək: yalvar yaxar. yaxarış. xahiş. 

- əldə edmə edinmə. edinim. qazanma. hasıl ediş. iktisab. 

kəsb.  

- ələ sərimək: ələ salmaq: alayalamaq. alaya qoymaq. 

alalamaq. buğa gülmək. dil çıxarmaq. yansınmaq. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. 

gülməcənmək.  

- əl altından: yaşrın.  

- əli yumuq: bax > əlisıxıq.  

- əlisıxıq: əli dar. əli yumuq. yumru. çimri. acgöz. paxıl < bağıl. 

verməztin. verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. 

qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 

qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. 

yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü 

doymaz. doymaz. doymayan.  

- bir heyanı əlləri üsdə oturtmaq: dizi üsdə çökürtmək. 

abandırmaq. 

- əl altında: qolayda. 
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- əl ayaqsız: patavatsız. çıxarsız. 

- əl satıcı. dəstfiruş. yaymaçı. 

- əl sürmə: gəzik. bəzək. ənlik kirşan. 

- əlqısa ( < əli qıssa): əlsiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

- əl ayaqsız: ürzəsiz. qısrıq. 

- əl sürmək, çəkmək: sıvazlamaq. suvazlamaq. nazlamaq. 

- əl uzadan: yazan. 

- əl yuma ləyəni: çalbaç.  

- əldə edmək: dəyərləmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. 

ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

- əldə edmək: edinmək. tapmaq. qazanmaq.  

- əldən qaçırmaq: qapdırmaq. fovtə vermək.  

- bu açanı qapdırmayın: bu fürsəti itirməyin. 

- əldən qaçırmaq: ucuz vermək. 

- əli açıq: yasar. 

- əli sulu: əli bol. əli, işi yararlı, çabuq, başaracaqlı. əliçabıq.  

- əllərə, ellər salmaq: qaptırmaq. - sırrıvı kiməsniyə 

qaptırma.  

- kiçik əl pıçağı: çaqqı. qapdırma.  
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- əli dar: bax >.əlisıxıq. 

- əl ətək öpmə: yaltaqlanmaq. dalkavıqlıq. 

- baş əldə ikən: yaşarkən. sağkən. dirirkən.  

- bir əldə: bir kərədə, dəfədə. bir ağızda.  

- bir əli yağda, bir əli balda: bol yaşam.  

- bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var. 

- birisinin əlindən tutmaq, əlin tutmaq: qol almaq. könlünü 

oxşamaq, almaq. təltif edmək.  

- bitgin, əldən düşmək: xurdi xəmir olmaq:  

- əl altı: qol astı: pəsələn. basılan. alçaq. zəbun. 

- əl atmaq: üzlənmək. yüzlənmək. mütəvəssil olmaq. - gücə 

üzlənmək. 

- əl ayaqda olan ən qalın yoğun barmaq: başbarmaq. 

- əl kitabı: başucu kitabı. 

- əllərə düşmək: amiyanələşmək. bayağılaşmaq.  

- əl çalmaq: çəpik, çapıq, çalpıq, çıypıq, çıpıq çalmaq.  

- əl çınğıravı: çülçülə. çülçül.  

- əlinə ayağına çabuk, çapıq: ələyaqlı. coşda.  

- əl basmaq: qol çəkmək. imzalamaq.  

- əli işlək, iti: əlinə çabuq.  
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- əlinə çabuq: əli işlək, iti. 

- ələyağına çabıq: sürəkli. sürətli. çalaq. iti. yügürük. 

çevik.ustal. sivir. zirək. zeyrək. atıq. 

- ələ salmaq: ələ sərimək: çalışdırmaq. sallamaq. işlətmək. 

alaylamaq. alaya, lağa qoymaq.  

- əl içində: avucda. ovucda.  

- əl ilə yox, baş əməyi ilə keçinənlər: ağ yaxalılar. 

- əl verişli: yarar. munasib. 

- ələ sərimək: buğa gülmək. alayalamaq. alaya qoymaq. 

əğlənmək.  

- əl işi. hörərək yapılan işləmə: çitilgi.  

- ələyaqlı: bitirim. hər iş bilən. 

- əldə edmək: almaq.  

- bu il qoyunladan bollu süt aldıq.  

- ələ keçirmək: almaq. fəth, zəbt edmək.  

- bir basında aldılar.  

- əldən çıxmaq: geçmək. itinmək.  

- gəncliyim keçdi. 

- əldən düşürmək: ayağ kəsmək. qol kəsmək. gücün 

tükəmək. 
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- əldən qoyma, bıraxma: qaçırma itirmə.  

- ələ baxan: yoxsul. gərəkli. möhtac. 

- əldən salan: boğazlıyan. simitən. tutub bıraxmayan. 

yaxalayıcı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr.  

- əldən vermək: qaçırmaq. itirmək.  

- ələ qavuşan: ələ çatan. 

- ələ salmaq: qıcıqlamaq. qıdıqlamaq. təhrik edmək. 

sallamaq. yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. kiçitmək. 

kəmsitmək. təhqirləmək. hoylamaq. korlamaq. xarlamaq. 

yuvalamaq. yuvub arıtmaq. 

- ələyaq vurmaq: çabalanmaq. çırpınmaq. 

- əli açıq: əlaçıq. covmərd comət. iğid. alçaq ürək. engin ürək. 

- əli boşa çıxmaq: bir sonuc əldə edəməmək. ayaz almaq. 

ayazlamaq.  

- əli əğri: gümsük. oğru. 

- əli əğri: oğrı. kümsük.  

- əli əğri: yolsuz. uğursuz. 

- əli sulu: cəld < çalt. çabuk. çaqqan. çəpər. usta. 

- qol, əl atmaq: qol salmaq.  

- əl dəğməmiş: balta dəğməmiş. işlənməmiş. bikr.  

- əl piçağı, biçgisi: çaqqı. kəstərə. kəsdərə > dəsdərə. 
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- əl ilə yox, baş əməyi ilə keçinənlər: ağ yaxalılar.  

- dörd əllə sarılmaq: önəmsəyib, açmasına çalışmaq.  

- ələ salmaq: alalamaq. əğlənmək. dil çıxarmaq. 

- əl sürmək: toxunmaq. tutmaq.  

- əl sürüləməz: toxunulmaz. 

- əl vurmaz, sürməz: toxunmaz. toxmaz. dəğməz. 

- əldə saxlamaq: qorumaq. 

- əlindən tutmaq: doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. 

saxlamaq. sağlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. 

qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. 

qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. 

arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. 

sayqaylamaq. dəsdəkləmək. tə'yid edmək. 

- əlindən gəldiyinə: tutdurabildiyinə. bacara bildiyinə.  

- əl əldə baş başda: uc uca. 

- əl sürdürmək: dəğdirmək. 

-ələ qavuşan: ələ çatan. 

- əldən geditmək, çıxarılmaq: düşürmək. - ilk savaşda üç 

şəhər düşürdük.  

- ələ salınmaq, gəlmək, tapılmaq: düşmək.  
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- ələ salmaq, gətirmək, tapmaq: düşürmək. - bir ara (fürsət) 

düşürkən, aradan çıxdı.  

- əl qoyma: qəsb.  

- əl qoymaq: qəsb edmək.  

- əl qoyulmaq: qəsb edilmək.  

- arzulayıb, əldə edəməmək: könlü qalmaq.  

- bit bazarı od tutmaz, ürək daşlı, əl tutmaz. 

- əkmək əldən, su göldən: çalışmadan dinliyin (dinclniyin) 

sağlamaq. bolluq keçim yaşamaq.  

- əldə edmək: götürmək. toplamaq. təpsəmək. təpşəmək. 

devşirmək. yığmaq.  

- iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer: əkmək qapısı.  

- ağzı dolu, əli boş.  

- dirsəkdən əl biləyinə dək olan sümük: incik.  

- əl atma: sarılma. yapışma. qorunma. 

- əl bir olma: birbirilə ülfət, dosluq qurma. anlaşma. anlaşış. 

anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. 

alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. 

birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. 

qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). 

muvafiqət. e'tilaf.  
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- əldən ayaqdan, var yoxdan sökmək: iflasa uğratmaq.  

- əldən düşmə: bitşinmə. ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. 

yavalaşma. qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. 

gücənmə. gücünmə. inhitat. 

- ələ gətirmək: əldə edmək: ednişmək. edinişmək. edinmək. 

qazanmaq. qazanışmaq. üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb 

edmək. 

- ələ ovuca sığmamaq. ipini qırmaq. azmaq.  

- ələ vermək: bir savı, bilgini, xəbəri sızdırmaq, gizlicə 

bildirmək, duyurmaq. satmaq.  

- əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən: işgəçi. işgəməçi. 

işgəmbəçi. qarınqulu. qarınpa. qarınçı. 

- iki əl bir baş üçün: kişinin olanı özü üçün yaranmışdır. - iki 

əli böğründə (qoltuğunda) qalmaq. - iki əli qanda olsa: hər 

nə olursa olsun. - iki əli yaxasında olmaq: ətəkləyib 

buraxmamaq. - iki əli yanına gəlmək: ölmək. 

- tanrı əlizdə ovcuzda saxlasın. (uşaq üçün deyilir).  

- əl çəkmək: bıraqmaq. özün tutmaq. imsak edmək.  

- əl çəkmək: çəkinmək. saxlanmaq. 

- nərsəni ələ keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq: qança, 
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çanqa, çalqa, panca, pəncə atmaq. qançalamaq. çanqalamaq. 

çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. 

- (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi 

gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel 

ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, 

yalnız qaq qaldı.  

- azda olsa, əlindən gəldiyi, gücü çatdığı, yettiyi qədər: 

qarınca qararınca.  

- əl alışıqlığı edinmək: bir işə bacarı, güc toplama üçün edilən 

iş. qızışdırı. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. issayış. 

idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. tə'lim. təmrin. 

idman. məşq. antirenman.  

- əldə edmə: əldəliş. əldediş. çıxarma. çıxarış. qazanma. 

qazanış. istixrac edmə.  

- əldə edmək: əldəmək.  

- borc alanın bir əli kəsildi, borc verənin ikisi. - borc alanın 

bir əlin kəsiblər, borc verənin ikisin.  

- əl atmaq: salğıqmaq. salığmaq. təşəbbüs edmək.  

- əldə edinmişlər. işləyən. əldəlişlər. işləyən. əldedişlər. 

işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  
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- işdən əl çəktirtmək: işindən uzaqlaştırılmaq. 

- əldə edmək: indirmək. endirmək. qazanmaq. - asqı 

endirmək: midal qazanmaq. - endirməyin bilməyən, 

qaldırmağın nə bilir.  

- əlində olmayaraq: gücünlə. zorunla.itirgin. istər istəməz. 

istər istərməz. məcburən.  

- ipi ələ almaq: yönətmək.  

- ipləri başqası əlində olmaq: öz ərki, ixtiyarı olmamaq.  

- əl çatan: qolan. dəstrəs.  

- əldə satan: əl satıcı. ayaq satıcı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. çərçi.  

- ələ gəlmiyən, keçmiyən: qaçağan. tutuqsuz. qapışsız. tutuq 

verməyən. - qaçağan qaçaqçı. 

- əlin yarı yumulmuşuna alabildiyi ölçək ovuc. avuc. qaram. 

qatam. qapam. qaşam. 

- əli işə yatmayan: kavran. qabran.başarıqsız. 

- əli işə yatmayan: kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. 

qarıq. qalıq. alıq. 

- qarnı əlində. qarnı ağzında: qarnı gözndə: qarnı cibində.  

- ağzı açıq, əli açıq boş qalmaz.  
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- əldə edmək: ələ gətirmək: qazanılmaq.  

- əldə üzdə çıxan sarı yaralara sürülən bir ot, dərman: 

qazan qarası.  

- əli aşından da, vəli aşından da olduğ.  

- əlivi versən, qoluvu tutar (qapar.).  

- sinsitmək üçün əlindən gələni edmək, heçnədən vaz 

keçməmək: sav keçmək: könlündən (xətirdən.). keçməmək.  

- əl dəğməmiş: qız oğlan qız. bikr.  

- könüllər buz kəsildi, əllər balta.  

- verdiyin əlinlədə alasan. 

- verməkdə könül olsun, əl necə verməz.  

- palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə 

mala: qaqınc. qaqış. qaqıc. çapa.  

əlac  alac. ( < al). alına bilən. ola bilən. çara. çıxış. yol.  

əlac  alac. çara. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. iyiləc. 

iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 

qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

üzüm.nəcat. dərman.  

əlaclı  yollu. çarəli. dərmanlı.  
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əlacsız  düzəlməz. toxdamaz. geçməz. - geçməz xəstəliyə 

tutulmaq, düşmək.  

əlacsız  geçməz. keçməz. iyiləşməyən xəstəlik. dərmansız. 

davasız. onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. 

çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. 

otasız. arnaşsız. çarasız. çarəsiz. şəfasız. 

əlaçan  avucaçan. ovucaçan. dilənən. dilənçi. yalçu > yolçu.  

əlaçıq  əli bol. əlibol. covmərt. gənğür. gəncür. cəvanmərd. iyit. 

iğit. çörəkli. verimli. səxi. əli açıq. covmərd. comət. iğid. 

alçaq ürək. engin ürək. - əlaçıq: iyit. iğit. çörəkli. verimli. 

covmərd. qoçaq. comərd. səxi. 

əlaçıq  əliaçıq. comərd. səxi.  

əlaçıqlıq əlaçığlıq. çörəkçilik (çörək, yemək vermək). iyitlik. iğitlik. 

verimlilik. bolcumluluq. covmərdlik. səxilik.  

əlaqə  ələqə. 1. ilişik. münasibət. maraq. 1. eşq.  

əlaqələnmək  ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. çəkimmək. 

maraqlanmaq. daraqlanmaq. intiresanlanmaq. 

əntiresanlanmaq.  

əlaqəli  ələqəli. 1. ilişikli. maraqlı. münasibətli. 1. eşqli.  
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əlaqəli  ələqəli. ilişgin. qatnaşlı. aralı. yerli. tutarlı. tutumlu. 

dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. 

iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. 

bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. 

tutşunuşlu. munasibətli.  

əlaqır  əli ağır: qanı ağır: yavaş. kavaş. yararsız. apaç. apaş. 

şələm şorba. gədə. başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. 

ərincək. əringən. damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. 

havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. 

əğincək. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. açıla. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qaltaban. çaldaban. 

süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 

gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş. 

əlal  əlaldı. əlaltı əlasdı. qolmac. qılmac. dəsdrəs.  

əlaləm  el gün. başqaları. hərkəs.  
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əlaltı  1. altlıq. yazarkən əlin altına qoyulan qalın kağaz. 1. 

sütrə. südrə. uşaq. qulluqçu. xitmətçi.  

əlaltı  1.altlıq. gizlicə. atlıq. 1.əlal. əlaldı. əlasdı. qolmac. 

qılmac. dəsdrəs. 1. yaxın. qolay. səhl. 1. qulluqçu. qolaş. 

qolaç. qolat. qolaq. ayağ. nökər. xidmətçi. 1. casut. 

casus. 1.əldə olan. əğsər. əğsir. 1.uğraq. dəstrəs. 1. 

çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. 

qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. 

çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. 

yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1. əlaldı.əlal. əlaltı 

əlasdı. qolmac. qılmac. dəsdrəs.  

- uğraqımda deyir.  

- uğraqına görə yemək pişirə bilir.  

- yarına dək, ona uğraqım olmayacaq.  

- əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: qaraqolluqçu. 

qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. çaput. padov.  

əlaltıq  əldək. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə. movcud. 

əlaltınta  əlaltında.yaxında. qolayda. hazır. movcud. dəsdrəsdə.  

əlamət  ( < iləmət). iltəm. bələk. iznək. toka.  
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əlastı  1. dəsdrəs. 1. hazir.  

əlaşıq  qolaşıq. dəsdrəs.  

əlatı  əlaltın. 1. hazır. mühəyya. 1. dəstrəs. - əlaltı nərsələr. 1. 

gizli. gizlin. astın. yaşın. yaşırın. xəfiyyən.  

əlatın  əlaltı. 1. hazır. mühəyya. 1. dəstrəs. - əlaltı nərsələr. 1. 

gizli. gizlin. astın. yaşın. yaşırın. xəfiyyən.  

əlatlamaq  əl çatmaq. ələ keçürmək. bulalmaq. yaratılmaq. 

mümkün olmaq.  

əlbaqşı  əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. ırkıl. ırqıl. falçı. 

görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. 

sehirçi. kahin.  

əlbaqşılıq  əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. bağıçılıq. bağşılıq. 

baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. 

ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. 

gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. 

sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik.  

əlbasan  çörək üzərinə yağ, ət qoyub, təndirdə pişrilən yemək. 

picza. pizza.  
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əlbez  əlbezi. yağlıq. əldəsmalı. silməcə. qolmaca. qarmaca. 

qapsaca. qabsaca. yaylıq.əllik. dəsmal.  

əlbezi  əlbez. yağlıq. yaylıq. əldəsmalı. silməcə. qolmaca. 

qarmaca. qapsaca. qabsaca.əllik. dəsmal. alqara. 

əlqərə. qolsiləc. çapıt. çavut. yağlıq. hovlə. yaylıq.əllik. 

dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. 

silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc.  

əlbəhəlim  əlbədək. əlbələk. tələsik. çalpaçaq. 

əlbəhövül  alaverə. tərtələsik. əcələ ilə.  

əlbəq əlbək. çox.  

əlbələq  əlbədək. əlbəhəlim. tələsik. çalpaçaq. 

əlbələşiq  əlləşik. yaylıq.əllik. dəsmal.  

əlbələşmək  əlbədəşmək. əlbələşmək. çalbalaşmaq. çabalaşmaq 

dalaşıqmaq. tələsikmək. çalpaçaqlaşmaq. 

əlbəttə əlbəddə. arı. arıncasına. quşqusuz. sözsüz. bildəli. 

bilqəli. ərinə. yanu. yamu. - əlbəddə ki. yanu yamu. hər 

necə olursa olsun. - yamu yanu yemlisən. verməlisən yanu 

yamu.  

əlbəyaqa  əl bə yaxa. - əl bə yaxa olmaq: qadalaşmaq. badalaşmaq. 
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əlbəyaqalaşma  əlbəyaxalaşma.yaxalaşma. dalaş. talaş. dalqaş. dal ba 

dallaşma. burqaşma. boğuşma. qapışma. ısırışma. 

savaşma. savqaşma. qovqalaşma. qavqalaşma. 

çəkişmə. çəkişbəkişmə. 

əlbəyaqalaşmaq əlbəyaxalaşmaq.yaxalaşmaq. talaşmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. dal ba dal olmaq. burqaşmaq. boğuşmaq. 

qapışmaq. ısırışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. 

qovqalaşmaq. qavqalaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək. 

əlbiçimli  əl biçimli. - kişi özü özün qaşımağ üçün, uzun saplı, 

başında əl biçimli parçası olan arac: qaşağı.  

əlbir  əlbirliyi. 1. elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun yapılan 

işbirliyi, yumuşbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma. 

təaavün 1. kooperatif. 

- əl bir olub altın basıb. 

əlbirliyi  əlbir. 1. elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun yapılan 

işbirliyi, yumuşbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma. 

təaavün 1. kooperat.  

- əlbirliyi yapmaq: əl ələ vermək.  

- əlbirliyi, eləlbirliyi ilə nərsəni yerindən endirmək, yerə 

vurmaq: alaşağı edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əlborcu  ələnti. əğrəti.  

- əlborcu, ödün vermək: əğrəti vermək. 

əlcə  əldək. bir parça. kiçik.  

əlcəq  əlcək. əlcik. əllik. qoltaq. - bir barmaqlı əlcək: qolçaq. 

əlcəq əlcək. 1. əllik. əliklik. əldivən. əllək. biyalay. pələy. qolluq. 

qolqab. qoltaq. əltək. əldivan. əldüvan. - qol qab: əldivan. 

1. tutacaq. 1. dəstə. 1. çıqrıq (: çarx) qolu. 1. dibək 

toxmağı.  

əlcəqçi əlcəkçi. əlləkçi. əldüvançı. əldivənçi.  

əlciq  əlcik. 1. əl kifi, çantası. 1. əlcə kiçik tobra, torba. 

torbacıq. çantıq. 1. sandıc. kiçik sandıq. sandıqça. 

1.əlcək. əllik. 1.kiçik əl. 

əlçatar  əlyetər. əlverər. dəstrəs.  

əlçi  elçi.  

əlçim  ölçim. çap. qapız. qataq. qadaq. qota. gödük. gövüt. 

ölçək. kilvan. kil. peymanə.  

əlçin  avuc tutamı. bir dəsdə.  

əldivən əldivən. ( < əltüqən. < tüğməkəyub) (əlduvar?). əliklik. əl 

bağı. qol qab. qolluq. qolqab. qoltaq. əltək. əlcək. qolqab. 

əl sarıqı.  
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əldüvan əldüvan. əldivən. əllək. əlcək.  

ələ  - ələ keçirmək: qeyd olmaq. tutağlaşmaq.  

ələçapıq  saçol (< saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul 

qol). saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. 

qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

ələf  < alaq. alıq. alağ. alağ aluğ. zəhərli, ağılı od. yararsız 

bitgilər.  

ələf  alağ. yulaf. ot.  

ələq  - böyük ələk: çığıldıq. şingir.  

ələq  ələk. gözələk. qəlbir. qabaran.  

- iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. 

qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, 

yekə ələk.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. 

dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  
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- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.  

- incə ələk: yaşmak kimi incə turlu ələk. narıngöz.  

- ələk gözündən keçən dənələr: qəlbir altı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tör töküntü. (# 

qalıntı).  

- iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. 

qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, 

yekə ələk.  

- taxılı yelləyib, savurub seçməyə, ayıqlamağa yarar böyük 

ələk, arac: ovsar. əvsər. övsər. savsar. sovsar. əsgü (< 

əsmək).  

- iri göz ələk: abaltıq. abaltay. 

- iri gözlü ələk: apara. abara.  

- pambıq qozası arıtlamaqda işlənilən böyük ələk: çırçır. 

çalxağı. çalxar.qoşqunara. 

- ələyəndə, ələkdə qalan iri dənələr: irinti.  

- ələk vələk, dəlik deşik olmaq: qəlbirə dönmək.  

- ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan 
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dənələr: qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.).  

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 

ələq ələk. {ilək. əliğ. ələği. əliğisi. ərüğü. əlqək. ( < əlləmək) 

}.1.böyük ələk əsgü. 1.ələcək. - ələkdən keçirmək: ələçək. 

incədən incəyə aramaq. 1. yün əğirmə aracı. kirman. 

varğal. qəlbir. 1. sağrac. 1. təsfiyə. 1. sumaxbalan. 

süzgü. süzdəç. süzək. təpir. qalbur. qalaq. 1. ilgisi olan. 

bağı olan. 1. ələvul. qəlbir.  

- ələk ağac: ələk qasnağı.  

- qıbıt ələk: tarı ələk: qəlbir.  

- ələk çələk qalmaq: əli əlinə yapışmaq. əli üzündə qalmaq. 

çaşmaq. çaşıb keh ( < genğ) alcıranq qalmaq.  

ələqçi  ələkçi. qaraçı. 1.çingənə. 1.yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. qırıltıcı. şamataçı. 1. ilişdirən. tənqidçi.  

ələqçi ələkçi. çingənə qarısı: açıq saçıq qadın.  

ələqçilik  ələkçilik. qaraçılıq. 1.çingənəlik. 1.yayqaraçılıq. 

haybıdırıqçılıq. hayküyçülük. şamataçılıq.  

ələqçiliq  ələkçilik. qara çalış. qaraçılıq. boşuna suçatış. 

atmaçılıq. iftiraçılıq. töhmətçilik. müftəriçilik.  
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ələqə  əlaqə. 1. ilişik. münasibət. maraq. 1. eşq. 1. ara. bağ. 

munasibət.  

ələqə  ələgə. alağa. ilgi. ilişgi. aşırım. irtibat.  

ələqələn  ələgələn. qabagələn. yumşaqca. uysalca.  

ələqəli  əlaqəli. 1. ilişikli. maraqlı. münasibətli. 1. eşqli.  

ələqəli  əlaqəli. ilişgin. qatnaşlı. aralı. yerli. tutarlı. tutumlu. 

dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. 

iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. 

bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. 

tutşunuşlu. munasibətli.  

ələqəsiz  ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. qatnaşsız. arasız. yersiz. bağsız. bağımsız. 

tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut olmayan. 

nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. 

tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz sözləri 

sormayın.  

ələqəsizlik  ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. qatnaşsızlıq. ölçüsüzlükarasızlıq. 

yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. 

tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. 
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qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. 

nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

ələqi  ələki. 1.anayi > ənayi (< anlamaq). düşəri. başqalarının 

törənin, adətin saymayıb, öz bildiyin görmək, qılmaq. - 

anayı biçimə soxulmuşdur. 1.boş. boşuna. 1. bilə bilə. 

istiyərək. qəsdən. əmdən. tutumlı. 1.biləsiyə. bilərək. bilə 

bilə. istiyərək. qəsdən. 1.doğru olmayan. boşuna. 

uydurma. yapma. yapmacıq. qondarı. qondarma. cə'li. 

qullabi. saxda. 1.yava. hava. həvərə. hevərə. avara. 

qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. 

aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. gop. gopuç. axır. çanax. 

hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. 

faydasız. 1. özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş. qaba 

qavşaq. - qaba qavşaq bir işdir: əsərdir. 

ələqimsağma  ələğimsağma. ılığımsağma. eleğimsağma. yalğım. alğım. 

göyqurşağı.  

ələqimsaqma ələğim sağma. göy qurşağı. gün ışığının bulutlu çisli 

havadan keçib boyalı saçması.  
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ələqir  ələgir. alakir. alaqır. 1. bulaşıq. batıq. kifir. kəsif. 1. hər 

nəyə qıp (qulp) qoyan. fizul. 

ələqirlik  ələgirlik. alakirlik. alaqırlıq. 1. bulaşıqlıq. batıqlıq. kifirlik. 

kəsafət. 1. hər nəyə qıp (qulp) qoyan. fizulluq. 

ələqləmək  ələkləmək. ələmək. 1.alt üst edmək. 1. ələkdən keçirmək. 

qəlbirləmək. çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq. 1. seçib 

ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. 

tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf 

edmək. 1. saylamaq. saymaq. 1. yarışdan, işdən yana 

qoymaq. dışlamaq. ixrac edmək. 1. təmizləmək. 

arıtlamaq. paksazlıq edmək. 1. çox gəzmək, dolanmaq. 

1. ilişdirmək. tənqidləmək. 1.ələmək. qəlbirləmək. 

çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq. 

ələqlənmək ələklənmək. əlqəlmək. ələnmək. savurnmaq. əsmək. 

yellənmək. yelə vermək.  

ələlə  əl ələ. müttəhid. ittifaq. bərabər. həmahəng.  

ələləq  ələlək. alaylıq. ələ salınmışlıq, sarınmışlıq. qaragözlük. 

məsqərə. məsqərəlik. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük. - 

elə, hamıya ələlək olduğ.  
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ələləqləmək  ələləkləmək. alaylamaq. ələ sarmaq, salmaq. alçatmaq. 

korlatmaq. təhqirləmək.  

ələm  - ələm taslanmaq: çaşmaq. quruyub qalmaq. qaqıldanmaq. 

qapıldanmaq. özün itirmək. alas qopasa düşmək.  

- ələm şəngə: ələm çanğa: hayküy. 

ələmə  1. ələnmiş. ələkdən keçirilmiş. - ələmə un. 1. seçilmiş. iri 

xırdası, iyi kötüsü alınmış nərsə. - ələmə kömür. - ələmə 

yemiş. 1. arıtlama. paksazi.  

ələmə  ələnmiş. seçilmiş. - ələmə buğda.  

- üzərinə kül savırma, ələmə: əzmə. əzikləmə. düşürmə. 

yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. 

yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. 

qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. izlal. zəlil 

edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

ələmək  1. seçmək. 1. ələkləmək. incədən incəyə aramaq. - incə 

ələmək: dibinə darı əkmək. 1. arassalamaq. təmizləmək. 

- incə əliyib, sıx toxumaq: çox incələmək. dibinə gedmək. 

hər nəyə çöb qoymaq.  

ələmək  ələklmək. 1. qəlbirləmək. çalxamaq.1. ələkdən keçirmək. 

qəlbirləmək. çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq. 1. seçib 

ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. 
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tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf 

edmək. 1. saylamaq. saymaq. 1. yarışdan, işdən yana 

qoymaq. dışlamaq. ixrac edmək. 1. təmizləmək. 

arıtlamaq. paksazlıq edmək. 1. çox gəzmək, dolanmaq. 

1. ilişdirmək. tənqidləmək.  

ələməqə ələməgə. cəhrə. dolab. çarx. iplik əğirmək, sarmaq aracı. 

dayaqlanmış bir oxun çevrəsinə ağıllanmış neçə çubuğu 

olan doğalaq.  

ələni  ələnqi. yalın. çıplaq. yalaz. yalav.  

ələnim  qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.). ələnibdə, ələk 

gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan dənələr.  

ələnq ələnğ. anğıl. enli. ənli. açıq. açıla. - ələng yazı: düz ova.  

ələnqu  ələngi: ələ taxılan.  

ələnmək  əlqəlmək. ələklənmək.  

ələnmək  tökülmək. düşümək. düşürülmək. seçilməmək. 

çıxmamaq.  

ələnmiş  ələmə. ələkdən keçirilmiş. - ələmə un.  

ələnmiş  ələmə. seçilmiş. eliminə(latin). ayrılmış. - ələmə buğda. 

ələnti  1. əğrəti. yerli olmayaraq bir yerdə qalmaq. - əğrəti 

oturmaq. 1. ələkdən keçirilmiş. seçilti. seçilmiş. seçlit.  
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ələnti  1.seçim. bəğənik. mümtaz. 1.seçilmiş. bəğənilmiş. 1. 

qazırat. atılat. aşqal. dışatım. 1. mütənasib. 1.çalxantı. 

1.əlborcu. əğrəti. 1. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. 1.sızma. 1. damcı. 1.keçici. 

ələhesab. 1.müvəqqəti olaraq. 

- ələnti olaraq: iğrətidən. əğrətidən. ötgərik. müvəqqətidən. 

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 

ələrən  ( < əli ərən: əli yetərli). başaran.  

ələsalma  ələsarma. 1.ələsarma. alay.1.ərnəc. ərnək. əğcək. 

əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 

məsqərə. təməsxür. rişqand. irişgən. ərişgən. 1.rişqand. 

irişgən. ərişgən. ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. alalıq. 

alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. 

təməsxür. 1.ələsalma. alay. 

ələsalmaq  ələsarmaq. alaysamaq. alaylamaq. qaşlarmaq. 

qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. məsqərələmək. - 

qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən. - qaştarmadan 

qaçının.  
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ələsarma  ələsalma. 1.ərnəc. ərnək. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. 

oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür. 

rişqand. irişgən. ərişgən. 1.rişqand. irişgən. ərişgən. 

ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. 

örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür. 

ələsarmaq  ələsalmaq. alaylamaq. alaysamaq. qaşlarmaq. 

qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. məsqərələmək. - 

qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən. - qaştarmadan 

qaçının.  

ələsəriq  ələsərik. əlsərik. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. 

gülməli. məsxərə. məsqərə.  

ələsərimək  dolab çevirmək. fırıldaq çevirmək.  

ələtəq  ələtək. - ələtək olmaq: ələtəklənmək. kimsənin əlinə ətəyinə 

sarılmaq, düşmək. yalvar yaxarmaq.  

ələtəqlənmək  ələtəklənmək.ələtək olmaq. kimsənin əlinə ətəyinə 

sarılmaq, düşmək. yalvar yaxarmaq.  

ələveri  yanqılıc uzanmış. ləm vermiş. yan vermiş. 

ələvul  qəlbir. ələk.  

ələyaq  - ələyağı odlu diri: qonuşqan. çalışqan. güctax. güstax. 

qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. çalağan. qıllı.  
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- ələyağın dağıtmaq, itirmək: alaverə düşmək. tərtələsmək. 

dalaşınmaq. dolaşınmaq. əcəliyə düşmək.  

- ələyağın dağıtmaq, itirtmək: alaverə salmaq. 

tərtələsdirtmək. dalaşdırmaq. dolaşdırmaq. əcəlyə salmaq.  

ələyaqlı  əlinə ayağına çabuk, çapıq. coşda.  

ələyaqsız  1.alıq. 1.bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. çolaq. çolqa. 

çolab. çolpa. yatımsız. işbilməz. naşı. 1.başarıqsız. 

bəcəriksiz. iş yapamayan. 

ələyaqsızlıq  alıqlıq. 

ələyib  əğirib. açıb. - incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: titizlik 

göztərmək. arından arıya incələyib qoşmaq.  

əlhaylamaq  köməyə çağırmaq. kömək istəmək.  

əli tənəli əli dənəli. əli dəngəli. bax > dəngə (1).  

əli  qarış. ön. alı. qabaq.  

əliaçıq  ağı. ağa. comət. əlibol.  

əliaçıq əli açıq. açıqəl. berimli. tarqan. comərt.  

əlialtda  - birin yoxlayıb, əli altda saxlayıb, yanlışlığına yol açmasını 

önləyən: kimsə. iyi asdar, üzü saxlar.  

əlibol  əlitox. əlidolu. 1.qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. dincəş. dolqun. dolu. 
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doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. 

kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. 

yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh. 1.ağa. əliaçıq. əlaçıq. comərd. 

covmərt. 

əliboş  yoxsul. yüngül. əlikor. əlikov. əli açıq.  

əliböqründə  əliböğründə.əğri vurulmuş haça, dəsdək.  

əliçabıq  əli sulu: əli bol. əli, işi yararlı, çabuq, başaracaqlı. 

əliçor  əlçor. əliçorlu. əlsiz. iş yapammayan. əlindən bir iş 

gəlməyən. bacarıqsız.  

əliəqimli əli əğimli. əli əğintili. əli əkimli. usda. əli tutarlı. əli verişli. 

əli bərəkətli. əlindən iş gələn. yetənəkli.  

əliq  əlik keçisi. əlik keçi. alıq. 1. geyik. ceylan. dağ keçisi. 

qaraca. 1. alıq. qaldıraç. 1. əl altı işlədilən arac, nərsə. 1. 

çırağ. şagird. kömək. - tükanda dörd əliyim var. 1. əl. - onğ 

əlik: saq əl. saq əlik. - sol əlik. 1. əllik. qoluq. borc. iğrəti. 1. 

oxa. kəfil. zamin. - o mənə əlik tutdu: zamin, kəfil oldu. - əlik 

tutunca od tut: zəmanət oddan pis yandırar. - əlik tatanın əli 

qopar, od tutanın əli yanar. - əlikin kimdi.  
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əliq  əlik. əl. - əliqinə: əlinə. - əlikidə: əlində.  

əliqanlı  ölüt. qıyan. qatil. cani.  

əliqişmək əlikişmək. yığışmaq. sığışmaq.  

əliqləmək  əlikləmək. ələ gətürmək.  

əliqləmək əlikləmək. 1. bax > alıqlamaq. ( < > əkmək əkilləmə. ). 1. 

alay edmək. ələ salmaq.  

əliqli əlikli. < > əkilli. əkili. bəsili. bacarıqlı.  

əliqliq  əliklik. 1. əldivən. əlcək. 1. əlli. əli olan.  

əliqmək əlikmək. bax > əkilmək.  

əliqor  əlikor. əlikov. əliboş. əli açıq. yoxsul. 

əliqov  əlikov.(kov: kav: boş). əlikor. əliboş. əli açıq. yoxsul. 

əliqoynunda  sıxıntılı. sıxılqan. utanqaç. düşüncəli.  

əliqsiz  əliksiz.dəliksiz. kəsintsiz. aralıqsız. arasız. fasiləsiz.  

əliqyolağı əlikyolağı. keçi yolu. cığr.  

əlil  alıq. al < > əl.  

əlincə  < alınca. sevimli. gözəl. dilmə. diləm. istəkli.  

əlinə  - əkməyin əlinə almaq: geçimini sağlayacaq duruma gəlmək.  

əlintə  əlində. - buyruqu, hökmü əlində olan: buyruqlu. özərk. 

muxtar. muxdar. fərmanlı. 

- əlində ki ilən yetinən: yetingən. toxul. qanıq. qanıqlı. 
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tutumlu. gözü tox. razi. qənaətkar. 

- təkəlində: çəkəlində.inhisarinda.  

- qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının 

dilində. 

əlintən  əlindən. - əlindən gələni edmək: iyi edmək. yaxcı edmək. 

əcəb edmək. 

əlirmək  oysalanmaq. oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. 

oysanmaq. sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. 

gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. 

bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, rö'yalarda, 

ovhalarmda, vəhmlərdə dolaşmaq, gəzinmək. 

xiyallanmaq. zənn edmək.  

əlirt əlird. qəzildən toxunmuş heyvan üsdə salmalı iki gözlü 

torbaya oxşar ayqıt.  

əlitoq  əlitox. əlidolu. əlibol. bay. bəy. baysar. bəyik. bəygil. 

bayqıl. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < 

qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. dolu. 

doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. 

kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. 
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yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh. 

əlitolu  əlidolu. əlitox. bay. bəy. baysar. bəyik. bəygil. bayqıl. 

qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). 

kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 

əliyoqa əliyoxa. yoksul.  

əliyüngül  çapuqəl.  

əlqatlamaq  əlqadlamaq.əlqazalamaq. əlqazlamaq. alqazlamaq. əlinə 

gələni, raslananı çalıb qoparmaq.  

əlqazalamaq  əlqazlamaq. əlqadlamaq. alqazlamaq. əlinə gələni, 

raslananı çalıb qoparmaq.  

əlqazlamaq  əlqazalamaq. əlqadlamaq. alqazlamaq. əlinə gələni, 

raslananı çalıb qoparmaq.  

əlqenmək  ələklənmək.  

əlqəq əlgək. gələk. ələ geçən ağman düşən. fürsət.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əlqəlmək  ələklənmək. ələnmək.  

əlqəmək əlgəmək. ( < əkləmək. əğləmək). ilgəmək. bir nərsəni 

başqa bir nərsəyə artırmaq. keçirmək.  

əlqən  əlkən. < alğın. {alığınmaq. alınıb, qapılıb, bilməmək nə 

demək}. 1. dili tutulmaq. saqav. tutula. tutu. dili tutuq. tutu. 

dutu. tutuq. tutula. pəpə. yəpsəm. əpsəm. əbsəm. gənğ. 

güng. lal. tutmaz. - dilim əlkən gəlir alqışın deməyə. - dili 

əlkən: tətə. pəpə. kəkə. tutla. dili tutulub yarım yarım 

söyləmək. 1. ləgən. əl suyu tökməyə yarar qab.  

əlqən əlkən. əlkin. ( < aldağan. alıtqan). 1. yalan. boş. kövəş. 

qondarma. dərdə dəğməz. 1. yalançı. yanqaq. 1. saqav. 

saqğav. kəkəç. düdük. 1. boydaq. subay. tək. yalnız.  

əlqər  əlgər. əlqar. ( < ələ qaramaq). alqar. ələ baxan. təməkin. 

tamahkar.  

əlqərə  alqara.1. qolsiləc. əlbezi. çapıt. çavut. yağlıq. hovlə. 

yaylıq.əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. 

silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən 

bez. əlsiləc. 1. tutacaq. tutac. qab dəsmalı.  

əlqərmək  əlgərmək. ələ gətirmək.  

əlqərmək əlgərmək. ələ gətirmək.  
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əlqəşmək  əlgəşmək ələkləşmək.  

əlqətmək  əlgətmək ələtmək.  

əlqifi  əlkifi. qapırcaq.  

əlqin əlkin. bax > əlkən.  

əlqol  sayqı olaraq, kimsənin, nərsənin önündə əllərin, qolların 

qavuşturuq durumda durmaq.  

əllə  < > alla. nənni. lay lay. {cocoq dilinidə, anlayışsız danışıq. 

səsi səsə uydurmaq. lal kimi danışmaq. yəpsəm yupsum 

söyləmək. alğın (dəli. vurqun. halu) kimi qonuşmaq}.  

əlləq əllək. əlcək. əldivən. əldüvan.  

əlləqçi əlləkçi. əlcəkçi. əldüvançı. əldivənçi.  

əlləm  - əlləm qəlləm edmək: çeşitli kurnazlılar, dolanbaclar 

yapmaq.  

- əlləm qəlləm: işlərində baş çıxarılmaz kimsə. 

əlləm  uzaq. çox. xeylək. key. aras. alıs. əlləm bahadır: çox 

bahadır. əlləmdən kim olduğu bəllidi. uzaqdan. əlləm qalırıq 

hələ: xeylək qalırıq hələ. əlləm şaha gedmiş: çox uzaq yola 

gedmiş.  

əlləmə  (əl ilə, bir bir) seçilmiş. seçmə. birər birər ayrılmış. 

azdırma. qurda. qurca. qarışdırma. təhrik.  
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əlləmə  1. əllə seçib ayırma, ayıqlama. 1. seçilmiş. 1. seçilmiş iri 

odun kömürü. 1. taza əncir. 1. örsələmə. toxunma. 

zədələmə. 1. yoxlama. tutma. toxunma. yetgiləmə. 1. 

qarışma. girmə. əl atma. ilişdirmə. soxulma. dəxalət 

edmə. mudaxilə edmə. 1. pozma. qarışdırma. qatma. 

bulama. bulatma.  

- döşün məməsin oxşama, oynatma, əlləmə: göğüsləmə. 

döşləmə. 

əlləmək  1. qollamaq > kullamaq. qaramaq. qoldamaq. 1. gizləmək. 

1. qovmaq. 1. əl toxundurmaq. əl vurmaq. əl atmaq. 

girişmək. dəxalət edmək. müdaxilə edmək. 1. əl ilə 

tutmaq. 1. əldə qarışdırmaq. 1. əl ilə yoxlamaq. 1. 

örsələmək. övsələmək. əvsələmək. 1. əl qarışdırmaq. 

girişmək. müdaxilə edmək. 1. itmək. qoğmaq. rədd 

edmək. dəf edmək. 1. işarə edmək. 1. qarışdırmaq. 

qurdalamaq. qurcalamaq.  

əlləmək  oxşamaq. oynatmaq. - döşün məməsin, əlləmək 

göğüsləmək. döşləmək.  

- güvə əlləmək: güvə qoyub, dəlik deşik edmək. 
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əllənmək  1. əl ilə toxunulmaq. əl vurulmaq. 1. əl ilə tutunmaq. 1. 

əldə qarışdırılmaq. 1. əl ilə yoxlanmaq. 1. örsələnmək. 

övsələnmək. əvsələnmək. 1. əl qarışdırılmaq. girişinmək. 

müdaxilə edinmək. 1. itinmək. qoğulmaq. rədd edilmək. 

dəf edilmək. 1. işarə edinmək.  

əllənmək  həllənmək. özünü oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq. 

ərkünmək. ərköyüllük edmək.  

əllənməmiş  çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. işlənməmiş. - çiğ yağ.  

əlləşən  çalışan. sə'y edən.  

əlləşiq  əlləşik.1.əlbələşik. yaylıq.əllik. dəsmal. 1. uğraşıq. 

aylanış. əğləniş. işgüc. görəv. məşquliyyət. 1. əl sürmə. 

barmaqlama. qurddalama. 1. əlləşmə. dalaş. talaş. çalaş. 

çalış. çalışma. qoşuş. sə'y.  

əlləşin !  > əyləşin. olduğuyla quraşıb oturmaq. keçinmək.  

əlləşmə  1.əlləşik. dalaş. talaş. çalaş. çalış. çalışma. qoşuş. sə'y. 

1. dalaşma. savaşma. çaqqışma.  

əlləşmək  1. birbirinə əl verib sağollaşmaq, səlamalaşmaq.1. 

bazarlıqda alverçilər, birbiri əlllərin tutaraq, anlaşmağa 

çalışmaq. 1. birbirylə əl şuxluğu edib itələşmək. 1. əl 

gücü yarışında, birbirinin əlin tutubən, öbürü basmağa 
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çalışmaq, tutuşmaq. 1. əl bə yaxa olmaq. 

dalaşmaq.savaşmaq. 1.dalaşmaq. talaşmaq. çalaşmaq. 

çalışmaq. çalqışmaq. qoşuşmaq. sə'y edmək.  

əlləşmək  1. əl şakası edmək. əl ilə itişib şakalaşmaq. 1. 

savaşmaq. döqüşmək. 1. çalışmaq. gücün dənəmək. 1. 

quddalanmaq. kurəşirgə. eşələmək. 1. əl ələ sürtmək. əl 

tutuşmaq. el ələ vermək. yaraşmaq. barışmaq. birbirinə 

yardımçı köməkçi olmaq. oturuşmaq. ötürüşmək.  

əlləştirmək  1. barışdırmaq. 1. iki kişini əl verdirmək. qız ilə oğlanın. 

iki savaşanın. iki alverçinin əllərini biribirinin üstünə ya 

içinə qoydurmaq.  

əlli  1. əli olan. əlikliq. 1. əlkin. əllik. ( < əl: bir əldə olan barmaq 

sayı). 1. qollu. qulplu. - əlli qazan. - əlli şamdan. 1. söz 

başına gəlib. onun anlamın itildər. əlli bezar: lap bıqmaq. 

əlli kərə: çoxlu dəfə. əlli sevdalı: başında sansız dilək 

gəzdirən.  

- əllinçi: əllinci.  

- əllişər: əllişər. 

əlli  saplı. qılplı. qulplu. qollu. tutcaqlı. tutacaqlı. dəsdəli. - it 

əlli: ayaqları dışarı dönük olan.  
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əllialtı  sillə. çəkə. çək. çapalaq > şapalaq. şamar. 

əllibaşı  əllilik qurupun başı.  

əlliq  əllik. 1. ələ bağlı, dərək, mərbut olan nərsə. 1. əlcək. 

əlcik. 1.əlcik. əlcək. əllik. 1. qabsaca qapsaca. silməcə. 

dəsmal. 1. yağlıq. yaylıq. əlbezi. əlbez. əldəsmalı. 1. 

cibbezi. cibbez. 1. bulaşlıq. bulaşıq bezi. çirlklik.  

- əllik yağ, kirem: əlyağı. 

əlliq əllik. 1. əlcək. 1. əlik. qoluq. borc. iğrəti. 1. əlli.  

əlliliq əllilik. əlli yaşında olan.  

əllisəqqiz  əllisəggiz.daşnaq. daşdaq. götvərən. götlək. göt. götüş. 

götoş. düğmə. oğrəş. əşgil. beş. ibnə. məfu'l. 

hemoseksüel. 

əllisəqqizlik  əllisəggizlik. beşlik. götləklik. götlük. götvərənlik. 

oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. ibnəlik. 

məfu'lluq. hemoseksüellik.  

əllişər  əlli əlli paylaştırma, bölmə şəkli.  

əlmas  - qaşıqçı əlması: adlım bir daş.  

əlmək  almaq.  

əlov  alav. yalın.  

əlov  alov. yalım. yalam. yalaz. alaz. yalav.  
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əlovlamaq  əlovlanmaq. parlatmaq. - yalratmaq. yalrıtmaq. 

yolratmaq. yolrıtmaq.  

əlpəmək  çəngəmək. ilişdirib götürmək. iyələnmək. daşımaq.  

əlsəriq  əlsərik. ələsərik. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. 

gülməli. məsxərə. məsqərə.  

əlsiləc  alqara. əlqərə. qolsiləc. silməkdə, təmizləməkdə işlənən 

bez. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. 

silən. çapıt. çavut. əlbezi. yağlıq. hovlə. yaylıq.əllik. 

dəsmal.  

əlsiz  1. aciz. yorqun. yataq. yadağ. arqın. 1. əlsiz ayağsız. 

tölük. bacarıqsız. tələsik. əldən. acilən. 1. qolaq. çolaq. 

qolsuz. 

- əlsiz ayağsız: əlsiz. tölük. bacarıqsız.  

əlsiz  aciz. sökük. yarıq. engin. gücsüz. zəif. əlqısa ( < əli 

qıssa). qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. - əlsiz ayaqsız: sökük. yarıq. 

yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. 

aciz. pəst < pəsələn. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. zəbun. 

yaravsız. yağdaysız. 

əlsizləmək  qonıqmaq. qalmaq. acizləmək.  

əlsizləşmək  zayıflamaq. azqınlaşmaq.  
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əlsu  dəsdəmaz. vizu'. - əlsulu: dəsdəmazlı. - əlsusuz: 

dəsdəmazsız. - əlsuya yetirmək: 1. dəsdəmaz almaq: 1. ayağ 

yoluna gedmək. 

əlsu  əlsuyu. yasar. dəsdəmaz. vizu. - əlsuyu almaq: 

əlsulanmaq dəsdəmaz almaq. - kiçik əlsu: işəmək. - böyük 

əlsu.  

əlsuqan  yasqan. abdəstxana. vizuxanə.  

əlsuqar  yasqar. yasarmağ ibriqi.  

əlsulamaq  dəsdəmaz, vizu' almaq. 

əlsulanmaq  əlsuyu almaq. əlsu almaq. yasarmaq. dəsdəmaz almaq.  

əlsuluq  dəstşuyi. müstərah. tuvalet.  

əlsusuz  yasarsız. vizusuz. dəsdəmazsız.  

əlsuyu  əlsu. yasar. dəsdəmaz. vizu. - əlsuyu almaq: əlsulanmaq. 

yasarmaq. dəsdəmaz almaq. - kiçik əlsu: işəmək. - böyük 

əlsu.  

əltama  əldama. ( < ələ alma. əldə edmə). tutma. yaxalama.  

əltetiş  əldediş. əldəliş. əldə edmə. çıxarma. çıxarış. qazanma. 

qazanış. istixrac edmə.  
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əltetişlər  əldedişlər. işləyən. əldəlişlər. işləyən. əldə edinmişlər. 

işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  

əltə  əldə. 1.(toplam, çarpmada: cəm zərbdə). qalan. qalır. baqi. 

1.əlaltı. 

- əldə duran: (- çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə 

duran: qalan. - onda doqquzun çıxsan, qalan bir olur).  

- əldə edmə: əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. 

alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 

əltə əldə. (sayıda, hesabda cəmdə). zəxirə. mandə. - igirmi 

doqquzla igirmi biri cəmliyək: doqquzla bir elər: on. sıfırı 

yazarıq, bir əldə. iki ilə iki elər: dörd, əldə olanla elər: beş. 

əltəçi  əldəçi. malik. yiyə. ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə 

olan.  

əltəq  əldək. 1.əlaltıq. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə. 

movcud. 1.əlcə bir parça. kiçik. 1.yədək. sakınıq. 

sakınım. sakınılıq. gerilik. zəxirə. ehtiyat. 

əltəq əltək. qolluq. qolqab. qoltaq. əlcək. əldivan.  
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əltəqi  əldəki. əldək. əlaltıq. əl altında, hazır olan nərsə. 

movcud. 

əltəliş  əldəliş. əldediş. əldə edmə. çıxarma. çıxarış. qazanma. 

qazanış. istixrac edmə.  

əltəlişlər  əldəlişlər. işləyən. əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. 

işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. 

tapışlar. tapıntılar. istixracat.  

əltəmə  əldəmə. əldə edmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. 

alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. 

qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz. 

əltəmək  əldəmək. əldə edmək. 1. qazanmaq. 1. çıxarmaq. istixrac 

edmək.  

əltəmiri  əldəmiri. murç. qurc. qurç. sivri uclu, çəlik qələm.  

əltən  əldən. arasız. aracısız. ara vermədən. çapacaq. həmən.  

- əldən düşmüş: işdən düşmüş: işdən çıxmış. qocalmış. 

qaqlaq.  

əldən qoymaq: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. yel 

çıxartmaq. qırağın, yanın çəkmək.  

- bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. (bəğni: 

çaxır). (kəkrəmək: kehəlmək).  

- əldən qoymaq: qabara atmaq. qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. 
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pısıtmaq. osturmaq.  

- əldən düşmək: işdən çıxmaq. yarmazlamaq. qaqnıldamaq. 

qanğıldamaq. 

əltən əldən. 1. əlsiz. sırasız. nobətsiz. 1. tələsik. acilən. 1. 

əldən düşmə. ələ düşmə. düşmə. okazyon (latin). - bu 

arabanı əldən aldım. 1. hərrac bazarı. 1. dəllalsız, satıcının 

özündən alınan nərsə.  

- əldən düşmək: uşanmaq. oğulmaq. yorulmaq. hissidən 

hərəkətdən düşmək. alızlamaq. acizləmək.  

- əldən vermək: itirmək. itqurmaq.  

əltəsmalı  əldəsmalı. yağlıq. yaylıq. əlbezi. silməcə. qolmaca. 

qarmaca. qapsaca. qabsaca.əllik. dəsmal.  

əltiri əldiri. oğlaq dəris. əlri.  

əltivənçi  əldüvançı. əlləkçi. əlcəkçi.  

əltopu  həndbol.  

əltutan  əltutucu. yardaç. yardımçı. köməkçi.  

əltutma  əlverim. əlvermə. köməklik. qoldama. qoldavlıq.  

əltutucu  əltutan. yardaç. yardımçı. köməkçi.  

əltüvançı əldüvançı. əldivənçi. əlləkçi. əlcəkçi.  

əlulaqı əlulağı. əlil ( < əl iləşən nərsə). əlçat. dəstrəs.  
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əluzun  əli uzun. saldıran. aşıran. mütəcaviz.  

əluzun  əli uzun: güclü. yetli. qudrətli.  

əlüq əlük. 1. ( < əl. almaq). alığ. qılp. yular. noxta. cilov. 1. 

əlikləmək işi. alay ədmə. məsqərə.  

- nə əlük: nə elük. nasıl. nələk. nəlük. necə. nətək. 

əlvan  ( < alvan < alavan). alvan. alacalı. rəhbərəh. ağlı qaralı. 

qartalaq. çal. - alacalı kağız. 1. alamıq. qarışıq rəngli. 1. 

açıq qızıl qırmızı boya. 1. alavan. alvan. çal. rəhbə rəh.  

əlvereşli  uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. - işə uyqun.  

əlveri  üstəri. avantaj.  

əlverim  əlvermə. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq.  

əlverir  yetər. yetişir. bəsir. kafi. 

əlverir  yetərli. yetər. kafi. - əlverir deyil. - yetərincə.  

əlveriş  əlverişli. 1. yetər. çatar. kafi. 1. asılı. faydalı. 1. yqun. 

münasib. muvafiq.  

əlverişli  1. yetərli. çatarlı. kafi. 1. asılı. faydalı. 1. uyuşuq. 

münasib. muvafiq. 1. açəməli. bəcərli. uyqun. laylı. açıq. 

qolay. alay. alımlı. yaqımlı. tutumlı. 1. alımlı. qolay. alay. 

alaylı. yaqımlı. tutumlı. 1. gəlişivli. uyqun. münasib. 

maqbul. 1. işgüzar. osqay. çalıqlı. canlı. 1. münasib. 
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asuvlu. iyi. gözəl. uyqun. tab. tablıq. iyi. yaxcı. uyqun. 

müsait.  

əlverişli  1.qolay. əməli. - ən əlverişli: ən ölçülü. ən uyqun. biçilmiş 

kaftan ( < qaptan: don). - ən uyqun, əlverişli: biçilmiş. 

1.uyqun. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimli. sanalı. 

sayalı. hesablı. müsaid. münasib. müvafiq. mutabiq. 

1.ələçapıq. qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). saçol (< 

saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). 

saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ivercin. ivergin. 

evirgən. evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı. 

1.tölək. dölək. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. yarayışlı. musaid. 

- verimli, əlverişli çağında: uyqun qoşunda, şərayitində. 

günündə.  

- qapaq yapmağa əlverişli nərsə: qapaqlıq. qabaqlıq.  

- yararlı, əlverişli iş qılmaq: iş görmək.  

əlverişsiz  1. (əl verişsiz: əlini verməz, yardım edməz). paxıl < bağıl. 

verməztin. verməyən. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən.qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. 

qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 
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qasmaçı. qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. 

gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. acgöz. 1.üstərişsiz. 

dezavantaj. 1.yetərsiz. uyarsız. yarayışsız. 1. rahatsız. 

kullanışsız. 1.az. yetərsiz. dar. qısa. qıt. - dar çağda, 

sürədə. - dar yer. 

əlverişsiz  1. çəməsiz. bəcəriksiz. uyqun olmayan. saqar. 1. tabsız. 

uyqunsuz.  

əlverişsizlik  yararsızlıq. biçəmsizlik. biçimsizlik.  

əlvermə  əlverim. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq.  

əlvermək  1. yetmək. çatmaq. kafi olmaq. - iştə birbələ mənə əlverir: 

ytəir. 1. uymaq. yqun gəlmək. münasib olmaq. muvafiq 

olmaq. - bu mənim işimə əlverməz. - onun önərisi (təklifi) 

mənə əlverməz. 1. üz vermək. olmaq. çökmək. icra 

olmaq. vaqi' olmaq. - üzüntü əlverdi. - ökünüş, peşmançılıq 

əlverdi.  

əlvermək  1.yetmək. kafi olmaq. 1. uymaq. uyqun gəlmək. münasib 

olmaq.  
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əlverməz  tapışsız. tabışsız. işlək olmayan. pıratiq olmayan. 

uyarlanmaz olan.  

əlvırmaq  allanmaq. ullanmaq. qalxmaq. atılmaq. sıçramaq. 

daşlanmaq. - o mənim üzümə alvırdı.  

əlyaqı  əlyağı.əllik yağ, kirem.  

əlyetər  əlçatar. əlverər. dəstrəs.  

əm səm  ilac. samlamaq işi.  

əm  1. im. niyyət. hədəf. 1. tətik. im. rəmz. gizli açar.  

əm  am. 1. qadının dişilik ayqıtı. 1. ilaç.  

əm  em. ən.  

- əm köp: ən çox.  

- əm gitcə: ən kiçik.  

- əm ullu ən böyük.  

əm  həm.  

əm  yəm < yam (< yamamaq). 1.arnaş. əlac. dərman. 1. 

bəxyə. - yaramın yəmin iki gün sonra açacaq.  

- tanrım sənə sundum əlim, səndən artıq (başqa) yoxdur 

əmim.  

- acı əm, im: acı əlac. 

- əmə yaramamaq: çara olmamaq.  
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əmcəq  əmcək.1.baston. boqston. yelin. pustan. > postan (fars). 

bürkük, şişik. sormuq. 1.yelinğ > elinğ (şişik). məmə. 

yelin.  

- qoyunların məmələrini, əmcəklərin üstünün şişməsiylə 

bəlirən kəsəl: qarayelin.  

əmcəq əmcək. 1. döş. kükrək. qursaq. gövüs. gəvis. - əmcək 

başı: yemik. 1. məmə.  

- əmcək ana: süt ana.  

- əmcək ata: əsgi atalıq gələnəğində cocuğu yetişdirən lələ.  

- əmcək ağrıv: göğüs ağrısı.  

- əmcək içirmək: məmə vermək.  

- əmcək qız: atalığa verilən qız cocuq.  

- əmcək oğlan: 1. süt cocuğu. 1. atalığa verilən ərkək cocuq.  

əmciq əmcik. - köpək əmciyi: köpək məməsi: qoltuq altında çıxan 

çiban.  

əmcitmək  əmitmək. yamtamaq. yamatmaq. öğrətmək.  

əmç  otçu. həkim.  

əmçi  dərman yapan kimsə. davaxanaçı.  

əmçiləmək  ( < əm). dərman. ilac edmək. əmçilik: həkimlik. döhtür.  
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əmə  əmrən. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. ərmin. ərgin. 

çatmış. yetmiş. vurqun.  

əməc  (< yamac. yapac < yamaq <> yapaq). 1. nərsənin bir nəyə 

tutunma ayqıtı. 1. tozalan. tozsoran. aspirator. əmməc.  

əməc  iş güc, əmək aracı. abzal əbzar.  

əməcə  iməcə. (1. < əməkcə. 1. < həməcə. qamıca). (məci daha 

deyilir). el içində iş birliyi. elliklə yardımlaşıb iş görmək. - 

əməcə günü.  

əməciliq  həməcilik. iməcilik. himəcilik. - iməcilikdə ortaqlaşan 

kişilərin topu, tamı: elcar. 

əməcləmək  amaclamaq. əmləşmək. nişanlamaq. nişan almaq.  

əməç  əmməç. tozalan. tozsoran.bərqi süpürgə.  

əməki əməki. əmi. ağay. əkey. bayka. əki. tağa.  

əməktar əməkdar. 1. iş görsətən. 1. ardagar. qocaman işçi. işgər. 

1. əməkli. çalışmış. qarşılığa, mükafata dəğər kiməsnə.  

əməq  əmək. 1. çalış. çalqış. dalqış. dalış. himmət. qeyrət. 

1.alıntəri. çalışma. 1.mehnət. 1.sıxıntı. məşəqqət. - əmək 

gücü: iş gücü. 1. iş. bir dəğər yaradan eyləm. işçilik. 

ustalıq. əsər. - işi ağır bir yapı. - güzgüsü işdir kişinin. 1. 

işçilik. - iş yaşamı. - iş görməmişin yeməyindən tük çıxar. - 
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işində gör, dişində.  

- əl əməyi ilə keçimini sağlamaq: əldən ağıza. 

- ələməyi: 1. çalışmanın qarşılığı. 1. əl müzdü. müzd. 

işçilik.işçilik. ücrət. 

- çox əmək çəkmək: alnından tər boşanmaq.  

- əməksiz qazanmaq, aşırmaq, çalmaq. anaköklənmək. 

müfdəxorluq edmək. - çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək: 

dirsək çürütmək. sümük sındırmaq. sinsimək. zəhmət çəkmək. 

- iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, keyfiyyəti: 

işçilik. - bunda çox işçilik var. - bu yapının işçiliyi iyi deyil. - 

işçilik baxımından. 

əməq  əmək. əmgək. imək. çalış. cəhd. sə'y. əziyət. zəhmət. 

güc aparıb, zəhmətlə görülən iş.  

əməq əmək. əmgək. 1. çalış. çalışma. sə'y. cəhd. 1. yorqunluq. 

incin. zəhmət. - əmək çəkmək: incinmək. zəhmət çəkmək. 1. 

qarşılıq. çalışma qarşılığı. müzd. mükafat. 1. bər. müzd. 

padaş. - bərli iş, bərsiz iş. 1. enqbek. əmqək. tərim. dərim. 

alın təri. zəhmət. 1. bağış. ötün. ödünc. ödək. yarlıq. 

dəğər. edər. qarşılıq. axdı. axıt. tər. tərlik. qapıs. ücrət. 

müzd. 1. əzab. incik. - əmgəksizin durqu yox, munda tamu: 

qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi. 1. qıyın.  
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- əl əməyi: aqtı. götürülən işdən olan qazanc.  

- çox əmək çəkmək: ağla qaranı seçmək.  

- əməyə, zəhmətə gəlmiyən kişi: qaba soğan. lapaçı.  

əməqcə  əməkcə. - əməkcə yardım: əl yardımı.  

əməqçi  əməkçi.marağlı. ayaqçı. dalqaçı. həvəsli. amator.  

əməqçiliq  əməkçilik. - əməkçilik, amatorluq edmək: yeni bir işdə 

naşılıqla çalışmaq. əməkləmək. iməkləmək. iməklənmək. 

əməklənmək.  

əməqən əməgən. dev. qafqas nağıllarında insanüstü varlıq.  

əməqləmək  əməkləmək. əmqəqləmək.  

əməqləmək  əməkləmək.iməkləmək. 1.dizi dizi, əlləri üsdə yerimək. 1. 

iməklənmək. əməklənmək. yeni bir işdə naşılıqla 

çalışmaq. əməkçilik, amatorluq edmək. 

əməqləmək əməkləmək. 1. iməkləmək. sürünmək. sürüklənmək. 

körpə cocuğun yeriməyə çabalaması, dəpənməsi. 1. 

çabalamaq. çalışmaq.  

əməqlənmək  əməklənmək. sıxınmaq, darılmaq. zəhmət çəkmək. 

sinsimək. çətginmək. çiqtinmək. sərtginmək. gücünmək. 

gücgünmək. tərsginmək. qıtqınmaq.  

- çox əməklənmək, zəhmət çəkmək: bel bükmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4304 

əməqli  əməkli. bayrı. bayağı. əsgi.  

əməqli  əməkli.1.çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. zəhmətli. 

1.təqaüd. baznişəstə. 1. çalış. dalış. dalqış. himmətli. 

qeyrətli.  

əməqli əməkli. incikli. çətin. zəhmətlii. - çox əməkli işdir.  

əməqsiz  əməksiz. 1.(qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. 

yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çabasız. çuvaldan. 

xəznədən. heybədən. zəhmətsiz. 1. müzdsüz. 1. işsiz. 

bekar. 1. bol yaşam, keçim. dinclik. qolaylıq. rahatlıq. 

1.durduğu yerdə. yoxdan. 

- əməksiz uşaq: ögey uşaq. 1. himmətsiz. qeyrətsiz.  

əməqsiz əməksiz. əməksizin. 1. incinsiz. zəhmətsiz. - əməksizin 

işdir. 1. ögey. - əməksizin oğlun. əməksin qızım.  

- əməksiz, zəhmətsiz bi nəyə yiyələnmək: daş atıb qolu 

yorulma.  

əməqsizin əməksizin. əməksizi. 1. incinsiz. zəhmətsiz. - əməksizin 

işdir. 1. ögey. - əməksizin oğlun. əməksin qızım.  

əməqtar  əməkdar. bayru. sınaqlı. mücərrəb.  

əməqtaş  əməkdaş. işbirçi. işaraşçı. işdəş. həmkar.  

- qulluq yoldaşı, əməkdaşı: qapı yoldaşı.  
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- əməkdaş. bir qapının qulluqçuları: qapı yoldaşı. bir işdə 

görəvlilərin hər biri.  

əməqtaş əməkdaş. arqaş. girgiş. həmkar. 1. qıltaş. 1. qoldaş. işbir. 

həmkar.  

əməqtaşlıq əməkdaşlıq. sığrış. qılşıq. köməkliş. həmkarlıq. 

köməkləşmək. işləşmək. işbirliyi yapmaq. - əməkdaşlıq 

edmək: bəsişmək. yardımlaşmaq. qılışmaq. bərkişmək. 

mökəmləşmək. 

əməl  1. iş. eyləm. 1. sadə. asat. çara. çıxış yolu. əməlsizlik: 

çarəsizlik. 1. yəsərlik: kələhbazlıq. aldavaclıq. 1. güd. 

ümüd.  

əmələ gəlmək  həngəşmək. bağlanmaq.  

əməlli  - əməlli başlı: işli başlı: teyxa. dibindən.  

əməlli  uyqulu. uyğun. piratıqə uyar.  

əməm  meşə ağacı.  

- əməm çortləvüq: meşə palamudu.  

- əməm içgən təri: tabaqlanmış dəri.  

- əməm içirmək: tabaqlamaq.  

əmən  əmər.çəkən. çəkmən. soran. - sütəmər: əmzik. əmlik. 

əmik. körpə. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4306 

əmən  əmgən. sütəmər.  

əməntə əməndə. həmişə.  

əmər  əmən. çəkən. çəkmən. soran. - sütəmər: əmzik. əmlik. 

əmik. körpə.  

əməşləmək  imləmək. nişanlamaq. - siz nəyi əməşlirsiniz. - mənim 

bunu əməşləmək istəyim yoxudu. - əməşləməz, çatanmaz !.  

əməşlənmək  əmgəklənmək: çalışıb, inciyib, zəhmət çəkib bir istəyə 

çamatmaq istəmək. əmgəklənmək.  

əmət  evət - əmət əmət: evət evət. yemət yəmət.  

əməyə qoymaq  əmgətmək. yormaq.  

əmi  amca. ağadayı. ağdayı. 

əmi 1. ağay. əkey. bayka. əki. əməki. tağa. 1. amca. ata 

qarnaş. 1. çəçə.  

əmici  istismarçı.  

əmiq  əmik. 1.yumuq. umaq. umuq. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. 

obrıq. hoprıq. öprük. təmə'. tamah. yapas. qılas. atış. 

utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 

yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. 

göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 

dalqıç. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 
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əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1.əmmə sonucu qalan iz, çürük 

büzük. 1. əmzik. məmə. 1.əmlik. əmzik. körpə. sütəmər. 

əmilən. 1.munis.1. kavamız.  

əmiq əmik. 1. məmə. - təvi əmigi. dəvə məməsi. - əmiklik əşlər: 

süt verən qadın. - əmiklik əşlər kösəkçi (köysəkçi: istəkli, 

iştahlı) olur. 1. ılıq. orta babat. - əmik ılıq. soğuduqtan sonra 

ısınıp sıcaqlığı artmayan. - əmik gün: ılıq gün.  

əmiqləmək əmikləmək. məm əmmək.  

əmiqli  əmikli. 1.yumuqlu. umuqlu. umaqlı. qaraçıq. qapısıq. 

qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. 

atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. 

qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman < 

acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. 

sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. 

həvəsli. həvəskar. 1. əmzikli. körpəli. sütəmərli. kiçik 

bəbəsi olan.  

əmiqmək  əmikmək.munis olmaq. mubaşirət, mucamiət edmək.  
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əmiqsiz  əmiksiz. aşılınmamış. alışılmamış. ünsiyyətsiz. 

yatqınsız. ğeyri munis: ğeyri mə'nus. 

əmiqtəş əmikdəş. 1. bir məmedən əmən iki cocuq. 1. əmgəş. süt 

qərdəş. bir məmədən süt içən körpələr.  

əmilən  əmik. istismar olan. 

əmilqən  əmilgən.əmilə bilən, sütlü olan nərsə. süt qabı. - əmilgən 

döş.  

əmillik  ənillik. yemillik. 1.yavaşlıq. 1.naşılıq. 

əmilmək  sıbdırılmaq. soxulmaq. içərilmək. qayırlmaq. sindirilmək.  

əmilməli  - əmilməli dadlı nərsə: soymuq. 

əmiltaş əmildaş. süt qardaş.  

əmin  1. bax > əminmə. 1. doğru. inanc.  

əmin  saq (sax). sağ. dinc. düz. sağlam. güvənilir. işəşlik. 

sənimli. - böylə əmin yer tapmaq zor.  

əminiq  əminik. əmin. əminiş. bax > əminmə.  

əminiş  əmin. əminik. bax > əminmə.  

əminlik  yəminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  
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əminmə  əmin. əminik. əminiş. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. 

qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. 

güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. içgin. içginmə. içginic. içginim. 

içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. 

inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül 

dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. 

mütməin olma. 

əminmək  əmqənmək. zəhmət çəkmək.  
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əminməz  < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz <> yapanmaz (< 

yamamaq. yapamaq). 1.onarmaz. düzəlməz. çıxırsız. 

düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. 

arnaşsız. əlacsız. 1.qeyrimümkün.  

əminsiz  döləksiz davranış. arkunsuz. döləkli. arkunlu əməliyyat.  

əminsizcə  güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əmniyyətsizcə. 

e'timadsızca.  

əmir  1. buyruci. hakim. fərmançı. 1. qırağı. sis. inğir. 1. 

atabəy. ulqan, uca ustad. 1. istək. əğik. həvəs. 1. carlık. 

buyruq. yarlıq.  

əmirçqə əmirçgə. 1. xıt xıt. quzruf. 1. gəmirdək. qıqırdaq.  

əmişmək  < yəmişmək < yamışmaq <> yapışmaq <> yapaşmaq (< 

yamamaq. yapamaq). ilişmək. yilişmək. ilinmək. yilinmək. 

pırtlaşmaq. birbirinə keçmək.  

əmişmək  dinə dinə əmmək, sormaq.  

əmiştirən  əmişdirən. əmziriçi. sütnənə. sütana.  

əmiştirmə  əmişdirmə. əmizdirmə. əmzirmə. əmdirmə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əmiştirmək  1.< yəmiştirmək < yamışdırmaq <> yapışdırmaq. 

yapaşdırmaq (< yamamaq). nərsəni nərsiyə soxdurmaq, 

girdirmək, yapışdırmaq. 1.əmzirmək. 

- ağız sütü ilə əmişdirmək: ağızlandırmaq.  

əmiştirmək əmişdirmək. amuziş vermək. əmzişdirmək. vərdişlətmək. 

yavaşdırmaq. alışdırmaq. yumşatmaq. öğrətmək. tə'lim 

edmək. tə'nis edmək.  

əmit  əğri. ağnaq. axımır. yıxıla. - əmit duvar. - əmit kişi: əğri 

adam.  

əmitmək 1. əğilmək. axmaq. məyl edmək. - könlüm ona əmitti. - 

yaylaq təbə əmitdik. - evə təbə əmitdik. - dam əmitti. 1. 

əmcitmək. yamtamaq. yamatmaq. öğrətmək.  

əmizik  çayır yoncası.  

- kökbaş emizik. sarı emizik: yonca türlər.  

əmiztirmə  əmizdirmə. əmişdirmə. əmzirmə. əmdirmə.  

əmqəq  əmgək. əmək. əzab. incik. çalış. cəhd. sə'y. əziyət. 

zəhmət.- əmgəksizin durqu yox, munda tamu: qayğısız 

yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi. - əmgək əyində qalmaz.  

əmqəq  əmgək.əzab. əziyyət. - tamı əmgəyi: cəhənnəm əzabı. 
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əmqəq əmgək. 1. engbek. əmək. iş. 1. əmmək. acı. dəd. qınçılıq. 

izə. iztirap. - əmgək dolğaq: qarın, ürək bulantısı. qulunc. 1. 

əngəl. sırqavçılıq. kəsillik. xəstəlik. 1. incid. inciş. əmək. 

zəhmət. müzahimət.  

əmqəq əmgək. əzab. iztirab. işkəncə. zəhmət. ırqat. ırqal. 

əmqəqləmək  əmgəkləmək. əməkləmək.  

əmqəqlənmək əmgəklənmək. əməşlənmək çalışıb, inciyib, zəhmət çəkib 

bir istəyə çamatmaq istəmək.  

əmqəqlənmək əmgəklənmək. əziyət çəkmək.  

əmqəqli  əmgəkli.güz. ağır. zor. zəhmətli. - ağır iş.  

əmqəmək  əmgəşmək. əmək çəkmək. zəhmət çəkmək. sinsimək. 

incimək.  

əmqən əmgən. əmən. sütəmər.  

əmqənmək  əmgənmək. 1. yorulmaq. narahat olmaq. 1. əmgimək. 

əmgək çəkmək. iztirap çəkmək. zəhmət çəkmək.  

əmqənmək əmgənmək. əminmək. zəhmət çəkmək.  

əmqəş  əmgəş. 1. zəhmət. - əmgəş olmasın, onu ver mənə. - 

əmmgəşsiz: zəhmətsiz. 1. əmikdəş. süt qərdəş. bir 

məmədən süt içən körpələr.  

əmqəşmək  əmgəşmək. incimək. zəhmət çəkmək. yorulmaq.  
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əmqəşmək əmgəşmək. əmqəmək. zəhmət çəkmək.  

əmqətmək  əmgətmək. 1. əməyə qoymaq. yormaq. - onu çox 

əmgətmə. 1. incitmək. 

əmqir  əmgir. əmgər. incil. müzahim.  

əmləlmək  dərmanlanmaq. ilaclanmaq.  

əmləmək  < yamlamaq > yəmləmək (< yamamaq). 1.bəxyələmək. 

pansmanlamaq. yara bağlamaq. 1. dərmanlamaq. 

maalicə edmək. 1. nərsəni nərsiyə soxmaq, girdirmək, 

yapışdırmaq.  

əmləmək:  - səmləmək əmləmək: ilaclamaq. sağaltmaq. - bağrım başın 

əmləmək: ürək yaramı əlac elədi.  

əmlənmək  çaralanmaq. çarlanmaq. kəndinə mərhəm edmək.  

əmləşmək  1. amaclamaq. əməçləmək. nişanlamaq. nişan almaq. 1. 

birbirinə təskin vermək. 1. çaralamaq. çarlamaq. dərman, 

mərhəm qoymaq. əlac yapmaq. - balıqlar əmləşdi.  

əmlətmək  < yəmlətmək < yamlatmaq (< yamamaq). 1.bəxyələtmək. 

pansmanlatmaq. yara bağlatmaq. 1. dərmanlatmaq. 

maalicə etdirmək. mərhəm qoydurmaq. 1. nərsəni 

nərsiyə soxdurmaq, girdirmək, yapışdırmaq.  

əmlətmək  çarlatmaq. əlaclatmaq.  
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əmlik  1.körpə. əmzik. sütəmər. 1.sütdən açılma çağı gəlmiş 

quzu. 1.dişlik. əmrik. məzə. 

əmliq əmlik. 1. birlik. himlik. 1. ibriq. imlik. ilmik. əmzikli su qabı. 

1. dərman. 1. müsggin. 

əmlüq əmlük. sığırı sağmaq üçün, ölmüş dananın dərisinə 

saman təpip, yanına qoydiqları oyun.  

əmmə  1. amma. nənə. böyük nənə. yaşlı qadın. 1. çiçə. çəçə. 

1. məmə (cocuq dilində).  

əmmə  1.əçə. ana. - əmmə basma: su tulumbası.1. qata. qatı. 

bibi.  

əmməbasma  ( < əmmək+ basmaq). tulumba.  

əmməc  tozalan. tozsoran. aspirator. (yamaq <> yapaq. yamac. 

yapac > əməc.  

əmməç  əməç. tozalan. bərqi süpürgə. tozsoran. 

əmmək  1. iztirab. acı. dəd. 1. somurmaq. sümmək. summaq. 

sıbqarmaq.  

əmməq  əmmək.1.çəkmək. cəzb edmək. içinə keçirmək. içmək. 

1.istismar edmək. 

əmnək  kiçik dənə.  

əmnəqə  nəmənə.  
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əmniyyət  inənişlik.  

əmoqlu əmoğlu. qurdaş.  

əmr edmək  buyurmaq. tutuzmaq.  

əmr  ərm. ərk.  

əmrə  1. imrək. imraq. aşıq. dərviş. dost. seçgin. 1. amır. həvəs. 

istək.  

əmrə  imrə. aşiq. vurqun. mübtəla.  

əmrəq əmrək. 1. sevgi. eşq. - əmrək görmək: sevmək. bir birinə 

əmrək olmaq. 1. düşgün. xumar. kuştar. verilgən. 1. arın. 

aydın. təmiz. - əmrək könül.  

əmrən 1. ərmin. ərgin. əmə. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. 

çatmış. yetmiş. vurqun. 1. onqsun. qiptə.  

əmrənmək  əylənmək. düşlənmək. keflənmək.  

əmrət  qulam.  

əmriq  əmrik.dişlik. əmlik. məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. 

boğazüstü. boğazlıq.  

əmrimək  qaşımaq.  

əmrişmək  qaşınmaq. dəri qarıncalanmaq.  

əmritmək  1. qaşımaq. gidiştirmə üzündən qıdıqlamaq. 1. 

qıdıqlamaq.  
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əmrülmək 1. amrulmaq. sinilmək. çəkilmək. sorulmaq. 1. çatmaq. 

yetmək. müvəffəq olmaq. - ağır ayağ əmrüldü. 1. 

dincəlmək. arınmaq. soyunmaq. soğumaq. rahatlanmaq. 

- kişi tini əmrüldü: ruhu çıxdı.  

əmsəmək  əmmək işləmək.  

əmşən  amşan. quzu dərisi.  

əmtə əmdə. emdə. imdə. və.  

əmtərmək əmdərmək. çöndərmək. döndərmək. çevirmək.  

əmti əmdi. şimdi. imdi. indi.  

əmtirən  əmdirən.əmdirgən. daya. taya. sütana.  

əmtirqən  əmdirgən.əmdirən. daya. taya. sütana.  

əmtirmə  əmdirmə. əmzirmə. əmişdirmə. əmizdirmə.  

əmtirmək əmdirmək. sıbdırmaq. içirmək. sindirmək. soxmaq. 

geçirmək. tıqşırmaq.  

əmüzmək  əmzirmək. əmürmək.  

əmziq  əmzik.1. siqar. 1. qəlyan. 1. məmə ucu. 1. qalıncuq. 

qalıncıq. müştük. siqar ağızlığı. 1. lülüş. çaydan, qorı, 

ibriq kimi su qablarının sıvısın axıtmağa yarayan 

uzantıları. 1.məmə. cicik. - əmzik kimi yoxacıq barmaqlıq. 
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kaput ( < qap: örtük).1.əmlik. əmik. körpə. sütəmər. - əmzik 

oğlaq: keçinin körpəsi. 1. məmə. 

əmziq əmzik. 1. əmik + sik: məməlik. - əmzikli qadın: beşiklik 

urağut. 1. ümgük. imik. cocuxların təpəsində bulunan 

yumuşaq yer. 1. çündük. çumduk. 1. məmə başı. məmə 

başına oxşayan sosqa. 1. musluq. sümmək. ibriğin su 

tökülən bölümü. 1. uca.  

əmziqanmaq  ımızqanmaq.  

əmziqli  əmzikli.əmikli. körpəli. sütəmərli. kiçik bəbəsi olan.  

əmziqli əmzikli. 1. süt verən qadın. 1. lüləli qab, ibriq.  

əmziriçi  əmişdirən. sütnənə. sütana.  

əmzirmə  əmdirmə. əmişdirmə. əmizdirmə.  

əmzirmək  əmilzmək. əmürmək.  

əmzirmək  əmiştirmək.  

əmziştirmək əmzişdirmək. amuziş vermək. əmişdirmək. vərdişlətmək. 

yavaşdırmaq. alışdırmaq. yumşatmaq. öğrətmək. tə'lim 

edmək. tə'nis edmək.  

ən böyük  uluraq. ulu. qabır.  

ən  1.(cocuq dində) pox. - (cocuq dində) ən edmək: pisləmək. 

sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 
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qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1.en. enləm. ənləm. genişlik. ərz. 

- toxunmada eninə atılan iplik: atqı. arqac. enqaç.  

- ən iyisi: ən yaxcısı. ən doğrusu.  

- biçimin, ən boyun ölçmək: çaplamaq. 

- ən böyük: daha böyük: ulu. 

- üstüsdə gəldikdə əni boyu bir olmaq: birbirinə tutan, 

tutuşan. çaxışmaq.  

- əni boyu qırx arşın olan topraq, yer: dönüş. dönüm. - iki 

dönümlük yer sürdüm. 

- ən çoxu: ən uzağı: ən sonunda: çox qalsa. qala qala. qalsa 

qalsa. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər.  

ən  çınğ. tam. 

ən  en. {yen. yin. in. ( < yenmək)}. 1. çuxur. iniş. eniş. aşağ. - 

in yer: en yer. - en yoq: eniş yoxuş. 1. yen. dışqı. pox. qığ. 

xıx. qoyun pisliği, tərsi. 1. in. il. düş. - atdan il. 1. yan 

tərəfa olan genişliq. yan. 1. (bax > ənğ). - əni qoni: ənği 

qoni: əninə boyuna. çoxdan çox. - oyandığımda əni qoni gün 

yayılmışdı. - bu gün əni qonuna soyuqdu. 1. en. ( < enmək. 

enğmək). insandan enən, düşən, doğan nərsə. 1. əm. lap. 

olduqca. çox. əpəy (əp iyi. əp iri. lap iyi. lap iri). - ən qıtca: ən 
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kiçik. - ən ulu: əm böyük. 1. ( < en. enq. genğ. gen. gin). 

enləm. endik. genğlik. genğdik. genişlik. geniş. 

- əninə boyuna: əniqoni. ənli dibli. olduğuca. olmasın. 

gərğincə. - bu gün əniqoni soyuqdu. - əniqoni işləyən.  

- ənli dibli: əniqoni. əninə boyuna. olduğuca. olmasın. 

gərğincə. - bu gün əniqoni soyuqdu. - əniqoni işləyən. 

ənayı  (anayı. yanayı). (< aynayı: adnayı. adnaqu. başqa) ənayin. 

əcib. görünməmiş. - aynanı bir kişi, yapı, olay, iş, görkəm. 

1.: yönəkey. yenəyi. yanayı (ayrığ. yabançi). gözəl. xoş. - 

ənayi qız: gözəl qız. 1. yavay. yava. yabay yandan. 

böyürdən girən. imalə. soxulan. əngəl. çağrılmamış girən 

qonan. qonaq. naşı. çonğ. dar qaraşlı. sıklı. sıxlı. anqo. 

sadə. qəfil. 1. güclü. görmakəy. avadan. 1. anqayı. 

olunmaz. görgünməz. görünməz. 1. uvanaq. ovanaq. 

axmaq. 1. içdən olmayan. alışqan nərsədən başqa 

nərsə. alahı.  

ənayi  çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qaydan. qayğan. 

qayan. qayğın. qayın. alıq. müztərib. göt. salaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. abdal. avalaq. avanaq (< av). budala. 
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qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

şaşqın. çaşqın. bön. gəbə. gəvə. sadə. başıboş. 

boşqafa. düdük. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. 

salaq. sarsax. sərsəm. gəbəş. küpəş. gəbəşağı. 

donqabaş. sarsaq. sərsəm. salaq. sərsəm. abdal. ayran 

dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. tələgə. dələgə. 

dəligə. dəlicə. sapaq. alabaş. abdal. sərsəm. xiyalsız. 

düşüncəsiz. görməz. çabılaş. sapaq. susaq. kəriz (< 

kərmək: kəsmək). kalas. qaqlaq. kal. anlamaz. ətqafa. 

səfeh qax. salağ. sapaq. axmaq. ənayi.  

ənayi  ənayin. dışqıl. anormal. qeyri təbii. qeyri mə'mul, adi. 

əcib. eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. 

alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı: 

alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. şaşrınıq. 

çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc. 1.< anayi 
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(< anlamaq). ələki. düşəri. başqalarının törənin, adətin 

saymayıb, öz bildiyin görmək, qılmaq. - anayı biçimə 

soxulmuşdur. 1.ənayin. görünməmiş. olmasın. qaqlımaq. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çirkin. əcaz. salaq. salça. saçıq. 

cacıq ( < saçmaq). alqın. abdal.  

- ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, kimsə: yarıtıq qırqıq. (# 

yaratıq).  

ənayicə  anayıca. andavılca. avalca. alabaşca. aldavılca. alqınca. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  
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ənayilik  daşağılıq. anormallıq. salçalıq. saçığlıq. cacıqlıq ( < 

saçmaq). alqınlıq. abdallıq. inəklik. qabalıq. axmaqlıq.  

ənayin  ənayi. dışqıl. anormal. qeyri təbii. qeyri mə'mul, adi. 

görünməmiş. olmasın. 

ənbar  yığıt. yığım. yığam. birikit. birikim. saxlıq. saxlıt. topalıt. 

topalım.  

ənbuh (fars)  < enbük. yenbük. çox. qarqın. çox sallaq, qalxaq.  

ənbuh  ənbük. tutqar. yığın. toplanmış. 

ənbüq ənbük. > ənbuh (fars). tutqar. yığın. toplanmış. çoxluq. 

talay. dalay. cəmiyyət.  

ənbüqləşmək  ənbükləşmək. qurulaşmaq. quruhlaşmaq. toplaşmaq. 

yığışmaq.  

ənbür  qısac.  

əncam  bitiş. sonuş. qurtaş. qurtat.  

- əncam çəkmək: bitirmək. sonutmaq. qurtatmaq. 

əncə  encə. ənləmə, enləmə görə. ənliyinə. enliyinə. 

genişliyinə. ərzən. 

əncir  - daban ənciri: yassı, quru əncir.  

əncir  - taza əncir: əlləmə. - kiçik yaşıl körpə əncir: bardacıq. 

bardacıq. boğdacıq. 
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- üzümün, əncirin, iri yapraqlarının içini doldurub bükməsi 

ilə yapılan yemək: dolma yaprağı.  

əncmən  yencin. encin. yığnaq.  

əncümən  savun. yığın. cəmiyyət.  

ənçoq  ənçox. çoxluq. əksərən.  

ənçoqu  ənçoxu. xeyləyi. birçoxsu. birçoğu. birçoxu. böyük 

böləki. əksəri.  

ənə  bu. ədə: bunlar.  

ənəq  ənək. (bax > enək). əng. əngə. yanağın alt bölümü. üzdə 

çənə bölümü. - əngə gəmiyi: üst çənə.  

ənəqə ənəkə. anaka. ayağa. əğəkə. ağagə. süt ana. anağa. 1. 

lələ. taya. 

ənəşüş  - ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, kimsə: qırqıq. yarıtıq (# 

yaratıq).  

əniboyuna  eniqonu. iyicə. iyidən iyiyə. incədən incəyə. gərəyi kimi. 

gəriyincə. layiqincə.  

əniqoni  ənli dibli. əninə boyuna. olduğuca. olmasın. gərğincə. - 

bu gün əniqoni soyuqdu. - əniqoni işləyən.  

ənillik  əmillik. yemillik. 1.yavaşlıq. 1.naşılıq. 
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ənin  enik. xacə. bükin. bükülmüş. buruq. iğdiş.  

- ahı ənin: sağun. ahi nalə. ahi fəğan. 

əninə  - iki qolu əninə açmaq: qatman. qulaç. qolaç.  

əniş  eniş. enənmiş. tutuq. iğdiş. əxdə.  

əniştə  enişdə. bir evə yaxud elə kürəkən gəlmiş. kürəkən 

olmuş kişi.  

əniştə  eniştə. yiznə. yeznə. bacı əri.  

ənq  əng. enək. eng. əngik. engik ( < enmək: oturmaq. düşmək). 

dişlərin enib, oturduğu çanaq. çənə. yanağın, üzün alt 

yanı.  

ənq  əng. ənğ. ənək. əngə. ən. 1. genişlik. - əni qoni: əni güni: 

bayağı. olduqca. çox. - bu gün əni güni qış oldu. - kimi əninə 

çəkər, kimi boyuna. 1. muvafiq. (# boy: muxalif). - ən boy 

səslər toplusu. 1. anğ. üzün rəngi. bəniz. - qara ənğli. - 

buğday ənğli. 1. yanağın alt bölümü. üzdə çənə bölümü. - 

əngə gəmiyi: üst çənə. 1. bir nərsəni tanımaq üçün ənək, 

iz, tanıq. sayıq. bilik. bəlik. 1. istək. meyil. 1. enək. iyaq. 

saqaq. kəkəş. çənə. - engək çənə: çənə gəmiyi. 1. engək. 

inqək. enək. çənə. çəkə. əngək. zənəxdan. 1. ən < metatez > 

nə. yox. dəğil. - ən ən: nə nə: yox yox. 1. anğ. an. yanaq. 
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üz. - qızıl an.  

- ənqi boş: əngi boş. əngək. gəpəzə. gəpəz. kövəzə. kövəz. 

çox danışan. 

ənq ənğ. yırqa. cırqa. yarqı. heyvanın qulağına kəsilərək 

qoyulan işarət.  

ənqə  əngə. 1. ənək. əng. yanağın alt bölümü. üzdə çənə 

bölümü. - əngə gəmiyi: üst çənə. 1. ənkə. ası. alqazın. 

qozqanc. ökdəm. önəgə. tosan. inad. başına buyruq. 

qorxmaz. yaban, vəhşi heyvan.  

ənqə ənkə. qubad. gobud. gopud. quba. qaba. batal.  

ənqəbə  əngəbə. 1. buyrat. əngəl. - əngəbəli yer: çarqandaq. 

çuxurlu. 1. qabarıq. eniş yokuş. 1. atar tutar. yeniş yoxuş. 

ənqəbəli əngəbəli. engəbəli. tuppurlu. duppurlu. təpəli.  

ənqəbəliq əngəbəlik. isik. iysik. çuxurlu. çuxurluq. obruq.  

ənqəbəlli  əngəbəli engəbeli. eniş çıxış. atartutar.  

ənqəbəsiz  engəbəsiz. dolanbacsız. düz. - əngəbəsiz yol. yengə 

mingəsiz yol. düz, hamar yol.  

ənqəçləmək  enqəçləmək. arqaclamaq. atqılamaq. sarmaq.  

ənqəq  əngək. engək. ənğək. ( < yengək). ağzın iki çanağının 

birbirinə yenən qoğuşan yer. 1. əngi boş. gəpəzə. gəpəz. 
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kövəzə. kövəz. çox danışan. 1. savaşçıl. da'vaçı. 

dartışan. 1. yanağın alt yanı, çənəni örtən yer. - əng 

ağacı: yavaşa. - sapan əngi: sapan ağacına yanakı keçirilən 

ağac.  

ənqəq  əngək. əng. çənə. çəkə.  

ənqəq əngək. 1. engək. əng. 1. yafuq. bınğıldaq. cocuq təpisinin 

yumşaq yeri.  

ənqəq ənğək. baş örtük, börkün uclarının bağları.  

ənqəqmək əngəgmək. savaşmaq. çəkişmək. dartışmaq.  

ənqəl  əngəl. ( < engəl. yengəl). 1. yavaşladan. yaslatan. badal. 

saxlayan. sallayan. ağrıq. qonaq. - sözü əngəlləmək. sözə 

qonmaq: birinin sözünü kəsmək. 1. kəpək. qoruq. ilgi. ilgək. 

mane'. pürüz. bir nərsənin düzlüyünü pozan çıxıntı. 

gədik. qusur kimi nərsə. - əngəlli iş: püsgüllü iş. pürçüklü iş. 

pülüşlü iş. - əngəl olmaq: dayatmaq. dayandırmaq. 

əsirgəmək. abatmaq. 1. düşgün. fizulluq. 1. ayrac. çalı 

qırçın. 1. buyrat. əngəbə. - ənqəlli yer: əngəlli yer. engəbə. 

enişli yoxuşlu yer. 1. talqağuq. dalqağuq. çılpaq. sarıqsız. 

soytar. yaltaq. kasalis. tüfeyli. 1. tolaş. dolaş. mane'. - 

dolaş olmaq: əngəl olmaq. birinə qatılmaq. quyruq olmaq. 1. 
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oyuntı. oyundi. çağrəlmamış qonaqlığa gedən kimsə. 

uytsız.  

ənqəl  əngəl. ingəl. engəl. yengəl. 1. qaraçalı. qaracuq. qaracıq. 

qaratuq. qaramuq. qaramıq. 1. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. girməc. gəlməc. tüfeyli. 1.apaş. 

yapaş. yaltax. mane'. batqal. asalaq. tüfeyli. kənə. 

sağırtqa. ayaq bağı. mane'. bağqıt. barqıt. büğət. boğat. 

sədd. bağat. çəkincə. sakınca. sakınacaq. qorxulacaq. 

mane'. məhzur. parazit. tüfeyli. çapa. salaq. toxat. 

toxunma. lətmə. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər. 

hail. mumaniət. çalı. önləm. mane'. maneə'. ayırıcı. 

çaparız. mane'. axsama. axsaqlıq. pozuqluq. arizə. 

anaköklü. müfdəxor. 1.qoşuc. rəqib. 1. çaparız. düşüş. 

düşmə. axsama. axsaqlıq. arizə. işgil. müşgül. güclük. 

gərək. girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. duvar. mane'. - 

əngəl, mane' törədən: qabağın alan: duvarçı. 1. ayaqbağı. 

1. duvarçı. mane'çi. 1. örtü. örtü. örtük. qapanca. don. 

hayil. hai'l. gerəlti. tikən. dikən. tikan. mane'. 1.mingəl. 

işqal. - yengə mingəsiz yol: yengəl mingəlsiz yol: düz, 

hamar yol. əngəbəsiz yol. 1. önlək. maniə. - nərsənin 
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axmaması üçün, önünə, yanına qoyulan önlək, engəl, 

maniə: qalavat. 1. çəngəl. kəngəl. qanqal. çanqal. 1. 

qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. 

düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. 

güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 

burşuq. güc. qaldırı. zor.1. qapırqa. qatırqa. qapaq. 

örtuk. örtgü. 1. qısır. əngəl. taxul. qıncı. asalaq. qonıra. 

qonra. tüfeyli. 1. yüklü. yükümlü. sıxıcı. - olunmaz yüklüyə 

düşdük.  

- əngəl törədən: axsaq.  

- asalaq, əngəl bitgilər: kəğəl. kağal. kəhgir. kağqır. kəvlə. > 

kəhlə. otalağ. küsgüt. yabanı ot. 

- bir əngəl qarşında ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb 

birikmək, yığışmaq: irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. 

irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. 

- əngəlləri qaldırmaq: yol açmaq, vermək. - əngəl çıxarmaq: 

işini gücləşdirmək. kölgə edmək. kölgələmək. 

- qonuşmaya əngəl olan nərsə: dil bağı. 

- əngələ çarpmaq: həçələ düşmək.  

- çox ağır əngəl, aşam: dəmir qapı. 

- əngəl törətmək: susatmaq.  
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- düzgün olmayan, pürüzlü, boğuq, pozuq, əngəlli, 

gücünəkli səs: çatlaq. 

- əngəl olunmaq: durdurulmaq. alıqonulmaq. alıqonmaq. 

alıqoyulmaq. 

- əngələ, duzağa, həçələ düşmək. asqıda qalmaq. 

- əngəli, tıxacı qaldırmaq: açmaq.  

- əngəl olunmaq: qarışılmaq. mudaxilə edilmək.  

- ürək engili: ürək əngəli: ürək kırizi: qəlbin yüngül səhdəsi. 

ənfirəktüs.  

- buğda dənələrin qaraldan əngəl: qarasevmiş.  

- arabanın sürünməməsi üçün, təkərləri önünə qoyulan iki 

kiçik, bir böyük dirəklə yapılan əngəl: qaraqol.  

ənqəl  əngəl. yengəl. yengə. engəl. ingəl. qarşıl. qarışıl. çəngəl. 

kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

ənqəl əngəl. 1. dikən. mane'. hayil. otlağçı. tüfüyli. 1. qadağ. 

qadama. 1. tıqış. tiyiş. pərhiz. qoy. yığdac. mane'. mən'. - 

əngəl, sarp saymaq: edizlənmək. atızlanmaq. 1. tıyqı. 

qadağ. mane'. toqalt. qadağ. mane. tabsaşar. otlağçı. 
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asalaq. tüfeyli. çırmav. qadağ. mane'. 1. tüfeyli. tabsaşar. 

otlağçı. asalaq.  

- əngəl olan: alıqoyan. yığdaçı.  

- əngəl olmaq: tıqılmaq: tıqınmaq. tıqışmaq. alıqoymaq. 

ənqəlçilik  əngəlçilik.1.anakökçülük. müfdəxorluq. 1.duvarçılıq. 

mane'çilik. 1.tikənçilik. dikənçilik. tikançılıq. gerəltçilik. 

mane'çilik. hai'lçilik. sarqıtçılıq. sıxıtçılıq. muzahimətçilik. 

muzahimçilik. 

ənqəlləmə  əngəlləmə. 1. baramta. durdurma. dondurma. 1. 

qadağalamaq. yasaqlamaq. önləmək. durdurmaq. 

əsirgəmək. alaqoymaq. durdurmaq.  

ənqəlləmə  əngəlləmə.1.baltalama. daşlama. xərabkarlıq. sabotaj. 

1.göğüsləmə. qarşı durma. 

- əngəlləməyə çalışmaq: qamış atmaq. qamış qoymaq. imalə 

edmək. 

ənqəlləmək  əngəlləmək.1.ayağını bağlamaq. 1.savmaq. alıqoymaq. 

durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. mən' edmək. 

bıraqmamaq. ötürməmək. qorlamaq. qorumaq. çalmaq. 

1.alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. 

saxlamaq. mə'təl qoymaq. əkləmək. tikmək. tutmaq. - bir 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gün bizi boşuna alıqoyduz. 1.dinamitləmək. 1.qarşı 

durmaq. göğüsləmək. qəmləmək. bastırmaq. 

durmuşlamaq. tormuzlamaq. baltalamaq. daşlamaq. 

xərabkarlıq edmək. sabotaj edmək. 1. göğüsləmək. qarşı 

durmaq. 1.təpmək. 1. çətinlətmək. qısdırmaq. 

qısışdırmaq. sıxışdırmaq. gücləşdirmək. 1. oyalamaq. 

qoyalamaq. uğraştırmaq. alıqıqoymaq. işqallamaq.  

- daşqınlığını əngəlləmək: cilovlamaq. gəm vurmaq. 

ənqəlləmək əngəlləmək. oyalamaq. uğraştırmaq. məşğul edmək.  

ənqəllənmək  əngəllənmək.1.əngəl olunmaq. girinmək. qarışılmaq. 

dəxalət, mudaxilə olunmaq. 1.qarşı durulmaq. 

göğüslənmək. 

ənqəllənmək əngəllənmək. 1. asaqlanmaq. ayağlanmaq. ayağa 

ilişmək. 1. tıxmaq. mane‟ olmaq. mən' edmək.  

ənqəllətən  - axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 

axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  

ənqəlli  əngəlli. 1.göğüslü. mane'li. 1.çaprazlı. çaparızlı. 

çaprazıq. çapraşıq.  

- engələk, əngəlli yer: engərə.  
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ənqəllik  əngəllik.tikənlik. dikənlik. tikanlıq. gerəltilik. həçəl. 

girifdarlığ. sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. 

küllük. 

ənqəlsiz  əngəlsiz. sonsuz. sınırsız. hududsuz.  

ənqəlsiz  əngəlsiz.tikansız. tikənsiz. dikənsiz. 1.qoruqsuz. 

gerəltisiz. mane'siz. hai'lsiz. mumaniətsiz. 1. 

muzahimətsiz. sarqıtsız. sıxıtsız. yorqasız. 1.başı boş. 

qəmsiz. 

ənqəlsiz əngəlsiz. 1. çurumsuz. bahanasız. 1. sərbəst. bəqivsüz. 

mane‟siz.  

ənqəmə  əngəmə. nağıl. ənginmə. hikayət.  

ənqin  ənğin. əngin. əngin. engin. 1. ənli. geniş. 1. uqyanus. 

böyük, sonsuz tənqiz. dənizin, açıq, dərin, uzaq yeri. 

əninə açılmış yeri. 1. tanrının adlarından. əl, ürək açıqlığı 

sonsuz olan. 1. dəniz açığı. orta. ulu orta. 1. tərinğ. dərin. 

geniş. 1. çəksiz. şəksiz. çiksiz. kenq taşa. imqir. uşı qıyırı 

yox: ucu qırağı yok. 1. usun. uzun. uzman. dərin. engin. 

dənəyimli. 

ənqinləmək  ənğinləmək. ənginləmək. ənliləmək. genişləmək.  
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ənqinliq  ənğinlik. ənginlik. ənlilik. genişlik. açığlıq. tənqizlik. 

vüsət.  

ənqinmə  ənginmə. əngəmə. hikayət.  

ənqit  ənkit. ənküt. anqut. enküt. anlağdan qıt. anlamaz. 

qanmaz. axmaq.  

ənqiz  əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. engiz. yengiz. engiziş. 

yengiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. 1. 

eniləyiş. geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. 

yıxılma. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın 

arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. 

yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. 

xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

ənqiz  ənğiz. anğız. yanğız ( < yanmaq: nərsənin qarşıtı). bitgiləri 

biçəndən son, yerə yapşıq qalan yanqıları, əksiləri, 

əsgikləri, qırıqları.  

ənqiziş  əngiziş. əngiz. ingiz. ingiziş. engiz. yengiz. engiziş. 

yengiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. 1. 
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eniləyiş. geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. 

yıxılma. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın 

arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. 

yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. 

xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

ənqiziş əngiziş. qamıt. təhrik.  

ənqlənmək  ənlənmək. ənlilənmək. genlənmək. açlanmaq. 

açıqlanmaq.  

ənqlətmək  ənlətmək. ənlilətmək. genlətmək. açlamaq.  

ənqli  ənğli. enğli. enli. ənlik kirşanlı. bənizli. boyalı. rəhli. 

ənqlı ənğlı. rəngli. rəhli. anğlı. üzlü. bənizli.  

ənqliq  ənğlik. enlik.  

ənqliq ənğlik. 1. ənlik. ənnik. qadınların üzə sürülən qımızı 

boya. 1. ənlilik. genlik. genişlik.  

ənqliz  ənğliz. uzun. açıq.  

ənqmək ənğmək. imtahan. sınav.  

ənqrəşmək ənğrəşmək. canı sıxılmaq. inləmək. mızmızlanmaq.  
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ənqsə  ənğsə.ənsə. yengsə. dal. iz. arxa. sırt.  

ənqsə  ənsə. 1. peysər. - ənsə gəmiyi: onquranın baş sümüyü ki, 

baş onun üstündə dayanır. başın arxadan alt bölümü. - ənsə 

çuxuru. 1. arxa. dal. - ənsəsindən ged. - ənsəvə al. - 

ənsəsinə mindirmək. - ənsəsinə minmək: başına çıxmaq. 

üstələmək. - ənsəsi qalın: öngər. boynu yoğun.  

ənqsələmək  ənğsələmək. ənğsələmək. ənsələmək. ensələmək. 

yaxalamaq. tutmaq. ələ keçirmək.  

ənqsiz  ənğsiz. ənsiz. dar. gensiz. - ənsiz yol.  

ənqül  əngül. engül. gəvşək. təmbəl.  

ənqüt  ənküt. anqut. ənkit. enküt. anlağdan qıt. anlamaz. 

qanmaz. axmaq.  

ənləq  enlək. ənnənməyə, öğünməyə qonu olan. ödül qonusu. 

fəxri.  

ənləm  enləm. ən. en. genişlik. ərz. 

ənlənmək  (n < > l ) 1. ənnənmək. ənləşmək. şişmək. genlənmək. 

xəxr edmək. 1. ənğlənmək. anğlanmaq. ənlilənmək. 

genlənmək. açlanmaq. açıqlanmaq.  

ənləşmək  ənlənmək (n < > l ) ənnənmək. 1. şişmək. genlənmək. 

xəxr edmək. 1. ənliləşmək. genəlmək. genəmək. 
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genişlənmək. bullaşmaq. vüsət tapmaq. tovsi' olmaq. - 

tumanın balağ keşləri bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı.  

ənlətmək  ənlilətmək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. 

genişlətmək. vüsət vermək. tovsi' edmək. ənqlətmək. 

ənlilətmək. genlətmək. açlamaq. - tumanın balağların 

bollatmalı. - köynəyin qolların bollat.  

ənli  - ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti: qaragöz.  

ənli  enli. 1. yetiz. eninə geniş olan. geniş. 1. anğıl. açıq. 

açıla. yatız. gen.  

ənlicə  enlicə. olduqca enli.  

ənliq qirşan ənlik kirşan. < enğlik. boyaçılığda işlənən kökü qırmızı bir 

kök < qenqlik: qan kimi. düzgün. bəzək. - ənli kirşanlı: 

düzgünlü. bəzəkli. süslü. - düzgünlü qız aldı ürək əlimdən.  

- ənlik kirşançı: düzünçü. gəlin düzünə gəlin üzünə düzünə 

sürən bəzəkçi. 

ənliq  ənlik. 1. < allıq. (qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz). gəlinalı. 

alğın. alağın. (> alğunə ars). qırmızı toz ki, qadılar 

yanaqlarına sürərlər. - ənlik kirşan: gəzik. bəzək. əl sürmə. 

- ənlik kirşanlı: enğli. ənğli. enli. bənizli. boyalı. rəhli. 1. 

genişlik. - neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, onları 
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birbirinə tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, 

çalınan uzun ağac, nərsə: qasdal. qapstaq.  

ənlilənmək  ənqlənmək. anğlanmaq. ənlənmək. genlənmək. 

açlanmaq. açıqlanmaq.  

ənliləşmək  ənləşmək. genəlmək. genəmək. genişlənmək. 

bullaşmaq. vüsət tapmaq. tovsi' olmaq. - tumanın balağ 

keşləri bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı.  

ənlilətmək  1. ənqlətmək. ənlətmək. genlətmək. açlamaq. 1. 

ənlətmək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. genişlətmək. 

vüsət vermək. tovsi' edmək. - tumanın balağların 

bollatmalı. - köynəyin qolların bollat.  

ənliliq ənlilik. ənğlik. genlik. genişlik.  

ənlin  enlin. özsevər. xudpəsəd.  

ənmək  1. engimək: engilmək. əğilmək. enmək. inmək. 1. gedmək. 

1. düşmək. - qar ənir: düşür.  

ənmək  bax > enmək.  

ənnə  ennə. nənə. anna. 

ənnənmək  (n < > l ) ənlənmək. ənləşmək. şişmək. genlənmək. xəxr 

edmək.  
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ənsə  ensə. yensə. insə. ( < enmək: əğilmək. isdəmək. meyl 

edmək). 1. enğsə. ensə. enik. dalı. dal ard. arxa. - qapı 

ənsəsi. - ənsəsindən gedənlər: dalısından uyanlar. - bu çayın 

ensəsi: davamı. 1. başdan enən, arxa bölüm. güçgə. 

başın, boynun arxası. hər nəyin arxadan gələn bölüyü. 1. 

qonqqa. tompuv. ənsəkökü. yelkə. 1. yilkə. yelkə. 

peysək. - ənsə kökü: damdibi. - ənsə yapmaq: yeyib 

yatmaq. - ənsəsi qalın. 1. metatez > nəsnə. nərsə. - gövdəzi 

yaramaz nəsnədən uzaq, yararlı nəsnəyə ənsə etməlisiz.  

- ənsənin qalın yeri: qulmu.  

- ənsə kökü: burunçaq.  

- ənsəsi taqyaçı qalıbı: qalın, enli, düz odun kimi. 

- heyvanların ənsəsi: örəçə.  

ənsə  ənğsə. yensə < yengsə. 1.yuxarı görə enişli yer. 

1.başınan onquranın ortası. boynun arxası. 1. başaltı. 

1.yal. yengsə. boynun arxası. 1.dal. iz. arxa. sırt. geri.  

- ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur: çavıla. çavla. çovla. 

cola. qatıla. qavıla. qavla. - qatılası dərin olan cılız qalır.  

- ənsə yapmaq: boynun yoğunlatmaq. işsiz gücsüz, dinc 

yaşamaq. - ənsəsi qalın: boynu yoğun. - ənsəsində boza 
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pişirmək: çox sıxışdırmaq. - ənsəsinə minmək: bir işi 

qılmağa gücləmək. darıtmaq. - ənsəsinə yapışmaq: yaxalayıb 

bıraxmamaq.  

ənsəqöqü ənsəkökü. tompuv. ənsə.  

ənsələmək  boyunlamaq. peysərə salmaq. peysərləmək.  

ənsələmək  ensələmək. ənğsələmək. ənğsələmək. yaxalamaq. 

tutmaq. ələ keçirmək.  

ənsəlik  yenğsəc. yenğsəlik. şabbaz. şabbaq. şapalaq. 

pəsgərdəni.  

ənsiz  ənğsiz. dar. gensiz. - ənsiz yol.  

əntamlı əndamlı. görümlü. iri yapılı. boylu boslu.  

əntamsız əndamsız. biçimsiz. qaramsız. göstərişsiz.  

əntə  əndə. ək. -əndə: -incə. dinləyincə < > dinləyəndə.  

əntəbən əndəbən. əndəvənd. tarımar. parçalanmış. pozqun. - 

əndəbənd olmaq: dağılmaq.  

əntəq  əndək. < endik (< enik: aşağ. düşük). az. bir cıbbış. çox 

az, seyrək. birnəmə. biraz. 

əntəq əndək (fars). < endək. entik. (< enik. enğtek. entəcək.). 

düşük. aracık. azacık. bir salımcık. birğına. azacıq. biraz. 

tək. az. az tapılan. kəmik ( > kəm yek).  
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əntəqi  əndəki. əndək (fars) < endik (< enik: aşağ. düşük). az. bir 

cıbbış. çox az, seyrək. birnəmə. biraz. 

əntəmək  entəmək. əxtələmək. iğdişləmək.  

əntər töntərmək əndər döndərmək. əndürmək. endürmək. yendirmək. 

axdarışmaq.  

əntər əndər. endər. nadir. özdən. seyrək. əşsiz. mində bir.  

əntərmək əndərmək. ( < endirmək). 1. döndərmək. alt üst edmək. 1. 

tökmək. calamaq. boşaltmaq. - suyu endər. 1. yıxmaq. - 

ağacı endər. 1. vurmaq. çırpmaq. - başına endərdi: başına 

vurdu.  

əntəvənt  əndəvənd. tarımar. parçalanmış. pozqun. - əndəbənd 

olmaq: dağılmaq.  

ənti  əndi. - günəndi: günendi: günenimi. güneni. gün dinləndi. 

gün dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün 

uçur. gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

əntiq  ə'la. bərk iyi. yavuz. foquladə. xariqüladə. qıyaq.  

əntiq əndik. endik. qanmaz. anlamaz. şaşqın. gic. - əndik ər: 

budala adam.  

əntiqəçi  əsgiçi.  

əntiqəçi  qoltuqçu. simsar. köy köhnə alıb satan.  
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əntiqlik əntiklik. ə'lalılq. yavuzluq. bərk iyilik. foquladəlik. 

xariqüladəlik. qıyaqlıq.  

əntişə  əndişə. endişə. anğaşa. tasa. üzüntü. sıxıntı. düşün. 

düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. qanı. 

qayğı. qayığ. kədər. duyqu. duyu. duyum. duyma. 

maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. iç 

darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. 

qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. ələm. acı. yaxınc. 

əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. 

vəsvəsə. qarasevda. - bu düşünü at. - görüş duyuş: nəzər 

zehniyyət.  

əntişə əndişə. < anğaşa. düşüncə. sağış. sağınc. əfkar. tüşünüş. 

düşünüş. təfəkkür. mütaliə. - bu gün çox düşüncəliyəm. - 

sizin bir düşncəniz vardır.  

əntişələnmək  əndişələnmək. < anğaşalanmaq. düşünmək. tasalanmaq. 

üzülmək. sıxınmaq. anlaşınmaq. qayğılanmaq. 

kədərlənmək.  

əntişəli əndişəli. anğaşalı. avaralı. talaşlı. oyalı. qayğılı.  

əntişəsiz əndişəsiz. anğaşasız. avarasız. qayğısız. talaşsız.  
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əntişmənd  əndişmənd. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. tozalı. 

quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. 

dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. 

mükəddər. qussəli. 

əntuh ənduh. qayğı. çözək. közək. qussə.  

əntürmək əndürmək. endürmək. yendirmək. əndər döndərmək. 

axdarışmaq.  

ənüç  enüç. qözə enən pərdə·.  

ənüçləmək  enüçləmək. qözə enən pərdəyə ilac qoymaq.  

ənüçlənmək  enüçlənmək. qözə pərdə enmək.  

ənüq ənüğ. enik. heyvan yavrusu. (arslan. sırtlan. qurt. qöpək 

yavruları).  

ənüqləmək ənüğləmək. enikləmək. yavrulamaq.  

ənüqlüq ənüğlük. yavrulu.  

əp  1. açıq göz. hiləçi. 1. bəkitmə, obartma ilgəci. - əp əyku: 

çox yaxşı.  

əpey  < əp iyi. əpəy iyi. lap iyi. bir xeyləh. olduqca çox.  

əpeycə  əpeyi. xeyləqcə. çoxluca.  

əpeyi  əpeycə. xeyləqcə. çoxluca.  

əpə  qardaş. doğan. əxi. əkə. ökə. ağa ini.  
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əpəq əpək. kefli. sərgək. sərkək. sərgələyən. əsrük. sallanan.  

əpələq  əpələk.<> yəpələk <> ipələk <> yipələk. yaparıq. yaprıq. 

yapalıq. əsim. nəsim. yumşaq yel.  

əpələmək  səpələmək. sərpəmək.  

əpəllənmək  <> yəpələnmək <> ipələnmək <> yipələnmək. 

yaparınmaq. yaprınmaq. yapalınmaq. əsimlənmək. 

nəsimlənmək.  

əpinmək  sulanmaq. ıslanmaq.  

əpitmək  yəpitmək. ıslatmaq. sulatmaq.  

əplə  bük. qıvır. qatla. əpləm: qırşık. əpləm əpləm: qat qat.  

əpləm əpləm  qatlam qatlam. çin çin. yığrık yığrık. halta halta. buruşuk 

buruşuk.  

əpləmək  qətləmək.  

əplənən  engləyən. kiçilən.  

əpmək  əppək. əbbək. ətmək. əkmək. ətmək.  

əprəmək  öprümək.  

əpriq  əprik.yıpraq. 1.çürük. kövrük. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. qoxuq. 1.qanqara. fəsad. 
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əpriq əprik. < yaprıq. 1. əsgi. köhnə. yaşlı. 1. yapa, yaba, 

yumşaq olan, yaş, ıslaq olan. oqraq. oğraq. obraq. 

opraq. ovraq. əzik üzük, əsgimiş nə.  

əprilmək  əprilmək. əğrilmək. abrılmaq. abılmaq. albırmaq. 

avrılmaq. 1. bükülmək. yığılmaq. -hamısı onun üstünə 

abrıldılar. - çəkil oyana. abılma üstümə 1. ərimək. əğilmək. 

yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. 

yalvarmaq. 1. əprimək. çürümək. 1. istənmək. meyl 

edmək.  

əprimək  (bax > abrılmaq.). 1. obramaq. opramaq. əsqimək. 

gəvşəmək. kortalmaq. tazalığı, itiliyi gedmək. büzüşmək. 

1. öprilmək. çökülmək. oyulmaq. 1. yıpramaq. kavşamaq. 

gəvşəmək. qağşamaq. ( < qaq: sərt səs). xərab olmaq. 

çox əsgimək. 1. yumşanmaq. yufqalanmaq. incəlib 

büzülmək. yaltaqlanmaq. yavuncımaq. 

əprimək  yıpramaq. 1.qoxumaq. çürümək. 1.pörsümək. 

əprimiş  yapramış. yapranmış. əsgimiş. hovdan düşmüş. hovu 

tökülmüş.  

əprimlik  yıpranlıq. qoxuqluq. çürüklük.  
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əprinmə  yıpranma. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. 

modadan düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. 

pozulma. solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə.  

əpritəm  opartmaq. yupratmaq. yıpratmaq. əsgitmək.  

əpritmə  yıpratma. çürütmə. qoxutma.  

əpritmək  ölturmaq. yıpratmaq.  

əpritmək  yıpratmaq. əsgitmək. aşındırmaq.  

əpsəm  əbsəm. ( < yapsam. yapsım: qapalı). 1. yəpsəm. əbsəm. 

əlkən. alğın. lal. gənğ. güng. tutmaz. 1. sakit. uslu. 

susuq. 1. tanqa. məbhut.  

ər  1. ər. < > ir. (iriş < > əriş < > eriş). ( < ərmək: yetişmək). 

ərmiş. yetgin. iyid. igit. yetik. ərən. 1. (ör. ur. or. ür. ör. 

ər). ertə iti. dik. uca. biz. tez. erkən. - ərkənləmək: tezdən 

başlamaq. - ər gec: tez gec. 1. ərkək. yiğit. 1. qoca. əş. baş 

iy: baş iq. 1. ərkək. 1. dəlgic. dəlik açmaq üçün kullanılan 

ayqıt. 1. yer. 1. ir. yerin güneyə baxan günəşli yanı. 1. 

əsgər. - bəy ərin açındı: bəy əsgərini doyurub səvələdi.  

- ərə bənzəyən. ərkək kimi: ərsiq.  
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- ərlik göstərmək: ərləşmək.  

- ər arvad: yatqaş. yatdaş. bir yatanlar.  

- yatqaşların atqaşması.  

- ərgə barmaq: qocaya varmaq.  

- ərdamarı çatlaq: iyiliqsiz. həyasız. utanmaz. 

- iş əri: bəcərikli. əlindən iş gəlir.  

- sözün əri: sözündə duran. qovlun tutan.  

- söz əri: danımaqda bacarıqlı.  

- ər oğlu ər: kişidən kişi.  

- tanrı əri: bəqtaş. ərən.  

- ər arvad: yatdaş: yatqaş. bir yatanlar.  

- ər arvad: qarı qoca. - qarı qoca qavğası. qısqancılıq 

qavğası.  

ər  er. 1.iğid. gənc. basmaqan. 1. qoca. arvad üçün yaşam 

yoldaşı. 1. iğit. yiğit. qəhrəman. batur. bahadır. 1. güclü. 

qolçomaq. quvvəli. 1. əsgər. sərbaz. dərcəsiz döğüşçü. 

1. istəyini cilovlaya bilən kişi. ərən. ərmiş. yol atası. 

mürşid. 1. ərkək. kişi. 1. yetişgin. yetgin. ərgin. ərik. 

olmuş. olqun. olqunlaşmış. - işinin, sözünün əri. 1.ərkən. 

erkən. tezdən. - ər əkməyi: obaşdan yeməyi. obaşdanlıq. 
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səhər yeməyi. 1.çağından qabax. - ər gec: enində sonunda. 

1.qoca. bəy.  

- ərli arvadlı: qarılı qocalı. kişili dişili. bəyli bəyimli.  

- yaşam əri: eşik içikə dəğər verən kişi. özünü yaşama 

uyduran, ona uyan kimsə.  

- arı kimi əri olanın, dağcan yeri olar. 

- ərin, qadını yönündən aldatılması: buynuzlanmaq. 

- (qadın üçün) ərini aldatılmaq: buynuzlamaq.  

- ərarvad qavqası, yaz havası. - ər arvad: hörək. örək. əş. 

bağış. bağşıt. həmsər. 

- ər arvadlıq: hörəklik. örəklik. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. 

həmsərlik. 

- yol əri: bir inanca bağlı olan. başdankeçdi. özverili. başı 

avcunda, qoltuğunda. dalqılıc. dəli. dəlir. dəlirqan. könllü. 

ölüməri. qızılbaş. əsrik. könüllü. uğraq. uğruq. geçmə. fədayi. - 

yol əri dəğil: onda inanc yoxdu.  

- yol əri yolda gərək: yoluna inanan, canına qıyar.  

- baş ər: başar. başaran. bəşər. bəcər. bəcərən. yapan. yaran. 

yasan. yapayan. yapadan. yaradan. yasadan. düzən. 

- ər üçün arvadı, arvad üçün əri: hörək. örək. sevic. sevci. 
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əş. həmsər. zovc. bağış. bağşıt. 

- könül əri: uz, geniş görüşlü. açıq ürəkli. inaq. 

güvənilir.güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. rind. əhlidil.  

- yeni gəlinkən ərindən ayrılmaq, ölmək: duvağına 

doymamaq.  

- ər evlənən qız alır, gec evlənən, dul alır. (ər: tez).  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır. 

- ər əkməyi, alan (meydan) əkməyi: ərin qazancı, arvadı 

üçün tapılan maldır, qolayca yeyilir.  

- ər kişi: ərkək.  

- ər kişi diləyinə (diləyinə: istəyinə. niyyətinə). bir kişiyə 

qulluq yapılırkən deyilən bir iyilik sözü.  

- ər alanı (meydanı): gürəş alanı. güclü çəkişik, çəkiş bəkiş, 

mücadilə yapılacaq yer.  

- ər oğlu: kişi oğlu.  

- arvadın əri, qocası: öğkək. örkək. ərkək. erkək. 

- endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.  

- əsən yeldi, titrəyən yapraq. ər ər olsa, saxlayar arvad.  

- gəlin anası aş başı, ərin anası daş başı.  

- hələ ərə gedməmiş qız: qalan.  
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- xanımın ərinin bacısı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın 

baldızı. 

- işəri: işkişik. işgər. işcər. işsın. işçil. iş əhli. işi düzgün yapan.  

- işinin əri: bacarıqlı. 

- qala əri: qala qaravulu.  

- qara güclərinə, ordusuna, qoşununa bağlı subay, 

altsubay, ər: qaracı. qaraçı.  

ər  əro. 1. apışqa. avışqa. abışqa. uşqa. ( < av. qap). zocə. - 

bacı əri: yiznə. yeznə. eniştə. 1. ir. ərək. ərkək. qoçqar. - ər 

kişi: irkən. subay.  

ər  ıyır. ayir. 1. kişi. bu sözün həm işarə sözü olaraq, həm 

kimlik olaraq işlənilməsi ap aydınca bu şeirdə 

görsətilmişdi: - yəxşiliğə yəxşiliq hər kişinin işi tur (hammının. 

hər kim olursa olsun) yəmanlığa yəxşiliq iyir kişinin işi tur (hər 

kimin yox, ər kişinin (igidin). bu şeir ataman ağzıca böylə olur: 

iyuligə iyulik hər adam işidir, kəmliqə iyulik ər adəmin işidir. 1. 

yiqit. yiğit. qoca. əş. - ərnikzan: ərkək. - ərniki: ərkəyin. - 

ərnikindən: ərkəyindən. ərkəyinkindən. 1. ərkək baş. böyük. 

qıcır. çıxır. dik. 1. ertə. tez. - ər ağac: barsız ağac. - ərgin: 

yetgin. - ər qoyun: ərkək qoyun. - ərquş: bayquş. qayğuş.  
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ərarvad  qarıqoca. bağbağşıt. bağbağış. canbağış.  

ərarvadı  ərarvad. 1. ərkəklik qadın. özün kişiyə gözəl görsətmək 

üçün bəzənib düzənən. 1. işin göcün buraxıb özün 

süslüyüb püslüyən qadın. 1. çox bəzəkli qadın.  

ərarvatlıq  ərarvadlıq. qarıqocalıq.  

ərat  1. saltər. erat. əsgər. savaşçı. ər. subay. ərbaş. 1. ərlər. 

dərəcəsiz əsgər.  

ərbaş  1. başçı. 1. ərkələnmiş. böyümüş.  

ərbaş  1.alpaç. salquc. saldıran.yağı. asav. zorba. 1.qurubban. 

ən kiçik dərcəli əsgər. 

ərbaşı  qabaş. qəbəş. igit. pəhləvan. - gəbəş oğlu.  

ərbezi  ərkəklik tuxumun törəyən bez, quddə.  

ərbəyin  gücü.  

ərbi  ( < əkri).  

ərcə  1. (1. < əkmək. 1. < ərə çəkilən. əri çəkən). ərkəş. əkrəş. 

əkəş. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it. 1. ərkəkcə. ər kimi. 

güclü.  

ərcə  ərənliklə. ərikə. iğitcə. iyitcə. kişicə. mərdana. 

cəvanmərdanə.  
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ərcəl  1. israr. - ərcəl istək: (pafişari ). ərcəlik. 1. ərsək. ərkək 

istəyən qızqın qadın. 1. qırçın. xuysuz. tərsə. hirsli. 

keçimsiz. sınırlı. nanəcib.  

ərcəmək  könül duymaq. xatir duymaq. sayıq duymaq. sayqı 

duymaq. 

ərcən  ərkək istəyən qızmış qadın. qaldırım yosması. ediş. iş. 

fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. 

qancıq. yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. 

kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. 

kavtaq. kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. 

qalaqlı. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. 

ruspi. 

ərcəsiz  ərzişsiz. dəğərsiz. qaqıntı. çağmar. çaxmar. qaçmar. 

qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. çalıntı. döğüntü. 

qiymətsiz.  

ərciq  ərcik.1.bir qadın ərindən danışanda, əzizləmə sözü. 1. 

keçəri, kiçik siğəlik ər. siğə edmiş ər. 1. ərşiq. uyraq. 

uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.  

ərciq  irçiq. iriciq. kiçik ər.  
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ərcil  işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. 

yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. 

qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. fəal. əktiv.  

ərcin  1. tümən, batman kimi yer ölçülərindən. 1. qəza. 1. 

bölgə. ucqar. tümən. bəxş. nahiyə. məntəqə. rejyon.  

ərcus  orcus. ölüm şeytanı.  

ərçə  iyağacı. (y < > d) idağacı. 1. buxur üçün taxılan ağac. 1. 

anduz.  

ərçəl  ( < əğri). uğursuz. axlaqsız. xuysuz. yaramaz. pis. sərt. 

çətin. nanəcib. hırçın.  

ərçin  1. çatmal. qatmal. nərdüvan. bartıvan. çatu. çatra. 

basqıc. basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. 

daraq. 1.kədxuda. tayxan. kədivər.  

- qapı ərçini: qapı qaqayı: qapı qayğası: qapı darqası: qapı 

kədxudası.  

ərçin  ərşin. bərçin. bərşin. barçın. barşın. dərçin. dərşin. 

kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

ərçinlik  kədxudalıq. araya düşüb iş bitirmək.  
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ərçit  ərsit. ərsil. ərşit. rəşid. ərgin. ərişgin. başlı qafalı, 

düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə.  

ərçomaq  > nərçomaq. boynu yoğun.  

ərə  1. ara. araq. arqaq. ərək. ərqəq. (ərik: çataq. hər nəyin 

olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). ( r < > ğ ) əğə.  

- dülgər ərəsi: yosa. 1. əğə. əğrək. əkək. əğək. qoğara. 

soğan. 

ərə  arı. bax > əğə. püskü. biçgi. iki başlı ərə. 1. ərə. püskü. 

biçgi. iki başlı ərə. 1. ırmaq. dərə.  

ərə  əğə. biçgi. buxcu. təstərə < kəstərə (< kəsib daraqlamaq: 

kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə). 1.yosa. bıçqı. biçgi. - 

dülgər ərəsi: kərgin. dəstərə.  

- (iki, qoşa saplı ərə, təstərə. ağzı incə ərə): biçgi. bıçqı. 

buxcu. ( < biçmək).  

- ərə (əğə) xırdası: əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərinti 

< əğinti.  

- ərəb saçına dönmək: əpiycə qarışmaq. qarmaqarışıq 

olmaq.  

- ərənin (əğənin) dişlərinə verilən düzən: qaradüzən.  
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ərəb  pərdi. çatıyı qaplayan incə kiriş taxdalar.  

- iki ərəbdən bir ərəb almaq: azar azar aşırmaq. birər birər 

yürütmək.  

ərəc  ərəş. ərək. ərəm. erəm. irəm. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. 

qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. 

adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. 

niyyət.  

ərəc  ərəş. əric. əriş. ərək. ərəm. erəm. irəm. ilgi. ilək. ilgə. ilət. 

iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə.  

- bir ülgü, amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş: 

qovqa. qavqa.  

ərəcə  (bax > əkəcə). əğəcə. 1. bir qılçıqlı ot. 1. ərkimi. igitcə. 

kişikimi. 1. tezcə. iticə. 1. erkən. gec olmadan.  

ərəcən  əğəcən. əkəcən. əyəcən. insanın üstbaşına suvaşan 

yapışan (: əkilən: əğilən) iğnəli qılçıqlı bir ot.  

ərəq  ərək. 1. əğək. arıtladan, təmizləmək arac. özəlliklə diş 

arassalayan ayqıt. diş koggəsi. misvak. 1. ərəş. ərəc. 

əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. 

sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. kəsit. kəsti. kəstəm. 
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kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. 

axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. niyyət. - 

mənim könlümə: mənin xətrimə. 1. ərk. baraq. yüksək qala. 

könül qalası. 1.varqı. düşnüq. məqsəd. qayə. tasarı. 

yönə. düşünmə. düşüncə. amac. iməc. izələk. gözələk. 

hədəf. güdü. oxluq. amac. iməc. umac ( < ummaq). bəllik. 

istək. əsmə. əsi. dilək. 1. ərk. baraq. yüksək qala. iç qala. 

1. ərək.ərsik. irək. arzu. əriz. əriş. əğilim. əğik. əyik. sürük. 

sürüş. sürüm. azıq. tutqu. bulqa. bulqama. istək. əsmə. 

əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. 1.< 

araq. ərinmiş, damcı damcı yığılan. 1.ğayət. qərəz. 

əncam. 

ərəq  ərək. əğrək. əylək. ərək. əkək. 1. qala. yüksək qala. 

saray. ev. oba. 1. əriləcək. ərik. amac. güdək. hədəf. 

uğur. ülgü. yasan. istək. niyyət. ərəğilə: istəyilə. 1. illət. 

səbəb. cəhət. - nə ərək gəldiz. 1. ta. can. qayə. qayət. 

saat altı ərək: qayə saat altı: ta. 1. ərək qoyun: quyruqsuz 

qoyun. 1. malat. duvar hörəndə iki daşın arasına qoyulan 

çanqıl. palçıq. sıva. çamır. 1. boş gün. bazartəsi. 1. ərəğ. 

yetgin. kamillik.  
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ərəq  ərək. ərqəq. ərək ara. arqaq. araq. ərə. (ərik: çataq. hər 

nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). alası. amac. yiyə 

olunması istənən nəsnə.  

ərəq ərək. 1. uzaq. ayrı. asav. 1. ərkək. ər. ir. qoçqar.  

ərəqcə ərəkcə. arnayıl. tən. özəl. məxsus.  

ərəqçilik  ərəkçilik. ərkəçilik. finalizm hər nəyin bir sonuca, bir 

amaca ərəcəyinə inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq.  

ərəqçin  1.baş tərlik. təpə tərlik. taxa. taqqa.1. çalçın. gecə börkü.  

ərəqçin  tupi. topi. taqya. başlıq.  

ərəqə  ərəkə. erəkə. ərağa. 1. kişilik. yekəlik taslamaq. 1. 

duvarın bəsti (möhkəmligi) üçün ortaslığına qoyulan dirək. 

tuğla (kərppiç). beton parçası.  

ərəqi ərəki. ər kiyə. alçaq kişi.  

ərəqliq  ərik. irlik. ərkəklik. qoçalaq. qoçaq. qoçqar. qaraman. 

qəhrəman. salbatlu. şücaətli.  

ərəqmə  ərəkmə. 1. çatı. çatmaq. yetişmək. vüsal. 1. özü özünə 

yetişən. qulluq edən.  

ərəqmək  ərkəkləşmək.  

ərəqsiz  ərəksiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. 

qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. 
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əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. 

bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. 

qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. güdüsüz. 

yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. 

fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

ərələmək  bıçqılamaq. biçgiləmək. biçmək.  

ərələrkən  - əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü:ərə xırdası. ərinti < 

əğinti.  

ərəm  erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. 1.ilgi. ilək. ilgə. ilət. 

iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə. 1. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. 

qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. 

adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. 

niyyət.  

ərəməmək  - istəyinə ərəməmək, ərişəməmək: kövəsi (həvəsi) içində 

qalmaq, qursağında qalmaq.  

ərəmik  əğəmik. əkəmik. əyəmik. 1. oturmuş. yanığ. qısır. 1. cılız. 

böyüməmiş. 1. döşü balaca. yada olmamış kimi qadın. 1. 

ərməğan ( < ərmək). ərməklik. ərməkğan. ərmənək. ərməğin. 

çatdırı. çatdırı nərsə.  
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ərən  (ərmək. ərikmək: anlamaq. qavramaq). gənəlliklə yaxcı. 

iyimsər. uğurlu kimsiyə verilən ad. 1. anlamış. qavramış. 

çatıq. çatmış. ərmiş. varmış. ulaşan. yetən. yetim. pir. 

ulu. böyük. 1. din ile bütünleşmiş. sonuca ulaşan. 

bağımsız. hür. 1. yaşlı. uca. qoca. uz. usda. 1. igid. 1. 

dos. yoldaş. 1. sözə baxan. davranışlı uşaq. gənc. kişi. 

kəs. şəxs. 1. ərək. amac. 1. adam ölən evə göndərilən 

yemək. 1. dincilik. dirilik. yaşam. yetginlik. 1. olqun. yollu. 

ərgin. çatmış. varan. sonuca ulaşan. xoşbəx. 1. alpaqut. 

alqabut. alp. alpər. qoçaq. yiğit. bağdur. qurç, qurs kişi. 

dayanıqlı. yiğit adam. 1. qohum tayfa. - mənim ərənim 

yox. - ərənsiz kimsəsiz qaldım. 1. mümkün. 1. yolun. iyid. 

fədayi. 1. ərənlik. azadlıq. başaqlıq. başaq kişi. azad kişi. 

1. varan. gedib çatan. vasil, nayil olan. avcıqar. yüksək. 

ucaya ərmiş. ən yüksək. bəqtaş. tanrı əri. igit. yetik. ər. 

varan. tanrıya varmış. ilqəmiş. ilərmiş. çatmış. yetim. 

yetmiş - istəyinə varan. - sevişinə varan: sevgilinə çatan. 1. 

mərdana.  
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ərən  1.əriştirən. gərən. ulaştıran. gətirən. taran. darağan. 

1.ərmiş. yol atası. mürşid. ər. istəyini cilovlaya bilən kişi. 

1.vəli. 1.ərik. cəvanmərd. 

ərəndiz  (ulduz). müşdəri. jüpiter.  

ərənqəq ərənkək. ( < ərmək). ərgən. barmaq. - beş ərənək düz 

ərməs: beş barmağ bir dəğil.  

ərənqoca ərənkoca. hər çeşit böyük qab. təşt. qazan.  

ərənlər  1. bəylər. ağalar. kişilər. 1. ulular. evliyalar. ovliyalar.  

- ərənlərin sağı solu olmaz: bəylər istəkləri kimi yaparlar.  

ərənlik  cəvanmərdlik. 

ərənliq ərənlik. ərən. azadlıq. başaqlıq. başaq kişi. azad kişi.  

ərənmək  bezmək. sıxılmaq. bıqmaq.  

ərəntüz  tərazi yıldızı. müştəri yıldızı.  

ərər yetər  ərişir yetişir.  

ərərşimək  çatlaşmaq. qatıqlaşmaq.  

ərəş  ərəc. əric. əriş. ərək. ərəm. erəm. irəm. 1.ilgi. ilək. ilgə. 

ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə. 1. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. 

qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. 
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adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. 

niyyət.  

ərəşmək  ərişmək. dinlənmək.  

ərətəzə  taptaza.  

ərətmək  1. ərəzmək. ər olmaq. ərkəkləşmək. - oğul ərəzsə, ata 

dinir, at atatsa, at dinir. 1. taşağı çıxarmaq. iğdiş edmək. 1. 

cocuğu sünnət edmək. 1. arıtmaq. 1. ərtəmək. arıtmaq. 

daşşağı çıxarmaq. iğdiş edmək. cocuğu sünnət edmək. 

ərkəkləşmək.  

ərəz  qərəz. güdək. amaclanan nərsə. biduni qərəz: güdəksiz.  

ərəzmək  ərətmək. ər olmaq. çatmaq. yetişmək. - tay atatsa, at dinir, 

oğul ərəzsə ata dinir. - oğul ərəzsə, ata dinir, at atatsa, at dinir.  

əri  - andax əri kim yenər: kim utar, sındırar.  

ərib  əğrib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. 

qeyqıc. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir.  

əribmək  ərmək. ulaşmaq.  

əric  əriş. ərəm. erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc. 1. kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. 
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daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. 

imcə. istək. istəm. istəş. niyyət. 1. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. 

ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə.  

əricən  ərigən. 1.əzigən. əzik. nazik. nazlı. qırmıli. qəmzəli. 1. 

enikürək. enik könül. yenik könül. yoşa könül. yoşakönül. 

iğdik. comərd.  

əriq  ərik. 1. əzik. işdən gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. 

alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş. 1.acıt. acıtlıq. acıdanlıq. maya. 1. ərgin. olmuş. 

olqun. olqunlaşmış. yetişgin. yetgin. ər. əkməl. 1. ərən. 

cəvanmərd. 1. əriş. gəlir. gətirim. axar. qazanc. 1. ərmiş. 

ərgin. 1. qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. vaqif. 1. arif. 1. 

geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. qalın. 

qatraq. qaba. kötük. gödük. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. 

yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. 

çökət. anaç. anaş. qatraq. qaba. kötük. gödük. 1. irək. 

irkə. özgür. azad. 1. yarmız. armız. yarıq. ara. cırıq. 
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çatlaq.  

- çaqqal əriyi: ərik çeşitlərindən.  

- gövəm əriği: geyik tikanı. ağtikan.  

- yabanı ərik çeşiti: alıç.  

- qurultub, tüstülənmiş ərik: qeysi qaysı. (< qaysımaq: 

bərkimək. qurumaq).  

- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, 

ərgin, yetgin geçgin. keçgin. 

- yaban ərik çeşiti: alıç.  

- çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  

- dağ ərik çeşiti: göğəm. 

- ərik türü: gəlinbarmağı.  

- kiçik dənəli, qoyu ala, mor ərik çeşiti: qarabatacıq. 

qarabadamcıq.  

əriq  ərik. ərik. ara. arqaq. araq. ərə. ərək. ərqəq. (çataq. hər 

nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). 1. irək. irkək. istək. 

iradə. 1. eşq. sevgi. məhəbbət. 1. olduğun olqunluğu. 

olqun. olun. çatqınlığın çatışı. çatın. yetginliyin yetiyi. 

yetin. 1. irik. ərmiş. erkən, tez yetişən.  
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əriq  ərik. irik. (1 < arı: arınmış. ar. təmiz. 1 < əğik: çuxur). 1. 

istək. ixtiyar. - əriksiz: sevməyərək. istəksiz. ixtiyarsız. - 

ərikli: istəkli. ixtiyarlı. 1. istək, iştah verici. acaldan. - ərik su: 

qazlı su. yumşaq su. turşlar ərikdilər. 1. dərman. ilac. 1. ağrı 

kəsici. 1. sevgi. eşq. məhəbbət. 1. ( < əğrik: əkrik). arx. 

oyuq. çuxur yer. iniş. balaqey yılğa. özənçə. özön. 1. ( < 

əğrik: əkrik). könə. köhnə. aşınmış. yırtılmağa sınmağa üz 

qoymuş hər bir nərsə. 1. ərgin. yetgin. 1. yoğan. yoğun. 

böyük. 1. gövdəli. cəsim. həcimli. cüssəli. 1. güclü. bərk. 

1. qeysi. qolunq. mışmış. - yabanı, qoxulu ərik: aluş. aluc. 

1. uruq. uruğ. 1. ərəklik. ərkəklik. qoçalaq. qoçaq. qoçqar. 

qaraman. qəhrəman. salbatlu. şücaətli. 1. əğələyən. 

oraq. tırpan (tərən. dərən. qıran). 1. əriğ. arıq. cədvəl. 1. 

yumşaq. axarlı. 1. zirək, çabıq. ərgin. iti. yol bilən, 

başarcaqlı. nafiz. keçərli. - ırik ər: yumşaq qılıqlı, xuylu. 

zirək, çabıq - ərik yılxı: yumşaq, ram heyvan. - ərik at: yorqa 

at. 1. irik. sevinc. rahat. - ərikli irikli kişi: gülər üz kişi. - ərik 

qız. 1. əğik. meyilli. 1. ürəyə ərən, ərgin, yatan, çatan. 

ürək oxşayan. gözəl. xoş. xoşa gəlim. - bu paltarda çox 

ərik görüşürsən. - ay mənim ərik qızım. 1. ər. - bilgə ərik 
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bulursan, baxqıl ona taparu: bilən, danışman kişi. 1. ərimiş. 

ərgin. yağ. yağa bənzər əriyən nərsə. axarlı olan. rəvan. 

- ərik soşu: axarlı şeir. - ərik yazı. - ırik ər: yumşaq qılıqlı, 

xuylu. 1. yorqa. açıq. xoş. gülər. qılıqlı qılımlı. yovşaq. 

yumşaq. üzü yola. - ərik kişi. 1. gözəl. sevimli. istəkli. - ərik 

kişi. - ərik qız. 1. arx. yerdə atılmış su yolu. - ərik qazmaq. 1. 

# yügrük. iti. çabalı. axarlı. - ərik yılxı: yorqa heyvan. - ərik 

at: yürüyən at. - ərik ər: bəcərikli. yürəkli adam. 1. ərk. pox 

püsür. - dəmir ərki: dəmir əriyi. 1. dəri tabaqlamada 

kullanılan bir toz.  

- erik aşaqan təri: tabaqlanmış dəri.  

- erik açat: tabaqlamaq.  

- erikgə salmaq: tabaqlamaq.  

- sarı ərik: alıç.  

- qara ərik: kürəgəy. 

əriqə  ərikə. 1. orda. hərəmxana. 1. yükki. yuqar. vala. ali.  

əriqə  ərikə.ərikək. ərkə. ərklik. əriklik. örgə. öğkə. 1. təxt. 

qoltuq. 1.varlı gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu 

təxd. 1.ərənliklə. ərcə. iğitcə. iyitcə. cəvanmərdanə. 

əriqə ərikə. gəlin üçün yaraqlanmış əriklik taxdı. taxd.  
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əriqəq  ərikək.ərikə. ərkə. ərklik. əriklik. örgə. öğkə. varlı 

gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd.  

əriqəmək  ərikəmək. ərikləmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. 

sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. boşamaq. 

boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad edmək.  

əriqən  ərigən.əricən. 1.əzigən. əzik. nazik. nazlı. qırmıli. 

qəmzəli. 1. enikürək. enik könül. yenik könül. yoşa könül. 

yoşakönül. iğdik. comərd.  

əriqic  əriğic. əgilic. əğilic. əğilib, dolaşıb, sarşan sarmaşıq.  

əriqiz  əriğiz. pis. kötü. murdar.  

əriqqən  ərikgən. irikli. irkin. ərkin. ərkənə. erkana. eygin. azad. 

qaravsız. qaraşsız. ağasız. bağsız. baş başdaq. öz 

başına. ağasız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. azad. 

müstəqil.  

əriqləmək  ərikləmək 1. yağlayıb, yuşaldıb, şumallamaq. - dəri 

ərikləmək: dəri səpiləmək1. dəbbağlamaq. 1. ərik edmək. 

oxşatmaq. əzdirmək. nazlatmaq. gülsətmək. - uşağı 

ərikləmə. - əriklənmiş uşaq pozulur. 1. çuxuru basıb 

doldurmaq. qarnın basmaq. özəlliklə qıvır - zıvır. xırım - 

xırda. əfəh tüfək yeyib (tıxıb) əsas yeməkdən qalmaq.  
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əriqləmək  ərikləmək. ərikəmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. 

sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. boşamaq. 

boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad edmək. 

əriqlənmək  əriklənmək 1. açılmaq. yumşanmaq. əzilmək. - çoxda 

əriklənib əzilmə belə. 1. ərik gətirmək.  

əriqlənmək əriklənmək. 1. ərik meyvəsi vermək. 1. əzilmək. 

əzginmək. olmasından tez yetişmək. şitlənmək. yersiz 

daxılmaq.  

əriqləşim  ərikləşim. ərikləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərginləşmə. 

ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. evrim. evirim. 

çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. 

gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. 

yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

əriqləşmə  ərikləşmə. ərikləşim. ərginləşim. ərkinləşim. ərginləşmə. 

ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. evrim. evirim. 

çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. 

gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. 

yetinişmə. yetinişim. təkamül.  
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əriqləşmək  ərikləşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. 

yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. baliğ olmaq. təkamül 

edmək.  

əriqli  ərikli. razı. istəkli. sarqon.  

əriqliq  əriklik. 1.ərklik. ərikə. ərikək. ərkə. örgə. öğkə. varlı 

gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd. 1. irəklik. 

irkəlik. özgürlüq. azadlıq. 1.ərkilik. ərginlik. əriklik. 

ərgənlik. yetişginlik. yetginlik. olquşluq. olqunluq. 

olqunlaşmış. kamillik. biluğ. baliğlik. rüşd. 

əriqliq  əriklik. ərüklük. 1. ərik baxcası. 1. şirinlik. dadlılıq. 

oxşarlıq. 1. ərmişlik.  

əriqmək  ərikmək. ( < ərmək). 1. anlamaq. qavramaq. 1. ( < 

əkrimək. əğrilmək. ərimək). üzülmək. 1. azmaq. qızqın 

daşqın davranışda olmaq. 1. (ayrılmaq). çaşmaq. 

sarpmaq. sürünün iki haçıya bölünməsi. 1. əğikmək. 

sıxılmaq. usanmaq. bıqmaq.  

- ərikgidən nə edərgəmi bilməzim: sıxıntıdan nə yapacağımı 

bilmirəm.  

əriqsəmək  əriksəmək. ərüqsəmək. canı ərik istəmək.  

əriqsiz  əriksiz. əsir. məcbur.  
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əriqtirmək əriqdirmək. bıqdırmaq. usandırmaq.  

- ötürük ayta barıbıznı da əriqdirdi: yalan söyləyə söyləyə 

həpimizi usandırdı.  

əril  < > ərli. ərə uyqun. ərdən ötür olan. ərliyə öz.  

əril  ərkəklik. erkəklik. örkəklik. öğkəklik. çaba. gərmik. 

qeyrət.  

ərilib sarılmaq  qızıb toxunmaq. atılıb düşmək. qarılıb darılmaq. - dədəsi 

ona ərilib sərildi.  

əriliq ərilik. - ərilik suyu: ərsu ( < ər + su). arısu. arızu. məni. 

şəhvət.  

əriliş  əğiliş. çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. altanış. düşüş. 

düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. dönüş. çönüş. qovuluş. 

aşırış. yendiriş. yeniliş.  

ərilmək  1. gədilmək. gədik açılmaq. kərilmək. 1. əğilmək. 

əksiqləşmək. yorulmaq. bükülmək. - ər ərildi sərildi.  

ərilmək  əğrilmək. əğrikmək. ərimək. ərinmək. aşınmaq. 

əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. 

çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.  
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ərilməz  əğrilməz. əriməz. əğrikməz. aşınmaz. əsginməz. 

püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  

ərim  1. savı. qovuş. qovşağ. çatı: çatılacaq ulaşılacaq yol. 

ara. - ox ərimi: bir ox çatısı. bir ox savısı. qovşağı. 1. bir 

nərsənin çatılmasını varmasını olmasını bildirən söz. 

durum. sava. muştuluq.  

ərim  1.ulaşabiləcək yer. 1. xəbər. bəşarət. ərimək. ərinmək. 1. 

alan. - göz ərimi: göz alanı.gözün görəbildiyi alan. üfüq.1. 

ərit. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. görgü. 

əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. 

yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.  

- göz ərimi: üfüq.  

ərimə  ərinmə. əriniş. çözülüş. çözülmə. çözülüm. pozulum. 

pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma. 

ayrışma. inhilal. həll olma.  

ərimək  ərgimək. ərinmək. 1. açılmaq. süzgünmək. sıvıqlanmaq. 

1.açılmaq. arıqlamaq. zayıflamaq. 1. sinmək. 1. sınmaq. 

sinmək. həzm, təhlil edmək. 1. süzülmək. açılmaq. 

arıqlamaq. zayıflamaq. 1.donu çözülmək. 
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açılmaq.1.qatılıqdan çıxıb, sıvıqmaq, suyuqmaq, 

yumşamaq. donu çözülmək, açılmaq.1. aşınmaq. 

əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. püskünmək. 

kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. 

yıpranmaq. 1. bir durumdan etgilənmək, mütəəssir 

olmaq. bir duruma alınmaq. 1. sınmaq. sinmək. həzm, 

təhlil olmaq. 1. süzülmək. açılmaq. arıqlamaq. 

zayıflamaq.  

- içinin yağı ərimək: çox dalaş, üzüntüyə qapılmaq.  

ərimək  ərümək. 1. əğimək. açılmaq. açılıb tölelmək, axmaq. 

zayıflamaq. üzülmək. yıpranmaq. 1. arınmaq. əğilmək. 

utanmaq. 1. ərilmək. aruşmaq. ərüşmək. 1. sızmaq. - yağ 

sızdı. 1. yox olmaq. nabud olmaq. - iyi ərin, sümüyü ərir, adı 

qalır. 1. ərüşmək. ərişmək. aruşmaq. 1. acımaq. 

mərhəmətə gəlmək. 1. çözülmək. açılmaq. 1. yok olmaq. 

1. aşınaraq. işlənərək acardan düşmək. 1. ərinmək. 

üzülmək. 1. kəmmək. kəməlmək. azalmaq. 1. gəvşəmək. 

1. bir olaydan. nərsədən artığraq çoxlu etgilənmək.  

- əriyib donmaq: şaşırmaq. heyrətdə qalmaq.  

- bala bala azalmaq: ərimək. tamışmaq.  
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əriməz  1.qatılığın saxlayan. qatıqan. sıvıqmaz. suyuqmaz. 

yumşamaz. 1. aşınmaz. əğrilməz. ərilməz. əğrikməz. 

əsginməz. püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. 

çürüməz. yarparınmaz. yıpranmaz. 1. bir durumdan 

etgilənməz, mütəəssir olmaz. bir duruma alınmaz. 1. 

sinilməz. sınmaz. həzm, təhlil olmaz. çözülməz. 1. 

süzülməz. açılmaz. arıqlamaz. zayıflamaz.  

əriməz  arınmaz. əğilməz. utanmaz.  

ərimiş  1. ərfin. ərik. 1. məhlul.  

ərimiş  açılmış. arığ. süzgün. zəif.  

ərimiş  çözük. közük. köçük. açılmış.  

ərimli  irəmli. irimli. yetimli. çatımlı. ləyaqətli. layiqli. iste'dadlı.  

ərin  erin. irin. irn. yirin. ( < ərinmək: yığınmaq. üşünmək). 1. 

dodaq. - baş ərin: üst dodaq. - dibərin: alt dodaq. - 

ərinboya: matik. - ərin qopuz: melodika. - ərinburun dolmuş: 

təpəsinəcən dolu. - ərnin qapmaq: dodağın dişləmək. 

peşman olmaq. 1. yarın. uc. qıraq. - göz ərini: göz ucu. 1. 

arın. su. irmaq. 1. ərmiş. vali. vilayət zoruna çatmış. - 

ərənlər ərini bir kimsə tapılmadı. - söz yerin ərini. 1. tə'xir. 

susluq. - heç ərin bağışlanmadı. - bir dəyqə işə ərin var. - 
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qatar on dəyqə ərininən yetişdi. 1. uc. qırağ. - cuqutur 

qayanı ernindən qaraydı: dağ geçisi qayanın ucundan baxır. 

1. dodaq.  

- baş ərin: üst dodaq.  

- ərinlərin qıysıqına bardırmaq: dodaq bükmək. yüz 

əkşitmək.  

- ərin boyav: matik.  

- ərin çüyürmək: dodaq bükmək. bəğənməmək.  

- ərin qopuz: ağız mızıqası.  

- ərin burnu bilə tolturmaq: təpələmə doldurmaq.  

- ərnin qapmaq: peşman olmaq. üzülmək. acımaq.  

- tüb ərin: alt dodaq.  

- çıtca ərin: yıtca ərin. yırtıq dodaq. tavşan dodağı. 

ərinc  > arənc (fars) ( < ərmək: birikmək. çatmaq). 1. qolun çiyin 

gəmiyi ilən, bilək gəmiyinin ərişmə, birikmə yeri. dirsək. 

1. dinc. arsat. dinclik. dinlənmə. dincəlmə. dincək. incək. 

tınım. tınış. dinginlik. dirlik. dışlıq. rahat. boşanım. 

qayğısız. qəmsiz. aramın. yoğla. uyğun. ərgin. asda. 

asan. yasan. açıq. bulunma. qatılma. istirahat. yayçılıq. 

sikun. fərağət. boş vaxt.  
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ərinc  əriş. iriş. 1. olurki. olsunki. bəlkə. şayəd. - ol bardı ərinc: 

olsunki getdi. - əriş mərişdən: əriş mərişdən iş çıxmaz, iş 

görmək gərək, işi görörmək: şayəd mayəddən bir nərsə 

çıxmaz. o gəldi ərin: bəlkə gəldi o. 1. ayış. asayiş. dinclik. - 

əriş içində qurulan ərənlər. 1. əriş. bolluq. ne'mət. - yağış 

çox yağa ərişlik ola. - ərişə həsrət qalmış. - əriş gəldim əriş 

getdim. - əriş mərişdən iş çıxmaz. 1. arınc. arnıc. utanmalı, 

arsıq nə. 1. sust. 1. rahat. dinc. 1. tinim. tiniş. dinc. 

baysallıq. gönənc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. yüngül. 

yengəl. rahat. huzur.  

ərincəq  ərincək. ərinik. 1.əğincək. əringən. açıla. üşəngən. qalız. 

kaviz. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. süzgün. əzincək. çürük. 

kövrük. əsgik. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. 

işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşük, düşmüş. 1. arığ. ərinmiş. açılmış. zəif. 1. arıncaq. 

arınmış. safalmış. 1.sıvıq. suyuq. yumşamış. yumşa. 1. 

aşınıq. əğriniq. əsginik. püskünük. kövnə > köhnə. çürük. 

kövrük. yarparınc. yıprancıq. 1. bir durumdan etgilənən, 

mütəəssir olan. bir duruma alınan, uyuşan. 1. işdən 
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qaçan. işqaçqını. uşəngən. qalız. kaviz. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ağır. 

kəmçi. savsal. savsaq. sovsal. sovsaq. yalta. sust. 

önəmsiz. sudan. arıq. boş. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

təmbəl. ərincək. əringən. bayas. ucuz. uyuşuq. yuxulu. 

kahil. duyusuz. hissisiz. halsız. uyuşuq.  

ərincəq ərincək. ərincən. arğaz. arğın. 1. (bax > yataqay). əringən. 

ərqən. ərgin. ərkin. üşəngən. üşünən. gəvşək. təmbəl. - 

ərincək örətin yuxlar, yatıb işlər: təmbəl ayağda uyur, 

yataraq çalışır. 1. utancaq. məhcub.  

ərincəqliq  ərincəklik.əringənlik. üşəngənlik. fıstıqlıq. pıstıqlıq. 

soluqluq. gəvşəklik. açılıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. 

susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 

süzgünlük.  

ərinə  ( < arı). çəkik. silik. təmiz. - ərinə gəlmək: arınmaq < aran 

(əring: güclə. zor. güc. çətin). zorlaşmaq. çətinlik çəkmək.  

əriniq  ərinik. ərincək. ağır. kəmçi. savsal. savsaq. sovsal. 

sovsaq. yalta. sust. önəmsiz. sudan. arıq. boş. gəvşək. 
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sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. bayas. 

ucuz. uyuşuq. yuxulu. kahil. duyusuz. hissisiz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. halsız. 

uyuşuq.  

əriniliş  ərişilmə. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. 

dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. 

təmaslama. ləms edilmə.  

ərinilmə  ərişilmə. əriniliş. ərişilim. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. 

dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. 

təmaslama. ləms edilmə.  

ərinim  ərişim. dəğişim. dəğinim. toxunum. toxuşum. təmas, 

ləms hissi. lamisə.  

əriniş  ərişmə. ərişim. ərinmə. ərimə. 1. dəğişim. dəğmə. 

dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. 

təmas. ləms. 1. çözülüş. çözülmə. çözülüm. pozulum. 

pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma. 

ayrışma. inhilal. həll olma.  
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ərinişlik  ərnişlik. ərginişlik. çözgürlük. çözgürüşlük. pozluşluq. 

pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: inhilaliyyət. 

həll oluşluq.  

ərinişmək  ərişmək. ərişinmək. ərinmək. dəğişinmək. dəğmək. 

dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. 

toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək.  

ərinq ərinğ. güclə. çəkinə çəkinə. çətinliklə.  

ərinqən  əringən <>əğingən 1. qolayca əyilən. 1. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. düşgün. 

düşəngən. üşəngən.  

ərinqən əringən. 1. ərqən. ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. 

subay. bekar. 1. ərincək. üşəngən. üşünən. gəvşək. 

təmbəl. 1. ərnək. arvadsız kişi. subay. - əringənə, əlli qarı 

bezdən yum olmaz: subaya əlli qarış parçadan, don çıxmaz. 

çünki yetişəni yoxdu. (subaydan ev olmaz).  

ərinqənliq  əringənlik.ərincəklik. üşəngənlik. fıstıqlıq. pıstıqlıq. 

soluqluq. gəvşəklik. açılıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. 
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susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 

süzgünlük.  

ərinliq  ərinlik. ağırlıq. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. 

boşluq. kəmçilik. engillik. engisəmə. yeğnisəmə. 

yengisəmə. yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. 

bıraxmalıq. ehmal.  

ərinmə  əriniş. ərimə. əriniş. ərişmə. ərişim. 1.çözülüş. çözülmə. 

çözülüm. pozulum. pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. 

dağılım. dağlım. dağılma. ayrışma. inhilal. həll olma. 1. 

bitginmə. bitinmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. solma. gəvşəmə. yarmazlama. 

çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. dəğişim. dəğmə. 

dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. 

təmas. ləms. 1. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. 

qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. 

gücünmə. əldən düşmə. bitşinmə. inhitat. nizul. 

ərinmək  ərinişmək. ərişmək. ərişinmək. ərimək. 1. arınmaq. 

qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. 
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öhdələnməmək. üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, 

dönük vermək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. 

sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 1.qatılıqdan 

çıxıb, sıvıqmaq, suyuqmaq, yumşamaq. 1. aşınmaq. 

əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. püskünmək. 

kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. 

yıpranmaq. 1. bir durumdan etgilənmək, mütəəssir 

olmaq. bir duruma alınmaq. 1. sınmaq. sinmək. həzm, 

təhlil olmaq. 1. süzülmək. açılmaq. arıqlamaq. 

zayıflamaq. 1.donu çözülmək. açılmaq. 1.dəğişinmək. 

dəğmək. dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. 

toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək. 

1.bitginmək. yarmazlamaq. çürümək. əzilmək. işdən 

gücdən düşmək. solmaq. əsgimək. gəvşəmək. 

1.çözgülmək. çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. 

açılmaq. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. 

sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. 

pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq. 

ərinmək  ərmikmək. ( < ərinmək). 1. yığınmaq. üşünmək. 

ağrınmaq. ağırlıq duymaq. - bizə gəlməyə ağrınır. 1. 
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irılmaq. yorulmaq. gücənmək. incinmək. qırılmaq. 

ayrılmaq. uzaqlaşmaq. darılmaq. çəkilmək. 1. 1. 

üşənmək. çəkinmək. təmbəllik edmək. - ər işə ərindi. 1. 

yubanmaq. 1. ır bulmaq. utanmaq. 1. üşənmək.  

ərinməmiş  əğinməmiş. incəlməmiş. açılmamış. aşınmamış. 

əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə.  

ərinmiş  1. ərincək. arığ. açılmış. zəif. 1. süzük. arığ. zəif. təhlil 

rəftə. 

ərinmişlik  süzgünlük.  

ərinsəmək  rəhimləşmək. ıslanmaq. islanmaq. astanmaq. 

əsirgənmək. əsrinmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. 

uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. 

yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. 

həlimləşmək. mülayimləşmək. lətiflənmək.  

ərinti  < əğinti. əğələrkən (ərələrkən) çıxan töküntü. ərə xırdası.  

ərinti  əğinti. 1. ərədən (əğədən) çıxan incə talaş. pox. - dəmir 

əğintisi toprağ gübrələr: gücləndirər. 1. bayağı. bayaq. 

pəsəl. alçaqlıq. yamanlıq. yavalıq. çürüklük. pəsəlmə. 
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pisəlmə. paslıq. fəsad. 1. ərimiş yağdan qalan torta. 

tortu. 1. üzüntü. tasa. 

ərir  1.əriyəbilən. əriyəbilir. 1.məhlul.1. çözülür. qabili inhilal.  

ərir  əriyən maddə.  

ərirəy  tarlada ürünləri tanrısı.  

ərirlik  əriyəbilənlik. əriyəbilirlik.  

əris  irəs. dərik. dərcə. dərəcə. balas. balaş. basac. basa. 

başac. pillə.  

ərisman  ərsiman > risman. tel. tar. dar. sim. ip. sap. əriş. boyluq.  

ərismək  üz vermək. çatmaq.  

ərisməyən  özgərməyən.  

əriş burşu  : çirkin. gözə xoş gəlməyən.  

- erşi burşu saç: darmadağınıq saç.  

- erşi burşu edmək: yüz buruşturmaq.  

əriş qəliş əriş gəliş. barış gəliş. görmə görüş.  

əriş  (<> iriş <> arış.).1.< > ərus ( < ərmək). gəlin.1.> ərişdə > 

rişdə. - düdük əriş: düdük rişdə: 1. içi boş makaroni. 1. 

salağ. sapaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. 1. əriz. arzı. arzu. 

arzuman. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. özləm. 
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iştiyaq. 1. ərik. gəlir. gətirim. axar. qazanc. 1. arış. arqac. 

düzü ip. boy ipi. çözü. köçgü > çözgü. toxumada 

uzunlamasına boy ipləri. köçgü > çözgü. sap. 1. arşın. 

gəz.orta barmağ ucundan, dirsəyə dək olan uzunluq 

ölçüsü. 1. qisas. başa baş. 1.varış. barış. uğur. uzluq. 

yaratı. yaratış. yarayış. bacarı. başarı. başarma. barlaş. 

barlaşıq. barışıq. yaraşıq. yarlaşıq. qalxış. oluş. boluş. 

buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. 

qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət. 1. nəğill. nağıl. ötəki. 

daşqı. 1. arzu. əriz. könül. göyül. kövəs. kövsək. kövnsək. 

kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. 

qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. 

istək. əsmə. əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq. 

əriş  əric. ərəm. erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc. 1.kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. 

daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. 
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imcə. istək. istəm. istəş. niyyət. 1. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. 

ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə.  

əriş  əriz. arzı. arzu. ərsik. ərək. irək. əğilim. əğik. əyik. 

1.sürük. sürüş. sürüm. azıq. bulqa. bulqama. tutqu. istək. 

əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. 

rəğbət. 1.gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı 

əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac. 

əriş  uruş. vuruş. iriş. ərinc. arış. ( < ərmək: uzanmaq). 1. boy. 

uzunluq. tar. dal. 1. ( < əğirmək). əriç. yoğun bükülmüş. 

əğrilmiş ip. ardaç. zəncir. - əriş arqac: eriş argaç. 

dokumanın yanlamasına atılan ipleri. 1. araba oxu. 1. xəbər. 

1. boyluq. boy ipliyi. tar. qolun dirsəkdən aşağ bölümü. 

arabanın, daşqanın qolu. (arənc (fars)). 1. ərişdə. dizim. 

dizmə. düzüm. dizi. rişdə. ip. 1. irtəş. irtiş. ırtaş. yırtış. 

yırtaş. yirtəş. yartış. irişmə. çəkişmə. savaş. 1. tel. - əriş 

əğrək: əriş arğac: dikinə uzanan, yanına toxunan saplar. 1. 

olurki. olsunki. bəlkə. şayəd. - ol bardı ərinc: olsunki getdi. - 

əriş mərişdən: əriş mərişdən iş çıxmaz, iş görmək gərək, işi 

görörmək: şayəd mayəddən bir nərsə çıxmaz. - o gəldi ərin: 
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bəlkə gəldi o. 1. ayış. asayiş. dinclik. - əriş içində qurulan 

ərənlər. 1. bolluq. - yağış çox yağa ərişlik ola. - ərişə həsrət 

qalmış. 1. bəlkə. olurki. ərinç. ehtimal. 1. imkan. - oldu 

ərinc olmağu: oldu olunmaz nərsə. 1. vəslət. çatış. - qaldım 

ərinc qayğuqa: vəslət həsrətində qaldım. 1. ərişdə. rişdə. ip. 

1. göstəri. görnuş. mənzər. hizur. qat. rəfdar). {arqaş: (1 < 

arx: yarıq. açıq, qazıq. 1 < arx: arxa. dal. geri). nərsənin 

təməli, iskileti, arxa pılanı, qurluşu, ısulu, dəlili}. 1. təsfiyə. 

çöküş. 1. dülgər tükanı. 1. toxunma dəzgahının üstünə 

gələn arğac. 1. bezin boyda boya gedən, çözgi telləri. 

qalının ərikindən, arxasından, boyuna keçən iplər. 1. 

ərsiman. ərisman. risman. tel. tar. dar. dal. sim. ip. sap. 

boyluq. 1. ərş. qarış. araba oxu. qol. 1. təsadüf. yoluq. 

yolux. 1. adım. atlama. yeriş. - əriş qıssat: yerişi yavaşlat. 

yavaş adımla. - əriş keğit: əriş uzart. addımlarıvi genişlət. - 

əriş ker: geniş addımlar. - əriş sal: əriş şiltə: adım atmaq. - 

ərişi uzun: geniş adımlı. uzun bacaqlı. - dört əriş: dünyanın 

dört cəhəti. 1. sapaq. ip. kiriş. 1. arabanın iki yan ağacı. 1. 

eriş. dokumanın tezgaha sarılmış olan ve uzunluğuna 

dikine bulunan telleri. 1. ip. baş ip. çözəlik. dəzgaha 
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gərilən dirəzilik: boyluq. 1. ərmək. fürsət. - əriş tapsan gəl. 

- bir əriş düşsə əlimə bülləm neyniyərəm. - əriş vermə ona. 1. 

uca (# arqac: yatıq. yassı). - sazları (qamışları) burdu əriş 

bağladı. - arqaç keçirdi həsir toxudu. 1. hərəkətli. coşu. 

coşqun. daşqın. odlu. qaytarlı. qayrətli. 1. dartışmaq. 

çəkiş bəkiş. 1. rəqib. yarışçı. 1. qısqanc. 1. coşqun. 

daşqın. hərəkətli. odlu. qeyrət li. 1. rəqib. yarışçı. 1. 

çirkin.  

- əriş əriş: rişdə rişdə. tar tar: dar dar. tel tel. tək tək. 

- əriş arqac: arış arqaq. toxumanın yanlamasına atılan ipləri. 

ərişəq  ərişək. ağırşaq. ağarşaq. yuvarlaq, tümğəsimsi nəsnə. 

bayraq, çadır dirəğinin başına taxılan yuvarlaq təxdə.  

ərişəməmək  - istəyinə ərəməmək, ərişəməmək: kövəsi (həvəsi) içində 

qalmaq, qursağında qalmaq.  

ərişən  görücü. yetişən.  

ərişiq  ərişik. ərşik. daşqıt. daşıt. nəqliyyə. ötgərik.  

ərişilim  ərişilmə. əriniliş. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. 

dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. 

təmaslama. ləms edilmə.  
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ərişilmə  əriniliş. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. 

dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. 

təmaslama. ləms edilmə.  

ərişim  1. ərişmə. dəğişim. dəğişmə. keçişim. keçişmə. yayışım. 

yayışma. yüyüşüm. yüyüşmə. sürüşüm. sürüşmə. 

yoxuşum. yoxuşma. 1. sanı. duyğu. duyma. duyuş. 

duyduq. hiss.  

ərişim  ərinim. əriniş. ərişmə. ərinmə. 1.dəğişim. dəğmə. dəğiniş. 

dəğinim. dəğişmə. toxunuş. toxunum. toxuşma. toxuşum. 

toxunma. təmas, ləms hissi. lamisə. 1.gəlişim. yetişim. 

ulaşım. ulaşma. varış. bitişmə. qavuşma. vasil olma. 

muvasilə. 1.durum. orun. yağday. vəziyyət. hal. qonuş. 

dalqa.1. sezim. seziş. sezimə. sezmə. sezgi. seziniş. 

sezgiş. ərişim. anlayış. alqı. qursaq. kavsaq. kovsaq. 

qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. görüşlük. öğrəniş. 

doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. 

qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 1. ehsas. hiss. 

yanğı. 

ərişiman  əriş. sap.  
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ərişinmək  ərinişmək. ərişmək. ərinmək. 1.dəğişinmək. dəğmək. 

dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. 

toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək. 1. 

ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. 

varşınmaq. barşınmaq. olquşmaq. olqunlaşmaq. 

dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. 

ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. 

yüksəlmək. yüksəşmək. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə 

çatmaq, yetişmək.  

ərişiv  rəqabət. yarışma. müsabiqə.  

ərişqən  ərişgən. rişqand. irişgən. ərnəc. ərnək. əğcək. əğincək. 

alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 

ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür.  

ərişqin  ərişgin. 1. ağır. durqun. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 1. rəşid. 

ərşit. ərçit. ərsit. ərsil. ərgin. başlı qafalı, düzgün, kişicə 

davranan iyid, kimsə. 1.ərgin. pişmiş. sınğarlı. mücərrəb. 

ərişmə  ərişim. əriniş. ərinmə. 1.dəğişim. dəğmə. dəğiniş. 

dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. təmas. 
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ləms. 1. dəğişim. dəğişmə. keçişim. keçişmə. yayışım. 

yayışma. yüyüşüm. yüyüşmə. sürüşüm. sürüşmə. 

yoxuşum. yoxuşma.  

ərişmək  (<> ərmək <> irmək). (çağı, zamanı bildirən sözlərdə) 

edmək. bulmaq. tapmaq. yetişmək. varmaq. - səhər etdik. 

- axşam etdik, gecəni gözlədik. 1.çözümlənmək. 

çözgüşmək. çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. 

açışmaq. həll olunmaq. 1.savışmaq. savaşmaq. 

sovuşmaq. 1.gəvşəşmək. yayışmaq. 1.yarışmaq. 

parçaşmaq. balçaşmaq. 1.pozuşmaq. xərablanmaq. 

1.gətirmək. çatmaq. ulaşmaq. yetmək. yetişmək. cəlb 

olmaq. girmək. varışmaq. hasil olmaq. 1. çağlanmaq. 

olqunlaşmaq. toxunmaq. dolmaq. tümləşmək. 

tamamlanmaq. təkmilləşmək. baliğ olmaq. 1. ərinişmək. 

ərişinmək. ərinmək. 1.çözümlənmək. çözgüşmək. 

çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. 

həll olunmaq. 1.savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. 

1.gəvşəşmək. yayışmaq. 1.yarışmaq. parçaşmaq. 

balçaşmaq. 1.pozuşmaq. xərablanmaq. 1.gətirmək. 

çatmaq. ulaşmaq. yetmək. yetişmək. cəlb olmaq. girmək. 
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varışmaq. hasil olmaq. 1. çağlanmaq. olqunlaşmaq. 

toxunmaq. dolmaq. tümləşmək. tamamlanmaq. 

təkmilləşmək. baliğ olmaq. 1.dəğişinmək. dəğmək. 

dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. 

toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək. 

1.qımıldamaq. təprənmək. hərəkətlənmək.- atmışına 

girmiş.1. ərmək. barmaq. varmaq. əkmək. çatmaq. 

yetmək. nail, müvəffəq olmaq. 1. ərmək. qurtulmaq. 

qurtuşmaq. 1. görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. 

izləmək. dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. 

çəkmək. uğramaq. sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. 

yapınılmaq. mə'ruz qalmaq. - bu ova çox olay görmüş. - bu 

qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq görmək. 1. icəşmək. qança, çanqa, çalqa, 

panca, pəncə atmaq. sataşmaq. 1. qımıldamaq. 

təprənmək. hərəkətlənmək. 1. ulaşmaq. yetişmək. 

varışmaq. çatışmaq. dərk edmək.  

ərişmək  irişmək. 1. (iç anlami: birinin qarşısına çıqmaq). ircəşmək. 

dartışmaq. çəkişmək. 1. ərüşmək. ərimək. aruşmaq. 

anğlanmaq. çalınmaq. yevtilmək. olqınlaşmaq. 
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yuvulmaq. yığılmaq. olqunlaşmaq. yəvülmək. 1. arxadan 

ərmək, yetişmək. 1. nərsiyə əl çatmaq, nayil olmaq. 1. 

nərsənin arxasın tutmaq. itaət edmək. 1. çatmaq. tutmaq. 

- ərişir qonağına asta gedən (qonağ: məqsəd. mənzil). - bu 

taxcaya əlin irişirmi: boyun çatırmı. 1. yetginmək. oluşmaq. - 

üzümlərim irişti. - irişmiş qızları ərişdirməliyik. 1. icəşmək. əl 

uzunluq edmək. imalə edmək. 1. yaxınlaşmaq. - evə 

ərişdiyində. 1.yetmək. < > edmək < > gedmək < metatez > 

dəqmək. varmaq. 1.yuvmaq. yüvmək. yüvsəmək. 

yavsamaq. qormaq. varmaq. könül almaq. 1.yarışmaq. 

rəqabət edmək. 

ərişmiş  1. ərsək. ərsik. əsrik. yetsik. yetim. baliğ. 1. hakim. 

böyük. irişmiş.  

əriştə  < ərmək > riştə. tokmas. kəspə. uqra. uqraş. ünğaş. çöp.  

əriştə  ərişdə. > rişdə. riştə. < əriş. saçaq. qaçaq. qaşaq.  

(tapmaca.). - qaşığa mindi, qıçı sallandı.  

əriştə ərişdə. əriş. rişdə. ip.  

- ərişdə aşı: toymac. doymac. tutmac. umac. bulamıq. un aşı. 
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əriştirən  1.ərən. gərən. ulaştıran. gətirən. taran. darağan. 1. 

qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. qoparan. sökən. 

çıxaran. çıxarıcı. çözücü. çözən. nəcat verən. açan.  

əriştirən ərişdirən. dəgirən. bitirən. çatdıran.  

əriştiriş  ərsətiş. savqa. savqıt ( < savmaq: yollamaq).sovqatış. 

sovq ediş. yollama. yollayış. göndərmə. göndəriş. 

ulaştırma. ulaştırış. düşürmə. düşürüş. vardırış. 

vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma. 

çatdırma. çatdırış.  

əriştirmə  yetiştirmə.  

əriştirmək  1.çözgüşdürmək. çözüşdürmək. ayrışdırmaq. 

dağışdırmaq. söküşdürmək. açışdırmaq. ərittirmək. həll 

etdirmək. 1.savışdırmaq. savaşdırmaq. sovuşdurmaq. 

1.gəvşəşdirmək. yayışdırmaq. 1.yarışdırmaq. 

parçaşdırmaq. balçaşdırmaq. 1.pozuşdurmaq. 

xərablatdırmaq. 1.gətirtmək. çatdırmaq. ulaşdırmaq. 

yetdirmək. yetiştirmək. cəlb etdirmək. girdirtmək. 

varışdırmaq. hasil etdirmək. 1. çağlandırmaq. 

olqunlaşdırmaq. toxundurmaq. doldurmaq. tümləşdirmək. 

tamamlandırmaq. təkmillətmək. baliğ edmək. 1. 
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gerçəkləşdirmək. oluşdurmaq. olmasına yol açmaq. 

səbəb, bais olmaq. 1.ərgürmək. ərdirmək. ulaşdırmaq. 

dəğdirmək. vardırmaq. yetiştirmək. qavuşdurmaq. 

ərdirmək. ulaştırmaq. vasil edmək. 

əriştirmək  arışdırmaq. yetişdirmək.  

əriştirmək ərişdirmək. irişdirmək. 1. yetişdirmək. çatdırmaq. - tanrı 

istəklərivə irişdirsin. 1. xəbər vermək. - hərnə eşitti, ertəsi 

irişdirdi. 1. yetişdirmək. çaqmaq. - bu sözü onun qulağına 

çaq.  

ərit  1.ərim. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. 

görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. 

yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. 1. ərişim, ərişmə, 

çatma yeri.  

- sonərit: son ərişim. ötərit. ötəki dünya. axirət.  

- ərit dağıt: dağıt töküş. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. 

savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. 

tükət biçət. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. 

saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar saçarlıq. 
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çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. 

kəsər tökər. velxərclik. israf. 

əritən  əritici. əritgən. mühəllil.  

- qar üstünə yağıb əridən yağış: qaryiyən. qaryeyən.  

əritən əridən. çözər. yaxan. çözən ( > suzan). açan. qodaz. 

çözərtən. közərtən. çökürtən.  

əritərəq  - alaşımları (alyajları) əritərək, içindəki çeşitlərin ayırma 

işi: kav. çal. 

əritib  - sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb 

əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq.  

əritici  əritən. əritgən. mühəllil.  

əritilən  - əritilən quyruqdan qalan cızlıq: qaqırdaq.  

əritilmiş  - əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, 

şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. 

qaraballı. karamel.  

əritiltiq  əritildik. - quyruq əritildikdən sonra arda qalan, quru, 

qavrılmış nərsə: qaqırt. qaqart. qaqırdaq. qıqırdaq. cızbız.  

əritim  1. əkitim. əğitim. eyitim. eğitim. iğitim. tərbiyət. tə'lim. 

pərvəriş. 1. bax > əritiş.  

əritiş  əritmə. 1. əritim. əğitim. əğitiş. əğitmə. tükətim. tükətiş. 

tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. balatış. 
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balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. 

dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım. 1. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. 

düşürüş. tökütmə. tökütüş. savırma. savarış. savırış. 

savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. 

sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saçama. saçma. saç 

savur. saça. saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, 

xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. 

qırqıt. israf. tələf. tələf edmə. 

əritqən  əritgən.əritici. əritən. mühəllil.  

əritmə  1. alaşım. 1. sındırma. həzm.  

əritmə  əritiş.1. əritim. əğitim. əğitiş. əğitmə. tükətim. tükətiş. 

tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. balatış. 

balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. 

dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. 

yayma. yayış. yayım. 1. işdən gücdən düşütmə. çürütmə. 

soldurma. əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. 

əzdirmə. engintmə. alçatma. çürütmə. dayancdan, 

dirəncdən, muqavimətdən düşürmə. çökütmə. çökütüş. 

düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. savırma. savarış. 
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savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. 

sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saçama. saçma. 

saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, 

sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. 

yayçalıq. qırqıt. israf. tələf. tələf edmə. 

əritmək  (bax > əğitmək). 1. yuşatmaq. suyuqlatmaq. bitirmək. 

tükətmək. xəşləmək. sindirmək. 1. yoxlamaq. yox edmək. 

1. sızıtmaq. sızdırmaq. sızğırmaq. 1. arıqlatmaq. 

zayıflatmaq. 1. ərələmək. qırmaq. - qoyun ərit: qoyun kəs. 

əritmək  1. sızğırmaq. sızırmaq. 1. sındırmaq. sindirmək. 

1.qatılıqdan çıxarıb sıvıqlaşdırmaq, suyuqlaşdırmaq, 

yumşatmaq. donu çözütmək, açıtmaq.1. aşındırmaq. 

əğritmək. əsgitmək. püskürtmək. kövnətmək > 

köhnətmək. çürütmək. yarparıtmaq. yıpratmaq. 1. bir 

durumdan etgilətmək, mütəəssir edmək. bir duruma 

aldırtmaq. 1. sındırmaq. sindirmək. həzm, təhlil edmək. 

1. süzütmək. sozdurmaq. açıtmaq. arıqlatmaq. gücdən 

düşürmək.zayıflatmaq. 1.bitirmək. sonuclamaq. 

tamamlamaq. sonətmək ( < sona ərdirmək). çıxışqımaq. 

tükətmək. yoxatmaq. yox edmək. süpürtmək. - sorunu ərit 
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qutar. - sözüvü ərit: aç.1. yetiştirmək. yaşartmaq. 

yəşərtmək. çatqırmaq. 1. arığlatmaq. indirmək. endirmək. 

incəltmək. zayıflətmək. - aclıq onu çox endirmiş. - bala bala 

endirib yoxa çıxacaq.  

ərittirmək  əritdirmək. 1. açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. 

sökdürmək. ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. 

savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. 

balçatdırmaq. gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. 

xərablatmaq. fəsx etdirmək. 1.çatdırmaq. 1.hasil 

etdirmək. 

əriyəbilən  əriyəbilir. ərir.  

əriyəbilənlik  əriyəbilirlik ərirlik.  

əriyəbilir  əriyəbilən. ərir.  

əriyəbilirlik  əriyəbilənlik. ərirlik.  

əriyən  eğitən. yoran. açıqlayan. baxıcı. tatu. uyaran.  

əriyən  ərgin. 

əriyərəq  əriyərək. - qar, buz, donuq tutuq kimi nərsənin əriyərək 

suyuqlanması: köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

əriyiq  əriyik. açılıq. məhlul. - işba' olmamış əriyik: doymamış.  
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əriz  1.arzu. əriş. arzı. arzuman. istək. əsmə. əsi. özləm. 

bulqa. bulqama. iştiyaq. könül. göyül. kövəs. kövsək. 

kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. könül 

istiliyi. istək. əsmə. əsi. sovq. 1. ərmiş.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq. 

əriz  əriş. arzu. ərsik. ərək. irək. əğilim. əğik. əyik. 1.sürük. 

sürüş. sürüm. azıq. tutqu. bulqa. bulqama. istək. əsmə. 

əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. 

1.gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı əğri 

olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac. 

əriz  yası. yalfaq. yalpaq. düz. yalpuq. yayvan. açıq. geniş.  

ərizə  < ərisə < ərin + sək.  

ərq bicivuq ərk bicivuq. büyücü. ərk bici. sehirbaz.  

ərq yiyəsi  ərk yiyəsi. ərkəl. uluca. üst düzəy yönətici.  

ərq  ərk. ərək. 1.baraq. yüksək qala. könül qalası. 1. özgör. 

özgür. özəl. ixtiyar. 1. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. qudrət. zor. 
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qudrət. iqtidar. nifuz. əsər. 1. qala. ərək. baraq. yüksək 

qala. iç qala. 1. ixtiyar. - öz ərki, ixtiyarı olmamaq: ipləri 

başqası əlində olmaq. 1. yiyəlik. özgör. özgür. özəl. ixtiyar.  

- öz ərk: özbaşdaq. bağımsız. laqeyd.  

- dinərki: teokrası.  

- ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan: malik. əldəçi. yiyə. 

ərq  ərk. irk. 1. < > örk. əziz. uca. yüksək. ərkləmək: 

örkləmək. ərgiləmək. ərköğüləmək. 1. istəm. diləmə ərki. 

iradə. 1. əmr. buyruq. 1. nifuz. - ərkli: nifuzlu. 1. 

məmuriyət. vəzifə. məqam. - böyük ərkli kişi. - önəmli ərkə 

çıxmaq. - özərk: xudmuxtar. 1. ərlik. sayqı. nifuz. hörmət. - 

qaldırdılar ərliyindən. ərkindən. - yox olsun ərliyin. ərkliyin 

sənin. - ərləri ölmüş ərksiz qalmış\\ qurumuş suyu, damlasız 

qalmış. - ərdə getdi, ərkdə getdi. 1. baqıt. bəkit. qala. qalaq. 

1. saltanat. sözü, buyruğu keçərlik. qudrət. iqtidar. gücü 

yetərlik. 1. ərik. pox püsür. - dəmir ərki: dəmir əriyi. 1. 

qalanın ortasında olan yüksək yer. 1. seçim. intixab. 1. 

güc. qudrət. 1. ixtiyar. 1. sarp, uca, yüksək yer. qala. 

saray.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4398 

ərq ərk. irk. 1. ixtiyar. - irkim qalmadı. 1. azadlıq. söz ərki: söz 

azadlığı.  

- ərk bici: ərk bicivik. büyücü. büyü yapan. 

ərqan  ərkan. ilkə. qətə. qata. xət. qayda.  

ərqan  ərkan. yola. ürf. adət. usul.  

ərqanaqlıq  ərkanaqlıq. bayıtlıq.  

ərqazlanmaq  yekəlik edmək. ərkəklənmək. qabalanmaq. icəşmək. 

xozulanmaq. sataşmaq.  

ərqec  ərgec. tezgec.  

ərqeç  ərkeç. ərkəc. örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. 1. ərkeçi. iki yaşlı 

keçi. təkə. 1. iğdişlənmiş, enənmiş keçi.  

ərqeçi  ərkeçi. örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. ərkəc. ərkeç. iki yaşlı 

keçi. təkə.  

ərqə  ərkə. 1. naz. 1. nazlı. ərköyül. 1. qır. naz. işvə. 1. tapçan. 

sədr. taxt. divan. 1. üzər. əl. ixtiyar. yan. üst. - üzərində 

para olmamaq. - yaraqı üzərindən atmaq. - mənim üzərimə 

düşdü. 1. ərköyün. irkələp. əkə. sımarıq.  

ərqə  ərkə. ərikə. ərikək. ərklik. əriklik. örgə. öğkə. 1.varlı 

gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd. 1.güc. 

qudrət. enerji. 
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ərqə  ərkə. ışı. ışıq. ışıma. enerji.  

ərqə ərkə. şımarıq. nazlı.  

- erqət at: ləqəb.  

ərqəc  ərgəc ərkəc. ərgəç. (ərəgəc arac. < ərmək: çatmaq). uzun 

saplı çörəkçi kürəyi. 1. el başçısı. 1. təkə sürüsi. 1. üç 

dörd yaşındaki keçi, əkçi. 1. gənc təkə.  

ərqəc  ərkəc. ərkəc. ərkeç. örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. 1. ərkeçi. 

iki yaşlı keçi. təkə. 1. iğdişlənmiş, enənmiş keçi.  

ərqəç ərkəç. 1. öncü. başçı. 1. ərkək geçi.  

- ərkəçlik edmək: başçılıq. öncülük edmək.  

ərqəçilik  ərkəçilik. ərəkçilik. finalizm hər nəyin bir sonuca, bir 

amaca ərəcəyinə inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq.  

ərqəklik  ərkəklik. batırlıq. mətlik. yiğitlik.  

ərqəksinmək  ərkəksinmək. böbürlənmək. qurulmaq. çalım satmaq.  

ərqəq  ərkək ( < ərmək: çatmaq). ərək. araq. ərik. ara. ərə (çataq. 

hər nəyin olduğunun əriki, oluşu, içi, çatığı). 1. ərkişi. ərmiş. 

1. ərək. ər. ir. qoçqar. - ərkək kişi: ir. ər. 1. baliğ. 1. bərk. 

sərt. güclü. bükülməz. 1. ərnikzan. 

- ərkək geçi: təkə.  

- ərkək heyvanlara verilən ad: baytar.  
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- ərkək qoyn: qoç. gəbəş. qabaş.  

- yaban gögərçinin ərkəyi: qusquğuq.  

- ərkək dəvə: boğra dəvə. - ərkək ördək: sona. börçin: dişi 

ördək. 

- ərkək at: ayqır.  

- ərkək tavuq: xoruz.  

- qadınsı ərkək: qanav.  

ərqəq  ərkək. erkək. örkək. öğkək. 1. dölləyən. 1.ər. kişi. ərkişi. 

bəy. iğit. yiğid. 1. sərt. bərk. qolay bükülməz. - ərkək 

dəmir. 1. güclü. qolçomaq. ərkli. quvvətli. 1. ərgin. yetgin. 

olqun. 1. arvadın əri, qocası. 1. ərkişi. ər. kişi. bəy. - 

ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən: dikəbaş. dikbaş. 

qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. - 

ilkin (doğan) ərkək oğul: paşa. beçə < > beşə.  

- ərkəklik yaraqı: cük.  

- arvad kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək. qadın 

ağızlı. qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: qadın 

ağız. qılıbıq. 

- arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən 

çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. çılbıq. 
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arvadağız.  

- dörd yaşlı ərkək kəklik: qazaq tülək.  

- ərkək kişi: ağa.  

- ərkək camış: qotur. kəl.  

- ərkək cocuq: oğuş. oğuc.  

- ərkək dişi çiçəkləri ayrı kökdə olan bitgi: ikievciklər. 

- ərkək ərkəkliyinin başı: ərəkək. 

- ərkək keçi: qutur qotur. 

- ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq. 

- qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. xətnə toyu. sünnət 

mərasimi. 

- ərkək qılıqlı qadın: qozbadam. qozbadan. feminist. 

- ərkək pişik: qataq. qadaq. qotaq.  

- xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı. 

- qadınca bir ərkək: qadınca. xanımca. xanıma yaraşır 

biçimdə bir ərkək.  

- qadınların ərkəkdən qaçınmaları: qaçköç. 

- uşağı, cocuğu olmayan qadın, ərkək: qara don.  

- iki ərkək, bacıların birbirinə verib evlənmələri: dəğişik. 

- sayqı duyulan yaşlı ərkək: bəyata. bəybaba. bəyəfəndi. - 
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ərkək xanlıq, hakimiyyəti: ataxanlıq. - böyük ərkək dəvə: 

buğra. buğur.  

- əlinin xəmiriylə, ərkək işinə qarışmaq: üstəsindən 

gələməyəcək işə girişmək. 

- ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən: dikəbaş. 

dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. 

qaqoz. qaqlaq. inad. 

ərqəq  ərkək. ərkəklik. girmə. keçmə. - girmə deşmə: ərkək maya.  

ərqəq ərkək. 1. ərkişi. yiğit. kişi. yiğit. gözübərk. cəsur. 1. hər 

heyvanın ərkəğl. 

- ərkək cinsəl orqanı: çomay. yaraq. sik.  

- qadınsı ərkək: qadın qılıqlı. qıstəkə.  

- ərkək cocuq: ərkək oğlan: qoqay.  

- ərkək tağaqu: xoruz.  

- ərkəklik ayqıtı: taşaq.  

- ərkəklik: ərliq. - ərkəkliktə yarış edmək: ərləşmək.  

- ərkək istəmək ütlənmək. üdlənmək. kösnəmək.  

- ərkək dişi: arsalıq. iki cinsli.  

ərqəqdaş  ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş. qaradaş. qayadaş.  
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ərqəqimsi  ərkəgimsi. erkəgimsi. örkəgimsi. öğkəgimsi. ərkəksi. 

erkəksi. örkəksi. öğkəksi. ərə, ərkəyə, kişiyə oxşaşlıq, 

bənzişli, bənzərli. 

ərqəqin  ərkəgin. yuvaq. ustuvanə. sürgü. silindir.  

ərqəqləşmək  ərkəkləşmək. 1. ərsinmək. ərsimək. böyümək. - oğul 

ərsindi. 1. dalqalanmaq. möjlənmək. - su ərkəkləndi. - 

onun yeyni ərkəkləndi: tükləri biz biz durdu.  

ərqəqləşmək  ərkəkləşmək. erkəkləşmək. örkəkləşmək. öğkəkləşmək. 

kişiləşmək. ərkək özəlliyi qazanmaq.  

ərqəqləşmək ərkəkləşmək. ( < ərəkək + laq: yoxluq simgəs). arıtmaq. 

ərtəmək. ərətmək. daşşağı çıxarmaq. iğdiş edmək. 

cocuğu sünnət edmək.  

ərqəqlik  ərkəklik. 1. örkəklik. öğkəklik. kişilik. əril. ərlik. igitlik. 

qeyrət. - ərkəklik gücü: bel gücü. 1. ərkək. girmə. keçmə. - 

girmə deşmə: ərkək maya.  

- bir para yekəbaş heyvanların ərkəklik yaraqından, 

dərisindən yapılan qırbac, şallaq: çağun. çavun. 

- ərkəklik ayqıtı: yaraq. çürük. çöp. çüv. köv ( < çov. kov: 

oyuq. boş).  

- ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq. 
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- qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. sünnət mərasimi. 

- ərkəklik ayqıtı: qataq. qadaq. qotaq.  

- ərkəklik gərəyi: qamış. kavmış (< kav: boş). yaraq.  

ərqəqliq  ərkəklik. ərik. irlik. ərəklik. qoçalaq. qoçqar. qoçaq. 

qaraman. qəhrəman. salbatlu. şücaətli.  

ərqəqsi  ərkəksi. kişiçil qadın.  

ərqəl  ərkəl. ərk yiyəsi. uluca. üst düzəy yönətici.  

ərqələmək  ərkələmək. qırcandırmaq. nazlamaq. öymək. 

ərköyülləmək.  

ərqəli  ərkəli. cidamlı. qursaqlı. dayaqlı. vurli.  

ərqəlmək  ərkəlmək. irkəlmək. dayanıb asılanmaq. qudurqanlıq 

edmək.  

ərqəm  ərgəm. ərdən. ərlik qız.  

ərqəmək  ərgəmək. 1. tə'qib. izləmək. dolanmaq. 1. bir yerə 

toplamaq. 1. arqamaq. sarmaq.  

ərqəmək  ərkəmək. 1. irkəmək. ərsəmək. irsəmək. ərtəmək. 

ertəmək. böyümək. 1. seçmək. özgürmək. özgörmək. 

ixtiyar edmək.  

ərqən başlamaq ərkən başlamaq. ərtələmək. ırtalamaq.  
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ərqən  ərgən. ərkən. { < ər: tez + ikən < ərmək}. 1. çağ 

keçmədən. tezrax. 1. ərgən. ərkəlmiş, yetişmiş, hələ 

evlənməmiş. subay. 1. irkən. ir. irən. irin. tez. ağızda ərir 

kimi olan. ləzzətli. dadlı. 1. (ərkək dişi üçün) subay. 

evlənməmiş. 1. ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. 

ərinğən. subay. bekar. 1. ərincək. təmbəl. 1. kən. ikən. - o 

barır ərkən, qeyitdi: o gedərkən qaytdı. 1. ərənkək. barmaq. 

1. subay. bekar. evsiz. - ərkinlik: subaylıq. 1. ərlik qız. 1. 

gənc. igid. dəliqanlı. 1. olqun. olmuş. 1. özgür. müstəqil. 

1. yoğun ip. 1. hörkən. hörgən. urqan. qalın ip. qanqal. 

yoğun ip. risman.  

ərqən  ərkən. erkən. ərgən. 1. ilərləmiş çağ, zaman. tez. - dan 

erkən: səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi gəlməmiş, çatmamış. - 

yola çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. yersiz. vaxsız. - bu görəv 

onun yaşına erkəndir. 1. çox qabaq. - erkənlərdə: çox 

qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. bolluq çağından ön, tez 

oluşan, bazara çıxan nərsə. - erkən yemiş, dəğəri dağa 

qalxmış. 1.ərkən. er. ər. tezdən. - ər əkməyi: obaşdan 

yeməyi. obaşdanlıq. səhər yeməyi. 1.evləmək çatına çatmış 

gənc. 1.baliğ. 1. azadə. 1.ərlik. evlənəcək çağa çatmış 
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qız. 1. yeni yetmə. yetcən. yeni gənc. gəncik. novcəvan. 

1. qoyullan çağdan (müqərrərə vaxdan) qabax olunan 

nərsə. zudrəs. - erkən seçim. - erkən sınav: imtahan. - 

erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə.  

- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, 

ərgin, yetgin geçgin. keçgin. 

- erkən yatan: axşamçı.  

- səhər erkəndən: çin, çin ertən. 

ərqən ərkən. 1. ərnək. barmaq. 1. ikən. - gələr ərkən: gələr ikən. 

1. ertdə. əsgi zamanda. çoxdan. - daha ərkən: ertərək. 

ərkəncə.  

ərqəncə ərkəncə. ertərək. daha ərkən.  

ərqənçi  ərkənçi. çağda, vaxda həmişə irəli olan. yubanmayan.  

ərqənə  ərgənə. 1. dağın ətəyi. dərə. boğaz. 1. kan. mə'dənin 

olan. tapılan yeri. 1. azadyanə ( > azadanə). irikli. irkin. 

ərkin. erkana. eygin. azad. qaravsız. qaraşsız. ağasız. 

bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. 

qaraşsız. ərkinçə. müstəqil.  

ərqənə  ərgənə. 1. əğgənə. gərdənə. boğaz. gədik. dağın beli. 

1.kan. bəylik. baylıq. mə'dən. 1. zənginlik. gərəksizlik. 
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varlılıq. bəyiklik. bəylik. baylıq. baysarlıq. devlətlilik. 

dövlətlilik. pulluluq. 

ərqənə  ərgənə. ərkinə. 1. dağ beli, kəməri. 1. dar. dara düdük.  

ərqənə  ərkənə. ağayana. 

ərqənəq  ərgənək. əkgin. əyin. hər nərsənin təməl gövdəsi. 

bədənəsi. çərçivə. qab. kasa (qapsa). bədən. çotuq. 

kötük. kutuk. kündə. heykəl.  

ərqənələşmək  ərgənələşmək. ərginmək. böyümək.  

ərqənləmə  ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. 

ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. evirim. 

çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. 

gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. 

yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

ərqənləşim  ərgənləşim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərginləşmə. 

ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. evirim. 

çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. 

gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. 

yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

ərqənləşmə  ərgənləşmə. ərgənləmə. ərgənləşim. ərginləşmə. 

ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. evirim. 
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çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. 

gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. 

yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

ərqənləşmək  ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. 

yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. baliğ olmaq. təkamül 

edmək.  

ərqənlik  ərgənlik. 1. gənclikdə üzdə çıxan cuşlar. sivilcələr. 1. 

ərkəlmiş, yetişmiş, hələ evlənməmiş. subaylıq. gənc 

yaşda üzdə çıxan sivilcə. 1. (ərkək dişi üçün). subaylıq. dul 

qadın subaya (bekara) ərə gedirkən, buna verdiyi para, 

başlıq.  

ərqənlik  ərgənlik. 1. yeni yetməlik. yetcənlik. yengənclik. 

gənciklik. novcəvanlıq. 1. yetcənlikdə üzdə çıxan cuş, 

sivilcələr. 1. dul gəlinin, dəliqanlı güveyə (kürəkənə) verən 

sovğatı. 1. ərginlik. əriklik. ərkilik. olquşluq. olqunluq. 

olqunlaşmış. yetişginlik. yetginlik. kamillik. biluğ. baliğlik. 

rüşd.  

- ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı: qarısamış. qarsamış.  

ərqər  ərkər. böyüklər.  
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ərqər ərgər. 1. orman içində geniş düzlük. 1. geniş oyulmuş 

yaxa. 1. övüngən. kibirli. kəndini bəğənmiş kişi.  

ərqərlənmək  ərgərlənmək. sevişmək (yaxınlıq edmək. sikişmək).  

ərqəş  arqac. toxumanın əninə atılan iplik. atqı. - dağ ərqəci: 

dağın yassı təpəsi.  

ərqəş  ərkəş. (1. < əkmək. 1. < ərə çəkilən. əri çəkən). əkrəş. 

əkəş. ərcə. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it. 1. ürkəş. şəpə. 

dalqa. möc.  

ərqəşləmək  arqaclamaq. 1. arğac atmaq. atqılamaq. 1. sarmaq.  

ərqəşmək  ərgəşmək. irgəşmək. 1. ardı sıra gedmək. 1. uyuqmaq. 

peyrovluq edmək. 1. toplanmaq. yığılmaq. yığılıb 

durmaq. bir yerə birikmək. 1. çatılmaq. çapılmaq ( ç < > s 

) sapılmaq. qatılmaq. yetinmək. - oğul atasına ərgişdi. 

ərqəştirmək  ərgəşdirmək çatdırmaq. qoşmaq.  

ərqət  ergat. işçi.  

ərqətmək  ərkətmək. irkətmək. ərsətmək. irsətmək. ərtətmək. 

ertətmək. böyütmək.  

ərqəvan  ərğəvan. < al val. alğın. alğıvan. - alval yəmşək. alval 

toyuq.  
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ərqəvani ərğəvani. ərğəvan rəngində olan. bayın. yipqin. yipgil. 

qızıl.  

ərqəyin  ərkəyin. ərniki.  

ərqi  ərgi. ərki. 1. < > əğri. 1. üzüntü. can sıxıcı nərsə. 1. 

qəhbə. 1. əvvəlki. ərkənki. 1. olsunki. bəlkə. şayəd. - ərki 

gəldim. - o bilirmi ərki: görəsən bilir o.  

ərqi  ərgi. qolax. istək. əsmə. əsi. yaxarış. yalvarış. irca'.  

- boş istək: olmayana ərgi.  

ərqil  ərgil. əzgil. muşmula.  

ərqil  ərgil. möhtəşəm. böyük. alamat. almat. almatıq. 

ərqil  ərkil. 1. ərkinçi. libiral. 1. ərkil. sərbəst. bağımsız. azad. 

müstəqil. 1. ərkli. muxtar. 1. ərkli. özgörük. özgürük. 

ixtiyarlı. 

ərqilənmək  ərkilənmək. iyəlik qılmaq. sahib olmaq.  

ərqili  ərkili. eygili. qudrətli. azad. ərkən. özgür.  

ərqilik  ərkilik. əriklik. ərkinlik. ərginlik. əriklik. ərgənlik. 

1.yetişginlik. yetginlik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. 

kamillik. biluğ. baliğlik. rüşd. 1.sərbəslik. bağımsızlıq. 

bağmısızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal. 

ərqilim  ərkilim. ərkinçilik. libralism.  
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ərqillik  ərkillik. eyginlik. ərkənlik. mətlik. sərbəslik. özgürlük. 

hürriyyət.  

ərqilmək  ərgilmək. < ör. örgilmək.  

ərqimək  ərgimək. ərimək.  

ərqimək  ərgimək.ərimək. ərinmək. 1.açılmaq. süzgünmək. 

sıvıqlanmaq. 1.açılmaq. arıqlamaq. zayıflamaq. 1. 

sinmək. 

ərqin  ərgin. ərik. irik. yetgin.  

ərqin  ərgin. ərişgin. ərmiş. ərkli. ərik. 1. çözgün. çözügün. 

üzgün. dağqın. solqun. 1.yetgin. pişmiş. sınğarlı. 

mücərrəb. baliğ. 1. suvax. əriyən. 1.azad kişi. qaraşsız. 

özgür. özbaşdaq. azad. özbaşdaq. basdaqsız. düşək 

duzaqsız. şərtsiz. qeydsiz. bəndsiz. 1.güclü. əsərli. 1. 

qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. vaqif. 1. azadə. 1. arif. 

1. ərkil. sərbəst. bağımsız. azad. müstəqil. 1.könlü tox. 

içgin. içi dolu. müstəğni. 1.yetgin. olqun. öğkək. örkək. 

ərkək. erkək.1. özəl. özgür. sərbəst. azad. müstəqil. 1. 

ərkli. qaraşsız. özgür. özbaşdaq. azad. hürr. 1.ərkin. 

ərkli. azad kişi. 1.ərgin. dinc. dincək. incək. arsat. 

arxayın.ərinc. rahat. 1. ərgin.olmuş. olqun. olqunlaşmış. 
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yetişgin. yetgin. ərik. ər. əkməl. - işinin, sözünün əri. 1. 

ərgin.rəşid. ərşit. ərçit. ərsit. ərsil. ərişgin. başlı qafalı, 

düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə. 

- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, 

ərgin, yetgin geçgin. keçgin. 

- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, 

ərgin, yetgin geçgin. keçgin. 

ərqin  ərkin. ərgin. ( < ərmək}. 1. yetmiş. olmuş. yanığ. 1. ərik. 

1. ərkin, ərgin. bağımsızlığın saxlayan. ərinğən. ərgən. 

subay. bekar. 1. ərincək. təmbəl. 1. bol. fərəh. geniş. 1. 

olqun. yollu. ərən. çatmış. xoşbəx.1. irikli. irkin. ərkin. 

ərkənə. erkana. eygin. azad. qaravsız. qaraşsız. ağasız. 

bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. özbaşdaq. 

boysınmağan. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. azad. 

müstəqil. 1. pişmiş. pişgən. pişkan. olqun. yetgin. 

təkamül edmiş. gəlişmiş. - ərgin ölkələr: gəlişmiş ölkələr. 1. 

vətəndaşlıq haqlarını iyələmək yaşına çatmış kişi. baliğ. 

1. kamil. - ərgin iş: yetgin. kamil iş. - ərgin adam: kamil 

adam. 1. ərik. ( < əğrik: əkrik). köhnə. əsgi. arxın. qoca. 

qədim. pozulmuş. 1. dincilikdə. icbarsız. ixtiyarlı. işsız. 
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yüqənsiz. yüksüz. yiyənsiz. yüyənsiz. başı boş adam. 

heyvan. özbaşdaq. boysınmağan. geniş. yüngül. yengəl. 

rahat. işsız (yiyəsiz). yiyənsiz. yüyənsiz. 1. iradə. istək. 1. 

ərgin. irkin. subay. mücərrəd. başıboş. bekar. 1. irkin. 

subay. mücərrəd. başıboş. bekar.  

ərqin ərgin. ərkin. 1. sərbəst. hür. 1. ərmin. əmrən. əmə. imə. 

himə. kökə iyə olan kimsə. çatmış. yetmiş. vurqun. 

- ərgin edmək: sərbəst bıraqmaq.  

- öz başına ərgin bolmaq: azat edilmək.  

ərqincə  ərkincə. ərkinçə. öz başdaqca. öz başına. baş başdaq. 

qaraşsız.  

ərqinçi  ərkinçi. 1.ərkil. libiral. 1. gəlişimçi. yetginçi. evrimçi. 

evirimçi. çevrimçi. çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. 

dəğişimçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. islah tələb.  

ərqinçilik  ərkinçilik. ərkilim. libralism.  

ərqinçilik  ərkinçilik. liberti.  

ərqinə  ərkinə. ərgənə. 1. dağ beli, kəməri. 1. dar. dara düdük. 1. 

mayil. 1. ərginə. çatasına. varasına. gələsinə. rasgələ. 

ərqiniqçi  ərkiniqçi. ərklikçi. azadixah.  
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ərqiniqlik  ərkiniqlik. ərkinlilik. qaraşsızlılıq. özgürlülük. 

özbaşdaqlılıq. azadlılıq. 

ərqinim  ərkinim. ərkiniş. ərkinmə. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

ərqiniş  ərkiniş. ərkinim. ərkinmə. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ərqinişlik  ərginişlik. ərinişlik. ərnişlik. çözgürlük. çözgürüşlük. 

pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: 

inhilaliyyət. həll oluşluq.  

ərqinləmək ərginləmək. sərbəst bıraqmaq. ərgin edmək.  

ərqinləşim  ərginləşim. ərkinləşim. ərginləşmə. ərgənləmə. 

ərgənləşmə. ərgənləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. 

evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. 

dəğişim. gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. 

yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

ərqinləşmə  ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərgənləmə. 

ərgənləşmə. ərgənləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. 

evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. 

dəğişim. gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. 

yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

ərqinləşmək  ərginləşmək. ərgənləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. 

yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. baliğ olmaq.  

ərqinli  ərkinli. comət. özbaşdaq.  

ərqinlik  ərginlik. 1. olqunluq. kəma. rüşd. 1. dinclik. dərman. 

macal. azadlık. gəncilik. bolluq. bərəkət. özgürlük. 
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sərbəslik. 1. azadlığ. hürriyət.  

- ərginlik bermək: boşaltmaq. izin vermək.  

ərqinlik  ərginlik. ərkilik. 1. ərklilik. sərbəslik. bağımsızlıq. 

bağmısızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal. qaraşsızlıq. 

özgürlük. özbaşdaqlıq. azadlıq. 1. ərkilik. sərbəslik. 

bağımsızlıq. bağmısızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal. 

1.düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. çürüklük. 

gəvşəklik. bitginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. 

enginlik. alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

muqavimətsizlik. 1.buluğ. 1.azadlıq. hürriyyət.1. azadəgi. 

1. sərbəslik. ixtiyar. 1. dəliqanlılıq. cəvanlıq. yaşqınlıq. 

aşqınlıq. aşrılıq. yaşqınlıq. taşqınlıq. coşqunluq.yarçınlıq. 

yarşınlıq. bədəxlaqlıq. xuysuzluq. 1. ərgənlik. əriklik. 

ərkilik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. yetişginlik. 

yetginlik. kamillik. biluğ. baliğlik. rüşd.  

ərqinlilik  ərkinlilik. ərkiniqlik. qaraşsızlılıq. özgürlülük. 

özbaşdaqlılıq. azadlılıq. 

ərqinmə  ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 
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yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

ərqinmək  ərginmək. qolaxmaq. istəmək. yaxşmaq. yalvarmaq. 

rica' edmək.  

ərqinmək  ərkinmək. irkinmək. ixtiyar edmək. istənmək. meyl 

edmək.  

ərqiri  ərgiri. - ayqırı ərqiri: əyri büyri.  

ərqisi  ərgisi. 1. yetgin. yetik. olqun. ərgin. 1. yutuq. unğış. 

başarı. iygilik. yetək. yetişçi. müvəffəqiyyət. 1. kamil. 

dəymiş.  

ərqisizlik  ərkisizlik. təvaifo lmiluki.  

ərqiş  ərgiş. 1. sobadan. ocaqdan od kül çəkmək üçün başı 

bükük. əğri dəmir. 1. ərkək. igid. 1. kişi. ərkəkli. ərlər 

üçün olan. ərlik olan. mərdana. - ərgiş qonaqlıq: kişi 

qonaqlığı.  
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ərqiş  irqəş. (irt < > ərt < > art) ard ardı, arda olan. qatar. sırıl. 

tizgək. tizək. tüzək. düzək.  

ərqişi  ərkişi. ərkək.  

ərqişi ərkişi. ərkək. yiğit.  

- ərkişi aytqanından qaytmaz: ərkək söylədiğindən dönməz.  

ərqit  ərgit. ərdi. ərmiş. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. 

qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. 

danışman. tanuq qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. 

danqa. baxcı. baxşı. münəccim.  

ərqitmək  ərgitmək. 1. götürmək. alıp gedmək. 1. əğmək. bükmək.  

ərqizləmək  ərgizləmək. qorxutmaq.  

ərqləmə  ərkləmə. < ör. örkləmə. ərgilmək: < ör. ərköülləmək: < ör. 

oğsalamaq < ör. öyünmək: < ör. övünmək: < ör örpək: < ör. 

üst. örtük.  

ərqləmək  çiğnəmək. bastalamaq.  

ərqli  ərkli. ərkil. ərkin. 1.azad kişi. qaraşsız. özgür. özbaşdaq. 

azad. özbaşdaq. basdaqsız. düşək duzaqsız. şərtsiz. 

qeydsiz. bəndsiz. 1.güclü. əsərli. 1. muxtar. 1. özgörük. 

özgürük. ixtiyarlı. 1. güclü. qolçomaq. öğkək. örkək. 

ərkək. erkək. quvvətli.  
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ərqli  ərkli. güclü. qadir. dəğər. hökümran. bəyləvçi. ərktü. 

ixtiyari. ərki.  

ərqliq  ərklik. 1. əriklik. ərikə. ərikək. ərkə. örgə. öğkə. varlı 

gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd. 1. onay 

(təvafüq). özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. 

yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. 

göstəriş. mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. 

pərvanə. 1. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. taqət. zor.  

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  
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- yiyəliyi, ərkliyi, ixtiyarı olmaq: əlində olmaq. - bu iş mənim 

əlimdədir. 

ərqliq  ərklik. irgəlik. yoldaşlıq. dosluq. istəklik. eygilik.  

ərqliqçi  ərklikçi. ərkiniqçi. azadixah. 

ərqlilik  ərklilik. ərkinlik. qaraşsızlıq. özgürlük. özbaşdaqlıq. 

azadlıq. 

ərqmək  ərkmək. böyümək. artmaq. yekəlmək.  

ərqovan  ərqovan (< ər + qovan). bəkqovan. bəkqoğan (< bərk + 

qovan). ərsalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib 

izləyib, sındıran ər. ərdalan.  

ərqoyül  ərkoyül. yavşaq. nonor. ana quzusu. dayanıqsız, 

gücənməmiş cocuq. 

ərqöqül  ərköğül. ərköyül. anabalası. qırcan, nazlı böyütülmüş 

kimsə. xanımoğlu. çıtqırıldım. əzdirilmiş. əl bəbəyi, gül 

bəbəyi. nonor. şımarıq. şımartıq. qarıqtı. qardı.  

- ərköyüllük edmək: ərkünmək. həllənmək. əllənmək. özünü 

oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq.  

ərqöyül  ərköyül. 1. arlat. biricik oğul. 1. nazlı. ərkə. irkəlik. bavlı 

(v < > ğ ) bağlı. 1. tosan.  
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- ərköyül böyütmək: şımartmaq. əzdirmək. üz vurub 

azdırmaq. üz vermək. sırtıtmaq. - cocuğu şımartma. 

ərqöyül ərköyül. gündəyməz. nazənin. nazlı büyütülmüş.  

ərqöyüllənmək  ərköyüllənmək. şımarmaq. əzilmək. üz tapıb azmaq. 

üzlənmək. sırtılmaq. - şımarmış cocuğ.  

ərqöz  ərköz. əşöz. səmimi. açıq könüllü, göyüllü. açıq ürəkli. 

içdən. açıq ürəkli. içdən. arxadaşca. dostca. içli dışlı. 

içdən. candan. cancağız. könüldən. göyüldən. ürəkdən. 

içgin. taarüfsüz. təkəllüfsüz.  

ərqsintirmək  ərksindirmək. yetgi vermək.  

ərqsiz  ərksiz. 1. aciz. kəsik. əzik. 1. eygisiz. məcburi.  

ərqtü  ərktü. ərkli. hökümran. bəyləvçi.  

ərquri  arquri. əğri. - arquri kişi. - arquridən gəlmək: əğri 

davranmaq, mamilə edmək.  

ərqün  ərgün. 1. sulu qar. suya düşmüş incə seyrək buz. qar 

(səpkən). 1. yumşaq. gəvrək. - ərgün əkmək.  

ərqün  ərkün. yarkün. uyğun. münasib.  

ərqünmək  ərkünmək. ərköyüllük edmək. həllənmək. əllənmək. 

özünü oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq.  

ərqür ərgür. şubatın onbir onsəggiz arasında doğanların bürcü.  
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ərqürək  ərkürək. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. üstünlük. öncülük. 

birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. 

faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan. 

ərqürmək  ərgürmək. irgürmək. ulaştırmaq. götürmək. ərdirmək. 

əriştirmək. ulaşdırmaq. dəğdirmək. vardırmaq. 

yetiştirmək. qavuşdurmaq. vasil edmək. 

ərqürmək  ərkürmək. ərişmək. vaxtında yetişmək.  

ərqürmək  yarkürmək. əritmək.  

ərqüz suv  ərküz. qardan, buzdan əriyən su.  

ərqəq at  ərkək at. damızlıq at. ayğιr. tuxumluq at.  

ərlə  irlə. yurtluq. yurt tutulan yər.  

ərləq ərlək. harlıq. paralel. - tavanı ərlək dirəklə. 1. dək. dəng. 

bərabər. - ərlək kişilər: bərabər adamlar.  

ərləmək  ərə vermək. evləndirmək. - qız ərir isə, ərləmək gərək.  

ərlənmək  1. evlənmək. 1. qadın evlənmək. ər yiyəsi olmaq.  

ərləri  - görəv ərləri: məsu'l mə'murlar.  

ərləşmək  birbirinə baxıb lik göstərmək.  

ərliq  ərlik.1.çaba. gərmik. qeyrət. 1.şücaət. 1. dayaq. ayaq. 

paya. nərsənin altına qoyulub, ona dayandığı qıçlıq, 

ayaqlıq, paya. 1.ərgən. evlənəcək çağa çatmış qız. 
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1.kişilik. igitlik. ərkəklik. mərdlik. qeyrətlilik. qəhrəmanlıq. 

- ərlik, kişilik taslayan, düşünən: ərkək kimi. ərrək. dikəbaş. 

qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dikbaş. 

qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. inad. 

ərliq ərlik. 1. qal. qıl. yer altı çevrəsinin xaqanı. 1. qeyrət. 

kişilik. gizli quvvə, güc. 1. harlıq. paralel. 1. ərk. sayqı. 

hörmət. 1. ərkəklik. kişilik.  

ərliqsuyu ərliksuyu. əril su. imrənməkdən gələn su.  

ərmaqan  yarmaqan. but. töhvə. dartın. göndərilən pay, sovqət. 

qomarı. bilək. balaq. bələk. dartıq. amuç. duzqu. hədiyə. 

- ərməğan, hədiyə edmək: duzqulamaq. - ərməğan vermək: 

tuzqurmaq. duzqurmaq. - ərməgün edmək: bəlikləmək. - 

qarşılıqsız, əvəzsiz verilən sovqat: sünğüt. sınğut. - ərməğan 

edmək: bəlikləmək.  

ərmə  əğmə. axma. sinəc. ısnac. sıkınc. sikənc ( > şekənc (fars)). 

çin.  

ərmək  1. <> irmək <> ərişmək. 1.hasil edmək. - sona ərən: 

tükənən. bitən. 1.yermək. yaymaq. döşəmək.1. ərişmək. 

barmaq. varmaq. əkmək. çatmaq. yetmək. nail, müvəffəq 
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olmaq. 1. ərişmək. qurtulmaq. qurtuşmaq.  

- əli ərmək: 1. çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq. 1. gücü 

yetmək.  

ərmək  əriş. fürsət. uğur. yol. ip. - ərməkin tap. dərməyi mənlə. - 

bu əğrinin ərməkin qırdım. - düşmana ərmik vermə. - əli 

ərmək: ələ uğur. fürsət düşsə.  

ərmək  irmək. ( < ör. ər). 1. yetişmək. olqunlaşmaq: şişmək. 

yuxarmaq. yüksəlmək. dikəlmə. güclənmək gedmək. 

yollanmək. varmaq. çatmaq. tikmək. bağlamaq. 

düğünləmək.1. təmbəl. axmaq. - ərməkin başı qanlı, ərik 

irni yağlı. 1. barmaq. olmaq. - indi görən nə ərdi. 1. olmaq. 

irmək. 1. irgilmək. yalnızlıq duymaq. (duvar) yarmaq. 1. - 

idim. - tutar ərdim: tutarıdım. 1. anlamaq. qanmaq. 

çıxmaq. çatmaq. - o yaşa çatdım ki ərim. - ərmək yaşa yox, 

başadır. - ərməklə oxumaq başqa yollardır, ərən var oxumaz, 

oxuyan var ərməmiş. 1. yetmək (yetişmək). olmaq 

(olqunlaşmaq). - əriklər ərmiş. - bu il söğuqdan dolayı 

yemişlər gec ərdilər. - qız ərir isə, ərləmək gərək. 1. 

bütövləşmək. yetginmək. - onda nə isə ərmir. - sənin 
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nəyindi bu gün, elə bil nə isən ərmir: çatmır. 1. irmək. olmaq. 

- irməz: iməs: olmaz. - ir: ər: irəş. 1. tələsmək. 

ərməqan  ərməğan < yarmağan. 1. yarlıq. yuxa. acıma. bağış. 

bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. iydəlik. xeyrat. itufət. 

ehsan. əkit. əkdi. qonca. sovğat. atuv. qapqa. bağlı. 

xələt. qonca. sovğat. sovğat. qonca. 1. < yarmağa. yarlıq, 

sevgi üzündən verilən sovğat. 1.vergi. yarlıq. yarlım. 

yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. mükafat.  

- çoban ərməğanı: dəğəri az olan, yalnız içdən könüldən olan 

sovğat.  

- gəlinin qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan: 

qardaş yolu. qardaş qapqası, xələti.  

ərməqan ərməğan. {1. < ərmək. ərəmik. ərməklik. ərməkğan. 

ərməkğın. ərməğin. 1. yarmagun. yarmaqan armaqun. 

armağan) yardım, sevgi üzündən çatdırılan nərsə}. 1. adaq. 

ağırlıq. axdarma. andac. anmalıq. ayğut. bağış. başıq. 

başlıq. bölək. dələ. tələ. düğün. ediş. ehsan. ithaf. iyiş. 

qadaq. qataq. qatıq. mükafat. özdəl. özdən. savaru. 

savğat. soğat. soyurqal. soyurqat. sunqu. sunma. 

tanışdırma. tanıtma. hədyə. təbərrük. təqdim. töhvə. 
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üğəlgə. üqəlqə. yadiqar. yoralav. yorav. 1. yarmağan. 

bərgüsar. töhvə. yeygü. bağış. ehsan. 1. yarmağan. 

sovqat. sovğat. but. töhvə. artut. 1. yarmağan. yarlığaş. 

yarlığan. 1. tansuq. okalqa. oxsarı. sunu. sovğat. savğat. 

savursa. dartığ. hidyə. töhvə. 1. bağış. ehsan. bəxşiş. 

əta. 1. yadiqar.  

- ərməğan vermək: yarmaqlamaq. yarmağan edmək. 

savurqamaq. sovğatlamaq. təqdim edmək.  

ərməqil  təmbəl. əringən.  

ərməqu  ərməqi. təmbəl. əringən. - ərməgiyə, bulut yük olur.  

ərməqü ərməkü. təmbəl. - ərməkügə, eşik art olur: təmbələ qapı dağ 

beli görünür.  

ərməqün ərməgün. bax > ərmağan.  

ərməqürmək  təmbəlləşmək.  

ərməljəxə  əjəməksəkə. ərmək istəmək.  

ərməmiş  çiğ. pişməmiş. yetməmiş. 

ərmən  arman. irman. 1.çatı. qatı. dilək. məqsəd. məqsud. 

niyyət. 1. qonaq. - irmansaray: qonaqevi. mehmanxana.  

ərmənqə ərməngə. > aramgəh. urut. yurd. mənzil.  
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ərməs  - uğur ərməs: uyqun çağ deyil. uğur ərməs: vaxdı deyil. - 

sənə ərməs təpmək: təpmək sənin işin dəğil.  

- hər işimiz düz ərməs: düz gəlməz.  

- birlə iki düz ərməs: bərabər, əş değil.  

- dəvə böyük ərsədə, qığı böyük ərməs: böyüməz.  

- indi gedəsi uğur ərməs: çağ değil.  

- beş ərənək düz ərməs: beş barmağ bir dəğil. - azuqlu ər 

aruq ərməs: arıq olmaz. zayıflamaz.  

- sərçə işi ərməs, örtgün təpmək: sərçə işi değil, xərmən 

döğmək.  

- bu dağ ağqu ərməs: indi dağa çıxmağ uğur (zaman) değil.  

ərməz  olmaz. qeyri mümkün.  

ərmiq ərmik. ərmük. qədr. mərtəbə.  

ərmiq ərmik. təmbəl.  

ərmiqmək ərmikmək. ərinmək.  

ərmin  ərgin. əmrən. əmə. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. 

çatmış. yetmiş. vurqun.  

ərmir  - incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır.  

ərmiş  1. ərdi. ərgit. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. 

yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. 
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tanuq qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. 

baxşı. münəccim. 1. yatır. ovliya. evliya. övliya.  

ərmiş  ərik. ərgin. 1. qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. vaqif. 1. 

arif. 1. əriz <> əziz. 1.ərən. yol atası. mürşid. ər. istəyini 

cilovlaya bilən kişi. 1.ərgin. baliğ.  

ərmiş  ərkək. irimiş. iri. yetgin. qocaman. böyük. yekə. ərik. irik. 

erkən, tez yetişən.  

ərmişliq  əriklik.  

ərmişmək  girişmək. qarışmaq. tutuşmaq.  

ərmiz  rəmz. iz. xatır. yad.  

ərmüq ərmük. ərmik. qədr. mərtəbə.  

ərnə  bulaq. çeşmə. irmaq. çay.  

ərnəc  ərnək. əğcək. əğincək. rişqand. irişgən. ərişgən. alalıq. 

alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. 

ələsarma. məsqərə. təməsxür.  

ərnəq  ərnək.ərnəc. əğcək. əğincək. rişqand. irişgən. ərişgən. 

alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 

ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür.  

ərnəq ərnək. ərkən. 1. barmaq. 1. əringən. arvadsız kişi. subay. 

1. ırmaq.  
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ərnəqlüq ərnəklük. hasatlıq. qolaylıq.  

ərniq ərnik. ərkək.  

ərniqi ərniki. ərkəyin.  

ərniqintən ərnikindən. ərkəyindən. ərkəyinkindən.  

ərniş  bolluq. çoxluq.  

ərnişim  bax > ərnişmə.  

ərnişiş  bax > ərnişmə.  

ərnişit  bax > ərnişmə.  

ərnişlik  ərinişlik. ərginişlik. çözgürlük. çözgürüşlük. pozluşluq. 

pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: inhilaliyyət. 

həll oluşluq.  

ərnişmə  ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. 

qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. 

çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. 

çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. 
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qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. 

qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. 

varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. 

barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. 

bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. 

bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. 

ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

ərnqəq ərngək. ərnək. barmaq.  

ərnqəyü ərnğəyü. 1. altı barmaqlı adam. 1. çox qısa boylu.  

ərnüq ərnük. təmbəl. ərinc. üşəncənğ.  

əroqlu əroğlu. kişi oğlu. əsilzadə.  

ərpitmək  əpritmək. ölturmaq. yıpratmaq.  

ərrə  eşşək qaşandırılmaq istəndiği zaman iki üç kərə bu söz 

söylənir.  

ərrək  ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən. dikəbaş. 

qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. 

dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. inad. 
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ərrəq ərrək. irtələk. ərcərək. ərkəncə.  

ərrəyçi  sövalyə. savaşçı. dəli.  

ərsalıq  ərsəlik. ərdiş. ərdişi. xunsa. 

ərsay  iti. çivri. sivri uclu.  

ərsə  1. olsa. bolsa. - adam ərsə: adam olsa. - paran ərsə: pulun 

olsa. - yağın ərsə gərək, yundağı dəğir: at təzəyi düşmanın 

atınında olsa belə dəyir: yararlıdı, dərdə dəyir. - qıldın, ərsə 

qılmağu: gərəyini gördünsən. əlindən gələni eddin sən. 1. 

dirsə. - necə iti dirsə: necə iti ərsə. 1. iris. ( < ərdirmək). ( > 

irs). sovğa. gətirilmiş. çatdırılmış. bağlanmış. 1. olsa. - 

pıçaq necə iti ərsə, öz sapın yonmaz.  

ərsəq tərsəq ərsək tərsək. ərsəkdəl. ərsək tərsək: dik alçaq. alçaq 

uca. düzümsüz.  

ərsəq  ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. 

özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. istək. istəyiş. 

istəyim. istəyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. 

diləyit. əğiliş. əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. 

yönəlit. yönəlti. tələb.  

ərsəq ərsək. ( < ər). 1. sal. dik. çıxıntılı. qovzaq. uca. düz. tikan. 

dikkilqan. çevik. atıq. atılqan. tetik. - ərsək daş: qovzaq, 
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dik, çıxıq duran daş. - ərsəkdəl: ərsək olmayan. - ərsək - 

tərsək: dik alçaq. alçaq uca. düzümsüz. 1. ( < ər + sək: 

istəmək). qəhbə. ruspi. 1. ortaya düşmüş azqın qadın. 

orospu. qəhbə. - ərsək əşlər: qəhbə arvadlar. - ərsək ərə 

dəğməz, ivsək evə dəğməz: qəhbə ərdə qalmaz, tələsən evə 

çatmaz. - u arvad ərsəkdi. 1. ərsik. əsrik. ərişmiş. yetsik. 

yetim. baliğ.  

ərsəqlənmək ərsəklənmək. qəhbələnmək. kişi istəmək, gəzmək.  

ərsəqtəl ərsəkdəl. ərsək olmayan. ərsək tərsək: dik alçaq. alçaq 

uca. düzümsüz.  

ərsəl  1. ərtəl. ( < ər). çox iri. bək böyük. dev. jean. 1. sal. dik. 

çıxıntılı. qovzaq. uca. düz. tikan. dikkilqan. çevik. atıq. 

atılqan. tetik.  

ərsələmək  ərsətmək. irsal edmək. göndərmək.  

ərsələnmək  irsal olunmaq. göndərilmək.  

ərsəlik  ərsalıq. ərdiş. ərdişi. xunsa. 

ərsəm  mərzə. tutaq. qazan. müzd.  

ərsəmək  irsəmək. ərtəmək. ertəmək. ərkəmək. irkəmək. böyümək.  

ərsənq ərsənğ. - ərsənğ gül: qıs qıs. uca gül.  
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ərsənq ərsənğ. 1. sevincək. şad. uca. fərəhli. sivrilib, itilib duran. 

- ərsənğ gülüş: qıs qıs. ucadan gülüş. - ərsənğli ərsənğlə: 

sevinə sevinə. fərəhli. fərəhlə. 1. sivri. kəsgin. fərəhli. şad. 

uca. sivri uclarıyla duran. ərsənğ gül: qıs qıs. uca gül. 

ərsənğli ərsənğlə: fərəhli. fərəhlə. ərsay: iti. çivri. sivri 

uclu.  

ərsətiş  əriştiriş. savqa. savqıt ( < savmaq: yollamaq).sovqatış. 

sovq ediş. yollama. yollayış. göndərmə. göndəriş. 

ulaştırma. ulaştırış. düşürmə. düşürüş. vardırış. 

vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma. 

çatdırma. çatdırış.  

ərsətmək  ərsələmək. 1.irsal edmək. göndərmək. 1.irsətmək. 

ərkətmək. irkətmək. ərtətmək. ertətmək. böyütmək.  

ərsəyim  bax > ərsəyiş.  

ərsəyiş  ərsək. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. 

arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. istək. istəyiş. istəyim. 

istəyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. 

əğiliş. əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. 

yönəlti. tələb.  

ərsəyit  bax > ərsəyiş.  
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ərsi  ər si. ərəsi. yetişilən. yetişəcək hər bir konu 

ərsiq  ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. əriş. əğilim. əğik. əyik. 1.sürük. 

sürüş. sürüm. bulqa. bulqama. azıq. tutqu. istək. əsmə. 

əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. 

1.gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı əğri 

olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac. 

ərsiq ərsik. 1. ərə bənzəyən. ərkək kimi. 1. ərsək. əsrik. 

ərişmiş. yetsik. yetim. baliğ.  

ərsiqmək ərsikmək. aldanmaq. toğlnmaq.  

ərsil  1. arzıl. arzul. istəkli. həris. 1. ərsit. ərçit. ərşit. rəşid. 

ərgin. ərişgin. başlı qafalı, düzgün, kişicə davranan iyid, 

kimsə.  

ərsiləmək  arzılamaq. arzulamaq. (< ər + su: ərmək isdəmək) 

çəkinmək. içi çəkmək. istəmək özürləmək. azurlamaq. 

özləmək.  

ərsiman  ərisman > risman. tel. tar. dar. sim. ip. sap. əriş. boyluq.  

ərsimək  ərsinmək. ərkəkləşmək. böyümək. - oğul ərsindi.  

ərsin  əğsin. 1.qarqa. qarqı. qarqu. qarquc. qarqıc. ucu sivri 

dəmirli sırıq (uzun ağac, dəmir). 1. eysirin. eysərən. 

eysirən. ocaqda, təndirdə külü eşlələməkdə, çəkməkdə 
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işlənən uzun çəmçə, şişi. 1.təndirdən çörək, çölmək, 

nərsə götürmək üçün, başı əğri uzun şiş. 1.(< ərmək: 

çatmaq. ). dərində, uzaqda, qırağda olan nərsiyə ilişdirib 

götürməyə, tutmaya yarıyan ayqıt. sapı uzun olub, 

təndirdən əkmək, govduşu çıxarmağa yarar ayqıt. qazan 

dibin arıtlağa yarar uzun saplı kəfgir, qazac. 

ərsin  ülçər. ölçər. uzun qollu maşa. şiş. odu qarışdırma aracı. 

gəlbəri.  

ərsit  ərsil. ərçit. ərşit. rəşid. ərgin. ərişgin. başlı qafalı, 

düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə.  

ərsiz qatın ərsiz qadın. başı boş. dul.  

ərsiz  dul qadın.  

ərsiz  dul.  

ərsizlik  dulluq.  

ərso  dəğərsiz.  

ərsov  yüngül. ucuz.  

ərsu  ( < ər + su). ərilik suyu. arısu. arızu. məni. şəhvət.  

ərsu  ər su. 1. ərik (< ərmək: çatmaq) istəş. 1. şəhvət.  

ərsulu  arıslı. arızlı. şəhvətli.  

ərsulu  şəhvətli.  
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ərsün  qazğıc. qazan dibin qazacaq ayqıt.  

ərş  əriş. qarış. araba oxu. qol.  

ərşi  1. xonça. 1. korlunç. dehşətli. çirkin. biçimsiz.  

ərşiq  ərciq. 1.uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq. 1. 

ərşik.ərişik. daşqıt. daşıt. nəqliyyə. ötgərik.  

ərşiqay  kirli, pasaqlı cocuq.  

ərşiliq ərşilik. bozulma. çirkinləşmə.  

ərşin  arşın ( < ərmək: uzanmaq). 1. barmaqların ucundan 

omuza qədər uzanan boy ölçüsü. 1. basaqların, 

addımların arası. addım. - arşını böyük: yekə addımlı. - 

arşınların açmaq: açıq addımlarla, çapıq yerimək. ayax 

götürmək. 1. sayac. ölçü. hesab. 1. quruntu. xulya.  

ərşin  ərçin. bərçin. bərşin. barçın. barşın. dərçin. dərşin. 

kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. qırçın. qırşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə. 

ərşinilmək  izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. 

tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. keçirilmək. 

çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində bulunulmaq. 

üzlənilmək. yapınılmaq. mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox 
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olay izlənilmiş. - bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi 

izlənilmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

ərşinləmək  arşınlamaq. ( < ərmək: uzanmaq). açıq addımlarla, çapıq 

yerimək.  

ərşinlik  arşınlıq. bir arşın boyu olan.  

ərşinmək  görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. 

dolanmaq. gəzinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. 

sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. 

ərişmək. mə'ruz qalmaq. - bu ova çox olay görmüş. - bu 

qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq görmək.  

ərşit  1.ərsit. ərçit. ərsil. rəşid. ərgin. ərişgin. başlı qafalı, 

düzgün, kişicə davranan kimsə. 1.vardış. çatırı. çatrıq. 

ulaşdırı. ulqaşıt. iblağ. 

ərt  art. əğələnmiş, kəsilmiş, cığıryol. ərməyə, keçməyə bir 

yol. dar yol. keçit.  

ərtalan  ərdalan.(< ər + dalan: girən. yırtan). ərsalan. bəkqovan. 

bəkqoğan. bəyqoğan. ərqoğan. batur. pəhləvan.  

ərteş  ərdeş.ərdiş ( < ər. ərkək+ dişi). cinsi.  

ərteşlik  ərdeşlik.ərdişlik ( < ər. ərkək+ dişi). cinsi ilişik. cinsi ilişgi.  
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ərteşsiz  ərdeşsiz.ərdişsiz. ( < ər. ərkək+ dişi). xunsa.  

ərtəcək (fars)  < yarıncaq. yarıtcaq. yartacaq. yıldırım. ıldırım. ortcaq. 

otcaq. şimşək. rə'd bərq.  

ərtəl  ərsəl ( < ər). çox iri. bək böyük. dev. jean.  

ərtələmək  ertələmək. ırtalamaq. ərkən başlamaq.  

ərtəm  ərdəm.< yartam. nəfasət. arayiş. fəzilət. 

ərtəm ərdəm. < > (ör. ər). 1. usul. hünər. bacarıq. 1. fərhəng. 

məssəb. adət. 1. böyüklük. olqunluq. onurluq. doğruluq. 

fəzilət. 1. güc. çıxar. 1. fəzilət. ədəp. tərbiyə. hünər. - 

ərdəm başı dil. 1. urum. sələhşurluq. döğüş vuruş, quruş 

çıarlığı olan.  

ərtəmə ərdəmə. - rdəmsizdən qut çərtilir: bacaqsızdan bəxt üz 

döndərir.  

ərtəmək  ertəmək. ərsəmək. irsəmək. ərkəmək. irkəmək. böyümək.  

ərtəmək  ərətmək. arıtmaq. daşşağı çıxarmaq. iğdiş edmək. 

cocuğu sünnət edmək. ərkəkləşmək.  

ərtəmli  ərdəmli. 1.qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. 

çıxarlı. ədəbli. tərbiyəli. nəzakətli. 1.yörətli. yönətli. - 

xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım: 

qadın qadıncıq. xanıməfəndi. 1.bilən. bacarıqlı. mahir. 
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1.fəzilətli. layiq. 1. yol bilir. ilkəli. yolağlı. ədəbli. ərkanlı. 

tərbiyəli.  

ərtəmsiz  ərdəmsiz. qabaqsız. qapaqsız. içsiz. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. çıxarsız. ədəbsiz. tərbiyəsiz. nəzakətsiz.  

- dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, qişr: it 

qopuğu. 

- dəğərsiz, ərdəmsizlər topluluğu: it sürüsü.  

- ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el: qara el. kütlə. kültə. 

türkəsaya kütlə. bir özəllik daşımayan bayağı xalq.  

ərtən  ərdən.bakirə.  

ərtən ərdən. ( < 1. < ərmək. 1. arı. ). ərtən. ertən. ertən. 1. 

təbərzə. təpəriz. ərgin. taza. 1. artın. arın. duru. arıq. saf. 

1. pərdəli qız. qız. öz. som. yalın. bakirə.  

ərtənliq  ərdənlik.bəkarət.  

ərtətmək  ertətmək. ərsətmək. irsətmək. ərkətmək. irkətmək. 

böyütmək.  

ərti  ərdi. ərgit. ərmiş. 1. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. 

qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. 

danışman. tanuq qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. 
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danqa. baxcı. baxşı. münəccim. 1. ərtimli. yetik. yetim. 

yetin. olqun.  

ərti ərdi. erti. ər. ərgin. kişi. olqun. olmuş. yetgin.  

ərtiq ərtik. 1. ərincəli, ged gəlli yer. işlək yol. 1. adət. 1. imumi.  

ərtilən  - qar əridilən torlu qab: qarlıq.  

ərtim ərdim. ək. - daydım. - orda ərdim: deydim ordeydim: 

ordaydım: orda.  

ərtimli  ərdi. yetik. yetim. yetin. olqun.  

ərtini  ərtinqi. ( yartı. yartınqı). ışıq, duru, incə, saydam (şəffaf) 

daş. inci daş. yaş daşı. mürvari. - ərtini özüq: ərtini üzük: 

yonqa tənli: bulaq bədəni inci, billur, bulaq kimi təmiz olan 

qadın.  

ərtini ərdini. iri.  

ərtinq ərdinğ. deydin. - ərdinq burda dinc amıl: burda dinc 

rahatıydın.  

ərtirəmək  ərdirəmək.- baş ərdirəməmək, çıxaramamaq. 

anlayamamaq. sındıramamaq. 

ərtirən  ərdirən.çatdıran. çatdıran. yetirən.  

ərtiri  ərdiri. irtiri. ərtiriş. irtiriş. təbliğ.  

ərtiriş  irtiriş. ərtiri. ərdiri. irtiri. təbliğ.  
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ərtirit  ərdirit.çatırıt. yetirit. ulaştırıt. ulatı. ilətit. daşıt. götürüt. 

köçürüt. köçrüt. köçürmə. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı.  

ərtirmək  ərdirmək. çatdırmaq. nayil olmaq. - sənin qoşuğuva 

ərdirəmədim: sənin vüsalına nayil olmadım.  

ərtirmək  ərdirmək.1.ərgürmək. əriştirmək. ulaşdırmaq. 

dəğdirmək. vardırmaq. yetiştirmək. qavuşdurmaq. vasil 

edmək. 1.əriştirmək. ulaştırmaq. - baş ərdirmək: ağıl 

ərdirmək: anlamaq. 

ərtirmək ərdirmək. 1. tələsdirmək. 1. ərişdirmək. ulaşdırmaq. 

çatdırmaq.  

ərtiş  ərdiş.ərdişi. 1. ərsəlik. ərsalıq. xunsa. 1. feminist. ərək. 

1.ərdeş ( < ər. ərkək+ dişi). cinsi.  

ərtiş 1. irtiş. yetriş. bulduruş. isal. 1. yartış. yarış. musabiqə.  

ərtiş ərdiş. ərdişi. xunsa.  

ərtişi  ərdişi.ərdiş. 1. ərsəlik. ərsalıq. xunsa. 1. feminist. 1. 

xunsa.  

ərtişlik  ərdişlik.ərdeşlik. ( < ər. ərkək+ dişi). cinsi ilişik. cinsi ilişgi.  

ərtişmək  irtişmək. irkişmək. yertişmək. yartışmaq. artışmaq. 1. 

yığılmaq. toplanmaq. 1. keçişmək. 1. yartışmaq. 
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yarışmaq. musabiqə vermək. 1. qarışmaq. birbirinə 

atılmaq. 1. yardımlaşmaq. - o mənə artışdı.  

ərtişsiz  ərdişsiz.ərdeşsiz. ( < ər. ərkək+ dişi). xunsa.  

ərtmək  1. ertmək. irtmək. irəliləmək. keçmək. - ötlək ərtti: çağ 

keçdi. - bu işdən ərtənlər: keçənlər. 1. yertmək. yartmaq. 

irkmək. irtmək. yığmaq. toplamaq. 1. ərtmək. irtmək. 

irəliləmək. keçmək. - ötlək ərtti: çağ keçdi. - bu işdən 

ertənlər: keçənlər.  

ərtniy  əsgi.  

ərtoqan ərdoğan. qardaş (böyük). doğan.  

ərtti  ertti. irtti. ərtilmiş, keçmiş. ötmüş. - ərtti ötlək: keçmiş 

zaman.  

ərttini özük  bədəni inci kimi qadın.  

ərtüq  irtüq. dəğər. qiymət.  

ərtürmək  vaz keçmək. tönqülmək. səvritmək. bağışlamaq. 

qəbullanmaq. keçirmək.  

ərus  ( < ərmək). gəlin. yeni evlənmiş. evlənmək üzrə olan.  

ərus  < > əris ( < ərmək). gəlin (< gəlmək).  

ərusəq ərusək. gəlincik.  
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ərüq ərük. 1. kəndisiylə dəri səpilənən nəsnə. 1. şaftalı, qaysı, 

ərik kimi meyvələrə verilən gənəl ad. tülük ərük.  

ərüqləmək  səpiləmək.  

ərüqlüq  ərüklük. əriklik. ərik baxcası.  

ərüqsəmək  ərüksəmək əriksəmək. canı ərik istəmək.  

ərüqsün  ərüksün. 1. qoşunun varıb qonduğu yer. ordu. qonqa. 

mənzil. 1. bir çeşit ərik.  

ərümək  ərimək.  

ərün  arın. çin. xalis. arun.  

ərürəq ərürək. cəsur. qəhrəman.  

ərüş  aruş. tölək. dölək. yumşaq. xuylu. xoşrəftar.  

ərüşmək  ərişmək. ərimək. aruşmaq.  

ərütmək  əritmək.  

ərvələmək  xəmirin yapışmaması üçün tağara səpilən un.  

ərvıq  araba.  

ərzaq  aşlıq.  

ərzaq  azıq tuz. yiyəcək.  

ərzə  diləkçə. ötünüş.  

ərzəməz  ərzişsiz. qırtıpıl. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). 

anlamsız. mə'nasız. qiymətsiz.  
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ərzən  çinə.  

ərzili  arzulu. könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. 

kövəsli. göyüllü. həvəsli. istəkli. sovqlı.  

ərzimək  1. dəğər bulmaq. dəğərlənmək. 1. dəğəri olmaq. 

dəymək. - şad anı bil dəhrdə ki qəm yeməz, dəhr işi çox qəm 

yyəli ərziməz. 1. dəğirmək. dəymək. 1. demək. 

- yoldaşım, bu bəfasız dövlətü varlar üçün, birbirini incidib, 

ağrat qılmaq ərziməz.  

ərzinsəyiş  arzınsayış. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. 

könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. 

əğilsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

ərzinsimək  arzısınmaq. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. 

könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. 

kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. könlü 

istəmək. əğilimsinmək. əğilsinmək. istəsinmək. 

istəklənmək. sovqsınmaq.  

ərziş  < əsirgə. əzgər. dəğər. qiymət. 1. nəzr. sədəqə. 1. tənqə. 

hədd. dərəcə. dəğər. 

- ərziş vermək: < əsirgəmək. əzgərmək. qiymət vermək. 

dəğərləmək. qədir vermək. qorumaq.  
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ərziş  çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. dəğər. baha'. qiymət. 

qapar.  

- tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, 

qiymətindən artığa satmaq: çaptalamaq. çapatlamaq. 

çaltalamaq. çalatlamaq.  

ərzişsiz  ərcəsiz. ərzəməz. dəğərsiz. qaqıntı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. çalıntı. 

döğüntü. qiymətsiz. qırtıpıl. kovuş. kovşur (< kav. kov). 

anlamsız. mə'nasız. qiymətsiz.  

ərəqşə ərəkşə. başqa. bütən. bölək.  

əsaslandırmaq  sağlatmaq. bağlatmaq.  

əsaslanmaq  sağlanmaq. bağlanmaq.  

əsaslaşmaq  ilkəlləşmək. olağlaşmaq. bolğlaşmaq. olqulaşmaq. 

bolqulaşmaq. törələşmək. törəgələşmək. təməlləşmək.  

əsassız 1. dəlilsiz. bəqivsüz. düşünülmədən. 1. yalan. yalğan. 

yalağ. səthi. üzdən. üzən.  

əsbəri  küldə pişirilən bir çeşit əkmək.  

əsə  əsnək. açılıb bağlanan.  

- əsə əsə, titrəyə titrəyə yerimək: qayğıldamaq. 

yayğıldamaq. cayğıldamaq. 
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- yel öylə əsə, dəvə göydə gəzə, vay yerdəki keçinin 

halına.  

əsələq əsələk. salıq. sərsəm. səfeh. qararsız kişi. bön. alıq. 

axmaq. aldac. budala.  

əsələqliq əsələklik. salıqlıq. sərsəmlik. səfehlik.  

əsəliq əsəlik. əsənlik. sağlıq.  

əsəlmək  şişmək. böbürlənmək. qurulmaq.  

əsən  1. əsqən. 1. qağnının bir parça dəngəli. 1. şən. sağ. - 

aman əsən: sağ salım. - əsən gedib sağ gələsən: sağ ged sağ 

gəl. 1. sevinc. güvənc. qut. qutluluq. məsud. - əsən aman: 

dinc. yüngül. yengəl. qutlu. rahat. 1. düzü. düzən. sistim. 

ayar. - işlərizi əsən görün. 1. harmonya. bir səsi sarıb, 

qoruyan başqa səslərin tütmü. 1. sağ. sağlam. salim. - 

əsəndə ivik yox: sağlıq tələsik götürməz. 1. üzən. ösən. 

ötən. özən: çay. qızıl özən. əsnəmək. əsirmək (ösgürmək. 

osdurmək. asqırmək ) bu sözlərin haməısında çıxmaq. 

hərəkət anlamı var. 

- əsən bolmaq: sağ olmaq.  

əsən  1.çağ. sağ. sağlam. salim. - əsən qalın: sağlıcaqla. 

sağlığınan. xoş. xoşluqla. sağolun. xuda hafiz. 1.əsin. səlam. 
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- əsən salmaq: əsin salmaq: səlam salmaq. əsənləmək. 

əsinləmək. səlamlamaq. 1. iyi. sağ. sağıq. sağlam. salamat. 

səlamət. - iyi misin. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur.  

- əsən yeldi, titrəyən yapraq. ər ər olsa, saxlayar arvad.  

- gecələri qaradan dənizə əsən yel: qara yeli.  

- qarağıdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel: qarabı. 

qarağıl. qarayel. ğərbi.  

- güneybatıdan əsən soğuq yel: qaraçam.  

- güneydoğudan əsən yel: kəşişləmə. (# qara yel. 

quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır 

qar gətirən yel).  

- quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: 

güneydoğudan əsən yel).  

- güneybatıdan, batıdan əsən yel: qaraman. qarayel.  

- quzey batıdan əsən iti yel: qaranğı yel.  

- hər əsənə yel demə, hər axana sel demə.  

əsənçilik  bəsdəkarlıq. harmonya bilimin bilən.  
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əsənləmək  1. birinin sağlıqın qorumaq. birinə səlam götürüb, sağlıq 

diləmək. 1. nərsənin yetərli, düz sağlam olmağına gərəkli 

nərsələri qurmaq. 1. səlamlamaq.  

əsənləmək  əsinləmək. 1.səlamlamaq. əsin salmaq. əsən salmaq. 

səlam salmaq. 1.sağollamaq. sağol demək. xoşqal 

demək. xudafizləşmək.  

əsənləşmək  1. birbirinin sağlalığına maraq göstərmək. sayışmaq. 1. 

sağollaşmaq. xudafizləşmək.  

əsənlik  sağlamlıq. səhhət. səlamətlik. afiyət.  

- əsənlik, bolluq, mutluluqla yaşamaq: gün görmək.  

əsənliq əsənlik. 1. sağlıq. sağlamlıq. 1. iyiləşmə. toxdama. şəfa. 

1. baş sağlığı. 1. sağlıq. afiyət.  

əsəntanış  sənki mənli. göygötürsüz. tanış olmayıb amma tanışkimi 

davranmaq. ərkli təklifsiz davranmaq.  

əsər  (< əsmək).1. yel. soğuq. 1. duman. tüstü. tütsü. neşə. 

əsrar. muxəddirə. narxod. 1.izər. kölgə. etgi. təpgi. 

əsər  {bax > əsrə.}. 1. iz. salıq. damğa. nişan. 1. iz. nişan. 

qalıq. - yaranın əki. - əksiz cərrahlıq. - əkli yanaq: nərsədən 

qalmış iz. - ək bəlli yama. - əki bəlirsiz. - yazıq olsun ki bir iz 

buraxamadı.  
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- əsərsiz: etgisiz. işsiz. işləməz. atıl. atqıl. atqın. yatıl. yatqıl. 

yatqın.  

- əsər edmək: etgiləmək. işləmək. keçmək. toxunmaq. - mənə 

onun sözü toxunmaz. - sizə eləbil çox toxundu bu.  

əsəri  əsnik. keçəri. ötücü. - əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək: 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. əsvə. əsəv ( < 

əsmək). 

əsərlənmək  izərlənmək. kölgələnmək. mütəəssir olmaq.  

əsərlətmək  izərlətmək. kölgələtmək. kölgələmək. mütəəssir edmək.  

əsərlı  hükümlü. hükmü geçən. nifuzlu. otoriter. sözü geçən. 

güclü. zorlu.  

əsərmək  əsrəmək. 1. bəsrəmək. bəsərmək. bəsirmək. basırmaq. 

yetiştirmək. 1. əsmək. sallanmaq. çalqışmaq. çalxaşmaq. 

çalxanmaq. çağışmaq. - çalqışaraq yerimək: çağışaraq 

yerimək: çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə 

yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə 

əsrə yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola 

sallanaraq yerimək.  

əsəv  əsvə ( < əsmək). həvəs. qaplıca. qapcıq. əsnik, əsəri, 

keçəri istək, dilək. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4450 

əsəvənlik  1. diqqət. üns. təvəccüh. 1. üşüq. üns. alada. diqqət. 

asavanlıq.  

əsi  ağasi. ağabəy. böyük qardaş. (# ini: kiçik qardaş).  

əsi  əsmə. əslik. iştah. istək. istəş. acman > azman. aclıq. 

göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. 

qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. 

təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. 

gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. 

umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. 

marağ. seviş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

həvəs.  

- əsiyə baxıb, yelə qapınıb, (əsməyə baxıb, yelə qapınıb).  

- yüngül əsi, əsinti: incə yel.  

əsib  - əsib savurmaq: çox sınırlanmaq. bağırıb çağırmaq.  

əsiq  əsik. əsir. soluq. qaba, iti olmayan. demə. nəfəs. 

əsiq əsik. 1. açıq. yerdə olan çatlaq. 1. aslaq. sarğıq. sallaq. 

qırıq.  

əsiqəmə  əsirgəmə. acıma. qıymayan. mərhəmət. iyilik. bağış. 

oxşaq. lütf.  
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əsiqəməksiz əsigəməksiz. qıyaq. qıyan. zalim. əsirgəməyən. qəddar. 

rəhimsiz. qıymazın. - bərk qıyaq kişi. - qıyaq gedmək: iti. - 

qıyaq davranmaq.  

əsiqəməz əsigəməz. əsirgəmən. əsirgəmiyən. darıxsız. darqamaz. 

tarqamaz. darıxmaz. bidiriğ.  

əsiqəyən  əsigəyən. oxşayan. nazlayan.  

əsiqli  əsikli. iştahlı. istəkli. istəşli. 1. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. 

qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. 

tərəfdar. həvaxah. 1. sevişli. özənli. öznəşic. qaraçıq. 

qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. həvəsli. həvəskar.  

əsiqsiz  əsiksiz. əsirgəməz. əsriksiz. acımaz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. 

qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. 
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yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

əsil  1. bax > əsir. 1. özdək. maddə. təməl. yapı. quruluş. 

oluş. soylu. soysal.  

əsilmək  1. çəkilmək. dartılmaq. - yeşik əsildi. 1. tökülmək.  

əsilmək  1. əsinmək. əsnəmək. əsləmək. uzamaq. uzanmaq. 

gərmək. gərinmək. genişləmək. genişlənmək. yayılmaq. 

sürükmək. 1. tökülmək.  

əsiltəmək əsildəmək. tərbiyətləmək. becətmaq.  

əsilti  əsinti. əsnək. əslək. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. 

sorulan. sürülən.  

əsilzata əsilzada. əroğlu.  

əsilzatəliq əsilzadəlik. soyluluğ. özdənlik. zadəqanlığ.  

əsim  > nəsim. əsgin. əsin. yel. yumşaq yel. əpələk <> yəpələk 

<> ipələk <> yipələk. yaparıq. yaprıq. yapalıq. yumşaq yel. 

əsim  nəsim. əsinti. yelin əsişi. körəz.  

əsimlənmək  nəsimlənmək. əpəllənmək <> yəpələnmək <> ipələnmək 

<> yipələnmək. yaparınmaq. yaprınmaq. yapalınmaq.  

əsin  1. dan yeli. səhər yeli. 1. əsiniş. ilham. 1. nəsim. əsinti. 

yelik. yılıq. rüzqar.  
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əsin  1.yel. əsgin. əsim. nəsim. 1. ilham. 1. əsən. səlam. - əsin 

salmaq: əsən salmaq: səlam salmaq. əsənləmək. əsinləmək. 

səlamlamaq.  

əsinqə əsinkə. əsinti. nəsim. yılıq. yelik. yelək. rüzqar < üzgər.  

əsinqən əsingən. əsnəyən. kərilgən.  

əsinləmək  əsənləmək. səlamlamaq. əsin salmaq. əsən salmaq. 

səlam salmaq.  

əsinlənmək  1. nəsimlənmək. yellənmək. solulanmaq. 1. 

ilhamlanmaq. 1. anırsınmaq. xiyallanmaq.  

əsinmək  asınmaq. asılaşmaq. 1. dartışmaq. çəkişmək. gərinmək. - 

at asındı. 1. əsmək. uzanmaq. çəkilmək. - ip əsindi. - 

yaşamız əssin: uzansın. - əsnik ip: uzanan ip. 1. asınmaq. 

bir nərsəni çəkmək. kərmək. uzatmaq. 1. yönəlmək. 

asınmaq. blr nərsəni çekmek. gərmək. ilham almaq. içə 

doğmaq. yaradcılıq duyğularına batmaq.  

əsinmək  əsilmək. əsnəmək. əsləmək. uzamaq. uzanmaq. gərmək. 

gərinmək. genişləmək. genişlənmək. yayılmaq. 

sürükmək.  

əsinti  1. əsin. nəsim. yelik. yılıq. rüzqar. 1. əsinkə. nəsim. yılıq. 

yelik. yelək. rüzqar < üzgər. 1. nəsim. öcək. xəfif yel.  
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əsinti  əsilti. əsnək. əslək. 1.uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. 

sorulan. sürülən. 1. nəsim. yumşaq yel. 1. oynuş. uynuş. 

xiyal. duyğu. 1. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. keçəri istək. əsmə. əsi. 1.axım. cərəyan. 1.əsiş. 

əsmə. 1. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. 

sürülən.  

- ılım ılım əsinti: ipilti ipilti.  

- ılım, ılıqca, yavaş əsinti: yılqıt. ılqıt.  

- yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi: qumul. - 

qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul.  

- yüngül əsi, əsinti: incə yel.  

- yüngül əsinti: ipilti.  

əsintili  1. keçəri istəkli. bülhəvəs. həvəskar. 1. yelli.  

əsir  1. dustaç. tutsaq. 1. düşgün. - para dustağı. 1.əslək ( < 

əsmək). enik. yenik. müti‟. tutulmuş. yaxalanmış. tutsaq. 

1.soluq. demə. nəfəs. 1.düşük. düşən. tutsaq. 1. alca. 

bulca. alman. alaman. alqapay. alqap. tutuq. tutnuq. 

tutuqlu. tutqun. tutuq. tutun. qaba. qapa. qapıq. qapız. 

qapnıq. qapılmış. qapnışmış. qapıqış. qaptıv.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- düşmandan alınan əsir ( sorquya çəkilərək, düşmanın 

durumundan bilgi əldə edilir): dil. 

- əsir olmaq: qabadüşmək. qapadüşmək.  

- bir əsir, bir kəsir, yersiz qalır yesir. 

- əsir edmək: oğutmaq. öğütmək. ovalamaq. nəşələndirmək. 

keflətmək. əsdirmək. əsritmək. əsrütmək.  

- əsir olmaq: əsir düşmək. zəbt olmaq. tutuqmaq. tutnuqmaq. 

qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. qapnışmaq. qapqışmaq.  

əsir  əsri. asıl. əsil. esil. əsit. ( 1. < av. avsır. - əsirləmək: 

avsarlamaq. ovsarlamaq: tutmaq. 1 < əsmək. asılı qalmaq. ). 

1. bir yerdə, nərsə ilə tutuq, sallaq, asıq qalmaq. alca. 

qılım. sar. çor. yüz. - əsir olmaq < əsmək. əsləməkqə: 

xarablamaq. dayandırmaq. dağıtmaq. - əsir edmək: 

sərgələmək. dolandırmaq. yalpalamaq. avara qılmaq. 1. 

qayğılı. üzük. sıxıq. - əsir baş: qərib, qayğıya qalmış baş. - 

əsil qayran: ölü üçün ağlayanda işlənən söz. 1. əsrək. 1. 

tutmaq. - tutmaq edmək: əsir edmək. 1. alıq. bulun. 

tutulmuş. tutsaq. giriftar. 1. bulaq. bulun. kölə. qul. 

tutsaq. tutqun. bulan. bulun. ilin. ilinğ. - əsir edmək: 

bulnatmaq. bulnamaq. tutsaq edmək. - alqa bulaq: 
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bağışlanmış kölə. - əsir olmaq: bulanmaq. bulanmış, tapılmış 

olmaq. qatınmaq. mal edinmək. tutulmaq. - əsir edmək: 

bulnamaq. tutsaq edmək. - əsir edmək: bulnamaq. bulanmış, 

tapılmış edmək. qatmaq. mal edidmək. tutmaq. 

əsirəcə  çox. əksər.  

əsirəmək  əsir edmək. əslətmək. əstirmək. oyalamaq. alıqoymaq. 

tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq.  

əsirik əsirik. kibirli. qururlu.  

əsiriqlənmək əsiriklənmək. 1. kibirlənmək. qurumlanmaq. şişmək. 1. 

qururlanmaq. şişmək.  

əsirqenmək  əsirqemək. acınmaq. dartınmaq. yazıqlamaq. 

heyifsinmək. təssüf yemək. - o oğluna əsirgəndi. - o 

davarına əsirgəndi. - belə o öz elinə əsirgəndi. - əsirgənmə 

keçən günlərivin olduğuna, güvənginən bu gün əlində nə 

olduğuna. 1. götürülmək. götürür görünmək.  

əsirqə əsirgə. 1. əzgər > ərziş. dəğər. qiymət. 1. qıymaz. 

qıymayan. gözdən qoymayan. istədiyin əllərə 

buraxmayan. nərsiyə yanan. qorucu. hami. fədayi. 

vurqun. dəli. - el əsirgəsi: el fədayisi. - din əsirgəsi. - iş 

əsirgəsi: iş vurqunu.  
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əsirqədən  əsirgədən. qıymamazdırıcı. qısqandırıcı.  

əsirqədirmək  əsirgədirmək. qıymazdırdmaq. qısqandırmaq.  

əsirqəq  əsirgək. əsrəyik. qıymayaz. könlü yufqa. yaşıyın. yaşın. 

yumşaq. mərhəmətli. sevəcən.  

əsirqəqcə  əsirgəkcə.əsrəliklə. acınaqla. acıqla. üzülərək. üzüklə. 

sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. 

təssüflə. əsəflə.  

əsirqəli  əsirgəli. kölgəli. qorunaqlı. köməkli. hamilli.  

əsirqəlik  əsirgəlik.əsrəlik. 1. əsəf. uğsuzluq. acıma. üzülmə. 

qaralıq. sıxılma. yazıqlıq. 1. qısqanclıq. qıymamazlıq. 1. 

rəhimlik. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. 

mulayimət. utanc. uyat. həya. ılımanlıq. yılımanlıq. 

ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. yılımlıq. 

həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. uyatlıq. uysallıq. 

astalıq. mülayimlik.mulatifət. mulayimət. şərm. 1. 

sevgəşlik. bağşılıq. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. 

ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. 

yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 
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mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

əsirqəmə  əsirgəmə.1.himayə. - əsirgəmə dərnəği: himayə 

cəmiyyəti. 1. yarlıqama. bağışlama. məğfirət edmə. 

acıma. rəhmət oxuma. 1.diriğ. 1. qoruma. hifz edmə. 1. 

qısa gəlmə. vaz keçmə. 1. qoruma. itufət 

- cocuq əsirgəmə qurumu: əncməni himayəti kudəkan. 1. 

qısqanma. qıymama.  

əsirqəmə əsirgəmə. önəm vermə. qaydına qalma. gözətmə. diqqət 

edmək. görmə. baxış. qoruma. arxa durma. qoruculuq. 

barındırma. uğur. himayət. dirikmə. önləmə. durdurmaq. 

mani olmalıq.  

əsirqəmədən  əsirgəmədən.qıran qırana. qıyı qıyına: rəhmsicə. 

qorumaq: çox önəm, ilgi göstərmək.  

əsirqəmək  əsigəmək. {bax > əsirqenmək}. 1. qorumaq. yardım 

olmaq. qayırmaq. arxa durmaq. gözətmək. qayıdlamaq. 

ayamaq. 1. şişmək. oburlanmaq. mənlik tasarlamaq. 

öğünmək. asramaq. asarmaq. yüksəltmək. abadlamaq. 

ilərlətmək. 1. qulluq edmək. xidmət edmək. qurtarmaq. 1. 

qısqanmaq. qurunmaq. qurumsaqlanmaq. 
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qurumsaqmaq. çıxımdan xəşləməkdən, verməkdən 

çəkinmək. qıtmırlanmaq. qısmırlanmaq. 1. diqqət edmək. 

umursamaq. önəmsəmək. önəm vermək. 1. 

heyifsilənmək. dartınmaq. qorxmaq. üz çevirmək. 1. 

sağınmaq. çəkinmək. uçqunmaq. verməmək. verməmək 

üçün geri çəkmək. qıymamaq. 1. sağınmaq. qorumaq. 

rəhm edmək. qısqanmaq. qıymaq. abatmaq. acımaq. 

ayanmaq. dayandırmaq. dayatmaq. durdurmaq. 

durdurmaq. durundurmaq. ehtiraz. əngəlləmə. 

qadağalamaq. qısırgəmək. muzayigə edmək. önləmək. 

yasaqlamaq. çəkinmək. dartınmaq. - sən bizə dartdın 

allah sənə dartsın: mane' olsun törətsin. diriq etsin. alı 

qoysun. 1. acımaq. əsəflənmək. 1. əzgərmək. dayanmaq. 

dözmək. saxlanmaq. - avın görcək, əsirgəməz ox atar. 1. 

azırqanmaq. qıymamaq. diriğ edmək. qısdırmaq. 

qısmaq. qıymamaq. diriğ edmək. qısırqanmaq. 

darqınmaq. diriğ edmək. əsirgənmək. qısınqanmaq. 

qısqanmaq. qısqınmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. 

sırcıranmaq. darığtınmaq. diriğ edmək. qıyamamaq. 

acıyıb fəda edəməmək. - parayı qıyamadı. - qarısı kəndini 
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qulluqçu qızlarından çox qısqanırı. - tanrı əsigəsin: 

nəuzibillah. 1. qiymət vermək. dəğərləmək. qədir vermək. 

qorumaq. ərziş vermək. - əsirgəyən tanrı: əzgərən tanrı. - 

alçaq sözü əsirgəmə: sayma. - mənə qarşı əsirgəmədi: rəhm, 

sayqı göstərmədi. - onun sözün əsirgəmədi: əzgərmədi. 1. 

rəhm edmək. müzayiqə edmək. qorumaq. - qocaları 

ağırlaqıl\\ çocuqları əsirgəqıl.  

əsirqəmək  əsirgəmək. 1. acırğanmaq. gözləmək. qorumaq. 

asramaq. gözləmək. saxlamaq. qıymamaq. ayamaq. 

əkəmək. əktirmək. qorumaq. hifz edmək. diriğ edmək. 

tıxmaq. rəhm edmək. 1. ayamaq. ayavlamaq. acımaq. 

rəhm edmək.  

əsirqəmək  əsirgəmək.1. yesirgəmək. çoxsamaq. çoğumsamaq. 

çoxumsamaq. qıymamaq. qıyamamaq. çox görmək. 

acımaq. heyiflənmək. heyifsinmək. 1. qapsırqamaq. 

qapsıramaq. qıpsıramaq. qıpsırqamaq. qasırqamaq. 

qasıramaq. saxlamaq. 1. qıymamaq. acımaq. 

yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. rəhm, 

mərhəmət edmək. əff edmək. 1.qurban, fəda edməmək. 

1.qıymamaq. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı 
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olmamaq. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.1. 

yarlıqamaq. acımaq. 1.diriğ edmək. 1. qorlamaq. 

qorumaq. hifz edmək. 1. qısa gəlmək. vaz keçmək. 

1.doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. 

sağlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. 

qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. qayırmaq. 

qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. 

siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. 

dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid edmək. 

1.qısqanmaq. qıymamaq. ciciklənmək. 1. bağışlamaq. 

keçinmək. - o çimri hər nəyindən keçinsədə, parasından 

keçinməz. 1. qıymamaq. rəva, layiq, şayistə, cayiz 

bilmək. 

- tanrı əsirgəsin: allah qorusun. - gözünü əsirgəməmək: 

sakınmamaq. saxlanmamaq. xətərləri önəmsəməmək, 

saymamaq.  

- tarım əsirgəsin (qorusun).  

- gözü kimi sakınmaq, saxlamaq, əsirgəmək, 

əsirqəməmək  ayavmaq. acımaq.  
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əsirqəməmək  əsirgəməmək. 1. əksik edməmək. qıymaq. bulundurmaq. 

1. xərcləmək. çıxartmaq. qurban, fəda edmək. - bu canı 

sənin yoluna xərclədim. 1. qıymaq. rəva, layiq, şayistə, 

cayiz bilməmək, görməmək. 

əsirqəməmək əsirgəməmək. qıymaq. doğramaq. qırmaq. rəhmisizlik 

edmək. qıymaq. acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək. 

bağışlamaq. bəzl, fəda edmək. - parasın qıyamır. - 

parasına qıyıb bu kitabı almadı.  

- gözünü budaqdan əsir gəməmək: hər nərsəyə qarşı 

qoşmaq.  

əsirqəmən əsirgəmən. əsigəməz. əsirgəmiyən. darıxsız. darqamaz. 

tarqamaz. darıxmaz. bidiriğ.  

əsirqəməti əsirgəmədi. - o bunu sımadı: əsirgəmədi: qıydı: qəbul etdi.  

əsirqəməyən  əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. 1. inamsız. imansız. 

qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. qağan. qaqar. qəddar. 

1.əsirgənməyən. qıyan. qıyaraq. diriğsiz. - sözünü 

əsirgəməyən: doğru qonuşan. açıq sözlü.  

əsirqəməyən əsirgəməyən. 1. qıyıcı. qıyıcı. qıyan. zalim. qəddar. 1. 

qıyaq. qıyan. zalim. qəddar. rəhimsiz. əsigəməksiz. 
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qıymazın. - bərk qıyaq kişi. - qıyaq gedmək: iti. - qıyaq 

davranmaq.  

əsirqəməz  əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. 1. inamsız. imansız. 

qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. qağan. qaqar. qəddar. 1. 

əsrəməz. qəddar. yoluğ. sapıq. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. zülm edən. qıyan. 1. qıyan. qansız. yansız. 

yanmaz. yanmayan. acımaz. 1. əsriksiz. əsiksiz. acımaz. 

yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. 

əğripiçaq. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. 

qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. 

ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. 

insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. 1. qatı. qıyan. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

əsirqəməzlik əsirgəməzlik. qıyaqlıq. qıyanlıq. zalimlik. qəddarlıq. 

rəhimsizlik. qıymazınlıq.  
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əsirqəmiyən əsirgəmiyən. əsigəməz. əsirgəmən. darıxsız. darqamaz. 

tarqamaz. darıxmaz. bidiriğ.  

əsirqən əsirgən. 1. əsruş. sərxoş. 1. kəndindən keçirmis. sərxoş. 

fədayi.  

əsirqənən  qözətli. gözətilən. sağlanan. qorunan.  

əsirqənilmək əsirgənilmək. qısqanılmaq. diriğ edinmək.  

əsirqənmək  əsirgənmək tasamaq. armaq. içində qalanmamaq. 

daşmaq. qayğılanmaq. içi yanmaq. ürəyi yanmaq.  

əsirqənmək  əsirgənmək. əsrinmək. yesirgənmək. ıslanmaq. 

islanmaq. astanmaq. ərinsəmək. rəhimləşmək. 

yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. uyatanmaq. 

uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. 

ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. mülayimləşmək. 

lətiflənmək. çoxsanmaq. çoğumsanmaq. çoxumsanmaq. 

çox görülmək. qıyamanmaq. qıymanmaq. qıyılamamaq.  

əsirqənmək əsirgənmək. əsirgəmək. qısınqanmaq. qısqanmaq: 

qısqınmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. sırcıranmaq. 

darığtınmaq. diriğ edmək. - qarısı kəndini qulluqçu 

qızlarından çox qısqanırı.  

əsirqənməyən  əsirgənməyən.əsirgəməyən. qıyan. qıyaraq. diriğsiz. 
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əsirqəsiz  əsirgəsiz. qölgəsiz. qorunaqsız. köməksiz. hamisiz.  

əsirqətmək  acındırmaq. rəhmə gətirmək.  

əsirqətmək  əsirgətmək.yesirgətmək. 1. qıymatmaq. qıyamatmaq. 

qorutmaq. hifz eddirmək. 1. doğrulatmaq. dayaqlatmaq. 

dayamlatmaq. saxlatmaq. sağlatmaq. ayaqlatmaq. 

durdurtmaq. qoldalatmaq. qollatmaq. arqaşatmaq. 

arxalatmaq. qayırtmaq. gözətmək. bəkitmək. 

güddədmək. siyanət edirtmək. sayqaytmaq. 

sayqaylatmaq. dəsdəklətmək.  

əsirqətmək əsirgətmək. əsirgəmək. asramaq. asrağamaq. 1. 

qorumaq. - tanrı əsirgəsin: asrasın. 1. rəhm emək. acıyıb 

vurmamaq. diriğ edmək ( < darığlamaq). 1. qıymamaq. 

qısmaq. muzayiqə edmək. - sözi əsirgədi: asradı: ağzın 

açıb danışmamaq. düşünb daşınıb danışmaq. - parasına 

əsigəməyən: asramayan: xərcləmək.  

əsirqəyən  əsirgəyən. əsrəğuci. asrağuci. asrağan. qoruyan. 

saxlayan. tımarqu. yumşaq. sevimli. mükərrəm. rahim. 

rəhim. rəhm edən. hami. hafiz. haris.  

əsirqəyən  əsirgəyən.əsirgəyici. əsirgiyən. əsrəyən. 1.qıymayan. 

acı çəkən. acıyan. üzülən. sevəcən. qısqanc. qıymayan. 
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mərhəmətli. şəfəqətli. 1.qoruyan. qayıq. qayıran. hami. 

hafiz. 1. qıymayan. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. 

bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. 

acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. 

həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar.  

əsirqəyən əsirgəyən. 1. dəsdəkçi. dirsək. qoruyan. qorucu. arxa. 

yardım. hami. hafiz. fədayi. 1. əsirtəyici. qoruyan.  

əsirqəyici  əsirgəyici.əsirgəyən əsirgiyən. əsrəyən. 1.qoruyan. 

qayıq. qayıran. hami. hafiz. 1.qıymayan. acı çəkən. 

acıyan. üzülən. sevəcən. qısqanc. qıymayan. 

mərhəmətli. şəfəqətli. 

əsirqici əsirgici. lütflü. mərhəmətli. şəfqətli.  

əsirqiliq əsirğilik. əsrəğilik. asrağılıq. asrağılıq. qorumalı. 

saxlamalı. himayət olunmalı. hifz olunmalı.  

əsirqiyən  əsirgiyən.əsirgəyən. əsrəyən. əsirgəyici. 1.qoruyan. 

qayıq. qayıran. hami. hafiz. 1.qıymayan. acı çəkən. 

acıyan. üzülən. sevəcən. qısqanc. qıymayan. 

mərhəmətli. şəfəqətli. 

əsirlənmək  tutulmaq. alınmaq.  
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əsirlik  alamanlıq. almanlıq. qaptıvlıq. qapıqlıq. qapızlıq. 

qapnıqlıq. qapışlıq. qapnışlıq. qapqışlıq. tutuqluq. 

tutnuqluq.  

əsirmə  vəcd.  

əsirmək  1. kefləndirmək. coşdurmaq. kəndindən keçirmək. 1. 

ötürülmək. ösürmək. asurmək. qudurmaq. daşmaq. 

öğünmək.  

əsirmək  əsrimək. əsrəmək. əsmək. qımıldamaq. hərəkətlənmək. 

hərəkələnmək.  

əsirtən  əsirdən. əsirtgən. əsdirən. sərən. sərəgən. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. geçirgən. geçirən. 

geçirici. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. 

aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. çəkici. çəkən. 

çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib. 

əsirtəyici  əsirgəyən. qoruyan.  
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əsirtqən  əsirtgən. əsdirən. əsirdən. sərən. sərəgən. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. geçirgən. geçirən. 

geçirici. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. 

aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. çəkici. çəkən. 

çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib. 

əsirtmək  sərxoş edmək.  

əsiş  1. əsmə. əsinti. 1. dayanamazlıq. dözəməzlik. 

daynaqsızlıq. muqavimətsizlik. 1. dalqanıq. sabit 

olamazlıq. oprtonislik.  

əsiş  çəkiş. uzuş.  

əsişmək  1. çəkişmək. uzuşmaq. genişlənib ilişgi, rabitə qurmaq. - 

ip əsişmək: ip açıb uzatmaq. 1. ip, bənzəri nərsələri 

çəkəmək, kərmək, uzatmaq.  

əsitmək  əsdirmək. uzatmaq. yubatmaq. qecitmək. - nə qədər işi 

uzaldıb əsdirisən.  
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əsiz  əssiz. ısız. ıssız. isiz. yazıq. təssüf. hayıf. əfsus. diriğ.  

əsqən  əsən.  

əsqər  əsgər. ər. sərbaz. dərcəsiz döğüşçü. - yaşı əsgərlik 

çağını aşmış kimsə: çağdışı. - dolaşan əsgər birliyi: qol.  

əsqər əsgər. savaşçı. - əsqər başçı: baş qomutan. - əsgəri güc: 

çəriv. ordu. savac.  

 - beli qurşaqlı bəktüvanlı (zirehli) əsgər: qurcı. 

əsqəri  əsgəri. < ağsunqur: ağ, iri dənəli üzüm dənəsi.  

əsqərmək  əsgərmək. xatırlaq.  

əsqərmək əsgərmək. xatırlamaq.  

əsqərtmək  əsgərtmək. xatıra. - əsgərtmə daş: əsgərtikiş. anıt. abidə.  

əsqəy  əsər. - yel əsqəymədən: əsmədən.  

əsqi  əsgi. ( < aş. aşılmış. aşıqlı). 1. ( sk < metatez > ks) tərs. əkilib 

yapışılan nərsə. geyim. paltar. 1. ertdəli. qədim. 

tozuraqan. burunqu. önciki. 1. bayat. iskirqan. bozulğan. 

qatqan. bayrı. erki. aşnı. çoxtanki. burunki. birçağki. bir 

zamankı. birçağkı olay. əvvəlki. uzalki. önki. qabaxki. 

keçmiş. keşimiş. keşiyib. çaqşıl. qurumuş. əsgiyə dayalı. 

qədim. mazi. uzdu. uza. uzay. əzəli. 1. oluq. adət. yatım. 

qona. qılıq. - əsgi biçim: qara düzən. - əsgi adət: qona adət: 
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köhnə biçim. 1. qoca. adlı. məşhur. - qoca əfəndi. - qoca 

paşa. - qoca tarix. - əsgi qurt: kurnaz, aldanmaz kişi. 1. 

cocuğun, qadınların qıçları arasına qonulan cında. 

arabağ. pampers. 1. bayrı. bayat. tanrı. 1. baya. bayağı. 

bayat. bayru. bayağı. köhnə. keçmiş. qədim. ətiq. 

burunği. keçmiş. əvvəlki. sabiq. - əsqi köhnə: çıpırıq. ( < 

çap). peçava. cırcında.  

- əsgi üsgi (paltar): çöpər. çöprə. 

- əsgi büsqü: əsgi püsgü.  

- əsgi bolmaq: əsgimək.  

- əsgi yamay bilməğən: tikiş bilməyən qadın.  

- əsgi yuvmaq: paltar yıqamaq.  

- əsgidən bəri: ötədən bəri: ölətdən.  

- əsgidən olduğu kimi: allınca. öncədən olduğu kimi.  

- əsgidə: ertdə. ərkən. çoxdan.  

- əsgidən: alda küydə. öncədən. allın. öncə. ilk. 

- əsgi duvar: örən.  

- əsgi nərsələr: örəncik. əntiqə.  

- baş əsgi: bir yerin işçilərinin ən qədimisi.  

- əsgi yapuç: kör köhnə nərlər.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- əsgi püsgi: yırtıq pırtıq.  

- əsgi qurd: qurnaz, çox bilən kişi.  

- əsgi üsgi (nərsələr): yamalı. qalura. köhnə.  

əsqi  əsgi. 1. atıq. ətiq. qədim. 1.bas. köhnə. bastınaq. 

bastan. keçmiş. sürəgən. sürülən. 1.çapıt. cında. 

əsgimiş. könəlmiş. kövnəlmiş. bayğal. bayat. 1.sürüklən. 

sürəgən. müzmin. 1.bas. köhnə. bastınaq. bastan. 

keçmiş. sürəgən. sürülən. çapıt. cında. əsgimiş. köhnə. 

könəlmiş. bayat. 1. güdürük. qatım. qədim. bas. köhnə. 

bastınaq. bastan. keçmiş. sürəgən. sürülən. 1. çapıt. 

cında. əsgimiş. könəlmiş. kövnəlmiş. bayğal. bayat. 1. 

əsgimiş. qədim. ətiq. 1. qidmətli. xitmətli. sabiqəli. - əsgi 

qulluqçu. 1. öncəki. sabiq. - əsgi yazızda buna 

toxunmamısız. 1. marağ oyandırmayan. çəkimsiz. 

çəkişsiz. rəğbətsiz. - əsgi model, gələnək. 1. qalan. bayat. 

qədim. əzəli. - bayat tanrı. 1. qarı. qədim. 1. e'tibardan 

qısıq. e'tibarsız. - əsgi konserv satılamaz. 1.bürgək > 

püşək. - körpə uşaqlara bağlanılan əsgi, bürgək, püşək: 

höllük. öllük. şehlik. yaşlıq. nəmlik. çimlik.- əsgi püsgü, cında 

yamalı geyim, nərsə: xırqa. qırqa. - əsgi püsgü, cında 
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yamalı, köhnə nərsələrlə uğraşan, alverləyən: qırqaçı. 

xırqaçı. könəçi. əsgiçi. tikici. araç. araçı. ıslatıcı. ıslac. vasitə. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. 

simsar. 1. təməlli. dayaqlı. daynaqlı. içli. içgin. törəli. 

yöndəmli. əsaslı.  

- əsgi quram: şirkət. - əsgi öğrətmən.  

- əsgi ağıza, yeni qaşıq (yemək): alışılmış olanlara sunulan 

yeni nərsə. 

- əsgi çamlar, bardaq oldu: o dövrə keçdi. hər nə dəğişmiş.  

- bitgilərin dibində olan əsgi dallar: qaraqol.  

- əsgiyini düzənləmək, tamamlamaq: qaravullamaq.  

- bayağı, öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda: qaradüzən.  

- əsgi püsgü: qısqal.  

- əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə: qalma. qalmış. 

qalan. duran. durma. durmuş. yadavul. yadiqar. anıt. - olardan 

qalma.  

- çox əsgi çağdan bəri: bildim biləli. - əsgi püsgü: çərdən 

çöpdən. dərmə çatma. - uzun çağdan, əsgidən, ötədən bəri: 

çoxdan. çoxdan bəri. çoxdandır.  

- yaşlı, əsgi, yaramaz nərsə: düdül. 

- əsgi dəfdərləri qarışdırmaq: əsgi xərmən savırmaq: əsgi 
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qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: keçmiş, ölmüş 

soruları, yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.  

- əsgi dos, düşman olmaz, calanan su, qaba dolmaz, 

qırılan cam bütün olmaz, çolax əldə çəlik durmaz  

- əsgi hamam, əsgi tas: heçnə dəğişməmiş.  

- əsgi kəndə, yeni gəlnək: adət:  

- əsgi qurd: çox bilmiş.  

- əsgi uşaq, əsgi qondara: bir kilasda qalan şayırd.  

- əsgi püsgü: əpəsgi.  

- əsgi topraq: köklü, sağlam, dinc olan nərsə.  

- əsgi tüfək: savaşlar keçirmiş olan sınavlı.  

- əsgilər sözü: atalar sözü.  

- əsgi kimi: olduğu kimi.  

- əsgisi can: qabaxki ölçüdə.  

- əsgisi olmayanın, yenisi olmaz:  

- əsgiyə istək (rəğbət) olsaydı, bit bazarına ışıq yağardı:  

- əsgicə: az köhnə.  

- əsgi tarixli günü keçmiş: bayat. bayatı. durmuş. qalmış. 

düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. köhnə.  

- əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa 
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göğəribdə görərsin. (buyruq: qismət).  

- əsgiyə dəğərə minsəydi, bit bazarına ışın yağardı.  

- yataq, yorqan içinə qoyulan əsgi çapıt, qırxım: içirik. 

içərik. içirlik. içlik.  

əsqi  əsgi. 1. qədim. ətiq. atıq. dirin ( < dərin). atmıq. 1. yaprıq. 

əprik. köhnə. yaşlı. 1. qalgər. 

- əsgi kötük: əşib eşmiş: sınaqlı, təcrübəli kişi. dünya görmüş.  

- əsgi püsgi, yırtıq: parsal. - parsal paltar.  

- gəbə əsgisi: köyköhnə. kəkiz. kənğiz. kəniz. paçavra.  

əsqic  əsgic. bayatca. az bayat. bayatsı. bayatımsı.  

əsqicə  əsgicə. az əsgi. əsgimsi. əsgiyə bənzər.  

əsqicəi  əsgicə. əsgimsi. biraz əsgi.  

əsqiçi  əsgiçi. 1. əntiqəçi. 1. köhnəçi. 1. yamaçı.  

əsqiçi  əsgiçi. 1.geriçi. - əsgiçi tükanı: qoltuq. 1.tikici. simsar. 1. 

kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. geriçi. geri 

dönücü.mürtəce'. irticayi. 1. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. qoltuq. simsar. köhnəçi. 1. əsgi nərsələri 

onaran, yonaran, tə'mir edən. 1. əsgi püsgü, cında 

yamalı, köhnə nərsələrlə uğraşan, alverləyən. qırqaçı. 

xırqaçı. könəçi. tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. 
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qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 

qoltuq. əntiqəçi. simsar.  

əsqiçi əsgiçi. pozmaçı. tə'mirçi. mərəmmətçi. qaluraçı. köhnəçi. 

simsar.  

əsqiçil  əsgiçil. 1. əsgilərə bağlı. köhnəçi. mühafizəkar. mürtəce. 

1. köhnə satan. simsar.  

əsqiçiliq  əsgiçilik. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi 

izləyən. köhnə yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. 

mürtəce'lik. irtica'çılıq. irtica‟. 

əsqiq  əsgig. az çox. çala biçik. yarım yamalaq. çala bula. 

biraz. qarışıq.  

əsqiq  əsgik. əksik. 1. azay. 1.qaşat. qaşınıq. çarpılmış. pozuq. 

çürük. çöp. yiprik. 1. gərək. gərəkmə. gərəklik. istək. 

əsmə. əsi. ehtiyac. gədik. qusur. nuqsan. - artıq əsgik, 

iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa qonuşmamaq. 1.işdən 

gücdən düşük. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. bitgik. bitgək. ərik. əzik. engik. alçaq. 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1. çözük. çürük. kövrük. köhnük. kövnük. saptıq. sapqın. 
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azqın. atqın. açqın. aşqın. püsgümüş. geçgin. keçgin. 

paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. 

pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş. 1. kəsgik. kəsgit. 

uçuq. utuq. qazıq. əksik. az. pis. kəsirli. ayıblı. aşağılıq. 

kəm. qalıq. əksik. natəmam. əksik. namükəmməl. 

yamalaq. yarım yamalaq. qeyri mükəmməl. nakamil. 

naqis. 1. yüngül. cıf. açıq sıçıq. yaxmaz. törə (əxlaq) 

yönündən pis olan. alçaq. hobba. - yüngül qadın. - yüngül 

törəş: rəfdarlı. 1. əskimiş. əskimişik. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. koğşaq. kovşaq. 

kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. kağruq. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə.  

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. yaramaz. arın, aras olmayan. 

pəlid. 

- olduğundan əsgik görünmək: kölgə düşmək.  

əsqiq  əsgik. kiçik. qısıq. az. ucuz. dəğərsiz. həqir. - əsgik sözü 

qoyqıl: kiçik sözü buraxqıl.  

- əsgik ay. gədik ay. güdək ay. - əsgiklik edmək: alaşalıq 

edmək.  

əsqiq əsgik. haşarı. aşağı. alçaq. yaramaz.  
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əsqiqlənmək  əsgiklənmək. bölərmək. alçaq davranmaq. yenmək. 

oğulmaq. tənəzzül edmək.  

əsqiqliq  əsgiklik. 1. əsgilik. düşüklük. soluqluq. çürüklük. 

gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. 

enginlik. alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

muqavimətsizlik. 1. əksiklik. azaylıq  

əsqiqsiz  əsgiksiz. birkəmsiz. kəmil.  

əsqiqsiz  əsqiksiz. əksiksiz. tam. bütün.  

əsqilər  əsgilər. qodəma. keçənlər. ötənlər. köçənlər. öncəkilər.  

əsqilərdə  əsgilərdə. əsgidə. keçmişlərdə. qədimlərdə. bir çağlar. 

bir zamanlar.  

əsqilərdən  əsgilərdən. əsgidən. keçmişdən. qədimdən. çağından 

bəri.  

əsqiləşmək  əsgiləşmək. əsgimək.  

əsqiliq  əsgilik. əsgiklik. 1. düşüklük. soluqluq. çürüklük. 

gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. 

enginlik. alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

muqavimətsizlik. 1.bayatlıq. köhnəlik. 1.yaşlılıq. 

böyüklük. 
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əsqiliq əsgilik. atımlıq (uzaqlığı göstərir). ətiqlik. qədimlik. 

keçmişdən qalan. - bu şəhəin atımlığı. - atımlığı: qədimlığı. 

- bu küplərin dəğəri atımlığındadır.  

əsqilmək  azalmaq. tarqaymaq. darğaymaq. tükənmək. bitmək.  

əsqimə  əsgimə. əsginmə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. 

istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim.  

əsqimək  əsgimək. (əsgirmək). 1. ufranmaq. oğranmaq. yıpranmaq. 

1. bir yaxud neçə illik olmaq. yıllamaq. illəmək. 1. saqqalı 

bitmək: sürüncəmədə qalmaq. 1.tozuramaq. 

xərablaşmaq. tükənmək. yırpanmaq. 1. qart. yaşlı. qarı. 

qarıq. keçmiş. geçgin. qıtlaşmış. qorada. qurada ( < 

quru). qurumuş. alızlamış. zayıflamış. yıpranmış. işə 

dəğməz yaramaz. bitmiş. - qorada oyu (fikir). - qorada 

qılınc. - qorada araba. 1. qırna. yıpranmış.  

- tozuraqan saçların tüzətdi: dağılan saçlarını düzətti. 
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əsqimək  əsgimək. əsginmək. əsgirmək. əsgiləşmək. 1. 

köhnəlmək. çiqitlənmək. qartalmaq. modadan düşmək. 

çağı keçmək bayatlamaq. köhnəlmək. pozulmaq. 

geçmək. köhnəlmək. işdən gücdən düşmək. solmaq. 

gəvşəmək. bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. çürümək. 

əzilmək. köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. 1.sürüklənmək. sürəgənləşmək. 

uzanılmaq. müzminləşmək. - modası keçmiş.  

- çox əsgimək, qocamaq, qocalmaq: bunalmaq. bunamaq. 

qaqnıldamaq. qanğıldamaq. 

əsqimək  əsgimək. əsgirmək. 1. köhnəlmək. 1. müzmin olmaq. - 

xəstəliyim əsgidi. - ösgürəyim əsgidi. 1. obramaq. 

opramaq. əprimək. gəvşəmək. kortalmaq. tazalığı, itiliyi 

gedmək.  

- çox əsgimək: kavşamaq. gəvşəmək. qağşamaq. ( < qaq: 

sərt səs). xərab olmaq. əprimək. yıpramaq. 
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əsqiməz  əsgiməz. əzilməz. çökməz. qırılmaz. pozulmaz. 

pozulmayan. çürüməz. dəğişməz. gəvşəməyən. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. 

dayanan.  

əsqiməzlik  əsgiməzlik. əzilməzlik. çökməzlik. qırılmazlıq. 

pozulmazlıq. çürüməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. 

dayanımlıq. dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. 

dayınıqlıq. dayınımlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. 

dayanamlıq. dəğişməzlik. sabitlik. sübatlıq.  

əsqimiş  əsgimiş.1. əsgimiş. pozuq. silik. silinmiş. 1. obraq. 

opraq. ovraq. oğraq. əzik üzük nə.  

əsqimiş  əskimiş. əskimişik. əskik. çürümüş. qoxumuş. dönmüş. 

çönmüş. pozulmuş. köhnəlmiş. əsgit. püsküt. əğrilmiş. 

əğrik. işlənmiş. aşınmış. köhnə. çürük. kövrük. yarparıq. 

qartaloz. qartaloş. qartlaşmış. qocalmış. əsgi. köhnə. 

könəlmiş. əprimiş. yapramış. yapranmış. hovdan 

düşmüş. hovu tökülmüş. əsgi. çapıt. cında. könəlmiş. 

kövnəlmiş. bayğal. bayat. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. koğşaq. kovşaq. 
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kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. kağruq. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. əsgi. 

qədim. ətiq. qalıq. qalmış. artmış. ardmış. ardamış. 

qartal. qatal. qatıqmış. qartamış. köhnə. köhnəlmiş. - hər 

nəyin əsgimişi, köhnəlmişi: qarımış. qatımış. qocamış. 

qovcamış. kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq.  

əsqimişiq  əskimişik. əskimiş. əskik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. koğşaq. kovşaq. 

kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. kağruq. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə.  

əsqimsi  əsgimsi. əsgicə. az əsgi. əsgiyə bənzər.  

əsqimsi  əsgimsi. əsgicə. biraz əsgi.  

əsqin  əsgin.əsin. əsim. nəsim. yel.  

əsqiniq  əsginik. aşınıq. püskünük. ərincək. əğriniq. kövnə > 

köhnə. çürük. kövrük. yarparınc. yıprancıq.  

əsqinim  əsginim. əsginmə. əsgimə. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 
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yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. 

istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim.  

əsqinmə  əsginmə. əsginim. əsgimə. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. 

istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim.  

əsqinmək  əsginmək. əsgirmək. əksilmək. əksinmək. kiçinmək. 

salınmaq. düşrünmək. basınmaq. basılmaq. basqınmaq. 

əzilmək. ayaqlanmaq. döğülmək. zülm olunmaq. 

yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. 

çeğnənmək. çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. 

üzülmək. əsgimək. bayatlamaq. köhnəlmək. pozulmaq. 

azalmaq. azınmaq. qısınmaq. düşmək. kiçikmək. 

alçalmaq. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. üzülmək. 

kütlənmək. zayıflamaq. aşınmaq. püskünmək. ərimək. 

ərinmək. əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. kövnəlmək > 

köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq. - 

durumdan, biçimdən düşmək.  
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əsqinməmiş  əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. 

aşınmamış. yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. 

olmamış. xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. 

- çiğ öğə.  

əsqinməz  əsginməz. püskünməz. aşınmaz. əriməz. əğrilməz. 

ərilməz. əğrikməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  

əsqipüsgü əsgipüsgü. qabur çubur. pılı pılrtı. paçavra. qırıq tökük.  

əsqiri  əsgiri. əsgimə, köhnəmə.  

əsqiri  əsgiri. əsgiriş. əsgirmə. əsgirti. əsgirtmə. e'tina. e'tina 

edmə.  

əsqirim  əsgirim. əsgirmə. əsgimə. əsginmə. əsginim. aşınma. 

aşınım. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. 

istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim.  

əsqiriş  əsgiriş. əsgimişmə. köhnələşmə.  

əsqiriş  əsgiriş. əsgirmə. əsgiri. əsgirtmə. əsgirti. e'tina edmə.  
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əsqirmə  əsgirmə. əsgiri. əsgiriş. əsgirtmə. əsgirti. e'tina edmə.  

əsqirmə  əsgirmə. əsgirim. əsgimə. əsginmə. əsginim. aşınma. 

aşınım. 1. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə. 1. 

istehlak. yeyilmə. amortisman. 1. əksilmə. əsgitim.  

əsqirmək  bax > əsgimək.  

əsqirmək  əsgirmək. 1. əsginmək. əsgimək. geçmək. köhnəlmək. 

kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir edmək. saymamaq. 

köhnəlmək. kəmirtmək. çiqitlənmək. qartalmaq. 

sanamamaq. pəsləmək. - modası keçmiş. 1. əsgirtmək. 

e'tina edmək.  

əsqirmək  əsgirmək. əsgimək. köhnəlmək.  

əsqirti  əsgirti. əsgirtmə. əsgiri. əsgiriş. əsgirmə. e'tina edmə.  

əsqirtiqiş  əsgirtikiş. əskərtikiç. ( < əsgi: keçmiş. + ər: ilişgi simgəsi + 

tikiş: yapı). keçmişi andıran nərsə. anıt. abidə.  

əsqirtmə  əsgirtmə. əsgirti. əsgiri. əsgiriş. əsgirmə. e'tina edmə.  

əsqirtmək  əsgirtmək. əsgirmək. e'tina edmək.  
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əsqisəmək  əsgisəmək. bayatımsamaq. bayatsımaq. bayatcamaq. 

köhnəsimək.  

əsqisəyiş  əsgisəyiş. yapaysəyiş. yıpsayış. yeğnisəyiş. yersəyiş. 

yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. kiçişsəyiş. 

kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. düşürsəyiş. 

kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. yorsayış. üzsəyiş. 

kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

əsqisi qimi  əsgisi kimi. bayağılayın.  

əsqiş  əsgiş. kəsiş. düşüş. düşmə. çatıq. çarpıq. qaysıq. kəm 

kəsir. nüqsan. yarış.  

əsqit  əsgit. 1. əsgimiş. püsküt. əğrilmiş. əğrik. işlənmiş. 

aşınmış. köhnə. çürük. kövrük. yarparıq. 1. silit. pozut. 

solut. sovut. çürüt. yararsız. yarparıt. yıprıt. püskürt. 

püsküt. korlat. dışıq. dışqı. batil. batil, ibtal olmuş. 

əsqitə  əsgidə. əsgilərdə. keçmişlərdə. qədimlərdə. bir çağlar. 

bir zamanlar.  

əsqitən  əsgidən. birçağ. çox öncə. çoxdan. birzaman. iləridən. 

ilgərdən. ilgəri. ilik. önqdən. burundən. o birçağ gəldi.  

əsqitən  əsgidən. əsgilərdən. keçmişdən. qədimdən. çağından 

bəri.  
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əsqitənbəri  əsgidənbəri. aşqıdanbəri. ötədənbəri. əzəldənbəri. 

əsqitim  əsgitim. əsgitiş. 1. əksilmə. aşınma. aşınım. 1. əksilmə. 

əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. 1. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. 

indirit. endirim. endiriş. endirit. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. 

saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. tənzil. 

tənqil. iskonta. təxfif.  

əsqitimli  əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. 

kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

əsqitiş  əsgitiş. əsgitim. əsgitmə. əksitim. əksitiş. 1. azatım. 

azatış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. 
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kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. 

altayım. altayıt. altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif. 1. 

silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. 

püskütmə. püskütüş. korlatma. korlatış. pozutma. 

pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. çürütmə. 

çürütuş. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. batillətmə. 

əsqitişli  əsgitişli. əsgitimli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. 

kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

əsqitmə  əsgitmə. əsgitiş. 1. silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. 

yıprıtma. yıprıtış. püskütmə. püskütüş. korlatma. korlatış. 

pozutma. pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. 

çürütmə. çürütuş. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. 

batillətmə. 1. işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. engintmə. 
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alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşürmə.  

əsqitmək  əsgitmək. 1.aşındırmaq. püskürtmək. əritmək. əğritmək. 

əğirtmək. kövnətmək > köhnətmək. çürütmək. 

yarparıtmaq. yıpratmaq. 1.azaltmaq. əzmək. əksiltmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. 

zayıflatmaq. nərsəni itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, 

əsgitdi. 1.yıpratmaq. əzmək. yormaq. üzmək. salmaq. 

düşürmək. aşındırmaq. yıpratmaq. əpritmək. - bu işlər 

məni çox əsgitdi.1. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. 

indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. 

düşrütmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. 

ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu 

ölçünü endirin. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən 

basalır (basılır). - ona qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən 

ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz. 1. silitmək. yarpıtmaq. 

yıprıtmaq. püskütmək. püskütmək. pozutmaq. solutmaq. 

sovutmaq. çürütmək. korlatmaq. dışqıtmaq. ibtal edmək. 

batillətmək. 
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əsqitmək  əsgitmək.1. aşağlamaq. basalamaq. əzmək saymamaq. 

alçatmaq. kəmətmək. təhqirləmək. 1. öksütmək. 

opartmaq. yupratmaq. yıpratmaq. əpritəm. 1. müzmin 

duruma qoymaq, gətirmək. - xəstəliyi buraxıb əsgitmək iyi 

deyil.  

əsqitmək əsgitmək. xor tutmaq. koratmaq. korlatmaq. yıpratmaq. 

ursalamaq. ölüşgətmək. soldurmaq. pozmaq.  

əsqiyətçi  əsgiyətçi. geriçi. tərsiçi. əsgiçi. mürtəci.  

əsqiyi  əsgiyi. asqına. azı. ən azı. ən azından. ən aşağısı. heç 

olmasa. həddiəqəll. həddəqəll.  

əsqqər  əsgər. ( < açqar. açrağ) açıq. gözü açıq.  

əsqü  əsgü. böyük ələk. qəlbir.  

əsqü  əsgü.(< əsmək). ovsar. əvsər. övsər. savsar. sovsar. 

taxılı yelləyib, savurub seçməyə, ayıqlamağa yarar 

böyük ələk, arac.  

əsqürüq  əsgürüq. əsrük. ( < əsmək). kefli. sərxoş.  

əsl  astın. kök. təməl. zat. dib. alt. aslında: altında.  

əsləh  bax > əslək.  

əsləq  əslək. 1. əsləh. sağlam. qurt. gürt. qıyınqır. qınqır. 1. 

əsləti. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 
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kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. 

qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). 1. əsnək. əsilti. 

əsinti. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. 

sürülən. 1. əslək. ( < əsmək). söz dinləyən. sözə baxan. 

üzü yola. enik. yenik. müti‟. 1. əslək. ( < əsmək). əsir. - 

əslək olda, dişlək olma: yuşaq ol, (yumşaq ol) qapağan 

olma. - əslək olan, bəslək olur: yuşaq olan yardım görür, onu 

bəsləyən çox olur. 

əsləm  salım. sağlam.  

əsləmək  1. ayırmaq. bölmək. 1. qorxmaq. çəkinmək. diqqət 

edmək. söz dinləmək. boyun qoymaq. 1. səlam vermək.  
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əsləmək  əsnəmək. əsilmək. əsinmək. uzamaq. uzanmaq. gərmək. 

gərinmək. genişləmək. genişlənmək. yayılmaq. 

sürükmək.  

əsləmək  itaət edmək. müti' olmaq.  

əslən  heç mi heç. heç dəğil. dibindən. - heç mi heç 

bəğənmədim.  

əslən  kayçanda. heç vaxt.  

əslənmək  sağollaşmaq. xudafizləşmək. vidalaşmaq.  

əslər  iki, yaxud neçə nərsənin arasında ortaq olan, əsnək 

olan. qatır. qatıq.  

əsləti  əslək. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. 

qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. 
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pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

əslətmək  1. ayırtmaq. bölətmək. 1. səlam yetitmək.  

əslətmək  əstirmək. 1. rivayət edmək. 1. şayiə, dediqodu, yayqı, 

hayqı, küygü salmaq. yaymaq. 1. təbliğ edmək. 

carlamaq. 1. əsir edmək. oyalamaq. alıqoymaq. 

tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq.  

əsləyən  yumşaq. - əsləyən dişləməz: yumşaq olan, başqaların 

incitməz. 

əsli  uslı. ayıra bilən. qanan. ağıllı.  

əsliq  əslik. istək. əsmə. əsi. istəş. iştah. seviş. özənc. özəniş. 

araş. arzıq. marağ. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. 

umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. 

qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

əslinmək  aslınmaq. asmaq. bir nəyi bir nəyə taxmaq.  
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əsmə  1. əsi. istək. - əsiyə baxıb, yelə qapınıb, (əsməyə baxıb, 

yelə qapınıb). 1. əsiş. əsinti. 1. əsi. əslik. iştah. istək. 

istəş. acman > azman. aclıq. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. 

qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. 

tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. 

hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. özənc. özəniş. 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs. 

əsmək  < ösmək. övsəmək. 1. ötmək. ötürmək. çalmaq. yel çalır. 

titrəmək. dəbəşmək. silkəlmək. irğıldamaq. qımıldamaq. 

1. 1. oynamaq. - başımda quruntulr əsdi. 1. nəsənin 

duyquya ansız, birdən gəlməsi. - ağlıma birnə əsmir. 1. 

səndələmək. sərilmək. sarılmaq. sarsılmaq. yalpıb, 

ləpələnib düşəyazmaq. yeldirmək. əstirmək. 1. 

qalburlayaraq savurmaq. yellənmək. - xərmən əsinmək: 

savurmaq. 1. əsinmək. uzanmaq. çəkilmək. - ip əsindi. - 

yaşamız əssin: uzansın. - əsnik ip: uzanan ip. 1. səpmək. 

saçmaq. - tarıq əsdi. 1. vurmaq. urmaq. - yel vurdu.  
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- əsib savurmaq: yellənib gurlamaq. 1. istəmək. arzulamaq. 

- ürəyin nə əsir. - əsməsə varmaz, əsməsə azmaz.  

əsmək  1. havanın axımı. 1. birdən anmaq, xatırlamaq, içinə, 

yadına düşmək, içindən süzmək, keçmək. 1. düşmək. 

dəğmək. buyruq, qismət olmaq. isabət edmək. 1. soğuq 

soğuq sözlər söyləmək. əsdirmək. 1. bıqmaq. usanmaq. 

1. birdən anmaq, xatırlamaq. könlünə düşmək. könündən 

süzmək, keçmək. içindən süzmək, keçmək. 1. əsrəmək. 

əsərmək. sallanmaq. çalqışmaq. çalxaşmaq. çalxanmaq. 

çağışmaq. - çalqışaraq yerimək: çağışaraq yerimək: 

çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: 

əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək. 1. 

əsrəmək. əsirmək. əsrimək. qımıldamaq. hərəkətlənmək. 

hərəkələnmək.  

- əsib savurmaq: boşuna danışıb durmaq.  

- əsər əsərdə, susar, aldırma: əsər əsərdə küsər: atıb 

tutarda, əlindən iş gəlməyib, susub durar. 

- başında qavaq yelləri əsmək: dəliqanlılıq edmək. - kəsərək 

parçalamaq: doğramaq.  

- əsib savurmaq: çox sınırlanmaq. bağırıb çağırmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- bir yel əsmək: iyi, kötü qoşular, durumlar bəlirmək.  

- qısa kəsmək: önəm, ilgi göstərməmək, verməmək.  

- yolçu keçsə izi qalar, topraq əssə, tozu qalar. 

əsmər  1. yanız. yamız. qır. 1. qaramtıl. qaraca. qarıya qara. 

çalan. yağız. 1. qara. qaraca. yağız. - qara oğlan. 1. 

sözündə işində dayanıqlı, duraqlı olmayan. oportünist. 

- qoyu əsmər: qara yağız.  

- əsmər yurtdaş: çingənə. qaraçı.  

- yamız saçlım mənim.  

- ufaq təfək, əsmər kişi: böcək. 

- çox əsmər: qaraman.  

- qoyu əsmər: qarayağız. 

- incə mincə, ufaq təfəq, əsmər sevgili: qarabibər. 

- qara oğlan. 

- əsmər üzlü: qarayağız.  

- arığ, zayıf, əsmər, ufaq təfəq qadın: qara maşa.  

- əsmər, arığ nərsə: qara qax: qara quru: qara qura.  

- əsmər, cılız olan: qaraquda. qaraqura.  

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  
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- qarasıl, çox əsmər olan: qaraman.  

- çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş: qan daşı.  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

əsmər  səmir. ( < > bəsmər?) ( < səmirmək: toklatmaq. samratmaq. 

sumatmaq: şişitmək. ) 1. dolu. tox. dolmuş 1. baran. 

qaraşın. qaraca. qaramtıl: qarayağız. buğday önğlük. 

qara tutli. qara kuçkıl. qara toru. qara töri. konğırkay. 

qarasoronğko. - əsmər dənli: qara. yanuq. yanığ. 1. yağız. 

yanğız. yanmış. küymüş. qoyu. 1. qaravuz. qoyu rəngli. 

qarasıman. 

- əsmər, tox boyalı:yağız rəngli. 

əsmərləmək  qarartmaq. yaxmaq. - özün günə verib, qarardı.  

əsmərləştirmək  qarartmaq.  

əsmərlətmə  qarartma.  

əsmir  əkmir. tünd. boğuq.  

əsnəq  əsnək.1.əsə. açılıb bağlanan. 1.uzqıs. uzar qısar. 

elastik. 1.əslək. əsilti. əsinti. uzayıb gedən. genişləyən. 

yayılan. sorulan. sürülən.  

- iki, yaxud neçə nərsənin arasında ortaq olan, əsnək olan: 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əslər. qatır. qatıq.  

- sərt, əsnək odunlu, dayanıqlı bir ağac: qarağac. qarğac. 

qaraağac.  

- parlaq, yarlaq, əsnək, yumşaq incə tel: ipək. - çox parlaq, 

yarlaq, əsnək, yumşaq: ipək kimi.  

əsnəq əsnək. 1. əğrilib doğrulan. uzanıb qıssalan. elastik. 1. 

əsnəmə. 1. heyvanın ağız burun bağı. tumşuq bağı. 

burun duruq. 1. oynaq. mütəhərrik. 1. yaylı. keşli. 1. 

oynaq. təpriş. mütəhərrik. 1. əsən. yumşaq. sağ. 

dəpəşən. səpişən. dəgişən. dəğişən. dəğişikli. 

dayanıqsız. sərtsiz. nərsəliyin itirib qazana bilən. elastik 

(uzan. qıssa. əğril. kamburlaşan). boş. uzaqlaşabilir. 1. 

gərik. sərgək. sərik, sallaq, sarnıq, səndələyən kimsə, 

nərsə. yelpək. oynaq. pozlu ifadəli. 1. qırtçı. sozulma. 

sozma. suzma. uzma. uzun. yaıpşqan. uzanan.  

əsnəqliq  əsnəklik. 1. əsnik. çekşik. çəkşik > keşlik. elastik. 1. 

təmrin. nərmiş. 1. hazırlıq.  

- (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). nərsənin əsnəkliyi 

gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük qalması: qaq. - bel 
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ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın yarası toxdadı, 

yalnız qaq qaldı.  

əsnəmə  1. bayas. əsnəyiş.1. gərnəşmə. gərnişmə. qarnaçma 

qarnaşma.  

əsnəmək  ( < əs). bax > əsrəmək. 1. dan atmaq. səhər açılmaq. 

gərilmək. kərilmək. açılmaq. kərişmək. çözülmək. 1. 

etgilənib bükülmək, açılmaq. 1. bollaşmaq. genişlənmək. 

ağzı gen açıb soluqlamaq. 1. gəvşəmək. 1. yormaq. 

bıqdırmaq. endirmək. 1. 1. əğrilib doğrulmaq. uzanıb 

qıssalmaq. - damın kirişləri yel əsdikcə əsnədi. - döşə 

taxdaları əsnirdi. 1. gərnəşiib, gəvnəşmək. 1. ötmək. 

ütmək. sinəmək. çavdurmaq. keçmək. savmaq. 1. 

yuxusu gəlmək. 1. əsmək. əsnəmək.  

əsnəmək  1. əsləmək. əsilmək. əsinmək. uzamaq. uzanmaq. 

gərmək. gərinmək. genişləmək. genişlənmək. yayılmaq. 

sürükmək. 1. gərinmək. gərnəşmək. uyuşuqluqdan ağzın 

aça bildiyinə açıb solumaq. 1. yellənmək. yayılmaq. 

törənmək. ürənmək. bollaşmaq. genişlənmək. 

gəvşəmək.  

əsnəməz  - ac qarın əsnəməz.  
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əsnətmək  1. bıqdırmaq. usandırmaq. 1. əstirmək. uzatmaq. 

genişlətmək. yaydırmaq. soluqlatmaq.  

əsnətmək  əstirmək. əsnətmək.  

əsnəyən  əsingən. kərilgən.  

əsnəyiş  əsnəmə. bayas. 

əsniq  əsnik. 1. çekiş. çəkiş > keş. əsnəklik. çekşik. çəkşik > 

keşlik. elastik. 1. əsəri. keçəri. ötücü. - əsnik, əsəri, keçəri 

istək, dilək: islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 

əsvə. əsəv ( < əsmək). 

əsniyən  gərilən. gərgilən. gərinən. gərniyən. uzanan. çəkilən.  

əsr  dövrə. geçim. - geçmiş geçimdə. - gələcək geçim. - nə 

gözəl geçimlər gördük.  

əsrar  bax > asrar.  

əsrə  asra. aşra. çox. oğuş. olca.  

əsrə  əsər: {(atılmış). < əsrəmək: atmaq)}. 1. bilgə. nişan. izər. 

iz. izir. 1. havayı. hobba. boşuna. 1. sarsaq. yırpı salpı. 1. 

bəbir. 1. anıt. xatirə.  

əsrə  qımıl. hərəkət. hərəkə.  

əsrəbən  asraban. saxlayaban.  
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əsrədən  - uyutucu, əsrədən, sərxoşladan nəsnə: dürd. türt. tortu. 

dürdə. dürdi.  

əsrəq baş əsrək baş. isirik baş. iskisi. işkiçi. içkiç. içikiçi.  

əsrəq  əsrək.əsrik. əsrük. üzrük. azrut. həsrət. düşgün. özləm. 

özlək. özlənik.  

əsrəq əsrək. 1. asrar. əsrar. gözəl. çəkici. iyi. 1. əsrik. qısıt. 

qoşul. sınır. mihit. hədd. şərt. 1. əsrüş. sərxoş.  

əsrəqiliq  əsrəğilik. əsirğilik. asrağılıq. asrağılıq. qorumalı. 

saxlamalı. himayət olunmalı. hifz olunmalı.  

əsrəqiş  əsrəğiş. asrayış. əsrəyiş. potavlıq. 1. qorunuş. qoruyuş. 

himayədarlıq. nigəhdarlıq. 1. bəsləyiş. 1. rəhm. siyanət. 

mərhəmət. hifz.  

əsrəqmək əsrəkmək. sərxoş olmaq.  

əsrəquci  asrağuci. əsirgəyən. asrağan. qoruyan. saxlayan. hami. 

hafiz. haris.  

əsrəlik  əsirgəlik. əsəf. uğsuzluq. sıxılma. acıma. üzülmə. 

qaralıq. yazıqlıq.  

əsrəlik əsrəlik. 1. anıt. xatirə. xatirlik. xatırlama. 1. ölülər dünyası.  
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əsrəliklə  əsirgəkcə. acınaqla. acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. 

sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. təssüflə. 

əsəflə.  

əsrəlmək  asralmaq. 1. gizlətilmək. qorunmaq. himayət olunmaq. 1. 

bəslənilmək.  

əsrəm  əsrim. coşqu. cəzbə. çarpıntı. vəcd. qanıt. həyəcan.  

əsrəmək  < > asramaq. asraqamaq. 1. gizlətmək. qorumaq. 

saxlamaq. himayət edmək. 1. bəsləmək.  

əsrəmək  1. bəsləmək. raslamaq. 1. əsnəmək. əsrərmək. 

ayıqlamaq. oyandırmaq. qaynamaq. açmaq. xatirləmək. 

1. səprəmək. səpiləmək. sərfəmək. xərşləmək. 

südrəmək. keflənmək. 1. yalpa vurmaq. yelpəmək. poca 

vurmaq.  

əsrəmək  əsirmək. əsrimək. 1.əsmək. qımıldamaq. hərəkətlənmək. 

hərəkələnmək. 1. əsərmək. əsmək. sallanmaq. 

çalqışmaq. çalxaşmaq. çalxanmaq. çağışmaq. - 

çalqışaraq yerimək: çağışaraq yerimək: çalxanaraq 

yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, 

əsriyərək yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: 

əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək. 
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1.əsrəmişmək. qorlamaq. qorumaq. qayğumaq. 

qayğurmaq. qollamaq. 1.əsərmək. bəsrəmək. bəsərmək. 

bəsirmək. basırmaq. yetişdirmək. 

əsrəməz  əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. inamsız. imansız. 

qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. qağan. qaqar. qəddar. 

qəddar. yoluğ. sapıq. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. zülm edən. 

qıyan. qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. 

qıyıq. qıyan. acımaz. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. 

çapır. çapqır. çapqar. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.  

əsrəmiş  - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. (bəğni: 

çaxır). (kəkrəmək: kehəlmək).  

əsrəmiş  asramış. 1. gizlətilmiş. qorunmuş. himayət olunmuş. 1. 

bəslənmiş.  

əsrəmişmək  əsrəmək. qorlamaq. qorumaq. qayğumaq. qayğurmaq. 

qollamaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

əsrərmək  bax > əsrəmək.  

əsrətmək  andırmaq. xatırlamaq.  

əsrəyən  əsirgəyən. qıymayan. acı çəkən. acıyan. üzülən. 

sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli. 

əsrəyiq  əsrəyik. əsirgək. qıymayaz. könlü yufqa. yaşıyın. yaşın. 

yumşaq. mərhəmətli. sevəcən.  

əsrəyiş  asrayış. əsrəğış. 1. qorunuş. qoruyuş. himayədarlıq. 

nigəhdarlıq. 1. bəsləyiş. 1. rəhm. siyanət. mərhəmət. hifz. 

1. potavlıq. əsrəğış. 1. qorunuş. qoruyuş. himayədarlıq. 

nigəhdarlıq. 1. bəsləyiş. 1. rəhm. siyanət. mərhəmət. hifz.  

əsri  1. bax > əsir. ( < əsnək). 1. asrı. çəkək. çəkik. iki rəngli. - 

asrı əsri ışıq: iki boyalı ışıq. 1. əsdirmə, əvsəmə aracı. 

yaba. çatal çatal dəğnək. 1. nərsənin daranmış, dərinmiş, 

aralı, açıq durumu. - əsri butlu: apış. qıçları açıq, birbirində 

aralı. 1. asrı. təkir, ala boya. qaplan rəngi. - əsri yışıq: 

alaca, iki rəngli ip.  

əsri  1. əsrük. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 

çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. neşəli. 1. 

kef. ləzzət.  

əsrici  (heyvan). qapan. qapıcı. tutağan. tutucu.  
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əsriq  əsrik. 1. salsaman. səndələk. səndələng. sandalaq. 

saldanaq. sallanğ. sarsılıq. salsılıq. budala. şaşqın. 

sərxoş. layə'qəl. 1. axmar. xumar. axar. süzük. 1. ərsək. 

ərsik. ərişmiş. yetsik. yetim. baliğ. 1. qanıtqan. daşqın. 

özündən çıxan. 1. ösrük. əsrək. kəndindən keçmiş. 

səmrəs. yibək. odlı. coşqun. hərarətli. həyəcanlı. 1. 

əsrək. qısıt. qoşul. sınır. mihit. hədd. şərt.  

əsriq  əsrik. əsrük. 1.çarpıq. sarpıq. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. 

koryat. ədəbsiz. qalın. tərbiyəsiz. 1. aldırmaz. laübali. 

saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd. 1.çalqın. 

çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. tuluq. dumanlı. dolqun. 

dolu. doluq. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. qanuq. 

qanıq. sərxoş. məst.1. bulut. başdanqara. xoşhal. 

bayqın. dəli. süzgün. başı dumanlı. xumar. məxmur. 

məczub. mədhuş. 1. qabadayı. gobud. 1. cin çarpmış. 

saysuq. 1. - bayın gözlər, baxışlar. - çox əsrik, əsrük, kefli: 

bulut kimi. - yarı əsrik, kefli: çaxırəsrik. 1. əsrük. əsrək. 

üzrük. azrut. həsrət. özləm. özlək. özlənik. düşgün. 1. 

kavşaq. kağşaq. bayqın. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. 
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qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. 

1. yağmır. yağmır. yarlığ. rəhmət. mərhəmət. 1. yol əri. 

fədayi. könüllü. 1. qafası dumanlı. kefli.  

- yarı əsrik, kefli: qafası bulutlu. qafası dumanlı.  

- çox əsrik, kefli: yüklü. yükümlü. 

- içib işmədən əsrik: başı çağ, kök. qafası iyi: qafası qıyaq.  

əsriqəmək  əsrigəmək. sağlatmaq. gözətləmək. qayırmaq. 

qayğırmaq. qorlamaq. qorumaq. imənmək. ımanmaq. 

tə'min edmək. muğayat, muraqib olmaq. 

əsriqəmək əsrigəmək. yazığı gəlmək. acımaq. rəhm edmək. - 

əsrigəyən tanrım.  

əsriqliq  əsriklik. keflilik. sərxoşluq. dumanlıq. 

əsriqmək  əsrikmək. əsrükmək. qafanı bulmaq. qafanı çəkmək: 

qafayı çəkmək. keflənmək.  

əsriqmək  əsrikmək. sızdırmaq. süzdürmək. sızıtmaq. süzütmək. 

xumarlanmaq.  

əsriqsiz  əsriksiz. əsirgəməz. əsiksiz. acımaz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. 

qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. 
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yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

əsriləmək  1. bəzənmək. naxışlamaq. süsləmək. 1. naxışlamaq. 

süsləmək.  

əsrim  1. əsrəm. coşqu. cəzbə. çarpıntı. vəcd. qanıt. həyəcan. 

1. fanat. falanj. daşqın.  

əsrimə  1. kəndindən keçmə. 1. keflənmə. 1. coşma. coşu. 

coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. vəcd. şur. 

həyəcan.  

əsrimə  çarpıntı. coşqun. daşqınlıq. odlu. özündən çıxma. şura 

gəlmə. iştəri. fanatizm.  

əsrimək  1. bəsrimək. bəsirmək. bəsləyib böyütmək. - əsrəş: 

bəsrəş. - əsrəndi: bəsrənti. bəsinti: evlatlıq öğrənti. 1. 

əsrümək. duramaz duruma gəlmək. ayağ üsdə gedmək, 

əsmək. sərilmək. yalpalamaq. yelpəlmək. yelpiklənmək. 

düşəyazmaq. yıxılayazmaq. çaykalmaq. qandıralmaq.  

əsrimək  1. əsirmək. əsrəmək. əsmək. qımıldamaq. 

hərəkətlənmək. hərəkələnmək. 1. qızmaq. qızınmaq. 

öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək. 

içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. hıcqınmaq. alınmaq. 1. 
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coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. qalağınmaq. qələyan 

edmək. qalğamaq. qaynamaq. vəcdə, şura, həyəcana 

gəlmək. 1. açılmaq. keflənmək.  

əsrinmək  əsirgənmək. ıslanmaq. islanmaq. astanmaq. ərinsəmək. 

rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. 

uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. 

yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

əsrisiz  kefsiz. ləzzətsiz.  

əsrişmək  keflənmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. bayılmaq. bayınmaq. 

bayışmaq.  

əsritmək  əsdirmək. əsrütmək. əsir edmək. oğutmaq. öğütmək. 

ovalamaq. nəşələndirmək. keflətmək.  

əsritmək  kefləndirmək. öğündürmək.  

əsruş  əsirgən. sərxoş.  

əsrü  asru. 1. aşıru. artıq. 1. ən sona. ən sonunda. axirində. 

axiri. 1. qamuq. qamur. bütün. həp. hamı. ammə. 1. 

əsrük. axsum. ösrük. üsrük. ösürqan. kefli. kefli.  
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əsrüq  əsrük. əsrik. 1. kavşaq. kağşaq. bayqın. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. kefli. 1. qafası dumanlı. kefli.  

- yarı əsrik, kefli: qafası bulutlu. qafası dumanlı. 1. əsrək. 

üzrük. azrut. həsrət. düşgün. özləm. özlək. özlənik. 1. 

əsri. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 

çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. neşəli. 

yapıq. məst. bulut. - çox əsrik, əsrük, kefli: bulut kimi. - 

korkötük əsrük, kefli: göy qəndil. zır kefli.  

əsrüq əsrük. asruq. ( < əsmək). sərxoş < sarquc. salquc. sarqur. 

salqur. əsqürük. kefli. - çox əsrük: kor çırağ: kor ışıq: kor 

qəndil: bərk kefli. 1. əsgürük. sarhoş. ( < əsmək). kefli. - 

əsrük azıq: ayıq kefli. - əsqürüq. 1. sərkək. sərgələyən. 

kefli. sərgək. sallanan. əlpək.  

- ağır əsrük, sərxoş: yükli. - çox yüklü idi.  

- keflini özünə gətirmək: aylatmaq. 

əsrüqmək  əsrükmək. əsrikmək. qafanı bulmaq. qafanı çəkmək: 

qafayı çəkmək. keflənmək.  
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əsrümək  əsrimək. sərilmək. yalpalamaq. yelpəlmək. 

yelpiklənmək. düşəyazmaq. yıxılayazmaq. çaykalmaq. 

qandıralmaq.  

əsrümək  süyrəmək. sütrəmək. keflənmək.  

əsrüş  sərxoş. əsrək.  

əsrüşmək  aşruşmaq. asqırmaq. aqsırmaq.  

əsrütmək  əsdirmək. əsritmək. əsir edmək. oğutmaq. öğütmək. 

ovalamaq. nəşələndirmək. keflətmək.  

əssasız  qablaq. kavlaq. boş. yalan. köksüz.  

əssiz  əsiz. ısız. ıssız. isiz. yazıq. təssüf. hayıf. əfsus. diriğ.  

əstirən  əsdirən. əsirtgən. əsirdən. sərən. sərəgən. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. geçirgən. geçirən. 

geçirici. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. 

aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. çəkici. çəkən. 

çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib. 
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əstirmək  bax > əstürmək.  

əstirmək  əsdirmək. 1. rivayət edmək. 1. şayiə, dediqodu, yayqı, 

hayqı, küygü salmaq. yaymaq. 1. təbliğ edmək. 

carlamaq. 1. əsir edmək. oyalamaq. alıqoymaq. 

tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq. 1.soğuq soğuq 

sözlər söyləmək. boş boş sözlərlə qorxutmaq. 1. 

əsnətmək. uzatmaq. genişlətmək. yaydırmaq. 

soluqlatmaq. 1. gəzdirmək. yellətmək. 1. əsritmək. 

əsrütmək. əsir edmək. oğutmaq. öğütmək. ovalamaq. 

nəşələndirmək. keflətmək.  

əstirmək əsdirmək. əsitmək. uzatmaq. yubatmaq. qecitmək. - nə 

qədər işi uzaldıb əsdirisən.  

əstürmək  1. uzatmaq. çəktirmək. gərdirmək. ilətirmək. - ipi əsdir. 1. 

kefləndirmək. 1. yellətmək. yeldirmək. əsmək. savurmaq. 

ələkləmək. - qavuğ əstirmək: ələyib, kəpəklə unu ayırmaq.  

əsürmək  asqırmaq.  

əsürtqü  asqıdan.  

əsvə  əsəv ( < əsmək). həvəs. qaplıca. qapcıq. islaq. islat. 

ıslaq. ıslat. əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək.  
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əş  (aş < daş). ( < > dəş. daş. birinci səssiz "d" səsi düşməklə). 

1. dəng. tinq. tənqə. tenq. tənqsi. tənqsə. sınqar. singər. 

bənzər. tay. iş. - əşərmək: yoldaş tutmaq. 1. qoca. ər. yiqit. 

yiğit. xanım. yoldaş. qolqa. 1. dəh. dənğ. əkran. həmta. 

nəzir. musavi. qoşluğu, qoşalığı, daşlaşmağı çoxalmağı 

göstərir (# aş. eş: eşilməyi, açılmağı göstərir). musavi. 

busan. bərabər. - o sizə dəng olamaz. - qarı qoca dəng 

olmalıdır: ər arvad cür olmalıdır. - döl əşi: son. sonğ. 1. 

arxadaş. 1. düz. bir. müsavi. bərabər. - yat yağuq düz 

olmaz: yad yaxın bir değil. 1. qoşa. qoş. cüt. tay. 1. qadın. 

xanım. 1. arvad. üydəki. 

əş  1. bir qoşanın, ikizin, cütün hər biri. 1. ortaq. yaşyoldaş. 

yaşam yoldaşı. 1. ər üçün arvadı, arvad üçün əri. sevic. 

sevci. hörək. örək. həmsər. zovc. bağış. bağşıt.  

- sən mənə əş olmadın, barı iş olma. - əş dosd: tanıdıqlar. 

tanışlar. yaxınlar. - əş tutmaq: 1. yoldaş, arxadaş tutmaq. 1. 

dəng, bir, bənzər tutmaq - əş aldıq, iş çıxdı. - əş qoşmaq: 

əşlətmək. qoşatmaq. qoşlatmaq. şərik qoymaq. 1. əşim. əşil. 

yoldaş. rəfiq. həmdəm. dosd. arxadaş. 1. əşit. dəng. düz. 

bir. bərabər. bədəl. örnək. misil. şibh. nəzir. musavi. tay. 
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kimi. bənzər. bənzəri. qardaş. bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. 

əmsal. əkran. eyni. maadil. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. 

1.əksik ətək. qadın. qarı. arvad. əkmək düşmanı. hörək. 

örək. ər arvad. bağış. bağşıt. həmsər. 1. əşit. qaruq. 

qarıq. - qarıq gəlmək: birbirinə qarşıt, əşit, uc uca, tam 

gəlmək. - qarıq qatıq: ayran. 1. qardaş. oxşar. bənzər. 

qərinə. əqran. - bu iyilik elə öbürünün qardaşıdır.  

- əş saymaq: əşit davranmaq. dəng tutmaq. bir tutmaq. 

- ikisi əş: bir.  

- ikisi əşdir: birdir.  

- bir görmək, əş görmək: əşit tutmaq. bir baxmaq.  

- əşi bənzəri, tayı tuşu olmayan: bir dənə. biricik. yeqanə. 

- dəng, əş, musavi olmaq: bir gəlmək. bir gətirmək. 

- bu işdə, olara əşdir: qadaşdır.  

- əş bölüş: əşit bölüt. əşit bölüş. əşiş bölüş. qardaş paylaş. 

qardaş payı.  

- əşiləş (< əş eyləş). əşidiş. əşediş. qisas.  

əşanlam  anlamdaş. mütəradif. sinonim.  

əşbasınc  izobar.  

əşbər  əşbir. bənzər. oxşar.  
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əşbiçim  əşçap. bir boyda, şəkildə.  

əşbiçimli  izomorf.  

əşbir  əşbər. bənzər. oxşar.  

əşciq  əşcik.əşic. örnək. göstəric. məsdurə.  

əşçap  əşbiçim. bir boyda, şəkildə.  

əşetiş  əşediş. əşidiş. əşiləş (< əş eyləş). qisas.  

əşəq əşək. əkək. (əşlənmiş, əklənmiş nərsə). yəhər.  

əşəqciq əşəkcik. yəhərcik.  

əşən  əşgin gedən. çapar.  

əşəy  cinsiyyət.  

əşəyli  cinsili.  

əşəysiz  cinsiyyətsiz. xunsa.  

əşəysizlik  cinsiyyətsizlik. xunsalıq.  

əşi  - "əşi akişi. olan. oğlan" sözləri, ərkəklər arasında "yahu" 

anlamında işlənən söz. - əşi! nədən belə gecikdin.  

əşi  1. < > esi. əyə. iyə. ədə. əçə. (: ağa. sahab). böyüklərə 

deyilən söz. böyük qaraş. ağabəy. 1. tənğşisi. bənzəri.  

əşib  - dünyanı əşib eşmiş: isti soyuq görmüş. tünək darağın 

savmı. tünək çəmbərin keçmiş. sınavlı, görməgəy, təcrübəli.  

- əşib eşmək: gəzib dolaşmaq. gəzib əğlənmək. istədiyi işə, 
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yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq 

dırdalaqmaq. 

əşic  əşcik. örnək. göstəric. məsdurə.  

əşiq  əşik. aşıq. 1. qapı önünə, həştisinə, söykələrinə 

dayanmış ağac, daş basamağı, səggisi. 1. başqa. qalan. 

dəğişik. ayrığ. özgə. (xisusi. istisnai). 

- saz əşigi, eşigi: saz xərəyi. köprücük.  

əşil  aşıl. 1. əş. dost. 1. aşıl.qohum. qatnaş. qatım.  

əşiləş  əşiləş (< əş eyləş). əşidiş. əşediş. qisas.  

əşiliq  əşilik.aşılıq 1. qohumluq. 1.dosluq. əşlik.  

əşim  əş. həmdəm yoldaş. rəfiq.  

əşin  1. birlikdə. bahəm. 1. yoldaş. həmrah.  

əşinçağ  1. birikçağlı. çağdaş. maasir. həməsr. 1. əşinzaman. 

həmzaman.  

əşineqitim  əşineğitim. aşmal, qarışıq öğrətim, bəslək. ərkəkli dişili 

olan qurum, yerməxlut qurum. tə'lime məxlut. 

əşinmək  gürimək. gürümək.  

əşinzaman  əşinçağ. həmzaman.  

əşiş  - əşiş bölüş: əş bölüş. əşit bölüt. əşit bölüş. qardaş paylaş. 

qardaş payı.  
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əşit  1. artmaq. dənğ. aynı. təppə tənğ. təp tənq. tənqləş. 

tənq. dək. tənqişər. dəkşər. tənqiş. dəkləş. tıpatıp. 

eynən. tamamiylə. boyuna uyqun. bərabərliq. bərabər. 

yaşıt. müsavi. 1. birdənğ. birdəngə. dəngəş. ayni. 

birlikdə. bərabər. varavar. musavi. 

- əşit tutmaq: tənqsinmək. bir tutmaq. bərabər tutmaq. musavi 

tutmaq.  

əşit  1.dəng. daşadaş. başabaş. bərabər. birəbir. musavi. 

1.eşit. tay. özdəş. bənzər. eyni. bərabərlik. musavi. 

bərabər. həmvar.başabaş. dəng. musavi. bir. musavi. 

dəngək. bənizdəş. manğızdaş. 1.bədəl. əşdəğər. dənğ. 

həmərz. maadil. - boyca, yaşca dəng. - əşit, dəng olmaq: 

başa baş gəlmək. 1.tutarlı. dəngli. dəngəli. uyumlu. 

uyşumlu. uyuşumlu. muvazinəli. uyqunuşlu. çəlşiksiz. 

çəlişiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. bütün. sırqın. düzgün. 

münsəcim. ğeyri mütənaqiz. 1.dəng. daşadaş. başabaş. 

bərabər. birəbir. musavi. 1. dəngəş. taydaş. taylı. 

bəkdəş. bağdaş. həmtay. 1.yaşıt. tayıt. dəngit. əmsal. 1. 

bərabərlik. 1. əş. qaruq. qarıq. - qarıq gəlmək: birbirinə 

qarşıt, əşit, uc uca, tam gəlmək. - qarıq qatıq: ayran.  
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- əşit tutmaq: bir, əş görmək. bir baxmaq.  

- iç əşit: çox yaxın. can ciyər. - əşit davranmaq: əş saymaq. 

dəng tutmaq. 

- gecəylə günüzün əşit olduğu gün: əşit güntün. gün 

dönümü (- gün dönüm bayramı.).  

- əşit bölüt: əş bölüş. əşit bölüş. əşiş bölüş. qardaş paylaş. 

qardaş payı.  

əşitçi  musavatçı.  

əşitçilik  musavatçılıq.  

əşitiş  əşidiş. əşediş. əşiləş (< əş eyləş). qisas.  

əşitləmə  bərabərləmə. varavarlama. dənğlətmək. düzləşdirmək. 

müvazinə.  

əşitləmə  əşləmə. 1.reştiruksiyasyon. bazsazi. 1.ağlandırma. 

düzəltmə. düzləmə. təsviyə.  

əşitləmək  əşləmək. 1.birləmək. bərabərləmək. bərabər edmək. 

dənğləmək. dərləmək. dərgimək. dərgəmək. dərcimək. 

dərcəmək. tarazlamaq. 1.təkizləmək. izələmək. 

bərabərləmək. 1. çeşitləmək. taylamaq. oxşar, bənzərləri 

birbirinin yanına qoymaq. - ağları alları (qırmızıları) 

əşitləyib ayrı ayrı endirin.  
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əşitləmək  tənqləmək. dəkləmək. musaviləmək.  

əşitlənmək  1.dənğlənmək. bərabərlənmək. 1.təkizlənmək. 

izələnmək. bərabərlənmək. 

əşitlər  1.manğızdaşlar. əşlər. bənzəşlər. muşabehlər. əmsal. 

1.taylar. əşlər. dənglər. qərinlər. əkran. əşdaş. taydaş. 

dəngdaş. 

əşitləşmək  bərabər. müsavi olmaq. bədəlləşmək.  

əşitləşmək  daşlaşmaq. dəşləşmək. əşləşmək. 1. taylaşmaq. 

taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək. maadil, 

müşabih olmaq. 1. üz üzə gəlmək. mütəqabil olmaq. 1. 

qoşnaşmaq. atlaşmaq. cütləşmək. 1. dənğləşmək. 

bərabərləşmək. mütəadiləşmək.  

əşitləştirmək  dənğləşdirmək. bərabərləşdirmək.  

əşitli  əşli. 1. dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. 

bənzərli. mislili. əmsallı. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < 

yasılı < yansalı ( < yansımaq: bənzəmək). bəkdəşli. 

bəkdaşlı. bağdaşlı. bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. 

həmvarlı. başabaşlı. bənizdəşli. manğızdaşlı. təkinli. 1. 

qaruqlu. qarıqlı.  
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əşitlik  əşitlik. 1.dəngəlik. dəngəlik. özdəşlik. taylıq. bənzərlik. 

eynilik. bərabərlik. təvazün. muvazinəlik. 1.uyqunluq. 

dənğlik. əşdəğərlik dəngləm. bərabərlik.1. e'tidal. 1. 

yeksanlıq. təkdüzəlik. 1. əşlik. qarıqlıq. qaruqluq.  

- önünə gələn sözlərə əşitlik, əşdəğərlik anlamı qatar: 

izo(yunan). iso(latin). 

əşitliq  tənğlik. müsavilik. dənğliq.  

əşitsiz  1. dışdəğərlik. dezekivalans. 1. ğeyri bərabər, müsavi, 

həmvar.  

əşiz  1.bənzişli. oxşaşlı. əşyap. izomer. əştərkib. 1kopi. 

nusxə. 1. əşyapı. 1. (# )əşsiz. orijinal. bədii. - bir əşiz nağıl.  

əşqəq  əşkək. əşgək. eşqəq. aşqaq. qayığın gəminin iki əş 

kürəgi, iki eşən kürəyi. suda qayıqla aşırılmağa, 

sürülməyə yarar qoşa kürək. - bəhri əşg içrə, iki göz 

olubdular zurəq misal, iki səf kirpiklər, əşkəklər olubdur hər 

tərəfnəvayi.  

əşqəqlənmək əşgəklənmək. əşək yiyəsi olmaq.  

əşqənar əşkənar. əşyan. əşqır. əşqıya. mütəsaviyoləzla'.  

əşqi əşgi. insaflı. - qonaq oldun. əşgi (insaflı) ol. eşşək yox.  

əşqic  insaflı. münsif.  
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əşqil  əşgil. 1. daşnaq. daşdaq. əşgil. götvərən. götlək. göt. 

götüş. götoş. düğmə. oğrəş. beş. əllisəggiz. ibnə. məfu'l. 

hemoseksüel. 1. ( < əş: qoşa. cüt). sağ əl ilə sol ayağı ağ 

olan at.  

əşqilliq  əşgillik. götləklik. götlük. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. 

götvərənlik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. ibnəlik. 

məfu'lluq. hemoseksüellik.  

əşqin  - əşqin heyvan: yorqalavuq.  

əşqin  əşgin. yorğa. yürgə. dördnala. heyvanın iti yerişlərindən 

biri.  

- açıq əşgin: atın sıx, çevik yeriyişi. 

- əşgini açılmaq: at kimilərin yeriyişi düzəlmək.  

- qaraəşgin. at yerişi çeşiti.  

- qara əşgin: orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at.  

əşqin əşgin. ( < əş: qoşa. dörd ayağı qoşa qoşa qaldırb dördnala 

qaçan heyvan yerişi). yorıqlı. yollu. yürük. usda. açıq. 

yerişli olmaq. çapıq. çapan. - əşgin gedmək: yeyin 

gedmək. 1. (sağ əl ayağını, sol əl ayağını qoşa qaldırıb, 

yügrərək gedən at, dəvə) - əşgini açıq at.  

əşqinçi əşginçi. çapar. yürüşə yaraqlı çıxarlı atçılar.  
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əşqinli  əşginli. yorğa, düzənli gedən at.  

əşqinmək  əşginmək. əşgin yerimək. qoşmaq. qaçmaq.  

əşqinsiz  əşginsiz. yorğa (yürgə) yeyin gedməyən at.  

əşqinsiz əşginsiz. yataqlı düzgün yeriməyən at, dəvə.  

əşqır  əşqıya (< əş + qıya: qıyı. yan. qırağ). əşkənar. əşyan. 

mütəsaviyoləzla'.  

əşqıya  əşqır. (< əş + qıya: qıyı. yan. qırağ). əşkənar. əşyan. 

mütəsaviyoləzla'.  

əşqüdlü  əşgüdlü. əşortalı. əşortlu. koordinalı. uyumlu. düzənli. 

sağlı. qoymlu. qoyumlu.  

əşqüdüt  əşgüdüt. əşortalıq əşortuluq. koordinat. bir işin, görəvin, 

qurumun uyuduğu, yerləşdiyi yeri bəlirtmək üçün, verilən 

ortaq ad, simqə, kod.  

əşqürti  ipəkli. naqışlı çin qumaş.  

əşqütləmək  əşgüdləmək. əşortlamaq. əşortlamaq. koordinatlamaq. 

işlər, görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən 

sağlamaq, qoymaq.  

əşqütücü  əşgüdücü. əşortucu əşortaçı. koordinatör.  
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əşqütüm  əşgüdüm. əşortalama. əşortulama. koordinasyon. çeşitli 

işlər görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən 

sağlamaq, qoymaq.  

əşləm  dənğləm. maadil.  

əşləmə  1. uyumlama. qonqurdaş. qoyqurdaş. qoqurdaş. tətbiq. 

mutabiqət. 1. filmdə, səslə, şəkli birbirinə uydurma. 

senkıronizasyon. 1. dənğləm. maadilə. 1. əşitləmə. 

reştiruksiyasyon. bazsazi.  

əşləmək  1. aşlamaq. aşılamaq. qoşlamaq. 1. qoşamaq. cütləmək.  

əşləmək  1. əşitləmək. birləmək. bərabər edmək. dərləmək. 

dərgəmək. dərgəmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək. 

tarazlamaq. 1. əşitləmək. qoşalamaq. 1. əşlətmək. 

daşlatmaq. bənzər, uyqun ikişəri bir araya gətirmək. 1. 

əşlətmək. daşlatmaq. heyvanları qoşnatmaq. 

atlaşdırmaq. cütlətmək.  

əşlənsimək  qammırsamaq. dişi heyvanların qızması, şəhvət 

duymaq.  

əşlər  taylar. əşitlər. dənglər. qərinlər. əkran. əşdaş. taydaş. 

dəngdaş. əşitlər. bənzəşlər. manğızdaşlar. muşabehlər. 

əmsal. bənzərlər.  
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əşləşmək  əşitləşmək. dəşləşmək. daşlaşmaq. 1. taylaşmaq. 

taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək. maadil, 

müşabih olmaq. 1. üz üzə gəlmək. mütəqabil olmaq. 1. 

qoşnaşmaq. atlaşmaq. cütləşmək. 1. dənğləşmək. 

bərabərləşmək. mütəadiləşmək.  

əşləşmək  yollaşmaq. yoldaşmaq. arxalaşmaq. oxşaşmaq. 

bənzəzşmək. müşbeh, maadil olmaq.  

əşlətmək  əşləmək. daşlatmaq. 1. bənzər, uyqun ikişəri bir araya 

gətirmək. 1. heyvanları qoşnatmaq. atlaşdırmaq. 

cütlətmək. 1. əş qoşmaq. qoşatmaq. qoşlatmaq. şərik 

qoymaq.  

əşli  1. əşitli. qaruqlu. qarıqlı. 1. əşitli. dəngli. dəngəli. 

dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. bənzərli. mislili. əmsallı. 

muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı ( < 

yansımaq: bənzəmək). bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. 

bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. həmvarlı. başabaşlı. 

bənizdəşli. manğızdaşlı. təkinli. qoşuq. ikiz. cüt. 

əşliq  əşlik. 1. həmahənglik. 1. xanımlıq. qarılıq. arvadlıq. 

qadınlıq. dişilərin görəvləri. bağışlıq. bağşıtlıq. 1. 

bərabərlik. birlikdəlik. 1.əşilik. aşılıq.dosluq. yaranlıq. 
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yarnalıq. yoldaşlıq. 1. hörəklik. örəklik. ər arvadlıq. 

bağışlıq. bağşıtlıq. həmsərlik. 1. əşitlik. əşlik. qarıqlıq. 

qaruqluq. yoldaşlıq.  

- dəngə, əşlik, uyum pozuqluğu: qarqın. qaqqın. 

təvazünsüz. namütəvazin. muvazinəsiz. - bu masanın (mizin) 

qıçları (ayaqları) qaqqın durur.  

əşliq əşlik. gənc qadından əşi bulunan kimsə. əşli. əş yiyəsi.  

əşliyində  birliyində. yoldaşlığında. bahəmliyində.  

əşmək  1. eşmək. aşmaq. açmaq. qazmaq. 1. əşginmək. əşgin 

yerimək. qoşmaq. qaçmaq. 1. aşmaq. gəzmək. sürmək. 

1. (at haqqında) yorqa yürümək.  

əşmək  razi olmaq.  

- eşib əşmiş durmuş oturmuş. görüb götürmüş. dənəkli. sakin. 

dinc. arsat. sıxıntısız. 

əşmiş  - əşib eşmiş: əsgi kötük: sınaqlı, təcrübəli kişi. dünya 

görmüş.  

əşnəşmək  eşnəşmək. doslanmaq.  

əşortaçı  əşorducu. əşgüdücü. koordinatör.  
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əşortalama  əşordulama. əşgüdüm. koordinasyon. çeşitli işlər 

görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən sağlamaq, 

qoymaq.  

əşortalı  əşortlu. əşgüdlü. koordinalı. uyumlu. düzənli. sağlı. 

qoymlu. qoyumlu.  

əşortasız  əşordsuz. qoymsuz qoyumsuz. uyumsuz. əşgüdsüz. 

koordinasız. düzənsiz. sağlasız. başıboş. baybaş. qayta.  

əşortlamaq  əş ortlamaq. əşgüdləmək. koordinatlamaq. işlər, 

görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən sağlamaq, 

qoymaq.  

əşortlu  əşortalı. əşgüdlü. koordinalı. uyumlu. düzənli. sağlı. 

qoymlu. qoyumlu.  

əşortsuz  əşortasız. qoymsuz qoyumsuz. uyumsuz. əşgüdsüz. 

koordinasız. düzənsiz. sağlasız. başıboş. baybaş. qayta.  

əşortucu  əşortaçı. əşgüdücü. koordinatör.  

əşortulama  əşortalama. əşgüdüm. koordinasyon. çeşitli işlər 

görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən sağlamaq, 

qoymaq.  
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əşortuluq  əşortalıq. əşgüdüt. koordinat. bir işin, görəvin, qurumun 

uyuduğu, yerləşdiyi yeri bəlirtmək üçün, verilən ortaq ad, 

simqə, kod.  

əşöz  ərköz. səmimi. açıq könüllü, göyüllü. içdən. açıq ürəkli. 

içdən. arxadaşca. dostca. içli dışlı. içdən. candan. 

cancağız. könüldən. göyüldən. ürəkdən. içgin. taarüfsüz. 

təkəllüfsüz.  

əşraf  zəngin. boyar.  

əşrəmək  qohumluq edmək.  

əşsəsli  yazıları bir olub, dəğişik anlam daşıyan sözlər.  

əşsıcaq  izoterm. isoterm.  

əşsiz  1. qıllı ayrıq. alaş. dəğişik. özəl. özgü. xisusi. istisnayi. 1. 

endər. əndər. özdən. nadir. seyrək. mində bir. 1. taysız. 

misilsiz.  

əşsiz  əşsiz. 1. orijinal. bədii. - bir əşiz nağıl. 1. subay. təkil. 

mücərrəd. 1. taysız. bənzərsiz. dəngisiz. dəngəsiz. 

maadilsiz. nəzirsiz. bir. vahid. - tanrı birdir. 1. taysız. 

qandəğər. qan qiymətli. çox dəğərli. 1. yoldaşsız. 

yandaşsız. 1. əksiz. taysız. taxsız. dışqıl. dışolağan. 

dışolağ. yekə. şaşlaqıl. çaşlaqıl. xariquladə.  
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əştaş  əşdaş. taydaş. dəngdaş. qərinlər. əkran. taylar. əşlər. 

əşitlər. dənglər.  

əştəqər  əşdəğər 1. maadil. 1. bərabər. musavi. əşit. dənğ. 

həmərz. maadil. 

əştəqər əşdəğər. dəğrəş. bahadaş.  

əştəqərlik  əşdəğərlik. uyqunluq. dənğlik. dinğlik ( < dənğ). əşitlik. 

ekivalans.  

- önünə gələn sözlərə əşitlik, əşdəğərlik anlamı qatar: 

izo(yunan). iso(latin).  

əştilmək  eşitilmək.  

əştost  əşdosd.dosd əhbab.  

əştürmək  eşittirmək.  

əşyan  (< əş + qıya. qır: cızıq. xədd). əşqır. əşkənar. əşqıya. 

mütəsaviyoləzla'.  

əşyap  əşiz. bənzişli. oxşaşlı. izomer.  

əşyapı  əşiz.  

əşyəq əşyək. eşək. əşqək.  

ət palçığı  çuqubarı: bota, güh, saxsı çamuru.  

ət  - itə ot, ata ət vermək: işlərin tərsək görmək.  

- qara ət. balça əti: kas əti: mahiçə əti: yağsız, bud əti.  
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- ət yeyən quş dimdiyindən tanınar.  

- çiğ ət.  

- duzlanaraq qurudumuş ət: qaqaç. bastırma. pastırma.  

- ət asılacaq çəngəl: ətlik. qənarə. qıynaq.  

- ətlə dırnağ: çox yaxın. iç içə.  

- balığətli: ağ ətli. fıstıq. pıstıq. - balığətli qız. 

- ətinə dolqun: əti budu yerində: şişmanca. tıqnaz.  

- əti sənin, gəmiyi mənim: öğrətib, oxutmağ uğrunda, uşaqla 

hər nə edirsən ed.  

- əti nə, budu nə: gücü yetməz. artıq nərsə gözləniləməz.  

- ət tutmamaq: incəlikdən, arıqlığdan qurtulamamaq.  

- ət tutmaq: ət bağlamaq. şişmanlamaq.  

- ət rəngi: üz rəngi. pambıq boyası. açıq qırmızımtıl boya.  

- ət qanlı, iğid canlı gərək: ət çox pişmədən yeyilməli, gənc 

isə çabalı olmalı.  

- ət bəni: ət xalı.  

- onquranın iki yanından çıxarılan ət: dalast. dalsat. darast > 

rasda. bundan külbasdı yapılır. 

- qaba ət: gombul.  

- ət bağlamaq: ətlənmək. 
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- ət qaxı: qurutulmuş ət: qaqac. 

- avradıq, ovqılı, oğqılı ət: çərxlənmiş ət. qiymə. 

- başının ətini yemək: güclə, zorla istəmək. 

- qıçın dizdən ayağa dək olan bölümün yumşaq, şişgin 

arxa əti: baldır. 

- parlaq ət rəngi: algün. alqın.  

- balığ ətində: çox şişman olmayıb, dolqun.  

- ət bəni, xalı: ur. əğinc. çıxın.  

- ət tökmək: arıqlamaq. - əti tökülmək: arıqlanmaq. 

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

- ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən: həpçil. 

- hər quşun əti yeyilməz: hərkəsdən, hər nə gözlənilənməz. 

- ət xal: buçum. buğçum. burçum. bükcüm. büçgüm. 

- ət xallı: buğçumlu. burçumlu. buçumlu. bükcümlü. büçgümlü. 

- xoruz, quşun başında olan kəvrək ət: tac. ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. qıqırdaq. qaqırdaq. 

qaqırt. qaqart.  

- malqaranın onurqa, belgəmiyindəki əti: külbastı. rasta.  

- odda qavrılmış, qızardılmış ət: qavış. qavıc. qavac. qavaş.  

- qurudulmuş sümüklü ət: qaqırtaq.  
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- ətin, yeni doğmuş heyvanın üzərində olan incə dərisik, 

sar, zar: kövnək. kovnaq. kağnaq. kağnaq.  

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

- qara ət: balça əti: kas əti: mahiçə əti: yağsız, bud əti.  

- qara ət: yağsız ət.  

- quşbaşı doğranmış, quyruq yağında qızartılmış ət: qara 

qavurma: qovurma.  

- əti bəğənilməyən, yalnız çıxıq, sınıqların üzərinə 

döşənən qara ətli balıq: qarabalıq.  

- ətin yağsız yeri: qaradoğram.  

- quşbaşından kiçik doğranmış, qızartılmış yağlı ət: 

qaraqavurqa.  

- malqara kəsib, yaxud kəsilmiş malqaranın ətin satan: 

kəssat. qəssab. ətçi.  

- ət xallı: buğçumlu. burçumlu. buçumlu. bükcümlü. büçgümlü. 

- küsən it çörəklə, küsən pişik ətlə barışır. 

- qaba ət: büzdümün, quyruq soxumunun, iki yanında ki 

qabrıq, şişgin, bud əti.  

- qızıl ət: diş əti. qıncıq. ləsə.  
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- ət təxdəsi: çalba. çapacıq. 

- qulağın aşağında olan yumşaq əti: qulağ salvanı. küpə. 

qulaq məməsi. 

- dil ətdəndir, nəyə vursan yapışar.  

- ucuzlu ət şorbasıda pis olmaz, aşçı yaxcı olursa.  

ət  1. bədən. - ətim barsıdı: bədənim şişdi. - kişi əti, diriklə 

dadır: adam əti diri olurkən dadlıdır. - suyu yağlı su. qanaq. 

qayaq. qonaq. qıyaq. - ət yapılmaq: ətləlmək. - ət yer: 

yumuşaq yer. 1. yumşaq. - ət yer: yuvaş topraq. - ət palçığ: 

düğün palçıq.  

- əti suda pişirmək: sökləmək. xaşlamaq. - iç ətin incə 

örtüyü: içərqu. ğeşa'. - pişmiş ət: sökləmə. xaşlanmış. xəşil. 

yəxni. - qaynatılıb, gəmikdən ayrılmış ət: söküş. - suyun 

çəkmiş ət: bıxtı. qax. qurutulmuş.  

- qaqac (bastırma: quru ət) yapılmaq: qurutulmaq. 

qatrılmaq.  

- ət qanat: yarasanın böyük çeşiti.  

- ət yaran: qurlağan. dolama çeşiti. domuz burnu.  

- ətin sınırların arıtlamaq: sınırlamaq. sınğırlamaq.  

- ətinə dolğun: tıqnaz. pısırıq.  
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- qara ət: av əti. yabanı heyvanların əti.  

- ət şaftalı: yarma, bölmə olmayıb, əti dənəsinə bitişik olan 

şafatlı.  

- ət kəsimi: ət qırımı: pak bayramı.  

- ətinə tolqun: şişman olmayıb, ətə dolu, ətdən bərk nərsə, 

kimsə. tıqnaz. səmiz.  

- balıq əti: yağsız, kasıl (mahiçəli) ət.  

- balıq ətli: əti kaslı, mahiçəli olan kimi.  

- qaba ət: kaslı, sərt ət. baldır əti kimi.  

- geyik əti: qızların yetginlik çağlarında uyğun, gözəl 

dolğunluqları. - geyik ətinə girmək.  

- sağrıdan aşağı, qusqun yerinin əti, ki iyi sayılmaz: 

qusquni döşük.  

- yumşaq, açıq, gəvik pişmiş ət yeməyi: pörtmə. qapusqa. 

qapatma. qapturma.  

- ət xal: tütə. ur. bez.  

- çapaq ət: masıl. mahiçə. kas.  

- diş ətləri: kiriş.  

- ət qafalı: dar qafalı: tumaq.  

- ət toprağ: saz topraq: gil.  
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- qaba ətlər: qalça. tuppuş. duppuş.  

- ət almaq: şişmanlamaq.  

- ət yen: qohum. hısım.  

- ət qıçın: ətli börək.  

- ət savdamaq: ətin qavrulduqtan sonra tuluma doldurulub, 

qışa saxlanmaq.  

ət 1. əd. ed. ad. ipəkli qumaş bənzəri kimi toxuma cinsindən 

sənət əsəri olan hər nərsə. 1. əd. et. ed. əy. edilmiş. 

düzəlmiş. (made (ingilis). saxt). - əyku əy: iyi düzəlmiş.  

əta  əda.edə. çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. 

çalım. göstəriş. jest. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. naz. duraq. oyun. qırıtma. 

qırma. naz. - eşşək qırması: qabaca qırıtma. 

- əda vermək: oyun, qır vermək. qırıtmaq.  

- əda edən: qoyqaran. qoyan. qılan. yerinə gətirən. 

əta 1. əda. çalım. jest. burum. naz. qır. qırıtma (qırıtmaq. qır 

vermək). qırılıb tökülmə. 1. ifa. qılma.  

ətacı  xoşa gedməyən. sevimsiz. saydamsız. mükəddər. 

donyağı. antipatik. qırçın. qırıcı. taxımsız. xuysuz. 

yayqaraçı. qavqaçı. sinsirə. nanəcib. qırıq. qırqan 
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ağıcağız. zəhləgedməli. dişi incidən, dili iğnədən. 

(qırıqqan < qırıq: qopuq. bütün olmayan. + qan). - ətacı söz: 

qımbız. cımbız. 

ətacı  kəkirə. qaçurqan. qaçıran. ısız. kötü. bədəxlaq. - kəkrə 

kolu: acı ətacı kişi.  

ətacılanmaq  1.acınmaq. bibərlənmək. 1.qırçınmaq. xuysuzlanmaq. 

yayqaraclanmaq. qavqaclanmaq. 1. ətacılıq edmək. 

qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. incitmək. ağrıtmaq.  

ətacılıq  tərslik. sərtlik.  

ətalanmaq  ədalanmaq.qırcanmaq. qır vermək.  

ətalı  ədalı. edəli. yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. göstərişçi. 

jestli. qurumlu. qiyafəli. fiqurlu.  

ətalı ədalı. yosmalı. işvəli. zərafətli.  

ətçi  kəssat. qəssab. malqara kəsib, yaxud kəsilmiş 

malqaranın ətin satan.  

ətçi  qəssab.  

ətçil  ətobur. 

ətə  ədə. dayna. qardaş. - bu nəcür olası millətdir ədə: bu nə 

deyəsi eldi bu dayna. 
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ətəq  ataq. çapuq. təmən > damən.  

- dağ ətəyi: alçın.  

- dağ ətəyi: yapı. yapuq.  

- ətəklə yerimək: damnalamaq. yaxa, qıraq, çit, çildən 

yerimək.  

ətəq  ətək 1. ayaq yolu. tuvalet. mütərah. maval. 1. beldən 

aşağ bölüm, bu bölümün bağlı nərsə, örtük. ətəklik. 

1.əkək. əklik. nərsəyə əklənmiş, yapşmış sonuncu 

bölümü, edilmiş bölümü. 1. əsək. geyimlərin qollarının, 

beldən aşağı olan, yellənən, sallanan bölümü. 1. quyruq. 

1. yataq.  

- çay ətəyi: çay yatağı.  

- əksik ətək: qadın. qarı. əş. arvad. 

- ətəyə tikilən qıvrıq süs: alaşıq. 

- dağın beli ətəyi: sırt. damənə.  

- ətəyi belində: çox işləyib, sinsiyən kimsə.  

- əl ətək öpmə: yaltaqlanmaq. dalkavıqlıq. 

- əl ətək çəkmək: artıq ilgilənməmək, uğraşmamaq.  

- əl ətək tutmaq: bir yola, məsləğə bağlısınmaq. 

- kimsənin əlinə ətəyinə sarılmaq, düşmək: ələtək olmaq 
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ələtəklənmək. yalvar yaxarmaq.  

- əl ətək: yalvar yaxar. yaxarış. xahiş.  

- ətək çəkmək: işə qarışmamaq. taxılmamaq. dəxalət 

edməmək. 

- ətəyi zil çalmaq: ətəkləri yellənmək: xoşlanıb kef çəkib 

şişmək.  

- əl ətək çəkilmək: ıssızlaşıb, səssizləşmək. daha ortada bir 

nə qalmamaq.  

- ətək yazı: ək. 

- dağ ətəklərində, dərələrdə sürüşüb yığılan daşqalağ: 

qağşaq. qavşaq. qayşaq.  

- dağ ətəklərindəki çayırlıq yer: kav. kağ.  

ətəq ətək. ( < edmək: qapamaq). 1. nərsənin bitik yeri, qırağı, 

ucu. - dağ ətəyi. - paltar ətəyi. - ətək bükmək: ətək 

basdırmaq. - ətək götürmək: ətək qaldırmaq, daşımaq. 

yaltaqlanmaq. - ətəyi yarıq: ətəyi açıq: saf diləkli, amaclı, 

niyyətli. - dağ ətəği. taqma. tağma. taxma. 1. qab. yazıq. 

yayıq. 1. aşağ. asra. alt. dib. təmən ( > damən (fars)). bitiş. 

oğruq. uğruq. ovruq. sallaq. salış. yeng. yanğ. saqa. 1. 

salış. sallaq. yeng. 1. sarqın. salqın. damən (fars). taman. ( 
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< təmən. təbən). dib. aşağ. asra. alt. - paltar ətəği. - dağ 

ətəği.  

- al ətəğin art edmək: azarlamaq. paylamaq. qızmaq.  

- ətək bükmək: ətək ucu bastırmaq.  

- ətək göltürmək: dalqavuqluq edmək. yaltaqlanmaq.  

- ətəklər tutuşmaq: çox talaşlanmaq. şaşıb nə yapacağın 

bilməmək.  

- ətək ətək: ətək dolusuyla. bol bol.  

- ətəkçi: mütəməlliq.  

- ətək öpmək: əl öpmək.  

- ətək beldə: anığ. hazir. amadə.  

- ətək sərpən: əyni toplu olmayan. açıq tökük. pasaqlı.  

- ətək silkəmək: əl üzmək. daha qarışmamaq. qırmaq. əl 

götürmək.  

- ətə düşmək: ətəyə sarılmaq: yalvarmaq.  

- ətəyinə yapışmaq: sığınmaq.  

ətəqləmək  ətəkləmək. 1. ətəyinə nərsə doldurmaq. 1. ətəklə 

yelləmək.  

ətəqləmək  ətəkləmək. ətək öpmək. alçalmaq.  
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ətəqləmək ətəkləmək. 1. ətək öpmək törəni, mərasimi. 1. ətəklə 

yelləmək. yelləmək. 1. bol bol ətəyə doldurub götürmək.  

ətəqlənmək ətəklənmək. 1. dağ ətəyinə yerləşmək. 1. ətəğindən tutmaq.  

ətəqli  ətəkli. 1. "v" biçiyin (hərfin) tərsə yazılması. 1. bol əkəyi 

olan. 1.belləmə. 

ətəqli ətəkli. - ətəkli üz: hayasız. ətəyi üzündə olan. götü açıq, 

üzü tutuq.  

ətəqliq  ətəklik. beldən aşağ bölümə bağlı nərsə, örtük.  

ətəqtibçi ətəkdibçi. anasının quzusu.  

ətəqtübçü ətəktübçü. anasının quzusu.  

ətəqyazı  ətəkyazı. dibyazı.  

ətən  ətənə. 1. ətli. 1. döləş.  

ətənə  ətən. 1. ətli. 1. döləş.  

ətənə  tör. körpə. hər nəyin yaşı, gənci.  

ətər  - xəbər ətər (- sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat 

toplama: savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. 

bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. 

bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. 

öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. istixbar).  

- xəbər ətər. (- sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat 
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toplayan istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. 

soruşçu. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. 

bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. 

istixbaratçı).  

ətər ədər. ( z < > y < > d < > ğ ) əyər. əğər. yəhər. əyər.  

ətərqən ədərqən. çox arıyan. haqqını arayan. mutalibəkar.  

ətəyin  - astarın çevir üzünə, ətəyin çevir başına, üzü mənim, içi 

sənin. 

əti  - böş böğür əti: əti: qabırğa əti.  

ətiq  atıq. 1. əsgi. qədim. 1. aş. aşa. aşı. qaş. aşam. taxı. 

taxma.  

ətiq  atıq. əsgi. dirin ( < dərin). əsgi. aımıq. qədim.  

ətiq  edik. 1. bayrı. bayağı. əsgi. köhnə. 1. tikdi. çətiq. çatıq. 

ayağqabı. tərlik. ayağqab. 1. etgi. əsər. - sənin sözün 

qanmazlarğa, ıssız qılmaz edik.  

ətiqlik ədiklik. atımlıq (uzaqlığı göstərir). qədimlik. əsgilik. 

keçmişdən qalan. - bu şəhəin atımlığı. - atımlığı: qədimlığı. 

- bu küplərin dəğəri atımlığındadır.  

ətiqmək  edikmək. edikmək. (cocüq) yetişmək. tombullaşmaq. 

böyümək.  
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ətir  < ötir. ödör. ötü. ipar. ibar. cupar. yupar. yıpar. qoxu. 

gözəl qoxu. bürt. is. parfın. müşg. 

ətir  atrı. iyi qoxu. iyi qoxu saçan. yağ. - gülyağı: gülətri. 

ətirmək ədirmək. uturmaq. udurmaq. üzürmək. səçip ayırmaq. 

adırmaq. ödürmək. ödürmək. üdürmək.  

ətişmək  edişmək. barışdırmaq.  

ətqafa  axmaq. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

ətqanat  ətçil (ət yiyən) yarasa çeşiti. şeytanquşu.  

ətqərmək ədkərmək. edkərmək. eygərmək. iyi görmək. iyi bulmaq. 

qulaq asmaq. dinləmək. düzəltmək. onatlamaq·.  

ətqəsimi  ətkəsimi. ətqırımı. ətdə çəkim, pərhiz. ət rejim.  

ətqü  edku. iyi. - edku yavlaq: iyi kötü.  

ətqülüq  edqülük. eykülük. əykülük. iyilik.  

ətləlmək  1. ətdənmək. 1. mal heyvan kəsilib ətlik yapılmaq. 

sallaxlamaq.  

ətləmək  1. ətin bollamaq. ətə doldurmaq. 1. ətlətmək. 

ətləndirmək. 1. mal heyvanı kəsib, ətlik yapmaq.  

ətləmək  edləmək. eyləmək ülgü yapmaq. dəğər vermək. 

önəmsəmək. əhəmmiyət vermək. tə‟sir edmək.  
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ətlənmək  1. ətə dolmaq. şişmanlamaq. - arıx ətləndi. 1. 

qanlanmaq. gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. gurlanmaq. 

şişmək. 1. yağrılanmaq. yağlanmaq.  

ətlənmək  edlənmək. eylənmək. bir nərsə bir dilək üçün 

kullanılmaq. bir nərsə dilək edinilmək.  

ətlənmək  ətdənmək. şişmanlamaq.  

ətləs  - ətləs çiçəyi: kaktus.  

ətləşmək  edləşmək. eyləşmək. birbirinə xeyir dua vermək. sayqı 

dolayısıylə birbirini aramaq.  

ətlətmək  edlətmək. eylətmək. iyiləşdirmək. ıslah etdirmək.  

ətlətmək  kəstirip ət durumuna gətirtmək.  

ətli canlı  baqlan. şişək. baruq. - baqlan quzı: yeni, səmiz quzu.  

ətli  1. dolqun. ətli budlu. şişmanca. ətənə. ətən.- ətliyə 

sütlüyə qarışmamaq: soru çıxacaq işlərdən uzaq durmaq. öz 

keçimində, halında olmaq. 1. kök. şişman. qabalaq. 1. 

sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. şişik. qaba. qalaba. 

qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. 

yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. dolu. 

doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

- balıq ətli: şişmanca. dolqun. dolu. doluq.  
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- ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti: qaragöz.  

- ətli budlu: gəlindəş.  

- ətliyə sütlüyə qarışmamaq: qabığına çəkilmiş. qınına 

girmiş: dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək. 

- qabaramanın (hunduşqanın) ətlisi, yüksəyə qonar. 

ətli  1. səmiz. səmin. yağlı. şişman. toplu. bəsli. dolu. arıq 

olmayan. - bu kərə onu toplu gördüm. - gürbüz, ətli cocuq: 

toxmaq kimi. 1. topcaq. topul. top kimi. gümrah.  

ətliq  ətlik.1. sallaqxana. 1. qıynaq. qənarə. ət asılacaq 

çəngəl.  

ətliq ətlik. 1. ətli. şişman. - ətlik kişi. 1. kəsmək üçün 

becərilmiş heyvan. - ətlik qoyun. 1. ət yiyəsi olan. əti bol 

olan. - ətlik kişi: ətlnə dolqun. bodur kişi. - ətlik ölkə. 1. ət 

asılacaq çəngəl.  

ətmaşını  ət maşını. çərx. çəx. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac.  

ətmək  ( < ötmək: pişirmək). əkmək. çörək. 1. qazaş. məişət. - 

əkməyini çıxarmaq. 1. görəv. iş. qulluq. xidmək. - məni 

əkməkdən edəcəksiniz.  

- su ətmək: süc çörək (süc: süci: şərab). "nan o şərab". 
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(müsəlmanlığda " süc çörək" (süc: süci: şərab) "nan o şərab" 

yerinə "su ətmək" deyilir).  

- quş ətməyi: xətmi gül çeşiti.  

- əkməyi dizində: keçəri qulluq, iş, qazaş.  

- yuvarlaq əkmək, ətmək: somi. somun. sumun.  

- quru əkmək: yavan əkmək. qatıqsız çörək.  

- pənir əkmək: yavan yemək. az qazaş.  

- əkməyinə yağ sürmək: istəyindən artığına çatmaq.  

ətmək  edmək. ( k < > t ) yeyiləcək əkmək. - ətməkçi: əkməkçi. - 

ətməklənmək: əkmək yiyəsi olmaq.  

ətobur  ətçil.  

ətpalçıq  alpalçıq.  

ətrəq ətrək. ataq. öznə. çəki. maraq. əlaqə. rəngi qızıla çalan 

sarı nə. bur.  

ətrənqi  ətrəngi. - yaşıl, göy, ətrəngi arasında olan, dalqalı, 

dəğişgən boya: gövərçingöğsü: gövərçinboynu.  

ətrənqi ətrəngi. arğavan. alğın.  

ətsəmək  canı ət istəmək.  

ətsətmək  ətə istək gətirtmək.  
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ətsiz  1. aciz. qaşanğ. zayıf. 1. arıq. quru. - quru kişi. - quru 

cocuq. - quru öksürük. - quru yemiş. - quru soyuq. - quru 

hava.  

ətsiz  qamıt. qımıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. 

çınğır. çınğız. çanğıc. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

- cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan: qaqnıl. qanğıl. 

qanğıldaq. qanğıldayıq. 

- ətsiz, arığlaşmaq: cılızlaşmaq. qaqnalazlaşmaq. 

qanqalazlaşmaq. 

- çox cılız, arıq, ətsiz: qarqa kimi.  

ətsuyu  sup. şorba.  

əttənmək  ətdənmək. ətlənmək. şişmanlamaq.  

əttopraq  yumşaq, verimli topraq.  

ətüq ətük. yatuq. 1. ayağqabı. - ətükün dartma: çıxarma. - su 

görmədən ətəyin dartma. - ətükçi: ayağqabıçı. 1. ətək.  

- yatuqun dart: ayağqabın çıxart.  

ətüqlənmək  etüklənmək ayağqabı. etiq yiyəsi olmaq.  

ətyaran  1. dərinə işləyən dolama, çiban, yara. 1. gurlayan.  

ətyeməz  göyçül. göyəkçi. otçul. giyahxar. vejetaryən.  

ətyen  gövdə.  
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əv  1. bax > ev. 1. əv ev. əf. öv. üv. - ev qızı. ailə qızı.  

əvam  - ayağ takımı: qara yaxa.  

əvciqiz əvciğiz. avcıqız. evcığız. evcığaz. evlək. kiçik ev.  

əvəqli əvəkli. tələsik. əcələ.  

əvələmək  - sözü ağzında əvələmək, gəvələmək. əğələmək, 

dolaşdırmaq, çeynəmək.  

əvərə  qananın quzey yanı.  

əvət  1.bəli. havvə. hay hay.  

əvət  əmət. hovva. hov. yəmət. peki. yah. yəh.  

əvətəmək əvədəmək. 1. ivədəmək ( < əvək). çabalamaq. 

qımıldamaq. 1. ağılmaq. ağnamaq. 

əvəz  1. < ayaz. < ay + vəz. ay + bəniz. ay kimi. 1. dərək. 

əvəzinə: dərəginə. yanıt. yanut. yanıtka. cavab. qarşılıq. 

bədəl.  

əvəzləmək  qarşamaq. yanşamaq. yankamaq. dəğişmək. 

cavablamaq.  

əvirib təvirmək  alt üst edib, yiyələnmək.  

əvirmək  çevirmək.  

əvləq  evlək. ivlək. 1. tarla. bölünmüş yer. 1. bölünmüş yerlərin 

ivi, xətti. kərpici. - əvlək paltar. - əvlək parça. - əkin 
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əkilməmiş əvlək doğru gedməz. 1. dönəm. əni boyu qırx 

arşınlıq yer. rüb'. 1. avlaq. arx. güh. su yolu. 1. tələsik. 

tələsən.  

əvləq  əvlək. evlək. evrək. çevlək. çərvək. çəvrək. iyrək. iğrək. 

əğrək. əyrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  

əvləşmək  əvlişmək. evsimək. evə öğrənmək. əhliləşmək.  

əvlişmək  əvləşmək. evsimək. evə öğrənmək. əhliləşmək.  

əvmək  ivmək. tələsmək (ivməyən: tələsməyən).  

əvrə  əvrə. düzəy. səviyyə. dərək. sıra. səth.  

əvrəq əvrək. övrək. evə, yapıya bağlı iş, süs.  

əvrən  evrən. ( < əvlək < avlaq: yumaq. yığıncaq. əğrək. bax > 

əğlək). 1. döngək. yertinc. çəvrən. çevrən (çevrilən). 

dünya. 1. urut. aşama. mərhələ. 1. girdə. kürə biçimində 

yapılan əkmək ocağı.  

əvrişmək  evrişmək. 1. çevrişmək. dönüşmək. uğraşmaq. 

çabalaşmaq. bir işin üstünə düşmək. 1. bir nərsəni alt üst 

edmək, çevirmək.  
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əvrülmək  evrilmək. çevrilmək. 1. dolanmaq. yönəlinən yerdən 

çevrilmək. 1. dönmək. çönmək. uğramaq. gedmək.  

əvsəmək  1. ivmək. tərkişmək. tələsmək. dalsamaq. əcələ edmək 

(istəmək). 1. qeybətləmək. birini pisləmək. qodulamaq. - o 

sözünü ona əvsədi.  

əvsər  ovsar. övsər. savsar. sovsar. əsgü (< əsmək). taxılı 

yelləyib, savurub seçməyə, ayıqlamağa yarar böyük 

ələk, arac.  

əvsinmək  evi bənimsəmək. kəndi evi saymaq.  

əvşüq  1. xəstəlik. arizə. 1. evin dirəği.  

əvürmək  çevirmək. evirmək. döndürmək. altını üstünə gətirmək. - 

o məni işdən əvirdi. - dolu qabı əvir yerə.  

əvüsqü  savurma ayqıtı.  

əvüşmək  savurmaq. - əvşürqən: - əvşürqən təvürgən: əvürgən 

təvürgən evirip çevirən. qüc işləri başaran.  

əvvəl  alğaş. birici. aldanın. ozal. öncə. - bundan əvvəl: bundan 

ozal. bundan öncə. bir ay əvvəl: bir ay ozal: bir ay al: bir ay 

öncə.  

əvvəldə  başda. ilkin. öndə. öncə.  

əvvəlki  alqatınki.  

əvvət  evva. havatürkmən. bəli.  
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əvzəmək  koğlamaq. köpöyoğluluq edmək.  

əyan  ayanğ. aşkar.  

əyə  əbə. hey. mirə. mürə. vərə. bərə. mərə. yansıma sözlər. 

- əyə demədimmi. - əyə qardaş.  

əyəqu əyəku. ayağu. əğəku. qaburqa.  

əyəqü əyəkü. əyəği. hər heyvanın əyəğisi. əyə qəmiği. qaburqa. 

yan. çadırın yanı. - əyəkü yer: dağın ortası. - əyəqü: - onun 

əyəkü artdı: onu qabırqası genəlib: təmbəlləşib.  

- onun əyəkü artdı: onu qabırqası genəlib: təmbəlləşib. 

əyər  { z < > y < > d < > ğ } 1. ədər. əğər. yəhər. əyər. 1. idər. 

bardı gəldi. vardı gəldi. vurdu oldu. şayət. gərəkirsə. 

birdən.  

əyər  əgər. gərçi. əğərçi. əyərçi. isə də. hər neçə ki. olsun ki. - 

əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, özgələr üçün.  

əyərçi  əğərçi. əyərçi. əyər. əgər.gərçi. isə də. hər neçə ki. 

olsun ki. - əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, 

özgələr üçün.  

əyərliq əyərlik. köçə. yəhər taxdası.  
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əyiq  əyik. əğilim. əğik. ərsik. ərək. irək. arzu. əriz. əriş. sürük. 

sürüş. sürüm. bulqa. bulqama. azıq. tutqu. istək. əsmə. 

əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.  

əyiqliq  əyiqlik. əğiqlik. istəklik. istəklilik. meyillilik. rəğbət.  

əyiliş  əyliş. otruş. yığın. cəlsə.  

əyilmək  çalkaymaq. arxaya yaslanmaq. çəkilmək. incəlmək. 

ılıqdırmaq. meyl eddirmək. ilgiləndirmək. nazikmək. 

qıyılmaq. çalqıyış.  

əyilmiş  əğilmiş. bükük. bükülmüş.  

əyin başına  boy başığa.  

əyin  ( y < > ğ < > k ) əğin. əkin. əğim. əğrim. ( < ək). 1. bir 

nərsənin gövdəsinə taxılmlş, əğlənmiş. əklənmiş nərsə. 

1. yin. gövdə. bədən. üz. - yin başına bax sən: əyin başına 

bir bax.  

əyinbaş  əğinbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə.  

əyintiriq əyindirik. əğindirik. əğrindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. 

dərinc. dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. 

yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq.  

əyirmiq  yarmıq. ( < yarmaq). yarma.  
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əyqərmək əykərmək. əğilib əğləlib durmaq, bəkləmək. - əykərməzib 

ox atar: durmadan ox atar.  

əyqiliq əyqilik. əyqülük. eyqülük. - baxqıl ona əyqülüqün, ağzın 

gülə: iyiliklə bax ona, gülər üzlü.  

əyqimsiz  əyimsiz. əğimsiz. düz.  

əyqu  (əyku. əzku. edku). (edu. eyu).(eyi. iyi). (bax > iyi). 1.gözəl. 

yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta'. 

əyqu əyku. əğku. 1. zil'. pəhlu. 1. əzku. ayqu. iyi. gözəl. 

yaxşıqlı. - artut aldın, anunqıl\\ əyku tavar uğurluq: sovqat 

aldın isə, onun çalısında (əvəzinə) yaxı bir nərsə hazırla. - 

yalınquq oğlı yoqazur, əyku adı qalır.  

əyqül  əyku. iyku. iyi. - əp əyku: çox yaxşı. behzad.  

əyqülüq  eykülük. ədqülük. edqülük. iyilik.  

əyqülüq əyqülük. bax > əyqil. eyqülük.  

əylə  eylə. ayla. öylə. öcür. - əylə yap: əylə qılqıl.  

əyləmək  < əkləmək. aşlamaq.  

əylən  əğlən.  

əylənc  gəzi. gərdiş.  

əyləncə  1. güyməncə. yuvanıç. ərmək. irmək. savıq. sayıq. ayın 

savıq. könülaçu. 1. tormuz.  
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əylənən  əylənmiş. qalma.  

əylənilmək  əklənilmək. çağlanmaq. çağ sürmək. vax keçirmək.  

əylənmək  1. < əklənmək. əkləmək. dayanmaq. qalmaq. yapışmaq. 

olmaq. səbr edmək. 1. ayalmaq. yavaşlamaq. gözləmək. 

bəkləmək. açılmaq.  

əylənmək  eylənmək. 1. gəzib dolanmaq. 1. durmaq. 1. qalmaq. 1. 

oturmaq.  

əylənmək  əklənmək. əğlənmək. qatlanmaq. dözmək. bükülmək.  

əylənmiş  əylənən. qalma.  

əyləntirici əyləndirici. qaşmər: güldürən. məsqərə.  

əyləntirmək əyləndirmək. əkləndirmək. ( < ək). 1. geri, qırağ 

buraxmaq. yubaltmaq. mə'təlləmək. tə'viq edmək. - 

boşuna məni orda əyləndirdi. 1. avutmaq. sevindirmək. 

dadlatmaq. kef vermək. həzz vermək. - bu xəbər iyicə 

əyləndirdi bizi. - uşağı əylədirmək.  

əyləş  ( < əl ələ sütmək). barış.  

əyləş  əğləş. 1. iliş. ilişi. duruş. qalış. otruş. 1. durub. barıq. 

barq. barınaq. ev. qonut. yurd. oturaq. otraq. məskən. 

əyləşən  əğləşən. əyləşən. - bir yerdə duran, əyləşən: əğləşik. 

əyləşik. 
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əyləşib  əyləşmə. əyləşim. oturub. oturum. oturma. cələsə.  

əyləşiq əyləşik. əğləşik. bir yerdə duran, əğləşən.  

əyləşim  əyləşmə. əyləşib. oturub. oturum. oturma. cələsə.  

əyləşmə  əyləşim. əyləşib. oturub. oturum. oturma. cələsə. 

sürcək. sürcüq. sürüc. qonaqlıq. toplantı.  

əyləşmə  oturum. - əğləşmə, əyləşmə, oturma, dayanma yeri: 

bəklək <> bərklək <> əklək.  

əyləşmək  barınmaq. oturmaq. yerləşmək. iqamət, sikunət edmək.  

 qıssa sürə əyləşmək, oturu vermək: ilişmək. ilinmək. - bir iki 

dəyqə ilişin, harda olsa tapılar. 

əyləşmək  əkləşmək. əğləşmək. ( < ək. < əkləmək). 1. oturub dinc 

durmaq. < 1. yerləşmək. 1. əğləşmək: oylaşmaq. 

uğraşmaq. məşqul olmaq. 1. əlləşmək. olduğuyla quraşıb 

oturmaq. keçinmək. ötüşmək. yengəllənmək. 

yüngüllənmək. rahatlanmaq. 1. barışmaq. ələlə sürtüb 

oturmaq.  

əyləştirmək  əğləşdirmək.əkləşdirmək. yerləşdirmək. yerlətmək. 

oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. barındırmaq. 

abandırmaq. sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. 

yatırtmaq. yergətmək. qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, 
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sikunət vermək.yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. 

oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. barındırmaq. 

abandırmaq. sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. 

qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət vermək.  

əyliş  əyiliş. otruş. yığın. cəlsə.  

əymenmək  utanmaq. çəkinmək.  

əymə  əğim. 1.bir yana əğrik, əğilmiş. qıvrıq. bükmə. bükük. 

1.sürgünün salınan, keçirilən əğri, girdə keçidi, dəliyi, 

dəmiri. 

əymək  əğmək. bükmək. - dalı büküb alma dəğdi.  

- əğib (əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib 

öğrətmək, yetiştirmək, gəliştirmək, uyqulamaq. 

törpüləmək: əğələmək <> əkələmək. 

əyp  eyp. ip. 1. fikir. zehn. xatir. 1. güvən. e'tibar.  

əypləmək  ipləmək. eypləmək. 1. xatırlatmaq. yada salmaq. 1. 

güvənmək. saymaq. önəmləmək. əhmiyət vermək. e'tibar 

edmək.  

əyrəti  əğrəti. amanat.  

əyri  bax > əğri. qaymac. qıyıq. qınğıru. çəp. - ucu əyri: çəngəl. 

qıvrıq. salış. kəkiri. iyrək. kinqqir. qıyşıru: yönli. sapıq. meyilli.  
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əyri  əğri. 1.çapraz <> çalpaz > çəpraz. çalva > çəlipa. çalava. 

1.çəkə. kovba. kovus. 1. kəc. çəp. çarpıq. göğüş. gövüş. 

köğüş. kövüş.  

- əğri yəhər: əğri palan: yəhəri, palanı əğri.  

- qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru 

durur.  

- əğri yəhər: əğri palan. yəhəri, palanı əğri.  

- əyri büyri: ayqırı ərqiri.  

əyrincək  ağır. sust. təmbəl.  

əyrinti  əğrinti. əkrinti. ayrıntı. 1.ayrılma. dallanma. bölünmə. 

dallanma. budaqlanma. təfərrü'. 1.təfsilat. təfərrüat. 

detay. 1.fərq.  

- ayrıntılarıyla birlikdə: çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.  

- çox ayrıntılı: qollu buqaqlı. dallı buqaqlı. çapraşıq. 

qarmaqarışıq. 

əyrinti  əğrinti. əkrinti. ayrıntı. ayrılma. budaqlanma. dallanma. 

bölünmə. dallanma. təfərrü'.  

əyrinti  əğrinti. əkrinti. ayrıntı. püsür. təfərrüat.  

əyrinti  əğrinti. əkrinti. əyrinti. ayrıntı. təfərrüat. 
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əyrintilər  əğrintilər. əkrintilər. ayrıntılar. 1.dalısı ( < dal: budaq). 

təfsilat. qarışıq yönlər. fərqlər.girdi çıxdı. təfərrüat. 

böləklər. təfsilat. 1.donatım. donatı. yardımçı nərsələr. 

dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. ləvazimat. mühümmat. 

1.qalıt. qalan. baqimandə. töküm. 

əyrintili  əğrintili. əkrintili. ayrıntılı. təfsilatlı. uzun uzadıya. böləkli. 

təfsilatlı. məşruh. detaylı. cüziyyat. uzun uzadıya. 

təfsilatlı. 

əyrintiriq  əyindirik. əğindirik. əğrindirik. əğinc. dəğinc. dərinc. 

dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. yaxa, 

ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq. 

əysirən  əğsirən. ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə.  

əyyaş  - pullu əyyaş: hovarda. hovarat. 

əyyaşlıqla  velxərcliklə. çapqınca. hovardaca. hovaratçı. 

əzaba  toxuya. - igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur 

atdan düşə, adlana.  

əzbaqıc  əzbağıc. azbağıc. təmrənli, güclü ox çeşiti.  

əzbər  1. < bərdən. ( < bar. var). bax > bər. 1. uz. usda. çəpər. 

ökdə. öngək. başarcanğ. 
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əzbərləmə  sindirmə. sındırma. mənimsəmə. öğrənmə. öğrəşmə. 

aşınma. mənimsəmə. qapış. 

əzbərləmək  < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. 

(içinə almaq, yazmaq, qapmaq). 1. könlünə almaq, 

yazmaq, qapmaq. könükləmək. öğəsinmək. 

mənimsəmək. öğrənmək. könükləmək. bəlləkləmək. 

bəlləmək. billəmək. bilgisinmək. qapurmaq. sinğirmək. 

siğirmək. siğrəmək. siyirmək. siyrəmək. könükləmək. 

alğılamaq. yiyələnmək. iyələnmək. hifz edmək. 1. başa 

qoymaq. başqanmaq. 1. keçinmək. könüçmək. 1. 

qararamaq. qaralamaq. öğrənmək. 1. mənimsəmək. 1. 

alnamaq. alğılamaq. hifz edmək. 

əzbərləmək  1. bəlləmək. öğrənmək. yadlamamaq. zehnə tapşırmaq. 

- dərsi bəllədizmi. 1. izəvərləmək. iç qılmaq.  

əzbərlənmək  bəllənmək. billənmək. hifz olunmaq.  

əzbərləyəməyən sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. 

sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. 

singirəmiyən. mənimsəyəmiyən. öğrənəmiyən. 

öğrəşəmiyən. aşınamıyan.  
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əzbərləyəməzlik  singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. 

mənimsəyəməzlik. öğrənəməzlik. öğrəşəməzlik. 

aşınamazlıq. unutqanlıq. alğınamazlıq. çəkənəməzlik. 

siliklik.  

əzbərləyən  sindirən. sındıran. mənimsəyən. öğrənən. öğrəşən. 

aşınan.  

əzə  əçə. əkə. 1. buyük bacı. 1. xala.  

əzəl  uzun. uzul. mönqu: tanrı. o nərsə ki davamlıdı. - əzəli 

əbədi: sansız sonsuz. - əzəli: uza. uzdu. qədim. çox əsgi. 

əsgi.  

əzəmətli  - əzəmətli təkəbbürlü davranış: quruluş. köküş. tavlanış. 

tovlanış. götürüş. qılınış.  

əzən  əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. 

üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. 

zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. 

basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. 

rəhmsiz.  
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- yağmalayan, basıb əzən quvvət: qara güc.  

-əzən: -qıran. -kəsən.  

əzənəq əzənək. yaqa.  

əzər  ( z < > y < > d < > ğ ) əyər. ədər. ğər. yəhər.  

əzərqəmək əzərgəmək. azargəmək. izərgəmək. izləmək. axdarmaq. 

taptalamaq. - it geyiki əzərdi: it ovu izlədi.  

əzərləmək  1. izləmək. 1. iyələnmək.  

əzib dağıtmaq  qaşanmaq.  

əzib  - basıb, əzib keçmək: basıb, əzib keçmək basalamaq. 

basarlamaq. baslamaq. basa basmaq. pamallamaq.  

- könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz: iri söz. 

əzicəsinə  qırasıya. tünd. iti. öldürəcəsinə.  

əzici  1. basqın ( basqın gələn). üstün. qahir. - əzici çoxluqla: 

əksəriyyəti qahirlə. 1. yıpratıcı. 1. izici. çox üstün, yüksək. 

əzəmətli. möhtəşəm. 1. izici. bunayan. sıxıcı. darıxdıran. 

sıxan. - əzici hava. 1. izici. əzin. izər. izçi. iziçi. təqlid 

edən.müqəllid.  

- əzici, kiçiltici söz: ağır söz.  

əzici  basımlı. vurqulu. üstün. hakim. istimarçı.  
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əziq  əzik. xəsarət. sədmə. qıra. qıras. qıraş. qıranc. kor. çor. 

koruç. kormaz. zərər. ziyan.  

əziq  əzik. izik. yazıq. 1.gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. 

güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. 

əziyyət. zəhmət. 1.suç. pozaç. pozuç. qabart. günah. 

yayaq. yayqa.xəta. - nə yazıq ki: mütəssifanə. - ulu yazıq, 

suç: kəbirə günah. 1.nəxşə. carıq. yarıq. naxış. 1.düşgül. 

yoxsul. yüngül. 1. müttəhim. ittihamlı.  

əziq  əzik.əzigən. 1.nazik. nazlı. ərigən. əricən. qırmıli. 

qəmzəli. 1.bərə. çarpıq. çürük. kövrük. sıyrıq. üzdən 

yara. 1.ərik. işdən gücdən düşük. soluq. qaba, iti 

olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1. yapalaq. vırqın. düşük. yappı. pəx. - yapalaq burun: 

basılı, yassı burun. 

əziq əzik. 1. üzük. obraq. opraq. ovraq. oğraq. əsgimiş nə. 1. 

uzunlamasına yarıq, cırıq, üzük. 1. batıq. basıq. cayıltq. 

yayıltıq. yassı. basıq. busu. gəvşək. pörsümüş. 

yumuşaq. 1. bərə. sıyrıq. çürük. sıxılmış kimi pozuqluq 
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izləri. 1. əzilmiş. basıq. basılmış. pozuq. yaysıq. yazıq. 

bükük. - əzik kişi: əzilən kişi: işində, duyqusunda, 

durumunda artığına irəliləmiş. mayıl. mağıl. ölçüsün aşmış 

kişi. qudurmuş. - çox mağıl adamdı. - mağıl ba, gör 

görməmişdin.  

əziqən  əzigən.əzik. nazik. nazlı. ərigən. əricən. qırmıli. qəmzəli. 

əziqiq  əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

əziqləmə  əzikləmə. əzmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. 

tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. 

alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. 

xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül 

savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

əziqləmək  əzikləmək. 1. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. 

acıtmaq. yarıtmaq. gücükləmək. güclükləmək. 

ağrıqlamaq. ağıqlamaq. tıxızlamaq. qarıqlamaq. 
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qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. 

1. yazıqlamaq. xərablamaq.  

əziqlənən  əziklənən. yazıqlanan. acıyan. təəssüf edən. mütəəssif.  

əziqlənmək  əziklənmək yazıqlanmaq. 1.acımaq. təəssüf edmək. 

1.mütəəssif olmaq. 

əziqlətmək  əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. 

basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, 

zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

əziqli  əzikli. yazıqlı. günahlı. suçlu. 

əziqliq  əziklik. 1. düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. çürüklük. 

gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. 

enginlik. alçaqlıq. dayancsızlıq, dirəncsizlik. 

muqavimətsizlik.  

əziqliq  əziklik. izginlik. əzginlik. 1. əzinti. aclıq. acıqma. 

ürəkgedmə. 1.yorqunluq. arqınlıq. əğginlik. 1.ürəkgedmə. 

didinmə. acıqma. 1. çarəsizlik. gücsüzlük. 1. rəzillik. 

alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik.  
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əziqmək  əzikmək. izikmək. gəzikmək. gizikmək. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. 

ağıqmaq. tıxızmaq. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, 

zəhmət çəkmək.  

əziqmək əzikmək. itmək. yazıq olmaq. zaye' olmaq. fovt olmaq. 

tələf olmaq.  

əziqtirmək əzikdirmək. ittirmək. yazıqlamaq. zaye' edmək. fovt 

edmək. tələf edmək.  

əzilən  bulaşıq. bulaşan. lus. - əzilən kişi. əzik kişi. işində, 

duyqusunda, durumunda artığına irəliləmiş. mayıl. mağıl. 

ölçüsün aşmış kişi. qudurmuş. - çox mağıl adamdı. - mağıl 

ba, gör görməmişdin. 1. ürəyi yanan. - əzilən tanrı.  

əzilən  əsgilən. əksilən. aşınan. yıpranan. köhnələn.  

əzilərək  - oğulub, əzilərək yeyilən yemək: çalla. 

əzilib açılmış durum  yasılıq. yassılıq. yasığlıq. yassığlıq. 

basığlıq. - bir taxdananın yasılıqı.  

əzilib  - üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma: qaraçökəl. 

pis cürə pozulma, batma. rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq. 

vərşikəslik.  
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əzilmə  - içkəm əzilməsi: qarın qıyıntısı, bayılması. - içimdə bir 

qıyıntı vardır.  

əzilmə  1. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. 

aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. modadan 

düşmə. çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. 

solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. 

yarmazlama. çürümə. yıpranma. əprinmə. 1. qapdırma.  

əzilmək  1. aynımaq. özünü bəyəndirmək. qırcanməq. 

qısranmaq. alçalmaq. yaltaqlanmaq. 1. qıyınmaq. 

bayılmaq. keçinmək. gedmək. pamal olmaq. basılmaq. 

urulmaq. vurulmaq. bərəlnmək. zədələnmək. tozalmaq. 

döğülmək. basılmaq. məğlub olmaq. şımarmaq. üz tapıb 

azmaq. üzlənmək. sırtılmaq. ərköyüllənmək. əriklənmək. 

əzginmək. olmasından tez yetişmək. şitlənmək. yersiz 

daxılmaq. - şımarmış cocuğ. - urulmuş yemişlər. - ürəyim 

qıyındı. 1. soğulmaq. oğulmaq. yazılmaq. açılmaq. 

yençilmək. incinmək. uvulmaq. ufalanmaq. - duz soxuldu.  

əzilmək  1. döğülmək. ayaqlanmaq. zülm olunmaq. 

yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. 

çeğnənmək. çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. 
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üzülmək. salınmaq. düşrünmək. basınmaq. basılmaq. 

basqınmaq. əsginmək. əksinmək. kiçinmək. 1. azanmaq. 

kütlənmək. zayıflanmaq. nərsəni itirmək. 1. bir suyuq 

içində qarıştırılaraq dağıtılmaq. 1. acığmaq. aclığ 

duymaq. - qarnım əzilir. 1. yoxatmaq. yox edmək. - 

düşman gücləri düşürüb əzildi. 1. utanmaq. - əzilib 

büzülmək: çox utanmaq. 1. yenilib, sınıb, yalnız yox 

olmamaq. 1. bayqınsımaq. bayqınlıq duymaq. 1. 

dövülmək. tozalanmaq. oğutlanmaq. vurulmaq. 

toplanmaq. 1.işdən gücdən düşmək. solmaq. əsgimək. 

çürümək. gəvşəmək. bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. 

1. arığamaq. 1. qapdırmaq. - özün araba altına qapdırdı. 

1. sıxılmaq. sinsimək. incinmək. 1.basılmaq. çeğnənmək.  

- bu işlərə çox əzildim.  

- içi əzilmək: içi qazınmaq, oyulmaq: ürəyi gedmək. aşırı 

aclıq duymaq. çox acığmaq.  

əzilməz  1. ıslanmaz. 1. ürəyi yanmaz.  

əzilməz  çökməz. qırılmaz. pozulmaz. pozulmayan. çürüməz. 

əsgiməz. dəğişməz. gəvşəməyən. dayanaqlı. dayanıqlı. 
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dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

əzilmiş  1. kəfdə. qısraqın. xesarqun. soxun. söqün. sökün. 

sökük. dağqın. çəkələnmiş. zərərərli. mütəzərrir. 1. 

yazuq. atılmış. məlu‟n. 1. əzik. basıq. basılmış. pozuq. - 

basılıb əzilmiş kimi: yası. yassı. açıq. basıq. müstəvi.  

əzilmiş  çeğnənmiş. döğgün. döğülmüş. güpünmüş. bitgin. 

yorqun. halsız. 

əzim  əzim əzim: çox əzik büzük.  

əzim  ulqan. uluq. cəsim.  

əzin  əziçi. izər. izçi. iziçi. təqlid edən.müqəllid.  

əzinc  1. incitmə. əzab. zəhmət. işkəncə. 1. zəhmət. güclük. 

əziyyət. yük. sıxıntı. qısqıc. sıxıntı. acı. sıxıntı. əziyyət. 

acılıq. güclük. qısqıc. əziyyət. məşəqqət. qalınlıq. çilə (< 

çiqlə. düğun).  

- çiləkeş. zəhmət çəkən. - zəhmətli. çətin. gücünlü. zorunlu. 

toxa. çiləli. sıxıntılı. 

- zəhməti azaltmaq. qolaylamaq.  

- zəhmətlər. çətinliklər. qatnaqışlar. çatınmamışlar. 

çatmazlıqlar. məşəqqat.  
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- zəhmətli. sıxıntılı. toxalı. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

gücənikli. məşəqqətli. güz. ağır. zor. əmgəkli.  

- ağır iş. - ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş.  

- zəhmətsiz. açıqdan. qıyınsız. yengil. yüngül. hasat. 

qolay.  

- zəhmət dadmaq. zıxıntı çəkmək. 

- zəhmətsizcə. yormadan. gücətmədən.  

- zəhmət çəkmək. bel bükmək. çox əmək, çaba qoymaq, 

işlətmək. dirsək çürütmək. sümük sındırmaq. sinsimək. çox 

əməklənmək.  

- zəhmət vermək. yormaq. sıxıtmaq. sıxındırmaq.  

- qıyıcla, sıxıntıyla, zəhmətlə yaşam sürmək. ağartmaq. - bu 

saqqalı dəğirmanda ağartmadıq. 

- zəhmət vermək. çabırqatmaq. əzab vermək.  

- zəhmət vermək. qayğıtmaq.  

- zəhmətə qatlanmaq. əmgəkdənmək. işləmək. əmək sərf 

edmək. çalışmaq.  

- zəhmət vermək. yük olmaq.  

- zəhmətkeş. işsevər. yumşuq.  
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- zəhmətlə. qıtıqıtına. güclə. çətinliklə. əziyyətlə.  

- zəhmətlər. orçuluq. ağırçılıq. güclük. zorluk.  

əzincək  süzgün. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. üşəngən. 

qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. 

alçaq. işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşük, düşmüş.  

əzinmə  yerinmə. sürkünmə. üzülmə. götünmə. kötülənmə. 

pəsəlmə. pəsənləmə. pisəlmə. pəslənmə. yozlaşma. 

pozlaşma. yıxılma. batma. bataqsama. nizul. zəval. 

inhitat. 

əzinmək  çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək. dirsək çürütmək. sümük 

sındırmaq. sinsimək. əməklənmək. bel bükmək. zəhmət 

çəkmək.  

əzinti  1. əziklik. sıxıntı. gərimə. incimə. narahatçılıq. 1. ürək 

gedməsi kimi duyulan bayqınlıq.  
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əzinti  izginlik. əzginlik. əziklik. aclıq. ürəkgedmə. acıqma.  

əzirət  əzmək.  

əziş  1. çiğnəyiş. baslayış. ayağa salma. ayağ atda əzmə. 1. 

qιsιk. sιkιş. əziyyət.  

əzişmək  çeqnəşmək. çaqnaşmaq. qarışmaq. devrilmək.  

əzişmək  didişmək. qırpalaşmaq. çəkişmək. icəşişmək. 

örsələşmək. çırpışmaq.  

əziştirmək  - iyicəsinə kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək: 

islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. sulamaq.  

əzitmək  uzunluğuna yirmək, yırtmaq.  

əziyət  əziş. qιsιk. sιkιş. sağındırıq. sağınc. müzahim. - sağınc 

olmaq: yük olmaq. müzahim olmaq. əziyət vermək.  

- əziyətə düşmək: talanmaq. dalanmaq.  

əziyyət  bax > əziyət.  

əziz  əriz. 1. ərmiş. 1. ilkə. sayın. möhtərəm. 1. sevgi. seçgin. 

sayqıdəğər. dəğərli. möhtərəm. sevimli. içgin. tonton. 

uca. yücə. sayın. 

əzizim: sevgilim. cana.  

əziz 1. eşq. səvük. sevik. sevgili. məhbub. aşıq. yaşıq. ışıq. 

sevinc. uğurlu. sayqıdəğər. onuq. 1. qınlıq. sevik. - əziz 
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gün: bayram günü. çağan. 1. səvük. sevik. sevgili. 

məhbub. 1. şam. qutsal. muqəddəs.  

əzizim  ilkəm. saynım. sevgilim. sevdiyim. canım.  

əzizləmə  sevirgəmişi. lütf edmə. mərhəmət edmə.  

- bir günü böyükləmək, əzizləmək, ağırlamaq: günüləmək. 

- devrim günün, doğum günün, bayram günün günüləmək.  

əzizləmək  1. göz üsdə tutmaq. əl üsdə tutmaq: çox saymaq. 

qutqamaq. qutsamaq. təbrik edmək. mübarək edmək. 1. 

sevərgəmək. söyürgəmək. xoş tutmaq. 1. ullamaq. 

saymaq. sayınlamaq. hörmət qoymaq.  

əzizlənmək  sıylanmaq. sılanmaq. oxşanmaq.  

əzizləşmək  seçginləşmək. dəğərlənmək. qiymətlənmək.  

əzizliq əzizlik. qutqalıq. qutsaqlıq. müqəddəslik. mübarəklik.  

əzqər əzgər. əsirgə > ərziş. dəğər. qiymət.  

əzqərmək  ezqirmək. edqərmək. edqirmək. edmək. dəğər vermək. 

saymaq. işləmək.  

əzqərmək əzgərmək. əsirgəmək. dayanmaq. dözmək. saxlanmaq. - 

avın görcək, əzgərməzib ox atar. 1. əzdirmək. qiymət 

vermək. dəğərləmək. qədir vermək. qorumaq. ərziş 

vermək.  
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- əzgərən tanrı: əsirgəyən tanrı.  

- mənə qarşı əzgərmədi: əsirgəmədi: rəhm, sayqı göstərmədi.  

- onun sözün əzgərmədi.  

- bu istək, bu həvəs nəyidiki onu əzgərdin.  

- alçaqları əzgirmə. - yavuz nəyi əzdirmə: əzgirmə: ucaltma.  

əzqi  əzgi. 1. əğzi. nəğmə. hava. - xoş səyirlər, əzgilər söylədilər. 

- yırmaqlar əzgilər söylədilər. 1. xoş. - əzgi savıq: xoş 

söhbət.  

əzqi  əzgi. 1. yır. ır. qata. türkü. nəğmə. 1. musiqi əsəri. 

bəsdə. 

əzqi əzgi. 1. ( z < > y ) eyqi. rəhmət. səna. hörmət. 1. yasgi. 

nəğmə.  

əzqiçi  əzgiçi.ağıtçı. sağuçu. mərsiyəxan. nohəxan.  

əzqiq əzgik. azqıq. şanssız. talehsiz.  

əzqil  əzgil. 1. eygili. rəhm olunan. rəhmətlik. iyili. eyili. yaxcıl. 

1. muşmula.  

əzqil  əzgil.döngəl. muşmula.  

əzqil əzgil. - kiçik əzgil: dönqül.  

əzqiləmək  əzgiləmək.musiqi əsəri yapmaq. bəsdələmək. 

bəsdəkarlıq edmək.  
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əzqiləntirmək  əzgiləndirmək. səsi havalandırmaq. irmaladmaq. 

ötükləmək. oxutmaq.  

əzqin  əzgin. 1. löhmə. gilay. gilli. 1. üzgün.  

əzqin  əzgin. izgin. 1. qussəli. acılı. kədərli. qayğılı. bataqara. 

məhzun. üzgün. sıxıntılı. toxalı. tutqunlu. tutuq. çalız. 

çalaz. dincsiz. qayğılı. tasalı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. 

işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. 

incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. 

mükəddər. qəmli. qayğılı. qayğaşalı. anğaşalı. anğaşlı. 

endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. 

düşüncəli. üzüntülü. acılı. tasalı. 1. duyağar. duyar. 

duyarlı. etgin. təpgin. deşgin. dəğgin. toxnu. alağar. 

alınğan. sarğaq. oyunçu. oyanıq. tetik. sezqic. incik. 

hissili. həssas. 1. müftəzəh.  

əzqinlik  əzginlik. izginlik. əziklik. 1.yorqunluq. arqınlıq. əğginlik. 

1.ürəkgedmə. didinmə. acıqma. 1. çarəsizlik. gücsüzlük. 

1. rəzillik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. 

ədəbsizlik. 1. əzinti. aclıq. acıqma. ürəkgedmə.  

əzqinmək  əriklənmək. əzilmək. olmasından tez yetişmək. 

şitlənmək. yersiz daxılmaq.  
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əzqu  (əzku. əyku. əzku). (edku. edu. eyu).(eyi. iyi). (bax > iyi). 

1.gözəl. yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta.  

əzqülüq əzkülük. ədqülük. edqülük. eykülük. iyiiiq.  

əzmə  əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. 

tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. 

alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. 

xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül 

savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

- bir sıra ayqıtlarda dövməyə, əzməyə yarayan parça: əl. 

qol. qılp. sap. dövək. dövələk. dövəc. kəsmə. kəsdə. kəstə. 

dəsdə. - həvəng əli.  

əzmə 1. ayağ atda əzmə. çiğnəyiş. baslayış. əziş. ayağa 

salma. 1.tə'ziz. danlaq. qalay. yerik. tobix. sərzəniş. 

məzzəmət. - qalay atmaq, basmaq: paylamaq. 1. tolpama. 

ovağ. pürə.  

əzmək  1. qatmaq. çalmaq. vurmaq. döymək. ititmək. yenmək. 

döymək. qarşı durmaq. qələbə çalmaq. sütmək (boya). 

boyamaq. atmaq. sarmaq. dolamaq. süpürmək. 

qarışdırmaq. yerə yıxmaq. basmaq. dağıtmaq. 
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yaprılımaq. qabrılıtmaq. çuxurlatmaq. 1. sulamaq. 

ıslatmaq. 1. basmaq. çıqamaq. çıqnamaq. çaqnamaq. 

çeqnəmək. çeğnəmək. çiğnmək. çiq çiq edmək. oğün 

oğun, döğün döğün edmək. çiqnəmək. çüğnəmək. 

doğramaq. paymal edmək. üzərinə cummaq, yügürmək. 

qalib gəlmək. qarışmaq. devrilmək. təpmək. təpikləmək. 

taplamaq. korlamaq. tobix edmək. təpələmək. 

təbələmək. təpəsindən vurub aşağlatmaq. yendirmək. 

alçatmaq. təhqirləmək. topallamaq. toparlmaq. topa 

bağlamaq. 1. burşulandırmaq. buruşturmaq. qırışdırmaq. 

öşünləmək. yüklənmək. dayanmaq. sıxışdırmaq. sıxmaq. 

küttüləmək. ufalamaq. taqılamaq. taqqalamaq. döğmək. 

yıxmaq. qapışdırmaq. qapışdırmaq. devirmək. təbləmək. 

çiğnəmək. yeqmək. zülm edmək. baltamaq. çiğnəmək. 

kəsmək. doğramaq. 1. qazımaq. sıyırmaq. 1. öldürmək. 

ölüştürmək. yumşatmaq. sərtliyin, qatlığın aparıb 

yumşatmaq. süründürmək. rəzil edmək. sıymaq. qırmaq. 

kəsmək. pozmaq. basıb yox edmək. tə'ziz edmək. 

qalaylamaq. danlamaq. paylamaq. yermək. tobixləmək. 

təpikləmək. sərzəniş edmək. məzzəmət edmək.  
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- bu işlərin səni süründürəcək.  

- soğanı, göyü öldürmək: balaca qızdırıb qızartıb pöşləmək.  

- vurub əzib yumşatıb, yıpratmaq: vursalamaq. ursalamaq. - 

bu kağazın qıraqları ursalanmış.  

- əzib qarışdırma: yoğurma. xəmir tutma.  

əzmək  əzitmək. 1.yazmaq. yaymaq. yarmaq. lehləmək. 

dağıtmaq. 1. alaylamaq. ələləkləmək. ələ sarmaq, 

salmaq. korlatmaq.əğritmək. pozmaq. kiçitmək. 

kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir edmək. altlatmaq. 

aşağılamaq. aşağılatmaq. dəğərdən salmaq. xorlamaq. 

kəsitmək. kəsmək. kəmətmək. kəmitmək. kötüləmək. 

qaralamaq. pisləmək. pəsətmək. basmaq. əksitmək. 

zəbun edmək. 1. qırpalamaq. döğmək. örsələmək. 

1.döğmək. qırpalamaq. qırmalamaq. ayaqlamaq. 

qaranmaq. zülm edmək. yastablamaq. yastalamaq. 

alçatmaq. yermək. yerləmək. çeğnəmək. çiğnəmək. 

basqı yapmaq. əsgitmək. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. düşürmək. 1.azaltmaq. əsgitmək. əksiltmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. 
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zayıflatmaq. nərsəni itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, 

əsgitdi. 

- bu işlər məni çox əsgitdi.  

- ayaqla basmaq, əzmək, çeğnəmək: ayaqlamaq.  

- başını əzmək: kötülük yapa bilmiyəcək duruma salmaq.  

- qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan 

saxsı qab: qaqaran (< qaqmaq: əzmək). kavran. kəvrən. 

mətirət.  

əzməvik  cıdamıq. durumlu.  

əzməz  izməz. gəzməz. gizməz. basmaz. sıxmaz. toxmaz. 

dəğməz. əziyyətiz. zəhmətsiz.  

- qarıncaəzməz: qarışqa incitməz. çox yumşaq, incə duyğulu 

kimsə.  

əzrayil  üzəril. üzgər. canalan.  

əzriq  əzrik.əzril. alçaq. rəzil.  

əzril  əzrik alçaq. rəzil. pəst.  

əzrinmək  arzınmaq. dəğər vermək. çoxaltmaq. əzizləmək. (arz. ərz 

< metatez > azr) azrınmaq: az görmək. qiymətsiləmək. (arzış. 

ərziş # azrış).  
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əztirilmiş  əzdirilmiş. ərköğül. ərköyül. nonor. şımarıq. qarıqtı. 

qardı.  

əztirmə  əzdirmə.işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. engintmə. 

alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşürmə.  

əztirmək  əzdirmək. qırpalatmaq. döğətmək. örsələtmək.  

əztirmək  əzdirmək.1. incətmək. 1. tumarlamaq. şumarlamaq. 

oxşamaq. 1. qaranmaq. zülm edmək.  

əztirmək əzdirmək. 1. şımartmaq. üz vurub azdırmaq. üz vermək. 

sırtıtmaq. ərköyül böyütmək. - cocuğu şımartma. 1. yox 

etdirmək. basdırmaq. ölüştürmək. öldürmək. 1. 

nazlandırmaq. besləndirmək. 1. baltatmaq. çiğnətmək. 

kəstirmək. doğratmaq. 1. əzgərmək. qiymət vermək. 

dəğərləmək. qədir vermək. qorumaq. ərziş vermək.  

- əzdirmə əzgərən tanrı: əzgərən, əsirgəyən tanrı.  

- mənə qarşı əzdirmə: əzgərmədi: əsirgəmədi: rəhm, sayqı 

göstərmədi.  

- onun sözün əzdirmə: əzgərmədi. əsirgəmədi. dəğərləmədi.  

- bu istək, bu həvəs nəyidiki onu əzdirin: əzgərdin.  
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- alçaqları əzdirmə: əzgirmə.  

- yavuz nəyi əzdirmə: əzgirmə: ucaltma.  

əzü  əzən. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. 

üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. 

zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. 

basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. 

rəhmsiz.  

əzüv  1. əzgi. melodi. 1. oyuq yaxa. çürük.  

- yırnı əzüvü: şarkının melodisi.  

- ejüv edmək: müziğə ağızla əşlik edmək. söylənən şarkıya 

voqal yapmaq.  

- əzüv tükmə: gümüş işləməli yaxa düğməsi.  

f  <> p. - yapraq: yafraq. - topraq <> tofraq. - topuq<> tofuq. - 

yupqa <> yufqa: incə, nazik. - qaptan <> qaftan.  

faça  < qaça. aça. haça. açığlıq. gədik.  

fal  - fal açan: fala baxan.  

fal  baxa. bağa.  

- fallara, liflərə ayırmaq: tilitmək. qarışdırmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

fala  1. < ufala. bala çıxartmaq üçün kük yatan toyuğun altına 

qoyulan yumurta. 1. uquluq.  

falcı  1. yastıqlı. baxıcı. 1. kürazqaçi. balçı. qaramatçı. 

bolcampaz. baxçı.  

faldaşı  baxıcıların işlətdiyi dəğişik biçimdə, boyada olan daş. - 

gözləri fal daşı kimi açılmaq: şaşırıb qalmaq. 

fanya  iri gözlü balığ ağı(toru). (ufaq gözlüsünə "tor ağ" deyilir. ).  

farac  qarac. yarac. çarac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. 

vasitə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, gec 

qaldıq.  

fart furt qılmaq  "sart surt" "zart zurt" kimi səs çıxarmaq.  

fasiq (ərəb)  < basıq. pozuq. axlaqsız. kötü. çürük. kəm.  

faş  - faş olma. faşlanma. başlanma. çıxınma. açılma. açınma. 

neşr olma. intişar.  

- faş olmaq: başlamaq. başlanmaq. başdanmaq. çıxmaq. 

baş vermək.  

- faş edmək: faşlatmaq. başlatmaq. başdatmaq. çıxartmaq.  

- faş olmaq: eşitilmək. araya çıxmaq.  

faşlanma  başlanma. faş olma. çıxınma. açılma. açınma. neşr 

olma. intişar.  
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faşlatmaq  başdatmaq. başlatmaq. faş edmək. çıxartmaq.  

faytunçu  arabaçı. daşqaçı. qoşaç. qoçaç. ( < qoşmaq).  

fer  qıvırcıq. qıvır qıvır. pırtlaşıq. mücəə'd.  

ferfer  fırfır. büzgülü. büzüklü. fırıldaq.  

fes  (börk çeşti) < qəfəs börk: üzəri qəfəs kimi səkrək, aralı, 

gəvşək toxunmuş börk.  

fes  qaplaq. qablaq. 

fəqfur fəğfur. < bağpur: baypur. bəypur.  

fəqir  yarlı. yoxsul.  

fənək (fars)  < kəpək (< qapanğ < qapamaq.). tülkü çeşitlərindən. 

dərisindən kəpənək, çuğla, qarsaq (< qavsaq < qavramaq. 

qavsamaq: tutmaq. örtmək) düzəlinir.  

fənər  - gəlin fənəri: əlkəkənc deyilən bitgi.  

fərax  < > paraq. darıxmaz. dar olmayan. açıq.  

fəraxlamaq  qengərmək. genişləmək.  

fəravan (fars)  ( < bağ. bağa). bağır. bağavan. baravan. barvan. 

baravan. burkulan. gür. kür. gur. zor. bol. məbzul. - gür 

su. 
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fərbeh (fars)  < varbağ. ( < var. bar). barbağ. varbağ burdaq. bordağ. 

burdağı. səmiz. bəsil. bəsilmə. səmiz. səmin. samın. 

tolqun. dolqun. sağum. bardağı. şişman. yağlu.  

fərbehləmək  < barbağlaşmaq. barbağmaq. varbağmaq burdamaq. 

bordağmaq. burdağıyan. səmizləşmək. bəsilmək.  

fərsənq fərsənğ. varsanğ. turşaq. ağac. çağrım. kilometr.  

fərsiz  soluq. - bulanıq bəniz(surat).  

fətəqi fədəki. qara sabanın pulluq dəmirinə yapılan yama.  

fəvvarə  < püvara. pükkürək. ( < pürkürmək. püskürmək). çağar. 

çarqa. çərqə. çaqra. fışqırıq. taşıq. coşuq. quruş. taşqın.  

fıçı  < biçi. biçgə 1.> boşqa. 1. şişman. hoşur < qoşur <> 

qocur. dolqun. 1. girdənə > gedənə. şişman. hoşur < 

qoşur <> qocur. dolqun. boşqa.  

- fıçı dibi: boşqa dibində qalıb yıpranmış nərsə.  

fıçılaşmaq  biçiləşmək. boşqalaşmaq.  

fıqı  - sıxı fıqı: sıxı sıxı: bərk sıx, bitişik. arasız. möhlət vermədən. 

davamlı dolaşıq. - sıxı fıqı qonuşur. - sıxı sıxı döğmək.  

fıqır  fıkır.pıkır. (qaynamağın yansıma səsi). - pıkır pıkır, fıkır fıkır 

qaynamaq: fışqır fışqır, fışır fışır qaynamaq. pıqqır pıqqır 

pıqqıldamaq.  
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fıqramaq  <> pıqramaq. pıqqırmaq. əkşimək. qabarmaq. yoğurmaq. 

acımaq. mayalanmaq. təxmir edmək. turşamaq.  

fıldırmaq  çapıcaq, durmadan talaşlanmaq, dönmək. fırlanmaq.  

fılıq  fırıq. < metatez > qınıf. qılıf. dağarcıq. nərsənin, heyvanın 

qının, dərisin çəkib, bütün soymaq. böylə soyulmuş 

heyvan dərisi, tulum, tuluq yasılmağa (yapılmağa) yarar.  

- fılıx badam: qarqa dələn: çox yumşaq qabıqlı badam çeşiti.  

filiqran  dalığan. su kağazı. 

filiz  bulçuq. ağacın yeni sürən dalı. çetək. dal budaq. boğun. 

sürgün. uzantı.  

filiz  diliz. dalız. sürgün. qaçaq. sürgün. cücəri. diliz. dalız. 

cəvanə.  

fınar  qolşam.  

fincan  quruşqa.  

fınqırdaq  (kimsə). dınqırdaq. fırılqaq. fırılqaq. oynaq. oyunçaq. 

hobba.  

fınqırdamaq  dınqırdamaq. fırılqamaq. fırıldamaq. oynamaq. 

oynaclamaq. qırtıldamaq. qırcanmaq. hobbalanmaq.  

fınqırdaşı  dınqırdaşı. fınqırtı. fırıldaşı. fırılqaşı. qırtıldaşı. qırcaşı. 

oynaşı. oynaşma. oyunacaşı. hobbaşı.  
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fınqırdaşmaq  dınqırdaşmaq. fırıldaşmaq. fırılqacmaq. qırtıldaşmaq. 

qırcaşmaq. oynaşmaq. hobbaşmaq.  

fınqırmaq  sümgürmək. burun suyun, sümüyü, fırtığı dışarı atmaq.  

fınqırmaq  sümgürmək. yinğitmək. yenğitmək. yinğ atmaq.  

fınqırmaq  sümkürmək. burnun silmək. 

fınqırtı  fırıldaşı. fırılqaşı. dınqırdaşı. fınqırdaşı. qırtıldaşı. qırcaşı. 

oynaşı. oynaşma. oyunacaşı. hobbaşı.  

finqo  tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. 1.kiçik it. 1. incə. tansuq. 

seçgin. sevimli. 

fıntıq  (fındıq <> pındıq <> qıncıq). 1.fırıldıq. hançı bir sözə 

artırılsa, ona kiçiklik özəlliyin daşıtır. - fındıq pişik. - fındıq 

it. - fındıq yumurta.  

- fındıq qabığın doldurmamaq: çox az.  

- fındıq ağacı üzərində yaşayan dağ sıçan çeşiti: qaqırca.  

- hər boyayı boyadı, qaldı fındıq boyası: önəmsiz nərsələrlə 

uğraşmaq.  

- qoz, badam, fındıq qıran: qozqıran. qanızlıq. qanzılıq. 

qınzılıq. qınızlıq. dənəlik.  

fıntıq fındıq. bu söz hər nəyin kiçiyini göstərir.  

- fındıq sıçanı: sıçanın ən kiçiyi.  
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- fındıq, fıstıq kimi ağacların dənəsini içinə alan topcık: 

qozaq.  

fıntıqçı  fırıldıqçı. fırıldaqçı. qırıtan, qırcan, oynaq, şımarıq qadın.  

fıntıqlı fındıqlı. qosığlıq.  

fır  - fır dolayı: ötə bəri. çəp çevrə. - ormanı fır dolayı dolandıq.  

fır dolayı dolaşmaq: tiqrənmək. təkərlənmək. çevrəsinə 

çevrilmək. aylanmaq. 

fırça  ( f < > q ) qιrça. qırıq, kəsik tüklərdən düzəlmiş körggə 

(kəriggə < kər).  

fırfır  ferfer. büzgülü. büzüklü. fırıldaq.  

fırfıra  fırıdaq.  

fırıq  - fırıx badam: qarqadələn. qolay qırılan gəvrək qabıqlı 

badam.  

- fırıq badam: qarqadələn. incə qabıqlı, əllə qırılan badam. - 

fırıx badam: qarqadələn. 

- fırıx badam: qarqadələn. qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam.  

fırıq  fılıq. < metatez > qınıf. qılıf. dağarcıq. nərsənin, heyvanın 

qının, dərisin çəkib, bütün soymaq. böylə soyulmuş 

heyvan dərisi, tulum, tuluq yasılmağa (yapılmağa) yarar.  

- dərisin fırıq çıxarmaq: tulum çıxarmaq.  

fırıqlamaq fırıxlamaq. qabıqlamaq. qaqıllamaq.  
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fırıl  - fırıl fırıl: ha birə. durmadan.iticə. çapıcaq. qırpadaq.  

- qırıl fırıl: qırlı fırlı: foslu. qalandır. qalantur. qalnadır. 

qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. 

tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. 

quraq. guraq. şişrən. pozlu. xudpəsənd. mütəkəbbir. 

fırıldamaq fırıldamaq. için öttürmək. hökküldəmək. göğsündən 

xırıltılı səs çıxarmaq. atı okraması.  

fırılqacmaq  fırıldaşmaq. dınqırdaşmaq. fınqırdaşmaq. qırtıldaşmaq. 

qırcaşmaq. oynaşmaq. hobbaşmaq.  

fırılqaq  fırıldaq. dınqırdaq. fınqırdaq. oynaq. oyunçaq. hobba.  

fırılqamaq  fırıldamaq. fınqırdamaq. dınqırdamaq. oynamaq. 

oynaclamaq. qırtıldamaq. qırcanmaq. hobbalanmaq.  

fırılqaşı  fırıldaşı.fırılqaşı. dınqırdaşı. fınqırdaşı. fınqırtı. qırtıldaşı. 

qırcaşı. oynaşı. oynaşma. oyunacaşı. hobbaşı.  

fırıltaq  fırıldaq. 1.pənkə. 1. qapalı yerləri havalandırmaq üçün 

qoyulan yelçək, yel çəkən, somuran. xəfəkeş. 

1.yelləndikdə fırlanan oyunçaq, nərsə. 1.ocağın düd 

yüyəsinin dəşbaşına qoyulan tıxac. 1.dolab. aldağ. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. hilə. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 

fırıldaqçı. dolabçı. aldağçı. kələkçi. qalayçı. hiləçi.  
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- fırıldaq çevirmək: dolab çevirmək. ələsərimək. 1. ferfer. 

fırfır. büzgülü. büzüklü. 1. fırfıra. 1. fırıldaqçı. dələduz. 

əğrib dolab. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi. 1. dınqırdaq. fınqırdaq. oynaq. oyunçaq. 

hobba.  

- kələk, fırıldaq işləmək: işlər bacarmaq. 

fırıltaq fırıldaq. 1. bataqçı. aldadan. 1. pırlanqıc. topaç. 

cocuqların qıbacla (iplə) döndürdükləri, təxdədən olub, 

soba (məxrut) biçimində, ucunda sivri bir çivisi olan 

oyuncaq. 1. topac. bir gəğirdək (girdə) ortasında iki deşik 

var. bu deşikdən bir sap keçirilib, ucları düğünlənib, 

tavlayıb fırladıb çəkdikcə fılanır. uşaq oyunçağı.  

fırıltaqçı  fırıldaqçı. fındıqçı. fırıldaq. ( bax > aldatan. kələkçi). 

dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. 

çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. 

qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. dolabçı. aldağçı. kələkçi. 

qalayçı. hiləçi.qırıtan, qırcan, oynaq, şımarıq qadın. 

fırıltaqçı fırıldaqçı. 1. aylanğaçı. 1. kələkçi. bağıcı. baxıçı. göz 

bağcı. qataquli.  
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fırıltaqçılıq  fırıldaqçılıq. fırıldaqlıq. aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. 

qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. 

çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. 

hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. 

dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq.  

fırıltamaq  fırıldamaq. fırılqamaq. fınqırdamaq. dınqırdamaq. 

oynamaq. qırtıldamaq. qırcanmaq. oynaclamaq. 

qırtıldamaq. qırcanmaq. hobbalanmaq.  

fırıltaşmaq  fırıldaşmaq.fırılqacmaq. dınqırdaşmaq. fınqırdaşmaq. 

qırtıldaşmaq. qırcaşmaq. oynaşmaq. hobbaşmaq.  

fırıltıq  fırıldıq.fındıq.  

fırıltıqçı  fırıldıqçı.fırıldaqçı. fındıqçı. qırıtan, qırcan, oynaq, 

şımarıq qadın.  

fırıtaq  fırıdaq. fırfıra.  

fırqavun  1. dolandırıcı. 1. hər yerə soxulan. soxulqan.  

fırlaq  1. çıxıq. fırlaq, çıxıq, qabarıq duran. 1. fürsət. 1. sıçraq. 

saçraq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. çalamıt. 

qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.  

fırlaq  uğraq. çıxar. - yoluz uğraq olsun.  
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fırlaqlıq  sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. 

coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > 

sərsərilik.  

fırlama  tovlama. toğlama. 1.atma. atlatma. çıxartma. düşürmə. 

düşürtmə. uzaqlatma. dəf edmə. 1.dolandırma. 

dönəldirmə. döləndirmə. dolaşdırma. gəzitmə. 

gəzitdirmə. çevirmə. çevirtmə. 1. törətmə. örətmə. 

doğurma. doğurtma. 1. piç. piş. buru. burqu. dolam.  

fırlamaq  1. atılmaq. silkinmək. çortlamaq. sıçramaq. 1. gurlamaq. 

gedmək. atılmaq. ölmək. - oda gurladı. - top yoluna 

gurlamaq: havayı yerə gedmək. 1. qalqımaq. sıçramaq. 

xoplamaq. şaxa qalxmaq. - at qalxdı. - balıq qalxdı. 1. 

uğramaq. çıxmaq. - gözlərim dışarı uğradı.  

fırlamaq  fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. 1.atmaq. atlatmaq. 

sıçramaq. sıçratmaq. çıxartmaq. düşürmək. düşürtmək. 

uzaqlatmaq. dəf edmək. 1.dolandırmaq. dönəldirmək. 

döləndirmək. dolaşdırmaq. gəzitmək. gəzitdirmək. 

çevirmək. çevirtmək. 1. törətmək. örətmək. doğurmaq. 

doğurtmaq. 1. yüksəltmək. artırmaq. qaldırmaq. - 

qiymətləri fırladılar. 1. çıxmaq. - dışarı fırlamaq, çıxmaq: 
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hisli yeyincə eşiyə çıxmaq. 1. qalxmaq. qalxılamaq. 

qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. - işə qalxmaq.  

- gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq: qanğıldamaq. 

qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. ətsizişmək. 

arığlamaq. 

fırlan  girlən. girdən. dolan. aylan. oran. sarιn. danqan. pırlan: 

tırlan. dön. devin.  

fırlanan  dəğirmən. döğürmən, dövürmən. dəğirmən. devingən. 

dola ngən. girləngən. girdnən. aylanan. oranan. sarιnan. 

danqnan. fırlatmaq. pırlamaq: tırlamaq.  

fırlanan  dolanan. dönən. gəzlək. əğlək. dönən. çönən. səyyar.  

fırlanar  dönər. çönər.  

fırlanaraq  dönərək. - dönərək, fırlanaraq nərsəni qovurma (qavurma) 

qabı: dönər, dolanar qab. dölət. dolat. dolab.  

fırlanıb  - fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq: fırtmaq. qurtulmaq. 

- fırlanıb, girdələnən yel: xortum. qortum.qasırqa. girdbad. 

fırlanmaq  əklənmək. bir yerin, oxun çevrəsinə çevrilmək, dönmək. 

- nə bularda fırlanırsan: əklənirsən. 1. sıçramaq. çartlamaq. 

yartlamaq. 1. təzginmək. tərkinmək. dönəmək. çönmək.  
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 - aşağı fırlanmaq: yuvarlanmaq. - qablama qazan tınğır 

mınğır, yuvarlandı, aşağı gurladı. 

fırlanmaq  fıldırmaq. 1. çapıcaq, durmadan talaşlanmaq, dönmək. 

1. tovlanmaq. toğlanmaq. 1.atınmaq. çıxınmaq. 

düşünmək. düşünürmək. uzaqlanmaq. dəf olunmaq. 

1.dolanmaq. dönəlmək. dölənmək. dolaşmaq. gəzinmək. 

çevrinmək. 1. törənmək. örənmək. doğulmaq. 

doğunmaq. 1.atınmaq. düşmək. uzaqlanmaq. 

dəfedilmək. 1.dolanmaq. dönəlmək. çevrənmək. 

1.dolaşmaq. gəzinmək.  

- öz çevrəsinə fırlanmaq: dönüşmək. döngəmək. dönmək. 

çönmək. - başı dönmək: gicəllənmək. 

fırlantırmaq  fırlandırmaq.1.atmaq. atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. 

çıxartmaq. düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. dəf 

edmək. 1. dolandırmaq. dönəldirmək. döləndirmək. 

dolaşdırmaq. gəzitmək. gəzitdirmək. çevirmək. 

çevirtmək. 1. törətmək. örətmək. doğurmaq. doğurtmaq.  

fırlantırmaq fırlandırmaq. yumqalamaq. qəltəkləmək.  

fırlatmaq  1. süzüldürmək. süzdürmək. atmaq. 1. tavratmaq. 

çevirmək. devirmək. 1. qalqıtmaq. sıçratmaq. xoplatmaq. 
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şaxa qaldırmaq. təpdirmək. yerindən oynadub atmaq. - 

topun səsi taxcadaki qabları təpdirdi.  

- atın səkrətib qalxıtdı.  

- fırlatıb atmaq: huvlamaq. pərtavlamaq.  

- yuxarı fırlatmaq: sıçratmaq. zıplatmaq. 

fırlatmaq  fırlamaq. 1.atmaq. atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. 

çıxartmaq. düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. dəf 

edmək. 1.dolandırmaq. dönəldirmək. döləndirmək. 

dolaşdırmaq. gəzitmək. gəzitdirmək. çevirmək. 

çevirtmək. 1. törətmək. örətmək. doğurmaq. doğurtmaq. 

1. atmaq. uzaqlaşdırmaq. düşürmək. dəf edmək.  

fırlayan  sıçrayıcı. sıçrayan. oynayıb hoplayan. - sıçrayıcı 

heyvanlar.  

fırlı  - qırlı fırlı: qırıl fırıl: foslu. qalandır. qalantur. qalnadır. 

qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. 

tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. 

quraq. guraq. şişrən. pozlu. xudpəsənd. mütəkəbbir. 

- qırlı fırlı: qırıtqan. qırışmal. qırcan. qırcın.  

fırman  fərman. başlayış. buyruq. əmir veriş, ediş.  

fırr  - qırr fırr: zor güclik. təpərlik.  
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fırt  qırt. qurt. qurtum.  

- bir fırt.  

- fırt diyə: çapıcaq. qırpadaq. həmən.  

- fırt fırt: qırt qırt: qurt qurt: ha birə. durmadan. 

fırtalaqmaq  fırdalaqmaq. pırdalaqmaq dırdalaqmaq. gəzib dolanmaq. 

əşib eşmək. gəzib əğlənmək. istədiyi işə, yerə, oyuna 

baş vurmaq.  

fırtana  yelquz. boran.  

- qar fırtanası: burdum. tipi.  

- fırtına yapmaq: boramaq.  

- fırtınalı: boralı.  

fırtıq  yenğ. yinğ. sümgürük. sümük. burun suyu.  

 - burun dəliklərinin içində qurumuş olan fırtıq, sümük: 

qurnoy. qurnoş. qurnos. 

fırtıqlı  bujuqqu. sümüklü. - yinğdəkü: yendəklü: yendəki. 

(cocuqlara bununla sövülür).  

fırtına  ( < fır. pır. dır. fırlanmaq. fırlat. tırlat). furtına. 1. burağan. 

boran. külək. qasırqa. talatum. dalğa. davul. boran. iti 

buran yel. talatub. topurcaq. topcaq. örkün. tufan. 

təlatüm. dalqum. əmvac. 1. çolğun. boran. çapqın. 1. 
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bora. boran. gurultulu yel. çovğun. yələn. yelən. qatı yel. 

qasıntı. qasa. savurqac. - martın sonunda olan boran, 

fırtına: qırlanqıc fırtınası.  

- qoç qatımı fırtınası: bu çağda oluşan tufan.  

- fırtınalı hava. yelli hava. salıq.  

- qar furtunası, fırtınası: boran. tupu. topu.  

- qar yağış fırtınası: çoqun çoğun. çavun. çovun.  

- qarlı yağmurlu fırtına: çapqur. çapğur. boran. tufan.  

fırtına  bırtına. burtına. 1. yel çevrisi. girdbad. 1. burcaq. dalqa. 

qarıntı. suburanı. suboranı. yaman. 1. iti həyəcan.  

- yamana uğramış, çarpmış, lə'nət olunmuş.  

- güney fırtınası: güneydən əsən ılıq, sıcaq yel. güney yeli. 

bozyel. qaba yel.  

- bir bardaq suda fırtına qoparmaq: kiçik bir sorunu, 

məsələni böyütmək, gurlatmaq. 

- fırtınadan qorunmaq üçün, gəmilərin çəkiləbildiyi yer: 

çəkməcə. 

- fırtına kimi: burcaq kimi: dalqa kimi: çox iti, hızlı.  

- fırtına qopmaq: dalqa yerimək. iticə bulanıb, burulmaq.  

- ürək fıtınası, dalqası: aşırı qayğı, qayığ.  
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- fırtanaya tutulmaq: fırttırmaq. dəlirmək. 

- toz fırtınası. kavaqas. kavqas.  

fırtınaquşu  dəniz ördəyi.  

fırtınalı  - quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: 

güneydoğudan əsən yel).  

fırtınasız  durqun. gərimsiz. həyəcansız.  

fırtmaq  fırttırmaq. fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq. qurtulmaq.  

fırtolayı  fırdolayı.çapəçevrə. çəpçevrə. çəpçevrə. qasnaq < 

qapsnaq. döndolayı. çəpəçevrə.  

fırtöntü  fırdöndü. sürəkli, dəvamlı dəğişən, qaypaq nərsə, 

kimsə.  

fırttırmaq  1. fırtmaq. fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq. qurtulmaq. 

1. dəlirmək. fırtanaya tutulmaq.  

fısıl  - fısır fısır, fısıl fısıl: çox yüngül, yumşaq, fısıltı kimi.  

- fısır fısır, fısıl fısıl, yavaşca, kimsə duymayacaq kimi 

söyləmək, söylənmək: fısıldamaq. 

fısıltama  - ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi 

fısıldar.  

fısıltamaq  fısıldamaq.1."fıs fıs" səsi çıxarmaq. 1. fısır fısır, fısıl fısıl, 

yavaşca, kimsə duymayacaq kimi söyləmək, söylənmək.  
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fısıltamaq fısıldamaq. 1. çaldışdırmaq. 1. pıçıldamaq. sufsamaq. 

sufşamaq. şuvşamaq. çıvıldamaq. cıvıldamaq. 1. 

pısışlamaq. 

- ilanın ıslıq çalması, fısıldaması: qızğırmaq. 

fısıltaşmaq fısıldaşmaq. 1. qurqurlaşmaq. 1. quşmuşlanmaq. 

pıçıldamaq. gizli qonuşmaq.  

fısıltı  1. fıskos. güc duyulan qonuşma. 1. kov. çov. şayiə. 

söylənti. deyinti. 1. el ağzı. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediköt. dediküt. 1. fısıntı. pıçıltı. pıçıntı. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. qoğu. 

qoğuc. qoğunc. qov. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. 

qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  
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fısıltı  pışıldav.  

fısıntı  fısıltı. pıçıltı. pıçıntı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qovu. qovuc. qovunc. qovuş. qoğu. qoğuc. qoğunc. qov. 

koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. 

kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. 

birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. 

dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. 

qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

fısır  1. fısqır. pısır. pışır. pısqı. püsgür. fışqır. basır. basar. 

təngic. təngiş. fişar. təzyiq. 1. yüngül, yumşaq yanmadan 

çıxan səs. 1. bir dəlikdən axan suyun çıxardığı yüngül, 

yumşaq səs. 

- fısır fısır, fısıl fısıl: çox yüngül, yumşaq, fısıltı kimi.  

- fısır fısır, fısıl fısıl, yavaşca, kimsə duymayacaq kimi 

söyləmək, söylənmək: fısıldamaq. 
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fısqı  püsgə. 1. pısqa. pısıq. kiçik. xırda. 1. bıçqa. bir barmağı, 

başbarmağa tutturaraq vurulan cıqqa, çıppa, zərbə. 1. 

fışqı. fışqırıq. fəvvarə.  

- püsgə, pısqa, fısqı daş: çınğıl. sınğıl. çanğıl. sanqıl.  

- fısqısı belə toxunmamaq: belə, bir barmağıda dəğməmək.  

fısqıcıq  püsgəcik. pısqacıq. pısıqcıq. kiçik toxunma. kiçik 

qabarcıq.  

fısqılamaq  püsgələmək. pısqalamaq. pısıqlamaq. pisgələmək. 

kötükləmək.  

fısqılı  fışqılı. fışqırıqlı. fəvvarəli.  

fısqır  fısır. pısır. pışır. pısqı. püsgür. fışqır. basır. basar. təngic. 

təngiş. fişar. təzyiq.  

fısqıraq  fışqıraq. pışqıraq. pısqıraq. püsgürək. coşqar. coşqur. 

fəvvəra. 

fısqırmaq  fışqırmaq. pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. coşmaq. 

fəvvarələnmək. 

fısqırtmaq  püskürtmək.  

fısqos  fıskos. fısıltı. güc duyulan qonuşma. 

fıslamaq  1. birinin qulağına yavaşcadan söyləmək. 1. gizlicə 

duyurmaq.  
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fıslatmadan  göstərmədən. duyurmadan. açmazdan. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. 

saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. 

yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). doncadan. 

güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. müstətirən. 

pünhani.  

fıslayıcı  qulağa pıçıldayan. suflör.  

fıstıq  - fındıq, fıstıq kimi ağacların dənəsini içinə alan topcık: 

qozaq.  

fıstıq  pıstıq. 1. ağ ətli. balığətli. - balığətli qız. 1. soluq. qaba, iti 

olmayan. ərincək. əringən. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. üşəngən. qalız. 

kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. süzgün.  

fıstıqlıq  pıstıqlıq. soluqluq. ərincəklik. əringənlik. gəvşəklik. 

açılıq. üşəngənlik. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. 

qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. süzgünlük.  
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fış  fışır. 1. bol su, sıvı axma səsi. - fışır fışır: fış fış. gurul 

gurul. 1. duş. - bir duş tutum gəlim: bir fış tutum gəlim.  

fişar  < fışqır. fısqır. fısır. pısır. pışır. pısqı. püsgür. basır. 

basar. basınc. təngic. təngiş. təzyiq. itmə. itəmə. itələmə. 

basınc.  

- pa fişari: dürtüş. itiş. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı. israr.  

fişar 1. qıstaq. tıyıq. təzyiq. 1. sıqış. sıxış. sığış. soxuş. təzyiq. 

beziq. biziq. bıqıq. bıxıq. təzyiq. sıxlıq.  

fişarlı  basınclı.  

fişəhləmək  qıdıqlamaq. qıcıqlamaq. təhrik edmək.  

fişəhlətmək  işgillətmək. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. 

qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. 

harlatmaq. dağqatmaq. doldurtmaq < > dolqulatmaq. 

təhrik edmək. 

fişəq  fişək. - fişək qablı qurşaq: qarğılıq. 

- tün fişəyi: göyə uçurlan, boyalı ışıq saçan fişək.  

fişəqləmək  fişəhləmək qıdıqlamaq. təhrik edmək.  

fişəqliq  fişəklik. - belə taxılan fişəklik: qarqılıq.  

- dəridən yapılmış fişəklik quşağı: qarqa. qarqı. qarqu.  
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fişənqliq fişənglik. qarğılıq.  

fışır fışır edmək  soğranmaq. mırıldanmaq. dodağ altı yavaş yavaş 

söylənmək.  

fışır  fış. 1. bol su, sıvı axma səsi. - fışır fışır: fış fış. gurul gurul. 

1. duş. - bir duş tutum gəlim: bir fış tutum gəlim.  

fışqa çalmaq  sıqırmaq. ıslıq çalmaq.  

fışqa  huştaq. < sığlıq. sıqır. sığır. sığrış. fit. ışqırıq. qışqıraq. 

fışqıraq. ıslıq. sığlıq. ıslıq. səsi dil dodaq ilə sıxaraq 

çalınan iti, incə dar səs. - sığlıq vermək: fışqa vermək.  

 - ıslıq, fışqa çalmaq: sığlamaq.  

fışqalamaq  ıslıqlamaq. quştaqlamaq. sığırmaq. ışqırmaq. 

qışqırmaq. ıslıqmaq. ıslıq çalmaq. 

fışqar  suyu sıx sıx pəpələyən qırant.  

fışqı  1. sərgin. kübrə. təzək. kübrə. tərsi. 1. tödriç. pasqal. 

pas. tötrüç. aşqal. zibil.  

fışqı  dışqı. 1. kübrə. pehin. 1. fışqıraq. dışqıraq. qalağ. qəhbə. 

ruspu. qarabet. 1. fışqıraq. dışqıraq. ediş. iş. qaldırım 

yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. çaltaq. 

qaltaq.qaytaq. qancıq. yalaq. dalaq. qarabet. dönək. 

qallaş. kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. 
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qaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. 

qalaqlı. qalaq. qalaqlı. şələxtə. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. 

fahişə. ruspi. 1. fısqı. fışqırıq. fəvvarə.  

fışqılı  fısqılı. fışqırıqlı. fəvvarəli.  

fışqılıq  dışqılıq. 1. kübrəlik. pehinlik. 1.poxxana. 1. qarın. 

qursaq. 1. qəhbəlik. ruspuluq. qarabetlik.  

fışqın  dışqın. ışqın. aşqın. bitgi cücərsi, sürgüsü.  

fışqınlamaq  ışqınlamaq. aşqınlamaq. dışqınlamaq. (bitgi) cücərmək. 

sürgüləmək.  

fışqır  fıkır. pıkır. pıqqır. (qaynamağın yansıma səsi). - fışqır 

fışqır, fışır fışır qaynamaq: pıkır pıkır, fıkır fıkır qaynamaq: 

pıqqır pıqqır pıqqıldamaq.  

fışqıraq  1. ışqırıq. qışqıraq. fışqa. ıslıq. 1. sızqıraq. 1. çağar. 

çarqa. çərqə. çaqra. fəvvarə. 1. ışqırıq. topraq fışqa.  

fışqıraq  dışqıraq. fışqı. dışqı. 1. ediş. iş. qaldırım yosması. ərcən. 

ərkək istəyən qızmış qadın. çaltaq. qaltaq.qaytaq. 

qancıq. yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. 

kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. 

kavtaq. kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. 

qalaqlı. şələxtə. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 
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1. dışqıraq. fışqı. dışqı. qalağ. qəhbə. ruspu. qarabet. 1. 

fısqıraq. pışqıraq. pısqıraq. püsgürək. coşqar. coşqur. 

fəvvəra. 

fışqıran  - su fışqıran: fışqıdaq.  

fışqırıq  püskürük. 1.su fışqırtan, püskürən ayqıt. 1.duş. 1. fışqı. 

fısqı. fəvvarə.  

fışqırıqlı  fısqılı. fışqılı. fəvvarəli.  

fışqırmaq  1. çartlamaq. yartlamaq. 1. qaynamaq. yuşulmaq. 

çoğramaq. qoğuşlamaq. 1. qoğalanmaq. qoğuşmaq. 

qaynaşmaq. 1. şorqalamaq.  

fışqırmaq  fısqırmaq. pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. coşmaq. 

fəvvarələnmək.  

- yerdən fışqırıb çıxan su: çağlayıq. qaynarca. 

fışqırtaq  fışqırdaq. püsgürdəc. laboraturda işlənən ilişik lülələr. 

rabitəli şüşələr.  

fışqıtaq  fışqıdaq.su fışqıran.  

fışlamaq  fışnamaq. dışnamaq. dışlamaq. acınmaq. əkşinmək.  

fışlanmış  faşlanmaq. açılmaq. - gizlisi fışlanmış, faş olmuş. baqlası 

çözülmüş: içi açılmış.  

fışnamaq  fışlamaq. dışnamaq. dışlamaq. acınmaq. əkşinmək.  
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fit  sığlıq. fışqa. fit vermək: fitləmək: sığlıq. fışqa vermək.  

fitan  fidan.çıtan. gəncik. yeni yetmə.yeni çıtdayan, yetişən 

ağac. tingəc. tingic. 

fitanlamaq  fidanlamaq.çıtanlamaq. gəncikləmək. yeni yetməlik, 

cəvanlıq edmək.  

fitanlıq  fidanlıq. qaqlıq. qələməlik.  

fıtav  taxıl ya da ot yığınlarının bir araya toplanması.  

fıtçan  avçının kəndini gizləmək üçün yaptığı yer.  

fitil  - sap sap, fitil fitil edmək. əğirmək. bükmək. - pambığı büküb 

ip yapmaq.  

fitil  çitil. şitil (< çıtmaq). başqa yerə tikilmək üzrə, tuxumdan 

yetiştirilən beçə göyük, bitgi.  

fıtına  - yaz fıtınası: durna keçidi.  

fitləmək  söz daşımaq. əğritmək. ara pozmaq.  

foqurtamaq foğurdamaq. borquldamaq.  

forslu  dişli. pürslü. ifadəli. 

foslamaq  püsləmək. qazlamaq. qaçmaq. uçmaq. basıb gedmək. - 

qazla!: uç!: qaç!. sürüş!.  

foslanmaq  boslanmaq. boylanmaq.  
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foslanmaq  pozlanmaq. qanat biçmək. göstəri, yaxa satmaq. 

ifadələnmək. şişinmək. çalım atmaq, satmaq. 

çalımçılanmaq. çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa 

satmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. 

kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, qiyafə satmaqla, 

tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq.  

foslu  püslü. 1. qazlı. uçucu. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. tovlu. 

qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. kibirli. böyüklənən. ifadəli. qiyafəli. şişirən. qırlı 

fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. mütəkəbbir. qalandır. qalantur. 

qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. 

qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. 

qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. 1. tovlu. 

böyüklənənifadəli. qiyafəli. yelli. şişgin. şişirən. çişrən. 

çağaçı. yaxaçı. çalımçı. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. 

doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. köpük. kibirli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. 

göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. 

qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. 
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hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. xodpəsənd. 

quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.  

fossuz  sanığsız. kibirsiz. tovsuz. çağasız. yaxasız. çalımsız. 

qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz. göyülsüz. 

könülsüz. alçaq könül. 

funtalıq fundalıq. kiçik çalılıq. artış.  

furtına  fırtına. talatub. topurcaq. topcaq. - qar furtunası, fırtınası: 

boran. tupu. topu.  

fürqan fürğan. burxan. büt. sənəm. - furhan evi  büt 

evi. bütxanə.  

ha !  aha !. ahan !. doğru !. gərçək !.  

ha  - ha birə: bir düzəy. dalbadal. durmadan. sürətli. titizcə. 

dinlənmədən.  

ha  1. ya. yaxud. - ha biri ha o biri: ya bu ya o: yaxd bu yaxd 

o: bu o: ya filan ya behman. 1. qa. sorqu simgəsi.  

hacı leylək  çillə. çillayaq.  

hacı  - dəvəsi hacı: hacıya dəğər, münasib qılığı olmayan.  

haci  açamorxun. apam. əçə. əpə.  
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hacırat  göçmən. mahacir.  

- hacırat çıxmaq: göç edmək.  

- hacırat gedmək: göç edmək.  

haça  aça. 1.qaça. faça. açığlıq. gədik. 1.haçatlıq. maşa. 

1.həçəl. çatallı. çatal.  

- əğri vurulmuş haça, dəsdək: əliböğründə.  

- haça vurma: haçalama. göğüsləmə. 

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- tikişləri sökmədə işlənən, haça biçimli, haça qovşağı (iki 

qolunun arası) iti arac: açqa. aşqa. 

haça { (1 < aç. aça. açıq açmaq (aça: çatal. 1 < qaç. kaç. 

qaçamaq: bölmək)}. 1. azrı. ayrı. - haça ağac: azrı ağac: 

ayrısı, ayrıntısı olan ağac. - qorxmuş quş, qır il azrı ağac üzə 

qonmaz. 1. qıyşıq. burma. çatal. çatallı. haçallı.  

haçaq  haçağ. haçanğ. haçan. qaçan. (< çağ < çanğ). ani. açanğ. 

havax. nə zaman.  

haçalama  1.döşləmə. nərsənin dayanmasın, durmasın sağlama, 

bərkitmə üçün sağdıc, yardıc, ayaq, dəstək, haça, 

təqviyə vurma: göğüsləmə. 1.haça vurma: göğüsləmə. 
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haçalamaq  hasalamaq ( metatez > saxalamaq). yιrtmaq.  

haçalamaq  haşalamaq. haçlamaq. haşlamaq. qaşlamaq. açlamaq. 

açmaq. faşlamaq. ifşa edmək.  

haçalı  qıyşıq. burma. çatal. çatallı. haça. haçallı.  

haçalılıq  həçəllilik. çatalıq. çatallılıq.  

haçan  haçanğ. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). qaçan. kaçan. 

qayçan. kaçda. neçədə. havax. nə zaman.  

- kaçda yatısın.  

- ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı.  

haçan  qaçan < çən: müçür. ölçü. həds: nə vaxda can. nə 

ölçüdə (? metatez qaç < > çağ ? < çağ). - haçandi: < ha + çan. 

ha + çağ. qa + çağ.  

haçanq  haçanğ. haçan. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). havax. nə 

zaman.  

haçansa  qaçansa. kimi çağ. kimi vaxt. gah. gahdan. bə'zən.  

haçar  1. açar. açqıç. açıcı. açqı. dil. anahtar. - haçar gözü: 

deşi. dişi. 1. ışıq. ışıma. açaq. çara.  

- haçar fəransə: ingilis haçarı: qısqacların çox yayqın 

çeşitləridən biri. qardan. qayırdan. qayıran.  

- olacağa nə çara, işlər qalıb haçara.  
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haçarçı  açarçı. açqıçı. 

haçarlamaq  açar salmaq. açqılamaq. 

haçatlıq  haça. maşa.  

haçavarı  < açravi. çapraz. çarpaz. çatras. haçvarı.  

haçlamaq  haşlamaq. haçalamaq. haşalamaq. qaşlamaq. açlamaq. 

açmaq. faşlamaq. ifşa edmək.  

hah  oldu. iştə. tamam.  

hahay tuvay  bağırma. çığırtı. ürkü.  

hahay  çığırtı. bağırma.  

- hahay edmək: bağırmaq.  

- hahaydan almaq: bağırmaq. hayqırmaq.  

hahayçı  qaqayçı. yayqaracı.  

hahaylamaq  qaqaylamaq. acı bağırmaq. köməyə çağırmaq.  

haq  1. həqq. çat. yat. yad. yet. - sizin mənə gücənməyə həqqiz 

yoxdur. - yada daşı: haq daşı. 1. taa. tam. çağ. lap. - mıxı 

haq ortasına vur. - haq cavabın verdi.  

haqlamaq  < yaqlamaq. 1. yaxınlaşmaq. çatmaq. anğdamaq. 1. 

avlamaq. izləmək. sonlamaq. 1. ayağlamaq. axdarmaq. 1. ( h 

< > s). saqlamaq. 1. çaqlamaq. çəkləmək. paylamaq.  
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haqlamaq  qaqlamaq.qadaqlamaq. qaqatlamaq. yaxlamaq.biçiminə 

qoymaq. işi yerinə qoymaq.  

haqsız  çatsız. yetsiz. yatsız. yadsız. - öz yurdumda çatsız qaldım.  

hal  1. əl. al. hal. kubat. quvvət. 1. görüm. qoyqa. qalıt. 

durum. - orta hal: orta görüm. - allı qallı mallı: boyalı drumlu 

bəyli. 1. tutam. tür. cür. durum. - xəstəlik tutamı: naxoşluq 

halı. - tutamı yaman. - tutamı əldə tutmaq gərək. - tutamı 

pozuq. - iyi tutamlı kişi: halı yaxcı. - tutamı qolay: dinc hallı. 

rahat.  

halahosta  1. qarmaqarışıq. düzənsiz. 1. qaba saba. pasaqlı. 

qılıqsız.  

halahostavluq  müsibət. bəla. qəza.  

halaqa  həlqə. kürən. kuran. quran. çərik həlqəsi.  

halamaq  qalamaq. istəmək. isləmək. allah qalasa: allah qoysa 

istəsə.  

halay  yallı. - halay çəkmək: yallı gedmək.  

halayçı  vəlvələçi. ürkü çıxaran.  

halaylı  - dışı qalaylı, içi halaylı: dışı bəzək, içi təzək.  

halaza  qalaca. biçində, yerə tökülən tuxumlardan, ertəsi yetişən 

əkin.  
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halı  iplik.  

halqa  bax > həlqə.  

hallac  çapçı. sürücü. yağmaçı. axınçı.  

halsız  cansız. sal. uyuşuq.  

halta halta  qalta qalta. çin çin. yığrık yığrık. əpləm əpləm. buruşuk 

buruş.  

halu  sapaq. susaq.  

halva  çalva. çalba. yağ, un, doşabla çalınan, düzələn dadlı 

çeşiti. - çalba basmaq: halva çalmaq.  

- çalba qonaqlığı: çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.  

- çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində bilmək: acı iti, 

qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq.  

- qar çalvası: qar halvası: 1.pəkməz (doşab) qarıştırılmış qar. 

qarlıq.1. bayağı, qolay nərsə.  

- bərk halva çeşiti: mallaboğan.  

- qara halva: qara çalva: (bayağı) un çalvası.  

- qarma halva: şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva.  

halva  halva çeşitlərindən.  

- qurqut: qorqut. halva ki yağ ilə undan yapılır, sucuqsuz 

(şəkərsiz) olub, dişsiz yaşlılara, cocuqlara yedirilir:- 
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qorqutdan yanan, yoğurdu püflər).  

- qamış halvası: bal ağdasından yapılan çeşiti.  

- qar halvası: qarla doşab yeməyi.  

halvaçı  çalvaçə. çalbaçı. çalba çalan, satan.  

- zırnaçıyla, halvaçı yığnağı: boş kovara, boş həvərə 

kimsələr toplamı.  

halvaqabağı  çalbaqabağı. qabağ çeşiti.  

ham  hap. cocuq dilində utma səsi, işi.  

ham  tam. tüqüzütqir. tamam. barna.  

hamaxlaşmaq  curlanmaq.  

hamam  qaplıca. örtülü qaynarca. sıcaq. basılı ılıca. (üstü açıq 

hamama ılıca. qaynarca deyilir). - yarın sıcağa getmişdim.  

- hamamın bərk sıcaq olmayan yeri: soğuqluq. - 

soyuqluqda yuvundum.  

hamamböcəyi  qarafatma. 

hamamçı  ılsucu. salqaç. ilıca. ilca.  

hamar  1. sıvat. bərabər. əş hündürlükdə olan. 1. tikiz. tikis. 

təkiz. düz. dəng. doğru. müstəqim. bərəbər. müsavi. 

topdoğru. tosdoğru. tübdüz. təbtəkiz. yayla. tüzgün. düz. 

müsəttəh.  
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hamar  düz. budaqsız < boğaqsız. yaylım. düzəngah. düz yer. 

düzək. düzcə yer. düzək. düzcə yer. bir sayaq. təkiz. 

düz. təknəsəq. yəknəsəq. yeksan. - hamar, düz yer, yol, 

nərsə: atar tutarsız. düzayaq.  

- düz, hamar yol: yengə mingəsiz yol. yengəl mingəlsiz yol. 

əngəbəsiz yol. 

hamarlamaq  düzəltmək. yastamaq.  

hamarlanış  daraxlanış. tarazlanış. diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə.  

hamarlanmaq  daraxlanmaq. düzülmək. dizilmək. tarazlanmaq.  

hamaş  avac. ortaq.  

hambar  qambar. yambar. yanbar. ambar > ənbar.  

hamı  qamu. < qamı. 1. barı. varı. barlık. varlık. yurtçuluq. yalpı. 

ortaq. imumiyyət. tamam millət. 1. ( > həmə < qamu). 

barca. həp. imum. barı. varı. həmə. qamu. cümlə. qamı. 

tüqəli. tükəli. tükəlüli. tokı. bütünü. büsbütünü. qamuq. 

qamur. asru. əsrü. bütün. həp. ammə. turqan. küll. 1. 

bütün. dükəli. tükəli. - qamu aləm.  

- hamı millət: el qamu: el hamı: el hamısı. kişi barca. 
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hamı  tamı. qamu. qapu. tamu. bütün. hərkəs. dos düşman. 

- hamısı birdən, bir yerdə: götürü. qapal. qabal. qapala. 

qabala.topdan. qallanqop. ümdə. 

hamıçı  bütünçü. bütünü, tamı istəyən.  

hamılanmaq  hamılaşmaq. qamılaşmaq. qamılanmaq. milliləşmək. 

millilənmək.  

hamılaşma  qamılaşma. qamulaşma. qarmılaşma. barınaşma. 

gənəlləşmə. imumiləşmə. intişar. neşr olma.  

hamılaşmaq  hamulaşmaq. hamılmaq. tamulmaq. tamulaşmaq. 

tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qamılanmaq. 

qapulmaq. qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. 

milliləşmək. millilənmək. milli olmaq.  

hamılaştırma  qamılaştırma. milliləşdirmə.  

hamılaştırmaq  hamulaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  
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hamılatmaq  hamulatmaq. hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  

hamılıq  qamılıq. milli.  

hamılmaq  hamulaşmaq. hamılaşmaq. tamulmaq. tamulaşmaq. 

tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

hamıoy  qamıoy. əfkari imumi.  

hamısı  < qamısı. 1. büsbütün. başbütün. başgötər. bütüniylə. 

bütün bütün. bütünüylə. tümüylə. tamamiylə. tomarı. 

tumarı. tamamı. tamı. tümü. bütünü. hamısı. 1. təbişi. 

turqanı birlə. qamusu. həmməsi. həpsi. cümlətən. 

bilimum. tükəl. tümü. bütnü. bütünü. tamamı. cümlətən.  

hamısı  hammısı. həpsi. altlı üstlü. atlıüslü. ümdə. bütün. həp. 

tamamı. bilcümlə. toplayaraq. topdan. qallanqop. 

qaparma. cümlətən. cəmən. cəm edərək. götürü. dibdən. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

tamam. hərkəs. tümcə. cümlə. tümcəsi. cümləsi. tamamı. 

- gərəği kimi, nərdəysə hamısı: iyicənə. iyicə. çoxca. gənə 

bol. kovalı. olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı iyicə anladı, 

anlamadı, heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

hamısıl  qamısıl. imumi.  

hamıtay  qamıtay. qonqalav. qonqalağ. böyük ulus yığnağı, 

məclisi.  

hammı  hərkəs. el gün. - hammının gəlib getdiyi yer yolgeçən. 

ayağ altı yer. 

hammılığca  sürü səbət. hamı birlikdə.  

hammımız  - hammımız bir kökün barı, bir qolun dalıyıq.  

hammısı  - evliklə. anası ilə danası ilə.  

hammısı  hamısı. həpsi. 1.bütünləyin. barı. külli. bütün. tamamı. 

imumən. toplayaraq. topdan. qallanqop. qaparma. 

cümlətən. cəmən. cəm edərək. 1.bütünü. qala qala. 

qalsa qalsa. çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. 

olub olacağı. həddəksər. 1. tammısı. tamısı. tamusu. 

büsbütün. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. 

bitlin. bitləyin. bitmin. bodun. yapılın. yaplın. yapalın. 

yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. 
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qapalın. qapmın. topdan. kamilən. tamamən. təkmilən. 1. 

topu. - bir yerdə, evdə yaşamaq üçün gərəkli nərsələrin 

topu, hammısı: qalartı. qoşu.  

hammıtan  - kişi hammıdan irəli özün düşünür: qardaşdan qarın yaxın.  

hamsını  qaldırmay. qoymadan. birini belə bıraqmadan. dibdən. 

götürməy.  

hamulaşmaq  hamılmaq. hamılaşmaq. tamulmaq. tamulaşmaq. 

tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

hamulaştırmaq  hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  

hamulatmaq  hamılatmaq. hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  
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hamut  qamut. quşun boyun həlqəsi.  

hamut  qaput >. qapıt. palan. qaplan (qaplayan).  

hamvar  topdoğru. tosdoğru. tübdüz. təbtəkiz. yayla. hamar.  

hançı  hansı. qayu. qansı. - hançı birin: hançısın. qayu. qayu bir. 

qanqısı. - hançısın: qayu. qayu bir. qanqısı. hançı birin.  

hançı  haysı. qaysı. kaçıncı. neçənci. - kaçıncı sırada olur. 

- hərhançı: hərhanki: qaçan. - qaçansa gələcəyəm. - 

bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun. 

hançı  kay. qay.  

hançısı  hançı. hançısı. hankısı. hankı. qanqı. qanqısı. hankı biri.  

handa handa. 1. bax > xanda. ( < ər: hər + yerdə). 1. qanda. hanı. 

qanı.  

hanı  handa. qanda. nərədə. nə oldu. harda qaldı. - hanı 

birtirəcəyim dedin. - hanı o gördüyüm günlər. - hankı başa 

qulluq edir: nə düşünür, belə biş işlir. 

hanı  qanı. handa. qanda.  

hanqar  sundurma. qaşpaq. çardaq.  

hanqi  hanki. hankı biri. hançısı. 

- hankı başa qulluq edir, bəlli deyil: nə düşünür, bilinməz.  

- hankı yalavaca qulluq edəcəyin şaşırmaq: kimi dinlədiyin, 
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kimə uyacağın bilməmək.  

- hankı yel atdı: nə əcəb buralarda.  

hanqı  hankı. hankısı. hançı. hançısı.qanqı. qanqısı.  

- hərhanki: hadağı. - hərhanki iş, söz, yer: hadağı iş, söz, 

yer. 

- hərhanki: hərhançı: qaçan. - qaçansa gələcəyəm. - 

bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun. 

hanqı  hankı. hansı. qay. qayan. qaysı. qanğı. qaydaki. nərdəki. 

- hanqsı: qaysı.  

hanqi hanki. hayu. qayu. qanu.  

hanqıbiri  hankı biri. hançısı.  

hanqısı  hankısı. hankı. hançı. hançısı.qanqı. qanqısı.  

hanqqı  hansı. kay. kaysı. kandaq. nəndəy.  

hanqsat  < anğ. anğsat: enli. açıq. yüngül. yengəl. geniş. rahat. asat.  

hansı  caysı. haysı.  

hansı 1. hançı. hankı. qayu. qansı. qay. qayan. qaysı. qanğı. 

qaydaki. nərdəki. 1. hanı. qanu. xayu. qayu. 1. kay. 

kaysı. kandaq. hanqqı. nəndəy. 1. kanday. kansay. kansι.  

hant  - handanı, qandadan seçmək: nərsələr anlamaq.  

- hant hant ötmək: nərsəni aşırı istəklə istəmək.  
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hanta  handa. hanı. qanda. nərədə. nə oldu. harda qaldı. - hanı 

birtirəcəyim dedin. - hanı o gördüyüm günlər.  

hantal  < qantal. qapdal. biçimsiz. ağır. basıq. qaba. iri gövdəli.  

hantal  qapdal. 1. qapdal. qaba. kötük. gödük. iri. qocaman. 

yapalaq. 1.yabba. iş qılığı yavaş olan. ağır edişli, 

hərəkətli. təmbəl. 

hantallaşmaq  qapdallaşmaq. 1. qapdalaşmaq. qabalaşmaq. iriləşmək. 

qocamanlaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. 1. 

təmbəlləşmək.  

hantallıq  qapdallıq. 1. qapdalıq. təmbəllik yabbalıq. 1. şişmanlıq. 

kombalıq.  

hantıysa  handıysa. nərdəysə. həmən.  

hap  ham. cocuq dilində utma səsi, işi.  

- hap diyə: tax diyə. anidən. 

hap  itlərin havlama səsi.  

- nə hapqa nə çapqa yaramaqan: havlamayada 

saldırmayada yarmayan.  

hapa sapa  qarmaqarışıq.  

- hapa sapa edmək: qarışdırmaq. qarmaqarışıq edmək.  
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hapa  axır. axal. çörçöp. çürük. zibil. aşqal. dışatım. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

qalıntı. atıverindi. 

hapaz  havaz. qapaz. gəpəz. 1.avuc. ovuc. 1. duzağ. türmə. 

dusdax.  

hapazlamaq  havazlamaq. qapazlamaq. gəpəzləmək. avuclamaq. 

ovuclamaq.  

hapazlıq  (tutulub, saxlanma sürəsi, dövrəsi). qapazlıq. gəpəzlik. 

həpislik. duzağlıq. türməlik. dusdaxlığ.  

hapır zapır  ( < av: şişik). avır zavır. avıtt zavıt. abur çubur. qabarıq 

gobud qıvır zıvır sözlər demək. gərəksiz nərsələr. 

anlamsız sözlər.  

hapır  - hapır zapır: avur zavur. boş söz. quru gurultu. 

hapırmaq  hopurmaq. höpürmək. aşırmaq. gurultulu iştahla yemək. 

içəri ötürmək.  

hapis  olduqca pis. çox pis. - dedokcən eləmə, hapisin yapdı.  

haplamaq  havlamaq.  

hapsırma  asqırık.  

hapşı  hapşu. həpiçi. asqırıq, aksırıq səsi.  

hapşırıq  asqırıq. aksırıq < ağsırıq.  
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hapşırmaq  çüçgürmək. aqsırmaq.  

hapşıtrmaq  çüçgürtmək. aqsırtmaq.  

hapşu  hapşı. həpiçi. asqırıq, aksırıq səsi.  

hapursapur  aburçubur. 1. qıvırzıvır. 1. saçmasapan. abuqsapuq. 

həzəyan.  

har  bağsız. bədsiz. utanmaz.  

hara  ( h < > n ) hara < > nərə. { haralı < > nərəli. - haraya < > 

nərəyə. - hardan < > nərdən}.  

hara  qanda. nərəyə. - qanda belə. - siz qanda, mən qanda. 

haralı  - kişi haralıdır, qazanan, sərpəyən yerli. (sərpəmək: 

xərcləmək.).  

harasat  tufan.  

harası  qalayı. nərəsi.  

harata harada. nərədə. qalayda. qaralqda.  

haray  kömək. harvul. qarvul ardıca duran. haraya qalan.  

haraya  nərəyə. qalayqa. qarlaqqa.  

harcamaq  coymaq. yoxmaq. yox edmək. itirmək. öldürmək.  

harın  < armaq. 1. arqın. yorqun. zəif. 1. zəbun. 1. xuysuz. 1. 

həşəri həyvan. - harın at: öqüş yılxı.  
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harınlamaq  < armaq. yorulmaq. xuysuzluq edmək. doğru yoldan 

çaşmaq.  

harlamaq  dağqamaq. qarlamaq. gurlamaq. gürləmək. gücləmək. 

itinmək.  

harlaşmaq  qudurmaq. azmaq. - azmış köpək.  

harlatmaq  qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. 

qudurtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. qıdıqlatmaq. 

qıtqıtmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. işgillətmək. 

tədirgitmək. birələtmək. fişəhlətmək. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək. 

harlıq  ərlək. paralel.  

harmaq  yorulmaq.  

harranquran  harranguran. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. 

qarbur. qarbura. allaq bullaq.  

harta  harda. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü 

var.  

- harda qaldı: nərədə. nə oldu. hanı. handa. qanda. - hanı 

birtirəcəyim dedin. - hanı o gördüyüm günlər.  

- hər harda: hər nərədə. qanda.- qanda olsan gələrəm.  
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harta harda. bax > xanda. ( < ər: hər + yerdə). 1. kayda. qayda. 

qa yerdə. 1. qayuda. handa. qanda. qayda.  

hartan  hardan. qandan. nərədən.  

hartan hardan. 1. qaydan. qandan. 1. nərədən. qarlaqdan.  

hartavı  kavtağı. keçədən, yuvarlıq qoşunluq başlığı.  

harvul  qarvul ardıca duran. haraya qalan. haray. kömək.  

hasa  hər nəyin yumşağı, yufası.  

hasaq  tənzif.  

hasalamaq  haçalamaq. yιrtmaq.  

hasat  asan. ( < anğ. anğsat). 1. enli. açıq. yüngül. yengəl. 

geniş. rahat. anlamağa əl verişli (qolay). anılan. anıla 

bilən. anğşır. ərnək. - hasatlıq: ərnəklük. 1. onay. onqay. 

əyri üyrüsü olmayan, düz, əl verişli nərsə. qolay. rahat.  

hasat  qıyınsız. yengil. yüngül. zəhmətsiz. qolay. 

hasatlamaq  qolaylamaq.  

hasatlıq  səhllik. qolaylıq. yovsar. qolaylıq. səhulət. - bu işdə 

qolaylıq yox.  

hastur  (ordu sözü). düz dur.  

haşalamaq  haçalamaq. haçlamaq. haşlamaq. qaşlamaq. açlamaq. 

açmaq. faşlamaq. ifşa edmək.  
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haşarı  aşağı. alçaq. əsgik. yaramaz.  

haşarı  həşəri. daşarı. iti. tiz. hiz. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. 

çalıq. dəli dolu. dəli dülü. alqın. 

haşarılıq  sərtlik. əsgik. yaramaz.  

haşarlanmaq  < > həşərlənmək. boynamaq. yoldan çıxmaq. boyuna 

qalxmaq. həşərlənmək. diklənmək. aşırılanmaq. aşıralıq. 

xuysuzluq.  

haşiyə  aşıl. yanaq. çıxma. nərsənin işləndiyi çəkdən, çevrədən 

yana, dışa aşan bölümü.  

- açıqlama, haşiyə yazmaq: aşıllamaq. açıllamaq. 

haşiyəli  aşılı. yanaqlı. çıxmalı. 

haşqurduq  zayıf. xəsdə heyvan.  

haşlamaq  haçlamaq. haçalamaq. haşalamaq. qaşlamaq. açlamaq. 

açmaq. faşlamaq. ifşa edmək.  

hataqı  hadağı. hərhanki. - hadağı iş, söz, yer: hərhanki iş, söz, 

yer.  

hati  hadi. 1. durmayın!. iti!. yeyin!. çabuq!. tez!. deyindi!. de 

indi!. 1. peki!. yaxcı!. tamam!. olsun!. öylə olsun!.  

- haydi!: yallah!. hayla!. xoşca!. yaxca!.  

- haydı canım səndə: yaxcıda səndə. 
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- haydi oradan!: öylə olmaz!. saxın!. çəkil ged!. çəkdir! > 

sikdir!.  

hatısənə  hadısənə. haydisana. yallah. tez oldi.  

hav  əvət. hava. ava. hə. bə‟li. belədi.  

hav  hov. kov. parça, nərsənin üzərində olan incə, yumşaq 

tük, saçaq, sapaq. - hovdan düşmüş: hovu tökülmüş: 

əprimiş. yapramış. yapranmış. əsgimiş.  

hava   

hava  1. < kova. boş. hava işlər, sözlər. 1. < hapa (havalanmaq: 

kopalanmaq ≠ kovalanmaq. 1. < yava. 1. qalıq. 1. asıntı. 

tə'liq. tə'xir. - iş asıntıda qaldı:sonraya qoyundu. - oyun, 

təpsi, rəqs havası: quşma. qoşma. qoşuq. quş kimi atılıb 

düşmə. 1. qalağ. - gəlin qalağ: gəlin havası: bərk durğun, 

rakit hava. 1. çalav. çalğı. çalqı. saz. axunq ( > ahəng). 1. 

hav. ava. havva. hə. bə‟li. belədi. 1.axım. 1.dartıv. müzik. 

- oyun havası: təpsəv dartıv. müziği.  

- kötü hava: qırşı. qırğov.  

- arış hava: gözəl hava.  

- hava urdurmaq: havalandırmaq.  

- havaqa çıxmaq: açıq havaya çıxmaq.  
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- tav hava: dağ havası. 

- soyuq hava: soyuqlar. - soyuqlar gəldi.  

- oyun havası: qoşu.  

 - badi hava: müft. yuf. məccan. - yufa gedmək. - yufa almaq. 

- yufdan qazanmaq. - yufuna vermək.  

 - ortaq, mö'tədil havalı yer: aran. 

- don havasıdır: havalar don gedir hava dona çəkir.  

hava  1.həng. hing. ahəng. 1.həvəs. düşləm. 1. yava. həvərə. 

hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. 

axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

bihudə. faydasız.  

- sudan havadan danışmaq: gəvəzələmək. çənə çalmaq.  

- yüngül hava.  

- çoban türküsü, havası: qayabaşı.  

- gözü havada, günü bacada: bəylik, dinclik yaşam sürən. 

- havanın gözü yaşlı: nərdə isə yağmır yağacaq. 

- sərt yel, hava: ısırıcı. ısırcı. - ısırcı yel: yandıran yel. sazaq.  

- ərarvad qavqası, yaz havası.  
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- gəlin havası: yüngül dəniz havası. 

- göyə, havıya atmaq: göyçürmək. 

- ağzı havada: şaşqın.  

- abühava: yörəngə.  

- havanın axımı: əsmək. 

- "hay hay" hingildədilər.  

- boşuna, havıya vermək: araya vermək.  

- başı yelli, havalı: şişgin. 

- boğnaq hava: çökük.  

- hava dəliyi: tünlük. 

- hava çevrintisi: girdbad. sarsar. 

- ışıq, hava almayan(yer): boğunuq. boğuq. 

- qıvraq, qırlı oyun havası: göbək havası.  

- qapalı hava, göy: qaragülməz.  

- tökmə işlərinin içində qalan kiçik hava boşluğu: qarınca.  

havaçı  yavaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. boşdançı. 

boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. 

savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< 

kov: kav: boş. puç). torbaçı. müfdəçi. müfdəxor.  
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havaçılıq  yavaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. 

bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: 

töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. 

çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq 

> heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). kovbaçılıq > heybəçilik 

(< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

havada  işsiz. boşda. açıqda.  

havadan  havayi. açıqdan. boşdan. boşuna. müfdə.  

havadar  havalı. yeliz ( yel - iz).  

havax  qaçan. haçan. haçağ. haçanğ. (< çağ < çanğ). nə 

zaman.  

havalama  ürüvmə.  

havalamaq  kürəkləmək. küləkləmək. körükləmək. yelləmək.  

havalandırmaq  - qapalı yerləri havalandırmaq üçün qoyulan yelçək, yel 

çəkən, somuran: fırıldaq. xəfəkeş. 

havalanmaq  1. taslamaq. şişinmək. yekəxanalanmaq. bulutlarda 

gəzmək. - igitlik taslıyan. 1. uçuşmaq. yönəlmək. - quşlar 

göydə yönəlirlər.  

havalanmaq  kavalanmaq. qopalanmaq. şişinmək. iltihablanmaq.  
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havalanmaq  oyalanmaq. ovalanmaq. hovalanmaq. avalanmaq. məşqul 

olmaq. əğlənmək. əklənmək.  

havalı  1.nərsənin dəlisi, vurqunu, vırqını. otucu. otcu. - solçuluq 

havalısı. - qadın otcusu. - kitab havalısı. - yalan, doğru, 

yemək içmək, para, düzən havalısı: dəlisi. 1. öğütçü. oğutcu. 

oxucu. otucu. otcu. carçı. mübəlliğ. - bu oturuşda, hammı, 

başqa başqa bölümün, düşüncənin, işin havalısı olmaq 

qoşuyla (şərtiylə), savcısı kimi danışırdı. 1. savlı. iddəali. 

mudafi. 1. şişgin. dartqın. 1. tərəfli: yönlü. yanlı. düzəli. 1. 

yanlı. tərəfçi. tərəfli. tərəfdar. 1. hava huvaslı. təlimsi. 

dəlicə. dəlimsək. dəlifişək. dəlişman. oturmamış. hobba. 

1.alıq. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. içi boş. alaqarış. 

alqarış (> alayiş). yalançı süs. göstəriş. 

- hava huvaslı: havalı. dəlicə. təlimsi. dəlimsək. dəlifişək. 

dəlişman. oturmamış. hobba.  

havalı 1. havadar. yeliz ( yel - iz) yeləc. yələc. yel alan. 1. 

qalğay. havlayan it.  

havalıq  dəlilik. vurqunluq. vırqınlıq. otuculuq. otculuq. 

havan  < kovang < kov. həvəh. - havəng (fars): həvəh < 1. < 

kovang. 1. oğaq: oğan. ovanğ.  
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havan  həvəh. həvəng. havəng < kavan. kovan. içində çeşitli 

nərsələr dövülərək əzilən çuxur qab. - həvəh döğücünün, 

hıx (hınğ) diyəcisi: baltaçının hıx diyəcisi. baltaçıyla, həvəh 

döğənlə, yardaqçı kimi görüşür, səsləşən. 

- həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- həvəhdə su döğmək: boşuna uğraşmaq.  

havasına  havayı. yoxyerə. boşuna. boşunaq. boşquna.  

havatan  havadan. yavadan. havayi. pulsuz parasız. açıqdan. 

çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. 

boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > 

heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. torbadan. 

axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani.  

havayı  1. aylaq. avanaq. boş gəzən. işsiz. avara. 1. kövəz. 

kofas. boş. sapaq. - havayi danışmaq: əbəs söyləmək. 

yabana söyləmək. 1. boş. müfdə. quraq. quru. qaqaybaş. 

sayaqıl. hoppa. yelbaş. hoppa. yelli. hoppa. alıq. axmaq. 

1. boşanıq. boş. puç. səfeh. qəfil. 1. qalaq. boşun. avara. 

- boşuna, havayı gedmək: top yoluna gedmək. topa gedmək. 

hədər olmaq.  
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havayi  1. kərtəyi. qozmıt. köksüz. müfdə. yana. yelə. havadan. 

açıqdan. boşdan. boşuna. kavalı. boş. dərəksiz. 

1.havasına. yoxyerə. boşuna. boşunaq. boşquna. -. 

1.göyümsü. göyümtüd. 1. uçarı. hopba. nəfsani. 1. 

qaraquşca. qaraquşi. qanun, qural, düşüncə, məntiq 

ölçülərinə dayanmayan. dayanaqsız. - yarqıcda 

(məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş 

kimsə: kefinə, xoşuna gələni yapan. 1. yavadan. havadan. 

pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. 

qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. 

boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. 

bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani. 1. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. hovarda. hovarat. 

- havayı danışmaq: yaqırdı laqırdı. ləb ləb.  

havayilik  uçarılıq.hopbalıq. nəfsanilik. 

havayılıq  baş yeli. başı boşluq.  

havaz  hapaz. qapaz. gəpəz. 1.avuc. ovuc. 1. duzağ. türmə. 

dusdax.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4630 

havazlamaq  hapazlamaq. qapazlamaq. gəpəzləmək. avuclamaq. 

ovuclamaq.  

havəng (fars)  həvəh. həvəng. havan < kavan. kovan. içində çeşitli 

nərsələr dövülərək əzilən çuxur qab. - həvəh döğücünün, 

hıx (hınğ) diyəcisi: baltaçının hıx diyəcisi. baltaçıyla, həvəh 

döğənlə, yardaqçı kimi görüşür, səsləşən. 

- həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- həvəhdə su döğmək: boşuna uğraşmaq.  

havəng (fars)  həvəng. avəng (fars) < avanaq. avlanmış. tutulmuş. asılı. 

asıq. asıqı.  

havırlı  iti. çaprap.  

havıya  - boşa, puça, havıya, heçə vermək. kəpəklətmək. 

kəpəkləmək. savırmaq. sərpələmək. 

havlamaq  ürmək. hürmək.  

havlanmaq  tavlanmaq. tikilmək. tüklənmək. qabarmaq.  

havlat  havlaz. hovlaz. hovlat. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. 
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fıstıq. ərincək. əringən. damarsız. yararsız. uğursuz. işsiz 

gücsüz.  

havlatmaq  < havalatmaq. gəritmək. qarıldatmaq. hürdürmək. 

bavıllatmaq. səsin çıxarmaq.  

havlayan  - havlayan it: qalğay.  

havlaz  havlat. hovlaz. hovlat. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. yararsız. uğursuz. işsiz 

gücsüz.  

havlə  sərsəri. avara. çapqın.  

- havlə aylanmaq: avara dolaşmaq. çapqınlıq edmək.  

havlı  aymança. üstü açıq otaq. tövlə. duvar. çit. barmaqlıq. 

ayman. gərmi. aylav.  

havlıqmac  tələsik.  

havlıqmaq  hövl etmək. əcələ edmək. qιssaqlı yağdaya düşmək.  

havlu  yavluq.  

havlιqmazlιq  səbirsizlik. qιsğanmazlıq.  
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havra  hərəngə. həvərə. hevərə. çox hayküylü danışıq. hər 

ağızdan bir səs çıxma.  

havruz  kavruz. qarurə. otraq. oda içində oturulan qab.  

havut  1. qavut. dəvəyə vurulan kiçik palan. 1. samar. səmər. 

palan. cığaz. hicaz.  

havuz  1. < kov. kovuz oyuq. 1. < oğız. ağız: dəlik. axar. suyun 

dənizə tökülən yeri: oyuq. ovuz. hovuz.  

havvə  əvət. bə’li. hay hay.  

hay qüy hay küy. hayğırış. qıqırış. qıylaş. hay küyəş. urı qığı.  

hay qüyəş hay küyəş. hay küy. hayğırış. qıqırış. qıylaş.  

hay  1.güc. - cəvanlıqdan qocalığa hay saxla, varlılıqdan 

yoxsulluğa pay saxla. 1. küy. səs. - hay küy: qışqırıq.dadi 

fəryad. carı cəncal.  

- hay hay: əvət. bə’li. havvə.  

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

- hay günün görməyən, vay gününə inanmaz, vay günün 

görməyən, hay gününə inanmaz.  

- hay gününü günləyən, vay gününü izləməz: özün iyi 

düşünən, pislikləri geridə qoyur (bıraxır).  

- hay hayı geçmiş, vay vayı qalmış.  
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- hayla gələn, huyla gedər. bu qurum öylə gəlib, böylə 

gedər. 

hay  xorra. hurra. - köpəyin qızları xorra çəkirdilər. - hay küylü: 

qalaylı. süslü bəzəkli.  

 - hay gurultu: yayqara. bağırtı. şamata. 

hayala  bax > ayla.  

hayana  < hanğ + yana. qanq + yana. hançı + yana.  

haybıdırıqçılıq  haybıdırıqçılıq. hayküyçülük. yayqaraçılıq. qaraçılıq 

ələkçilik. şamataçılıq.  

haybıtırıqçı  haybıdırıqçı. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. 

qavqaçı. qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. 

ələkçi. şamataçı. 

hayqı  genik. gənik. gəlcik. gəlisər. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. 

qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. 

qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. 

qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4634 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

- şayiə, dediqodu, yayqı, hayqı, küygü salmaq. yaymaq: 

əslətmək. əstirmək. 

hayqırı  gürültü. urı. qığıkaş. hay küy. qıqı. urı. qığı qaş. qıqı. 

hay küy. qürültü.  

hayqırı hayğırı. ayqırı. bağırmaq.  

hayqırış  1.hay küyəş. hay küy. qıqırış. qıylaş. qıçırıq. çığırtı. 

1.tıqay. nida.  

hayqırışmaq  çağrışmaq. çığrışmaq. bağrışmaq. yayqaraşmaq.  

hayqırmaq  1. bağırmaq. böğürmək. ökrəməək. büqrəmək. 1. 

döğmək. qışqırmaq. 1. qıqramaq. qaqırmaq. - bir içəlim 

hayqralım.  

hayqırmaq  bağırmaq. nə'rə çəkmək.  

hayqırmaq  heygirmək. kükrəmək.  

hayqura  at yarışında binicinin hayqırdığı bir söz.  

hayqüy  hayküy.alaqarqaşa. ələm çanğa. ələm şəngə. 

doladırma. aldatma. boğuntu. qarqaşa. qatqaşa. bağırıb 

çağırma. qalğalaq. 
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hayqüy hayküy. 1. hayqırı. urı. qığı qaş. qıqı. qürültü. çığlıq. 

yayqara. vaveyla. gürültü. urı. qığıkaş. hayqırı. qıqı. 1. 

sürmişi. bağırtı. talqa. dalğa. çalçap. yar qara. yarğu. 

çıqırqu. çığırtı. gurultu. vəlvələ. fəryad. nə'rə. - hay verib 

hay almaq: haylaşmaq. uranlaşmaq. - dağda çərilər urlaşıb, 

birbirinə uğraşdılar.  

hayqüyçü  hayküyçü. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. qavqaçı. 

qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. 

haybıdırıqçı. şamataçı. ələkçi. 

hayqüyçülük  hayküyçülük.haybıdırıqçılıq. yayqaraçılıq. qaraçılıq 

ələkçilik. şamataçılıq.  

hayla  - hayla!. yallah!. haydi!. xoşca!. yaxca!.  

haylaq  - aylaq haylaq: aylaq yaylaq. işsiz gücsüz. avara. qırbal. 

qırban. sərsəri. boş gəzən.  

haylalıq  ayarlıq. aylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq. qarıplıq. 

qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq.  

haylan  yaylan haylan: boş dolanan. avara.  

haylaşmaq  uranlaşmaq. hay verib hay almaq. - dağda çərilər urlaşıb, 

birbirinə uğraşdılar.  
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haylaz  1. andsız. yaramaz. kötü. sədaqətsiz. güvənilməz. 

vəfasız. kişiliksiz. aylanma. darqaşayıd. boş qəzən. 

yamanğa. yaramaz. afacan. qamsıx. yaramaz. afacan. 

qatavuz. söz dinləməz. üsyankar. tikbaş. kəlləşəq. 1. 

boş. qursavay. avara. 1. xaylaz. hayta. hayda. haydut. 

ası. yağı.  

haylaz  1. kavran. kəvşən. qapran. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 1. 

yaramaz. çapqın. çalamıt. gobud. qolçomaq. biçgin. 

bıçqın ( < biçmək). külxanbəyi. tulanbarçı. tünambarçı. 

haylazlaşmaq  ( götü boşalmaq). asnağırmaq. asnağışmaq. işdən 

qaçınmaq. çabadan, qeyrətdən düşmək.  

haylazlıq  işsizlik. hırsızlıq. təmbəllik.  

- haylazlıq edən: aylançaq. çox qəzən.  

haylazlıq  qaranqaşlıq. 1. işsiz gücsüzlük. sərsərilik. yararsızlıq. 

düzənsizlik. 1. cansızlıq. gəvşəklik. edimsizlik. 

edəmsizlik. etimsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. işsizlik. 

bətalət. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. ərincəklik. əringənlik. 
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gəvşəklik. açılıq. üşəngənlik. süzgünlük. kahillik. 

qapdallıq. hantallıq. yabbalıq. yabbalıq. sürdürüm. 

sürədurum. susluq. təmbəllik.  

haylı  - yolçu keçər iz (yol) qoyar, haylı keçər, vay qoyar. 

haymana  başı boş heyvanları haylayub salı verildikləri yer, 

çayırlıq. - haymana camışı: gəvşək, təmbəl kişi.  

haysı  caysı. hansı. hançı. qaysı. kaçıncı. neçənci. - kaçıncı 

sırada olur.  

haysi  hansi. kaysi.  

hayt  hayd!:haydın. hazir!. amadə!.  

hayta  hayda. 1. haydi. yallah. 1. mal qara sürməkdə işlənən 

söz. 1. şaşqınlıq, qızqınlığı bəllədən ünləm, səs. - hayda! 

birdə bu çıxdı. - hayda! gəlməyin azdəyirdi, qalmax istir. - 

hayda! birdə görmək istəmirəm.  

hayta  hayda. haydut. xaylaz. haylaz. ası. yağı.  

hayta hayda. 1.haydi. 1.hayta. haydut. xaylaz. haylaz. ası. yağı. 

- hayda marca haydaqız:: haydi.  

haytalamaq  haydalamaq. haydamaq. 1. "yallah yallah" demək. 1. mal 

qaranı yeriməyə qoşutmaq, yeritməkdə "hayda hayda" 
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deyib səslənmək. 1. yügürmək. cummaq. axınlamaq. axın 

edmək. 1. qovmaq. savmaq. savırmaq. dəf edmək.  

haytalamaq haydalamaq. 1. dürtmək. məhmizləmək. əcələ etdirmək. 

sıxışdırmaq. hızlandırmaq. 1. hay küy ilə cumdurmaq. 

sürüb axına keçirtmək. yağmalatmaq.  

haytamaq  haydamaq. haydalamaq. 1. "yallah yallah" demək. 1. 

dəhləmək. mal qaranı yeriməyə qoşutmağa, ilərləriyə 

sürmək üçün "hayda hayda" "dəh dəh" deyib, səslənmək. 

1. yügürmək. cummaq. axınlamaq. axın edmək. 1. 

qovmaq. savırmaq. savmaq. dəf edmək.  

haytamaq haydamaq. hay küy ilə cummaq. sürüb axın edmək. 

yağmalamaq.  

haytan sandan haydan sandan. çəndən yarım.  

haytanhay haydanhay. badabad. çalılıqilən. həsir hüsür.  

hayti  haydi. 1. bolca. qolayca. rahatca. bol bol. qolay qolay. - 

oğlun qıldığı işi, atası haydi haydi yapar. - kök qırılsa, budaq 

haydı qırılar. 1. çabuqluğu, tələsməyi göstərir. - haydi! gəl 

qurtar. 1. olsa olsa. ən çoxu. ən üstünü. vur tut. çox 

ehtimal ki. - buna haydi haydi bir qıran versinlər. - gönorta 

çıxsan, haydı haydı günbata çatarsın. 1. gəl baxalım. gəl 
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görəlim. vur tutalım. vur sanalım. vur sanıyım. tut tutalım. 

qoyalım. 

- əgər bir ikisin verdi, haydı hammısın verdi, onda 

neyləyəcəksən. - haydi oradan: 1.öylə olmaz. çəkil ged. 

sikdir ged. 1.kimsən ki. sən qalmamışdın.  

- haydisəndə!: yaxcıda səndə. bırax görək səndə.  

- haydisənə! nə durmusan. (yallah).  

- haydindi!: tez olda. tələs. elə indi. dər hal. 

- iki əlli yaşa, haydi yüz yaşa.  

- haydi haydi: haydın haydın. qısa kəs. işi uzatma.  

hayti  haydi. hadi. 1. durmayın!. iti!. yeyin!. çabuq!. tez!. 

deyindi!. de indi!. 1. peki!. yaxcı!. tamam!. olsun!. öylə 

olsun!.  

- haydi!: yallah!. hayla!. xoşca!. yaxca!.  

- haydı canım səndə: yaxcıda səndə. 

- haydi oradan!: öylə olmaz!. saxın!. çəkil ged!. çəkdir! > 

sikdir!.  

hayti haydi. 1.haydi !. mə !. yallah ! getdik ! gəl ! di ! da ! durun 

! tez !. 1. barca. lütfən.  
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haytın  haydın. çoğunluğla, bir yığını, çoçunluğu işlətdirmək, 

davrandırma, istəkləndirmədə işlənir. - haydın uşaqlar, 

gedəlim.  

- haydın!: hayd!: hazir!. amadə!.  

- haydın haydın: qısa kəs. işi uzatma.  

haytisana  haydisana. hadısənə. yallah. tez oldi.  

haytut haydut. ( < haydamaq). dağ oğrusu. yırtıcı oğru. cəbbar. 

ağın. axın. zorba.  

hayva  bayqaq. bayqa. bayqaq. boş. yava. hava. həvərə. 

hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. alğamaz. 

aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. 

çanax. bayqa. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 

hayvaçı  yavaçı. havaçı. aylaqçı. bayqac. bayquc. yalacanğ. 

çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: boş. puç). axırçı. 

torbaçı. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi 

(bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). müfdəçi. müfdəxor.  

hayvaçılıq  yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. bələşçilik. 

bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). hayvaçılıq. 
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bayqaclıq. bayquclıq. bayqaclıq. boşdançılıq. boşnaçılıq. 

boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. 

axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: 

boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

heca  < haça. aça. ( < aç. açmaq). açılmış nərsə.  

hecələmək  { < heca < haça. aça. ( < aç. açmaq) açılmış nərsə}. 

açılamaq. açıqlamaq. biçikləmək. biçik biçik, hər hərf, 

dilim dilim edmək.  

heç heç  hoş hoş. qulaqlı dirilərdən, özən, diqqət istənilməyi 

andıran söz.  

heç  1.çırtda. çırt. çert. boş. siltik. silik. sılıq. anlamsız. 1. yox. 

- heç saydıq: yoqqa sandıq. dəğər verməmək. 

- mən alayaqa çırtda barmaqan edim: mən oraya heç 

gedməmişdim.  

 - heç dəgilsə: barı. barılıq. barılkim. heç olmazsa. - heç 

olmazsa: barı. 

- heç bir şəkildə:çırtdanda. 1.olmayış. yoxluq. fuqdan. - 

yoxdan nə çıxar.  

heç  çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. boş. kof. kov. - əçəni heçə, 

ləpəni dəvə yapmaq: (əçə: böyük) abartmaq. mubaliğə 
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edmək. - heç olmasa: ən azı. azından. əqəllən. 

- heç olmasa: heç dəğilsə: barı. öylə isə. keşki.  

- heç mi heç: dibindən. heç dəğil. əslən. - heç mi heç 

bəğənmədim.  

- heç yoxdan: nədənsizcə. yox yerə. səbəbsiz yerə.  

- heç olmazsa: barı. ən azından.  

- heç heçinə: boşuna. yox yerə. - heç dəğilsə: heç olmasada. 

önəm daşımasada. başqa nırsə bulunmasada. ən az.  

- heç saymaq: heçləmək. heçsəmək. heçəsəmək. yoxsamaq. 

yoxasamaq. yox saymaq. önəmsəməmək. 

- (kitabın, nərsənin) heç üzünə belə baxmamaq: qapağın 

açmamaq. 

- böyük olubda heç bir yararı, faydası olmayan: qaradal. 

barsız ağac. səmərsiz.  

- heç dərdə dəğməyən: qara yapıldaq.  

- heç nərsəsin, heç yanın bıraxmazın sezərək: qarış qarış. 

incədən incəyə. addım addım.  

- heç tanımamaq: adın yadın bilməmək.  

heçbir  - heçbir çağ: kəsinliklə. götrü. götürü. əsla. qətiyyən. kəlla. 

heççaq  heççağ. əbədən. çağmazan.  

heççi  heççilik yanlısı. boşçu. poççu. nehilist. - heççilik yanlısı.  
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heççilik  poççuluq. boşçuluq. yoxçuluq. nehilizm. - heççilik 

yanlısı: poççu. heççi. boşçu. nehilist.  

heçə  - boşa, puça, havıya, heçə vermək. kəpəklətmək. 

kəpəkləmək. savırmaq. sərpələmək.  

heçələştirmək  heçləşdirmək. poçattırmaq. heçə xevirmək.  

heçəlmək  ortalıqda görünməmək. tozlaşmaq. dumanlaşmaq. toz 

olub gedmək. yoxalmaq.  

heçəsəmək  heçsəmək. heçləmək. heç saymaq. yoxsamaq. 

yoxasamaq. yox saymaq. önəmsəməmək.  

heçləmək  heçsəmək. heç saymaq. yoxsamaq. yoxasamaq. yox 

saymaq. önəmsəməmək.  

heçləştirmək  heçələşdirmək. poçattırmaq. heçə çevirmək.  

heçlik  boşluq. yoxluq.  

heçnə  - sinsitmək üçün əlindən gələni edmək, heçnədən vaz 

keçməmək: sav keçməmək: könlündən (xətirdən.). 

keçməmək.  

heçnərsə  - heç nərsəsin, yanın bıraxmazın sezərək: qarış qarış. 

incədən incəyə. addım addım.  

heçnəyi  - heç nəyi ilmayan: təkbaşına. yalnız. ipbılığ.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4644 

heçsəmək  heçəsəmək. heçləmək. heç saymaq. yoxsamaq. 

yoxasamaq. yox saymaq. önəmsəməmək.  

heçtən  heçdən.gərəyi, yararı yoxkən. qarşılığsızca. faydasızca. 

yox yerə. - heçdən bunca para sərpədik, gedərttik.  

hellənmək  yallanmaq. yayılmaq. əğinmək.  

henqamə (fars)  < həngəmə. həngirti. şamata. guruldu. qovğa.  

herə  < oya < > oymaq < > hörmə > hörə ( < ör. örə evin içindən 

keçən dirək). (oyuq oyuq. hörük hörük). (cızmaq. qazmaq. 

bəzəmək. qırağı bəzəkli ləçək).  

herə  qaşlama. duvar kimi nərsələrin təpəsində, üzərində 

qıraqlarındaki düzülmüş qaşlıq, qabarıqlıq. səggi. 

qaldırım. qalatım. qaqatım. - qaldırımdaki bardaq düşüb 

qırıldı. sərən. sərək. sərgən.  

herəq herək. hərək. hərəkə. herəkə. ağac, kötük dallarının dikə 

qalması üçün yerə dikilən dayaq çubuq. - hərək tikmək: 

hərəkə almaq. hərəkə bağlamaq.  

herəqə herəkə. hərək. herək. hərəkə. ağac, kötük dallarının dikə 

qalması üçün yerə dikilən dayaq çubuq. - hərək tikmək: 

hərəkə almaq. hərəkə bağlamaq.  
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heryrətdə qalmaq  şaşqınlamaq. şaşırmaq. çaşmaq. 

yanılmaq.  

hevərə  həvərə. 1. avara. yava. hava. qırbal. qırban. işə yaramaz. 

işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. 

ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. hərəngə. havra. 

çox hayküylü danışıq. hər ağızdan bir səs çıxma. 1. 

yüngül. ağramsız.  

hevərəlik  həvərəlik. yüngüllük. ağramsızlıq.  

hey  çağırma sözü. bə. əbə.  

hey  əbə. mirə. mürə. vərə. bərə. mərə. əyə. yansıma sözlər. 

- hey demədimmi. - hey qardaş.  

hey!  - bə hey!: birə!. ey!. yahu!.  

heybə  artmaq. çuval. torba. torsuq. qabçıq. çanta. torsuq. 

torsuq. totuq. bağ. boğ. boq. buxca. buxça. boxtay. 

boxtuy. büktay. ( < buk. bük). xurcun. arçı. yenqə. yetqək. 

yenqək.  
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heybə  kürəkdə daşınan torba, qab.  

- böyük heybə, torba: qazanqabı.  

- boş gəzənin boş heybəsi: işləməz, dişləməz.  

heybəçi  < kovbaçı (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. bəlləkçi. bələşçi. 

bəlləşçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). sovğaçı. savıraçı. 

yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. 

boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. axırçı. 

yalacanğ. çanaxçı. müfdəçi. müfdəxor.  

heybəçilik  < kovbaçılıq (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. çanaxçılıq. 

axırçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. 

hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik 

(bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. 

boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. 

müfdəçilik. müfdəxorluq.  

heybət  aşa.  

heybət  heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. 

hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. 

gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. əzəmət. şovkət.  

heybətən  heybədən < kovbadan (< kov: kav: boş. puç). (qayğısızca, 

olandan işlətmək, vermək) çuvaldan. xəznədən. yoxadan. 
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yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çabasız. əməksiz. 

zəhmətsiz. torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. havayi. 

yavadan. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. 

çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. 

boşuna. boşunaq. boşquna. bedava. bayqu. sovğa. 

savırı. müfdəsinə. məccani.  

heybətli  üləşür. ülgən. ülkən. iri. böyük. tanqa.  

heyqəl  heykəl (sumer). çatal. gövdə. görüm. yonmadaş. daş 

bəbək. qurçaq. daraba. qabara. müsin. kəsik. heykəl. 

çəlim. əyin. boy. buxun. biçik. bük. burqat. daş üz. yapu. 

çəpək. çapaq. micəssəmə.  

heyqəl  heykəl (sumer).1. köpdə. köprə. kütdə. yapı.yapıt. çalım > 

çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. 

qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. 

ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. 

gavat. kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. 

cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. 

vicud. bədən. tən. tənə. 1.heybət. yapıt. qapıt. bağaq. 

bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. 

çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. 
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dayqın. əzəmət. şovkət. 1.anıt. abidə. - heykəl yapan, 

yasan, yonan, oyan: heykəlçi. 1.bos. boy. burqat. görüm. 

çəkil. - xoş əndam, heykəl, nəma: göstərişli. 1. qorcaq. 

qurcaq. qurçaq. göyçək. büt. bot. sənəm. idol. 1. yontu. 

yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq 

(< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. 

bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. 

andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. micəssəmə. abidə. 

- heykəlin şax, dimdik tutan kimsə: boylu. şəsli. qotduraq. > 

qaddıraq. qədli. qamətli.  

heyqəlçi  heykəlçi. heykəl yapan, yasan, yonan, oyan.  

heyqəlli  heykəlli. 1.heybətli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. 

qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli. 1.gonbul. qoncar. 

cüssəli. boyrat. yaplı. yapılı. gövdəli. gövrəli. bədənli. 
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tənəli. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. dağlı. 

cüssəli. boyrat. iriyarı. qalavatlı. irili. 

heyqəltiraş heykəltiraş. bədizci. rəssam. naxışçı.  

heyqirmək  heygirmək. hayqırmaq. kükrəmək.  

heyranlıq  aşırlıq. asalaq. avsalıq. şaşılıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. 

avarlıq. avaralıq. qarıplıq. qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. 

alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. mütəəccib. tühaf. qərib. əcib.  

heyva  - heyva ağacına oxşar bir ağac gəlinyemişi.  

- heyva tükü: qıllaşmamış açıq boyalı tük. 

- heyva yemək: güc duruma düşmək.  

- kiçik heyvan nini: yuva. evsin. 

- yük heyvanı: yüklük. yabı.  

heyva  bax >avya ( vy < metatez > yv ) ayva. 1. ay kimi dolu, girdə. 

beyalma. tüklü alma. 1. tuç. tuş. beyik alma.  

heyvan  - bir dəniz heyvanı: qaratikan. qaratiqən.  

- dərisindən kürk yapılır yırtıcı heyvan: qaraqulaq. vaşaq.  

- heyvanların taxıları (nalları) düşərək, ayağ altları yara 

olmaq: qaradaban olmaq.  

- saman təpilmiş mal, heyvan dərisi: qara tökü.  

- ağız burnu qara olan heyvan: qaramalaq.  
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- malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, 

kovalmaq, oyulmaq: çürümək. qarıncalanmaq.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 

kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  

- buynuzsuz heyvan: qambaq. qabaq.  

- işə yaramaz köhnə nərsə, yaşlı heyvan: qaçırqa. qaşırqa. 

aşırqa.  

- itmiş, yiyəsiz heyvan: qaçqın.  

- qıssa buynuzlu heyvan: qabaq.  

- ətin, yeni doğmuş heyvanın üzərində olan incə dərisik, 

sar, zar: kövnək. kovnaq. kağnaq. kağnaq.  

heyvan  yılıq. yılxı. anğ.  

- ərkək heyvanlara verilən ad: baytar.  

- heyvan ağzına yem vermək: tuşurmaq.  

- heyvan ayağının topuğu: topaq.  

- pis qoxuyan bir heyvan: qoqarca.  

- heyvan dırnağı: dırnağ. tuynaq.  

- heyvanın dırnağı aşınmağla ( yeyilməklə), ətin 

daşmasından topallamaq: taşırmaq. daşırmaq.  

- quş, pişiklər üçün su qoyulan qab. sulaq: sulaq.  
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- heyvan burun dəliyi: qalaq.  

- yeyəcəklərin quylayan bir para heyvanlar: gömici. - quş, 

it gömücü heyvandırlar. 

heyvancıq  - yumuşacalardan, sarma qabıqlı heyvancıq: salyanqoz. 

qatlanqoz. qaravola. hələzon.  

hə  - hə demək: onatmaq. onamaq.təsvib edmək.  

hə  hav. hava. ava belədi. bə‟li.  

həb  - həbbəni qubbalamaq: ləpəni dəvələmək.  

həbs  1. < hapaz. havaz. qapaz. gəpəz. duzağ. türmə. dusdax. 

1. < qapıs. - həbs edmək: < qapsatmaq. tutmaq. - həbs 

ettirmək: < qapsattırmaq. tutturmaq. 

həbsolmaq  < qapsılınmaq. qapızlanmaq. qaplanılmaq. tutuqlanmaq.  

həcəmət  - həcəmət ayqıtı: tüngü. tanqu. kərəniz. buynuzdan olub, 

kürəyi çırtıb qan alma aracı.  

həçəl  1.dolamıq. qanqal. kələf. çilə. çiğlə. duzağ. 1.haça. 

çatallı. çatal. 1.tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. gerəltili. 

girifdarlı. sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. 

küllük.  

- həçələ düşmək: əngələ çarpmaq. 

- əngələ, duzağa, həçələ düşmək. asqıda qalmaq. 
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- təliyə, həçələ, duzağa düşmək: qabadüşmək. 

qapadüşmək. 

həçəllilik  haçalılıq. çatalıq. çatallılıq.  

həd  cek. caq. çaq. bənd: bəd. səd. sək. sik. - sekdən aşa: 

həddən aşa. + dən aşmaq.  

həfr(ərəb)  < kəvr ( < kavmaq: oymaq).  

həftə  həfdə. yedik. 

- yedik günlərinin adları: - birik. ikik. üçük. dörük ( törük). 

beşik. (qaşqa. qaçqa. alıq).  

həfyəxə  çatyaxa.  

həqsiz  vurqun. vurulmuş. çalqın. çalınmış. oğrun. - vurqun, 

çalqın, həqsiz qazanc sağlamaq: qaratorbaçılıq edmək.  

hələ  1. "şaşqınlıq, qorxutma" kimi duyquları güclədən söz. 1. 

(olumsuz (mənfi) cümlə). daha. indiz. endiz. yendiz > 

hənuz - hənuz gəlmədi. - hənuz təprəşmədən. 1. bir yol. 

özəlliklə. hər nədən öncə. başda. ən çox. bilxassə. 

bilxassə. xususən. ələlxusus. 1.daha. hənuz. artıq. - hələ 

(daha) gəlməyib. 1. indilik. - hələlik bunu ye: indilik bunu ye. 

1. indiyədək. - hələ gəlmiyib: indiyəcan gəlmiyib. 

- hələ genədə sürmə, dayanma, dəvam edmə qalma. - 
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deyinə qaldı. - şişək qaldı. - dona qaldı. - yata qaldı. - baxa 

qaldı.  

- hələ genədə sürmə, dəvam edmə: qaldı. - deyinə qaldı. - 

şişək qaldı. - dona qaldı. - yata qaldı. - baxa qaldı.  

- indiyə dək. - hələ gəlib çıxmıyıb.  

- çox hələ nə görmüsən. - hələ 

- hələ ki: bura dək.  

- hələ qoy gəlsin: döz gəlsin. 

- hələ hələ gəlməz.  

- hələlik: idilikdə: əcalətən.  

- hələ indiyədək.  

- hələ çox yol var.  

- nərsiyə çatmaq. - hələ belə olsun.  

- hələ de görüm: bir de görüm.  

- belə olsa. - hələ bu yaxcısıdır.  

hələ  1. alıqınçı. daxi. alqa. alqın. alqınçı. indidə. yenə. tügəl. - 

hələlik: alıqa. allığda. olduğda. daxi. hənuz. 1. hənuz. daha. 

- indi sordum, hənuz gəlməmişdi.  

hələlik  əcalətən. aşılın.  

hələlik  indilik. iğrətilik. əğrətilik. oturmamışlıq. edinməmişlik.  
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hələtə  hələdə. genədə. - yetmişin aşıb, hələdə çalışır.  

həlim  ılım. güzəşli. bəğişliyən. rəhim. rahim. bağışlayan. 

bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. 

yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. 

acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. 

mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. 

həlimləşmək  ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. 

yılınmaq. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ıslanmaq. 

islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. 

rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

həlimlətmək  ılışdırmaq. ılındırmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. 

ortalatmaq. uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. 

mulayimlətmək. mö'tədillətmək.  

həlimlik  ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. 

ılımlıq. yılımlıq. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. uyatlıq. 

uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik.mulatifət. 

mulayimət.  

həlqə  alqa. 1. biləkcə. biləzik. kələp. kələf. 1. biləkcə. biləzik. 

qanqal. kələp. kələf. çilə. çiğlə. 1. ilmik. ilmək. ( ip ucun 
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qıvırıb, düğmələmə ilə əldə edilən həlqə).  

- nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə: ayla. halə. - ışıq aylası: 

ışıq haləsi. 1.(həlqə biçimində, şəklində olan hər nə). 

biləğzik. biləzik. 1.çevrə. çəmbər. dayrə. çəmbər. keçə. 

qaşsız üzük. cərgə. kürən. 1.çıqma. çikmə. çıxma. - elin 

həlqəsi: cirgə. cərgə. kürənd. kürənd. 1. büklüm. burqu. 

qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. qazıq. təkər. təkərlək. 

çəmbər. çənbər. dayrə. - sucuq, ip, saç qanqalı. 1. qatalaq. 

möhrə.  

- qavala oxşar çınğıraqlı qasnaq, həlqə: qanqavur. 

çanqavur. qonqurdaq.  

həlqə  halaqa. ( < alqa). 1. ağıl. ayla. aylav. ayşıq. baldaq. 

boğum. bucra. budaq. bulçuğ. büklüm. çevrə. çəmbər. 

dayrə. dolay. döngələk. dönğgə. dönqülüq. əğri. gürçə. 

qanqal. qurs. qurşav. sap. şιğιrsιq. toxu. topaq. uşaq. 

yarpaq. yuvaq. yιğιrιq. 1. bağ. təsmə. kəskük. 1. toqaq. 

tuqaq. toqqa. büklüm. tuq. - büklüm büklüm qıvrımılmış 

ilan. 1. bağan. toqa. boyunluq. boyun bağ. toqqa. qılada. 

- altun bağan. altın həlqə. - həlqəli: toqqalı. - həlqəli qayış: 

bağanlı toqalı qayış. 1. cıqırıq. təkərək. maqara. toğay. 
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toqqa. tuqqa. dolan. dolağ. biləzlik. yuvarlaq. kürən. 1. 

kürən. kuran. quran. çərik həlqəsi. buxaq. boğuq boğaq. 

bənd. qolad ( > qolladə). bağ. bükə. buğa. boğa. işgil. 

kişən. kirşən. köstək. bənd. zəncir. qeyd. cılı. cıqlı. cıqıl. 

tuq. yasaq. təvər. devrə. çevrə. mihit. dayrə. toğanaq. 

qərqərə. ayadola. toqa. toxa. toqqa. il. ilək. ilgək. 1. qur. 

qor. 1. qıpçımaq. çəmbər. qıvrım. türrə. qısnaq. girdə 

sarılmış nərsə. 1. qulp. 1. çiq. çıq. düğüm. ilmək.  

- kiçik həlqə: qıncurqa. qancuğa. quşların boğazına asılan 

tuğ. çığıldan. 

- sıncır çıq: zəncir xalqası. 

həlqələnmək  kürətləmək. cirgələnmək. cərgələnmək. qazıqlanmaq. 

təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. dayrələnmək. çəmbərlənmək. 

çənbərlənmək. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. 

qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. 

qanqallaşmaq. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. 

burquşmaq. - qanqallanmış sucuq, ip, saç.  

həlqələtmək  qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. dayrələtmək. 

çəmbərlətmək. çöngəllətmək. çöngələtmək. 
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qonqalatmaq. qanqalatmaq. büklütmək. - qanqallanmış 

sucuq, ip, saç.  

həlqəli  qanqallı. qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. 

qazıqlı. təkərli. təkərləkli. dayrəli. - sucuq, ip, saç qanqalı.  

həlqəli  qulplı.  

həlqərəcə  işgil. qullab.  

həlqərəcə  qadav. sürgü.  

həlqərəcləmək  qaraqlamaq. qoraqlamaq. sürmələmək. 

zəmbərəkləmək. qapını kilitləmək.  

həllac  atımçı. atqı ilə yün açan, atan, qabartan.  

həllaclıq  atımçılıq.  

həlləm  - həlləm qəlləmsiz: düzənsiz. doğru. düz. qalaysız. 

- həlləm qəlləmsizlik: qalaysızlıq. düzənsizlik. doğruluq. 

düzlük.  

- həlləm qəlləmləmək: götür qoy edmək. hər yolu dənəmək, 

bütün oyunları yapmaq.  

həllənmək  əllənmək. özünü oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq. 

ərkünmək. ərköyüllük edmək.  

həlmə  ( h < > ç ) çəlmə < çalma: büyü.  

həlməçi  < çəlməçi < çalmaçı: büyüçü.  
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həm  - be həm zən: qatan. qatal. qarışdıran. qatamac. qatmac. 

- həm malına, həm halına.  

həm əm. birlən. birlə. ilən. daxi. daxi.  

həmayaq  ayaqdaş. omuzdaş. çiyindaş.  

həmdə  bir də. şurası var ki. burası var ki.  

həmə  ( < hamı < qamu). barca. həp. imum. hamı. barı. varı. 

qamu. cümlə.  

həməciliq  əməcilik. iməcilik. himəcilik. - iməcilikdə ortaqlaşan 

kişilərin topu, tamı: elcar. 

həmən  1. baya. dəmin. dəssinə. tələsik. dayanmadan. toxdasız. 

asığış. tez. 1. təmən. tipqi. tamamiylə. eyni. 1. derhal. 

qaravsız. vaxt geçirməksizin. erləy oquna. çabucaq. 

erləy. qısqa. qısa. çabuq. oquna. derhal. tezinləy. çabuq. 

- olsaqat oquna: elə o saat. 1. çabucaq. - həmən durdi 

ayağa. 1. az qabaq. - siz gələdən həmən yatmışdım. 1. bir 

düzüyə. arasız. elə o çağ. - həmən söylər. 1. kimi. sanki. 

bəlkə. - həmən qaldı: çox az qaldı. sanki qalmadı. - həmən 

yoxdur: yox kimidir. sanki yoxdu. elə bil yoxdu. 1. az qaldı. - 

həmən düşmüşdüm. 1. yalnız. ancaq. tək. - həmən birbelə 

param qalmış. - həmən üç odalı evmiz vardır. 1. yeni. ancaq. 
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hənuz. - hənuz bitmiş yapı. - mən hənuz yetişmişdim ora, o 

gəldi.  

- həmən: top kimi. quşqusuz.  

həmən  ansızın. birdənbirə. birdən. ansızın. birdənbirə. çabucaq. 

bir qoşuda. bir qaçıda. dəğişməz. dəğişsiz. fərqsiz. eyni. 

bir qıllı tırqıllı. gecikmədən. gecikməksizin. dərhal. gəlir 

gəlməz. ayağının tozuyla. arasız. aracısız. ara 

vermədən. əldən. çapacaq. çapıcacıq. çapıcaq. 

çabucaq. qırpadaq. tələsik. dərhal. ha birə. 

durmadan.ələləcələ. fırt diyə. çapıcaq. 1.handıysa. 

nərdəysə.  

- həmən həmən: aşağı yuxarı. yoramal. yaxlaşıq. təqribən. 

- həmən həmən: aşağı yuxarı. az çox. bayağı. 

həməncə  çapıqca. çapıcaq. çalasıq. çalçapıq > çarçapıq. 

qırpadaq. anında. iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. - işin 

harda olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, 

yapmışdılar anında.  

həməncəcik  erləy burlay.  

həmxuy  xuydaş. sınar. bab.  
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həmicik  kəddən şəhərə yeni gəlmiş, bir nə qanmaz kişi. - budaki 

lap həmcik kişiymiş.  

həmişə  qamuça. qamusaq. ( < qamu) yindək. yendək. bolına. 

dayamlı. davamlı. qırılmaz. təbiş. tara. dara. yataq. 

yadağ. dayalı. dəvam. davamlı. təvgənə. hər vax. hər 

zaman. tutaşı. peyvəsdə. yatab. durmadan. dayima. - 

həmişə bahar: arça. 

həmişəlik  dayimi. tara. dara əbədi.  

həmlə  axsum. atış. axın. hucum. bulqam. atılma. atlam.  

həmməsi  turqanı birlə. hamısı. qamusu. həpsi. cümlətən. bilimum.  

həmməşə  həmmişə. həp. hər çağ. hər zaman. qanıma. hər vax. 

dayima. hər zaman. qanıma. ilkdən bəri. arasızı. 

arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. 

qırıqsızı. qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. 

gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. 

bir düzüydə. boyuna. mütəmadiyən. ilkdən bəri.arasızı. 

arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. 

qırıqsızı. qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. 

gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. 

bir düzüydə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. 
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- həp onu düşünüb durdu. - həp keçmişin düşünür.  

- həmməşə qonaqcalamaq: qapısı açıq olmaq.  

həmməşəki  - bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, 

qalmış: qalıntı. qonaq qalan. - bu gecə hammı evdədir, 

qalıntımız yoxdur.  

həmməşəlik  imiqli. itməz. ölməz. dayimi. qalartı. qalartıq. qalımlı. 

qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. baqi. 

bəqalı. qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. 

kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. 

sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi. durucu. qalıcı. cavid. 

cavidan. paydar. zavalsız. gedikli. dayimi. sürəkli. - iyilik 

kötülük də həmməşəlik, sürəkli değildir, keçər: buda keçər 

yahu. 

həmməşəlik  imiqli. itməz. ölməz. dayimi. qalartı. qalartıq. qalımlı. 

qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. baqi. 

bəqalı. qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. 

kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. 

sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi. durucu. qalıcı. cavid. 
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cavidan. paydar. zavalsız. gedikli. dayimi. sürəkli. - iyilik 

kötülük də həmməşəlik, sürəkli değildir, keçər: buda keçər 

yahu. 

həmmişə  həmməşə. qanıma. həp. hər çağ. hər zaman. qanıma. 

hər vax. dayima. - həp onu düşünüb durdu. - həp keçmişin 

düşünür.  

həmotaq həm otağ. otaşıq. odaşıq.  

həmtə  həmdə. birdə. üstəlik. bundan başqa. başqaca. artığı. 

daha. hətta 

- daha (hətta) bunada dözəmmir.  

- başqaca (hətta) sənə belə verməm.  

- belə (hətta) ikisində.  

- onu gördüm, belə (hətta) dedimdə.  

- belə ağzında açmadı.  

- axşam gəldim, ayrıca (hətta) tilfun açdım, qarşıt yox: cəvab 

yox.  

- hətta ki: üstəlik ki:həmdə ki: ayrıca ki.  

- gənckən öldü, artığı (hətta) bir gündə görmədi.  

- buna bax, istəsən ged, başqaca (hətta) belə dönmə, nəyim 

əksilir.  

- axşam sən özün gəl, həmdə (hətta) qonağınla belə. - gözəl, 
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birdə gözəl: gözəl, birdə necə gözəl. - gözəl, birdə xoş qoxulu. 

- birdə, sizə nə olur, mən yapacam. - bu dünya bir keçir, birdə 

qalır: bu dünya həm keçir, həmdə qalır.  

həmtət həm dəd. həm dərd bunğdaş. dərd ortağı.  

həmyan  kəmyan. yanda götürülə biləcək çanta. kisə. torba. 

yançuq. yançıq. kisə. qabcuq. cib.  

hən  - hən demə. (- çağrışa, çağrıya, də'vətə hən demə, gedmə: 

uyma qəbul edmə).  

həna  (xına. qanaq < qan: qırmızı).  

hənq  həng. hing. hava. ahəng. - "hay hay" hingildədilər.  

hənq həng. 1. ahəng. həngli: ahəngli. 1. hanğ. hansı.  

hənqəmə həngəmə. > henqamə (fars). həngirti. şamata. guruldu. 

qovğa.  

hənqəmək həngəmək. həng basmaq. bağlamaq. əmələ gəlmək.  

hənqirti həngirti. henqamə (fars). < həngəmə. şamata. guruldu. 

qovğa.  

həntən  həndən.- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: 

nərsələr anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq.  
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həntəvər  həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. 

dövrəbər. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. yan 

yön. dolay. dolayı. dövrə bər. çevrə. yaxın.çulqa. çuval. 

civar. homə. ətraf. - bu dolayda çox gəizşməyin. - dolay 

dolayı çönüb gəzdik.  

hənuz  ( y < > h \ r < > z ) ( 1 < yenüz. yenğıyüz. yenğizə. 1 < 

yalnız: bu ana qədər. ). yenğizə. yenir. yeni olaraq. son 

zaman. tazalığda. yenə. yenidən. çox taza. taza. 

indilikdə. entek. indik. indi. endik. daha. hələ. - hənuz 

çıxdi: indi çıxdı. - hənuz gəldi: yenğilə (taza ) gəldi. - hənuz 

doğdu: yenicə doğdu. - hənuz söylədi: yeni söylədi. indi 

söylədi. - hənuz evlənməmişdi: hələ o anda. tazalığda. yenə. 

yenidən. çox taza. - hənuz gəldi: yenğilə (taza) gəldi. - hənuz 

söylədi: yeni söylədi. indi söylədi. - hənuz evlənməmişdi: hələ 

o anda. 1. alıqa. allığda. olduğda. hələlik. daxi. 1. hələ. 

daha. - indi sordum, hənuz gəlməmişdi. 1. yeni. ancaq. 

həmən. - hənuz bitmiş yapı. - mən hənuz yetişmişdim ora, o 

gəldi.  

hənuz  < endiz. yendiz. indiz. 1. (olumlu cümlədə). az öncə. daha 

indi. indicə. elə indi. taza <> yaza. yeni. - hənuz gəldim. - 
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eşikdən hənuz dönmüşdü. 1. hələ. daha. artıq. - daha 

gəlməyib. 1. (olumsuz cümlədə). daha. hələ. - hənuz 

gəlmədi. - hənuz təprəşmədən.  

həp  1. bütün. bütünlük. yapa. yaba. çap. xap. tam. lap. köb. 

tüm. tam. bütün. cümlətən. tüqəli. dükəli. bütün. yəmə. 

yinə. yenə. bütün. tamamiylə. dahi. həpsi. bütün. top. 

bütün. top. - topu gəldilər. topunu gördük. - gözəllərin 

topuna qurban. - topun sən götürdün, bəs bizə nə qaldı. 1. 

xap. çap. tam. lap. barça. varça. varısı. bütün. tamam. 

kamilən. çox. kop. lap. hamı. 1. qaman. dayima. hər 

zaman. teyxa. lap. tüzüvünləy. aralıqsız. arasız. birbiri 

üstünə. 1. qamuq. qamur. barca. hamı. imum. asru. əsrü. 

bütün. hamı. ammə.  

- topu gəldilər. topunu gördük. - gözəllərin topuna qurban. - 

topun sən götürdün, bəs bizə nə qaldı.  

- həp birlikdə. takımca. takımınca. heyə‟ti ilə. kamilən. həpisi. 

təmamən. olduğu kimi. məcmuən. 

həp  1.bütün. hamısı. tüm. tamamı. tamamiylə. cəmiən. 

bilcümlə. cümlətən. tümcə. cümlə. məcmu. - buların həpin 

o qıldı. - həpimiz gördük. 1. həmməşə. həmmişə. qanıma. 
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hər çağ. hər zaman. qanıma. hər vax. dayima. - həp onu 

düşünüb durdu. - həp keçmişin düşünür. 1. qapac. qapat. 

qapam. bütün. tüm. tümlə. tamam. - ölkənin qapatı ayağa 

qalxdı. - bu toplumun qapacı: bu yığının hamısı. - qapat işçilər 

birləşin.  

- həp birdən: hammısı birgə. topluca. birlikdə.  

- həpi tomu: olduğu. olanın bütünü, tamı.  

həpbirtən  - həp birdən: qapı qapamaca. tamamiylə. topdan. həpsi.  

həpçil  ət, bitgi bəsinlərlə, azığlarla bəslənən.  

həpiçi  hapşı. hapşu. asqırıq, aksırıq səsi.  

həpisxana  qafu. qapu. zindan.  

həpislik  (tutulub, saxlanma sürəsi, dövrəsi). hapazlıq. qapazlıq. 

gəpəzlik. duzağlıq. türməlik. dusdaxlığ.  

həpsi  barıça. kəməsi. qamısı. cümləsi. imumən. turqanı birlə. 

hamısı. qamusu. həmməsi. cümlətən. bilimum. bolğan. 

olan.  

həpsi  qapacı. qapatı. qapamı. hamısı. hammısı. toplayaraq. 

topdan. qallanqop. qaparma. cümlətən. cəmən. cəm 

edərək. tamamı. tümü. tümləsi. bütünü. qapı qapamaca. 
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tamamiylə. topdan. həp birdən. - həpsi həpsi bir gün 

qaldıq: hammısı. bir gün qaldıq.  

həptanrıçılıq  həptarıçılıq. vəhdəti vicud.  

həptarıçılıq  həptanrıçılıq. vəhdəti vicud.  

həptən  həpdən. büsbütün. tamamiylə.  

hər  1.ər. ( < ara: ortada olan. nə bu nə o. elə buda oda. 

hammısı). həriyə. hərəlik. ərəlik. aralıq. düşüm. düşəri. 

görən. kay. hər nə. ələ düşən. ras gələ. - hər tərəfdən: 

düşüm tərəfdən. - hər bir başa: baş aşa. başdan ayağa. 

adam başına. - hər gün: gündən günə. gün sayab. günsayın. 

gün təyin. - hərdən: kimərdə. ara sıra kimərdə. bə‟zən. - hər 

oylu kişi: hər fikirli. bir fikri olmayan. - hər qanday: hər cürlü, 

türlü. 1. qözünə. sayın. qay. qayarı. qayar. 1. təqmə. 

dəğmə. - təqmə kişi öz olmaz\\ yadla yağuq düz olmaz. - hər 

zaman: təvgən. hər vax. 

- hər quru: hər quruda: həp. dayima. çoğunluqla.  

- hər kim: hər kəs.  

- hər kim: dəqmə. hər gələ. rasgələ. raslanan. təsadüfi. - 

dəqmə kişinin işi değil. - dəğmə gələnə söz demə. - dəğmə 

ağız üzrə yazılmaz.  
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- hər vax: ikidə bir: ikidə birdə: bərk sıx.  

- hərcür: çula. ayrı başqa. dinqə ayratın. hər rəng.  

- hərdən: ara sıra: arada sırada: aralıq aralıq. bə'zən. 

- hər zat: hər nərsə.  

- hər nə: hər nərsə.  

hər  dəğmə.  

- hər nəyə güvənmək: qaraquşa inanmaq.  

- hər halda: hər yolda.  

- hər nəyin yekəsi, böyüğü: qarat. qaraz.  

- hər nəyin oğuntusu, xırdası, maydası: darı. dara.  

- hər bir gün üçün: gün başına.  

- hər dən: ikidə birdə.  

- hər gün: gündüzləri.  

- hər halda: olurmu olur.  

- hər kəs (kimi) başın çarasın bulsun.  

- hər kəs (kimi) özün qurtarsın: kimi özün qurtarsın. 

- hər kim: hər kəs: dəğmə kim. dəğmə kəs.  

- hər kimə, hər kəsə inanma: dəğmiyə inanma.  

- hər aşın qaşığı olmaq: hər küpə qıp qoymaq. hər nəyə 

qarışan, burnun soxmaq.  
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- hər biri: ayrı ayrı, birər birər hammısı.  

- hər boyuya girib çıxmaq: qalmasın işlərlə uğraşmaq, 

görünmək.  

- hər boyayı boyadı, qaldı fındıq boyası: önəmsiz nərsələrlə 

uğraşmaq.  

- hər ağacda bar olmaz, hər gələndən yar olmaz.  

- hər günün gecəsi var, hər gecənin, günüzü. - hər qaranın 

ağı var, hər ağın qarası var.  

- hər halda: nə olursa olsun. nə yapıp yapıp.  

- hər kişi: hər kəs.  

- hər quşun əti yeyilməz: hərkəsdən, hər nə gözlənilənməz.  

- hər nasılsa: hər nəcürsə. bununla birlikdə.  

- hər daraxda bezi olmaq: çeşitli işlərlə, kimsələrlə ilişgisi 

olmaq.  

- hər daş baş yarmaz: birbirinə oxşayışlı nərsələr bir sonuca 

yol açmaz.  

- hər teldən çalmaq: hər nədən qonuşmaq, çox işlərlə 

uğraşmaq. 

- hər olasılığa qarşı: nə olursa olsun. hər nə olur olsun. 

qaçaqoyub. 
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- hər zaman: həmməşə. qanıma. ilkdən bəri.arasızı. arasızın. 

aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. qırıqsızın. 

kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. 

sürəmli. dəvamlı. dayima. bir düzüydə. boyuna. mütəmadiyən. 

- hər gün: tez tez. sürəklicə. - hər hanki bir: kim olürsa olsun. 

- indi sən hərhanki birindən, dəğşiyin yoxdur.  

hərəq  herək. hərəkə. herəkə. ağac, kötük dallarının dikə 

qalması üçün yerə dikilən dayaq çubuq. - hərək tikmək: 

hərəkə almaq. hərəkə bağlamaq.  

hərəm  < hörüm: hörülmü. qorulmuş.  

hərəngələ  - astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

hərənqə  hərəngə. hevərə. həvərə. havra. çox hayküylü danışıq. 

hər ağızdan bir səs çıxma.  

hərhançı  hərhançı. hərhanki. qaçan. - qaçansa gələcəyəm. - 

bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun. 

hərhanqi  hərhanki. hadağı. - hərhanki iş, söz, yer: hadağı iş, söz, 

yer.  

hərhanqi  hərhanki. hərhançı. qaçan. - qaçansa gələcəyəm. - 

bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

hərqələ  hərgələ. 1. keçək. təsadüf. çalız. çalaz. qəza. 1. keçək. 

macəra. 1. keçək. olsun olmasın işdə çıxar göstərən. hər 

işə düşən, yardımı keçən. haçar fəransətəbri. 1. qalaverə. 

gələverə. gəlişigözəl. rasgələ. - gəlişigözəl yar olmaz, 

biçilsə don, dar olmaz. 1. hərgələ. nəngələ. rasgələ. 

tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. 

boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < 

ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. 

diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. 

mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt. basmaqalıb. basdım keçdi. 

nəngələ. boşbozuq. boşabsıq. çaqıl çuqul. çert pert. çırt 

pırt. dəğər. dəyər. rasgələ. kimsə. kimibir. tuşlanan. 

rasgələn. - dəğər kiminə sözün açma. - dəğərinə güvənmə, 

güvəniş.  

- gəlişgözəl, hər gələ qonuşan. hərdəmbil, patavatsız. 

dəlidolu. qılqa.  

- hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, başsız ayaqsız, 
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buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer: qabanlıq. kimin 

könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik. 

hərqələ hərgələ. 1. bayağı. aşağ. 1. olur olmaz. ras gələ. hər 

adam. - olur olmaz kişinin işi dəyir.  

hərqələçi  hərgələçi. keçəçi. 1. çox təsadüf, qəza keçirən. 1. 

macəraçı. macəracu. 1. hər işdən bir az bilib, kökün 

sudan çıxarıb, bu başaracağın özünə iş eliyib işliyən.  

hərqəs  hərkəs. hammı. hamı. el gün. başqaları. hərkəs. əlaləm. 

elaləm. dos düşman. el gün. tümcə. cümlə. hamısı. 

hərqəsəlik  hərkəsəlik.hərkiməlik. kimkiməlik. qarqaşalıq. anarşizm.  

hərqi hərqiliq hərki hərkilik. alaman. pozuq, qarışıq düzüm, durum, 

orqan.  

hərqihərqi hərkihərki. qara düzən. düzənsizlik. gəlişi gözəl.  

hərqim  hərkim. - hər kim öz davranışının sorumlusudur: hər 

qoyun öz qıçından asılır. 

hərqiməlik  hərkiməlik. hərkəsəlik. kimkiməlik. qarqaşalıq. anarşizm.  

hərmə  < kərmə. kəsik tikə. yükünən dayaq olan dirəgin ortasına 

qoyulan təxdə tikəsi.  

hərnə  - iri dənəli olan hərnə: irmik. irimik. qarma. qatma.  

- hərnə desən: (- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım 
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çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər 

hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!). 

hərnəyin  - hər nəyin artığı, geridə qalanı: qasrın. qaysırın.  

- hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, 

yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

- hər nəyin qurumuşu: qaqşal qaşal.  

- hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi: qordal. qartal.  

- hərnəyin qupqurusu: qurut. qarot. qasaq. qaqsaq.  

hərrac  < qırcaq. qırac (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin dəğərin 

qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək.  

hərrac  yarlıq. carlıq. carlıyaraq satılan mal.  

hərracçı  < qırcaqçı. qıracçı (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin 

dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alan, satan.  

hərracçılıq  < qırcaqçılıq qıracçılıq (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin 

dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alınan, satılan.  

hərraclamaq  < qıraclamaq <> qırcaqlamaq (< qırmaq <> qırxmaq). 

nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək.  

hərrənmək  hellənmək. fırlanmaq. dolanmaq. gicəlmək. başım 

hərrənir: gicəlr.  
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hərtəmbil  hərdəmbil. patavatsız. dəlidolu. qılqa. gəlişgözəl, hər 

gələ qonuşan.  

hərtən  hərdən.bə'zən. gahdan (< kav). 

hərtən hərdən. 1. gahdan. qayda. bə‟zən. 1. tüşürə tüşürə. gah 

gah. vax vax. bə'zən.  

hərvax  hər vax. sürəkli. - çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı 

(əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< 

qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma.  

hərvələ  qoşu. qaçu. qaçış. qoşış. ivmə. yüryüş. tələsik. qoğala 

qaç.  

həryolda  hər halda.  

hərzaman  yanlavsız. dayima.  

həsəq  bölmə.  

həsir hüsür  badabad. çalılıqlan. haydanhay.  

həsir otu  qındıra otu. yaxı otu. bir cür qamış.  

həsir  çegən.  

həsirotu  - həsir otu: qamış otu. qarqalıq.  

həssas  qırıl. qırğıl. 

həşəri  < aşırı. haşarı. daşarı. iti. tiz. hiz. qızqın. darqın. sınırlı. 

xaşlaq. normal davranışdan aşırı, çox iti davranan. 
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dizman. yaramaz. şuluğ. şeytan uşaq. coşuq. daşqın. ələ 

avuca sığmaz. - yaramaz, həşəri uşaq: çalı. azqın. güclü. 

zorlu. dəli. 

həşəri  1. aşqar. itik. ütük. uçarı. iti. çapqın. yaramaz. rahat 

durmaz. qırıq. azqın. qudraq. coşqun. taşqın. daşqın. 

azqın. - daşqın kişi. - uçarı çapqınlardandır. - həşərilik 

edmək(heyvan): gürimək. 1. axsın. aqsın. kəmrək. azqun. 

azğun. yaramaz. başın burnun hər yana dürtən. fizul. 

utanmaz. sırtıq. uyatsız. yaramaz. qorxmaz kişi. 1. tosun. 

- tosun tay. - həşəri həyvan. harın at: öqüş yılxı.  

həşəri  aşılı.  

həşəriq  həşərik.aşqarıq. qaşqırıq. qaşqırı. qaçqırı. qızqın. sınırlı. 

xaşlaq. qızanıq. yaramaz. haylaz. çapqın. 

həşəriləşmək  aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. 

daşqalaşmaq. yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. 

azıqlaşmaq. itinişmək. tizgizişmək. hizgişmək. 

qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. alıqlaşmaq.  

həşərilik  < aşırılıq. həddən aşmalıq, çıxmalıq.  
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həşərlənmək  ( < aş). aşırlanmaq. boynamaq. yoldan çıxmaq. boyuna 

qalxmaq. aşıralıq. haşıralıq. diklənmək. aşırılanmaq. 

aşıralıq. xuysuzluq. diklənmək.  

həşərlənmək  > haşarlanmaq.  

həşərlənmək  aşqarıqmaq. qaşqırlaşmaq. qaşqırıqmaq. qaçqırıqmaq. 

qızqınğmaq. qızanıqmaq. yaramazlanmaq.  

həşərlik 1. azqunluq. azğunluğ. kəmrəklik. yaramazlıq. 1. isizlik. 

ısızlıq. ıssızlıq. yamanlıq. kötülük.  

həşir  - həşir pəşir: aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. 

düşür töküş. düşür töşür. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava 

sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf. 

həştərxan  boğlıman. boğlıqan. ( > buqələmun (fars)). hunduşqa, 

deyilən, boyalı quş.  

həştərxan  hindi. hunduşqa. qaraqatma. qaraçatma.  

həştərxan  qoşturxan. hunduşqa. qabarama. - qabaramanın ətlisi, 

yüksəyə qonar.  
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həşti  < qaçtı ( < qaç: oyuq). oyuq. qapı önündə olan giriş, dalış 

boşluğu.  

həşti  1. açtı. açıt. sökə. oyuq. 1. qapı ağzında olan həşti. il.  

hətə  hədə. - hədə qorxu gəlmək: göstərmək. öc almaq. - sənə 

göstərərəm. 

- hədə qorxu: göstəri. göstüri. görünü. görgüt. - kəs 

görüntüvü!. 

- hədə qorxu: gözdağı. yıldırımsi. ürkütümsi. təhdid. 

hətiq  hədik. xaşlanmış buğda.  

hətləmək hədləmək. səkləmək. çəkləmək. çək qoymaq. sədləmək. 

bətləmək.  

həvəh  bax > həvəng < kovang. soxu. soxqu. diblik.  

həvəh  həvəng. havəng. havan < kavan. kovan. dibək (1.< təpək. 

1. < dövək. ).içində çeşitli nərsələr dövülərək əzilən çuxur 

qab. - həvəh döğücünün, hıx (hınğ) diyəcisi: baltaçının hıx 

diyəcisi. baltaçıyla, həvəh döğənlə, yardaqçı kimi görüşür, 

səsləşən. 

- həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- həvəhdə su döğmək: boşuna uğraşmaq.  

həvənq  həvəng. 1. bax > həvəh. 1. yana. yala.  
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həvənq həvəng. < kovang. 1. tapbaq. içində təpməyə, döğməyə 

yarıyan qab. 1. oğaq: oğan. ovanğ. döğən. dövəc. 

toxmaq. 1. ( həvəh < kovang). diblik. soxu. soxqu. soxu. 

soxqu. dibək. 1. (avəng (fars). havəng (fars) < avanaq 

avlanmış. tutulmuş. asılı. asıq. asıqı. ). 1. çuğun ( < kovun). 

kovaz. kovazan. cuvazan. dibək. 1. kovang. soxqur. 

soxu. oğur. böyük dibək. həvəng. 1. sıxım. qısım.  

həvərə  hevərə. 1.hərəngə. havra. çox hayküylü danışıq. hər 

ağızdan bir səs çıxma. 1.yüngül. ağramsız. 1. yuxulubaş. 

başı soyuq. qaba saba. özənsiz. tullağan. dərdərik. 

inciksiz. nəzakətsiz. 1. avara. yava. hava. qırbal. qırban. 

işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. 

aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. 

basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. 

bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

həvərəlik  hevərəlik. yüngüllük. ağramsızlıq.  

həvəs  alışıq. aram. arzu. əriz. əriş. arzuman. ayas. çək. çəkiş. 

dadnıq. bulqa. bulqama. dilək. diləm. dilvas. dilvasa. 

əsinti. əsnik. əsəv ( < əsmək). idiş. ilgi. istək. əsmə. əsi. 

istəm. itiş. itmə. könlək. köysə. küysə. qaplıc. qaplıca. 
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qapcıq. qınıq. qızıq. qızım. qızışım. quşqurt. marağ. 

özlən. tutmac. uma. umac. umaq. umuq. ümid. yananc. 

qanıl. yasa. yatıq. yaysa. yaza. yerik. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. hava. iştiyaq. əlaqə. 

təmayül. təmənna. 1. əğim. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. 

qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. - 

gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, 

susamışı, su ilə qanırmaq gərək. 1. əsvə. əsəv ( < əsmək). 

əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək. 1. qaprız. kapriz. qaprış. 

qaparış. çaprış. dəlilik. tapat. - gənclərin tapatın 

doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə 

qanırmaq gərək. 1. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. 

istəş. özənc. özəniş. araş. arzıq. marağ. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. 

qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. 

qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. 

acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 

dalqıç.  

- içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. 
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qapcıq. içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət.  

həvəsçi  həvəskar. kövəsçi. kövsək. kövnsək. könləşic. könəşic. 

könülsük. könülçü. kövülçü. göyülçü. könül qulu. marağlı. 

amator.  

həvəsçilik  həvəsçilik. həvəskarlıq. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

həvəsqarlıq  həvəskarlıq. həvəsçilik. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

həvəsləniş  kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. könsəyiş. 

könülsəyiş. göyülsəyiş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. arzınsayış. 

ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

həvəslənmək  könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

göyülsünmək. könlü istəmək. əğilimsinmək. əğilsinmək. 
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arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. 

sovqsınmaq.  

həvəsləntirmək  həvəsləndirmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. 

istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. müştaqladırmaq. 

xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. 

yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. 

çalsındırmaq. çəksindirmək.  

həvəsli  1. könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

göyüllü. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı. 1. qaraçıq. qapısıq. 

qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. 

atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. 

qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman < 

acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. 
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əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəskar. 1. maraqlı. 

daraqlı. əməkçi. ayaqçı. dalqaçı. amator.  

həvic  < kavuç. kök. yerəkeçən. pürçüklü. yeyilən "kökü" yerə 

gömmüş, quylaq qalan bitgi. qızılçökük. qazıq yemiş. 

qızılot. yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. 

gəlinbarmağı. qırt qırt. qıt qıt.  

- yaban həvic, yerkökü: qarakavza. qarakavaz.  

həvic  kök. yer kök. kişir. kaşιr.  

həvirtək  kətək. yuva. öycik.  

həyata gəlmək  dirilmək. canlanmaq.  

həzin  dartıqlı. kədərli. acığlı. 

- həzin həzin:. < azı azın. bala bala.  

həzl  kəsinti. alay. ələ salma. məsxərəlığ. istehza.  

həzyan  1. saçma. yava. 1. sayıqlama.  

hica  ütük. üzük. hərf.  

hicalamaq  üzükləmək.  

hicə  - hicə qoşu, şeir: deyiş. 

- qapalı hicə: son biçiyi, hərfi səsdəş (< səsdış), ünsüz, səssiz 

olan hicə - (al. ik. bit. ).  

hicələmək  eciqləmək.  
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hıcqınmaq  hincinmək. hıncınmaq. qızmaq. içərləmək. öfkələnmək. 

alınmaq.  

hıcqıntırmaq  hıcqındırmaq. hincindirmək. hıncıdırnmaq. içərlətmək. 

öfkələtmək. qızdırmaq. qızıtmaq. alındırmaq. alışdırmaq.  

hicrə  hücrə. dilab. dolab. qapalı qapılı çarşıda olan tükan. - 

qızıl bazarında (bəcistanda) bir dolabı var.  

hicum  < uc. uclanmaq. oqdarιlmaq. topulmaq. at salmaq 

sabıvıl. çabılıv.  

hicum  hucum. cumma. saldırma. saldırı. saldırış. ılqar. atılım. 

vurqun. həmlə. təərrüz. çıxım. - hicum edmək: cummaq. 

təpmək. tərrüz edmək. 

- hicuma!: çıxal!. çıxın!. cumun!. həmlə!.  

hıçqırıq  qışqırıq.  

- hıq, qışqırıq, hıçqırıq tutmaq. 

hıçqırıq 1. incqırıq. 1. iq. hıq. qışqırıq. 1. usqoçuq. 1. zuqqo.  

hıçqırma  ıçqırma. boğaz tıxanaca kimi, dərindən iç çəkərək 

ağlamaq.  

hıçqırmaq  1. hıncqırmaq. yürəksinmək. için çəkmək. 1. ıçqırmaq. 

içqırmaq. gəyirmək.  

hiddətlənmək  qaynamaq. qızmaq. qızqınmaq.  
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hıq  hıx. - hıx deyib burnundan düşmək: çox bənzəmək.  

- hıq mıq edmə: nıqq mıqq edmə: qaçınqan, çəkingən 

daranma. 

- hıq diyib burnundan düşmək: çox oxşamaq.  

- hıq, qışqırıq, hıçqırıq tutmaq. 

- baltaçı, toxmaqçının hıq diyəcisi.  

hıq  iq. hıçqırıq. qışqırıq.  

hiqqə  higgə. hiddət. qıcım. qışım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. 

qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. öfgə. öpgə.  

hiqqə higgə. öksə. köğüs döğmə. qızma.  

hiqqələnmək  higgələnmək. hiddətlənmək. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. 

xəşimlənmək (> xəşm). aşımlanmaq. acıqlanmaq. 

qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. 

qəzəblənmək. öfgələnmək. öpgələnmək.  

hiqqiltəmək higgildəmək. ığlamaq. ıqınmaq. nıqqıldamaq. sıxılıb 

kəhildəmək.  

hıqqınmaq  zıqqınmaq.  

hıqlamaq  hıxlamaq. hingildəmək. yorqunluqdan, qızıqınlıqdan iticə 

soluqlamaq. sülümək. nəfəs nəfəsə düşmək. 
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hilə  1. aldaq. kələk. qazıq. dubbara. - qazıqlamaq: kələk 

gəlmək. - qazığa düşmək. 1. kurnazlıq. irqacıq. qıy mıy. 

qılıb. suç. dolab. aldav. kələk.  

hilə  fırıldaq. dolab. aldağ. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim.  

hiləci 1. ütrük. kələkbaz. yalançı. ütücü adam. 1. qazıqçı. 

kələkçi. aldaq. dubbaraçı.  

hiləçi  ( bax > aldatan. kələkçi). aldatıcı. aldatcı. sancıq. qancıq. 

qapcı. qoparcı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. aldağçı. 

kələkçi. qalayçı. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. 

aldavçı. yalqavul. aldavul. düzənçi. oynavul. oylavul. 

oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. qaytavul. qayavul. 

cayçavul. qanavul. qandavul. toğlavul. toğavul. duzqavul.  

hiləkarlıq  sıbdırqıçlıq. kurnazlıq. kopoyoğluluq. dolandırıcılıq.  

hiləli  ( bax > aldatan. kələkçi). kələkçi. qalayçı. allaq.  

him  im. 1. dək. tok. tox. simgə. simbol. əlamət. işarə. şifrə. 

rəmz. 1. ilmək. hər nəyin dibi, bəki, bərki. pey. kök. bəq. 

bək. bek. bey. təməl. ul. ol. püf. - ilməyin bilir, gizlədir. 1. 

işarə. toxan. 1. uyuq. yolu bəllətmək üçün, yol qırağında 

tikilən daşlar. - qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı: 

qurqut. qorqut.  
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himə  əmrən. əmə. imə. kökə iyə olan kimsə. ərmin. ərgin. 

çatmış. yetmiş. vurqun.  

himəciliq  iməcilik. əməcilik. həməcilik. - iməcilikdə ortaqlaşan 

kişilərin topu, tamı: elcar. 

himic  çandavıl. qoşunun arxasın saxlayan. çəri ardı. ardıc. 

tundar.  

himliq himlik. əmlik: birlik.  

hin  kəvək. kovaq. oyuq. oymaq. deşik.  

- hin oğlu: it oğlu. köpəkoğlu. kopoyoğlu. 

hinc  hınc. qınc. 1.kin. öc. qaraç. qara, pis diləkdə, niyyətdə 

olma. pislik. kötülük. yamanlıq. qınağrın. qanağrın. qın. 

qıyın. boğız. düşmanlıq. 1. dolu. 

hinc  hinç. öykə. öfgə. uğdə. öc. hiddət. - quyruq acısı: hinc. 

alıncaq öc.  

hınc  qınc. hinc. 1.qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. kin. 

qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. 

şiddət. 1. dolu. 1.kin. qınağrın. qanağrın. - içində birikmiş 

bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq: öfgəsin almaq. hirsin 

tökmək. qabarıq sıdırmaq. qabarığını sıdırmaq. 
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hıncahınc  qıncaqınc. dopdolu. qalaqalbalıq. qalabalıq. qalaboluq. 

qalabolluq.  

hıncınmaq  hincinmək. hıcqınmaq. qızmaq. içərləmək. öfkələnmək. 

alınmaq.  

hincinmək  hıncınmaq. hıcqınmaq. qızmaq. içərləmək. öfkələnmək. 

alınmaq.  

hincintirmək  hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. içərlətmək. 

öfkələtmək. qızdırmaq. qızıtmaq. alındırmaq. alışdırmaq.  

hıncıtırnmaq  hıncıdırnmaq. hincindirmək. hıcqındırmaq. içərlətmək. 

öfkələtmək. qızdırmaq. qızıtmaq. alındırmaq. alışdırmaq.  

hincqınmaq  önqrədəmək. öqürdəmək. öqqürdəmək. öqür öqür 

ağlamaq. hünkür hükür köksün çəkmək. hünkürdəmək. 

hincqınmaq.  

hıncqırmaq  1. hıçqırmaq. yürəksinmək. için çəkmək. 1. ıncqırmaq. 

icqırıqla həçqırıqla ağlamaq. için çəkə çəkə ağlamaq.  

hincləmək  boğızlamaq. öcüləmək. qınlamaq. qıyınlamaq. kinləmək. 

düşmanamaq.  

hıncli  gəklik kinli.  

hınclı  qınclı. kinli. dolmuş. dolu. qərəzli. öcük. öcqır. acqır. 

öfgəli. dartıq. qaraürəkli. ədavətli.  
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hinç  bax > hinc.  

hınç  kin. kək. öc.  

hınçlaşmaq  kəkdəşmək. kəkləşmək. kin bağlamaq. cicikləşmək.  

hinq  hing.həng. hava. ahəng. - "hay hay" hingildədilər.  

hinqiltəmək  hingildəmək. hıxlamaq. yorqunluqdan, qızıqınlıqdan iticə 

soluqlamaq. sülümək. nəfəs nəfəsə düşmək. 

hint hind. - hind toyuğu: hunduşqa.  

hintə hində. (deyinmə sözü)dıppıltı. güggü.  

hintuşqa hinduşqa. < hunduşqa < qonquşqa > qonqa: çil. xal. bən. 

bənək. ləkə. çilli xallı quş. bu quş bənəkli olduğundan bu 

adı alabilər.  

hir  xoş!.  

- itqə hir demək: köpəğe xoşt demək.  

hır  ıra. ciq. cih. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. 

özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. səciyyə. karakter.  

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

hırçın  1. bax > hırçınmaq. ( < qır). qırçın. 1. çapıq çevik iti qızıb 

hislənən. ərçəl. axlaqsız. xuysuz. 1. uğursuz. yaramaz. 
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pis. sərt. çətin. 1. bax > qırıcı. önəgər. inadçı. tərs. ayğırı. 

qudurğan. 1. qırçın. qayır. kinli. ayqır. kötü qəlbli. öfgəli.  

hırçın  qırcın. qancıq. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. 

qaqcım. keçimsiz. geçimsiz. öclü. sınırlı. taxımsız. 

xuysuz. şirrət. şarlatan. çağaloz. çataloz.  

- qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, əğilib büzülüb 

yeriyən: çalış. çapış. çağış. 

hırçınlıq  qırcınlıq. qancıqlıq. öclülüq. keçimsizlik. geçimsizlik. 

sınırlılıq. xuysuzluq.  

hırçınmaq  ( < qır. qıs. qız). qırsınmaq. qızsınmaq. qıssınmaq. 

hirslənmək. qızmaq. öfkələnmək: qayırmaq. - nə də belə 

hırçınmış heyvandır bu. - axır ki hırçının çıxartdı. - hırçınlı 

kişi.  

hırçınmaq  qırcınmaq. qancışmaq. keçimsizişmək. geçimsizişmək. 

sınırlaşmaq. öcləşmək. xuysuzlaşmaq. 

hırıldamaq  qıqırdamaq.  

hırıltamaq hırıldamaq. yırışmaq. qülümsəmək. - ər yırışdı.  

hırlaşmaq  qırlaşmaq. 1. ağız savaşı yapmaq. 1. qoğqalaşmaq. 

didişmək. boğuşmaq.  

hırlı  ırlı. utanqac. abırlı. - hırsız hırlı mı bəlli deyil. 
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hırlıq  yırlıq. gülməli.  

hirmək  irlətmək. irəlilətmək. itələmək. irəli sürmək.  

hırpalamaq  kəsib qırmaq. örsələmək. qarmanlamaq.  

hırpanı  çırçapba. çulsuz. çırttaqa. çırtçapba. çulsuz. yalınayaq. 

yalınyaxa. qaşgən. salsar. sərsəri. avara.  

hirs  < ıs. 1. hıs. his. hırs. öykə. aşıv. acığ. acıx. götürüş. 

yarşıv. kıcır. qızqı. tutqu. darığ. 1. cutluq. yutluq. 

acgözlük. 1. qaqıq. qaqış. qəzəb. acığ. 1. qızğınlıq. 

darqınlıq. gücnük. qəzəb.  

hirs  azaq. qızaq. dalqa.  

- hirsin tökmək öfgəsin almaq. qabarıq sıdırmaq. qabarığını 

sıdırmaq. içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq.  

- hirsİn almaq: öfgəsin almaq: öcün almaq: yatıştırmaq.  

- hirsin almaq: öfgəsin almaq: öcün almaq: yatıştırmaq.  

hırs  öc. kin.  

hirsi  hirsli. qəzəbli qazub. qaqar > qəhhar. öcəşyən. sınırlı. 

pozuq. hirsli. darqın. öcəşyən.  

hirsindən  - hirsindən heç nəyi görməmək: gözü qararmaq. gözü 

dumanlanmaq.  
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hırsız  1. soyucu. oğru. hərami. 1. urlavçu. vurlavçu. oğru. uru. 

oğru. hırsızlıq. 1. çapar. çappul. qazaqçı. oğru. qaraman. 

qıraman. - hırsızlıq edmək: qazaqmaq. oğurluq edmək. 

çappullamaq. çapmaq. qarammaq. qıramaq. yol kəsmək. 

qıyınçılığa çıxmaq.  

hırsız  ırsız. 1. utancsız. utanmaz. kaşar. çaşar. usanmaz. 

hırsız. ırsız. utanması qıt. utsuz. utmaz. uymaz. uysuz. 

uyancsız. uyumsuz. üzlü. üzsüz. yarçın. yarşın. açıq 

saçıq. alçaq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. 

armaz. arsız. atılqan. çalan. çalanğ. bədəxlaq. çalıq. 

çalğan. çalağan. çığırtqan. çevrimsiz. çevrişsiz. 

çəkinməz. çorgöz. gözübək. gözübərk. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donuyırtıq. donsuz. qaraçı. qarqagöz. 

qustağ. şorgöz. qaraoğlan. qaravaş. qorxmaz. qılıqsız. 

qırbal. qırban. qırçın. sakınmaz. sıxılmaz sırtıq. şarlatan. 

tərs. törəsiz. şərəfsiz. həyasız. pezəvəng. qaldaban. 

çaldaban. namussuz. pərvasız. rəzil. taxımsız. xuysuz. 

iffətsiz. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. abırsız. - 

hırsız mı hırlı mı, bəlli deyil. 1. çalan. qaldırımçı. qapuz. 

çulqaçı (< çuq). oğru. korsan ( < kor). qaraçı. qıraman > 
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qaraman. kəsici. kəsəmən. qaracı. qaraçı. hərami. - qırx 

çalan nağılı: qırx çalan nağılı. 1. şərir. şirrət. şərr.  

- dəniz hırsızlığı: korsanlıq.1.çıxarsız. kovdan. kovcan. 

kovdan. kovcan. aciz. fərasatsız.  

- hırsız hırsız: qırsız qırsız: səssiz səmirsiz. yavaş. - 

hırsız attımı: duyulmaz alınmaz attımla. - çala çalqısı: oğru 

borusu: oğru kələfcəsi: oğrunun işlədən, yararanan yolları, 

qılıqları, yordamları.  

hırsızlama  hırsızlıq. oğrun. çalınan. çalınğan. - hırsızlıq malları.  

hırsızlıq  hırsızlama. oğrun. çalınan. çalınğan. - hırsızlıq malları.  

hırsızlıq hırsızlığ.1. haylazlıq. işsizlik. təmbəllik. 1. oğurluq. urlav. 

uru. oğru. hırsız.  

hirsqinik  hirsginik. qəzəbqın. qəzəbnak. qızqınaq. darqınaq. 

dazqınaq.  

hırslanan  qızan. qızılan. öfgənən.  

hırslanmaq  hirslənmək. öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. 

öfgələnmək. içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. 

hıcqınmaq. alınmaq. dalaşlanmaq. atışlanmaq > 

atəşlənmək. qızmaq. qızınmaq. ayranı qabarmaq. 

dolqunmaq. doluqmaq. dolunmaq. aşqamaq.acıqmaq.  
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hırslanmaq 1. gücənmək. darılnaq. tarılmaq. qızaqmaq. - sizin mənə 

gücənməyə çatız yoxdur. 1. torsuqmaq. qızmaq. 

öfgələnmək. oqursuzlanmaq. qızmaq. öfgələnmək.  

hirslənən  hırslanan. qızan. qızılan. öfgənən.  

hirslənən  qurulqan. qurulan. qızan. qaqan. qağan.  

hirslənmə  darğınma. qızğınlıq. gücənmə. - indi çox qızğındı.  

hirslənmək  ( < ıs). ( < qız + lənmək). hislənmək. qurum bağlamaq 

(qıs: sık. tüt. tün ). qıslənmək: qızlənmək. qızıllanmaq. 

qızıqlanmaq. darılmaq. dalcıqmaq. darcıqmaq. 

dağsıqmaq. sınırlanmaq. örsələmək. uzmaq. büzmək. 

irgənmək. hərəkətə gəlmək. coşmaq. qalxmaq. 1. 

çamlanmaq. qızmaq. 1. öykələmək. öggələnmək. 

öfgələnmək. qızmaq. azmaq. qızıqmaq.  

hirslənmək  hislənmək. hırslanmaq. 1.öpgənmək. öpgələnmək. 

öfgənmək. öfgələnmək. içərləmək. hincinmək. 

hıncınmaq. hıcqınmaq. alınmaq. dalaşlanmaq. 

atışlanmaq > atəşlənmək.qızmaq. qızınmaq. ayranı 

qabarmaq. dolqunmaq. doluqmaq. dolunmaq. 

öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək. 

aşqamaq.darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. 
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darqınlaşmaq. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. 

acıqlanmaq. acıqlanmaq. acışmaq. yacışmaq. 

toxlunmaq. qaqımaq. qaqınmaq. qaqılmaq. qaqışmaq. 

qızmaq. qızınmaq. qızışmaq. tutunmaq. tummaq. 

kədərlənmək. 1. içinə almaq. sınır kəsilmək. qaş çatmaq. 

qafası qızmaq. qafası dönmək.  

hirsləntirən  hirsləndirən. hisləndirən. acıdan. acıdıcı. acıqladan. 

acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. 

özqıran. dağladan. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

hirsləntirən hirsləndirən. öktə. öfgə. qızqın. tünd. - öktə sözlər 

söyləmək bilməm sana yanrım.  

hirsləntirmək  hirsləndirmək. hisləndirmək.sataşmaq. toxunmaq. içinə 

işləmək. içləndirmək.  

hirsləntirmək hirsləndirmək. 1. qaqıtmaq. qızışdırtmaq. 1. qızdırmaq. 

tarqıtmaq. darğıtmaq. tarlatmaq. darlatmaq. 1. 
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sanğlatmaq. təngitmək. təngə gəitmək. çəktirmək. 

dəlirlətmək. acıqdırmaq.  

hirslətmək  qızdırmaq.əğritmək. pozmaq. sınırlandırmaq.  

hirsli  1. < ıs. qağan. qaqan. qızmış. kükrəş. kükrəmiş. iti. tizli. 

aşıvlanmış. qızıqqan. köçqün. 1. ısrın. tutuq. büzük. 

ısrım. bədəxlaq. 1. qızqın. 1. taqın. darğın. acıqlı. - 

darğın gördümdən heç bir nə söyləmədim.  

hirsli  hirsi. qəzəbli qazub. qaqar > qəhhar. öcəşyən. sınırlı. 

pozuq. hirsli. darqın. öcəşyən.  

hirsli  hisli. darqın. yavuz. qorxunc. sərt. öfgəli. acı. iti. tünd. 

sınırlı. qırıcı. qırçın. sınırlı. pozuq əsəbi. darqın. 

- isli hisli: - isli hisli: - isli hisli: tuta düdə. tutala düdala. 

duman tutan. duman düdən. dumanlı tutanlı. tüstü püstü. tüstlü 

püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli düdənli. çiğ biğ. çuğ buğ. çiğli 

biğli. çuğlu buğlu. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq.  

- hirsli, düşmanyana baxış: histerik baxış. qaraç. qurcalaq. 

qaşınma. həssasiyyət. güdü.  

hirsliq  hirslik. qızıqlıq. qızqınlıq. öfgə. qaxınc. qaqış. qaqıc. 

qaqı.  
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hirslilik  aşırlıq. aşralıq. həşrəlik. darqınlıq. dazqınlıq. qızqınlıq. 

qəzəb.  

hırşılamaq  biləmək. ititmək. 

hirtənqəl  hirdəngəl.vərdənə.  

his  - his vermək: qıcıqlandırmaq. qıcıq vermək. qızdırmaq. 

qaşındırmaq. cicişdirmək.  

- is, his, iy, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- buram buram hislir.  

- is, his, iy, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- buram buram hislir.  

- his, tüstü verilmiş nərsə: tüstüləmə. isləti. hisləti. hisləmə. 

isləmə. 

his  hıs. < ıs. 1. < qız. qızıq. 1. < hiz. tiz. tez. tir. is. qalıt. 

tortoqlox. utax. quraq. qurama. düd. 1. xatirə. - isə almaq: 

xatirə salmaq.  

his  hiz is: iz. 1. dumanın, tütənin toxunmasından qalan iz, 

əsər. 1. ıs. duyğu. 1. is. qoxu. iyis. pas. çalın. qurum. 

tüstü. sezgi. duyqu. sezgic. duyqu. sezim. duyqu. 

- ocağa qonmuş qalın his: qurum. - ocaq qurumu. - evi 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurum basmış. - qurum boya.  

- hisdən qarartmaq: islənmək. hislənmək. hislə qoxunmaq.  

- hisə tutub qarartmaq: isləmək. hisləmək. hisləndirmək. his 

qoxutmaq.  

- is qarası: qurum boyası.  

- his qoxutmaq: isləmək. hisləmək. hisləndirmək. hisə tutub 

qarartmaq.  

- hislə qoxunmaq: islənmək. hislənmək. hisdən qarartmaq.  

hisqara  > isqara. izqara. doğru od üstə qoyulan torda, hisli 

tüstülü odda pişirilən yemək.  

hisləmə  isləmə. isləti. hisləti. tüstüləmə. his, tüstü verilmiş nərsə.  

hisləmək  isləmək.1. tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. 

dumanmaq. dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. 

püstünmək. püstüləmək. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. 

çuğlamaq. buğanmaq. buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. 

boğaqmaq. tuğaqmaq. 1. iylənmək. qoxumaq. 

hislənmək  1. aşlanmaq. 1. islənmək. hisdən qarartmaq. hislə 

qoxunmaq.  

hislənmək  hirslənmək. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. 

darqınlaşmaq. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. 
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acıqlanmaq. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. 

kədərlənmək. istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq.  

hisləntirən  hisləndirən. hirsləndirən. acıdan. acıdıcı. acıqladan. 

acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. 

özqıran. dağladan. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

hisləntirmək  hisləndirmək.sataşmaq. toxunmaq. içinə işləmək. 

içləndirmək.  

hisləntirmək hisləndirmək. 1 duyqulandırmaq. 1. daraltmaq. 1. 

isləmək. hisləmək. hisə tutub qarartmaq. his qoxutmaq.  

hisləti  isləti. hisləmə. isləmə. tüstüləmə. his, tüstü verilmiş 

nərsə.  

hıslı  ( < ıs). hisli ( h < > t ) tizli. ( h < > q ) qızlı. 1. hızlı. tab. 

tablı. tabqac. tavqac. təpən. çabıq. iti. 1. cicikli. çəkçək. kin 

dolu. davranan. 1. duyar. duyarlı. duyqulu. 1. taralqan. 

daralqan. acığlı. kədərli.  

hisli  acığlı. dartığ.  
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hisli  hirsli. darqın. yavuz. qorxunc. sərt.  

- isli hisli: - isli hisli: - isli hisli: tuta düdə. tutala düdala. 

duman tutan. duman düdən. dumanlı tutanlı. tüstü püstü. tüstlü 

püstülü. dumanlı tutanlı. dümənli düdənli. çiğ biğ. çuğ buğ. çiğli 

biğli. çuğlu buğlu. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq.  

hisliliq  hislilik.yavuzluq. qırqlığ. sərtlik. qapızlıq. qapazlıq.  

hiss  ( < ıs). 1. duyu. sezim. - hiss edmək: ( < ıs). sezmək. 

qanmaq. anlamaq. 1. ehsas. duyuş. duyum. duyu. duyqu. 

seziş. sezgi. alqı. hissediş. duyarlılıq. - hiss edmək: 

qoxulamaq. sezmək. 

- hiss !: sis!. şüq !. sük !. cük !. sus !. susturma. sikut ilgəci. - 

şük dur: çük dur.  

- hiss etdirmək: sızdırmaq. sezdirmək. dolaysiylə anlatmaq. 

bəlləndimək.  

hissetən hissedən. ( < ıs). duyuşan. duyan.  

hissetiş hissediş. ( < ıs). duyuş. duyum. duyu. duyqu. seziş. 

sezgi. alqı.  

hissələmək  ( < ıs). qatımlamaq. təkrarlamaq.  
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hissili  duyağar. duyağar. duyar. duyarlı. etgin. təpgin. deşgin. 

dəğgin. izgin. əzgin. toxnu. alağar. alınğan. sarğaq. 

oyunçu. oyanıq. tetik. sezqic. incik. həssas.  

hissolunmaz  seçilməz. sezilməz. görünməz. alınmaz. ayırdılmaz. 

qanılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.  

hiz  haşarı. həşəri. daşarı. iti. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. 

sürət. ivinti. ivədi. çapıqlıq. çabıqlıq. çabuqluq. əcələ. 

hiz  his. is: iz. dumanın, tütənin toxunmasından qalan iz, 

əsər.  

hız  hiz. ( h < > t ) tiz: tez. ( h < > q ) qız: kiz. < qız. qızma. ivinti. 

kösnü. şəhvət}. 1. qız. tez. tiz. 1. tav. devinim. çeviklik. 

qoşu. çalış. qılqı. edim. işlək. yarış. 

- hızı artmaq: tərqlənmək. hızlanmaq.  

- hızını arttırmaq: tərqləmək. hızlandırmaq.  

- hızla gedmək: qovulmaq. iləri atılmaq.  

hız  qız. qaz. itilik. qıvralıq. qıvrama. sürək. sürət.  

hizasında  izəsində. dənğli. səviyəsində.  

hızıqmaq  hızqımaq. hızmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. 

qızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 
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tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək.  

hizini artırmaq  şiddətlənmək. təpmək. təbmək.  

hızqımaq  hızıqmaq. hızmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. 

qızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 

tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək.  

hizqişmək  hizgişmək. tizgizişmək. qızıqlaşmaq. itinişmək. 

çalıqlaşmaq. dəlirşinşmək. həşəriləşmək. aşarılaşmaq. 

coşaqlaşmaq. coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. 

daşqalaşmaq. yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. 

azıqlaşmaq. alıqlaşmaq.  

hızla  tızla. tezraq.  

hızlanmaq  tələsinmək. çapıqlaşmaq.  

hızlanmaq 1. itiçmək. itişmək. 1. qozabalanmaq. talaslanmaq. 

talaşlanmaq. əcələ edmək. tərqlənmək. hızı artmaq. 

tezelənmək. çabuq davranmaq. yengilləmək. 

sürətlənmək. əcələ edmək.  

hızlantırmaq hızlandırmaq. 1. hızlanmaq. tezinləmək. tərqləmək. hızını 

arttırmaq. tezeləndirmək. çabuqlaştırmaq. tezləmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4702 

çabuqlaştırmaq. qızıclanmaq. yengillətmək. 

çabuqlaştırmaq. 1. ışırmaq.  

hizlətmək  ( h < > t ) tezlətmək.  

hızlı  hizlı. çox güclü. güclü. hisli. tab. tablı. tabqac. tavqac. 

təpən. çabuq. çabıq. iti. davranan. ütqür. ötgür. yeğin. 

yeləqən. yələgən. yələk. yelək. yel kimi. sürət. sürətli. 

səri. çalıq. qızqın. qaqşa. səri. tələsik. iti. qıstav. sürətlı. 

canlı. qızıc. çabuq. hərəkətli. coşqun. suqu. şiddətli. sərt. 

sürətli. sübatli. əzimli. tərq. çabuq. sürətli. yürüq. yürük. 

yerik. yürüşlü. yürüşlü. iti. yüksək tempolu. cürüq. yürük. 

sürətli. çabuq. səri. canlı. çevik. çabuvuq. sürətli. səri. 

topcaq. qıvraq. yeyin. çalıt.  

hızlı  qızıq. iti. çapqın. çalamıt.  

- orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at: qara əşgin.  

hızlıca  etkili. bat. çapıq. ün. şöhrət. qudrət.  

hızlıca  iticə. çeviqcə. yeyincə.  

hızlıq  - bütün hızlıqla, son sürətlə, düzgün sallaraq, ovsar, 

cilovu boşaldaraq, dördnala at sürmək: doludizgin. 

doludüzgün.  

hizlilik  yeyinlik. şiddət. azış. hizlənmək: azışmaq.  
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hızlılıq  çeviklik. çevikəy. çapıqlıq. çapakiy.  

hızmaq  hızqımaq. hızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. 

qızqımaq. qızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. 

tizgəmək. tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. 

tezgəmək. itimək. itinmək. itigənmək. itəginmək. 

sürətlənmək.  

ho  hovə. həvə. əvə. əvət.  

- ho bolmaq: razı olmaq. qəbul edmək.  

hobab  ( < hubab < kopab. ). çopan. qopan. köp. kəf. su 

üzərində oluşan havalı şişlər.  

hobab(ərəb)  < qopaq. köpük.  

hobba  1.dəlifişək. dəlişman. dəlicə. təlimsi. dəlimsək. havalı. 

hava huvaslı. oturmamış. 1.istəksil. aramançıl. imrənçil. 

dalqaçı. həvəsbaz. əğləngic. duyarçı. uçarı. 1.oynaq. 

oyunçaq. dınqırdaq. fınqırdaq. fırılqaq. fırıldaq. 1.yüngül. 

cıf. açıq sıçıq. yaxmaz. törə (əxlaq) yönündən pis olan. 

alçaq. əsgik. - yüngül qadın. - yüngül törəş: rəfdarlı. 

- oynaq, hobba qadın: qancıq. qantıq.  

hobbalanmaq  oynamaq. oynaclamaq. qırtıldamaq. qırcanmaq. 

dınqırdamaq. fınqırdamaq. fırıldamaq. fırılqamaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4704 

hobban  < qopdan. qoplan. obban.  

hobbaşı  oyunacaşı. oynaşı. oynaşma. qırtıldaşı. qırcaşı. 

dınqırdaşı. fınqırdaşı. fınqırtı. fırıldaşı. fırılqaşı.  

hobbaşmaq  qırtıldaşmaq. qırcaşmaq. oynaşmaq. dınqırdaşmaq. 

fınqırdaşmaq. fırıldaşmaq. fırılqacmaq.  

hoblanmaq  pürkələnmək. atılmaq.  

hofrə  kofra. < kovra ( < kov. kof. ). qutucıq (quytucıq).  

hoqaylanmaq  qoqaylanmaq. qabarmaq. qurumlanmaq.  

hoqqa  1.qabac. 1.dolandırma. dolan. yalan. aldağ. kələk. əğrib. 

giriz. gizir. girişim. toxu. toxuma. düzən. dandırma. 

toğlama. toğlaq. hilə. qapan. aldatı. tor. tıntın. ağ. 

aldatma. 

hoqqabaz  - hoqqabaz yuvarlağı: tombala.  

hoqqabaz  ( bax > aldatan. kələkçi). aldatıcı. aldatcı. sancıq. qancıq. 

qapcı. qoparcı. hiləçi. büyücü. ovsunçu. hoqqaçı. 

aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. hopçu. hopuçu. hopan. 

hoppuc. höppüc. 

hoqqabazlıq  əl çabıqlığı. gözbağı. kələklik. 
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hoqqaçı  ( bax > aldatan. kələkçi). aldatıcı. aldatcı. sancıq. qancıq. 

qapcı. qoparcı. hiləçi. aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. 

hopçu. hopuçu. hopan. hoppuc. höppüc. 

hoqqaçılıq  toqqaçılıq. toxuçuluq. aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. 

qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. 

çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. sözün 

tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. 

yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

hop hop  op op. eşəğin ayağı qaydığında, söylənən söz·.  

hop  1. uyarma, bildirmə sözü. - hop, gələn var. 1. birdən. - 

hop diyə düşdü. - hop susdu.  

- hop dedik: bəsdi. dur. yetər.  

- hop tutmaq: hoplamaq. bıqınmaq. ıkınmaq. susmaq.  

- hop oturub hop qalxmaq: yerində duramamaq. 

hopa  kova. müqəər (# qopa. qoba: mühəddəb).  

hopan  ( bax > aldatan. kələkçi). hopçu. hopuçu. hoppuc. höppüc. 

1.çəkən. mö'tad. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr 

hopan, çəkən kimsə. 1. aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. 
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hoqqaçı. 1.öpürdən. öpürdənğ. öpürən. somuran. soran. 

su çəkən. - öpürdənğ parça: su çəkən. 

hopan  ilgiş. ilginc. ilgicən. içəgən. çəkici. cəzzab. cazib. 

maraqlı. intiresan. əntiresan.  

hopanlıq  hopçuluq. hopuçuluq. hoppucluq. höppüclük. 

1.uyuşdurucu nərsələrə alışqanlıq. mö'tadlıq. 1. kopoyoğluluq. 

aldavçılıq. hoqqaçılıq.  

hopba  opba. 1.uçarı. havayi. nəfsani. 1.şımarıq. sırtıq. üzlü. 

yüngül. dəlişman. dəlismən. - könül hopbası, oynaması: 

təpiş. çarpış. həyəcan. çırpıntı. 

- ürək hopbası: təpiş. çarpıntı. çırpıntı.  

hopbaç  opbaç. - təpişli, hopbaç, oynaq, titrək: çarpıntılı. çırpıntılı. 

xələcanlı. 

hopbalıq  uçarılıq. havayilik. nəfsanilik. 

hopçu  hopuçu. hopan. hoppuc. höppüc. 1.çəkən. mö'tad. hər 

çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr hopan, çəkən kimsə. 1. ( 

bax > aldatan. kələkçi). aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. 

hoqqaçı.  
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hopçuluq  opçuluq. hopuçuluq. hopanlıq. hoppucluq. höppüclük. 

1.uyuşdurucu nərsələrə alışqanlıq. mö'tadlıq. 1. 

kopoyoğluluq. aldavçılıq. hoqqaçılıq. 

hoplaç  kiçik qamış, ney. qamışcıq. sorac. sorquc. püfləç. üfləç.  

hoplamaq  1.hop tutmaq. bıqınmaq. ıkınmaq. susmaq. 

1.qalxılamaq. qalxamaq. zıplamaq. atılmaq. sıçramaq.  

hoplamaq  atlamaq. sıçramaq. oynamaq. - cocuğ çox hoplayır. - 

götün nə hoplanır.  

hoplatılmaq  sıçratılmaq. atlatılmaq. 

hoplatmaq  sıçratmaq. atlatmaq.  

hoplatmaq  sıçratmaq. oynatmaq. atlatmaq. - cocuğu çox hoplatma. - 

götün nə hoplatır belə.  

hoplayan  - oynayıb hoplayan: sıçrayıcı. sıçrayan. fırlayan. - sıçrayıcı 

heyvanlar.  

hopmaq  opmaq. 1.çəkmək.öpürdənmək. öpürdənğmək. öpürmək. 

somurmaq. sormaq. sorğacmaq. su çəkmək. 1.öpmək. 

höpmək. (# üfləmək. ütləmək. ötləmək. püfləmək. pükləmək). 

hopmaq  öpmək. opmaq. 1. öpləmək. çəkmək. udmaq. 1. < > 

topmaq. şişmək. 1. içərmək. içmək. 1. höpürdətərək 

içmək. - içə hopan: cana sinən. cana sinər. sınğcə. sinğcə. 
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hoppa  hoppa. 1.dəlişmən. 1. uşaqyana.  

hoppa  qaqaybaş. havayi. sayaqıl. sirqiv. yaramaz. yelbaş. yelli. 

alıq. axmaq.  

hoppan  hopan. ilgiş. ilginc. ilgicən. içəgən. çəkici. cəzzab. cazib. 

maraqlı. intiresan. əntiresan.  

hoppataq  hoppadaq. birdən. gözlənmədən. - hoppadaq düşdü yerə.  

hoppuc  höppüc. hopçu. hopuçu. hoppuc. höppüc. 1.çəkən. 

mö'tad. tüstü alışqanı. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr 

hopan, çəkən kimsə. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). aldavac. 

aldatcı. kələkçi. qalayçı. hoqqaçı.  

hoppucluq  höppüclük. hopçuluq. hopuçuluq. hopanlıq. 1.uyuşdurucu 

nərsələrə alışqanlıq. mö'tadlıq. 1. kopoyoğluluq. aldavçılıq. 

hoqqaçılıq.  

hoprıq  obrıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. atış. utuş. 

oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 

yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. 

göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 

dalqıç. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 
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əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

hopruşmaq  opruşmaq. içişmək.  

hopuçu  hopçu. hopan. hoppuc. höppüc. 1.çəkən. mö'tad. hər 

çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr hopan, çəkən kimsə. 1. ( 

bax > aldatan. kələkçi). aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. 

hoqqaçı.  

hopuçuluq  hopçuluq. hopanlıq. hoppucluq. höppüclük. 1.uyuşdurucu 

nərsələrə alışqanlıq. mö'tadlıq. 1. kopoyoğluluq. aldavçılıq. 

hoqqaçılıq.  

hopum  opum. öpüm. höpüm. yudum. bir kərəlik yeyim, içim. - bir 

opum mun: bir udum sup.  

hopurlu  oburlu. öpürlü. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. azman < acman. aclıq. gözlü. 

acgözlü. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. 

qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. 

yanqısıq. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  
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hopurmaq  höpürmək. hapırmaq. aşırmaq. gurultulu iştahla yemək. 

içəri ötürmək.  

hora  1. iyi cins at. 1. atlarda doru rəng.  

- hora tay: iyi cins tay. doru tay.  

horata  1. dayanıqsız. çürük. güvənilməz. kötü. 1. özənsiz.  

- horata kişi: güvənilməz kişi.  

horlanmaq  1. (insanlar için). qərtilmək. qənilmək. 1. orlanmaq. 

hörlənmək. örlənmək. bəlirmək. çıxmaq. yüksəlmək.  

horman  horman. ormun. hobban. hovlu. hovlac. tovlu. bəğgin. 

hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. 

köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. 

qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. 

göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. 

çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. 

qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. 

şişirən. çişrən. yelli. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. 

qanquru. məğrur. ifadəli. qiyafəli. mütəkəbbir. 

hormun  ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. tovlu. bəğgin. 

hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. 
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köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. 

qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. 

göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. 

çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. 

qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. 

şişirən. çişrən. yelli. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. 

qanquru. məğrur. ifadəli. qiyafəli. mütəkəbbir. 

horun  hörün. örün. əl ələ hörülüb, yerə təpərək, yallı kimi 

oynanan oyun.  

hoş  hoşt. höşt. çüş. mal qaranı durdurma, kimsəni 

sakındırmaq ötəri çıxarılan səs. eşşəyə, kimsəyə "dur" 

"yügürmə" demək. - hoş hoş diyə bağırdı, at oralı olmadı: 

aldırmadı, saymadı. - hoş hoş ağzıvın sözün bil.  

hoşt  höşt. hoş. mal qaranı durdurma, kimsəni sakındırmaq 

ötəri çıxarılan səs. - hoş hoş diyə bağırdı, at oralı olmadı: 

aldırmadı, saymadı. - hoş hoş ağzıvın sözün bil.  

hoşur  < qoşur <> qocur. şişman. şişigin. köpəc. göbəkli. 

göbəç. girdənə > gedənə. fıçı. boşqa. dolqun. tombul. 

gombul.  
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hot  - hot zot edmək: sərt, kötü davranmaq. 

hotav  atəş. alov.  

hotaz  < qotaz. qotaz. tobbuz. saçı yumarladaraq, edilən 

təpəcik.  

hotuz  qotuz.  

hov  1.kov. hav. parça, nərsənin üzərində olan incə, yumşaq 

tük, saçaq, sapaq. 1.av quşlarıilə avlanan ov. - hovdan 

düşmüş: hovu tökülmüş: əprimiş. yapramış. yapranmış. 

əsgimiş.  

hov  əvət. hovva.  

hoval  qondara başmağının yuxarısıni genişlətmək üçün 

qoyulan taquz.  

hovalanmaq  oyalanmaq. ovalanmaq. avalanmaq. havalanmaq. məşqul 

olmaq. əğlənmək. əklənmək.  

hovarat  hovarda. 1.könlü, istəyi üçün para sərpiyən, xərcləyən. 

1.havayi. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 1.pullu 

əyyaş.  

hovaratçı  hovardaca. çapqınca. əyyaşlıqla. velxərcliklə.  
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hovarta  hovarda. hovarat. 1.könlü, istəyi üçün para sərpiyən, 

xərcləyən. 1.havayi. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. 1.pullu əyyaş.  

hovartaca  hovardaca. hovaratçı. çapqınca. əyyaşlıqla. velxərcliklə. 

hovl  öl. ( < hovlamaq). islaq. islaq. şeh. buxar. nəm.  

hovlac  hovlu. tovlu. ormun. orman. hobban. bəğgin. hobban. 

köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. 

göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. 

kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. 

bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. 

dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. 

qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. 

qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. 

yelli. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

ifadəli. qiyafəli. mütəkəbbir. 

hovlamaq  soluq vermək. nəfəs vermək. püfləmək. 

hovlanma  - parçanın hovlanması, tüplənməsi, tiftiklənməsi: 

qabarmaq. - bu qumaş tez qabarır. 
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hovlanmaq  1. şehəlmək. ölənmək. islanmaq. islanmaq. 1. ürülmək. 

hürülmək. pülənmək. qabarmaq. üflənmək. yellənmək. 

şişmək. şişirilmək.  

hovlat  havlaz. havlat. hovlaz. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. yararsız. uğursuz. işsiz 

gücsüz.  

hovlaz  havlaz. havlat. hovlat. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. yararsız. uğursuz. işsiz 

gücsüz.  

hovlə  çapıt. çavut. yağlıq. yaylıq.əllik. dəsmal. silək. silcək. 

siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. silməkdə, 
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təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc. alqara. əlqərə. əlbezi. 

qolsiləc.  

hovlu  hovlac. tovlu. ormun. orman. hobban. bəğgin. hobban. 

köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. 

göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. 

kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. 

bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. 

dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. 

qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. 

qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. 

yelli. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

ifadəli. qiyafəli. mütəkəbbir. 

hovlu  ölü. ( < hovlamaq). islaq. islaq. şeh. buxarlı. nəmli.  

- hamam hovlusu. siləcək. 

hovluqmaq  tövüşmək. dalaşınmaq. tələsmək. düşmək. - nədən belə 

düşür, bilmirəm.  

hovuz  < kov. 1. kovza. kovuz. qopsa. qapuz. 1. göl. talyan. 

dalyan. dənizdə, boğazda ayrılmış qorunmuş qapalı yer. bu 

qoruqda dəniz canlılar becərlir. - dalyan yengəci, balığı. 1. 

talab. dalab. dalat. dalmalı yer. irmaq. çay. göl.  
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hovuz  hovz. bax > (kov. kav. kof. kaf. gof. gaf). 1.göl.istəxr. 

gölət. gəmilərin yatağı olan bağlı, qapalı su.  

- böyük hovuz: birikə. birkə.  

hovuzca  hovzca. qasıq (< kav). məsaneh. 

hovva  hov. əvət.  

hovz  hovuz. bax > (kov. kav. kof. kaf. gof. gaf). 

hovzca  hovuzca. qasıq (< kav). məsaneh. 

hovzə  < kovza. dolay. ətraf. yörə. banliyö. yaxınlıq. yaxın 

yer.çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə. evərək. evrək. 

çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. 

devrəbər. çövrəbər. dövrəbər.  

hovzək hovzək. < kov. kovaq: qazıq. manqal yerinə işlənən 

kovaq. çuxur.  

hoy  1. hura. ura. 1. oy. yuha. birinə qarşı bağırmaq. - yuhaya 

tutmaq.  

hoyə  hovyə. hövyə. köyvə. kövyə. (< küymək: yandırmaq. 

qızdırmaq). dəmirçilləri qaynaqmaqda işlənən çəkiç 

biçimində, ucu mis ayqıt.  
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hoylamaq  yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. sallamaq. ələ 

salmaq. kiçitmək. kəmsitmək. təhqirləmək. korlamaq. 

xarlamaq. yuvalamaq. yuvub arıtmaq. 

höqqültəmək hökküldəmək. hikkildəmək. için öttürmək. göğsündən 

xırıltılı səs çıxarmaq. fırıldamaq. atı okraması.  

höl  öl. şeh. yaş. çim. nəm.  

höllüq  höllük. öllük. (topraq. parça kimi, nərsənin suyun, şehin 

almaq üçün işlənən nərsə). 1.şehlik. yaşlıq. çimlik. nəmlik. 

1. körpə uşaqlara bağlanılan əsgi, bürgək, püşək.  

hönqürtəmək  hünkürdəmək. öngürdəmək.  

höpmək  opmaq. öpmək. hopmaq. (# üfləmək. ütləmək. ötləmək. 

püfləmək. pükləmək). 

höppüc  hoppuc. hopçu. hopuçu. höppüc. 1.çəkən. mö'tad. tüstü 

alışqanı. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr hopan, çəkən 

kimsə. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). aldavac. aldatcı. 

kələkçi. qalayçı. hoqqaçı.  

höppüclük  hopçuluq. hopuçuluq. hopanlıq. hoppucluq. 1.uyuşdurucu 

nərsələrə alışqanlıq. mö'tadlıq. 1. kopoyoğluluq. aldavçılıq. 

hoqqaçılıq.  

höpüm  < > opum.  
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höpürmək  hopurmaq. hapırmaq. aşırmaq. gurultulu iştahla yemək. 

içəri ötürmək.  

höpürtətmək höpürdətmək. 1. höpürdətərək içmək. opmaq. hopmaq. 

1. sıpqarmaq. somurmaq. sormaq. yalayıb almaq. birdən 

birə xort çəkmək.  

höpürtmək  öpmək. sormaq. içəri çəkmək.  

hörcüq  hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc. saçda olan, 

oluşan qıvrıc, çin.  

hörəq  hörək. örək. 1. bəzək. süs. zinət. incik mıncıq. hər çeşit 

bəzək, təzyinat. işləri. 1. çiqçiq. ciğciği. ( < çıq. çiq. tiq. 

tuq). (qamışdan hörülmüş) çit. tuvar ( < tuqvar). 

hörəq  hörək. örək. 1.əş. ər arvad. bağış. bağşıt. həmsər. - 

hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş. - örəkəzə sağuqlar: səlamlar. 

1. örəkə. hörəkə.qoruq. çəpərli, çevrəli yer, nərsə. - bu 

kərvansayın otuz hörəkəsi var. 1. otaq. hicrə. xana. xanə. - 

on örəkli ev. örəkə. hörəkə. 1.öğək. heybət. heykəl. yapıt. 

qapıt. bağaq. bükək. toxut. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( 

< ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum.dayqın. 

əzəmət. şovkət. 1.örnək. hörnək. çəkil. şəkil. biçim.  
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hörəqə  hörəkə. hörək. örək. örəkə. 1.qoruq. çəpərli, çevrəli yer, 

nərsə. - bu kərvansayın otuz hörəkəsi var. 1. təkyə. qutsal 

yer. ziyarətqah. hərəm. 1. iğ. iğdə. 1. əğrilmiş ipliklərin 

taxıldığı çatal dəğnək. 1.çalpaya. çarpaya. 

hörəqəlik  hörəkəlik. hörəklik. örəklik. örəkəlik. hərəmsaray. hərəm 

çevrəsi, dəğirəsi, dayrəsi. 

hörəqli  hörəkli. örəkli. örkək. öğəkli. öğkək. kürdəli. kürdək. 

kürküt. kürütlü. gördəli. heybətli. heykəlli. ataigid. 

aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. 

bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. 

durbağlı. durşutuq. durşutlu. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. 

qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. 

toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. 

əzəmətli.  

hörəqliq  hörəklik. hörəkəlik. örəklik. örəkəlik. 1.hərəmsaray. 

hərəm çevrəsi, dəğirəsi, dayrəsi. 1.əşlik. ər arvadlıq. 

bağışlıq. bağşıtlıq. həmsərlik. 1. sağuqluq. səlamlıq. 

qonaqlara ayrılmış yer, otaq. tənəbi.  

hörələmə  örələmə. hörəş. örəş. rufə.  
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hörəmək  1. hörmələmək: xərmənləmək. ( < ör. or. ur). dolanmaq. 

dolayı, çevrik dolaşmaq. 1. örəmək. otlamaq.  

hörən  hörücü. sarar. saran. sarıcı. sarıyan.  

hörəş  örəş. hörələmə. örələmə. rufə.  

hörqə  hörgə. örgə. örüm. hörüm. uzun nərsələrin toparlanıb, 

bağ qurmaları. dəmət.  

hörqə hörkə. hörək. kültür.  

hörqən  hörgən. orqan. - iç orqanların sıvı, su salması: dumağı. 

engin. ingin. zükam. nəzlə. - göğüs dumağı. - bağırsaq 

dumağı. - burun dumağı.  

hörqən hörgən. 1. arxan. ip. - yipək arxan: incə uzun ip. 1. dolama. 

hörkən. örük. örk. ( < hörgən: heyvanın ayağına 

bağlanan ip. salıncaq düzməkdə işlənən ip. tövlə ipi.  

hörqən hörkən. 1. dartıq. ip. bağ. sarqı. 1. ərkən. örkən. qanqal. 

yoğun ip. risman.  

hörqin hörgin. örgin. 1. bitgi. 1. təxt.  

hörqü  hörgü. 1. hörü. örü. örgü. keçmə. geçmə. 1.örgü. incə 

saç hörgüsü. bəlik. bükəl. büklə. saç dəmət. 1.toxu. 

nəsc. - saç hörgüsü: bölük. bəlik < birlək. birkəl. bağıc). - 

hörgü hörgü: örgü örgü: bəlik bəlik.  
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- saç hörgüsü: bəlik. bölük.  

- hörük, hörgü çeşitlərindən: qaraş. qarac (< qarmaq: 

qarışdırmaq. birbirinə qatmaq, çalmaq). 

hörqü  hörgü. örgü.1. örtü. - işin örtüsün örgüsün açın. 1.örgü 

işi. çınday. eşim. eşimdi. saç örgüsü. 1.saç hörgüsü. 

bəlik. örün. 1.saray. tapınaq.  

hörqü  hörgü. örük. hörük. tor. örgü. ağ.  

hörqüc  - tək hörgüclü dəvə: qaş dəvə.  

- iki hörgüclü dəvə: buğra. buğur.  

hörqüc  örqüc. 1. toxuma aracı. toxuma dəzgahı. 1. dərəcə. 

dərgə. mərtəbə. 1. tümsək. təpə.  

hörqüc hörgüc. tuquş. tonqqu. kambur. tümsək. çıxıntı. qabartı.  

hörqüclü  hörgüclü.domalıc. yumuluq. yumuqlu.  

hörqüq  hörgük. hörgükə oxşar tümsək, çıxıntı.  

- yüksək yaylaları, hörgüyə oxşar dağlar qapatmış.  

hörqülü hörgülü. sarıg. sarılı. sarılmış. hazır.  

hörqün hörgün. > herə. hörgün daşı: herə daşı.  

hörqüt hörgüt. 1. hörülmüş saç bölgüsü. belik. 1. örgüt. təşgilat.  

hörqütçü hörgütçü. komitəçi. təşgilatçı. oqçı. oxcu.  

hörlə  burcaq çeşidindən olan bitgilərə verlən ad.  
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hörlənmək  örlənmək. orlanmaq. horlanmaq. bəlirmək. çıxmaq. 

yüksəlmək. - ay qopup evlənib, ağ bulut hörlənib.  

hörmə  1. münhəni. büklüm. bükülüm. 1. sarmaq. hörmə gül: 

samaşıq gül.  

hörmək  - hörərək yapılan işləmə, əl işi: çitilgi.  

- yırtığı hörmək: çatımaq. çitimək. çiqəmək > çitmək. 

tutturmaq. yamlamaq. ilgəcləmək. yamamaq. rufələmək. - 

corab hörmək: kələk qılmaq, qurmaq. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq. 

hörmək  1.çitmək. kitməkləmək. bir araya gətirmək. birləşdirmək. 

yapamaq. yamamaq. dikətmək. tikmək. tutmaq (dəlik 

deşiyi). örtmək. çevirmək. çulqamaq. çevrəmək. 

çevrələmək. devrələmək. aylamaq. düzənləmək. 

biçimvermək. yerləşdirmək. üst üsdə düzmək. yığmaq. 

dəmətləmək səbət. saç. kərpiç hörmək. bitmək. 

göyərmək. çıxmaq. oluşmaq. sərilmək. toxunmaq. - otlar 

hörüb güllər açıb. - üzündə hörən tüklər.1. tökmək. - bədəni 

səpgi hörüb (töküb). 1.durmaq. ayağa qalxmaq. :- hör 

ayağa: dur ayağa. dikəl ayağa. 1. qablamaq. sarutmaq. 
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sarıtmaq. sardırmaq. səritləmək. sarmaq. 1. örmək. 

torlamaq. rufələmək. qapamaq.  

hörmələmək  hörəmək. xərmənləmək. ( < ör. or. ur). dolanmaq. dolayı, 

çevrik dolaşmaq.  

hörnəq  hörnək. örnək. hörək. örək. çəkil. şəkil. biçim.  

hörtmə  örtmə. qapqaq. qoyunun quruğu. qoyunun dalısın örtən 

bölük.  

hörtmək  örtmək. qapamaq. qamamaq.  

hörumcəq  - qayahörumcəyi: qayaörumcəyi: qayalıqlarda yaşayan 

hörumcək çeşiti. 

hörü  örü. hörgü. örgü. keçmə. geçmə.  

hörüc  örüc. hörcük. örcük. quluş. quluc. saçda olan, oluşan 

qıvrıc, çin.  

hörüc  örüc. hörgü, toxuma dəzgahı.  

hörüçü  örçi. hörən. örən. 1. rufuçu. qapaçı. yamçı. yamaçı. 1. 

sarar. saran. sarıcı. sarıyan.  

hörüq  - hörük, hörgü çeşitlərindən: qaraş. qarac (< qarmaq: 

qarışdırmaq. birbirinə qatmaq, çalmaq). 
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hörüq  hörük. örük. 1. < ör. çevrik çevrik. sarıq sarıq. bükük 

bükük. qıvrım qıvrım, dalqalı dalqalı olan bağ, ip. 1. 

hörəkə. örəkə. (örüş). meydan (atın dolancaq yeri). otlağ.  

hörüq hörük. örtük. 1. qıvrım. 1. əğrim. duvar. baru. 1. minarə. 

1. örük. hörgü. tor. örgü. ağ. qın. don. geyim. qabıq.  

- hörük kimi yapılmış nərsə: tor. - tor quşaq. - tor börk. - tor 

taqya: tor başlıq. - tor ağ: ufaq gözlü balığ ağı (toru). (iri 

gözlüsünə " fanya" deyilir. - tor kisə: iki başı qapalı, ortası 

yarıq, hörmə kisə.  

hörüqə  hörügə. avlu.  

hörüqləmək hörükləmək. örükləmək. bağlamaq. heyvanları otlamaq 

ötəri hörüyə bağlamaq).  

hörülən  - qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval.  

hörülmək  yüksəlmək. gün hörüldi. 

hörülmüş  - çamurla hörülmüş, sıvanmış yapı: qara yapı.  

- qanal qanal hörülmüş saçı. (qanal qanal: qanqal qanqal: 

həlqə həlqə). 

hörülmüş  örqü. qurulmuş. büklüm. bükülüm. - sınır örgüsü: əsəb 

əlyafı.  

hörülü ip  örgən. urqan.  
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hörülüb  örülüb. - incə qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc 

bölümündə düğünlənmiş, qamçı çeşiti olan şallaq:qırbaç. 

qırbaş. qırbıç. çalava. çalva.  

hörülüşcanğ  aldığın. geri verməyən.  

hörüm  örum. urum. orum. hörüm. 1. kəsim. dəsdə. - bir hörüm 

ot: bi örum ot. bir oraqta biçilən ot. 1. qamıtan. zip. qaytan. 

eşmə. 1. > hərim. orum. örum. urum. təsdə. dəsdə. 

boyun. tutamaq. sap. kəsim. - bir örüm ot: bi örum ot. bir 

oraqta biçilən ot. 

hörüm  örüm. hörgə. örgə. uzun nərsələrin toparlanıb, bağ 

qurmaları. dəmət.  

hörümcək  - zəhərli hörümcək: ağılı. ağındı.  

hörümcək  örkəmçi. möy. ömçük. cörgömüş. - ağuli, yaban 

hörümçəyi: qonda. ğonda. - hörümcək ağı: çil.  

hörümcək  örümcək - ağılı hörümcək çeşiti: böğ. büvə.  

- ağılı hörümcək cürü, türü: qarabövə. qarabüvə. qarabö. 

qaraböcə. qaraböcək.  

hörümcəqli  - qafası hörümcəkli: 1. düşüncəsiz. anlayışsız. qaba. 1. 

geriçi. mütəəssib.  
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hörün  horun. örün. əl ələ hörülüb, yerə təpərək, yallı kimi 

oynanan oyun.  

hörüş  kova. hörülmüş yer.  

- böcək, hörümcəklərin tikanlı soxmaları: kəvələmə. gəgəc. 

gəgə. gəgələmə. - bir çeşit ağılı hörümcək: qunda. 

höşt  hoşt. hoş. mal qaranı durdurma, kimsəni sakındırmaq 

ötəri çıxarılan səs. - hoş hoş diyə bağırdı, at oralı olmadı: 

aldırmadı, saymadı. - hoş hoş ağzıvın sözün bil.  

hötür hödür. silağ. hörmət. tə‟rif. hödürləmək: tə‟rifləmək.  

hövl edmək  tələsmək. dalığmaq. evriv. eqrik. əyri.  

hövləqaç  hövüllü. başayaq. başağay. alasıranğ. alcıranğ. 

aldıranğ. çaşqın. şaşqın. 

hövlülə  dalaşιk. tələsik. aşιğιş. aşaç. hövlükmaç.  

hövül  - əlbəhövül: alaverə. tərtələsik. əcələ ilə.  

hövüllü  hövləqaç. başayaq. başağay. alasıranğ. alcıranğ. 

aldıranğ. çaşqın. şaşqın. 

hövüslənmək  çırpınmaq. dövünmək. dövüslənmək. hayıfsınmaq. 

üzünmək. acınmaq.  

hövütgə  yuva. quş hövütgəsi.  
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hövyə  hovyə. hoyə. köyvə. kövyə. (< küymək: yandırmaq. 

qızdırmaq). dəmirçilləri qaynaqmaqda işlənən çəkiç 

biçimində, ucu mis ayqıt.  

höyqürmək  höykürmək. hüykürmək. bir ağızdan səslənmək.  

höyük höyük. 1. oyuq hüyük. ürkü. qolçaq. mətərsək. 1. yaylan 

təpə.  

höyüq  höyük. 1.hüyük. bir ağızdan səsləniş, bağrış səsi. 1. 

yıxıntılardan oluşan yayvan təpə, kiçik təpə, yığma təpə. 

örən. topraq yığını. 

hubab  ( > hobab). kopab. çopan. qopan. köp. kəf. su üzərində 

oluşan havalı şişlər.  

hucum  axın. ılqar. basqın. qoşun tökmə. hicum. cumma. 

saldırma. saldırı. saldırış. atılım. vurqun. həmlə. təərrüz. 

huqubarı  ət palçıği. buta, lülə, güh yapılan çamur.  

hulaqu  qutsal. qutlu.  

humay quş  qutlu quş.  

hunduşqa  - hunduşqanın qabarması: qurqulamaq.  

hunduşqa  boğlıman. boğlıqan. ( > buqələmun (fars)). həştərxan 

deyilən, boyalı quş.  

hunduşqa  hind toyuğu.  
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hunqar  hunqar. (1.< hunğ + ər. 1. onqar: onğurlu. uğurlu. bəxli.) > 

hunqar. ataman xaqanlarına verilən ad.  

huntuşqa  hunduşqa. həştərxan. qoşturxan. qabarama. hindi. 

həştərxan. qaraqatma. qaraçatma. - qabaramanın ətlisi, 

yüksəyə qonar.  

hura  ura. səs verib qalxışma.  

hurra  xorra. hay. - köpəyin qızları xorra çəkirdilər.  

hurralamaq  urlamaq. hurra çəkmək.  

huş  - huş başın yığmaq: toparlanmaq. yığınmaq. cəmlənmək. 

düzənlənmək. 

- huşdan aparan, özündən çıxaran: bayqın. kişini bayacaq, 

bayılacaq kimi etgiləyən.  

- bayqın qoxu.  

- bayqın söz, dillər.  

- usun, huşun itirmək: başın itirmək düşünəməmək.  

- huş pozuqluğu: düş qırıqlığı.  

- huşun əldən verilik, verməlik: bunalıq. səfehlik. sapaqlıq.  

- huş başı itirmə: dalqa keçirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 

çalışdırma. 

- tiz huş: sivir. zirək. zeyrək. başlı. başaqlı. düşüncəli. 

beyinli. oyunçu. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.  
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huş  uz. us. 1. anğ. anlayış. ağıl. is. ağıl. zehn. - isi azıb yıxıldı. 

1. ada. adaq. ( < edmək). 1. ıs. ağıl. - huş qoymaq: 

uslatmaq. ağıl qoymaq. öğrətmək. bilik, aqahlıq öğrətmək. 

tərbiyətləndirmək. 1. hiss. is. uş. ağıl. sana. sezim. anığ. 

bilinc.  

- huşdan aparmaq: uyutmaq. kehətmək. bihuş edmək. - 

uyatsızın cərrahlıq etdilər. 

huşqar  huşyar. yekkə. çəpər. olqun. pişmiş. görmüş. keçitmiş. 

bacarmış. salqun. varqun. çaqqun. mücərrəb.  

huşlanmaq  < tüşdənmək. tüşlənmək. düşlənmək. düşdənmək. 

mürgülənmək. ımızqanmaq. yumızqanmaq. 

mürgülənmək. yuxlanmaq. uykulanmaq.  

huşlanmaq  uslanmaq.1. övkələnmək. yoğlanmaq. öğlənmək. 

ağıllanmaq. öncədən anlamayıb sonradan anlamaq. 

böyümək. gəlişmək. - uşağın öqlənməsi çox çəkər. - 

öqlənməmiş evlənən ev yıxar, öqlənibsə evlənir, ev yığar. 1. 

uslanmaq. ağıllanmaq. öğrəşinmək. tərbiyətlənmək.  

huşlu  1. osuq. oyuq. açıq könül. 1. ayıq. azıq. başlı. 1. 

açıqqöz. çalağ. itik. 1. uslu. batov. bətov. zirək. mahir. 

zəbərdəsd. - ayıq kişi: tizil. qaraqulaq.  
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huşlu  çalqan. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. başlı. duyuq. 

huşyar. oyanıq.ustal. sivir. zirək. zeyrək. uslu. sivir. zirək. 

zeyrək. qafalı. başlı. ağıllı. işbilir. yelgöz. yenğgöz. 

cingöz. açıq göz.  

huşluca  başlıca. düşünəkli. ağıllıca. usluca.  

huşluq  huşluluq. uzuqluq. usuqluq. oyaqlıq. usluq. (# uyqluq: 

qəfillik).  

huşluluq  sağın.  

huşsuz  bayqın. bayılmış. duyumsuz. geçinmiş. geçinik. qıtoy. 

ussuz. ağlı qıt, qısa. ussuz. qıt ağıllı. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. pəxmə.  

huşsuz  uyuq. anğılavsız. anlamaz. ağılsız. qavramayan. 

yetənəksiz. bilincsiz. huşlu olmayan. anğısız. anğısız. 

anlamaz. bilincsiz. şuursuz.  

huşsuzlatım  uyuşdurluq. anestezik. 

huşsuzluq  bayqınlıq. duyumsuzluq.  

huştaq  fışqa.  

huştan  - huşdan gedmək: bayılmaq. özündən gedmək. ürək 

keçirmək.  
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huşyar  huşqar. yekkə. çəpər. olqun. pişmiş. görmüş. keçitmiş. 

bacarmış. salqun. varqun. çaqqun. mücərrəb. qurnaz. 

aldanmaz. oyanıq.  

huşyar  oyunçu. oyanıq. huşlu.ustal. sivir. zirək. zeyrək. uslu. 

ayıt. bəllik. işarət. izək. izdək. izlək. başlı. çalqan. çalaq. 

çalağan. çalğan. zirəng. huşlu.  

huşyarlıq  bilit.  

hutaç hudaç. talbırçın. təxd. səndəl. tənqil.  

huv  av quş ilə olunan av. - huv başi: quşçi başı.  

huvas  - hava huvaslı: havalı. təlimsi. dəlimsək. dəlifişək. dəlişman. 

oturmamış. hobba.  

huvlamaq  fırlatıb atmaq. pərtavlamaq.  

huy  - hayla gələn, huyla gedər. bu qurum öylə gəlib, böylə 

gedər. 

huyluq  qılıq. dartıq. dartış. əxlaq. rəftar. - huyluqumuz tutmur.  

huzursuz  tınqısız. dinqsiz.  

hüccüləmə  boğumlama. boğumlanma. 

hüccüləmək  üzükləmək. üjükləmək.  

hücrə  hicrə. dilab. dolab. qapalı qapılı çarşıda olan tükan. - 

qızıl bazarında (bəcistanda) bir dolabı var.  
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hüçüləmək  həcv edmək. qınamaq.  

hüdhüd  ibibik. daraqlı. çavuşkuşu.  

hüfrə  < kovra. kovur. govur. çoxur. çuxur. (< kov. kav). oyuq. 

qazıq.  

hüfrə  < kövrə < köv. çuxur.  

hüllüqbaz hüllükbaz. bükər. kələk. kələkçi. aldaq.  

hün  - ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: nərsələr 

anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq. 

hünə  ərkək geyik, sıyığın tayı heyvanlara verilən ad.  

hünər  1. < önər. onar. ərdəm. yonar. uğruq. uğraq. bacarıq. 

ustalıq. - mə'rifət, hünər yiyələnmək: uzlanmaq. uslanmaq. 

uzmanlaşmaq. ayratınmaq. açratınmaq. bilginmək. 

ixtisaslaşmaq. mütəxəssisləşmək. 1. dərim. tarım. darım. - 

incə dərim: incə sənət. 1. bilgi. 1. pişə > biçək. sənət. 

görgü.  

hünər  irtəm. ərdəm. udun. bacarıq. yetərlik uzluq. yararul. 

başarı. bəcəri. olcum. olca. mərifət. uyluq. sənət. fəzilət. 

ədəp. tərbiyə. - ərdəm başı dil. 
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hünərçi  önərtanış.  

hünərli  onarlı. yonarlı. uğraqlı. uğruqlı. bacarıqlı. başarıqlı. 

sənətli. 

hünərli  yataqlı. yataq.  

hünərmənd  önərmən. onarman. görgülü.  

hünərpişə  oyunçu.  

hünərsiz  onarsız. yonarsız. sənətsiz. uğraqsız. uğruqsız. əli 

yavan, ağ. sınavsız. dənəksiz. başarıqsız. peşəsiz. 

gücsüz. 

hüniləmək  üniləmək. onarmaq. hazırlamaq.  

hünqür  hüngür. önggür. üngür. 1. səslə, qıçqıra qımqıra. 1. 

qıyaq. qudurqan. vəhşi. asav.  

- hünkür hükür köksün çəkmək: hünkürdəmək. 

önqrədəmək. öqürdəmək. öqqürdəmək. öqür öqür ağlamaq. 

hincqınmaq.  

- hüngür hüngür ağlamaq.  

hünqürmək hünkürmək. önğrəmək. anğırmaq. bağırmaq. böğürmək.  

hünqürtəmək hünqürdəmək. hünkürdəmək. hünkür hükür köksün 

çəkmək. önqrədəmək. öqürdəmək. öqqürdəmək. öqür 

öqür ağlamaq. hincqınmaq.  
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hüntür  hündür. ündür. yüksək ( y) üksək. uksək. uca. ula. ulu. 

ataq. ağız. uca. asuq. ısuq. şişik. dik. qom. kom.  

- çox hündür yer: yura. yoxuş. dik bayır. uca. 

hürən  - yağışdan qaçan yerin itirər, yersiz hürən, çətin gətirər. 

(çətin: çətinlik. koraz. güclük.).  

hürqmək  hürkmək. 1. ürkmək. disginmək. daşlanmaq. ürpərmək. 

hürpərmək. səsqənmək ( sq < metatez > qs) səksənmək. 1. 

qorkmək. geri qayıdıv. qaçu. çöçimək. şaşımək. 

qayıtmək. yılmaq. 

hürmək  - kəsik kəsik hürmək: çımqırmaq. çəmgirmək.  

hürmək  ürmək. 1. ulamaq. ulumaq. qışlamaq: qıştamaq. - itlər 

qıştadı. 1. havlamaq. püləmək. 

- uzun uzun hürrmək: ulamaq. sinləmək. 

hürmək  ürmək. ürümək. bağırmaq.  

hürpərmək  ürpərmək. disginmək. daşlanmaq. hürkmək. ürkmək. 

səsqənmək ( sq < metatez > qs) səksənmək.  

hürtü  hürdü. - bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, 

baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, 

karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 
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hürtürmək hürdürmək. gəritmək. qarıldatmaq. havlatmaq. 

bavıllatmaq. səsin çıxarmaq.  

hürülmək  ürülmək. hovlanmaq. pülənmək. qabarmaq. üflənmək. 

yellənmək. şişmək. şişirilmək.  

hürümək  ürümək. ulumaq. ulamaq.  

hürür  - it hürür kərvan yürür: it hürür, yol açıqsa, kərvan yürür: 

hər gələn, gedişi durduramaz. 

hüsürli  çalılıqilən.  

hütci hüdci. kəcavə < köç oba: >.  

hüthüt  hüdhüd. ibibik. çavuşquşu.  

hüti hüdi. lay lay.  

hütü hüdü. hidyə. sunuş. hüdüləmək: təqdim edmək.  

hüyqürmək  hüykürmək. höykürmək. bir ağızdan səslənmək.  

hüyüq  hüyük. höyük. bir ağızdan səsləniş, bağrış səsi.  

hüyüq hüyük. höyük. oyuq ürkü. qolçaq. mətərsək.  

hüzal  üzal. üzüklük. arqal. arıqlıq. zayıflıq.  

hüzünlənmək  üzünlənmək. bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqıtlanmaq. 

bıqtalanmaq. kədərlənmək.  

hüzürlü  üzgün. çösqün. çökgün. çökmüş. küsgün. düşgün. 

üzüntülü. (# coşqun).  
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xab  ( < axab: axar) 1. qalının axımlı yatımılı üzü. axar. enişli. 

aşağı. əğik. - qalnın xabı. - damı xaba (axab) yap, su 

göllənməsin. 1. qılıq. - hər kişinin xabın (axabın) tap. - işin 

xabın (axabın) tap.  

xab  < kav. pürsə. pürüz. pürz ( > porz).  

xacedaş (fars)  ( < qoca+ daş). bir ağanın müti'ləri.  

xaç  1. ata. atanağ. çalaq. çaqla. çaqal. çarpıq. çapraz.  

- xaça gərmək: çarvuğa çəkmək. 1. haç. çalaq çaqla. çaqal. 

( > səlib). {1 < aç. aça. açıq açmaq (aça: çatal). 1 < qaç. kaç. 

qaçamaq: bölmək}. çarpıq olan. çapraz olan. ata. atanağ. 1. 

üçağac. dar ağacı. səlib kimi çarpaz ayqıtlar.  

xaç  çalba. - qızıl xaç: səlibe sorx.  

- xaç çıxarmaq: xaç çəkmək.  

xaçbəzəq  xaçbəzək. xaçsüs.  

xaçlamaq  çarpazlamaq < çaprazlamaq.  

xaçlamaq  xaç çəkmək. (# çağlamaq: şişirmək). 1. atanağlamaq. 

atanağ çəkmək: göz yummaq. əl çəkmək. 1. çatqılamaq. 

çarmıxa çəkmək.  

xaçsüs  xaçbəzək.  

xaçvarı  çarpazı < çaprazı.  
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xaçvarı  xaça bənzər.  

xafa xafdan  soxur. soxru. soxulub. birdən.  

xafçaq  qapan. böyük çəki, tərazı.  

xaflıyaq  bax > qaplıyaq.  

xaftan  1. kaftan. qaptan. xələt. 1. dam. tələ.  

xahiş  < yaxarış. əl ətək. yalvar yaxar.  

xahiş  1. ( < kov. yaxış). kavuf: kavuş: kovuş: boşluq. çəkiniş. 

çəkimsə, dalı oturma, azımsama əsgimə işi. - 

kovuşlamaq: xahişləmək. azımsamaq. əsgilmək. istənmək. 1. 

yaxış. istək. damağ. ac.  

xaqan  ( < qaq: quru. bərk. sərt. hündür. uca. ulu. ). qaqığan. 

qaqan. qağan. kağan. böyük. tüt. bərk. uca. daşlanan. 

qaan. şahənşah. - qonçək içrə anraşıb yatan dərvişlərin 

\\ hər birisi gülleyi aşqı,n qağan arslanıdır.  

xaqan  qağan. qeysər. qarasır. qaan. elxan. paşa. başdaq > 

padşah. kıral. impiratur. şahənşah.  

- ataman xaqanlarına verilən ad: hunqar (1.< hunğ + ər. 1. 

onqar: onğurlu. uğurlu. bəxli.) > hunqar.  

- xaqan andacı: tapu əsnad dərtəbi, dəfdəri. 

- tanrının, xaqanın ən alçaq qulu: qaratəkin. qartəkin. 
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qarbanda. qara bəndə. xərbəndə.  

- uyqur xaqanlarına verilən ad: idiqut.  

xaqanlıq  elxanlıq. ataxanlıq. paşalıq. başdaqlıq. padşahlıq. 

kırallıq. impiraturluq.  

xal  qal. 1.nuxdə. duraq. 1.bənək. çığıt. çiğit. ləkə. çil. - xal 

xal: çil çil. - tək xal: birli. 

- ət xal: buçum. buğçum. burçum. bükcüm. büçgüm.  

 

xal  metatez. lək. ləkə. bən. bənğ. bənək. mənək. minğ. menğ. 

daq. tağ. daq. timqil. tabçıq. atıq. səki. poz. ləkə. - qara 

xalları, ləkələri olan: kömürçi. - kömürçi toyuq. - kömürçi 

tülki. - ət xal: tütə. ur. bez. 

xala  abay.  

xala  ana yarısı. təyzə. qata. qatı.  

xala  kələ. kala. ( < kəl. kər: böyük). böyük qadın.  

xalamaq  qalamaq. kalamaq. istəmək. bəqənmək. seçmək. ixtiyar 

edmək. istəkli bulmaq. odlamaq. od qalamaq. 

yandırmaq. toplamaq. yığmaq.  

xalça  kilim. ufaq keçə.  

xalça  qalıcıq. qalıca.  
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xalfa  qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. 

1. araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 

aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

xalı  qalı. büryə. palaz. fərş.  

xalis  çin. arassa. ağ. tüys.  

xalq  el ulus. ulut. ult. ulıs. yurt. curt.  

xalqa  - xalqa biçimində toplanmaq: tögərəkləşmək. dayirə şəklini 

almaq. yuvarlaşmaq.  

xalqara  elara.  

xallamaq  gözəmək. yamamaq. ipəkdən xallamaq.  

xallı mallı  bənəkli. alavala. alaqula. alabula. boyasıq. nimrəng.  

xallı  ala. səkilli (s < > ş ) şəkilli. bərəs. bərsə. yəprəs. bənli. 

bənəkli. mənğliq. ləkəli. pozlu.  

xallı  qallı. bənəkli çilli. çapraş. çalqaç. əbrəş. rəhbərəh olma. 

alacalı.  
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xalta  < qapta. 1. xaral. kəsürgə. kəsrük. dağarcıq. qap. 1. 

qalta. xaral. taqar. tağar. tuqar. kiqsə. kisə. tobra. qab. 

cib. kiçik torba. 1. qalta. para kəsəsi. cib.  

xam tama  tamahkar.  

xam  çiğ. çiy. 1. çığız. çiğiz. çiyiz. incəlməmiş. açılmamış. 

ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. əsginməmiş. 

kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. yıpanmamış. - 

çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə. 1. 

idmansız. vərzişsiz. vərdişsiz. işləməmiş. 1. işlənməmiş. 

əllənməmiş. - çiğ yağ. 1. doğal. təbii. 1. naşı. 1. başaçıq 

ayaqyalın. yersiz. münasibətsiz. 1. boş. kof. kov. 

1.pişməmiş çiğ. çiy. yoğursu kal. kal. yetişməmiş. 

yetmədik. çiğ. pişməmiş. olmamış. bolmamış. keçə. 1. 

qabaq. çiğ. olmamış. görməmiş. pişməmiş. işlənməmiş. - 

qaraçiğlə: qaraçiylə: xam topraq.  

- çiğ, kal, körpə, xam, olmamış yemiş: qaqaçı.  

- xam olmaq: kal olmaq.  

- ilkin, xam tərh, təsvir: arşətip. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > 

ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim > ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. 
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xam  göy. yetişməmiş. pişməqən. şiyki. körpə. pişməmiş. çiğ. 

taxtu. taxut. əğrilməmiş nərsə.  

xama (fars)  1. < qama. qəmə. qamış. qələm. 1. xəmir mayası. 1. çiy 

südün üzü. işlənməmiş. 1. qoca. 1. ölçülməmiş.  

xama  < xamaq < qaymaq. kirim. sütbaşı. qeymaq. qaymaq.  

xamalaşmaq  qocalmaq. -.  

xamcıq  xanımcıq. - astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl 

xamcıq, göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

xamdoraqo  həmləmək. bərabər. birlikdə tutmaq.  

xamxar  qırtçıl. qırtçır. qırtçı. bitgiçil. otçul. 

xamxırt  nərsə şüy.  

xamına  saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. 

görgüsüzün. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. 

görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba 

sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. 

avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. 

anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. 

bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. 
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cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. 

daşraca. dışraca. naşıca. şaşqınca. yoğurca. 

yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. 

amiyanə. nadanca.  

xaminnə  xanım innə. xamnənə. xanımnənə. ağ birçək yaşlı 

qadınlara verilən ad.  

xamırraşmaq  xamlamaq. işdən soyumaq. təmbəlləşmək. arınmaq.  

xamlıq  görməmişlik. qabaqlıq. naşılıq.  

- xamlığın atmaq: yaravlatmaq. alışdırmaq. idman yaptırmaq. 

vərziş vermək. uyuşuqlatmaq.  

xamlıq  olmamışlıq. qabaqlıq. çiğlik. pişməmişlik. görməmişlik. 

görgüsüzlük. bilgisizlik.  

- yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə: alışdırma. alışdırı. 

alışdırım. alşatı. isgərmə. ısqarma. ısqarı. yatqırma. yatırma. 

yasırma. yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə.  

xamnənə  xanımnənə. xaminnə. xanım innə. ağ birçək yaşlı 

qadınlara verilən ad.  

xamtə  birlik. bahəm.  

xamuş  < qamuş. qapış. sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. 

məbhut. cımcuq. qaplı.  
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xamuş  susuq. qanıt.  

xamuşlatmaq  gömüşlətmək. qarartmaq. düşmandan, nərsədən gizli 

qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmin, 

tədbirin yapmaq.  

xamuşluq  gömüşlük. qarartma. düşmandan, nərsədən gizli qalmaq 

üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri.  

xan  < > kan. gen. 1. sərik. işləmək üçün açıq, çonğ, böyük 

tikinti. - xan kimi: artıq, çox geniş. 1. böyük, zəngin, varlı 

barlı kişi. 1. ( < qon. qonmaq). xan evi. böyük, geniş 

qonaq, oturaq, barınaq. saray (hörüklü, sarəlmış qorunmuş, 

sərik, gen tikinti). 1. karvansaray. 1. oyuq, deşik, açıq yer. 

çardağın qırağında açıq yer. 1. karvansaray. 1. ğan. qan. 

qoruyar, saxlar əki olaraq sözlərə bağlanan sözcük. 1. 

türklərin ən böyük başbuğu. əfrasyab oğullarına verilən 

unqun, onqun. 1. xaqandan daha alt düzəydəki pirəns 

için kullanılır. xaqana bağlı. hüqümdar. bəylik başqanı. 

yönətici.  

- qazanxan: qaziyol quzat. 

- qansız yomaq bolmaz: qansız məsəl olmaz.  

- xanın qarısı: xanışqa.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4744 

xan  xanın özəl yerlik. - xanların girdə çadırı: girdək. - mən 

xançı, sən yolçu: qarşı qarşıyıq. - nə xanlar endirmiş qoca 

kərvan.  

- peşxan: qondur. qontur. kantur.  

- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 

qapıqulu.  

xana  xanə. qana. qona. göz. bölüm. bölmə. xanə. otaq. hicrə. 

- on örəkli ev. - orta bölməyə qoy. 

- balaxana: başdam. 

xana  qona. ev.  

xanafar  qana. qonaq. qonqaq. (1. < kan. xan. qan. gen. 1. < qona 

< qon). oyuq, deşik, açıq yer. çardağın qırağında açıq 

yer. nərsənin oyumun, gövdəsin, olduğu ölçüsün tutan 

yer, genişllik, aralıq, kovuqluq, qaruqluq, qoruqluq, 

bucaq, dödbucaq. lana. qana. su yolı. arna. yol. yırğa 

yolu. yırza. say. çay. özən. - gözün xanası: gözün yerləşən 

yeri.  

xanaq  ( < kan. gen). kanaq. genik. xanay. genlik. hər bir 

nərsənin genliyi, açıqılıqı, bolluqu.  

xanaqa  ölkə kürsisi: astana. baş kənd. paytəxd.  
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xanaqan toy  yeni doğan cocuq beşiğə yatırılırkən düzənlənən şölən.  

xanasaab  xanasahab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.  

xanasahab  xanasaab ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.  

xanayanı  yan ağaclar.  

xanbacı  (< xanım + bacılıq). pərəstar. ners. həmşirə. 

xanbacı  baldız.  

xanbacılıq  (< xanım + bacılıq). pərəstarlıq. nerslik. həmşirəlik.  

xançı  ( < kan. gen). xan qolçuları, yardımları.  

xanda  handa. qanda. harda. {1. < ər: hər + yerdə. 1. kan + 

yerdə). necəki görünür, "hər" sözü "genişliyi, genəlliyi, uzalığı, 

dərinliyi, ucalığı. bir sözdə ölçüsüzlüyü" göstərir. demək 

olarki "hər. ər" ində kökü "kan: qan: gen" dədir}. - hanıdır: nə 

(uzaq) zamandır.  

xanda  qanda. qayda. qayuda. nərədə.  

xanda  toyda verilən dadlıq.  

xanda  toyda verilən dadlıq.  

xandaçı  qonaqçı. qonaq çağıran adam.  

xanə  < qın. qon.  

xanə  qana. qona. göz. bölüm. bölmə. otaq. hicrə. - on örəkli 

ev.- orta bölməyə qoy.  
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xanəgi  əkli. əkdi. evcil.  

xanəqah (fars)  < qonaq. qonqaq.  

xanxan  dərəbəy. 1. fiodal. 1. milukultəvayif. 1.qolçomaq. qıyın. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim.  

xanxanlıq  dərəbəylik. 1. fiodallıq. 1.milukultəvayiflik. 1.qolçomaqlıq. 

qıyınlıq. zalimlik.  

xanı mrəh  açıq qırmızı.  

xaniqah  çəkmə. çəkməcə. 

xanım  ( < kan. gen). 1. xanım qadın: bir qadının tam qılıqların, 

sifətlərin daşıyan qadın. tamam1. baykaç. bəykəc. 

bəqim. bəyim. türkan. ulu xatın. ayım. ağaca. bibi. qoçın. 

quçın. qadın. 1. əş. yoldaş. qolqa. 

- xanım qız: kiçik xanım. bəy xatun. bəyim. subay xanım qız.  

- evin xanımı: üybiyçə. xanım. arvad. 

- xanım əfəndi: bibi. nənə. böyük nənə. ata ananın anasına 

verilən ad.  

- xanım əfəndi: tarım. bəyim. böyük qadın. təyzə.  

- xanım:ların baş işçisi. keyvanı.  
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- türkan xatun.  

- xanım nənə: 1. böyük nənə. 1. qayın ana.  

- qız xanım: xanım qız: xan qılığı, tərbiyəsi görən gənc qız. 

madmazel.  

- böyük xanım: dudu. tutu. tuti.  

- keçmişdə qadın, xanımlara söylənirdi: tuti.  

xanım  qadın. abay. xatın. əçə. əcə. tutu. qayğız. qadın. bəyim. 

bayan. özəlliklə erməni qadınlarına söylənir. 

xanıməfəndi. bacı. - xanım əfəndi: ağabayan. 

- xanım qız: duşizə. - xanım innə: xaminnə. xamnənə. 

xanımnənə. ağ birçək yaşlı qadınlara verilən ad. 

- qaravaşdan xanım olmaz, çiçəkgildən, odun olmaz. 

(çiçəkgildən: gül ağacından).  

- xanım xanımcıq: ev eşiyinə, iş gücünə, uşağ ərinə yaxcı 

baxıb yetişən qaqın, qız.  

- içxanımı: evxanımı.  

- keyxanım: keybayan. böyükxanım.  

- bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi: qəlinaba. 

gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.  

- gəlinxanım: gəlinbəyim. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan. duşizə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4748 

- xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım: 

qadın qadıncıq. xanıməfəndi.  

- kiçik xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.  

- acınaqlı, zavallı xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq. 

- xanım budu: qadın budu: uzun biçimli qarpız, qabaq çeşiti.  

- xanım özəlliyi qazanma: xanımsılıq. qadınsılıq. 

- xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı. 

- xanıma özgü, yaraşır, ilişik: xanımsı. qadınsı. 

- xanımın baldızı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın ərinin 

bacısı. 

- xanımlara, qadınlara özük, xass: arvadçıl. qadınçıl.  

- könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' xanım, qadın: 

qadıncağız. qadıncıq. 

- sınavlı, yaşlı, sayqı göstərilən qadın, xanım: qadana. 

qadınana.  

- yaşlı xanım: böyük ana, nənə. ağsaçlı ana. 

- yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz xanımlara keçici barıncaq: 

qadınevi.  

xanımaba  xanımabla. birinin özündən böyük qadına sayqılı 

səslənməsi.  
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xanımabla  xanımaba. birinin özündən böyük qadına sayqılı 

səslənməsi.  

xanıman duduman  qalacağ yer.  

xanıman  < qonaman.  

xanımana  xanımannə. qaynana.  

xanımannə  xanımana. qaynana.  

xanımansız  ev elsiz. ev eşiksiz. sallax. 

xanımbacı  ağabacı. böyük bacı. 

xanımbarmağı  barmağ biçimində olan dadlı çeşiti.  

xanımböcəyi  gəlincik.  

xanımca  qadınca. 1 qadınca. xanıma yaraşır biçimdə. - qadınca 

bir ərkək. 1. xanım kimi. qadınca. xanıma oxşar.  

xanımcıq  xamcıq. - astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl 

xamcıq, göyçək qız, hərəngələ yanlama.  

- xanım xanımcıq: ev eşiyinə, iş gücünə, uşağ ərinə yaxcı 

baxıb yetişən qaqın, qız.  

xanımçılıq  qarı, qadın alış verişində olan.  

xanıməfəndi  ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım. qadın qadıncıq. 

xanıməfəndi  ağqay. ayğay. qoşansa. pirənsis. 
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xanıməfənti  xanıməfəndi. üstün sayqı göstərmiş olmaq üçün, qadın 

adlarının sonuna gətirilir, yaxud, adlarının yerinə işlənir. 

bacı. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım. 

xanıməli  gözə qoxulu çiçək çeşiti.  

xanımiğnəsi  incə, uzun qayıq çeşiti.  

xanımınsı  qadınımsı. xanıma özgəsinli, bənzəsinli, yarşasınlı, 

oxşasınlı.  

xanımlamaq  xanımlıq əldə edmək. 1. qızı ərə vermək. qızı xanım 

edmək. 1. qızın evlənməsi. 1. kişinin evlənrməsi.  

xanımlaşma  qadınlaşma. arvadlaşma. arvada oxşaşma.  

xanımlaşmaq  qarılaşmaq. arvadlaşmaq. qadınlaşmaq. arvad qılığın 

almaq.  

xanımlıq  qarılıq. arvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. qadınlıq. 

dişilərin görəvləri. qadın cinsi.  

xanımoğlu  anabalası. qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə. ərköğül. 

çıtqırıldım.  

xanımrəh  xanımrəngi. açıq qırmızı, al.  

xanımrəngi  xanımrəh. açıq qırmızı, al.  

xanımsı  qadınsı 1.xanıma özgü, yaraşır, ilişik. 1. xanım 

davranışlı, bənzərli ərkək.  
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xanımsılıq  qadınsılıq xanım özəlliyi qazanma.  

xanışqa  xanın qarısı.  

xanitan  xanidan. dudman. ocaq.  

xanquna  kiçik cocuq.  

xanlamaq  ululamaq. ullamaq. böyükə qaldırmaq. yekələmək. 

yekkələmək. bir nəyi, kimsəyi özünə bağlamaq, özündən 

saymaq.  

xanlıq  böyüklük, əli bolluq edən kimsə. xan, varlı kimin 

davranıb, əlaçığlıq edən.  

xanlıq  xanlığ. 1.qağanlıq. basqı nizam. hikumət. dövlət. devlət: 

hakimiyyət. 1.bəylik. bayarlıq. uluğluq. əşraf, ə'yan 

hikuməti. 1.yönətimlik. hakimiyyət. 1.sınırlıq. qələmrov. 

1.sınırlıq. qolastı. buyruğu sürülən, hakim olan yurd, 

topraq. sınırlıq. qələmrov. keçərlik. gəzərlik. əğəcənlik. 

iğəcənlik. iyəcənlik. yiyəcənlik. xəlifəlik. xələfiyyət. 

qələmrov. 1.öz başına buyruq. sultanlıq. edəmənlik. 

edərmənlik. hakimlik. əmirlik. başlıq. rəislik. devlət. 

hikumət. - ərkək xanlıq, hakimiyyəti: ataxanlıq. - çadır 

xanlığı: köçəbə devləti. 

- içxanlığı: vicdan hakimiyyəti, azadlığı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4752 

- könülxanlığı: 1. bəzmi ələst. 1. sərbəs yaşam sürmə. süt 

gölü. 1. anarşism. 1. dərəbəylik.  

- qaçaq xanlığı: qaçaq şahlığı: hər nəyi üstələyən qaçaqçılıq 

yasası, qanunu.  

xanoqlan xanoğlan. təkin. şəhzadə. moğol təkinlərinin, 

şəhzadələrinin verilən ad yalnız, teyxa "oğlan" sözü 

olmuşdu. adıdır.  

xanpişik  çöl pişiyi.  

xantəpəl  sulu yerlərdə bitən ot.  

xanüzümü  xırda, dadlı üzüm.  

xanzada  törə. təkin. əfəndi.  

xap  ( < metatez > pək. pəh). vurqulayan söz. çap. həp. tam. 

tamam. lap. - gözün xap açıb baxdı. - xap edəcəğəm. - xap 

yaxcı elədim.  

xapaxap  bax > xap. birdən. lap düz. lap düzdən. - gəldi çıxdı.  

xapan  ( < kav: boş). kavan. boş. baxımsız.  

xapanmaq  qapanmaq.  

xapdan  bax > qapdan.  

xapsi  qapsı. qapas. qasıb. kiçik qutu, qab. qabuc. hoqqa.  
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xar  1. bax > qar. yaşlı, axda keçi. (qısırlıq üzündə) kök keçi. 

qoca öküz. 1. xar (fars) ( < qar). tikən. (bax > qar). 

xara xar  birdən. gözlənilmədən. - xaraxar çıxdı qabağıma.  

xara  1. çuval < çuqval ( < çuq). böyük torba. 1.qaba. kötük. 

gödük.  

xarab  çürük.  

xaraba  xərabə < qıraba. qırava. qırova. yıxı. yıxıq. örən. qalıntı. 

üzük. qalıntı yıxıntı. 

xarabat  xərabat. < qıravat. qıraval. qırabal. qıroval.  

xarabatçılıq  xərabatilik xərabatçılıq. < qıravatçılıq.  

xarabatlı  xərabatlı. xərabati < qıravatlı. qıravallı. qıraballı. qırovallı.  

xaral  1. xarar. qarar. qaral. qıldan toxunmuş böyük çuval. 1. 

qalta. xalta. taqar. tağar. tuqar. kiqsə. kisə. tobra. qab. 1. 

tağar. çuval. xurcun. tağarcıq. tulum. qap. xalta. kəsürgə. 

kəsrük. dağarcıq. qap.  

xaral  xarar. böyük çuğal, çuval. - xaral kimi: alımlı, tutumlu, 

genik, yekə nərsələr içərə bilən yer, çuval, qab.  

xarar  < > xaral.  
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xarar  xaral. böyük çuğal, çuval.  

- xaral kimi: alımlı, tutumlu, genik, yekə nərsələr içərə bilən 

yer, çuval, qab.  

xarəzm  xiyo şəhəri. örkənc.  

xarıl  - xarıl gurul: bolluqla, gurult ilə axan nərsənin səsin andıran 

səs.  

xarıl  - xarıl xarıl: müsəlsəl.  

xarıltıyla  - sayın sayın gəliri, xarıltıyla gediri (para). (sayın sayın: 

azar azar). 

xarlama  qaralama. korlama. koralama. xorlama. qarabaxtama. 

qarayağtama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. 

basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. 

yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül savırma, 

ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

xarlamaq  korlamaq. yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. ələ 

salmaq. sallamaq. kiçitmək. kəmsitmək. təhqirləmək. 

hoylamaq. yuvalamaq. yuvub arıtmaq. 

xarlatmaq  gurultuynan tökmək.  

xarmanlamaq  qarmanlamaq. yığmaq. toplamaq.  
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xarp  xart. xurp. xart xurt. xart xart. şəx, gəvrək nərsəni 

dişləməkdən çıxan səs. ısırma səsi.  

- xarp xarp: xarp xurp: qatur qutur. xırt xırp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

xarp  xırp. qırt. qart. xırt. sərt nərsəni ısırırkən, qaba qaba 

qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır.  

- xarp xarp səs çıxarmaq: sərt, gəvrək bir nəyi yeyəndə kütür 

kütür çıxan səs. - kütür kütür alma yeyirdi.  

xarramaq  bax > qarramaq.  

xarsayış  kəmsəyiş. korsayış. yeğnisəyiş. yersəyiş. yengisəyiş. 

engisəyiş. yüngülsəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. 

alçasəyiş. alçaqsəyiş. düşürsəyiş. əsgisəyiş. yapaysəyiş. 

yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

xart  xarp. xurp. xart xurt. xart xart. şəx, gəvrək nərsəni 

dişləməkdən çıxan səs. ısırma səsi.  

xas  kas. kəs. özəllik. kəsiklik. kəslik. xususiyyət.  

xasa  - qızarmış biriştə, xasa çörək: gəlinyanağı.  

xasa  bax > xəsil. ( < kəsil). bax > qasar. çiğ, xam olmayan 

nərsə. qısqıt. qısqırt. qızarmış çörək.  
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xasnı  bir yemək. kisə içinə qonulub, cocuqları səmirtmək üçün 

ağızlarına verilir.  

xastaqona  ağruqan. xəsdəxana.  

xaş  bozbaş.  

xaşaq xaşak. 1. çör çöp. qalıntı. çökək. 1. qaşaq. qaşıntı. 

süprüntü.  

xaşal  kavşal. xəşəl. xəzəl. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz. quru 

çör çöp, yapraq.  

xaşxaş  qabaq.  

- xaşxaş deşələmək, mətələmək, bitələmək: hər nəyi söz 

eləmək, qurdalamaq: duvarda çatlaq axdarmaq. bacadan 

çatlaq axdarmaq, qurdalamaq.  

xaşxaş  qaçqaç.  

xaşlaq  aşlaq. haşarı. həşəri.həşərik < aşırı. azqın. daşarı. 

normal davranışdan aşırı, çox iti davranan. aşqarıq. 

acqır.atışqın. atıclı. atışlı. alqın.canlı. çalıq. dartıq. 

dartqın.dəli dolu.dizman. dolmuş. 

dolu.hınclı.hiz.ısqın.iti.kinli. qınclı. öcqır. öcük. öfgəli. 

qaçqırı. qaşqırı.qaşqırıq. qızanıq. qızqın.odlu. 
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oduc.şiddətli. tiz. yaxlı. yaxuc. yanğuc. yanlı. yanuc. 

yaramaz. təhlikəli.  

xaşlamaq  1. ilbaratmaq: nərsiyə issi, qaynar su tökmək. 1. 

sökləmək. əti suda pişirmək. şorba pişirmək. 1. iyi pişirib 

açılamaq. qaynatιb pişirmək. bir nərsənin üstünə issi su 

yaxud yağ tökmək. yaxmaq. qaynar su ilə pişirmək. - 

rişdə düyü ət xaşlamaq. 1. qızdırmaq. 1. qaqınlalamaq. 

azarlamaq. qaqınmaq. azarlamaq. paylamaq. 1. 

qaşlamaq. xırda xaşlamaq. nərsəni əzib, birçirib pişirib, 

yumşatıb, qırmaq. - ət xaşlamaq: ət pişirmək.  

xaşlamaq  xaşlatmaq. qaşlamaq. qaşlatmaq. 1. xaşlatmaq. aşıtmaq. 

aşlatmaq. aşılatmaq. açıtmaq. acıtmaq. dəmləmək. 

dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. dinətmək. ( < tin: nəfəs). 

dinlətmək. dincə qoymaq. əğlətmək. - çay, düğu 

xaşlamaq. 1. acındırmaq. için göynədib yaxmaq.1. çoxlu 

qaynatıb, açılana dək pişirmək. 1. açıb qoşmaq. açıb 

sökmək. soxuşturmaq. azarlamaq. paylamaq. 

yamanlamaq.  

xaşlandırmaq  bişqəqləndirmək. pişirtmək.  

xaşlanmaq  pişmək. əfələnmək. əfələşmək. 
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xaşlanmış  - xaşlanmış buğda: hədik. 

- küldə qoylayıb, xaşlanmış yemək: basdırma. göməç. 

köməç (< gömmək). 

xaşlanmış  xəşil. sökləmə. pişmiş ət. yəxni.  

xaşlaşmaq  aşlaşmaq. aşılaşmaq. aşınışmaq. açınışmaq. acınışmaq. 

əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. dinəşmək (< 

tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək. 

xaşlaştırılmaq  xaşlaşdırılmaq. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. 

aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. 

yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. 

yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. 

eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək.  

xaşlatmaq  xaşlamaq. 1. aşıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. açıtmaq. 

acıtmaq. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. 

dinətmək. ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə qoymaq. 

əğlətmək. - çay, düğu xaşlamaq. 1. acınıtmaq. açınıtmaq. 

aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. iyəşitmək. eyəşitmək. 
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iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. 

eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. 

bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. 

düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. 

yöngütmək. islah edmək. 

xaşlatmaq  xaşlamaq. qaşlamaq. qaşlatmaq. 1. acındırmaq. için 

göynədib yaxmaq.1. çoxlu qaynatıb, açılana dək 

pişirmək. 1. açıb qoşmaq. açıb sökmək. soxuşturmaq. 

azarlamaq. paylamaq. yamanlamaq.  

xaşlatmaq  qaynatmaq. nərsənin üstünə sıcaq su tökmək.  

xata xada. qada. sırıq. qolac. əl ağacı.  

xatım  qatım. qatma. nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, 

bölüm.  

xatın  bax > qadın. xanım. əçə. əcə.  

xatıncıq  kiçik qadın. dəğərsiz, e'tibarsız qadın.  

xatir  - asudə xatir (xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. itminan. 

mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. 
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qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. 

daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. 

əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. 

içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. 

inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. 

istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic.  

- xətrin, halın sormaq: türkün sormaq. - türküm soran yox 

bir kəsim.  

- sanına (xatirinə) gəlmək: 1. yadına düşmək. 1. 

düşüncəsində nərsələr doğmaq.  

- xatir duymaq: könül duymaq. ərcəmək. sayıq duymaq. 

sayqı duymaq. 

xatır  ərmiz. rəmz. iz. yad.  

xatircəmlik  ( asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. 

e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən bəsləmə. 
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güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic.  

xatirə  qalıq. qalıt. anıt. anığ.  

xatirimdədir  yadımdadır. söylədikləriz sanımdadır.  

xatirimtən  - yadımdan, xatirimdən, xətirimdən çıxdı: sanımdan çıxdı.  

xatırlama  yanıtma. anıtma. anma. uyarma. oyarma.  

xatırlamaq  1.sanılamaq. unutmamaq. 1.sanında, yadında qalmaq. 

sanılamaq. unutmamaq. 1. andırmaq. dönüşmək. 
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döngəmək. dönmək. çönmək. bənzənmək. - uçmağa 

(behişdə) döndü. - tamıya (cəhənnəmə) döndü. 1. 

andırtmaq. yada salmaq. yadlatmaq. çağrıştırmaq. hiss 

etdirmək. anıştırmaq. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. 

işarə edmək. 

- birdən anmaq, xatırlamaq: əsmək könlünə düşmək. 

könündən süzmək, keçmək. içindən süzmək, keçmək.  

- birdən anmaq, xatırlamaq: içinə tıp edmək.  

xatırlamaq  içinmək. anmaq.  

xatırlamaq  sağınmaq. sayamaq. rəhmətləmək. göz yaşın sığtamaq.  

xatırlanmaq  atanmaq. - iyiliyə atansın.  

xatirli  xətirli. sanılı. sayılır. sayqın. keçəli. keçili. önəmli. etgili. - 

çox sanılı kimsədir.  

xatun  - bəy xatun: bəyim. xanım qız. kiçik xanım. subay xanım qız.  

xaviyar  küri. balıq yumurtası. qaramanca.  

xavra  cüyüd məçidi. sınaqoq.  

xayallanmaq  küylənmək. fikirləşmək. düşünmək. qarar vermək. 

niyyətlənmək.  

xaylaz  haylaz. hayta. hayda. haydut. ası. yağı.  

xazar  böyük buxcu.  
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xazinə  < qaznaq. qazan gömü.  

xepel (fars)  < köpəl. köplə.  

xeraşe (fars)  < qırıq.  

xerqa  < xırqa < qırqa. əsgi püsgü, cında yamalı geyim, nərsə.  

xesarqun  < qısraqın. kəfdə. əzilmiş. zərərərli. mütəzərrir.  

xeştək (fars)  < kiştək. xiştək. < qıstək.  

xetam  qutam. qutar.  

xeyirxah  uğur sanıcı: xeyir sanıcı: uğurçu. {# kəm sanıcı: pisikçi. 

pis düşünən. bədxah).  

xeyirlik  dinclik. tinişlik.  

xeyləh  bax > xeylək.  

xeylək  birçox. olduqca çox. mütəəddit. - bir xeylək: çox. qatı. 

fazla.  

- bir xeyləh: əpey < əp iyi. əpəy iyi. lap iyi. olduqca çox.  

xeyləq  xeylək. keylək. ( < key: çox. qaba). çoxraq. xeyli. qırtçın. 

çox. pek.  

xeyləqcə  əpeycə əpeyi. çoxluca.  

xeyləyi  birçoxsu. birçoğu. birçoxu. böyük böləki. ənçoxu. əksəri. 

əksərisi. 
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xeyli  {1. < key. ker. kər: böyük. çox. 1. < metatez (xey < > yığ) < yığ. 

yığım. yığılı. bir yığılı: bir xeyli.}. xeylək. qırtçın. çox. pek. 

baytaq. talay. saqlı. 

xəbər  gənğəş. öyüd. övüt. öğüd. salıq. xəbər. tosiyə.  

- xəbər ətərsiz olmaq:. uxlamaq. yuxlamaq. uymaq.  

xəbərçi  əlaltı casut. casus. 

xəbt  - xəbt edmək: xəbtələmək. gəptələmək. gəbteləmək < 

qaptatmaq. qapatmaq. bağlamaq.  

xəbtələmək  gəptələmək. xəbt edmək. gəbteləmək < qaptatmaq. 

qapatmaq. bağlamaq.  

xəfə  xəfək. qapa. qapalı. 1. bərk donuq. tutuq. boğunaq. 

boğnaq. kəsər. kəsici. qatı. sərt. 1. xıp. dinməz. qapanıq. 

xəfə!  qapa!. tıqa!.  

xəfək  xəfə. qapa. qapalı. bərk donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. 

kəsər. kəsici. qatı. sərt.  

xəfək  quşmar  tələ. duzaq. basma. qapqan. qapan. 

qapman.  

xəfəqançı  boğan. boğucu.  

xəfəqeş  xəfəkeş. yelçək. fırıldaq. qapalı yerləri havalandırmaq 

üçün qoyulan yelçək, yel çəkən, somuran.  
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xəfəqənmək  xəfəgənmək. gəpəgənmək. xəfələnmək < qapaqanmaq. 

kəmişmək. qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq.  

xəfəqi  xəfəki. (< qəpəki. qapaki.). gizli. qorunuq. kirişimcə. 

səssizcə. səssiz səmirsiz. - elə xəfəki getdimki, kimsə 

duymadı.  

xəfələnmək  xəfəgənmək. gəpəgənmək < qapaqanmaq. kəmişmək. 

qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq.  

xəfələtmək  yatışdırmaq. qapamaq.  

xəfəlik xəfəlik. 1. qapalıq. qaqığanlıq. boğaqlıq. boğqunluq. 

mükəddərlik. 1. qapanıq. tıxanıq. tıkalı. tıxanmış. 

işləməz. məsdud.  

xəfənq  xəfəng < qapaqanğ. 1. qarqa < qarqaq. qarqıq > qarqı. 

boğuq. boğaq. boğulmuş. 1. gəpəng. gəplədik. gəpləşik. 

danşıq. - o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə: 

o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə 

dəğməz. 

xəfənq xəfəng. ( < qab). qapalı, bürkü yer.  

xəfif  dinc. qolay. uyanıq. diqqətli.  

xəfifcə  ( < qapıq). qapca. biraz. azın.  

xəqə xəkə. < xəşəl. alışqar. yandırmaya yarayan quru çörçöp.  
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xəqəntaz  xəkəndaz. qaqıntı.  

xələc  < qal aç !. girib tutunmuyun !. qalın !. bəkləyin !.  

xələt  xaftan. kaftan. saruba. geyimlik. paltarlıq ərməğan. 

sarılmağa, örtünməyə, geyinməyə verilən soğat.  

xəlfəçin  kərtəriz.  

xəlfələmək  qilaflamaq. qoruğlamaq. quruğlamaq.  

xəlic  dəniz qulağı, körfəz.  

xəm çəm  dəng döş. ged gəl. barιş gəliş edişyən.  

xəmənləşmək  tiqşilmək. toplanmaq. tüdələnmək. yığışmaq.  

xəmir  əmir. bəy.  

xəncər  ( < qan. qın. qır ?). qıncal. cıran, yırtan, açan ayqıt. bel 

pıçaqı. { tutuşdurun: həncərə. ( < qıncərə ?): qırtlaq ( < qır. 

qın).  

xəncər  < qıncar. qəmə. gəzlik ( < kəslik). deşnə. böyük pıçaq. 

xənçəl  xənçər. kəncər. belə taxılıb sökən, kəsən araclardan 

olan xənçər, yançər. kəncər. kavçar (< kav).  

xənçər  (1. kavcır. kavcar. < kav. 1. yançar. 1. < yencər). beldə 

daşınan pıçaq. kəncər. belə taxılıb sökən, kəsən 

araclardan.  
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xəntə xəndə (fars). ( < kan. gen). {(gənəlmiş. kanalmış. qazılmış. 

ayrılmış). "gül" "kül" sözlərinin anlamıda "açılmaq. genəlmək. 

bollanmaq" dır. olduğu kimi}.  

xəntəq  xəndəq. kəndəq. qandağ. (< kandağ. çandağ). 1. 

uzunluğuna, dərin çuxur. qarıq. qazıq. puç. boş. çuxur. 1. 

duzağ. batqal.1. iğrik. əğrək. yığılan nərsəni dağıdıb 

axdırmaq üçün açılan sapa (yana, dışa açılan) arx, qənov. 

(örnəyin göl suyu kimi birikintsi).  

- qarıq, qazıq açmaq: qazıqlamaq. qarıqlamaq. xəndəqləmək. 

kəndəqləmək. qandağlamaq.  

- yağış qar suyun yığmaq üçün qazılan dərin, uzun 

xəndəq, qandağ: qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş.  

- dəvəyə xəndəq atlatmaq: yapıla bilməz işi yapmaya 

çabalamaq. 

xəntəq xəndək. ( < kan < > gen). (bax > xəndə).1. gənəlmiş, 

kanalmış, qazılmış. 1. alanğ. aranğ. qazıq. or. çuxur. - 

ura, xəndək yapmaq: qazmaq. oramaq. uramaq. 1. oqob.  

xəntəq xəndək. ör. virana.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4768 

xəntəqər xəndəkər. ( < kan < > gen). kandağ. (gənəlmiş. kanalmış. 

qazılmış). 1. uçurum. yar. kiçik dərə. 1. birikə. su 

birikintisi. gölək. gölçə. batağlıq.  

xəntəqləmək  xəndəqləmək. kəndəqləmək. qandağlamaq. qarıq, qazıq 

açmaq. qazıqlamaq. qarıqlamaq.  

xəpək (fars)  < qapaq. 1. girdə çörək. 1. xəkə. 1.ağıl.  

xər (fars)  ( < qar). eşşək. bax > qar.  

xər qah  qara ev. böyük çadır. şah evi.  

xərab  pozuq. çürük. bükər.  

xərabat  xarabat < qıravat. qıraval. qırabal. qıroval.  

xərabatçılıq  xərabatilik. xarabatçılıq < qıravatçılıq.  

xərabatlı  xarabatlı. xərabati < qıravatlı. qıravallı. qıraballı. qırovallı.  

xərabə  xaraba < qıraba. qırava. qırova. yıxıq. örən. qalıntı. üzük.  

xərablanmaq  qırqınmaq. qırapqanmaq. yıxqınmaq.  

xərablaşmaq  durumu kötüləşmək, pisəlmək. dumanlaşmaq. 

pozqunmaq. 

xərablatmaq  açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. 

ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. 

sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. 

gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. fəsx etdirmək.  
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xərablıq  qırıqlıq. qırıltı. qıraplığ. yıxıqlıq. yıxqınlıq.  

xərbəndə  1. qatırçı. 1. qarbanda. qara bəndə. qartəkin. qaratəkin. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

xərcəmə  - boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə: dağıtma. dağıtış. 

korlama. koramcı. saçama. saçma. savırma. savarış. savırış. 

savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. 

sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. 

saçarlıq. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. 

düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. tələf. tələf 

edmə. 

xərcləmək  1.tükətmək. işlətmək. kullamaq. - var yoxun, bir ev üçün 

tükətdi. 1. əsirgəməmək. çıxartmaq. qurban, fəda edmək. 

- bu canı sənin yoluna xərclədim. 1. qırcamaq. qırcaymaq. 

çıxarmaq. qoparmaq. - kimin dağarcığından qırcayırsan.  

xərclənilməz  xəşlənilməz. tükətilməz. tükətinməz.  

xərçənq xərçəng. ( < qara: böyük + çəngəl). yengəc. yangəc. ( < 

yan. yan yeriyən).  

xərçin  xərşin. kərçin. kərşin. dərçin. dərşin. bərçin. bərşin. ərçin. 

ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4770 

xərə  ( < qara: boş). əkində boş qalmış yer.  

xərəq xərək. 1. əşiq. eşiq. - saz əşigi, eşigi: saz xərəyi. köprücük. 

1. xərçub < qaraçav: qaraçıv. kərəçiv > kərəçi.  

xərəqi xərəki. < qaraçav. qaraçıv.  

xərəzi  < qırğaçı. xıdavatçı. xırdavatçı. qıdavatçı. qırdavatçı. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. qıvırçı. ıvırçı. 

ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. kərəçi. 

qərəçi. çərəçi.  

xərəzi  yaymaçı. xırdaçı. xırdavatçı.  

xəritə  kərtə. nəqşə.  

xərləmək  əsrəmək. səprəmək. səpiləmək. sərfəmək. xərşləmək.  

xərmən 1)  kərmən. qırman. bax > qarman (1 < kər. qır. ). 1. xırman. 

alay. hər nəyin çoxluğun göstərir. 1. xırvar. xırbar. çaş. 

tüdə. ağuş. yığın. küm. koma. ükülğan ( < uk. yük) 

yükülğan. yığman. yığılan. çaş. çağ. dolu. tüdə. təl. kom. 

1. indir. 1. taxılın sapını, dənədən qırma, kəsmə, ayırma 

işi. xərmən dövmək. - xərmən təxdəsi: döğən. - xərmən 

quşu: çavuşquşu. - xərmən yağış: incə mıncıq, tozanaq 

yağıntı. 1. nərsənin böyük toplum. saplı taxılın yığımı. 1. 

bir toplumun yeri. yığnaq. dərnək. hər çeşitdən oluşan, 
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qarışıq, düzənsiz toplum. təpə. koma. - kitab xərməni: 

çeşitli kitab yığını. - topluluq xərmən: neçə dərnəyin, quruhun 

birləşməsi. - xərmən deyilki istədiyin götürəsən. - xərmən 

başı: ürünün yığılma çağı. - xərmən açmaq: bir düzənsiz 

yığmanı bəlli bir ölçü ilə (say. boy) sıralayıb, ayırıb toplamaq.  

- xərmən savırmaq: ( < kər. qır). taxılı yelə qarşı savırıb, 

dənə ilə samanı ayırmaq.  

- biçin, xərmən yerində çalışmaqta olanların yoldan geçən 

yolcuların yollarını kəsərək onlardan ərməğan almaları 

gələnəği: qırmıq salmaq.  

- xırman tozluğu: xırmanın dibində qalan tozlu topraqlı 

buğda, başqaları.  

- xərmən daşı: xərmən döğdükləri daş.  

- xərmən yabasının üç barmaqlısı: topla.  

xərmən  1. < qırman. qarman. çeşitli, türlü xırdavat nərsələrdən 

oluşan topar. 1. qatar. üstüstə yığılmış nərsə. - bir qatar 

kitab, mal, odun.  

- xərmən açmaq: dağınaq, qarışıq nərsələri açıb, sərərək, 

düzənləmək, sıralamaq.  

- xərmən çorman: qarman çorman: qarış quruş. 
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1.qarmaqarışıq. qarmaqadal. allaq bullaq. düzənsiz.1. aşırı 

əsrik, çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. 

qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli.  

- xərmən kiləsi: qarman, böyük ölçək.  

- xərmən sonu: qarman, böyük işdən, vardan, nərsədən 

geriyə qalan bölüm. (- xərmən sonu dərvişlərin: sona 

qalıbda, iyi pay alanlar üçün söylənir.)  

- hay vurub xərmən savırmaq: əldə olanın, hərgələ səpələyib 

tükətmək.  

- əsgi xərmən savırmaq: əsgi dəfdərləri qarışdırmaq: əsgi 

qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: keçmiş, ölmüş 

soruları, yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.  

- gün ola, xərmən ola: bir gün onunda sırası, çağı gəlir.  

- xərmən öküzü: dəğirman öküzü. dolab bəygiri. heç bir 

dəğişiklik, yenilik görməyən yaşam, kimsə, nərsə. təkdüzəy. 

bir düzəy. bisayaq ( < bir + sayaq: tür. cicür). bitür ( < bir + 

tür. cicür). monoton.  

- xərmənlənmiş buğda: sapı dənəsi ayrılmış buğda: saç > 

çaç ( < saçmaq). 

- tuğla xərməni: kərpiç kürəsi.  

- xərməndə, əkini sapından ayırmada işlənən, altı çaxmaq 
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daşlı taxda: düvən. döğən. düvən daşı. diş. 

- xərmən savırma aracı: saça. saç.  

- xərmən yerlərində düzələn, üç yanı qapalı, bir yanı açıq 

yapı: koravana. qaraban. qaravan.  

xərmənçi  qarmançı. yığan. toplayan.  

xərməndal  yaba. şənə.  

xərmənləmək  < hörəmək. ( < ör. or. ur). dolanmaq. xərmənləmək. 

dolayı, çevrik dolaşmaq.  

xərmənləmək  < qarmanlamaq. qarışdırmaq. qatıştırmaq.  

xərmənləmək  xərmən edmək. 1. ( < kər. qır. < qırmaq: dağıtmaq). 

qarışdırmaq. dağıtmaq. 1. tozamaq. yuxamaq. havada 

toza çevirmək. 1. nərsəni tozlayıb, bulamaq. ayın 

tozanaq görüntüsü, ki ağıl deyilər.  

xərmənləmək  qarmanlamaq. yığmaq. toplamaq.  

xərmənlənən  ukulqan. uşulqan. toplanan. yığılan.  

xəroşorus  < yaraşı. yaraşu. gözəl. dilmə. diləm. iyi.  

xərpüştə  zerzəmi. yeraltı. yerlik. yerdola. izbə. padval. kovuç. 

çuxur. kömül. - yer üymus: qilər. məxzən.  

xərrat  ( < kərmək: kəsib, yonan). tavşan. dülgər.  
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xərşin  xərçin. kərçin. kərşin. dərçin. dərşin. bərçin. bərşin. ərçin. 

ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. 1. pillə. basacaq. 1. 

dərcə. dərəcə. rədə.  

xərşüştə (fars)  < xərpişdə: kərpişdən tikilmiş tikinti.  

xərtəl xərdəl. isidən. acıqa. 1. tatıran. tatran.  

- xərdəl otu: qazvəl. qıcıka. aciko.  

xəs xəşəl  qısırqınd. çalı çırpı.  

xəsdəxana  sağlay. sağmay (< sağalma evi, öyü). hopital. kəsəlxana.  

xəsil  ( < kəsil). xasa. xasal. kəsilmiş biçilmilş, pişmiş, yetgin 

bitgin, çiğ, xam olmayan nərsə. - xəsil bitgi. - xəsil çörək: 

quru qızarmış çörək. - xəsil adam: yüngül olmayıb, pişmiş 

kişi. - xəsil iş: dəğərli, asılı faydalı iş. - xəsil yemək: yaxcı, 

dəğərli yemək. - yemişin xəsil çağı, yayan ortasıdı.  

xəsillənmək  ( < kəsil). pişib yetişmək. - buğdalar xəsillənib.  

xəsim  < kəsim > xəsm. öcman. düşman. yağı.  

- xəsim, düşman kəsilmək: öcləşmək. kəsinmək. 

yağılanmaq.  

xəsimli  < kəsimli. öcmanlı. düşmanlı. yağılı. qanlı.  

xəsimlik  < kəsimlik. öcmanlıq. düşmanlıq. yağılıq.  

xəsis olmaq  bəqqollanmaq. çimrilik yapmaq.  
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xəsis  ( < qıs. kəs). 1. saqmır. saq. sıqmır. qısqanc. saran. 

böhül. paxıl. 1. çağmaz. alçaq. qarçınaq. çinis. ac göz. 

soxur. saqur. paxıl. dəni. 1. qısıs. kibritçi. qısmır. qıtmır. 

pinti. kəsmik. ağın. axın. aruq. iqləş. sökəlkə. kəsəl. kəsil. 

iğlik. iğçilkə. sağ olmayan. düşgün. sərgin. yorqun. 

üzqün. kəsəl. saurı. sayru. üzgün. məriz. naxoş. azıq. ac 

qılıq, xəsiyət. ac göz. - azıqlığı burax qıl. - əli dar: çimri. 

çinis. - xəstələnib qalmaq. - üçcə gün ayağ üsdə qalı, bir həfdə 

döşəndi. - çox içən əlbəd döşənər. - sərgin vermək: xəsdə 

düşmək. əsir olmaq. döşənmək. - qızıl xəstəliyi: qızılca.  

- aruq ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: dincəldi. - xəstə 

olmaq: yikləmək. ikləmək. - gəzər xəstə: yataqda olmayan. - 

xəstəlikdən yayılmaq: bayılmaq. ölümsər düşmək. - ısıtma 

bütün uşaqları yaydı.  

xəsis  qısqıs. qısıs. sıxıq. qısıq. kinis <> çinis < qınıs. qısqaq. 

qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 

qasmaçı. qırmaçı. kenes < qınas. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

yanığ. yanğılı olan. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. 

qadaq. qotur. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü 
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dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. 

əli yumuq. yumru. çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. 

verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən.  

- çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

xəsislənmək  qarçınmaq. çinislənmək. ac gözlənmək.  

xəsiyət  kişilik.  

xəsmli  < xəsimli < kəsimli. öcmanlı. düşmanlı. yağılı. qanlı.  

xəsmlik  < xəsimlik < kəsimlik. öcmanlıq. düşmanlıq. yağılıq. 

xəso xaşak  xəşəl. xəşək. çalı çırpı. çal.  

xəstə  xəsdə< sıqrağ. qısrav (> sırqav). götürüm. yatalaq. 

yasalaq. səqət. məriz. alqın. kəsil. gücsüz. sızqav. kəsəl. 

sayrı. üzgün. kefsiz. arqın. çalız. çalaz. ağrıq. acqıl. 

kəsəlli. kəsil. kəsəl. alqın. ilişik. sırqav. çor. yataqlı. 

döşəkli. kəsəl. ağrıq. iyiməz. eyiməz. iyməz. eyməz. alız. 

kəsəl. çalız. çalaz. ağrıq. kavşaq. kağşaq. köğşək. kavır. 

kəsəl. kəsələk. məriz. naxoş. 

- qayrığsız (durmadan) baxım altında saxlanmalı xəsdə. 

- hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş.- sızqav düşüb qaldı. - böylə 
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sızqav, görməsin ellər.  

- aca yemək, xəstiyə yataq sorulmaz: görünən kəndə 

bələdəçi nə gərək. 

- xəsdə iyiləşməkdənsə, kötüləşməyə töküşdü. (çevrişdi). 

- xəstə olan, sağlığına yaxınır. (xəstə olan, sağlığından 

yaxınır). 

xəstə  kəsəl. kəsil. ( < kəsik. kəsilmək). çalınmış. vurulmuş. 

kəhləz. dar. cılız. yaxcı görməyən. otruq: yatalaq.  

xəstə  kəstə. sırqu. sıyırqu. sayırqu. sayru. sayrığ.  

xəstə xəsdə. 1. ağman. ağılı. ümidsiz. yolçu. üzük. dilənçi. 

möhtac. niyazmənd. - bir tikə çörək yolçusudur. - siz nəyin 

yolçususuz. 1. armaq. armıq. gücsüz. zayıf. sayru. 

üzgün. turqun. arman. armınq. yorqun. üblək. yüplək. 

yıplaq. yataq. kəsəl. kəsil. - xəsdə düşmək: yatmaq. 

düşmək. kəsəllənmək. 1. savsız. naxoş. iraqın. zayıf. 

gəmizli. kəmizli. çəlimsiz. - savsızlanmaq: naxoşlamaq. 

xəstələnmək. savsızlu. naxoş. avruqsun. məriz. - 

xəsdəlikdən iyiləşmək: cayıqmaq. yayıqmaq. - kəndini 

xəsdə göstərən: sıltavçu.  

xəstəxana xəsdəxana. yatqana.  
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xəstələdən  yıpratıcı. düşgünlədən. xarablayan.  

xəstələmək  xəsdələmək. xəsdələnmək. ağrıqmaq. ağrışmaq. 

ağrınmaq. kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kəsəllənmək. kəsəlləmək. 

mərizlənmək. naxoşlamaq. alızlamaq. kəsəlləmək. - 

hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş. 

xəstələmək  savsuslamaq. naxoşlamaq.  

xəstələndirmək  iğlətmək.  

xəstələniş  xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. sızqavlanış. 

sayrılanma. sayrılanış. arğınlanma. arğınlanış. 

ağrılanma. ağrılanış. acqılanış. acqılanma. kəsillənmə. 

kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. kefsizlənmə. 

kefsizləniş. naxoşlama. 

xəstələnmək  1. çərlənmək. iğlənmək. iklənmək. yiklənmək. 

qəmlənmək. ağrınmaq. korlanmaq. çorlanmaq. 

pozulmaq. yatmaq. sərilmək. 1. xəstə olub yatmaq. 

avrumaq. ağrumaq. 1. kəsəllənmək. armaq. 1. kəsilmək. 

kəsəllənmək. çalınmaq. iyləmək. iğləmək. 

- ağır xəstələnmək: qıynınlaşmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

xəstələnmək  xəsdələnmək. xəsdələmək. ağrıqmaq. ağrışmaq. 

ağrınmaq. kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kəsəllənmək. kəsəlləmək. 

mərizlənmək. naxoşlamaq. kəsillənmək. dağlanmaq. 

dığlanmaq. ağrınmaq. dərdlənmək. yıpranmaq.  

xəstələnmiş  kəsəllənmiş. alızlamış. kəsəllənmiş. yıpranmış. düşmüş. 

sınıxmış. - hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş.- artığına yemək, 

içməkdən kəsəllənmiş: qarıqtı. qardı.  

xəstələşmək  iğləşmək.  

xəstəli  kəsəlli. çorlu.  

xəstəlik  xəsdəlik. 1.sızqavlığ. sızqavçılığ. kəsəllik. sayrılıq. 

üzgünlük. kefsizlik. mərizlik. naxoşluq. yıpranma. çorluq. 

kəsəllik. yağdasızlıq. yağmasızlıq. sırqavlıq. 1.kavşaqlıq. 

kağşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. kəsəllik. 

kəsələklik. sızqalıq. mərizlik. naxoşluq. - iyiləşməyən 

xəstəlik: geçməz xəstəlik. - ivəgən xəstəliklər: iti, yeyin 

ilərləyən, yolğan xəstəliklər. - sızqavlığa düşüb qaldı. - böylə 

sızqavçılığ, görməsin ellər. - iç xəsdəlikləri: içrik kəsəllər.  

- ağır kəsəl, xəstəlik: qarabalağ.  
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- rastıq deyilən taxıl xəsdəliyi: qarıva. qarva.  

- ruhi, rəvani, zehni, pisik xəsdəlik: qapalam. qaparam.  

xəstəliq xəsdəlik. cötəl. sökəl. gəmiz. kəmiz. cılız. sısqa. 

savsızlıq. pozara. bozara. kəsəl. naxoşluq.  

xəstəliq xəstəlik. 1. ig. ağrı. 1. kəsəllik. qırqın. sınqaqlıq. sınıqlıq. 

üzüklük. üzgünlük. sırqu. sıyırqu. sayırqu. sayru. illət. 

afət. 1. əvşüq. arizə. iğ. qəm. kəmkə. kefsizlik. toqa. 

mun. iç ağırlığı.  

- xəstəlik tutamı: naxoşluq halı.  

- tutar. tutarıq. çağsız savsız, xəbərsiz tutan, gələn 

xəstəlik: tutar. tutarıq. cin. qəşş. sər'. 

xəstəliqlər  - adsız xəstəliklər: tanınmamış, ad almamış xəstəliklər, inidilik 

"incitməməni, sərətan, kanser, rak" sözlərilə adlanır.  

xəstəmsi  alzımsı. alızımsı. sozarımsı. kəsəlimsi. naxoşsım. 

xəşəq xəşək. xəşəl. çalı çırpı. çal. cəcək. cacaq.  

xəşəl  xəşək. çalı çırpı. çal.  

xəşəl  kavşal. xaşal. xəzəl. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz. quru 

çör çöp, yapraq.  

xəşəllənmək  çəşərlənmək. uzanmaq.  
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xəşil  (1.< aşıl). 1. < kəşil < kəvşil. qaşıl < kavşıl. (< kav. kov). 1. 

(unla yapılan) bulamac. 1. bulqur yeməyi. 1. undan yapılır, 

yapışqan, kirişli suyuq, sıvı. ip, parçanı sıvamaqda 

işlənir. 1. oğutulmuş, açılmış nərsədən, özəlliklə 

dənədən pişirilən yemək.  

xəşil  sökləmə. xaşlanmış. pişmiş ət. yəxni.  

xəşim  (> xəşm). aşım. acım. qıcım. qışım. qızın. qızım. qızlıq. 

qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.  

xəşimlənmək  (> xəşm). qıcımlanmaq. qışımlanmaq. aşımlanmaq. 

acıqlanmaq. qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. 

qızlınmaq. qəzəblənmək. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

xəşin  daşın. sərt. qatı. qıran. donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. 

qapa. qapalı. xəfə. xəfək. bərk. kəsər. kəsici. yarçın. 

yarşın. sərt. qat.qatı. sərt.  

xəşləmək  < xahşamaq. kahşamaq < gəvşəmək. gəvşəkmək. 

boşatmaq. boşalmış duruma gətirmək. çürütmək.  

xəşləmək  yoxlamaq. sərf edmək: var yok pulunu yoxlaladı.  

xəşlənilməz  xərclənilməz. tükətilməz. tükətinməz.  
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xəşm  < xəşim). aşım. acım. qıcım. qışım. qızın. qızım. qızlıq. 

qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.  

xəşmər  xaç kimi, xaç biçimində pətəkdə qoyulan ağaclar.  

xət  - başxət: başqat. başçət. başuc. sərhəd.  

- xət xət: qət qət. qat qat. yol yol. iz iz. sır sır. sür sür. damar 

damar. damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. qırım qırım. kərə kərə > 

kərkərə (> kirkirə).  

- qaynar xət: işlək, açıq yol, nərsə. 

xət  qat. kat. cığır. çəkirə. çək. çəki. kəsit. cızığ.  

xətçi  çətçi. xəttat.  

xətçilik  çətçilik. xəttatlıq.  

xətir  könül.  

- könül (xətir.). sayan, qırmayan: sayqılı. könülçü. xətirşinas.  

- sanına (xatirinə) gəlmək: 1. yadına düşmək. 1. 

düşüncəsində nərsələr doğmaq. - sənin xətrivə bunu etdim: 

sənin könlüvə.  

- başından (xatirindən) keçməmək: sanılamamaq. 

düşünməmək. ağlına gəlməmək.  

- könlü (xətri) sayılmaq: sayqı dəğər verilmək. - könül (xətir) 

qılmaq, edinmək: birinin istəyi kimi qılmaq.  

- xətir almaq: sanğılalmaq. sanılalmaq. sevindirmək. 
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- könlündən (xətirdən.). keçməmək: sinsitmək üçün əlindən 

gələni edmək, heçnədən vaz keçməmək, sav keçməmək. 

- xətrin, halın sormaq: türkün sormaq. - türküm soran yox 

bir kəsim.  

xətirimtən  - yadımdan, xatirimdən, xətirimdən çıxdı: sanımdan çıxdı.  

xətirləmək  sanında, yadında qalmaq. sanılamaq. unutmamaq.  

xətirli  sanılı. sayılır. sayqın. keçəli. keçili. önəmli. etgili. - çox 

sanılı kimsədir.  

xətirsiz  sanısız. sayılmaz. sayqsız. keçərsiz. önəmsiz. etgisiz. - 

çox sanısız: yoxsul biri.  

xətirşinas  könülçü. sayqılı, könül (xətir.). sayan, qırmayan.  

xətkeş  < xət + çək. cızqış. cızqış. qarol. xarol.  

xətmi  - xətmi gül çeşiti: quş ətməyi.  

xətn  xatir. göyül. könül. - xətninə toxunmaq: göylünə dəğmək.  

- könlü, xətni qalmaq: gücənmə. könüllənmə. ürəklənmə. 

içlənmə. içinmə. dövülmə. dövülüş. qırılma. üzülmə. 

xatırlanma.  

xətt  - ustuva xətti: ortacıq. yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa 

bölən cızıq, xətt. ekvator.  

xətt  qır. zil'.  
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xəyal  güman. ilüzyon. düş.  

xəzanə  xəzinə. xəznə. qonuc. qonac. günc. gənc. təpinək. 

təpnək. təpinğ > dəfinə ( < təpmək: içərmək. quylamaq). 

gəncinə. gənc gömü.  

- məhkəmeyi xəzanə: sayıştay. 

xəzəl  (1. < kavşal. xəşəl. xaşal. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz). 

(1.< közəl). 1. qazal. kavzal. kəvzəl. quru, çürük yapraq. 

yapraq qurusu. qaracacıq. güzdə (payızda) sarı qızımtıl 

boyalı, közə düşmüş otu andıran yapraq. - xəzəl, güz, 

payız çağı: közələk. közələ. 1.qazul. qazuq. 1. quru çör 

çöp, yapraq.  

xəzəl  < qəzəl. ağac üstə quruyan yapraq.  

xəzən  məxzən. xəznə ( < qazmaq). qaznaq. qazna. böyük 

qazan.  

xəzər  - bəhri xəzər: ağdəniz. ağdərə (ağdərya). ağqapaz. ağapaz. 

ağqapuz. ağapuz.  

xəzər  - xəzər dənizi: quzğun dənizi.  

xəzinə  < qaznaq. qazna. {< xəznək. (nək < metatez > qan ) qazqan. < 

qazmaq. qazanc yeri}. 1. qazan. gömü. 1. gəniz. kənz ( < 

kan). gənc. təpnək. dəfinə. sandıq. 1. xəznə ( < qazğan). 
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qaynarca. bataq. batılan yer: hamam. xəzən. məxzən. ( 

< qazmaq). qaznaq. qazna. böyük qazan. 1. ağış. ağıc. 

komuq. qomuq. dəfinə. sərvət. 1. baylıq. kan. bəylik. - 

söz baylıq: söz xəzinəsi. 1. davarlıq. tavrıq. durdaq. 

qoyaq. ambar. 1. gənc. gəncinə. tübək. təpnə. 

xəzinə  xəzanə. xəznə.bataq. təpinək. təpnək. təpinğ > dəfinə ( < 

təpmək: içərmək. quylamaq). gəncinə. gənc gömü. 

qaznaq. məxzən.  

- xəznə anası: yunaq (hamam) anası: 1. qadın yunaqlarında 

yuğunanların aralıq işlərin görən. aralıq. 1. iri yarı, güclü, 

şişman, şirət qadın.  

xəznə  bax > xəzinə.  

xəznəçi  ımqa. imaq. qamı. təhsildar.  

xəznədar  ağıcı. ağcı. ağçı. xəznə sorumlusu.  

xəznətən  (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) xəznədən. 

çuvaldan. heybədən. yoxadan. yufadan. qıyınsız. 

gedərsiz. xərcsiz. çabasız. əməksiz. zəhmətsiz.  

xıx  ıx. 1.dəvə çökürtmək üçün dyilən söz. 1. qığ. yin. en. ən. 

qoyun pisliği, tərsi.  

xıx  qaqqı. qaqa (cocuq dilində). kötü. çirkin. pis.  
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xıxırtmaq  yıxırtmaq. (dəvə.). yatırtmaq.  

xıxlamaq  ıxlamaq. abandırmaq. yapandırmaq. çökərtmək.  

xıxlamaq  qıxlamaq. qırxmaq.  

xıxlatma  çök çök. çökətmək. xıxlamaq. dəvəyi xıxtırmaq üçün 

kullanılır bir söz.  

xıxmaq  xıpmaq. oturmaq. çökmək.  

xıxtırmaq  xıptırmaq. oturtmaq. çöktürmək.  

xıltıqlamaq  xirtləkləmək. xirtdəkləmək. qıltıqlamaq. qırtıqlamaq. 

qırttaqlamaq. qırtlaqlamaq. boğazlamaq.  

xım  him.  

- xım xım edmək: mırıldamaq. söyləmək. gənizdən söyləmək. 

xımça  xınça. qınça. kiçik dal. incə dəyənək.  

xımır  - xımır xımır: az az. parça parça. kəstə kəstə. 

- xımır xımır: incədən incəyə. incə incə: incəcikdən. narın 

narın. yüngül yüngül. bala bala.  

xımır  - xımır xımır: ılqıt ılqıt. asda asda. ilım ılım. xəfif xəfif: ılqıt 

ılqıt əsən yellər. bala bala. kəməs kəməs: qamas qamas ( < 

kəm: az).  

xın  bax > ikən.  

xına  - xına çiçəyi: qantılçiçəyi.  
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xına  ( < qınaq < qan). qan rəngində. qırmızı.  

xınalı  - ayağı xınalı, qırmızı: qanayaqlı. qanıyaqlı. xınayaqlı. 1. 

qadın. 1. qaz. ördək. 

xınayaqlı  - xınayaqlı: qanayaqlı: ayağı xınalı, qırmızı. 1. qanıyaqlı. 

qadın. 1. qaz. ördək.  

xınc  qınc. yara. qorulu, təhlükəli yer.  

xıncar  qıncar. dırnağ. çəngəl.  

xınça  xımça. qınça. kiçik dal. incə dəyənək.  

xıp  xəfə. dinməz.  

xıpmaq  xıxmaq. oturmaq. çökmək.  

xıptırmaq  xıxtırmaq. oturtmaq. çöktürmək.  

xıra  xirə. gəvşək. sulu. bol. yumuşaq. pörsük.  

- xirə, xıra kişi: cılız. çəlimsiz. bitgin.  

- xirə, xıra bolmaq: gəvşəmək. pörsümək.  

- xirə, xıra qaqqı: lax yumurta.  

- xirəlik, xıralıq: gəvşəklik. yumuşaqlıq. cılızlıq.  

xirac  < qırcaq. qırac. qırac. qaraç. qaraçının, yol kəsənin, 

talançının, çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, 

nərsə. qapqı. ğənimət. qənimət. bac. güclə, zorla 
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nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, 

süzdürmək.  

xırac  qığcur. vergi. bac.  

xiracçı  < qırcaqçı. qıracçı (< qırmaq <> qırxmaq). bacalan. güclə, 

zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb alan, qoparan, 

süzdürən.  

xiracçılıq  < qırcaqçılıq. qıracçılıq (< qırmaq <> qırxmaq). 

bacalanlıq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb 

alma, qoparma, süzdürmə.  

xiraclamaq  < qıraclamaq. qırcaqlamaq. bac almaq. bacalanmaq. 

güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, 

qoparmaq, süzdürmək.  

xıraşa  < qıraşa: qıraca. qırıq olan nərsə.  

xıraşlamaq (fars)  < qıraşlamaq. 1. qırmaq. turpılamaq. durpılamaq. 

talaşalamaq. talaşlamaq. 1. cırmalamaq. dırnağlamaq. 

dırnağla qazmaq. tırmalamaq. dırmalamaq. cızmaq. 

çizmək. təxdiş edmək. - pişik əlimi tırmaladı.  

xırbar  xırvar. xərmən. çaş. tüdə. ağuş. yığın. küm. koma.  

xırça  qırça. ğuzruf.  
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xırçınlanmaq  xırçınlıq edmək. yanazlanmaq. yanğazlanmaq. 

yanağızlanmaq. deyinmək. hər vax şikayətlənmək.  

xırçınlıq  yanağızılıq. yanğazlıq. yanazlıq. deyinmə. tetizlik. hər 

vax şikayətlənmə.  

xirə  qamar - xirə göz: qamar göz.  

xırxa  pürüzlü səs. qısıx səs.  

xırıltı xırıldı. boğuqluq. sıxıqlıq. qısığlıq. - boğazın qısıqlığı.  

xırıltılı  qırıldavuq.  

xırım  - xırım xırda: böləcik. oğuntu. çağmar. çaxmar. qaçmar. 

qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

xırqa  < qırqa. əsgi püsgü, cında yamalı geyim, nərsə.  

xırqaçı  qırqaçı. əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə nərsələrlə 

uğraşan, alverləyən. könəçi. əsgiçi. tikici. araçı. araç. 

ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar.  

xırqaçın  < qırqaçın. dərvişyana. dərvişcə. 

xırqaçlıq  < qırqaçılıq. dərvişlik. 

xırlıq  1. xırıltı səsi. 1. kerlik. qırlık.  

xırman  xərmən. - xırman tozluğu: xırmanın dibində qalan tozlu 

topraqlı buğda, başqaları.  
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xırp  - xırt xırp: qatur qutur. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

- yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit yeyəcək: 

qaraqıra. qaraqırqa.  

xırp  xarp. qırt. qart. xırt. sərt nərsəni ısırırkən, qaba qaba 

qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır.  

xırpalamaq  qırpalamaq. - dartıb çəkərək xırpalama: dartaqlamaq. 

didikləmək.  

xırpalaşmaq  - dürtüb itərək xırpalaşmaq: çəkiş bəkişmək: qaqışmaq.  

xırt  qırt. qart. xarp. xırp. sərt nərsəni ısırırkən, qaba qaba 

qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır.  

xırta  xırda. ( < qırda. qırıq). 1. bitçağa. uşaq. bala. cocuq. 

ufaq. oğaq. xırda mırda. qırpıntı. qırıntı. mayda. talaşa. 

tıraşa. tilişə. dalaşa. töküntü. yonqa. 1. kırsa. kerça. 

ovaq. qıraq. qιrtaş: sivri daş. 1. qıymıq. qırıq. kiçik yonqa. 

yonquc. - xırda pul: ufaqlıq. - ufaqlıq varmı: xırda pulun 

varmı.  

- xırda pul: kiçik para. qəpik ( < > kəpək).  

xırda mırda: tək tük. çək çük. dəğərsız nərsə.  

- xırda mırda: sütrə. südrə. xırım xırda. tör töküntü. uşaq.  

- xırda mırdalar: sütür. südür. xırım xırdalar. tör töküntülər. 
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uşaqlar. əlaltılar. qulluqçular.  

- xırda qırda: kiçik nərsələr. tuz. toz. töz. çanğ. topalanğ.  

- xırım xırda: sütrə. südrə. tör töküntü. xırda mırda. uşaq.  

- ırım xırdalar: sütür. südür. tör töküntülər. xırda mırdalar. 

uşaqlar.  

xırta  xırda. pısqa. pısıq. püsgə. fısqı. kiçik. qara. mayda. 

kiçik. kötəs. güdə. kiçik. kəs. oğaq. ufaq. mayda. pozuq. 

parça. bala. didik. tikə.  

- çörək xırdası ilə pənir qarışımı: qarmac. doymac. döğməc. 

döyməş.  

- xırt xırp: qatur qutur. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

- xırda mayda: ( - cürü, xırda mayda olan: cürücək. cürcək). 

- xırda satıcı: baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. xırdavatçı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat.  

- hər nəyin xırdası, kiçiyi: çalıq. çalıq.  

- hər nəyin kiçiyi, cürüsü, xırdası: qıtıl. qıtılı.  

- incə, kiçik, xırda nərsə: incalız.  

- qara pul: xırda pul.  

- hər nəyin oğuntusu, xırdası, maydası: darı. dara.  
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- xırda mırda: xırda mayda. qırtıpıl.  

- çox az, kiçik, xırda: bir damla, damcı, damcıq.  

- ən az, ufaq, mayda, xırda: bir tək.  

- xırım xırda: böləcik. oğuntu. çağmar. çaxmar. qaçmar. 

qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

- irili xırdalı: böyüklü kiçikli. yaşbayaş. hər yaşdan.  

- xırda mırda: qırıntı. tikə parça. 

xırtaçı xırdaçı. yaymaçı. xırdavatçı. xərəzi.  

xırtalama  xırdalama. qırma. iskont.  

xırtalama xırdalama. ufalama. unlama. ovmaq. uşaqlamaq.  

xırtalamaq  xırdalamaq.çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kəntmək. 

kərtmək. kantmaq. qantmaq. ufalamaq. parçalamaq. 

doğramaq. oğmaq. nərsənin bütünlüyün 

aparmaq.əğritmək. pozmaq. oğalamaq.  

xırtalamaq xırdalamaq. uşaqlamaq. oğmaq.  

xırtalanmaq xırdalanmaq. - dişlə ısırılıb xırdalanmaq, oyulmaq: 

gəmrənmək.  

xırtalıq  xırdalıq.ufalıq. ufalıq. rizəlik.  

xırtalmaq  xırdalmaq.ufalmaq. ufaqmaq. kiçilmək. rizələnmək.  
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xırtasatma  xırdasatma. qırdasatma. aşağlama. alçatma. xorlama. 

korlama. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma. 

təhqirləmə. istehkar.  

xırtavat  xırdavat. xıdavat. qıdavat. qırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. 

ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq. 

ayrıntılar. - xırdavata, ayrıntılara enərək: incə incə. titizcə. 

dərin dərin. arın arın. dənər dənər. bir bir. bir bə bir.  

xırtavat xırdavat. sərgi. yaymaca.  

xırtavatçı  xırdavatçı. xıdavatçı. kərçi > çərçi. ufaq təfəq nərsələr 

gəzinçi satıcı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. 

oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. 

çərəçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

baqqal. çərçi. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. 

tapat. 

- xırdavatçı tükanı: qantıl. qantın. qantam. qantama. baqqal.  

xırtavatçı xırdavatçı. 1. çərçi. sərgici. yaymaçı. xırdaçı. xərəzi. 1. 

yaymaçı. kərçi. dəsfiruş.  

xırtavatlar  xırdavatlar. töküntülər.  

xırtı pırtı  əl altında işlənən nərsə şüylər.  
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xırtlaq  qırtlaq. boqaça. boğaça. boğuça. boğaz. alqum. hulqum. 

damaq. qıqırtaq. qırtaq. boğuz. hulqum.  

xirtləqləmək  xirtləkləmək. xıltıqlamaq. xirtdəkləmək. qıltıqlamaq. 

qırtıqlamaq. qırttaqlamaq. qırtlaqlamaq. boğazlamaq.  

xiruş  quruş. qurqaş. qurğat. qurqaş.  

xiruşan  quruşan. aşqın. taşqın. daşqın. coşmış. qızqın.  

xısıltı  xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

xısıntı  xısıltı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 
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qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

xissətli  siqqətli. sıxqatlı. (bax > qıtmır). qısmır. kinis < > çinis < 

qınıs.  

xisusiyət  özlük. kəndilik. zatiyət.  

xış  azal. acal. yer sürən abzar.  

xış  büqürsi/ sapan. deş.  

xış  çaqacuq. qaqacuq. çapan. sapan. saban. - yalın, sadə 

saban, xış: qara saban.  

- böyük dəmir saban: böyük xış: dönər. pulluq. 

- xış xış səsi: xışırtı. qağıştı. qağış.  
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xışıl  xışır. quru nərsələrin sürtülərək, çıxardığı səs. - quru 

yapraqların xışıltısı. - bez bezə sürtülsə xışıldar.  

xışır  xışırtı. qat parça, yapaqın birbirinə sürtülməsindən çıxan 

xışırtı səsi.  

xışırtamaq  şıxırdamaq. qığışdamaq.  

xışırtı  xışır. xış xış səsi. qağıştı. qağış. qat parça, yapaqın 

birbirinə sürtülməsindən çıxan xışırtı səsi.  

xışırtı  şıxırtı. qığışdı. qığış.  

xiştək  1. < qıstək. qıslıq. qısılmış, darcıq, qoltuq altı, şalvar 

ağına salınan dayaq tikə. 1. < kov. kovştək: iki nərsənin 

açılan yeri.  

xiştli  xiştil. evlək. çarxana. mürəbbə naxışlı nərsə. 

xıt xıt  əmirçgə. quzruf.  

xit  - xit eləmək: xəbtələmək. gəptələmək. xəbt edmək. 

gəbteləmək < qaptatmaq. qapatmaq. bağlamaq.  

- xıt xıt: qırqıranğ. qırçın. ğuzruf.  

- xıt xıt: qıqırdaq qaqırdaq. gəvrək gəmik.  

- xıt xıt: kərkərənğ. kərkərək. gəmirğənğ. yumşaq sümük, 

sünğük, gəmik. 

xitam  tükəniş. tıkış. bitiş. sonuş.  
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xıtavat  xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat.  

- oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat, xırdavat yeməklər: kərəz > 

çərəz. yer yemiş. quruyemiş. dadlıq. qatış. qatıq. məzə. 

xıtavat  xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. 

ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq.  

xıtavatçı  xıdavatçı. xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. qıvırçı. 

ıvırçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. ufaçı. 

oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. 

çərəçi.  

xıtxıt  qıqırdaq. gəmircək. gəmirtlək.  

xıtırmaq xıdırmaq. qatı çalım. çalasın tələsik yerimək.  

xitləmək  xit eləmək. xəbtələmək. gəptələmək. xəbt edmək. 

gəbteləmək < qaptatmaq. qapatmaq. 

xiyaqa  xiyağa < xiyar ağa. qırağa < qıra ağa. qabağa < qabağ 

ağa. xiyar. qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış. 

xiyal  oynuş. uynuş.  

- xam xiyal: xam düş: çiy, yoğursu qurum.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4798 

- çiy, yoğursu qurum: xam xiyal: xam düş. 

- çiy, yoğursu qurum: xam xiyal: xam düş.  

- düşə, xiyala qapılmaq: 1.bulutda gəzmək. 1. sayaqlamaq. 

sanğaylamaq.  

- düş, xiyal pilovu yemək: gərçəkləşməyəcək nərsələri 

düşünmək.  

- düş, xiyal oyunu:qaragöz oyunu.  

- düş, xiyal qurmaq: başında, oyunda canlandırmaq.  

- düş qırıqlığı: xiyal qırıqlığı: sekti xiyal: ümidsizlik 

üzüntüsü.  

- düş kimi: xiyal kimi: yuxu kimi.  

- düşlər: xiyalat: boş düşüncələr. quruntular.  

- düş müş: xiyal miyal: bəlli bəlirsiz.  

- boşdüş: boşxiyal: boşdüşü. 

xiyali  qaravıl. qaravul. görüntü. xiyalat. gerçəksiz. sanıq.  

xiyallanmaq  görmək. geçinmək. geçirinmək. duyqulanmaq. 

dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. 

tasarlanmaq. düşünmək. fikirləşmək. fərz edinmək.  

xiyallı  - sən xiyallı kişiyə söz ver, onsuzda xiyalsız yerin 

tapmayacaq.  
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xiyar  aqurça.  

- topaç xiyar: qıssa, qalın olaraq biçimsiz. 

xiyar  qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış. yonulmamış.  

- acı xiyar: əbucəhl qarpızı: qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa 

qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

- eşəkxiyarı: acı xiyar.  

- xiyağa < xiyar ağa: qırağa < qıra ağa. qabağa < qabağ ağa. 

xiyar. qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. başarıqsız. 

yontulmamış. 

xiyavan  - xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş: qapadaşı. 

cədvəl. cədvəl daşı.  

xiyavan  {?< > keyvan < keyvan. ( < key. kər: böyük). 1. gen. geniş. 

kərən. sağlam. yekə. enli. 1. tanqıl, enli, yekə yol. 1. 

dalğıl. kiyqan. qaldırım. böyük tabaqa biçimindəki daş. } 
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xiyo  xarəzm, şəhəri. örkənc.  

xız  xiz. ( < qızmaq) qızıq.  

xızlanmaq  qarşı durmaq. daşlanmaq. tetinmək. didinmək. 

dirənmək. dikənmək. qoğzalmaq. qalxmaq. - o mənə 

xızlandı.  

xoca bikə  bayan. xanım. ayım. bəy bikə.  

xoca  qoca 1. qanaq. yanaq. bilgin. 1. yiyə. iyə. sahib. 1. 

peşnamaz. 1. imam. 

- ulu qoca: ulu xoca: xəlifə.  

- xoca qayığı: qoca qayığı: tabut.  

- xoca suyu: qoca suyu: arslan sütü. rakı. - xoca suyu: qoca 

suyu: arslan sütü. rakı.  

- ulu xoca: ulu qoca: imami ə'zəm.  

- odunçuyla kömürçü, xocayla malla birbirin götürməz.  

xoca 1. tayış. öğrətci. məəllim. 1. ustaz. öğrətmən.  

xocalıq  qocalıq. imamət. imamlıq.  

xocaöy  qocaöy. xoca evi. qoca evi. qadın türməsi.  

xocayın  qocayın. bayar. hökmdar.  

xof  < qox. qorxu.  

xof  qorxu. turluq. qorxub durmaqlıq, çəkilmək. xof. dehşət.  
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xoflanmaq  dehşətlənmək. yıldırmaq.  

xoflanmaq  xopulmaq. xortlanmaq. qəbir umacı çıxmaq.  

xofnak  xofğanğ. sananıq. vəhimli. qorxulu.  

xofturmaq xofdurmaq. üşəndirmək. qorxutmaq.  

xoxan  albastı. qarabastı. umma. ummacı. bücü, büyü edən 

nərsə. cin.  

xoxan  xuxu. uma. umma. umacı. cocuqları qorxutmaq üçün 

xiyalı, adı var özü uox varlıq.  

xoxan  öcü. böcü. cocuqları qorxutmaq üçün uydurma yaratıq.  

xoxucu  ( < qorxudan). mətərsək. kösgük. küsgük.  

xoxucu  qorxuluq. qorxula. qoğrucaq. kösgük. küsgük. böcü. 

üyüktarama. oyuq. qaraltı. qarmaça.  

xol  dəlipozuq. başına əsəni yapan. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. sapaq. 

xol  xeyli. çox. - xol dusdaq: uzaq vuran.  

xoldə  dondurma. xör: soğuq. xöşi: qurumaq. yığışmaq.  

xoleer  ayağla.  

xolıcan  - xolıcan çeşiti: topalaq köki. - topalaq ağacı: xolan deyilən 

ağac çeşiti.  

xolın  alsın. xol als. uzaq.  
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xomurdanmaq  inrəmək. inğrəmək. ınğramaq. ınramaq. tinğrəmək. 

tinrəmək. inğləmək. inləmək.  

xomurdanmaq  somurdanmaq. mırıldanmaq. söylənmək. deyinmək.  

xonça  qonça. dadlı. süfrə. surfa. dəsdərxan.  

xoplamaq  qoplamaq. qalqımaq. sıçramaq. fırlamaq. şaxa qalxmaq. 

- at qalxdı. - balıq qalxdı.  

xopulmaq  xoflanmaq. xortlanmaq. qəbir umacı çıxmaq.  

xor xor  suyun gurha gur axan gurultusu.  

xor  (xor. kor.) 1.qaqqılıq. donqılı. dəğməz. alçaq. aşağ. 

1.bayağı. kiçik. alçaq. aşağı. kötü. pis. kovuş. kovşur (< 

kav. kov). dəğərsiz. önəmsiz. düşgün.  

- alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə: qaqlacan. 

qaqacan. danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan.  

- xor, kor, pis işlətmək: yıpratmaq. korlatmaq. xorlatmaq. 

- xor görmək: xorlamaq. korlamaq. qaramaq. qınamaq. suç 

atmaq.  

- xor göstərmək: xorlamaq. korlamaq. (büyü ilə, pisləməklə). 

birini birinin gözündən salmaq. birini birindən soğutmaq. 

qaratmaq. qaraltmaq.  

- xor görmək: xorlamaq: korlamaq: bir kimsəni, nərsəni xor 
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görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.  

xor  kor. dəğərsiz. bayağı. önəmsiz. aşağı.- xor baxmaq: kor 

baxmaq.  

- xor tutmaq: koratmaq. korlatmaq. yıpratmaq. əsgitmək. - 

xor görmək: uçuzlamaq. ucuzlamaq. dəğər verməmək. 

aşağılamaq.  

- xor görülən: baytamal. baxtsız. talehsiz. qarqanmış. lə‟nətli. 

xora  xaral. böyük xurcun.  

xora  qora. cüzam.  

xoram  - xoram xoram < qıram qıram: qıraman > xoraman. sallana 

sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu yerimək.  

xoraman  < qıraman. qıram qıram > xoram xoram. sallana sallana, 

qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu yerimək.  

xoraz  xoruz.  

xord  ( < qır). qırdamaq. qırdalamaq.  

xorlama  (korlama. koralama.). 1. xırdasatma. qırdasatma. 

aşağlama. alçatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. 

maydalatma. təhqirləmə. istehkar. 1. acıtma. sıxma. 

bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. 
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qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, 

dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. 

çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. iza‟c. 

1. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. 

əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. 

pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmə. yentəmə. 

kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül savırma, ələmə. izlal. zəlil 

edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

xorlamaq  (xor görmək. korlamaq). 1. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. 

qınamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. (büyü ilə, pisləməklə). birini 

birinin gözündən salmaq. birini birindən soğutmaq. xor 

göstərmək. qaratmaq. qaraltmaq. 1. xor görmək. 

qaramaq. qınamaq. suç atmaq.  

xorlamaq  korlamaq. horlamaq. qaçınlamaq. aşağılamaq. 

xorlanmaq  alçalmaq. yenilmək.  

xorlanmaq  korqulmaq. incinmək. incimək.  

- anasız cocuq evdə xordur, atasız cocuq çöldə. 

xorlaşmaq  korlaşmaq. təpişmək. biribirin çəkəməmək.  
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xorlatmaq  korlatmaq. xor, kor, pis işlətmək. yıpratmaq.  

xorlav  korlamaq. kötüləmək. qaralamaq.  

xorluq  korluq. əziyyət. əzab. sıxıntı.  

xorra  hurra. hay. - köpəyin qızları xorra çəkirdilər.  

xortlaq  ( < xortlamaq). almostı: < albastı. umacı. cidos. qaqıcı. 

qoqıcı. xuxu. xoxucu. uşaq qorxudan. öcü. cin. abacı. 

baysa. almastı. almaslı. almastu. dev. obur. kötü ruh. 

büyücü.  

xortlaq  xoddağ. 1. qorxlaq. qorxunc kişi. qorxuducu. 1.xiyalat. 1. 

çirkin, keçimsiz, qarağız qarı.  

xortlama  xoddama. qorxunc xiyallara qapılmaq.  

xortlanmaq  xopulmaq. xoflanmaq. qəbir umacı çıxmaq.  

xorttaq  xoddağ. xortlaq. 1.qorxuducu. 1.xiyalat.  

xortum  qortum.qasırqa. fırlanıb, girdələn yel. girdbad.  

xortum  qurqan yel. qasırqa.  

xorus  xoruz. qoruz.  

xoruz  1. dik. 1. qoruz. qoraz.  

- yersiz ötən xoruzun, kəsilər başı. 

- xoruzun gözü küllühdə qalır, buğdalıqda olsa belə.  

- çalıxoruzu: ormanda yaşıyan yabanı quş.  
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- bir küllükdə iki xoruz: bir yerdə iki baş olmaq. - xoruz 

quyruğu kimi dikəlmək: cığalanmaq.  

- xoruz kimi: yekəxana. ərkəklik tasalayan.  

- xoruzu çox olan kəndirn, yarını geç açar.  

- xoruz yumurtası: çox cürə yumurta.  

- xoruz ötmək: gün doğmaq.  

- xoruz ötmədən: gün doğmadan. çox erkən.  

- xoruz ölür, gözü küllükdə (çöplükdə) qalır.  

- xoruz balası: çılqın, şuluğ biri. - xoruz qafalı: budala. qafası 

üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. - xoruz çağı: yarıq, səhər çağı. 

- hər xoruz, öz küllüyündə ötər. - hər küllüyün, öz xoruzu. 

- öz küllüyü, hər xoruza gül gəlir.  

- ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.  

- xoruz, quşun başında olan kəvrək ət: ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac. qıqırdaq. 

qaqırdaq. qaqırt. qaqart.  

- toyuqla xoruzun birləşməsi, cütləşməsi: qaralamaq.  

xoruz  ataçı.  
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xoruz  kəkəçli toyuq. aplaq. ataçızan. qıçırıvçı. qıttay. qızılbaş. 

ququruq. qoraz. taraqlı. daraxlı. adaqa. - çalı xoruzu: 

yabanı xoruz. ağac tavuğu.  

- çöl xoruzu: turanğ. turanc. dürrac.  

- xoruzun pipiyi: yalığka. pipik.  

- xoruz ayağı: tüfək tapancadan qurşunu çıxarmaq üçün 

burğu. qurşun sökəcək.  

xoruzlanmaq  girşəmək. qabarmaq. qoqoruzlanmaq. sivri sivir, dikə 

durmaq.  

xoruzlanmaq  qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. qurralanmaq. 

qurulmaq. qururlanmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. 

daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 

birisinə qafa tutmaq. şişinmək.  

xoş həzrli  iyi sanlı.  

xoş tutmaq  sevərgəmək. söyürgəmək. əzizləmək.  

xoş  1. xoşgil. şik. qayın. qatın. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. - 

qadın oğlum. - qadın tanrım. 1. ışıqlı. ışıl. ışqın. ışarlı. 

yaşıqlı. yaşqın. sevindirici. sevindirən. sevincli. yarqın. 

açıcı. mutlu. qutlu. - qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı 
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kağazıvı aldım. 1. iyi. eyi. - xoşdu: iyidir. - xoş olmaz: xoşu 

gəlməz: iyi düşməz. - xoşuva bax: iyivə bax. 1.əsən qalın. 

sağlıcaqla. sağlığınan. xoşluqla. sağolun. xuda hafiz. 

1.bəğənik. alımlı. oxşuq. gözəl. dilmə. diləm. lətif. zərif. 

1.gül. 1.alımlı. - xoşa gedməyən: ətacı. sevimsiz. 

saydamsız. mükəddər. donyağı. antipatik. 

- xoş qalasız: yolçu yolda. 

- xoşa gəlim: qılıqlı. qiyafəli. gözəl. 

- başı xoş olmamaq: sevməmək. xoşlanmamaq.  

- dadlı, xoş dilli, sözlü: baldodaq. 

- xoşa gəlməklik: bəğənilirlik. bəğənməlik. bəğənlik.  

- xoşuna gəlmək: xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, 

çalımlı görmək. könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək.  

- xoşa gəlinmək: könülə, ürəyə yatınmaq: bəğənilmək.  

- qırıcı, xoşa gedməz danışmaq: acı söyləmək.  

- naxoş: məriz. alqın. xəsdə. kəsil.  

- sərin yel xoşa gəlir: iyi gəlir.  

- başa gələn, xoşa gəlir: başa gələn, çəkilir.  

- xoşa gəlməklik: bəğənilirlik. bəğənməlik. bəğənlik. - xoş 

qalasız: yolçu yolda. 
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- yüngül tutsan, xoş gedər.  

- xoş gəlmək: gül gəlmək: - öz küllüyü, hər xoruza gül 

gəlir.  

- ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.  

- ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar. 

- aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

- xoş çağ sürmək, keçirmək: günün gün edmək.  

- göy xoş, könül xoş: heç nə sayğılmaz. bir nə dəğişməz. bir 

nə fərq edməz. önəmli değil. 

- xoşa gedən: könül oxşayıcı.  

- xoşa gedmək: könül oxşamaq. 

- xoşa gəlinmək: könülə, ürəyə yatınmaq. bəğənilmək.  

- xoşa gəlmək: oxşamaq. - nə kimi qörünmə sizi oxşayır: 

xoşuza gəlir. 

- xoşuna gəlmək: könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoş, 

iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək. 

- könlünü xoş edmək: istəyini yerinə gətirmək.  

- aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

- xoş gəldiniz: qarşılarım.  

- xoş qədəm: ayaqlı. uğurlu. qutlu. mubarək. meymun. 
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meymənətli. 

- quru çörək, xoş ürək.  

- naxoşlamaq: kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. 

kəsəllənmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. mərizlənmək.  

xoş  1.çağ. çək. iyi. gözəl. simpatik. batqın. batnıq. sevimli. 

ruhlu. tınlı. qonqur. qonqaq. yaxımlı. calib. uyqun. 

yaraşıqlı. - xoş ahəng: aytımlı. - xoşamaylıq: yaqımlılıq. xoş 

əxlaq. - xoşbəxlik: qaraçoxalιk. kuyanιş.  

- xoş keçirmək: barışmaq. - xoşallanmaq qövşəmək: 

gövşəmək gövüşüb (gəvişib), açılıb, dincəlmək. 

gövşaanlmaq. 1.gözəl. köcək. təzəlik. 1.dadlı. aldırlı. 

cəzzab. uşaqıvlu. gözəl. kibar. yaqımlı. yaxımlı. çaxımlı. 

dadlı. sevimli. incə. iynaq. dadlı. könül alıcı. maçal. 

baçal. bayçal. baysal. iyi. gözəl. daha iyi. oyunlu. gülünc. 

tühaf. əğləndirici. 1.kölcək. göyçək. gözəl. iyi. - xoşa 

gəlim: qəşəng. qaşanğ. şux. gözəl. istəkli. - xoşa gəlməz: 

qarışıq. tərsək. taslaq. taşlaq. dışlaq. aydın olmayan. 

- xoş gəldi bermək: xoşgəldiniz demək.  

- xoşuna gedmək: büsürəmək. bəğənmək.  

- xoş səslə, gözəl səs: ayalqu.  
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- halı xoş: zəngin. yapqın. vəz'i yaxci.  

- xoşa gedmək: bəğənmək. sarmaq. - hançı dadlar sizi sarır. 

- acı yeməklər mənə sarmaz. - bu şaka ona sarmadı.  

- xoşa gəliş: yaranış. bəyəniş.  

- xoş tutmaq: üz göstərmək. üz vermək.  

xoşaq  xuşaq. başaq. sümbül.  

xoşaqçı  xuşaqçı. xuşəçin. başaqçı. sümbülçü.  

xoşaqələn  xoşagələn. yatqın. cana yatan. xoşsinir. xoşsınır. iyi 

aşınan, həzm olan nərsə. nuş olan.  

xoşallanmaq  xuyanιşmaq.  

xoşan  yağda qızartılmış, qiyməli xəmirli yemək. piraşgi.  

xoşatım  xoşadım. xoşaddım. xoşqədəm. gəlimli. onğurlu. 

uğurlu.  

xoşattım  xoşaddım. xoşadım. gəlimli. xoşqədəm. onğurlu. uğurlu. 

uğrulu.  

xoşav  - qara üzüm xoşavı: qaraş.  

xoşbaş  qoşbaş. qoşabaş. evli. başqalı. müzdəvəc. (# yalabaş: 

yalbaş: qarabaş: subay. mücərrəd. ).  

xoşbəxlik  bax > xoşbəxtlik.  
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xoşbəxt olmaq  yavuqlanmaq. yavuqmaq. yavqamaq. yaşamın tadını 

çıxarmaq. mutlu olmaq. fərəhlik duymaq.  

xoşbəxt  eygin. ayğun. eygin. yaragün. ağgün. yaxgün. günyanıx. 

gün görmüş. qutlu. mutlu.  

xoşbəxt  olcaylı. baxlı. bəxli. bəxtli. bəxtəvər. bəyüş. bayuş (< 

bəy. bay). varqıl. barqıl. varıqlı. barıqlı. qarqıl. qaruqlu. 

qarıqlı. düşülü. düşürlü. yazılı. yazqılı. inginli. enginli. 

nəgələli. uğurlu. uğruq. mutlu. qutlu. güngör. güngür. 

güngür. üstüngül. kefi çağ. yetginçaq. yaragün. ağgün. 

aygün. yaxgün. günyanıx. gün görmüş. şanslı. talehli. 

tale'li. - qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq: gün görmək.  

xoşbəxt  onqan. bunsuz. mutlu. olqun. yollu. ərgin. urazlı. ərən. 

çatmış. bəxtiyar. huzurlu. bəxdi açıq. talehli. ülüqlü. 

buyruqlu. qismətli.  

- xoşbəxlik: onqa. - tanrıdan onqa dilə.  

- xoşbəxt olmaq: qutlanmaq. uğurlanmaq.  

xoşbəxtanə  incəvara.  

xoşbəxtlik  baxlılıq. bəxlilik. bəxtlilik. bəxlilik. varıqlıq. barıqlıq. 

barqıllıq. varqıllıq. varıqlıq. qarıqlıq. qaruqluq. qarqıllıq. 

görcəlik. qutaşlıq. qutruluş. uğurluq. inginlik. enginlik. 
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düşüklülük. düşürlülük. yazılılıq. talehlilik. talehlilik. 

şanslılıq.  

- xoşbəxlik sevən: mutçuluq. qutçuluq.  

xoşbəxlik  qaraçoxalιk. kuyanιş.  

xoşca  - xoşca qal: qal salcalan. qal sağcalan. sağol. sağlıca qal. 

- xoşca!: haydi!. yallah!. hayla!. yaxca!.  

xoşəxlaq  axlaxlı. onurlu. orçun. onat. tərbiyəli. iyi davranışlı.  

xoşəxlaq  xuylu. qılıqlı.  

xoşəxlaq  iyixuylu. xoşqılıq. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. 

xoşgil  gözəl. təkin.  

xoşhal  bayqın. əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. 

qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. 

süzgün. xumar. məxmur. mədhuş. - bayın gözlər, baxışlar.  

xoşxəbər  yeni sav, xəbər enik. yenik. müjdə.  

xoşqallamaq  xoşqal demək. sağollamaq. əsənləmək. sağol demək. 

xudafizləşmək. 

xoşqarac  xoşqaraş. xoşgörü. keçirim. götürüm. iyi qarşılama. 

ansayıq. anlayışlıq. musamihə. tolerans.  

xoşqaraş  xoşqarac. xoşgörü. keçirim. götürüm. iyi qarşılama. 

ansayıq. anlayışlıq. musamihə. tolerans.  
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xoşqaraşçı  xoşqaraşlı. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. 

keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. 

ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqaraşçılıq  xoşqaraşlılıq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. 

anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

xoşqaraşlı  xoşqaraşçı. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. 

keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. 

ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqaraşlılıq  xoşqaraşçılıq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. 

anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

xoşqaraşsız  xoşqaraşsız. xoşqarşsız. xoşqarşısız. xoşgörüsüz. 

keçirimsiz. götürümsüz. ansayısız. anlayışsız. iyi 

qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

xoşqaraşsızlıq  xoşqarşısızlıq. xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. 

götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. 

musamihəsizlik. toleranssızlıq.  
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xoşqarşçı  xoşqarşlı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. 

keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. 

ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqarşçılıq  xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. 

anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

xoşqarşısız  xoşqarşsız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. xoşgörüsüz. 

keçirimsiz. götürümsüz. ansayısız. anlayışsız. iyi 

qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

xoşqarşısızlıq  xoşqaraşsızlıq. xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. 

götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. 

musamihəsizlik. toleranssızlıq.  

xoşqarşlı  xoşqarşçı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörücü. xoşgörülü. 

keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. 

ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqarşlılıq  xoşqarşçılıq. xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. xoşgörücülüq. 

xoşgörülüq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. 

götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. 

anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4816 

xoşqarşsız  xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. xoşgörüsüz. 

keçirimsiz. götürümsüz. ansayısız. anlayışsız. iyi 

qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

xoşqəltin  xoşgəldin.aşmal. açmal. xoşaməd.  

xoşqil  xoşgil. xoşgör. xoşgöz. xoşgül. xoş. şik. qayın. qatın. 

gözəl. dilmə. diləm. sevimli. göğçə. göyçə. göğçən. 

göyçən. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. qəşəh. 

lətif. görglü. göy. iyi. qəşəh. yağşıqlı. gəlşikli. görməgəy. 

görməli. yaxımlı. qəşəh. avadan. ovlayan. iyi. uyqun. 

uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. çəkişli. şəkilli. içən. 

içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. - qadın oğlum. - 

qadın tanrım.  

xoşqılıq  keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. 

duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. 

biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. 

dəhli. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 

xoşqılıqlı  qılıqlı. xoşqılqınıq. enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. 

eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. 

ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. 

xulqlu. xuylu. xoşrəftar.  
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xoşqılqınıq  xoşqılıqlı. taxımlı. qılıqlı. enişiq. enişik. yenişik. yenik. 

yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. 

əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. 

üzüyola. xulqlu. xuylu. xoşrəftar.  

xoşqilliq  xoşgillik.alımlılıq. duzluluq. cazibə.  

xoşqör  xoşgör xoşgöz. xoşgül. xoşgil.  

xoşqörü  xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. götürüm. iyi 

qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. musamihə. tolerans.  

xoşqörücü  xoşgörücü. xoşgörülü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi 

qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqörücülüq  xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. 

xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. 

götürümçülük. götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. 

anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

xoşqörülü  xoşgörülü. xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi 

qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

xoşqörülüq  xoşgörülüq. xoşgörücülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. 

xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. 
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götürümçülük. götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. 

anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

xoşqörüsüz  xoşgörüsüz. xoşqarşsız. xoşqarşısız. xoşqaraşsız 

xoşqaraşsız. keçirimsiz. götürümsüz. ansayısız. 

anlayışsız. iyi qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

xoşqörüsüzlük  xoşgörüsüzlük. xoşqarşısızlıq. xoşqaraşsızlıq. 

keçirimsizlik. götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. 

musamihəsizlik. toleranssızlıq.  

xoşqöz  xoşgöz. xoşgör. xoşgül. xoşgil.  

xoşquran  tülküquyruq. ispənah çeşitli bitgi.  

xoşqül  xoşgül. xoşgör. xoşgöz. xoşgil.  

xoşqüzəranlıq  xoşgüzəranlıq > xoşgozərani. xoş keçitmə. yellə. xoşluq.  

xoşlama  xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. 

oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. 

yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. tutsunma. tutsunuş. 

tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. 
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gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. 

düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalsınma. çalsıntı. 

çalsınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. 

bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. 

qibtə.  

xoşlamaq  sevmək.  

xoşlamama  xoşnud olmama. büzünmə. burunma. bükünmə. 

qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. 

dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. 

sınınmama. yatsınmama. məmnun 

olmama.şadlanmama. razılaşmama. kefalmama. 

işme'zaz.  

xoşlanca  xoşsanca. oxsanca. oxşanca. yaxşınca. yaxsanca. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. 

gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. 

bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. 

isləncə. issəncə.  
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xoşlanış  bax > xoşlama.  

xoşlanmaq  can atmaq. sevmək. yaranmaq. bəğənmək.  

xoşlanmaq  qutalmaq.  

xoşlanmaq  yaxşınmaq. sevinmək. əğsənmək. əğsinmək. bəğənmək. 

yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. umsanmaq. 

imrənmək. imlənmək. imsənmək. düşsünmək. 

gözsünmək. gözü qalmaq. istənmək. tutsunmaq. 

çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq. 

xoşlanmama  xoşlamama. xoşnud olmama. büzünmə. burunma. 

bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. 

dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. 

sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun 

olmama.şadlanmama. razılaşmama. kefalmama. 

işme'zaz.  

xoşlanmamaq  başı xoş olmamaq. sevməmək.  

xoşlanmamaq  yermək. yərmək. bəğənməmək. tiksinmək. iğrənmək. 

çəkinmək. - aş yermək: boylu qadının yeməyi bəğəməyib, 

qıvır zıvıra yerikləməsi.  

xoşlantı  bax > xoşlama.  
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xoşlantırmaq  xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. 

yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. istəndirmək. 

istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. 

yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. 

həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. tutsundurmaq. 

çalsındırmaq. çəksindirmək.  

xoşluq  < > şuxluq.  

xoşluq  yellə.  

- könül xoşluğu ilə: ürəklə, istəklə.  

- könül xoşluğu: basqısız. icbarsız. məcbursuz. sevərək. 

istəyərək.  

- qıyma bu xoşluğa.  

- könül xoşluğuyla: bağışca. bağşıtca. həlalca.  

- qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının 

dilində. 

- uğur, qut, xoşluq gətirmək. ayaq gətirmək.  
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xoşluqla  1. əsən qalın. sağlıcaqla. sağlığınan. xoş. sağolun. xuda 

hafiz. 1. gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. duzluqla. duzluca. 

dadlılıqla. yaxşıca. iyicə. qolaylıqla. gücə başvurmadan.  

xoşrəftar  astaç.  

xoşsanca  xoşlanca. oxsanca. oxşanca. yaxşınca. yaxsanca. 

imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. 

yumranca. yumsanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. 

gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. 

bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. 

isləncə. issəncə.  

xoşsanış  bax > xoşlama.  

xoşsayış  bax > xoşlama.  

xoşsinir  xoşsinir. xoşsınır. yatqın. cana yatan. xoşagələn. iyi 

aşınan, həzm olan nərsə. nuş olan.  

xoşsınır  xoşsinir. yatqın. cana yatan. xoşagələn. iyi aşınan, 

həzm olan nərsə. nuş olan.  

xoşunn  quşə.  

xoşuva  iyivə. eyivə. kefivə. -xoşuva bax: iyivə bax. kefivə bax. 

xot  xotdan. onqon. şəbəh. (ruhların görüntüsü).  

xot  kot. - xot, kapşın kimi güdə üs geyimi: gödəkcə.  
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xotas  qutas. qotuz. xotuz.  

xotdan  < qorxudan.  

xotək  qoduq. - xotəkləmək: qoduqlamaq. eşşəyin balalamağı.  

xotox  qotaz. qadın saçlarına bəzək kimi taxılan saçaq.  

xottama  xoddama. xortlama. qorxunc xiyallara qapılmaq.  

xotuna  balaca qadın. qız adı.  

xotuz  qutas. xotas. qotuz.  

xovf  < qorkmaq.  

xuffaş  gecə quşu. yarasa.  

xuxan  (uşaqları qorxutma sözü). öcü. umacı. qoxur.  

- öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, 

məxluq: qalamanqozan.  

xuxu  xoxan. uma. umma. umacı. cocuqları qorxutmaq üçün 

xiyalı, adı var özü uox varlıq.  

xuxu  öcü. umacı. qaragul. qaragül. qaraqıncalaz. 

qaraqıncalız. çox. 

xumar  çağrat. çaxır. - çağrat gözlü: xumar gözlü.  

- xumar gözlü: talac. dalac. daluc. maral gözlü.  

xumar  qumər. gömər. (gövmər. gömmüş. gövmüş: govlamaq: 

quylamaq. göm. cüm. cum. ). 1. eşq. tutqu. vurqu. amraq. 
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əmrək. düşük. kuştə. verilgən. - buda bir xumar boldu 

bizqə: buda bir tutqu oldu bizə. - yaşam xumarı: yaşam eşqi. 

1. məşquliyət. 1. xumarlıq. aşıqlıq, vurqunluq, tutqunluq 

durumu. - xumar olmaq: vurulmaq. xumardan çıxmaq: 

tutqunu çözmək. - xumarlaşqan qara gözlər: dütsülü ( 

tüsdülü. tutsaxlaşmış) qara gözlər. - xumar göz: tüstü, tutsaxlı 

göz. çala yuxulu. xumarlanmaq: düşlənmək. mürgülənmək.  

xumarlamaq  çağratmaq. - gözüvü belə çağratma.  

xumarlı  varisli. miraslı.  

xumbara  xumpara. qumpara. açıldığında, tikələrə parçalanan, 

bölünən, odlu yaraq.  

xumpara  xumbara. qumpara. açıldığında, tikələrə parçalanan, 

bölünən, odlu yaraq.  

xun  - həm xun: soydaş. qandaş bir soydan olan.  

xun  qaba. qara. assız. asısız. boş, sonsuz, faydasız nə. - 

xun qara işləmə: boşuna işləmə. - xun xara ışlamaq: qaba. 

faydasız iş. ləmək.  

xunabə  < xinava < qın + dalav. ğandalav: incəliksiz. ğozqalanğ. 

narahatçılıq.  
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xunqar  hunqar < hunqar (1.< hunğ + ər. 1. onqar: onğurlu. uğurlu. 

bəxli.). ataman xaqanlarına verilən ad.  

xuraman  çalış. çapış. çağış. əğilib büzülüb, qırcın hırcın, nazlın 

salınan, sallanan, yeriyən.  

xuraman  qıraman. qıran qıran. salın salın. sallana sallana. 

salınaraq. sallanaraq. sallana sallana.  

xurcun  (< hör ; hörgün). 1. qurcun. cib. 1. kisə. damqalı hədyə 

kisələri.  

- xurcunu yoxalmaq: yoxsullaşmaq.  

- xurcunu qalın bolmaq: zəngin olmaq.  

- xurcunu quru: yoxsul.  

- xurcununda yel oynamaq: yoxsul olmaq.  

- tütün qurcun: tütün kəsəsi.  

xurcun  bancuq. buxca. heybə. arçı. sanaç. sağnaç. tuluğ. 

dağarcıq.  

xurcun  qurçun. qorçıq. qarçıq. torbacıq. sandıqca.  

xurə  qora. ( < qoğara < qoğ). aşıla. akıla. cüzam. yenir kəsəli.  

xurəq  xurək. yemək. qatıq.  

xurma  - xurma durisi.  
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xurp  - xarp xurp: xarp xarp: qatur qutur. xırt xırp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

xurt  xurd. - xurdi xəmir olmaq: bitgin, əldən düşmək.  

- xart xurt: xart xart. xarp. xart. xurp. şəx, gəvrək nərsəni 

dişləməkdən çıxan səs. ısırma səsi.  

xurtuş  xurduş. tutmacaş tutanaq. qaşınma. - tutanağı tutmuş.  

xurtuş xurduş. 1. bax > qardalaş. 1. xudik. qudik. cicik. 1. qurduş. 

qaşağ. qaşınan. qaşınması olan.  

xurtuşlanmaq  xurduşlanmaq.xurduşu olmaq. qıdıqlanmaq. qılqılışmaq. 

qaşınmaq.  

xuruş  qatıq. gözləmə. gözləm. gözləyiş. üzgöz. nərsəyə qatılıb 

yeyilən nərsə.  

- üzgöz, xuruş olaraq yeyilən nərsə: qatıqsı.  

xuruş  üzlük. aş qara. görüş. üz göz. üz. qaplama. dışlama. örtüm. 

örtük. örtmə. tuzluq. əkmək qatığı.  

xuruşlu  qapamalı. yavanlı. yağlı. qatıqlı. gözləməli. gözləmli. 

gözləyişli. üzgözlü. çaşnılı. qatıqlı. yavan olmayan.  

xusuf  aykoru.  

xusuf  qısıp.  

xuşaq  xoşaq. başaq. sümbül.  
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xuşaqçı  xoşaqçı. xuşəçin. başaqçı. sümbülçü.  

xuşə (fars)  1. xuşum < qoşum. qocum. sıxım. 1. ( < xuşaq. qoşaq: 

birbirinə qoşulmuşlar) xoşaq. başaq. sümbül. 1. < qoşaq. 

tərim. başaq. səğə > saqə. yığım. cəmaət. 1. < xışım < 

metatez (xış < > sıx) sıxım.  

xuşə  çımrıq. qona. qoşam. 

xuşəçin (fars)  xoşaqçı. xuşaqçı. başaqçı. sümbülçü.  

xuta  xuda.< qutay. 

xutayı xudayı. tənqiril. ilahi.  

xutbəsət  kasalaq.  

xutəq xudək. (şayıd) < güdə.  

xuti xudi. quti. qutu. qutlu. qutlu. iyi. yaxcı. uyqun.  

xutiq xudik. qudik. cicik. xurduş.  

xuttiraş  xudtiraş. usturə (fars). üzdara. ülgüc.  

xuturu  xuduru. quduru. özlüyündən. özü özündən. 

kəndiliyindən. - kəndiliyindən bitən otlar.  

xuturu xuduru. < quturu < qut. mutlu. allah vergisi (xudayı). 

özgəl. 

xutuş xuduş. quduş. pezəvəng. dəyyus.  
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xuy  cürüm türüm. qιlιk - yoruq. yeriş - duruş. qılıq.  

- iti xuylu: pozuq. əkmir. əkir. bədəxlaq. 

xuylanmayan  qırağ. yad. tutmaz. afət.  

xuysuz  1. (oynaq at). boynaq. asav. ası. coşqun. oynaq. 1. irgilik. 

irgəlik. irgənməli.  

xuysuzlanmaq  aşırılanmaq. diklənmək. boynamaq. boyuna qalxmaq. yoldan 

çıxmaq. haşıralıq. həşərlənmək. aşıralıq.  

xuysuzluq  darxazlıq. tetizlik. qılıqsızlıq. yanazlıq. təngdillik.  

xuytaş xuydaş. həmxuy. sınar. bab.  

xüçünək  xuçunqa. "qırlanqıç" daha deyilən bənəkli, gözəl qoxulu 

kiçik qavun.  

xιrlι  xarli. dişli.  

xərrə  bulanιq.  

əqri  əğri. qıyıq. qınğır. kıysır. qιşıq. kçndələ. sala. yanlaq. 

yanlas.  

əqribüğri  əğri büğri. sιnιk sιzιk. kınqιr kıysık. əyri tokay. iyrək. 

kəkirsək. ziqzaq. kəkirsək. çayşık çüyşük. çaşırık 

düşürük. kınqιr kıysık. əyri tokay. əyrək. ziqzaq.  

ərqin  ərkin. xilas.  

ıblıq  enənmiş heyvan.  
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ıçın  dip. çınğ. ısın. çı.  

ıçqı  ışqı < bıçqı. biçgi. iki ucu saplı, aysı (ay kimi əğri) piçaq. 

oymaçılıqda (tıraşalıqda), qaşımada işlənir.  

ıçqılmaq  ıçqınmaq. qurtulmaq. sərbəst qalmaq.  

ıçqındırmaq ıçqındırmaq. ıçqıldırmaq. sərbəst bıraqmaq. qaçırmaq.  

- gögürçünnü qolumdan ıçqındırdım: gövərçini əlimdən 

qarçıdım.  

ıçqınmaq  1. açqınmaq. açılıb buraxmaq. qaçırmaq. əldən vermək, 

qoymaq, yelləmək. - yaxadakın yalayan, əlindəkin ıçqınır: 

qaçırır. - ovu ıçqındın, quşu ıçqınma: ovu əldən verdin, 

quşuvu əldən vermə. 1. ıçqılmaq. qurtulmaq. sərbəst 

qalmaq. 1. itirmək. əldən vermək. - ovu ıçqındın, quşu 

ıçqınma: ovu əldən verdin, quşuvu əldən vermə. 1. 

tanqamaq. şaşmaq. açıla qalmaq. qaçırmaq.  

- ər ıçqındı: 1. əldən qoydu. 1. açılıdı. bara qoydu. yazdaki 

suvlın izləyib, evdəki toyuğu ıçqınma.  

- qoyan qapqandan ıçqındı: tavşan qapandan qurtuldu. 

ıçqırma  hıçqırma. boğaz tıxanaca kimi, dərindən iç çəkərək 

ağlamaq.  

ıçqırmaq  1. alçalmaq. 1. ışqırmaq. qışqırmaq. qıçqırmaq.  
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ıçyan  çayan. əğrəb.  

ıfıltamaq  ıfıldamaq. əfildəmək. ifildəmək. əfildəmək. 1. bəlli bəlirsiz, 

yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq. 1. püfüldəmək. 

üfüldəmək.  

ıl  "ıl":"il" "i" bağlılığı "ı" isə ayrılığı göstərir.  

ılca  qapalı yer. qaplıca. hamam. ılısu. ılıcaq. ılıca. issi dam. 

yanar. salqam.  

ılı  1. ılıq. ılıqca. ılıman. - çatıq qaşın, soyuq suyundan, öz ılı 

suyun yeğdir. - ılı söz: ılıcaq, yumşaq, mulayim söz. - ılı sözlə, 

ilan inindən çıxar. - iri sözlə, kişi dinindən (yolundan) çıxar. - 

ılıcaq sözlərə aldanma sən. 1. əğri. mayıl. pozuq. - ılığ göz: 

çaş göz.  

ılıca  1. ılımlı. ılıq. ılıqça. 1. yunaq. yuğnaq. hamam. 1. 

mə'dəni qaynar, sıcaq su. hamam. - üstü açıq olanına 

qaynarca deyilir, üstü qapalıya, günbəzliyə qaplıca 

deyilir. - ılıca ördəyi: qolaya, rafata öğrəşmiş gəvşək kişi. 1. 

üstü açıq hamam. qaynarca. (# qaplıca). 1. yanar. qapalı 

yer. hamam. qaplıca. ılısu. ılıcaq. salqam.  

ılıca  yılıqca. qormıq ( < qor: od). qaplıca. qapcıq. sıcaq su 

qaynağı. qaplıca. qapcıq. çərmik. qaşqoz. hamam.  
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- ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir nərsə üçün ayrılan 

otaq: otaqca. odacıq. odac. odaç. odacıq. kəpəz. qəfəs. 

qapas. - hamam gəpəz: soyunub, geyinmə bölümü. - 

aşgəpəzi: aşoda. aşpazxana. 

ılıcam  <> ılımca. yılımca <> yılıcam. ılıcaq <> ılıqca. yılıcaq <> 

yılıqca. az ılıq. issi soyuq.  

ılıcaq  <> ılıqca. yılıcaq <> yılıqca. ılımca <> ılıcam. yılımca <> 

yılıcam. az ılıq. issi soyuq.  

ılıcaq  ılıqca. qapalı yer. hamam. qaplıca. ılısu. ılusu.  

ılım ılım  xımır xımır. asda asda. ılqıt ılqıt. xəfif xəfif. - ılqıt ılqıt 

əsən yellər.  

ılım  1.həlim. rəhim. rahim. bağışlayan. bəğişliyən. 

bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. 

çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. 

güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. mərhəmətli. 

əffedən. qəfur. qəffar. 1.həlim. güzəşli. bəğişliyən. 1. 

yılım. ( < ilmək: bağlamaq). çəsb. yapışqan. tutaq. tuxat. 

tutab. 1. yılım. yılımlı. ılımlı. e'tidal. mö'tədil.  

- ılım ılım əsinti: ipilti ipilti.  

- ılım ılım, şağıdamaz çağıldamaz axan su: qarasu.  
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- ılım, ılıqca, yavaş əsinti: yılqıt. ılqıt.  

- ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı: ığıl. - 

ilanın, çayın ığıl ığıl axması.  

- ılım ılım: ığıl ığıl: ağır ağır: amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş 

yavaş: səssiz səssiz.  

ılım  ılıq. barışçı. əslək. yumşaq. həlim.  

ılıman  1. ılıx. ılıx hava. 1. uyumlu. sakin. mötədil. 1. ılıq. ılıqca.  

ılımanlıq  yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. 

yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. uyatlıq. 

uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik. mulatifət. 

mulayimət.  

ılımanlıq  yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ılımlıq. ılınlıq. 

ılışımlıq. ıslaqlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. 

astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. 

mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.  

ılımanmaq  yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. 

həlimləşmək uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. 

ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. 
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rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

ılımaq  ılınmaq. ılıqmaq. ılıqlanmaq.  

- qanı ılımaq: qanı yılımaq: qanı ılınmaq: bəğənmək. 

sevmək.  

ılımaq  yumşaq issinmək.  

ılımca  <> ılıcam. yılımca <> yılıcam. ılıcaq <> ılıqca. yılıcaq <> 

yılıqca. az ılıq. issi soyuq.  

ılımıq  yalımıq sıvışıq. suvaşıq. yapışqan bulaşqan. 

ılımlı  yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. dinc. 

dincək. arsat. soğuqqan. orta gedişli. orta yağdaylı. 

salqın. salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. e'tidallı. mö'tədil. 

ılımlılıq  ılımlıq. yılımlılıq. yılımlıq. 1. olcalıq. olcalılıq. duralıq. 

duralılıq. tutumluq. tutumluluq. qərarlıq. qərarlılıq. 

yarqılıq. yarqılılıq. yönəlik. yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. 

ölçünlük. ölçünlülük. ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. 

mö'tədillik. e'tidallıq. 1. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. 

yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta 

yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mö‟tədillik. e'tidal. 

1. ılınlıq. yılınlıq. ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. 
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həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. uyatlıq. uysallıq. 

astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik. mulatifət. 

mulayimət. olcalıq. olcalılıq. duralıq. duralılıq. tutumluq. 

tutumluluq. qərarlıq. qərarlılıq. yarqılıq. yarqılılıq. yönəlik. 

yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. ölçünlük. ölçünlülük. 

ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. mö'tədillik. e'tidallıq.  

ılımlıq  ılımanlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. 

astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. 

mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.  

ılımqa  yazan. katib. alımqa.  

ılımsağma  ılığımsağma. ılığımsağmal. ılığımsağmalı. 

inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı. göyquşağı.  

ılımsız  ılıqsız. asıq üz. savaşçıl. dikqafa.  

ılımsız  qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. 

salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. 

mö'tədilsiz. e'tidalsız.  
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ılımsızlıq  qızıqqanlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. 

salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. 

mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq.  

ılınlıq  ılımanlıq. ılımlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. 

astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. 

mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.  

ılınlıq  ılımanlıq. ılımlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. 1. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ıslaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. 

mülayimlik. mulatifət. mulayimət.  

ılınmaq  ilinmək. ilişmək. tutulmaq. uğramaq. taxılmaq. - quş 

duzağa dən üçün ılınır.  

ılınmaq  yılınmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılımaq. ılıqmaq. 

ılıqlanmaq. ılışmaq. yılışmaq. həlimləşmək. uysalmaq. 

uyatanmaq. uysanmaq. ıslanmaq. islanmaq. 

əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. rəhimləşmək. 

yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq. mülayimləşmək. 

lətiflənmək.  
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- qanı ılınmaq: qanı yılımaq: qanı ılımaq: bəğənmək. 

sevmək.  

ılıntırmaq  ılındırmaq. ılışdırmaq. ılıqlatmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. 

ortalatmaq. uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. 

mulayimlətmək. mö'tədillətmək.  

ılıq  - ılıq yumurta: lafadan rafadan.  

ılıq ılığ. yılığ. ilik. (açılmamış. bağınsımış). {# soğuq: sovuq. 

savuq. (savrulmuş. açılmış. ayrılmış)}.  

ılıq ılığ. yılıq. 1. bax > ılı. 1. qırğın. qırılmış. alçalmış. 

aşağlamış. itiliyi keçmiş. tənəzzül edmiş. - qırğın su: çox 

isdi olmayan. ılığ. 1. uruq. vuruq. ırıq. ilik. boy. bölük. 

şö'bə. 1. ılıca: ılığca: orta sıcaq sular. ''ca'' əki 

yumuşadan əkdir yumuşaq sıcaq. 1. ılıcıq. ısıcıq. 1. ılım. 

barışçı. əslək. yumşaq. həlim. 1. ılıx. soğuqla sıcaq 

arası.  

ılıqca  <> ılıcaq. yılıcaq <> yılıqca. ılımca <> ılıcam. yılımca <> 

yılıcam. az ılıq. issi soyuq.  

- ılım, ılıqca, yavaş əsinti: yılqıt. ılqıt.  

ılıqca ılığca. ılıq. ılıman.  
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ılıqdırmaq ılığdırmaq. 1. əğmək. yanlatnaq. pozulmaq. 1. əyildirmək. 

meyl eddirmək. ilgiləndirmək.  

ılıqım  ılığım. alıq. izin. iligim. düşünsi. dazlaq. quruntu. iməj. 

imgə. oynuş. uynuş. xiyal. xulya.  

ılıqımsaqma  ılığımsağma. ılığımsağmal. ələğimsağma. ılığımsağmalı. 

göyquşağı. gərküm. yılımbükər. yalğım. alğım. alqım. 

ılımsağma. inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı.  

ılıqımsaqmal  ılığımsağmal. ılığımsağma. ələğimsağma. ılığımsağmalı. 

göyquşağı. gərküm. yılımbükər. yalğım. alğım. alqım. 

ılımsağma. inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı.  

ılıqımsaqmal  ılığımsağmal. ılığımsağma. ılımsağma. ılığımsağmalı. 

inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı. göyquşağı.  

ılıqlanmaq  ılımaq. ılıqmaq. ılınmaq.  

ılıqlaştırmaq  ılıtmaq.  

ılıqlatmaq  ılışdırmaq. ılındırmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. 

uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. mulayimlətmək. 

mö'tədillətmək.  

ılıqmaq  ılınmaq. ılımaq. ılıqlanmaq.  

ılıqmaq 1. əğilmək. pozulmaq. sapmaq. çaşmaq. 1. qanıqmaq. 

soğumaq.  
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ılıs  bax > iləs.  

ılısu  qapalı yer. hamam. qaplıca. ılıcaq. salqam.  

ılısucu  ılsucu. hamamçı. salqaç. ılıca. ılca.  

ılış  iliş. 1. dosd. yoldaş. 1. uyu. həmrah. - bir özü iki ılışı, 

uyuşü, yoldaşı. 1. alış. alışqan. iliş. dosd. yoldaş. sağdıc. 

mədəni. 

ılışan  alışqanlıq. xuy. karakter.  

ılışımlıq  ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. 1. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ıslaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. 

mülayimlik. mulatifət. mulayimət.  

ılışımlıq  ıslaqlıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. 

astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. 

mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.  

ılışıq  alışıq. mədəniyyət.  

ılışlamaq  ılışdırmaq. alışdırmaq. alışlamaq. mədəniləşdirmək.  

ılışmaq  ilişmək. enişmək. ilgəkləşmək. yoldaşlıq edmək. 

çaltışmaq. asışmaq. qoşulmaq. qurşaşmaq. - bu yolda 
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bizə ılışan yox. - gedən başda onunla ılışıb deddib, dönən 

başda tək qaldım.  

ılışmaq  yılışmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılınmaq. yılınmaq. 

həlimləşmək uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. 

ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. 

rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

ılıştırmaq  ılındırmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. 

uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. mulayimlətmək. 

mö'tədillətmək.  

ılıştırmaq  ılışlamaq. alışdırmaq. alışlamaq. mədəniləşdirmək.  

ılıştırmaq ılışdırmaq. ılıtmaq. ılıqlandırmaq.  

ılıtıcı  ısıtıcı. isitici. qızdırıcı.  

ılıtızçı  ılıdızçı. ulduzçu. astıronot. gəlcəkçi. gələcəkdən 

qonuşan.  

ılıtmaq  1. ılışdırmaq. ılıqlandırmaq. 1. qızdırmaq. təb eləmək.  

ılıtmaq  ılıqlaştırmaq.  

ılmamaq  <> ımlamaq <> yılmamaq <> yımlamaq <> yamlamaq <> 

imləmək <> ilməmək. çaplamaq <> çalqamaq. əkləmək. 

artırmaq. doldurmaq.  
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ılmaq  ilmək. 1. təvəccüh edmək. nəzərdə almaq. iltifat edmək. 

1. lütf. sevik. məhbbət. 1. yollanmaq. - qoyu ıldı: aşağ 

getdi.  

ılpışmaq  yılpışmaq. yapışmaq. ilgişmək. - nə mənə yılpışırsan.  

ılqamaq  ılğamaq. 1. qaçmaq. yeləmək. - ilğar: yeriş yarışı. 1. dört 

nala çapmaq. 

ılqamaq  ılğarmaq. ılğarmaq. ilqarmaq. ilqamaq. ilqarlamaq. 

1.iləgərləmək (< ilərləmək. iləri: ön. qabaq). dolu düzgün 

(yular, cilov), yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, dörd nala, yel 

kimi çapmaq, yügürmək. 1. basmaq. salmaq. saldırmaq. 

cummaq. həmlə edmək. 1. qaqtamaq. qaqırmaq. 

çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. 

yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. cummaq. taxınmaq.  

ılqanıvçı  qorxaq. ürkək.  

ılqar  1. çapul. həmlə. - düşmana ılqar, igidin yaraşıqıdı. - düz 

söz, uz ilqar, onun yaraqıdı. 1. çapar. qaça qaça. çapığın. - 

ılqarla gələn ılqarla gedər.  

ılqar  ılğar ilğar. cummaq. yügürmək. axın. saldırma. saldırı. 

saldırış. salqın. hicum. hucum. cumma. vurqun. həmlə. 

atılım. axın. ataq. çapqı. axın. çıxım. yaxma. cumma. 
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çapıl. iste'la. təərrüz. - ılğar, axınlamaq: saldırmaq. atılmaq. 

düşürmək. cummaq. 

ılqarçı  saldıran. saldırıcı. axınçı.  

ılqarış  çəkiş bəkiş. savaş. qavaş.  

ılqarmaq  ılğamaq. ılğamaq. ilqarmaq. ilqamaq. ilqarlamaq. 1. 

iləgərləmək (< ilərləmək. iləri: ön. qabaq). dolu düzgün 

(yular, cilov), yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, dörd nala, yel 

kimi çapmaq, yügürmək. 1. basmaq. salmaq. saldırmaq. 

cummaq. həmlə edmək. baş çəkmək. axınmaq. 

quşqunmaq. salınmaq. atılmaq. düşmək. cummaq. - gör 

kimi, kimə düşür. - üzərinə düşdü.  

ılqı  ılxı. at sürüsü. qaraqoç.  

ılqı  ılxı. at sürüsü. qaraqoç.  

ılqı  ılxı. yılxı. 1. at yavrusu. 1. at yığını, sürüsü.  

ılqı ılxı. sürü. öğrək.  

ılqıcı ılxıcı. at çobanı.  

ılqım salqım  alqım salqım. ılqım. ılqın. salqım. salqın. al. sütük. 

sütlük. kölgə. su yatan yalı. sarab. - dərələr təpələr ılqım 

salqım görünürdü.  
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ılqım  ılğım. yalğın. salğım. (çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq 

yanıltmacı, yahatmacı, aldatmacı). pusarıq. qaraltı. çaxır. 

yolax. sağın. sanğın. sərab. yolax. sərab. 

- ılğım yalğın: ılğım salğım: bəlli bəlirsiz.  

ılqım ılğım. al. sərab. tumarıq. sütük. sütlük.  

ılqım ılğım. ılqın. 1. ılqım salqım. alqım salqım. salqım. salqın. 

al. sütük. sütlük. kölgə. su yatan yalı. sarab. 1. ilərti. 

xiyal. 1. sağış. sərab. - sağış sağıdı: səraba qapındı.  

 - ılqım sağma: göy qurşağı.  

- ılqım sağma: göy qurşağı. qosi qozəh.  

- ılqım salqım: sıcaq havada, buğ buxarın çuxur çöllərə 

ılqınıb (sallanıb, çöküb) uzaqdan su kimi görünən durum. 

sərab. 

ılqımlı  ılğımlı. alqın. xiyallı. xiyalatlı. düşütlü. düşgün. tasarlı. 

iznəli.  

ılqın ılğın. yılqın. 1. durqun. suyun durqun durumu. 1. ılıca. 

ılıq. 1. salqın. xiyal. 1. birçox türü olan bir orman ağacı. 1. 

sağıq. yalqın. sərab. 1. ılqın ağacı. 1. ilgin ( < ilişmiş). 

alqın. qonuq. yolçu. müsafir.  
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ılqınca salqınca  xayal mayal. ılqım salqım kimi. yalabıdaq. - ılqınca 

salqınca görünən dağlar.  

ılqıncar  ılğıncar. domuz. acı, qudurqan domuz.  

ılqınmaq  suyun durqunluq durumu.  

ılqıt ılqıt  xımır xımır. asda asda. ılım ılım. xəfif xəfif: ılqıt ılqıt əsən 

yellər.  

ılqıt  yılqıt. ılım, ılıqca, yavaş əsinti.  

ılqıtır ılğıdır. iri gözlü, dəlikli qəlbir. gözər. ələk. qəlbir.  

ılsamaq  ilsəmək. enmək istəmək. ensəmək.  

ıltam ıldam. yıldam. 1. itilik. yeyinlik. 1. mütəhərrik. 1. müztərib. 

1. hərəkət. - ıldam durmaq: hərəkətə gətirmək.  

ıltar  yıltar. itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq.  

ıltır ıltır ıldır ıldır. parıl parıl.  

ıltır  ıldır. - ıldır ıldır: yaldır yaldır: çıldır çıldır: pırıl parlaq. çalqın 

çalqın.  

ıltır ıldır. ildir. 1. ürküt. ürkütücü. 1. bərk. sərt.  

ıltıra ıldıra. ıldırayıcı. yalabıq. parlaq. parıldaq.  

ıltıramaq ıldıramaq. yaldıramaq. ışıqlatmaq.  
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ıltırım  ıldırım. yıldırım. 1. otcaq. ortcaq. yarıncaq. yarıtcaq. 

yartacaq. şimşək. 1. iti. - ıldırım çapar: tə'cili xəbəbər. - 

ıldırım gəldim: budəyqə gəldim.  

ıltırım ıldırım. yıldırım. {- "ılıdırm" bir yerə dəğdi isə, elə "ıldırım. 

yıldırım" deyilir. - ıldırımın uzaqda çaxan ışığına "simşək" 

deyilir. - ıldırımın səsinə "göy gurlaması" deyilir. }. ataşağ. ( 

> azərəxş). şimşək. coşğan. göçgün. çağılğan. çaqmaq. 

çaxım. uçkun. qıvılcım. otık. yaşın. yarğa. nayzağay. 

çağın. çaqılğan. çağılğan. şimşək. qıvılcım. göy 

gurultusu. - külək qopdu göy gurladı. yaldırım. ışın. çaqın. 

şimşək. çaxmaq. bərq. rə'd.  

ıltırmaq  ıldırmaq. - ıldıran: yağdıran. yaldıran. yıldıran. yağdıran.  

ıltırmaq  yıltırmaq. işıldamaq.  

ıltırmaq ıldırmaq. 1. asmaq. sallamaq. 1. endirmək. indirmək. 

buqurmaq. - ağdıran kimdir, ıldıran kim.  

ıltırmaq ıldırmaq. parlamaq.  

ıltız  ıldız. kiçik deşik. - iğnənin ıldızı dək belə boşluq qalmadı.  

ımanmaq  imənmək. gözətləmək. qayırmaq. qayğırmaq. qorlamaq. 

qorumaq. əsrigəmək. sağlatmaq. tə'min edmək. 

muğayat, muraqib olmaq.  
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ımır yamır söyləmək  gəvələmək. dilin çeynəmək.  

ımızqanma  mürgülənmə.  

ımızqanma ımızğanma. uyuqlama. pinəkləmə.  

ımızqanmaq  çala yuxlamaq. mürgüləmək. yuxlamaq. uzanmaq.  

ımızqanmaq  çala yuxu. çalaca yuklamaq. incəlik. imsəmək. yuxu 

almaq. mürgüləmək. ırkınmaq.  

ımızqanmaq  mürgülənmək.  

ımızqanmaq  yumızqanmaq. 1. mürgülənmək. düşlənmək. 

düşdənmək. huşlanmaq. yuxlanmaq. uykulanmaq. 1. 

qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. qayğılanmaq. işgillənmək. duramsızlıq, 

qərarsızlıq göstərmək. 1. (od) alızlanmaq. sönüşünmək. 

sönmüş tay, sönmüş kimi görünmək.  

ımlamaq  <> ılmamaq <> yılmamaq <> yımlamaq <> yamlamaq <> 

imləmək <> ilməmək. çaplamaq <> çalqamaq. əkləmək. 

artırmaq. doldurmaq.  

ımqa  imaq. qamı. xəznəçi. təhsildar.  

ımşaq ımşağ. yumşağ.  
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ın  ək. { "ın" da olan səsli "ı" oturduğu sözün səslisinə görə 

dəğişir}. nərsənin olduğu, bulunduğu yer, çağ, durumu 

göstərir. - qışın: qış çağı. - yayın: yay çağı. - yoxsulun: 

yoxsulluqda. kasıbçılığda. - çağırın: çağıranda.  

ıncır mıncır edmək  sızlanmaq. ağlar kimi səs çıxarmaq.  

ıncqırmaq  hıncqırmaq. icqırıqla həçqırıqla ağlamaq. için çəkə çəkə 

ağlamaq.  

ınışmaq  enişmək. inişmək.  

ınq  ınğ. inğ. zəmir olub, "səninğ" deməkdir. - oğlunğ: sənin 

oğul. - işinğ: sənin iş. - işinğin: sənin işivin.  

ınqan ınğan. inğən. dişi dəvə.  

ınqırçaq  yəhər. səmər.  

ınqırtamaq ınğırdamaq. mırıldanmaq.  

ınqramaq  ınğramaq. ınramaq. inrəmək. inğrəmək. tinğrəmək. 

tinrəmək. inğləmək. inləmək. 1. (dişi dəvə) üzüklə 

(həsrətlə) bağırmaq. 1. xomurdanmaq. 1. dərtlə, inciklə 

yavaşdan ağlamaq.  

ınqramaq ınğramaq. dəvə inləmək.  

ınqranmaq ınğranmaq. inləmək.  

ınqraşmaq ınğraşmaq. inləşmək.  
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ınqratmaq ınğratmaq. inlətmək.  

ınramaq  ınğramaq. inrəmək. inğrəmək. tinğrəmək. tinrəmək. 

inğləmək. inləmək. 1. (dişi dəvə) üzüklə (həsrətlə) 

bağırmaq. 1. xomurdanmaq. 1. dərtlə, inciklə yavaşdan 

ağlamaq.  

ıntıra ındıra. biçin.  

ıp ırıs  - ıp ırıs, tıxqıs gərçək: tamamilə doğru. - ıp inaq: çox yaxın 

dost.  

ıp  yıp. yap. uyğun. yaxcı. yaşıqlı. yüngül. yengəl. rahat.  

ıpar  yovşan deyilən qoxulu ot.  

ıpcıq  yıpcıq. qopuq. qırıq. atılmış. əsgi. pozuq. xarab.  

ıpıl  - ıpıl ıpıl: pırıl pırıl. - yağışdan son, göy üzü bulutdan silinmiş, 

ıpıl ıpıl göycə yanırdı.  

ıpıslaq  cimcilağ. çox ıslaq.  

ıpıssız  səs səmirsiz.  

ıpratmaq  yıpratmaq. əsgitmək.  

ıq tutmaq  hıçqırıq tutmaq. hıq tutmaq·.  

ıq  ığ. saçaq. qılçıq.  
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ıq  ıx. 1. xıx. dəvə çökürtmək üçün deyilən söz. 1. xızlı, hisli 

soluq almağı andırır. - ıx ıx solur yellər, təngimiş ürək, 

havay söylər.  

ıqıl  ığıl. 1. suyun qol qol səsi ilə axması. - ığıl ığıl axıyor. 1. 

ıq. sıxıntı altında olaraq çıxarılan səs.  

ıqıl  ığıl. ılım, ağır, yavaş, səssiz, bəlli bəlirisiz axın, axıntı. - 

ilanın, çayın ığıl ığıl axması.  

- ığıl ığıl: ılım ılım: ağır ağır: amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş 

yavaş: səssiz səssiz.  

ıqılac  yolaq. yorqa. qılıqlı yatımlı, yaxcı uyqun olan nərsə. asil. 

yügrük at. - alp əri yavrıtma \\ ıqılac arxasın yoğrutma: yaxcı 

əri pisləmə, ayğır yağırın yaralama, incitmə. yolaq, minik verən 

atın belin incitmə.  

ıqınmaq  1. nıqqıldamaq. higgildəmək. sıxılıb kəhildəmək. 1. 

sıqınmaq. kəndi kəndini sıxmaq. ığlamaq. sıxılıb 

kəhildəmək.  

ıqınmaq  ıkınmaq. bıkınmaq. susmaq. hoplamaq. hop tutmaq.  

ıqıntı  nıqqıltı. sıxılıb, zorda qalıb nıqqıldamaq.  

ıqlamaq  ağlamaq. yığlamaq.  
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ıqlamaq  ıxlamaq. 1. xıx. dəvə çökürtmək. 1. xızlı, hisli soluq 

almaq. - ıx ıx ıxlayar, solur yellər, təngimiş ürək, havay 

söylər. 1. xıxlamaq. abandırmaq. yapandırmaq. 

çökərtmək. 1. sıqınmaq. ıqınmaq. kəndi kəndini sıxmaq. 

sıxılıb kəhildəmək. ıq ıq edərək soluğ almaq, iqağlamaq. 

sıxıntı ilə nəfəs almaq. hikkildəmək.  

ıqlaşmaq  ığlaşmaq. yığlaşmaq. ağlaşmaq. sığtaşmaq. sıxtaşmaq. 

sıqtaşmaq. carlaşmaq. bağrışmaq. kükrəşmək.  

ıqlatmaq  sıxıntıya qoymaq. boğulur, bunalır kimi hikkildəyib 

ağlamaq.  

ıqrıb  ığrıb ağrıb. yanlarına ağırlıq bağlanmış balığ toru.  

ır  ır. yır. 1. qoşma. türkü. hava. musiqidə ırlama. qazəl. 1. 

ıra. yıra. ıraq. uzaq. 1. utanma. ar. ıra. ırra. ir. 1. səs. hay 

küy. oxumaq. - ır yolu: oxumaq tərzi. 1. səma.  

ır  yır. qata. əzgi. türkü. nəğmə.  

ıra  hır. ciq. cih. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. 

özgül. özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. səciyyə. karakter.  

ıra  ıra. 1. utanma. ır. ir. ırra. 1. qıyal. axlaq. karakter. xuy.  

ırac  uğur. yol. yöndəm. bağıt. işin ıracın bilmək. işin ıracın 

tapmaq.  
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ıracıq  uzağca. bir az uzaq.  

ıralama  ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. bəlirtmə. 

bəlirtik. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. 

təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz.  

ıralamaq  1. çalacamaq. çalxamaq. 1. yırqamaq. yayqamaq. 

qımıldadmaq.  

ıralamaq  ayırmaq. seçitmək. bəlirtmək. savalamaq. sovlamaq. 

karakterizə, təmyiz edmək. - iyini kötüdən ıralayan nədir.  

ıralanış  bax > ıralanma.  

ıralanma  ıralanış. ıralantı. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. 

ıraqsanış. sakıntı. sakınma. sakınım. saknım. saknış. 

sakınış. saksayış. saksanış. istənməmə. almasınma. 

almasınış. almasıntı. almasınış. çəkinmə. çəkiniş. 

çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. 

qaçınsayış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > 

girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. 

gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

ıralantı  bax > ıralanma.  

ıralaşmaq  ıramaq. ıraqmaq. uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara 

açmaq. aralaşmaq. ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq.  
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- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ıralat  ıralama. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. bəlirtmə. 

bəlirtik. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. 

təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz.  

ıralıq  ıralama. ıralat. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. bəlirtmə. 

bəlirtik. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. 

təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz.  

ıramaq  ıraqmaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. ırqalaşmaq. 

uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara açmaq. aralaşmaq. 

ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ıramaq  ırqamaq. yıraqmaq. uzaqlaşmaq.  

ıraq  ıra. yıra. 1. uzaq. ayrı, ilgisiz düşən tanış, qohum. 1. 

qıraq. - ey könül gəl olmaqıl haqdan ıraq \\ təndə (donda) var 

ikən qılgil yaraq. - ıraq sağuc: uzaq görən.  

- üstümüzdən ıraq: bizdən uzaq olsun. tanrı əsirgəsin. 

ıraq  qıraq. 1. ırqa. ırqaq. ayra. ayraq. yarıq. yarqaq. uzaq. 

uzqaq. uzqar. ucqar. 1. ırası. ıraq. ırqat. məkruh. (# 
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yaxuq: yaxusı. mə'ruf). 1. güc. qaldırı. baş tutması, 

gərçəkinməsi güc nərsə. 1. ırası. ırqat. məkruh. (# yaxuq: 

yaxusı. mə'ruf). 1. dışra. mübərra. 1. sürük. uzun. uzaq. 1. 

uzaq. bəid.  

- çox ıraq: qatı uzaq.  

- ıraq durma: qıraq durma. qayra durma. uzaq durma. dış 

durma. çəkə durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. 

e'raz.  

- ıraq yaxın: uzaq yaxın.  

- uzaq, qıraq, ıraq, bəi'd görmə: uzaqsayış. uzaqsama. 

qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. 

dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. 

olmazsanış. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd. 

ıraqca  (< ıraq <> qıraq). uzaqca. uzaq kimi. biraz uzaq. 

ıraqlanılmaq  (< ıraq <> qıraq). çəkinilmək. qaçınılmaq. pərhiz 

olunmaq.  

ıraqlanış  bax > ıraqlanma.  

ıraqlanma  ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. 

ıralantı. (< ıraq <> qıraq). sakıntı. sakınma. sakınım. 

saknım. saknış. sakınış. saksayış. saksanış. istənməmə. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. çəkinmə. 
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çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. qaçınma. 

qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. 

gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. 

gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. 

ehtiraz.  

ıraqlanmış  ısrıq. qovuq. qopuq. dışlanmış (dişlənmiş). rədd olunmuş. 

məlu‟n.  

ıraqlantı  bax > ıraqlanma.  

ıraqlaşan  ıraqsaq. (< ıraq <> qıraq). uzaqsaq. uzaqlaşan. 

birbirindən getdikcə ayrımlaşan.  

ıraqlaşmaq  ıralaşmaq. ıramaq. ıraqmaq. (< ıraq <> qıraq). 1. uzamaq. 

uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara açmaq. aralaşmaq. ayrılmaq. 

yarılmaq. yarqılmaq. ayrılmaq. köçmək. atılmaq. 

vazgeçilmək. tərk edilmək. bölünmək. çözgülmək. 

çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. 

ərinmək. həll olmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. 

gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. 

xərablanmaq. fəsx olmaq. ayrı yol tutmaq. baş çəkmək. 

sıyrılmaq. təqsim edilmək. balçanmaq. balçalanmaq. 

parçalanmaq. parçlanmaq. bölünmək. pozulmaq. 
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qırılmaq. kəsilmək. açılmaq. sıyrılaq. seçilmək. başını 

alıb gedmək. 1. çaşmaq. doğru yoldan uzaqlaşmaq. 

yahalmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ıraqlaşmaq  yıramaq. yarımaq. yarılmaq. uzaqlaşmaq.  

ıraqlaştırmaq ıraqlaşdırmaq. yıratmaq. ıratmaq. uzaqlaştırmaq.  

ıraqlatmaq  ırqatmaq. 1. irgətmək. (< ıraq <> qıraq).arqatmaq. 

alsatmaq. alıslatmaq. alısqırmaq. alısdırmaq. uzaqlatmaq. 

üzdürmək. 1. qırağlatmaq. qırağa qoymaq. yanqatmaq. 

yanatmaq. yana atmaq. bir kənara qoymaq.  

ıraqlıq  1. uzaqlıq. məsafə. bö'd. 1. yıraqlıq. uzaqlıq. uzunluq.  

ıraqlıq  ırqalıq. ırqaqlıq. ırqlıq. ırqılıq. (< ıraq <> qıraq). aralığ. 

atılan nərsənin gedən aralığı. ara. uzaqlıq. açığlıq. fasilə. 

açı. açığlıq. uzaqlıq. aralıq. uzaqlıq. məsafə. ayraqlıq. 

ayralıq. yarıqlıq. yarqaqlıq. uzqarlıq. uzaqlıq. uzqaqlıq. 

ucqarlıq. uzaqlıq. açıt. açat. hicr.  

ıraqmaq  ıramaq. ıralaşmaq. ırqaşmaq. ırqalaşmaq. ırqalaşmaq. 

uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara açmaq. aralaşmaq. 

ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ıraqmaq  uzamaq. uzaqlaşmaq. uzaqda qalmaq. ayrılmaq.  

ıraqsama  ıraqsayış. 1. qıraqsama. qıraqsayış. uzaqsayış. 

uzaqsama. dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. 

olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, 

bəi'd görmə. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd. 1. inhiraf. 

ixtilaf. intişar.  

ıraqsamaq  ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, 

uzaq görmək. keçəməzsəmək. alğımazmaq. 

alğamazmaq. alsamazmaq. başqamazmaq. 

oysamazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq. 

qurqumazmaq. duyqumazmaq. sanmazınmaq. 

taslamazmaq. görməsənmək. bulmazınmaq. 

olmazsamaq. olmazsımaq olmazınmaq. olmazanmaq. 

olmaz sanmaq. bəlkiməzmək. bəlikəməzmək. başı 

almamaq. andamazmaq. anğamazmaq. engəməzmək. 

düşünməmək. düşnəməzmək. düşgəməzmək. 

düşgüməzmək. güvnəməzmək. fikr edməmək. ehtimal 

verməmək.  
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ıraqsanış  bax > ıraqsayış.  

ıraqsanmaq  bax > ıraqsamaq.  

ıraqsaq  ıraqlaşan. (< ıraq <> qıraq). uzaqsaq uzaqlaşan. 

araqsaq. aralaşan. birbirindən getdikcə ayrımlaşan.  

ıraqsayış  1. ıraqsama. qıraqsama. qıraqsayış. uzaqsayış. 

uzaqsama. dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. 

olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, 

bəi'd görmə. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd. 1. 

ıraqsanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıralanma. 

ıralanış. ıralantı. (< ıraq <> qıraq). sakıntı. sakınma. 

sakınım. saknım. saknış. sakınış. saksayış. saksanış. 

istənməmə. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

ıraqsınış  uzaq görmək.  
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ıraqsınmaq  ırqasınmaq. (< ıraq <> qıraq). yarıqsınmaq. uzaqsınmaq. 

uzqasınmaq. yarıqsınmaq. uzaq, ıraq görmək, bulmaq. 

uzaq, bəid görmək.  

ıraqta  ıraxda. əxtələnmiş döğüş atı.  

ırası  ıraq. ırası. ırqat. məkruh. (# yaxuq: yaxusı. mə'ruf). 

ıratmaq  yıratmaq. ıraqlaşdırmaq. uzaqlaştırmaq.  

ırcıl  işəngər. işçi. işgörən. yadavsız yadman arman işləyən.  

ırçı  bax > irçi. yırcı. ozan.  

ırılmaq  1. ayrılmaq. qırılmaq. gedmək. - ağlı ırılmaq: ağlı qırılmaq, 

gedmək, bayılmaq. 1. ayrılmaq. uzaqlaşmaq. çəkilmək. 

yorulmaq. ərinmək. açılmaq. çəkilmək. - bu aradan ırılıb 

gedin. - tanrı tapundan ırılmış kimsələr. - dağ kimi dayanıb 

yerindən ırılma. - yol üstündə dayanmayıb ırılın (çəkilən).  

ırılmaq  1. ıraqlaşmaq. uzaqlaşmaq. ayrılmaq. köçmək. atılmaq. 

vazgeçilmək. tərk edilmək. bölünmək. çözgülmək. 

çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. 

ərinmək. həll olmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. 

gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. 

xərablanmaq. fəsx olmaq. ayrı yol tutmaq. baş çəkmək. 

sıyrılmaq. təqsim edilmək. balçanmaq. balçalanmaq. 
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parçalanmaq. parçlanmaq. bölünmək. pozulmaq. 

qırılmaq. kəsilmək. açılmaq. sıyrılaq. seçilmək. başını 

alıb gedmək. 1. yox olmaq. yoxalmaq. itmək. qeyb 

olmaq.  

ırımaq  ayırmaq. uzaqlatmaq.  

ırıntı  yığıntı. qırıntı.  

ırıq  uruq. vuruq. ılıq. ilik. boy. bölük. şö'bə.  

ırıqmaq  ırqımaq. irkəmək. xımır xımır coşmaq.  

ırıqsız ırıksız. yüklətmək. arttırma. etdirgən. buyruq. icbari.  

ırısqal  gündəlik. onalqa. onğalqa. onşuq. onğşuq.  

ırışmaq  yorulmaq. bunalmaq. bayılmaq.  

ırlama  ötmə. təranə.  

ırlamaq  yırlamaq. cırlamaq. şarkı, türkü söyləmək. tərənnüm 

edmək.  

ırlamaq  yırlamaq. ötmək. - yırın yırla baxalım.  

ırlanmaq  irlənmək. ır bulmaq. tər bulmaq. tərləmək. utanmaq. - bu 

işlərdən ırlamazmı. tərləməzmi.  

ırlaşmaq  səs birligi. həmahənglətmək. harmonizasyon. bərabər 

söyləmək.  

ırlayan  ırlağan. ötən. oxuyan.  
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ırlayıcı  oxuyan.  

ırlayış  oxuma yolu.  

ırlayu  irlayan. yırlayan. axaraq uzaqlaşan. ırmaq.  

ırlı  hırlı. utanqac. abırlı. inaq. güvənilir. iyi. - hırsız hırlı mı 

bəlli deyil.  

ırman  1. çuğul. yermən. carçı. qovucu. 1. yermən. carçı. 

qovucu. çuğul.  

ırmaq  {< ir. ər. ar. ar. ır. yır. yark. arna. yir: yır: hərəkət (varmaq. 

yönəlmək ). armaq. hərəkət edmək. hərəkətli olmaq. - çay: 

car: ırqa: ırmaq. ark. - yırlamaq: dəbəşmək. yetişmək. irmək. 

gedmək. hərəkətlənmək.}.  

ırmaq  1. qırmaq. ayırmaq. atmaq. 1. ayrılmaq. qırılmaq. 

uzaqlaşmaq. - sözünə söz deyəmmədi, gözün gözündən 

ırammadı. - tapuya girəndə var, qapudan ıranda var. - eldən 

qırmış, yurddan ırmış. - tanrı kölgəsin ırmasın üstümüzdən. 1. 

inanc. 1. inandırmaq. boyun aldırmaq.  

ırmaq  çay. suy. suyuq. axarsu. çay. suyar.  

- daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, yaxud buz 

parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. qığış. 

qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz gecə, gur 
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axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır.  

- ırmaq keçilirkən, at dəğişdirilməz: hər nəyin yerisi var, hər 

yolun yerişi var. hər nə yapdın gerisi var, hər nə çapın, geyişi 

var.  

ırmaq qıyısında çeşmə yapılmaz: böyük çaplı (miqdarlı) gəlir 

yanında, kiçik çaplı sayılmaz.  

- dəli ırmaq: iti axıntılı çay.  

- çayın, ırmağın daşlıq yatağı: qaqralıq. qayalıq.  

- çayların, ırmaqların, axar suların iti, çalaq axan yeri: ivinti 

yeri. 

- dərildik bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. (irikmək: birikmək).  

- gölə axan ırmaq, çay: göl başı. gələgən.  

ırmaq  üzüksu. çay. su. oz. dərə. dərya. bir göldən axan suyu 

götürən yol. çay. arx. ayağ. doğrudan doğruya dənizə 

tökülən su. daha kiçginə, bir ırmağa töküləninə çay, 

çaydan kiçiqinə su, üzən söylənir. çağ çağ axan durqun, 

axıb həm duran böyük suya dərə, dərya denir.  

- bu ölkənin suları çoxdur.  

- çay, ırmaq suyi: bulğan.  

- ırmağın yan qolları: yanuv.  

- iki ırmaq qovşağı: suqayar. tamılqas. çət. çatal. bəhreyn. 
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- bir çayın dərin olan orta yeri: daban.  

- çayın, suyun dayaz, gödək yeri: sığlıq. sığlığ. - ırmağın 

orası sığlıqdır, keçid verir.  

- dolambac ırmaq. qırx keçit. çay boyu gedmək üçün çoxlu 

kərələr butay o tayına atlamağlı olan ırmaq.  

- ırmaq ağzının bir az açıq yerində qumdan qurulan topar 

sədd: topuq. - çay topuğu.  

- ırmaq, çay içində, gəminin yolun qapıyan böyük qaya, 

daş: dəmir qapı. - arazın dəmir qapıları.  

ırmaq  yırlayan. ırlayu. irlayan. axaraq uzaqlaşan. axarca. axar. 

axarsu. kiçik axarsu. özən. sürən. örüs. çay.  

ırmaqlı  arıq. arx. - ırmaqlı: arıqlı.  

ırq  1. döl. döş. quşaq. soy sop. qan. damar. kök. nəsil. ailə. 

1. qan. quşat. soy. göbək. nəsl. bətn. kök. sülalə. soy. 

qan. damar. kök. quşaq. nəjad. nəsl. nəsil. tuta. duda. 

tüğə > tüdə ( < tuq. tut) (> dude (fars). tudə (fars)). zürriyyət.1. 

arx. axar. bulaq. göz. qaynar. dolaç. motiv. kök.  

- ırq ayrımı: ırqçılıq. rasism. nəjadpərəslik.  

ırq  1. fal. 1. uruq. döl. nəsil. soy əhfad. əcdad sülalə nəjad 

nəsəb zürriyyət.  
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- el ırqları: el qolları, oymaqları. - ırqa baxmaq: ırqalamaq. 

kahinlik edmək.  

ırqa  yırqa. 1. < yarqı. yarıq > sədəqə. 1. ırva. yırva. uğra. 

yuğra. yoğur (xəmir) açılırkən, yapışmasın diyə, sərpilən 

un. 1. ırqaq. ayra. ayraq. yarıq. yarqaq. uzaq. uzqaq. 

uzqar. ucqar.  

ırqaç  1. teleskop. 1. dürbün.  

ırqaçı  yırqaçı. < yarıqçı. yarqıçı. sədəqəçi. yolçu. dilənçi.  

ırqal  ırqat. 1. narahat. 1. əmgək. zəhmət.  

ırqalama  basqın. vurqun. yağmalama.  

ırqalamaq  1. yerindən oynatmaq. laxlatmaq. 1. narahat edmək. 

tədirgin edmək. 1. yerindən oynatmaq. laxlatmaq. 

narahat edmək. tədirgin edmək. 1. kahinlik edmək. ırqa 

(fal) baxmaq·.  

ırqalamaq  yırqalamaq. ırqamaq. yırqamaq. 1. yelxalamaq. 

yerxalamaq. çalxalamaq. təprətmək. dəbətmək. 

sallamaq. sarsıtmaq. tirtirətmək. titrətmək. oynatmaq. 

qımıldatmaq. 1. ilgilətmək. ilgiləndirmək. təpgiləmək. 

etgiləmək. tə'sir edmək.  
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ırqalamaq  yırqalamaq. ırvalamaq. yırvalamaq. uğralamaq. 

yuğralamaq. yoğur (xəmir) açılırkən, yapışmasın diyə, un 

sərpmək.  

ırqalandırmaq  ırqandırmaq. yırqandırmaq. yırqalandırmaq. 

yırqandırmaq. 1. yelxalandırmaq. yerxalandırmaq. 

çalxalandırmaq. təprəndirmək. dəbəşdirmək. 

sallandırmaq. sarsındırmaq. tirtirətmək. titrətmək. 

oynatmaq. qımıldatmaq. 1. ilgilətmək. təpgitmək. 

təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. mütəəssir, tə'sir 

edmək.  

ırqalanmaq  yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. 1. yelxalanmaq. 

yerxalanmaq. təprənmək. dəbəşmək. sallanmaq. 

sarsınmaq. tirtirənmək. titrənmək. oynanmaq. 

qımıldanmaq. 1. ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. 

təpginmək. təpgilənmək. etginmək. etgilənmək. 

mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.  

ırqalanmaq  yırqalanmaq. qımıldamaq. sallanmaq.  

ırqalantı ırğalandı. yırqalantı. qımıldama. sallanma.  

ırqalaşmaq  ırqaşmaq. ırqalaşmaq. ıramaq. ıraqmaq. ıralaşmaq. 

uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara açmaq. aralaşmaq. 
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ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ırqalıq  ıraqlıq. ırqlıq. ırqılıq. ırqaqlıq. 1.uzaqlıq. açıt. açat. hicr. 

1.ayraqlıq. ayralıq. yarıqlıq. yarqaqlıq. uzqarlıq. uzaqlıq. 

uzqaqlıq. ucqarlıq.  

ırqalış  ırğalış. ırğalma. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. 

ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. endirəmə. endirətiş. endirəti. 

sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. 

sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. 

sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. 

təkan.  

ırqalma  ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. 

ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. endirəmə. endirətiş. endirəti. 

sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. 

sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. 

sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. 

təkan.  

ırqalmaq  ( metatez > laxlamaq) 1. bax > irqalmaq. yırqalanmaq. 

sallanmaq. 1. irgənmək. titrəmək. silkənmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yeyxanmaq. dalqalanmaq. çəkinmək. irtəmək. oyan bu 

yana dərpətmək. sallamaq. çalxamaq ( < çalmaq). - ağac 

yırqanıb yemişlər töküldü. - ırqat (lax) dişləri bərkitmək üçün 

sərt nərsələr yemək gərək. - kətdlilər öz topraqlarından 

ırqanıldılar. - qapının həlqəsin ırqa gir. - mıxı ırqat: laxlat. - 

yer ırqanıb: sarsılıb, sallanıb, dalqınıb.  

ırqalmaq  (< ıraq). ıraqlaşmaq. doğru yoldan uzaqlaşmaq. çaşmaq. 

yahalmaq.  

ırqaltı  ırğaltı. ırğalma. ırğalış. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. 

ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. endirəmə. endirətiş. endirəti. 

sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. 

sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. 

sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. 

təkan.  

ırqamaq  1. qaçmaq. - ırqadı ırqadı: qaçdı qaçdı. 1. yırqalamaq. 

sallamaq.  

ırqamaq  yırqamaq. 1. < yarıqmaq. yarqımaq. sədəqə vermək. 1. 

ırqalamaq. yırqalamaq. ırqamaq. yırqamaq. 1. yelxalamaq. 

yerxalamaq. çalxalamaq. təprətmək. dəbətmək. 

sallamaq. sarsıtmaq. tirtirətmək. titrətmək. oynatmaq. 
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qımıldatmaq. 1. ilgilətmək. ilgiləndirmək. təpgiləmək. 

etgiləmək. tə'sir edmək.  

ırqan  ırqanı ırqanı: ıranı ıranı. yırqana yırqana. dalqanı 

dalqanı. sallanı sallanı. bulanı bulanı. sarkanı sarkanı 

(yerimək): sağrısı ağır arvad ırqanı ırqanı gəlirdi.  

ırqancı  sallanan. dəbəşən.  

ırqanıt  ırqantı. yırqanıt. yırqantı. ırqaq. yırqaq. ırqatı. yırqatı. 

təprətli. dəbətli. sallaq. sallat. sarsat. salsat. aslat. aslaq. 

oynaq. oynat. - ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb bükülən 

köprü.  

ırqanmaq  yırqalanmaq.  

ırqanmaq  yırqanmaq. ırqalanmaq. yırqalanmaq. 1. yelxalanmaq. 

yerxalanmaq. təprənmək. dəbəşmək. sallanmaq. 

sarsınmaq. tirtirənmək. titrənmək. oynanmaq. 

qımıldanmaq. 1. ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. 

təpginmək. təpgilənmək. etginmək. etgilənmək. 

mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.  

ırqantı  ırqanıt. yırqanıt. yırqantı. ırqaq. yırqaq. ırqatı. yırqatı. 

təprətli. dəbətli. sallaq. sallat. sarsat. salsat. aslat. aslaq. 
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oynaq. oynat. - ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb bükülən 

köprü.  

ırqantırmaq  ırqandırmaq. ırqalandırmaq. yırqalandırmaq. 

yırqandırmaq. 1. yelxalandırmaq. yerxalandırmaq. 

çalxalandırmaq. təprəndirmək. dəbəşdirmək. 

sallandırmaq. sarsındırmaq. tirtirətmək. titrətmək. 

oynatmaq. qımıldatmaq. 1. ilgilətmək. təpgitmək. 

təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. mütəəssir, tə'sir 

edmək.  

ırqantırmaq ırqandırmaq. laxlatmaq. yerindən oynatmaq. sallamaq. 

qımıldadmaq.  

ırqaq  ırğaq. irgək. ilgək. çəngəl. çəngək. qarmaq. qullab.  

ırqaq  ırqa. ırqaq. 1. ıraq. (< ıraq <> qıraq). ayra. ayraq. yarıq. 

yarqaq. uzaq. uzqaq. uzqar. ucqar. 1. yırqaq. ırqantı. 

ırqanıt. yırqanıt. yırqantı. ırqatı. yırqatı. təprətli. dəbətli. 

sallaq. sallat. sarsat. salsat. aslat. aslaq. oynaq. oynat. - 

ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb bükülən köprü.  

ırqaqlıq  ırqalıq. ıraqlıq. ayraqlıq. ayralıq. yarıqlıq. yarqaqlıq. 

uzqarlıq. uzaqlıq. uzqaqlıq. ucqarlıq.  

ırqasanmaq  bax > ıraqsamaq.  
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ırqasınc  ırqasış. ırqasıt. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. 

ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. 

yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. 

sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. 

qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. 

yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. inhiraf.  

ırqasınmaq  ıraqsınmaq. yarıqsınmaq. uzaqsınmaq. uzqasınmaq. 

uzaq, ıraq görmək, bulmaq.  

ırqasış  ırqasıt. ırqasınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. 

ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. 

yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. 

sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. 

qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. 

yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. inhiraf.  

ırqasıt  ırqasış. ırqasınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. 

ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. 

yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. 

yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. 
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sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. 

qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. 

yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. inhiraf.  

ırqaşmaq  ırqalamaq.  

ırqaşmaq  ırqalaşmaq. ırqalaşmaq. ıramaq. ıraqmaq. ıralaşmaq. 

uzamaq. uzaqmaq. uzaqlaşmaq. ara açmaq. aralaşmaq. 

ayrılmaq. yarılmaq. yarqılmaq.  

- get gedə, mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna 

uğradım. (qon: mənzil).  

ırqat  1. (< ıraq <> qıraq). ırası. ıraq. məkruh. (# yaxuq: yaxusı. 

mə'ruf). 1. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. 

yalışan. yalşan. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən. 

qaraişçi. günçü. gündəlikçi. çalışan. işçi. əmələ. 

ırqat  1. işçi. tutuq. əkir. əcir. çalçı. yalçı. günlük. 1. ırqal. 

narahat. 1. ırqal. əmgək. zəhmət.  

ırqat  ırğad. işçi. əmələ.  

ırqatı  yırqatı. ırqantı. ırqanıt. yırqanıt. yırqantı. ırqaq. yırqaq. 

təprətli. dəbətli. sallaq. sallat. sarsat. salsat. aslat. aslaq. 

oynaq. oynat. - ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb bükülən 

köprü.  
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ırqatlıq  yırqatlıq. işqatlıq. çalqatlıq. yalqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. 

çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik.  

ırqatmaq  1. ıratmaq. yıratmaq. ıraqlaşdırmaq. uzaqlaştırmaq. 1. 

ırqalatmaq. yırqalatmaq. sallatmaq. silkəmək. - ağac 

yemişin ırqatdıq.  

ırqatmaq  ıraqlatmaq. irgətmək. arqatmaq. alsatmaq. alıslatmaq. 

alısqırmaq. alısdırmaq. uzaqlatmaq. üzdürmək.  

ırqatmaq  ıraqlatmaq. qırağlatmaq. qırağa qoymaq. yanqatmaq. 

yanatmaq. yana atmaq. bir kənara qoymaq.  

ırqbilimi  etnoloi. qovmşinasi.  

ırqbirliyi  birlik. qovmbirliyi.  

ırqçı  soy, ırq yanlısı, dəlisi. soyçu. rasist. nəjadpərəst.  

ırqçılıq  ırq ayrımı. soyçılıq. rasism. nəjadpərəslik.  

ırqıl  1. ırkıl. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. baxşı. bətçi. 

arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. 

görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. 

sehirçi. falçı. kahin. kahin. 1. ırqi. etnik.  

- soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma: qan 

bağı.  

qardaşqanı.  
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ırqılıq  ırqlıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. açıt. açat. ayrılıq. hicr.  

ırqıllıq  ırkıllıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. 

baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal 

açanlıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. 

qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. 

kahinlik.  

ırqılmaq  yayqılmaq. dəbəşmək. iki bağa çala yanlamaq.  

ırqıltap ırğıldap. qımıldap. sasımaq.  

ırqıltı ırqıldı. yayqıldı.  

ırqımaq  ırıqmaq. irkəmək. xımır xımır coşmaq.  

ırqış  ırqışıt. 1. < ırqıdaş. kökəş < kökdəş. soydaş. 1. < ırqıdaş. 

kökəş < kökdəş. soydaş. 1. ırkış. arxaş. axarış. bulquş. 

bulquc. gözəş. qaynarış. qaynaş. kökəş. həmahəng.  

ırqışıt  ırqış. 1. < ırqıdaş. kökəş < kökdəş. soydaş. 1. < ırqıdaş. 

kökəş < kökdəş. soydaş. 1. ırkış. arxaş. axarış. bulquş. 

bulquc. gözəş. qaynarış. qaynaş. kökəş. həmahəng.  

ırqışıtmaq  ırkışıtmaq. arxaşıtmaq. axaşıtmaq. bulquşutmaq. 

bulqucutmaq. gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək.  
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ırqışlıq  ırkışlıq. arxaşlıq. bulquşuq. bulquşluq. bulqucuq. 

bulqucluq. gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik.  

ırqıt irğıt. qaldır.  

ırqıtaş  ırqdaş > ırqışıt. ırqış. kökəş < kökdəş. soydaş.  

ırqi  ırqıl. etnik.  

ırqlıq  ırqılıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. açıt. açat. ayrılıq. hicr.  

ırqtaş  ırqdaş. ırdaş. soydaş. kökdaş. kökəş. həmnəjad.  

ırra  utanma. ır. ir. ıra.  

ırsız  hırsız. 1. çulqaçı (< çuq). oğru. korsan ( < kor). qaraçı. 

qıraman > qaraman. kəsici. kəsəmən. 1. utanmaz. kaşar. 

çaşar. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utsuz. utmaz. 

uymaz. uysuz. uyancsız. uyumsuz. üzlü. üzsüz. yarçın. 

yarşın. açıq saçıq. alçaq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. 

arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 

çalıq. çalğan. çalağan. çığırtqan. çevrimsiz. çevrişsiz. 

çəkinməz. çorgöz. gözübək. gözübərk. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donuyırtıq. donsuz. qaraçı. qarqagöz. 

qustağ şorgöz. qaraoğlan. qaravaş. qorxmaz. qılıqsız. 

qırbal. qırban. qırçın. sakınmaz. sıxılmaz sırtıq. şarlatan. 

tərs. törəsiz. şərəfsiz. həyasız. hırsız. ırsız. pezəvəng. 
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qaldaban. çaldaban. namussuz. pərvasız. rəzil. taxımsız. 

xuysuz. kaşar. çaşar. iffətsiz. ədəbsiz. əxlaqsız. 

taxımsız. xuysuz. abırsız. - hırsız mı hırlı mı, bəlli deyil.  

- hırsız hırlı mı bəlli deyil.  

ırsızın  sağır. səssiz səmirsiz. ırsızın gəlib ırlayan getdi.  

ırtalış  irtəliş. 1. arayış. axdarış. tə'qib. - irtəli nə: aranan nərsə. 1. 

təhqiq.  

ırtaş  ırdaş. ırqdaş soydaş. kökdaş. kökəş. həmnəjad.  

ırtaş  irtəş. irtiş. əriş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. irişmə. 

çəkişmə. savaş.  

ırtın ırdın. xırman.  

ırva  yırva. ırqa. yırqa. uğra. yuğra. yoğur (xəmir) açılırkən, 

yapışmasın diyə, sərpilən un.  

ırvalamaq  yırvalamaq. yırqalamaq. ırqalamaq. uğralamaq. 

yuğralamaq. yoğur (xəmir) açılırkən, yapışmasın diyə, un 

sərpmək.  

ırz  namus. abır. izzət. iffət.  

ırzlı  namuslu.  

ıs  1. his. duyğu. huş. ağıl. sağlıq. sağlamlıq. səhhət. 1. ıy. 

iyə. ağa. baş. böyük. sahab. - ıssı: sahibi. - ev issi. ev assı. 
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- araba issi. - issi tavarına: ağa malına. assı. - ıssız tüssüz: 

ağasız iyəsiz. - isirəmək: yiyələnmək.  

ıs  is. yiyə. iyə. malik.  

- ıs iz: nəm nişan. - adı olmasına qarşılıq (rəğmən) 

görəvini, etginliyini yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs 

izi bulunlmamaq: adı var özü yox.  

ısı  - ay ısısı, sıcaqlığı: aysığ. 

ısı  1. ısın. xoş. yapışan. gözəl. iyi. (# ısız: yava. şərr. pis. 

kifir). 1. issi. sıcaq. yanqal. od. odlıq. - ısı qaynağı: yaxıt. 

yaxılan. enerji.  

ısı  isi. yiyəsi. iyəsi. maliki.  

ısıcaq  sıcaq. qətin. qatın.  

ısılıq  isilik. issilik. ıssılıq. 1. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.tərdən, 

qızdırmadan, sıcaqdan doğan sərpmə, səpgil, qabarcıq. 

1. sıcaqlıq. issilik. istilik. hərarət.  

ısılmaq  yesilmək. yasılmaq. azalmaq. əksilmək.  

ısılqa  məqsəd.  

ısın  ısı. xoş. yapışan. gözəl.  

ısınan  - hərnəyə çabıq ısınan: qanı sıcaq. sıcaqqanlı.  

ısınc  ısınış. ıssınc. ıssınma. ıssınış. bax > ısınma.  
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ısınış  ısınc. ısınma. ıssınc. ıssınış. bax > ısınma.  

ısınma  aşınma. alışma.  

ısınma  ısınc. ısınış. ıssınc. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. 

istiniş. istinmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. 

içinmə. içinim. içiniş. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. 

işənti. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 

gümənik. güməniş. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. söyənmə. 

söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 
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ısınmaq  1. isinmək. sevmək. xoşlanmaq. xoşu gəlmək. - birbirizə 

isinin: birbirizə sevilin. 1. isiqləmək. issinmək. qızışmaq. 

ısışmaq. isişmək. səvmək. - çox ısınma. qızğınlıq. çox 

qızışma. 1. qızmaq.  

ısınmaq  ıssınmaq. issinmək. istinmək. 1. qızmaq. qızışmaq. 

qızınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. alışınmaq. 

tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. yadırqısı, 

qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. 

girşinilmək. çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, 

yaraqlanmaq, hazırlanmaq. 1. işənmək. inanmaq. 

inaqlamaq. inaqmaq. güvənmək. e'timad edmək. 1. 

qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. - bir yerə ısınmaq: iyicə 

yerləşmək.  

ısıntırmaq ısındırmaq. iləşdirmək. ilişdirmək. istəyin (simpatisini) 

qazanmaq. kəndinə çəkmək.  

ısıq  < > (ışıq). sıcaq. hərarətli. 

ısıq  ısık. isik. çuxurluq. ıssız yer. 

ısıq  isik. 1. doğu. şırıq. şərq. (# savaq: soyuq. batı). - ısıq 

savuq: doğu batı. 1. isik. həyalı. uyan. uyat. uğqa. uğaq. 
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oğaq. 1. sıcaq. 1. saf. açıq. gen. - isiq yer: uzayıb gedən 

bozqır. 1. şərq. şırıq. doğu.  

ısıqınsız isığınsız. kavşaq. aciz.  

ısıqlıq  isiqliq. 1. səvdalı. seviklik. 1. sıcaqlıq. mehribançılıq.  

ısıqurşaq  ısıtqurşaq. isdiqurşaq. harrə bölgə, məntəqə.  

ısıqurşaq  ısıtqurşaq. isdiqurşaq. harrə bölgə, məntəqə.  

ısıracaq  - ısıracaq it, dişin göstərməz: yamanlıq edən, öncəsindən 

bəlirtməz.  

ısıran  kəsgən. dişləyən. soxan.  

ısırcı  ısırıcı. 1. (yün. güzəm) dalayan. qaşındıran. 1. (yel. hava) 

çatladan iti söğuq. sərt. - qışın ısırıcı, iti, şaxda çağı. qışın 

oğlan çağı. - ısırcı yel: yandıran yel. sazaq.  

ısırcıq  sivilcə. qızdırma, ısıtmadan oluşan qabarcıq.  

ısırdanğ edmək  müşəxxəs edmək.  

ısırğamaq  təmələnmək < tamı (cəhənnəm). ısınmaq.  

ısırıcı  ısırcı. 1. (yün. güzəm) dalayan. qaşındıran. 1. (yel. hava) 

çatladan iti söğuq. sərt. - qışın ısırıcı, iti, şaxda çağı. qışın 

oğlan çağı. - ısırcı yel: yandıran yel. sazaq. 1. kəsər. kəsən. 

gəzən. sərt. ısıran. gəzər. gəzən. gəzə (fars) gəzər. ( < 

kəsmək). qapan. ısıran.  
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ısırılma  qapdırma.  

ısırılmaq  dişlənmək. qapdırmaq. - əlin itə qapdırdı.  

ısırılmaq  talanmaq. dalanmaq.  

ısırıq  dişləmin izi. diş izi.  

ısırıq  qapıq. çeğnik. 1. dişləmə izi, yeri. 1. bir tikəsi dişlənmiş, 

yeyilmiş nərsə.  

ısırır  ısırqan. azqın. salar. salqan. quduz.  

ısırır  quduz. azqın. qapan.  

ısırış  qırpış. qırış. dişləyiş. qapış.  

ısırışma  boğuşma. qapışma. dalaş. talaş. dalqaş. dal ba 

dallaşma. burqaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. 

savaşma. savqaşma. qovqalaşma. qavqalaşma. 

çəkişmə. çəkişbəkişmə.  

ısırışmaq  bir birin dişləmək, qapmaq. boğuşub ısırışmaq. bir birin 

boğmaq. itişib boğuşa qavqalaşmaq. talaşmaq. 

dalaşmaq. - köpəklər dalaşırlar.  

ısırışmaq  boğuşmaq. qapışmaq. talaşmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. 

dal ba dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. 

əlbəyaxalaşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. 

qavqalaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək.  
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ısırıtmaq  dişlətmək. qızdırmaq. - barmaq ısırıtmaq: heyrətdə 

buraqmaq. - itləri ısırtmaq.  

ısırıtmaq  qapıtmaq. qapıdırtmaq. qırpıtmaq. dişlətmək.  

ısırma  dişləmə. qırma. qapma. - ısırma qənd.  

ısırmaq  - gözü ısırmaq: tanıyacaq kimi olmaq. - dodağını ısırmaq: 

dodağ ısırmaq çox şaşırmaq. şaşa, heyrətdə qalmaq. - dil 

ısırmaq, dişləmək: qorxmaq.  

ısırmaq  1. (q ) < qısırmaq. dişləmək. dişlə qoparmaq. diş ara 

əzmək. sahip olmaq. 1. (böcək. heyvan) gəgələmək. 

vurmaq. çalmaq. sancmaq. soxmaq. dişləmək. diş 

keçirmək. talamaq. dalamaq. dişləyib qoparmaq. 

qısırmaq. qısmaq. dişləmək. 1. soxmaq. sığırmaq. 

sığdırmaq. yerləşdirmək. 1. dişləmək. - heyva bərkdi, 

ısırma: dişivə salma. 1. çaqmaq. çağmaq. şaxmaq. 

qaqmaq. urmaq. vurmaq. soxmaq. 1. pöşləmək. 

pöttəmək. yaxcı pişirməmək, çiğ qaldırmaq. issitib 

götürmək. öldürmək. - göyü pöşlə: ısır. 1. soxmaq. 

soxmaq. çalmaq. dişləmək. 1. talamaq. dalamaq. 

yırtmaq. parçalamaq. 

- yaxa ısırmaq: əli yaxasında qalmaq. yardıma gərəyi olmaq.  
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- ovuc ısırmaq: əlin ayası dişləmək. çox qızmaq 

- barmaq ısırmaq: barmağın dişləmək. şaşmaq.  

- ayı dalamış.  

- dodağını ısırmaq: şaşı qalmaq. heyrət edmək.  

- dodağını ısırmaq: şaşı qalmaq. heyrət edmək.  

- ısırıb qoparmağa çalışmaq: gəvmək. - at gəmini gəvirir.  

ısırmaz  - it iti ısırmaz: pozuq, dönüklər birbirlərin tutarlar, arxalarlar.  

ısırqa  sırqa. qulağa taxılan küpə.  

ısırqa ısırğa. ( < asmaq. sallamaq). sırqa. qulağ küpü. güşvara. 

küpə. 

ısırqa ısırğa. sırqa. salqum küpə.  

ısırqan  1. ısırcı. iğnəli bitgi. 1. ısırır. azqın. salar. salqan. quduz.  

ısırqan  qısırqan. encər. yencən. encən. yencər. yencir. encir. 

dişləyən. dişələyən. deşləyən.  

ısırqan ısırğan. gəzənə.  

ısırqanmaq  1. ( < isti). utanıb qızarmaq. utanmaqdan isinib 

qızarmaq. 1. isirqinmək. qızışmaq.  

ısırqantırmaq ısırqandırmaq. utandırmaq. qızartmaq.  

ısırqı  ilancıq kəsəli.  
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ısırqın  ısrıqın. 1. isilik. ısılıq. issilik. ıssılıq. qızıllıq.çox 

tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq. 

1. ısılıq. tərdən, qızdırmadan doğan sərpmə, qabarcıq. 

cuş.  

ısırtmaq  1. dişləmək. 1. qaptırmaq. - itlərə ısırtmaq. - barmaq 

ısırtan durum: şaşırtıcı, mat qoyan durum.  

ısışmaq  1. birbirinə ısınmaq. yuvuşmaq. yaxınlaşmaq. 1. isişmək. 

ısınmaq.  

ısıtacaqçı  sıtacaqçı. issitmə tə'sisatçısı. kaloriferçi. radyatorçu. 

şufajçı.  

ısıtıcı  isitici. ılıtıcı. qızdırıcı. qızdıran.  

ısıtıcı  isrik. oxşayıcı. sarıcı.  

ısıtım  ısıtma, istitmə biçəyi, yolu, ölçəyi. (tərzi, şəkli).  

ısıtma  1. sıtma. bezgək. 1. sıtma. küyük. göyük.  

ısıtma  sıtma. isitmə. sitmə. qızdırma. təb.  

ısıtmac  - birdənbirə gələn titrəmə, üşümə, ısıtmac, kiriz: qartana.  

- ısıtıb ısıtıb önünə qoymaq: yan yönün, yol yötəsin salıb, 

qabağa çəkmək, önə qoymaq, ilərgəmək. ilərgətmək. 

ilgərimək. önərmək. pişnəhad edmək, mətrəh eləmək.  

ısıtmalanmaq  sıtmalanmaq. ısıtmıya tutulmaq.  
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ısıtmaq  1.istitmək. susqatmaq. susatmaq. yanğıtmaq. 

yandırmaq. qızdırmaq. qısqıtmaq. qızqıtmaq. 

quşqurtmaq. qamçılamaq. qızıtmaq. içərlətmək. 

hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. 

alındırmaq. alışdırmaq. 1.uyarlatmaq. uyumlatmaq. 

alışdırmaq. yaxlaşdırmaq. yoxlaştırmaq. öğrəşdirmək. 

çəkici, olumlu, qolay bir duruma gətirtmək.  

ısıtmış  ısıtma tutmuş. isıtan.  

ısıtqalı  ısıtma tutmağa yardım edən. isıtan.  

ısıtqan  issiliğ olan, istiliyə tutulan.  

ısız  isiz. əsiz. əssiz. ıssız. isiz. 1. ısıqsız. həyasız. - ər isiz 

diləkdi: kişi pisliyə ad çıxardı. 1. pis. kötü. xərab. fasid. şərr. 

pis. yava. kifir. (# ısı: iyi. xoş). - ısızlığı anınma: yamanlığı 

düşnmə, işləmə. 1. görkəmsiz, quraq nərsə. 1. ətaci. 1. 

darqaşayıd. küçə uşağı. aralığda yava yavuz işlər görən. 

1. əsiz. əssiz. ıssız. isiz. yazıq. təssüf. hayıf. əfsus. diriğ. 

1. şuluq. ələ. avuca sığmayan. haşarı cocuq. utanmaz. 

arsız. ırsız. yaman. kötü. həşər.  

ısız  isiz. şuluq. çuluq. ətacı. kəkirə. gəs. qaçurqan. qaçıran. 

kötü. bədəxlaq. - kəkrə kolu: acı ətacı kişi.  
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ısızlanmaq  isizlənmək. şuluqluq edmək. səvimsizləşmək. 

yaramazlaşmaq. duzsuzlanmaq. sırtılmaq.  

ısızlıq  isizlik. ıssızlıq. yamanlıq. kötülük. həşərlik. şərrlik. pislik. 

yavalıq. yamanlıq. kötülük. həşərlik. şərrli. (# ısı: iyi. xoş). 

- ısızlığı anınma: yamanlığı düşnmə, işləmə.  

ıslac  damqa, möhrü boyuyalı edmək üçün işlənən qumaşlı 

qab. istamp.  

ıslac  ıslatıcı. 1. yapışdırılan nərsələri islatmaq üçün bulutlu, 

süngərli qab. 1. araçı. salğıq. salıq. salınmış. göndəri. 

göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. yöndər. barışdıran. 1. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. vasitə. 

ıslatıcı.  

ıslacsız  islacsız. doğrudan. dirgək. tirgək. müstəqimən. aracısız. 

doğrudan doğruya. aracısız. dolaysız. bilavasitə. 

ıslamaq  ıslatmaq. islamaq. islatmaq. 1. sulamaq. iyicəsinə 

kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək. 1. mutlu bir 

olayı, içgi ilə qutlamaq. 1. altına qaçırmaq. tumana 

basmaq. 1. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

ıslamaq  qulaq asmaq. anlamaq. - böyüklərdən söz ıslamadın.  
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ıslanış  islanış. ıslayış. islayış. ıssayış. issayış. islanma. ıslanma. 

1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 1. bir işə 

bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el alışıqlığı 

edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. 

ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  

ıslanma  islanma. ıslayış. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. 

issayış. 1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 

1. bir işə bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el 

alışıqlığı edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. 

alışdırma. ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. 

antirenman.  

ıslanmaq  islanmaq. 1. astanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. 

ərinsəmək. rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. 

uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. 

yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. 

həlimləşmək. mülayimləşmək. lətiflənmək. 1. 

nəmlənmək. yaşarmaq.  

- dəmir islanmaz, dəli uslanmaz. ( ağıllanmaq).  
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ıslanmaq  islanmaq. əpinmək. sulanmaq. suğalmaq. sulanmaq. 

yaşanmaq. hovlanmaq. şehəlmək. ölənmək. çilənmək. 

çiminmək. yaşlanmaq. tərləmək.  

ıslanmış  - əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək ıslanmış 

topraq: qara evlək.  

ıslantırmaq  ıslandırmaq. sulandırmaq.  

ıslaq  aslaq: ısıq: asaq: ıssıq. assıq. yiyəlik. mülk. mülkiyyət. 

1. ıslat. islaq. islat. qaplıca. qapcıq. həvəs. acgözlük. 

azman < acman. aclıq. göz. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. 

qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. 

oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. 

yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. 

araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. 

istəş. özənc. özəniş. doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq. 

1. uysal. uyumşaq. yumuşaq. həlim. xoşəxlaq. 1. üzü 

yola. sözə baxan. 1. sulu. suluq. gözəl. dilmə. diləm. 

qəşəh. 1. suyuq. sırtıq. 1. kölgəli. işgilli. bulaşıq. batıq iş, 

kimsə, nərsə. 1. sulu. - ıslaq dəmir: sulu dəmir: çəlik. 1. 

suyuq. sırtıq. 1. şeh. yaş. ritubət. çis. nəm. - çox ıslaq: 
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ıpıslaq. cimcilağ.  

- ıslaq qarqa: ıslaq sıçan: ıslaq toyuq: 1. çox ıslaq. 

sırılsıxlam. sırsıxlam. cimcilaq. 1. çox qoraxaq, çəkingən, 

ürkək. 1. bacarıqsız, uyuşuq qadın. - ıslaq yer: sulu topraq. - 

ıslaq topraq, tez sulanar. - ıslaq ağac əyilir tez, vay quru 

ağacın halına.  

ıslaq  yipiq. cibçil. nəm. rütubət. yaş.  

ıslaqlıq  1. yumşalıq. yumuşaqlıq. uyatlıq. uysallıq. ılımanlıq. 

yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. 

yılımlıq. həlimlik. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik. 

mulatifət. mulayimət.  

ıslaqlıq  cipgil. nəm. rütubət. yaş. tım. nəm. rütubət.  

ıslaqlıq  ılışımlıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. yılımanlıq. yılımlıq. 

yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. 

yumuşaqlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. yaxcılıq. 

astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. 

mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.  

ıslat  ıslaq. islaq. islat. qaplıca. qapcıq. həvəs. acgözlük. 

azman < acman. aclıq. göz. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. 

qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. 
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oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. 

yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. 

araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. 

istəş. özənc. özəniş. doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq.  

ıslatıcı  ıslac. 1. yapışdırılan nərsələri islatmaq üçün bulutlu, 

süngərli qab. 1. araçı. salğıq. salıq. salınmış. göndəri. 

göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. yöndər. barışdıran. 1. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. vasitə. 

ıslatıcı. ıslac.  

ıslatış  nərsəni döğərək sulandırı, oğub, əzib yumşatı. kötək. 

dayaq.  

ıslatmaq  çiləmək. çilətmək. çiylətmək. çiğlətmək. yaşartmaq. 

sulamaq. ölləmək. tərlətmək. ısqatmaq. suv edmək. 

usqarmaq. sulamaq. sulatmaq. yəpitmək. əpitmək. 

yılpatmaq. yalpatmaq. (ot. saman. yem) yumşatmaq.  

ıslatmaq  ıslamaq. islamaq. islatmaq. çimləndirmək. - paxlayı 

ıslatmaq: sır tutmaq. ağzı gəvşək olmamaq. - altın ıslatmaq: 

yerin batırmaq. işləri korlanmaq.  
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ıslatmaq  ıslamaq. islatmaq. islamaq. 1. sulamaq. iyicəsinə 

kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək. 1. mutlu bir 

olayı, içgi ilə qutlamaq. 1. altına qaçırmaq. tumana 

basmaq. 1. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

ıslayış  ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. issayış. islanma. 

ıslanma. 1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 

1. bir işə bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el 

alışıqlığı edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. 

alışdırma. ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. 

antirenman.  

ıslı  1. yumşaq. uslı. uslu. uslı. ədəbli. mülayim. həlim. 1. 

dinc. rahat.  

ıslım  ıstım. ıssım. ıssıq. islim. istim. issim. issiq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

ıslımlı  ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. tablı. 

tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

ıslımlıq  ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. 

issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik. 

zorluluq.  
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ıslıq  ışqırıq. qışqıraq. fışqıraq. fışqa. sığlıq. səsi dil dodaq ilə 

sıxaraq çalınan iti, incə dar səs. - ıslıq, fışqa çalmaq: 

sığlamaq. - ilanın ıslıq çalması, fısıldaması: qızğırmaq.  

- ıslıq çalmaq: sığırmaq. ışqırmaq. qışqırmaq. ıslıqmaq. 

fışqalamaq. fışqa çalmaq.  

ıslıqlamaq  fışqalamaq. quştaqlamaq. sığırmaq.  

ıslıqmaq  ışqırmaq. qışqırmaq. ıslıq çalmaq. fışqalamaq.  

ısmarış  1. ölçülüq. sifarişi. (# götürü, götürə paltar: hazir paltar). - 

ölçülüq paltar: ısmarış paltar. 1. tapşırıq. önərmə. önəri. 

öğüd. öncüt. oncut. onğut. məsləhət. tovsiyə.  

ısmarış  tapşırıq. vəsiyyət.  

ısmarlamaq  ( < ıs. is: yiyə. sahab). 1. ıssılatmaq. yiyələtmək. 

sarqamaq. tapşırmaq. yapışdırmaq. əmanət edmək. 

eşşəyivi bərk bağla. andan tanrıya ısmarla. 1. tövsiyə 

edmək. vəsiyyət edmək. 1. havalə vermək. 

görəvləndirmək.  

ısmarlamaq  sevkəmək. istəmək. tapşırmaq. tapışdamaq. daluqmaq. 

dalubmaq. damaqmaq. arzılamaq. diləmək. imrənmək. 

özləmək. susamaq. yaxarmaq. yalvarmaq.  
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ısnac  ( < ısırmaq: dişləmək). sinəc. sıkınc. sikənc ( > şekənc 

(fars)). çin. ərmə. əğmə. axma.  

ısnat  üzü qara.  

ısqa  qısqa. ıncalız. incə, kiçik, xırda nərsə. özəlliklə, turşu 

qoyulan kiçik soğan. yabanı soğan.  

ısqa  sulama. abyari.  

ısqaca  qısqaca. dirək, situnun dayandığı, durduğu yuva, oyuq, 

dayaq.  

ısqal  ıssız. issiz. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir 

başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> 

tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. yardımsız. qoldavsız. 

qorucusuz. hamisiz.  

ısqarca  < sıxarca. tıxarca. sıxıca. tıxıca. tıxarı. sıxarı. basarı. tıxa 

basa dolu, doldurma.  

ısqarı  ısqarma. isgərmə. yatqırma. yatırma. yasırma. 

yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə. alşatı. alışdırı. 

alışdırım. alışdırma. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın 

gidərmə. - hər işin isgərmə yolları var.  

ısqarıc  < sıxarıc. tıxarıc. tıxar. sıxar. sıxıq. tıxıq. basıq. dolquq. 

dolduq. böhran.  
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ısqarma  ısqarı. isgərmə. yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. 

öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə. alşatı. alışdırı. alışdırım. 

alışdırma. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə. - hər 

işin isgərmə yolları var.  

ısqarmaq  isgərmək. ısqara, isgərə yapmaq. yatırqamaq. 

yasırqamaq. öğrəşitmək. alşatmaq. alışdırmaq. 

yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmək. - hər işin 

isgərmə yolları var.  

ısqın  qızqın. darqın. sınırlı. dartqın. atıclı. atışlı. odlu. oduc. 

canlı. yanlı. yanuc. yanğuc. yaxlı. yaxuc.  

ısra  axır. son.  

ısraq  1. öz kefinə gəzən. rind. comərt. 1. qısraq. qısrıq. qısqın. 

özündə olan. özünə çəkilən.  

ısraqa  - ısrağa günün, yarını, bu günün dünəniydi.  

ısraqı  ısrağı < asrağı ( < ast. alt. keçmiş). dünəndən qabaq. dün 

yox ötəsi.  

ısrılmaq  ısırılmaq.  

ısrım  1. tutuq. büzük. 1. bədəxlaq. hirsli. - ısrım kişi: suratsız. 

sıxıntılı adam.  

ısrın  bədəxlaq. hirsli.  
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ısrınmaq  1. öfgələnip dərlənmək. toplanmaq. çəkilmək. büzülmək. 

qayıqmaq. 1. pöşlənmək. pöttənmək. yaxcı pişirilməmək, 

çiğ qaldırılmaq. issitib götürülmək. öldürülmək. - göyü ısır: 

pöşlə.  

ısrıq  1. ısıtıcı. oxşayıcı. sarıcı. - ısrıqay: isrıq ay. 1. qovuq. 

qopuq. ıraqlanmış. dışlanmış (dişlənmiş). rədd olunmuş. 

məlu‟n. - elindən ısrıq, özükdən (özündən) üzrük, savından 

dönrük: eldən qovulmuş, sevikdən ( eşqdən) üzülmüş, 

əhdindən dönmüş.  

ısrıqın  ısırqın. isilik. ısılıq. issilik. ıssılıq. qızıllıq.çox tərləmədən, 

sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq, qabarcıq.  

ısrışmaq  dişləşmək. bir bir dişləyib, qapmaq. qapışmaq.  

ısrumaq  ısırmaq. dişləmək. - daşı ısrumasa, öpmüş gərək: daşa 

dişin batmazsa, öpməlisən.  

ıssayış  issayış. ıslayış. islayış. islanış. ıslanış. islanma. ıslanma. 

1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 1. bir işə 

bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el alışıqlığı 

edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. 

ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  

ıssayşıq  islanşıq. alışqın. çalışqın. idmanlı. vərzişli. tə'limli. 

təmrinli.  
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ıssılıq  1. issilik. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.çox 

tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq. 

1. islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. tab. 

tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

ıssım  ıssıq. ıslım. ıstım. islim. istim. issim. issiq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

ıssımlı  ıssıqlı. ıssıtlı. ıslımlı. ıstımlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. 

tablı. tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

ıssımlıq  bax > ıssığlıq.  

ıssınc  ıssınış. ısınc. ısınış. bax > ıssınma. ısınma.  

ıssınış  ıssınc. ısınc. ısınış. bax > ıssınma. ısınma.  

ıssınma  ıssınc. ıssınış. ısınc. ısınış. ısınma. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. içgin. içginmə. içginic. 

içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. 

inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. 

inaqma. inağış. inağım. inağıt. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. 
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qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

ıssınmaq  ısınmaq. issinmək. 1. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. alışınmaq. tutşunulmaq. 

içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. yadırqısı, qəribliyi 

gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. 

girşinilmək. çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, 

yaraqlanmaq, hazırlanmaq.  

ıssıq  ısığ. ısı.  

ıssıq  ıssım. ıslım. ıstım. islim. istim. issim. issiq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

ıssıqlı  ıssımlı. ıssıtlı. ıslımlı. ıstımlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. 

tablı. tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  
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ıssıqlıq  ıssığlıq. ıssımlıq. ıslımlıq. ıstımlıq. islimlik. istimlik. 

issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik. 

zorluluq.  

ıssıtlı  ıssıqlı. ıstımlı. ıssımlı. islimli. istimli. issikli. istikli. güclü. 

qolçomaq. quvvətli. quvvəli. 

ıssız  1. boş. buraxılmış. kimsəsiz. qum tuq: viran. 1 soğuq. 

tanğa ( > tənha). cansız. kimsəsiz. 1. əsiz. əssiz. ısız. isiz. 

yazıq. təssüf. hayıf. əfsus. diriğ. ağlaq. boş, xəlvət, 

çoraq. - ıssız kişi: üzsüz. iyilik bilməz adam. 1. qaranqı. 

quytu. tənha.  

ıssız  1. dibsiz. axal. çörçöp. çürük. zibil. hapa. aşqal. dışatım. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. qalıntı. atıverindi. 1. yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. 

çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. bihudə. faydasız. 

1. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir 

başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> 

tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. yardımsız. qoldavsız. 
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qorucusuz. hamisiz. 1. doğasız. kimsəsiz. yad. qərib. 1. 

kovalaq. kavra. kavar. kavraq. çöl. - ıpıssız: səs səmirsiz. - 

ıssız yer:ısık. isik. çuxurluq.- ıssız, boş yer: qarqa səkməz: 

qarqa uçmaz.  

- ıssız, issiz qalmaq: ıssızlaşmaq: issizləşmək. kəssizləşmək. 

kimsəsizləşmək. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  

- ıssız, issiz qalma: issizləşmə. ıssızlaşma. kəssizləşmə. 

kimsəsizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. dəngəşmə. tanqışma. 

tanqalaşma > tənhalaşma. yalğızlaşma. yalınlaşma. 

yalnızlaşma.  

ıssızlaşma  issizləşmə. ıssız, issiz qalma. kəssizləşmə. 

kimsəsizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. dəngəşmə. 

tanqışma. tanqalaşma > tənhalaşma. yalğızlaşma. 

yalınlaşma. yalnızlaşma.  

ıssızlaşmaq  issizləşmək. ıssız, issiz qalmaq. kəssizləşmək. 

kimsəsizləşmək. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  
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- ıssızlaşıb, səssizləşmək: əl ətək çəkilmək. daha ortada bir 

nə qalmamaq.  

ıssızlıq  isizlik. ısızlıq. yamanlıq. kötülük. həşərlik.  

ıssızlıq  issizlik. boşluq. təklik. tənğlik. dənglik. tanqlıq. tanqalıq > 

tənhalıq. kəssizlik. kimsəsizlik. yalnızlıq. yalğızlıq. 

yalınlıq.  

- ıssızlıq, təhlükə duymaq: qayğıqmaq. qanğıqmaq. 

qanğırıqmaq. qayğılanmaq. qoruğunmaq. qorxusunmaq. 

ıstım  ıslım. ıssım. ıssıq. islim. istim. issim. issiq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

ıstımlı  ıslımlı. ıssımlı. ıssıtlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. 

tablı. tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

ıstımlıq  bax > ıssığlıq.  

ısuq  asuq. uca. hündür.  

ış  yumuş. məşquliyyət. - işi uzatma. burbağ. yorbağ. 

burbaşlama. buruşdurma. sürüşdürmə. - iş güdük: iş qüç. 

işçı: - tarfaq ışçı: qıvraq. çalışqan işçi.  

ışarlı  ışıqlı. ışıl. ışqın. yaşıqlı. yaşqın. sevindirici. sevindirən. 

sevincli. yarqın. açıcı. mutlu. qutlu. xoş. - qara qara 

düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı aldım.  
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ışarlıq  ışıqlıq. günəşlik. günlük. günəlik. açığlıq > aşıqlıq. 

tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. yağaq. yaraq. yaxtılıq. 

aydınlıq.  

ışartı  > işarə.  

ışı  ışıq. ışıma. 1. açıq. çara. haçar. 1. parıltı. 1. ərkə. enerji. 

1. ulduz. yıldız. yol açan önəmli, izli etgili, tə'sirli nərsə, 

kimsə. - qoşu, yazı, film, əzgi ışıqları.  

- ışının: ışıqın.  

- bu ışıda: bu ışıqda.  

- ışını söndür: ışıqı söndür.  

- ışı saçan: ışın saçan. ışıq saçan. ışınlı. pərtov əfşan.  

ışıl  1.ışıqlı. ışqın. ışarlı. yaşıqlı. yaşqın. sevindirici. 

sevindirən. sevincli. yarqın. açıcı. mutlu. qutlu. xoş. - qara 

qara düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı aldım. 1.< ışı ili. ışıqil. 

ışıq ili. nuri il.  

- ışıl ışıl: 1. titrək, parlaq ışıma. gözəl ışıq saçaraq. cilalı. 

cəllallı. - gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm. 1. çox aydınlıq, 

ışıqlıq. parıltılı. ışıltılı. - ışıl ışıl gözlər. - qurtuluş sevgisi, 

gözlərində ışıl ışıl yanırdı.  

- ışıl ışıl baxmaq: sevincindən gözləri pırıl pırıl yanmaq.  
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ışıl  ışıq parıltısı. yarul. nur. ziya. - şılay: ışıl ay. - ışıltan: işıl 

dan.  

ışılamaq  ışınmaq. ışımaq. ışnamaq. ışıqlanmaq. yalabımaq. 

parlamaq. aydınlanmaq.  

ışılamaq  ışıqlamaq. qaranlığda yaşının, aydının yalabıması, 

parlaması. yalabımaq. parıldamaq. parlamaq. - şimşək 

ışıladı. - gözləri ışılamaq: çox itilik göstərmək.  

ışılaq  parlaq. ışıldayan.  

ışılı  ışıtı. ışıntı. ışıqlı. ışıltılı.  

ışıltama  ışıldama. ışlayış. ışıldayış. yıldama. yıldayış. parlama. 

parlayış. ışıma. ışırma. ışıqlanma. aydınlanma. açılma. 

ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, 

yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'. inşia'.  

ışıltamaq  ışıldamaq. balıqmaq balıq pulu kimi parıldamaq.  

ışıltamaq  ışıldamaq. ışnamaq.  

ışıltamaq ışıldamaq. ıltırmaq. yıltırmaq.  

ışıltaq  ışıldaq. ışıqçanağ. nurəfgən. pırojektor.  

ışıltaq ışıldaq. yola. yula. ışıq verən. məşəl. qəndil.  

ışıltayan  ışıldayan. yağcuq. parlayan.  
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ışıltayan ışıldayan. 1. parıldama. yalabıq. parıldı. parlayan. 

parıldayan. dirəxşan. - yalabıq saçlar. 1. ışnar. ışıq verən 

nəsnə. 

ışıltayan ışıldayan. az. azaq (sumer). parıldayan. tanqayan. dəgəyən. 

yuxarı. dikə.  

ışıltayış  ışıldayış. ışlayış. ışıldama. yıldama. yıldayış. parlama. 

parlayış. ışıma. ışırma. ışıqlanma. aydınlanma. açılma. 

ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, 

yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'. inşia'.  

ışıltı  1. ışıq parçası. 1. yanar. ışıq.  

ışıltı  1. yüngül ışıq. 1. ışıldıyan nərsədən yayılan ışıq.  

ışıltılı  - ışıltılı, bərraq olmayan: tonuğ. donuğ. dumanlı. tüssüli. 

bulutlu. boz. soluq. - donuğ sırça.  

- ışıltılı, bərraq, sarı göz: durna gözü.  

ışıltılı  ışıl ışıl. ışıtı. ışılı. ışıntı. ışıqlı. çox aydınlıq, ışıqlıq. 

parıltılı. - ışıl ışıl gözlər. - qurtuluş sevgisi, gözlərində ışıl ışıl 

yanırdı.  

ışıltıyan  - ışıldıyan nərsədən yayılan ışıq: ışıltı.  

ışıma  ışıq. ışınma. 1. açıq. çara. haçar. 1. parıltı. 1. ərkə. 

enerji. 1. ulduz. yıldız. yol açan önəmli, izli etgili, tə'sirli 
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nərsə, kimsə. - qoşu, yazı, film, əzgi ışıqları. 1. yansıma. 

inikas. 1. ışırma. ışıldama. ışıqlanma. aydınlanma. 

açılma.  

- titrək, parlaq ışıma: gözəl ışıq saçaraq. ışıl ışıl. cilalı. cəllallı. 

- gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm.  

ışımaq  ışınmaq. ışnamaq. ışıqlanmaq. ışılamaq. yalabımaq. 

parlamaq. aydınlanmaq.  

- gün doğmaq, ışımaq: gün atmaq.  

ışın  - ışın saçan: ışı saçan. ışıq saçan. ışınlı. pərtov əfşan.  

- ışıq ışını: yayılan, düşən ışığın izlədiyi doğru.  

- ışın saçma: ışınsaçı: ışıldama. ışınım. ışığın yayımı, 

yaylımı, yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'.  

- əsgiyə dəğərə minsəydi, bit bazarına ışın yağardı.  

ışın  1. çaxın. çalın. çaxmaq. şimşək. ıldırım. yıldırım. 

yaldırım. yaltırış. yantırayış. yaşın. parlaq. bərraq. bərq. 

rə'd. 1. günəş. ışıq yansısı, parıltısı. - ışınbıy: ışın bıy.  

ışın  qündarağ. günəş ışığı. şua‟.  

- işıq vermək: balqιrmaq.  

ışınçı  radyoloq.  

ışınetqinq  ışın etgin. ışın etginliyi olan. radyoəktif.  
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ışınetqinqliq  ışın etginlik. radyoəktivitə.  

ışınım  ışıldama. tələ'lö'. təşə'şö'.  

ışınlamaq  ışıq kimi, bərq kimi götürmək, davranmaq.  

ışınlanmaq  ışıq kimi, bərq kimi götürülmək, davranılmaq.  

ışınlı  ışı saçan. ışın saçan. ışıq saçan. pərtov əfşan. 

münəvvər.  

ışınlıq  radyoloji.  

ışınma  ışıma. yansıma. inikas.  

ışınmaq  ışımaq. ışnamaq. ışılamaq. ışıqlanmaq. yalabımaq. 

parlamaq. aydınlanmaq.  

ışınsaçı  ışın saçma. ışıldama. ışınım. ışığın yayımı, yaylımı, 

yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'.  

ışıntı  ışıtı. ışılı. ışıqlı. ışıltılı.  

ışıntırılmaq  ışındırılmaq. ıştındırılmaq. ışıqlandırılmaq. 

aydınlandırılmaq.  

ışıntırmaq  ışındırmaq. ışıtmaq. ışıqlandırmaq. ışıqlatmaq. 

aydınlatmaq.  

ışıq  - düşmandan, nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı 

ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri: qarartma. gömüşlük. 

xamuşluq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ışıq  1. yişik. ışıyan. işıltı. yıldız. yaldız. yaruq. yanar. parlaq. 

parlayan. aydınlıq. sarqut. şua. nur. - alov ışığı: örpən. 1. 

aşıq. yaşıq. eşq. sevinc. 1. kəvik. orunc. urunc. açaq. 

rüşvət. - qara bulutu yel açar, urun bilə il açar: rüşvət düğün 

açar. 1. boya. 1. ışul. günüz. açıq. açığlıq. 1. yaruq. açıq. 

aydın. roşən < yaşın.  

- ışıq saçan: yalabuq. yalap. parlaq. parlayan. ışıltı.  

- ışıq qıbı: ıştın. ıştan. qəndil.  

- kor ışıq: kor çırağ: kor qəndil: çox əsrük: bərk kefli.  

- ışıq topı: ışıq damlası: çox gözəl cocuq.  

- ışıq içində yatsın: allah rəhmət eləsin.  

- ışıq, sönəcək olub genə parlamaq: dalıb çıxmaq.  

ışıq  ışı. ışıma. 1. çırağ. çıxar. 1. açıq. çara. haçar. 1. parıltı. 1. 

ərkə. enerji. 1. yarıq. açıq. ağ. 1. yaxtı. - ışıqlı olsun: 

rəhmət eləsin: yatan toprağı yaxtı olsun. 1. aydın. açıq. 

aşqar. saf. gün kimi. 1. ulduz. yıldız. yol açan önəmli, izli 

etgili, tə'sirli nərsə, kimsə. - qoşu, yazı, film, əzgi ışıqları.  

- ışıqın: ışının. - bu ışıqda: bu ışıda. - ışıqı söndür: ışını 

söndür.  

- əsgiyə istək (rəğbət) olsaydı, bit bazarına ışıq yağardı.  
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- günün ilk ışıqları: günqaşı.  

- qapaqlı, köynəkli ışıq: qana. çana. abajor.  

- güvən ışığı: yədək çırağı. azda olsa, ışıqlığ qaynağın 

sağlayan.  

- ışığa vurmaq: göstərmək. yansıtmaq. bəlirtmək. 

aşqarlatmaq. açmaq. sunmaq. ibraz edmək.  

- uzaqdan, güclüklə seçilən, bəlli bəlisiz ağlıq, aydınlıq, 

ışıq: ağartı.  

- ışığa vurmaq: yansıtmaq. bəlirtmək. göstərmək. 

aşqarlatmaq. açmaq.  

- ışıq alma: ışıqlanma. aydınlanma. açıqlanış. açıqlanma. 

açılma. durulma. anlaşılma.  

- ışıq, hava almayan(yer): boğunuq. boğuq.  

- ışıqları söbdürmə: qarartma. qaralıq. yapma.  

- ışıqlığı az: çökük. uçuqsı. uçuq. sönük. soluq. qaba, iti 

olmayan.  

- kölgəli ışıq: açıqlı qoyulu. alaşavaq.  

- göz ışığı: göz aydını.  

- ışığ vurmaq, çarpmaq: çağmaq.  

- ışıq gözlərimə çağır.  

- ışıq həryana çağır: həryana yayılır, dağılır.  
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- qaranlıqda yol göstərən ışıq, ışıqlıq, çırağ: çəkmə.  

- əl ışığı: əl çırağı.  

- yatınlar yasınmış, ışıqlar sönmüş.  

- ışıq tutmaq: 1. aydınlatmaq. açıqlatmaq. təhlil edmək. 1. yol 

açmaq. yol göstərmək. qılavuzlamaq.  

- ışıq aylası: ışıq haləsi: nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə.  

- ışıq ili: ışıqil. ışıl < ışı ili. nuri il.  

- ışıq ışını: yayılan, düşən ışığın izlədiyi doğru.  

- ışıq kimi, bərq kimi götürmək, davranmaq: ışınlamaq. - 

ışıq kimi, bərq kimi götürülmək, davranılmaq: ışınlanmaq.  

- ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan 

ışıqqorxulu. qaraçı. mürtəce'.  

- ışıldıyan nərsədən yayılan ışıq: ışıltı.  

- yüngül ışıq: ışıltı.  

- az ışıqla yanmaq: ipiləmək. alızlamaq. sozalamaq.  

- yanar sönər ışıq: ipilti ipilti. 

- bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, yencərə, 

yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək: ışıqlıq. ışıqbaca. 

- çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq yanıltmacı, 

yahatmacı, aldatmacı: ılğım. yalğın. pusarıq. salğım. yolax. 
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sağın. sanğın. sərab.  

- göyə uçurlan, boyalı ışıq saçan fişək: tün fişəyi.  

- gözəl ışıq saçaraq: titrək, parlaq ışıma. ışıl ışıl. cilalı. cəllallı. 

- gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm.  

- ışığın bir ildə aldığı yol: ışıq ili.  

- ışığın oğurlamaq, çalmaq: saqqızın oğurlamaq. ürəyində 

yer almaq, açmaq. güvəncin, e'timadın qazanmaq.  

- ışıq ili: ışığın bir ildə aldığı yol.  

- ışıq kölgə: ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi.  

- ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi: ışıq kölgə.  

- gur ışıq saçan: gözmə. nurəfkən.  

- gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən, söz verib 

edməyən, yanğısız sorular verən.  

- ışıq saçan, salan: ışıdan. tapan. tavan. tovan. sapan. saçan. 

- ışıq saçar, sözü açar: dan atınca, könül sökülər. günəş 

açar, qaranlıq qaçar.  

- ışıq tutmaq: aydınlatmaq. açıqlatmaq. təhlil edmək.  

- ışıq yoğunluğu birimi: qandıl. qəndil. yandıl. 

ışıq  şua'. - günəş ışığı: qündarağ. ışın.  
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ışıqbaca  ışıqlıq. bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, 

yencərə, yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək. - 

ışıqlıqlar qapanmış, göz garadan seçilmir.  

ışıqçanağ  ışıldaq. nurəfgən. ışığın dəğişik açılardan yayılmasın 

sağlayan sığallı (cilalı) aynalı çuxur qab.  

ışıqçanağ  ışıldaq. nurəfgən. pırojektor.  

ışıqçı  1. ışıq tutan. çəkməçi. çırağçı. qaranlıqda ışıq, çırağ 

salıb yol göstərən kimsə.1. aydınlatan. aytlatan. 

açıqladan. açan. təhliliçi. 1. yolçu. yol açan, göstərən. 

bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər.  

ışıqil  ışıl < ışı ili. ışıq ili. nuri il.  

ışıqlamaq  1. ışılamaq. qaranlığda yaşının, aydının yalabıması, 

parlaması. - şimşək ışıladı. - gözləri ışılamaq: çox itilik 

göstərmək. 1. yaruğlamaq. açmaq. taplamaq. təpib 

yaruğlamaq. şö'lə saçmaq.  

ışıqlamaq  yarıqlamaq. aydınlamaq. ışırmaq. (# qarıqlamaq: 

qaranlıqlamaq. ışıqsızlamaq).  

- gün ışırkən: səhərçağı.  

ışıqlamaq ışığlamaq. çağnamaq. parıldamaq. şığmaq.  
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ışıqlandırmaq ışığlandırmaq. yarıtlandırmaq. yaxıtlandırmaq. 

yaxtılandırmaq.  

ışıqlanma  ışıma. ışırma. ışıldama. aydınlanma. açılma. ışıq alma. 

aydınlanma. açıqlanış. açıqlanma. açılma. durulma. 

anlaşılma. 

ışıqlanmaq  ışınmaq. ışımaq. ışnamaq. ışılamaq. yalabımaq. 

parlamaq. aydınlanmaq.  

ışıqlanmaq  yılamaq. yalımaq. parlamaq.  

ışıqlantırılmaq  ışıqlandırılmaq. ıştındırılmaq. ışındırılmaq. 

aydınlandırılmaq.  

ışıqlantırma  ışıqlandırma. ayıltma. diritmə. diriltmə. dirgürmə. 

yenilətmə. uyandırma. oyandırma. onarma. canlandırma. 

yanğlandırma. yandırma. yaşatma. tazalama. təzələmə. 

ehya. ehya edmə.  

ışıqlantırmaq  ışıqlandırmaq. ışıqlatmaq. ışıtmaq. ışındırmaq. 

aydınlatmaq.  

ışıqlat !  yarubla !. aç.  

ışıqlatan  ışıqladan. aydınladan.  

ışıqlatan  yarutqaç. açan.  

ışıqlataq  yalrutmaq. yalrıtmaq. alovlandırmaq.  
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ışıqlatma  aydınlatma.  

ışıqlatmaq  ışıqlandırmaq. ışıtmaq. ışındırmaq. aydınlatmaq.  

- birdən ışıqlatmaq: od, qıvılcım çıxarmaq. şimşəkmək. 

çaxmaq. 

ışıqlı  1. aydın. duru. bərraq. aydınlanmış. anlaşılır. düşünülür. 

qanıltaq. aşqar. vazeh. 1. bulutsuz. aydın. açıq. parraq. 

1. günəş alan. günəşli. 1. ışıl. ışqın. ışarlı. yaşıqlı. yaşqın. 

sevindirici. sevindirən. sevincli. yarqın. açıcı. mutlu. 

qutlu. xoş. - qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı 

aldım. 1. ışıntı. ışıtı. ışılı. ışıltılı.  

ışıqlı  parlaq. yaşın. yalaz. yalav. alov. parlaq.  

ışıqlıq  1. ışarlıq. günəşlik. günlük. günəlik. açığlıq > aşıqlıq. 

tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. yağaq. yaraq. yaxtılıq. 

aydınlıq. 1. ışıqbaca. bir qapalı yerə ışıq alma üçün 

yapılan deşik, yencərə, yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, 

cırıq, gözək. 1. yarıq. yarıqlıq. aydınlıq. (# qarıq: qaranlıq. 

ışıqsızlıq). 

- çox aydınlıq, ışıqlıq: ışıl ışıl. parıltılı. ışıltılı. - ışıl ışıl gözlər. 

- qurtuluş sevgisi, gözlərində ışıl ışıl yanırdı. 
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ışıqlıq  aydınlıq. rəşənayi. yaşnalıq. yaxsı. yaxsu. yaşınlıq. 

roşənlik.  

ışıqlıq  yaxtılıq. yaxtılıp başlaq - ortalıq ağarmaya başlamaq.  

ışıqqəsən  ışıqkəsən. ışıqqıran. ışıqqorxulu. qaraçı. ışıqdan, 

aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan. mürtəce'.  

ışıqqıran  ışıqkəsən. ışıqqorxulu. qaraçı. ışıqdan, aydınlıqdan, 

açığlıqdan, anlamadan qorxan. mürtəce'.  

ışıqqorqulu  ışıqqorxulu. ışıqqıran. ışıqkəsən. ışıqdan, aydınlıqdan, 

açığlıqdan, anlamadan qorxan. qaraçı. mürtəce'.  

ışıqqöçüm  ışıqköçüm. ışıq qarşısında göstərlən təpgi.  

ışıqqürə  ışıqkürə > ışıkürə. ışıqyuvar > ışıquvar. ışıqyuvarı. 

ışıqkürəsi. fotosfer.  

ışıqsız  1. bulanıq. donuq. saydamsız. 1. sönük. soluq. qaba, iti 

olmayan. bürküt. mat. 1. günəşsiz. 1. günəşsiz. günsüz. 

günməz. qapıq. qara. qaranquluq. qaranlıq. koraq. 

koruq. koraq. 1. qaruqlu. qarıqlı. qaranlı. (# yarıqlı: aydınlı. 

ışıqlı).  

ışıqsızlamaq  qarıqlamaq. qaranlıqlamaq. (# yarıqlamaq: aydınlamaq. 

ışıqlamaq).  

ışıqsızlıq  qarıqlıq. qaruqluq. qaranlıq. (# yarıqlıq:aydınlıq. ışıqlıq).  
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ışıquvar  < ışıqyuvar. ışıqkürə > ışıkürə. ışıqyuvarı. ışıqkürəsi. 

fotosfer.  

ışıqürə  ışıkürə < ışıqkürə. ışıqyuvar > ışıquvar. ışıqyuvarı. 

ışıqkürəsi. fotosfer.  

ışıqyaqmırı  ışıqyağmırı. çoxlu, güclü ışıq.  

ışıqyuvar  > ışıquvar. ışıqkürə > ışıkürə. ışıqyuvarı. ışıqkürəsi. 

fotosfer.  

ışırma  ışıma. ışıldama. ışıqlanma. aydınlanma. açılma.  

ışırmaq  1. quvvətləndirmək. gücləndirmək. təqviyə edmək. 

hızlandırmaq. - otnu ışır: otu gücləndirmək.  

- işi ışır: işi hızlandır. 1. aşırmaq. evirib çevirmək. - 

kösəvləni ışır: közləri aşır. çevirmək. 1. sürmək. - qoyları 

ışır: qoyunları sürüb gedmək. 1.  

- sözünü ışır: sözə açıqla, sür.  

ışırmaq  ışıqlamaq. - gün ışırkən: səhərçağı.  

ışırqıç  od, təndir qısqacı. maşa.  

ışıt  ışıl. ışın. açıq. günəş. çırağ. yarıq. yarıt. 1. lampa.  

ışıtan  ışıdan. ışıq saçan, salan. tapan. tavan. tovan. sapan. 

saçan.  

ışıtı  ışılı. ışıntı. ışıqlı. ışıltılı.  
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ışıtım  ışıtın. 1. kəntil. qantıl. kantıl > qəndil. 1. çirağ. 1. şam.  

ışıtın  ışıtım. 1. kəntil. qantıl. kantıl > qəndil. 1. çirağ. 1. şam.  

ışıtmaq  ışındırmaq. ışıqlandırmaq. ışıqlatmaq. aydınlatmaq.  

ışıtqən ışıtgən. işitici. dinləyici. öğüt dinləyən.  

ışıyan  ışıq. yıldız. yaldız. parlaq. parlayan.  

ışlaq  ışık verən. aydınlatan. göz. çıraq.  

ışlaq  yaşlaq. yılmas. parlaq.  

ışlayış  ışıldama. ışıldayış. yıldama. yıldayış. parlama. parlayış.  

ışnamaq   

ışnamaq  ışıldamaq. parıldamaq. parlamaq. yaşnamaq.  

ışnamaq  ışınmaq. ışımaq. ışılamaq. ışıqlanmaq. parlamaq. 

yalabımaq. aydınlanmaq.  

ışnamaq  parlamaq.  

ışnar  1. ışıldayan, ışıq verən nəsnə. 1. ulduz qurdu. kirmi 

şəbtab.  

ışqı  ıçqı < bıçqı. biçgi. iki ucu saplı, aysı (ay kimi əğri) piçaq. 

oymaçılıqda (tıraşlıqda), qaşımada işlənir.  

ışqın  aşqın. fışqın. dışqın. bitgi cücərsi, sürgüsü.  
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ışqın  ışıqlı. ışıl. ışarlı. yaşıqlı. yaşqın. sevindirici. sevindirən. 

sevincli. yarqın. açıcı. mutlu. qutlu. xoş. - qara qara 

düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı aldım.  

ışqına  qara mərcan balığı.  

ışqınlamaq  aşqınlamaq. fışqınlamaq. dışqınlamaq. (bitgi) cücərmək. 

sürgüləmək.  

ışqırıq  1. fışqırıq. topraq fışqa. 1. qışqıraq. fışqıraq. fışqa. ıslıq. 

1. tupu. topu.  

ışqırmaq  1. qışqırmaq. ıslıqmaq. ıslıq çalmaq. fışqalamaq. 1. 

fışqırıq. düzəltmək. 1. qışqırmaq. qıçqırmaq. ıçqırmaq.  

ıştan  ıştın. qəndil. ışıq qıbı.  

ıştar (babıl)  {astər. istar. əştər. əjdər. əxtər < yaxtər}: ulduz.  

ıştın  ıştan. qəndil. ışıq qab. işqab.  

ıştıntırılmaq  ıştındırılmaq. ışındırılmaq. ışıqlandırılmaq. 

aydınlandırılmaq.  

ışuq  iyuq. açuq. qutuq. qutlu. mübarək.  

ıvır  - ıvır zıvır: qıvır zıvır. ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. 

oğnaq. ovnaq. xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat.  

ıvırçı  qıvırçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. xıdavatçı. 
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xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. çərçi. kərəçi. 

qərəçi. çərəçi.  

ıyınmaq  ığınmaq. yığınmaq.  

ıyır  > er.  

ız  - sız əkinin qısalmış biçimlərindəndi. - iz. - z. - ıs. - is. - s: - 

sız. - yarağız: yaraqsız. - dəniz: dənsiz. saf. ləkəsiz olan. - 

yaras: yararsız.  

ızqallı  ızğallı. ığallı. çiğli. sulu.  

ızqara  ( < issi. qızmar). issidən, qızartma aracı. kabab toru, ağı.  

ibar  ətir. qoxu.  

ibcirəmək  pişmək.  

iberim  ibermə. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. 

eviriş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

iberiş  ibermə. iberim. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. 

eviriş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 
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ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

ibermə  iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. 

eviriş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. 

uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, nəql, həml 

edmə. 

ibermək  < yapırmaq. aparmaq. edivermək. ebirmək. evirmək. 1. 

götürmək. ustələnilmək. öhdələnilmək. 1. ilətmək. 

geçirmək. nəql edmək. - qarşıya keçir.  

ibərmək  göndərmək.  

ibibik quşu  übgük. übüp.  

ibibiq  ( < bax > ibiq). çavuşquşu. hübhüb.  

- ibibiq quşu: bayramcaq. gütgüt quşu. 

ibibiq  ibibik. çavuşquşu. hüdhüd. daraqlı.  
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ibiq  ibiğ. ipik. pipik. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. 

tac. (xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırtdaq. qaqırt. qaqart.  

- qarqa ibiği: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. 

qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. 

qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

- qaqaribik: pipiyi yekə olan.  

ibiq ibik. ubuq. ( < başından səssizin düşməsiylə) < pipik ( < 

papağ). 1. darax. 1. qonquşqanın ( > hunduşqanın) 

burnunun üstündəki artıq şişik ət. kiçik xortum. 1. dimdikli 

su axıtma qabı. ibriq. 1. taraq. darax. 1.(. < > p ) pipik. 

xoruz darağı. tac. - xoruz ibiyi: bir qırmızı güldür. 

ibriq  (ıvrıq).< imlik. ilmik. əmlik. imrik. əmrik. əmzik. su 

süzməyə qab. əmzikli su qabı. - yasarmağ ibriği: yasqar. 

əlsuqar. 1. qumğan. kova. gügüm. susıq. aftafa. 1. 

kündək. kündük. kövündük. küzə. tostoğan. oyqa. avtafa 

( avlaq: meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa (fars)). 

qumqan. 1. topac. 1. tüng. toppan.  

ibriq  çağıl. lüleyinli su qabı.  

- qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı: ibriq. qarsoğudan: 

sürahi.  
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icəqli  icəkli. icikli. incik. tez inciyən. içli. içgin. içlənən. duyqulu. 

duyulu. hissili. həssas.  

icəqliq  icəklik. inciklik. içləniklik. içlilik. içginlik. iciklik. tez 

incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. 

duyululuq. həssaslıq. həssasiyət.  

icəş  1. irtiş. əriş. ırtaş. irtəş. zəhmət. əzab. 1. öcəş. qırcış. 

bəhis.  

icəşən  incidən. ilişən. iləşən. qabır. qapır. taxınan. taxılan.  

icəşiqliq  icəşiklik. - icəşiklik, satşıqlıq, askıntılıq, sarkıntılıq 

edmək: əl atmaq, uzatmaq. 

icəşişmək  didişmək. qırpalaşmaq. çəkişmək. əzişmək. örsələşmək. 

çırpışmaq.  

icəşiv  öcəşiv.  

icəşliq  icəşlik. icəşmə. şuxluq. alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. 

güləki. yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişlik. 

şavxunluq. məzah. ironi.  

icəşmə  icəşlik. 1. şuxluq. alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. 

yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişlik. şavxunluq. 

məzah. ironi. 1. incitmə. ilişmə. iləşmə. taxınma. taxılma. 

keçmə. geçmə. sataşma. dolaşma.  
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icəşmək  1. (ç ) çitəşmək. əngəl, saplantı, quyruq, müzahim olmaq. 

1. < ərgəşmək. peşinə (dalına) düşmək. taxılmaq. (bir nərsəni. 

bir adami) təhrik edmək. 1. ərişmək. əl uzunluq 

edməksataşmaq. şakalanmaq. imalə edmək. - sən nədən 

mənə sataşırsan. 1. eydişmək. yarçulaşmaq. uğraşmaq. 

savaş edmək. azğaşmaq. 1. yürümək. çıxışmaq. - ona 

yürümə.  

icəşmək  1.qıcıqlamaq. qıcıq vermək. qaşındırmaq. 

1.taxlaşmmaq. taxılmaq. ilişmək. yilişmək. ilinmək. 

yilinmək. ərişmək. qança, çanqa, çalqa, panca, pəncə 

atmaq. sataşmaq.  

- sözlə icəşmək, toxunmaq: qaqırmaq.  

- birinə icəşmək: birinə ip taxmaq. birinin pisliyi üçün 

çalışmaq.  

icəşqən  icəşgən. dəğişgən. alaylı. dolaylı. gülməli. gülgün. 

gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. 

oynaşan. mıtçıl. yosma. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  

icəştirmək  icəşdirmək. incitdirmək. dəğdirmək.  

iciq icik. vərəm.  
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iciqli  icikli. icəkli. incik. tez inciyən. içli. içgin. içlənən. duyqulu. 

duyulu. hissili. həssas.  

icrəşmək  icəşmək (c < > t ) itrəşmək. ütrüşmək.  

iç  (<> iş). 1. (daş. (# dış. qabıq. nərsənin dışı). 1. içlim. içtim. 

içit. möhtəva. 1. ara. aya. - əl ayası: avuc ortası. avuc içi. 

qol ayaz. 1. qarın. baş. qafa. könül. ağıl. ürək. - bildiyin 

qarnında qalsın. 1.ciyər. məğz. öz.alğılam. anğılam. 

anlam. salt. salıt. orta. qarın. boşluq. yürrək. yürək. ürək. 

qəlb. orta. ara. göyül. könül. məzac. qarın. ara. bətn(ərəbi)) 

< batın. demə. anğılam. içərik. içirlik. gəbə. yük. qapsam. 

içərim. içində olan. toplan. möhtəva. məfhum. məzmun. 

1.içlə ilgili. içrik. içlik. içgin. daxili. - iç savaş: daxili savaş. 

1.ürək. göyül. könül. gönül. ruh. 1.durum. dirim. keyfiyyət. 

1. girin. - görünürdə süt gölü, girinirdə qan gölu. - 

ürəkdən, içindən gəlmək könlüdən qopmaq. 1.yatın. bətn. 

batin. 1.içim. saklım. 1. körpə. - iç dənə: körpə dənə.1. ah. 

- iç çəkmək: ah çəkmək: için çəkmək. iç keçirmək: 

dalqınarmaq. üzüntüylə dərindən solumaq. 1. öz. başqaq. 

kimsənin tək başına, yekə başına asılı olan yaşam, 

nərsə. özündə qapalı, qıraqda ayrı bölüm. - iç oda: xisusi 
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otaq. - iç yazılar: şəxsi yazılar, notlar. - iç yaşam: öz yaşam: 

iç keçim: xisusi yaşam. - iç dəniz: qapalı dəniz. 1. ana. göz. 

öz. təməl. kök. göbək. başlaq. çıxıtuq. qaynağ. qayna. 

dayanaq. paya. saltuq. salqut. mənşə. əsas. əsl. mərkəz. 

kökün. kökən. mənbə‟. 1. bəylik. baylıq. kan. mə'dən. 1. 

anlam. alğılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. 

gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. 

baş. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni. 

mə'na. 1. alt. at. - atdon. içdon. içgeyim. atgeyim. 1. daxili. 

1. hiss. duyqu. duyu. 1. içik. içil. içək. keyfiyyət. (dış: 

dışaq. dışqa. dişək: kəmmiyyət. ). 1. ev. - içoğlanı: evoğlanı. 

qaraoğlan: 1. nökər. 1. içuşağı. evuşağı. qolçıq. qaraqulluqçu. 

padov. - içxanımı: evxanımı. 1.məzac.  

- avuc içi: ( - bir avuc içi, (qədər) yeri var).  

- badam kimi yemişlərin ləpələri, içi: ləpə. qoz. dənə. qanız. 

qanzı. qınzı. qınız.  

- baş içi: başaç. qafaç (< qafa içi) beyin. məğz.  

- içi boşluq: kavırlıq. kovatlıq. (< kov. kav). başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. 
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bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. 

qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. 

axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

- qafa içi: > qafaç. başaç (< baş içi). beyin. məğz.  

- içi boş: kavır. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

qavrayışsız. qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. anlayışsız. 

qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

abdal.  

- hər nəyin içi boşalmışı: kavıl.  

- iç savaş: iç çatış. daxili savaş. qardaş savaş. qardaş savaşı.  

- içinə alma: sığdırma. sığdırış. sığdırım. sığdırıt. qaplama. 

qaplayış. qaplayım. qaplayıt. möhtəvi, ehtiva edmə. 

- sıxıntı verən yuxu, iç durum: qıncılaz. qancılaz. qarabasan. 

qarabaslı. kabus. 

- duruşlu, içi boş kimsə: iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız 

kimsə. qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu 

qanlı, çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), 

içdən yenik (çürük). 

- içi boş, böyük qabaq çeşiti: su qabağı.  

- iç dəri: iç pərdə: zar. qapram. 
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- içi kovuq, boş quru odun: kavran. qabran. 

- içdən gələn: öz özündən olan. tinət. fitrət. təbiət. içgüdü. 

içduyu. insiyaq. 

- iç huzuru, hizuru: kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< 

köv: kav: boş). yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. 

açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

- iç mərkəz: dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. 

içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. 

qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. 

kökün. kökən. mənbə‟. əsl mərkəz. siql mərkəzi. 

- içə, içdən geyilən köynək: içlik. işlik. tərlik. 

- içi bilinməmək: qazanı qapalı qaynamaq.  

- içi qolay, unutur gedər, içi çətin, boğulur gedər.  

- kişinin içi açıldı: anlaşıldı kişinin donu.  

- içi pozulmaq: qıvı keçmək. içi keçmək. 

- içi boş, üzü qabaq: üzsüz astarsız. nə içi içdir, nə dışı 

dışdır. içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq.  

- içi, könlü açılma: açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. 
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yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq 

( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. 

inbisat.  

- içim içdən: için içdən: səmimi qəlbdən. 

- nə içi içdir, nə dışı dışdır: üzsüz astarsız. içi boş, üzü 

qabaq. içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq.  

- yanlısın gördüm, için oxudum: tərəfdarlarına, mürüdlərinə 

baxdım, içində nə olduğun düşündüm. 

- iç ağalarının böyüyü: qapının (dərbarın) iç düzənin 

sağlamaqda yükümlü görəvli. qapı ağası.  

- içində bulunulmaq: keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. 

sürünülmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. 

dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. üzlənilmək. yapınılmaq. 

mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox olay izlənilmiş. - bu qıssa 

sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi izlənilmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

- iç sürücü ot: qaracaot.  

- içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə: 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. 
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qaramuq.  

- malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, 

kovalmaq, oyulmaq: çürümək. qarıncalanmaq.  

- nərsənin içi boş, şişik bölümü: qarın.  

- taxıl dənələrinin içi qara tozla dolduran ağrıq, kəsəl: 

qaralıq.  

- iç çatılı: iççatlı. içatlı. gəmikli. sümüklü. iskiletli.  

- iç sürmə: sürmə: sürgü. sürgün. ötkürük. ötkürüş. ötrük. 

axış. isal.  

- düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 

kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə.  

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr.  

- içinə dalmaq: dalqınmaq. içkənmək. işgənmək. 

içgininmək. işgininmək. 1. oyuqlanmaq. oyqulanmaq. 

düşnüşünmək. 1. nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, 

qurtdalamaq, incələmək.  

- işin içində iş var: (bir işin) iç üzü başqa olma.  

- işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq: 1.işi, sorunu çözəbilmək. bir 

sorunu anlamaq, üstələmək, öhdəsindən gəlmək. - o belə 

işlərin içindən çıxar. 1. bir sorunu çözənməyib, kəsdirib 
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atmaq. - işi yaş görüb içindən sıyrıldı. 1. bir işdən, konudan 

uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən 

çıxdı. 

- iç tapışqa, pəncərə: içlik.  

- içinə almaq: hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqınlaşmaq. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. 

acıqlanmaq. toxlunmaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək.  

- nərsənin ilkin olan, iç sarısı, örtüsü, iç qabığı: incəzar. 

incəsar. (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək).  

- iç üzüntüsü, sıxıntısı olan: içidar. darıç (dar iç). maydaç. 

kütüç (küt iç). içiküt. güdəç (güdə iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç).  

- içinə almaq. havi, mütəzəmmin olmaq: təzminləmək. 

içərənmək. içərmək. içləmək. içləmmək. qaplamaq. 

qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq.  

- iç düzük: iş düzük: kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. 

quruqlüq. quruşluq. quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. 

toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

- iç içindən: içdəniklə. içdən. inaqla. candan. dosluqca. 

dosca. könüldən. göyüldən. ürəkdən. səmimiyyətlə. 
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səmimiliklə.  

- iç dışlılıq: içdənlik. iç içəlik. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

- iç içək. içdənik. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. səmimi.  

- iç içəlik: içdənlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

- içdən içə: gizdən gizə. gizlidən gizliyə.  

- içə bağlı: iççil. içsəl. içək. gizli.  

- iç dənə: körpə dənə.  

- iç dil: içdə, başda düşünüb dönüşürkən, duyulub sezilirkən 

işlənən dil. düşünmə, sanğama, iççil, mə'nəvi dil.  

qonuşulmayan - iç açmaq: könül açmaq. için dincəltmək.  

- iç çevrik: kişinin düşüncə, yaşam dönrəsi, dünyası.  

- iç açan: könül açan. dincəldən. 

- iç bağlamaq: göbəklənmək. 

- iç çəkmək: için çəkmək: iç keçirmək: dərindən üzüntülü 

solumaq. göğüs keçirmək. 

- iç içək quzu sarması: ilişgiləri çox içdən, candan, iç içək, 

içdənik, səmimi. 

- iç darlığı: sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. 
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qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. 

duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. 

iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. 

quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. 

- kimsənin için, sirrin anlamaq üçün dolaylı, çeşitli sorular 

sormaq: çalı daşlamaq.  

- iç düzük: iş düzük: dəsturuləməl. nizamnamə. 

- iç xəsdəlikləri: iç kəsəllər: içrik kəsəllər. 

- içdən evlənmə: bir toplum arasında evlənmə. dışar el ilə 

evlənməmə. indoqami.  

- iç edmək: 1. mənimsəmək. yiyələnmək. 1. açmaq. 

içaçlamaq. təhlil edmək.  

- iç alarğa: bilgisayarda ana hafizə.  

- iç içə: 1.qat qat üstünə: laybalay. 1.sıx. arasız. yapyaxın. 

1.çox yaxın. ətlə dırnağ. 1. birbirinin içində bulunan, birbirinə 

keçilən.  

- iç qala: yüksək qala. ərək. ərk. baraq. 

- iç quşu otu: quş sütü: can otu: qıt tapılan nərsə.  

- iç oda: xisusi otaq.  

- iç sıxmaq: usandırmaq. qısdırmaq.  
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- iç sıxmaq: üzmək. 

- iç şalvar: alt şalvar: tuman. don.  

- iç ürəkdən, könüldən: böyük bir arzu ilə.  

- iç ürəkdən: könüldən. böyük bir arzu ilə. 

- iç üz: iççil. içək. batin. 

- içinə dəğmək: çox sevinmək. 

- içinə od: cəhnnəmin goruna. 

- içdən içə yanmaq: dağlanmaq. yanmaq. yaxınmaq. 

küynəlinmək. göynəlinmək. küynəmək. küynümək. göynəmək. 

göynümək.  

- içdən olan: içdən gəlmə: çox sevimli birisi.iç içək. içdənik. 

səmimi.  

- içdən yox: könüldən olmayan. ürəkdən olmayan. dışdan. 

dildə. dil ucundan. dildə olan.  

- içə dışa qıymaq: könülə üzə qıymaq: kişilik edmək. 

- içə doğma. içə düşmə. önsezi. hissi qəbləz viqu'.  

- içi içinə sığmamaq: çox coşunmaq, həyəcanlanmaq. 

- içi cız edmək: ani bir üzüntü duymaq.  

- içi bulanmaq: 1.içi dışına çıxmaq. içi qabarmaq. qarnı, ürəyi 

bulanmaq. 1. işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanqaçmaq. 
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qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. şəgglənmək. 

- içi almamaq: qursağı, qarnı götürəmmək.  

- içi açılmaq: iç sıxıntısı keçmək. boşalmaq.  

- iç alver: içgin alver: daxili alver. 

- iç savaş: daxili savaş. 

- içə yaxın: sevimli. içgin. soxulqan. səmpatik.  

- içəri, özünə sızdırmaq, geçirmək: almaq.  

- suvaq suyu alır.  

- gönlər su alıblar. 

- içi acımaq: könülü yanmaq.  

- içi ağzına gəlmək: çox qorxmaq.  

- içi boğazına gəlmək: ölümə yaxlaşmaq.  

- içi boş: 1.havalı. alaqarış. alqarış (> alayiş). yalançı süs. 

göstəriş. 1. kof. kov. kav. kavuq. kovuk. kavaq. oyuq. kəvrə. 

kavaq. kovaq. çanğ. çalğ.  

- içi çəkmək: içi, canı istəmək. 

- içi dar: darıxan. tələsən. acil.  

- içi dəriyə sığmamaq: dözümsüzlük edmək. 

- içi dolu: könlü tox.içgin. ərgin. müstəğni.  

- içi gedmək: 1.qayğılanmaq. 1. çox istəmək, arzulamaq.  
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- içi geniş: qursaqlı. tasasız. qayğısız. 

- içi keçmək: 1. çox yorulmaq. 1. ölmək. 1. çox yıpranmaq. 1. 

qocalmaq. 1. işdən düşmək.  

- içi qara: könlü qara.  

- içi tez: ivəcən. tez canlı. tələsən. əcul. 

- içi üzdə olan: arın. dışarılı. daşralı. dışqır. türkəsaya. saf.  

- içi yanmaq: 1. içi acımaq. 1. çox sıxıntıya düşmək.  

- içim qan ağlır: çox üzülürəm.  

- için çəkmək. iç çəkmək: iç keçirmək: ah çəkmək. göğüs 

keçirmək. üzüntülü, dərin solumaq.  

- için dəlmək: çox iti toxunmaq.  

- için göynədib yaxmaq acındırmaq. qaşlamaq. qaşlatmaq. 

xaşlamaq. xaşlatmaq.  

- için oxumaq: iyi tanımaq.  

- için sökmək: pərişan edmək.  

- içinə qurd düşmək: qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

yansıtmaq. yançıtmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. işgillənmək. 

- içinə qapanıq: özündə olan. özünə, içinə dalqın. duyquların 

dışa vurmayan. 

- içinə edmək: içinə sıçmaq. korlamaq.  
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- içinə doğmaq: nərsənin olacağın öncədən duymaq. 

- içinə dərd olmaq: bir nərsəni özünə dərd edmək. 

- içindən keçirmək: düşünmək. 

- içi yağ bağlamaq: içi gülmək. çox sevinmək. 

- içi qararmaq: ümidsizliyə qapılmaq.  

- içi sıxılmaq: boşluqdan, bir olaydan ötrü, iç acısı duymaq. 

- içi parçalanmaq: çox üzülmək. içi qan ağlamaq. 

- içi qazınmaq, oyulmaq: içi əzilmək: ürəyi gedmək. aşırı 

aclıq duymaq. çox acığmaq.  

- qarnı, ürəyi bulanmaq: içi bulanmaq: içi dışına çıxmaq. içi 

qabarmaq. 

- içinə sinməmək: qarnı almamaq. 

- içi qabarmaq: içi bulanmaq: içi dışına çıxmaq. qarnı, ürəyi 

bulanmaq. 

- için yaxmaq: acıtmaq. incitmək.  

- için yaxmaq: ciyər dağlamaq.  

- için yansın: ciyərin yansın.  

- için yansın: ciyərin yansın.  

- içində olan: içərik. içirlik. içlik. anğılam. alğılam. anlam. salt. 

salıt. gəbə. yük. qapsam. içərim. toplan. möhtəva. məfhum. 
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məzmun.  

- içindən, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək. 

- içinə almaq, yazmaq, qapmaq: yazbarlamaq. 

yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. könlünə almaq, 

yazmaq, qapmaq. könükləmək. öğəsinmək. mənimsəmək. 

öğrənmək. könükləmək. bəlləkləmək. bəlləmək. billəmək. 

bilgisinmək. qapurmaq. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. 

siyirmək. siyrəmək. könükləmək. alğılamaq. yiyələnmək. 

iyələnmək. hifz edmək. 

- içinə almaq: örtmək. qaplamaq. quşatmaq.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- iç birliyi: çox sıxı işbirliyi.  

- iç acıdan: iç göynədən: göyül göynədən.  

- içinə atmaq: 1.bıraxıb qoymaq. düşürmək. 1. acısın dışa 

vurmamaq.  

- içinə düşürmək: birinin könlünə atmaq: bıraxıb qoymaq.  

- içinə işləmək: sataşmaq. toxunmaq. hisləndirmək. içinə 

işləmək. içləndirmək. çox toxunmaq.  

- içinə keçmək: dözümü tükənmək.  

- içinə toxunmaq, keçmək, işləmək: ciyərə işləmək.  

- içinə, yadına düşmək: əsmək. birdən anmaq, xatırlamaq, 
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içindən süzmək, keçmək.  

- içinə, yadına düşmək: içindən süzmək, keçmək: əsmək. 

birdən anmaq, xatırlamaq.  

- içlər acısı: çox üzüntülü acı.  

- içinin yağı ərimək: çox dalaş, üzüntüyə qapılmaq.  

- içini qurd yemək: çox tasalanmaq.  

- içini tökmək: içini boşaltmaq: acısın bulasın, dərdin 

bəlasın anlatmaq. 

- içini dağlamaq: çox toxunmaq, üzmək. 

- içinə sinməmək: dadına varamamaq. 

- içinə almaq: havi edmək. möhtəviləmək. 

- içinə tıp edmək: birdən anmaq, xatırlamaq. 

- içyağı: donyağı.  

- kişi içi gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş gəlir, içi çirkinsə, 

üzü huri, genə turş gəlir.  

- könlü içinə sığmamaq: içi dəriyə sığmamaq: qabına 

sığmama. dözümsüzlük edmək. - könlünə bax, için al!. 

- könül birliyi, iç birliyi: çox sıxı işbirliyi.  

- könlünə, içinə, özünə sızdırmaq, geçirmək: almaq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 
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istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- qarındakın bilməm ki. 

- qarqanın üzü qara, içi ala (pozuq). 

- özə, içə bağlı olan, özdə, içdə qalan bölüm: içdərik. içdəri. 

içdən. içgin. özdərik. özdəri. iççil. içək. 1.gizli. 1.batini. bətndə 

olan. 1. fitri. - özün, için yemək: dododağın çeğnəmək.  

- uzun, içi boş nərsə: düdük. qamış.  

- görünürdə süt gölü, girinirdə qan gölu. - ürəkdən, 

içindən gəlmək könlüdən qopmaq. 1.yatın. bətn. batin. 1.içim. 

saklım.  

- axarı yatağına, içi üzünə, üzü içinə durmaz: qərarsız. 

dəğişgən. qayğan. günü gününə uymaz.  

- iç içək quzu sarması: könül könülə. ilişgiləri çox içdən, 

candan, iç içək, içdənik, səmimi.  

- arası keçmiş armıd, yemiş. 

- arasına bax, için al. 

- əl içində: avucda. ovucda.  

- gün arası baş vurram. 

- içi kölgəli: könül darlığı. iç, can sıxıntısı.  

- heçkimin içindəki, gərəkdiyi kimi bəlirməz: hərkimin 

qazanı qapalı qaynar. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- iç acısı: ciyər acısı: ölümdən dolayı doğan üzüntü.  

- iç içə keçmə: entiməc. kənətlənmə kənətləniş. kənətlənti. 

kilitlənmə. kilitləniş. kilitlənti.  

- iç orqanların sıvı, su salması: dumağı. engin. ingin. zükam. 

nəzlə. - göğüs dumağı. - bağırsaq dumağı. - burun dumağı.  

- içi cumma: içtöküş. bayılma. özündən gedmə. 

- içi dolu: içgin. könlü tox.ərgin. müstəğni. 

- içi təzək, üzü bəzək.  

- üzü bəzək, içi təzək.  

- için için olmaq: 1. çox duyqulanmaq, düşünmək. 1. çox 

üzülmək.  

- için çəkmək: iç çəkmək: iç keçirmək: ah çəkmək: 

dalqınarmaq. üzüntüylə dərindən solumaq.  

- için içdən: içim içdən: səmimi qəlbdən.  

- için anlatmaq: könlünü açmaq. 

- iyicəsinə yeyib için, suçum varsa, ondan keçin.  

- içində bulunmaq: yapınılmaq. ərişmək. mə'ruz qalmaq. 

üzlənmək. görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. 

dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. 

sürmək. - bu ova çox olay görmüş. - bu qıssa sürədə nələr 
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görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq 

görmək.  

- içinə alma: içərmə. içləmə. içərmə. qaplama. qapsama. 

qapsırma. qarantı. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə.  

- içinə almaq: içinə atmaq: qanına atmaq: qanına almaq: 

canına almaq: canına atmaq: özünə almaq.  

- içinə almaq: özləmə. özümləmə. mənimsəmə. (# 

yadımlama: içindən atma, unutma). 

- içinə çəkə çəkə: qana qana. qanıncaya, doyuncaya dək. 

qanasıya. doyasıya. doya doya. - yer qana qana sulandı. - 

hammı qana qana yeyib içdi. 

- içinə para atmaq üçün, bir dəlikli, yuvrlaq qab: qumpara. 

dəxil. qalla. 

- ürəyinə, içinə qoyulmaq: könlünə doğmaq. 

- içinə çəkmək, sormaq: qarıncamaq. - ocağın tünlüyü 

tüstünü qarıncamır.  

- içinə yaşatdırmaq: içinə sığdırmaq, yerlətmək.  

- kaçına baxma, içinə bax: sanına baxma, qanına bax.  

- nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi kovuq, kovuf, oyuq 

nərsə: qap. qab.  
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- içini artıq dışarı vurmayan kimsə: qapalı qutu. sır saxlayıb, 

netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan.  

iç  1. içərisi. 1. içi dolqun. sütlü. içli. 1. ruh ( < uruq). qonuq. 

can. tın. 1. öz. içərdə qalan qısım. iç qısım. görünməyən 

yan. bir nəsnənin öz yapısı. - içara: gizli: üç kişi, içara 

kələklər (kələçilər) etdilər. - içdon: don. tuman. - iç çəkmək. 

gücsünmək: ah çəkmək. 1. mə'də. - iç ağrısı: qarın iç burmaq. 

- iç keçirmək: içi gedmək. içi yerimək. içi sürmək. ayağı 

boşalmaq. isala düşmək. iç ötüş: isal. 1. sığ. oluq. 1. hər 

nəyin incəsi, yufası. içdən olan. öz. məğz. yaxın. tanış. 

əqrəba. məhrəm. xodi. sırtıq. mahiyyət. - öz kişi. - iç ət: 

incə sırıx, sərik ət. - iç söz: sır. yürəkdəki gizli nərsə. - iç 

quşağı. uçqur: içqur. - iç ət: ciğərə bitişiq olan incə ət. - iç 

donu qiymək: içdonlamaq. - içə sinən. nuş həzmolunan. 

sinği. - iç ağrısı: talaqu. - iç yağı: piy. yaqrı. yağrı. yağır. - iç 

alat: quruqsaq. qurqursaq. - təqmə kişi öz olmaz\\ yadla 

yağuq düz olmaz. 1. özək. içək. nərsənin içi, içəyi. göbək. 

orta. qarın. mərkəz. vəsət. sın. tüb. tib. kök. qə'r. əsfəl. 

sanğıraq. beyin. mayın. məğz. 1. daxil. - sandığın içi. 1. 

vicdan. - içsiz kimsə: vicdansız. - içim almır: içimə sığmır: 
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vicdanım çəkmir, qəbul etmir. - içli: vicdanlı. 1. hərəm 

bölüyü. - iç ağası. 1. hər nəyin ortası. qarnı. - içi bayıldı: 

aclığdan ürəyi gedmək. - içim almır: yeyəmmirəm. 1. ürək. - 

içim gedir ürəyim gedir: bayılırım. 1. çevrə. ara. orta. mihit. - 

iki ildən artıq yabançılar içində yaşadım. 1. içərdə olan. - 

içdonu: şalvarın altından geyilən tuman. - iç qala: qalanın 

içində olan qala. - iç qapı. 1. kənd. hizur. qat. öz.  

- içi sıxıntılı: kədərli. puşaq. buşaq. buşqan. qussəli. tutuq. - 

iç ağırlığı: xəstəlik. iğ. qəm. kəmkə. kefsizlik. toxa. mun. 1. 

öz. məğz. 1. giz. sirr. - bu işdə iç yox. - içsiz iş, söz, duruş, 

baxış, anlam. - bir gizni, sirri, içi açımaq: sökmək. 

qoxulatmaq. iylətmək. ifşa edmək. - yarın onun işlərin 

qoxulatacağam. 1. təkin. - iç ağas: vəzirlərin baş işçisi. - hər 

nəyin içi. - bağrı açıq: dağqın. içi saçıq. pərişan hal. - bağrı 

yanığ: bağrı qara: kədərli. - bağrı dəlik: içi ouq, yanığ. - iç 

oğlanı: yetişməmiş, qadınlarla oturub duran uşaq. hərəm 

oğlanı. - içi duru kişi: bön kişi. öküz. köylü. kəndli. - için 

çəkmək: öfqərmək. içdən soluq almaq. dərin solumaq. - içinə 

almaq: avuclamaq. qucaqlamaq. - yelkən yeli avucladı. - içəri 

atmaq: aşırtmaq. aşırmaq. oğurlamaq. yemək.  
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- # açıq. dış. yad. - için qarşıtı. dış. yad. - açıqdan adam 

alınmır.  

- iç üz: həqiqi illət: işin içüzün bilmirəm. - iç köynəyi: altdan 

geyilən köynək. at köynəyi. tər köynəyi.  

- iç oda ilə səlamlıq arasında olan otraq, oda: aralıq. ara.  

- içə hopan: cana sinən. cana sinər. sınğcə. sinğcə.  

- iç qur > uçqur: iç bağı. tuman bağı ki beldə bağlanır.  

- içdən incimək: sınğsı. sinğsi. sinsi. sinğci. incik. əzab.  

- iç yağı, quyruq əridildikdən sonra qazanda qalan 

qızarmış tikə: qığırdaq - qığırdaq böyrəyi.  

- içəri yıxılmaq: köçmək.  

- içərik: içdən içə olan: qoytu. quytu. gizli, örtülü, qaranlıqca 

yer.  

- qoytu yer. qoytu bir otaq.  

- içi boş: qoğuq. kovuq. oyuq. gədik. küf. kof. - qoğuq diş. - 

qoğuq ağac. - diş qoğyğu: çürük dişin kof yeri.  

- dərə içi: avuc kimi toplu yer. toqqa. tuqa. tuqa.  

- iç durmaq: dözmək. - içim durmur: dözəmmirəm.  

- iç sıxıntısı: can sıxıntısı.  

- içi dolu: bütün. som. kamil. - som kişi. - som gümüş. - som 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

4940 

altın.  

- iç yağı ki maşınlara sürülür: don yağı. xəx yağı.  

- içə doğmaq: ürəyə doğmaq: içinə qonmaq. sınuğ (nısuğ) 

edmək.  

- içərin qarşıtı: dışar. tişər. tışıq. - dişər dəniz: bəhri mihit.  

- içi doldurulmuş nərsə: tolma. dolma. - dolma quzu. - dolma 

badımcan.  

- içli dışlı: içik tışıq. içi eşiyi birlikdə. daxilən xaricən. məhrəm. 

təklifsiz.  

- iç aldırmaq: cocuq düşürmək.  

- iç tutmayan: yuvurtmaqan.  

- iç yağı: çır. cır.  

- iç baş: işkəmbə. içgənə.  

- iç yağ: iç yağı.  

- iç gönçək: içdon.  

- iç ötmək: isal olmaq.  

- içi artına qatmaq, dartmaq: çox zayıflamaq.  

- içi dar: ürkədar. kötü niyyətli. fesat.  

- iç çəkmək: qücsünmək. ah çəkmək.  

- içi boş: qırın. qab. oyuq.  

- içi sıxılmaq: acaymaq. cəsarəti qırılmaq. bezmək. - için 
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çəkmək: yürəksinmək. hıçqırmaq. hıncqırmaq.  

- içinə çəkmək: yamlamaq. utmaq.  

- içini bəlli edməyən: uyluqmuş. içinə qapanıq.  

- iç çəkmək: öqtünmək. iç geçirmək.  

- iç geçirmək: öqtünmək. iç çəkmək.  

- gəmik içi: yolun. ilik.  

- içəryə soxmaq: geyvümək. geydirmək. daxil edmək.  

- içi yanmaq: tasamaq. armaq. içində qalanmamaq. daşmaq. 

qayğılanmaq. ürəyi yanmaq. əsirgənmək.  

- içinə salmaq: taslanmaq. darsıqmaq. qussələnmək. 

təəssüflənmək.  

içaç  içtin. açqıç. açma. özüz. içüz. içöz. təcziyə.  

içaç  izah. içüz. açıqlama. içindər. içüst. təfsilat.  

içaçınmaq  açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. boşaçınmaq. 

bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. yüngüllənmək. 

yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. 

yasarınmaq ( < yaz: açıq). kövünmək. göyünmək. 

gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: kav: boş). içi, könlü 

açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  
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içaçlama  içtinləmə. açqıç. açma. açıqlama. özüzləmə. aydınlama. 

izah. şərh. tozih. 

içaçlamaq  içtinləmək. özüzləmək. 1. iç edmək. açmaq. təhlil 

edmək. izah edmək. 1.təfsir edmək. 1.təşrih edmək. 

1.gəlişdirmək. açmaq. becərtləmək. becərtmək. 

1.açmaq.anlatmaq. düşündürmək. 1.enləmək. açmaq. 

təfsir edmək. təşrih edmək. 

içaçlar  içtinlərə. özüzlər. açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. 

aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.  

içaçlıq  boşaçlıq. açınma. açınlıq. açığlıq. içi, könlü açılma. 

yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

içaçsayım  içaçsayış. içaçsayıt. sorqusayıt. sorqusayış. sorqusayım. 

gensoru. istizah.  

içaçsayış  içaçsayım. içaçsayıt. sorqusayıt. sorqusayış. 

sorqusayım. gensoru. istizah.  

içaçsayıt  içaçsayış. içaçsayım. sorqusayıt. sorqusayış. 

sorqusayım. gensoru. istizah.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

içaçsız  bürümə. təfsilatsız. təfərrüatsız. topdan yapış.  

içalat  içgək > işkəmə. işkəmbə.  

içaltıru içaldıru. 1. içketiv. kurtaj. 1. saldırma. salma (uşaq). 

dışlamaq. daşlau. düşürmə. içketiv. kurtaj.  

içaqış  içaxış. iqtisad. mali. ekonomi. - içaxış durumu: iqtisadi 

vəziyyəti. - içaxışdan toxunmalı yönü yoxdu: mali 

cəhətdən çətinliyi yoxdu. - içaxış düz gedir: mali durum 

axarlıdır, yaxcıdır. - ilkin, içaxış soruları qaldırılmalıdır. - 

içaxışına görə istəyin olsun, istəyivə görə içaxışın. 

puluva görə istəyin olsun, istəyivə görə pul qazanmağı 

sağla.  

içat  < iççat: işçat. iç çatı: iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. 

nərsəni oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir 

qız. 1. nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

- iççat kimi: bir dəri bir sümük. çox arıq.  

- iççatı çıxmaq: içata dönmək: bir dəri bir sümük olmaq. çox 

arığlamaq. 

içatlı  iççatlı. iç çatılı. gəmikli. sümüklü. iskiletli.  
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içboş  içsürük. sürügən. ishal. isal.  

içbüqəy  içbükəy. - içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə: qars. 

kavs kovs. 

içbüqəy  içbükəy. içəbük. muqəə'r. (# dışbükəy. dışabük. 

mühəddəb. konveks).  

içbüqəy içbükəy. qoyun. qıvrıq. yuvarlaq.  

iççalışım  içdəğişim. içdə oluşan çevrilmələr. daxili istihalə.  

iççat  iç çatı. içat. işçat. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. 

çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

- iççat kimi: bir dəri bir sümük. çox arıq.  

- iççatı çıxmaq: içata dönmək: bir dəri bir sümük olmaq. çox 

arığlamaq. 

iççatlı  iç çatılı. içatlı. gəmikli. sümüklü. iskiletli.  

iççil  içlək. içsəl. içə bağlı. içək. gizli. batini. mə'nəvi. - 

düşünmə, sanğama, iççil, mə'nəvi dil: içdə, başda düşünüb 

dönüşürkən, duyulub sezilirkən işlənən dil. iç dil.  

içə  > işə (fars). 1. gizli. 1. casus. 1. bəyim. bəygə.  

- qurbət var kişi yerləşir, qurbət var içə yerləşir. 
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- bu gün içə içə suya qandım (doydum).  

- gözdə olan bəzəkdir, içə keçdin təzəkdir.  

içə  özə. özkə. - əzgi savıq əzləsən, özgə sınar.  

içəbüq  içəbük. içbükəy. muqəə'r. (# dışbükəy. dışabük. 

mühəddəb. konveks).  

içəcəq  içəcək. içəlik. içmə. içməli. içilik. içik. içil. içgi. nuşluq. 

nuşabə. nuşidəni.  

içəcəq içəcək. ayran. suvsab.  

içəç  içis. içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. 

ötəç. saluc. alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. girəç. ilham.  

içəl  için. qaynal. kef. neşə. ləzzət.  

içələq  içələk.> eşələk. eşək. içik. alma, heyva kimi yemişlərin, 

yeyilməyən tuxumlu, bərk iç bölümü.  

içəlim  işənim. ciyərim. sinənim. sınanım. imanım <> inamım. 

güvənim. canım. dosdum. qardaşım.  

içəliq  içəlik. içgə. öğəlik. öğək. öğkə. öğgə. 1. kültür. fərhəng. 

1. mə'nəviyyat.  

içəliq  içəlik. içilik. 1. içəcək. içmə. içməli. nuşabə. nuşidəni. 1. 

çayxana. qəhvəxana. qə'fəxana.  
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- iç içəlik: içdənlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

içəlmək  içinmək. qaynamaq. keflənmək. neşələmək. 

ləzzətdənmək.  

içəmək  sınğırmaq. sınrmaq. utmaq.  

içən  1. burçu. piyan. içgiyə vurğun. 1. için. içli. duyqusal. 1. 

aşıran. aşam yiyən. 1. mə'cun. neçə nəyin qarışığı. 

qavrılmış buğda ilə dadlını qatıb, yeyilən bir yemək.  

içənmə  içinmə. dalış. dalma. keçinmə. keçiş. keçmə. batma. 

batış. çöküm. çöküş. sapış. sapım. gömüş. girişmə.  

içənmək  işənmək. inanmaq. güvənmək. - içənmə: işənmə. 

içənməzlik  içinməzlik. işənməzlik. işəmsizlik. işənsizlik. inaşsızlıq. 

inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. 

güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. 

yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

içənqən içəngən. işəngən. inanan. güvənən.  
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içəq  içək. 1.iç üz. batin. 1. iççil. içdərik. içdəri. içdən. içgin. 

özdərik. özdəri. özə, içə bağlı olan, özdə, içdə qalan 

bölüm. 1.gizli. 1.batini. bətndə olan. 1. içik. içil. iç. 

keyfiyyət. (dış: dışaq. dışqa. dişək: kəmmiyyət. ). 1. fitri.  

- iç içək quzu sarması: könül könülə. ilişgiləri çox içdən, 

candan, iç içək, içdənik, səmimi.  

- iç içək quzu sarması: ilişgiləri çox içdən, candan, iç içək, 

içdənik, səmimi.  

- içək yecək: içəcək yeyəcək.  

- iç içək. içdənik. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. səmimi.  

içəq içək. 1. içəqu. möhtəva. 1. bağırsaq. 1. özək. nərsənin içi, 

içəyi.  

içəqapanıq  içəqapanıq. içədönüş. içədönük. 1. içli. qöbəkli. gizikli. 1. 

qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. 

çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. keçimsiz. 

keçiniksiz. kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. 

qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. 

münzəvi.  
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içəqapanış  içəqapanıq. içədönük. içədönüş. 1. içli. qöbəkli. gizikli. 1. 

qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. 

çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. keçimsiz. 

keçiniksiz. kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. 

qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. 

münzəvi.  

içəqapanışlıq  içəqapanıqlıq. içədönüklük. içədönüşlük. giziklik. 

alışmazlıq. bağdaşmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. dirliksizlik. 

dirlişiksiz. giziklik. imtizacsızlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qırıqlıq. 

qıranlanıq. qırıltı. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. 

yalzınlıq. inzivalıq. münzəvilik.  

içəqə  içəgə. - kor içəgə: kor bağırsaq. apandis. - yoğun içəgə: 

qulun. 

içəqən  içəgən. 1. ilgiş. ilginc. ilgicən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. maraqlı. intiresan. əntiresan. 1. içgən. içəgər. 

içgər. alkolik. kıloşar.  

içəqər  içəgər.içəgən. içgən. içgər. alkolik. kıloşar.  

içəqi  bağırsaq.  

- qara içəqi: incə bağırsaq.  
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- yavlu içəqi: qalın bağırsaq.  

- qara içəqi: incə bağırsaq.  

- soğur içəqi: kor bağırsaq.  

içəqir  göbək. içəgə.  

içəqli  içəkli. içikli. içgil. içgin. keyfiyyətli. (# dışqın: dışqıl: 

kəmmiyyətli).  

içəqliq  içəklik.livan. bardaq. istəkan. abxor.  

içəqu  1. içək. möhtəva. 1. içiriq. içalat.  

içəqü içəğü. içalat.  

içər  - söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu 

güllü biçər.  

içər  içəridə. qapalı. mahfuz.  

içərənmək  1. içlənmək. 1. içərmək. içinə almaq. içləmək. içləmmək. 

qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. havi, 

mütəzəmmin olmaq. təzminləmək.  

içəri  - dondan içəri: ötgək. mə'nəvi.  

- içəri gəlmək: girmək.  

- içəri ötürmək: hopurmaq. höpürmək. hapırmaq. aşırmaq. 

gurultulu iştahla yemək. 

içəri  < iç+ geru.  
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içəriliq  içərilik. - içərilik, daldalıq, qıraqlıqda duran, qalmış yer, 

sığıncaq: çəkməcə. xəlvətgək. 

içərilmək  sıbdırılmaq. soxulmaq. qayırlmaq. sindirilmək. əmilmək.  

içərim  içərik. içirlik. içlik. 1.anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. 

gəbə. yük. qapsam. içində olan. toplan. möhtəva. 

məfhum. məzmun.1. içirik. yataq, yorqan içinə qoyulan 

əsgi çapıt, qırxım. 

içərimək  qaplamaq.  

içərimək  sınğırmaq. sınğdırmaq. çoxura qoymaq. gizlətmək. 

gömmək. batırmaq.  

içərimli  içərikli. içirlikli. içlikli. sağtıq. sağıtlı. anğılamlı. alğılamlı. 

anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. 

doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. 

möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  

içərin  sınğcə. sinğcə. gizlicə.  

içəriq  içərik. içirlik. içlik. 1. anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. 

gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. möhtəva. 

məfhum. məzmun. 1. içirik. yataq, yorqan içinə qoyulan 

əsgi çapıt, qırxım.  
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- neçə kimsə arasında olan içərik, içlik, daxili savaş: 

könüllər savaşı. 

içəriq içərik. - içdən içə olan. qoytu. quytu. gizli, örtülü, qaranlıqca 

yer. - qoytu yer. qoytu bir otaq.  

içəriqli  içərikli. 1. anlamlı. qanılı mə'nalı. mə'nili. məfhumlu. 

fəhvalı. 1. içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. 

anğılamlı. alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. 

toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. 

göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. 

məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  

içəriqsiz  içəriksiz. anlamsız. qanısız. mə'nasız. mə'nisiz. 

məfhumsuz. fəhvasız.  

içərir ki  ibarətdir ki. - bizim işimiz onu içərir ki: bizim işimiz ondan 

ibarətdir ki.  

içəritmək  sanatmaq. daxil eddirmək. qablamaq. qandırmaq. qəbul 

eddirmək.  

içərləmə  acıma. acınma. qırılma. qısılma. üzülmə. gücənmə. 

təpginmə. təpginiş. mütəəssir olma.  

içərləmək  bir yerə girmək. sinqimək. sınqmaq. toprağın suyu 

içməsi. anğızmaq. avlamaq. çevirmək. əhatə edmək.  
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içərləmək  hincinmək. hıncınmaq. hıcqınmaq. içindən öfkələnmək. 

qızmaq. alınmaq.  

içərləq  içərlək. quytu, kovtu yer. batıq. batmış. çuxur ( < kövul < 

kov).  

- girməsi, dalanı, içərlək yeri, bölümü olan: girməli. 

içərlətmək  hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. 

qızdırmaq. qızıtmaq. alındırmaq. alışdırmaq.  

içərli  alt içəriyə ilişik. içlik olan. yəhərin alt keçəsi.  

içərliq  içərlik. içlik.1.girinti. çuxur. 1.girmə. gömmə (# çıxıq). bir 

uzün içinə çəkilmiş bölüm. - gömmə dilab (dolab): işqaf. 

duvarın içinə yerləşmiş dolab. - gömmə eyvan: ev alanı 

içində qalan eyvan.  

içərliqli  içərlikli. girintili. çuxurlu.  

içərmə  içərmə. içləmə. içinə alma. qaplama. qapsama. 

qapsırma. qarantı. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə.  

içərmək  1. içmək. çəkmək. somurmaq. sormaq. sorğacmaq. 

öpürdənmək. öpürdənğmək. öpürmək. hopmaq. 1. 

məfhum, mə'na, məzmun vermək. demək. anlatmaq. 

içərmək 1. aşarmaq. aşamaq. yemək.1. somurmaq. sümmək. 

summaq. əmmək. sıbqarmaq. 1. tutmaq. qaplamaq. 
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qapsamaq. havi olmaq. şamil olmaq. - bu para onun 

xərcinidə qapsar. - iki, biri qapsar. - bu kitab nələri qapsır. - 

çəkib içərmək: yalmarmaq. yalayub somurmaq.  

içərqə içərgə. içərqu. içtən. səmimi.  

içərqi içərgi. içərqu. içtən. səmimi.  

içərqu  1. iç ətin incə örtüyü. ğeşa'. 1. təkəltü. yəhər aracı. 1. 

içərgi. içtən. səmimi.  

içərtən  içərdən. içdən. içgin. daxilən.  

- döğülən qapı, içərdən açılır.  

içəsiz  içgisiz. içiksiz. keyfiyyətsiz. (dışsız dışıqsız. dişsiz. 

kəmmiyyətsiz).  

içətönüq  içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanıq. 1. içli. 

qöbəkli. gizikli. 1. qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

içətönüqlüq  içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

giziklik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. 
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dirliksizlik. dirlişiksiz. giziklik. imtizacsızlıq. keçimsizlik. 

keçiniksizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. 

qırağsınlıq. qırıqlıq. qıranlanıq. qırıltı. qopqunluq. 

qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. inzivalıq. 

münzəvilik.  

içətönüş  içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. 1. içli. içgin. 

qöbəkli. gizikli. 1. qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

içətönüşlüq  içədönüşlük. içədönüklük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

giziklik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. 

dirliksizlik. dirlişiksiz. giziklik. imtizacsızlıq. keçimsizlik. 

keçiniksizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. 

qırağsınlıq. qırıqlıq. qıranlanıq. qırıltı. qopqunluq. 

qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. inzivalıq. 

münzəvilik.  

içevləniş  içdən olanla, qohumla evlənmə. endoqami.  
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içəyri  içi əyri. içi qara. pis niyyətli. - içi yatlı, yavız sanlı, yavız 

sananların üzü qararsın. - içi yatlıların bənzi sararsın.  

içhəkimi  içotaçı. içhəkimi içimçi.  

içi tışı içi dışı. icini üstünü.  

içi yatlı  içi qara. pis niyyətli. içi əyri. yavız sanlı. içi zığlı. yavız 

sananların üzü qararsın. içi yatlıların bənzi sararsın.  

içi  - astarın çevir üzünə, ətəyin çevir başına, üzü mənim, içi 

sənin. 

- içi boş, boru biçimli nərsə: qamış. kavmış (< kav: boş). 

- içi boşalmış nərsə: kavqal. qanqal. 

- qamış kimi içi boş, boğumlu olan: nərsə: qamışsı. 

- içi dışına çıxmaq: qarnı, ürəyi bulanmaq. içi bulanmaq. içi 

qabarmaq.  

- içi kav kof, boş nərsə: çanğıldaq. qanğıldaq. 

- içi oyuq, oyulu tutacaq: qab. qanğı. qağnı. qanı. qoğnı. 

qoğun. qoni. qonğı. qonqa. 

- içi qırmızı yemiş: qan yemişi.  

- iri qapalı, içi kavalı: yekə kündəli, içi kövrəli: iri yapılı, qara 

qafalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 
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(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

içi -  

- içi çəkmək: çəkinmək. arzulamaq. istəmək.  

- içi daşmaq: bulanmaq. dözəmməmək. - içi daşdı özündən 

getdi.  

içi  əçə. əçi. yaşça böyük olanlara verilən ad.  

içiboş  içiboş. 1. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). kövür. köfür. 

kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. inamsız. inancsız. 

imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. dinsiz. tinsiz (< tin: 

iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. məssəbsiz. 

kitabsız. pitiksiz. insafsız. 1. kavat. boş. qorxaq. ürəksiz. 

cəsarətsiz.  

- içiboş nərsə: kovsıq. kovız. kavız. kavsıq.  

içiboş içi boş. qara baş. çürük.  

içiçə  - içiçə bükülərək.  

içiçəliq  içiçəlik. içdənlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. 

könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

içiçəq  iç içək. içdənik. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. səmimi.  
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içil  içli. gizil. gizlisi olan. sirli. - bu işdə gizil (gizli) yox. - gizilsiz 

iş, söz, duruş, baxış, anlam.  

içiləcək  içqülük. içgili.  

içiliq  içilik. içəlik. 1. içəcək. içmə. içməli. nuşabə. nuşidəni. 1. 

çayxana. qəhvəxana. qə'fəxana.  

içilmək 1. utulmaq. 1. dartılmaq.  

içilməz  ağza alınmaz. yeyilməz. tatula. dadula. dadı kötü. dadıq. 

dadıqmış.  

içilsiz  içiksiz. aşımsız. bəsisiz. bəssiz. çıxarsız. çıxasız. 

dölsüz. yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz.  

içim  1. duyqu. hassasiyət. 1. yudum. yudumluq. 1. öpüm. 

yudum. yeyim. - bir içim mun: bir udum sup. 1. sorqut. 

içimlik.  

içim  iç. saklım. - içim devrimi, biçim devrimi: öz devrimi üz 

devrimi: baş devrimi aş devrimi.  

- bir içim su: bir gözəl: çox gözəl. iyicək.  

- suiçim: qolayca. dinccə. dinamik.çaqqı kimi. çaqı kimi. 

- içim içdən: için içdən: səmimi qəlbdən. 

içimçi  içotaçı. içhəkimi.  

içimiçindən  canlakönüldən.  
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içimliq içimlik. sorqut. içim.  

için için  gizlin gizlin. yaşırın. içtən. içnən. astırtın. aqrın.  

için  1. bir nərsənin çini, içi, doğrusu. içdə olan. batın. (batin < 

bat: kök). 1. gizli. saxlı. - ana ilə qızın için söylürdülər. - 

yığışıb için oturdular. 1. üçün. çün. - nə için: nə üçün. 1. 

icin. birlikdə. - için gəlin: bərabər gəlin. - için gəldi için 

getdilər. - için ərtişməyin: birbirizlə savaşmayın. 1. ara. iç. 

orta. - olar için eytişdilər: olar öz aralarında barışdılar, 

curlaşdılar. - öz için bölüşün: öz arazda. 1. içəl. qaynal. kef. 

neşə. ləzzət. 1. üçün. xatir. - onun üçün: ona xatir.  

- için öttürmək: hökküldəmək. göğsündən xırıltılı səs 

çıxarmaq. fırıldamaq. atın okraması.  

- için çəkmək: ün dartmaq. ah çəkmək. - için için ağlamaq: 

içdən ağlamaq. öfkürmək. ökürmək. ökdən. - için için 

ağlamaq. sınğıramaq. 

- için toxumaq: solumaq. hikkildəmək. nəfəs nəfəsə düşmək. 

atlar səğirib inçin toxudular.  

- için bağlamaq: ayağın bərkitmək. 

içinə işləmək  sinğsimək. sinsimək. incimək.  

içinə  - içinə girmək: alınmaq. sığmaq.  
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içiniş  içinmə. içinim. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

içinliq  içinlik. mə'nəviyyat.  
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içinmə  içlənmə. dövülmə. dövülüş. könüllənmə. ürəklənmə. 

qırılma. üzülmə. gücənmə. xatırlanma. könlü, xətni 

qalmaq.  

içinmək  1. anmaq. xatırlamaq. 1. içəlmək. qaynamaq. keflənmək. 

neşələmək. ləzzətdənmək. 1. öpünmək. içər kimi 

görünmək.  

içinmək  1. içginmək. inanmaq. 1. alqınmaq. qəbullamaq.  

içinməz  saymaz. keçişən. önəmsəməyən. tikizməz. tikizməyən. 

diqqət edməz. aldırmaz. aldırışsız.  

içinməzlik  içənməzlik. işənməzlik. işəmsizlik. işənsizlik. inaşsızlıq. 

inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. 

güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. 

yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

içinqir içingir. içli. hassas.  

içintə  içində. 1.arasında. - gün arası baş vurram. 1.girinirdə. - 

görünürdə süt gölü, girinirdə qan gölu. 

- dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, suda 
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üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən qaya: 

kor qaya.  

- gənəlliklə içindəki axıcı nərsədən boşanmaq, daşınmaq, 

süzünmək, axınmaq: kavşanmaq. qaşanmaq.  

- olumsuzluqlar içində olumluluq sanısı (ehtimalı) olan 

yön: açıq qapı.  

- iş içində iş görmək: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iki işi birdən yapmaq.  

- bir konuyu içində qaynadıb oynatmaq: qafa patlatmaq. 

- içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq: 

öfgəsin almaq. hirsin tökmək. qabarıq sıdırmaq. qabarığını 

sıdırmaq. 

- içində yabançı öğə olan dəğərli daş: qarıncalı.  

- içində yaşatmaq: dışarı verməmək. açmamaq. - içində 

yaşamaq: öz başında, dünyasında sürünmək.  

- nərsənin bir tikəsi, başqa bir nərsənin içində qalan 

bölümü: qalıma. 

- quyuya su tökməklə, quyu dolmaz, içində olmazsa söz 

deməklə uymaz. (olmaz).  

içintə içində. qonusunda. movzusunda. xisusunda. - ədəbiyat 

içində ən bilənlərdən bir.  
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içintən  içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. 

özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. 

quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. 

taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. 

doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. 

yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. 

yaratıdan. xilqətən. xilqətdən. fitrətən. fitrətdən. zatən. 

zatından. təbiətindən.  

- içimiçindən: canlakönüldən.  

- içindən qan gedmək: çox üzülmək.  

- içindən atma, unutma: yadımlama. ( # içinə almaq: 

özləmə. özümləmə. mənimsəmə. ).  

- içindən qan gedmək: çox üzülmək.  

içintəqi içindəki. içqərəki. içdəki.  

içintər içindər. < için dərmək işi: içüst. içaç. izah. içüz. təfsilat. için 

açmaq işi. açıqlama.  

içintərmək içindərmək. için açmaq. açıqlamaq. içaçlamaq. içüzləmək.  

içintirtmək  içindirtmək.içirtmək. alğıtmaq. alğındıtmaq. icbara 

qoymaq. gərəklətmək. vacibləmək. məcbur edmək. 

qəbullatmaq.  
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içiq  içik. 1. içik # eşik. 1. sevgi. doğruluq. səmimilik. ixlas. 

xilus. 1. vicdan. ixlas. inanc istəyi, diləyi üzərə yönəlmə, 

edinmə. 1. içgin. mö'mün. 1. içələk > eşələk. alma, heyva 

kimi yemişlərin, yeyilməyən tuxumlu, bərk iç bölümü. 1. 

içil. aşım. bəsi. çıxar. çıxa. döl. yasıq. yetik. keyfiyyət. 1. 

içil. aşım. bəsi. çıxar. çıxa. döl. yasıq. yetik. keyfiyyət. 1. 

içil. içək. iç. keyfiyyət. (dış: dışaq. dışqa. dişək: kəmmiyyət. 

). 1. içil. içgi. içəcək. nuşabə. 1. isik. qərihə. təb'. zovq. - 

soluq içik, isik: isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. 

təb'siz. zovqsız. 1. nəfs. - içik (nəfsin) yenilməsi, ürək 

arınması ilə uğraşma: tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. 

qulluqçuluq. taətçilik. tapmaçılıq. ibadət, taət edmə. 1. sinik. 

içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək. dilək. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. doğal, təbii istək. fitrət. sirişt. 

nəhad. təbiət. 1. içgi. içit. içlim. içtim.  

- iyi içik: başqalarına yaxcılıq düşünən kimsə.  

içiq içik. 1. içəriyə yol. vəsilə. giriş. 1. içgi. 1. içli. duyqulu. 1. 

içərdə. dahildə.  

- içik tışıq: içli dışlı: içi eşiyi birlikdə. daxilən xaricən. məhrəm. 

təklifsiz. 
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içiqən içigən. 1. iç geçirən. içli. 1. sabırsız. tələsən.  

içiqıs  qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

içiqli  içikli. 1. içəkli. içgil. içgin. keyfiyyətli. (# dışqın: dışqıl: 

kəmmiyyətli). 1. içgin. kültüklü. ardun. vicdanlı. insaflı. 

münsif. 1. içli. aşımlı. bəsili. bəsli. çıxarlı. çıxalı. döllü. 

dölüq. yaslı. yetli. keyfiyyətli.  

içiqmək  içikmək. sınmaq. təslim olmaq.  

içiqmək içikmək. taxılmaq. dəxalət edmək.  

içiqsiz  içiksiz. 1. içgisiz. içəsiz. keyfiyyətsiz. (dışsız dışıqsız. 

dişsiz. kəmmiyyətsiz). 1. içilsiz. aşımsız. bəsisiz. bəssiz. 

çıxarsız. çıxasız. dölsüz. yassız. yetsiz. keyfiyyətsiz. 1. 

isiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. təb'siz. zovqsız. 

içiqüt  içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içisıq. içisıx. sıxıc 

(sıx iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içidar. 

darıç (dar iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

içiriq  içirik. içərik. içirlik. içlik. 1. yataq, yorqan içinə qoyulan 

əsgi çapıt, qırxım. 1. anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. 
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gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. möhtəva. 

məfhum. məzmun. 

içirliqli  içirlikli. içərikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. anğılamlı. 

alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. 

dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. 

könüllü. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. 

mə‟nili. mə'nalı.  

içirmək  1. içürmək. öpürmək. 1. sıbdırmaq. əmdirmək. 

sindirmək. soxmaq. geçirmək. tıqşırmaq.  

içirqi  içlik. içə qoyulan.  

içirqi içirgi. içlik. yataq ya da yorqanın içinə doldurulan yün.  

- içirgi yastıq: içi yün dolu yastıq.  

- içirgi yuvurqan: içi yün dolu yorqan.  

içirtmək  - yedirib içirtmə: səmirtmə. bəsirtmə.  

içirtmək  öpürtmək.  

içis  içəç. içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. 

ötəç. saluc. alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. girəç. ilham.  

içisıq  içisıx. sıxıc (sıx iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  
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içişmək  hopruşmaq. opruşmaq.  

içişmək  içərmək. sormaq. - köynək təri içişdi.  

içit  içlim. içtim. 1. içgi. içiq. 1. iç. möhtəva.  

içit  içməli. içiləcək nitəlikdə olan. içimi gözəl.  

içitar  içidar. darıç (dar iç). maydaç. kütüç (küt iç). içiküt. güdəç 

(güdə iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx iç). içiqıs. qısıc. qısıç. 

qıtıç. qıstıç (qısıt iç). iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

- içidar yoxsul, özün bəyliyə vurur (varlı olmağın göstərir). 

içivçü  alkolik.  

içiztə  - sizdən yana yaranmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə 

qanmaq.  

içləmçi  deşləmçi. işləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. 

işgəltən. işgəçi. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> 

çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

içləmə  1. deşləmə. işləmə. incəltiş. incətiş. incəti. incətim. 

incətmə. incələmə. işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. 

işgəltiş. işgətim. gözələmə. gözələmə <> çözələmə. 

gözləmə. gözləm. göz göz edib, çözmə, açma. tədqiq. 
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araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. 

içərmə. içərmə. içinə alma. qaplama. qapsama. 

qapsırma. qarantı. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə. 

təzminləmə.  

içləmək  içləmmək. içərənmək. içərmək. qaplamaq. qapsamaq. 

qapsırmaq. toplamaq. içinə almaq. havi, mütəzəmmin 

olmaq. təzminləmək.  

içlənən  içli. içgin. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. duyqulu. duyulu. 

hissili. həssas.  

içləniqliq  içləniklik. içlilik. içginlik. inciklik. icəklik. iciklik. tez 

incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. 

duyululuq. həssaslıq. həssasiyət.  

içlənişmək  içşinmək. acınışmaq. acşınmaq. qaqtınışmaq. 

qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

içlənmə  içinmə. dövülmə. dövülüş. könüllənmə. ürəklənmə. 

qırılma. üzülmə. gücənmə. xatırlanma. könlü, xətni 

qalmaq.  
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içlənmək  1. içlənmək. dənələnmək. iç tutmaq. tuxumlanmaq. 1. 

nərsənin içi ilən uğraşmaq. örnəyin "bir yeməklə içlənmək: 

bir yeməyin içindən, ortasından yemək".  

içlənmək  içərənmək. hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq. sancınmaq. 

acınmaq. acıqlanmaq. toxlunmaq. içinə almaq. 

tutunmaq. tummaq. kədərlənmək.  

içləntirmək  içləndirmək. hirsləndirmək. sataşmaq. toxunmaq. içinə 

işləmək.  

içləntirmək içləndirmək. 1. aşılamaq. dölləmək. 1. suni olaraq 

döllənmək. aşılamaq.  

içləq  iççil. mə'nəvi.  

içləq içlək. içli. narın. həssas.  

içlər  - acısı: çox üzüntülü acı.  

içlətən  içli. içgin. içqıran. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. 

ağrıdan. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. 

hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. 

küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. 

taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. 
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üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. 

kədərlədən.  

içlətmək  yerləşdirmək.  

içli  1. burul. içdən. səmimi. 1. duyqulu. həssas. 1. yüklu. 

boylu. hamilə. 1. içil. gizil. gizlisi olan. sirli. - bu işdə içil 

(gizli) yox. - içiilsiz iş, söz, duruş, baxış, anlam. 1. sütlü. içi 

dolqun. yüklü. hamilə.  

içli  1. dərdli. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. 

içqıran. içlətən. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. 

qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. 

sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. 

üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. 1. törəli. yöndəmli. təməlli. 

astarlı. əsasslı. 1. içlənən. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. 

duyqulu. duyulu. hissili. həssas. 1. içikli. aşımlı. bəsili. 

bəsli. çıxarlı. çıxalı. döllü. dölüq. yaslı. yetli. keyfiyyətli. 1. 

içlənən. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. duyqulu. duyulu. 

hissili. həssas. 1. bəylik. baylıq. kanlı. mə'dənli. 1. içə 

dönük. qöbəkli. gizikli. yüklü. 1. içlətən. içqıran. acıdan. 
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acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. canqıran. özqıran. 

dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. 

qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. 

sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. 

tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. 1.duyqulu. hissili. həssas. - 

duyqulu bir uşaqdır. 1.göbəkli. cidamlı. qorxmaz. qataq. 

qadaq. qotaq. ürəkli. cürətli. 1.yüklü. möhtəvalı. dolqun. 

dolu. doluq.  

- içli dışlı: içdən. içgin. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. səmimi. ərköz. əşöz. taarüfsüz.təkəllüfsüz. 1. 

qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. görgülü. çıxarlı. ərdəmli. 

ədəbli. tərbiyəli. nəzakətli.  

- içli palto: qocuq. 

- dönək içli: dönək təbiətli, xuylu. qancıq.  

- içli çörək, kükə: qartmar. qatmar. qarmar. qatmallı.  

- pambıq içli üst geyim: kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. 

qaltuq. 

- yapısı iri, kof, boş içli: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 
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(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

içlicə  törəlicə. yöndəmlicə. əsaslıca.  

içliliq  içlilik. 1. içləniklik. içginlik. inciklik. icəklik. iciklik. tez 

incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. 

duyululuq. həssaslıq. həssasiyət. 1. qöbəklilik. giziklik. 

yüklülük.  

içlim  içtim. içit. 1. içgi. içiq. 1. iç. möhtəva.  

içliq  içlik. 1.içrək. anlaşılmayan. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. saxlı. məxfi. yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. çulqalı 

(< çuq). bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. 

görünməyən. bilinməyən. 1.evlik. iç, ev işləri ilə 

uğraşan.1.(# çevrəlik). 1. içrik. iç. içlə ilgili. içgin. daxili. 

içdən. içgin. içə özəl. - iç savaş: daxili savaş. 1. işlik. astar. 

1.ev paltarı. rubdöşambr. boldon.1.gizli. bağışlıq. 

bağşıtlıq. - bağış sorulardan biridə ev sözləridir. 1.içərlik. 

girmə. gömmə (# çıxıq). bir uzün içinə çəkilmiş bölüm. - 

gömmə dilab (dolab): işqaf. duvarın içinə yerləşmiş dolab. - 

gömmə eyvan: ev alanı içində qalan eyvan. 1. içirlik. içərik. 

1. içirlik. içərik. anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. gəbə. 
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yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. möhtəva. 

məfhum. məzmun. 1. içirlik. içərik. içirik. yataq, yorqan 

içinə qoyulan əsgi çapıt, qırxım. 1. iç tapışqa, pəncərə. 1. 

ana çərçivə içində yerləşən çərçivə. 1. işlik. içə, içdən 

geyilən köynək. tərlik. 

- neçə kimsə arasında olan içərik, içlik, daxili savaş: 

könüllər savaşı. - içlik dəngənin pozulması, yaşam 

gücünün itməsi: könül çöküsü.  

içliq içlik. 1. astar. inis. yağιrlık. 1. köynəyin üstündən geyilən 

hər cürə bir yelək. kərik. qıssa, qabağı açıq belləmə. 

paltarın üsdündən geyilən hər bir paltar. götə küstü. 

dəlmə cəbə. 1. tolama. dolama. entari. rub dö şambr. gen 

bol çuxa çeşiti olub, iç paltarı kimi, önü açıq olaraq 

qavuşdurulub, üstünə quşaq bağlanılır geyim. 1. yəhər 

keçəsi.  

içliqli  içlikli. içərikli. içirlikli. içərimli. anlamlı. gəbəli. yüklü. 

qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. 

qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. 

məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  

içlitışlı içlidışlı. - içli dışlı olan: sıxı sıxı görüşən.  
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içmə  1. araşan. şəfalı, mə'dən suyu. 1. içməli. içilik. içəlik. 

içəcək. nuşabə. nuşidəni. 

- içmə su: arın su.  

- and içmə törəni: bel bağlama.  

- yemə içmə: boğaz. iaşə. qırtlaq. boğaz.  

- yemə içmə: əğləncə. zovq. eyş.  

içmə  içində dərmanlı duzlar olan mə'dən suyu. şəfalı su. bu 

çeşit sulara gənəl olaraq ''içmələr'' deyilir.  

içmək  <> işmək. 1. bəlləkləmək. öğrənmək. könükləmək. 

alğılamaq. mənimsəmək. yiyələnmək. iyələnmək. içmək. 

əzbərləmək. əzbərləmək. 1. içərmək. çəkmək. 

somurmaq. sormaq. sorğacmaq. öpürdənmək. 

öpürdənğmək. öpürmək. hopmaq. 1.içinə keçirmək. 

əmmək. sormaq.  

- içib işmədən əsrik: başı çağ, kök. qafası iyi: qafası qıyaq.  

- and içmək: əl basmaq.  

and içmək: qulağ tutmaq. quşaq bağlamaq. mürid, tabe' 

olmaq.  

- gəlin çörəyimdən kəsin, suyumdan için (gələn qonağa 

söylənən qarşılama sözü.).  
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- içgi içmək: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək.  

- qanını içmək: dəlicə öldürmək.  

- yeyib içmək: aşam.  

- boğaza çəniyədək yeyib içdilər.  

- içmək istəməmək: içməzlənmək.  

- içtikləri su ayrı gedməz: çox yaxın olan yoldaşlar.  

- soyuq su içmək: çalva (halva) yemək: aş içmək: kötü bir 

duruma düşmək. 

- yemək içmək havalısı: dəlisi.  

- araq içmək: çaxmaq.  

- içgi içmək: çaxışdırmaq.  

- içgi içmə: çaxma. 

- gözü su içmək: gözü kəsmək. ağlına batmaq. 

yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək.  

- içib, yeyib qurtarmaq: sömürmək. somurmaq. sormaq. 

- yemə içmədən başqa qayğını düşünməmək: boğaz 

qayğısında olmaq.  

- hamısın aşırmaq, içmək: başa çəkmək. devirmək. - bir 

kərədə bardağın devirdi.  

- içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. 
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çəllək. kefli. tutuq. sərxoş. 

- içgi içmək: tinğlənmək. tinlənmək.  

içmək  1. içərmək. içəri çəkmək. öpmək. hopmaq. höpürtmək. 

opmaq. sormaq. tutmaq. içinə almaq. - oğulu içər (içən) 

ata anadı. - bu kitab bu qonuları içir, içgər: havidir. - bu ona 

içgər, içməz: bu ona keçər, sığar, sığmaz. 1. quzu 

dərisindən yapılmış olan kürk. 1. kürk. post. 1. yemək. - 

aş içmək. tutuşdur: ''xordən'': yemək, içmək.1. dartmaq. 

urtla. yudumlamaq. 1.(yemək, quyuq suyuq, tütün, yaxud 

başqa nələri) içəri çəkmək, qoymaq.  

- su içmək kimidir: çox qolaydır.  

- çevirib içmək: başa çəkmək. 

içmələr  araşanlar. şəfalı, mə'dən suları.  

içmələr  bax > içmə.  

içməli  - içməli yeməl: aşrım. aşam ( < aşırmaq. aşamaq). aşlıq.  

içməli  içmə. içilik. içəlik. nuşabə. nuşidəni.  

içməmək  - gözü su işməmək: gözlədiyi sonucu əldə edməyə 

inanmamaq, güvənməmək.  

içməqtən  - artığına yemək, içməkdən kəsəllənmiş: qarıqtı. qardı.  

içməzləmək  içip. amma özü içməmiş kimi görsətmək.  
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içməzlənmək  içmək istəməmək.  

içməzlənmək  içməz kimi gösətərmək.  

içmiş  - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. (bəğni: 

çaxır). (kəkrəmək: kehəlmək).  

içnən  için için. gizlin gizlin. yaşırın. içtən. astırtın. aqrın.  

içnətmək  işləmək. çalqıtmaq. etgilətmək. keçitmək. nifuz edmək.  

içotaçı  içimçi. içhəkimi.  

içöz  özüz. içüz. açqıç. açma. içtin. içaç. təcziyə.  

içqab  işqaf. qaytarma taxası. gömmə dolab, dilab. ( # dışqab. 

çıxma. taxca. sərgən. qaş. rəf. ).  

içqaf  - qəfəsəli dilab, işqaf: qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf. 

qara ev.  

içqaf  işqaf. qoğ.  

içqaltır içqaldır. işqaldır. gəvəzə. çənəsi düşük.  

içqanlıqı  içxanlığı.vicdan hakimiyyəti.  

içqapın  iç, ev geyimi, quşamı. rubdöşambr.  

içqara  içi qara. içi əyri. içi əyri. pis niyyətli. içi yatlı. yavız sanlı. 

ümüdsüz. üzgün. yavız sananların üzü qararsın. içi 

yatlıların bənzi sararsın. içi qararmış. dışı ağarmış.  

içqav  işqav. baraqa. külbə.  
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içqə  içgə. içəlik. öğəlik. öğək. öğkə. öğgə. 1. kültür. fərhəng. 

1. mə'nəviyyat. 

içqə  işgə. 1. (ç < > ş ) işgə. incqə. incə. nazik. 1. duyğu. xəyal.  

içqə içgə. 1. içəri. içərdə. dahili. 1. rudə.  

içqəliq içgəlik. iç gəlik. içtən gələn. doğal davranış. səmimiyyət.  

içqəm içkəm. qarın. butaqa. butka. qurasaq. mə'də.  

içqən  içgən. içəgən. içəgər. içgər. alkolik. kıloşar.  

- içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. 

qapcıq. içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət.  

içqənbə içgənbə. işgənbə. qiriş. kiriş. heyvanların birinci qarnı.  

içqənə  içgənə.isgənə. qələm. ağzı iti, enli, yastı kəsgir arac.  

içqənmək  içkənmək. işgənmək. içgininmək. işgininmək. dalqınmaq. 

içinə dalmaq. 1.oyuqlanmaq. oyqulanmaq. 

düşnüşünmək.1. nərsənin içinə, dərininə girib 

araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.  

içqəq  içgək. > işkəmə. işkəmbə. içalat. - içgəsin doldurmaq: çox 

yemək. 

içqər  içgər. içəgər. içəgən. içgən. alkolik. kıloşar.  
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içqər  içgər. içər. içən. içir. havi. - oğulu içər (içən) ata anadı. - 

bu kitab bu qonuları içir, içgər: havidir. - bu ona içgər, içməz: 

bu ona keçər, sığar, sığmaz.  

içqər içgər. içə alan. içə bağlayan.  

içqərəki  1. içindəki. içdəki. 1. ortadaki.  

içqəri içgəri. içəri.  

içqərmək  içgərmək. 1. içərmək. içə ötürmək. - uşağı evə içər gəl. - 

bu sözləridə kitabıva içər. - bu kitabda içrən oykular, fikirlər. 1. 

çuğullamaq. birinin iç sözün başqasına çatdırmaq. - o 

məni bəyə içgərdi. 1. içəriyə qoymaq. suclarını 

savalamaq, qoğlamaq.  

içqətiv  içaldıru. saldırma. salma (uşaq). dışlamaq. daşlau. 

düşürmə. içketiv. kurtaj.  

içqeyim  içgeyim. atgeyim. içdon. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.  

içqınc  > şekənc (fars). yıra. çin.  

içqınmaq  içginmək. tanqızmaq. tanqırmaq. tanqmaq. aylaqmaq. 

heyran qalmaq. təəccüb edmək.  

içqıran  içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. acıdan. acıdıcı. 

acıqladan. acıtqan. ağrıdan. dağladan. hirsləndirən. 

hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. 

taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. 

üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. 

kədərlədən. 1.üzücü. canqıran. özqıran. acıtqan. acıdan. 

sarsıtan.  

içqırmaq  ıçqırmaq. gəyirmək.  

içqi  içgi. 1. dartarıq. dartqı. 1. içəryə bağlı. dəruni. 1. keçi. 1. 

oğlaq.  

içqi  içgi. 1.içik. içil. içəcək. içit. içlim. içtim. nuşabə. 1.boğma. 

araq. - içgi qoy: süz. - içgi içmək: çaxışdırmaq. 1.axaryaxıt.  

- içgi süfrəsi: çiqlingir sərpəsi. - içgi toplumu: çaxıntı.  

- içgi başına enməmiş hələ.  

- içgi qonaqlığı: yeməkli olmayan qonaqlıq. (# yemək 

qonaqlığı).  

- qoyu, kıvamlı, qəliz duqun sıvıq, suyuq, içgi: boza. 

- içgi içmə: çaxma.  

- içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. 

çəllək. kefli. tutuq. sərxoş.  

- gündüzləri içgi içən kimsə: gündüzçü. 
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- içgi içmək: tinğlənmək. tinlənmək.  

- içgi içən: tingic.  

- mutlu bir olayı, içgi ilə qutlamaq: islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq.  

- dövrəyə içgi sunmaq: ayaq döndürmək. 

- içgi bardağı: qabac. 

- içgi içmək: qafanı çəkmək: qafayı çəkmək.  

içqi içgi. 1. daxili. 1. sirri. saqlı. gizli. - içgi söz: sır. gizli söz. 1. 

içilən alkollu suvuq. 1. bura. boza. 1. gizli. saxlı. sirr.  

- içgi düşgünü: dartuçu. dartuvuq. içgiçi. alkolik.  

- içgi söz: sır. gizli söz.  

içqiçi  dartuçu. içgi düşgünü.  

içqiçi içgiçi. urtlavçu. alkolik.  

- içgiçi börkün araqıqa satar: içgiçi papağın arağa satar.  

içqil  içgil. içgin. 1. içəkli. içikli. keyfiyyətli. (# dışqın: dışqıl: 

kəmmiyyətli). 1. işgil. kiçik deşik, dəlik, göz.  

içqili  içgili.1.axşamçı. hər axşam içgi içən. 1.tingic. 

- içgili yemək, qonaqlıq: çaqırmıq. çağmıq. qaqmıq.  

içqili  içqülük. içiləcək.  

içqin ər  mültəci.  
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içqin  içəriyə bağlı. dəruni.  

içqin  içgin. bax > içginmə.  

içqin  içgin. içdən. içdərik. içdəri. 1.içli. acıdan. acıdıcı. 

acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. canqıran. 

özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. 

qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. 

göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. 

toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. 

yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən. 

1.özdərik. özdəri. özə, içə bağlı olan, özdə, içdə qalan 

bölüm. iççil. içək. 1.gizli. 1.batini. bətndə olan. 1. fitri. 

1.açıq könüllü, göyüllü. açıq ürəkli.iç içək. içdənik. 

səmimi. könlü açıq. - içdən gələrək: könül rizas. istiyərək. 

1.duydan. yanığ. yanı. hiss. ehsas. 1. məhrəm. 1. həlal. 

1. batinən. ürəkdən. səmimanə. 1. cancağız. səmimi. 1. 

taarifsiz. cancağızca. - uyqun, içdən, səmimi olmaq: 

altalta üstüsdə, iç içək olmaq. 1. içərdən. daxilən. 1. içli 

dışlı. candan. könüldən. göyüldən. ürəkdən. iç içək. 

içdənik. səmimi. 1. tindən. istəyərək. sevərək. qəsdən. 1. 

içlik. içə özəl. 1. yad olmayan. xodi. 1.içdərik. içdəri. 
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içdən. özdərik. özdəri. özə, içə bağlı olan, özdə, içdə 

qalan bölüm. iççil. içək. 1. gizli. 1. batini. bətndə olan. 1. 

fitri. 1.içik. mö'mün. 

- içdən doğan tansuq çəki, ilahi cəzəbə: yanğı. tanqı.  

- içdən yox: dışdan. ürəkdən olmayan. dildə. dil ucundan. 

dildə olan.  

içqin  içgin. inaq. inanılan. inanılır. güvənilən. güvənilir. inanan. 

inanclı. işəncli. 1. içikli. kültüklü. ardun. vicdanlı. insaflı. 

münsif. 1. mö'mün. 1. məzhəbli. yollu. donlu. təriqətli. 

siluklu. 1. içdən. içgin. yad olmayan. xodi. 1. əmin. sağ. 

sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > 

yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş görüşlü. açıq 

ürəkli. rind. əhlidil. 1. ırlı. hırlı. utanqac. abırlı. iyi. - hırsız 

hırlı mı bəlli deyil. 1.könlü tox. ərgin. içi dolu. müstəğni. 1. 

iç. içlə ilgili. içə özəl. içgil. içlə ilgili. içrik. içlik. daxili. - 

içgin alver: iç alver: daxili alver. - içgin savaş: daxili savaş. 1. 

içərdən. içdən. daxilən. 1. xodi. yad olmayan. içdən. 

inanclı. inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. güvənilən. 
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güvənilir. 1. səmimi. açıq könüllü, göyüllü. açıq ürəkli. 

içdən. içdən. arxadaşca. dostca. içli dışlı. içdən. candan. 

cancağız. könüldən. göyüldən. ürəkdən. ərköz. əşöz. 

taarüfsüz.təkəllüfsüz. 1. (# yaq. qərib). 1. sevimli. könül 

avcısı. başqalara sevilən. incə. tansuq. seçgin. tınqa. 

dınqa. tınqo. dınqo. finqo. içə yaxın. səmpatik. tonton. 

əziz. cana yaxın. bəğənişli. sevməli. bəğəni. istəkli. 

könülə yaxın. 1. içgil. içəkli. içikli. keyfiyyətli. (# dışqın: 

dışqıl: kəmmiyyətli). 1.könlü tox.ərgin. içi dolu. müstəğni. 

1. sadiq. - içgin qalmaq: sadiq qalmaq. - çin içgin: çox 

sadiq.  

içqin içgin.1. arxadaş. yoldaş. ayağdaş. 1. içli. içtən. səmimi.  

içqincə  içgincə. içlicə. törəlicə. yöndəmlicə. əsaslıca.  

içqinə  içginə. ağır. ciddi. - işi içginə, ağıra, ciddiyə almaq: 

soruna önəm vermək. 

içqinic  içginic. bax > içginmə. içinmə.  

içqinim  içginim. bax > içginmə. içinmə.  

içqininmək  içgininmək. işgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. 

içinə dalmaq. 1.oyuqlanmaq. oyqulanmaq. 
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düşnüşünmək. 1. nərsənin içinə, dərininə girib 

araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək. 

içqiniş  içginiş. bax > içginmə. içinmə.  

içqinlik içginlik. arxadaşlık. ayağdaşlıq. yardımlaşmaq.  

içqinliq  içginlik. içləniklik. içlilik. inciklik. icəklik. iciklik. tez 

incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. 

duyululuq. həssaslıq. həssasiyət.  

içqinmə  içginmə. içgin. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. 

ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. 

issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 
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doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

içqinmək  içginmək. 1. könlü dolmaq. ürəyi dolmaq. duyqulanmaq. 

tasalanmaq. 1. içinmək. inanmaq.  

içqinmək  içginmək. içqınmaq. tanqırmaq. tanqmaq. aylaqmaq. 

heyran qalmaq. təəccüb edmək.  

içqinmək içginmək. içşinmək. güvənmək. inanmaq. 1. girmək.  

- guduçu yaşırtın üyqə içgindi: hırsız gizlicə evə girdi.  

içqir içgir. içəri aldırmaq. itaətə gətirmək. boyuna qoymaq.  

içqisinmək içgisinmək. güvənmək. e'timad edmək.  

içqisiz  içgisiz. içiksiz. içəsiz. keyfiyyətsiz. (dışsız dışıqsız. 

dişsiz. kəmmiyyətsiz).  

içqol  anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. 

qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. 

çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. kökün. 

kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi. 
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içquç  içquş. içüş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. ötəç. saluc. 

alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç. ilham.  

içquluq  1. içdən olan. içdən. məhrəm. 1. içgili. içiləcək.  

içqum  böyük süfrə.  

içqur  1. uçqur. iç quşağı. 1. tuman bağı, quşağı. 1. savaş 

meydanı. 1. qurşaq. quşaq. kəmər.  

içquş  içquç. içüş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. ötəç. saluc. 

alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç. ilham.  

içqü  içgi. içilən nərsə. içləmək iç keçirmək. astarlamaq.  

içqütü  içgüdü. içduyu. içdən gələn. öz özündən olan. içtəpi. 

dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. qaplıca. 

qapcıq. həvəs. içik. sinik. doğal, təbii istək. tinək. tinət. 

ğərizə. təbiət. fitrət. sirişt. nəhad. - ərkəklik, dişilik 

içgüdüsü bambaşqa yönlərə yönəlir. - acı danışmaq onun 

içgüdüsünə çönmüş. - alışqanlıq, canlıların ikinici 

içgüdüsüdür.  

içqütülü  içgüdülü. içgüdük. içduyuq. içduyulu. təbii. insiyaqi. 

tinəti. fitri. ğərizi.  

içqütüq  içgüdük. içgüdülü. içduyuq. içduyulu. təbii. insiyaqi. 

tinəti. fitri. ğərizi.  
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içrə  də. içində. içərisində.  

içrə  içi. - içrəmi: içimi. - içrəsin: için. - içrədən qurd yeyimiş: 

içindən qurd yeyimiş. - içrəsin qoyub, dəşrasın qorur: içini 

buraxıb, eşiyin bəzir, eşiyi ilə uğraşır. - içrədən sökən dərdim 

yox: içimi yaxan acım yox.  

içrən  içədən. mə'nəvi.  

içrəq  içrək. içlik. 1.anlaşılmayan. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. saxlı. məxfi. yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. çulqalı 

(< çuq). bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. 

görünməyən. bilinməyən. 1.gizli. batini. 

içriq  içrik.içlik. iç. içlə ilgili.içgin. daxili. - iç savaş: daxili savaş. 

- içrik kəsəllər: iç xəsdəlikləri.  

içrişmək  uçruşmaq. ucruşmaq. biribirinə qoğuşmaq. quculaşmaq.  

içrüşmək  içirişmək.  

içsəl  iççil. içə bağlı. içək. gizli.  

içsəmək  içmək.  

içsiz  1. işsiz. boş. kovan. məğzsiz. özsüz. saçma. anlamsız. 

1. qabaqsız. qapaqsız. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

çıxarsız. ərdəmsiz. ədəbsiz. tərbiyəsiz. nəzakətsiz. 1. 

törəsiz. yöndəmsiz. təməlsiz. əsassız.  
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- içsiz, dəğərsiz, düşük, keyfiyyətsiz mal: çapalat. kəmələt. 

qamalat. yavalat. 

içsiz  kəpək. bəğənilməz.  

içsizlik  törəsizlik. yöndəmsizlik. təməlsizlik. əsassızlıq.  

içsürüq  içsürük.içboş. sürügən. ishal. isal.  

içşinmək  içlənişmək. acınışmaq. acşınmaq. qaqtınışmaq. 

qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

içtal  içdal. yaptal. yapdal. dişdal. iskilet. qalırqa. çalurqa. 

çalırqa. çalqır. çalqıra.  

içtan  içdon. iç donu. tambal. evdə geyilən don, tuman.  

içtaqım  içtaxım. evqoşağ. ev vər vəsayili.  

içtaralması  içdaralması. 1. sıxıntı duyma. 1. soluq, tin, nəfəs darlığı.  

içtaş  içdaş. qarındaş. sırdaş. başdaş. qafadaş. könüldaş. 

ağıldaş. oydaş. öğdəş. fikirdaş.  

içtaşlıq  içdaşlıq. qarındaşlıq. sırdaşlıq. başdaşlıq. qafadaşlıq. 

könüldaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. fikirdaşlıq.  

içtə  - içdən çıxan, içdə duyulan səs: qafa səsi.  
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içtən  1. için için. gizlin gizlin. yaşırın. içtən. astırtın. aqrın. 1. 

səmimi, açıq, dürüst. 1. aldavsız. doğru. həqiqi. səmimi. 

1. içərgə. içərqu. səmimi. 1. içərgi. içərqu. səmimi. 

 - içtən gələn. içgəlik. doğal davranış. səmimiyyət.  

içtən  bağrıq. ayqın. səmimi olan. 

içtən  içdən. içdərik. içdəri. içgin. 1. qalaysız. könüllü. 

könüldən. ürəkdən. özlü. səmimi 1.özdərik. özdəri. özə, 

içə bağlı olan, özdə, içdə qalan bölüm. iççil. içək. 1.gizli. 

1.batini. bətndə olan. 1. fitri. 1.açıq könüllü, göyüllü. açıq 

ürəkli.iç içək. içdənik. səmimi. könlü açıq. - içdən gələrək: 

könül rizas. istiyərək. 1.duydan. yanığ. yanı. hiss. ehsas. 1. 

məhrəm. 1. həlal. 1.açıq ürəkli. batinən. ürəkdən. 

səmimanə. 1. cancağız. 1. taarifsiz. cancağızca. - uyqun, 

içdən, səmimi olmaq: altalta üstüsdə, iç içək olmaq. 1. 

içərdən. daxilən. 1. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. iç içək. içdənik. səmimi. 1. tindən. istəyərək. 

sevərək. qəsdən. 1. içlik. içə özəl. 1. yad olmayan. xodi.  

- içdən doğan tansuq çəki, ilahi cəzəbə: yanğı. tanqı.  

- o ki bəlli başlı bir dəlinin, dəliliyini danan, özü içdən 

dəlidir.  
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- içdən yox: dışdan. ürəkdən olmayan. dildə. dil ucundan. 

dildə olan.  

- içim içdən: için içdən: səmimi qəlbdən.  

- içdən çıxan, içdə duyulan səs: qafa səsi.  

- içdən gülmək: qaqqa çəkmək. qaqqıramaq. çaqqıramaq.  

- içdən içə: gizdən gizə. gizlidən gizliyə.  

- içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə: 

qayat. qayta.  

- içə, içdən geyilən köynək: içlik. işlik. tərlik. 

- ilişgiləri çox içdən, candan, səmimi. iç içək quzu sarması. 

könül könülə.  

- papaqlı baş, içdən yaş: üzdən doluq, içdən pozuq: gözdə 

eyik (yaxcı), içdən yenik (çürük): qabadəri. qabapost. dolu 

qanlı, çürük canlı. iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. 

duruşlu, içi boş kimsə. 

- üzdən dolu, içdən boş: qabaqoz. görnüşdə ürəkli, gerçəkdə 

qorxaq olan.  

- üzdən tox, içdən pox: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  
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içtən içdən. 1. cıqırıq. səmimi. 1. içrən. mə'nəvi. 1. içdən olan. 

içquluq. məhrəm. - içdən ağlamaq: için için ağlamaq. 

ökürmək. öfkürmək. ökdən. - içdən olan: içdən. içquluq. 

məhrəm. 1. özdən. özən. burul. içli. çin ürəkdən. göbək. 

içəqir. içək: bağırsaq. səmimi. 1. qalaysız. özdək. doğal. 

doğru. doğurdan. yalansız.  

- cıqırıq bolmaq: səmimi olmaq. üz göz olmaq. 

içtənçi  həlalxor.  

içtənçilik  entmim.  

içtəniq  içdənik. iç içək. içli dışlı. candan. könüldən. göyüldən. 

ürəkdən. səmimi.  

içtəniqlə  içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. candan. dosluqca. 

dosca. könüldən. göyüldən. ürəkdən. səmimiyyətlə. 

səmimiliklə.  

içtəniz  içdəniz. ağdəniz. başqa dənizlərlə bağlantısı, ulacı 

olmayan dəniz.  

içtənlik  doğruçul. səmimi. səmimiyyet.  

içtənlik içdənlik. sapdillik.  

içtənliq  içdənlik. 1. məhrəmlik. 1. həlallıq. 1.inaqlıq. səmimilik. 1. 

iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. 
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könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət. 1. könğüllük. 

qalaysızlıq. özlülük. səmimilik.  

içtəpi  1. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. içik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət. 1. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. 

dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. 

qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. 

təşviq. mühərrik.  

içtəpi  kösnü. qiptə arzu, dilək, həvəs, içtəpi, imrən, imrəncə, 

imrənmə, istək, istəm, iştah, meyil, məqbul. murad, 

özləm. rəğbət, şəhvət, şovq.  

içtəqan  içtəkan. istəkan. qonay. qanay. bardaq.  

içtəqən içtəkən. içitqan < içmək. içmək üçün qab.  

içtəqi içdəki. içqərəki. içindəki.  

içtəqişim  içdəğişim: iççalışım. içdə oluşan çevrilmələr. daxili 

istihalə.  

içtər  içdər. özdər. özdərik, özdəri, içdərik, içdəri olan. özə, içə 

bağlı olan. iç. öz. 1. batin. bətn. 1. özgülük. özəllik. fitrət. 

təbiət.  
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içtəri  içdəri. 1. eşik dəri altında olan incə dəri. zar. 1. içdərik. 

içdən. içgin. özdərik. özdəri. özə, içə bağlı olan, özdə, 

içdə qalan bölüm. iççil. içək. 1. gizli. 1. batini. bətndə 

olan. 1. fitri.  

içtərilik  içdərilik. özdərlik. batinilik. batiniyyə.  

içtəriq  içdərik. içdəri. içdən. içgin. özdərik. özdəri. özə, içə bağlı 

olan, özdə, içdə qalan bölüm. iççil. içək. 1. gizli. 1. batini. 

bətndə olan. 1. fitri.  

içtışlılıq  iç dışlılıq. içdənlik. iç içəlik. inaqlılıq. canyanlıq. 

cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.  

içti  işti. salya. tüpürük.  

içtim  içlim. içit. 1. içgi. içiq. 1. iç. möhtəva.  

içtin  içaç. açqıç. açma. özüz. içüz. içöz. təcziyə.  

içtinləmə  açqıç. açma. açıqlama. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. 

izah. şərh. tozih. 

içtinləmək  içaçlamaq. özüzləmək. 1. izah edmək. 1. təfsir edmək. 1. 

təşrih edmək.  

içtinlərə  içaçlar. özüzlər. açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. 

aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.  

içtiq  içtik. - içtikləri su ayrı gedməz: çox yaxın olan yoldaşlar.  
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içton  içdon. atdon. içgeyim. atgeyim. atsar. atsarı. atpaltar. 

atyama > atcama. qamdon. çapdon. candon.  

içton içdon. iştan. içtan. tambal. evdə geyilən don, tuman. 

tunban. tuman. bol, geniç ev paltarı.  

içtonlamaq içdonlamaq. iç donu geymək ·.  

içtonlanmaq  içdonlanmaq. iç donu geymək. -.  

içtöqüş  içtöküş içi cumma. bayılma. özündən gedmə.  

içtuyu  içduyu. içgüdü. fitrət. ğərizə. təbiət. tinət. içdən gələn. öz 

özündən olan. - ərkəklik, dişilik içgüdüsü bambaşqa yönlərə 

yönəlir. - acı danışmaq onun içgüdüsünə çönmüş. - 

alışqanlıq, canlıların ikinici içgüdüsüdür.  

içtuyuq  içduyuq. içduyulu. içgüdülü. içgüdük. təbii. insiyaqi. 

tinəti. fitri. ğərizi.  

içtürmək  içirmək.  

içtüzən  içdüzən. bir yerin, nərsənin daxili nəzmi. - qapının (dərbarın) 

iç düzənin sağlamaqda yükümlü görəvli: iç ağalarının 

böyüyü qapı ağası.  

içuşaqı  içuşağı. evuşağı. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı. qolçıq. 

qaraqulluqçu. padov.  
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içün  üçün. 1. ötür. illət. səbəb. - nə içün gəldiz. - bir içün tapdıda 

getdi. 1. bahana. bağana. - içünsüz gələn içünsüzdə gedər. 

- içün tapılsa, işlərin görər. - çalış ona bir içün vermə. 1. 

yolunda. uğrunda. - oğul içün. - yurd içün. 1. andı göstərir. - 

tanrı içün. - başın içün.  

içüq  samur. təkin kimi heyvanların dərisindən yapılan kürk.  

içüst  içüs. 1. içüz. açıqlama. içaç. içindər. təfsilat. 1. qıvır zıvır 

nərsələr. tör töküntü. - bu içüsləri yığışdırın.  

içüstəmək  açıqlamaq. içindərmək. içaçlamaq. izahlaq.  

içüş  içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. ötəç. saluc. 

alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç. ilham.  

içüz  1. astar. 1. görülməyən, bəllənməyən, bəlirməyən yön. 

1. özüz. içöz. açqıç. açma. içtin. içaç. təcziyə.  

- əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa çıxmaq: ipliyi bazara 

çıxmaq.  

içüz  1. içaç. izah. açıqlama. içindər. içüst. təfsilat. 1. nərsənin 

özü, içüzü, içi, doğrusu.  

içüz  baş tüp. təfərrüat.  

içüzləmək  içindərmək. için açmaq. açıqlamaq. içaçlamaq.  

içüzü  doğrusu. səhihən.  
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içyağ  - əridilən içyağının əriməyib qalan, quru qalıntısı ki 

yeyilir: qıqırdaq.  

içyaqı  içyağı. - könül yağı, içyağı deyil, göz yaşı, don yaşı deyil. 

(don: üz).  

ier  dədə baba.  

ifadə satmaq  çanqalanmaq. qöstəriş yapmaq.  

ifildəmək  ifildəmək. əfildəmək. əfildəmək. ıfıldamaq. 1. bəlli bəlirsiz, 

yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq. 1. püfüldəmək. 

üfüldəmək.  

iftiraçı  qaraçı. qara çalan. qaraçılıq.  

ijəq  ijək (fars). ışıq.  

il başı  ata baxan.  

il bolmaq  sulh olmaq. barışmaq.  

il  - bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, 

çoraqda tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən 

biçməz, bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.  

- keçən, öncəki il: bildir. bıldır. bıldırın. bildirin. - iki ildə bir: il 

aşırı.  

- min ilin başı: çox az, seyrək. nadirən.  

- eğitim öğrətimində, ilk yarı il: güz dönəmi.  
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- ışıq ili: ışıqil. ışıl < ışı ili. nuri il.  

- ışıq ili: ışığın bir ildə aldığı yol.  

- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.  

- ilin sonu toplanır, sana bitik sınanır. (kötü işlər qınanır.).  

- ilin sonun bayramla, görən işi sınaqla.  

- bayram ol, ildə bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl.  

il  "il" "ıl": "i" bağlılığı "ı" isə ayrılığı göstərir. 1. el. "i" ilə 

başlamış sözlər "e" ilə başlamış sözlərə qarşıdır, tərsdir. 

1. yıl. yaş. 1. öl. ölkə. yurt. 1. il edmək: barışmaq. 1. ata 

verilən adlardan. at türkün qolu qanatı olduğundan, bu 

adı almış. - el başı: ılxıçı. 1. qapı ağzında olan həşti. 1. 

düğün. 1. in. il. düş. - atdan il. 1. ilək. ilgək. toqa. toxa. 

toqqa. həlqə. 

- il yazıqdı: yaz gəldi. 

- qırx il bir gün: sonında. nəhayət.  

- sıçan ili: türk illərinin birincisi.  

- toyuq ili: türk illəinin onuncusu.  

- yunt yılı. türklər'in on iqili yıllarından biri.  

- siviş ili: qəməri illigiynən, günə illiginin arasında itən bir il.  

- yund yılı: at ili. türklərin on ikili yıllarından biri. 
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- bitən il: bıtır. bitir. bildir. geçən yıl.  

- o bir yıl boladı: o bir yaşındadır.  

- cıl qırcın: yaş çörək. bir yaşına girən cocuq üçün pişirilib 

dağıtlan çörək.  

- yıltənq: yaşıt.  

- yılı gəlmək: yaşlanmaq.  

- cıl qözünə: il sayın. hər yıl.  

ila  dəgin. ta. - danertə dəqin. - ora dəqin.  

ilaba  siyah, ağ rəngli yün ipliklərlə alacalı biçimdə toxunmuş 

qumaş.  

- ılaba şalbarmaq: alacalı qumaştan tikilmiş şalar.  

ilac  dərman. bağım. otama. çara. çözüm. im. yardım. umar. 

çıxış. tədavi.  

ilac  əlac. otancaq. dava. mərhəm.  

ilaçın  laçın. şahin.  

ilahi  bayrı. qutsal.  

ilahici  < irlayıcı: sayıl. dilənçi. yolçu.  

ilahiyyat  tinbilim.  

ilan   

- qarailan: qarayılan: uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) 
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örtülü, pozucu, kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma 

(əkinə) yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan.  

- qarayılan: qarailan: uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) 

örtülü, pozucu, kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma 

(əkinə) yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan.  

- kiçik başlı, qalın quruqlu, ağısız ilan: bozyürük.  

ilan  yılan < eylənmək (aylanmaq. fırlanmaq. tırlamaq). eylənə: 

aylana. girdənə. çevrənə. devrənə. 1. yükli: müsri. 

aylanan: fırlanan. yalkar: aylaq: avara. yuğçi aylyaan: 

ağlaykı. - ilan kavı: ilan qabı: ilan köynəyi. ilan dərisi. 1. 

hələzoni. ilan qabuğu kimi dönərək uzanan, yuxarı çıxan 

nərsə. - ilan kavı pillə: minarə pilləkanı kimi burulan. 1. ilan 

dərisinə oxşar ağ (tor) biçimində olan seyrək örtük.  

- ilan quyruğuna basmaq: birin qızdırmaq.  

- ilan qıs qıvraq olmuşdu.  

- ilanın ıslıq çalması, fısıldaması: qızğırmaq.  

- ox ilanı: anğrıq.  

- nək ilan: əjdərha.  

ilan  yılan.  

- gözilan: kor ilan: irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan.  
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- kor ilan: qapıq. qapran. 

- qarailan: qarayılan. uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) 

örtülü, pozucu, kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma 

(əkinə) yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan.  

- ilan kimi burulan: ilankavı. çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. sarmal. 

sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. girdəvə. girdəvər. 

marpiç. hələzoni.  

- gözlüklü ilan: kübra.  

- kiçik başlı, qalın quruqlu, ağısız ilan: bozyürük. - buğa 

çeşitindən dev ilan: anaqonda.  

- kəfcək ilan: başı yastı ilan.  

- ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.  

- ilan kavı. ilanın soyulan qab, qabığ. 

- ilan qurbağa: oxunulmaz, güc oxunan yazı.  

- qanal qanal qıvrılmış ilan. (qanal qanal: qanqal qanqal: 

həlqə həlqə). 

ilancıq  - ilancıq kəsəli: gəlincik.  

- ilancıq kəsəli: ısırqı.  

ilancıq  yılancıq. üz dərisində şiş parlaq qızarma ilə olan 

xəstəlik. - yılancıq olmaq. - ilancıqçı: bu xəstəliyi qaldıran 

ovsunçu.  
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ilançıl  yılançıl. başlıca (ümdətən) ilan tutub yeməklə yaşayan 

quş.  

ilançi  yılançı. ilan ovsunçusu.  

ilanqavı  ilankavı. ilan kimi burulan. çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. 

sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. girdəvə. 

girdəvər. marpiç. hələzoni.  

ilanqu  1. qıvraq. atletiq. 1. ulu. ululanmış. yücə.  

ilbaratmaq  xaşlamaq. nərsiyə issi, qaynar su tökmək.  

ilbaşı  yılbaşı. noruz.  

ilbir  yığın. ot yığını.  

ilçi  bir illik işləyən işçi. - günçi: gün müzdü işləyən işçi. - ayçı: 

bir aylıq işləyən işçi. 1. devlət ə xitmət edən. 1. köylü.  

ilçi  elçi. istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. qaçıcı. dovtələb.  

ilə  1.‟ilə’ anlamına ək: - lıqın ( - likin). 1. lə. la. lay. ilən. layın. 

tən. kən. dahi. dəxi. taqa. - bu ilə o: bu daxi o. - yəşil ilə 

qırmızı. tanğlay: səhər ertən. tiriklay: dirirkən. yarınlayın: 

sabahlayın. aqşamləyin. 1. birlə. - əli ilə. əli birlə. 1. bilgi. 

ustalıq. bacarıqlıq. atıqlıq. qatnaşıqlıq. bir qonuda iligisi, 

ilişgisi olan. işin için, iliyin, gizli yolların, kələyin, hiləsin 
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bilən. - iləli: usda. atıq. çeçen. 1. yolyoruq. yerləti. anlatı. 

öğüş. çaran. aldı. aldıq. önəri. öngəri. pişnəhad.  

ilə  ilət. iltə. ilgi. ilək. ilgə. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - 

mənim könlümə: mənin xətrimə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. 

seyrək, keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. 

çatqı. dəğəl. 1. ilgəc. sancaq. girə. 1.birlə. - onun birlə 

gəldim. 

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  

ilə  ilqar. cumma. saldırı. həmlə.  

ilə  lə. lən. 1 ək. arxalıq. vasitəliliyi göstərir. - pıçaqla. - o ilə. 

1. dənlik, illəti göstərir. - kəsil olduğuilə: olduğundan. - güc 

ilə: gücin. iztirari. 1. çağ, zamanı göstərir. - siz gedməklə 

hər dəğişdi. - olsunki vurqulamaq üçün bərabər sözüdə 

artırılır. - buyruquzla bərabər işə başladılar. - qaşılılığı, 

ziddliyi göstərir. məəhaza. əlarğmi. - dediyimlə bərabər 

sözə başmadılar. - yaxcı olmaqla bərbər, kötülüyüdə az deyil. 

1. bilə. 

iləc  ( < ilmək: qatmaq). qarışıq. qatışıq. məxlut.  

iləcək  ilişik. - iləcək kiçik ağaclar şüvlər çivciklər.  
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iləl  (böyüklərə cəvap verilirqən) evət.  

ilələştirmək  anlaşdırmaq: yaqınlaşdırmaq.  

iləli  iləti. ilətli. iləkli. ilintili. ilgili. ilgəli. iltəli. ilnəli. 1. atıt. atılı. 

atalı. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. 

dərik. düz. düzgün. dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. 

aid. mərbut. 1. işilik. işli. işgil. bağlı.görəvli. vəzifəli. - indi 

keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq.  

iləli  iltəli. ilgili. iləkli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. 

işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

iləlişçi  iləşimçi. iləşikçi. biləşçi. biləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

iləlişçilik  iləşimçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. 

irkimçilik. irkinişçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. 
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birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birişyanlılıq. 

birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. biləşikçilik. 

bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. 

barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

iləlləşik  (vuruş, döğüşdən, öykə qından (düşmanlı) sonra) barış. 

barlaşıq. barışıq. yarışıq. yarlaşıq. yaraşıqlıq.  

iləlşiq  iləlşik. biləlik. bir olmuş. birikik. birikmiş. birləşik. 

birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. ittifaq. 

iləmək  1. el edinmək. el yurd tutmaq. 1. asmaq. 1. eləmək. 

edəmək. e'mal edmək. 1. səpələmək. dəriyi işləmək. 

tabaqlamaq. 1. ilişdirmək. yığmaq. çatdırmaq. toplamaq. - 

bu parçaları ilib, torba tikin. - ilməklənin əyləşin. 1. 

raslamaq. toxunmaq. tuş gəlmək.  

iləmək  ilmək. 1.ilərimək. ilqamaq. ilqarmaq. ilqara keçmək. 

ilmək. cummaq. saldırmaq. həmləyə keçmək. nərsənin 

üzərinə səkinmək, qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. 

zıplamaq. atılmaq. ataqlamaq. 1. boş, gəvşək 

düğünləmək. 1.düğümləri birbirinə keçirmək. 1. sancmaq. 

saşmaq. sancıtmaq. dəlib keçmək. 1. çatmaq. raslamaq. 

təsadüfləmək. 1. toxunma. toxunum. 
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iləmik  ilədim. ilişik. davamlı.  

ilən  birlən. birlə. həm.  

ilənc  1. ( < ilənmək: qarqışlamaq. inləmək. lə'nətləmək. ). qarqış. 

yavuz dua. lə'nət. 1. iləri. irəli. qabaxki. keçmiş. əvvəlki. 

əsgi. köhnə. bayat. 1. qınama. qınanc. danlaq. ayıblama. 

çıxışma. məlamət. sərzəniş. töhmət. 1. şikayət. 

ötük.1.ilgənc. ilinc. ilginc. ilişgi. irtibat. rabitə. qaqrış. 

qarqış. lə'nət. 1.qayqırış. lə'nət. qarqış. kötüləmə.  

ilənc  qarqış. qarış. qarqıma.qarnıqada. qarnıqara. ilənmə. 

yermə. lə'nət. nifrət.  

- (ilənc, qarqış sözü). - qarayola ged: öl. gəbər. - qarayola 

ged, tamınında isti bucağına.  

- ilənc, qarqış sözü: gözü çıxasıca.  

- gözü dönəsi: gəbərəsi öləsi.  

- səni qarnağrısı tuta da götürə.  

- yaman, ilənc qonuşan: qaraqayan. qarqışlayan. ilənən. 

kötülənən. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı.  

- (qarqış, ilənmə sözü) - "asılaraq öləsən": ipə gələsicə.  

(ilənc sözü). - qarabalağa tutulası. gəbərəsi. öləsi. 

iləncli  şikayətçi. ötüklü.  
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ilənən  qaraqayan. qarqışlayan. qaradadaq. qaradamaq. 

qaradadaqlı. qaradamaqlı. kötülənən. yaman, ilənc 

qonuşan. deyinən. deyingən. 

ilənmə  ilənc. qarqış. yermə. lə'nət. nifrət.  

- qarqış, ilənmə sözü: engizər (< enmə). enmiş. batmış. yox 

olsı. - engizərin biri.  

ilənmək  1. qınamaq. kötüləmək. danlamaq. ilənmək. ayıblamaq. 

məlamət, sərzəniş edmək. 1. peşman olmaq. - qılmışına 

iləndi. - gəlməmişə güvənmə, keçmişinə ilənmə. 

1.qarqışmaq. 1.yamanlanmaq. şikayətlənmək.  

ilənmək  qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. 

qarvuşlamaq. nifrin, lə'nət, lə'n edmək.  

ilənqər  iləngər. ləngər. qaqınc. qaqıc. çapa.  

iləq  ilək. 1.əklə. əkəl. alonj. simi rabit. 1.il. ilgək. toqa. toxa. 

toqqa. həlqə.  

iləq  ilək. ilgi. ilgə. ilət. iltə. ilə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. 

seyrək, keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. 

çatqı. dəğəl. 1. ilgəc. sancaq. girə. 

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  
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iləq  ilgə. ilək. ilgi. ilət. iltə. ilə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. 

ərəm. erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - 

mənim könlümə: mənin xətrimə.  

iləq ilək. 1. əncir. 1.ələk. ilgisi olan. bağı olan.1. ilkə. ərəfə. 

başlanqıc.  

iləqənmək  iləgənmək. ilgilənmək. ilgələnmək. etginmək. etgilənmək. 

təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. 

ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.  

iləqərləmək  iləgərləmək ilqarlamaq ilqarmaq. ilqamaq. ılqarmaq. 

ılqamaq. (< ilərləmək. iləri: ön. qabaq). dolu düzgün (yular, 

cilov), yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, dörd nala, yel kimi 

çapmaq, yügürmək.  

iləqli  iləkli. ilətli. iltəli.ilgili. iləli. ilgəli. ilintili. işilik. işli. işgil. 

bağlı.görəvli. vəzifəli. - indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi 

qurmaq: irtibat yaradmaq.  

iləqli  iləkli. ilgili. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. 

işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 
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bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

iləqsiz  iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilgisiz. iləsiz. ilişgisiz. 

ilgişsiz. ilintisiz. bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. 

ələqəsiz. yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. 

qırıq. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. 

bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - 

məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. 

ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 

1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

iləqsizlik  iləksizlik. ilgisizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

iləqtiriv iləktiriv. qapmaq. aluv. ələ salmaq: tutmaq. yaqalamaq. 

uslav. uşlamaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ilər  1. ilgər. nümayiş. sunu. 1. olar. hadis. hadisə. başa 

gələn.1. oluşum. bitişim. 1. il - ər. el əri. elçi. 1. iləylər. 

əslaf. keçmişlər. köçənlər. geçmişdəki kişilər. bizdən ilərikilər.  

ilərci  1. birinci gedən götürən. qılavuz el ilərcisi. 1. aparan. 

götürən. qalib. ilərci şagirdlər. yarışın ilərciləri. - ilərci at.  

ilərci  ilərici. ilərçi iləriçi. çevrimçi. evrimçi. evirimçi. 

dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. 

yetginçi. gəlişçi. islah tələb. tərəqqi pəsənd. mütərəqqi.  

ilərcilər  uluğlar. ulular. ərkan.  

ilərçi  bax > ilərci.  

ilərçi  ilərçi. ilərci. ilərici. çevrimçi. evrimçi. evirimçi. 

dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. 

yetginçi. gəlişçi. islah tələb. tərəqqi pəsənd. mütərəqqi.  

iləri  1. öncə. ön. qabaq. əvvəl. 1. varılacaq yer. - iləri otraqda 

düşəcəyik. 1. gələcək. 1. göstəriş. zahir. 1. aşağ. aşağı. 

müstəqbəl. ayəndə. 1. asra. 1.ilərdə. ilk öncə. ilki. ilkin. 

önğ. ön. öndə. öncə. öngün. ən birin. birinci. birincidən. 

qabax. qabaq. ibtida. əvvələn. əvvəl. 1.yuxarıya. yuxarı 

doğru. qabaqlayı. 1.ön. qabağ. - qabağ gəl. 

- artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa 
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qonuşmamaq.  

- iləri geri qonuşmaq: dalqabaq, tutar tutmaz, tutarsız yersiz 

danışmaq.  

- iləri gedmək: iləri varmaq: çəkdən (həddən) aşırı qılınmaq.  

- iləri sürmək: önə qoymaq. iddia edmək.  

- ilərisinə gedmək: nərsənin incəlikləri ilə uğraşmaq.  

- ilərisin gerisin düşünmədən: dalqabağın sanmadan, 

sanğamadan.  

- ilərdə, öndə bulunmaq: geçmək. - yarışda hammını geçdi.  

- nərsə üzərində, iləri geri nərsələr söylənmək: dilə 

düşmək. dillənmək.  

- olmadan iləri: olmadan qabax. olmadan öncə. olmadan ilkin. 

olmadan əvvəl. 

- dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, 

kimisi gerinə.  

- işi iləri götürmək: çəkdən, həddən aşıb çıxmaq. - işi belə 

iləri götürdüyünə görə, sonuclarınada qatlanmağın, 

tablaşmağın gərəkir. 

iləri  ilgəri. (il: ön). ( < ilk). 1.ilgəri. ön. gəlcək. iləridə. qabal. 

qabax. qəbl. öndə. əvvəl. - öğlədən qabal, qabax. - iləri 

qol: ilgəqol. başdöl. təlayədar. müstəqbəl. - iləri götürmək: 
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yeritmək. sürmək. - araba sürmək. sapan sürmək. - cüt 

sürmək. 1.alqa. önə. öncə. - daha iləri. arlaq. ötə tərəf. o 

yan. digər tərəf. ötə. daha uzaq. 1.alqa. örü. yuxarı. öngəri. 

qabaq. geri olmayan. iləridə. - ilgəri - geyin: dal - qabaq. 

dalda qabaqda. - iləri doğru: alqa qarab. - iləri çəkmək: 

ilərlətmək. irəli qabağa yüksətmək. - iləri çıxmaq: üzə, önə, 

qabağa ortaya gəlib çatmaq. 1. ilə. önər. təklif. dilək. önə 

sürülən. pişnəhad. - tamam iləri çıxışlar hamısı rədd oldu. - 

iləriz nədir. - iləri sürmək ilətmək. önərmək. təklif edmək. 

üstün tutmaq. diləmək. siz hansı sözləri ilərsiz. 1. ilənc. daha 

öncə. əvvəlcə. vaxdında. zamanı ilə. bir gün. bir günlər. 

günündə. qabaxki. keçmiş. əvvəlki. əsgi. köhnə. bayat. - iləri 

ağrıdan üzülmüş ürək: köhnə dərddən. - iləri dəblərə görə. - 

iləri nağıllar. 1. iyi. başarı. daha iyi. - işin ilgəri !: işin iləri !. 

qolay olsun !. qolay gəlsin !.  

- iləri atılmaq: qovulmaq. hızla gedmək.  

- iləri gedmək: ilərləmək. silkinmək.  

- iləridə: alda. öndə. 

ilərici  bax >. ilərçi.  
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iləriləmək  ilərləmək. önəçmək. qabaqlamaq. çox irəli gedmək, 

keçmək. qabaqlamaq. - bu saat çox irəlir.  

iləriləməmək  (nərsənin bolluğundan, sıxlığından, girginliyindən, 

gərginliyindən) dal qoyulamaq. dala qoyulamaq. 

aşılamamaq. keçiləməmək. yeriləməmək. 

bıraxılamamaq. göz yumamaq, yumammamaq. 

vazkeçiləməmək.  

ilərilətmək  alqa bastırmaq.  

ilərilmək  keçilmək. dal qoymaq. dala qoymaq. aşılmaq. yerilmək.  

ilərim  ilsəyiş. axım. cərəyan. hərəkət.  

ilərimək  ilmək. iləmək. ilqamaq. ilqarmaq. ilqara keçmək. ilmək. 

cummaq. saldırmaq. həmləyə keçmək. nərsənin üzərinə 

səkinmək, qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. 

atılmaq. ataqlamaq. 

iləriq  ilərik.şürəfa. əşraf.  

iləriş  qaçış. keçiş. basış. sibqət.  

iləritə  1.ilənci. qabaxda. keçmişdə. ötmüş zaman. iləridə 

olduğu kimi. iləridə gəl gedimiz varıdı. 1.iləri. qabal. 

qabax. qəbl. öndə. əvvəl. - öğlədən qabal, qabax.  

iləritə  iləridə. ilərdə. gələcəkdə. öndə. aşağda. aşağıda.  
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ilərki  ilgərki. qabaxki. birinci. - ilərki araba: ilgərdəki, öndəki 

araba. - ilgəri söz: baş söz. - ilgərdən: qabaxdan.  

ilərləci  alqa basar. öröki: üstəki.  

ilərlək  yolaldı. gəlişən.  

ilərləmə  ilərləyiş. 1. ilərləyim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gülüşmə. 

gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gəlişmə. 

gəlişiş. gəlişim. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. yüksəlmə. 

yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. 

ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. 

osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. 

böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. 

yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf 

edmə. e'tila'. pişrəft. 1. ilərmə. qoğzanış. qalxış. ucalış. 

genişləmə. genişləyiş. açıqlanış. gəlişinmə. böyümə. 

osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 

1. yol alma. yol keçmə.  

- bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə baxmadan, iticə, ilqarına 

ilərləmək: baltalamaq.  

- bir yöndə, qıyıda, sözdə ilərləmək, varışmaq: 
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uzlaşmaq. yuzlaşmaq. yüzləşmək. üzləşmək. 

sazlaşmaq. saziş edmək.  

ilərləmək  1.böyümək. boyatmaq. gəlişmək. yetişmək. inkişaf 

edmək. genişləmək. yerimək. atdım atmaq. 1.yol almaq. 

1. işləmək. bir durum sürmək, gəlişmək. artmaq. 

artıqmaq. - ölkənin gəlişməsi durmadan işlir. - yaram baş 

verim işlir. - gərginlik ged gedə işlir.  

- yeni yeni başlamaq, ilərləmək: atdım atmaq.  

- bir yolda ilərləmək: yola gəlmək. açınışmaq. gəlşinmək. 

düzəlmək. doğrulmaq. yönüğmək. iyiləşmək. iyilənmək. 

eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. 

eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. 

islah olmaq.  

- yolda ilərləmək: yol gedmək. olduğu yolda dayanmaq.  

- işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, yerinə qoymaq: 

gəmisin yeritmək.  

ilərləmək  hərəkət edmək. sürqəlmək. silkinmək. iləri gedmək.  

ilərləmək  ilgərləmək. 1. iləri sürmək. qoşmaq. önərmək. dardarmaq. 

çıxmaq. dimik durmaq. daşmaq. dardıyışmaq. ozmaq. 1. 

iyiləşmək.  
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ilərləməmək  keçməmək. durmaq. ilişmək. yığılmaq. - boğazıma durdu. 

- canıma durdu daha!.  

ilərləmiş  1.aşqın. aşmış. geçgin. 1.keçmiş. keçən.  

- ilərləmiş çağ, zaman: tez. irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. - 

dan erkən: səhər tezdən.  

ilərlənmək  gəlişilmək. atılmaq.  

ilərləq  ilərlək. ilərlik. önglük. öngəlik. qabaqlıq. tərrəqi pəsənd. 

mütərrəqi. 

ilərlər  ilərləri. ilərlərdə. qabaqlar. qabaqları. öncələri. öncələr. 

əvvəllər. - öncələri siz düz üzə deyirdiz.  

ilərləri  ilərlər. ilərlərdə. qabaqlar. qabaqları. öncələri. öncələr. 

əvvəllər. - öncələri siz düz üzə deyirdiz. 

ilərlərtə  ilərlərdə. ilərlər. ilərləri. qabaqlar. qabaqları. öncələri. 

öncələr. əvvəllər. - öncələri siz düz üzə deyirdiz.  

ilərlərtən  - yüksəklərdən, ilərlərdən, artığından söyləmək: qapı 

açmaq. - mən bir dedim, o ondan qapı açdı, mən on dedim, o 

yüzdən.  

ilərlətilmək  - bir yolda ilərlətilmək: iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. 

eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. 
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yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. 

aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. 

gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. 

yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

ilərlətmək  - bir yolda ilərlətmək: gəlşitmək. gəlgitmək. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

ilərləyən  - iti ilərləyən: (xəstəlik). hadd. ivəgən. axqın. axut.  

- iti, yeyin ilərləyən, yolğan: səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. 

- ivəgən qatar. - ivəgən çapar: səri' posçu.  

- yalnız başına yeriyən, ilərləyən: qapaduyuq. qapantuq. 

qapatuq. qapabaş. qapanbaş. qapanca. kəllə şəqq. inad.  

ilərləyən  1. ağraq. yüksələn. 1. yeriyən. atımlı. attım atan.  

ilərləyim  ilərləyiş. ilərgəyiş. ilərgəniş. 1. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# 

yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. 

yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft. 1. ilərləmə. 

ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 
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gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft. 1.ilərləmə. ilərmə. qoğzanış. qalxış. ucalış. 

genişləmə. genişləyiş. açıqlanış. gəlişinmə. böyümə. 

osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 

ilərləyiş  ilərləyim. ilərləmə. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gülüşmə. 

gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gəlişmə. 

gəlişiş. gəlişim. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. yüksəlmə. 

yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. 

ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. 

osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. 

böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. 

yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf 

edmə. e'tila'. pişrəft.  
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ilərliq  ilərlik. ilərlək. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. önglük. 

öngəlik. qabaqlıq. üstünlük. öncülük. birinclik. başatlıq. 

başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. faiqlik. qələbə. 

təqəddüm. rüchan.  

ilərmə  ilərgə. 1.önərgə. önərmə. yürütü. yeriti. yeriti. önəri. 

bəlirti. pişnəhad.1.ilərləyiş. ilərləmə. qoğzanış. qalxış. 

ucalış. genişləmə. genişləyiş. açıqlanış. gəlişinmə. 

böyümə. osturma. ilərləyiş. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. 

inkişaf. təkamül. 

ilərmək  ilərtmək. 1.sunmaq. təqdim edmək. 1.ilgəşmək. ilgişmək. 

bəlqürmək. bəlirmək. görünmək. üzə çıxmaq. gəlmək. 

xatırlamaq, yadlamaq. canlanmaq. numayiş edmək. - 

qaqlar qamuğ gölərdi, dağlar başı ilərdi. - keçən günlər 

gözümdə ilərdi. - keçmişləri ilərmə: xatırlama, yadlama.  

ilərmiş  1görünmüş. numayiş edilmiş. - ilərmiş olay. - ilərmiş çav, 

xəbər. 1. ilqəmiş. çatmış. yetim. yetmiş. tanrıya varmış. 

ərən. varan.  

ilərqə  ilərgə. ilərmə. önərgə. önərmə. yürütü. yeriti. yeriti. önəri. 

bəlirti. pişnəhad. 
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ilərqəmək  ilərgəmək. ilərgətmək. ilgərimək. onğutmaq. oncutmaq. 

öncütmək. önərmək. önərimək. öğüdmək. tapşırmaq. 

tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq. 

məsləhət, tovsiyə edmək, vermək.  

ilərqəniş  ilərgəniş. ilərləyiş. ilərgəyiş. 1. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# 

yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. 

yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft. 1. ilərləmə. 

ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft. 1.ilərləmə. ilərmə. qoğzanış. qalxış. ucalış. 

genişləmə. genişləyiş. açıqlanış. gəlişinmə. böyümə. 

osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 
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ilərqətmək  ilərgətmək. ilərgəmək. ilgərimək. onğutmaq. oncutmaq. 

öncütmək. önərmək. önərimək. öğüdmək. tapşırmaq. 

tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq. 

məsləhət, tovsiyə edmək, vermək.  

ilərqəyiş  ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. 1. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# 

yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. 

yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft. 1. ilərləmə. 

ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft. 1.ilərləmə. ilərmə. qoğzanış. qalxış. ucalış. 

genişləmə. genişləyiş. açıqlanış. gəlişinmə. böyümə. 

osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 

ilərqörqü  ilərgörkü.durəndişi.  
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ilərqörqülüq  ilərgörkülük.durəndişlik.  

ilərsüq ilərsük. igərşük. şalvar uçquru.  

ilərtə  ilərdə. 1. iləri. iləri. ilk öncə. ilki. ilkin. önğ. ön. öndə. 

öncə. öngün. ən birin. birinci. birincidən. qabax. qabaq. 

ibtida. əvvələn. əvvəl. 1. iləridə. gələcəkdə.  

ilərtətən ilərtədən. ilgərtədən. ilərdən. əsgidən, çoxdan ötədən 

bəri. - ilərdən olan: əsgidən olan.  

ilərti  1. xiyal. ilqım. 1. fərz.  

ilərtmək  ilərmək. 1.irəli sürmək. öğmək. önğmək. qabqalamaq. 

tə‟rifləmək. sitayiş edmək. sunmaq. təqdim edmək. 

1.ilişdirmək. ilişdirtmək.  

iləs  ılıs. ilrəs. ilsə. 1. bənd. bağ. içqur. - şalvarımın iləsi atdı: 

şalvarımın bəndi atdı. 1. ilişgi. irtibat. - iləs qurmaq. - iləsin 

yoxdu, nə istirsən. - iləslə qurulur gücün sənin. - ılıslı: ilişgili. 

irtibatlı. - ılıs qıran, könül sındıran.  

iləsiz  ilgəsiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. 

bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. 

bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 
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sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

iləsizlik  ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

iləş  eyləş.  

- əşiləş (< əş eyləş). əşidiş. əşediş. qisas.  

iləş  iliş. 1. soxulqan. 1. munis.  

iləşən  ilişən. icəşən. incidən. qabır. qapır. taxınan. taxılan.  

iləşici  bağlayıcı. iləgiləşmək: xəbərdarlık. ilişgi qurmaq.  

iləşimçi  iləşikçi. iləlişçi. biləşçi. biləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. 

irkimçi. irkinişçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 
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iləşimçilik  iləlişçilik. iləşikçilik. irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. 

irkinişçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birşikçilik. 

birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birişyanlılıq. birkəməçilik. 

birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. biləşikçilik. bağşınçılıq. 

bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. barşıqçılıq. 

barşınçılıq. müttəhidçilik. ittihadçılıq. 

iləşiqçi  iləşikçi. iləşimçi. iləlişçi. biləşçi. biləşikçi. irişçi. irkişçi. 

irşinçi. irkimçi. irkinişçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

iləşiqçilik  iləşikçilik. iləlişçilik. iləşimçilik. irişçilik. irkişçilik. 

irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. 

biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5024 

iləşmə  (yara). ilişmə. 1. bitişmə. qovuşma. tutuşma. birikmə. 

birişmə. iyiləşmə. qapanma. iltiyam. 1. icəşmə. incitmə. 

taxınma. taxılma.  

iləşməgən  soxulmayan.  

iləşmək  alışmaq. bağlanmaq. həsrət çəkmək. duyqulanmaq.  

iləşsiz  ilişsiz. ilgisiz. ilgəsiz. kəndi halında.  

iləştirmək  ilişdirmək. 1. istəyin (simpatisini) qazanmaq. kəndinə 

çəkmək. ısındırmaq. 1. dadandırmaq. alışdırmaq.  

- aş bilə iləşdir: yeməklə kəndinə ısındırmaq.  

- üyqə iləşdirmək: evə alışdırmaq.  

iləşüv  ilişmiş. duyqulu. toxunaqlı.  

ilət  daşıt. nəqliyyə.  

ilət  iltə. ilgi. ilək. ilgə. ilə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. seyrək, 

keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. çatqı. dəğəl. 

1. ilgəc. sancaq. girə. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - 

mənim könlümə: mənin xətrimə.  

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  
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ilətci  ilətici. ilətgən. ulatçı. çatdıran. çatışdıran. yetdirən. naqil. 

daşıyan. əkidən. götürən. ilətici. rabit. ulağan. ulatan. 

əkidən. köçürən. axdaran. axıdan. naqil.  

ilətcilik  iləticilik. ilətgənlik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. 

çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. 

ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

ilətçi  ilitçi. ulatçı. antençi.  

ilətdirmək  göndətrmək. götütmək.  

ilətə alır  ala bilir.  

iləti  1. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. qaplı. 

bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 1. bildiri. 

xəbərrəsani. 

ilətic  iltic. ulatıc. anten.  

ilətici  ilətci. 1. ilətgən. ulatçı. çatdıran. çatışdıran. yetdirən. 

naqil. daşıyan. əkidən. götürən. ilətici. rabit. ulağan. 

ulatan. əkidən. köçürən. axdaran. axıdan. naqil. 1. 

ilətgən. ulatçı. rabit. naqil. rabit.  
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iləticilik  ilətcilik. ilətgənlik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. çatranlıq. 

çatrıqanlıq. yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. ağdaranlıq. 

axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

ilətilmək ilədilmək. götürülmək. göndərilmək. aparılmaq. - ötəyə 

ilədil.  

ilətim  bax > ilətmə.  

ilətim ilədim. iləmik. ilişik. davamlı. ilədim yağışdan sudan 

şehdən ev qalmadı uçmamış.  

ilətiş  bax > ilətmə. 

ilətişim  iltəşim. ilətişmə. ilətşim. 1.savlaşma. xəbərləşmə. ittila 

rəsani. xəbər rəsani. xəbərqozari. 1. tilişim. tilisim. tilism. 

cadu.  

ilətişmə  iltəşim. ilətişim. ilətşim. 1.savlaşma. xəbərləşmə. ittila 

rəsani. xəbər rəsani. xəbərqozari. 1. tilişim. tilisim. tilism. 

cadu.  

ilətişmək  ilətşimək. iltəşinmək. iltəşişmək. savlaşmaq. sözləşmək. 

xəbərləşmək.  

ilətit  ulaştırıt. ulatı. daşıt. götürüt. köçürüt. köçrüt. köçürmə. 

çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı.  
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ilətli  iltəli. iləkli. ilgili. iləli. ilgəli. ilintili. işilik. işli. işgil. 

bağlı.görəvli. vəzifəli. - indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi 

qurmaq: irtibat yaradmaq.  

ilətmə  ilətiş. ilətim. 1. qılavuzlıq. başçılıq. boyratış. boyratım. 

boyratma. aparma. aparış. aparım. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik. 

1.bildirmə. bildirim. bildiriş. 1. ulatım. ulatma. ulatış. 

ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. 

çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. 

daşınış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. 

evirmə. evirim. eviriş. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. 

uğratım. uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. irsal, 

nəql, həml edmə. 1. götürmə. ulaştırma. daşıma. daşım. 

nəql edmə. 1. ilnətmə. ilnətiş. ilnətim. yerlətmə. yerlətiş. 

yerlətim. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. 

bağdama. bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. 

qaplatım. intisab. mənsub edmə.  

ilətmək  1. aparmaq. götürmək. çatdırmaq. ( söz aparıb gətirənə 

''dinçi'' deyilir). göndərmək. yola salmaq. - kanca ilətür: hara 

göndərir, götürür. 1. itələmək. uzaqlatmaq. yoldan çıxarmaq. - 
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düz yola irətəndə var, düz yoldan ilətəndə var: şeytandı düz 

yolda ilətən. 1. yeltəmək. yelləmək. qındırmaq. təhrik edmək.  

ilətmək  1.qılavuzlamaq. başçılamaq. çatışdırmaq. götürmək. 

boyratlıq. rəhbərlik. edmək. bildirmək. götürmək. 

daşımaq. ulaştırmaq. daşımaq. ulaşdırmaq. nəql edmək. 

bildirmək. 1.yeritmək. - edinmiş bilgiləri yaşama ilətmək: 

bağlamaq. yaşama yeritmək. 1.yetirmək. ulaşdırmaq. 

dəğirmək. götürmək. daşımaq. nəql edmək. 1.ibermək. 

ebirmək. aparmaq. evirmək. geçirmək. götürmək. nəql 

edmək. - qarşıya keçir. 1.çattırmaq - bilgi ilətmək, 

çatdırmaq: sav keçirmək. xəbər vermək.  

ilətmək  aparmaq. götürmək. daşımaq. - keçiti su ilətdi: apardı, 

götürdü: işlər əldən çıxdı. - yükləri içəri ilətin.  

ilətmək  elətmək. ildirmək. ( < el, il: ölkə. torpaq. yer). 1. bir elə, ilə 

götürmək, göndürmək. 1. götürmək. göndərmək. 

aparmaq. - ötəyə ilədil. 1. oğurlamaq. çalmaq.  

ilətmək ilədmək. 1.çatdırmaq. - qoxu ilədi onun burnuna. 1. sürmək. 

aparmaq.  

ilətmiş  yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. 

yöndər. başçı. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər.  
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ilətqən  ilətgən. 1. ulaşqan. yapışgən. birişgən. bitişgən. 

qavuşqan. qovuşqan. əkişgən. qatışqan. sapışqan. 

bağışgən. iltisaqi. 1. ulatçı. ilətci. ilətici. çatdıran. 

çatışdıran. yetdirən. naqil. daşıyan. əkidən. götürən. 

ilətici. rabit. ulağan. ulatan. əkidən. köçürən. axdaran. 

axıdan. naqil.  

ilətqənlik  ilətgənlik. ilətcilik. iləticilik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. 

çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlik. daşıyanlıq. götürənlik. 

ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

ilətqi  ilətki. nəqqalə.  

ilətsiz  iltəsiz. iləsiz. iləksiz. ilgəsiz. ilgisiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

ilətşim  iltəşim. ilətişmə. ilətişim. 1.savlaşma. xəbərləşmə. ittila 

rəsani. xəbər rəsani. xəbərqozari. 1. tilişim. tilisim. tilism. 
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cadu. 1. savlaşma. xəbərləşmə. ittila rəsani. xəbər 

rəsani. xəbərqozari.  

ilətşimək  ilətişmək. iltəşinmək. iltəşişmək. savlaşmaq. sözləşmək. 

xəbərləşmək.  

iləturqa  ilətmək, almaq üçün.  

iləv  ilgic. 1. məhəbbət. 1. oyuncaq.  

iləy  1. ilər. ön. qabax. qarşı. - iləyində buruq var. - iləyivə çıxan 

dağlara dağlara yollara yollara. - iləyi ildə: gələn ildə. - iləyin 

almaq: qabağın almaq. önünə çıxmaq. - iləyinə  

qabağına. tapına. hizuruna. 1. cıvar. ətraf.  

iləy  ilgəy. çevrə. çavra. dövrə. yörə.  

iləziq iləzik. sürgün. filiz.  

- qardoş iləzik etgəndi: yeralma sürgün yapmış.  

ilgilənmək ilgilənmək. ilgi göstərmək. sanatmaq. önəmsəmək. 

önəm vermək. umursamaq. aldırmaq. ilgi göstərmək. 

qızınmaq. qızıqmaq. ilgi göstərmək.  

ili  yapışıq. ilməkli. yanaşıq. örtülü. (bağlı, kiplənmiş, 

kiritlənmişin qarşıtı). - ili qapuq: ilişdirilmiş, örtülmüş qapı.  

ililşmək  təcavüz edmək. toxunmaq. təərrüz edmək.  
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ilim  - bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı: qanaqçı. 

yanaqçı.  

ilim  elm. bilgi. bilgu. bilmə. mə'rifət. viquf.  

ilim  yılım. yilim. yapışqan. tutqal.  

iliman  liman. bəndər. gəmilik.  

ilimli  dəngəli. ortayolçu. ortac. ortacı.  

ilimtə  alaqa. ilimti. bağlantı. bağlanış. araqatnaşıq.  

ilin  ilinq. 1. girov. - ilin qoyduq, ilin götürdük. - ilinsiz borc 

vermərəm. - ilin istirsən, mən ilin. - ilin bazarı: güvənc 

olmayan yerdə, ilinlə (girovla) işlərin görülməsi. 1. əsir. 1. 

zamin.  

ilinc  ilənc. ilginc. ilişgi. irtibat. rabitə. yanu. qarqış. lə'nət.  

ilindirmək  taxmaq.  

ilini  ilişdirilmiş. asılmış. - ilini şəkillər, yazılar: asılmış. - ilini 

durum: quşqulu durum.  

ilinik  səbəb. bahana. vəsilə.  

- boş ilinik: boş bahana.  

- ilik tapmaq: səbəb bulmaq.  

ilinləmək  ilindəmək. qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. bağlamaq. 

tikmək.  
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ilinmək  1. ilişmək. taxılmaq. toxunmaq. bağlanmaq. vurulmaq. 

sallanmaq. aslanmaq. asılmaq. tuşlanmaq. tutulmaq. - 

tumşuqundan ilinmək: ağzından tutulmaq. - gözlərim ilinir: 

qapanır. - tanrı qarqağına ilənməyəsin. - o dilindən ilindi: 

yaxalandı. 1. bağlanmaq. yumulmaq. - xanın qızına ilinsə. - 

yorqunluqdan gözlərim ilinir: axır. - atın yuların ilin gəl: bağla. 

1. toxunmaq. dəğmək. çatmaq. - göylərə ilinən ahım. 1. 

əğilmək. meyillənmək. - aşağı ilin: əil. - yuxarı ilin: çəkil 

yuxarı. 1. bir nərsəyə qarşı ilgi, maraq, asılış duymaq. 

quşqulanmaq. tasalanmaq. 1. mahana. yol. vəsilə.  

ilinmək  girlənmək. ilişmək. çıxmaz qalmaq. acizləmək. bəndə 

düşmək.  

ilinmək  ılınmaq. ilişmək. tutulmaq. uğramaq. yaxalanmaq. 

taxılmaq. düşmək. giriftar olmaq.  

- quş duzağa dən üçün ilinir.  

- tanrı qarqaqınqa ılınma.  

- ər yağıya ilinməsin: kişi düşmana tutulmasın.  

- geyik duzağa ilindi.  

- tikan dona ilindi.  

- yağı mənə ilindi: tutuldu.  
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ilinmək  ilişmək. yilinmək. yilişmək. 1. girişmək. bəhslənmək. - 

gözü ilişmək, çarpmaq: birdən, təsadüfən görmək. - gözə 

ilişmək: gözə dəğmək. 1. taxlaşmmaq. taxılmaq. icəşmək. 

1. pırtlaşmaq. birbirinə keçmək. əmişmək < yəmişmək < 

yamışmaq <> yapışmaq <> yapaşmaq (< yamamaq. 

yapamaq).1. ilgənmək. bağlanmaq. təəllüq tapmaq. 1. 

ilişmək. 1. durmaq. qalmaq. - nə ilişmisən mənə, çıx 

geddə. 1. qıssa sürə əyləşmək, oturu vermək. - bir iki 

dəyqə ilişin, harda olsa tapılar. 1. toxunmaq. topuqlamaq. 

tovbixləmək. tobixləmək. tənbih edmək. - bu uşağa 

ilişməyin, suçu yox. 1. toxulmaq. tutulmaq. girə düşmək. - 

yaman işə ilişdik. 1. asılmaq. sallanmaq. - patlayışdan 

sonra, parçalanmış, tikələnmiş nərsələr, dam duvara ilişib 

qalmışdı. - duvarda bir dənə olsun ilişik heç nə qalmasın. - bir 

neçə xalça ilişik dururdu.  

- könül ilişmək: sevməyə başlamaq. 

ilinmək  taxılmaq.  

ilinq  bax > ilin. 1. girov. 1. əsir. 1. zamin.  

ilinqac  ılınğac. girlənmiş. düşük. aziləmiş.  

ilinqac  ilinğac. girlənmiş. düşük. acizləmiş.  
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ilintəmək  ilindəmək. ilinləmək. qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. 

bağlamaq. tikmək.  

ilinti  1. ilgi. bağlılıq. dəngə. tanqı. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət. oran. bağ. irtibat. 1. təəllüq. nisbət. rişdə. 1. 

ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. kökəş. kökləmə. seyrək, keçici 

tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. çatqı. dəğəl.  

- ilinti tikiş: əğrəti, müvəqqəti tikiş: qatalama. qataq. kök. 

kökləmə. 

ilinti  1. ilgilik. ilişgi. ilişik ilgi. oran. bağıntı. bağlılıq. 1. ölçü. 

nisbət. mənsubiyət. 1. yoxlama. arayış. araşdırma. 

bazrəsi. incələmə. təhqiq. 1. taxıntı. bağ. əngəl. bənd. 

qapıl. 1. düğün. rabitə. rabit. 1. qörgü. görüş. nəzər.  

ilinti  ilişdirmə. tutturma. çapştırı. çattırma. iki tikəni birbirinə 

yapışdırma.  

ilintili  1. ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli.ilgəli. işilik. işli. işgil. 

bağlı.görəvli. vəzifəli. 1. mənsub. mütəəliq.  

ilintili  işligil. işlik. işgili. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. iləkli. iltəli. 

iləli. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 
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bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

ilintisiz  ilgəsiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. 

bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

ilintisizlik  ulqaşızlıq. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. 

ilişgisizlik. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. 

yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. 

tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. 

qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. 

nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

ilip qoyu  ilipmək. sallamaq.  

ilipin  kanal. xəndək.  

ilipmək  ilip qoyu. sallamaq.  
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iliq  ilik. - ilik, ilgək deyilən dəliklərə girən sərt parça: düğmə. - 

ılıq ılıq: ılıq olaraq.  

iliq  ilik. - murdar ilik: yulun. qoxar ilik. nuxa'.  

iliq  ilik. (ki < metatez > gi) ilgi. ilkə. ilqit. ilgit. 1. ilük. ilgək. ilgəh. 

ilgə. yolun sümüyün çapasında olan yumşaq ətlik. sümüyün 

ilgəgəyində olan içlik. iliği qurumaq: çarasız qalmaq. 1. 

baca. çapa. ilişik, girişik, düyməlik. 1. asılı. asılmış. qohum. 

- bu şəhərdə ilikim yox. - iliyin uzağı dosdun yaxını. - o 

mənim ilikim. 1. qança ( < metatez > çanqa)l. qapcaq. 

qarmaq. qopça. 1. qıramer. genitif. müzafünəleyh. 

bağlılıq. 1. səs səmir. səs sorax. səs nəmir. xəbər. salıq. 

- iliksiz yox oldu. 1. im. imgə. maraq. simgə. iz. yönə. 

nişan. bələk. bəllək. arma. arama. adres. - ilik dəğiş 

dayrəsi. - hançı ilikdən tapdız. - axdardıq, bir ilik tapa 

bilmədik. - nə ilik qaldı nə bir söz. 1. ünlü. tanınmış. 

məşhur. 1. ilk. birinci. başlangıc. ortaya çıxış. 1. ağaman. 

hükümdar. 1. dadlı. 1. sakincə. yumuşaqca. 1. birinci. 

öncə. 1. aşıl. aşılama. soyuq suya qatarağ. əldə edilən su.  

iliq  ilik. ilgək. ılığ. yılığ. (açılmamış. bağınsımış). { (# soğuq: 

sovuq. savuq. (savrulmuş. açılmış. ayrılmış) }.  
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iliq  ilik. yilik. iliş. bağ. ilik. uruq. vuruq. ırıq. ılıq. boy. bölük. 

şö'bə. mərbut. rəbt. - bunun ona bağı yoxdu. - sənə nə bağı 

var. - bağsız sözlər qonuşma. - bağın olmasa ilişmə.  

iliq  ilik. yolun. gəmik içi.  

iliqan  ili xan.  

iliqbalıq  ilikbalığ. sazan balığ çeşiti. gördək. acıbalıq. 

iliqbalıqı  ilikbalığı. iliğbalığı. gördək. acıbalığ.  

iliqim  iligim. alıq. izin. ılığım. düşünsi. dazlaq. quruntu. iməj. 

imgə. oynuş. uynuş. xiyal. xulya.  

iliqləmək  ilikəmək. ilikdəmək. 1. düğünləmək. bağlamaq. sıxmaq. 

1. nərsənin iç bağların araştırmaq, axdarmaq, aramaq, 

izləmək. daramaq. yoxlamaq. soruşdurmaq. sırtıvlamaq. 

incələmək. təhqiq edmək. 1. qızqın, içdən istəyib ilgilənib 

özləmək. - ilikləmədən sevgi olmaz.  

iliqləmək  ilikləmək. 1.ilgəkləmək. düğmələmək. düğməmək. 

1.ilgiləmək. ilişdirmək. bağlamaq. 

iliqləmək  ilikləmək. bağlamaq. rəbt edmək. müttəsil edmək.  

iliqlənmək  ilgəklənmək. tüqmələnmək: düğmələnmək.  

iliqli  ilikli. qapalı. bağlı. düğməli.  

iliqli  ilikli. yilikliq: iliği olan.  
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iliqman  ( < il) taxılan yer. şamdan.  

iliqmək  1. qınıqmaq. çıkinmək. qanıqsamaq. 1. utanmaq.  

iliqsiz  (ki < metatez > gi) ilgi. xəbərsiz. sorağsız. - iliksiz yox oldu.  

iliqtin  1. mətin. ağır kişi. 1. sopa. topuz.  

iliqtirmək  ilikirmək utandırmaq.  

ilistin  samanlıq.  

iliş  ılış. 1. dosd. yoldaş. 1. uyu. həmrah. - bir özü iki ılışı, 

uyuşü, yoldaşı. 1. idiş. qab. 1. ilig. ılış. bağ. dosd. yoldaş. 

sağdıc. mərbut. rəbt - bunun ona bağı yoxdu. - sənə nə 

bağı var. - bağsız sözlər qonuşma. - bağın olmasa ilişmə. 1. 

namə. - bar iliş: bar nama. - yol iliş: təzkirə. - söz iliş: qol 

namə. 1. bitişik. yaxın. 

iliş  ilişi. 1. ilşik. təmass. 1. ləms. yüngül toxunma, dəğmə. 

1.məs. 1. taxıl. taxılma. sataş. 1. əyləş. əğləş. duruş. 

qalış. otruş. 1. 

ilişan  > nişan. hədəf.  

ilişə  rişə. kök. qaçaq. qaşaq. qaptaq.  

ilişən  iləşən. icəşən. incidən. qabır. qapır. taxınan. taxılan.  

- ilişən nərsə: qancal. qançal. tikan.  
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ilişginləşmək ilişginləşmək. ilgişmək. müşgül olmaq. güclənmək. 

güclənmək. çətinləşmək. zorlaşmaq. - iş gücləndi.  

ilişi  iliş. 1. ilşik. təmass. 1. ləms. yüngül toxunma, dəğmə. 

1.məs. 1. taxıl. taxılma. sataş. 1. əyləş. əğləş. duruş. 

qalış. otruş. 1. 

ilişib  - bir nəyə, yerə ilişib qalmaq: qadanmaq. 

- laboraturda işlənən ilişik lülələr: rabitəli şüşələr. 

püsgürdəc. fışqırdaq.  

ilişiq  ilişik. ötgərü. - nərsiyə ilişik, ötrüş olan: ötgərü.  

ilişiq  ilişik.(kimsə). ilşik. 1. ilişgi. rəbt bağ. rəbt. irtibat. 1. 

yılışıq. ilişgən. yılışqan. yapışqan. sıvışqan. suvaşqan. 

bulaşıq. bulaşan. bələşik. bələşən. çamır. balçıq. palçıq. 

çamsaqqızı. 1. mürtəbit. münasibət. mərbut. 1. giript. 

girift. girişik. qarşıq. işgil. birnirinə girib dolaşıq durum 

almış. ilişgi. ara. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. - 

araları pozuq. 1. keçmiş. macəra. 1. ilişgili. bağıntılı. 

münasibətli. 1. ilgi. ilişgi. bağlanma. bağ. yaxınlıq. sevgi. 

rabitə. irtibat. münasibət. toxuş. töküş. səbəb. 1. ilişgin. 

ilgili. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. amərbut. ayid. mütəəlliq. 

münasibətli. race'. dayir. 1. işqal < işgil. uğraq. məşqul. 
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mingə. 1. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. işli güclü. məşqul. 1. 

alacağ verəcək. hesab kitab. 1. bağlı. dəxl. mərbut. - 

sənə ilişik değil. - bu kimə ilişik. - ilişiksiz işlərə qarışma. - 

orası mənə ilişikdir. - əlidən vəliyə nə ilişik. - bu konuya ilişik 

kitablar. 1. sırqav. kəsəl. məriz. xəsdə. naxoş. 1. məxsus. 

- xanıma özgü, yaraşır, ilişik: xanımsı. qadınsı. 

- ilişik kəsmək: ipi çözmək. ilişgini qırmaq.  

- ilişik kəsmək: ayrılmaq. ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək. 

- o ilə maraqlı bir keçmişimiz var.  

- çətin, ilişik, işgilli iş: qılçıqlı. - cinsi ilişik: cinsi ilişgi: 

ərdeş. ərdiş ( < ər. ərkək+ dişi).  

ilişiq ilişik. 1. əlaqə. ələqə. münasibə. maraq. 1. eşq. 1. dayir. 

dəğir. dəğrə. görə. üzər. bağlı. mütəəlliq. - siz üzərə 

qonuşma açıldı. - bu iş üzrə çalışın. 1. gir. ilmək. - ilməkli: 

girli. 1. mərbut. 1.dırnağ yeri. dirnaxlıq. toxuntu. e'tiraz. 

1.dırnağ yeri. dirnaxlıq. toxuntu. e'tiraz.1.ilişgin. bağlı. 

bağıl. bağlantı. qaraşlıq. qaraş. bağlı. burc. boğun. 

düğün. taxıntı. tutuq. məsələ. mərbut.  

ilişiqlər  ilişiklər.ilşiklər. ilişgilər. bağlar. irtibatat.  
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ilişiqli  ilişikli. ilşikli. ilişgili. 1. gədikli. bir yerlə, nərsəylə ilişgisi 

olan. mürtəbit. 1. bağlı.  

ilişiqli ilişikli. 1. əlaqəli. ələqəli. maraqlı. münasibətli. 1. eşqli.  

ilişiqliq  ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. 

uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. 

yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. 

qapanış. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

ilişiqsiz  ilişiksiz. ilişgisiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. 

ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz. ilintisiz. bağımsız. bağsız. 

boluğsuz. bağsız. rəbtsiz. irtibatsız. mərbutsuz.  

- ilişiksiz işlərə qarışma: mərbut olmayan.  

ilişiqsiz ilişiksiz. 1. məsələsiz. taxıntısız. tutuqsuz. düğünsüz. 

boğunsuz. 1. qeydsiz. başı soyuq. - çox ilişiksizin biridir.  

ilişmə  iləşmə. 1.(yara). iləşmə. bitişmə. qovuşma. tutuşma. 

birikmə. birişmə. iyiləşmə. qapanma. iltiyam.1.icəşmə. 

incitmə. taxınma. taxılma.  

- ilişib yıxılmaq: tökəzlənmək tökəzləmək.  

ilişmək  ılışmaq. 1. dikiş tuddurmaq. yoxlamaq. keçmək. 

dəğmək. yoxlamaq. - axşam bir bizə uğrayın. - birinə 

ilişmək: birinə kiriş olmaq: taxılmaq. - boş sözlərlə birinə 
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ilişmək: sarmaq sən məni sarırsın ha. 1. keçməmək. 

durmaq. ilərləməmək. yığılmaq. - boğazıma durdu. - 

canıma durdu daha!. 1. toxunmaq. sürülmək. ləms edmək. 

təmas edmək. - əli gözünə toxundu. - heç yana toxunma. 1. 

əl sürüb, əl dəğib pozmaq. toxunmaq. xərablamaq. - 

uşaqlar, qonaq yeməyinə toxunublar. - əğrəti qoyduğum 

nərsələrə toxunublar. 1. tolanmaq. dolanmaq. bükülmək. - 

ayağı dolandı. 1. ilinmək. girlənmək. çıxmaz qalmaq. 

acizləmək. bəndə düşmək. 1. çatmaq. raslamaq. 

yetişmək. 1. toquşmaq. (o < > a ) taqışmaq. mərbut 

olmaq. 1. savaşmaq. bir birinə qarşı durmaq. 1. düşmək. 

ələ keçmək. 1. tüşənmək. tüqənmək. düğünlənmək. 

dolaşmaq. 1. birbirinə ilişmək, girmək, çatışmaq. 

asışmaq. ılınmaq. ilinmək. tutulmaq. uğramaq. taxılmaq. 

- birbirinə ilişdi. 1. enişmək. enmək. 1. sikişmək. 

sevişmək. - qancıq ilişdi. - iki ayqr ilişdi. 1. asaqlanmaq. 

ayağlanmaq. əngəl olmaq.  

ilişmək  ilinmək. yilişmək. yilinmək. 1. girişmək. bəhslənmək. - 

gözü ilişmək, çarpmaq: birdən, təsadüfən görmək. - gözə 

ilişmək: gözə dəğmək. 1. taxlaşmmaq. taxılmaq. icəşmək. 
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1. pırtlaşmaq. birbirinə keçmək. əmişmək < yəmişmək < 

yamışmaq <> yapışmaq <> yapaşmaq (< yamamaq. 

yapamaq). 1. ilişginmək. ilginmək. ilşinmək. toxunulmaq. 

uğraşılmaq. uğranışmaq. uğranşımaq. oynanmaq. 

mə'ruz qalmaq. 1. durmaq. qalmaq. - nə ilişmisən mənə, 

çıx geddə. 1. qıssa sürə əyləşmək, oturu vermək. - bir iki 

dəyqə ilişin, harda olsa tapılar. 1. toxunmaq. topuqlamaq. 

tovbixləmək. tobixləmək. tənbih edmək. - bu uşağa 

ilişməyin, suçu yox. 1. toxulmaq. tutulmaq. girə düşmək. - 

yaman işə ilişdik. 1. asılmaq. sallanmaq. - patlayışdan 

sonra, parçalanmış, tikələnmiş nərsələr, dam duvara ilişib 

qalmışdı. - duvarda bir dənə olsun ilişik heç nə qalmasın. - bir 

neçə xalça ilişik dururdu.  

- könül ilişmək: sevməyə başlamaq.  

ilişmiş  iləşiş. duyqulu. toxunaqlı.  

ilişqən  ilişgən.(kimsə) yılışıq. ilişik. yılışqan. yapışqan. sıvışqan. 

suvaşqan. bulaşıq. bulaşan. bələşik. bələşən. çamır. 

balçıq. palçıq. çamsaqqızı.  

ilişqi  - ilişgini qırmaq: ipi çözmək. ilişik kəsmək.  
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ilişqi  ilişgi.ilişik. ilşik. 1.ilgi. aşırım. irtibat. 1.keçmiş. geçmiş. 

macəra. cərəyan. - onunla bir keçmişimiz var. 1. dosluq. 

yoldaşlıq. 1. kələc. kərəc. kəric. kəriş. kərinc. irtibat. - 

kələc qatmaq: ara vurmaq, pozmaq. 1. rəbt bağ. rəbt. 

irtibat. ilgi. bağlanma. bağ. yaxınlıq. sevgi. rabitə. irtibat. 

toxuş. töküş. səbəb. ara. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət. alışveriş. irtibat. münasibət. bağıntı. ara. 

bağlantı. irtibat. 1. ilgi. rabit. rabitə. tikmə. dikmə. tikmət. 

dikmət.  

- çox yaqın, sıx ilişgili durum: aşma aşırım. həşir məşir.  

- inanc, sanıc bağlılığı olanların ilişgisi: qardaş. - din 

qardaşı. - yurd qardaşı. 

- ilişgiləri çox içdən, candan, səmimi. iç içək quzu sarması. 

könül könülə. - duyqulu, duyquçıl ilişgi: seviklik. sevgililik. 

duyquçıl ilişgi. könül bağı. aşiqlik. - el ilişgiləri: topluma 

bilgi, bilik daşıyan qurumlar. - el ilişgiləri: topluma bilgi, bilik 

daşıyan qurumlar.  

- araları pozuq.  

- qolay ilişgi quran: fəal. girişgən. mütəşəbbis.  

- araları pozuq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- ilişgi yaratmaq: qapı yapmaq. qapı qoymaq.  

- cinsi ilişik: cinsi ilişgi: ərdeş. ərdiş ( < ər. ərkək+ dişi).  

- çabıq ilişgi quran: girilgən. girgin. toplumçul.  

- ilişgilər iyiləşmək: aradakı soğuqluqlar qalxınmaq. buzlar 

çözülmək, açılmaq.  

- dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək: 

qabığına çəkilmiş. qınına girmiş: ətliyə sütlüyə qarışmamaq. 

- iki kişinin arsına girərək ilişgilərini pozan, birbirindən 

uzaqlaşdıran kimsə: qaraçalı.  

ilişqi ilişgi. 1.bağ. bağlantı. uluc. uluş. 1. ilinc. ilənc. ilginc. 

irtibat. rabitə.  

ilişqil  ilişgil > işqal. işgil. gərək. girək. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. mingə.  

ilişqilər  ilişgilər.ilşiklər. ilişiklər. bağlar. irtibatat.  

ilişqili  ilişgili. ilgişli. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilintili. işligil. 

işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd. 1. gədikli. bir yerlə, nərsəylə ilişgisi 
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olan. mürtəbit. 1. ilgili. ilişgin. dəğgin. çəkgin. çəkili. 

çəkişgin. bağlı. asılı. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. 

əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. 

daşıyan. vəzifəli. sevgin. 1. ilişik. bağıntılı. münasibətli.  

- ilişgili, yaraşıqlı olub qalmaq: durub oturmaq.  

ilişqin  ilişgin. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. 

işligil. işlik. işgili. 1. bağlı. mərbut. 1. qatnaşlı. aralı. 

ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. 

dəğin. dəğik. dərək. dərik. qırıq. bağlı. bağımlı. mərbut. 

nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. 

munasibətli. 1. ilişik. ilgili. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. 

amərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir. 1. 

mərbut. mürtəbit. mütəəlliq. münasib. 1. ilgili. ilişgili. 

dəğgin. çəkgin. çəkili. çəkişgin. bağlı. asılı. münasibətli. 

mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. 

görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin.  

ilişqin ilişkin. ilişik. qaraşlıq. qaraş. bağlı. burc. boğun. düğün. 

taxıntı. tutuq. məsələ. mərbut.  
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ilişqinmək  ilişginmək. ilginmək. ilişmək. ilşinmək. toxunulmaq. 

uğraşılmaq. uğranışmaq. uğranşımaq. oynanmaq. 

mə'ruz qalmaq.  

ilişqinməlidir  ilişginməlidir. ilginməlidir. toxunulmalıdır. mə'ruz 

qalmalıdır.  

ilişqisiz  ilişgisiz. ilişiksiz ilintisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgişsiz. 

ilgisiz. ilşiksiz. ilgəsiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. 

bağsız. bağımsız. qırıq. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. 

mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

bağımsız. bağsız. boluğsuz.tutnuşsuz. tutşunuşsuz. 

bağsız. rəbtsiz. irtibatsız. mərbutsuz. munasibətsiz. - 

məndən ilgisiz sözləri sormayın.  

ilişqisiz ilişgisiz. ipsiz sapsız. rabitəsiz. münasibətsiz.  

ilişqisizlik  ilişgisizlik. ilgəsizlik. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

ilişsiz  iləşsiz. ilgisiz. ilgəsiz. kəndi halında.  
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iliştirən  ilişdirici. 1. təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. dənləyən. 

dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan ( < dan: 

danğ: dən: dənğ: nuxdə). 1. tənqidçi. ələkçi. qaraçı.  

iliştirən  yorumcu. yorcu. yorumlayan.  

iliştiri  1. sataşma. tənqid. 1. tutturma. tutuşturu. çatma. 

kökləmə.  

- sürəkli sataşmalarına, ilişdirilərinə, tənqidlərinə konu 

olmaq: dilindən qurtaramamaq.  

iliştiri 1. atış. intiqad.1. kəsəmət. kıritik. tənqid.1. qınama. 

söqünc.  

iliştiri ilişdiri. intiqad.  

iliştirici  ilişdirmən. ilişdirən. təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. 

dənləyən. dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan ( < 

dan: danğ: dən: dənğ: nuxdə). intiqadçı. münəqqid.  

- güldürərək duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) 

gülməcə: qara gülməcə. qara şuxluq. qara mizah.  

iliştirilmiş  qınanmış. söqünclü. ayıblanmış.  

iliştiriş  bir birindən intiqad edmək, sancış.  
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iliştirmə  1. çəlik. gürəşdə bir fənd.1. ilinti. tutturma. çapştırı. 

çattırma. iki tikəni birbirinə yapışdırma. 1. söğüm. 

qınama. yermə. qınama. söğüş. ayıblama.  

iliştirmə  1. əlləmə. qarışma. girmə. əl atma. soxulma. dəxalət 

edmə. mudaxilə edmə. 1. nəqd. tənqid.  

iliştirmək  1. atqılamaq. uğratmaq. çattırmaq. vardırmaq. 

atışdırmaq. intiqad edmək. yığmaq. iləmək. çatdırmaq. 

toplamaq. - bu parçaları ilib, torba tikin. - ilməklənin əyləşin. 

- ora gedən olsa bizədə uğratın. - oracan gəttid, yalnız sizə 

uğratamadıq. 1. toqundurmaq. ləms etdirmək. təmas 

etdirmək. - bu yağı gözüzə toxundurmayın. - heç yana 

toxundurmuyaraq, buları burdan götürün. 1. qınamaq. 

söqmək. yermək. ayqaqlamaq. duyurmaq. xəbər vermək. 

1. qırtlamaq. qırtqalamaq. tənqid edmək.1. taxmaq. 

taymaq. 1. yamamaq. kökləmək. qurqamaq.  

iliştirmək  1. ilikləmək. ilgiləmək. bağlamaq. tutturmaq. 

tutuşturmaq. kökləmək. çatmaq. 1. təngitmək. 

təngitləmək. tənqidləmək. dənləmək. dənğləmək. 

danğlamaq. danlamaq. danğatmaq. ( < dan: danğ: dən: 

dənğ: nuxdə). 1. tənqidləmək. ələmək. ələklmək. 1. 
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dəğdirmək. təmass etdirmək. 1. indirmək. endirmək. 

qınamaq. - o hələ uşaqdır, deyişinə (deyişini) endirməyin. 1. 

qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. nəqd, tənqid edmək. 1. tutturmaq. 

qaqatlamaq. qadaqlamaq. qaqlamaq.  

- tikələri birbirinə ilişdirmək, yığmaq, taxmaq: qadamaq. 

qadağmaq. qadqamaq.  

iliştirmək ilişdirmək. 1.soxmaq. əkləmək. basmaq. tavşamaq. 

təvşəmək. buruşdurmaq. 1.taxmaq. asmaq. rəbt edmək. 

qoymaq. tikmək. - tutunu (pərdə) qornıça taxmaq. - börki 

çiviyə tax. - köynəyə düymə tax.  

- {dırnağ ilişdirmək: dırnağ taxmaq: dırnağ keçirmək}: 

yapışıb, ilişib buraxmamaq. pəncəni ilişdirib ötürməmək.  

- ilişdirib saxlamaq: tayamaq. dayamaq. durdurmaq. - bu 

işlərizi bir yerə dayıyamazsız. durdurammasız.  

iliştirməli  nəqdi. tənqidi.  

iliştirmən  ilişdirici. təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. dənləyən. 

dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan ( < dan: 

danğ: dən: dənğ: nuxdə). intiqadçı. münəqqid.  
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iliştirtmək  ilişdirtmək.ilgititmək. salmaq. düşürmək. tutturtmaq. 

mübtəla edmək. - içgiyə düşürdülər.  

ilit  1. tutqun. tutsaq. zindani. 1. seçgin. gözdə. 1. aydın. 

roşənfikr. 1. numayəndə. depdat. 1. zindani. < tinlan. ( < 

sin. sindan: içəryən. tutan). tutqun. tutsaq.  

ilitçi  ilətçi. ulatçı. antençi.  

ilitmək  sevgəmək. seviksəmək. məhəbbət edmək.  

ilivan  bir tür eşək səməri.  

ilizqır  1. arxadan bıraxılan ız. 1. kirli. pasaqlı kişi.  

illəmək  yıllamaq. 1. bir ili keçmək. yaşına girmək. bir yaşında 

olmaq. - o quzu, o cocuq daha illəmədi. 1. ili keçmək. - o iş 

illəmiş daha. - zeytun yağını illətməliyik. 1. bərk gecləmək, 

gec qalmaq. yapışıb qalmaq. - göndərdiyimiz kişi, orada 

illədi.  

illət  tanqış. qanıt. göstəriş. ayğaq. könük. niqiz dəlalət.  

illətmək  yıllatmaq. bir il saxayıb əsgitmək. - zeytun yağını 

illətməliyik.  

illığ  - illığ vergi: salğın.  

illicə  salıncaq.  
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illiq  illik.saliyanə. salnamə. almanaq.  

- yüz illik devrə: qərn. qarın. əsr.  

ilma dirək  yelmə dirək. titrək qavaq.  

ilmə  - ilməyin qaçması: qaçıq. - toxumanın qaçığın tutmasan, hər 

yanı söküləcək.  

ilmə  1.ilkök. qıvrım. ilişik. ildik. 1.inmə. enmə. düşmə. - atdan 

ilmə.  

ilmək  ılmaq. 1. çatmaq. yetmək. tikmək. - ilməz arzılar: çatmaz 

arzılar. - tikə parçaları dərib, ildirib, tikib paltar elədi. 1. 

taxmaq. bağlamaq. 1. asmaq. 1. süzmək. sırımaq. 

bükmək. 1. ilikləmək: düğünləmək. 1. ad. ilmik. ilgək. 

əğrəti düğün. qolay çözülən düğün. 1. ad. asma. qança. 

ipin ucun bükməklə əldə edilən həlqə. 1. çıtım. düğün. 

ilik: ilgəh. çözülməsi qolay düğün. 1. ilişmək. girmək. 

uzanmaq. - tikən dona ildi: ilişdi. 1. yönəlmək. çəkilmək. - 

ər dağdan quyı ildi: kişi dağdan aşağı endi. 1. enmək. inmək. 

düşmək. - çıxması qolay, ilməsi güc dağ. - harda gördün, 

orda il: en. düş. - quş duzağa, dəndən ilir. 1. gir. ilişik. - 

ilməkli: girli. 1. im. him. püf. - ilməyin bilir, gizlədir. 1. 

təvəccüh edmək. nəzərdə almaq. iltifat edmək. 1. lütf. 
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sevik. məhbbət. 1. təvəccüh edmək. nəzərdə almaq. 

iltifat edmək. 1. lütf. sevik. məhbbət. 1. toplantı. yığın. 

yığva. 1. ilgək. lişmiş, çözülməsi qolay olan düşün. əğrəti 

düğün. 1. çiq. həlqə. düğüm. 

- ilməkli ip: kəmənd. 

ilmək  iləmək. 1.ilərimək. ilqamaq. ilqarmaq. ilqara keçmək. 

cummaq. saldırmaq. həmləyə keçmək. nərsənin üzərinə 

səkinmək, qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. 

atılmaq. ataqlamaq. 1. boş, gəvşək düğünləmək. 

1.düğümləri birbirinə keçirmək. 1. sancmaq. saşmaq. 

sancıtmaq. dəlib keçmək. 1. çatmaq. raslamaq. 

təsadüfləmək. 1. toxunma. toxunum.  

- ucu ilməkli ip: çövürdək. çevirdək. çördək. çövdək. çevdək. ( 

< çövürmək. çevirmək).  

- ilgək ilmək: qəzil qıfıl.  

ilmək  ilmik. alqa. həlqə. ( ip ucun qıvırıb, düğmələmə ilə əldə 

edilən həlqə).  

- ilməklərin qaçmasına yol verməyən: qaçmaz - qaçmaz 

corab.  

ilmələk  baca baca toxunmuş.  
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ilməmək  <>imləmək <> ımlamaq <> ılmamaq <> yılmamaq <> 

yımlamaq <> yamlamaq. çaplamaq <> çalqamaq. 

əkləmək. artırmaq. doldurmaq.  

ilməmək  1. saymamaq. gözləmmək. 1. yaxalamaq.  

ilməqləmək  ilməkləmək. ilmikləmək.  

- nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir 

tikəsi: qataq. qadaq. qanca. çəngəl. 

ilmik  imlik. ibriq. əmlik. əmzikli su qabı.  

ilmiq  ilmik. ilmək. alqa. həlqə. ( ip ucun qıvırıb, düğmələmə ilə 

əldə edilən həlqə).  

- ilmiklərin qaçmasına yol verməyən: qaçmaz - qaçmaz 

corab. 

ilmiqləmək  ilmikləmək. ilməkləmək. 

ilnəli  iləti. iləli. ilgəli. ilgili. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. qaplı. 

bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

ilnəşmə  ilnəşiş. ulnaşış. ulnaşma. ulnaşım. ulnaşıt. (yarıq, ayrıq, 

qırıq, sınıq nərsədə). birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. 

bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. bağşınma. bağşınış. 

bağnaşma. bağnaşış. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 
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barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. 

calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. 

çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. 

tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. 

qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. qavuşma. 

qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. 

qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. 

qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

ilq yaz ilk yaz. bahar. göyləm. göğləm.  

ilq  - ilk cocuq: ilkə.aça. 

ilq  ilk. 1. ən öncə. birinci. 1. keçmiş. əvvəlki. ibtidayi. 1. 

başlanqıc.  

- ilk olay: öncə. ən önəmli. birincil.  

- ilkisi: öncəsi. əvvəli.  
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- nərsənin ilk etgisin itirmək: gözü alışmaq. yadırqanmaz 

olmaq. qəribsəməmək.  

- günün ilk aydınlığı: gün qaşı.  

- ilk quşluq çağı: çağva. günəşin yüksəlməyə başlaması.  

- evliliyin ilk dönəmi: balayı.  

- ilkdən bəri: həmməşə. qanıma. boyuna.  

- doğulan, ilk gündən: doğuşdan. doğmaca. yaratılışdan. 

əzəldən.  

- aralıq ilk: septabır.  

- ilk ağşam: tünək.  

- ilk okul: aşıl. yanaq. çıxma. dəbistan.  

- ilk okul başı, müdürü: başöğrətmən.  

- ilk olay: birincil.  

- ilk sayı, sanı: bir.  

- ilk sayı, sanı: bir.  

- yarışda, ilk atılan ox, edilən od: çavuş oxu.  

- eğitim öğrətimində, ilk yarı il: güz dönəmi.  

- günün ilk ışıqları: günqaşı.  

- ilk öncə: ən öncə: öngün. ilkin. ilki. başın. 

- ipək böcəklərinin ilk yuxuya dalması: qarınca yuxusu.  
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- qışın ilk ayları: qaraqış.  

- yazın ilk ayı: oğlağqıran.  

- ilk ilkə: ilkilkə (ilk ilkə: ilkin yasa, qayda, qanun) anayasa. 

əsasi qanun.  

- cocuğun ilk addımı: ayaq. qədəm.  

- ilk adım. birinci addım. başlaqıç. - ilk adımda. birinci 

addımda. başlaqıçda. - ilk ağız: təbərzə. nobar. - ilk ağızda: 

ən öncə. ilk öncə. - ilkaxşam: axşam üstü. - ilk açada: ilk 

boluğda: ilk fürsətdə. imkan bulur bulmaz. - ilk görüş: ilk 

qarşılış. - ilk göz ağrısı: ilk sevgi. - ilk başın: ən öncə. - ilk 

söz: önsöz. - ilk vuran oxçudur: işin ustası sonuc alır. - ilk 

yarı: ilk bölümdən birincisi.  

ilq  ilk. 1.ertə. erkən. başlangıç. doğuş. çıxış. öncəlik. - ilk 

bada: şol bada. bir dəfə. - ilk bahar: ertə kökləm. - ilqgün: ilk 

gün. - ilqxan: ilk han. 1. hər nərsənin başı. 1. ilkin. ilkə. ilk 

doğulan cocuq. ilkə. ilkin. tüncük. tüngə. tüncə. burna. 

başlanqıc. əvvəla. ibtida. 1. tüngüc. birinci. aldası. öndiki. 

birinci. allın. öncə. əsgidən. çınğ. gerçək. - ilk öncə: çınğ 

alqı burun: ən öncə. çınğ alqa. çınğ allında. - ilk qar: qırpaq. 

incə yağan qar.  
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- ilk öncə: önqürdi. ilkin. öngürə. - öngürdi gələn iyisin çalar. 

- ilk süt: aylandırqan. ağız.  

- ilk cocuq: ilkə. ilkin. aca. aça. caca. çaça. böyük cocuq.  

- ilk öncə: alqı burun.  

ilqaban ilğaban. yügürərək.  

ilqal dımqıl  tər.  

ilqal  ıslaq. öl. çığ. yiviş.  

ilqamaq  ilqarmaq. ılqarmaq. ılqamaq. ilqarlamaq. 1. qaqtamaq. 

qaqırmaq. çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. 

yürgüşmək. yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. cummaq. 

taxınmaq. 1.iləgərləmək (< ilərləmək. iləri: ön. qabaq). 

dolu düzgün (yular, cilov), yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, 

dörd nala, yel kimi çapmaq, yügürmək. 1. ilqara keçmək. 

ilmək. iləmək. ilərimək. cummaq. saldırmaq. həmləyə 

keçmək. nərsənin üzərinə səkinmək, qalxılamaq. 

qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. ataqlamaq.  

ilqamaq  qaçmaq.  

ilqar  ilğar. 1.(dağıdıb, qənimət almaq amacı ilə olan cumuş, 

hicum). çapul. yəğma. axın. qarət. 1. < (ilğamaq: ilgəmək: 

qaçmaq). yürüş. marş. 1. başıboş atın dörtnala qoşması. 
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ansızın hicum. axın. düşman toprağına çapıl için yapılan 

süvarlı hicumu. 1. öncü. burncu. barvısı. baştavşı. baştaçı. 

avan - qard. 1. geyrət. cəhd. 1. ayrıq. həmlə. dəf'. - 

ılqarmaq: dəf edmək. 1. bək. əhd. peyman.  

ilqar  ilğar. ılğar. ilə. cumma. saldırı. həmlə. cumma. yügürmə. 

axın. saldırma. saldırı. saldırış. salqın. hicum. hucum. 

cumma. vurqun. həmlə. atılım. ataq. çapqı. axın. çıxım. 

yaxma. cumma. axın. çapıl. iste'la. təərrüz. - ılğar, 

axınlamaq: saldırmaq. atılmaq. düşürmək. cummaq.  

- ilqara keçmək: ilqamaq. ilqarmaq. ilmək. iləmək. ilərimək. 

cummaq. saldırmaq. həmləyə keçmək. nərsənin üzərinə 

səkinmək, qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. 

atılmaq. ataqlamaq. 

ilqaraq  yortağıl. yortavul. alaman. öndə ilqar, həmlə edən çirik.  

ilqarçı  ilğarçı. axınçı.  

ilqarına  iticə. - bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə baxmadan, iticə, 

ilqarına ilərləmək: baltalamaq.  

ilqarlamaq  ilqarmaq. ilqamaq. ılqarmaq. ılqamaq. iləgərləmək (< 

ilərləmək. iləri: ön. qabaq). dolu düzgün (yular, cilov), 
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yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, dörd nala, yel kimi 

çapmaq, yügürmək.  

ilqarlı  dölək. ağıllı. arkun. təmkinli. ağır. saqit. dinc. sabit.  

ilqarmaq  ilqamaq. ılqarmaq. ılqamaq. ilqarlamaq. 1. iləgərləmək (< 

ilərləmək. iləri: ön. qabaq). dolu düzgün (yular, cilov), 

yaxud, cilovu buraxıb, şollatıb, dörd nala, yel kimi 

çapmaq, yügürmək. 1. qaqtamaq. qaqırmaq. çapmaq. 

çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. 

yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. cummaq. taxınmaq. 1. 

ilmək. iləmək. ilərimək. cummaq. saldırmaq. həmləyə 

keçmək. nərsənin üzərinə səkinmək, qalxılamaq. 

qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. ataqlamaq. 

ilqaşmaq  bəqmək. sözləşmək. əhdləşmək.  

ilqat  qapalı. bəlirsiz. mübhəm.  

ilqatmiş  alqan. alan. fatih.  

ilqay  ilk ay.  

ilqayan  ilğayan. qaçan. çapğır. yüvrük.  

ilqbahar  ilkbahar. gəncyaz. ilkyaz.  
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ilqbiçim  ilkbiçim > ilkəçim. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. 

ilkşəkil > ilkəşil. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. 

arşətip.  

ilqçaq  ilkçağ. ortaçağdan, quruni vustadan qabaxki sürə.  

ilqçəqil  ilkçəkil > ilkəçil. ilkörək. ilkörnək. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim 

> ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqə  ilgə. ilgi. ilək. ilət. iltə. ilə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. 

seyrək, keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. 

çatqı. dəğəl. 1. ilgəc. sancaq. girə. 1.ərək. ərəş. ərəc. 

əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. 

istəm. istəş. - mənim könlümə: mənin xətrimə.  

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  

ilqə  ilkə. 1.ilk. ilkin. ilk doğulan cocuq. ilkə. ilkin. tüncük. 

tüngə. tüncə. burna. başlanqıc. əvvəla. ibtida. 1.ilkin. ilk 

cocuq. caca. çaça. böyük cocuq. ilk doğulan cocuq. 

tüncük. tüngə. tüncə. 

ilqə  ilkə. 1.maddə. törə. ünsür. təməl. əsas. pirənsib. 

1.qaynaq. məbdə'. mənşə'. 1.nədən. illət. bais. toxuş. 

töküş. səbəb. dəlil. 1. ərkan. qətə. qata. xət. qayda. 1. 

əziz. sayın. möhtərəm.  
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- birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya yapışaraq, 

yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl göbələk: 

qara ballığ.  

- yol ilkə: yol yordam: yol ərkan: görgü. davranış quralları. 

yönətim, davranış bilgisi. adabi maaşirət. maaşirət. 

- ilk ilkə: ilkilkə (ilk ilkə: ilkin yasa, qayda, qanun) anayasa. 

əsasi qanun.  

ilqə  ilkə. ilgə. ülke. 1. ulus. el. toplum. xalq. tayfa. çoxluq. bir 

yerə toplanan. el. 1. ilkən. ilkin. aldın. alnı. öngə. düzgü. 

ölçü. qural. örnək. norm. 1. qurucu. yapışdırıcı. 

oluşturucu. 1. pirənsib. dəstur. 1. alaqa. ilimli. ilimlə. işgil. 

həlqə. zəncir. bağlantı. araqatnaşıq.  

- ilgəqol: iləri qol. başdöl. təlayədar. 

ilqə  ilkə.ilk cocuq. aça.  

ilqə ilkə. 1.ilək. ərəfə. başlanqıc. 1. tamam. təməl. düstür. öz. 

əsas. həqq.  

ilqəc  ilgəc. 1. tutturmalıq, yamalıq parça. 1. çəngəlli iğnə. 1. 

arac. alət. əbzar. vəsilə. 1. sancaq. girə. 1. yama. çitə. 

rufə. 1.ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. sancaq. girə.  

ilqəc ilgəç.1. ilgi. düğüm. 1. ədat.  
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ilqəcləmək  ilgəcləmək. tutturmaq. yamamaq. yamlamaq. çatımaq. 

çitimək. çiqəmək > çitmək. yırtığı hörmək. rufələmək. 

rufulamaq. gözəmək. tikmək. onarmaq. çəkmək. 

dartmaq. tə'mir edmək (corab). 

ilqəclənmək  ilgəclənmək. tutturunmaq. yamanmaq. yamlanmaq. 

çatınmaq. çitinmək. çiqənmək > çitənmək. yırtığ 

hörülmək. rufələnmək. rufulanmaq. gözənmək. tikinmək. 

onarılmaq. dərilmək. çəkinmək. dartınmaq. tə'mir 

edilmək. 

ilqəçil  ilkəçil < ilkçəkil. ilkörək. ilkörnək. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim 

> ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqəçim  ilkəçim < ilkbiçim. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. 

ilkşəkil > ilkəşil. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. 

arşətip.  

ilqəl  ilkəl. ilkinc. başnıq. öngün. öncün. ibtidayi. bədəvi.  

ilqələnmək  ilgələnmək. iləgənmək. ilgilənmək. etginmək. etgilənmək. 

təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. 

ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.  

ilqələyən  ilgələyən. bağlayan. - iki nərsəni birbirinə ilgələyən, 

bağlayan bağ, qol: qamıldır. qapıldır. çapıldır. 
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ilqəli  ilgəli. 1.ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli.ilintili. işilik. işli. işgil. 

bağlı.görəvli. vəzifəli. - indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi 

qurmaq: irtibat yaradmaq. 1.ilgili. iləti. iləli. ilnəli. atıt. atılı. 

atalı. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. 

dərik. düz. düzgün. dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. 

aid. mərbut. 1.ilgili. ilginli. ilginc. ilgəyişli. sevgəşli. 

sevgəyişli. sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. təvəccühlü. 

rəğbətli. iltifatlı. lütflü. məhəbbətli. inayətli.  

ilqəli  ilgəli. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. 

işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

ilqəli  ilgəli. üyən. özünə bağlı.  

ilqəli  ilkəli. 1. ilkin. olağalı. bolğalı. törəli. törəgəli. təməlli. 

əsaslı. pirənsibli. 1. ilkin. qaynaqlı. köklü. dayaqlı. 

qalaqlı. dibli. 1. ilkin. nədənli. illətli. baisli. səbəbli. dəlilli. 

müdəlləl. 1. yol bilir. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı. 

tərbiyəli.  
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ilqəlik  ilkəliki. ilkəlliki. 1. olağalıq. bolğalıq. törəlik. törəgəlik. 

təməllik. əsaslıq. pirənsiblik. 1.qaynaqlıq. köklük. 

dayaqlıq. qalaqlıq. diblik. 1.nədənlik. illətlik. baislik. 

səbəblik. dəlillik. müdəlləllik. müstənədlik. sənədlilik.  

ilqəlinmək  ilgəlinmək. ilgilənmək. ilginclənmək. 1. uzanmaq. 

əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. 

1. ilgilənmək. çəkimmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq. 

daraqlanmaq. intiresanlanmaq. əntiresanlanmaq.  

ilqəlləşmək  ilkəlləşmək. 1. olağlaşmaq. bolğlaşmaq. olqulaşmaq. 

bolqulaşmaq. törələşmək. törəgələşmək. təməlləşmək. 

əsaslaşmaq. 1.qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. 

dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. 

diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli 

bəllənmək.  
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ilqəllik  ilkəlliki. ilkəliki. 1. olağalıq. bolğalıq. törəlik. törəgəlik. 

təməllik. əsaslıq. pirənsiblik. 1.qaynaqlıq. köklük. 

dayaqlıq. qalaqlıq. diblik. 1.nədənlik. illətlik. baislik. 

səbəblik. dəlillik. müdəlləllik. müstənədlik. sənədlilik.  

ilqəm  ilkəm. əzizim. saynım. sevgilim. sevdiyim. canım.  

ilqəmək  ilgəmək. kökləmək.  

ilqəmiş  ilğəmiş. ilərmiş. çatmış. yetim. tanrıya varmış. ərən.  

ilqən  ilgən. qanıt, dəlil. isbat.  

ilqən  ilkən. - kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən taslaq, 

düzənəc, düzənək, tərh: qabataslaq. kök yapdal, çatqı, 

iskilet. 

ilqənc  ilgənc. ilənc. qaqrış. qarqış. lə'nət.  

ilqəncəq ilgəncəq. qorxaq. ürkək.  

ilqənmək  ilgənmək. ilinmək. bağlanmaq. təəllüq tapmaq.  

ilqənmək  ilgənmək. qorxmaq. diksinmək.  

ilqənmək ilgənmək. qorxmaq. ürkmək. irkilmək.  

- işqoq atılqanın eşitgənləy ilgənib uyandı: tüfək 

patlamasını duyunca qorxup uyandı.  

ilqəq  ilgək. 1. deşi. dişi. düyməlik. düymə gözü. 1. düğmə. 

qındaq. qandağ. 
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- ilgək ilmək: qəzil qıfıl.  

- ilik, ilgək deyilən dəliklərə girən sərt parça: düğmə.  

ilqəq  ilgək. 1.irqaq. irğaq. irgək. il. ilək. toqa. toxa. toqqa. 

həlqə. çəngək. qarmaq. qullab.1. ırqaq. çəngəl. 1. askı. 

asavaç. ilgic. asılqan. asavaç çəngəl. irgək. ilik. baca. 

çapa. 

ilqəq ilgək. ilik.  

ilqəqləmək  ilgəkləmək. 1. ilikləmək. düğmələmək. düğməmək. 1. 

qandağlamaq. çanqallamaq. çəngəlləmək. iğrəti, taxma, 

keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq.  

ilqəqlənmək  ilgəklənmək. iliklənmək. tüqmələnmək: düğmələnmək.  

ilqər  1. heyvan pisliği. kübrə. 1. venüs. çoban ulduzı.  

ilqər  ilgər. 1. araçı. ıslatıcı. ıslac. vasitə. çöpçatan. araçılıq 

edib, işi yerinə qoyan. 1. ilərçi. iləriçi. çevrimçi. evrimçi. 

evirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. 

ərkinçi. yetginçi. gəlişçi. islah tələb. mütərəqqi.  

ilqər  ilk - ər.  

ilqər ilgər. ilər. nümayiş. sunu.  

ilqəri  ilgəri. (il: ön). bax > iləri.  

ilqəri  ilkəri. (il: ön). bax > iləri.  
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ilqərimək  ilgərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. onğutmaq. oncutmaq. 

öncütmək. önərmək. önərimək. öğüdmək. tapşırmaq. 

tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq. 

məsləhət, tovsiyə edmək, vermək.  

ilqərləmək  ilgərləmək. bax > ilərləmək.  

ilqərliq  ilgərlik. araçılıq. vasitəlik. çöpçatanlıq. araçılıq edib, işi 

yerinə qoymaqlıq.  

ilqərmək  ilgərmək. 1.gəzişmək. gəzinmək. gəzələnmək. 

yolağçılanmaq. səyahət edmək. 1.gedgəlinmək. 

ilqərü  ilgərü. 1. iləriə iləridə. 1. doğu. doğudan. 1. bolluq. rifah.  

ilqəsim  ilkəsim < ilkkəsim. ilkbiçim > ilkəçim. ilkörək. ilkörnək. 

ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqəsiz  ilgəsiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın.  

ilqəsiz ilgəsiz. iləşsiz. ilişsiz. ilgisiz. kəndi halında.  
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ilqəsizlik  ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

ilqəşil  ilkəşil < ilkşəkil. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkbiçim 

> ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqəşirlər  ilgəşirlər. araçılar. karqozaran.  

ilqəşliq  ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. 

yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. 

yaxcılıq. astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 

mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

ilqəşmək  ilgəşmək. 1. görnüqləşmək. görüşmək. gəpləşmək. 

muravidə edmək. 1. toquşmaq. (o < > a ) taqışmaq. iştirak 

edmək.  
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ilqətiş  ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. 

sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, 

rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.  

ilqətişmək  ilgətişmək. ilgitişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. 

sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. 

sevgitmək. sovqıtmaq. mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli 

etdirmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.  

ilqətmək  ilgətmək yollamaq. yola salmaq.  

ilqətmək  ilgətmək. nisbət edmək.  

ilqəxan ilkəxan. ilqağan. el - kağan.  

ilqəy  ilgəy. iləy. çevrə. çavra. dövrə. yörə.  

ilqəyiş  ilgəyiş. 1. ilgi. ilginmə. ilgilənmə. ilginiş. sevgəşi. 

sevgəyiş. sevrəşi. sevməşi. sevirgəmiş. təvəccüh. 

rəğbət. iltifat. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. məhəbbət. inayət.  

ilqəyişli  ilgəyişli. ilgili. ilginli. ilgəli. ilginc. sevgəşli. sevgəyişli. 

sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. 

lütflü. məhəbbətli. inayətli.  

ilqəyişmək  ilgəyişmək. ilginmək. ilgilənmək. ilginişmək. sevgəşmək. 

sevrəşmək. sevgəyişmək. sevməşmək. sevirgəmək. 
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təvəccüh, rəğbət, iltifat, lütf, məhəbbət, inayət edmək, 

göstərmək.  

ilqın  yayqın. yalqın. sərab.  

ilqınıq  ortaqlıq.  

ilqıran  elqıran. qırqın. ölət. (taun. vəba).  

ilqi  ilgi. 1. oran. bağıntı. bağlılıq. düğün. ilinti. ölçü. nisbət. 1. 

əngəl. mani' ilgilərdən qorxmayan igid. 1. omur. umur. 

həvəs. 1. bağlantı. bitişim. alaqa, özən.1.tamaşa. maraq. 

alaqa. - ilqi qurmaq: baylaşdırmaq: baqlaşdırmaq. bağlantı 

qurmaq. təmas qurmaq.  

ilqi  ilgi. 1.ilişgi. aşırım. irtibat. 1. bağlantı. əlaqə. ilişgi. 

alışveriş. irtibat. münasibət. ilişik. ilişgi. bağlanma. bağ. 

yaxınlıq. sevgi. rabitə. irtibat. münasibət. toxuş. töküş. 

səbəb. təəllüq. rişdə. bənd. 1. ilinti. bağlılıq. dəngə. tanqı. 

bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. oran. bağ. irtibat. 

1. ilişgi. rabit. rabitə. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

1.sevgi. göz. 1.sevik. məhəbbət. - ilgi görmək. 1.bağ. 

rabitə. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. - ilgi, çəkim, 

əlaqə qazanmaq: ilginşmək ilgincləşmək. maraqlaşmaq. 

intiresan, əntiresanlaşmaq. 1. ilki. ilkin. başın. birin. 
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başlanqıc. başlama. ilk öncə. ən öncə. öngün. ibtida. 

əvvəl. 

- ilgilərin kəsmək: ipi qoparmaq.  

- ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək: ayrılmaq. ilişik 

kəsmək. 

- sevgi ilgidən yoxsun: məhəbbətdən, əlaqə, təvəccühdən 

məhrum.  

- bir konuyla ilgili bütün bilgiləri, bəlgələri sıralamaq: 

töküm yapmaq.  

- gözümdən düşdü artıq.  

- ilgi çəkici: ilginc. ilgiş. maraqlı. daraqlı. intiresan. əntiresan.  

- ilgi izlənilmək. yaşanmaq. görünmən.  

- keçici ilgilərlə sevinib, uğraşan kimsə: könül avcısı. 

çapqın. çalamıt.  

- keçici ilgilərlə sevinib sürmək, yaşamaq: könül 

əğləndirmək.  

- önəm, ilgi göstərməmək, verməmək: qısa kəsmək.  

- ilgisin kəsmək: əlini üzünü yumaq.  

ilqi  ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. 

seyrək, keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. 

çatqı. dəğəl. 1. ilgəc. sancaq. girə. 1. ərək. ərəş. ərəc. 
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əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. 

istəm. istəş. - mənim könlümə: mənin xətrimə.  

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  

ilqi  

- ilgisini itirmək. soğuşmaq. salqınlanmaq. çirqimək. 

çiyirmək. yadırqamaq. uzaqlaşmaq. soğumaq. 

ilqi ilgi. 1.ilgəc. düğüm. - ilgisi olan: ilək. ələk. bağı olan. 1. 

maraq. tamaşa.  

ilqi ilki. ilk. ilkin. birinci.  

ilqic  ilgic. 1. ip. bağ. sırığ. - atı ilqicə taxdım. 1. kəmərin toqqas 

yaxud toqqası ilə birlikdə kəmərin, bağın özü. - ilgicin 

qurşandı. 1. asqı. - geyim ilgic: paltar asıqısı. 1.sırıq. incə 

uzun ağac parçası.  

- at ilqic: at bağlamaq üçün tikilmiş sırıq.  

ilqiç ilgiç. uçqur. ip örmək aracı.  

ilqik  ilgik. barışsevər. barışçı.  

ilqiləmək  ilgiləmək. ilikləmək. ilişdirmək. bağlamaq.  

ilqiləndirmək  ilgiləndirmək. əyildirmək. ılığdırmaq. meyl eddirmək.  

ilqiləndirmək  ilgiləndirmək. ilgilətmək. 1. ırqalamaq. yırqalamaq. 

ırqamaq. yırqamaq. təpgiləmək. etgiləmək. tə'sir edmək. 
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1. sevindirmək. - yaşamağa ilgiləndirmək, sevindirmək: 

yaşama bağlatmaq.  

ilqiləniş  ilgiləniş. ilişiklik. ilgilənmə. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. 

uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. 

yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. 

qapanış. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

ilqilənmə  ilgilənmə. 1. ilgi. ilginmə. ilginiş. ilgəyiş. sevgəşi. 

sevgəyiş. sevrəşi. sevməşi. sevirgəmiş. təvəccüh. 

rəğbət. iltifat. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. məhəbbət. inayət. 

1. ilişiklik. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. 

uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. 

ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. 

məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

ilqilənmək  ilgilənmək. asınmaq. itinmək. edinmək. incələmək. 

diqqət edmək.  

ilqilənmək  ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. ilginclənmək. 

ilgəlinmək. 1. etginmək. etgilənmək. təpginmək. 

təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. 

yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq. 1. girəyişmək. 

girişimmək. daraqlanmaq. maraqlanmaq. 
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əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. 

istəsinmək. mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül 

göstərmək. meyl edmək. 1. uzanmaq. 

əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. 

1. ilginmək. ilginişmək. ilgəyişmək. sevgəşmək. 

sevrəşmək. sevgəyişmək. sevməşmək. sevirgəmək. 

təvəccüh, rəğbət, iltifat, lütf, məhəbbət, inayət edmək, 

göstərmək.  

ilqilənməmək  ilgilənməmək. geridən baxmaq. qarışmamaq. baxıcı 

qalmaq. baxmamaq. diqqət edməmək.  

- artıq ilgilənməmək, uğraşmamaq: əl ətək çəkmək.  
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ilqilətmə  ilgilətmə. ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgitiniş. sevgətiş. 

sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, 

rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.  

ilqilətmək  ilgilətmək. 1.ilgiləndirmək. ırqalamaq. yırqalamaq. 

ırqamaq. yırqamaq. təpgiləmək. etgiləmək. 1. təpgitmək. 

təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. yırqalandırmaq. 

yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. mütəəssir, 

tə'sir edmək. tə'sir edmək. 1.ilgitişmək. ilgətişmək. 

ilgitmək. ilgitinitmək. sevgətişmək. sevgitişmək. 

sevrətişmək. sevrətitmək. sevgitmək. sovqıtmaq. 

mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli etdirmək. diqqətin, iltifatın 

çəkdirmək.  

- özünə bağlatmaq, ilgilətmək: könül qazanmaq. ürək almaq.  

ilqili  ilgili. 1. ilgik. tutaq. duraq. bağlılıq. mərbut. 1. ilişgin. 

ilişgili. dəğgin. çəkgin. çəkili. çəkişgin. bağlı. asılı. 

münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. 

ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. 

sevgin. 1. ilişik. ilişgin. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. amərbut. 

ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir. 1. mütəəlliq. 1. 

ilgili. ilgəli. iləti. iləli. ilnəli. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. 
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qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. 

düzgün. dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 

1. ilgili. ilginli. ilgəli. ilginc. ilgəyişli. sevgəşli. sevgəyişli. 

sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. 

lütflü. məhəbbətli. inayətli. 1.  

ilqili  ilgili. 1.baylalı. bağlalı. bağlı.1. qarıta. qarıla. qaralı. 

görə. yönəlik. doğru. mənə qarıla: görə.  

ilqili  ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. 

işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd. 1. işilik. işli. işgil. görəvli. daşıcı. daşıc. 

daşıyan. vəzifəli.  

- indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq.  

- qanla ilgili: qanla bağlı: qanlıq. hematik.  

- tanrıya bağlı, ilgili, ilgəli: uluq. ulğu. ilahi. tansuq.  

ilqilin  ilgilin. taxılım. taxıl. taxılı. sığınan.  

ilqilisiz  ilgilisiz. qeyri mütəəlliq.  
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ilqilqə  ilkilkə. ilk ilkə. ilkin yasa, qayda, qanun. anayasa. əsasi 

qanun.  

ilqim  ilgim. sərab.  

ilqin  ilkin. 1. birinci. açıcı. birinci. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. 

qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. rəhbər. 1. ibtiday - 

nərsənin ilkin, ibtidayi şəkli, durumu, halı: qanağ. qanav. 

qanava. qanata.düzənəc. düzənək. taslaq. tərh. tasa.taslaq. 

çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. dazlaq. nəxşə. tasarı. pılan. 

1. ilkəli. olağalı. bolğalı. törəli. törəgəli. təməlli. əsaslı. 

pirənsibli. 1. ilkəli. qaynaqlı. köklü. dayaqlı. qalaqlı. dibli. 

1. ilkəli. nədənli. illətli. baisli. səbəbli. dəlilli. müdəlləl. 1. 

ilkəli. törəgəli. törəli. olağalı. bolğalı. təməlli. əsaslı. 

pirənsibli. 1. ilki. başın. başda. birin. başlanqıc. birinci. 

başlama. öncə. ilk öncə. ən öncə. öngün. ibtida. əvvəl.  

- ilkin tarı: əvvəl allah.  

- olmadan ilkin: olmadan qabax. olmadan iləri. olmadan öncə. 

olmadan əvvəl.  

- ilkin biri: ən vncə.  

- ilkin əsgidən: lap keçmişdən.  

- ilkinə sonuna: eninə sonuna: əvvəl axir.  

- ilkinə son: əvvəl axiri. ilkinçi: öncəki. başdaki.  
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- ilkin yarı: birinci yarı.  

- ilkin (doğan) ərkək oğul: paşa. beçə < > beşə.  

- ox yapmağa uyğun olan ılqın ağacı: gəz ( < kər: kəs).  

- ilkin evi doyur, qalsa eşikdə sovur. 

- ilkin iz, bilgi, dəlil: ipucu - əlimizdə olan ipucu yalınz adıdır.  

- ilkin, xam tərh, təsvir. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. 

ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim > ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. 

- ilkin yasa, qayda, qanun: ilkilkə. ilk ilkə. anayasa. əsasi 

qanun.  

- nərsənin ilkin olan, iç sarısı, örtüsü, iç qabığı: incəzar. 

incəsar. (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək). 

ilqin  ilkin. 1.elgin. yelgin. (ilişən. ilən. gələn. yel kimi dəğib 

keçən). ılqın. yılqın. ( < ilişmiş). alqın. qonuq. yolçu. 

müsafir. qonaq. köçür. yelgin. - ilgin olub ol keçdi. 1. 

birinci. öncəlik. asnuki. tanış. əsgi. köhnə. başda. öndə. 

öncə. əvvəldə. başkı. yazın başkı günləri: ilkin günləri. 1. xoş 

qoxulu bir bitki. 1. ilkə. ilk doğulan cocuq. ilk cocuq. caca. 

çaça. böyük cocuq. tüncük. tüngə. tüncə. ilk. burna. 

başlanqıc. əvvəla. ibtida. 1.önqürdi. öngürə. ilk öncə. - 

öngürdi gələn iyisin çalar.  
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ilqin  ilkin.alğın. öngün.  

ilqinc  (ilginc. ilkinc). 1. çəkici. calib. cəzzab. əntiresan. 1. ilgili. 

ilginli. ilgəli. ilgəyişli. sevgəşli. sevgəyişli. sevrəşli. 

sevməşli. sevirgəşli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. lütflü. 

məhəbbətli. inayətli. 1. ilgiş. ilgicən. içəgən. çəkici. 

hopan. cəzzab. cazib. maraqlı. daraqlı. intiresan. 

əntiresan. 1. maraqlı. - oxumağa ilginc, dəğər: oxunaqlı. 

oxunur. 1. ilkinc. ilkəl. başnıq. öngün. öncün. ibtidayi.  

ilqinc  ilginc. 1. güvənc. öğünc. sevinc. təşviq. iltək. 1. 

münasib. 1. ilgi çəkən. ilgi duyulan. intirisan. sıradışı. 

1.ilinc. ilənc. ilişgi. irtibat. rabitə.1. tanğ. ilgi çəkici. heyrət 

verici. şaşırtcı. maraqlı. tamaşa. heyrətli.  

ilqinc  ilginc. ilgiş. maraqlı. daraqlı. intiresan. əntiresan.  

ilqinc ilginc. 1. maraqlı. tamaşalı. 1. tamaşalı. maraqlı. şaşıran.  

ilqincilik  ilkincilik. ilklik. birincilik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. 

öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq. 

rəhbərlərlik. 

ilqinclənmək  ilginclənmək. ilgilənmək. ilgəlinmək. 1. ilgilənmək. 

çəkimmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq. daraqlanmaq. 

intiresanlanmaq. əntiresanlanmaq. 1.ilgəlinmək. 
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girəyişmək. girişimmək. daraqlanmaq. maraqlanmaq. 

əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. 

istəsinmək. mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül 

göstərmək. meyl edmək. 1. uzanmaq. 

əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. 

əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. 

gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək.  

ilqincləşmək  ilgincləşmək. ilginşmək. ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq. 

maraqlaşmaq. intiresan, əntiresanlaşmaq.  

ilqini  ilkini. - hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, 

yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

ilqinililq  ilkinilik. (hər nədə). qarıqlıq. qaruqluq. qarıcılıq. 

çağunluq. çağ öncülü. eniklik. yeniklik. yepyenilik. 

yenibarılıq. nobarılıq. təbərzəlik.  
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ilqinişmək  ilginişmək. ilginmək. ilgilənmək. ilgəyişmək. sevgəşmək. 

sevrəşmək. sevgəyişmək. sevməşmək. sevirgəmək. 

təvəccüh, rəğbət, iltifat, lütf, məhəbbət, inayət edmək, 

göstərmək.  

ilqinlər  ilkinlər. birincilər. açıcılar. yolbaşçılar. başçılar. 

qılavuzlar. rəhbərlər. 

ilqinli  ilginli. ilgili. ilgəli. ilginc. ilgəyişli. sevgəşli. sevgəyişli. 

sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. 

lütflü. məhəbbətli. inayətli.  

ilqinmək  ilginmək. ilgilənmək. ilginişmək. ilgəyişmək. ilişginmək. 

ilişmək. ilşinmək. 1. sevgəşmək. sevrəşmək. 

sevgəyişmək. sevməşmək. sevirgəmək. təvəccüh, 

rəğbət, iltifat, lütf, məhəbbət, inayət edmək, göstərmək. 

1. toxunulmaq. uğraşılmaq. uğranışmaq. uğranşımaq. 

oynanmaq. mə'ruz qalmaq.  

ilqinməlidir  ilginməlidir. ilişginməlidir. toxunulmalıdır. mə'ruz 

qalmalıdır.  

ilqinşmək  ilginşmək. ilgincləşmək. ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq. 

maraqlaşmaq. intiresan, əntiresanlaşmaq.  
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ilqiq  ilgik. 1. ildik. çalma çəlmə. yıxmaq, düşürmək üçün 

ayağın, birinin ayağının önünə qoymaq. 1. ilgili. tutaq. 

duraq. bağlılıq. mərbut.  

ilqiq  ilkik. alcığ. alda, öndə gedən, çıxan. böyük qardaş.  

ilqiq ilgiq. düğmə iliği.  

- ilgiq ayır: ilik sarmaq.  

- ilgiq bəkitmək: ilik sarmaq. təyəlləmək.  

ilqiqləmək  ilgikləmək. ildikləmək. çalmaq > çəlmək.  

ilqir  ilgir. (il: al). 1. alıcı. qapağan. iyi qapan, tutan. - qırğıydan 

ilgir ol: ilgir ol. qırqıdan alıcı ol. 1. barışçı. barışsevər.  

ilqiri  öninçə. başta. aldın. öncə. murda.  

ilqirləş  ilərləmək.  

ilqisini itirmək  artı aylan. həvəsi qaçmaq.  

ilqisiz  ilgisiz. 1. soğuq. donyağı. istəksiz. maraqsız. kovasız. 

durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. 

sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. 

edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 

axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa. 1. birbirini tutmaz. tutarsız. 1. aldırmaz. 
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laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. 

əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. 

qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. 

tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd.  

ilqisiz  ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz.  

ilqisiz  iqsən. iğsən. qayıtsız.  

ilqisiz ilgisiz. ilgəsiz. iləşsiz. ilişsiz. kəndi halında. sant. gəvşək. 

uyuşuq. qayıtsız. hissiz. duyqusuz. çiğərsiz. uyuşuq. 

qapdal. büknüt.  

ilqisizlik  ilgisizlik. 1. kəmtəvəccühi. aldırmazlıq. saymamazlıq. 1. 

siliklik. çəkimsiz. unutqanlıq. fəramuşkarı. maraqsızlıq. 

bəlirsizlik. 1. bağımsızlıq. bağsızlıq. boluğsuzluq. 

bolğusuzluq. la qeydlik. qeydsizlik. 1.iləksizlik. iltəsizlik. 

iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. 
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ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. 

bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. 

tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq. 

irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti 

olmamazlıq. munasibətsizlik. 

ilqisizlik ilgisizlik. çiğərsizlik. uyuşuqluq. yapdallıq. büküntülük. 

sansızlığ. özənsizlik. sayqısızlığ. hörmətsizlik.  

ilqiş  ilgiş. 1.paltar ağacı. 1. atma ağac. salma ağac. paltar 

ilgici: paltar ağacı.  

ilqiş  ilgiş. ilginc. ilgicən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 

maraqlı. intiresan. əntiresan.  

ilqişli  ilgişli. ilişgili. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilintili. işligil. 

işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

ilqişliq  ilgişlik. ilgəşlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. 

yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5086 

yaxcılıq. astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 

mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

ilqişmək  ilgişmək. 1.ilişginləşmək. müşgül olmaq. güclənmək. 

güclənmək. çətinləşmək. zorlaşmaq. - iş gücləndi. 

1.yılpışmaq. ılpışmaq. yapışmaq. - nə mənə yılpışırsan.  

ilqişsiz  ilgişsiz. ilişgisiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. 

ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. 

bağımsız. qırıq. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın.  

ilqit  ilgit. ilik. 1. dadlı. 1. sakincə. yumuşaqca.  

ilqitiniş  ilgitiniş. ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. sevgətiş. 

sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, 

rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.  

ilqitinitmək  ilgitinitmək. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. 

sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. 

sevgitmək. sovqıtmaq. mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli 

etdirmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.  
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ilqitinmək  ilgitinmək. salmaq. düşmək. ilişinmək. tutunmaq. 

mübtəla olmaq. - içgiyə düşdü.  

ilqitiş  ilgitiş. ilgətiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. 

sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, 

rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.  

ilqitişmək  ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. 

sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. 

sevgitmək. sovqıtmaq. mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli 

etdirmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.  

ilqititmək  ilgititmək. ilişdirtmək. salmaq. düşürmək. tutturtmaq. 

mübtəla edmək. - içgiyə düşürdülər.  

ilqitmə  ilgitmə. ilgətiş. ilgitiş. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. 

sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, 

rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.  

ilqitmək  ilgitmək. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. 

sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. 

sevgitmək. sovqıtmaq. mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli 

etdirmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.  

ilqiz  ilkiz < ilksiz. 1.əzəl. 1.əzəli.  

- ilkiz sonuz: əzəli əbədi.  
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ilqizlik  ilkizlik < ilksizlik. əzəlilik.  

ilqiztik ilgiztik. yabanı. asav.  

- ilgiztik bolmaq: qaçınmaq. çəkinmək.  

ilqlik  ilklik. 1.ilkincilik. birincilik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. 

öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq. 

rəhbərlərlik. 1.əzəllik. əzəlilik. 

ilqoqu  ilkoxu. ilkokul.  

ilqoqul  ilkokul. ilkoxu. 

ilqöncə ilköncə. alqın. əvvəla. öncə.  

ilqörəq  ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim 

> ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqörnək  ilkörnək. ilkörək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. 

ilkbiçim > ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. 

arşətip.  

ilqqəsim  ilkkəsim > ilkəsim. ilkbiçim > ilkəçim. ilkörək. ilkörnək. 

ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqsiz  ilksiz > ilkiz. 1.əzəl. 1.əzəli.  

- ilkiz sonuz: əzəli əbədi.  

ilqsizlik  ilksizlik > ilkizlik. əzəlilik.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ilqşəqil  ilkşəkil > ilkəşil. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkbiçim 

> ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim. ilkin, xam tərh. arşətip.  

ilqtip  ilktip. ilkəsim < ilkkəsim. ilkbiçim > ilkəçim. ilkörək. 

ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkin, xam tərh. 

arşətip.  

ilqü  ilgü. amac. hədəf.  

ilqün  ilgün. el gün.  

ilqüy  ilgüy. nazlı. nazənin.  

ilqyaz  ilkyaz. 1.gəncyaz. ilkbahar.1. gənclik.  

- ilkyazda vurulan aşı çeşiti: qaraboru.  

ilrəs  bax > iləs.  

ilrük  üzərlik tuxumu. yıdıq ot.  

ilsə  bax > iləs.  

ilsəmək  ılsamaq. enmək istəmək. ensəmək. düşmək istəmək. - 

dörd gün dağda qalandan son, ilsədik.  

ilsəyiş  ilərim. axım. cərəyan. hərəkət.  

ilsiniş  ilsinmə. ilsinti. çəkilmə. çəksiniş. çəksinti. tutsunma. 

tutsunuş. tutsunut. incizab.  

ilsinmə  ilsiniş. ilsinti. çəkilmə. çəksiniş. çəksinti. tutsunma. 

tutsunuş. tutsunut. incizab.  
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ilsinti  ilsinmə ilsiniş. çəkilmə. çəksiniş. çəksinti. tutsunma. 

tutsunuş. tutsunut. incizab.  

ilşik  əkli. mərbut. rəbtli. - sənə əkli işlər: mərbut işlər.  

ilşinmək  ilişmək. ilişginmək. ilginmək. toxunulmaq. uğraşılmaq. 

uğranışmaq. uğranşımaq. oynanmaq. mə'ruz qalmaq.  

ilşinmək  qayırmaq. qarmaq. məşqul olmaq.  

ilşiq  ilşik.ilişik. iliş. ilişi.ilişgi. rəbt bağ. rəbt. irtibat. təmass.  

ilşiqlər  ilşiklər. ilişiklər. ilişgilər. bağlar. irtibatat.  

ilşiqli  ilşikli.ilişikli. bağlı.  

ilşiqsiz  ilşiksiz.ilişiksiz. ilişgisiz. bağsız. rəbtsiz. irtibatsız. 

mərbutsuz.  

iltahap  qəboq. qızdırma.  

iltam ildam. yıldam. çiqildəm. cıdamlı. çaqlı. çabuq. sabuq. 

tünd. iti. yeyin. bət. bat. çapıq. çabük.  

iltə  ilət. ilgi. ilək. ilgə. ilə. 1. ilinti. kökəş. kökləmə. seyrək, 

keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. çatqı. dəğəl. 

1. ilgəc. sancaq. girə. 1.ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - 

mənim könlümə: mənin xətrimə.  

- ilgi toplamaq: söz konusu olmaq. ilgi çəkmək.  
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iltə ildə. yılsayın. hər il.  

iltəçi  ulaşdıran. ilətən.  

iltəli  iləli. ilgili. iləkli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. 

işgili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. qırıq. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd. 1.işilik. işli. işgil. bağlı.görəvli. vəzifəli. 

- indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq.  

iltəm ildəm. pişman.  

iltəmək  1. daşmaq. aparmaq. - sıçan dahi sıqırqan, iltip darı 

qoymadı: sıçan sıçovul, darını daşıyıb qoymadı. 1. eltəmək. 

yıltəmək. göndərmək. götürmək. 1. ulamaq. çatmaq. 

varmaq. - yolunu iltəməz o taptuğuna \\ kəndi əmri 

olmadan varmaz yoluna.  

iltəniş  bax > iltənmə.  

iltənmə  iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. yetinmə. 

yetiniş. saplanma. saplanış. bağlanış. bağlanma. 

birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. 
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əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. iltihaq. mülhəq, vəsl 

olma.  

iltəq  iltək. ulşaq. yapşaq. bağlaq. birlək. qavşaq. qovşaq. 

əklək. qatlaq. yetlək. saplaq. düşlək. iltisaq, bağlantı 

nuqtəsi. 

iltər  yurt qoruyucusu. yurduna yiyən çıxan. yurtsevər. 

yurdunu toparlayan.  

iltəriş  elinə bağlı. devlətli.  

iltəsiz  ilətsiz. iləsiz. iləksiz. ilgəsiz. ilgisiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. bağsız. bağımsız. 1. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. 

yersiz. bağsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut 

olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. 

tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz 

sözləri sormayın. 1. boluğsuz. qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilişiksiz. - məndən ilgisiz sözləri sormayın. 1. boluğsuz. 

qeydsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilişiksiz.  

iltəsizlik  ilgisizlik. iləksizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. 

ilintisizlik. ulqaşızlıq. ölçüsüzlük. qatnaşsızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 
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dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

iltəşim  ilətişmə. ilətişim. ilətşim. 1.savlaşma. xəbərləşmə. ittila 

rəsani. xəbər rəsani. xəbərqozari. 1. tilişim. tilisim. tilism. 

cadu.  

iltəşinmək  iltəşişmək. ilətişmək. ilətşimək. savlaşmaq. sözləşmək. 

xəbərləşmək.  

iltəşişmək  iltəşinmək. ilətişmək. ilətşimək. savlaşmaq. sözləşmək. 

xəbərləşmək.  

iltırmaq ildırmaq. üz qoymaq.  

ilti  elti. əlti. iki qardaşın bir birinə verən adı. bir qadına görə 

qaynı arvadı.  

ilti ildi. yenik. aşağ.  

iltic  ilətic. ulatıc. anten.  

iltim ildim. peşman.  

iltimlik ildimlik. acım. peşmanlıq.  

iltiq  ildik. 1.ilgik. çalma çəlmə. yıxmaq, düşürmək üçün 

ayağın, birinin ayağının önünə qoymaq. 1.kökək. kökkək. 

kökələk. qurum. çalım. edər kimi görsətmə. kırıxdırıcı 

qılıq, hərəkət edmə. yansıtma. yahatma. caydırma. 
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şaşırtma. sapdırma. oynatma. 1. çəlmə. 1. qantıl. qantın. 

qantam. qantama. buruq. qırtcan. - ildik vermək: 

qantınlamaq. qantın edmək. qantın vermək. qantın atmaq. 

buruq vermək. qırtcan vermək. aldatmaq. dolandırmaq. yalan 

söyləmək, satmaq.  

iltiq  ildik. çılış. çıqlış ( < çiq. çuq. tuq). çilik. çəlmək. toğanaq. 

patava.  

iltiq ildik. buruq. qurum. caqa. çalım.  

iltiqləmək  ildikləmək. 1.ilgikləmək. çalmaq > çəlmək. 1.oynatmaq. 

oyun gətirmək fənd vurmaq. çalımlamaq. kələk işləmək. 

1.bağdalamaq. çəlmələmək. gürəşdə qıçı qıça (bacağı 

bacağa) sararaq yıxmaq.  

iltir ildir. ıldır. 1. ürküt. ürkütücü. 1. bərk. sərt.  

iltirəmək  yaltıramaq. parıldamaq.  

iltirmə ildirmə. zəncir.  

iltirmək ildirmək. 1. ilətmək. dəğdirmək. ilişdirmək. çatdırmaq. 

taxdırmaq. - ildirilməz ucqar ölkələr. - ilməz arzılar. 1. 

aparmaq. götürmək. - onları götürüb elinə ilətdi. 1. ilətmək. 

elətmək. ( < el, il: ölkə. torpaq. yer). bir elə, ilə götürmək, 

göndürmək.  
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iltiş  ildiş. eldiş. eldış. yarıq. ayrıq. qərib. sarpıq. çarpıq. çor. 

kəsik. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. yesir. dışqır. daşarlı. 

daşralı. çıplaq. yeğrik. yolçu.  

iltiz ildiz. təməl. kök. qarakök. qaynaq. əsas.  

iltizami  yazmalı. sevimli.  

iltizləmək ildizləmək. təməllmək. kökləmək. əsaslamaq.  

iltönümü  ildönümü.təhvil.  

iltürmək  tutmaq. qapmaq. - on kişini iltürdülər.  

ilun  1. yilun. yulun. iri. ulun. ulan. ulu. göstərişli. görkəmli. 

heybətli. ululanmış. ulu. yücə. uca. 1. soylu. 1. gənc. 

cəvan.  

im  1. simgə.yanıs. endik. çaqma. çaqmaca. işarə.1. endik. 

əlamət. 1. gizili söz, davranış. rəmz. 1. söz. danşıq. 

parol. qovl. bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı 

söz. - imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm (alım: qazanc).  

- im timi qalmamaq: izi sorağı qalmamaq. 1. atı. nişan. 

işarə. ayət. 1. um. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. bəlirti. 

bəlirtiş. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. 

işarə. əlamət. 1.göstəri. göstərgə. im. simgə. bəlirti. 

yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. işarə.1. tıqma. 
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taxma. iz. əsər. endik. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. 

kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. bəlirti. iz. nişan. çıxır. düzə. 

onar. onur. arnaş. əlac. dərman. um. imarə. iz. bəlgilik. 

bilgilik.  

- acı əm, im: acı əlac, arnaş.  

- yol imləri, işarələri, yazıları: yol oxları.  

- bəlgi, im, qaş, taxma, qoyma, nişan kimi qoyulan nərsə: 

gözləğ.  

- kitab gözləği: xəlfəçin.  

- gözləği itirdik.  

- yol gözləğlərin gözətləyin: yol nişanların muraat edin.  

im  him. 1. bəlirti. bəlgə. qorul. nişan. iz. istək. hədəf. ləzzət. 

damqa. 1. əm. tətik. kizli açar. rəmz. 1. dərman. bağım. 

otama. çara. çözüm. yardım. umar. ilac. çıxış. tədavi. 1. 

dək. tok. tox. simgə. simbol. çəntik. kərtə. əlamət. işarə. 

şifrə. rəmz. 1. sabah. axşam qızıllığı. 1. ilmək. him. püf. 

sal. işarə. - sallı: imli. işarəli. - salsız: işarəsiz. - ilməyin bilir, 

gizlədir. 1. çaldış. işarə. əlamət. 1. işarə. toxan. 1. qama. 

qəmə. iz. xət. nişan. tamla. damla. işarə. əlamət. him. 

umac. uyuq. yolu bəllətmək üçün, yol qırağında tikilən 
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daşlar. bəlgilik. işarə. əlamət. nişan. - damlasız yol: 

əlamətsiz yol. - bir damla desən, dalın diyə bilərəm. - ona bir 

damla ver. - im edmək: imgəmək. qaş atmaq: işarə edmək.  

imalı  dolaylı. dolayı. yanqılı. qırağı. qırağlı. imgəli. kinayəli. - 

dolayı söz anlatma. - dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq.  

iman  inam. inan. inanc. işən. işənc. 1. nərsiyə olan bağlılıq. 1. 

inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. e'timad. 

e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. vədiə. 1. 

güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. - 

1. inanc. bağlılıq. bağıtlıq. istəm. istək. istənc. istəş. 

e'tiqad. din. e'tiqad. 1. inanılan. güvənilən. doğru. əmin. 

mö'təməd.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  

- acın imanı, toxun amanı olmaz. (acın imanı, toxun amanı 

yox.).  

iman  inanc. kitkunç. oyan.  

imanca  inamca. inanca. işəncə. güvəncə. e'timad.  

imanclıq  imanlıq. inanlıq. inaqlıq. inamlıq. inanclıq. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 
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güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad. 1. inamçılıq. 

fideism.  

imanım  <> inamım. işənim. içəlim. ciyərim. güvənim. sinənim. 

sınanım. canım. dosdum. qardaşım.  

imanlı  inamlı. inanlı. inanclı. işənli. işəncli. 1. güvənli. güvəncəli. 

e'timadlı. e'tiqadlı. 1. mö'min. 1. yağlı. üzlü. 1. inanclı. 

inaq. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. bağdalı. bağıtlı. 

e'tiqadlı. mö'təqid.  

imanlı  inanır. inanclı. inanmış. yandu. yanlu.  

imanlıq  inaqlıq. inanlıq. inamlıq. inanclıq. yəminlik. əminlik. 

imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. güvənlik. 

qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. qoruqluq. 

durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

imansız  inamsız inacsız. 1. yağsız. quru. yavan. 1. əsirgəməz. 

əsirgəməyən. əsrəməz. qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

qağan. qaqar. qəddar. 1. qabır. qapır. gavur > kafir. 

danıq. danan. kafir. 1. inamsız. acımasız. amansız. 1. 

qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. kövür. köfür. kovur. kavır. 

kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. 
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mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. 

pitiksiz. insafsız. 1. kafir. kafər. gavur. qara dinli. dinsiz. 

1. istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. bağdaqsız. 

bağıtsız. e'tiqadsız.  

- imansız gedir, tumansız gəlir.  

imansızlıq  işənsizlik. işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. 

əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. 

e'timadsızlıq.  

imaq  ımqa. qamı. xəznəçi. təhsildar.  

imarışlamaq  ismarlamaq. tapışdırmaq.  

imbar  imbarçı. imləc. imləyən. 1. yazan. yazar. 1. münşi. 

qeyidləyən. müqəyyit. 1. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı. 1. dənləc. çinləc. nuxdələyən.  

imbarçı  imbar. imləc. imləyən. 1. yazan. yazar. 1. münşi. 

qeyidləyən. müqəyyit. 1. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı. 1. dənləc. çinləc. nuxdələyən.  
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imbarlamaq  imləmək. 1. yazmaq. qeyidləmək. qeyd edmək. 1. 

quşlamaq. quş, iz, nişan, işarə qoymaq. 1. dənləmək. 

çinləmək. nuxdələmək.  

imbaş  imbaşı. omuz. - imbaş süyək: köprücüq gəmiği.  

imbaşı  imbaş. omuz.  

imbat  batı, güney yeli.  

imbiq  dambıq. suyuqları, sıvıları damıtmaya yarayan arac.  

imcə  iməc. amac. amca. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. 

daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. niyyət. 1. qətə. qata. xət. uğur. hədəf. 

imci  sağıc. sağın. döhdür. - göz imcisi, döhdürü: gözçü.  

imciliq  imcilik. - göz imciliyi, döhdürlüyü: gözçülüq.  

imçi  - içimçi: içotaçı. içhəkimi.  

imçi  - imçi vəkil: nişançı vəkil. toğraçı. toğrakəş. toğra çəkən.  

imçiliq  sağıclıq. həkimlik. - imçilikdə, otaçılıqda işlənən, 

çürüməyən bir bitgi: qaraya.  

imə  1.em. çarə. dərman. 1. əmrən. əmə. himə. kökə iyə olan 

kimsə. ərmin. ərgin. çatmış. yetmiş. vurqun.  

imə  indi.  
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iməc  amac. amca. hədəf.  

iməc  imcə. amac. amca. umac ( < ummaq). qaraç. bəllik. 

oxluq. istək. əsmə. əsi. dilək. izələk. gözələk. ərək. ərəş. 

ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. istək. istəm. istəş. 

yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. 

ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qətə. qata. xət. 

uğur. niyyət. hədəf. qəsd. məqsəd. 

iməcə  birliktəlik. əmək ortaqlığı. kollektivizm.  

iməcə  iməcəlik. əlbir. əlbirliyi. elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun 

yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi. yardımlaşma. təavüni.  

iməcəlik  iməcə. əlbir. əlbirliyi. elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun 

yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi. yardımlaşma. təavüni.  

iməci  iməcə. 1. yardımçı. əlbir. ortac. yar. yarac. 1. əlbirliyi. 

yardımlaşma. əmək birliyi.  

iməcilik  1.bəsici imumi. birlikdə qoşuş: birlikdə qoşuşub 

yardımlaşma. kömək. lüçnüt. imicə. kənd işlərində 

yardımlaşma. 1.el arası iş birliyi yapmaq. eliçin. el içində 

iş ortaqlığı. qarşılıqlı yardım. dovtələb iş görmək.  

iməciliq  himəcilik. əməcilik. həməcilik. - iməcilikdə ortaqlaşan 

kişilərin topu, tamı: elcar. 
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iməcləmək  amaclamaq. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. 

oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. 

izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. 

nişanlamaq. hədəfləmək.  

iməcli  amaclı. umaclı ( < ummaq). qarazçı. qarazan. bəllikli. 

oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid. 

qərəzli.  

imən  1. can. ruh. 1. qayın ağacı. 1. dəğil. 

- imən daşı: bildək daşı: nişan daşı.  

imənc  imənç. edərənc. edərmənç. ayılğanc. ayılğan. qorxulu. 

qorxunc.  

iməncli  ayılğan. əlhənc.  

imənçi  ayılğanç. qorxulanç. qorxunç. hopli. xofli.  

imənlik  yəminlik. əminlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

imənmək  ımanmaq. gözətləmək. qayırmaq. qayğırmaq. qorlamaq. 

qorumaq. əsrigəmək. sağlatmaq. tə'min edmək. 

muğayat, muraqib olmaq.  
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imənq  dəgilsin. - özgə bir dəmgə, yetər yetməz, vaqif imənq.  

iməq  imək. " idi. imiş. isə. ikən" kimi yadımçı işləmdir (fe'ldir). 

iməq  imək. əmək. güc aparıb, zəhmətlə görülən iş.  

iməq imək. 1.iymək. eymək ( y < > d ) edmək. eləmək. 1.olmaq. 

bu feil yalnız bir neçə zamanda işliyir. - im: mənəm. - 

idim: mənidim. - imiş. ikən. isə: sə. əgər.  

iməqan iməkan. qadın: arvad. imeka. ima. eme (ime).  

iməqləmək  iməkləmək. əməkləmək. 1. dizi dizi, əlləri üsdə yerimək. 

1. iməklənmək. əməklənmək. yeni bir işdə naşılıqla 

çalışmaq. əməkçilik, amatorluq edmək.  

iməqləmək iməkləmək. əməkləmək. 1. körpə cocuğun yeriməyə 

çabalaması, dəpənməsi. sürünmək. sürüklənmək. 1. 

imləmək. qırımaq. işarələmək.  

imər  hayırsevər. iyilik iyəsi.  

iməray  imər ay.  

iməs  olmaz.  

imıqlı  çinlaqay. bütünləyin. əlmüdam. dayimi.  

imi  - çarpma işləmi, imi: zərb əməliyyatı. zərbdər işarəti: çarp < 

> dərb < > zərb. çarpma.  

imicə  lüçnüt. iməcilk. kənd işlərində yardımlaşma.  
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imiqli  itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. qalartı. qalartıq. 

qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. 

baqi. bəqalı.  

imiqsiz  qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. 

yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. 

keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. 

məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

imiqsizliq  imiqsizlik. qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı 

olmazlıq. itimlilik. ölümlük. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. 

durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. 

çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

imir  əmir. engir. engir. iriğir. alatoran. aydınlıqla qaranlığın 

birbirinə qarışması.  

imirqi imirgi. təzə. körpə.  

imiş  (" idi. imiş. isə. ikən") (< imək) 1. yadımçı fe'l kimi 

işlənirlər. 1. olsun ki. şayəd ki.  

imit  ilham. birdən gəlib düşən duyğu, öykü, fikir. - imitli: 

ilhamlı. - imitli bilgə: ilhamlı bilən.  

imitğan imitğan. < ummaq > əməncənq. ünsiyən (m: n) < ummaq. 

dadağan. əlaqəmənd. təmma'.  
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imitləmək  bənzətmək. çalımlamaq. çalım edmək. təğlid eləmək.  

imizqiv  əmitmək. əmdirmək.  

imləc  imləyən. imbar. imbarçı. 1. yazan. yazar. 1. münşi. 

qeyidləyən. müqəyyit. 1. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı. 1. dənləc. çinləc. nuxdələyən.  

imlək  göstəriş. işarət.  

imləmək  <> ilməmək <> ımlamaq <> ılmamaq <> yılmamaq <> 

yımlamaq <> yamlamaq. çaplamaq <> çalqamaq. 

əkləmək. artırmaq. doldurmaq.  

imləmək  1. doğrutmaq. qonqarmaq. dikəltmək. nişanlamaq. 

doğrusun göstərmək. - o yol qonqardı. 1. işarə edinmək. 

1. yimləmək. göstərtmək işarət edmək. - dolun ay, 

barmaqla imlənməz. 1. çaldışdırmaq. ima edmək. 1. 

imələmək. qırımaq. kərtmək. nişanlamaq. işarələmək.1. 

imləmək. işarə edmək. 1. yimləmək. işarət edmək.  

imləmək  imbarlamaq. 1.adaqlamaq. amaclamaq. nişanlamaq. 

1.umlamaq. çizmək. cızmaq. izləmək. işarə qoymaq. 

qərələmək. çizmək. cızmaq. silmək. batil edmək. 1. 

yazmaq. qeyidləmək. qeyd edmək. 1. quşlamaq. quş, iz, 

nişan, işarə qoymaq. 1. dənləmək. çinləmək. 
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nuxdələmək. 1. mimləmək. qarnına yazmaq. 

qamqalamaq. damqalamaq yadında, yaddaşdında 

saxlamaq. 1. qaş edmək. qaş göz edmək. işarə edmək. 

1. umlamaq. qaş göz qaqmaq. işarə edmək.  

imləncə  imrəncə. imsəncə. umranca. umsanca. yumranca. 

yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. 

oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. 

gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. 

bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. 

isləncə. issəncə.  

imlənilmək  imgələnilmək. umlanılmaq. simgələnilmək. izlənmək. 

izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. çizinilmək. cızınılmaq. 

işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. 

markalanılmaq. nişanlanılmaq.  

imləniş  bax > imlənmə.  

imlənmə  imlənti. imləniş. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. 

imsəyiş. imsəniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. 

yumsanış. yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. 

yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. 
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xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. 

oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. 

tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. 

gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. 

düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalsınma. çalsıntı. 

çalsınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. 

bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. 

qibtə.  

imlənmək  1. himlənmək. timlənmək. qayrata gəlmək. 1. 

göstərilmək. işarə olunmaq. - imlədiyim nərsələr. - kitada 

oxuyub, qanmadığım sözləri imlədim. - üsdə imlənən işlər: 

göstərilən.  

imlənmək  imrənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. 

yumranmaq. yumsanmaq. düşsünmək. gözsünmək. gözü 

qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. 

oxsanmaq. oxşanmaq. 

imlənti  bax > imlənmə.  
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imləntiri  imləndiri. bax > imləndiriş.  

imləntiriş  imləndiriş. imləndiri. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

imləntirmək  imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

düşsündürmək. gözsündürmək. bəğəndirmək. 

əğsəndirmək. əğsindirmək. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 
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arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq.  

imləş  imlət. umlaş. umlat. um. im. iz. bəlirti. bəlirtiş. duyduruş. 

duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. işarə. əlamət.  

imləşmək  işarətləşmək. - birbirinə əlinən imləşi keçdi.  

imlət  imləş. umlaş. umlat. um. im. iz. bəlirti. bəlirtiş. duyduruş. 

duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. işarə. əlamət.  

imləti  1.imləndiri. imləndiriş. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 
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iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 1.yadasalma. 

1.işarələmə.  

imlətmək  işarət vermək.  

imləyən  imləc. imbar. imbarçı. 1. yazan. yazar. 1. münşi. 

qeyidləyən. müqəyyit. 1. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı. 1. dənləc. çinləc. nuxdələyən.  

imləyü  işarə ilə. - baxdı mənə imləyü.  

imli  yansılı. yanıslı. simgəli. bəlirtili. izli. nişanlı. əlamətli.  

imli  yavıqlı. nişanlı. bəlgəli. damqali. markalı. tə'yin olunmuş. 

namzəd.  

imlik  ilmik. ibriq. əmlik. əmzikli su qabı.  

imliq  imlik. umlıq. qaragöz. bəllik. nişana.  

immaş  omuz.  

immək  imləmək. göstərmək.  

imqə  imgə. 1. dolay. dolayı. qıraq. yankı. kinayə. (üstü qapalı 

söz, davranış). 1. iməj. düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. 

ılığım. quruntu. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. 1. imrə. simqə. 

ima. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. - simgə, işarə, 

imrə, ima ilə anlatma: çıtlatma. ip ucları verərək sezdirmə. 
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imqə imgə. 1. iyi. yararlı 1. iz. bəlirti. 1.yora. xiyal. xulya. kölgə. 

yılqım. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'.  

imqələm  imgələm. 1. alqın. xiyalatlı. təxəyyüllü. 1. imgəliş. 

imsəyiş. iməjinasyon. xiyal gücü. 1. muxəyyil.  

imqələmək  imgələmək. 1. alğınalmaq. alğınamaq. xiyallanmaq. 

təxəyyüllənmək. 1. simgələmək. damqalamaq. 

dağlamaq. markalamaq. izləmək. izlətmək. nişanlamaq.  

imqələnilmək  imgələnilmək.imlənilmək. umlanılmaq. simgələnilmək. 

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. çizinilmək. 

cızınılmaq. işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. 

dağlanılmaq. markalanılmaq. nişanlanılmaq.  

imqəli  imgəli. dolaylı. dolayı. yanqılı. qırağı. qırağlı. kinayəli. - 

dolayı söz anlatma. - dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq.  

imqəliş  imgəliş. imsəyiş. imgələm. iməjinasyon. xiyal gücü.  

imqəmək imgəmək. im edmək. qaş atmaq: işarə edmək.  

imqənqə imgənğə. sarı ərik.  

imqəq  imkək. imək.  

imqəqləgən  imkəkləgən. iməkləyən.  
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imqəyinə  imgəyinə. imgəylə. sezdirərək. dolayına. dolayılı. 

qıraqlayına. yankıyına. yankıyana. işarəylə. kinayə ilə. 

ima ilə. təlvihən.  

imqəylə  imgəylə. imgəyinə. sezdirərək. dolayına. dolayılı. 

qıraqlayına. yankıyına. yankıyana. işarəylə. kinayə ilə. 

ima ilə. təlvihən.  

imqir imgir. 1. çəndən aşa. çəksiz. böyük. 1. çəksiz. şəksiz. 

çiksiz. kenq taşa. əngin. uşı qıyırı yok: ucu qırağı yok.  

imrə  1. imgə. simqə. ima. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. 

işarə. - simgə, işarə, imrə, ima ilə anlatma: çıtlatma. ip 

ucları verərək sezdirmə. 1. əmrə. aşiq. vurqun. mübtəla. 

imrə  əmrə. imrağ. 1. ağabəy. ağa. 1. bəylərbəyi. 1. aşıq. 

dərviş. dost. 1. arman. armaq. özləm. dilək. istək. həvəs.  

imrək  imraqaşıq. dərviş. dost. seçgin.  

imrəm  tüdə. düdə. topluq. əğrim. izdiham. - imrəm tirəşdi: millət 

qalxışdı, hərəkətə gəldi.  

imrən 1. imrəncə. imrənmə. imrəilən. iç geçirtən. arzu. can 

çəkən. dilək. həvəs. içtəpi. istək. istəm. iştah. kösnü. 

qıyaq. qıyılan. qiptə. meyil. məqbul. murad. özləm. 
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rəğbət. şəhvət. şovq.1.yurtdaşlardan toplanan hər 

yığnaq.  

imrəncə  imləncə. imsəncə. umranca. umsanca. yumranca. 

yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. 

oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. 

gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalınma. çalıntı. çalınış. 

çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. 

bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. 

çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözsünüş. gözü 

qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə.  

imrəncə  imrən, imrənmə.  

imrənçil  istəksil. aramançıl. dalqaçı. həvəsbaz. əğləngic. duyarçı. 

hobba. uçarı.  

imrəndirmək  1.çəkmək. cəzb edmək. 1.imtindirmək. həvəsləndirmək. 

qiptələndirmək. təriltmək. hilə yapmaq. özəndirib 

qandırmaq. aldatmaq.  

imrəniş  bax > imrənmə. 

imrəniş  imtiniş. həvəs. arzu.  

imrənmə  1. imrəniş. qibtə. 1. ağız suyu axma.  

imrənmə  imrəncə, imrən,.  
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imrənmə  imrənti. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. 

imlənti. imləniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. 

yumsanış. yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. 

yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. 

xoşsayış. xoşsanış. oxsanma. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 

oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. 

bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. 

əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. 

çəksəyiş. çəksəniş. gözsünüş. gözü qalma. istənmə. 

istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə.  

imrənmək  1.imlənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. 

yumranmaq. yumsanmaq. düşsünmək. gözsünmək. gözü 

qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. 

oxsanmaq. oxşanmaq. 1.gözü qalmaq, tutmaq. 
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bəğənmək. nərsiyə qısqanmaq.  

- çox imrənmək, ləzzətlənmək: ağzın suyu axmaq. ağzı 

sulanmaq: canı çəkmək.  

imrənmək  imtinmək. tərilmək. qapılmaq. qanmaq. tamah edmək. 

çox arzulanmaq. həvəsli olmaq. qiptələnmək. can atmaq. 

sevkəmək. istəmək. tapşırmaq. tapışdamaq. 

ısmarlamaq. daluqmaq. dalubmaq. damaqmaq. 

yarsımaq. rəğbət edmək. meyl edmək. arzılamaq. 

diləmək. özləmək. susamaq. yaxarmaq. yalvarmaq. 

çəkilmək. həvəs göstərmək. uymaq. vurulmaq. aşıq 

olmaq. tapınmaq. həvəslənmək. meyillənmək. özləmək. 

çox istiyibdə doya bilməmək. dadqanmaq. təməkinmək. 

gözləmək. çatmaq istəmək. qısqanmaq. qaramlamaq. 

ciciklənmək. nərsəyə bənzəmək arzusunda olmaq. 

qısqanmaq. qaramdamaq. - imrənin vətən yolunda ölümə 

küysəyin.  

imrənti  qibtə.  

imrəntiriş  imrəndiriş. imrəndiri. imrəti.imləndiri. imləndiriş. imləti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 
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qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.  

imrəntirmək  imrəndirmək. imləndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

düşsündürmək. gözsündürmək. bəğəndirmək. 

əğsəndirmək. əğsindirmək. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 

arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq.  
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- çox övərək imrəndirmək: ballandırmaq. çox oxşamaq, 

nazlamaq.  

imrəti  imrəti.imrəndiri. imrəndiriş. imləndiri. imləndiriş. imləti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

imrəyiş  bax > imrənmə.  

imsəncə  imrəncə. imləncə. umranca. umsanca. yumranca. 

yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. 

oxsanca. oxşanca. tutsunca. tutsanca. gözsüncə. 

gözsəncə. düşsüncə. düşsəncə. çalsınca. bəğəncə. 
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bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. istəncə. 

isləncə. issəncə.  

imsəniş  imrəyiş. imsəyiş. imrənti. imrənmə. imrəniş. imlənmə. 

imlənti. imləniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. 

yumsanış. yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. 

yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. 

xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. 

oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. 

tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. 

gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. 

düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalsınma. çalsıntı. 

çalsınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. 

bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. 

qibtə. 

imsənmək  imrənmək. imlənmək. umranmaq. umsanmaq. 

yumranmaq. yumsanmaq. düşsünmək. gözsünmək. gözü 

qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. 

oxsanmaq. oxşanmaq. 

imsəntirmək  imsəndirmək. imləndirmək. imrəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

düşsündürmək. gözsündürmək. bəğəndirmək. 

əğsəndirmək. əğsindirmək. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 

arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq.  

imsərəmək  iyə durmaq.  

imsəti  imsəndiri. imsəndiriş. imləndiri. imləndiriş. imləti. 

imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 

umsandırı. umsandırış. umsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5120 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

imsəyiş  1.imgəliş. imgələm. iməjinasyon. xiyal gücü. 1.imrəniş. 

imrəyiş. imrənti. imrənmə. imsəniş. imlənmə. imlənti. 

imləniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. 

yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. 

xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. 

oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. 

tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. 

gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. 

düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. 

çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. 

bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. 

çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözsünüş. gözü 

qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə.  
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imsiz  yanısız. yansısız. simgəsiz. izsiz. bəlirtisiz. nişansız. 

əlamətsiz. işarəsiz.  

imsizlik  bəlirtisizlik. yanısızlıq. yansısızlıq. simgəsizlik. izsizlik. 

nişansızlıq. əlamətsizlik. işarəsizlik.  

imşan  nişan.  

imşara  iyşara. işara. im.  

imtə imdə. 1.emdə. əmdə. və. 1.ində. dimdə. anda. bir anda. 

göz qıpımıda. qaşla göz arasnda.  

imtən imdən. - imdən geri: bundan sonra.  

imtəngeri imdəngeri. bundan sonra.  

imti  imdi. indi. şimdi. 1. şu çağda. bu çağda. gəlincə. 

gəlmişkən. gəldikdə. 1. öylə isə. artıq. daha. o halda.  

imti imdi. əmdi. şimdi. indi.  

imtili  birdən. düşünmədən. filbədahə.  

imtindirmək  həvəsləndirmək. imrəndirmək. qiptələndirmək.  

imtiniş  imrəniş. həvəs. arzu.  

imtinmək  imrənmək. çox arzulanmaq. həvəsli olmaq. qiptələnmək. 

can atmaq.  

- yavşavda köp zatdan xəbərli borluqa imtinədi: yaşamta 

çox nərsə bilməyə həvəslənir.  
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imum  calpı. gənəl. büt. ortaq. döyün. - imumən: çoxluqda. 

calpılığda. gənəlliklə. - imumi: kömçülük. içtimai. - imumi 

rə'y: kömlük oyuq. - imumiyyət: yalpı. hamı. ortaq.  

in  1.en. yen. ən. ( < yenmək). çuxur. iniş. eniş. - in yer: en 

yer. - en yoq: eniş yoxuş. 1. dışqı. pox. 1. il. en. düş. - atdan 

il. 1. ək {"ın" əkinə örnəklər. - gücin: güc ilə. iztirari. - yeqin < 

yeq: üstün. - yaxın < yanq: yan. uzaq olmayan. - yazın < 

yaz: yazda. - qışın < qış: qışda. - güzün < güz: güzdə. - 

qıçbın < qıç: dalı otururkən. dal dalı. - için < iç: içərdə. 1. ( > 

? inmək: düşmək. qalmaq. yerləşmək). nin. ev. yuva. mağara. 

1. inğ: ünğ. ün. 1. çuxur. nin. in. yın. yin. 1. qoyun pisliği. 

qığ. ən.  

- heyvan ini: kürgə. 

- gündüzün < gündüz: gündüz çağı. - yağın taba: yağıya 

doğru. 1. ünqür. ünğür. mağara.  

in  nin. qaraltı. deşik. dəlik. yuva. kova. - in kimi: çox dar. - in 

dəliği: nin ağzı.  

- canavar ini, nini: pis kişilər yuvalandğı yer.  

inabatsız  inamsız. işancsız.  
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inac  inat. inanca. qaranıt. qarnıt. qaranat. qaranti. qərantı. 

zəmanət. tə'minat.  

inacsız  imansız. qabır. qapır. gavur > kafir. danıq. danan. kafir.  

inaç  yar. canan.  

inal  1. güvənilir. əsil. əsalətli. 1. mö'təməd. məhrəm. sirli.  

inal  eynal. anası böyük qadın olub, atası ortalığdan (qara 

eldən. qərə millətdən) olan bütün kişi.  

inal  ünəl. ünal. yinal. 1. soylu. qağan yada xanların ana 

tərəfindən qohumları. 1. anası xaqan yada xan soyundan 

olup babası qara budundan, xalqtan olan kişi. 1. 

avrupadaki. şazda, xan, kont, baron ünvanların 

türkcədəki karşılığı. 1. əmin, güvənilir kişi. 1. yəkin olan. 

bilinən.  

inam  1. iynar. inar. eşq. aşq. sevgi. 1. metatez < > iman. inanc. 

güvən. kitkunç. axlaq. - inam qılığı: axlaq ilmi. güvən. - iğən 

(artıq) aclıq. iğən susalıq. inammadan edər.  

inam  1.vicdan. 1. iman. inanc. din. e'tiqad. itminan. əmanət. - 

sözünə inam. inanc yox: itminan yox.1.inamıq. inamıt. 

inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 
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işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 

gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma.  

- inam gedsə, tuman qalmaz.  

- inam itirmək: könlü qararmaq.  

- inam taxdası: göğüs gəmiyi.  

- inamı gəvrəmək: çox sıxılmaq. aşırı yorulmaq.  
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inam  inam. iman. inanc. işən. işənc. 1. nərsiyə olan bağlılıq. 1. 

inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. e'timad. 

e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. vədiə. 1. 

güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. - 

1. inanılan. güvənilən. doğru. əmin. mö'təməd.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  

- inamına dək: sonunacan.  

inama !  sağınma !. düşünmə !. gümana düşmə !.  

inamca  inanca. imanca. işəncə. güvəncə. e'timad.  

inamçılıq  inançılıq. imançılıq. fideism.  

inamım  <> imanım. işənim. içəlim. ciyərim. güvənim. sinənim. 

sınanım. canım. dosdum. qardaşım.  

inamıq  inam. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. 

inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. 

işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. 

ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. 

istiniş. istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 
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gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

inamıt  inam. inamıq. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. 

inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. 

işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. 

ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. 

istiniş. istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 
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quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

inamlamaq  əmanət edmək.  

inamlı  dürüst. düz.  

inamlı  inanlı. imanlı. inanclı. işənli. işəncli. güvənli. 1. 

heysiyyətli. donlu. e'tibarlı. 1. qabili e'timad. 1. düzəmən. 

həqli. düz. 1. mö'min. 1. yağlı. üzlü. 1. güvəncəli. 

e'timadlı. e'tiqadlı. 1. vicdanlı.  

inamlıq  1.inaqlıq. inanlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad. 1.inam. inamıq. 

inamıt. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 
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inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 

gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

inamlıq  and. əhid.  

inammazca  inanmazca. inamsızca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 
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güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. qorxuluca. 

durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

inammazlıq  işənsizlik. işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. 

əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. 

e'timadsızlıq.  

inamsız  imansız 1. yağsız. quru. yavan. 1. əsirgəməz. 

əsirgəməyən. əsrəməz. qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

qağan. qaqar. qəddar. 1. kafər. gavur. 1. imansız. qara 

dinli. dinsiz. kafir. 1. vicdansız. 1. qıldıqsız. qıldınsız. 

qıldımsız. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. 

gavır. içiboş. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. 

çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız. 

1.inanmaz. inanmaz. inancsız. imansız. işəncsiz. işənsiz. 

güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  
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inamsızca  inanmazca. inammazca. inancsızca. işəncsizcə. 

işənsizcə. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. 

qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. 

e'timadsızca.  

inamsızcasına  vicdansızcasına.  

inamsızlıq  inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inaşsızlıq. 

inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inancsızlıq. inansızlıq. 

işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. işəmsizlik. içinməzlik. 

içənməzlik. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. 

çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

inamtan  inamdan.vicdandan.  

inan  enən < en. enmək: inmək. inanmaq < enənmək. inandırmaq: 

enəndirmək.  

inan  inam. iman. inanc. işən. işənc. 1. nərsiyə olan bağlılıq. 1. 

inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. e'timad. 

e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. vədiə. 1. 

güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. - 
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1. inanılan. güvənilən. doğru. əmin. mö'təməd.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  

- inan ki: qan ki. həqq olsun ki. əlhəq ki. 

- kəndinə inan, istəyə ulan.  

inana  eşq. bərəkət. doğurqanlıq tanrıçası.  

inanamamaq  anlayamamaq.  

inanan  inanclı. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. güvənilən. 

güvənilir. içgin. 1. mö'mün. 1. məzhəbli. yollu. donlu. 

təriqətli. siluklu. 1. içdən. içgin. yad olmayan. xodi. 1. 

əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < 

metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş 

görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil. 1. ırlı. hırlı. utanqac. 

abırlı. iyi. - hırsız hırlı mı bəlli deyil.  

- qolayca inanan: qanağan. qanıcı. düşünən. - tez inanan: 

türkəsaya. qapılqan. 

inanan  uysal. xoşbavar.  

inanaraq  güvənərək. gözü qapalı olaraq.  
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inanc  1. mö'təməd. ağsaqqal. qüvənilən. inanılan. - ınanc bəy. 

inanılan, qüvənilən bəy. - el inancları. - inanc bəy. - inanc 

devlət. 1. qanıq.  

inanc  inam. inan. iman. işən. işənc. 1. inanma. inanım. inanıc. 

inanış. inanıt. inantı. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. 

inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. 

işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. 

ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. 

güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. 

güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. 

qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 
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asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 1. inam. iman. din. e'tiqad. 1. doğru. əmin. 1. 

qanma. güvən. bitginlik. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. 

oyuq. düşüncə. qənaət. yetinmə. göz toxluğu. razılıq. 

qəbulluq. e'tiqad. əqidə. inam. itminan.1. nərsiyə olan 

bağlılıq. 1. inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. 

e'timad. e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. 

vədiə. 1. güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - 

inamlı yer. - 1. inanılan. doğru. güvənilən. doğru. əmin. 

mö'təməd. 1. bağlılıq. bağıtlıq. istəm. istək. istənc. istəş. 

e'tiqad.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  

- inanc istəyi, diləyi üzərə yönəlmə, edinmə: içik. vicdan. 

ixlas. - sözünə inam. inanc yox: itminan yox. - batil e'tiqad: 

boş inanc.  

- pozuq inanclı: sapıq.  

- düşüncəsində, inancında aşırı olan: qaramaz. qaramas. 

yobaz. mütəəssib. pan. fanatik.  

- inanc, sanıc bağlılığı olanların ilişgisi: qardaş. - din 
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qardaşı. - yurd qardaşı.  

- bir inanca bağlı olan: yol əri. başdankeçdi. özverili. başı 

avcunda, qoltuğunda. dalqılıc. dəli. dəlir. dəlirqan. könllü. 

ölüməri. qızılbaş. əsrik. könüllü. uğraq. uğruq. geçmə. fədayi. - 

onda inanc yoxdu: yol əri dəğil. - yoluna inanan, canına 

qıyar: yol əri yolda gərək.  

- inancı pozmaq: sapıtmaq. - inanc, məslək yiyəsi olmaq: 

baltaya sap olmaq.  

- inancı qalmamaq: güvəni sarsılmaq.  

inanc  inam. oyan. iman. güvən. kitkunç. tabağ. inanılan nərsə. 

mə'bud.  

inanc  qanış. qanıt. qanı. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 1. 

qanıqlı. qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. 

bolyarma. olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi 

görmə. iktifa. 1.anlıq. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. 

yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. bağlat. 

bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. 

kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. 

durat. hökm. qərar.  
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inanca  1. inamca. imanca. işəncə. güvəncə. e'timad. 1. inat. 

inac. qarnıt. qaranıt. qaranat. qaranti. qərantı. zəmanət. 

tə'minat. 1. güvəncə. caymalıq. qarşılıq. ödənək. qarantı. 

təxsisat. tədarükat. təzminat. tə'minat.  

inancalı  güvəncəli. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. qarantılı. 

təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı.  

inanclı  inamlı. inanlı. imanlı. işənli. işəncli. 1. güvənli. güvəncəli. 

inaq. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. bağdalı. bağıtlı. 

e'tiqadlı. mö'təqid. e'timadlı. e'tiqadlı. 1. yollu. donlu. 

məzhəbli. təriqətli. siluklu.  

inanclı  inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. güvənilən. 

güvənilir. içgin. 1. mö'mün. 1. məzhəbli. yollu. donlu. 

təriqətli. siluklu. 1. içdən. içgin. yad olmayan. xodi. 1. 

əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < 

metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş 

görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil. 1. ırlı. hırlı. utanqac. 

abırlı. iyi. - hırsız hırlı mı bəlli deyil.  

inanclı  inanır. imanlı. inanmış. imanlı. yandu. yanlu.  
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inanclıq  inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

inancsız  inanmaz. inamsız. inanmaz. imansız. 1. işəncsiz. işənsiz. 

güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız. 1. qaçıq. sapıq. mülhid. dinsiz. 

1. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. kövür. köfür. kovur. 

kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. dinsiz. tinsiz (< tin: 

iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 1. istəncsiz. 

istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. bağdaqsız. bağıtsız. 

e'tiqadsız. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

inancsızca  inanmazca. inamsızca. inammazca. işəncsizcə. işənsizcə. 

güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. qorxuluca. 

durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

inancsızlıq  inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. güvənməzlik. 
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güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. 

güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. 

durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. 

əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

inançılıq  inamçılıq. imançılıq. fideism.  

inanda  orada.  

inandırmaq  işandırmaq. güvəndirmək. iynandırmaq. tüşündürmək. 

iqna edmək.  

inanıc  bax > inanma.  

inanılan  dölək. inam. arkun. güvən.  

inanılan  inanılır. güvənilən. güvənilir. inaq. içgin. 1. əmin. sağ. 

sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > 

yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş görüşlü. açıq 

ürəkli. rind. əhlidil. 1.inam. inan. iman. güvənilən. işən. 

işənc. doğru. əmin. mö'təməd.  

- bolluq, bərəkət gətirməsinə inanılan sağısı, duva: qarınca 

sağısı, duvası.  

- qanılan, inanılan düşüncə: qənaət. 
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inanılan  inanqu. güvənilən. mötəməd.  

inanılır  inanılan. güvənilən. güvənilir. inaq. 1. əmin. sağ. sağlam. 

qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > yataqlı. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. 

dayanan. 1. könül əri. uz, geniş görüşlü. açıq ürəkli. rind. 

əhlidil.  

inanılmaz  inan olmaz. güvənilməz.  

inanım  bax > inanma.  

inanır  - görəni danır, yoxuna inanır.  

- gələnə inanır, gedəni danır: axmaq nankor. 

inanır  imanlı. inanclı.  

inanış  1.bax > inanma. 1.inanma. işənmə. işəniş. gümənmə. 

güməniş. güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. 

söyənmə. söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. 

sığınış. iltica'. 

inanıt  bax > inanma.  

inanlı  inamlı. imanlı. inanclı. işənli. işəncli. güvənli. güvəncəli. 

e'timadlı. e'tiqadlı.  
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inanlıq  inaqlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

inanma  1.inam. inan. iman. inanc. inanış. inantı. işəniş. işənti. 

işən. işənc. güvən. e'timad. e'tiqad. 1. qanma. 1.inanc. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inam. inamıq. inamıt. 

inamlıq. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. 

işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 

gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. 

qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 
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söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 1.inanış. işənmə. işəniş. gümənmə. güməniş. 

güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. 

söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 

- bu axıya inanma, buzdan dirək, dayanma.  

inanma  umu. umma.  

inanma!  qanma!. güvənmə!. gümənmə!. - eşitdiyinə qanma!. - 

qanma! öz bildiyin yap, qutarda. - onun sözlərinə qanma.  

inanmamaq  başı almamaq. - başarcağına inanmamaq: yadırqanmaz 

olmaq. gözü almamaq.  

- inan ki: and ola ki. billah billahi.  

- nərsənin doğruluğuna inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, 

qəbul edmək, tə'yid edmək: gerçəkləmək. gərçəkləmək.  

- varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, 

qanıqmaq, razılaşmaq: qənaət edmək. - inan ki: bitgin ki. 

güvən ki. yetin ki. qan ki. qanıq ki. qəbul ed ki. razılaş ki. 

qənaət ed ki.  

inanmaq  1. güvənmək. 1. içənmək ( ç < > ş ) işənmək. güvənmək. 

təsdiq edmək. kirtkünmək. kirtinmək. 1. işənmək. 
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içənmək. güvənmək. 1. iynanmaq. tüşünmək. qanıt 

gətirmə. 1. onamaq. 1. tanımaq. - tanrını tanı, ona tapın. 1. 

tapışmaq. qüvənmək. aşanmaq. bey'ətl edmək. 

güvənmək.  

- gördüyünə inanan: göz qulu. arpaçı göyərçini.  

- bir sapa sözə inanmaq. dolmayı utmaq. - mən bu dolmanı 

utammaram. 

inanmaq  inaqlamaq. inaqmaq. 1. içginmək. içinmək. 1. qanmaq. 1. 

tanımaq. 1.işənmək. ısınmaq. ıssınmaq. issinmək. 

istinmək. güvənmək. e'timad edmək. girişmək. yönəlmək. 

əğilmək. meyl edmək. güvənmək. qanıqmaq. güvən 

bəsləmək. e'timad edmək. mütməin olmaq. qanmaq. 

düşünmək. 1.inaqmaq. inaqlamaq. e'timad 

edmək.1.alınmaq. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, 

çıxmaz (girməz) yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz 

(izsiz) yola, alınma (inanma).  

- qaraquşa inanmaq: hər nəyə güvənmək.  

- sevmək inanmaqdır, inanmaq istəməkdir.  

- sevmək inanmaqdır, inanmaq sevməkdeyir.  
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inanmaz  1. inamsız. inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. 

güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız. 1. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

- hay günün görməyən, vay gününə inanmaz, vay günün 

görməyən, hay gününə inanmaz.  

inanmazca  inamsızca. inancsızca. inammazca. işəncsizcə. işənsizcə. 

güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. qorxuluca. 

durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

inanmazlıq  inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. 

işənsizlik. işənməzlik. işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. 

güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. 

yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

inanmış  imanlı. yandu. yanlu. inanclı.  

inanmış  mö'min.  
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inanmıyan  - açana inanmıyan, bükəndən qorxmaz.  

inanqi  inanki. inan olsun (: mən bunu bilirdim. ). yəmin edərim. 

yəminim. vallah. qanıt olsun - qanıt olsun öylə söylədi.  

- inan olsun. 

inanqu  inanılan. güvənilən. mutəməd.  

inantı  1.bax >. inanma. 1.inam. inan. iman. inanc. inanma. 

inanış. işən. işənc. işəniş. işənti. güvən. e'timad. e'tiqad.  

inantıq  inandıq. deyəcək yox. öylədir. doğru. təsdiqlənir. 

amənna.  

inantıran  inandıran. 1.qandıran. qanıqdıran. qanqıdan. yanığı, 

yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qanqı verən. qanıq 

verən. qənaət bəxş. 1.bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. 

qandıran. qanıqdıran. razılaşdıran. qəbulladan. 

qənaətbəxş. qandıran. iğna edən. tutumladan.  

inantırıcı  - birinin quşqularını dağıtmaq üçün, söylənən inandırıcı 

söz: güvəncə. ürək vermə.  

inantırılmaq  inandırılmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. 

qanıtılmaq.  

inantırmaq  inandırmaq. 1. öğrətmək. aşılamaq. qamandırmaq. 

inandırmaq. qandırmaq. çalmaq. anlatmaq. bəlirtmək. - 
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inandırıb dincəltmək: doyurmaq. tətmin edmək. 1. 

sağlatmaq. tətmin edmək tə'min edmək. 1. 

qamandırmaq. qandırmaq.  

- inandırıb, dincəltmə: doyurma. tətmin.  

- özünə inandırmaq: güvən qazanmaq.  

inaq  1. doqm. 1. düğün. doqm. doqma. 1. inanclı. imanlı. 

istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. bağdalı. bağıtlı. e'tiqadlı. 

mö'təqid.  

inaq  1. xan, qağanlara yaxın olan kişi. 1. gəmsiz. 1. canan. 

yar. 1. güvənilən, yaxın kişi. məhrəm. 1. kirtü. yəmin. 

and.  

inaq  inanılan. inanılır. güvənilən. güvənilir. inanan. inanclı. 

işəncli. içgin. 1. mö'mün. 1. məzhəbli. yollu. donlu. 

təriqətli. siluklu. 1. içdən. içgin. yad olmayan. xodi. 1. 

əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < 

metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş 

görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil. 1. ırlı. hırlı. utanqac. 

abırlı. iyi. - hırsız hırlı mı bəlli deyil. 1. doğmal. xiyalat. 
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mohumat. 1. mö'təməd. muqərrəb. nədim. 1. yavər. 

dosd. 

inaq inağ. 1. inanılı. güvənilir. əmin. 1. qardaş. qardeş cocuğu. 

1. xan, bəylərin ən güvənilir adamı, yardımcısı.  

inaqış  inağış. inağım. inağıt. bax > inaqma.  

inaqla  içdəniklə. içdən. iç içindən. candan. dosluqca. dosca. 

könüldən. göyüldən. ürəkdən. səmimiyyətlə. səmimiliklə.  

inaqlamaq  inanmaq. inaqmaq. işənmək. ısınmaq. ıssınmaq. 

issinmək. istinmək. güvənmək. inanmaq. e'timad edmək. 

e'timad edmək.  

inaqlıq  inanlıq. inamlıq. 1. imanlıq. imanclıq. inanclıq. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad. 1. içdənlik. iç 

içəlik. iç dışlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. 

göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət. 1. düğünlük. 

doqmatizm. 1. içdənlik. iç içəlik. səmimilik. 

inaqma  inağış. inağım. inağıt. inanıt. inantı. inanıc. inanış. inanc. 

inanma. inanım. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. işən. 

işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. 
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ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. 

istiniş. istinmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

inaqmaq  inanmaq. inaqlamaq. işənmək. ısınmaq. ıssınmaq. 

issinmək. istinmək. güvənmək. inanmaq. e'timad edmək. 

e'timad edmək.  

inaqsızlıq  işənsizlik. işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 
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inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. 

əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. 

e'timadsızlıq.  

inar  iynar. eşq. aşq. sevgi.  

inasıq  düğünsük. doqmatik.  

inaşsızlıq  işənsizlik. işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. 

əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. 

e'timadsızlıq.  

inat  1.inad. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. donqıl. 

donqal. donqul. ləcuc. 1. anıt. bəlgə. bəlgət. bəllət. bilgət. 

dəlil. sənəd. tapı. tapu. 1.inac. inanca. qaranıt. qarnıt. 

qaranat. qaranti. qərantı. zəmanət. tə'minat.  
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inat inad. dirəng < dirik: dayanmaq eyləmi. ası. önəgə. önəş. 

önəç. tosan. öğəilik. - inad edmək: kirimək o kirimiş dəvə 

kimi kükrədi.  

inatçı  samuqa. dirəncil.  

inatçı inadçı. çortağıl. əğilməz. öğəgi. 

inatçı inadçı. qaqrıq. qanırıq. qanqırıq. dirənc. dirnəc. dirənçi.  

inatlıq inadlıq. tomuzluq. - genə tomuzluq tutdu.  

inattırı  inatdırı. anıtlama. anıtlatı. yerləşdirmə. yerləşdiri. 

tapıtma. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. 

dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. 

barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. 

sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. 

onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.  

inattırmaq  inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. 

bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. 

barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. 

sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. 

onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. 

yerləşdirmək. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. 
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dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. 

isbat edmək. sibutlamaq. 

inavlı  av avlamaq üçün qazılan çuxur, oyuq.  

inay  tiftik geçisinin yünü.  

inbaş  omuz.  

inbatlamaq  butqarmaq. bitirmək. bütövləmək. bağlamaq. 

yetişdirmək. qovuşdurmaq.  

inc 1. əmin. 1. mətin. 1. rahat. içi sakin. yürəği dölək. ağır. 

mətin. - inc könül: ürəyi sağ, güclü.  

incalız  ısqa. qısqa. incə, kiçik, xırda nərsə. özəlliklə, turşu 

qoyulan kiçik soğan. yabanı soğan.  

incan  incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn.  

incar  1. ( < inc < dinc). hincar. encər. dinclik. arsuş. asayiş. 1. 

dirənc < diri. can. dayaq.  

incaylıq  < inc. dinc. yüngüllük. yengəllik. rahatlıq. dingliq. dinclik. 

basalıq. inğğaylıq. güvənlik. aramış. incəlik.  

incə gənc  tayıq. güstax. uyqar.  

incə yapılı  narin. arıq.  

incə  incə dal: dalac. dalas. məftul. 
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incə  incğə. 1. inciq. həssas. 1. işgə. dar. genişliyi az olan. 1. 

(sıvıq, suyuq nərsə). açıq. duru. qoyu, quyuq, qəliz, bərk 

olmayan. 1. anlayışlı. qavrayışlı. titiz. zərif. - çox gözəl, 

incə düşnuşlü bir qız. 1. incğə. işgə. iti. tiz. zil. - incə səs. 1. 

"e. i. ö. ü" səsləlir. 1. kibar. 1. arı. arın. nəzih. 1. incik. 

sapçı. ipçi. dəqiq. diqqətli. 1. narin. - incə incə yağmır 

düşməyə başladı. 1. qaqır. qaqıt. qaqlaq. arıq. yuxa. yoxa. 

quru. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. yufaq. yufqa. 

gözləmə. gəvik. 1. ək. -incə: -əndə. dinləyincə < > 

dinləyəndə. 1. seçgin. gözəl. dilmə. diləm. 1. yoxacıq. 

qaqlımaq. kəvirsə. kəvrəs. kavamız. qanaq. yanaq. 

bilgin. bilən. anlayışlı. arif. darbıc. dar. daraq. nazik. arığ. 

zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. 

seçgin. gözəl. dilmə. diləm. 1. incik. nazik. tənik. arcıq. 

arqıq. arıq. acıq. darıq. did. tiz. tizik. didik. didək. tıkıd. 

tıxız. 1.dıqqa. 1.yüngül. yufa. yoxa. - yüngül geyim. 1. 

tansuq. seçgin. sevimli. içgin. tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. 

finqo.  

- bir işin bütünü ilə ilgili, incə incə dartmadan, dəğər biçmək, 
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alverləmək: götürü.  

- çox incə: çöp kimi.  

- çox incə: ipincə. incəcik.  

- incə ağız: suyçu dilli. dadlı dilli. şirin dilli.  

- incə göz: incə gözlü: incədən incəni seçən. nuxdəçi.  

- incə çalqı: zırna, dövül, təbildən başqa olan çalqılar, musiqi 

aracları.  

- incə ələk: yaşmak kimi incə turlu ələk. narıngöz.  

- incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: titizlik göztərmək. 

arından arıya incələyib qoşmaq.  

- incə duyqulu: incə ayrıntılara dək düşünmə.  

- incə kəsəl: sill. vərəm.  

- incə öksürük: sill, vərəm ösgürüyü.  

- incə kəsim: incədən: incə gəmikli, incə biçimli.  

- incə yel: yüngül əsi, əsinti.  

- incə yemək: dadlı, yeməli yemək.  

- incə tarım: 1. incə dərim: incə sənət. 1. sıx əkin.  

- incə donanma: yüngül gəmilərə verilən ad.  

- incədən incəyə: 1. incə incə: incəcikdən narın narın. 

yüngül yüngül. xımır xımır. bala bala.  
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- incə incə yağmır düşməyə başladı. 1. xırdavata, ayrıntılara 

enərək. titizcə. dərin dərin. arın arın. dənər dənər. bir bir. bir 

bə bir.  

- incə bağırsaq: sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri 

incələyən, açıb əridib, sindirən uzun işgə bölümü.  

- incə iş: 1. naxış. 1. özən düzənli, sanğı sanalı, hesab kitablı 

davranış.  

- incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır.  

- incə incə: incədən incəyə. incəcikdən. narın narın. yüngül 

yüngül. xımır xımır. bala bala.  

- incə qabıqlı: qabıqsı. kağəzi. - qabıqsı qoz: incə qabıq 

cəviz.  

- incəzar: incəsar: (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək). 

nərsənin ilkin olan iç sarısı, örtüsü, iç qabığı.  

- yaşmak kimi incə turlu ələk: narıngöz. incə ələk.  

- çox incik, incə nərsə: çürük. çöp. çöv. köv ( < çov. kov: 

oyuq. boş).  

- ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq: dimdiyindən, 

göbəyindən, daşşağından tutmaq qaqasından tutmaq, 

yaxalamaq.  

- incə biçimli qaş: aylaq qaş.  
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- incə biçimli: diliz kimi: diliztay.  

- incə çörək: yoxa. lavaş.  

- incə geyinmiş: dalboy. şik.  

- incə görüş: dərin göz: açıq göz.  

- incə kök: kök sapı.  

- incə mincə, ufaq təfəq, əsmər sevgili: qarabibər.  

- incə quşaq: bel bağı. kəmər.  

- incə saç hörgüsü: hörgü. örgü. bəlik.  

- incə uzun yaxışıq: dal kimi.  

- incə yemiş qurusu: bastıq. qax.  

- incə, kiçik, xırda nərsə: incalız.  

- incə, yufa örtük: qapuzcuq. kavuzcuq.  

- incədən incəgəyə: qıldan qıla.  

- incədən incəyə: əniboyuna. eniqonu. iyicə. iyidən iyiyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə.  

- parça, nərsənin üzərində olan incə, yumşaq tük, saçaq, 

sapaq: kov. hov. hav.  

- qıl kimi incə, uzun, sərt nərsə: qılavuz.  

- quru, incə zayıf kimsə: cılız. qambır. qanbır. qaqbır. 

çapbır. çapqır. qaq. quruq. cıraz.  
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- ürəyi incə, nazik: çıtqırıldım. çabıq qırılan. dəğmədüşər.  

- ürəyi incə, nazik: yufa könül. çıtqırıldım. çabıq qırılan. 

dəğmədüşər.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- yassı, incə, təprənən parça: dil.  

- yoxacıq qırov: donqaq.  

- bir işin bütünü ilə ilgili, incə incə dartmadan, dəğər biçmək, 

alverləmək: götürü.  

- çox incə: çöp kimi.  

- çox incik, incə nərsə: çürük. çöp. çöv. köv ( < çov. kov: 

oyuq. boş).  

- ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq: dimdiyindən, 

göbəyindən, daşşağından tutmaq qaqasından tutmaq, 

yaxalamaq.  

- incə biçimli qaş: aylaq qaş.  

- incə biçimli: diliz kimi: diliztay.  

- incə çörək: yoxa. lavaş.  

- incə geyinmiş: dalboy. şik.  
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- incə görüş: dərin göz: açıq göz.  

- incə kök: kök sapı.  

- incə mincə, ufaq təfəq, əsmər sevgili: qarabibər.  

- incə quşaq: bel bağı. kəmər.  

- incə saç hörgüsü: hörgü. örgü. bəlik.  

- incə uzun yaxışıq: dal kimi.  

- incə yemiş qurusu: bastıq. qax.  

- incə, kiçik, xırda nərsə: incalız.  

- incə, yufa örtük: qapuzcuq. kavuzcuq.  

- incədən incəgəyə: qıldan qıla.  

- incədən incəyə: əniboyuna. eniqonu. iyicə. iyidən iyiyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə.  

- parça, nərsənin üzərində olan incə, yumşaq tük, saçaq, 

sapaq: kov. hov. hav.  

- qıl kimi incə, uzun, sərt nərsə: qılavuz.  

- quru, incə zayıf kimsə: cılız. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. 

çapqır. qaq. quruq. cıraz.  

- ürəyi incə, nazik: çıtqırıldım. çabıq qırılan. dəğmədüşər.  

- ürəyi incə, nazik: yufa könül. çıtqırıldım. çabıq qırılan. 

dəğmədüşər.  
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- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- yassı, incə, təprənən parça: dil.  

- yoxacıq qırov: donqaq.  

- ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü: qaraqıyaq.  

- boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır: qaraçilən. 

qaraçilənti. qaraçilək.  

- incə olmayan, parlaq barıt: qarabarıt.  

- incə yapraqlı tütün türü: qaranfilbaş tütün.  

- səpilən incə qar yağmır: səpgən.  

- çox incə, dar yer: iğnə dəliyi: iğnə yurdu: iğnə yuvası.  

- çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə uzun olan, 

uşaq: biçimsiz uşaq. qısqamıt. qasqamıt.  

- çox yumşaq, incə duyğulu kimsə: qarıncaəzməz. qarışqa 

incitməz.  

- ən incə ayrıntıları ilə iğnədən ipliyə dək. iğnədən sapa dək.  

- hər nəyin kağız kimi incə, yastısı: kağızörnəyi. yasıtörnəyi.  

- incə dərisik, sar, zar: (- ətin, yeni doğmuş heyvanın 

üzərində olan incə dərisik, sar, zar: kövnək. kovnaq. 
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kağnaq. kağnaq).  

- incə incə, seyrək qar yağmaq, uçuşmaq:: qazınaqlamaq.  

- incə kəsilmiş tütün: qarınca ayağı.  

- incə kilim çeşiti: kağızörnəyi. yasıtörnəyi.  

- incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti: qabarcıq. 

qabarcuq. 

- incə qamış: çiğ. alnaq. yuvacıq.  

- incə qamışdan hörülmüş quş yuvacığı: çiğ (> çeğ (fars). çex 

(fars). ). alnaq.  

- incə qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş, qamçı çeşiti olan şallaq:qırbaç. qırbaş. qırbıç. 

çalava. çalva.  

- incə, işgə belli: qarınca belli.  

- incə, ucları yuvarlaq qaş: qələm çaqrı.  

- incə, yaylıq, yazlıq baş örtüsü: yasıtarası. kağızarası.  

- incə, yüngül, yuvarlaq, kiçik başlıq: taxa. taqqa.  

- iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək: dənəmək. sınamaq. qantarlamaq. qıntarlamaq. 

qındara çəkmək. qındıra çəkmək. qantara çəkmək.  

- kiçik, incə, uzun, sulu qabaq: qota. qotaq. kədu. kədük. 
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- uzun, incə, qaralı ağlı üzüm çeşiti: qadınbarmağı. - uzun 

incə, sulu yumşaq armıd çeşiti: qadınbarmağı. 

qadınbarmaq.  

- kötük nəsəni, yonub, incə işləməyə onarmaq, 

hazırlamaq: qabasını almaq. 

- parlaq, yarlaq incə tel: ipək.  

- yanaşan, yapışan iki nərsənin arasındaki açıqlığı 

qapamaq üçün qoyulan incə şırıq parça: qonta. qonda.  

- qlaqları dik, incə, düz olan: qamış qulaq. 

- yemiş daşımaq üçün, incə taxdadan düzəlmiş kiçik qutu: 

qalıcuq. çalıcuq. qutucıq.  

- gənə bol incə örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. 

qapsalıq.  

incə  yinçgə. yencgə. yenək. 1. çatıq. qavşı. 1. zərif. - incə 

torqu: incə turqu: yumşaq yufaq pərdə, parça. 1. - yencə qız: 

1. kəniz. 1. qadının qarşıtı, evlənməmiş qız. duşizə. 1. 

uca. ulac. alça. yumuşaq xuylu. uslu. yüküm. həlim. 

bilən. 1.inqiçgə. tanğ. ədəbli. tərbiyəli. sayqılı. hörmətli. 

yaraq. cılız. yaraq. yumuşaq. yuqa. seyrək. - incə bel: 

qarışbel. - incə bacaqlı: çillə ayağ. çöp bacaqlı. 1.qıntır. 

nazik. quruq. sırıq. sıq. ziq. dar. süpüq < sürpük. baraq ( 
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> barik (fars)). zərif. 1.qıyıq. yeğni. nazik. xəfif,. 1.tiz. nazik. 

- incə bel: qumursqabel. 1. qöqçə. göyçə. gözəl. çəkici. 

gözalıcı. 1. yalım. kəsgin. 1. yanuc. yencu. yincu. yinçqə. 

zayıf. zərif. narın. 1. yincəlü. anlayışlı. ədəbli. 1. arın. 

siliq. təmiz. saf. yumşaq. düz. dürüst. 1. tetik. barıq. arıq. 

axıq. ( > barik (fars)). zərif. - tetik iş. 1. uzun. sivri. sivir. 

boylı. uca. boy atmış. - sivri bir cocuq. 1. söyci. zərif. - 

söyci qadın. - söyci işlər: əl işləri. incə işlər. zərif işlər.  

- bərk incə quyruqlu heyvan: qıl quyruq.  

- incə incə doğramaq: qıymaq. qılmaq.  

- incə incə doğranmış: qıyıq. qıyma. qiymə. - qıyıq ət.  

- incə yonqa: küngə. qalın dalaşa.  

- incə dülgərlik: tavşanlıq.  

- incə əliyib, sıx toxumaq: çox incələmək. dibinə gedmək. 

hər nəyə çöb qoymaq.  

- incə qabıq: qapıs. qamıs. kəmis. zar.  

- incə, uzun boylu, uyqun boylu, boylu boslu gənc. - 

dalyan kimi. - dalyan kimi qız.  

- incədən incəyə: damlada damlaya.  

- lap kiçik: lap incə. cinə. incik. cücək. - cocuğun cinə cinə 
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dişləri cücərir.  

- incə ufaq: yuxar. yox kimi. incə. un ufaq.  

- incədən incəyə aramaq: ələmək. ələkləmək incə ələmək: 

dibinə darı əkmək.  

- incə uzun olmaq: boy atmaq. sivirmək. uzamaq. - bu cocuq 

bərk sivirdi.  

incəbağırsaq  - incə bağırsaq dərisi, incə bağırsaq qurusu: qursaq. - 

düdüyün qursağı patladı.  

incəciq  incəcik. çox incə. ipincə.  

- incəcik mincikləri sağlıqlı (sağlamca) ölçən, görən, duyan: 

heç nəyi gözdən qaçırmayan. həssas. incəlikli.  

incəciqcə  incəcikcə. tıxızca. iticə. dəqiqcə. - ağzın dadın bilən, 

yeçəklərin dadlısın tıxızca seçən kimsə: qurcan.  

incəciqtən  incəcikdən. incədən incəyə. incə incə. narın narın. yüngül 

yüngül. xımır xımır. bala bala.  

incəçi  inciçi. nuxdəçi. nuxdədan. öğəçi. öğdəçi.  

incək  incək görüşlü. yosma. ədalı. işvəli.  

incəldən  dincəldən. dinclədən.  

incələmə  mincələmə. 1. incəti. incətiş. incəltiş. incətim. incətmə. 

işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. tədqiq. 1. 

araştırma. tədqiq. etüd. 1. tədqiq.1. çözələmə. gözələmə. 
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gözləmə. araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. 

etüd. 1. analiz. ufalama. tədqiq. 1. dənət. dənətləmə. 

dənətim. - uğraşmaya, incələməyə başlamaq: ələ almaq.  

- incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

- incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat 

təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi: 

bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. 

bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. 

öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.  

- incələmə dəğərləmə: tənqid. intiqad.  

incələmə  sınam. tətqiq. dənətiv. dənətiş. araştırma. təhqiq. analiz. 

süzüş. tətqiq.  

incələmək  1. diqqət edmək. tətqiqləmək. araştırmaq. təftişləmək. 

qarmamaq < > kərməmək < > gərməmək. açmaq. çözmək. 

- işlərizə asılın. 1. asnamaq. ayılmaq. qanmaq. 1. asınmaq. 

itinmək. edinmək. ilgilənmək. diqqət edmək. çıntarmaq: 

çinləmək. uşamaq. 1. irtəşmək. araştırmaq. təhqiq 

edmək. 1. qarmamaq. tətqiq edmək. subaymaq. 

suvsalam bolmaq. zayıflamaq. süzmək. tətqiq edmək. 

tintmək. araştırmaq.  
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- çox incələmək: qılı qırx yarmaq. tədqiq edmək.  

 

incələmək  1. işləmək. öğrətmək. mənimsətmək. olqunutmaq. 

olqutmaq. 1. izləmək. gözləmək. maraqla, diqqətlə 

baxmaq. - uşaq pişiyi gözləriylə izləyir. 1. ardalamaq. 

irdələmək. araştırmaq. tədqiq, tətəbbö', mutaliə edmək. 

1. gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. 

gözəmək. göz göz edib, çözmək, açmaq. araştırmaq. 

oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək. 1. 

gözdən keçirmək. 1. təhqiq, tədqiqləmək dibləmək. 1. 

dənətləmək. 1. araştırmaq. qurtdalamaq. 

- iyicə araşdırıb incələmək: didikləmək. didələmək.  

- iyicə incələmək: düşünülmək. dəğərləndirmək.  

- nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, 

incələmək: içinə dalmaq. dalqınmaq. içkənmək. işgənmək. 

içgininmək. işgininmək. 

- qısıq gözlə incələmək, baxmaq: göz ucuyla süzmək.  

incələnmək  1. göz göz edib, çözünmək, açınmaq. gözləmlənmək. 

gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmək. 

araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 
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edinmək. 1. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

gözlənmək. maraqla, diqqətlə baxınmaq. - bu soru, 

dibdən izlənilməlidir.  

incələşmək  incəlmək. işgələşmək. işgəlmək. 

incələtmək  subaytlatmaq. zayıflatmaq.  

incələyən  incətən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. deşləmçi. 

işləmçi. içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> 

çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

incələyən  mincələyən. 1. qılı qırx yaran. 1.incəltişçi. mincəltişçi. 

tədqiqatçı. təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. bilgişinçi. 

bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. 

bəlgitinçi. bəlgişinçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. 

istixbaratçı.  

- sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb 

əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq.  

incələyib  - arından arıya incələyib qoşmaq: titizlik göztərmək. incə 

ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq.  
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incəlik  1. zərafət. 1. özəllik. nuxdə. - incəlikli söz. - işin ən gözəl 

incəliyi: nuxdəsi. 1. sapçılıq. ipçilik. incilik. özənlik. acıqlıq. 

arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. naziklik. 

təniklik. darıqlıq. didlik. tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. 

dikitlik. didiklik. didəklik. tıkıdlıq. tıxızlıq. dəqiqlik.  

incəlik  incaylıq. rahatlıq. dinklik. dinclik. basalıq. inqqaylıq. 

güvənlik. yüngüllük. yengəllik.  

incəlikli  incəgin. heç nəyi gözdən qaçırmayan. incəcik mincikləri 

sağlıqlı (sağlamca) ölçən, görən, duyan. hissili. həssas.  

incəliq  incəlik. incilik. sapçılıq. ipçilik. dəqiqlik. tetiklik. didlik. 

tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. 

tıkıdlıq. tıxızlıq. itilik. titizlik. təniklik. darıqlıq. özənlik. 

acıqlıq. arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. inciklik. qırıqlıq. naziklik. 

sarğaqlıq. möhtatlıq. ehtiyatkarlıq. duyarlıq. duyarlılıq. 

oyanıqlıq. sezqiçlik. həssasiyət. həssasiyyət.  

- gözəlliyi, incəliyi, lirikliyi qonu edən yazıl, ədəbiyyat: 

gözəlləmə.  

- nərsənin incəlikləri ilə uğraşmaq: ilərisinə gedmək.  

incəliqlə  incəliklə. 1. kibarca. 1. arıca. arca. nəzahətlə. 1. diqqətlə 

- iyi görmək üçün incəliklə (diqqətlə) baxmaq: qaramaq.  
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incəliş  incəlmə. işgəliş. işgəlmə.  

incəlmə  incəliş. işgəliş. işgəlmə. 1. daralma. naziklənmə. 1. 

dinclik.  

incəlmək  1. incələşmək. işgələşmək. işgəlmək. 1. dinc almaq. 

dincəlmək. uzanmaq. yatmaq. rahatlanmaq. arığlamaq. 

arxanmaq. arxayın olmaq. torlaşmaq. tozlaşmaq. 1. 

qısılmaq. kiçilmək. daralmaq.  

- çox arıqlamaq, incəlmək: sapsınmaq. ipsinmək. ipə, sapa 

dönmək, devrilmək.  

incəlmək  1. seyrəmək. seyrəkləşmək. paltar ərpimək, əprimək. 

səyrəmək. 1. sobımaq. söbüləşmək. uzamaq. 1. 

yencgəlmək. əğilmək. səcdə qılmaq. 1. inqiçgərmək. 

yuqarmaq. seyrəlmeş. 1. nazikmək. əyilmək. qıyılmaq.  

incəlmək  sivirmək. sivri, kəsgin olmaq. itilmək. 

incəlməmiş  açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 

əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. 

yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə.  

incəltici  incətici. incətən. işgətici. işgəltici. işgətən.  
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incəltiş  mincəltiş. incətiş. incəti. incətim. incətmə. içləmə. 

incələmə. işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgəltiş. işgətim. 

işləmə. tədqiq. - incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

- incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat 

təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi: 

bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. 

bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. 

öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.  

incəltişçi  mincəltişçi. incələyən. mincələyən. tədqiqatçı. 

təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. 

bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. 

öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. istixbaratçı.  

incəltmək  1. tozlamaq. torlamaq. 1. indirmək. endirmək. 

arığlatmaq. əritmək. zayıflətmək. - aclıq onu çox endirmiş. 

- bala bala endirib yoxa çıxacaq.  

incəltmək 1. döğmək. dövmək. 1. yarandırmaq. öyrətmək. anırmaq. 

hazırlamaq. - atı yarışa. anırmaq.  

incəq  - çox arığ, üzük, incək olmaq: çox zayıflamaq. iğnə çöpə 

dönmək. iğnə sapa dönmək. iğnə ipliyə dönmək.  

- çox arığ, üzük, incək, zayıf: iğnə sap. iğnə iplik. iğnə çöp.  

incəq  incək. bağırsaq.  
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incəq  incək.dinc. dincək. arsat. arxayın. ərgin. ərinc. rahat. - 

incək mincək: incik mincik. mıymıncıq.  

incəqin  incəgin.incəlikli. heç nəyi gözdən qaçırmayan. incəcik 

mincikləri sağlıqlı (sağlamca) ölçən, görən, duyan. hissili. 

həssas. 

incəsar  incəzar. (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək). nərsənin 

ilkin olan, iç sarısı, örtüsü, iç qabığı.  

incesen  hizur. güvənlik.  

incətən  incədən. 1. incə kəsim. incə gəmikli, incə biçimli. 1. 

incəltici. incətici. işgətici. işgəltici. işgətən. 1. incələyən. 

işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. deşləmçi. işləmçi. 

içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> 

çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

- incədən incəyə: addım addım qarış qarış. heç nərsəsin, 

yanın bıraxmazın sezərək.  

incəti  incətiş. incəltiş. incətim. incətmə. içləmə. incələmə. 

işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5168 

incətici  incəltici. incətən. işgətici. işgəltici. işgətən.  

incətim  incəti. incətiş. incəltiş. incəltiş. incətmə. içləmə. incələmə. 

işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

incətiş  incəltiş. incəti. incətim. incətmə. içləmə. incələmə. 

işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

incətmə  incəti. incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işgətmə. 

işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. işləmə. tədqiq. - incətiş 

mincətiş: tədqiq təhqiq.  

incətmək  əzdirmək.  

incəvara  xoşbəxtanə.  

incəyə  - incədən incəyə: addım addım qarış qarış. heç nərsəsin, 

yanın bıraxmazın sezərək.  

incəzar  incəsar. (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək). 

nərsənin ilkin olan, iç sarısı, örtüsü, iç qabığı.  

inci inciyə  inci inciyə. incədən inciyə. çim çimə. gözgözə. biçik 

biçiyə. dənər dənər. birbəbir.  

inci  1.acı. ağrı. sancı. 1. cincü ( c < > y ) yincü.  

inci  1.dana. dənə. 1. pullarından (piləklərindən) yasama, 

qondarma inci düzəlinən sazan balıq çeşiti. 1. həbb. 
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qurs. 1. işgi. bara. alaya, gülüncə, suçlanmağa, 

qınanmağa, yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, 

davranış. - inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, 

salmaq: bara qoymaq. 1. sədəf. 1. incim. enci. encim. 

yenci. yencim. minci. mincim. ulduz. yıldız. 1. mərcan. 

dürr. - inci kimi: mərcan, dürr kimi. incik.kiçik, arın, duzlu, 

düzgün, gözəl olan. - inci kimi qız: incik qız. - inci kimi dişlər: 

incik dişlər.  

- incədən inciyə: inci inciyə: çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. 

dənər dənər. birbəbir.  

- inci kimi dişlər: sədəf kimi dişlər.  

- inci çiçəyi: süslük bitgi.  

- inci saçan dili var, bal kərəli dadı var, dağlar aşan adı 

var.  

- nərsiyə inci daş taxan, döyən: göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl 

gümüş yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. 

taxıyan. taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. münəbbətkar.  

- ağzından inci saçmaq: birbirindən gözəl sözlər sözləmək.  
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- alna taxılan inci, mıncıq: qaqma.  

- dişi incidən, dili iğnədən: ətacı. ağıcağız. zəhləgedməli.  

inci  yinçi. yinçgü. bax > enci. 1. işvə. naz. əda. 1. səssizlik. 

ıssızlıq.  

incibacı  inci bacı.  

inciçi  incəçi. nuxdəçi. nuxdədan. öğəçi. öğdəçi.  

incid  inciş. əmgək. müzahimət.  

incidən  qaxıtqan.  

incil  1. əmgir. əmgər. müzahim. 1. zəhmət. əziyət.  

incili  1. incik. acılı. dığlı. dağlı. dərdli. qəmli. qayğılı. tasalı. 

sıxıntılı. toxalı. qussəli. tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. 

üzüntülü. hüzünlü. məhzun. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. 

mükəddər. 1. qaqlı. qaqmalı. gömməli. qaşlı. taxmalı. 

döğməli. daşlı.  

incili  dürlü.  

inciliq  incilik. incəlik. sapçılıq. ipçilik. dəqiqlik. tetiklik. didlik. 

tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. 

tıkıdlıq. tıxızlıq. itilik. titizlik. təniklik. darıqlıq. özənlik. 

acıqlıq. arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. inciklik. qırıqlıq. naziklik. 
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sarğaqlıq. möhtatlıq. ehtiyatkarlıq. duyarlıq. duyarlılıq. 

oyanıqlıq. sezqiçlik. həssasiyət. həssasiyyət. 

incilmək  zəhmət çəkmək. əziyət çəkmək.  

- burun, tavlular incilib yaşayıllardı dar özənlərdə: əsgidən 

dağlılar zəhmət çekərək yaşıyorlardı dar dərələrdə.  

incim  inci. enci. encim. yenci. yencim. minci. mincim. ulduz. 

yıldız.  

incimə  1. qaşınma. - küsən kimdən, gedən puldan qaşınma. 1. 

incinmə. toxnaqlıq.  

- inciyib sınmağı, sevən bilər, sınıb dağılar, sevməyən ürək.  

incimə  bıqçınma. ağrıma.  

incimək  1. acıqlanmaq: gücənmək. çərtinmək. 1. əmgəşmək. 

zəhmət çəkmək. yorulmaq.1. öykələnmək. öykələnmək. 

küysərmək. küsmək. öykəmək. yüz döndərmək. 1. könül 

qalmaq. xatiri qalmaq. sinğsimək. sinsimək. içinə 

işləmək. - çox incimək: burundan qan damlamaq.  

- çox sıxılmaq, incimək: qan qurumaq.  

- qol budağın inciməsi: burulmaq. burxulmaq. - ayağın 

buruldu.  
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incimək  1. incinmək. darılmaq. toxatmaq. ürəyi qaralmaq. 

incinmək. korqulmaq. xorlanmaq. acırdamaq. acımaq. 1. 

qəcimək. - uşağı çox qattırma, beli qəciyər: inciyər. 1. 

toxatmaq. könülü qaralmaq. 1. üzünmək. əziyət çəkmək. 

inrəmək. inləmək.  

- çox incimək: qan utmaq.). 

inciməqliq  - tez incimlik: içləniklik. içlilik. içginlik. inciklik. icəklik. 

iciklik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. duyululuq. 

həssaslıq. həssasiyət.  

incimiş  darqιn.  

incimiş  qırılmış. incik. qırqın. könülü, ürəyi sınıq, tutuq.  

incin  yorqunluq. əmək. zəhmət. - əmək çəkmək: incinmək. 

zəhmət çəkmək.  

inciniş  incinmə. incinti. qırılma. qırılış. qırıntı. gücənmə. 

gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü.  

incinmə  1. inciniş. incinti. qırılma. qırılış. qırıntı. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü. gücənmə. gücəniş. gücənti. acınma. acınış. 

acıntı. 1. incimə. toxnaqlıq.  
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incinmək  1. ağrınmaq: ağırlıq duymaq. ərinmək. gücənmək. 

qırılmaq. zəhmət çəkmək. zəhmətə düşmək. -: iş görməyə 

incinir. 1. quruşqalamaq. gücənmək. darılmaq. 1. 

sıxışdırılmaq. oyulmaq.  

incinmək  1.incimək. darılmaq. incimək. korqulmaq. xorlanmaq. 

sinsimək. sıxılmaq. əzilmək. alınmaq. alınğanmaq. 

dəğmə düşərli olmaq. gücənmək. 1. acınmaq. yerinmək. 

azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. 

yaxınmaq. yanmaq. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. 

hayıfsınmaq. heyifinmək. əsəflənmək. təəssüflənmək. 1. 

incimək. darılmaq. incimək. korqulmaq. xorlanmaq. 

sinsimək. sıxılmaq. əzilmək. alınmaq. alınğanmaq. 

dəğmə düşərli olmaq. gücənmək. 1. qaqalanmaq. 

dimdiklənmək. azarlanmaq. çıxışınmaq. sıxışınrmaq. 

toxunulmaq.  

- çox üzülmək, incinmək: qan qusmaq.  

incinmək  yorulmaq. zəhmətə düşmək.  

incinsiz  əməksiz. zəhmətsiz. - əməksizin işdir.  
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incinti  incinmə. inciniş. qırılma. qırılış. qırıntı. gücənmə. 

gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü.  

inciq  incik. 1. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. 

acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). bükəc. tutac. 

boğac.düşəc. bulac. bəla. qapız. qapaz. qapsıq. 

giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 1. 

baldırın ön bölümündəki işgə sümük. (qıçın dizdən topuğa 

dək olan sümük). 1. dirsəkdən əl biləyinə dək olan sümük. 

1. incə. işgə. incğə. həssas. 1. ağrı. dərd. çillə <> çilə < 

çiqlə (< çiq). acı. ağı. qayğu. qaxınc. gümən. qara. qısıl 

çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. 

gövnək. gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. toxu. - (qarqış 

sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın. 1. icəkli. icikli. tez 

inciyən. içli. içgin. içlənən. duyqulu. duyulu. hissili. 

həssas. 1. inci kimi. - incik qız: inci kimi qız. - inci incik 

dişlər:kimi dişlər. 1. incik. işgil. işgə. kalavat. kavalat. 

kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. 

qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf. zəif. 1. qamış gəmik, sümük. baldır sümüyü. 1. 
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qırqın. incimiş. könülü sınıq, tutuq. 1. sapçı. incə. ipçi. 

dəqiq. diqqətli. 1. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. 

gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. 

qaraq. əziyyət. zəhmət. 1. duyağar. duyar. duyarlı. etgin. 

təpgin. deşgin. dəğgin. izgin. əzgin. toxnu. alağar. 

alınğan. hissili. həssas. 1. əzab. ağıq. incimiş. qırqın. 

ürəyi sınıq, tutuq. tetik. itik. nazik. tutuqluq. tutqunluq. 

toxatlıq. qaralıq. kədurət. ağır. basıq. çökək. çökük. 

çökül. çökün. çöküt. çökət. arığ. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. - incik mincik: incək mincək. mıymıncıq. 1. həssas. - 

incik, həssas yerindən yapışmaq: damarına basmaq. 1. 

incə. nazik. tənik. arcıq. arqıq. arıq. acıq. darıq. did. tiz. 

tizik. didik. didək. tıkıd. tıxız. 1 incili. acılı. dığlı. dağlı. 

dərdli. qəmli. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. toxalı. qussəli. 

tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. 

məhzun. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər.  

- çox incik, incə nərsə: çürük. çöp. çöv. köv ( < çov. kov: 

oyuq. boş).  

- dərtlə, inciklə yavaşdan ağlamaq: inrəmək. inğrəmək. 

ınğramaq. ınramaq. tinğrəmək. tinrəmək. inğləmək. inləmək.  
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- incik boncuq: incik mıncıq: qıvır zıvır. ıvır zıvır. ufaq təfəq. 

incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq. xıdavat. xırdavat. 

qıdavat. qırdavat. ufaq təfəq. bodur < boğdur. qısa. güdə. külə. 

tıknaz. alçaq. boysuz. bıcıq. bıdıq. biçiq. tıqnaz. qıssa. paxla 

boylu. kiçik. bacaqsız. boysuz. qısa boylu. bücür. qıssa. qıssa. 

alçaq. tıknaz. tıxılmış. boysuz.  

- qılığın, inciğin, zayıf çəkin, nuqtəsin tapmaq: damarını 

bulmaq, tapmaq.  

inciq  incik. 1. ağrı. toluq. tutğaq. buruntu. kədər. ağrı. sırqu. 

sıyırqu. sayırqu. sayru. əzab. dərd. zəhmət. 1. ayağ 

biləği.  

- incik sümük: inc:ik gəmik: baldır gəmiyi.1. ağrı. acıq. acı. 

sızı. dərd. kədər. 1. üzək. üzük. sınğsı. sinğsi. sinsi. 

sinğci. içdən incimək. əzab. zulum. cəfa. 1. analiz. 

təcziyə. 1. cinə. cücək. lap incə. lap kiçik. - cocuğun cinə 

cinə dişləri cücərir. 1. könül. xatir.1. əziyət. sağunc. 

zəhmət. 1. inciqiş. alınğan. tarıcaq. darısaq. həssas.  

incik mıncıq: bəzək. örək. hörək. bəzək. süs. zinət. təzyinat. 

hər çeşit bəzək işləri. 

- inciq aşığ: aşığ gəmiği.  

- inciq avruv: damla xəsdəliği. 
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inciqiş  incik. tarıcaq. darısaq. alınğan. həssas.  

inciqləmək  incikləmək. incitmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. 

tıxızlamaq. gücükləmək. güclükləmək. ağrıqlamaq. 

ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

inciqlətmək  inciklətmək. incitləmək. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. 

giziklətmək. gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. 

ağıqlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, 

zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

inciqli  incikli. 1. basqıq. qısqıq. sıxqıq. gücüklü. güclük. ağrıqlı. 

ağıqlı. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. 

gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli. 1.incan. könlü 

qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn.  

inciqli  qurtlu. qutlu.  

inciqli incikli. 1. acın. acılı. ağrılı. sancan. 1. əməkli. çətin. 

zəhmətlii. - çox əməkli işdir.  

inciqliq  inciklik. 1. icəklik. içləniklik. içlilik. içginlik. iciklik. tez 

incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. 
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duyululuq. həssaslıq. həssasiyət. 1. qırıqlıq. qırıltı. 

kədurət. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. könül sınma. könül sınıqması. könül 

qalması. könül qısmıqı. könül qaralığı. 1. qırqınlıq. 

könülü sınıqlıq, tutuqluq.  

inciqliq  inciklik.ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, 

qaalığı. ürək qaralığı. qırqınlıq. ürəyi sınıqlıq, tutuqluq. 

öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, 

soğuqluğ. kədurət. - ürəyi inciklik, naziklik: çıtqırıldımlıq. 

dəğmədüşərlik.  

inciqmək  incikmək. incəkmək. basıqmaq. sıxıqmaq. gücükmək. 

güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. 

gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq. 

əziyyət, zəhmət çəkmək.  

inciqmək incikmək. duyqusu gedmək. bayılmaq. büzülmək. 

titrəmək.  

inciqsiz  inciksiz. gobut. qatraq. qaba. səlqəsiz. zovqsız. qaba 

saba. özənsiz. tullağan. dərdərik. yuxulubaş. başı soyuq. 

həvərə. nəzakətsiz. - qaba bir ev takımı. 1.  

incir  > rəncur. bəd bəx.  
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incisiz  acısız. ağrısız. sancısız.  

inciş  1. incid. əmgək. müzahimət. 1. sıqış. basış. zülm.  

incit  qaqış. qaqmalıq. qalış. azar. əziyət.  

incitaşı  incidaşı. yanardağ daşları çeşitlərindən. 

incitdirmək  icəşdirmək. dəğdirmək.  

incitdirmək  toqundurmaq. sataşdırmaq. - bu yazıq kişini, cocuqlara 

toxundurmayın.  

incitən  incidən. 1. icəşən. ilişən. iləşən. qabır. qapır. taxınan. 

taxılan. 1. toxunan. toxunuşlu. toxunaqlı. azarlayan. 

azarçı.  

incitən  incidən.basıq. sıxan. sıxıntılı. toxalı. toxunur. 

incitici  incidici. 1. incidən. toxunan. toxunuşlu. toxunaqlı. 

azarlayan. azarçı. 1. iğnəli. dəlici. batıcı. sapaqlı. çapaqlı. 

topaqlı. toxunaqlı. bucaqlı. burcaqlı. quşəli. kinayəli. - 

sapaqlı topaqlı, toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: 

iğnələmək. 1.canazar. can yaxan. əziyət edən. - acı, 

incidici qonuşan: dili uzun.  

incititmək  sinsititmək. azarlatmaq. qırpalatmaq.  

incitləmək  inciklətmək. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. 

əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. 
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gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, zəhmətə, məşəqqətə 

salmaq, qoymaq.  

incitmə  1. əzinc. əzab. zəhmət. işkəncə. 1. qırma. sındırma. 

ürək qırma. - könül, ürək qırma, incitmə. 1. icəşmə. 

ilişmə. iləşmə. taxınma. taxılma.  

incitmək  (inc < metatez > cin) cinlətmək. yolçıtmaq. yönçitmək. 1. 

samsıtmaq. simsitmək. yiktürmək. iğrətmək. ağrıtmaq. 

narahat edmək. müzahim olmaq. 1. qaqımaq. azarlamaq. 

paylamaq. sızlatmaq. sızdırmaq. ağrıtmaq. soxmaq. 

toxunmaq. sataşmaq. yiqtürmək. acıtmaq. sancmaq. 

yormaq. zəhmət vermək. zəhmətə salmaq. 1. qaqımaq. 

dəqmək. incitmək. qınğıraymaq. qıyınamaq. qınamaq. 

işkəncə edmək. izərləmək. azarlamaq. dürtmək. 1. 

sinsitmək. bulğalamaq. 

- çimdikləyib sızlatdı.  

- bu yazıq kişiyə toxunma.  

- bizə toxundu. - taxılıb incidən: qışmır. mızi.  

- qışmır kişi. - soxmayınca durmaz.  
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incitmək  incikləmək. 1. acıtmaq. könlün yaxmaq. 1. azarlamaq. 

qaqalamaq. çıxışdırmaq. sıxışdırmaq. 1. gövnə dəğmək, 

toxunmaq. azarlamaq. acıtmaq. acındırmaq. acırdatmaq. 

qırmaq. toxunmaq. batmaq. 1. gövnə dəğmək, 

toxunmaq. azarlamaq. acıtmaq. acındırmaq. acırdatmaq. 

qırmaq. toxunmaq. batmaq. 1. basıqlamaq. sıxıqlamaq. 

tıxızlamaq. gücükləmək. güclükləmək. ağrıqlamaq. 

ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. azıtmaq. 

acıtmaq. yarıtmaq. 1. əziyət vermək. üzmək. inlətmək. 

inrətmək. 1. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. 

sinsitmək. azarlamaq. qırpalamaq.  

- çox üzmək, incitmək: qan qusdurmaq.  

- çox incidmək, yormaq: öldürmək.  

incitməməni  "incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. kanser. 

rak" adsız xəstəliklərə, tanınmamış, ad almamış xəstəliklərə, 

inidilik, verilən adlar. kanser. qarağrı. qaraağrı. qarağı. 

xərçəng. sərətan. rak.  
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incitməz  - qarışqa incitməz: qarıncaəzməz. çox yumşaq, incə duyğulu 

kimsə.  

- yumşaq olan, başqaların incitməz: əsləyən dişləməz.  

incivsüz  zəhmətsiz. əziyətsiz.  

inciyən  - tez inciyən: incik. icəkli. icikli. içli. içgin. içlənən. duyqulu. 

duyulu. hissili. həssas.  

inckə  söyckə. zərifanə. - söyckə davranış.  

incqə  1. içgə. işgə. incə. işgə. nazik. 1. yinçqə. tapan. abid. - 

yinçqə qız. odalıq qız. inçqə qız. kəniz.  

incqə  incğə. incə. işgə. 1. inciq. həssas. 1. işgə. dar. genişliyi 

az olan. 1. (sıvıq, suyuq nərsə). açıq. duru. qoyu, quyuq, 

qəliz, bərk olmayan. 1. anlayışlı. qavrayışlı. titiz. zərif. - 

çox gözəl, incə düşnuşlü bir qız. 1. iti. tiz. zil. - incə səs. 1. 

"e. i. ö. ü" səsləlir. 1. kibar. 1. arı. arın. nəzih. 

incqələnmək incgələnmək. yincgələnmək. alçaq könüllülük edmək. 

tanrıya qarşı kiçiklik göstərmək. tapmaq. ibadət edmək. 

qulluq edmək.  

incu  sancı. saycı. hesabçı.  

incu  xaqana özəl yerlər.  

incuq  1. piçaq. 1. arıq. inciqli. incə.  
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incuq  tansuq. incuq. çələbi. şərif. cənab.  

incuq  yencuq (yencmək) pıçaq. biçək. kəsin. səkin.  

incuqluq  çələbilik. tansuqluq. şəriflik. cənabilik.  

inçqurmaq  hıncqırmaq. hünkürmək. hökütmələyib ağlamaq. hınçqır 

hınçqır, için için, yaşın yaşın, inçiqırıb ağlamaq. inçqru 

ağlayu. yaşın yaşın ağlayu.  

inçqü  incə. narin.  

inçu  tapu. xitmətqüzar. xitmətçi.  

inəlmə  enəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. dönəlmə. 

çönəlmə. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. 

çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. 

dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. 

sıxılma. inhitat. nizul. 

inəlmək  enəlmək. alçalmaq. dönəlmək. çönəlmək. solğuqmaq. 

çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. düşgənmək. 

düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. nizul edmək. 

geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq çöküşsəmək. 

bataqsamaq.  
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inəmək  enəmək. 1. endirmək. yendirmək. 1. axtalamaq. 

ığdışlamaq.  

inən  1. (ən. en. in). engin. engən. çox. böyük. bol. 1. enən. 

dişi (dəvə).  

inənişlik  əmniyyət.  

inəq  inək. sadəlovh. - içi boşatılmış inək buynuzu: baluğ. 

bəlük. - buğa istiyən qızqın inək: buğasaq. boğasaq.  

- inəkləri sağarkən, duz yalatmaq üçün, qıldan yapılmış 

qab: qataman.  

- inəyin, camışın buğa istəməsi: kələgəlmək.  

inəq inək. 1. enək. ənək. pıroqram. bərnamə. bəllənmiş 

olaylar. 1. ini. enək. kiçik qardaş. - urqaçı, dağan inək: 

qonaçın. 1. qolçu. - geniş aralıqlı buynuzları olan inək: 

qərbaş iynək. 1. sığırın dişisinə deyilir.  

inəqil inəkil. gövdə içərisində, qöbək qarşısında qulunca 

bənzər bir xəstəlik.  

inəqimsaqmal  inəğimsağmal. ılığımsağma. ılığımsağmal. 

ılığımsağmalı. ılımsağma. əbəquşağı. əbəmquşağı. 

göyquşağı.  

inəqliq  inəklik. ənayilik. qabalıq. axmaqlıq. sadəlovhluq.  
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inər  alçaq könüllü. mütəvazı.  

inər  inərbaş. qutqıl. alçaq könül. mütəvaze.  

inərbaş  enər baş alçaq könüllü.  

inərbaş  inər. qutqıl. alçaq könül. mütəvaze.  

inət  innət. niyyət. amal. ideal.  

inətsiz  innətsiz. niyyətsiz. amalsız. idealsız.  

ini  1. inək. enək. kiçik qardaş. 1. ağa ini. toğqan. qardaş. 

bacı. nəcib. atabir ana bir qarındaş. əkə ükə. - ağa ini: 

qardaş. doğan. əxi. əkə. ökə. əpə. 1. inək. qardaş (kiçik). 

kusti. bala qardaş. 1. yaşca kiçik qardaş. qocanın kiçik 

ərkək qardəşi.  

iniləmək  inləmək. inildəmək. inləmək.siniləmək. çənələmək. 

çəniləmək. itin, ağlamağı andıran çıxaran inilti.  

iniltəmək  inildəmək. iniləmək. inləmək. 

inilti  inin. inləmə. inləyiş.  

inin  1. enin. bu. 1. inilti. inləmə. inləyiş.  

iniq  enik. inik.enmiş. enilmiş. eniqmiş. 1.endirilmiş. düşük. 

salıq. sallaq. qoyuq. örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. 

örtükmüş. çəkik. çəkilmiş. çəkikmiş. - enik pərdələrdən, 
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yarım ışıq çalırdı. 1. məfluc. vurulmuş. vırqınmış. çalınmış. 

çalqın. çarpılmış.  

inisi  kiçik ərkək qardaşi inalçiq: kiçik inal.  

iniş  eniş. - iniş yoxuş: art yış.  

iniş  eniş. yol üstü ara duraq. iskal.  

iniş  eniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. 

ingiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. 1. geriləyiş. çöküş. 

sınma. sınış. yıxış. yıxılış. yıxılma.şikəst. tükənmə. 

dinmə. sönmə.1. eniləyiş. geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. 

yıxış. yıxılış. yıxılma. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. 

yaxın arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın 

biri. 1. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. 

qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

- eniş aşağı: eniş yoxuş: yenişdə aşağıya doğru.  

- eniş çıxış: atartutar. əngəbəli engəbeli.  

- enişli çıxışlı: enişli yoxuşlu.  

inişmək  ınışmaq. enişmək.  
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iniştə  inişdə.enişdə. (< enmək: düşmək). bacı, yaxud xanımının 

qohumlarından birisinin əri, qocası. 

inləmə  1. ağlama. ağıt. zarıldama. sızıldama. 1. inin. inilti. 

inləyiş.  

inləmək  inğləmək. inrəmək. inğrəmək. ınğramaq. ınramaq. 

tinğrəmək. tinrəmək. 1. (dişi dəvə) üzüklə (həsrətlə) 

bağırmaq. 1. xomurdanmaq. 1. dərtlə, inciklə yavaşdan 

ağlamaq.  

inləmək  inğləmək.1. anğkılda (açılmaq. anğırmaq). 1. ənğrəşmək. 

canı sıxılmaq. mızmızlanmaq. sinğləmək. sınğlamaq. 

içdən, dərindən nırıldamaq, ınğırdamaq. 1. inqıçqamaq. 

1. tarçın çəkmək: darçın dartmaq. dar için çəkmək. ah 

çəkmək. hayıfsınmaq. əfsus yemək. 1. zarıldamaq.  

inləmək  inrəmək. iniləmək.inildəmək. 1. çanğılanmaq. çınlamaq. 

güclü səslə yanğılanmaq. 1. üzgün, acılı səs çıxarmaq. 

sızlamaq. sızlanmaq. sızıldamaq. zarıldamaq. fəğan 

edmək. 1. incimək. üzünmək. əziyət çəkmək. 1. 

siniləmək. çənələmək. çəniləmək. itin, ağlamağı andıran 

çıxaran inilti. ah çəkmək. sızıldamaq. fəğan edmək. 

yanğılamaq. çınlamaq. sızıldamaq. fəğan edmək. 
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yanğılamaq. çınlamaq. - hayğırından dağlar inlədi. - 

ağlayıb inləmə: nohə demə. ağıt tutma.  

inlənmək  inqirənmək. yap yap, astaca, gizlicə ağlamaq.  

inlətmək  1. çanğılatmaq. çınlatmaq. yanğılantmaq. 1. üzgün, acılı 

səsləndirmək. sızlatmaq. sızıldatmaq. zarıldatmaq. 

fəğanə gətirtmək. 1. əziyyət vermək.  

inlətmək  iqlətmək. inğlətmək. yanqturmaq. yanığdırmaq. 

səsləndirmək. - top gurultus dağları inlətdi.  

inləyərək  - etdiyini bul, inləyərək öl: öz işlərivin (pisliklərin) qarşılığın 

alda, güc bir ölümə düş.  

inləyiş  inin. inilti. inləmə.  

inmə  enmə. 1. endirilmə. indirilmə. qonma. düşmə. nizul. nazil 

olma. 1. eniş. aşağlama. aşağlayış. düşgü. azalma. 

azalış. azalım.  

inmə  ilmə. enmə. düşmə. - atdan ilmə.  

inmək  enmək. ənmək. 1. ilmək. ılmaq. enmək. düşmək. - qar 

enir: düşür. 1. (in: nin). yenmək. yerləşmək. olturmaq. 

evləşmək. ornaşmaq. 

innarlıq  doğruluq. saq. sağ.  
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innə  nənə - xanım innə: xaminnə. xamnənə. xanımnənə. ağ 

birçək yaşlı qadınlara verilən ad.  

innə  nənə. yaşlı qadın.  

innəkə  1. nənə. 1. çənəsi düşük. gəvəzə.  

innət  qayə. amac. niyyət.  

- kir innətli: dönük. xain. kötü niyyətli.  

innətlənmək  niyyətlənmək.  

innətli  inətli. niyyətli olan.  

- aman inətli: kötü niyyətli.  

- arış inətli: iyi niyyətli.  

- bir inətli: oydaş. həmfikir. müttəfiq.  

- kir inətli: dönük. xain. kötü fikirli.  

- tərs inətli: kötü ürəkli.  

- tüz inətli: iyi fikirli. iyi ürəkli.  

inol  şu. işarət zamiri.  

inq  1. inğ. ınğ. zəmir olub, "səninğ" deməkdir. - oğlunğ: sənin 

oğul. - işinğ: sənin iş. - işinğin: sənin işivin. - gəldinğ: sən 

gəldin. - getdinğ: sən güddin. 1. ək. ki. - bizinq: bizimki. - 

sizinq: sizinki. 

inqan inğan. inğən. dişi dəvə.  
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inqcaylamaq inğcaylamaq. inğqay bulmağan. bozuk. yararsız. eğrəti. 

yaraqsız. iskə aspaytın.  

inqək  enək. əng. zənəxdan.  

inqəl  ingəl. yengəl. yengə. engəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. çəngəl. 

kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

inqəltmək  bax > tingəltmək.  

inqəmək  enmək. əğilmək.  

inqən ingən. 1. dişi dəvə. 1. engən. körpə. görpə. yeni göz 

açmış. - ingən qans: yeni çıxan otlar.  

inqən inğən. inğan. dişi dəvə.  

inqəq inğək. qaplumbağanın dişisi·.  

inqəs qişiqə inğəs kişikə. yabancı kimi sağına soluna baxan adam.  

inqıçqamaq  inləmək.  

inqırdav  mırıltı.  

inqi ingi. uçuq. uçquq. tumağu. soyux dəğmə.  

inqiçgə  incə.  

inqiçgərmək  incəlmək.  

inqiçgərtmək  incəltmək.  
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inqil  enlik. inqilik. qırmız. allıq. ruj. qozmətiq.  

inqildəmək inğildəmək. çınlamaq. təninləmək.  

inqiliş  inqilti. çınqılış. çınqıltı. yanqı. əksi səda.  

inqilti  inqiliş. çınqılış. çınqıltı. yanqı. əksi səda.  

inqiltili ingiltili. çınlayan. tənin əndaz.  

inqin  ingin. engin. 1. ucuz. az dəğərli. alçaq. 1. geniş. bollu. 

bol. çox. qarqın. çoxlu. böyüklü. böyük. dərin. fərax. 

vəsi'. 1. çaxınsız. ölçüsüz. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. 

ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. 

çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa 

( < al: böyük). ğeyri məhdud. 1. dumağı. zükam. nəzlə. iç 

orqanların sıvı, su salması. - göğüs dumağı. - bağırsaq 

dumağı. - burun dumağı. 1. çuxur. alçaq. alşaq. çevrəyə 

görə aşağda olan. münhət.  

inqinli  inginli. enginli. 1. düşülü. düşürlü. yazılı. uğurlu. yazqılı. 

şanslı. nəgələli. tale'li.  

inqinlik  inginlik. enginlik. 1. genişlik. bolluq. çoxluq. böyüklük. 

dərinlik. fəraxlıq. vəsi'lik. 1. ucsuz bucaqsızlıq. çəksizlik. 

hədsizllik. 1. düşürlülük. yazılılıq. uğurluq. yazqılıq. 
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şanslılıq. xoşbəxlik. 1.çoxluq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. 

gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq. 

inqir  axşam.  

- engir aşqı bolsun: iyi axşamlar.  

- engir yulduz: axşam ulduzı.  

- engir qurumu: axşam qaranlığı. alaca qaranlıq.  

inqir inğir. əmir. qırağı. sis.  

inqirçək  kəsilmiş pozuk sütün dibindəki çökəlti.  

inqirəmək  inğirəmək. iğrəmək. inrəmək. anğramaq. anğırmaq. 

yanğırmaq. böğürmək. bağırmaq.  

inqirəmək  sınğıranmaq. çınğıranmaq. yavaş yavaş, sızlayıb 

ağlamaq.  

inqirəmək inğirəmək. inləmək. zarıldamaq. anğırmaq. kükrəmək.  

inqirən  inğirən. inğirək. inğirəgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  
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inqirənmək  sinqirənmək. inlənmək. yap yap, gizlicə ağlamaq.  

inqirəq  inğirək. inğirən. inğirəgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

inqirəqən  inğirəgən. inğirək. inğirən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

inqirliq  axşam.  

inqirtik  əkşimiş, kəsilmiş pozulmuş süt.  

- inqirtik ayran: əkşimiş yoğurt.  

inqiz  ingiz. ingiziş. əngiz. əngiziş. engiz. yengiz. engiziş. 

yengiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. 1. 
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eniləyiş. geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. 

yıxılma. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın 

arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. 

yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. 

xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

inqiziş  ingiziş. ingiz. əngiz. əngiziş. engiz. yengiz. engiziş. 

yengiziş. yenişik. enişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. 1. 

eniləyiş. geriləyiş. çöküş. sınma. sınış. yıxış. yıxılış. 

yıxılma. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 1. yaxın 

arxadaş, dos. canciyər. - könül enişi: ürəyə yaxın biri. 1. 

yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. 

xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar. 1. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

qoybaş. izləyən. gəlici. uysal. uysuq. enik. yenik. müti‟. 

tabe'.  

inqləmək inğləmək. inləmək. sinğləmək. sınğlamaq. içdən, 

dərindən nırıldamaq, ınğırdamaq.  
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inqlətmək inğlətmək. iqlətmək. inlətmək. yanqturmaq. 

yanığdırmaq. yanğırmaq. səsləndirmək. - top gurultus 

dağları inlətdi.  

inqqay bulmağan inğqay bulmağan. bozuk. yararsız. əğrəti. yaraqsız. 

bozulğanlıq.  

inqqaylıq inğğaylıq. yüngüllük. yengəllik. rahatlıq. dinklik. dinclik. 

basalıq. incaylıq. güvənlik. aramış. incəlik.  

inqqən üqe  günlük deyim.  

inqqıl  sinsi. alaycı. kötü niyyətli.  

inqrəmək  inğrəmək. inrəmək. ınğramaq. ınramaq. tinğrəmək. 

tinrəmək. inğləmək. inləmək. 1. üzüklə (həsrətlə) 

bağırmaq. 1. xomurdanmaq. 1. dərtlə, inciklə yavaşdan 

ağlamaq.  

inrəmək  inğrəmək. ınğramaq. ınramaq. tinğrəmək. tinrəmək. 

inğləmək. inləmək. iğrəmək. inğirəmək. anğramaq. 

anğırmaq. yanğırmaq. 1.böğürmək. bağırmaq. 1. üzüklə 

(həsrətlə) bağırmaq. 1. xomurdanmaq. 1. dərtlə, inciklə 

yavaşdan ağlamaq.  

inrəmək  inləmək. 1. çanğılanmaq. çınlamaq. güclü səslə 

yanğılanmaq. 1. üzgün, acılı səs çıxarmaq. sızlamaq. 
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sızlanmaq. sızıldamaq. zarıldamaq. fəğan edmək. 1. 

incimək. üzünmək. əziyət çəkmək.  

inrən  inrək. inrəgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

inrəq  inrək. inrən. inrəgən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

inrəqən  inrəgən. inrək. inrən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. 

inğirən. inğirəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 
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gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

insaflı  əşqic.  

insafli  qeçüvlü. rəhimli. iyi ürəkli. gönlü yüncə.  

insə  ensə. ənsə. yensə. başdan enən, arxa bölüm.  

insəkmək  insəmək. ılsamaq.  

insəmək  enmək istəmək ·. - ılsamaq.  

intaha  ənğ (anğ). enğə. intə. kalö. nişan. istək. dilək.  

intat indat. salqın. epidemya.  

intə ində. imdə. dimdə. anda. bir anda. göz qıpımıda. qaşla 

göz arasnda.  

- incə bel: gətik bel. - beli incə, yanı enli at: gətik at. 

intəmək indəmək. 1. çağırmaq. ünləmək. qığırmaq. 1. çağırmaq. - 

qonaqlığa indəmək. - ində: çağır. 1. endirmək. aşağ 

salmaq.  

intən indən. bundan sonra.  

intənqeru indəngeru. innənbər. indidən buyana.  

intəq  indək < endək. güdə. qısa. muxtəsər.  

intəq indəq. kanal. xəndək. dərə.  
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inti  indi. imdi. şimdi. 1.qaldı ki. bundan başqa. bununla 

birlikdə. başqaca. gəlmişkən. gəldikdə. gəlincə. - qaldı ki 

bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz. 1. öylə isə. artıq. 

daha. o halda. çiçə. imə. şu, bu çağda. gəlincə. 

gəlmişkən. gəldikdə. - de indi!: deyindi!: durmayın!. iti!. 

yeyin!. tez!. çabuq!. hadi!. haydi!.  

- haydindi!: tez olda. tələs. elə indi. dər hal.  

- daha indi: (olumlu cümlədə). az öncə. indicə. elə indi. taza 

<> yaza. yeni. indiz. endiz. yendiz > hənuz. - hənuz gəldim. - 

eşikdən hənuz dönmüşdü.  

- elə indi: (olumlu cümlədə). az öncə. daha indi. indicə. taza 

<> yaza. yeni. indiz. endiz. yendiz > hənuz. - hənuz gəldim. - 

eşikdən hənuz dönmüşdü.  

inti indi. endi. şimdi. artıq. imdi. əmdi. şimdi. endinə. entek. 

beləliklə. burdan. imdi. indi. emi. hələ. hənüz.  

- elə indi: dəmin. bir az öncə. 

inticə  indicə. (olumlu cümlədə). az öncə. daha indi. elə indi. 

taza <> yaza. yeni. indiz. endiz. yendiz > hənuz. - hənuz 

gəldim. - eşikdən hənuz dönmüşdü.  

intiliq  hələlik.  
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intiliq  indilik. hələ. - indilik bunu ye: hələlik bunu ye.  

intimaq  birlik. ittifaq.  

intintə  mütabiq. nəzər.  

intiqal edmək  götürmək. ağtarmaq. aparmaq.  

intiqi  indiki. güncəl. güncül. günlük. bugünkü. aktuel.  

intiquv  incidiv.  

intir indir. xərmən.  

- indir ağac: dövən sürərkən öküzlərin bağlı olduğu sırıq.  

- indir bas: xərməndə tarəyi ayırmaq üçün öküzlərlə dövən 

sürmək.  

- indir ələk: topraq qəlbiri.  

- indir orun: xərmən yeri.  

- indir toxmaq: düvən.  

intirbəy indirbəy. av heyvanlarının tanrısı. - indirbə yuvuqu: tabu 

dildə avçı.  

intirçi indirçi. xərməndə dövən sürən.  

intirilmə  indirilmə. endirilmə. enmə. inmə. qonma. nazil olma.  

intirim  indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. əsgitim. 

əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. 
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kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

intirim indirim. qırım. qırma. təxfif.  

intirimli  indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. 

düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. 

düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. 

azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

intiriş  indiriş. indirim. indirit. endirim. endiriş. endirit. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. əsgitim. 

əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. 

kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

intirişli  indirişli. indirimli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. 

düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. 

düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. 
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azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

intirit  indirit. indirim. indiriş. endirim. endiriş. endirit. düşürüm. 

düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. əsgitim. 

əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. 

kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

intirit  indirit. indiriş. endiriş. indirit. nizul.  

intiritli  indiritli. indirimli. indirişli. endirimli. endirişli. endiritli. 

düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. 

düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. 

azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. 

kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

intirmaq indirmaq. acıqlatmaq. ititmək. cinnətmək. incitmək.  
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intirmə  indirmə. endirmə. 1. düşürmə. salma. 1. qondurma. nazil 

edmə. 

intirmək  indirmək <> endirmək. ( # mindirmək. bindirmək). 1. 

indirmək. endirmək. kavamaq. qazmaq. qazımaq. 1. 

aşağlatmaq. - nə xanlar endirmiş qoca kərvan. 1. azaltmaq. 

ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. 

kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. 

ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu 

ölçünü endirin. - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən 

basalır (basılır). - ona qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən 

ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz. 1. salmaq. çalmaq. 

çarpmaq. vurmaq. sallamaq. - yumrağın üzünə endirdi. - 

səpici (aşçı: dəriçi. dəbbağ). sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. 

- yerdən göydən topar daşar endirildi. 1. yerlətmək. 

yerləşdirmək. qondurmaq. - obalar ovaya endilər. - ağları 

alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin. 1. bir yerə, 

duruma çıxartmaq, qalxıtmaq, düşürmək, yer aldırmaq, 

yedirmək. - sütlə endir, sümüklə çıxart. - sıraya endirmək. 1. 

bir yerdən, durumdan düşürmək, salmaq. mindirilmiş, 

yüklənmiş, qoşulmuş bir, neçə nərsəni, birbirindən 
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ayırmaq, düşürmək. - on kişi işdən endirildi. - borcdan 

endirilmək: daha ödəvi nərsə qalmamaq. - arabanın matorun 

endirmişlər. - dondan endirmək: üzdən aparmaq. - gözdən 

endirmə məni. - içgi başına enməmiş hələ. - acılar üzgülər 

könlünə enmiş, eniqmiş. 1. birdən bastırmaq, saldırmaq. - 

gün batmadan, qorxunc olaylar endirildi. - yola çıxdıq, yağmır 

endiridi. 1. düşürmək. salmaq. 1. pozmaq. qırmaq. 

yıxmaq. xərablamaq. bu kəsəl, dincliyimi endirdi. - savaş, 

düzəltməz, endirir. - pəncərəni daşlayıb, camları 

endirdi. 1. qınamaq. ilişdirmək. - o hələ uşaqdır, deyişinə 

(deyişini) endirməyin. 1. engitmək. yengitmək. alçatmaq. 

yermək. oğmaq. oğutmaq. təhqirləmək. - siz məni 

endirirsiz. 1. sürmək. sürtmək. sulamaq. çulqamaq. 

qaplatmaq. - altın gümüş suyuna endirilmiş qablar. 1. 

aşındırmaq. öğrətmək. - onun dar qafasına, böylə sorular 

endirələməz. 1. utturmaq. utturtmaq. yutturmaq. 

yutturtmaq. yedirtmək. aldırtmaq. qəbullatmaq. - tam 

buyrularızı ona endirdik. 1. yenmək. yemək. sindirmək. 

sındırmaq. götürmək. qəbullamaq. - onun sözlərin 

endirəmmirəm. - indilik bunu endirin. 1. darıtmaq. sıxmaq. 
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sıxışdırmaq. üzmək. qırmaq. çürütmək. - sevgi acısı sizi 

çox endirdi. 1. arığlatmaq. əritmək. incəltmək. 

zayıflətmək. - aclıq onu çox endirmiş. - bala bala endirib 

yoxa çıxacaq. 1. qazanmaq. əldə edmək. - asqı 

endirmək: midal qazanmaq. - endirməyin bilməyən, 

qaldırmağın nə bilir.  

- örtüyü, qapağı endirmək: bağlamaq. qapatmaq.  

- birin birinə endirmək, saldırmaq: 1. qatmaq. artırmaq. 

qarışdırmaq. - qonuq qonşunu birbirinə endirməyin. 1. 

uyutmaq. yatırmaq. tətbiq ettirmək. - boyanı parçaya 

endirməkdən sonra.  

intirmək indirmək. endirmək. 1. buqurmaq. ıldurmaq. - ağdıran 

kimdür, indirən kim. 1. boğmaq. buqurmaq. bükürmək. 

bükmək. qısdırmaq. alçaltmaq.  

intirmək indirmək. indəmək. 1. ünləmək. qığırmaq. 1. çağırmaq. - 

qonaqlığa indəmək. - ində: çağır.  

intitə indidə. şimdilərdə. artıq. bir daxi. yenə. daxi. hələ.  

- yanğur indidə yağadı: yağmur hələ yağır.  

- mən indidə gəlirmə: mən yenə gəlirim.  

intiyətəq  indiyədək. hələ. - hələ gəlmiyib: indiyəcan gəlmiyib.  
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intiz  indiz. endiz. yendiz > hənuz. 1. (olumlu cümlədə). az öncə. 

daha indi. indicə. elə indi. taza <> yaza. yeni. - hənuz 

gəldim. - eşikdən hənuz dönmüşdü. 1. (olumsuz cümlədə). 

daha. hələ. - hənuz gəlmədi. - hənuz təprəşmədən.  

inturmaq indurmaq. qırışdırmaq.  

ip  1. əğirmə. irmə. təsmə. 1. köstək. işgil. bənd. bağ. sicim. 

bağlac. örsin. buxov. - qalın, sağlam (möhkəm) köstək, ip, 

bağ: çağan. (dəvə kimi böyükbaşlara). 1.ipik. iplik. aldırış. 

təvəccüh. diqqət. 1. bağ. 1. asma, e'dam yasası, yazası, 

cəzası. 1. çatı. çatu. qatma. 1. qaraçav. qaraçağ. 

qaraçov. qaraço. 1. qolun qolan.  

- yoğun, dayanıqlı ip: qaraçav.  

- ''yalnızlıq'' iplə çəkilir, ''qoşalıq'' ipə düzülmür, iplə 

çəkirilir: tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi 

uzlaşmır, keçmir, sürülmür.  

- iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, ip: qantıl. qantın. 

qantam. qantama. qatma.  

- yoğun ip: qabal. - yoğun əğrilmiş ip: qabalıq. 

- mal qaranın bağlı olduğu ipə dolanaraq boğulması: 

qabadüşmək. qapadüşmək. - qoyunu qıssa bağla, 
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qabadüşər.  

- ip, saç büklümü.  

- çiğ ip.  

- mal qaranın boynuna taxılan ip, qayış: cilov. ovsar. qıltar.  

- düzü ip: əriş. boy ip. çözü.  

- toxumada uzunlamasına boy ipləri: arış. əriş. köçgü > 

çözgü.  

- yer ölçmək üçün düğünlü ip: gəz ( < kər: kəs).  

- əğrilmiş ipliklərin taxıldığı çatal dəğnək: hörəkə. örəkə.  

- anasının ipini satmaq: qalmasın pislikləri düzənləməkli kişi.  

- ip bükmək: əğirmək.  

- ipə götürmək: ipə çəkmək: asmaq. e'dam edmək.  

- ipin ucn itirmək: şaşırmaq.  

- ip, saç büklümü.  

- toxumaçılıqda, əllə keçirilən atqı ipləri: geçgi. keçgi.  

- ipi sapı yox: ipsiz sapsız. ipə sapa gəlməyən. ipə sapa 

gəlməz: sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız.  

- (birinə) ip taxmaq: birinə icəşmək. birinin pisliyi üçün 

çalışmaq.  
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- birinin ipini çəkmək: birini ölçülü olmağa gücləmək. - 

ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə çəkirdim. - yazısın 

çıxacağın iplə çəkirdi. (yazı: hökm).  

- ip atlamaq: ipkeşdi oynamaq.  

- ip basan: sərsəm. abdal.  

- ipə çəkmək: dara çəkmək: asmaq.  

- ip qaçqını: asılacaqsı kişi.  

- ip yüküc: iplə dalında yük daşıyan yükçü.  

- ipdən qazıqdan qurtulmuş: qırıq kişi. hər çeşit yamanlıq 

qırıqlıq, yardılışdan keçmiş kimsə.  

- ipdən quşaq quşanmaq: yoxsul düşmək. - ipə çəkmək: 1. 

asaraq öldürmək. 1. basqı yapmaq.  

- ipə düzmək: nərsəni sıralamaq, sanatmaq.  

- ipə gedmək: ölümə gedmək.  

- ipə gələsicə: "asılaraq öləsən"qarqış, ilənmə sözü.  

- ipə gəlmək: asılaraq öldürülmək.  

- ipə götürmək: asılmasına yol açmaq.  

- ipə sapa gəlməyən: ipə sapa gəlməz: ipsiz sapsız. ipi 

sapı yox. sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız. (- ipə sapa gəlməz sözlər, 
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duyulardan qutarmaz canım, bizə düşür yarım qəhbə, 

qonşuya bütüncə xanım. - ipə sapa gəlməz yarqılar: 

hökmlər, qəzavətlər. )  

- ipə un sərmək: savsaqlamaq. keçərsiz nədənlər önə sürüb, 

istənilən işdən qaçınmaq.  

- ipi çözmək: ilişik kəsmək. ilişgini qırmaq.  

- ipi çürük: qaypaq. güvənilməz.  

- ipi qırıq: güvənilməz.  

- ipi qırmaq: savuşub gedmək, qaçmaq.  

- ipi qoparmaq: 1. anlaşılmazlığı, düşmanlığa çevirmək, 

dönüştürmək. 1. ilgilərin kəsmək.  

- ipi sapı olmamaq: sana başa sığmamaq. hesab kitabsız 

olmaq. - ipin dartsan qırılar, boş tutarsan uçar.  

- ipi ələ almaq: yönətmək.  

- ipin ucun qaçırmaq: ölçüyü, düzüyü itirmək.  

- ipini qırmaq: azmaq. ələ ovuca sığmamaq.  

- ipini qoparan: başıboş qalan. - ipini sürümək: azar, bəla 

axdarmaq.  

- iplə çəkmək: dözümsüzcə bəkləmək. - yazısın çıxacağın 

iplə çəkirdi. (yazı: hökm). - ipləri başqası əlində olmaq: öz 

ərki, ixtiyarı olmamaq.  
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- ipylə quyuya eniləməmək: güvənilməmək.  

- sorunu çoxu, ipin uzunu, dolaşır.  

- ip ip: iplik iplik: tel tel, tar tar. yol yol.  

- ipincə: çox incə. incəcik.  

- ip torba: bazarlıq torbası. 

- ip, iplik əğirmək: iplik çəkmək.  

- ip, sap biçimində olan: ipi, sapı andıran: ipsi. ipliksi.  

- arvadın ipi boş qalsa, çıxıb oturur başda. 

- bu ip, iş çətin qardaqlana. (qardaqlana: tutturula).  

- ip ucları verərək sezdirmə: çıtlatma. simgə, işarə, imrə, ima 

ilə anlatma. 

- ip ucu: iz. 

- ip ucun qıvırıb, düğmələmə ilə əldə edilən həlqə: ilmək. 

ilmik. həlqə. 

- ipdən ipliyə dək.  

- ipdən iplikdən: hər nədən.  

- qərqərə, ipi düzənli yığıb, açma üçündür.  

- qıyın (zülm.). ipi yoğunluğundan qırılar.  

- (qarqış sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın (qarqış.). 

(tox: dərd.).  
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- mal qarıya yük yükləməkdə işlənən iki yanına ip keçirilən 

aylaq, həlqə: qoçacıq. qoşacıq. 

- öğüdün qısası, ipin uzunu: sözün qısası, ipin uzunu.  

- toxuma ayqıtında iplərin yolun açan arac: qarqa. qarqı. 

qarqu.  

- oğru öz ipi ilə asılır: iti öldürənə sürüklətirlər.  

- ipə, sapa dönmək, devrilmək: sapsınmaq. ipsinmək. çox 

arıqlamaq, incəlmək. 

- ipə, sapa oxşatmaq, bənzətmək, yansıtmaq: ipsitmək. 

sapsıtmaq. 

ip  ip. əyp. eyp. 1.şərit. qıyuv. 1. fikir. zehn. xatir. yad. 1. 

sayqı. güvən. e'tibar. 1. yular. cilov. yalav. dizim. dizmə. 

düzüm. dizi. rişdə. ərişdə. əriş. - ip ucu: yol başı. sərriştə. 

1. qordon. sap. sınır. - yükləri qordonla: iplə. - qızıl 

qordonlu saat. 1. cicim. sicim. hörülmüş qartma. örük. 

urqan. quruq. sırıq. şərit. əğirik. 1. dartıq. bağ. hörkən. 

sarqı. əriş. ərişdə. rişdə. 1.hörmə. örmə. əriş. kiriş. 

örgən. yular. örkən. çilvir. qənəf. bağ. - iplər. örmələr. 

urkanlar. - ip qırmaq: kələk kəsmək. bərk etgiləmək. - soyuq 

kələyim kəsdi. - ipi qırıq: ütük. sırtık sürtük. hiz. iti. 1. örək. 

örkən. hörkən. qətim. qatım. sap. tel. tar. dar. sim. sap. 
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əriş. ərsiman. ərisman. risman. boyluq. bağır (v < > ğ ) 

bavur. arğamçı. örgən. - yorqan ipi: örkən. 1. yip. yep. eyi. 

iyi. yaxcı. münasib. yoluna. 1. bacarıq. məharət.  

- ipdən qazıqdan qurtulmuş: öldürülməli. e'dama müstəhəq.  

- ipi qırıq: qırıq. tolandırıcı. dolandırıcı. aldatıb soyğunçuluq 

edən. aşırıcı. namussuz. şərəfsiz. - çoxları dolandırıcıya yem 

(mal) olur.  

- yun, ip kələpi: çolaq. yumaq. yumalaq. bükük.  

- ip iti: ip iti: qıs qıvraq. sıxıq bərk. bərk bərkinə. bək bəkinə. 

kip kipinə.  

- ipdən quşaq quşanmaq: çox yarıq, yoxsul yaşamaq.  

- ipə sapa gəlmiyən: qancıq. qıncıq. qınıq. qırıq. qılıqsız.  

- ışıq, ləmpə, bayrağı göyə qaldıran incə uzun ip: savla.  

- qalın ip: incə sicim. qınav. qənəb. qənəf. ( < qın: örtük).  

- ip ucu vermək: yol göstərmək.  

- ipə çəkmək: səlb edmək. qaplamaq.  

- ipdən quşaq: son çəkdə yoxsul.  

- birinin ipi ilə quyuya enmək: güvənmək.  

- ipdən qazıqdan qurtulmuş: çoxlu yazıqlar qırqınlar törətmiş 

kimsə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5212 

- ilməkli ip: kəmənd.  

- ipsiz sapsız: ilişgisiz. rabitəsiz. münasibətsiz.  

- ipi sapı yox: ələ gəlir, ələ keçir, tutulaca nərsə dəğil.  

- ipini qırmış: ipi qırıq: qırıq. azğın.  

- ip nərdivan: urçın. örçin. - qalın ip: urqan. örkən.  

- ottan örülən ip: qırmıq.  

- ipə sapa gəlməz: yorunmaz. müti' olunmaz.  

- ip örmək aracı: uçqur. ilgiç. 

ipar  ətir.  

ipbılıq  ipbılığ.təkbaşına. yalnız. heç nəyi ilmayan.  

ipciq  ipcik. sapcıq.  

ipçi  1. bağçı. sapçı. qatmaçı. qeytançı. 1. bağçı. sapçı. 

qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. 1. asan. dara çəkən. 

darlayan. darçı. e‟dam edən. cəllad. 1. sapçı. incik. incə. 

dəqiq. diqqətli.  

ipçilik  sapçılıq. incəlik. incilik. sapçılıq. ipçilik. dəqiqlik. tetiklik. 

didlik. tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. 

didəklik. tıkıdlıq. tıxızlıq. itilik. titizlik. təniklik. darıqlıq. 

özənlik. acıqlıq. arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. inciklik. qırıqlıq. 
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naziklik. sarğaqlıq. möhtatlıq. ehtiyatkarlıq. duyarlıq. 

duyarlılıq. oyanıqlıq. sezqiçlik. həssasiyət. həssasiyyət. 

ipçiq  dağ boğazı.  

ipələnmək  <> yipələnmək <> əpəllənmək <> yəpələnmək. 

yaparınmaq. yaprınmaq. yapalınmaq. əsimlənmək. 

nəsimlənmək.  

ipəq  ipək. 1. gözəl. dilmə. diləm. yumşaq. - ipək qurdu: yarğa. 

- ipək qurcuğu: ipək qurdu. 1. parlaq, yarlaq, əsnək, 

yumşaq incə tel. - ipək kimi: 1. çox parlaq, yarlaq, yumşaq, 

əsnək. 1. çox gözəl, iyi qılıqlı. 

- işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə 

toxunma: bürümcük. bürüncük.  

- işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə 

toxunma: bürümcük. bürüncük.  

- ipək böcəklərinin ilk yuxuya dalması: qarınca yuxusu.  

- ipək qozası: barama. kavqalı.  

- ipək qurdu: gecə. böcəyi.  

ipəq ipək. 1.darıy. - çiy darıy: suni ipək. - ipək böcəği: çillə qurt. - 

bir tür ipək: çillə. - ipək böcəği qozası: qıppa. 1.yıpraq. ağı. 

qumaş. - ipək aralaş: yarı ipəklə qarışıq. qarışmaq. ortalıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5214 

iştiraq. doğru yola.  

- ipək böcəyinin qararub qırılma kəsəli: qara daban. 

ipiləmək  alızlamaq. sozalamaq. az ışıqla yanmaq.  

ipilti  1. yüngül parıltı. 1. yüngül əsinti.  

- ipilti ipilti: 1. yanar sönər ışıq. 1. ılım ılım əsinti.  

ipincə  çox incə. incəcik.  

ipiq  ipik. pipik. 1. ibiğ. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. 

başlaq. tac. (xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. 

qaqart. 1. ip. aldırış. təvəccüh. diqqət.  

- ipik ipik: ipliyə ipliyə: diqqətlə. - ipliyə ipliyə dinlə məni. - 

hər işin ipliyə ipliyə görürdü.  

ipiqli  ipikli. ipli. diqqətli. təvəccühlü. mütəvəccih.  

ipiqmək  ipikmək. ipləmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı 

göstərmək. dəğərləmək. dəğirmək. aldırmaq. aldırış, 

təvəccüh, diqqət edmək.  

ipiqməmək  ipikməmək. ipləməmək. önəmsəməmək. saymamaq. 

sayqı göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. 

aldırmamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. - heç 

kimin sözün, öğüdün ipləmədi. - bu işə boyun olmağın 

(öhdədar olmağın) nə olduğun dedikdə, o ipləmədi. - 
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yaşlılardan ipləməz öğüd. - dedim gedmə, ipləmədən getdi. - 

dedim eləmə!. ipləməyib elədi.  

ipiqsiz  ipiksiz. ipsiz. diqqətsiz. təvəccühsüz.  

iplə  - iplə dalında yük daşıyan yükçü: ip yüküc.  

ipləmək  1. ipikmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı göstərmək. 

dəğərləmək. dəğirmək. aldırmaq. aldırış, təvəccüh, 

diqqət edmək. 1. eşitmək. - dedim eləmə!. ipləməyib elədi.  

ipləmək  əypləmək. eypləmək. 1. (ip: yəp: yap: sap). sarımaq. 

bağlamaq. 1. xatırlatmaq. yada salmaq. 1. güvənmək. 

saymaq. önəmləmək. əhmiyət vermək. e'tibar edmək. 1. 

yepləmək. yipləmək. eyiləmək. edqulamaq. eykulamaq. 

iyi, yaxcı yapmaq, görmək.  

ipləməmək  ipikməmək. önəmsəməmək. saymamaq. sayqı 

göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. aldırmamaq. 

aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. - heç kimin sözün, 

öğüdün ipləmədi. - bu işə boyun olmağın (öhdədar olmağın) 

nə olduğun dedikdə, o ipləmədi. - yaşlılardan ipləməz öğüd. - 

dedim gedmə, ipləmədən getdi. - dedim eləmə!. ipləməyib 

elədi.  
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ipləniş  ipləniv. düzəliş. yönəliv. yönəliş. oyönəliş. onğalış. 

onğalıv. onğlı onğa salmaq.  

ipləniv  ipləniş. düzəliş. yönəliv. yönəliş. oyönəliş. nğalış. onğalıv. 

onğlı onğa salmaq.  

iplənmək  ipdənmək {lən: dən: 1. varlığı, iyəliyi götərir: ovlaq: yığılan 

yer. bolaq: varlı, bollu yer. - suvlaq: suyu bol olan. 1. # 

qaldırıcı, nəfy edici ək. - kovlaq: qabığın atmaq}. saplanmaq. 

sapaqlanmaq. ipdən, ipliyindən, sapından olmaq. tel tel 

olmaq. çözülmək. açılmaq. dağılmaq.  

iplənməmək  önəmsənməmək. sayılmamaq. saylınmamaq. 

dəğərlənməmək. dəğirinməmək. dəğirilməmək. 

aldırınmamaq. aldırılmamaq. mühümsənməmək.  

ipli  ipikli. diqqətli. təvəccühlü. mütəvəccih.  

ipli  uruqluq. - uruqluq qova ipli kova.  

iplicək  ombanın (götün. almacığın) başında olan sınır telləri.  

iplicik  sığırların soluq borularında yerləşən qıl qurdu.  

ipliq  1. sap. pambıq, yün kimi əğrilmiş, bükülmüş tellərin, 

toxumada işlənən uzun incə sapların, tellərin hər biri. bu 

tellərin, sapların bükülmüş, çəkilmiş durumu. - ipək iplik. 

yün iplik. qatma iplik. 1. lobya, kərəvüz kimi bitgilərdə 
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olan sap. 1.iplik. ipik. ip. aldırış. təvəccüh. diqqət. 1. sap. 

çöp.  

- ipdən ipliyə dək.  

- ipdən iplikdən: hər nədən.  

- tikilmiş nərsədə görünən iplik, saplıq izi, yeri: tikiş. dikiş. 

tikim. dikim. tikmə. dikmə. iv. yiv.  

- çiğ iplik: bükülməmiş. əğrilməmiş. - toxunmada eninə 

atılan iplik: atqı. arqac. enqaç.  

- iplik çiləsi: kikdək. girdək. çiğdək. gəldək. yumaq.  

- tikilmiş nərsədə görünən iplik, saplıq izi, yeri: tikmə. 

dikmə. tikiş. dikiş.  

- sap sap, iplik iplik olmuş: didiklənmiş. didik. titik. didilmiş.  

- sap sap, iplik iplik edmək: didikləmək. didələmək.  

- iğnə sap: iğnə iplik: iğnə çöp: çox arığ, üzük, incək, zayıf.  

- iğnə sapa dönmək: iğnə ipliyə dönmək: iğnə çöpə 

dönmək: çox arığ, üzük, incək olmaq. çox zayıflamaq.  

- iğnədən ipliyə dək: iğnədən sapa dək: ən incə ayrıntıları 

ilə.  

- iplik iplik: ipliyə ipliyə. ipik ipik. diqqətlə. - ipliyə ipliyə, ipik 

ipik (diqqətlə) dinlə məni. - hər işin ipliyə ipliyə görürdü. 
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- iplik çəkmək: 1. parçadan sap çıxarmaq. 1. ip, iplik əğirmək.  

- ipliyə ipliyə: ipik ipik: diqqətlə. - ipliyə ipliyə dinlə məni. - 

hər işin ipliyə ipliyə görürdü.  

- iplik iplik: ip ip: tel tel, tar tar. yol yol.  

- ipliyi bazara çıxmaq: əksikləri, pislikləri, iç üzü açığa 

çıxmaq.  

- ipliyə yansı, oxşar: ipliksi. ipsi.  

- iplik yumağı: qavaqteli. 

ipliq iplik. 1.sapaq. 1. tel. tar. ip, sap yapmağa yarar yun, 

pambıq, kətən, ipək. - yün ipliyi, ipək ipliyi, pambıq ipliyi. - 

iplik iplik: tel tel. qıl qıl. - ipliyi bazara çıxmaq: ara düşüb 

rüsvay olmaq. - iplik pəniri: bir çeşit pənir. - iğnə iplik: çox 

quru alız, zayıf. - iğnədən ipliyə: tam təfərrüati ilə. - pambıq 

ipliyə bağlamaq: keçəri bir çara tapmaq.  

ipliqlənmək  ipliklənmək aşınmaq. tellənmək. tel tel, tar tar dağılıb 

çözülmək. arxaşları üzə çıxmaq. lif lif olmaq.  

ipliqsi  ipliksi. ipsi. 1.tor. tel tel, tar tar olan, tozumsu nərsə. 

sayın çalınan. sayın çalan. 1. ip, sap biçimində olan. ipi, 

sapı andıran. ipliyə yansı, oxşar. 

ippil  bir quş türü.  
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ipqeşti  - ipkeşdi oynamaq: ip atlamaq.  

iprim iprim  ipək ipək: iprim iprim telli yarım.  

iprüq  sürdürmək için yoğurt ilə süt qarışdırılaraq verilən ilac.  

ipsi  ipliksi. 1.tor. tel tel, tar tar olan, tozumsu nərsə. sayın 

çalınan. sayın çalan. 1. ip, sap biçimində olan. ipi, sapı 

andıran. ipliyə yansı, oxşar. 

ipsil  dağlardan oluşan buzdan köprülər.  

ipsinmək  sapsınmaq. ipə, sapa dönmək, devrilmək. çox 

arıqlamaq, incəlmək.  

ipsitmək  sapsıtmaq. ipə, sapa oxşatmaq, bənzətmək, yansıtmaq.  

ipsiz  1.baştaq. sərsəri. avara. səfil. qopuq.1.əypsiz. bağımız. 

sayqısız. gülxan bəyi. çapğın. hər ilişgidən özgür.  

ipsiz  1.ipi qırıq. ipi çürük. sorumsuz. güvənilməz. başıboş. 

qaypaq. sərsəri. 1.ipiksiz. diqqətsiz. təvəccühsüz. - ipsiz 

quyuya enmək: görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək. - ipsiz 

sapsız: ipə sapa gəlməyən: ipə sapa gəlməz: ipi sapı 

yox sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız. 1. qırıq. yüyənsiz. - 

ipsiz sapsız qonuşan: möhməlçi. saçmalayan.  

- ipsiz sapsız: ipə sapa gəlməyən: ipə sapa gəlməz: ipi 
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sapı yox: sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız. - ipə sapa gəlməz sözlər, 

duyulardan qutarmaz canım, bizə düşür yarım qəhbə, 

qonşuya bütüncə xanım. - ipə sapa gəlməz yarqılar: 

hökmlər, qəzavətlər.  

iptaş ipdaş. dos. yoldaş. jubay. yanyoldaş.  

iptənmək ipdənmək. iplənmək. {lən: dən: 1. varlığı, iyəliyi götərir: 

ovlaq: yığılan yer. bolaq: varlı, bollu yer. - suvlaq: suyu bol 

olan. 1. # qaldırıcı, nəfy edici ək. - kovlaq: qabığın atmaq}. 

saplanmaq. sapaqlanmaq. ipdən, ipliyindən, sapından 

olmaq. tel tel olmaq. çözülmək. açılmaq. dağılmaq.  

iptəş  yoldaş.  

ipucu  1. sərrişdə. 1. bahana. - ipucu tapdı ilişdirdi.  

ipucu  1.qurcaq. bahana. 1. ilkin iz, bilgi, dəlil. - əlimizdə olan 

ipucu yalınz adıdır. 1. qaranıq. qaran.  

- ipucun bulmaq: yolun tapmaq. - ipucu vermək: açıq 

edmək.  

- ölümlüyə qanıqsayamayan, yaşamın ipucun tutabilməz. 

(qanıqsayamayan: qəbul edəməyən). 

iq  iğ. igi. 1. yun pambıq çevirib əğirmək üçün çəlik çivi. 

oxluq. 1. xəstəlik. qəm. kəmkə. kefsizlik. toqa. mun. iç 
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ağırlığı. hıçqırıq. hıq. qışqırıq. - araba iği: araba oxu. - 

sapan iği: sapan oxu. - iği daşı: dəğirmənin alt daşı. 1. ıqıl. 

nıq nıq. sıxıntı altında olaraq çıxarılan səs. - ıq ıq 

yapmaq: nıqqıldamaq. 1.yiğ. yiq. kəsəl - iqli tutruğu yiğ 

bulur: kəsəl vəsiyyəti yey (qutlu. yaxcı) olur. - dəğmə türlük iğ 

iğlədi: hər cürə xəstəlik tutdtu. 1. ox. mehvər. - dəğirman iği. 

çarxların iği. 1. ağrı. dərd. 1. incəağrı. vərəm. sill. tümüzə. 

çərxə bağlı, dəğirmən (döğürmən, dövürmən. fırlanan) oxu, 

mili. ir. yiq. yekə. iriciq. iyi. xoş. dadlı. bal kimi. ağrı. 

xəstəlik. 1.iq. iğ ( ğ < > y ) iy. iğdə. çəlik. dük. çilək. çiqlək ( 

< çiq. çuq. tuq). iy. iğdə. dük. 1. xəstəlik.  

- iq (iğdə) kimi toxumaq: çox gedib gəlmək. çulxalar kimi tez 

tez ipliyi qərqərələrə sərdikləri kimi. - bu gün axşamacan iğdə 

toxudum.  

- baş iq: baş iy: qoca. ər. 

iq  iğ. iğdə. 1. çərxə bağlı dəmir dəğirman oxu, mili. 1. 

araba, daşqa oxların təkərə tutturmaq üçün taxılan gül 

çivi ( başı enli mıx). 1. hörəkə. örəkə. çökək. dük.  

- iğdə də var, çərxdə: ikisində də suç var.  

- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman.  
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- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman.  

- iğ, iğdə biçimli: əğsi. iğsi.  

iq iğ. urçuq. kirman.  

iqallı  iğallı. boran. çapqın. sırğıllı yel. barımaq. soyuq hava.  

iqan  iqən. yıxan. yıxıcı. devirən.  

iqar  iğar. qiymətli. ağır.  

iqçil  çox xəstə.  

iqçilqə  iğçilkə. iğlik. sökəlkə. kəsəl. kəsil. iqləş. xəsdə. aruq. 

sağ olmayan. - aruq ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: 

dincəldi.  

iqə  ikə. iğə. 1. turpi. durpi. qoğara. 1. iyə. idi. iyi. isə. sahab. 

malik.  

iqəcən  iğəcən. əğəcən. iyəcən. yiyəcən. yerbasar. birinin yerin 

tutan. ardıl. canişin. xəlifə.  

iqəcənlik  iğəcənlik. əğəcənlik. iyəcənlik. yiyəcənlik. xəlifəlik. 

xələfiyyət. 1. yerbasarlıq. ardıllıq. canişinlik. 1. sınırlıq. 

qələmrov.  

iqəl  ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 
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iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  

iqələmək  iqələmək. iyələmək. iyə durmaq. sahib çıxmaq.  

iqələmiz  ikələmiz. ikmiz.  

iqələsi  ikələsi. ikisidə.  

iqəmə  əkəmə. bir çeşit saz qopuz kimi çalınan bir çalqı·.  

iqəmək  igəmək. ikəmək. 1. əğələmək. 1. qıcırdatmaq. - o pıçaq 

ikədi. 1. inat edmək. sıxıb sıxışdırmaq. - o ona igədi. 

1.didəmək. didmək. dartmaq. 1.iki qatlamaq.  

iqən  {igən. ikən.} 1. iyən. malik. sahib. - qaz qopsa, ördək gölü 

igənür: qaz gedsə, ördək gölü iyələnür. 1. sırada. arada. 

əsnada. gəldiyim sırada asladım. 1. aya. görəsən. əcəba. 

- gəlirmi ikən. 1.yırkən. irkin. irkən. olmağı, üz verməyi 

göstərən birək.  

iqən  igən. ikən. gen. iri ( < ir: çox. böyük). çox. bərk. artıq. (iyən. 

iğəndə. iqəndə. iğin). böyük. - atama and içirəm, tanrıdan 

ürəyə iğən yaxın yox kimi. - atam bir gün iğən qaxındı mənə. 

- söz içində nəsnə (nəmənə) demişsəm ona \\ əlin ayağın 

qıssa tut, özüvü iğən qınama. - gündən gün igən: gündən 

günə. - hər kəsin bir iğən yaxını var. - igən qazma quyuyu 
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ayrığ (özgə) içün \\ ki axir sən yatırsan içində bir gün. - igən 

uzattı, igən sürdü, iş başa çatmadı. - igəndə (artıq. artıq 

daha) keflidi. - iğən aclıq iğən susazlıq inamdan edər. - iğən 

aclıq ola. artar savaş \\ el xarab ola dəli oynaya (oynada) baş. 

- iğən az: çox az. - iğən dadlı udular. - iğən acı atılar (çox acı 

olma atılarsan. çox şirin olma utularsan). - iğən damlı \\ iğən 

qarlı. - iğən dilli: çox dilli. - iğən görüşlü, duyqulu, varlı kişidi. - 

iğən qapıp. - iğən əlsiz. - iğən yaramaz, iğən kötü: çox pis. - 

iğən qıt: az tapılan. - iğən ox kimi yüksək uçma qəfil, ki 

topraqdır sənə sonuncu tutraq. - iğən yaxcı: çox yaxcı. - iğən 

yavlaq ağladı zarıldadı, əsirgəyip verdik. - iğən zülümkar 

adam. - iğən çirkin. - iğən uca. - iğən açı. - iğən az, utanc 

olmaz. - iğəndə ğışıq (eşq) tapan başın itirər. - iğin gürbüz. - 

iğin qayğı. - qaradan iğən tüt qara yokdur. - nə iğən ac, nə 

iğən tox. - nə iğən yumuşaq ol basılasın, nə iğən yavuz ki 

asılasın. - tanrının gücü iğən uludu. - turşluğ çox olsa iğən 

acımtıraq olur. - yumşaq olsan, düşman igən (tez) qırar \\ 

qaqığan isən. xalq səndən doyar. - igən anlamaz: çox. - iğən 

dahı. indidən belə. - ikən. əkən. olanda. olağan. olğunda. 

əkənin: olduğun.  
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iqən  ikən. (ək). (" idi. imiş. isə. ikən") (< imək) yadımçı fe'l kimi 

işlənirlər. sırada. əsnada. çağda. zamanda.  

iqən ikən. - dən. - sağ ikən: savluqdan.  

iqənmək  igənmək. iyənmək. iyələnmək. malik olmaq.  

iqəqü iqəkü. ikəkü. ikisi belə.  

iqər  ikər. yəhər.  

iqəşmək  igəşmək. əğələmək. tıraşlamaq. yontmaq. kəsmək. 

yonmaq. çaldırmaq. - daşdan heykəl çaldırdım.  

iqəşmək  ikəşmək. igəşmək. (1 < ək. 1 < iki ). 1. əkişmək. arxa 

olmaq. güvənmək. - birbirizə ikəşin. - ikəşən ellər 

sarsılmaz. 1. icəşmək. çarpışmaq. ısırışmaq. boğuşmaq. - 

iki boğra igəşdi: tutuşdu. 1. əğələmək. yontmaq. kəsmək. 

tıraşlamaq. savaşmaq. - ikisi birgə əgişdi. 1.əkəşmək. 

quduruşmaq. - iki öküz ikəşür, otra milçək yencilir. 

iqəvlə  ikəvlə. ikəvlən. ikisidə. ikisi belə.  

iqəvlən  ikəvlən. ikəvlə. ikisidə. ikisi belə.  

iqəvnə  ikəvnə. ikəkəvkə. ikimizə. ikisinə.  

iqınmaq  sıqtamaq. sığtamaq. sıxınmaq. qısınmaq.  

iqırt  xeyli. çox. eqirt.  
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iqi  1.sayıda iki. ikki. 1.bax > iyi.  

- bir iki: az olurkən, bəlirsiz sayını göstərir. - bir iki quş 

vurdular. - bir iki kərə gəldim. ikidə birdə: pək sıx. çoxluğu 

göstərir. - ikidə birdə nə gəlib gedirsən. - ikidə bir: ikidə 

birdə: bərk sıx. hər vax. - iki gündə bir: gün aşırı. - iki başqa 

cinsdən doğan heyvan: azman. mələz. 1. ig. igi. yun pambıq 

çevirib əğirmək üçün çəlik çivi. oxluq. - araba iği: araba 

oxu. - sapan iği: sapan oxu. - iği daşı: dəğirmənin alt daşı.  

- iki üzlüklə: sınğcə. sinğcə. münafiqyana.  

- ikixana: iki evli. iki üzlü.  

- iki qat: {1. müzaəf. - bu gün dündən iki qat sıcaq. 1. 

bükülmüş. qatlanmış. - qocalığdan iki qat olmuş. - 

yorqunluqdan iki qat oldum}.  

- iki rəgəli cocuq: çalış.  

- iki ara: 1. ara. sürə. möhlət. müddət. 1. yaşam. ömür.  

- iki yıyırma: qırx.  

- iki açılqan eşik: iki qanatlı qapı.  

- iki sozuğlu işqoq: qoşaq lüləlu av tüfəği.  

- ikili bolmaq: quşqulanmaq. qarar vərəməmək.  

- ikidə bir. gün alıs. gün ara. gün aşırı. gün aşa. - ikilab. 
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dübarə. - ikilədin: ikiləyin. 1. ikinci kərə. 1. ondan sonra. 1. 

ikilədin söylədi ikiləyin baxdı gördü. - ikiləniş. uymaq. uylanış. 

düşünüş. - ikili. quşqulu. - ikili olmaq: tumuqmaq. 

duraqsamaq. quşqulanmaq. quşqulanış. - ikiləyin: cüt qat 

ikiləyin qonxlayıb. - ikinc. ikinci. - ikin ikin. iki iki. ikişər ikişər. - 

ikinsi. ötəki. ikincisi.  

iqi  iki.  

- ikisin bir qazanda qoysalar, qaynamazlar: aralarında 

böyük uyuşmazlıq olanlar.  

- ikidə birdə: ikidə bir.  

- ikidə bir: sıx sıx.  

- iki yaxası birbirinə gəlməmək: keçim sıxıntısı çəkmək.  

- iki ucu poxlu dəğənək: çözümü zor iş.  

- iki tuğlu: bəylər bəyi.  

- iki sözü bir araya gətirəməmək: iyi, düzgün, açıq 

qonuşamamaq.  

- iki söz bir bazar: işi uzatmadan.  

- iki səksən uzatmaq: güclü vuruqla (vurmaqla) yerə sərmək.  

- iki səksən uzanmaq: güclü vuruqla (vurmaqla), boylu 

boyunca yerə sərilmək.  
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- iki paralıq: dəğərsiz.  

- iki gözüm: oxşama sözü.  

- iki gözüm iki çeşmə: ağır ağlama, üzüntü.  

- iki könül bir olursa, samanlıq seyran olur: sevgilər üçün, 

güc qoşul önəm daşımaz.  

- iki keçəli: qarşılıqlı olaraq iki yanlı.  

- iki əli yanına gəlmək: ölmək.  

- iki əli yaxasında olmaq: ətəkləyib buraxmamaq.  

- iki əli qanda olsa: hər nə olursa olsun.  

- iki əli böğründə (qoltuğunda) qalmaq:  

- iki əl bir baş üçün: kişinin olanı özü üçün yaranmışdır.  

- iki dişdən çıxmaq: söylənmək. ağızdan çıxmaq.  

- iki dilli: münafiq.  

- iki qoşlu: dörd kürəkli qayıq. 

- iki büklüm: 1. iki qat. 1. qozbel. kambır. 1. beli bükük.  

- iki gizili: iki məchullu dəngləm (maadilə).  

- iki başdan: iki yandan, ucdan.  

- iki başlı tutmaq: çox ölçülü davranmaq. - iki başlı: iki yanlı, 

uclu.  

- ikincil: ikinci bölüm. - ikincilik: ikinci olma olma durumu.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- iki baş: öncə sonra. əvvəl axər.  

- iki arslan bir dəriyə sığmaz.  

- iki arada qalmaq: bir yanlı olamamaq.  

- iki analı quzu: iki yandan qorunan, asılanan, faydalanan.  

- ikidə birdə: hər dən.  

- ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar (özgə işlərinə 

qarışmasa).  

- iki yaşlı keçi: təkə. ərkeçi. örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. ərkəc. 

ərkeç.  

- bir dediyini iki edməmək: istəyin, elə həmən yerinə 

gətirmək.  

- iki ürəkli olmaq: duraqsamaq. durumsamaq. quşqunmaq.  

- iki iki: ikişər.  

- iki ildə bir: il aşırı.  

- iki qanlılıq, soyluluq: qarışıq qanlılıq. aşınlıq. iki cinsdən 

olmaq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. 

mələzlik.  

- iki üzlü: münafiq.  

- mallar içində, ikinci dərəcədə olan: altqat. altqat.  

- iki başlı ox: yasıc.  
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- iki yaşındaki, at dəvə balası: taylaq. tay.  

- ikisi dörddən ağırsa, altısı lap ağır olar.  

- iki ağızlı balta: dalqabaq balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çaldağ. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. 

arapozac. arapozucu. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + 

düz). münafiq.  

- iki üzlü iki ağızlı balta. dalqabaq balta. dələdüz < daladüz. ( 

dala: əğri. kələk + düz). münafiq.  

- iki ayaqlı basnac, nərdüvan: qanatlı. çatal. 

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- iki üç kişilik otracaq, mobl: kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. 

kanapə. salon.  

- iki işi birdən yapmaq: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iş içində iş görmək. - iki 

kötü, yaramazın bir birinynən tutuşması, yaxalaşması: it 

dişi, domuz dərisi. 

- iki qolu əninə açmaq: qatman. qulaç. qolaç.  

- iki təkərləkli arac: çaşqa. qaşqa. daşqa.  

- nərsəni iki qatlamaq. bükmək: qaşlamaq. qaçlamaq.  

- iki könül bir olsa, tez tapar, dalda yeri.  
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- iki nərsənin arası: kantıq. çantıq. kəntik.  

- iki omuzun, çiğnin ortası: qanqala. kanqala. çanqala.  

- iki paralıq: ikilik.  

- iki qat: qat qat. muzaəf. müzaəf. 

- iki qılplı küzə: qaba qulaq. qobalaq. qopalaq.  

- iki qutblu: iki uclu. çataç. baykolar.  

- iki təkərli daşqa: qaçqa. qaşqa. qoçqa. qoşqa. 

- iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, davranış: altından qaçıla 

bilən yol. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. qaypaq. 

qaçamaqlı. qərarsız. 

- iki tikəli, bölümdən oluşan hər nə: ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 

qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil. 

- iki tikəni birbirinə tutturan tikə: qapsın. qapsun. tutsun. 

çıtçıt.  

- iki üç kişilik, yassı oturacaq: qanat. qonat. kanapə. sofa. 

- ikidə birdə: ikidə bir.  

- ikisində də suç var: iğdə də var, çərxdə.  

iqi iki. - iki tirəli kimsə: yatuq.  

iqibatmanlıq  - ikibatmanlıq ölçək: qabaq. 

iqicanlı  ikicanlı. gəbə. yüklü. aylı. hamilə.  
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iqicanlı ikicanlı. qarınlı. yüklü. hamilə.  

iqiləm  ikiləm. 1. şəggili. məşkuk. 1. çıxmaz. kor. güclük. 1. 

qayta qayta.  

iqiləmək  ikiləmək. təkrarlamaq.  

iqilənmək  ikilənmək. ikiqatlanmaq.  

iqilənmək  ikilənmək. oylanmaq. düşünmək. quşqulanmaq. - iki ara: 

ekivalan. - iki baş: başabaş. yekə yek. birlikdə. payapay. - iki 

hörgüklü dəvə: buğra. ayrı. - iki qat: boğaz. qısırdal. ağır 

ayağ. gəvrəli. gövrəli. hamilə. alkın. yüklü. - iki uclı: gömürtük. 

şəggili. - iki üçsüz: görünğsüz: əlbəddə. bəlli. - ikibaşa. 

başabaş. payapay.  

iqiləntir iğiləndir. iyiləşdirmək. islah edmək.  

iqiləşdirmək  ikiləşdirmək. taylaşdırmaq. qoşlaştırmaq. cütləşdirmək.  

iqiləşmək  əkləşmək. qoşlaşmaq. cütləşmək.  

iqili  ikili. iki tərəfli. iki yanlı. 1. qapalı. açıq, bəlli olmayan. 

bəlirsiz. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm.  

iqilik iğilik. iyilik.  

iqiliq  ikilik. 1. şirk. 1. beyt. 1. iki paralıq. 1. görüş ayrılığı. 

anlaşmazlıq. bölünmə.  

iqilmək ikilmək. - önə doğru əğilmək: yaplanmaq.  
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iqinci əl  ikinci əl. üstalğan.  

iqinci  - ikinci əl olan: ək. birinci əl olmayıb. - ək mal: ikinci əl mal.  

- ikinci bölüm: ikincil.  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

iqinci  ikinci. ikindi.  

iqinciliq  ikincilik. ikinci olma olma durumu.  

iqinçi  ikinci. bir daha ikinci kərə.  

- aytğanımı edməy qoysanq, ikinçi, sanqa ışənməm: 

söylədiğimi yapmazsan bir daha sana güvənmem.  

iqindi  ikindi. 1. ikinci. 1. bəzisı. ötəki. ikinci·. - əkindi. 1. 

birbirinin. - boyun ikindi: xalq birbirini. 1.əkindi. öbürü. 

ötəki.  

iqindi ikindi. quvurqu. öğlədən sonra.  

iqinti  - öğlə ilə ikindi arası: gün əğişməsi. gün əğşimi.  

iqinti  ikindi. - ikindi yastı: ikindi yuxusu: ikindilik.  

iqintiliq  ikindilik. ikindi yastı. ikindi yuxusu.  

iqintiyin  ikindiyin. ikindi çağı.  

iqiq  ikik. əğiq. əğri. yampıq.  

iqiqat  ikiqat. hamilə. yüklü. aylı. gövrəli.  
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iqiqatlamaq  ikiqatlamaq. gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. 

dölləmək. döllətmək. boğazlamaq. yükləmək. yüklətmək. 

hamilə edmək. liqah, ilqah edmək.  

iqiqatlanmaq  ikiqatlanmaq. ikilənmək.  

iqirçqün  ikirçgün. ikirgin. ikircim. tərəddüt. ikircimli. tərəddütlü. - 

könlüm ikirgün oldu.  

iqirmi  - igirmi dördlük oğuz boylarından biri: qara evli.  

iqirmi  ( < iki. ikirimə: iki kərə).  

iqirə  yuku yozma.  

iqiş  ikiş. əkəş. ası, qudurqan at.  

iqişər  ikişər. iki iki. - birər ikişər: amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş 

yavaş. ataq ataq. azar azar. parça parça.  

- birər ikişər: amıl amıl. yamıl yamıl. yavaş yavaş. ataq ataq. 

azar azar. parça parça.  

iqit  igid. 1.igit. yetik. ər. ərən. dəlir. dilir. casuq. qabaş. 

qəbəş. ərbaşı. pəhləvan. pəkləvan. balkan. iti. qıyaq. 

ürkək. cəsur. - qıyaq qəhrəman igid. - gəbəş oğlu. - qoç 

igit: diri baş, canlı ürəkli oğlan. - tıqnazca, dolu, canlı igit: 

tosun. - ha! tosunum görəyim səni. 1.acımaz. açmaz. 

1.yiğit. batu. batı. quvvətli. çəpni. gözü qara. qaraca. 
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cəsur. tavar. iti, hızlı davranan. çevik. batur. qalmıq. güc 

göstərisi. güclülük. dayı. dadaş. çapqın. salqaş. sərkəş. 

biçgin. əzəmət. azık. cəsur. igidlik: azıqlıq. yekə. gücli. yekit: 

yetgin. yiğit. 1. baxıncı. eğitici. yalan: ikit söz.  

- igit başı: bazarda, güzərdə gəzmə, yasağıçı başı. 

iqit  iğid. yiğid. çigid > cühüd. cüvüd. durbaq. dəli. dəliqanlı. 

qaltaq. çaltaq. qızan. qoç. qoçaq. qorcaq. qoçaq. 

döğüşgən. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. aznavur. güclü. 

qolçomaq. quvvətli. heybətli. iyid. biçən. kürdək. qoçaq. 

ataigid. qapaqafalı. çatal ürək. cəsarətli. cığasın. cığasun 

( < ciq). başarıqlı. didirən. dirgən. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. batır. yügürt. quduruq. 

quşqurt. atıq. güstax. qonur. cəsur.cürətli. böğə. buğa. 

batır. qaraman. qəhrəman. dəli. gözübərk. qorxusuz. 

çəkinməz. saçınmaz. qaraman. qəhrəman. yaptal. ər. 

gənc. basmaqan. daşbağ. kişi. qabadayı.  

- ət qanlı, iğid canlı gərək: ət çox pişmədən yeyilməli, gənc 

isə çabalı olmalı.  

- qəhrəman iğid: çapan.  

- çox iğid, daha iyid: böyük pəhləvan: taşca.  
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- igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur atdan 

düşə, adlana.  

- iyidin yaşına calansın. (ömrü uzansın.).  

- babaiğid: babaiyid: qabadayı. qoçaq. güclü. qolçomaq. - 

qabadayı bir oğlan.  

iqit  iğit. yiğit. iyid. 1. basal. başal. batır. bahadur. boğatur. 

dəli. batur. bağadur. bahdür. batqal. qəhrəman. iyit. 

çörəkli. verimli. covmərd. əlaçıq. səxi. 1. dəliqanlı. qaltaq. 

çaltaq. dadaş. batır. 1. comərd. verimli. 1. gəbəş. küpəş. 

qabaş. qabadayı. pəhləvan. 1. qocamar. qoçamar. 

qoçmar. qoçaq.  

iqit  ikit. yalan. 

iqit igid. qöcəb. qoçav.  

iqit iğid. 1.ciqit. bax > çiğər. covmət. silik. 1. igid. çər. burun. 

burna. gənc. qoncaq. güclü. gənc. - igidlər igidi: bəybək. 

babək. bababəy. çapğan. 1. yaxşıq. yaxşıl. covmərd. 1.igid. 

salcuq. saltuq. salsuq. salan. sallayan. cuman. arslan. - 

salcuq su başı: yügrək ( iti, üyrəkli). qoşun başı. - iqidlik 

edən: yaqutqan. yağlaştıran. yağlayan. igitqan. igidlik edən.  

iqitcə  iğitcə. iyitcə. ərənliklə. ərikə. ərcə. cəvanmərdanə.  
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iqitim  iğitim. eğitim. eyitim. əğitim. əkitim. əritim. tərbiyət. tə'lim. 

pərvəriş.  

iqitinə  igityana. casuquna. dəlirinə. dilirinə.  

iqitləndirmək  iğitləndirmək. yiğitləndirmək. atılqandırmaq. 

batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. 

ürəkləndirmək. güstaxlandırmaq. quşqurandırmaq. 

qudurandırmaq. cəsarətləndirmək. cürətləndirmək.  

iqitlənmək  iğitlənmək. yiğitlənmək. atılqanmaq. batırqanmaq. 

batırlanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. güstaxlanmaq. 

quşquranmaq. quduranmaq. cəsarətlənmək. 

cürətlənmək.  

iqitlənmək  qoçlanmaq. qoçaqlanmaq. tuqşanmaq. ürəklənmək. 

qalxunmaq. dikə davranmaq. azmaq. qızmaq. 

iqitlik  igitlik. tayılıq. dayılıq. böyüklük. döğüşgənlik. ağalıq. 

başçılıq. yararlıq. comətlik. cəsarət. - bu işdə çox yararlıq 

gərəkir.  

iqitlik  iğitlik. iyitlik. yiğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 1.basalatlıq. 

batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qapaçlıq. yapaçlıq. 

yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. yürüktülüq. yügürtlüq. ürəklilik. ataqanlıq. 
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atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik.batırlıq. quduruqluq. 

quşqurtluq. qeyrətlilik. cəsarət. cürət. şüca'lıq. 

cəsurluluq. cəsarətlilik. 1.çörəkçilik (çörək, yemək 

vermək). verimlilik. covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik. kişilik. 

ərlik. ərkəklik. 1. qoçaqlıq. yürüktülüq. qəhrəmanlıq. 

həmasi.  

iqitmək ikitmək. əkitmək. tərbiyə edmək. əğitmək. yetişdirmək.  

iqitqan  igitqan. yaqutqan. yağlaştıran. yağlayan. igidlik edən.  

iqitqənlik  yiğitgənlik. iğitgənlik. iğitlik. iyitlik. yiğitlik. 1.basalatlıq. 

batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qapaçlıq. yapaçlıq. 

yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. yürüktülüq. yügürtlüq. ürəklilik. ataqanlıq. 

atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik.batırlıq. quduruqluq. 

quşqurtluq. qeyrətlilik. cəsarət. cürət. şüca'lıq. 

cəsurluluq. cəsarətlilik. 1.çörəkçilik (çörək, yemək 

vermək). verimlilik. covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik. kişilik. 

ərlik. ərkəklik. 1. qoçaqlıq. yürüktülüq. qəhrəmanlıq. 

həmasi.  

iqitqin  igitgin. batırğay. batırıl. ürəkli. atılqan. cəsurca. ürəklə. 

mərdana.  
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iqittə ikitdə. təbi‟i. əlbətdə.  

- uşquvurnu görgəndə iqitdə ışarasa alay: yeməği 

gördüğündə təbi‟iki gülümsürsün öylə.  

iqityana  igitinə. casuquna. dəlirinə. dilirinə.  

iqiüzlü  ikiüzlü. (kimsə. nərsə). 1. bulaşıq. bulğaşıq. bələşik. 

pozuq. alaylı. kələkə. duzağı. tələkə. 1. alaca. münafiq.  

iqiüzlü  ikiüzlü. münafiq. sinğsi. gizli. saxlı. gizlidən soxulub incik 

verən.  

iqixana  ikixana. iki evli. iki üzlü.  

iqiyanlı  ikiyanlı. quşqulu. şəkkak. mütərədd.  

iqiyarılıq  ikiyarılıq.ikiyarlıq. ikiyə ayrılma. ixtilaf.  

iqiyaşalı  ikiyaşalı qurudada, sudada yaşaya bilən canlı.  

iqiyüzlü ikiyüzlü. betalmış. dalqavuq. yaltaq. betalmışçı.  

iqiyüzlük ikiyüzlük. saxtəlik. aybatlıq. riyakarlıq. yapmacıq. saxda.  

iqiz  ikiz. ekiz. əkiz. 1. birbirinə əş iki nərsə. 1. doqanə. 1. 

qoşuq. əşli. cüt.  

- ikiz qapı. - ikiz cam. - ikiz doğurmaq: çox gücənmək, sıxıntı 

çəkmək.  

iqiz  ikiz. ekiz. əkiz. ikiz.  

iqiz ikiz. - ekiz cocuqlar: tübəy.  
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iqizər  ikizər. ekizər. ekizlərdən hər biri. bənzər.  

iqizsəsli  ikizsəsli. ekizsəsli. difton.  

iqlələnmək  iğlələnmək. oğulmaq. - o daş iğələnib ovağı çıxar.  

iqləlmək  1. iğləlmək iğlənmək. iylənmək. yikləmək. xəstə olmaq. 

xəstələnmək.1.əkləmək. soxmaq. ilişdirmək. 1.igləmək. 

xəstələnmək. iğləmək. ağrımaq. rahatsızlanmaq. 

1.iğləmək. inğləmək. inləmək.  

iqləmək  ikləmək. yikləmək. xəstə olmaq. ağrımaq.  

iqlənmək  iğlənmək. iklənmək. yiklənmək. xəstələnmək. 

çərlənmək. qəmlənmək. ağrınmaq. korlanmaq. 

çorlanmaq. pozulmaq. xəstələnmək.  

iqlənmiş  iğdin. qoxumuş. iylənmiş. pozuq.  

iqlənqəç  iğlənqəç. şamama.  

iqləş  iğləş. xəsdə. sağ olmayan. aruq. sökəlkə. kəsəl. kəsil. 

iğlik. iğçilkə. sağ olmayan. - aruq ər. - aruq dindi: xəsdə 

yarıqdı: dincəldi.  

iqləşmək  iğləşmək. 1. xəstələnmək. - arıq iqləşdim: lap xəsdə 

düşdüm. 1. yığlaşmaq. ağlaşmaq. - oğlan ağlaşdı: uşağı 

ağlamaq basdı. 1. əkləşmək. birbirinə uyup durmaq. bir 

nərsəni ayağla çiğnəmək.  
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iqlətmək  iğlətmək. 1. xəstələndirmək. xəstələtmək. - bu yer onu 

iklətdi. 1. inğlətmək. yanğırmaq. yanığdırmaq. 

yanqturmaq. inlətmək. səsləndirmək. - top gurultus dağları 

inlətdi. 1. 1. əklətmək. çiğnətmək. bastırmaq.  

iqli  iğli. ağrılı. dərdli.  

iqlik  iğlik. iğçilkə. sökəlkə. kəsəl. kəsil. iqləş. xəsdə. aruq. 

sağ olmayan. - aruq ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: 

dincəldi.  

iqmə  iğmə. çalı çırpıdan, axır, ağıl önünə yapılan sundurma. 

iqmək  iğmək ( i < > ə ) əğmək. 1. salmaq. - başın aşağı iğib: salıb. 

1. əğmək. bükmək. qarımaq. qaqımaq. qatlamaq.  

iqmək  iğmək. əğmək.  

iqnə  iğnə. çapaq. sapaq. bucaq. burcaq. quşə. kinayə. - 

sözüzü sapaqsız iğnəsiz söyləyin. - bu iğnəli qonuşuğa son 

qoyun. - iğnəli baltalı davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti tutumlar.  

- pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.  

- dişi incidən, dili iğnədən: ətacı. ağıcağız. zəhləgedməli.  

- arının balı gedər, iğnəsi qalar.  

- bal yiyən, arı iğnəsinə dözər.  

- balığ iğnəsi: balıq oltalarında (ultalarında) işlənən iğnə. - 
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çəngəlli iğnə: çatal.  

- dəniziğnəsi: balıq çeşidi.  

- əl ayağın iğnə iğnə olması: əl ayağ uyşub, bir böcək 

sancmış, ısırmış kimi duymaq: qarıncalanmaq. 

qarışqalanmaq.  

- xanımiğnəsi: incə, uzun qayıq çeşiti.  

- iğnə ilə işləyəndə barmaq ucuna (üstünə, üzünə) taxılan 

qapacıq: üsgük ( < üst + güc).  

- iğnə vurma ayqıtı: sürüng. sürəng (< sürmək).  

- iğnədən sapa: ayrıntılaıyla.  

- sosi iğnə: böyük iğnə. dürək. dirək.  

- toplu iğnə: sancaq.  

- yoğun iğnə: güvəldic > çuvalduz (< kovan: dələn. oyan).  

- çəngəlli iğnə: ilgəc.  

- iğnə iğnə olmaq: iğnələnmək. iğnə batırılmış kimi olmaq.  

- iğnə batırılmış kimi olmaq: iğnələnmək. iğnə iğnə olmaq.  

- iğnə kimi: iğnəmsi.  

- iğnə satan (salan), tikəndən çox olur:  

- iğnə atsan yerə düşməz, tünlüyündən gözü seçməz.  

- iğnə dəliyi: iğnə yurdu: iğnə yuvası: iğnə gözü: çox incə, 
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dar yer.  

- iğnə ilə quyu qazılmaz, köklənmədən saz çalınmaz.  

- iğnə sapa dönmək: iğnə ipliyə dönmək: iğnə çöpə 

dönmək: çox arığ, üzük, incək olmaq. çox zayıflamaq.  

- iğnə sap: iğnə iplik: iğnə çöp: çox arığ, üzük, incək, zayıf.  

- iğnə qaldı: çox az qaldı. bitmək üzrə olmaq.  

- iğnə yastığı: iğnə köpcəyi: iğnə salan (salanğ: qab):  

- iğnədən sapa dək: iğnədən ipliyə dək: ən incə ayrıntıları 

ilə.  

- iğnədə var sapda var: bu at bu meydan. gərəkən nərsələr 

hamısı yerindədir.  

- iğnədə var çuvaldızda: pislik var pislik.  

- iğnə çuvaldızdan keçirmək: söğüb qoşmaq. söküb 

soğurmaq. 

- qaraiğnə: iğnəli qarınca, qarışqa.  

- qarqa iğnəsi: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. 

qarqa ibiği. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. 

qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

- iğnə iğnə olmaq: iğnələnmək: qarıncalanmaq. uyuşmaq.  

- qara iğnə deyilən böcək: qaraquma.  
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- iğnənin ıldızı dək belə boşluq qalmadı. (iğnənin ucu, 

deşiyi).  

- iğnə ilə tutturmaq: iğnələmək.  

- iğnəni özüvə çuvaldızı özgəsinə.  

- kora iğnə, gərək nəyinə.  

- pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.  

- qaraiğnə deyilən böcək: qadıniğnəsi. 

iqnə  iğnə. iynə. - çəngəl iğnə. - dikiş iğnə. - dipli iğnə: göddü 

iğnə. - toplu iğnə. 1.biçək. - balıq iğnəsi: qarmuq. qarmaq. 

qullab. 1.hər nəyin incə bölümü. - iğnə iplik: çox arıq incə. - 

şiş iğnə: corab toxumağ şişcigi. - iqnə işi: qısnaq. - dəri iğnə 

iğnə olmaq: ürpərmək. örpərmək. urparmaq. bezgənmək. 

qalxıb dikəlmək. - toplu iğnə: göttü iğnə. dibli iğnə. - toplu 

iğnə: götdü iğnə. dibli iğnə.  

- qara iğnə: qarıncanın ufaq çeşiti.  

- iğnə sap taxılıb qorunan topac, kisə: çaxmaq. 

- iğnə iğnə olmaq: (gövdədə bir yer ) keçələləşmək. 

uyuşmaq. kehəlmək. - ayağım iğnə iğnə olub.  

- böyük iğnə: təmən. tümən. 

- çınday iyne: hörgü şişi.  
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- iğnə aşağan itcə: iğnə cutqan itcə: zayıf. cılız. sısqa.  

- iğnə qözündən çıxarmaq: çox pis sinsitmək, əziyət edmək. 

çox sıxıntı vermək. zorlamaq.  

- iğnə dənğli, çaqlı: çox az. azıcıq.  

- iğnədən yibdən çıxarlay bolmaq: çox zayıflamaq. 

incələmək.  

- iğnədən yibdən çıqqan: yepyeni.  

- iğnəqə halı suvurğa bilməğən: tikiş bilməyən qadın.  

- iğnəni burnu: iğnənin sivri ucu.  

- iğnəni inəkq etgən: bəcərikli. qamarat qadın.  

- iğnənin qözü: iğnə dəliği.  

- iğneqgöz: patlaq gözlü.  

- çınday iyne: hörgü şişi.  

iqnə iğnə. böyük iğnə. çuvaldır. çuvaldız. sayav. - çəngəlli 

iğnə: tükrəvüç.  

iqnəartı  iğnəardı. sıx, kip tikiş. izbəiz, dalbadal tikiş.  

iqnək  iğnək. inək.  

- iğnək orun: inək axırı.  

- savluq iğnək: sağmal inək.  

- iğnəkçi: inək çobanı.  
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iqnələmək  iğnələmək. 1. sapaqlı topaqlı, toxunaqlı, kinayəli 

davranmaq, qonuşmaq. 1. iğnə ilə tutturmaq. 1. toxunaqlı 

qonuşmaq. 1. tənqidləmək. sancamaq. dişləmək. 

taşlamaq. dışlamaq. intiqada tutmaq. nəğd edmək.  

iqnələmək  nərsənin qalıbın çıxarmaq üçün çevrəsin iğnə ilə dəlib 

imləmək, işarə qoymaq. 

iqnələmək iğnələmək. 1. iğnəylə tutturmaq. qadamaq. 1. tiyəqinə 

tiymək. alay edmək. tükrəmək. taxmaq.  

iqnələnmək  iğnələnmək. 1. iğnə iğnə olmaq. iğnə batırılmış kimi 

olmaq. 1. sapaqlanmaq. çapaqlanmaq. topaqlanmaq. 

toxunalınmaq. kinayələnmək. 1. nərsə üzəri 

bənəklənmək. 1. iğnə iğnə olmaq: qarıncalanmaq. 

uyuşmaq.  

iqnələyici  iğnələyici. iğnəli. acı. - iğnəli, acı söz.  

iqnəli  iğnəli. 1. çapaqlı. sapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. incitici. 

dəlici. batıcı. bucaqlı. burcaqlı. quşəli. kinayəli. - sapaqlı 

topaqlı, toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: 

iğnələmək. 1. iğnələyici. acı. - iğnəli, acı söz.  

- iğnəli qarınca, qarışqa: qaraiğnə.  

- iğnəli yapraq: qıvıc. qıvıl. qıvırc.  
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iqnəlik  iğnəlik. iğnə qabı.  

iqnəliq  iğnəlik. 1. daşlamalı. təkmələmi. tənqid edməli. 1. iğnə 

dabı.  

iqnəmsi  iğnəmsi. iğnə kimi.  

iqnəsiz  iğnəsiz. sapaqsız. çapaqsız. topaqsız. toxunaqsız. 

bucaqsız. burcaqsız. quşəsiz. kinayəsiz.  

iqnəsiz  iğnəsiz. tikansız. tikənsiz. dikənsiz 1. (davranış. söz). 

toxunaqsız. sancaqsız. deşənsiz. acısız. 1. 

muzahimətsiz. sarqıtsız. sıxıtsız. yorqasız.  

iqqəl  ikgəl. ikəl. ikgül. ikgil. qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 

iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  

iqqil  ikgil. ikgül. ikgəl. ikəl. qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 

iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  

iqqiz  ikiz. - iqqiz oqlan. ikiz cocuq.  
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iqqül  ikgül. ikgil. ikgəl. ikəl. qoşac. qoşal. qoşgül. qoşgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 

iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  

iqrah  ikrah. < iğrək. iğrənmək.  

iqrahçı  buxsan. büksəyən. irgənən.  

iqrə  iğrə. əğrə < əkrə. yəhərin altından əklənən keçə, örtü.  

iqrəçin  iğrəçin. iğrənci. vasavası. quşqulu. mütərəddid.  

iqrəklə  iğrəklə. iğrəncliklə. irgənməklə. iğrənməliklə. 

istəmsizliklə. ikrahla. kərahətən. 

iqrəmək  bağırmaq. böğürmək. böğürmək.  

iqrəmək  iğrəmək. inğirəmək. inrəmək. anğramaq. anğırmaq. 

yanğırmaq. böğürmək. bağırmaq.  

iqrən  iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 
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çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

iqrən  iğrən. tizgən. disgən. disgin. dehşət.  

iqrənc  azırlan. çirkin. yaxışıqsız.  

iqrənc  iğrənc. 1. cigə. cigək. kəsif. mənfur. çirkəv. pis. bulaşıq. 

1. disgindirən. diksindirən. diksindirici disgindirici. kərih. 

mənfur. 1. məkruh. çəkinik. sakınıq. saknısıq. qaçınıq. 

üşənik. usanıq. utanıq. qısanıq. gerçinik. gizirik. almazıq. 

1. sevimsiz olan. qaqavan. qaqavaş. qaqavac. qaqırt. 

qaqırtı.  

- kimsənin ən iğrənc, zəhlə gedən nərsəsi, tükanı: qaraçı.  

iqrənc  iğrənc. 1. ciyirgəncli: yiğirgəcli. iğrənməli. diksindirici. 

ciyirgəşli. yiğirqəşli. çapraylı. diksindirici. kirli. diksindirici. 

qadavus. kötü. bərbat. qanazır. pis. iğrənc. ayrığ. 

diksindirici. pis. azirəylən. çirkin. yaxışıqsız. 1. qusıncıq. 

qusunc. 1. yarsıncıq. arsıncıq. murdar. pis.  

iqrənc  iğrənc. 1. iğrənən. iğrəngəc. igrək. çəkingəc. ikrah edən. 

qaçun. çəkingən. - iğrənc içi vardır: istikra edən təbiəti 

vardır. 1. iğrənək. məkruh. - çox iğrənc nərsədir. - iğrənc 
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nərsələrdən uzaq olmalı. - iğrənc çətin kişi: müşgülpəsənd. 

iğrəngəc. 1. yatba qıran.  

iqrənc iğrənc. genəzir. tikisindirici. pis. çirkəf. qadur. diksindirici. 

mənfur. fəna. qutsuz. diksindirici.  

iqrənci  iğrənci. görümsüz. görkəmsiz. yarşıqsız. yarışıqsız. 

yaxışıqsız. dalaqa. tələkə. gəlşiksiz. yoxuş. yaramaz.  

iqrənci  iğrənci. iğrəçin. vasvası. quşqulu. mütərəddid. qərar 

verməyən.  

iqrəncilik  iğrəncilik. 1. iğrəçinlik. vəsvəsə. quşquluq. tərəddüd. 

vəhimli. 1. iğrənmə. tiksinmə. ikrah. istikrah. məkruhiyyət.  

iqrəncləşmək iğrəncləşmək. qenəzirlənmək. çirkəfləşmək.  

iqrənclik  iğrənclik. irgənmə. iğrənməlik. istəmsizlik. kərahət. 

ikrah.  

iqrəncliklə  iğrəncliklə. irgənməklə. iğrənməliklə. iğrəklə. 

istəmsizliklə. ikrahla. kərahətən. 

iqrəncliq iğrəncliq. genəzirlik. çirkəfik.  

iqrəndirən  iğrəndirən. irgənğəndirən. 1. qısqandırıcı. 1. irgəndirən. 

kərahət əngiz. kəsillədən. kəsəllədən.  

iqrəndirmək  iğrəndirmək. irgəndirmək. 1. qısqandırmaq. 1. yatatmaq. 

kəsitləmək.  
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iqrənən  iğrənən. 1.ciyirgənc. yiğirgənc. diksinən. 1.iqrınqic. 

iğrəngəc. iğrənc. qaçun. çəkingən.  

iqrənən  iğrənən. irgənən. irgəncək. iğrəngəc. iğrəngən. qısqanc. 

iqrəngəc  iğrəngəc. iğrəngən. iğrənən. irgənən. irgəncək.  

iqrəngilik  iğrəngilik. irgənğilik. qısqanclıq.  

iqrənilmək  çəkinmək. qaçınmaq. ikrah edmək. nifrət edmək.  

iqrənmə  iğrənmə iğrənmə. irgənmə. 1. irgənmə. qısqanma. 1. 

irgənti. iğrənti. disginmə. diqsinmə.  

iqrənmə  iğrənmə. iğrəncilik. ikrah. istikrah. tiksinmə. məkruhiyyət.  

iqrənmək  iğrənmək. 1.disginmək. didsinməktarama. 1.iqrimək 

yiqrənmək. dikəlmək. qalxınmaq. ünkünmək. yermək. 

çiğrimək. 1. savumaq. tizqinmək. disginmək. uzqarmaq. 

nifrət edmək.1.yermək. yərmək. bəğənməmək. 

xoşlanmamaq. tiksinmək. çəkinmək. tonğuşmaq. 

tönğüşmək. çəkinmək. yernəmək. yerinmək. disginmək. 

qaçınmaq. çkinmək. nifrət edmək.  

- aş yermək: boylu qadının yeməyi bəğəməyib, qıvır zıvıra 

yerikləməsi. 1.yiğirgənmək. yığırgənmək. ciyirgənmək.  

iqrənmək  iğrənmək. irgənmək. irgənmək. talıqamaq. dalıqamaq. 

çəkinmək. kərahət, ikrah edmək. disginmək. tiksinmək. 
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kərahətlənmək. cigəkləşmək. cigələşmək. kəsifləşmək. 

mənfur olmaq. qısqanmaq.  

- nərsədən yox olasıya iğrənən: öcman. öclü. düşürman. 

düşman (: düşürən < düşürmək). - içgi, yalan düşmanı.  

iqrənməli  iğrənməli. ciyirgəncli. yiğirgəcli. iğrənc. diksindirici.  

iqrənməlik  iğrənməlik. iğrənclik. irgənmə. istəmsizlik. kərahət. ikrah.  

iqrənməliklə  iğrənməliklə. iğrəncliklə. irgənməklə. iğrəklə. 

istəmsizliklə. ikrahla. kərahətən. 

iqrənqəc iğrəngəc. iğrənc. iğrənən. qaçun. çəkingən. igrək. 

çəkingəc. ikrah edən.  

iqrənti  iğrənti. irgənti. iğrənmə. irgənmə. disginmə. diqsinmə.  

iqrəq  iğrək. əğrək. iyrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. 

çərvək. çəvrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  

iqrəq  iğrək. iğrən. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

iqrəq iqrək. 1. iğrəngəc. iğrənc. çəkingəc. ikrah edən. 1. iyrək. 

saf. təmiz. duru. arı.  

iqrəqən  iğrəqən. iğrən. iğrək. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. 

gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. 

çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. 

nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

iqrəti  iğrəti. 1.əlik. əllik. borc. qoluq. 1.tutağ. əmanət.  

iqrəti  iğrəti. əğrəti. 1. dosdoğru, iyi oturmamış, yerləşməmiş. 

intibaq edməmiş. gəlgeç. keçəri. ötücü. keçici. durasız. 

qeyri sabit. sürəksiz. davamsız. sübatsız. ariyəti. 

müvəqqəti. 1. ötünc. ödünc. borc. birovuz.  

- əğrəti ata minən, tez enər.  

- açılıb qapanar, iğrəti, əğrəti, dolabac bartıvan, nərdüvan: 

qısqaç. 1. taxma. keçici. ötəri. - iğrəti, taxma, keçici, ötəri 
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tutturmaq, bağlamaq: qandağlamaq. çanqallamaq. 

çəngəlləmək. ilgəkləmək. 

- əğrəti verilən nərsə: (bir sürə üçün. müvəqqəti) borc. bergi. 

vergi. - vergisin istəmək: borcun istəmək.  

iqrətidən  iğrətidən. əğrətidən. ələnti olaraq. ötgərik. müvəqqətidən. 

müvəqqəti olaraq.  

iqrətilik  iğrətilik. əğrətilik. hələlik. oturmamışlıq. edinməmişlik.  

iqrətmək  iğrətmək. irgətmək. 1. cigələmək. cigəkləmək. 

kəsiflətmək. mənfur edmək. 1. yadatmaq. kəsəllətmək.  

iqrınqic  iğrənən.  

iqri  iğri. əğri. ayğuru. ayqırı. yanlamasına. tərs. qarşı. yan üsdü. 

tərsinə. yassı. eninə.  

iqri  iğri. əğri. münhəni. kəj.  

iqribüqrü  iğribüğrü. iğribürgü. əğribürgü. əğribüğrü.  

iqrimək  1. iğrənmək. yermək. çiğrimək. bəğənməmək. 1. təhqir 

edmək. sərzəniş edmək.1. əyirmək.  

iqriq  iğrik. çox bağıran böğürən heyvan.  

iqriq  iğrik. əğrək. yığılan nərsəni dağıdıb axdırmaq üçün 

açılan sapa (yana, dışa açılan) arx, qənov. (örnəyin göl 

suyu kimi birikintsi). xəndəq.  
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iqriq  iğrik. irik. idrik. iğrik. yerik. 1. ərpik. əprik. əsgi olan hər 

nəsnə. 1. qaba. gobud. qatı olan nəsnə. 1. məzəmmət. 

sərzəniş.  

iqsən  iğsən. qayıtsız. ilgisiz.  

iqsi  iğsi. əğsi. iğ,iğdə biçimli.  

iqsil  dağlarda oluşan buzdan köprü.  

iqsiz  iğsiz. salim. sağlam.  

iqşit  igşit. ürəkli. baqatur.  

iqtar  ixtar. qaxınc.  

iqtə  iğdə. iğ. 1. əğik. əkir. məkik (< əkmək: bağlamaq. 

yummaq). dük. bükmə ayqıtı. 1. hörəkə. örəkə. 1. əmzik. - 

iğdə baş: sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

sarsağ.  

- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman.  

- yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə: kirman.  

- iğ, iğdə biçimli: əğsi. iğsi.  

iqtə  iğdə. yiğdə. çiğdə. ( < çik). - çiğdəlik: iğdəlik.  

iqtə iğdə. ( ğ < > y ) iğdə. iy. iğ. çilək. çiqlək ( < çiq. çuq. tuq). 

çəlik. dük. çikdə. çəkdə. çəkdik. meyvə. ənnab. iy. iğ. 

dük.  
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- iq (iğdə) kimi toxumaq: çox gedib gəlmək. çulxalar kimi tez 

tez ipliyi qərqərələrə sərdikləri kimi. - bu gün axşamacan iğdə 

toxudum.  

- əkdə. iqlənmiş, əklənmiş bükülmüş iq.  

- iqdələmək: əğirilmək: əğirlə bükülmək: ipliyin əğirə çəkilib, 

ip yapılması.  

iqtələmək iqdələmək. əğirilmək. əğirlə bükülmək. ipliyin əğirə 

çəkilib, ip yapılması.  

iqtəmir  iğdəmir. iskarpela.  

iqtırıltmaq  1. geri püsgürtülmək. 1. yansımaq.  

iqtırtmaq  püsgürtmək. qarşı qoymaq.  

iqti  iti < > itiq.  

iqti iqdi. iğdir. yetgin. iyicə.  

iqtibas  alınma. köçurmə. özləşdirmə. qırma. enbeh.  

iqtin  iğdin. pozuq, cılx yumurta.  

iqtin iqdin. qoxumuş. iylənmiş. pozuq.  

iqtiq  iğdik. 1.enikürək. yoşakönül. ərigən. əricən. comərd. 

1.yenik könül. enik könül. yoşa könül. ərigən. əricən. 

comərd.  

iqtir  iğdir. 1. iğdi. ığdır. iyi. xoş. xoşluq. 1. yetgin.  
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iqtiş  iğdiş 1. iğdiş. < öğdiş ( < iğ (öğ: cirgə. özək) + dış). biçik. 

enek. enənmiş. enəmə. kəsilmiş. axta. əxtələmə. burma. 

burulmuş. biçik. əxdə.1. bəcəl. bıçıl. biçilmiş. bükin. 

bükülmüş buruq. xacə. ənin. enik. əxdə. xədim daşşağı 

çıxarmaq. arıtmaq. ərtəmək. ərətmək. cocuğu sünnət 

edmək. ərkəkləşmək. tutuq. əniş. eniş. enənmiş. əxdə. 1. 

nənədən bir olan (qandaş: dədədən bir olan). 1.əkdiş. - 

iğdiş etdirmək: burdurmaq. enətmək. 1.alaşa. alaçaq.  

- iqtiş edmə: iğdiş edmə. enəmə. burma.  

- iğdiş edmək: biçmək. qısratmaq.  

iqtiş  iğdiş. açman azman. əxdə. enik. enənmiş.  

iqtiş iğdiş. - iğdiş edilmiş qoç. irq.  

iqtişləmək  iğdişləmək. < öğdiş ( < iğ (öğ: cirgə. özək) + dış). 1.bir 

nərsənin öğəsin özəyin çıxarmaq. seçip toplamaq. 

bitirmək. öğtələmək > ağtalamaq.1.burmaq. enmək. 

əntəmək. entəmək. əxtələmək.tutuqlamaq. enəmək. 

korlamaq.  

iqtişləmək  iğdişləmək. burmaq. bükmək. əxdələmək.  

iqtişlənmiş  iqdişlənmiş. - iğdişlənmiş, enənmiş keçi: örkeç. öğkeç. 

örəş. öğəş. ərkəc. ərkeç.  
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iqtişlənmiş iqdişlənmiş. iğdişlənmiş. burquluq. burulmuş. enənmiş.  

iqtişlətmək  iğdişlətmək. əxdələtmək. burdurmaq.  

iqtiyarlanmaq  ixtiyarlanmaq. bax > əkələnmək.  

iqtüləmək  iktüləmək. bəsləmək. əktüləmək.  

iqtüq iğdük. ikdük. yiktük. yekdük. ( < yiğküt. yığtük < yıq). 

pənir kimi bir orun. sütdən yoğurttan yapılan orun, hasıl.  

iquc  ikuc. yapa. yaba. atqı. üçuc. ucu barmaq yaruqlu kürək. 

xərmən savuran kürək.  

iqzema  qanyel. dəri duyarlıq (həssasiyyət), qaşınma kəsəli.  

ir  1. ar. ( < irkinmək: yığılmaq). utanma. - ər ir boldu: 

irlənmək. kişi utandı. 1. güney. 1. er: tez. ertə. irtik. erkən. 

ertəsi. irgir. ön. irçil. irdəş. irdəniş. irdək. irdə. kələsi. 

kelev. keyinki. iv. hərəkət. utanc. şərm (irmə. irənc). 1. 

gəl. 1. saz. 1. qəzəl. şarkı. - ırlamaq: oxumaq.
 
1. qəzəl. 

nəğil. - ir söyləmək. - ir demək. ir edmək: oxumaq. 1. ar. 

utanc. - ir bolmaq: utanmaq. 1.er < > ər. (iriş < > əriş < > 

eriş). 1.ər. ərək. ərkək. qoçqar. 1.ir. irən. irin. irkən. 

ərkən. tez.  
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ir  er. irtən. ertən. ertə. dan. qırtan. çırtan. yarıq. yarın. 

yarar. sübh. sabah. səhər.  

- iri, böyük çivi mıx ensirik. iysir. iysər. ensir.  

irac  yol. uğur. bağıt. ırac almayan. uğur tumayan. istəyi 

bitməyən.  

iralamaq  aralamaq. yayqamaq. itələmək. dəbətmək.  

iran  dərin uçurumlar arasında qalan düzlüklər.  

iraq  < yığraq. yiraq. (yiratmaq. yirağlamaq). (ıralamaq: aralamaq. 

yayqamaq). ayraq. qıraq. uzaq.  

iraqlamaq  qırıqlamaq. qırağlamaq. qırağda durmaq. qırağa 

çəkilmək.  

iratmaq  yıratmaq. sürgümək. uzaqlatmaq. uzqatmaq. 

təbidləmək.  

iray  1. çehrə. halət. ruhiyyə. xususiyyət. gün ırayı: hava 

durumu. ırayı soyuq: - üzü soyuq. ömürdən ırayın gördü: 

yüngül, yengəl, rahat yaşadı. - ırayına qatmaq: hesaba 

salmaq. - arıyım: mərhəmət. - ıraylaş: barış. 1. gənc. 

dəliqanlı. 1. qıran. qan dökücü. vurquncu.  

iraz  iris. uraz. 1. xoşbəxlik. mutluluq. 1. ürəkli. cəsr.  

irbin  yer. məkan. ev.  
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irca  qıra çalan. qırlaşmış. olqun. bilgə.  

irci  kərt. sınır. tarlaları ayıran sınır.  

irçi  1. yırcı. ozan. aytçı. ozan. söyləyən. küyləyən. 1. ir. iq. yiq. 

yekə. iriciq. 1. yirçi. yerci. topraq yiyəsi. 1. qırıcı. sərt 

xuylu. 1. qıraq. uc. sahil.  

irçiq  1. iriciq. ərciq. 1. ər. kiçik ər.  

irəc  bax > ırac.  

irəlçi  önüc. öngür. öngüc. öndəc. öndə olan. mütərəqqi. 

sabiq.  

irəli sürmək  ilərtmək. öğmək. önğmək. qabqalamaq. tə‟rifləmək. 

sitayiş edmək.  

irəli  - kişi hammıdan irəli özün düşünür: qardaşdan qarın yaxın.  

irəli  < ir: il+ geru.  

irəliləmək  azmaq. qalxmaq.  

irəliliq  irəlilik. ilərlik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. üstünlük. öncülük. 

birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. 

faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan.  

irəm  ərəm. erəm. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ilgi. ilək. ilgə. ilət. 

iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş. - mənim 

könlümə: mənin xətrimə.  
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irəmli  irimli. ərimli. yetimli. çatımlı. ləyaqətli. layiqli. iste'dadlı.  

irən  ( < ir) 1. çox. böyük. - irən: çoxlu. 'ir' sözü səs dəğişir. (iğən. 

iğəndə. iqəndə. iğin). 1. düşmanı yox edib pozan 1. dağ 

yamacı. 1. yön, qıraq. kenar. qıyı. 1. sərt, katı. 1. araç, 

vasıta 1. ürək, yürək. 1. ərən. ərənlik. azadlıq. başaqlıq. 

başaq kişi. azad kişi. 1. irin. ir. irkən. ərkən. tez. 1. yərin. 

yarın. əyrən. nərsədə olan yarıq yer. dodaq.  

irənmək  irinmək. sulanmaq. xarab olmaq.  

irənönq  bəniz. üz. yüz. tös. sıray. çıray. önq. menğiz. bet. bit.  

irəq  irək. ərik. irkə. özgür. azad.  

irəq  irək. ərsik. ərək. arzu. əriz. əriş. əğilim. əğik. əyik. sürük. 

sürüş. sürüm. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. bulqa. 

bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.  

irəq irək. irkək. ərik. istək. iradə.  

irəqləmək  irəkləmək. irkəmək. irkələmək. ərikəmək. ərikləmək. 

sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. boşamaq. 

boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad edmək. 

irəqliq  irəklik. əriklik. irkəlik. özgürlüq. azadlıq.  

irəs  əris. dərik. dərcə. dərəcə. balas. balaş. basac. basa. 

başac. pillə.  
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irətəlmək irəgəlmək. qabağa gəlmək. ras gəlmək.  

irəyiş  yeriş. irətmək.  

iri  - hər nəyin irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü: qalamata. 

qalabata. qalaqata. qalaqaba. qalamar.  

iri  - iri, iti dişli: azavlı. azavan. asavlı. asavan.  

iri  ( < irmək: bütövlənmək. yetginmək). 1.irimiş. ərmiş. yetgin. 

qocaman. böyük. yekə. 1. gövdəli. cüssəli. 1. sərt. qalın. - 

iri söz. - iri davraq. 1. irik. - iri dənəli yağan sıx qar: təbi. təpi. 

1. iriq. irik. yilun. ilun. ulun. yulun. üləşür. ülgən. ülkən. 

tanqa. balaban. böyük. şişman. gürbüz. göstərişli. 

görkəmli. heybətli. sərt. qatı. 1. iyri. tupur. topur. - topur 

yinu: iri mirvarid. 1. böyük. qorda. - iri yapılı: toqsu. şişman. 

tox. dolu. quvvətli. sağlam. dayanıqlı. 1. apalaq. yapalaq. 

gündə. gombul. tombul. bar. qudaman. qudman. böyük. 

sarman. azman. qocaman. yekə. qop. yenğə. yoğun. 

böyük. əzim. cəsim. yonğa. qaba. gobut. işlənməmiş. 

ədəbsiz. tərbiyəsiz. xam. - bar yiqdə: iri iğdə. 1. irik. 

böyük. yekə. böyük. toppu. şişik. saytal ( < say. sar). 

sarman. qocaman. azman. gözəl. 1. geniş. enni. iyi: köp. 

çox. iri: irik. 1. gəl.  
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- iri burunlu: qoppan burun. 

- açıq, iri addım: dəvə dabanı.  

- çox iri: bək böyük. ərsəl. ərtəl. ( < ər). dev. jean.  

- iri gövdəli: tanqalaq. danğalaq. danqa. göbut. quduz. qotur. 

qaba. gür. qılıqsız. budala. küp.  

- gənc irisi: iri boylu dəliqanlı. 

iri  irik. 1. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. gobud. 

1. hantal. qapdal. qatraq. qaba. kötük. gödük. qocaman. 

1. anaç. anaş. qart. qırt. qalın. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. yaşlı. qoca. geçgin. böyük. aşılı. kavlava. kallava. 

ulu. cüssəli. boyrat. möhtəşəm. yekə. güclü. qolçomaq. 

qəvi. zorlu. gop. böyük. 1. çaplı. çapıl. sağlam. böyük. 

böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. qaba. qalaba. qalba. 

qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. 

enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. dolu. doluq. 

dolqun. 1. qapı dək. gobud. böyük. yekə. 1.abartılı. 

mubaliğəli. - iri, abartılı gəp: mubaliğəli söz. 1. (dənə). 

qatraq. qaba. böyük. yekə. - qaba çaqıl: qaba çanğıl.1. 

qabaq. - qabaq dənə: iri dənə. 1. qala. yekə. böyük. biyik. 

bik. - qalabalıq: iri balıq. - qalaev: yekə ev. - qalasaray: 
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qalatasaray: böyük saray.1. qataq. qadaq. qottuq. böyük.  

- qataq cəviz.  

- iri yapraqlı ot çeşiti: qatırdırnağı.  

- iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli balıq: qasna balıq. qasnaq 

balıq.  

- iri, abartılı söz: könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz.  

- iri qıyım: 1. iriyarı. qalavatlı. iri yapılı, gövdəli. iri biçik. 1. iri 

qıyma, qıyılı.  

- iri dənəli olan: qabarcıqıl. qabarıcqıl. qabarcıqlı. - 

qabarcıqıl yağmır. - qabarcıqıl buğda. 

- iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə: duruşlu, içi boş 

kimsə. qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu 

qanlı, çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), 

içdən yenik (çürük). 

- iri, yekə ağac: qabağac. qabanac. qabanquç. qarağac. 

qaban ağac. 

- iri küdə: arzıman küfdəsi. qadınbudu.  

- yekəbaş malqaranın qatı, irisi: qatna. qatana. qatdana.  

- iri iri tikiş: ilinti tikiş: əğrəti, müvəqqəti tikiş: qatalama. 

qataq. kök. kökləmə. 

- iri, qara, əkşi (türş) üzüm çeşiti: qatıqara. qatqara. 
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- qat qat, iri iri, qabaca tikmək: qadamaq. qadalamaq. 

qadağmaq. qadqamaq. 

- iri yarı, yaşlı qadın: qataq. qadaq. qotaq. qotur. 

- qaba, iri, kəpçə daşlardan yapılan, qaplanan yol: paket 

qaldırımı. 

- arzıman, ən iri, qaba aşıq: kafa. zıpzıp. 

- çox iri: ataş.  

- gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır. gün yağmırı.  

- gənc irisi: çağından ön, biçimdən artıq gəlişmiş cəvan.  

- iri yarı, güclü, şişman, şirət qadın: xəznə anası. yunaq 

(hamam) anası.  

- irisin, kiçikdən ayırmaq ələkləmək. ələmək. qəlbirləmək. 

çalxamaq.  

- iri yarı: irili. yaplı. yapılı. gövdəli. gövrəli. bədənli. tənəli. 

heykəlli. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. dağlı. cüssəli. 

boyrat.  

- iri yarı: yapılı. boyu bosu yerində. dalyan kimi.  

- iri dənəli: dəvə dişi.  

- iri gövdəli: balaban.  

- çox iri yarı: çam yarması.  
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- iri yarı: yapılı. gövdəli. gövrəli. kütdəli. tənəli. qalıblı. çəlimli. 

cəsim. cüssəli.  

- iri qılçıq: qılmıç. balıq gəmiyi.  

- iri yarı: güclü. qolçomaq. atqal. quvvətli. batır. iyid. pəhləvan.  

- iri yarı: paralı. mayalı.  

- irili xırdalı: böyüklü kiçikli. yaşbayaş. hər yaşdan.  

- tombul, topul, iri olan cocuq: yapalaq. apalaq.  

- aşırı iri, şişman qadın: dev anası.  

- iri yarı: çox böyük: dev kimi.  

- iri boylu boslu: boyrat. qabadayı. qatraq. qaba. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. qırıcı.  

- iri yarı: qırba. qıracıq. qıra kimi.  

- boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə: çığac. çığaz. çığaş. 

(< çıxmaq). quvatr.  

- çox iri, qocaman: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 

- iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. 

qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, 

yekə ələk. 

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 
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- iri armıd: qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş.  

- iri buynuzlu malqara. 

- daşqa təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen başlı çivi, mıx: 

qama. qaqa. qaqam. qəmə. 

- ələyəndə, ələkdə qalan iri dənələr: irinti.  

- gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır: gün yağmırı.  

- iri mıncıq: qatırmıncığı.  

- hər nəyin irisi, böyüğü: çalaq. qalaq.  

- iri balıq çeşiti: qalamar.  

- iri bayquş: yapalaq. qapalaq.  

- iri çanqıl, sanqıl. qaqıl.  

- iri, yekə tikə: qaqlan.  

- iri dənəli qarqıdalı: qaqbır.  

- iri çoban iti çeşiti: qapsqır. qasqır. qısqır.  

- iri dənəli olan: irmik. 

- iri qapalı, içi kavalı: iri yapılı, qara qafalı: yapısı iri, kof, 

boş içli: yekə kündəli, içi kövrəli. üzdən tox, içdən pox. gözü 

qara (böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- iri ullağan: köklü. durumlu. ətli qanlı sümüklü. gəmiqlik. qəvi 
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bünyə.  

- iri, qaba tikişlə parçanı tutturma: seyrək, keçici tikiş. çatqı. 

dəğəl. kökəş. kökləmə. ilinti. ilgi. 

- iri, yaşıl alma çeşiti: kökalma. göyalma.  

- yay sonu yetişən iri, sarı, sulu armıd çeşiti: qarpız armıdı. 

qopuz armıdı.  

- iri bağla çeşiti: qara bağla. eşşək bağlası.  

- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- iri dənəli olan hərnə: irmik. irimik. qarma. qatma.  

- iri göbələk çeşiti: qaraç. qarç.  

- iri, palıt boyasıl göz. (qara qəhveyi boya): qaramıq. 

qaramuq.  

- iri, yağlı quyruqlu qoyun çeşiti: qaraman.  

- su qıyılarında bitən, iri yapraqlı, su ilə ələ sürülüncə 

köpürən bir ot: qarqasabın.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 

kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  

- uzun, iri zeytun çeşiti: qarqaburun.  

- irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan. 

iricə  bir ölçüdə iri. iriyə yaxın. bir az.  
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iriciq  1. irçiq. ərciq. kiçik ər. 1. # ir. iq. yiq. yekə.  

iriçiban  qaraçıxın.  

irilənmək  qaballanmaq. qabalaqlanmaq. 

kaballaşmaq.kalanlaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. 

böyümək.  

iriləşmək  1. gövdələnmək. balabanlaşmaq. şişmanlamaq. 1. 

ösüşmək. böyümək. gəlişmək. 1. qapdallaşmaq. 

hantallaşmaq. qabalaşmaq. qocamanlaşmaq. 

yapalaşmaq. yabbalaşmaq.  

iriləşmək  böyümək.  

irili  iriyarı. qalavatlı. yaplı. yapılı. gövdəli. gövrəli. bədənli. 

tənəli. heykəlli. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 

dağlı. cüssəli. boyrat.  

- irili oğulu: böyüklü kiçikli. ufalı təfəli. 

iriliq  irilik. böyüklük. qalınlıq. cəsamət.  

iriliq irilik. 1. tox. qatılıq. dayanıqlıq. yoğunluq. quruluq. qabalıq. 

gobudluğ. ağza yapışan qalın su. suvax. bulğur. bəlğəm. 1. 

arım. addım. iri addımlarla yerimək: arımla addımlamaq. 

arımsız: ağır. çolpa. çolaq. 1.böyüklük. yekəlik. 

qocamanlıq. 1.yoğunluq. böyüklük. əzəmət. cəsamət.  
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irilmək  1.çəkilmək. iril !: çəkil. 1.qayğıdan titrəmək. kəndi kəndini 

yermək. arılmaq.  

- irilidiğinə yumruğunu düğmə var \\ ta ki düğülməyə işin 

düğmə var. 

irim  ərim. 1. yetim. çatım. irmə. visul. 1. istixarə. təfəüül. fal 

açma. - göz ərimi: gözün görə biləcək çatı. 1. büyü. əfsun. 

1. içinden su axan topraq. 1. müjdə. iyi xəbər. 

irimək  yırımək: oxumaq.  

irimiq  irimik. irmik. iri dənəli olan hərnə. qarma. qatma.  

irimiş  ərmiş. iri. yetgin. qocaman. böyük. yekə.  

irimli  irəmli. ərimli. yetimli. çatımlı. ləyaqətli. layiqli. iste'dadlı.  

irimşik  pənir.  

irin  1. çirk. ağı. zəhər. - qıp qızıl göy irin. 1. yüt. şirin. dadlı. 1. 

irən. ir. irkən. ərkən. tez. 1. irinğ. irik. irgin. birikib qalmış, 

iylənmiş nərsə. çirk. - yarada su biriksə, irikləşir. 1. dudaq. 

1. uyuz. qıyı.  

irin  azıq. çirk. axıntı. axım. - irinli, qızamıq, iltihablı yara: 

bıcılqan. - irinli, tutuşan (acışan) çiban: qaraqabarcıq. - azıq 

yara.  

- irinli çiban: qançibanı.  
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- heyvanlarda, insanlarda ayağ altında oluşan irinli yara: 

qaradaban.  

irinləmək  irinğləmək. irikmək. irkinmək. irkilmək. irkmək. çirkləmək. 

irinmək  irənmək. sulanmaq. xarab olmaq.  

irinq  irinğ. çirk. çirim çiqrim ( < çiq. tuq).  

irinq  irinğ. kirkimir. qanqox. təzək. kiflənik. küflənik. qatmaq. 

bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsafət.  

irinq irinğ. irin. irik. irgin. birikib qalmış, iylənmiş nərsə. qıyıq. 

çirk. - yarada su biriksə, irikləşir.  

irinq irinğ. irin: çirk. pas.  

irinqən iringən. üşənən.  

irinqləmək  irinğləmək. irginmək. birkinmək. yığlınmaq.  

irinqləmək  irinğləmək. irinləmək. irikmək. irkinmək. irkilmək. irkmək. 

çirkləmək. 

irintəmək irindəmək. qaramaq. bətbəxd eləmək.  

irinti  1. iri olduğundan mal qaranın bəğnmiyərək yemədikləri 

yem. 1. ələyəndə, ələkdə qalan iri dənələr.  

iriq  ərik. 1. sevinc. rahat. - ərikli irikli kişi: gülər üz kişi. - ərik 

qız. 1. iyrik. qaba. gobud. 1. ərmiş. erkən, tez yetişən.  
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iriq  irik. ərik. 1. ərgin. yetgin. 1. yoğan. yoğun. böyük. 1. 

gövdəli. cəsim. həcimli. cüssəli. 1. güclü. bərk. 1. əcələ. 

1. qalın. gobud. 1. iri. 1. irin. irinğ. irgin. birikib qalmış, 

iylənmiş nərsə. çirk. - yarada su biriksə, irikləşir. - iriq 

otunğ: odun qırıqları. qıymıq. 1. kəl, uyuzun qafası. 1. irik. 

iri. sərt. qatı. 

iriq  irik. idrik. iğrik. iyrik. 1. yügrük. iti. çabalı. - irik nənğ: irik 

nərsə: qaba nərsə. 1. tikənin ucu. 1. ərik. ıslaq. sulu, suyuq 

nərsə. - irik nənğ: ıslak nəsnə. 1. açılmış, oğuq, 

xırdalanmış nərsə. odun tırşası, qırçası. 1. irük. yarıq. 

cırıq. şırıq. - gündə irük yox, bəydə qıyıq yox: gündə yarıq 

yox, bəydə xəta yox. 1. eygilik. açığlıq. fürsət. fürc. - işləri 

bitirib irikliklə gəldik. 1. ərpik. əprik. əsgi olan hər nəsnə. 1. 

qaba. gobud. qatı olan nəsnə.  

iriq  irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük.  

iriq irik. 1. qaba. yoğun. 1. irin. zəhər. çirk.  

iriqıyım  cüssəli. yarmalı. qapı kimi. qapısi. gövdəli. dalyan kimi.  

iriqilti  irikilti. birikilti. irikinti. birikinti. irkinti. birkinti. irkinmə. 

birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 
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bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma.  

iriqinti  irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. irkinti. birkinti. irkinmə. 

birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

iriqləmək irikləmək. irinləmək. çirkləmək. iriklənmək: qabarmaq.  

iriqli irikli. irkin. ərkin. azad. irikli. ərkənə. erkana. ərikkən. 

ərkinçə. eygin. irkin. boş. hör. ayrı. öz başdaq. yekə. 

bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. 

qaraşsız. müstəqil.  

iriqmək  irikmək. birikmək. irkmək. birkmək. irkilmək. birkilmək. 

irkinmək. birkinmək.1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik 

bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 
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bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

iriqmək  irikmək. irkəlmək. irkinmək. 1. birikib durmaq. dan 

iylənmək. 1. ərkəlmək. dayanıb asılanmaq. qudurqanlıq 

edmək. 1. dan ertəndən başlamaq, qılınmaq. erkən 

qalxmaq. 1. tələsmək. əcələ edmək. 1. dolmaq. doymaq. 

1. ərikmək. yorulmaq. bıqmaq. - irikdim bu boş, çağırsız 

yerdə. 1. qatılaşmaq. sərtləşmək. bəkimək. bərkimək. 1. 

irgənmək. usanmaq. bıqmaq.  

iriqmək  irikmək. irkinmək. irkilmək. irkmək. irinləmək. irinğləmək. 

çirkləmək.  

iriqmək irikmək. ırmək. su bir yerdən çoğub çıxmaq.  

iriqraq  irikraq. erkənraq. tezraq. - irikraq gedməyiz, gərək (vacib) 

durur.  

iriqsin iriksin. əl ayağsız.  

iriqtəmək  qəbul edməmək. uzaqlaştırmaq. rədd edmək.  

iris  irisqal. baqt. sağadat. qut.  
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iris  mutluluq. səadet. - ırısgül: mutluluq gülü.  

irismək  dəğişmək. ütgəmək. özgəmək. başqamaq.  

irisqallı  baqtlı. qutlu. varlı.  

iriş  arış. bax > əriş.  

iriş  əriş. 1. bax > ərinc. 1. boy. uzunluq. tar. dal. 1. araba 

oxu. 1. bezin boyda boya gedən, çözgi telləri. qalının 

ərikindən, arxasından, boyuna keçən iplər. 1. əriş. xəbər.  

irişçi  irkişçi. irşinçi. irkimçi. irkinişçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

irişçiliq  irişçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. 

biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 
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irişmə  1.çəkişmə. savaş. yartış. yırtış. yırtaş. yirtəş. irtiş. irtəş. 

əriş. ırtaş.1.ip. əriş.  

irişmək  ərişmək. 1. öğünmək. çalım satmaq. yaxcılığa ırışma. 

pisliyinən barışma. gecə irişir. 1. ulaşmaq. çatmaq. 1. 

arxadan ərmək, yetişmək. 1. nərsiyə əl çatmaq, nayil 

olmaq. 1. nərsənin arxasın tutmaq. itaət edmək. 1. 

çatmaq. tutmaq. - ərişir qonağına asta gedən (qonağ: 

məqsəd. mənzil). - bu taxcaya əlin irişirmi: boyun çatırmı. 1. 

yetginmək. oluşmaq. - üzümlərim irişti. - irişmiş qızları 

əriştirməliyik.  

irişmiş  ərişmiş. hakim. böyük.  

irişqən  irişgən. ərişgən. rişqand. ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. 

alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. 

ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür.  

irişqi irişki. sucuq. bir sucuq (sosis(.  

irişti  gəldi. - bu dəm irişti.  

iriştirmək  əkitmək.  

iriştirmək  əriştirmək. 1. yetişdirmək. çatdırmaq. - tanrı istəklərivə 

iriştirsin. 1. xəbər vermək. - hərnə eşitti, ertəsi iriştirdi.  
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iriyarı  1.qalavatlı. göstərişli. yapılı. yaplı. gövdəli. gövrəli. 

bədənli. tənəli. heykəlli. qaba saba. yontulmamış. 

yonulmamış. dağlı. cüssəli. boyrat. irili. qapı kimi. 

1.qaramaz. qaramas. yobaz. qatraq. qaba. güclü. - bu kişi 

nə qaramas biridir. 

iriyarı  çam yarması. qaban. alavqan. dev.  

iriyarı  dızman. iri. kündəli.  

iriz  iras. uraz. 1. xoşbəlik. mutluluq. 1. ürəkli. cəsr.  

iriz  şərəf. namus. heysiyət. vicdan.  

irizli  namuslu. şərəfli. heysiyətli. vicdanlı.  

irizsiz  namussuz. şərəfsiz. heysiyətsiz.  

irlamaq  aralamaq. yayqamaq.  

irlayan  ırlayu. yırlayan. axaraq uzaqlaşan. ırmaq.  

irlə  yurtluq. yurt tutulan yer.  

irlənmək  ırlanmaq. ır bulmaq. arlanmaq. utanmaq. tərləmək. - bu 

işlərdən ırlamazmı. tərləməzmi.  

irliq  irlik ərik. ərəklik. ərkəklik. qoçalaq. qoçaq. qoçqar. 

qaraman. qəhrəman. salbatlu. şücaətli.  

irmacuq  kiçik çay. yap.  

irman  ərmən. qonaq. - irmansaray: qonaqevi. mehmanxana.  
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irmansaray  qonaqevi. mehmanxana.  

irmaq  1. ağuz. çay. say. ərin. arın. ərnək. su. 1. çavun. çovun. 

çoqun çoğun. çavun. çovun. 1. talab. dalab. dalat. 

dalmalı yer. hovuz. göl.  

irmaq  1. inandırmaq. boyun aldırmaq. 1 çay. bulaq. çeşmə. üzən.  

irmə  əğirmə. ip. təsmə.  

irmə  irim. ərim. yetim. çatım. vüsal.  

irmək  <> ərmək <> ərişmək.  

irmək  1. irkmək. ürkmək. daşlanmaq. - ər irkdi. 1. yirmək. 

yarmaq. dəlmək. - ər dam irdi. 1. yetişmək. çatmaq. 

pişmək. varmaq. (''varmaq'' irməgin yumuşaldılmışıdı: 

çatmaq. varmaq. ). - könülü güvəncə irüyən. 1. sıxılmaq. 

narahat olmaq. 1. ayırmaq. 1.ərmək. olmaq. - ir: ər: irəş. - 

irməz: iməs: olmaz. 1.yirmək. yarmaq. dəlmək. - ər dam 

irdi.  

irmiq  < yarmaq: yırmıq. dənə. avunaq. xırda.  

irmiq  irmik. irimik. iri dənəli olan hərnə. qarma. qatma. yekə.  

irniq  1. asav. yabanı. 1. tarlada ikinci yıl əkmədən bitən ikin.  

irpəlmək  yarılmaq. biçilmək.  

irpəmək  yırpamaq. yarpaq. bıçmək. qırmaq. pozmaq.  
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irq  irk. ərk. 1. qalanın ortasında olan yüksək yer. 1. seçim. 

intixab. 1. güc. qudrət. 1. ixtiyar. - irkim qalmadı. 1. iğdiş 

edilmiş qoç. 1.bəxt. - ırkım açıldı: bəxtim açılfı. 1.dört 

yaşına girmək üzərə bulunan qoyun.1.tos. soy. kök. 

tuxum. sirişt.  

irqa irğa. çay. bulaq. çeşmə.  

irqacıq  1. çəlmə. 1. səbəbsiz çəkişmə. bahana. 1. kurnazlıq. 

hilə.  

irqalmək  irqanmaq. irqəlmək. ırqalmaq. silkənmək. təprəşmək. 

titrəmək. - ağac irqaldı. - canım irqaldı. - irqalmasın səndə 

can. - kirtün ana, irqalmadan inam sanda.  

irqamaq  ırqamaq. 1.silkəmək. təprəmək. titrəmək. 1.irqəmək. 

atlamaq. sıçramaq. 1.qımıldamaq. ırmaq. yırlamaq. 

əsmək. titrəmək. dəbəşmək. ırğıldamaq. silkəlmək.  

irqamaq irğamaq. 1. çevirmək. ırğanmaq: təprənmək. 1. atılmaq. 

səkərək çıxmaq. 

irqancıq  bax > irqacığ.  

irqanmaq  1.bax > irqalmaq. 1.çatdamaq. yarmaq. yırtmaq. çat 

aşdırmaq.  

irqaq  qanca. çəngəl.  
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irqaşığ  1. gürəş sırasında əllərin ya da ayağların sıcaq 

tutulması. 1. güclü. quvvətli. sınırlı.  

irqaşmək  silkişmək. təprəşmək. titrəşmək.  

irqat  ırqat. ( < ir. ir. irəliliyi, qımıldamağı, çabanı, hərəkəti göstərir). 

işçi. batraq. 

irqatlıq  çalçılıq. yalçılıq. işçilik.  

irqatmaq  irqətmək. çapalatmaq. qımıldatmaq. etgiləmək. təhrik 

edmək. dəritmək.  

irqatmək  silkətmək. təprətmək. titrətmək.  

irqay  qurutulmuş qoyun quyruğu. - irqay çapaq: turna balığı.  

irqə  irgə. 1. talehli. şans, şanslı. 1. yırlama. söyləmə. oxuma 

1. ərgin. olqun.  

irqə  irkə. ərik. irək. özgür. azad.  

irqə irgə. təməl. dip. töp.  

irqələmək  irkələmək. irəkləmək. irkəmək. ərikəmək. ərikləmək. 

sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. boşamaq. 

boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad edmək. 

irqəlik  irgəlik. irkəlik. ərköyül. bavlı (v < > ğ ) bağlı. yoldaşlıq. 

dosluq. istəklik. eygilik.  
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irqəlik  irkəlik. 1. irgəlik. ilərlik. irəlilik. ərkürək. üstünlük. 

öncülük. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. 

təfəvvüq. faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan. 1. əriklik. 

irəklik. özgürlüq. azadlıq.  

irqəlmək  irkəlməkirikmək. 1. birikib durmaq. dan iylənmək. 1. 

ərkəlmək. dayanıb asılanmaq. qudurqanlıq edmək.  

irqəmək  irgəmək. 1. (. < > b ) birgəmək. toplanmaq. 1. irqamaq. 

atlamaq. sıçramaq.  

irqəmək  irkəmək. 1. ərkəmək. ərsəmək. irsəmək. ərtəmək. 

ertəmək. böyümək. 1. irəkləmək. irkələmək. ərikəmək. 

ərikləmək. sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. 

boşamaq. boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad 

edmək. 

irqən  irkən. 1. ər kişi. subay. 1. erkən. tez. 1. irkin. olmağı, üz 

verməyi göstərən birək. 1. ərkən. ir. irən. irin. tez.  

irqən  irkən. erkən. ertən. irtən. irtin. 1. ilərləmiş çağ, zaman. 

tez. - dan erkən: səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi gəlməmiş, 

çatmamış. - yola çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. yersiz. 

vaxsız. - bu görəv onun yaşına erkəndir. 1. çox qabaq. - 

erkənlərdə: çox qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. bolluq 
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çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə. - erkən 

yemiş, dəğəri dağa qalxmış. 1. qoyullan çağdan (müqərrərə 

vaxdan) qabax olunan nərsə. zudrəs. - erkən seçim. - 

erkən sınav: imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə.  

irqənc  - əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq.yaramaz. arın, aras olmayan. pəlid. 

irqəncə  irkəncə. erkəncə. ertəncə. irtəncə. çox tez.  

irqəncəq  irgəncək. irgənən. iğrənən. iğrəngəc. iğrəngən.  

irqəncəq  irgəncək. irgənən. iğrəngəc. iğrəngən. iğrənən.  

irqənçi  irkənçi. erkənçi. ertənçi. irtənçi. 1. yarışda, yaşamda, 

nərsədə birinci sırada gələn, olan. 1. dan (səhər) tezdən 

duran.  

irqəndən  irkəndən. erkəndən. irtəndən. ertəndən. 1. tezdən. gec 

olmadan. 1. sabahləyin. 1. yarından.  

irqəndirmək irgəndirmək. dəbəşdirmək. hərəkətə gətirmək.  

irqənə  irgənə irkənə. çadır aracları, gərəkləri.  

irqənən  irgənən. buxsan. büksəyən. ikrahçı.  

irqənən  irgənən. irgəncək. iğrəngəc. iğrəngən. iğrənən. qısqanc.  

irqənin  irkənin. erkənin. dandakin. danquni. səhər çağın. 

bamdadan.  
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irqənmaq irgənmaq. 1. < yığranmaq. yığınmaq. yığışmaq. yığılmaq. 

pərhiz edmək. mən' oluşmaq. çəkinmək. irqınıq. işləmək. 

dəbəşmək. qaçınmaq. qaynamaq. coşmaq. qarışmaq. 

qalxmaq. hərəkətə gəlmək. hirslənmək. 1. < ir. iv 

(hərəkət ) ırqalmaq. qaçmaq. təhrik olmaq. çabalamaq. 

disginmək. çəkilmək. qaxmaq. tərpəşmək. silkənmək. 

titrəmək. dalqalanmaq. çəkinmək. irtənmək. sallanmaq. 

çalxanmaq.  

irqənmə  irgənmə. iğrənmə. 1. irgənti. iğrənti. disginmə. diqsinmə. 

1.iğrənclik. iğrənməlik. istəmsizlik. kərahət. ikrah. 1. 

qısqanma.  

irqənmək  irgənmək. 1. büksəmək. bükmək. qaytarmaq. 

burcutmaq. qaçınmaq. 1. irikmək. usanmaq. bıqmaq. 

tərkəmək. dərgəmək. nifrət edmək. diksinmək.  

irqənmək  irgənmək. iğrənmək. 1. cigəkləşmək. cigələşmək. 

kəsifləşmək. mənfur olmaq. 1. talıqamaq. dalıqamaq. 

dalıqa görmək. çəkinmək. kərahət, ikrah edmək. 1. 

qısqanmaq.  

irqənməklə  irgənməklə. irgənməklə. iğrəncliklə. iğrənməliklə. iğrəklə. 

istəmsizliklə. ikrahla. kərahətən. 
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irqənməli  irgənməli. irgilik. irgəlik. xuysuz.  

irqənqəntirən  irgənğəndirən. iğrəndirən. qısqandırıcı.  

irqənqiliq  irgənğilik. iğrəngilik. qısqanclıq.  

irqənti  irgənti. iğrənti. iğrənmə. irgənmə. disginmə. diqsinmə.  

irqəntirən  irgəndirən. iğrəndirən. kərahət əngiz.  

irqəntirmək  irgəndirmək. iğrəndirmək. qısqandırmaq.  

irqəntirmək  irgəndirmək. yarsıtmaq. arsıtmaq. tiksindirmək. yormaq.  

irqəq  irgək. irğaq ilgək. çəngək. qarmaq.  

irqəq irgək. ilgək. çəngəl. kiçik çəngəl.  

irqəq irkək. irək. ərik. istək. iradə.  

irqəqlənmək  irgəklənmək dalqalanmaq. ərkəklənmək.  

irqəş  ərqiş. (irt < > ərt < > art) ard ardı, arda olan. qatar. sırıl. 

tizgək. tizək. tüzək. düzək.  

irqəşmək  irgəşmək. ərgəşmək. 1.bax > irqişmək. yığışmaq. 

toplaşmaq. 1. ardı sıra gedmək. 1. uyuqmaq. peyrovluq 

edmək. 1. toplanmaq. yığılmaq. yığılıb durmaq. bir yerə 

birikmək.  

irqəşmək irgəşmək. (. < > b ) birgəşmək. toplaşmaq.  

irqətmək  ırqatmaq. çapalatmaq. qımıldatmaq. etgiləmək. təhrik 

edmək. dəritmək.  
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irqətmək  irgətmək. iğrətmək. ıraqlatmaq. ırqatmaq. arqatmaq. 

alsatmaq. alıslatmaq. alısqırmaq. alısdırmaq. uzaqlatmaq. 

üzdürmək. cigələmək. cigəkləmək. kəsiflətmək. mənfur 

edmək.  

irqətmək  irkətmək. ərkətmək. ərsətmək. irsətmək. ərtətmək. 

ertətmək. böyütmək.  

irqətmək irgətmək. (atlatmaq. sıçratmaq. qurtarmaq.  

irqılamaq  səkmək. atlamaq.  

irqıldamaq irğıldamaq. qımıldamaq. əsmək. titrəmək. dəbəşmək. 

silkələnmək. qımıldamaq.  

irqıltatmaq irqıldatmaq. dərbətmək. irənləmək. ğımıltı. təkan. lərziş.  

irqıltı irqıldı. yayqıldı. təkan.  

irqi  irki. qədimki. qədimi. 

irqi  irki. topar. bağlı. kisə.  

irqi irgi. 1. kırım 1. bir atmaca türü.  

irqil irgil. qırıq. üzgün. qırğın.  

irqiləmək  irkiləmək. mürgüləmək. ımızqanmaq. çalaca yuxlamaq.  

irqilik  irgilik. irgəlik. irgənməli. xuysuz.  

irqilmə  irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkinmə. birkinmə. irkinti. 

birkinti. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 
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1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

irqilmək  irkilmək. 1. geri qamaq. geriyə baxmaq. dönmək. 

çəkinmək. 1. irkimək. qovuşmaq. birikmək. - irkilib yatan 

sular. - irkilip qayğumaq dan nə çıxar. 1. toplanmaq. 

çoğalmaq.  

irqilmək  irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. irkmək. birkmək. 

irikmək. birikmək. 1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik bulaq 

olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

irqilmək  irkilmək. irkinmək. irkmək. irikmək. irinləmək. irinğləmək. 

çirkləmək.  
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irqilmək irgilmək. irgiləmək. mürgüləmək. ımızqanmaq.  

irqilmək irkilmək. ilgənmək. qorxmaq. ürkmək.  

irqilti  irkilti. birkilti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. 

irkilmə. birkmə. irkilmə. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

irqimçi  irkimçi. irkinişçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. iləlişçi. iləşimçi. 

iləşikçi. biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. 

birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. 

birkəməçi. birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. 

bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. 

ittihadçı. 

irqimçiliq  irkimçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkinişçilik. irişçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. 
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biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

irqimək  atlamaq. sıçramaq. irgənmək: yığlənmək. yığlənmək: 

çəkinmək. qaçınmaq. yığlanan adam: qaçına irgənən 

adam. irgip ötmək: atlayıp keçmək. irgip minmək: sıçrayıp 

minmək.  

irqimək  irkimək. yığılmaq.  

irqin  irkin. irgin. erkin. 1. ərkin. azad. irikli. ərkənə. erkana. 

ərikkən. ərkinçə. eygin. irkin. boş. hör. ayrı. öz başdaq. 

yekə. bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. 

qaraşsız. müstəqil. 1. irkilən. yığın. - irkən nərsə: 

toplanmış nərsə. - irqin yaqmur. günlərcə sürən yağmur. - 

irgin suv: irqinti su: su yığını. yığılmış su. - göl irgin: 

qarluqların böyüklərindən. uslu, ağla dolu. us kanı. - irgin 

yağmur: arası kəsmədən yağış. - göl irgin: qarluqların 

böyüklərindən. uslu, ağla dolu. us kanı. 1. irkən. ikən. yırkən. 

olmağı, üz verməyi göstərən birək. 1. ərqin. ərgin. subay. 

mücərrəd. başıboş. bekar.  
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irqin irgin. irginti. irin. irinğ. irik. birikib qalmış, iylənmiş nərsə. 

çirk. - yarada su biriksə, irikləşir. 1. könül qırğınlığı. 1. 

pozqun. 1. yorqun. 

irqinişçi  irkinişçi. irkimçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. iləlişçi. iləşimçi. 

iləşikçi. biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. 

birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. 

birkəməçi. birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. 

bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. 

ittihadçı. 

irqinmə  irkinmə. birkinmə. irkmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. 

irkinti. birkinti. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. 

birikilti. 1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. 

barşıntı. bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. 

müttəhid olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. 

ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl 

qarşında ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, 

yığışma. 1. birkə. su birikintisi.  

irqinmək  irkinmək. birkinmək. irkilmək. birkilmək. irkmək. birkmək. 

irikmək. birikmək. 1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik bulaq 

olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 
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bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq.  

irqinmək  irkinmək. irikmək. 1. irginmək. irinqləmək. irinğləmək. 

birkinmək. yığlınmaq. 1. dan ertəndən başlamaq, 

qılınmaq. erkən qalxmaq. 1. tələsmək. əcələ edmək. 1. 

dolmaq. doymaq. 1. ərikmək. yorulmaq. bıqmaq. - irikdim 

bu boş, çağırsız yerdə. 1. ərkinmək. ixtiyar edmək. 

istənmək. meyl edmək. 1. irkmək. - mal irkmək. - kəndisi 

üçün irkmək: toplamaq.  

irqinmək  irkinmək. irkilmək. irkmək. irikmək. irinləmək. irinğləmək. 

çirkləmək.  

irqinti  irginti. irgin. irin. irinğ. irik. birikib qalmış, iylənmiş nərsə. 

çirk. - yarada su biriksə, irikləşir.  

irqinti  irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. 

irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 
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olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 

ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

irqip yığmaq  irkip yığmaq. - bu irkip yığdığın para.  

irqir irgir. ön. ir. irçil. irdəş. irdəniş. irdək. irdə.  

irqirmək irgirmək. yetirmək.  

irqişçi  irkişçi. irişçi. irşinçi. irkimçi. irkinişçi. iləlişçi. iləşimçi. 

iləşikçi. biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. 

birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. 

birkəməçi. birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. 

bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. 

ittihadçı. 

irqişçiliq  irkişçilik. irkimçilik. irşinçilik. irkinişçilik. irişçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. 

biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 

bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 
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irqişmək  irkişmək. irkəşmək. irtişmək. ərtişmək. yertişmək. 

yartışmaq. tirgəşmək. arqaşmaq. 1. toplaşmaq. yığılmaq. 

toplanmaq. çoxalmaq. - gəlgəlimət irküşür: gəlmək üzrə 

yığışır, hazırlanır. - surlar ikişür, sellər axır. - malı gündən 

günə irkişir. 1. hazırlanmaq. - irkişmədən təpilmə.  

irqişmək irğişmək. suçuşmaq. sıçraşmaq. sakraşmaq. səkrəşmək. 

saçraşmaq. atışmaq. qalxışmaq. qalışmaq. qalxışmaq. 

saqrışmaq. səkrişmək. sıçraşmaq. atlaşıb düşmək. 

oynaşmaq.  

irqit  irkit. ürküt. ürkütücü.  

irqitmək irgitmək. bir yana atmaq. qırağa qoymaq.  

irqiz  1. qırğıncı. bozquncu. geçimsiz. 1. örnək. nimunə.  

irqlamaq  yırqılamaq. yırtamaq. fal açmaq. fala baxmaq. 

arğuşlamaq.  

irqli  irkli. güclü.  

irqmə  irkmə. irkinmə. birkinmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkinti. 

birkinti. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

1.birləşmə. toplantı. toplanma. toplaşma. 1. barşıntı. 

bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. ittihad. müttəhid 

olma. 1. qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. 
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ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. 1. bir əngəl qarşında 

ala şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmə, yığışma. 1. 

birkə. su birikintisi.  

irqmək  irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. 

irkinmək. birkinmək.1.birləşmək. toplanmaq. - dərildik 

bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. 1. barşınmaq. bağşınmaq. 

bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. müttəhid olmaq. 1. 

qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. ürkmək. 

ürkümək. ürükmək. örkümək. örükmək. ürpərmək. 

üyşünmək. üşünmək. üşənmək. 1. bir əngəl qarşında ala 

şaşqınlığa düşüb duraqlayıb birikmək, yığışmaq. 1.  

irqmək  irkmək. irkinmək. irkilmək. irikmək. 1. irinləmək. 

irinğləmək. çirkləmək. 1. birikdirmək. toplamaq. yığmaq.  

irqmək  irkmək. irtmək. ərtmək. yertmək. yartmaq. 1. yığmaq. 

toplamaq. - pul irkmək: yığmaq. 1. irmək. ürkmək. 

daşlanmaq. disginmək.  

irqmək  irkmək. yetişdirmək. yığmaq. bəsləmək. kin irkmək: kin 

yetişdirmək. - irkilmək. yığışmaq. - irkmək əti: qalça göt. 

budun üst. yoğun bölümü.  

irqs  zumar.  
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irqürmək  irgürmək. ərgürmək. ulaştırmaq. götürmək.  

irs  ir + əs. irəş. irəsi: yetişən. ötrük.  

irsə  (irmək. ərmək: olmaq). ərsə. olursa. - var irsə yox irsə.  

irsəmək  ərsəmək. ərtəmək. ertəmək. ərkəmək. irkəmək. böyümək.  

irsənmək  ərmək. çatmaq. gəlmək. yetişmək. - irsinqlər: gələnlər.  

irsətmək  ərsətmək. ərkətmək. irkətmək. ərtətmək. ertətmək. 

böyütmək.  

irsi  qalıtsıl.  

irşi  pəri. pəri qızı.  

irşinçi  irişçi. irkişçi. irkimçi. irkinişçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. 

biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. 

birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. 

birkinişçi. birlikçi. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. 

barşıqçı. barşınçı. müttəhidçi. ittihadçı. 

irşinçiliq  irşinçilik. irkişçilik. irkimçilik. irkinişçilik. irişçilik. 

iləlişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. 

birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. 

birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. 

biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. 
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bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq. müttəhidçilik. 

ittihadçılıq. 

irtavun irdavun. maya.  

irtə  ertə. 1. sonrası. ardı sırası. gələn. irəlidə gələn. - ertəsi 

gün: bir gün sonrası. sabahı. - bayram ertəsi: bayram sabahı. 

- bu günün işin ertəyə qoyma: sabaha qoyma. - bu gün 

bitirəmmədim ertəyə qaldı. - cuma ertəsi: şəmbə. - ertəsi il: 

sonrası il. 1. yeyin. tez. 1. ertə. əsgi. keçmiş. - yağılar içrə 

irtəkim: düşmanlar içrə, qədim düşmanım. - irtəkim arvad: 

qaqki qadınım. 1. tez. səhər çağı. - ertə ertə: səhə 

açımadan. 

irtələmək  ertələmək. sonraya buraxmaq. gələn sıraya qoymaq. 

irəlidə gələnə buraxmaq. - yemək irtələrsə bayatır. - ora 

çatınca, ertələdik. - bu gün çıxmalısın, geciksən 

ertələməlisən.  

irtələmək  irdələmək. ardalamaq. incələmək. araştırmaq. tədqiq, 

tətəbbö', mutaliə edmək.  

irtəli  ertəli. iradəli. tavqal. cəsur. şüca'. gözübək. atılqan. 

yılmaz. əzimli. qararlı.  
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irtəliş  ırtalış. 1. arayış. axdarış. tə'qib. - irtəli nə: aranan nərsə. 1. 

təhqiq.  

irtəlmək  irtənmək. 1. aranmaq. araştırılmaq. istənmək. 1. 

ertəlmək. tələsmək. başlamağa qalxmaq, istənmək. - dan 

atmamış, işlərizə irtənin.  

irtəm  irdəm. ərdəm. 1. başrlıq. döğüşçülük. 1. fəzilət. 1. 

mərifət. hünər. 

irtəmək  irdəmək. 1. aramaq. izləmək. istəmək. - ölüncə onu irtədi. 

- siz bu işi irtəlin. - keçmiş qutuğ irtəmə. 1. < ir demək. ir 

edmək. oxumaq. mahnı, nərsə havalandırmaq, 

səsləndirmək. 1. almaq. geri almaq. arxasına düşmək. 

istəmək. - onun qanın irtəlim: onun qanın alarım. - öcüm 

kinim irtəlim: intiqamımı alalım. 1. ırqamaq. tərpətmək. 

oynatmaq. 1. yırtamaq. fal açmaq. fala baxmaq. 

arğuşlamaq. - qam irtədi: şaman iyiliyə qarşı uğurlar dilədi. 

1. özləmək. həsrət çəkmək. - keçmiş ötü irtədi. 1. istəmək. 

almaq. - onun qanın irtəlim: alarım.  

irtəmək irdəmək. ( r: s ). istəmək: nə irdisən: nə isdisən. irdiklərinə 

irməmiş.  
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irtən  irkən. erkən. ertən. irtin. 1. ertə. er. ir. dan. qırtan. çırtan. 

yarıq. yarın. yarar. sübh. sabah. səhər. 1. ilərləmiş çağ, 

zaman. tez. - dan erkən: səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi 

gəlməmiş, çatmamış. - yola çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. 

yersiz. vaxsız. - bu görəv onun yaşına erkəndir. 1. çox 

qabaq. - erkənlərdə: çox qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. 

bolluq çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə. - 

erkən yemiş, dəğəri dağa qalxmış. 1. qoyullan çağdan 

(müqərrərə vaxdan) qabax olunan nərsə. zudrəs. - erkən 

seçim. - erkən sınav: imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, 

həmlə.  

irtəncə  ertəncə. irkəncə. erkəncə. çox tez.  

irtənçi  ertənçi. irkənçi. erkənçi. 1. yarışda, yaşamda, nərsədə 

birinci sırada gələn, olan. 1. dan (səhər) tezdən duran.  

irtəndən  ertəndən. irkəndən. erkəndən. 1. tezdən. gec olmadan. 1. 

sabahləyin.  

irtəş  irtiş. əriş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. 1. irişmə. 

çəkişmə. savaş. döqüş. qavqa. çalış. araştırma. irtəmə. - 

irtəş qopmaq: çalış, qoğuş qalxmaq. 1. bəhs. mübahisə. - 

irtəş qopdu: savaş çıxdı. 1. arama. axdarış. təhqiq. 1. istək. 
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xahiş. - irtəşdə bulunmaq. - irtəşində bulunmaq. - on 

irtəşimdən biri keçdi. 1. icəş. zəhmət. əzab. 1. müzahimət.  

irtəşmək  araştırmaq. incələmək. təhqiq edmək. - olar bu işi 

irtəşdirlər.  

irtətmək  istətmək. aratmaq.  

irtəyin  ertəyin. erkənin. ercə. tezdən.  

irtəymək irdəymək. irəli sürmək. çıxarmaq. - özgələrin aybın irdəyib 

çıxarmaq çox yavız işdir.  

irti  irdi idi.  

irtiaş  qaltıraq. titrəş. titrəmə.  

irtin  irtən. ertən. erkən. irkən. 1. ilərləmiş çağ, zaman. tez. - 

dan erkən: səhər tezdən. 1. çağı, sürəsi gəlməmiş, 

çatmamış. - yola çıxmağa çox erkəndi hələ. 1. yersiz. 

vaxsız. - bu görəv onun yaşına erkəndir. 1. çox qabaq. - 

erkənlərdə: çox qabaqlarda. 1. təbərzə. nobar. bolluq 

çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə. - erkən 

yemiş, dəğəri dağa qalxmış. 1. qoyullan çağdan (müqərrərə 

vaxdan) qabax olunan nərsə. zudrəs. - erkən seçim. - 

erkən sınav: imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə.  

irtiq irtik. irtuk. ertə. erkən. ertəsi. kələsi. kelev. kiyinki. ir.  
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irtiri  ərtiri. ərdiri. ərtiriş. irtiriş. təbliğ.  

irtiriş  ərtiriş. ərtiri. ərdiri. irtiri. təbliğ.  

irtirmək  ərtirmək. ərdirmək. çatdırmaq. nayil olmaq. - sənin 

qoşuğuva ərdirəmədim: sənin vüsalına nayil olmadım.  

irtiş  1. irtəş. əriş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. irişmə. 

çəkişmə. savaş. 1. ərtiş. yetriş. bulduruş. isal. çattırı. 

yetşiri. ulaşı. bulduri. göndəri. götüri. nəql. 

irtişmək  irkişmək. ərtişmək. yertişmək. yartışmaq. yığılmaq. 

toplanmaq.  

irtmək 1. ertmək. ərtmək. irəliləmək. keçmək. - ötlək irtti: çağ 

keçdi. - bu işdən irtənlər: keçənlər. 1. irkmək. ərtmək. 

yertmək. yartmaq. yığmaq. toplamaq.  

irtti  ərtti. ertti. ərtilmiş, keçmiş. ötmüş. - irtti ötlək: keçmiş 

zaman.  

irtuq irtuk. irtik. ertə. ir. erkən. ertəsi. kələsi. kelev. kiyinki.  

irtüq irük. 1. ərtüq. dəğər. qiymət. 1. bax > irik. yarık. gədik. 

irumaq  ırlamaq. yırlamaq < > aytmaq. ötmək. oxumaq.  

is  1. ( s < > ş ) iş his. duman. 1. iz. his. hiz. dumanın, 

tütənin toxunmasından qalan iz, əsər. 1. iyə. ağabaş - 

isni ağırlayan itinə kəmik atar. - buyruq issi: əmir sahib. 1. id. 
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iy. qoxu. hiss. burun. tütsü. 1. is. id. iy. his. 1. qoqu. qoxu. 

iy. ötü. ətir. 1. pas. 1. iyə. yiyə. malik. sahab. huş. ağıl.  

- ocağa qonmuş qalın his: qurum. - ocaq qurumu. - evi 

qurum basmış. - qurum boya.  

is  1. ıs. yiyə. iyə. qopçur. qapçır. malik. sahib. 1. iy. qoxu. 

buruq. - his, tüstü verilmiş nərsə: tüstüləmə. isləti. hisləti. 

hisləmə. isləmə.  

isal  tırtaq. tırıx. zıbırıq. sıvırıq. - isal olmaq: tırtaqlamaq. 

tırıxlamaq. - isala salmaq: tırtaqlamaq. tırıxlatmaq. tırıxlamaq.  

isbatlamaq  tanıqlamaq. - alımızı bütün: alacağızı tanıqlayın. isbatlayın.  

isbiz  issiz: ıssız. nə yazıq. hayıf. əfsus. - sənin sözün 

qanmazlarğa, ıssız qılmaz edik: əsər.  

iscufa  üsgüh. ayağ. suvat. yalaq. suvarıcı. bardaq. qab. tağar. 

tağla. çanaq. tas. küp. kepi. qalpaq. kepi. kop. köp. gop. 

gövdə. papaq. qalpaq.  

isə  (" idi. imiş. isə. ikən") (< imək) yadımçı fe'l kimi işlənirlər. - 

isə də: gərçi.  

- isə də: əğərçi. əyərçi. əyər. əgər. gərçi. hər neçə ki. olsun ki. 

- əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, özgələr üçün.  
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isə  halbuki. - mən onu bəkləyirdim, o isə savuşub gedmiş. 1. 

yerdə. yerinə. - qorxulu yuxu görməkdən isə, oyaq dur. 1. 

ikə. iyə. idi. iyi. sahab. malik.  

isələnmək  yiyələnmək. almaq. edinmək. sahib olmaq. əxz edmək. 

isəm  qımtım. istək. arzu. həvəs.  

isən  1. əsən. yel. rüzqar. 1. doğa. tabiat. 1. əsən. açıq. net.  

isəq isək. 1. issi. sıcaq. isgə. mehriban. 1. məhəbbət. - könül 

isiqli gərək.  

isəsiz  iyəsiz. qorucusuz. dayanaqsız. hamisiz. sapsız balta.  

isət  istək. qavraş issi, hissi.  

isətilmək  istətilmək.  

isətmək  istəmək.  

isəvləşmək  izəvləşmək. birləşmək. toplanmaq. bir araya gəlmək.  

isfənc  süngər: bacalı yüngül. daş. bulut.  

isi  ısı. yiyəsi. iyəsi. maliki.  

isidən  xərdəl. acıqa.  

isiliq  isilik. ısılıq. issilik. ıssılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.çox 

tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq.  

isimək  ısınmaq.  
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isinmək  ısınmaq. 1. qızışmaq. sevmək. xoşlanmaq. xoşu gəlmək. 

- birbirizə isinin: birbirizə sevilin. 1. oynamaq. dəmlənmək. 

qızıqsınmaq.  

isinmək  issinmək. istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. 1. qızmaq. 

qızışmaq. qızınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. 

alışınmaq. tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. 

yadırqısı, qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə 

yerləşmək. 1. girşinilmək. çalışmağa, nərsə qılmağa 

yarqalanmaq, yaraqlanmaq, hazırlanmaq. 1. işənmək. 

inanmaq. inaqlamaq. inaqmaq. güvənmək. e'timad 

edmək.  

isiq  isik. 1. ısık. çuxurluq. ıssız yer. 1. içik. qərihə. təb'. zovq. 

- soluq içik, isik: isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. 

təb'siz. zovqsız. 

isiq  isik. ısıq. 1. sıcaq. 1. saf. açıq. gen. - isiq yer: uzayıb 

gedən bozqır. 1. ıssıg. ıssığ. isı. issi. sıcaqlıq. - ısıqay: ısığ 

ay. - isiqbəy: isiq bay. 

isiq isik. 1. ısıq. həyalı. uyan. uyat. 1. iysik. çuxurlu. çuxurluq. 

əngəbəlik. obruq.  
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isiqliq isiklik. ısıqlıq. 1. səvdalı. 1. sıcaqlıq. 1. aşnalıq. isnəşlik. 

yaxınlıq. ürəkdəşlik.  

isiqliq isiklik. sevda.  

isiqsiz  isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. təb'siz. zovqsız. 

isir  izir. izər. iz. gediş.  

isirəmək  < is. yiyələnmək.  

isirəmək  yiyələnmək.  

isirqinmək isirginmək. ısırqanmaq. qızışmaq. - başı ısırqandı.  

isişmək  ısışmaq. ısınmaq.  

isitici  ısıtıcı. ılıtıcı. qızdırıcı.  

isitmə  ( tltrətici isitmə) bəzik. bəzgək. bezgək.  

isitmə  sitmə. ısıtma. sıtma. qızdırma. təb.  

isitmək  ısıtrnaq. ısıtmaya tutulmaq·.  

isiz  ısız. 1. həyasız. arsız. - ər isiz diləkdi: kişi pisliyə ad çıxardı. 

1. əsiz. əssiz. ısız. ıssız. yazıq. təssüf. hayıf. əfsus. diriğ. 

1. bədbəxd. qutsuz. xərab. fasid. 1. kötü. yaman. şərr. - 

eygiligin gəl, ısızlığın gəlmə: xeyirlə gəl, şərrilə gəlmə. 1. 

şuluq. çuluq.  

isizlənmək  ısızlanmaq. 1. səvimsizləşmək. yaramazlaşmaq. 

duzsuzlanmaq. sırtılmaq. şuluqluq edmək. 1. şuluqluq 
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edmək. səvimsizləşmək. yaramazlaşmaq. 

duzsuzlanmaq. sırtılmaq.  

isizlik  ısızlıq. ıssızlıq. yamanlıq. kötülük. həşərlik. şərurluq.  

islac  ıslac. ıslatıcı. 1. yapışdırılan nərsələri islatmaq üçün 

bulutlu, süngərli qab. 1. araçı. salğıq. salıq. salınmış. 

göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. yöndər. 

barışdıran. 1. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. dəllal. vasitə. ıslatıcı. ıslac.  

islacsız  ıslacsız. doğrudan. dirgək. tirgək. müstəqimən. aracısız. 

doğrudan doğruya. aracısız. dolaysız. bilavasitə. 

islah  düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. iyiləmə. iyiliş. 

iyisəyiş. doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. 

yöngümə. yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş.  

islam  islan. istən. isli. istənilən.  

islamaq  islatmaq. ıslamaq. ıslatmaq.  

islanış  ıslanış. ıslayış. islayış. ıssayış. issayış. islanma. ıslanma. 

1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 1. bir işə 

bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el alışıqlığı 

edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. 

ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  
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islanma  ıslanma. ıslayış. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. 

issayış. 1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 

1. bir işə bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el 

alışıqlığı edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. 

alışdırma. ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. 

antirenman.  

islanmaq  ıslanmaq. 1. hovlanmaq. şehəlmək. ölənmək. 1. yibimək. 

1. < metatez < silanmaq < sulanmaq. ölümək.  

 - çox islanmaq: sucuq olmaq.  

islanmaq  ıslanmaq. astanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. 

rəhimləşmək. uysalmaq. yumşalmaq. yumuşalmaq. 

uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. 

yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. 

mülayimləşmək. lətiflənmək.  

islanmaz  - astarlı üz, islanmaz, su görməyən, çırmanmaz. 

islanşıq  ıssayşıq. alışqın. çalışqın. idmanlı. vərzişli. tə'limli. 

təmrinli.  

islaq  islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. acgözlük. azman 

< acman. aclıq. göz. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. 
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alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. dalvas. 

talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. 

umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. 

arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. 

özənc. özəniş. doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq.  

- çox islaq, ıslaq: sırılsıxlam. sırsıxlam. cimcilaq. 

islat  islaq. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. acgözlük. azman 

< acman. aclıq. göz. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. 

alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. dalvas. 

talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. 

umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. 

arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. 

özənc. özəniş. doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq.  

islatan  sulayan. turan. duran. kəllə şəq. kəllə şəq. islatan. 

sulayan. boğazlıyan. basqan. tutaqan. qayıtsız. təpgin. 

əldən salan. simitən. tutub bıraxmayan. yaxalayıcı. 

dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. 

üstgəşən. subatlı. subatkar. qərarlı. düzənli. dəngəli. 

sürəkli. subatlı. daynaqlı. qərarlı. düddürü. diddiri. 
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dirəngin. dirəngən. simitən. israrlı. dəmirbaş. təpirbaş. 

çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. 

dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. 

gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. 

dirəncən. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. israrlı. qara 

damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. duraqlı. müsirr.  

islatmaq  islamaq. ıslatmaq. ıslamaq. 1. sulamaq. iyicəsinə 

kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək. 1. mutlu bir 

olayı, içgi ilə qutlamaq. 1. altına qaçırmaq. tumana 

basmaq. 1. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

islatmaq 1. çiqtirmək. nəmlətməq. 1. ölütmək. ıslatan: ölütən. 

ölüməri: fədayi.  

islayış  ıslayış. ıslanış. islanış. ıssayış. issayış. islanma. ıslanma. 

1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 1. bir işə 

bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el alışıqlığı 

edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. 

ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  

isləmə  hisləmə. isləti. hisləti. tüstüləmə. his, tüstü verilmiş 

nərsə.  
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isləmə  iyləmə. istişmam. 1. qoxulama. 1. sezmə.  

isləmək  1. anlamaq. düşünmək. fərq edmək. 1. hisləmək. 

hisləndirmək. hisə tutub qarartmaq. his qoxutmaq. 1. 

idləmək. iyləmək. qoxumaq.  

isləmək  hisləmək. iylənmək. qoxumaq.  

isləmək  hisləmək. tutamaq. tutlamaq. düdəmək. düdləmək. 

dumanmaq. dumanlamaq. tüstünmək. tüstüləmək. 

püstünmək. püstüləmək. çiğinmək. çiğləmək. çuğamaq. 

çuğlamaq. buğanmaq. buğlamaq. boğnamaq. tuğnamaq. 

boğaqmaq. tuğaqmaq.  

isləmsəyiş  bax > istəmsəmə.  

isləncə  istəncə. issəncə. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. 

çəksincə. çəksəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. 

umranca. umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. 

yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. 

tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. 

düşsəncə. çalsınca.  

islənmək  hislənmək. hisdən qarartmaq. hislə qoxunmaq.  

islənti  istənmə. istəniş. issəyiş. issəniş. çəksinmə. çəksinti. 

çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. bəğənmə. bəğəniş. 
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bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. umranma. umrantı. 

umranış. umsanış. umsayış. yumranma. yumrantı. 

yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. yaxşınma. 

yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. 

xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 

oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalsınma. çalsıntı. çalsınış. çalsayış. çalsanış. gözü 

qalma. qibtə.  

isləqən isləgən. suvsan. istəyən. həvəslənən. amator.  

isləş  istəş. diləş. yadaq. anma. alqış. dua'. vird. zikr.  

isləti  hisləti. hisləmə. isləmə. tüstüləmə. his, tüstü verilmiş 

nərsə.  

islətmək  anlatmaq. düşündürmək. fərq etdirmək.  

isləyiş  istəyiş. yağsunuş. iltimas. yalvarış. yaxarış. 
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isli  iysili. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. 

çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. 

baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli.  

- isli hisli: - isli hisli: tuta düdə. tutala düdala. duman tutan. 

duman düdən. dumanlı tutanlı. tüstü püstü. tüstlü püstülü. 

dumanlı tutanlı. dümənli düdənli. çiğ biğ. çuğ buğ. çiğli biğli. 

çuğlu buğlu. boğnaq tuğnaq. boğaq tuğaq. 

isli  qapas. qoxulu. dımıq. qabsal olma.  

islim  istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

islimli  istimli. issimli. issiqli. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. tablı. 

tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

islimlik  istimlik. issimlik. issiqlik. ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. 

ıssığlıq. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik. 

zorluluq.  

isliq  islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. qoxla. qoxula. 

qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. 

çəşni. çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota. 

baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. 
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- içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək: qaplıca. qapcıq. 

həvəs. içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət.  

isliq islik. 1. iradə. 1. astar. inis. içlik. yağιrlık. 1. şənlik. bolluq. 

varavanlıq. avadanlıq. abadanlıq.  

islub  yol. qırım. kəsim. biçik. tərz. şəkil.  

isləmək  istəmək. qalamaq. halamaq. allah qalasa: allah qoysa 

istəsə.  

ismaq  gücli (# ısmaz: gücsüz).  

ismarış  < savrış. savruş. savuruş. savarış. (> savmaq: 

göndərmək). (> sefareş (fars)). savrılmış nərsə. tapşırıq.  

ismarış  sifariş. buyruq. buyur.  

ismarlama  buyruş.  

ismarlamaq  (m: p) isparlamaq. (< ıs: iyə. sahib). imarışlamaq. 

tapşırmaq. buraqmaq. vermək. yükləmək. əmanət 

edmək.  

ismarlamaq  ismartamaq. ismartmaq. tapşırmaq. tapışqamaq. 

oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. 

önərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. ilgərimək. məsləhət, 

tovsiyə edmək, vermək.  
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ismarsızlıq  şil. fələc.  

ismartamaq  ismarlamaq. ismartmaq. tapşırmaq. tapışqamaq. 

oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. 

önərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. ilgərimək. məsləhət, 

tovsiyə edmək, vermək.  

ismartmaq  ismartamaq. ismarlamaq. tapşırmaq. tapışqamaq. 

oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. 

önərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. ilgərimək. məsləhət, 

tovsiyə edmək, vermək.  

ismaz  şol.  

isnəşlik  aşnalıq. yaxınlıq. isiklik. ürəkdəşlik.  

isnış  həmdil.  

iso(latin)  izo(yunan). önünə gələn sözlərə əşitlik, əşdəğərlik anlamı 

qatar.  

ispanaq  - ispanaqlı çörək çeşiti: qatıqlı əkmək.  

ispar  həvalə.  

isqamaq  ısqatmaq. islatmaq.  

isqara  izqara < hisqara. 1. doğru od üstə qoyulan torda, hisli 

tüstülü odda pişirilən yemək. 1. tor. kabab toru.  

isqara  izqara. tüsdülü, hislili, işli od üsdə pişirilən kabab.  
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isqatmaq  ıslatmaq. isqamaq.  

isqə  isgə. 1. isək. issi. sıcaq. mehriban. 1. məhəbbət.  

isqəmək  ditmək. dartmaq. yolmaq.  

isqənə  isgənə. dülgərlik, ağac stə işləmə ayqıtı.  

isqənə  isgənə. içgənə. qələm. ağzı iti, enli, yastı kəsgir arac. 

çəlik qələm. kəsgi. qıtan. qıran. qələm. ağzı iti, enli, yastı 

kəsgir arac.  

isqenmək  isqelmək. qoponmaq. yolunmaq. ditinməki.  

isqərmə  isgərmə. ısqarma. ısqarı. yatqırma. yatırma. yasırma. 

yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə. alşatı. alışdırı. 

alışdırım. alışdırma. yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın 

gidərmə. - hər işin isgərmə yolları var.  

isqilə  iskilə. işgilə bəndər.  

isqilə iskilə. ağız. yanşaq. yanaşacaq yer.  

isqilet iskilet. quruq.  

isqiltin isgiltin. izgiltin. tələsik, titiz olan. əcələ.  

isqirqan iskirqan. bayat. bozulğan. qatqan. əski.  

isquci  casut. güdücü.  

israf  savaq.  
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israqıqün  israğı gün. astrağı gün ( < ast: isrə: alt. gec. son.). uzağu 

gün. dünən yox ötəki gün.  

israr edmək  saplamaq. taxılmaq.  

israrlamaq  qızıqmaq.  

israrlamaq  sıxışdırmaq. gücləmək. darıtmaq. zorlamaq. boğazına 

sarılmaq.  

israrlı  qamamaqan. daynaqlı. iradəli. istəkli.  

isrə  başağı. başqa. qeyr. sonra. - isrə söz: başqa söz. - isrə 

yerdə, bunu daha demə. - isrə kişiz varmı.  

isrincə  izincə: onun isrincə qədəm vurub.  

issayış  ıssayış. ıslayış. islayış. islanış. ıslanış. islanma. ıslanma. 

1. yumşalıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mərhəmət. 1. bir işə 

bacarı, güc toplama üçün edilən iş. qızışdırı. el alışıqlığı 

edinmək. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. 

ıslayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  

issəlik  ölülər dünyası.  

issəncə  istəncə. isləncə. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. 

çəksincə. çəksəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. 

umranca. umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. 

yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. 
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tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. 

düşsəncə. çalsınca.  

issəniş  bax > issəyiş.  

issəpər  mə'muriyət.  

issəyiş  issəniş. istənmə. istəniş. islənti. çəksinmə. çəksinti. 

çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. umranma. umrantı. 

umranış. umsanış. umsayış. yumranma. yumrantı. 

yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. yaxşınma. 

yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. 

xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 

oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. gözsünüş. 

gözü qalma. qibtə.  
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issi  1. iyəsi. sabı. - mən qəbiz issivən: mən qəbiz sahibiyəm. 1. 

isli. sahibli. iyəli. - ağıl issi kişilər: ağıllı kişilər. 1. sıcaq. 

isək. isgə. mehriban. 1. issuq. sıcaq. ısı. yanqal. od. 

odlıq. itti. sıcaq. isti. - issi dam: hamam. yanar. ılıca. qapalı 

yer. qaplıca. ılısu. ılıcaq. salqam. - issi don: qış paltarı. 

geyəcəği. issi paltar. - issi qanlı: sevimli. cana yaxın. - issi 

söz: dadlı. yuşaq. sevimli söz. - issi üz: yumşaq üz. gülər üz.  

- issi avruv: odlu xəsdəlik.  

- issi bolmaq: sıcaqdan rahatsız olmaq.  

- issi qapmaq: kötülükə uğramaq. zərər görmək.  

- issi qapdırmaq: kötülük edmək. zərər vermək.  

issi  yaxi. yandıran. - issi issi: isti isti: sıcağı sıcağına.  

issiləmək  sıcaqdan rahatsız olmaq.  

issiliq  issilik. ıssılıq. 1. isilik. ısılıq. ısırqın. tərdən, qızdırmadan 

doğan sərpmə, qabarcıq. cuş. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.çox 

tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq. 

1. islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. tab. 

tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə. 1. göynək. göynüq. 

sıcaqlıq. hərarət. atışlıq. istilik. qızqınlıq. sıcaqlıq. 
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yanğınlıq. alovluq. odluq. coşqunluq. hərarət. istilik. 

sıcaqlıq. ısılıq.  

issiliq  istilik. - könül issiliyi: könül istiliyi. göyül. könül. könül 

istəyi. könləş. könəş. kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. 

ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. arzu. əriz. əriş. istək. 

əsmə. əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

issiliq issilik. sıcaqlıq.  

- issilik vermək: qızdırmaq. qızışdırmaq. - qırmızı bibər, 

toyuqları qızdırar: yumurtlamağa gücləndirər. 

issilmək  istimmək. islimmək. qızmaq. hislənmək. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq.  

issim  issiq. islim. istim. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

issimli  issiqli. islimli. istimli. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. tablı. 

tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

issimlik  bax > issiqlik.  
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issinic  bax > issinmə. istinmə.  

issiniş  bax > issinmə. istinmə.  

issinmə  issinic. issiniş. istinc. istiniş. istinmə. ısınc. ısınış. 

ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. içgin. içginmə. içginic. 

içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. 

inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. 

inaqma. inağış. inağım. inağıt. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 
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issinmək  ısınmaq. qızışmaq.  

issinmək  istinmək. isinmək. ıssınmaq. ısınmaq. 1. qızmaq. 

qızışmaq. qızınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. 

alışınmaq. tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. 

yadırqısı, qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə 

yerləşmək. 1. girşinilmək. çalışmağa, nərsə qılmağa 

yarqalanmaq, yaraqlanmaq, hazırlanmaq. 1. işənmək. 

inanmaq. inaqlamaq. inaqmaq. güvənmək. e'timad 

edmək.  

issiq  issim. islim. istim. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

issiqanlı  qanısıcaq.  

issiqanlı  sıcaqqanlı. qavımsaq. sevimli. cana yaxın. (# qovımsaq).  

issiqli  issikli. istikli. islimli. istimli. ıssıqlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıtlı. 

güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

issiqliq  issiqlik. islimlik. istimlik. issimlik. ıslımlıq. ıstımlıq. 

ıssımlıq. ıssığlıq. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik. 

zorluluq.  
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issitmə  - issitmə tə'sisatçısı: ısıtacaqçı. sıtacaqçı. kaloriferçi. 

radyatorçu. şufajçı. 

- issitmə tə'sisatı: ısıtacaq. sıtacaq. kalorifer. şufaj. radyator. 

issitmək  oynatmaq. dəmlətmək. qızıqsıtmaq.  

issiz  ıssız. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. aşnasız. 

dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. 

dəngə. tanqı (> tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. 

yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. hamisiz.  

- ıssız, issiz qalma: issizləşmə. ıssızlaşma. kəssizləşmə. 

kimsəsizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. dəngəşmə. tanqışma. 

tanqalaşma > tənhalaşma. yalğızlaşma. yalınlaşma. 

yalnızlaşma.  

- ıssız, issiz qalmaq: ıssızlaşmaq: issizləşmək. kəssizləşmək. 

kimsəsizləşmək. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  

issiz  ıssız. isbiz. nə yazıq. hayıf. əfsus. - sənin sözün 

qanmazlarğa, ıssız qılmaz edik: əsər.  

issiz  ıssız. isbiz. nə yazıq. nə yazıq. hayıf. əfsus. - sənin sözün 

qanmazlarğa, ıssız qılmaz edik: əsər. 1. boş. məhrum. 1. 

iyəsiz. açıq. yiyəsiz. sahabsız.  
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issiz  ıssız. kəssiz. doğasız. kimsəsiz. yad. qərib.  

issizləşmə  ıssızlaşma. ıssız, issiz qalma. kəssizləşmə. 

kimsəsizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. dəngəşmə. 

tanqışma. tanqalaşma > tənhalaşma. yalğızlaşma. 

yalınlaşma. yalnızlaşma.  

issizləşmək  ıssızlaşmaq. ıssız, issiz qalmaq. kəssizləşmək. 

kimsəsizləşmək. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  

issizlik  yiyəsizlik. sahabsızlıq.  

issizliq  issizlik. ıssızlıq. boşluq. təklik. tənğlik. dənglik. tanqlıq. 

tanqalıq > tənhalıq. kəssizlik. kimsəsizlik. yalnızlıq. 

yalğızlıq. yalınlıq.  

issot  istiyod. qarabibər. 

istaqan  bardaq.  

istar  sterreainqiliş. ester > ste (o)rre. ster (alman). estella (latin). aster 

(qırek). istarə > sitarə.  

istatistik  santaq.  

istavat  yayla evlərində heyvanların gecə barındığı yer.  

istəçi  istəli. izləçi. borcçu. boşçu. tələbkar. 
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istəhləndirmək  istəkləndirmək. iştahlanmaq. dadalınmaq. dadlanmaq. 

dadanmaq. həvəslənmək.  

istəhli  bax > istəkli. bəyəği. bəyənilən.  

istəl  1. istənilən, axdarılan, təqaza olunan nərsə. 1. mütəqazi. 

istəkli.  

istələmək  (i < > ü ) üstələmək. üstün gəlmək.  

istəli  istəçi. izləçi. borcçu. boşçu. tələbkar. 

istəli  istəkli. armanlı. armanalı. müştaq. təmənnalı. tələbli.  

istəliq  istəlik. könülluk. ürəklik. diləlik. yanğış. yaxlış. yanlıq. 

sürlüş. sürük. əğlik. bəlik. oxluq. rəğbət.  

istəliq istəlik. bələk. yadiqar. sıylıq.  

istəlmək  istenmək. bir nərsəni aranmaq, axdarmaq. təqaza 

edmək.  

istəm  istək. həq. həqq.  

istəm  istək. istənc. istəş. 1.rəğbət. yönəliş. 1.iradə. 

1.səmimiyyət. riyasızlıq. dosluq. ixlas. xilus. 1. bağlılıq. 

bağıtlıq. inanc. iman. e'tiqad. 1. qəsd. ahəng. 1. istəyiş. 

eşq. 1. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. 

amac. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. 

adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. niyyət. 1. 
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sanı. sayqı. sevgi. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. ərək. ərəş. 

ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. - mənim könlümə: 

mənin xətrimə.  

istəm  istəmə.1. arzu, dilək, həvəs, içtəpi, imrən, imrəncə, 

imrənmə, istək, iştah, kösnü, meyil, məqbul. murad, 

özləm. qiptə, rəğbət, şəhvət, şovq. ərk. diləmə ərki. 

iradə. yarlıq. iradə. buyruq. 1.arzu. aruz. arama. diləmə. 

dilək. tələb. - ərz o tələb: vermə alma.  

istəmə  1. istək. istəş. istəyiş. bulqa. bulqama. dilək. diləş. 

diləyiş. diləmə. yörülgə. tutum. qəsd. iradə. 1. diləmə. 

iştiyaq. arzımanlıq. - çox özləmə, istəmə: könül keçmə.  

- düşünmək istəmə: qansama!. - iyilikləri yatsama 

(unutma), olmamışı qansama.  

istəmə  istəm. arzu. aruz. arama. diləmə. dilək. tələb. - ərz o 

tələb: vermə alma.  

istəmədən  istəməy. aldırmadan. umursamadan. tikinə.  

istəmək  < iz. izləmək. isləmək. istəmək. galamaq. gərinmək. 

çəkilmək. özləmək. qalğamaq. isləmək. qalamaq. 

halamaq. küysəmək. arzu edmək. özləmək. həsrət 

çəkmək. allah qalasa: allah qoysa istəsə. nə qalaysız: nə 
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meyliz var. xuday kalasa: allah qoysa. allah istəsə. 

alçalmaq. balqurmaq. qıyılmaq. tanrıya tapınıb alçalıb 

qıyılın istəyin. kəlişmək. xahiş edmək. sevkəmək. 

tapşırmaq. tapışdamaq. ısmarlamaq. daluqmaq. 

dalubmaq. damaqmaq. arzılamaq. diləmək. imrənmək. 

özləmək. susamaq. yaxarmaq. yalvarmaq. sitəmək. 

anmaq. abırmaq. xatırlamaq. bəlləmək. 1. aramaq. - kimi 

istəyirsiz. - nə istəyə getdin ora. 1. qəsd edmək. - nərəyə 

istəyirsiz. - oraya istəməyin. 1. öksimək. arzulamaq. 

diləmək. 1. çağırmaq. də'vət edmək. 1. möhtac olmaq. 

lazimli olmaq. - hər məhəllə bir kitab evi istir. 1. baş 

vurmaq: üz tutmaq. 1. əsmək. arzulamaq. - ürəyin nə əsir. 

- əsməsə varmaz, əsməsə azmaz. 1. tuqmaq. 1. yubamaq. 

çəkmək. cəzb edmək. 1.ağsamaq. alıqsamaq. aşuqmaq. 

bir nərsəyə yönəlmək. nərsəni sevmək. özləmək. 

irtəmək. izləmək. aramaq. arzulamaq. irtəmək. almaq. 

nəyisə, bir qulluq istəmək quldurmaq. qulluq istəmək. 

üstükmək. üstünə düşmək. arzulamaq. qayğurmaq. 

maraqlanmaq. - barsın nəru qayğurur: gedsin hara istəyir. 

tilətmək. diləmək. sormaq. soramaq. arazamaq. - nədən 
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bu işi üstəmirsin. - onun qanın irtəlim: alarım. 1. isətmək. 

isləmək. izləmək. küysünmək. könüllü olmaq. tamışmaq. 

arzu edmək. tavlalamaq. davlamaq. taplamaq. tələb 

edmək. itinmək. qızınmaq. həvəslənmək. arzulanmaq. 

yükünmək. çökünmək. diləmək. rica edmək. 1. qalamaq. 

kalamaq. xalamaq. tapqamaq. qulamaq. bəqənmək. 

seçmək. ixtiyar edmək. istəkli bulmaq. içdən, ürəkdən 

istəmək: körüksəmək. tələb edmək. arzulamaq. xahiş edmək. 

1. qımtımlamaq. arzu edmək. ima edmək. 1. qulunmaq. 

rica edmək. 1. tablamaq. taplamaq. tapmaq. razı olmaq. 

boyun əğmək. ibadət edmək.  

istəmək  1.çağırmaq. aramaq. axdarmaq. - sizi qapıda istillər. - 

məni istiyən yoxudu?. 1. dilvasamaq. arzulamaq. diləmək. 

armalamaq. armamaq. aramaq. yoxlamaq. araştırmaq. 

arsalamaq. arzulamaq. aramaq. köysəmək. 

həvəslənmək. arzulamaq. ummaq. diləmək. qolaxmaq. 

ərginmək. yaxşmaq. yalvarmaq. rica' edmək. pusumaq. 

atılmaq. meyl edmək. buyurmaq. diləmək. iradə edmək. 

1. könlü olmaq: könlü qanmaq. qanıqmaq. razı olmaq. 

sevmək. könüllənmək. əğimlənmək. könlü çəkmək. 
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arzılamaq. 1.sormaq. soramaq. 1. gərəkmək. icab 

edmək. lazim gəlmək. - bu yükə güclü biri istir. - gün 

batmadan çatmağa, indi yola düşmək istir. - istirsə məndə 

gəlim. - bu yetər, artığı istəməz. - bu iş çox yağ istir. 1. 

iztəmək. izləmək. ardsamaq. tələb edmək. 1. güdmək. - 

qan istəmək: qisas güdmək.  

- yamanca istəmək, diləmək, həvəslənmək: ummaq. 

yerikləmək.  

- başını istəmək: ölümün istəmək. - içi istəmək: içi çəkmək.  

- çox özləmək, istəmək, arzulamaq: gözdə tutmaq.  

- güclə, zorla istəmək: başının ətini yemək.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- istər istəməz: zərurətən.  

- çox istəmək, arzulamaq. içi gedmək.  

- çox istəmək: yanqımaq. yanığmaq.  

- kimiləri istir, kimiləri istəmir.  

- qan istəmək: qan aramaq: qisas istəmək.  

- sevmək inanmaqdır, inanmaq istəməkdir.  

istəməmə  sevməmə. büzünmə. burunma. bükünmə. qıvrılma. 

qırqınma. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. 
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uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. 

məmnun olmama.şadlanmama. xoşlamama. 

xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. 

kefalmama. işme'zaz.  

istəməmək  - almaq istəməmək gizirmək > girizmək. almazlanmaq. 

almadan qaçınmaq, çəkinmək. rədd eləmək.  

istəməmək 1. aldırış edməmək. umursamamaq. 1. aldırmamaq. 

umursamamaq. 1. kərəməmək. kələməmək. qalmamaq.  

istəmətən  istəmədən. 1.istəmsiz. 1.ixtiyarsız.  

- heç istəmədən: istəksizcə. könülsüz könülsüz. göyülsüz 

göyülsüz.  

istəməy  aldırmadan. umursamadan. zidd. tikinə. hızlı oynanan 

bir qaraçay malqar xalq oyunı.  

istəməyən  - almaq istəməyən: gizirən > girizən. almazlanan. almadan 

qaçınan, çəkinən. rədd edən.  

- evlənmək istəməyən kimsə: qarabaş. evlənməmiş.  

istəməz  istərsiz. istərməz. 1.gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. 

icabsız. vacibsiz. lazımsız. 1.gərək yox: hacət yox. - istər 

istəməz: könüllü könülsüz.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  
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- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  

- istər istəməz: istər istərməz: 1.gərəkir gərəkirməz. gərək 

gərəkməz. yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar 

tutmaz. 1. itirgin. məcburən. gücünlə. zorunla. əlində 

olmayaraq.1. yarı könüllü. - başqa bir nə tapmadıqda, istər 

istərməz quru çörəyi yedi.  

istəməz  lazım degil. ehtiyac dəgil.  

istəməzlənmək  istəmirsinəzmək. istəmir kimi edmək.  

istəməzlik  rəğmən. qaqıq.  

istəmirsinəzmək  istəməzlənmək. istəmir kimi edmək.  

istəmiyərək  könülsüzcə. göyülsüzcə.  

istəmiyərək  zoraki. ürəksiz.  

istəmli  iradi. ixtiyari. 

istəmli  istəkli. istəncli. istəşli. 1.istəncim. rəğbətli. rağib. 

yönəmli. 1. istəncim. iradəli. ixtiyarlı. 1.səmimiyyətli. 

riyasız dos. xiluslu. 1. bağdalı. bağıtlı. inanclı. inaq. 

imanlı. e'tiqadlı. mö'təqid. 1. qəsdli. 1.həqli. - istəkli 

olmaq: həq sayılmaq, olmaq. 1.iradi. ixtiyari. 

istəmsəmə  istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. keçici 

istək, dilək. qaplıca. qapcıq. həvəs. həva vo həvəs. 
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nəfsani əğilim, meyil. - ard arda gələn istəmsəyişlərdən 

oluşan bir yaşam qurmuş.  

istəmsəyiş  bax > istəmsəmə. 

istəmsiz  istəşsiz. istəksiz. istəncsiz. 1.istəyişsiz. istəksiz. istəşsiz. 

eşqsiz. həvəssiz.1.rəğbətsiz. yönəksiz. 1.iradəsiz. 

1.səmimiyyətsiz. riyalı. ixlassız. xilussuz. 1. bağdaqsız. 

bağıtsız. inancsız. imansız. e'tiqadsız. 1. qəsdsiz. 1. 

istəmədən. 1. qeyri iradi. 1. rasgələ. hərgələ. nəngələ. 

tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. 

boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < 

ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. diləksiz. 

hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. 

ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. 

düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. 

çert pert. çırt pırt. 

istəmsizlik  iğrənclik. irgənmə. iğrənməlik. kərahət. ikrah.  

istəmsizliklə  iğrəncliklə. irgənməklə. iğrənməliklə. iğrəklə. ikrahla. 

kərahətən. 

istəmşimiş  bax > istəmsəmə.  
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istənc  istəm. istək. istəş. 1.istəyiş. istəm. istəş. istək. 

eşq.1.rəğbət. yönəliş. 1.iradə. 1.səmimiyyət. riyasızlıq. 

dosluq. ixlas. xilus. 1. bağlılıq. bağıtlıq. inanc. iman. 

e'tiqad. 1. qəsd. ahəng.  

istəncə  isləncə. issəncə. bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. 

çəksincə. çəksəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. 

umranca. umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. 

yaxsanca. xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. 

tutsunca. tutsanca. gözsüncə. gözsəncə. düşsüncə. 

düşsəncə. çalsınca.  

istəncim  istəmli. istəşli. istəkli. istəncli. ixtiyarlı. iradəli.  

istəncli  istəkli. istəşli. istəmli. 1.istəncim. rəğbətli. rağib. 

yönəmli. 1. istəncim. iradəli. ixtiyarlı. 1.səmimiyyətli. 

riyasız dos. xiluslu. 1. bağdalı. bağıtlı. inanclı. inaq. 

imanlı. e'tiqadlı. mö'təqid. 1. qəsdli.  

istəncsiz  istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. 1.rəğbətsiz. yönəksiz. 

1.iradəsiz. 1.səmimiyyətsiz. riyalı. ixlassız. xilussuz. 1. 

bağdaqsız. bağıtsız. inancsız. imansız. e'tiqadsız. 1. 

qəsdsiz.  
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istənilən  1. axdarılan. aranan. 1. deyilən. aydan.  

- onun aydanı olmadı.  

- istənilən olmaq: üstündən düşmək.  

istənilmək  izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

ardsanılmaq. ardanılmaq. aranılmaq. axdarınılmaq. tələb 

edinilmək.  

istənilməz  - istənilməz durumda olmaq: başına əkşimək.  

istənilmiş 1. diləv. sevilmiş. 1.tapılmış, saytaş, sevilmiş, qutsal, 

gözəl.  

istəninən  bəğənilən. tutulan.  

istəniş  bax > istənmə.  

istəniş  istəliş. istətiş. bazxast.  

istənişmək  dilənişmək. qaqışmaq. iddiada bulunmaq, olunmaq. 

də'vi edmək.  

istənmə  istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. çəksinmə. çəksinti. 

çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. umranma. umrantı. 

umranış. umsanış. umsayış. yumranma. yumrantı. 
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yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. yaxşınma. 

yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. 

xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. 

oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. gözsünüş. 

gözü qalma. qibtə.  

istənmək  1. istəsinmək. axınmaq. axıntamaq. axışınmaq. 

axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. əğilənmək. 

əğilinmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. 

əlaqələnmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. 

ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. 

yönəlinmək maraqlanmaq. daraqlanmaq. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. 

1. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. 

umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. 

düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. tutsunmaq. 
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çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq.1. 

bəğənmək. düşmək. çalınmaq. 1. əğrinmək. əğinmək. 

əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. 

girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. axınmaq. 

axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. çəkişinmək. meyl 

edmək. meyillənmək. mayillənmək. meyillik, təmayül 

göstərmək. 1.çağrınmaq. aranmaq. axdarınmaq. - siz 

çörək başında istənirsiz. - sizi istənən çoxudu. 1. 

gərəkinmək. icab edinmək. lazim gəlinmək. - bu yükə 

güclü biri istənir. - gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək 

istənir. - istənirsə məndə gəlləm. - bu yetər, artığı istənməz. 

- bu işdə çox yağ istənir. 1. iztənmək. izlənmək. ardsınmaq. 

tələb edinmək. - qaxışmaq, gəlişmək, böyük çalış istənir. 1. 

həvəslənmək. qıcıqlanmaq. - gec olduğuna baxmayaraq, 

ora gedmək istənirəm: ora gedməyə həvəslənirəm, 

qıcıqlanıram. - içgi içildikcə istənir. 1. savında, iddiasında, 

tələbində bulunmaq, olmaq. - ev verildisə topraq istənir. - 

öldürülən qardaşın qanın istənir. 1.bəğənmək. əğsənmək. 

əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. yumranmaq. 

yumsanmaq. umranmaq. umsanmaq. imrənmək. 
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imlənmək. imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü 

qalmaq. tutsunmaq. çalsınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. 

oxşanmaq. 1.həq saymaq.1. gözü olmaq. - öznünkün alta 

qoyub, qonşununkun istənir.  

- döşüvə düşməsin neyləsin.  

- nədən sən buna düşürsün.  

- basıb istənmək: dirənmək.  

istənmək 1. çağrılmaq. də'vət olunmaq. arzulanmaq. tələb 

olunmaq. 1.irkinmək. ərkinmək. ixtiyar edmək. meyl 

edmək. yatmaq. bir böğrə, yana əğrilmək, bökülmək. 

mayil olmaq.  

istənməmə  sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. 

saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. 

ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. çəkinmə. 

çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. qaçınma. 

qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. 

gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. 

gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. 

ehtiraz.  
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istənmətiq  istənmədik. bezarlıq.  

istənməyən  - bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, çəkiləməyən, 

çəkilməz, can sıxıcı nərsə: qarın ağrısı.  

istənsəmək  - ürkmək istənsəmək: ürkümsimək. qarantılamaq. 

qaraltılamaq. - bu at çox qaraltılayır, yalnız ürkməz.  

istənsəyiş  istəksəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. 

könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. 

əğilsəyiş. arzınsayış. ərzinsəyiş.  

istəntiri  istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. 

özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. 

qoşqunduru. qoşqunduruş. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. 

sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. 

imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 

umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. 

tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. 

güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. 
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düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. 

şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

istəntiriş  istəndiriş. istəndiri. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. 

özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. 

qoşqunduru. qoşqunduruş. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. 

sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. 

imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 

umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. 

tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. 

güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. 

düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. 

şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

istəntirmək  istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 

arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. 

yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 
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imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. 

çalsındırmaq. çəksindirmək.  

istəq  - duyuları, istəkləri ilə oynayıb üzmək: könlünü qırmaq.  

istəq  istək. 1. əsmə. əsi. - əsiyə baxıb, yelə qapınıb, (əsməyə 

baxıb, yelə qapınıb). 1. istəm. istəş. ərək. ərəş. ərəc. əric. 

əriş. ərəm. erəm. irəm. amac. yönə. yönək. yönət. daşın. 

daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. 

kəstəm. kəstim. niyyət.1. iş. bulqa. bulqama. dilək. umac. 

hacət. - işlərə kim yetişir. - bizdən bir iş gəlirmi, yapalım. 1. 

tələb. 1. dilək. qayğa. qayə. - qayğamız yaşamaqsa, böylə 

yapmalı. 1. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. 

iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - gənclərin tapatın 

doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə 

qanırmaq gərək.1. gərəklik. gərəklilik. gərək. gərəkmə. 

açat. açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. hacət. ehtiyac. 

lizum. icab. vicub. lazim. zərurət. icab. darlıq. 1. buyurq. 

iradə. carbulcar. tələb. ayas. arzu. əriz. əriş. arzuman. 

arzı. özləm. iştiyaq. amac. iməc. umac ( < ummaq). 
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bəllik. oxluq. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. 

gözələk. hədəf. məqsəd. ərək. endik. nişan. mənzur. 

axın. amac. iməc. qəsd. dilvas. ümid. arman. qaruq. 

murad. məqsud. çək. qanıl. yasa. təmənna. yaysa. 

qolax. yaxarış. yalvarış. ərgi. irca'. 1. əğik. əyik. ərsik. 

ərək. irək. arzu. əriz. əriş. azıq. sürük. sürüş. sürüm. 

tutqu. bulqa. bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. 

meyl. rəğbət. itiş. idiş. itmə. meyl. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. - keçəri istək: həvəs. əsinti. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. 1. dilək. niyyət. 1. bulqa. bulqama. dilək. 

arzu. əriz. əriş. gen. gən. bulqa. bulqama. dilək. göz. 

arzu. əriz. əriş. 1. bulqa. bulqama. dilək. qaraç. amac. 

umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. izələk. gözələk. 

hədəf. qəsd. məqsəd. 1. coşqu. marağ. sevinc. seviş. 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. həzz. 

ləzzət. 1. əslik. istəş. iştah. seviş. özənc. özəniş. araş. 

arzıq. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. 

yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. 

atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < 
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acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. 

talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. könləş. könəş. kövəs. kövsək. 

kövnsək. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs. göyül. könül. 

könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. sovq. 1. 

tarım. çəkim. əğim. meyl. rəğbət. - kəndinə inan, istəyə 

ulan.  

- bir istəklə, sıx çalışma, edginlik, işləmə dövrəsi: dərginiş. 

dərgiş. dəriniş. dərniş. kampanya.  

- tarıma görə varım olsun, varıma görə ürəyim. - tarım var 

vardan eylər.  

- istəyinə ərəməmək, ərişəməmək: kövəsi (həvəsi) içində 

qalmaq, qursağında qalmaq.  

- könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq: kövəsin (həvəsin) 

almaq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

- könül istəyi: könül issiliyi. könül istiliyi. könləş. könəş. 
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kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. 

qapcıq. həvəs. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. sovq.  

- iyi istək: iyistək. iyi dilək > iyidlək. hüsniniyyət. - bir istək, 

dilək, amac, meyilin, qızqınca, qısqancla ardında olma: 

üşüş. üşüşmə. rəğbət. - könlü, istəyi üçün para sərpiyən, 

xərcləyən: hovarda. hovarat.  

- köz əlindən, gözüm daha qalmadı: dərd əlindən bir istək 

belə yoxum.  

- istəyin kəsəmək: geçilmək. keçəmək. ötəmək. vazgeçilmək. 

atılmaq. tərk edilmək. ayrılmaq.  

- istəyinə, diləyinə görə: könlünə görə. istəyi, diləyi kimi.  

- ortaq istək, dilək. duysu, hissi anlaşma: könül birliyi. - 

özləniş, istək duyusu, hissi: könül keçməsi.  

- yaman istəklə, qızqınlıqla baxmaq: əğri baxmaq.  

- əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək: qaplıca. qapcıq. həvəs. 

əsvə. əsəv ( < əsmək). islaq. islat. ıslaq. ıslat.  

- keçəri istəkli: əsintili. bülhəvəs. həvəskar.  

- əsgiyə istək (rəğbət) olsaydı, bit bazarına ışıq yağardı.  

- istəyin kəsəməmək: keçəməmək. keçənməmək. 

duramamaq. ötəməmək. vazkeçəməmək.  

- boş istək: olmayana ərgi.  
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- dolu istək: kəmali mətlub.  

-çəkiz nədir buyurun: istəyiz nədir deyin.  

- istək bağışlayan: ləzzət verən. qanıtan. doyuran.  

- ər kişi diləyinə: bir kişiyə qulluq yapılırkən, deyilən bir iyilik 

sözü.  

- istəyi kimi at çapmaq, oynatmaq: ürəyicə davranmaq. 

- keçici istək, dilək: istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. 

istəmşimiş. istəmsəmə. qaplıca. qapcıq. həvəs. həva vo 

həvəs. nəfsani əğilim, meyil. - ard arda gələn 

istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş. 

- böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, 

çalışmaq: qaşıq sallamaq.  

- doğal, təbii istək: içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, 

islik, istək, dilək. qaplıca. qapcıq. həvəs. içik. sinik. fitrət. sirişt. 

nəhad. təbiət.  

- içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət.  

- inanc istəyi, diləyi üzərə yönəlmə, edinmə: içik. vicdan. 

ixlas.  
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istəq  istək. istəm. istəş. istənc. 1.rəğbət. yönəliş. 1.iradə. 

1.səmimiyyət. riyasızlıq. dosluq. ixlas. xilus. 1. bağlılıq. 

bağıtlıq. inanc. iman. e'tiqad. 1. qəsd. ahəng. 1.niyyət. 

1.tələb. 1. istəyiş. eşq. 1. sanı. sayqı. sevgi. ilgi. ilək. ilgə. 

ilət. iltə. ilə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. 

- mənim könlümə: mənin xətrimə. 1. istək. istəyiş. istəyim. 

istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. 

özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. bulqa. 

bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğiliş. əğilim. 

əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb. 1. 

istəm. həq. həqq. 1. istəmək. - istək qolay, qurmaq çətin, 

qurmaq qolay, yaşata bilsən.  

istəq istək. 1. ərik. ixtiyar. kələlə. meyl. əriksiz: ixtiyarsız. ərikli: 

ixtiyarlı. qılıq. qιymιl. iş. qιmιldι. fe'l. yol. çəm. adət. meyl. 

endik. qın. qızıq. qısıq (sık. dolu). dilək. ödük. nisgil. 

yaxarı. tap. umut. yardım. dua. niyaz. arzu. ötünc. rica. 

istirham. umuc. umunc. yaxarış. yələn. yelən. təpi. 

təpsəş. təpzəş. təpcəş. arzu. bəklənti. hədəf. arzu. 

istəyiş. özləm. yovraq. yaxarma. yalvarma. dua. yasan. 

dilək. dilək. arman. armaq. imrə. həvəs. kəliş. xahiş. 
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umağ. - isdəyi bitmək: uğur tutmaq: uğur almaq: işi edcək 

olmaq. 1. sağınç. sağış. 1. (işlək). 1. < > içtək < > içlək. 

içdə olan. içdən gələn. 1. iradə. ixtiyar. - öz istəyizdədir. - 

istəkli: ixtiyar sahibi. - istəkdən düşmüş qoca. - istəyim 

qalmadı daha. 1. rəğbət. meyil. - istək edmək: arzu edmək. 

1. qibtə. arzu. - kimə qibtə edirsiz. 1. məqsəd. qəsd. 1. 

ehtiyac. - nə istəyiz var. 1. lazim. - istəksiz: lazımsız. 1. 

ixtiyar. iradə. istəyiş. arzu. xahiş. tələb. iştiyaq. özləm. 

yapqa. yapaqa. yapaq. abaqa. abqa. albağ. irək. ərik. 

irkək. iradə. qızıq. qınıq. izdək. hacət. - tam istəklə: min 

can ilə: tam arzu ilə. yaxuş. xahiş. könül. arzu. 1. alacağ. 

umac. ümid. təmə'. dilənc. arzu. yaxış. xahiş. ac. damağ.  

- istəği itmək: soruqmaq. həvəsini itirmək. soğumaq. 

- istək duymaq: amırı dartmaq. həvəslənmək.  

- istəhdən, iştahdan düşmək: açımlanmaq. soğumaq. ürəyi 

vurulmaq. 1. köysək. oğraq. uğraq. xahiş. irtəş. irtiş. əriş. 

ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. əzm. qəsd. meyl. tələb. - 

istək qopdu: tələb başlandı. - köysəkli: istəkli. meyilli. - istək 

qopmaq: istək gəlmək. 1. say. arzu.1.ağmaq. arzu. qəsd. 

armana. armanmeyl. qulamaqlığ. sağın. istəyiş. yaxarış. 
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xahiş. köngü. könül. tilək. dilək. dilər. arman. meyl. riza. - 

sizin ağmağızla, mənimki tutmaz. - ağmaq bir olsa: istəklər 

bir olsa.1. dilü. dili. arzı. 1. isət. qavraş issi, hissi. amır. 

tamış. arzu. əmrə. həvəs. dıqalas. arzu. həvəs. qeyrət. 

mücadilə. 1. qımtım. arzu. həvəs.  

istəqan  istəkan. içtəkan. qonay. qanay. bardaq. livan. içəklik. 

bardaq. abxor.  

istəqan istəkan. < ıçutqan. bardadq.  

- istəkan tüb: bardaq tabağı.  

istəqçi  istəkçi. istəyən. tələbkar.  

istəqçi istəkçi. ödgülmüş. ödükət. yaxarıcı. duaçı.  

istəqən  istəkən. qabac. su qabı. bardaq.  

- istəkən istəkənə vurmaq: ayaq toxuşdurmaq. 

istəqlə  istəklə. istəyərək. istiyərək. ələki. ürəkdən. 

kəndiliğindən. özündən. kəndisi. arzusuyla. könül 

xoşluğu ilə. ürəklə. nəfsən.  

- bir istəklə, bir qurumda daşınıb düşünmək, hazırlanmaq: 

dərginmək. dərgişmək. toplunmaq. topluşmaq. kəmp yapmaq. 

istəqləmək  istəkləmək. iztəkləmək. bəllikləmək. amaclamaq. 

iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. 
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oxluqlamaq. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. 

ərəkləmək. nişanlamaq. hədəfləmək.  

istəqləmək  istəkləmək. yerikləmək. nərsənin arxasınca gedmək.  

istəqləndirmək  istəkləndirmək. 1. iştahlanmaq. dadalınmaq. dadlanmaq. 

dadanmaq. həvəslənmək. 1. özəndirmək. qındırmaq. 

qıncıtmaq. qıcırtmaq. qaşartmaq. qacartmaq. təşviq 

edmək. təhrik edmək. qışqırtmaq.  

istəqlənmək  istəklənmək. istəsinmək. əğilimsinmək. əğilsinmək. 

arzısınmaq. ərzinsimək. sovqsınmaq. könləşinmək. 

könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. 

kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. 

həvəslənmək. könlü istəmək. arzulamaq. arzılanmaq. 

özlənmək. həvəslənmək. iştiyaqlanmaq. təmənni edmək.  

istəqlənmək  istəklənmək.iztələnmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. 

armanalmaq. şovqlanmaq. zovqllanmaq.  

istəqlənmək istəklənmək. razı bolmaq.  

istəqləntirmək  istəkləndirmək. istəndirmək. 1.özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 

arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. 
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yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. 

imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. 

umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. 

bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. 

çalsındırmaq. çəksindirmək. 1. qayrıqlandırmaq. 

qeyrətləndirmək. qayrıq vermək. qeyrət vermək. 

özəndirmək. ürəkləndirmək.  

istəqli  arzıl. arzul. ərsil. həris.  

istəqli  istəkli. 1.alınca. sevimli. gözəl. dilmə. diləm. 1.yanlı. - 

yanlı (istəkli) vardır, yandırar, yanlı vardır, qaldırar. 

1.yatqın. meyilli. - arvad kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə 

yatqın ərkək. qadın ağızlı. qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. 

qarı ağız: qadın ağız. qılıbıq. 1.ilçi. elçi. diləkli. arzılı. 

qoşucu. qaçıcı. dovtələb. - bu qızın iki qaçıcısı var. 1. 

əsikli. istəşli. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. 

köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. tərəfdar. 

həvaxah. 1. istəmli. həqli. - istəkli olmaq: həq sayılmaq, 

olmaq.  

- cinsi yaxınlaşmağa istəkli olan: qassaq qaysaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

istəqli  istəkli. istəli. armanlı. armanalı. müştaq. təmənnalı. 

tələbli. 1. istəkli. qəşəng. qaşanğ. şux. gözəl. xoşa gəlim. 

1.talib. alquçi. alğçi. alıcı. - istəkli bulmaq: qalamaq. 

kalamaq. xalamaq. istəmək. bəqənmək. seçmək. ixtiyar 

edmək.  

istəqli  istəkli. istəncli. istəşli. istəmli. 1.istəncim. rəğbətli. rağib. 

yönəmli. 1. istəncim. iradəli. ixtiyarlı. 1.səmimiyyətli. 

riyasız dos. xiluslu. 1. bağdalı. bağıtlı. inanclı. inaq. 

imanlı. e'tiqadlı. mö'təqid. 1. qəsdli.  

istəqli  istəkli. iştahlı. əsikli. istəşli. 1. sevişli. özənli. öznəşic. 

qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. 

yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. 

qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. 

yanqısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. 

tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. 

oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. 

yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. həvəsli. 

həvəskar. 1. bəğəni. bəğənişli. sevimli. sevməli. içgin. - 

bəğəni yaşam. 1. arzılı. arzulu. arzıman. diləkli. niyyətli. 

özləmli. talib. həvəsli. iştiyaqlı. istiyən. alıcı. talib. mayil. 
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xahişmənd. 1. diləkli. qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. 

iməcli ( < ummaq). bəllikli. oxluqlu. hədəfli. qəsdli. 

mütəqəssid. qərəzli. marağlı. mərğub. rəğbətli. 1. 

könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

göyüllü. həvəsli. arzulu. ərzili. sovqlı. 1. sitayişgər. 

sitayəndə. qulluqçu. bağşı. baxcı. abid. tapan. tapuğçı. 

düşgün. pərəstişkar. 

- çox istəkli, arzulu, həvəsli: könüllü.  

- çox istəkli görünmək: çox sevinmək. çalmadan oynamaq.  

- çox istəkli, sevilən: tansuq. tanısqa. ən iyi.  

- çox canlı, istəkli olan: yaşam dolu.  

- istəkli, talib olmaq: qıv olmaq. 1 

istəqli istəkli. 1. istəl. mütəqazi. 1. yaya. sevimli. meyilli. 1. 

umac. sevgi. 1. açağızlı. ağzı açıq. 1.arzulu. arzuman. 

talib. azarkeş. həvəskar. xahişli. istəyən. arzulayan. 

aruzlayan. arzılı. aruzlı. arayan. diləyən. diləkli. tələbkar. 

ömür. şux. şən. marağlı. şatır. qərib. sevimli. marağa. 

yubağan. çəkici. cazib. umaq. sevimli. 1. mütəqazi. 

diləkli. 1. sevgili. onaq. yanığ. sevdalı. aşıq. 1. ottubi. 

könüllü. həvəsli. qamamaqan. daynaqlı. iradəli. israrlı. 
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razı.  

- çox ömür birisidir. - ömür kişi. - istəkli değiləm. 

- istəkli olmaq: niyyətlənmək. dəmirçiləmək.  

istəqlik  istəklik. istəklilik. əyiqlik. əğiqlik. meyillilik. rəğbət.  

istəqlilik  istəklilik. istəklik. əyiqlik. əğiqlik. meyillilik. rəğbət.  

istəqlim  istəklim. sevüqüm. sevgilim.  

istəqliq  istəklik. irgəlik. ərklik. yoldaşlıq. dosluq. eygilik.  

istəqliq  istəklik. seçimlik. könüllük. göyüllük. ixtiyari.  

istəqliz  istəkliz. istəyəniz. diləkliz. diliyəniz. özləkliz. özləyəniz. 

iradətməndiz. 

istəqsəyiş  istəksəyiş. istənsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. 

könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. 

əğlimsəyiş. əğilsəyiş. arzınsayış. ərzinsəyiş.  

istəqsil  istəksil. aramançıl. imrənçil. dalqaçı. həvəsbaz. 

əğləngic. duyarçı. hobba. uçarı.  

istəqsiz  istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. istəncsiz. 1.rəğbətsiz. 

yönəksiz. 1.iradəsiz. 1.səmimiyyətsiz. riyalı. ixlassız. 

xilussuz. 1. bağdaqsız. bağıtsız. inancsız. imansız. 

e'tiqadsız. 1. qəsdsiz. 1. istəyişsiz. eşqsiz. həvəssiz.1. 

könülsüz. göyülsüz. qırıq. biçik. biçilmiş. ixtiyarsız.soğuq. 
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donyağı. ilgisiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. 

əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. 

buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. edgisiz. batlıq. 

yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. 

gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. 

tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa.  

- istəksiz sevgi olmaz, sevgili olan istəksiz olmaz.  

istəqsiz istəksiz. könülsüz. arzusuz.  

- istəksiz olmaq. könülsüz yapmaq. qücsünmək. zoruna 

gəlmək. 

istəqsizcə  istəksizcə. könülsüz könülsüz. göyülsüz göyülsüz. heç 

istəmədən.  

istəqsizləşmək istəksizləşmək. qamamaq. qapamaq. bıqmaq. istəyini 

itirmək. soğumaq.  

istəqsizlik  istəksizlik. könülsüzlük.  

istər istəməz  icbarlı.  

istər  gərək. - gərək zəngin olsun, gərək yoxsul olsun.  

istər  isdər. 1. bir nərsənin yapılacağına, olunmasına gərəkən 

gərək. gərək. icab. vacib. lazım. (vacib, lazım gələr. icab 

edər). - istər gələrəm. - ora gedmək istər. 1. ya. gərək. 
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gərəkmə. icab. zəruri.  

- isdər dolu isdər boş: ya dolu ya boş: gərək dolu gərək boş.  

- istər istəməz: məcburi. bizzərurə.  

- istər istəməz: istər istərməz: 1.gərəkir gərəkirməz. gərək 

gərəkməz. yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar 

tutmaz. 1. itirgin. məcburən. gücünlə. zorunla. əlində 

olmayaraq.1. yarı könüllü. - başqa bir nə tapmadıqda, istər 

istərməz quru çörəyi yedi. 

- istər istəməz: könüllü könülsüz. - bu un çox su istər.  

- doğruluq ölçü istər.  

- hər gedir gəlir istər. (gedir: xərc. gəlir: qazanc). 

- istər istəməz: gərək gərəkməz. - istər istəməz sənə nə: 

lazımdır lazımdəyir sənə nə.  

- bu iş mənidə istər, sənidə: bu iş üçün mədə lazımam, səndə. 

vacib, gələr. icab edər.  

istərdim istərdim. xahiş edirəm.  

istərəq istərək. dayaqan. tayın. qəsdən. ataylab. bilərək.  

istərli  gərəkli. gərəkir. icablı. vacibli. lazımlı.  

- istərli qoşular: gərəkir taxılar: lazım olan vəsayil. - istərli 

dərcəyə çatdı: icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.  
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istərliq  istərlik. gərəklik. gərəkirlik. icablıq. vaciblik. lazımlıq. - 

bular hamısı istərlikdir: lazimdir.  

- istərlik duyursa: lazımlıq olursa.  

- istərliyinə baxmayaraq: vacibliyinə qarşıt.  

- bunun istərliyin kim bilir: lazımlığın.  

istərməz  istərsiz. istəməz. gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. icabsız. 

vacibsiz. lazımsız.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  

- istər istərməz: istər istəməz: 1.gərəkir gərəkirməz. gərək 

gərəkməz. yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar 

tutmaz. 1. itirgin. məcburən. gücünlə. zorunla. əlində 

olmayaraq.1. yarı könüllü. - başqa bir nə tapmadıqda, istər 

istərməz quru çörəyi yedi. 

istərsə  inşallah.  

istərsiz  istərməz. istəməz. gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. 

icabsız. vacibsiz. lazımsız.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  
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istəsinmək  1. istənmək. axınmaq. axıntamaq. axışınmaq. 

axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. əğilənmək. 

əğilinmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. 

əlaqələnmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. 

ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. 

yönəlinmək maraqlanmaq. daraqlanmaq. mayillənmək. 

meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. 

1. əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

sovqsınmaq. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. 

könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. 

kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. könlü 

istəmək.  

istəş  isləş. istəm. istək. istənc. 1. diləş. yadaq. alqış. anma. 

dua'. vird. zikr. 1. istəm. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. 

erəm. irəm. amac. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. 

daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. 

kəstim. niyyət. 1. istəm. sanı. sayqı. sevgi. ilgi. ilək. ilgə. 

ilət. iltə. ilə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. 

- mənim könlümə: mənin xətrimə. 1. istəmə. istəyiş. bulqa. 

bulqama. dilək. diləş. diləyiş. diləmə. yörülgə. tutum. 
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qəsd. iradə. 1. istəyiş. istəm. istənc. eşq. 1.rəğbət. 

yönəliş. 1.iradə. 1.səmimiyyət. riyasızlıq. dosluq. ixlas. 

xilus. 1. bağlılıq. bağıtlıq. inanc. iman. e'tiqad. 1. qəsd. 

ahəng. 1. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. seviş. özənc. 

özəniş. araş. arzıq. marağ. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. 

umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. 

tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. 

qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. 

qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. 

ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.  

istəş  yeriş. gediş. gəriş. yeyik.  

istəşli  istəkli. istəncli. istəmli. 1. rəğbətli. rağib. yönəmli. 1. 

istəncim. iradəli. ixtiyarlı. 1.səmimiyyətli. riyasız dos. 

xiluslu. 1. bağdalı. bağıtlı. inanclı. inaq. imanlı. e'tiqadlı. 

mö'təqid. 1. qəsdli. 1. əsikli. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. 

qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. 

tərəfdar. həvaxah.  

istəşli  iştahlı. istəkli. əsikli. sevişli. özənli. öznəşic. qaraçıq. 

qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 
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qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. həvəsli. həvəskar.  

istəşsiz  istəyişsiz. istəksiz. istəmsiz. istəncsiz. 1.rəğbətsiz. 

yönəksiz. 1.iradəsiz. 1.səmimiyyətsiz. riyalı. ixlassız. 

xilussuz. 1. bağdaqsız. bağıtsız. inancsız. imansız. 

e'tiqadsız. 1. qəsdsiz. 1. eşqsiz. həvəssiz. 

istətən  istədən. törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. 

baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. 

oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. düşürən. 

çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab 

edən. səbəbçi. müsəbbib.  

istətilmək  isətilmək.  

istətiş  istəniş. istəliş. bazxast.  

istətişmək  qabırdanmaq. talbımaq. tələb edmək. ibram edmək.  
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istətiyiz  - istədiyiz dək: istədiyizcan: qaramanaq. qaramanra. 

qaramanqaraq. bol bol. çox çox. - iştə alın, qaramanaq 

yeyin.  

istətiyizcan  istədiyizcan. istədiyiz dək. qaramanaq. qaramanra. 

qaramanqaraq. bol bol. çox çox. - iştə alın, qaramanaq 

yeyin.  

istətmək  1. bəğəndirmək. çalqıdmaq. düşürmək. 1. aratmaq. tələb 

etdirmək.  

- özün istətmək, sevdirmək. ürəyə girmək könül avlamaq.  

- basıb istətmək: ayaq dirəmək dirətmək.  

istətmək  tapdırmaq. sevindirmək. səvindirmək.  

istətmək 1. aranması üçün arqasından adam göndərmək. 

1.qulturmaq.  

istəyə yazmaq  qulqırmaq.  

istəyən  soran. arayan. tələb edən. istəkçi. tələbkar. 

- hər istəyənin gəldiyi, qonaq olduğu yer: qapısı açıq.  

- istəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü. 

istəyən 1. diləyən. dilənçi. ödən. duaçı. yaxaran. ötəmiş. otamış. 

1. isləgən. suvsan. həvəslənən. amator. 1.istəkli. 
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arzulayan. aruzlayan. arzılı. aruzlı. arayan. diləyən. 

diləkli. tələbkar.1.umda. mütəqazi.  

istəyənin  - istəyənin olsun, yağmaçın, düşmanın yox: yanlın olsun, 

qanlın yox.  

istəyəniz  istəkliz. diləkliz. diliyəniz. özləkliz. özləyəniz. 

iradətməndiz. 

istəyərəq  istəyərək. könül xoşluğu: basqısız. icbarsız. məcbursuz. 

sevərək. içdən. içgin. tindən. sevərək. istəklə. ürəkdən. 

qəsdən.  

istəyi  - birinin istəyi kimi qılmaq: könül (xətir) qılmaq, edinmək. 

istəyim  istək. istəyiş. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. 

özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. 

arzum. arzut. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. 

diləyit. əğiliş. əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. 

yönəlit. yönəlti. tələb.  

istəyimsiz  diləyimsiz. özləyimsiz. iradətməndəm. 

istəyin  - istəyin sürən: könlücə edinmək.  

istəyincə  arzınca. suyunca.  

istəyincə  könülüncə: diləyincə.  
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istəyini itirmək  qamamaq. qapamaq. bıqmaq. istəksizləşmək. 

soğumaq.  

istəyiş  1. istək. arzu. xahiş. tələb. çağrış. də'vət. 1. > sitayiş. 

öqül. öğül. ökül. 1. qulamaqlığ. istək. xahiş.  

istəyiş  isləyiş. 1. yağsunuş. iltimas. yalvarış. yaxarış. 1. istək. 

istəş. istəmə. bulqa. bulqama. dilək. diləş. diləyiş. diləmə. 

yörülgə. tutum. qəsd. iradə. 1. istək. istəyim. istəyit. 

ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. 

özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. bulqa. bulqama. 

dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğiliş. əğilim. əğilit. 

yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb. 1. 

istəm. istənc. istəş. istək. eşq.  

istəyişlik  arayışlıq. araşıclıq.  

istəyişsiz  istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. eşqsiz. həvəssiz.  

istəyit  istək. istəyiş. istəyim. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. 

özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. 

arzum. arzut. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. 

diləyit. əğiliş. əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. 

yönəlit. yönəlti. tələb.  
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isti  1.( is < > sı < metatez > ıs). sıcaq. 1.alınqa. yalınqa. alov. 

yalov. qızaq.  

- isti yer: sıcaq. - sıcaqdan soyuğa çıxmaq.  

isti  qızıqlı. rayic. - issi issi: isti isti: sıcağı sıcağına.  

- aşırı isdi: tamı kimi.  

- çox isti, sıcaq: qaplıca kimi: qormıq (< qor: od) kimi: yuğnaq 

kimi: yunaq kimi: hamam kimi.  

- çox sıcaq, isti: boğucu. - boğucu hava.  

- isti həryana çağır: həryana yayılır, dağılır.  

- isti soyuq: aşılı.  

- isti soyuq edmək: aşılamaq.  

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

- aşı isdi, yeri yasdı (yasdı: rahat.).  

- isti qanlı: qatı kövrək. kövənşə. kövəş.  

- kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  

- qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü.  

- isti qanlı: qatı kövrək. xungərm. 

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  
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- şehdən, istidən yerindən qalxmaq, qurtulmaq. - kir 

qabardı. - mizin qaplaması (üzü) qabardı.  

istifadə  tapınc. tapu. buluş. nimət. yarar. çıxar. ası. fayda.  

istiliq  issilik. issilik. atışlıq. qızqınlıq. sıcaqlıq. yanğınlıq. 

alovluq. odluq. coşqunluq. hərarət. sıcaqlıq. ısılıq. 

hərarət. sıcaqlıq (bölgə, məntəqə). gərmsir.  

- könül istiliyi: könül issiliyi: könül istəyi. göyül. könül. 

könləş. könəş. kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. 

əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

istim  islim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. 

tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə.  

istimləmək  izləmləmək. tə'qib edmək. araştırmaq. bulmaya 

çalışmaq.  

istimli  islimli. issimli. issiqli. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. tablı. 

tovlı. güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  
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istimlik  islimlik. issimlik. issiqlik. ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. 

ıssığlıq. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik. 

zorluluq.  

istimmək  islimmək. issilmək. qızmaq. hislənmək. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq.  

istinc  bax > istinmə. issinmə.  

istiniş  bax > istinmə. issinmə.  

istinmə  istinc. istiniş. issinic. issiniş. issinmə. ısınc. ısınış. 

ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. içgin. içginmə. içginic. 

içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. 

inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. 

inaqma. inağış. inağım. inağıt. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 
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doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

istinmək  isinmək. ıssınmaq. ısınmaq. 1. qızmaq. qızışmaq. 

qızınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. alışınmaq. 

tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. yadırqısı, 

qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. 

girşinilmək. çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, 

yaraqlanmaq, hazırlanmaq. 1. işənmək. inanmaq. 

inaqlamaq. inaqmaq. güvənmək. e'timad edmək.  

istiot  istiyod. issot. qarabibər. 

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

- ağzına istiot qoyub danışır: qızqın, acı, iti sözlü.  

- dilin altına istiod qoyub danışır.  

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

istiq istik. sıcaq. ılıman.  
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istiqli  issikli. istikli. islimli. istimli. ıssıqlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıtlı. 

güclü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.  

istiqrar  dəğişməmə durumu. qovl.  

istiqrarsız  uçqara. bəsituydurmaq. üstüngörü. əğikçe. gəvşək.  

istiqurşaq  isdiqurşaq. ısıtqurşaq. ısıqurşaq. harrə bölgə, məntəqə.  

istir  - kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  

istisna  dışqarıdı. taşqarı. dışqarı.  

istitmək  ısıtmaq. susqatmaq. susatmaq. yanğıtmaq. yandırmaq. 

qızdırmaq. qısqıtmaq. qızqıtmaq. quşqurtmaq. 

qamçılamaq. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. 

hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. 

alışdırmaq.  

istiyən  istəkli. alıcı. talib.  

- könlün istiyən kimi: könlə sayır. olduqca çox. - eşikdə, 

könlə sayır şaçda var.  

- bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal: qaralı. qaratı. kasat 

mal. rivacsız mal.  

istiyərək  istəklə. ələki. bayıla bayıla. canıkönüldən. bilərək. bilə 

bilə. əmdən. tutumlı. biləsiyə. bilə bilə. bilərək. könülcə. 

könül rizas. içdən gələrək. qəsdən.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5364 

istiyot  bax > istiod. 

isturmaq  osdurmaq. qoxutmaq.  

istəsə  qismət olsa. qalasa.  

isun  yisun. yasun. yosun. doğa. təbiət. yaşıllıq.  

isurqan  ısırıb (dişləyib) yeyən. soran.  

isyan  qiyam. qozqav. başqaldırma.  

iş  - işdən qaçınmaq: asnağırmaq. asnağışmaq. çabadan, 

qeyrətdən düşmək. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).  

iş  (<> iç). 

iş  1. ( ş < > s ) is. his. duman. - iş bolmaq: islənmək. 

qırlanmaq. kirlənmək. 1. əmgək. zəhmət. çaba. engbek. 

güymənc. 1. iş güc. sarqıt. tapşırıq. görəv. işləv. 1. kürsi. 

qoltuq. orun. ödəv. rol. sorum. məsuliyyət. görəv. tapaq. 

yumuş. məqam. 1. yağday. onqalğa. qılıq. qιymιl. qιmιldι. 

fe'l. yol. çəm. adət. 1. çalışma. qeyrət. məsai. uğraş. 1. 

meyl. endik. istək. 1. çıxmaz. açmaz. güclük. sorun. 

zorluq. məsələ. hadisə. problem. 1. gərək. faydalı. 1. 

dəng. tinq. tay. əş. tinq. tenq. sinqar. 1. yasaq. önəv. 

görək. 1. məsələ. önəm. 1. vəzifə. yapcaq. 1. əmr. 

maddə. məsləhət. məşquliyət. 1. hacət. - işimi görmədi. - 
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işini bilir. - işini bilməyən tərsə qıçar, yoldan çaşar. 1. düzlə. 

sən'ət. peşə. 1. çalış. zəhmət. əziyət. 1. nəqşə. nəqş. - iş 

işdən keçmək: ox yaydan çıxmaq. 1. əməl. ada. adaq. ( < 

edmək). 1. sənət. - çəki, cizgi işləri: oya. 1. "filan" 

anlmında bir söz. - arı barğan iş edməyiz: oraya filan 

gedməyin. 1. yaluş. alus. töləv. töləf. toluq. iş güc. peşə. 

görəv. şuğl. qılış. ediş. etiş. yapış. kəsb. şuğl. 1. oyla. 

məşquliyyət. 1. iş eş. döğüş. savaş. cəng. 1.'' iş - uş''. 

göstərici ön ək. işarə əki. işbu: uşbu iş + bu: bu. bu biri. 

iştə: iş + tə (də): o. hə) belə bəs. belədi ki. uşol o: o biri. 

uşunca: o qədər. uşunda: orda. uşundaq: beləliklə. - iş 

alada: iş güc. - iş bu: belə bu. 1. görəv. yamnat ( < 

yamamaq). məşquliyyət. qayğı. yumuş. qulluq. 

- iş ola: sanki iş görmüş demədir.  

- iş bilməyən: usal. uysal. qafil. qəfil.  

- iş nədədir: nə xəbər.  

- işə götürmək: tüşəkləmək. çırağlığa tutmaq. istixdam 

edmək. xitmətə almaq.  

- işə salmaq: türçitmək. törçütmək. durçutmaq. dirsətmək. 

başlatmaq. girşitmək. qursatmaq. bərpa edmək.  
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- işə tutmaq: nərsəni işə tutmaq yolqamaq. yolqanmaq. 

yolmaq. dəğərlənmək. istifadə edmək.  

- iş başında: məşqul.  

- iş köynəyi: iş paltarı.  

- iş bilməz: qalac. avara. gic. kal.  

- işə tutan: işlədici. işlədən.  

- iş paltarı: tozluq. önlük. peşgirə.  

- işə qoymaq: qayırmaq. qulluğlamaq. xidmət vermək.  

- işə yaramaq: yer tutmaq. - bilgivi işə salsan, yaşamda yer 

tutarsan.  

- işi böyük götürmək: qapını böyük açmaq: ağır xərcə 

girmək.  

- işi gilifinə, qılıfına qoymaq: qabına, yerinə qoymaq.  

- qılıfsız iş: sayı ölçüsü olmayan.  

- işi olan: işsiz olmayan. işli. qapılıməşqul. şağil.  

- işi sırasına girmək: işi yoluna girmək, düzəlmək.  

- işsiz durmaq: boş durmaq.  

- sıqı iş: tələsik iş.  

- işə baxmaq: iş görmək. işlə məşqul olmaq.  

- iş güc: məşquliyət.  
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- iş bilir: kar aşna. - iş bilməz: bacarıqsız. qafil. - iş çıxarmaq: 

məsələ çıxarmaq.  

- iş əri: bəcərikli. əlindən iş gəlir.  

- işli güclü: dəğdəğəli. məşqul.  

- usta işi: ustadanə.  

- iş gördürmək: işlətmək. çalğaşdırmaq. çalışdırmaq. məşqul 

edmək.  

- işi olmaq: işi, sözü geçrilmək. ii görülmək. istəyi məsədi əldə 

olmaq.  

- iş içində iş var: işlərin içində gizli iş var.  

- iş işdən keçmək: artıq olub keçmək.  

- iş başı: rəi's. başçı. amir. əmələ başı.  

- işək başı: 1. işin qaynağı. sərçeşmə. mənbə'. 1. işləri 

aparan.  

- iş başında: iş üstündə.  

- iqnə işi: qısnaq.  

- bir işə özəl geyim. iş paltarı. kəsbət. kisvət ( < kəsmək).  

- çöpçü, süpürgəçi kisvəti.  

- çərik kisvəti. - iş biliksiz: görgüsüz. dənəmsiz. təcrübsiz. 

alışmamış. toy. əcəmi.  
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- iş güc: töləv. töləf. iş. peşə. şuğl.  

- əl işi: yazma. qələmkarlıq. oyma. - iş becərən: işqouzar. 

işqoyar. - iş işləmə: işdə bulunma. hərəkət.  

- iş kötüyü: başmaqçı, qəssab kimi işlərdə işlənən bir parça 

olan kötük. - işə gəlmə: yaranış. faydalı. nafe'.  

- yalandan iş: bəzək. yaldız. üstün görü iş. üstün gör işləmə. 

göz boyama. solaylama. qolaylama. - onun diplomu bir 

yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız.  

- ək. sözün sonuna gəlib " yol. sayaq. təz. şivə"nı göstərir. 

- gediş: gedmək yolu. - söyləyiş: söyləmək yolu. - söyləşdən 

söyləşə çox ayrıq (fərq) var.  

- iş güc: alus. yaluş. durum. duruş. hal. vəziyyət.  

- iş adamı: bacqar. bacqır. bacarıb bitirən. çəpən. mahir. 

şayistə.  

- işdən eşiyə salmaq: dışlamaq. taşlamaq. artlamaq. arıtmaq. 

ixrac edmək. atmaq. tullamaq. qoğmaq.  

- işqə saldırmaq: işə yerləşdirmək.  

- qara iş: qolgücü ilə yapılan iş.  

- iş sevməz: təmbəl. avara.  
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iş  ediş. etiş. 1. görmə. qarma. qarıma. əməl. 1. əsər. 

1.ediş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. 

ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. çaltaq. qaltaq.qaytaq. 

qancıq. yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. 

kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. 

kavtaq. kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. 

qalaqlı. şələxtə. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

1. dərd. fayda. - işə yaramaz dərdə dəğməz. 1. eyləm. 

edləm. edim. alışveriş. əməl. maamilə. 1. önərmə. önəri. 

qəziyyə. 1. əməl. əncam. 1. qalağ. qəhbə. fahişə. 1. 

yumuş. görəv. görə. görək. çalış. yalış. uğraş. yapı( < 

yapmaq). ediş. edik. edmə. edim. çalışma. qılım. qılma. 

davranıq. fe'l. əməl. tə'sir. güc. qaldırı. örtülü nərsə. 

göymənc. uğur. urğu. qada. yürüş. yeriş. işgüc. onqulğa. 

yağday. görək. görmənc. kəsb. baxım. qulluq. misyon. 

çalışma. 1. görək. görəş. görünüm. görüntü. görünğü. 

görnüş. görünüş. 1. oluş. yapış. eyləm. qılış. duruş. 

taxım. tutum. davranış. fe'l. hərəkət. 1. tutum. qılığ. 

gediş. tərz. rəviş. hərəkət. 1. qılıq. - işi, qılığı yasal, rəsmi 

yola soxmaq: işi yasala, rəsmiyyətə tökmək. işi 
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yasalamaq.1.çıxar. - işinə görə: çıxarına uyqun, görə. - 

birinə iş düşmək: bir görəv, birisinin boynuna düşmək. - bu 

evdə aşçılıqdan (aşpazlıq) sənə iş düşməyəcək. - işləri 

aramızda böldülər, mənə çox ağır iş düşdü. 1. çalışma. 

etginlik. faaliyyət. sə'y. 1. görəv. vəzifə. 1. peşə. məslək. 

sənət. 1. məsələ. - işimizi yapdıramadıq, hələ sürüncəmədə 

qalır. 1. quşqu, qurqu oyandıran durum. - bu işin içində bir 

iş var. 1. olay. hadisə. - bu nə işdir. 1. gəlir. giriş. çıxar. 

ası. kar. fayda. - o işini bilir. - bu mənim işimə gəlməz: 

dərdimə dəğməz. 1. bir dəğər yaradan eyləm. əmək. 

işçilik. ustalıq. əsər. - işi ağır bir yapı. - güzgüsü işdir 

kişinin. 1. hacət. 1. keyfiyyət. 1. soru. konu. məsələ. 

məsləhət. - sizin belə davranmazdan işi anladım. - iş nə 

yerdədir. - işin bildi. - işin bilən, başın çarasın qılar. 1. 

davranış. hərəkət. 1. durum. duruq. durqu. duruş. türük. 

türkü. sanı. qonuş. hal. xisus. 1. nərsə. şey. - bu nəcür iş. 

1. işgüc. görəv. məşquliyyət. 1. tə'sir. 1. kələk. aldav. 

dalaverə. 1. cəng. savaş. 1. işləm. - işimi görmədilər. 1. 

çalışma. məslək. sənət. - işin nədir. - iş yiyəsi. 1. görəv. 

görə. görək. vəzifə. - işsiz. - işli. böyük işli kişi. 1. məsələ. 
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işçilik. qəziyyə. - önümüzdə dörd önəmli iş var. 1. olay. 

vaqiə'. hadisə. - bu gün geçən işlər. - işləri yoxlayın. 1. 

kar. olca. fayda. qazanc. istifadə. mənfəət. - mənə iş 

verməz. - işinə bax, ağacın tik. 1. əmək. işçilik. - iş yaşamı. 

- iş görməmişin yeməyindən tük çıxar. - işində gör, dişində. 

1. şey. - bu nasıl iş. 1. durum. hal. vəziyyət. - işim çox 

ilərləmiş. 1. taxım. tutum. davranış. hərəkət. - bu işlərizi 1. 

məsləhət. - iş biləndən, iş soruş. 1. oyalıq. uğraş. işgüc. 

görəv. məşquliyyət. - buda iş oldu bizə. 1. əsər. - bu 

darılar burda işləməz. 1. tə'sir. - sizdən bir iş çıxmadı. 1. 

savaş. çatış. çataş. çatışma. - böyük bir iş çıxdı. 1. kələk. 

dalaverə. - bura bax, işə düşmədik!. bu işi aşıra bilsəm. 1. 

istək. bulqa. bulqama. dilək. umac. hacət. - işlərə kim 

yetişir. - bizdən bir iş gəlirmi, yapalım. 1. dirim. keyfiyyət. 

1. edim. edmə. ediş. ediniş. yapım. yapış. qılıq. qılış. 

qılınış. davranış. davrantı. davranma. əməl. hərəkət. 1. 

girək. gərək. - hadağı gərəyə qol qoyur: hərhanki iş, 

nəməniyə əl sürtür.  

- sonsuz sonucsuz, yaramaz iş, nərsə: daş saqqız.  

- çözümü zor iş: iki ucu poxlu dəğənək.  
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- incə iş: 1. naxış. 1. özən düzənli, sanğı sanalı, hesab kitablı 

davranış. 

- bu ip, iş çətin qardaqlana. (qardaqlana: tutturula).  

- qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş: qantıl. qantın. 

qantam. qantama.  

- idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, 

təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə: 

qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.  

- bir oyunda, işdə ən geriyə qalan: qanara. qarana. - görax 

kim qaranaya qalacağ.  

- bu işlər bizim adımza qara gətirir.  

- düzənsiz iş, durüm: qaradüzən. qaraqada.  

- əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: qaraqolluqçu. 

qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. çaput. padov.  

- iş qarıştıran, pəllədən, bulandıran: qarıcı. qarqaşana. oyun 

pozan. mızı.  

- iş şalvarı: qaratuman.  

- birinin başladığı işi iz bə iz sürdürmək: izindən yerimək, 

gedmək.  

- işə yaramaz: kəsət. kəsit. kasad. keçməz. geçməz. 

sürümsüz. rəğbət görməz.  
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- işi yozutmaq, çaşdırmaq.  

- əli işə yatmayan: kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. 

qarıq. qalıq. alıq. 

- işgilli, quyruqlu soru, iş: qıplı. qılplı. quplı. qıplı.  

- titiz, tərtələsik iş yapmaq: qıvı tutmaq.  

- yapı, saxtıman işləri: düzəltim. düzətim. yapım. yasım. 

yasam. qurum. inşaat. - gəmi yapım: inşaatı.  

- bir işi görməkdə durmaq, dirənmək: sürdürmək.  

- görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək: ipsiz quyuya enmək. 

- hər işin ipliyə ipliyə, ipik ipik görürdü.  

- keçərsiz nədənlər önə sürüb, istənilən işdən qaçınmaq. 

ipə un sərmək. savsaqlamaq.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

- (işləyənlərə "ürək verməni" göstərən, güc olsun da deyilən 

sözlər). - yarasın. arımasın. yorulmasın. yorulmuyasan. 

yorulmayasız. qolay olsun. iyi gəlsin.  

- işlərin tərsək görmək: itə ot, ata ət vermək.  

- işləriz yaxcı olsun: iyi gəlsin.  

- oyunlu iş: xətərli iş.  
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- iç, ev işləri ilə uğraşan: içlik. evlik.  

- iş düzük: iç düzük: kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. 

quruqlüq. quruşluq. quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. 

toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

- işdən düşmək: içi keçmək.  

- kötü iş: yapma. qandırı. - tapmada gizli, yapmada gizli.  

- başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən kimsə: 

kəsənək.  

- incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır.  

- işin ustası sonuc alır: ilk vuran oxçudur. 

- işlərin üsdü açılmış: üzü gedmiş, astarı çıxmış.  

- uşağa iş buyur, özündə dalınca yürü.  

- acıtmadan, bəklətmədən iş yapan: əli yüngül.  

- açıq işsiz: iş tapammıyan.  

- ağır işə qaldıx.  

- ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş.  

- amalı köp: kurnaz. kurzan. qurbaş. hiyləkar. çevik. çarələr 

bulan. çıxar yolunu bulan.  

- anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, iş: çapraşıq. 

qarışıq. çalalı. çallaq.  
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- atıb tutarda, əlindən iş gəlməyib, susub durar: əsər 

əsərdə küsər: əsər əsərdə, susar, aldırma.  

- ayaq işi: sağa sola gedərək yapılan iş.  

- ayaqaltı, aralıq işləri görən: pədov. çatır (< çattırmaq). 

aralıq. pədov.  

- ayırdaraq, uyqunsuz işlər yaptırmaq: yoldan çıxartmaq.  

- başa gəlməz iş olmaz: kişi hər çeşit olayla qarşılaşabilir.  

- başda çətin olur hər iş, tələsmədən işlə, gör piş.  

- başına iş açmaq: 1. başını oda yaxmaq. güc duruma 

soxmaq. kələk qılmaq, qurmaq. corab hörmək. 1. olmasın 

(yaramaz, naşıyana) kimi davranıb, güc duruma düşmək.  

- başından böyük işlərə girmək: gücü yetmiyəcək işə 

qalxışmaq.  

- başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən kimsə: 

kəsənək.  

- batıq iş, kimsə: nərsə. ıslaq. kölgəli. işgilli. bulaşıq.  

- belə iş düşdük.  

- bir çıxar, çarə qılmağ üçün, işə girişmək: yol yapmaq.  

- bir gedişi, işi, düzəni, çalışmanı dudurmaq, 

dayandırdmaq: pozmaq.  
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- bir iş üçün ayrılmış yer: ev. (- bir iş üçün çabalamaq, 

çalışmaq, çalğışmaq: güdmək. - bir işdən qazanc 

sağlamaq, tə'min edmək. əkmək yemək.  

- bir işi dolandırmaq, yeritmək, idarə edmək. evirib 

çevirmək.  

- bir işi dondurmaq: asqıya almaq. yubaltmaq. sallaq, asılı 

qoymaq.  

- bir işi qılmağa gücləmək, darıtmaq. ənsəsinə, boynuna 

minmək.  

- bir işi sevərək qılmaq: könül vermək.  

- bir işin olacağını sağlamaq, toxumaq, işləmək, 

hazırlamaq: yolunu yapmaq. yol vermək.  

- bir işin olacağını sağlamaq, toxumaq, işləmək, 

hazırlamaq: yolunu yapmaq. yol vermək. nərsənin keçməsinə 

köməklik edmək.  

- bir işin olmasına yol açmaq: qaşığın yapıp, sapın taxıb.  

- bir yerdə ayağaltı, aralıq işlərin görən: qolçıq. padov.  

- bir yerdə, sözdə, işdə dayanamamaq, duramamaq: tikiş 

tudduramamaq.  

- birinin işin, dincliyin pozmaq: dalqasına daş atmaq.  

- bu evdə yol verilməz işlərə baxsan, burdan sizə yol verilir.  
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- bu gün dolqunum.  

- buram buram islir.  

- buram buram islir.  

- canla başla bir işi görmək: baş qoşmaq.  

- çeşitli işlərlə, kimsələrlə ilişgisi olmaq: hər daraxda bezi 

olmaq.  

- çətin, ilişik, işgilli iş: qılçıqlı.  

- çiğ iş.  

- çıxılması çətin iş: qılıq. gilip. gilif. düzən. tor. düzən. - çox 

başlı işlərdən sonuc alınmaz: çatal qazıq yerə keçməz, 

batmaz.  

- çox istirəm tər sinə (nar məmə), işlər gedir tərsinə.  

- çox işi olan: oyalı. uğralı. məşqul. dolqun. dolu. doluq. - çox 

işi olmaq: başından aşmaq.  

- çözümü zor iş: iki ucu poxlu dəğənək. 

- çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq: pıçaq 

yalamaq. qılıc yalamaq. ülgüc yalamaq.  

- dadanma aşa, iş çıxar başa.  

- dəğərsiz, işə dəğməz, yararsız nərsələr: dəmirbaş.  

- dildə qolay, işdə alay: danışmada iti, işdə dildə qolay: 
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deməyi qolay. güc iş.  

- dildən söz gələr, beldən oğul gələr, əldən iş gələr.  

- dört iş: dört əməli ərbəə. 1. vazıyetten çıxmaq çaresi. hiylə. 

qolayını buluş, tapış. - düşüncə, iş, qazanc birliği içində 

olmaq: bir qaba işləmək.  

- emi işim ne bolat: indi işim nədir.  

- ev işləri, sorumları, görəvləri: ev baxımı, güdümü.  

- əl işi. hörərək yapılan işləmə: çitilgi.  

- əli işdə, gözü oynaşda: işləyibdə, başı başqa nərsə ilə 

uğraşıq olmaq.  

- əlin iş tutmasın: yoxsulca, pis duruma düşəsin.  

- əlinin xəmiriylə, ərkək işinə qarışmaq: üstəsindən 

gələməyəcək işə girişmək.  

- gənə bol iş paltarı: tulum. qatlıq. qapıt (> kapot). qaplama. 

örtü. örtük. qapanca. üzlük. üzük. önlük. çəkə. çəkmə. işlik. 

rupuş.  

- görəvlərindən çəkildi.  

- götürü iş: topdan yapılan iş.  

- gün işi, görəvi: gündəlikli.  

- incə iş: 1. naxış. 1. özən düzənli, sanğı sanalı, hesab kitablı 

davranış.  
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- incə işlərə başı ərmir, yoğun işdən başı çıxmır. - 

incəsənət evi).  

- is, his, iy, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- is, his, iy, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- iş adamı: edləmçi. eyləmçi. edimçi. işgüzar.  

- iş andacı: iş dərtəbi, dəfdəri.  

- iş aparan: işlətməci. işlətci. karfərma.  

- iş arasında: çox qısa çağda. bir aralıq.  

- iş arxadaşı: qoldaş.  

- iş aşıryan: işquran.  

- iş bilən: iş bilir: məsləhətçi. muşavir.  

- iş bilir: bilgin. karaqah.  

- iş bilir: iş bilən. bacarıqlı. 

- iş bilirlik: karaqahi. müttəle'lik.  

- iş bilməz: çiğ. tosun. yoğursu. olmamış. xam.  

- iş bir kişidə bitməz: başın başı, başında başı var.  

- iş bitirən, görən, bacaran, qılan, onqaran.  

- iş bitirici: çox qanlı, güclü, qızqın, enerjik, iş bitirici kimsə. 
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canavar. ustal. sivir. zirək. zeyrək.  

- iş evi. - iş görən: öğdəçəpər. işə pişən. usda.  

- iş güc: məşquliyyət. kar o bar.  

- iş gücü: əmək gücü.  

- iş keçirmək: yapmaq.  

- iş qılığı yavaş olan: yapalaq. yabba. hantal. qapdal. ağır 

edişli, hərəkətli. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

- iş olacağına varır: böylə gəlmiş, böylə gedər.  

- iş öğrəşmə dövrəsi: aşıl. yanaq. çıxma.  

- iş paltarı, geyimi: tozluq. önlük.  

- iş tapma dayrəsi: qolçuluq.  

- iş var qılsan yaxır, iş var qılmasan yaxır.  

- iş verənlə, işçi arasında bağlan bağıtlıq, qərardad: qulluq. 

- iş yapamayan: başarıqsız. bəcəriksiz. ələyaqsız.  

- iş yiyəsi olmaq: bir baltaya sap olmaq. - iş yox: çare yoq. 

çıxar yol yoq. imkansız.  

- iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer: əkmək qapısı.  

- işdən ayrılmaq: çəkilmək. iste'fa vermək.  

- işdən çəkdilər.  
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- işdən çıxarmaq: qoğmaq. yol vermək. - işdən düşmək, 

salınmaq: yaraman qalmaq, yatmaq.  

- işdən düşmüş: çapdan düşmüş.  

- işdən gücdən düşmək: solmaq. əsgimək. çürümək. 

gəvşəmək. bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. əzilmək.  

- işdən gücdən düşməsinə yol açmaq: əkməyindən edmək.  

- işdən gücdən düşük: çürük. kövrük. soluq. qaba, iti 

olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. çürük. kövrük. bitgik. bitgək. ərik. əzik. 

engik. alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  

- işdən gücdən düşürmə: düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 

engintmə. alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşürmə.  

- işdən, evdən, toprağından atılmışlar: olunmuşlar, 

qoğulmuşlar.  

- işə başlamaq: əl vurmaq. təşəbbüs, iqdam edmək.  

- işə dəğən, gedən, gələn: işlətgəncək. dərdə dəğən. - işə 

gəlmək: dərdə dəğmək.  

- işə gəlmək: işə dəğmək: dərdə gəlmək.  
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- işə girişmək: yaraqlamaq. çizmələri çəkmək. dabanların 

çəkmək.  

- işə keçirilmək: ayaqlanmaq.  

- işə keçmək: davranmaq.  

- işə qarışmamaq: ətək çəkmək. taxılmamaq. dəxalət 

edməmək.  

- işə tutmaq, çəkmək, vermək: işlətmək.  

- işə yaramaq, dəğmək: baltaya sap olmaq.  

- işə yaramaq: bir nəyə bənzəmək.  

- işə yaramaq: qərəkmək.  

- işə yaramaz kimsə: bezdən bəbək.  

- işə yaramaz nərsə: töküntü.  

- işə yaramaz: yava. hava. həvərə. hevərə. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. 

hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

- işə yarar: ələ alınır.  

- işə yaraşır: karaməd.  

- işə yarır: karamədi.  

- işə, hərəkətə keçmək: təprəşmək. yola çıxmaq. yola 

düşmək.  
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- işgilli iş: çöplü iş.  

- işgilli iş: kölgəli. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. aydın, açıq 

olmayan.  

- işi aparmaq üçün, bilənlərdən sormaq gərək. yol 

sormaqla bulunur.  

- işi düzənində, yolunda olmaq. dolabı dönmək.  

- işi itilətmək: əlini oynatmaq.  

- işi olan: işli. görəli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. görəkli. 

çalışlı. uğraşlı.  

- işi pozuq: düşuk duruşlu. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. 

əxlaqsız.  

- işi taparıq: çarəsin buluruz.  

- işi uyğur: uğurlu işləyən.  

- işi uzatma: haydi haydi. haydın haydın. qısa kəs. - işi 

yaman: pis işli.  

- işi yerinə qoymaq: doğrutmaq. sağlamaq.  

- işim yaman düğünlü: ben gayet müşqül. içindən çıqılmaz 

vaziyetteyim.  

- işin ən doğrusu: doğru doğru dosdoğru.  

- işin püfü: püf. bir işin yapmağına gərəkən bilgi. qılıf. qılığ. 
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qınığ. qın.  

- işin ustası sonuc alır: ilk vuran oxçudur.  

- işindən almaq: dışlamaq. eşiyə salmaq. ixraclamaq. - 

işindən atılmaq: əkməyindən olmaq.  

- işini gücləşdirmək: əngəl çıxarmaq. kölgə edmək. 

kölgələmək.  

- işini yeritmək: bez toxumaq.  

- işləri korlanmaq: altın ıslatmaq. yerin batırmaq.  

- işləri pisəlmək, qarşmaq, tərs gedmək: yaşamı qaymaq.  

- işlərin sanıldığından başqa bir durum alması: ev hesabı, 

çarşıya uymamaq.  

- işlərin üsdü açılmış: üzü gedmiş, astarı çıxmış.  

- işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, yerinə qoymaq: 

gəmisin yeritmək.  

- işsiz gücsüz apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. 

baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli 

ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. 

əringən. yararsız. uğursuz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat.  

- işsiz gücsüz olmaq: dalqa saymaq.  
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- işsiz, bekar olmaq: boş durmaq.  

- kimsənin qazancına iş yapmaq: əkməyinə yağ sürtmək.  

- kötü, başdan savma iş: dəvə tımarı, tumarı.  

- qalmasın işlərlə uğraşmaq, görünmək: hər boyuya girib 

çıxmaq.  

- qaraişçi: əmələ.  

- qaşıq yapdın, qılpın qoy, iş gördün dibin qoy (bitir).  

- qulluğa, görəvə, işə alınmaq: qapılanmaq. istixdam olmaq. 

qulluğa, xidmətə girmək.  

- o öz işin güdür.  

- onun işlərin görüb çaxılıb qaldı.  

- ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, işgilləşdirmək, 

pıtlaşdırmaq: işi böyütmək. dallandırmaq.  

- öndə gedib, qolaylıqla işi başarmaq, qılmaq: duman 

attırmaq.  

- öz işin, işgilin özü çözmək: göbəyin özü kəsmək.  

- pülçüklü iş: gədikli.  

- pürüzlü iş: budaqlı, güclükləri olan iş.  

- saçma sapan iş, söz: abırçubur. abırçubur.  

- sıxıntısız, inciksiz iş, kimsə olmaz: balta dəğməmiş ağac 
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(odun, orman) olamaz.  

- sıra işi: bayağı. olağan. bəsit.  

- sonsuz sonucsuz, yaramaz iş, nərsə: daş saqqız.  

- sonuc verməyən boş iş: dibsiz saxluq, boş ambar: (saxluq: 

ambar)  

- sözlə iş bitməz: bal deməklə, ağız dadlanmaz.  

- sözün verdin, işin yap, qaşıq oydun, sapın yap.  

- tesgeri iş: tərsə iş.  

- umulmadıq sonuclar verəcək qarışıq iş: qarışıq durum. 

çapanoğlu.  

- ustadan iş öğrənmək: əl almaq.  

- uşağa iş buyur, özündə dalınca yürü. - yaramaz işləmək, 

iş görmək: qoz qırmaq.  

- yavaş iş yapan: əli ağır.  

- yazı evi. - yoğur işi: xəmirlə işləmək.  

- yüngül iş.  

- iş adamı: tacir. bizinismən.  

- iş ayağa düşmək: 1. iş, bacarmayanların, sorumsuz yetgisiz 

olanların əlində qalmaq. 1. iş boyuna düşmək. kəndisi 

çözməyə gərəkinmək.  

- iş bilənin, qılıc taxanın: bacarıqlı olanlar qazanır, aparır. 
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- iş bilmək: başarıqlı olmaq.  

- iş bıraqmaq: iş daşlamaq. e'tisab, qırev edmək.  

- iş birindən bitmək: işin qurtulması kimsədən, nərsədən 

bağlı, asılı olması. - bu iş sizdən bitməlidir. - işlərin bitməsi 

məndə dəğil. - ondan bu işin bitməsin güdməyin.  

- iş bitirici: bacarıqlı.  

- iş bitirmək: iş çözmək, sona ulaştırmaq.  

- iş buyurmaq: əmr vermək.  

- iş cığırından (cığrından) çıxmaq: amacından saparaq, 

düzətilməsi güc bir durum almaq. 

- iş çatallaşmaq, çatallanmaq: iş sarpa sarmaq: iş çətinə 

düşmək. bir işdə güclüklə qarşılaşmaq. 

- iş çevirən, aparan: aparcı. iştayır. iştəğir. işbaşçı. karfərma. 

- iş çevirmək: gizli, dolambaclı bir iş yapmaq. - o nə iş 

çevirir, anlamaq gərək.  

- iş çevrəni: iş dünyası.  

- iş çıxmaq: iş üstünə, başqa bir iş qalxmaq. 

- iş dəğil: 1. nərsənin qolay olduğun bəlirtir. bu nədi?, bu ki iş 

deyir, ged özüvə bir iş tap. 1. qınamanı bəlirtir. - bu sənin 

yapdığın iş değil. 
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- iş edinmək: iş güc edinmək: işi uğraqı olaraq seçinmək, 

üstələnmək. - yuxudan göz açandan, çəkib içməyi özünə iş 

edinibdir. - bu yazar diyəcəli sözü yoxdur, yalnız yazmağı 

özünə iş edinibdir. - bu yaramazlığı özüvə iş edinmə. - o hər 

hançı bir işə girişdi, heç bir işi özünə iş güc edinəmədir.  

- iş edmək: 1.işə qoymaq: işə soxmaq: duzağa salmaq. 

girifdar edmək. - oturduğu yerdə, nəmənəsin kəsib, özünə iş 

etti. 1. iş, kələk işləmək. aldatmaq. tor qurmaq. - o iş 

edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla əl ələ sürtmə. 

1. bara qoymaq. 1. işi yarıtmaq, batırmaq. 

- iş əhli: işsın. işçil. işgər. işcər.  

- iş görmək: 1. yararlı, əlverişli iş qılmaq. 1. iş yapmaq, 

qılmaq.  

- iş göstərmək: iş buyurmaq. iş vermək. 

- iş güc: məşquliyyət. oyalıq. oyqal. uğralıq. uğrıq. kar o bar.  

- iş gücü: əmək gücü.  

- iş günü: açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün.  

- iş işdən keçmək: yapılacaq nərsə qalmamaq.  

- iş işə töküşmək: iş dəğişib, başqa biçimə, duruma 

çevirşmək. - iş piçağa töküşdü, aradan ölü çıxdı. - ağız 
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qavqası, yaxalaşmaya töküşdü. - xəsdə iyiləşməkdənsə, 

kötüləşməyə töküşdü. - nədəndi sevgilər, belə soğuqluğa 

töküşür. 

- iş ki: olsun ki. yetər ki. çatar ki. kafidi ki. - iş ki əlimə keçsin. 

- iş ki yolun tapısın. 

- iş keçirmək: yapmaq.  

- iş qarışdırmaq: düzgün, yasalı, qaydalı gedən nərsəni 

pozuşdurmaq.  

- iş qılığı yavaş olan: yapalaq. yabba. hantal. qapdal. ağır 

edişli, hərəkətli. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

- iş qınzıra, tərsinə minmək: bir işin yapmasında dirənişmək. 

iş inadına minmək. - dəli ata minmiş, işlər tərsinə. - bu 

gədeynən hər qolay iş tərsinə minər. 

- iş qırcası: iş qəzası.  

- iş qoğalamaq: bir işi sonuclandırmağa, bitişdirməyə 

çalışmaq.  

- iş olacağına varır: böylə gəlmiş, böylə gedər.  

- iş olacağına varır: olan olacaq, köçən köçəcək. bir soruna, 
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gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olmaq. sən eddigivi 

ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin 

işləyəcək. 

- iş olsun diyə: rasgələ, ağra, ciddi olmayan, gərəksiz iş.  

- iş öğrəşmə dövrəsi: aşıl. yanaq. çıxma.  

- iş paltarı, geyimi: tozluq. önlük.  

- iş sarpa sarmaq: iş çatallaşmaq, çatallanmaq: iş çətinə 

düşmək. bir işdə güclüklə qarşılaşmaq.  

- iş sözləşməsi: qərardadnamə.  

- iş tapma dayrəsi: qolçuluq.  

- iş tutmaq: 1. işləmək. iş yapmaq. 1. iş yoluna gemək, 

doğrulmaq.  

- iş üç nala, bir ata qalmış: bir gözənək (kiçik imkan) əlinə 

düşmüş, böyük işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə. keçəlin 

hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı. 

- iş var qılsan yaxır, iş var qılmasan yaxır.  

- iş var: işə yarar. yararlı.  

- iş verənlə, işçi arasında bağlan bağıtlıq, qərardad: qulluq.  

- iş vermək: 1.iş göstərmək. iş buyurmaq. 1. könlücə 

davranmaq. könüllülüyün göstərmək, pas vermək.  

- iş yapamayan: başarıqsız. bəcəriksiz. ələyaqsız.  
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- iş yiyəsi olmaq: bir baltaya sap olmaq.  

- iş yox:1. çare yoq. çıxar yol yoq. imkansız. 1.işə yaramaz. 

yararsız, alımsız olan. - bu yerlərdə iş yox. 

- iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer: əkmək qapısı.  

- işdən artmaz, dişdən artar: çalışmaq yetməz, savuruş, 

israfdan qaçınmaq gərək. 

- işdən ayrılmaq: çəkilmək. iste'fa vermək. - işdən çəkdilər.  

- işdən çıxarmaq: qoğmaq. yol vermək. - işdən düşmək, 

salınmaq: yaraman qalmaq, yatmaq.  

- işdən dəğil: 1.önəmli dəğil. 1.çətin dəğil. qolay. rahat. 

- işdən düşmüş: çapdan düşmüş.  

- işdən əl çəktirtmək: işindən uzaqlaştırılmaq. 

- işdən gücdən düşmək: solmaq. əsgimək. çürümək. 

gəvşəmək. bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. əzilmək.  

- işdən gücdən düşməsinə yol açmaq: əkməyindən edmək.  

- işdən gücdən düşük: çürük. kövrük. soluq. qaba, iti 

olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. çürük. kövrük. bitgik. bitgək. ərik. əzik. 

engik. alçaq. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  
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- işdən gücdən düşürmə: düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 

engintmə. alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşürmə.  

- işdən qaçan: işqaçqını. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

- işdən olmamaq: çətin olmayan. 

- işdən, evdən, toprağından atılmışlar: olunmuşlar, 

qoğulmuşlar.  

- işə bax!: şaşırılacaq olay qarşısında söylənir. 

- işə balta ilə girişmək: 1. qabaca, qırıcı işə başlamaq. 1. işi 

yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü davranmaq.  

- işə başlamaq: əl vurmaq. təşəbbüs, iqdam edmək.  

- işə dəğən, gedən, gələn: işlətgəncək. dərdə dəğən. - işə 

gəlmək: dərdə dəğmək.  

- işə gəlmək: işə dəğmək: dərdə gəlmək.  

- işə girişmək: yaraqlamaq. çizmələri çəkmək. dabanların 

çəkmək.  

- işə girmək: görməyə, görməvə, başlamaq. 

- işə keçirilmək: ayaqlanmaq.  
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- işə keçmək: davranmaq.  

- işə qarışmaq: dəxalət edmək. bir konuya qatıqlanmaq, 

görəvlənmək. 

- işə qarışmamaq: ətək çəkmək. taxılmamaq. dəxalət 

edməmək.  

- işə qoşmaq: işə qoşurtmaq: işə qaçırtmaq: birinə iş 

yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə qoşurdu. 

- işə tutmaq, çəkmək, vermək: işlətmək.  

- işə vurmaq: bir işi başqa işə çevirmək. - çörək satılmadı, 

çörəkçi işi dadlı pişirməyə vurdu. - sağıçı (oxşadan, ağladan), 

işi güldürməyə vurdu. - yazıçı, işi qazıçılığa vurdu. 

- işə yaramaq, dəğmək: 1.bir nəyə bənzəmək. 1.qərəkmək. 1.  

baltaya sap olmaq.  

- işə yaramaz kimsə: bezdən bəbək.  

- işə yaramaz nərsə: töküntü.  

- işə yaramaz: yava. hava. həvərə. hevərə. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. 

hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.  

- işə yarar: ələ alınır.  
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- işə yaraşır: karaməd.  

- işə yarır: karamədi.  

- işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, 

tutmaq. iş vermək. işlətmək. çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. 

çalışdırmaq. çalışdırtmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa 

çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.  

- işə, hərəkətə keçmək: təprəşmək. yola çıxmaq. yola 

düşmək.  

- işgilli iş: çöplü iş.  

- işgilli iş: kölgəli. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. aydın, açıq 

olmayan.  

- işi -ə vurmaq: gerçək bir olumu, durumu başqa yola 

yozmaq, çevirmək. - işi alaya vurmaq. - içidar yoxsul, özün 

bəyliyə vurur. 

- işi aparmaq üçün, bilənlərdən sormaq gərək. yol 

sormaqla bulunur.  

- işi arıtlamaq: sorunu, məsələni çözmək. 

- işi azıtmaq, acıtmaq, aşıtmaq. aşırtmaq. aşırı davranmaq.  

- işi başından aşmaq: çox işi, oyağı, uğrağı, uğrığı, məşqələsi 

olmaq.  

- işi bitmək:1.işi tamam olmaq. kötü duruma düşmək. 1. 
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çöggünmək. ölüqmək. 1. gücü, qocuru qalmamaq. 

- işi dönmək: işi tərsinə, kötüyə gedmək. 

- işi duman olmaq: durumu dağnaqmaq, pisəlmək. 

- işi düşmək: bir qulluq üçün başqasına yoluxmaq, üz tutmaq. 

- işi düzənində, yolunda olmaq. dolabı dönmək.  

- işi içginə, ağıra, ciddiyə almaq: soruna önəm vermək. 

- işi iləri götürmək: çəkdən, həddən aşıb çıxmaq. - işi belə 

iləri götürdüyünə görə, sonuclarınada qatlanmağın, 

tablaşmağın gərəkir. 

- işi iş olmaq: işi, işləri yolunda olmaq. 

- işi iş, qaşığı gümüş: hər işi yolunda. 

- işi iticə qılıb qutarmaq: iş çıxarmaq.  

- işi itilətmək: əlini oynatmaq.  

- işi olan: işli. görəli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. görəkli. 

çalışlı. uğraşlı.  

- işi olmaq: çalışmaq. işsiz olmamaq. 1. soruları, çətinlikləri 

çözülmək, doğrulmaq. işləri yerinə gedmək. - çox gözlədikdə, 

sonunda işimiz oldü, doğruldu.  

- işi oluruna bıraqmaq: nərsənin dəğişməsinə, düzəlməsinə 

artıq durmamaq, önəmsəməmək. 
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- işi pişirmək: 1.gizlicə anlaşmaq. 1.bir işin yerin salmaq, 

gərəklərin döşəmək, donatmaq, hazırlamaq.  

- işi pozuq: düşuk duruşlu. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. 

əxlaqsız.  

- işi sağlamına bağlamaq: ölçülü ölçünlü, görgütlü tədbirli 

davranmaq. 

- işi savsatlamaq: aldırmamaq. önəmsəməmək. gərəyi 

marağı, təvəccühü edməmək. 

- işi taparıq: çarəsin buluruz.  

- işi tıkırında: işi təkərində. işi qəltəyində. işləri uyqun uğurda, 

yolunda gedən kimsə.  

- işi uğra, doğra, ras gedmək: işi könülcə gedmək. 

- işi uyğur: uğurlu işləyən.  

- işi uzatma: haydi haydi. haydın haydın. qısa kəs.  

- işi uzatmaq, uzartmaq: bir işi sonuclandırmamaq. - uzanır 

işi, usanır kişi. 

yasal, rəsmi yola soxmaq.  

- işi yaman: pis işli.  

- işi yerinə qoymaq: doğrutmaq. sağlamaq.  

- işi yoxuşa sürmək: başına iş açdırmaq: olmasın (yaramaz, 

naşıyana) kimi davranıb, güc duruma düşmək, soxulmaq. 
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güclük çıxarmaq.  

- işim yaman düğünlü: ben gayet müşqül. içindən çıqılmaz 

vaziyetteyim.  

- işin alayında olmaq: ağır, ciddi bir konunu yufasamaq, 

kiçimsəmək. gərəkli önəmi verməmək. dalqa keçmək.  

- işin anlaşılmazı. 

- işin başı: işin ən önəmli yeri. 

- işin ən doğrusu: doğru doğru dosdoğru.  

- işin içində iş var: (bir işin) iç üzü başqa olma. 

- işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq: 1.işi, sorunu çözəbilmək. bir 

sorunu anlamaq, üstələmək, öhdəsindən gəlmək. - o belə 

işlərin içindən çıxar. 1. bir sorunu çözənməyib, kəsdirib 

atmaq. - işi yaş görüb içindən sıyrıldı. 1. bir işdən, konudan 

uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən 

çıxdı.  

- işin kökü, kökəni: işin ucu. - işin ucu birinə toxunmaq: o 

işdən dolayı birinə kəsrə, zərər vermək. 

- işin kötüsü: işin pisi: üst üsdə gələn tərslik. 

- işin püfü: püf. bir işin yapmağına gərəkən bilgi. qılıf. qılığ. 

qınığ. qın.  
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- işin ucu: 1.işin sonu, bitimi. 1. işin kökü, kökəni.  

- işin ustası sonuc alır: ilk vuran oxçudur.  

- işin üstəsindən gəlmək: bir ağır, güc işi başarmaq, 

sonuclandırmaq. 

- işindən almaq: dışlamaq. eşiyə salmaq. ixraclamaq. - 

işindən atılmaq: əkməyindən olmaq.  

- işindən olmaq: işin itirmək. işdən qoğulmaq. 

- işinə bax!: işən bax!: 1. görəvivi, işivi gör, sür, sürdür. 1. 

sən qarışma. sən taxılma. sənə dəxli yoxdur. 

- işinə gəlmək, dəğmək: dərdinə dəğmək. kəndi girişinə, 

mənfəətinə, çıxarına, amacına, düşüncəsinə uyqun olmaq.  

- işinə qoyulmaq: çalışmasın sürdürmək. 

- işinə son vermək: işdən qoğmaq, atmaq. 

- işini bilmək: gəlirin yararın iyi bilmək. 

- işini görmək:1. görəvini yapmaq. 1. dövmək. hesabına 

yetişmək. 1. öldürmək. 

- işini gücləşdirmək: əngəl çıxarmaq. kölgə edmək. 

kölgələmək.  

- işini uydurmaq: açıq gözlüklə, zirəkliklə işini istəyi kimi yola 

qola qoymaq. 

- işini uydurmaq: işini zirəkliklə çözmək. 
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- işini yeritmək: bez toxumaq.  

- işinin əri: bacarıqlı. 

- işinmi yox!: işin yoxdu!: " önəmli değil, boş ver" anlamında 

söz. 

- işlər açılmaq: 1. iş bazar yola düşmək, başlamaq. işlər 

ronəq tapmaq.1. çətinliklər çözülməyə başlamaq. 

- işlər bacarmaq: kələk, fırıldaq işləmək. 

- işləri korlanmaq: altın ıslatmaq. yerin batırmaq.  

- işləri pisəlmək, qarşmaq, tərs gedmək: yaşamı qaymaq.  

- işlərin sanıldığından başqa bir durum alması: ev hesabı, 

çarşıya uymamaq.  

- işlərin üsdü açılmış: üzü gedmiş, astarı çıxmış.  

- işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, yerinə qoymaq: 

gəmisin yeritmək.  

- işli güclü: 1. iş yiyəsi. 1. ilişik. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. 

məşqul.  

- işsiz gücsüz apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. 

baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli 
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ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. 

əringən. yararsız. uğursuz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat.  

- işsiz gücsüz olmaq: dalqa saymaq.  

- işsiz, bekar olmaq: boş durmaq.  

- kimsənin qazancına iş yapmaq: əkməyinə yağ sürtmək.  

- kötü, başdan savma iş: dəvə tımarı, tumarı.  

- qalmasın işlərlə uğraşmaq, görünmək: hər boyuya girib 

çıxmaq.  

- qaraişçi: əmələ.  

- qaşıq yapdın, qılpın qoy, iş gördün dibin qoy (bitir).  

- qulluğa, görəvə, işə alınmaq: qapılanmaq. istixdam olmaq. 

qulluğa, xidmətə girmək.  

- o öz işin güdür.  

- ox ovçunun, iş bilənin, diş yiyənin, geyim geyənindi.  

- onun işlərin görüb çaxılıb qaldı.  

- ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, işgilləşdirmək, 

pıtlaşdırmaq: işi böyütmək. dallandırmaq.  

- öndə gedib, qolaylıqla işi başarmaq, qılmaq: duman 

attırmaq.  

- öz işin, işgilin özü çözmək: göbəyin özü kəsmək.  

- pülçüklü iş: gədikli.  
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- pürüzlü iş: budaqlı, güclükləri olan iş.  

- rasgələ, ağra, ciddi olmayan, gərəksiz iş: iş olsun diyə.  

- saçma sapan iş, söz: abırçubur. abırçubur.  

- sıxıntısız, inciksiz iş, kimsə olmaz: balta dəğməmiş ağac 

(odun, orman) olamaz.  

- sıra işi: bayağı. olağan. bəsit.  

- sonsuz sonucsuz, yaramaz iş, nərsə: daş saqqız.  

- sonuc verməyən boş iş: dibsiz saxluq, boş ambar: (saxluq: 

ambar)  

- sözlə iş bitməz: bal deməklə, ağız dadlanmaz.  

- sözün verdin, işin yap, qaşıq oydun, sapın yap.  

- tesgeri iş: tərsə iş.  

- umulmadıq sonuclar verəcək qarışıq iş: qarışıq durum. 

çapanoğlu.  

- ustadan iş öğrənmək: əl almaq.  

- uşağa iş buyur, özündə dalınca yürü.  

- yaxcı işləridə, yaxcı görməsən, pis qurtaracaq. 

- yaramaz işləmək, iş görmək: qoz qırmaq.  

- yavaş iş yapan: əli ağır.  

- yazı evi.  
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- yoğur işi: xəmirlə işləmək.  

- yüngül iş.  

- azcıq işlər: qəbih işlər.  

- işi duru olmayan: suyu sütlü. 

- başdan savma iş yapmaq: savlatlamaq. solvatlamaq. 

solvatamaq. şollattamaq. çalbaslamaq. çalsavlamaq. 

kəlləfləmək. kələfləmək. 

- bir işə yatınma, alışma üçün çalışmalar yapmaq: qanat 

alışdırmaq, yatındırmaq. 

- öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ. 

- özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş: ələki. qaba qavşaq. - 

qaba qavşaq bir işdir: əsərdir. 

- iyi, uğra, doğru, düz iş qılmaq. 

- bir işi topdan yaptırmaya vermək: qabala vermək. 

kəsmiyə, muqatii'yə vermək.  

- əli işə yatmayan: kavran. qabran.başarıqsız. 

- şələm şorba, üzdən yapılan iş: qabadüzən.  

- ilin sonu toplanır, kötü işlər qınanır. (sana bitik sınanır.).  

- başsızlar başa keçib, dibsizlər (götsüzlər.). işə.  

- ilin sonun bayramla, görən işi sınaqla.  

- iyi iş altı ayda, doğru uşaq doqquz ayda çıxar.  
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- işə salmaq: işlətmək. axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

istart vurmaq, vermək. 

- olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 

sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin 

işləyəcək.  

- başına iş açmaq: çalaqapa çəkmək. duzağa, dolağa 

salmaq.  

- başqalarından öncə bir işə başlayan: başayaq. başataq. 

başatan. başat. başqa. başqıl. başlıq. başqıt. başqat. başağı. 

başaçı. başgül. öncül. pişqədəm. təşəbbüskar. 

- bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin.  

- diş dəyir deşilir, iş gəlir, eşinir. 

- işə yaramaz köhnə nərsə, yaşlı heyvan: qaçırqa. qaşırqa. 

aşırqa.  

- işi yerinə qoymaq: biçiminə qoymaq: qaqlamaq. 

haqlamaq.qadaqlamaq. qaqatlamaq. yaxlamaq. 

- bir əkmək az ye, işin özün gör. 

- bir iş üçün qoşut, giriş, yaraqlıq, hazırlıq yapmaq: qapı 

yapmaq.  

- bir işdə görəvlilərin hər biri: qapı yoldaşı. əməkdaş. bir 
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qapının qulluqçuları.  

- bir işə yüksəkdən başlamaq, tutmaq, götürmək, 

yapışmaq: qapıyı böyük açmaq.  

- bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan: 

qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçi. səhmli. 

səhamdar.  

- cam qırılıb, su tökülmüş, iş işdən keçmiş.  

- qarışım. qatılma işi, çağı: sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

- uyqulanmayan, işlətilməyən, işə, fəaliyyətə tökülməyən, 

sözdə qalan danışıq: gəpil. gəpəl. qovl.  

- sarayda ayağaltı işlərin aparan, götürən: qapı oğlanı.  

- sözündə işində dayanıqlı, duraqlı olmayan: əsmər. 

oportünist.  

- bir işi yapmağa kəsinləşmək, qərar vermək: qafasına 

qoymaq.  

- bir toplumun işə qatılan bölüm: işgüc. 

- iş başlama vaxdı: işçağı. işbaşı. 

- iş bıraxımçı: işdaşlayan.  

- iş kişinin yonqarıdır. 

- iş sahəsi, meydanı: işqolu. işalan. 
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- iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, keyfiyyəti: 

işçilik. - bunda çox işçilik var. - bu yapının işçiliyi iyi deyil. - 

işçilik baxımından. 

- işi kötü: işidüman. işitərs. tərsdurumlu. kötüdurumlu. 

- çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

- dışına baxma, dişinə bax, dişinə baxma, işinə bax. 

- eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. (ürək 

ağrısı). 

- görülən işdən, olduğu durumdan yoxsun, məhrum 

durma: qaldı - hamı yedi, qaldı sən. 

- iki işi birdən yapmaq: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iş içində iş görmək.  

- iş içində iş görmək: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iki işi birdən yapmaq.  

- iş kişilərinə, adamlarına özgü yer: işlik orun. bizinis kiləs. 

- iş tutmayan: işsiz gücsüz. işsiz. boş. boşda. 

- iş yeri işyer: işyeri. işlik. işlətmə. çalışdırmakarqah. atolyə. 

ustaxana. e'malatxana. 
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- yoğun olan iş yeri: işocağı. iş mərkəzi. 

- işə keçmək: oyanmaq. qanı qaynamaq.  

- işi, əsəri, etgini, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

- işi dolandıran, uzaldan kimsə: yanaçı. qanatçı. 

- işi korlamaq: qafasın, gözün yarmaq.  

- işi uzatmadan: iki söz bir bazar.  

- yüksünən işi, başqa birisinə göndərmə: hərkəs işi bir 

altındakına göndərir. it itə buyurur, itdə quruğuna.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

- olacağa nə çara, işlər qalıb haçara.  

- qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək.  

iş - işə salmaq: qursatmaq. qurmaq. türçitmək. törçütmək. 

durçutmaq. dirsətmək. başlatmaq. girşitmək. bərpa edmək.  

iş  

- işi bitirmək: səvritmək. savrutmaq. savmaq.  

işalan  işqolu. iş sahəsi, meydanı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

işan  1. hədəf. işarət. 1. şart. 1. bəlirti. 1. yetəkçi. mürşid. 

malla. 

işancsız  inancsız. sənimsiz. aldamçı.  

işanç  1. güvən. qaranti. ümit. umut. 1. və'd.  

işanı  taslaq.  

işanlab  rasgələ.  

işanlamaq  1. nişanlamaq. 1. niyyətlənmək.  

- qoparqa işanlab qoxuranıb izinə çompaydı: qalxmaya 

niyyətlənib vazqəçib geri oturdu.  

işanlı  bu kimi. bənzəri. müşabeh.  

işanmaq  güvənmək.  

işanqılı işanğılı. güvənilir.  

işanqısız  çarəsiz. ümitsiz.  

işantırmaq işandırmaq. inandırmaq. güvəndirmək.  

işaraşçı  işbirçi. əməkdaş. işdəş. həmkar.  

işaraşlığı  işbirliyi. həmkarlıq.  

işarə  1. < ışartı. tanış. - bir işarə yetər: bir tanış. 1. sal. im. salı. - 

sallı: imli. işarəli. - salsız: işarəsiz.  

işarət  nişan. iz. ul. tuşğul. iz. nişan.  

işbara  güclü. qatı.  
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işbaş  tərgən. tərxan. tarxan. qılavuz. iş başında olan. rəhbər.  

işbaşçı  1. işbilən. işbilir. iştayır. işbilən. işbilir. işgörür.iştəğir. iş 

çevirən, aparan. aparcı. karfərma. qayraman. qayırman. 

1. məsləhətçi. 

işbaşı  1.işbaşçı. iştayır. iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. 

işverən. işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. 

işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi. 

karfərma. 1. işçağı. iş başlama vaxdı. - işbaşı yapmaq: 

çalışmağa başlamaq. 

işbaşıl  işbaşıq. işyiyəsi. işsunan. işsalan. işverən. işkeçirən. 

işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. işbuyran.  

işbaşıq  işbaşıl. işyiyəsi. işsunan. işsalan. işverən. işkeçirən. 

işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. işbuyran.  

işbəlləci  işsaylacı. karqozin.  

işbilən   

işbilən  işbilir. 1.uzman. işyiyəsi. işləsi. 1.işbaşı. işbaşçı. 

1.məsləhətçi. 

işbilir  işbilən. 1. işbaşçı. işbaşı. işgörür. işbaşçı. məsləhətçi. 

işlək. bacarıqlı. iyi işləyən. işusda. iştanıc. işçaqan. 

işmama. uzman. qayıran. yaradan. başaran. bacaran. 
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bacarıqlı. düzən. yelgöz. yenğgöz. cingöz. açıq göz. 

sənətkar. peşəkar. 1. givəni. qıvanı. çaçur. iti. sivir. 

zirəng. bacarıqlı. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.  

işbilirlik  qıvanlıq. givənlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. zirənglik. 

bacarçılıq. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik.  

işbilməz  bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. çolaq. çolqa. çolab. 

çolpa. ələyaqsız. yatımsız. naşı.  

işbilməzlik  bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. çolablıq. 

çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. 

naşılıq.  

işbirçi  işaraşçı. əməkdaş. işdəş. həmkar.  

işbirliyi  edbirliyi. işaraşlığı. işdəşlik. həmkarlıq. ittihadi əməl. 

təşriki məsai. təavun.  

- bir ortaq istək uçun yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi: əlbir. 

əlbirliyi. elbir. elbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma. təavüni.  

- çox sıxı işbirliyi: könül birliyi, iç birliyi.  

işbu  bu. elə bu. özəlliklə bu. - işbuna görə.  

işbu  qoşulu gələn adı vurqulama sözü. - işbu gün onuncu 

gündü. - işbu sizidiz o gecə orda.  
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işburan  işbuyran. işquran. işqoyan. işqoyqaran. işverən. 

işkeçirən. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

işbuyran  işburan. işquran. işqoyan. işqoyqaran. işverən. 

işkeçirən. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

işcən  çalışqan  armaz. qayırt. qayrıt. qayrıq.əğməz. 

əğilməz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. 

qayırqan. qayırçaq. qeyrətkeş. qeyrətli. fəal.  

işcən  işgüzar. çalışan.  

işcənq işcənğ. əməkdaş. işbirlik.  

işcər  işcər. işgər. işsın. işçil. işəri. işkişik. iş əhli. işi düzgün 

yapan.  

işçaqan  iştanıc. işbilir. işmama. uzman.  

işçaqı  işçağı. işbaşı. iş başlama vaxdı. 

işçat  iççat. iç çatı. içat. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. 

çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı. 
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- iççat kimi: bir dəri bir sümük. çox arıq.  

- iççatı çıxmaq: içata dönmək: bir dəri bir sümük olmaq. çox 

arığlamaq. 

işçi  1. batraq. ırqat. işgər. işəvil. alıp satar. 1. güng. güngərü. 

dişi kölə. 1. gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. 

kiraçı. kargər. 1. irqat. irqat. ( < ir. ir. irəliliyi, qımıldamağı, 

çabanı, hərəkəti göstərir). 1. qılqul. qılıcı. yapan. yapıcı. 

işləyən. amil. 1. buyruq. qulluqçu. tutuq. ırqat. əkir. əcir. 

tüşək. çırağ. şagird. - əl buyruğu: əl altı işçi. 1. çalçı. yalçı. 

günlük. ırqat. 1. əmələ. rəncbər. əl işi görən. ırğad. 

əmələ. işləyən. qablan. qablayan. kəsənə. - günişçi: 

yanaşma. gündəlikçi. 1. tikişçi. sənətkar. - işçi qız.  

- gündəlik işçi: aylaqçı. dolanbac işləyən.  

- yalandan işçi: başı soyuq. yaldızçı. üstün görü işləyən. 

üstün gör işləyən. göz boyaçı. solayçı. qolayçı.  

işçi  1. qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. gündəlikçi. 1. 

usta. qara torbalı. 1. kələkçi. qalayçı. aldavac. hiləkar. 

üçkağıtlı. 1. qılay. qılan. çalay. çalan. qolçu. qılay. qılan. 

çalay. çalan. qulluqçu. nökər. qırnaq. qapış. qaboş. 

qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. çirağ. nökər. 
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çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur. 1. görəvçi. görəçi. 

görəkçi. çalçı. yalçı. 1. işləyən. çalça. yalça. çalıçı. yalçı. 

ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. 

yalışan. yalşan. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). muzdur. 

kələkçi. qalayçı. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. 

qolaq. qılman. çalışan. ırqat. - geçici işçi: iş tapsa çalışan 

gündəlikçi: aylakçı. - gün parasına işçi: gündəlik. - min işçi 

bir başçı.  

- köçmən işçi: yabançı işçi.  

- iş verənlə, işçi arasında bağlan bağıtlıq, qərardad: qulluq.  

- özəlliklə başarıqlı qaravaşa, ev işçisi: qaparat. yaparat.  

- rəsmi devlət işçisi: karmənd. qulluqlu.  

- gecə işçisi: oğru.  

- iti, düzgün işlən, başarıqlı işçi: qaparat. yaparat.  

- ağalıq, dövlət işçiləri, görəvliləri, karməndləri: qapı elçəsi.  

- ev, otaq işçisi: otaqlıq. odalıq.  

- aşaması (dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım 

usda: qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. 

qalğay. xalfa. 

işçibaşı  sər kargər.  
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işçibaşlıq  sərkargər.  

işçil  biçəl. peşəkar. pırofesyonal. 1. əməli. pıraqmətik. 1. 

işsın. işgər. işcər. işəri. işkişik. iş əhli. işi düzgün yapan. 

1. mütəssir.  

işçiliq  işçilik. 1.iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, 

keyfiyyəti. - bunda çox işçilik var. - bu yapının işçiliyi iyi 

deyil. - işçilik baxımından. 1. müzd. ücrət. 1. çalçalıq. 

yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. 

çalqatlıq. yalqatlıq. çalşanlıq. yalşanlıq. 1.muzdurluğ. 

1.iş. əmək. - iş yaşamı. - iş görməmişin yeməyindən tük 

çıxar. - işində gör, dişində. 1. iş. məsələ. qəziyyə. - 

önümüzdə dörd önəmli iş var. 1. əl müzdü.işçilik. ücrət.  

işçiliq işçilik. 1. çalçılıq. yalçılıq. irqatlıq. 1. tikişçilik. sənətkarlıq.  

işçiliqsiz  işçiliksiz. netəliksiz. kalitəsiz. keyfiyyətsiz.  

işə (fars)  < içə. 1. gizli. 1. casus.  

işəcənliq  işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. yaparqanlıq. 

çalışqanlıq. armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. 

qayırqanlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik.  

işəlqən  eşilgən. birbirinə qoğuşan.  
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işəmə  - malqaranın sidikdən boşalması, işəməsi: kağşanmaq. 

qaşanmaq.  

- işəmə, südük qabı: qaşov. qarqurə.  

işəmək  (y <> z <> d ). sıymaq. sıdmaq. sidmək. siymək. sızmaq. 

süzmək. süymək. südmək. işənmək. daşanmaq. 

qaşanmaq.  

- ölümü gələn it, məçid duvarına siyər: işiyər.  

- işəməyi, çişi gəlmək, tutmaq: boğuntu.  

- altına edmək, yapmaq, qaçırmaq, işəmək: özün batırmaq. 

çox ürküb, qorxmaq.  

- it işəməklə dəniz bələşməz: önəmsiz nərsə.  

işəmək  1. qaşanmaq. qaşınmaq. su tökmək.  

sitmək. sizmək. sidmək. siymək. 1. çınqatmaq.  

- (heyvan) yerdən başaqa yerə, demək duvara işəmək: 

siqmək. sıqmək. 1. siyv. siymək. siyü. düşüknaq.  

işəmsizlik  işənməzlik. içinməzlik. içənməzlik. işənsizlik. inaşsızlıq. 

inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. 

güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 
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qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. 

yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

işən  bax > işənmə.  

işən  işənc. inanc. inam. inan. iman. 1. nərsiyə olan bağlılıq. 1. 

inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. e'timad. 

e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. vədiə. 1. 

güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. - 

1. inanılan. doğru. güvənilən. doğru. əmin. mö'təməd.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  

- işən bax!: işinə bax!: 1. görəvivi, işivi gör, sür, sürdür 1. sən 

qarışma. sən taxılma. sənə dəxli yoxdur.  

işənc  bax >. işənmə.  

işənc  işən. inanc. inam. inan. iman. 1. nərsiyə olan bağlılıq. 1. 

inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. güvən. e'timad. 

e'tiqad. 1. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. vədiə. 1. 

güvənlik. əmniyyət. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. - 

1. inanılan. doğru. güvənilən. doğru. əmin. mö'təməd.  

- inan olsun: yəmin edərim. yəminim. inan ki. ( - inan olsun, 

mən bunu bilirdim. ). - inan olmaz: inanılmaz. güvənilməz.  
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işəncə  inamca. inanca. imanca. güvəncə. e'timad.  

işəncli  inanan. inanclı. inaq. inanılan. inanılır. güvənilən. 

güvənilir. içgin. 1. işənli. inamlı. inanlı. imanlı. inanclı. 

güvənli. güvəncəli. e'timadlı. e'tiqadlı. 1. mö'mün. 1. 

məzhəbli. yollu. donlu. təriqətli. siluklu. 1. içdən. içgin. 

yad olmayan. xodi. 1. əmin. sağ. sağlam. qayım. 

möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > yataqlı. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. 

könül əri. uz, geniş görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil. 1. 

ırlı. hırlı. utanqac. abırlı. iyi. - hırsız hırlı mı bəlli deyil.  

işəncliq  işənlik. işnəcliq. yəminlik. əminlik. imənlik. inaşlıq. 

inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

işəncsiz  işənsiz. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. güvənsiz. 

qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  
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işəncsizcə  işənsizcə. inanmazca. inamsızca. inammazca. 

inancsızca. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. 

qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. 

e'timadsızca.  

işəncsizliq  işənsizliq. işənməzlik. işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. 

inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 

inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. 

inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. 

çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

işəngər  başarcanğ. durumlu.  

işənic  bax > işənmə.  

işənim  içəlim. ciyərim. canım. sinənim. sınanım. imanım <> 

inamım. güvənim. dosdum. qardaşım.  

işəniş  1. işənmə. inanma. inanış. gümənmə. güməniş. 

güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. 

söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 1. 
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işənti. işən. işənc. inam. inan. iman. inanc. inanma. 

inanış. inantı. güvən. e'timad. e'tiqad.  

işəniş  bax > işənmə.  

işəniş  güvən. ümit.  

işənivli  güvənilir.  

işənli  bu kimi. bənzəri. müşabih.  

işənli  işəncli. inamlı. inanlı. imanlı. inanclı. güvənli. güvəncəli. 

e'timadlı. e'tiqadlı.  

işənliq  işənlik. işəncliq. işnəcliq. yəminlik. əminlik. imənlik. 

inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. 

inanclıq. güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. 

güvənişlik. qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

işənmə  işən. işənc. işənic. işəniş. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. 

ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. 

istiniş. istinmə. inaqma. inağış. inağım. inağıt. inanıt. 

inantı. inanıc. inanış. inanc. inanma. inanım. inam. 

inamıq. inamıt. inamlıq. güvcənək. güvən bəsləmə. 

güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. qanış. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

işənmə  işəniş. inanma. inanış. gümənmə. güməniş. güvənmə. 

güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. 

söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 

işənmək  1. işəmək. daşanmaq. qaşanmaq. 1. ısınmaq. ıssınmaq. 

issinmək. istinmək. inanmaq. inaqlamaq. inaqmaq. 

güvənmək. e'timad edmək.  

işənmək 1. güvənib inanmaq. - xatuna quşanma, qayırğa (yada) 

işənmə. 1. içənmək. inanmaq. güvənmək. 1. içənmək. 

inanmaq. güvənmək. incəlmək. güvənmək. 

yengəllənmək. yüngüllənmək. rahatlanmaq. dincəlmək.  
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işənməzlik  işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. işənsizlik. inaşsızlıq. 

inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. 

imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. 

güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. 

yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

işənqər  işəngər. işəngir. işlər. işləyən. edgər. edgir. edmən. 

yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. 

qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. ərcil. fəal. əktiv.  

işənqir  işəngir. işəngər. işlər. işləyən. edgər. edgir. edmən. 

yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. 

qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. ərcil. fəal. əktiv.  

işənsiz  işəncsiz. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. 

güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

işənsizcə  işəncsizcə. inanmazca. inammazca. inamsızca. 

inancsızca. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənməzcə. güvənişsizcə. çəkingəncə. 

qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. əmniyyətsizcə. 

e'timadsızca.  

işənsizliq  işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. 

qıvansızlıq. güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. 

güvənişsizlik. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. 

əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. 

e'timadsızlıq.  

işənti  1. işəniş. işən. işənc. inam. inan. iman. inanc. inanma. 

inanış. inantı. güvən. e'timad. e'tiqad. 1. qaşantı. sidik. 

südük.  

işəq  - işək sökən: işətən.  

işəq  işək. (y <> z <> d ). süyük. süzük. südük. sıyıq. sıdıq. 

sidik. sızıq.  
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işəq işək. 1. işqəl. qıllaq. qılaq. qadaq. fənd. 1. işiyən qulu. 

poxlu. 1. şübhə. 1. iki yaşında dişi toxlu. 1. çıq. çıx. 

- işək qoçqar: iki yaşında qoç.  

işəqlənmək işəklənmək. şübhələnmək.  

- açqanı ol urlaqanına işəklənəmə: parayı onun çaldığından 

şübhələnirəm.  

işəqli işəkli. asımlı. şübhəli.  

işəqsiz işəksiz. şübhəsiz. mütləqa.  

- bir işəksiz tas bolğan yılxı bu özəndədi: mütləqa itən at 

sürüsü bu dərədədir.  

işər  işmər. usta. işi bilən. eğitimli.  

işəri  işkişik. işgər. işcər. işsın. işçil. işkişik. iş əhli. işi düzgün 

yapan.  

işərmək  gülümsək.  

işəruvmaq  gülümsəmə.  

işətən  işək sökən.  

işətmək  - qan işətmək: qan qaşandırmaq: çevrəsinə sıxıntı vermək.  

işətmək  1. sıçdırmaq. çox qorxutmaq. 1. süzdürmək. sizitmək. ( z 

< > d < > y ) siditmək. siydirmək. sızdırmaq. 1. sittürməq. 

siztürməq. sıztürməq. siydürməq. həyvanları qaşndırmaq.  
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işəv  işəvli. işyar. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. mə'mur.  

işəvli  işəv. işyar. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. mə'mur.  

işəyaramaz  pozuq. çaxaralmaz. (daha çox tapanca).  

işıl ışıl  ışıldamaq: ışıl ışıl ışıldamaq.  

işiçi  - dövlət işçisi: qamu qol. 1. mə'mur. 1. karmənd.  

işiçisi  - idarə, dəfdər işiçisi: karmənd.  

işiliq  işilik. işli. işgil. iləkli. ilətli. iltəli.ilgili. iləli. ilgəli. ilintili. 

bağlı.görəvli. vəzifəli.  

- indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq.  

işilmək  işə yatmaq. işə yordam hasıl edmək ·. - yişilmək. 

yuşılmaq. yuşulmaq. yüşilmək. yüşülmək.  

işim  1. baldıra çəkilən şalvar. (aşqaq: baldır). 1. içim. içdənlik. 

səmimiyyət.  

işisiz  qapısız. qulluğu, xidməti olmayan. qayrılmamış. 

mə'muriyətsiz.  

işitərs  tərsdurumlu. işidüman. işi kötü. kötüdurumlu. 

işitli  işli. iştil. uğrat. uğraş. büklü. bükük. bükgül. büktül. 

məşqul. müştəqil.  

işitüman  işidüman. işi kötü. işitərs. tərsdurumlu. kötüdurumlu. 

işiz  işsiz. işsiz gün. tə'til.  
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işlə  - başda çətin olur hər iş, tələsmədən işlə, gör piş.  

- bir işlə çox dərin uğraşmış olmaq: qaçmaqdan 

qoğalamağı unutmaq. 

işləb  istehsal.  

işləlmək  işlənmək.  

işləm  1. əməlliyyat. 1. əyar. - dəngləmə işləmi: balans əyarı, 

ölçüsü. 1. əməliyyat. 1. mamilə. 1. əməliyyat. - dörd sayım 

işləmi qara tümlə. qara cümlə. çahar əməli əsli. 1. iş. - işimi 

görmədilər. 1. ticarət. - bir işləmin, ticarətin yönəldığı yer: 

işocağı. iş mərkəzi.1. edim. əməl. - dörd işləm: çahar əməli 

əsli. toplam: cəm'. çıxma: təfriq. çarpma: zərb. bölmə: təqsim.  

- dörd işləm: çahar əməli əsli.  

- çarpma işləmi, imi: zərb əməliyyatı. zərbdər işarəti: çarp < > 

dərb < > zərb. çarpma.  

işləmçi  deşləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. 

işgəltən. işgəçi. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> 

çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. 

arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. oxluyan. 

tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.  
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işləmə  1. içləmə. deşləmə. incəltiş. incətiş. incəti. incətim. 

incətmə. incələmə. işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. 

işgəltiş. işgətim. gözələmə. gözələmə <> çözələmə. 

gözləmə. gözləm. göz göz edib, çözmə, açma. tədqiq. 

araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. 

işləyiş. işlətiş. yapma. yapım. yapış. ürətiş. ürətmə. 

ürtəyiş. törəyiş. törətiş. törəmə. törətmə. e‟mal. arıya 

gətirmə. 1. sırma. sırmalı. bəzəkli. süslü. 1. işli. 

qələmkar. 1. karigəri. 1. edmə. yapma. qılma.  

- olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 

sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin 

işləyəcək.  

- altdan işləmə: dalaverə. dalverə. gizli, dolablı, qandağlı 

kələkli, hiləli iş.  

- hörərək yapılan işləmə, əl işi: çitilgi.  

- işləmə, sağlıq qazanma: dirilmə. canlanma.  

- bir istəklə, sıx çalışma, edginlik, işləmə dövrəsi: dərginiş. 

dərgiş. dəriniş. dərniş. kampanya. - seçim dərnişi. 

- gərəksiz, sıxıcı, bıqdırıcı işləmə, söyləmə. 
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- iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, keyfiyyəti: 

işçilik. - bunda çox işçilik var. - bu yapının işçiliyi iyi deyil. - 

işçilik baxımından. 

işləmə  1. tikmə. tikiş. naxış. 1. orunçaq. oya. məşquliyət. 1. kətik. 

naxış. yazı. oyuv. naxış. yazı. 1. tikmə. naxış. tiqiş. 

naxış. 1. oyma. 1. yapma. e'mal. 1. toxnaq. toqun. 

keçmə. etgi. tə'sir. - onun varından bizə toxun yoxdu. - 

toxunun azaltmaq. - toxunun güclətmək.  

- bu qurdun biçimində olan naxışlı sırma, işləmə (parça. 

şəkil): tırtıl. dartıl.  

- iş işləmə: işdə bulunma. hərəkət.  

- üstün gör işləmə. bəzək. yalandan iş. yaldız. üstün görü iş. 

göz boyama. solaylama. qolaylama. - onun diplomu bir 

yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız.  

işləmək  1. (kəsib, qazıb) düzətmək. yontmaq. yonmaq. (toprağı) 

kullamaq. sürmək. etgiləmək. keçmək. toxunmaq. əsər 

edmək. - mənə onun sözü toxunmaz. - sizə eləbil çox 

toxundu bu. 1. girmək. keçmək. yapanlamaq. abanlamaq. 

iqdam edmək. nifuz edmək. - bu ağrı içimə işlədi. - onun 

ölümü bizə çox işlədi. - işləmək aracı: avadanlıq. 1. savmaq. 
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keçmək. etgiləmək. tə'sir edmək. - soyuq içimə savdi. 1. 

tutmaq. keçmək. etgili olmaq. - bu boya ilə damqa iyi tutar. 

- bu boya tutmaz. 1. ürək tapıb işləmək. tavranmaq. 

davranmaq. tovranmaq. qeyrət qılmaq. qızıqmaq. 

qılınmaq. qımıldamaq. işə keçmək. əksüləməl 

göstərmək. - bu işləriə qarşı davranmalıyıq. - ona davranın. 

- davranırsa, vurulduğun görürdü, anlırdi. - tavranmağa canım 

daha yox. - iyiliklə tavranmaq, kötülükləri qaqarın. tetik 

davranmaq. gəvşək davranmaq. ağır davranmaq. 1. yürümək. 

1. rayic olmaq. işlək olmaq. axmaq. 1. hərəkət edmək. 

cevlana gəlmək. - qan damara yürüdü. 1. keçmək. - şeh 

sümüyə yürüdü. 1. dəğər vermək. saymaq. edmək. 

edqərmək. edqirmək. əzqərmək. ezqirmək. 1. sürmək. - 

daş sürmək: daşı qazmaq. 1. oyuvlamaq. naxışlamaq. 1. 

qayırmaq. baxmaq. görmək. dəngəmək. dəğərləndirmək. 

dərini işləmək. düzətmək. samlamaq. aylanışmaq. 

çözmək. açmaq. çalışmaq. sahmanlamaq. 

sağmanlamaq. - dərini işləmək. bacarmaq. iyiləşdirmək. 

sona çatdırabilmək. bitirmək. yaratmaq. aşırmaq. qazanmaq 

həll edmək. təvəcüh edmək. məşğul olma. çözmək. düzətmək. 
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dəngəmək: məsələni işləmək. qərimək. açmaq. - çıraq ağ 

dəmirdən işlənir: qərilir. işlik eyləm, fe'l. 1. tarıltmaq. 

dəğərləndirmək. tarımaq. darımaq. daramaq. arıtlamaq. 

1. çalışmaq. yapmaq.  

- toxunub qapıb içinə işləmək: tutmaq. - dəniz tutmaz məni. 

- arax biləsin tutmuş. 

- yaylığda işləybiz: yaylada çalışırız.  

- üy işləybiz: ev yapırız.  

- yer işləybiz: topraq sürürüz.  

işləmək  1.görəvmək. görmək. çalışmaq. uğraşmaq. 1.qulluq 

qılmaq. çalışmaq. fəaliyyət edmək. 1. çalışmaq. - 

nərsənin üzərini oyub oyalayıb, qaqıb işləmək: 

çalmaçlamaq. çalmaq. - qızıl, gümüş çalmaq. - kələk 

işləmək: fənd vurmaq. çalımlamaq. oynatmaq. oyun gətirmək. 

ildikləmək. 1. sağlamaq. toxumaq. islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. - bir 

işin olacağını işləmək, hazırlamaq: yolunu yapmaq. yol 

vermək. 1. becərmək. başarmaq. təyərləmək. 1. 

başlamaq. - filim başladı. 1. geçmək. çalışmaq. ötmək. - 

burdan qatar keçərmi?.  

- o para burada keçməz. 1. görmənmək. kəsb edmək. 1. 
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qılmaq. edmək. eyləmək. yapmaq. 1. görmək. - hər işin 

ipliyə ipliyə, ipik ipik görürdü. 1. icra edmək. 1. iş tutmaq. iş 

yapmaq. 1. yapmaq. yaptamaq. yapşamaq. ürətmək. 

ürtəmək. ürtəşmək. törəmək. törətmək. törəgəmək. 

törətgəmək. arıya, ortaya gətirmək. e'mal edmək. 1. 

naxışlamaq. 1. yarqatmaq. yontamaq. yondarmaq. 1. 

içnətmək. çalqıtmaq. etgilətmək. keçitmək. nifuz edmək. 

1. incələmək. öğrətmək. mənimsətmək. olqunutmaq. 

olqutmaq. 1. faaliyyət edmək. 1. bir durum sürmək, 

gəlişmək. ilərləmək. artmaq. artıqmaq. - ölkənin gəlişməsi 

durmadan işlir. - yaram baş verim işlir. - gərginlik ged gedə 

işlir. 1. e'mal edmək.  

- işləyən dəmir parıldar.  

- içə işləmək: etgiləmək. tə'sir edmək.  

- bir qaba işləmək: düşüncə, iş, qazanc birliği içində olmaq.  

- boşuna işləmək: qanmaza öğüd vermək. başın daşa 

vurmaq. baltanı daşa vurmaq.  

- kələk işləmək: sak qurmaq, tikmək.  

- boşuna işləmək: yel qoğmaq. duman attırmaq.  

- damara girmək, işləmək: sümüyə işləmək. kökləşmək. 
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alışqanmaq. xuy tutmaq.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- içinə işləmək sataşmaq. toxunmaq. hisləndirmək. 

içləndirmək.  

- iticə, yamanca etgiləmək, işləmək, tə'sir edmək: soxmaq. 

geçmək. - soğuq sümükərimə keçdi. - onun acı sözü 

ürəyimə keçdi   

- nərsiyə işləmək: sinmək. nifuz edmək.  

- uslu, dinc işləmək: sapmamaq. suç, əğri, xəta qılmamaq. 

doğru durmaq.  

- yaramaz işləmək, iş görmək: qoz qırmaq.  

- tükan arı kovanı tay işliyir.  

- bir işin olacağını sağlamaq, toxumaq, işləmək, 

hazırlamaq: yolunu yapmaq. yol vermək. nərsənin keçməsinə 

köməklik edmək.  

- böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, 

çalışmaq: qaşıq sallamaq.  

- ciyərə işləmək: könlünə toxunmaq, keçmək.  

- içinə toxunmaq, keçmək, işləmək: ciyərə işləmək. çox 

toxunmaq.  

- iş, kələk işləmək: iş edmək. aldatmaq. tor qurmaq. - o iş 
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edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla əl ələ sürtmə. 

- tərs işləmək: su' istifadə edmək. - özünə, gücünə boysanıb 

tərs işləmək.  

- düzən, kələk işləmək: qara yapmaq.  

- qabalayla işləmək, hammının işi değil. muqatiə ilə ilə 

işləmək.  

- çox işləmək, yorulmaq: it kimi çalışmaq. 

- qafası işləmək: baş çıxaramaq. yorumlayamaq. 

qavrayamaq.  

işləməli  ciyəq. naxışlı.  

işləməmə  qalma. keçməmə. gedməmə. yeriməmə. çalışmama.  

- bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi: bağırsaq kəsəli. 

qapırcaq. qapız. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. xoşgiyyət. 

işləməmək  - qafası işləməmək: qafası basmamaq: qafası almamaq: 

baş çıxaramamaq. yorumlayamamaq. qavrayamamaq.  

işləməmiş  çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. idmansız. vərzişsiz. 

vərdişsiz.  

işləməyən  keçməyən. ötməyən. yörgünməyən. rayic olmayan.  

- kötük nəsəni, yonub, incə işləməyə onarmaq, 

hazırlamaq: qabasını almaq. 
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işləməz  1. çalışmaz. durmuş. işsiz. kullanışsız. 1. çalışmaz. 

xərab. pozuq. 1. yaramaz. batqal. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız.  

- işləməz, dişləməz: boş gəzənin boş heybəsi.  

- sevgi qarşısında kəllə işləməz, söz keçməz: könül buyruq 

dinləməz.  

- işləsə əl, baş, baş olar, işləməz əl, baş, boş olar.  

işləməz  işsiz. atıl. atqıl. atqın. yatıl. yatqıl. yatqın. etgisiz. 

əsərsiz. qapalı. qapanmış. bağlı. keçilməz. yubat. 

məəttəl. məsdud. tıkalı. tıxanmış. qapanıq. məsdud. - 

tıxanıq yol. - tıxanıq - tıxanıq iş. - tıxanıq borı. - tıxanıq ağız.  

- işləməz duruma gətirmək: qapışdırmaq. qapışdırmaq. 

durdurmaq. yavaşlatmaq. susturmaq. 

- qapalı göz. - qapalı qapı. - qapalı yol. - qapalı çarşı.  

işləməzsə  - qorxusu var qışından, işləməzsə yazından.  

işləmi  əməliyyatı.  

işləmiyən  geçməz. rayic olmayan. yerimiyən.  

işləmlər  əməliyyat.  

işləmli  işləmə. sırma. sırmalı. bəzəkli. süslü.  

- altın işləmli: altın işli.  
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işləmlik  e'malxana.  

işlən  çalt. işləngər.  

işlən  məşquliyyət. - işlənsizin başına, qay (bəla) yağar.  

işləndikcə  - şüşə sındıqca itiləşir, diş, pıçaq, işləndikcə kortlaşır.  

işlənən  işlənğ.  

- nərsəni uzatmaq üçün işlənən tikə: qaraçav.  

- çox işlənən: işlək. - işlək bir yol.  

işlənilən  kullanılan. geçərli. yürüklü. yerikli. mütədavil. cari.  

işlənilərək  - işlənilərək aşınmış, güdəlmiş supürgə: qazağu. qazağı. 

qaza. kötükcə.  

işlənlik  işləkişlik. işlənmə. iste'mal.  

işlənmə  işləkişlik. işlənlik. iste'mal.  

- işlənmə çağı keçmiş olan: qartmış. 

- qazılması, işlənməsi qolay olan topraq: qağşaq topraq: 

gəvşək topraq.  

işlənmə  yapılma. düzəliş. e'mal olunma. - bu masanın yapılmasi 

qolaydır.  

işlənməgən  bəsisiz. ədəbsiz. qaba. 

işlənmək  1. döşənmək. kullanmaq. 1. geçmək. sürülmək. 

dəğərmək. - burda əsgi paralar keçməz. - yol yapımında 
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işlənən qırıx daş: balast ( < balamaq: bölmək). 1. 

qörəvlənmək. kullanmaq. qazanmaq. çalşınmaq. 

uğranılmaq. istifadə edilmək.  

işlənmək  1. islənmək. hislənmək. qaralıb dumanlanmaq. dumanla 

örtülmək. tütsülənmək. kəndini iş yapar göstərmək. 1. 

dəğərlənmək. qutanmaq. faydalanmaq. istifadə edinmək. 

1. işləlmək. məşqul olmaq. 1. yapılmaq. 1. (kəsilib, qazılıb) 

yontılmaq. yonulmaq. düzədilmək. 1. sapan işlənmək. 

sürülmək. - bu quraqlığda sapan sürülməz. - bir yağmur 

yağınca yer sürülür. 

işlənməmiş  1. (sınırlanıb, ayrılmamış nərsə) gen. gən. bikr. - gen 

topraqlar. 1. balta dəğməmiş. əl dəğməmiş. bikr. 1. boş. - 

işlənməmiş topraq: boş topraq. 1. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

xam. əllənməmiş. - çiğ yağ. 1. pozulmamış. əl dəğməmiş. 

bikr. 1. qabasaba. yonulmamış. biçilməmiş. 

becərilməmiş. tarınmamış. asışın. asavsın. asavşın. 

vəhşisin. vəhşi sayaq. bədəvi. ibtidayi. 1. qara. çiğ. xam. 

- qaraçiğlə: qaraçiylə: xam topraq. 1. toxunmamış. çiğ. çiy. 

olmamış. xam.  
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- işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə 

toxunma: bürümcük. bürüncük.  

işlənməmiş  1. qırlığ. qırac. çöllük. abad olunmamış. boş. - qırac 

topraq. 1. qaba. iri. yonğa. gobut. ədəbsiz. tərbiyəsiz. 

xam. 1. tutunmamış. kullanmamış. toxunulmamış. yeni. - 

tutunmaş yaşmaq. - tutunmaş yapı. - tutunmaş topraq.  

işlənməz  yürüksüz. yeriksiz. keçərsiz. geçərsiz. kullanmaz. ğeyri 

mütədavil. ğeyri cari.  

işlənmiş  1. aşılanmış. səpilmiş. tabaqlanmış. dəbbağlanmış. - 

səpilmiş, aşılanmış, işlənmiş dəri: basaq. 1. aşınmış. 

əğrilmiş. əğrik. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə. çürük. 

kövrük. yarparıq. köhnə. - işlənmiş, aşınmış nərsə: əldən 

düşmüş.  

- işlənmiş çuxa, geyim: qazağa.  

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

işlənmiş  çiy. çiğ. xam.  

 - qızıl sırma ilə işlənmiş parça topu: som sırmalı taqa: altın 

uluq taqa. 

işlənq  işlənğ. işlənən.  
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işlənqər  işləngər. çalt. işlən.  

işləq  işlək. 1. yaplaq. alşaq. aşlaq. adi. bayağı. mə'muli. 1. 

yaldıravıq. yörgün. rayic. 1. bacarıqlı. işbilir. iyi işləyən. 

sənətkar. peşəkar. 1. qaynar. açıq. - qaynar xət: işlək, 

açıq yol, nərsə. 1. çox işlənən. - işlək bir yol. 1. çətində 

olsa işlənə bilmiş olan. - onun yazısı yaxcı olmasada, 

işləkdir: oxunaqlıdır. 1. qımıtlı. canlı. hərəkətli. 1. uzman. 

usda. bacarıqlı. mahir. 1. gəlgedli. yüyrək. yüyrük. - 

gəlgedli qaldırım: işlək, yüyrək yaya yol. 1. istifadə. sağı. 

sağıc. sağış. sağınc. qazanc. yaran. yaranc. olum. kəsb 

edmə. əməl kərd. 1. kar aməd.  

- işlək, fəal olmayan: qapalı.  

- tapdanan, işlək, gənəl yol: eşilgən. eşgin.  

- əli işlək, iti: əlinə çabuq. - işlək olmaq: aranılmaq. rivac 

tapmaq.  

işləq işlək. ( l < > d ) işdək. 1. idmanlı. eğitimli. 1. işgüzar. 

çalışqan. 1. tav. devinim. çeviklik. qoşu. çalış. qılqı. edim. 

yarış. hız. 1. işə gələn. iyi işlər. 1. çox işlənənən. 1. işlək 

yol, soxaq. 1. təcrübəli. idmanlı. alışıq. 1. tıxanmamış. 

açıq. pozuqmayan. çabıq. iti. 1. axal. rayic. yavat 
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olmayan. - yürük pul. 1. işə gələn. iyi işlər. çox işlənənən. 

1. rayic. - işlək yol: güzər. ərtik. ərincəli, ged gəlli yer. 1. əl 

verişli. 1. taplaq. tapaq. işlətilən. istifadə olunan. 1. 

yumşaq yumuş. hazır. razı.  

- işlək olmayan: tabışsız. tapışsız. əlverməz. pratiq olmayan. 

uyarlanmaz olan. 

- işlək olmaq: işləmək. yürümək. rayic olmaq. axmaq. 

işləqil  işləgil. işləkli. istifadəli. yaranlı. yaranclı. yaraclı. yaraşlı. 

sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. qazanclı. qazaşlı. olumlu. 

olmul. göyçək. yararlı. yarıl. tutarlı. asılı. sütlü. bəhrəli. 

faydalı.  

işləqişlik  işləhişlik. işləhişlik. işlənlik. işlənmə. iste'mal.  

işləqli  işləkli. işləgil. istifadəli. yaranlı. yaranclı. yaraclı. yaraşlı. 

sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. qazanclı. qazaşlı. olumlu. 

olmul. göyçək. yararlı. yarıl. tutarlı. asılı. sütlü. bəhrəli. 

faydalı.  

işləqliq  işləklik. 1.qımıtlılıq. canlılıq. hərəkətlilik. 1. (bir işi dinclik, 

qolaylıqla görmə). uzmanlıq. usdalıq. bacarıqlılıq. mahirlik. 

işlər  işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. 

yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. 
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qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. 

fəal. əktiv.  

işlər  toxunlı. toxnaqlı. keçər. etgili. tə'sirli. - onun varından bizə 

toxunlı bir nə yoxdu. - toxunlı soyu. - toxunlı söz.  

işlərin  - bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi: araçı. qalava. 

kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

padov. 

işləsə  - işləsə əl, baş, baş olar, işləməz əl, baş, boş olar.  

işləsi  işyiyəsi. işbilən.  

işləş  xərc. gedər. kullaş. kullac. kullanış. düşüş. sərpiş. sərfiş. 

qarşılış. məsrəf.  

işləşiq  işləşik. işləyişlik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. 

toxuşuq. kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. quruqlüq. 

quruşluq. quruşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. 

dəsturuləməl. nizamnamə.  

işləşmək  işbirliyi yapmaq. köməkləşmək.  

işlət  tükət. kulla. kullat. istifadə ed. 

işlətci  işlətməci. iş aparan. karfərma.  
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işlətən  işlədən. işlətici. çalışdıran. çalışdırıcı. işverən.  

- nərsədən geriyə qalan, tökülən bölümlər toplayıb, 

işlədən, yeyən: izqalatçı. izqalçı. izqalıtçı. artıqçı. tökütçü. 

işlətən işlədən. işlədici. işə tutan.  

işlətənməzsin  tükətənməzsin. kullanamazsın. kullatamazsın. istifadə 

edəməzsin.  

işlətərəq  işlədərək. - güc işlədərək nərsəni bükmək, qaytarmaq, 

basmaq: qaqırmaq.  

işlətici  işlədən. çalışdıran. çalışdırıcı. işverən.  

işlətici işlədici. işlədən. işə tutan.  

işlətiləcək işlədiləcək. - işlədiləcək yol: qan alacağ damar.  

işlətilən  taplaq. işlək. tapaq. istifadə olunan.  

işlətilmək  işlədilmək. tükətilmək. qazanmaq. istifadə edilmək.  

işlətilmək  sanalmaq. sayılmaq. yürüdülmək. hesablanmaq. 

məhsub olunmaq.  

işlətilməyən  - uyqulanmayan, işlətilməyən, işə, fəaliyyətə tökülməyən, 

sözdə qalan danışıq: gəpil. gəpəl. qovl.  

işlətilməz  tükətilməz. tükətinməz. kullanılmaz. kullatnılmaz. 

istifadə olunmaz.  
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işlətiş  işləmə. işləyiş. yapma. yapım. yapış. ürətiş. ürətmə. 

ürtəyiş. törəyiş. törətiş. törəmə. törətmə. e‟mal. arıya 

gətirmə.  

işlətmə  1. sahə. mülk. 1. təsərrüfa.  

işlətmə  çalışdırma. 1. işlik. işyer. iş yeri. işyeri. karqah. atolyə. 

ustaxana. 1. işlik. kərxana. e'malatxana. 1. çalıtma. 

fəaliyyət. 1. kullama. faydalanma. istismar. 1. tükətmə. 

kullama. kullatma. istifadə edmə. 1. uyqulama. - 

uyqulama alanı: işlətmə meydanı. 1. işyeri. 1. ticarətxana. 

1. kullatma. çalışdırma. qazanc. istifadə. 1. ocaq. - açıq 

işlətmə: açıq ocaq. 1. əməl. edim. fe'l. nifaz. 1. qurum. 

quruluş. quruş. alver quruluşu. kərmə. müəssisə. şirkət.  

- dəğişik uyqulamalara, işlətmələ, yönətlərə yol açan 

bağlantı: qardan. qayırdan. qayıran.  

- yararlanma, işlətmə, intifa, faydalanma həqqi: yarsınlıq. 

yarsanlıq.  

işlətməci  işlətci. iş aparan. karfərma.  

işlətmək  1. sürmək. icra edmək. - ərdəmini öğrənibən, işqə sürə. 1. 

yararlanmaq. yalçımaq. asığlanmaq. kölgələnmək. 

asıqlanmaq. faydalanmaq. istifadə edmək. bəhrələnmək. 
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1. açmaq. tutmaq. baxdırmaq. gördürmək. icra etdirmək. 

kullamaq. yapanlamaq. abanlamaq. çalğaşdırmaq. 

çalışdırmaq. iş gördürmək. məşqul edmək. kullanmaq. 

tutunmaq. qollanmaq. kullanmaq. tutmaq. istixdam 

edmək. kullamaq. kollamaq. qayırmaq. yiyələnmək. sərf 

edmək. palamaq. istifadə edmək. yürütmək. saymaq. 

sanamaq. hesablamaq. məhsub edmək.  

- onu o kullayır.  

- bir nəyi işlətmək, iyələnmək: tutmaq. - bu tarlanı 

tutmalıyıq. - bu iki topraqdan bilmirəm hançın tutum.  

- tutub işlətmək: alıb kullanmaq. qablanmaq. qaplanmaq. - 

türklərin kəndi əlifbası olarkən, ərəb əlifbasın qaplandı: qəbul 

etmiş. - islam dinin qaplanmaq.  

- çətir, örtük, pərdə tutmaq.  

- qılınc tutunmaq. qələm tutunmaq.  

- uşaq (çırağ, şayırd) tutmaq. öğrətci tutmaq. işçi tutmaq. - bit 

yol, iş tutmaq.  

işlətmək  çalışdırmaq 1. görəvlətmək. görəvləndirmək. 

kullandırmaq. kullatmaq. çalışdırmaq. uğratmaq. 

qazanmaq. çalışdırtmaq. istifadə edmək. istifadəyə 
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qoymaq. 1. işə qoymaq. 1. ələ salmaq. ələ sərimək. 

çalışdırmaq. sallamaq. alaylamaq. alaya, lağa qoymaq. 

1. çallamaq. 1. işə tutmaq. işə çəkmək. işə vermək. 1. 

sallamaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq. istifadə 

edmək. 1. yola qoymaq, düşürmək, salmaq. 1. 

xərcləmək. tükətmək. kullamaq. - var yoxun, bir ev üçün 

tükətdi. 1. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, 

qoymaq, yerlətmək, tutmaq. çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. 

çalışdırmaq. çalışdırtmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa 

çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq. 1. 

işə salmaq. axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. istart 

vurmaq, vermək. 1. qılınmaq. yapınmaq. - sən olara 

qapınma, qara gördün yapınma (qara: tiryək. ). 1. tükətmək. 

kullamaq. sərf edmək. - dadlı olmasa, iğdə tükət. - duz 

yerinə sirkə tükət. - olanı tükətin bitsin qurtarsın. 1. 

yeritmək. icra edmək. - baş yeritmək: baş, kəllə, ağıl 

işlətmək. 1. sərf edmək.  

- çox işlətmək: əldən qoymamaq, düşürməmək.  

- çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək: dirsək çürütmək. 

sümük sındırmaq. sinsimək. zəhmət çəkmək.  
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- işlətməyib saxlama: örtülü. basqı. qapanca.  

- basqıdaki altından, askıdaki salxım yeğ.  

- bir nərsəni (çağı, paranı) bir iş, amac üçün işlətməyə 

qoymaq, ixtisas edmək: yatırmaq.  

- xor, kor, pis işlətmək: yıpratmaq. korlatmaq. xorlatmaq.  

işlətqəncək  işlətgəncək. işə dəğən, gedən, gələn.  

işləv  görəv. fonksiyon. rol.  

işləvli  görəvli. fonksiyonel. rollu.  

işləyəcək  - sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək: olan olacaq, 

köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, gərəyə 

aldırmadan, etgilənmədən, olan olmaq. sən eddigivi ed, sonuc 

dəğişmiyəcək. 

işləyən  1. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. toxunan. 

acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. iti. sıxı. qatı. 

güclü. qolçomaq. qıran. qırıcı. kəsici. müəssir. tə'sirli. 1. 

keçən. ötən. yörgün. rayic. 1. yapan. edən. fail. 1. işçi. 

çalça. yalça. çalıçı. yalçı. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. 

çalçat. çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. 1. işlər. işəngir. 

işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. 

yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. 
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görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. fəal. əktiv. 1. 

mücri. yeritən. yürütən. icra edən.  

- işləyən dəmir parıldar. 

- ağır, yavaş işləyən kimsə: əlinə ağır.  

- dərinə işləyən dolama, çiban, yara: ətyaran.  

- iyi işləyən: işlək. bacarıqlı. işbilir. sənətkar. peşəkar.  

- iti, düzgün işlən, başarıqlı işçi: qaparat. yaparat.  

- uğurlu işləyən: işi uyğur.  

- altdan işləyən: gizli işsiz.  

işləyən  1. yaradan. sane'. xaliq. 1. sənətkar. 1. yapan. qılan. 

amil. fail. - bu işi işləyən. 1. işçi. qablan. qablayan. 

1.qarışan. çalışan. 1.qılqul. yapan. yapıcı. qılıcı. işçi. 

amil. 

- üstün görü işləyən: üstün gör işləyən. başı soyuq. yaldızçı. 

yalandan işçi. göz boyaçı. solayçı. qolayçı.  

işləyim  sənaye'. əndüstiri. indüstiri.  

işləyiş  1. işləmə. işlətiş. yapma. yapım. yapış. ürətiş. ürətmə. 

ürtəyiş. törəyiş. törətiş. törəmə. törətmə. e‟mal. arıya 

gətirmə. 1. toxayış. toxuyuş. kullanış. kullayış.  
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işləyişlik  işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. 

kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. quruqlüq. quruşluq. 

quruşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

işli  1. görəvli. görəli.  

işli  1. görəvli. görəli. görəkli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. 1. 

müəssir. 1. işləmə. qələmkar.  

- altın işli: altın işləmli. işli  1. işilik. işgil. iləkli. 

ilətli. iltəli.ilgili. iləli. ilgəli. ilintili. bağlı.görəvli. vəzifəli. - 

indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq. 1. 

iştil. işitli. uğrat. uğraş. büklü. bükük. bükgül. büktül. 

məşqul. müştəqil.  

- içli çörək, kükə: qartmar. qatmar. qarmar. qatmallı.  

- işli başlı: əməlli başlı. teyxa. dibindən. 

işli  1.işlik. - işlik güdüklük: işli qüçlü. 1.oyuvlu. motifli. naxışlı. 

desənli.  

işlin  mücərrəb.  

işliq  işlik. 1.işlətmə. çalışdırma. işyer. iş yeri. işyeri. karqah. 

atolyə. ustaxana. e'malatxana. 1.işlik. iş geyimi. qatlıq. 

qapıt (> kapot). qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. 
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üzük. gənə bol iş paltarı. tulum. önlük. çəkə. çəkmə. 

qapama. üniform. rupuş. 1.işlik. içlik. astar. 

işliq  işlik. işlətmə. çalışdırma. 1. işyer. iş yeri. işyeri. karqah. 

atolyə. ustaxana. 1. kərxana. e'malatxana.1. içlik. içə, 

içdən geyilən köynək. tərlik. - işlik orun: bizinis kiləs. iş 

kişilərinə, adamlarına özgü yer. 1. kərxana. fabrika. 

işliq  işlik. işligil. işgili. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. iləkli. iltəli. 

iləli. ilintili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

- işlik ad: edlik ad: qılıt ad: ad ediş: ad edim: ad edik: ad 

eyləm: məsdər. isim fe'l.  

işliq işlik. oqraş. işə qoyulmuş. məşqul. məful.  

işliqil  işligil. işlik. işgili. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. iləkli. iltəli. 

iləli. ilintili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 
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bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

işmama  iştanıc. işbilir. işçaqan. uzman.  

işmaq  içərmək.  

işmək  <> içmək.  

işmər  1. işər. usta. işi bilən. eğitimli. 1. işmərdik. mahir.  

işmərdik  mahir. işmər.  

işmətən  - içib işmədən əsrik: başı çağ, kök. qafası iyi: qafası qıyaq.  

işnəcliq  işənlik. işəncliq. yəminlik. əminlik. imənlik. inaşlıq. 

inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. 

güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

işocaqı  işocağı. iş mərkəzi. 1.yoğun olan iş yeri. 1.bir işləmin, 

ticarətin yönəldığı yer.  

işqab  < metatez > qapıç.  

işqab  1. dilab. dolab. nərsə doldurmaq, qoymaq üçün, duvar 

oyuğunda, yaxud ayrıca yapılmış, qəfəsəli, qanatlı qapılı 

olan içək yer. - dolabda saxlamaq. - dolaba qoymaq. - aşıq 

(aşlıq) dolabı. - geyim dolabı. 1. ışıq qab. ıştın. ıştan. 

qəndil. 1. quvuş. qoşu. taxca.  
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işqaçqını  işdən qaçan. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

işqaf  içqab. tumuş. tumuşqa. ( < tum: yığıq).qaytarma taxası. 

gömmə dolab, dilab. dilab. dolab. qapanas. qapnas. 

qapnasal. qapana. ( # dışqab. çıxma. taxca. sərgən. qaş. 

rəf. ).  

- qəfəsəli dilab, işqaf: qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf. 

qara ev.  

işqaf  içqaf. qoğ.  

işqal  < işgil. ilişik. uğraq. mingəl. məşqul.  

işqaldır  içqaldır. gəvəzə. çənəsi düşük.  

işqallı  - işqallı iş: çətin, ilişik, işgilli qılçıqlı iş.  

işqar işkar. işgər. işçi. batraq. ırqat. işgər. işəvil.  

işqat  ırqat. yırqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. yalışan. 

yalşan. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən.  

işqatlıq  çalqatlıq. yalqatlıq. ırqatlıq. yırqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. 

çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik.  

işqav  içqav. baraqa. külbə.  

işqə  işgə. içgə. incqə. incə. işgə. nazik.  
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işqə  işgə. incğə. incə. 1. inciq. həssas. 1. işgə. dar. genişliyi 

az olan. 1. (sıvıq, suyuq nərsə). açıq. duru. qoyu, quyuq, 

qəliz, bərk olmayan. 1. anlayışlı. qavrayışlı. titiz. zərif. - 

çox gözəl, incə düşnuşlü bir qız. 1. iti. tiz. zil. - incə səs. 1. 

"e. i. ö. ü" səsləlir. 1. kibar. 1. arı. arın. nəzih. 1.işgil. 

incik. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. 

arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 

çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.1. incğə. incə. - "e. 

i. ö. ü" incə səslilərdir. 

- incə, işgə belli: qarınca belli.  

- sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb 

əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq.  

- baldırın ön bölümündəki işgə sümük: (qıçın dizdən topuğa 

dək olan sümük). incik.  

işqəçi  işgəçi. 1. işgələyən. işgətən. işgəltən. incətən. incələyən. 

deşləmçi. işləmçi. içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. 

çözələmçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.1.işgəməçi. 
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işgəmbəçi. qarınqulu. qarınpa. qarınçı. əlinə keçəni 

utmaq, yemək istəyən.  

işqeçirən  işkeçirən. işverən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. 

işburan. işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. 

işyiyəsi.  

işqəl  işək. qıllaq. qılaq. qadaq. fənd.  

işqələşmək  işgələşmək. işgəlmək. incələşmək. incəlmək.  

işqələyən  işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. incətən. incələyən. 

deşləmçi. işləmçi. içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. 

çözələmçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

işqəliş  işgəliş. işgəlmə. incəlmə. incəliş.  

işqəlmə  işgəlmə. işgəliş. incəlmə. incəliş.  

işqəlmək  (işgəlmək. işgələşmək. incələşmək. incəlmək). 

cırazlaşmaq. cılızlaşmaq. qurumaq. zayıflaşmaq. 

işqəltən  işgəltən. işgətən. işgələyən. işgəçi. incətən. incələyən. 

deşləmçi. işləmçi. içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. 
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çözələmçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

işqəltici  işgəltici. işgətici. işgətən. incəltici. incətici. incətən.  

işqəltiş  işgəltiş. işgətiş. işgətmə. işgəti. işgətim. incətmə. incəti. 

incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

işqəmbə  işkəmə. işkəmbə.( < içgək). 1.qarın. 1.boğaz.  

- içgəməsin doldurmaq: çox yemək.  

işqəmbə işkəmbə. işgəmbə. üpkə bavır. iç qarın. işək. içəgi. içəg. 

qarın. iç qoşi. qarın içəgə. üçəy qarın.  

işqəmbəçi  işgəmbəçi. işgəməçi. işgəçi. qarınqulu. qarınpa. qarınçı. 

əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən.  

işqəmə  işkəmə. işkəmbə.( < içgək). 1.qarın. 1.boğaz.  

- içgəməsin doldurmaq: çox yemək. 

işqəməçi  işgəməçi. işgəmbəçi. işgəçi. qarınqulu. qarınpa. qarınçı. 

əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən.  

işqənbə işgənbə. içgənbə. qiriş. kiriş. heyvanların birinci qarnı.  

işqəncə  işkəncə. 1. qın. qıyın. qınaq. qıyın. qın. qınlıq. zəhmət. 

əziyət. məşəqqət. - işkəncə edmək: qınamaq. qıyınamaq. 
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incitmək. 1. qızaq. qazıq. - nədən böylə qazıq, böylə qızaq. - 

qopan qazıq: qiyamət uqubəti.  

işqəncə  işkəncə. əzinc. incitmə. əzab. zəhmət.  

- işkəncə ayqıtı: gərgəc. gərgic.  

- basqı, işkəncə ayqıtı: qıyındaraq. qıyındara. qındaraq. 

qındara.  

- işkəncə ayqıtı: gərki. kərəki.  

- işkəncə ayqıtı: gərgi ( < gərmək).  

işqəncə işgəncə. şikəncə qısac.  

işqəncə işkəncə. 1. < sıxınca < sıq. ( sıxmaq. ısırmaq). 1. ( i < >. ) 

şikəncə. sıqınca. < sıxmaq. qıstırma, sıxma, incitmə 

durumu. qısmaq işi. bu sıxınc durumu yaradan aracı. 1. 

qınaq. qınat. qızqut. cəza. 1. tarav. darav. əzab. iztirab. 

- işkəncəyə qoymaq: qızqurmaq. cəzasını çəktirmək. 

cəzalandırmaq. 

işqəncələmək işgəncələmək. qısaclamaq. qısığlamaq.  

işqəncələmək işkəncələmək. çəktirmək. basmarlamaq. sıxmək. 

qınamaq. qısqıncamaq.  

işqənləmə  işkənləmə. tapquli. dabğuli. üfürləmə. qabarcıq.  
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işqənmək  işgənmək. içkənmək. içgininmək. işgininmək. dalqınmaq. 

içinə dalmaq. 1.oyuqlanmaq. oyqulanmaq. 

düşnüşünmək.1. nərsənin içinə, dərininə girib 

araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.  

işqər  işgər. 1. işçi. 1. aylıqçı. karmənd. 1. işsın. işçil. işəri. 

işkişik. iş əhli. işi düzgün yapan. 1. qural. orqan. kanun.  

işqər  işgər. işəvil. işçi. çapçı. batraq. ırqat.  

işqər işgər. əməkdar. iş görsətən. ardagər. qocaman işçi. 

vəzifə şünas.  

işqəri işgəri. yonqa. qıymıq.  

işqətən  işgətən. işgəltən. işgələyən. işgəçi. işgətən. işgətici. 

işgəltici. incəltici. incətici. incətən incətən. incələyən. 

deşləmçi. işləmçi. içləmçi. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. 

çözələmçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

işqəti  işgəti. işgətmə. işgətiş. işgəltiş. işgətim. incətmə. incəti. 

incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

işqətici  işgətici. işgəltici. işgətən. incəltici. incətici. incətən.  
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işqətim  işgətim. işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. incətmə. incəti. 

incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

işqətiş  işgətiş. işgəltiş. işgətmə. işgəti. işgətim. incətmə. incəti. 

incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

işqətmə  işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim. incətmə. incəti. 

incətiş. incəltiş. incətim. içləmə. incələmə. işləmə. tədqiq. - 

incətiş mincətiş: tədqiq təhqiq.  

işqi  işgi. inci. bara. alaya, gülüncə, suçlanmağa, 

qınanmağa, yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, 

davranış. - inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, 

salmaq: bara qoymaq.  

- öz işin, işgilin özü çözmək: göbəyin özü kəsmək.  

işqil  işgil. 1. bənd. ip. 1. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. hilə. 

1. burşuq. dolamıq. pırtlaşıq. bulağıc. bulavıc. gərək. 

girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 1. quşqu. quruntu. 

şübhə. şəgg. 1. sorun. sorum. cigitlik. düğün. məsələ. 1. 

müşgül. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. 

qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çaparız. düşüş. 

düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. arizə. güclük. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

müşgül. güclük. pozuqluq. 1. > işqal. ilişgil. ilişik. mingəl. 

uğraq. məşqul. 1. qurqu. quşqu. quruntu. şübhə. 

vəsvəsə. vəhm. anğaşa. endişin. endişə. endüş. 

endüşün. endüşüncə. düşüncə. 1.işilik. işli. iləkli. ilətli. 

iltəli.ilgili. iləli. ilgəli. ilintili. bağlı.görəvli. vəzifəli. 1.içgil. 

kiçik deşik, dəlik, göz. 1. qullab. həlqərəcə. 1. işgə. incik. 

kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. arığ. 

cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 

çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

- qapı işgili, cəftəsi: qarqaburnu. qarqaburun. qarqacuq. 

qarqacıq.  

- indi keçək sizə ilgili soruya. - ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq.  

işqil  işgil. 1. quşqu. güman. şübhə. şəgg. vəsvəsə. - bu haxda 

işgil yoxdu. 1. müşgül. güclük. - işlərimiz işgilə düşdü. 1. 

ağır yük, mal heyvanın əl ayağın bağlamaqa yarar ip, 

bağ. cıdamlı, bərk ip, bağ. sicim. cıdar. - olmasın işgilə 

düşdük. - bu nə işgildi ki açan yoxdur. 1. bənd. bükə. buğa. 

boğa. həlqə. kişən. kirşən. köstək. bənd. qadana. boğa. 

bağ. kündə. gəşən. qayduna. qıyduna. zəncir. qeyd. 

tüşəq. tüşəncil. duzaq. buxov. boğav. köstək. tomruq. 
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tumruq. ( < tomlayan: yığan. bağlayan). kündə. buxov. 

köstək.  

işqil işgil. 1. həlqə. zəncir. 1. quşqu. quruntu. şəkk. 1. çətin 

zor iş.  

işqil işgil. ilgə. həlqə. zəncir. 1. müşgül. bur. bor. güclük. 

çətinlik. zəhmət. sanma. zənn. gümançətinlik. düğün. 

məsələ. pıroblem. - onun bizə güclüyü yoxdur. - güclük 

vermək: zəhmət vermək. - güclük çəkmək: zəhmət çəkmək.  

işqilə  işgilə iskilə. bəndər.  

işqili  işgili. işligil. işlik. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilgili. iləkli. iltəli. 

iləli. ilintili. bağlı. bağımlı. 1. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. 

əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. 

dəğik. dərək. dərik. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. 

bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. 1. boluğlu. 

qeydli. muqəyyəd.  

işqillənmək  işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. qurunlanmaq. quruntunmaq. 

quruntulanmaq. qurcuqlanmaq. içinə qurd düşmək. içi 

bulanmaq. qocunmaq. kovcunmaq. oyunmaq. 

oyalanmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qanqaçmaq. 
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qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. qanqaçmaq. 

düşünmək. çəkilənmək. birələnmək. ürkünmək. alınmaq. 

ımızqanmaq. yumızqanmaq. şübhələnmək. 

qayğılanmaq. duramsızlıq, qərarsızlıq göstərmək. 

şəgglənmək. şübhələnmək. vəsvəsələnmək. 

işqillənmək  quşqulamaq. gümana düşmək. şübhələnmək. 

şəgglənmək. şübhələnmək. vəsvəsələnmək. - bu haxda 

işgillənmiyin.  

işqillənmək işgillənmək. 1. müşgül olmaq. sarplaşmaq. sarpa 

sarmaq. gücləşmək. - işlər sarplaşdı. 1. tırqam bolmaq. 

şübhə edmək. quşqulanmaq.  

işqilləntirmək  işgilləndirmək. quşqulandırmaq. quruntulamaq. 

şübhələndirmək. şəggləndirmək. vəsvəsələndirmək.  

işqilləşmək  işgilləşmək. 1. müşgülləşmək. çətinləşmək. gücləşmək. 

1. müşgülləşmək. çıqravıllaşmaq. çətrəvilləşmək ( < çıq: 

düğün). çətinləşmək. anlaşılması güclənmək. 

qarışıqlaşmaq. 1. çıqravıllaşmaq. çətrəvilləşmək ( < çıq: 

düğün). çətinləşmək. anlaşılması güclənmək. 

qarışıqlaşmaq.  
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işqilləşmək işgilləşmək. müşgülləşmək. çatallaşmaq. budaqlanmaq. 

qollanmaq. dallanmaq. pürüzlənmək. bürküşmək. - iş 

budaqlandı.  

işqilləştirmək  işgilləşdirmək. - ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, 

işgilləşdirmək, pıtlaşdırmaq: dallandırmaq.  

işqillətmək  işgillətmək. tədirgitmək. birələtmək. fişəhlətmək. 

qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. 

qudurtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. qıdıqlatmaq. 

qıtqıtmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. harlatmaq. 

dağqatmaq. doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

işqilli  işgilli. 1. boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. çatışmayan. 

sərt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. bataqara. çigit. çətin. 

möhkəm. sıxıntılı. toxalı. gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli. 

tərs. bərk. yaman. çatallı. quşqulu. qarışıq. çalalı. çallaq. 

müşəvvəş. gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. 

qolay olmayan. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. qasıq. 

qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. işgillik. qarışıqlıq. 

pozqunluq. anlaşılması güc. çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: 

düğün). çiləli. zəhmətli. yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. 

buruşqıl. güclüklə, zorluqla yapınan iş. əməkli. zəhmətli. 
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1. çöplü. - işgilli iş: çöplü iş. 1. gərgin. tarınmış. sınırlı. 

çalız. çalaz. dincsiz. qolay olmayan. çətin. gücünlü. 

zorunlu. toxa. münqəbiz. həyəcanlı. qasıq. qasqıq. qısıq. 

qısqıq. sıxıntılı. toxalı. 1. müşgül. boğrənc (fars) < burqanc. 

burşuq. çatışmayan. 1. təsgüman. tərsgüman. təsdüşün. 

bədgüman. vasvas. vəsvəsəli. 1. şübhəli. quşqulu. işgilli. 

qurqulu. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. 

endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. 

vəsvəsəli. vəhmli. 1. bəlirsiz. çulqalı (< çuq). mübhəm. - 

açılması, anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, 

məsələ, durum: qarmaşıq. - aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik 

duyusu. xod kəm bini. - yönətim, dolandırma qarmaşığı. - 

evlənmə qarmaşığı. - toplum qarmaşıqları.  

- işgilli, quyruqlu soru, iş: qıplı. qılplı. quplı. qıplı.  

- qaraişgilli: yabanı mərcümək, burcuz, burtuz, murtuz.  

- qaqılmış, taxılmış, işgilli, çətin qılınan, təprəşən, hərəkət 

edən nərsə, kimsə: qağnı.  

- çətin, ilişik, işgilli iş: qılçıqlı.  

- işgilli iş: kölgəli. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. aydın, açıq 

olmayan. 1. ıslaq. kölgəli. bulaşıq. batıq iş, kimsə, nərsə.  
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işqilliq  işgillik. 1. cılızlıq. cırazlıq. quruluq. zayıflıq. 1. müşgülük. 

güclük. zorluq. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. 1. qarışıqlıq. pozqunluq. anlaşılması güc. 

çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: düğün). 1. müşgül. işqal. qıyınlıq. 

qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. 

zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq.  

işqilliq işgillik. güc. zorluq. zəhmət. - işlər güclə keçdi. - güclə 

yapa bildik.  

işqilsiz  işgilsiz. qölgəsiz. ləkəsiz. qorxusuz. aydın. açıq. yalın. 

çıplaq. ibhamsız.  

işqininmək  işgininmək. içgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. 

içinə dalmaq. 1. oyuqlanmaq. oyqulanmaq. 

düşnüşünmək. 1. nərsənin içinə, dərininə girib 

araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək. 

işqiq işgik. qayıq kürəyi.  

işqişiq  işkişik işəri. işgər. işcər. işsın. işçil. işkişik. iş əhli. işi 

düzgün yapan.  

işqolu  işalan. iş sahəsi, meydanı.  
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işqoq  tüfək.  

- iki atılqan işqoq: cütə.  

- suv işqoq: tulumba. çeşmə.  

- işqoq ağac: tüfək qundağı.  

- işqoq burun: namlı.  

- işqoq qoçqar: tüfək sürgüsü.  

- işqoq ot: barut.  

- işqoqnu yerlə: tüfəği doldurmaq.  

işqoyan  işqoyqaran. işverən. işkeçirən. işquran. işburan. 

işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

işqoyar  işquzar. iş becərən.  

işqoyqaran  işqoyan. işverən. işkeçirən. işquran. işburan. işbuyran. 

işsalan. işsunan.  

işqörür  işgörür. işgüzar. işbilən. işbilir. işbaşçı. iş bacarır. iş 

becərir.  

işqun  quşqun. uşqun.  

işquran  iş aşıryan. işburan. işbuyran. işqoyan. işqoyqaran. 

işverən. işkeçirən. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. 

işyiyəsi.  

işquzar  işqoyar. iş becərən.  
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işqüc  işgüc. iş güc. 1. görəv. oyalıq. oyqal. uğralıq. uğrıq. 

məşquliyyət. kar o bar. 1. iş. görəv. məşquliyyət. 1. iş. 

onquğa. yağday. 1. bir toplumun işə qatılan bölüm.  

işqücsüz  işgücsüz. qılıqsız. eveşiksiz. salğasür < > sərsəri. dallaq. 

dallaş. dərbədər < > dalbadal. dal dal olmuş. başıboş. 

baybaş. qayta.  

işqün işgün. içgün. qızıl yapraqlı bir yayla çiçəği.  

işqütər  işgüdər. 1. elçigüdər. nayib səfir. 1. elçivəkili. elçibaxanı. 

məsləhətquzar.  

işqüzar  işgüzar. 1. iş adamı. edləmçi. eyləmçi. edimçi. 1. 

karpərdaz. 1. işgörür. işbilən. işbilir. işbaşçı. iş bacarır. iş 

becərir.  

işsalalmaq  işsalanmaq. işyolalmaq. işyolanmaq. işə yolalmaq, 

yollanmaq.  

işsalan  işsunan. işverən. işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. 

işquran. işburan. işbuyran. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

işsalanmaq  işsalalmaq. işyolalmaq. işyolanmaq. işə yolalmaq, 

yollanmaq.  

işsaylacı  işbəlləci. karqozin.  

işsın  işçil. işgər. işcər. işəri. işkişik. iş əhli. işi düzgün yapan.  
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işsiniq  işsinik. işsinlik. iş qanunluğu. iş qanunnaməsi. işdüzən.  

işsinliq  işsinlik. işsinik. işdüzən. iş qanunluğu. iş qanunnaməsi.  

işsiz  1. görəvsiz. görəsiz. görəksiz. çalışsız. uğraşsız. 1. əli 

boş. 1. çalışmaz. durmuş. işləməz. kullanışsız. açıqda. 

boş. boşda. açıqda. havada. açıq. boşda. əməksiz. 

bekar. görəsi yox. görməncsiz. 1. içsiz. boş. kovan.  

- işsiz gücsüz. iş tutmayan. boş. boşda.  

- işsiz olmamaq: çalışmaq. işi olmaq.  

- işsiz gücsüz: yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. 

qırban. işə yaramaz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. 

gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. 

ıssız. bihudə. faydasız.  

- işləmədən, işsiz olaraq, iş ödəvin, müzdün alan: gizli 

işsiz.  

- gizli işsiz: altdan işləyən.  

- işsiz gücsüz: aylaq yaylaq. aylaq haylaq. avara. qırbal. 

qırban. sərsəri. boş gəzən.  

- işsiz, yersiz qalmaq: açıqda qalmaq.  

- işsiz olmaq: boşda qalmaq.  
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- işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən: qaldırım 

bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası.  

- işsiz gücsüzlük: qaranqaşlıq. haylazlıq. sərsərilik. 

yararsızlıq. düzənsizlik.  

işsiz  1.boşanıq. gücsüz. 1.boşqun. bekar. 1.boşqun. boşun. 

bekar. - işsiz gücsüz tulaz aciz. avara. 1.boştur. boşdar( < 

boş + durmaq). - boştar parası: işsizlik parası. 1.işiz. işsiz 

gün. tə'til. aylaq. avanaq. boş gəzən. avara. havayı. 

işləməz. atıl. atqıl. atqın. yatıl. yatqıl. yatqın. etgisiz. 

əsərsiz.  

- işsiz olmayan: işi olan. işli. qapılıməşqul. şağil. 

işsizlik  haylazlıq. hırsızlıq. təmbəllik. gücsüzlük. uğraşsız. 

məşquliyətsiz. boşturluq. boşdarlıq ( < boş + durmaq). - 

boştarlıq keçirmək: işsiz qalmaq.  

işsizliq  işsizlik. 1.işsizlik gücsüzlük. boşuqluq. boşdalıq. 1. 

kasatlıq. - bu işsizliklə qazanc olmur. 1. edimsizlik. 

edəmsizlik. etimsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. 

qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. 

qaranqaşlıq. təmbəllik. bətalət. 1. gəvşəklik. battalıq. 

avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. 
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susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 1. 

taşlıq: dışlıq. bekarçılıq.  

işsunan  işsalan. işverən. işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. 

işburan. işbuyran. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

iştah  qabdı. qapdı. - onun qabdısı iqidi: onun iştahı iyidir.  

- iştahdan düşmək: açımlanmaq. soğumaq. ürəyi vurulmaq. - 

iştah verici: açar. 

iştah  seviş. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. araş. 

arzıq. marağ. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. 

əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. yapas. 

qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. 

qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < 

acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. 

talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

- böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, 

çalışmaq: qaşıq sallamaq.  

- gurultulu iştahla yemək: hopurmaq. höpürmək. hapırmaq. 

aşırmaq. içəri ötürmək.  

iştaha  ( < istəmək. iştah < istəh). həvəs. özənc. qiptə.  
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iştahasız  1. əğilimsiz. 1. boğazsız. çox yemək yeməyən.  

iştahlı  bappuçu. obur. çox yiyən. opur. obur. boğazlı. yatba. 

yamat. əğik. mayil. - içkiyə yatbalı kişi. - yuxuya yatbalı: 

yuxuçul.  

iştahlı  istəkli. əsikli. istəşli. sevişli. özənli. öznəşic. qaraçıq. 

qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. həvəsli. həvəskar.  

iştahsız  qarınsız. az yiyən. qızav. qıysav.  

iştalı  iştahlı. istəkli. qarınpa. boğazlı. qarınqulu. obur. çox 

yemək yeyən.  

iştan  içdon. tunban. tuman. bol, geniç ev paltarı.  

iştanıc  işbilir. işçaqan. işmama. uzman.  

iştaşlayan  işdaşlayan.iş bıraxımçı.  

iştayır  iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. işbaşçı. işbaşı. 

karfərma.  
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iştə  1. ana. belə. - iştə şu: aşundan. - iştə xəbər xəbərlərin 

topağı: xülasəsi. 1. bu. bunu. munı. munu. "qanu" " 

hançı"ya cəvap olur. 1. mə. bayna. baynam.  

- iştə orada: bayna alayda:  

- ma yot alaydı: iştə durum böylə.  

- onların üyləri ma budu: onların evləri iştə budur.  

iştə  işdə.1. sözə başlarkən deyilə sözcük. ("elə. bura bax. 

bax. baxın" kimi). - iştə qorxduğum bu: elə qorxduğum bu. - 

işdə sonra eşidərsiz. - iştə sözə başlayalım. 1. buyurun!. - 

hanı mənim pitiyim. - iştə!: buyurun!. - iştə sizə anlttığım kişi: 

budu. 1. sözün sona ərdiyin göstərir. - iştə baımıza gələn 

bu. 1. qılıqda. - bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə baxmadan, 

iticə, ilqarına ilərləmək: baltalamaq. 1. ano. - ano atam 

mənim. 1. hah. oldu. tamam. qaramıq. qaramuq. əngəl. 

qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. 

gerəlti. 1. daha. baxın. bax bir. şimdi. imdi. indi. - daha 

gəl. 1. özəni, diqqəti çəkən sözcük. ("hey. oğul. baxalım" 

kimi). - işdə qoç əli, buda sənin payın. - niyə qabaqdan 

gələcəyimi söyləmədim, iştə buna görə.  

- adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini yerinə 
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gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq: adı var 

özü yox.  

- işdə indi: şimdi elə: haydindi!. tez olda. tələs. elə indi. dər hal.  

iştə  uşdə. üşdə. bax. haza. - işdə o işdə bu. - işdə kağaz işdə 

qələm. - iştə qələm, iştə kağız.  

iştə işdə. - işdə o işdə bu. - işdə kağaz işdə qələm.  

- ayağ bağı: əngəl. köstək.  

- bağı oğalamaq: kütükləri oğsalayıb, qabıqların düşürmək.  

- yəhər bağı, bəndi: aşırtma. aşırma. qulan.  

iştən  - nərsədən, yapdığı bir işdən qorxusu olan: qaragözçü. 

qaragöz. gözü kölgəli.  

- bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi: bağırsaq kəsəli. 

qapırcaq. qapız. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. xoşgiyyət. 

- bir işdən vaz keçmək: baltanı bıraqmaq.  

- işdən çıxmış: işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. 

qaqlaq.  

- işdən salmaq: birinin baltasın qapmaq.  

- işdən çıxmaq: əldən düşmək. yarmazlamaq. qaqnıldamaq. 

qanğıldamaq. 

- iyili kötülü bir işdən düşən pay: badaş. balaş. paydaş. 

paylaş. (> padaş (fars)). paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. ücrət). 
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- ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək: qan tutmaq. ölmək. 

ənfəkt keçirmək.  

iştən - işdən düşmək:kütgürmək.  

iştəqi işdəki. bulğuci. oluci.  

iştəqir  iştəğir. iştayır. iş çevirən, aparan. aparcı. işbaşçı. işbaşı. 

karfərma.  

iştəri  əsrimə. çarpıntı. coşqun. daşqınlıq. odlu. fanatizm.  

iştəş  işdəş. əməkdaş. işbirçi. işaraşçı. həmkar.  

- işdəş çatı: işdəş yapım: işdəş fe'l: neçə öznənin (failin) 

qarşı qarşıya yapdığı durum. - deyişmək. - savaşmaq.  

iştəşliq  işdəşlik. bir işdə ortaqlıq, iştirak, müştərəklik.  

iştəşliq  işdəşlik. işaraşlığı. işbirliyi. həmkarlıq.  

işti  içti. salya. tüpürük.  

iştil  işli. işitli. uğrat. uğraş. büklü. bükük. bükgül. büktül. 

məşqul. müştəqil.  

iştiq  iştik. qurç (kəsgin) ötgir. ütgin. odu.  

işton işdon. diz donu.  

iştüzən  işdüzən. işsinik. işsinlik. iş qanunluğu. iş qanunnaməsi.  

işu  aşu. iştə. - iştə şöylə: aşundaq. iştə şu.  

işusta  işusda. işbilir.  
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işvə  girişmə. qırışma. qır vermə ( < qırılmaq. burulmaq). 

buruqma. naz. qəmzə. qaş göz ilə oynanma. cilvə, qınış. 

qılın. naz. yanı. can yaxıcılıq.  

işvə  qırışma. qırcışma. qılışma. girişmə < qırışma. qır vermə. 

naz. çaldış. qandış. cilvə. qəmzə. kirişmə. qırışma < 

gərişmə. göz qaş oynadış, gərmə. naz. yufa qarayış. 

naz. göz qaş gərmə. 

işvəli  qancıq. qantıq. qandırıcı. artur. cazibəli. çəkici. fəttan. 

yosmalı. ədalı. zərafətli. yosma. incək görüşlü. ədalı.  

işvəli  qırasan. qırcan. qırcın. nazlı. qəmzəli.  

işverən  işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. 

işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi.  

işverən  işlədən. işlətici. çalışdıran. çalışdırıcı.  

işyar  1. işəv. işəvli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. mə'mur. 1. 

mülazim.  

işyer  iş yeri. işyeri. işlik. işlətmə. iş yeri. karqah. 

çalışdırmakarqah. atolyə. ustaxana. e'malatxana.  

işyeri  işyer. iş yeri. işlik. 1.işlətmə. çalışdırmakarqah. atolyə. 

ustaxana. 1.e'malatxana. kərxana. 1. atolyə. karqah. 

işlətmə. çalışdırma.  
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işyiyəsi  işləsi. işbilən. işbaşıq. işbaşıl. işsunan. işsalan. işverən. 

işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. 

işbuyran.  

işyolalmaq  işyolanmaq. işsalanmaq. işsalalmaq. işə yolalmaq, 

yollanmaq.  

işyolanmaq  işyolalmaq. işsalanmaq. işsalalmaq. işə yolalmaq, 

yollanmaq.  

it  - bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

it  {id. iy. is. } 1. bax > köpək. 1. itək. ölçünü qurub, qırıb, 

dəğişmə üçün qoyulan düğmə kimi nəyisə. kilid. 1. it !: 

qaytar !. qov. köçür. 1. itiş. icbar. cəbr. 1. qoxu. 1. iyə. yiyə. 

malik. sahab. 1. köpək. 1. ək. at. çoğulluq, cəm 

imlərindən. - téqit: "təkin" sözünün çoğul şəkli. - elat: el + at: 

ellər. ellər birliyi. 1. fərman. 1. iti.  

- it milçəyi: göbələk. kələbək.  

- it sinəyi: köklə. çibin. milçək.  

- it xiyarı: əbucəhl qapuzi.  

- it balığı: kəfəlçir balığı.  
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- itləri quşqutmaq üçün deyilən sözcük: tab tab. təb təb.  

- çabağı arıtqan it: uyuz it. tüləri tökülmüş it.  

- it yavrusu: tübəy.  

- it yavrusu: qutça. enik.  

- it burun: itburnu. quşburnu. yabanı gül meyvası.  

- it pisliği: çobur. çöpüv.  

- azqın it: qafsar.  

- it ayağından: çox artıq. pək çox. dolu. - mında sən izləqən 

zatlar it ayağındandı: burada sənin istədiğin nərsələr çox 

artıqdır.  

- üç aylıq it yavrusu: üçgəyir bayça.  

- avuzunda it ölgən: küfürbaz.  

- dişi it: qacı it.  

- içər suvunda it öltürgən: çabuq qızan. hirsli.  

- it ağrıv: gövdədə yaralar çıxaran bir xəsdəlik.  

- it avzuna salmazlıq bolmaq: sıy, e‟tibarı azalmaq. şərəfi 

ləkələnmək.  

- it günü görmək: çox sıxıntı çəkmək. əziyət çəkmək.  

- it tili çapraq: sınır otu.  

- it tubanqa ürkəncə: it dumana hürgən.  
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- itqə biçən salqanca: bir işi tərs yapmaq. biçimsiz yapılan iş.  

- itləni suvqa sürmək: boş gəzmək. aylaqlıq yapmaq.  

- itliği yenqmək: bilə bilə zərər vermək. kötülük yapmaq.  

- qalaq it: uyuz. başı boş it.  

- qoyçu it: qoşçi it: çoban iti.  

- itlik gömlək: uşağın ilk geydirilən gömləyi.  

- itlik saç: uşağın ilk kəsilən saçı.  

- itin çüçükləməsi: enikləmək.  

- it dirsəyi: arpacıq.  

- it burnu: nəsrin gülü.  

- it xiyarı: əbucəhl qarpuzi.  

- it dərnəyi: qalabalıq, hay küylü yer. - it sürüsü: çoxluq. 

qalabalıq.  

- it boğan: acı cikdəm.  

- it yatğı: pozuqlar yığıncağı.  

- yaban it: qudurqan. ədəbsiz kişi.  

- it oğlu: köpəkoğlu. kopoyoğlu. hin oğlu.  

- itləri quşqutub boğuşmağa yarar sözlərdən: qıs qıs.  

- it quyruğu: bitgi adı. bel buran.  
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it  qancıq. qanara. köpək.  

- avara, yiyəsiz, küçə iti: qanıra.  

- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- iri çoban iti çeşiti: qapsqır. qasqır. qısqır.  

- it dişi, domuz dərisi: iki kötü, yaramazın bir birinynən 

tutuşması, yaxalaşması.  

- it kimi çalışmaq: çox işləmək, yorulmaq.  

- it itə buyurur, itdə quruğuna: hərkəs işi bir altındakına 

göndərir. yüksünən işi, başqa birisinə göndərmə.  

- it izi at izinə qarışmaq: nə olub olmadığı, nə olub bittiği 

anlaşılmamaq.  

- it sürüsü: dəğərsiz, ərdəmsizlər topluluğu.  

- it sürüsü dək gəriyindən çox. olduqca qalabalıq.  

- it hürür kərvan yürür: it hürür, yol açıqsa, kərvan yürür: 

hər gələn, gedişi durduramaz.  

- itə ot, ata ət vermək: işlərin tərsək görmək. - iti öldürənə 

sürüklətirlər: oğru öz ipi ilə asılır. - it götünə (qıçına) 

soxmaq: it ardına bıraqmaq: çox alçatmaq. - itin 

quyruğunda: çox bol. bərk bol. - it canlı: dayanaqlı. gücə, 

sıxıntıya dayanıqlı. - itboğan: qaplanboğan. acıçiğdəm. 

boğanotu. - itburnu: quşburnu.  
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- itdirsəği: arpacıq. çövzə.  

- it əlli: ayaqları dışarı dönük olan.  

- it qırası: əbulcəhl qarpızı.  

- it qopuğu: dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, 

qişr.  

- it ağzını gəmik tutar: pozuq kimsələr azaş görüncə susar.  

- it dərisindən post olmaz: dəğərsiz, düşük nərsədən iyi 

sonuc bəklənməz.  

- it dərnəyi: çox gurultulu yer.  

- it dirliği: duzənsiz, yüyənsiz yaşam.  

- it iti ısırmaz: pozuq, dönüklər birbirlərin tutarlar, arxalarlar.  

- it itlə gəzər: hər kim taydaşı ilə birlikdə olur.  

- it köpək: bayağı, dəğərsiz kimlər.  

- it oturumu: çöməlmə oturuş.  

- it daşlayan: başıboş. la übalı. darqaşayırd. - it yatağı: 

oğruların patığı, barındığı yer. - it yesə qudurur: ağır, 

çəkinilməz söz.  

- it işəməklə dəniz bələşməz: önəmsiz nərsə.  

- itə atsan yeməz: çox pis, dəğərsiz.  

- iti an çomağı yaraqla (hazırla): iti düşündün, çamağı 
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unutma.  

- itin yalvarı (duası) alınırsa (qəbul olunursa), göydən 

gəmik yağar.  

- itlə çuvala girmək: yaramaz biriylə dalaşmaq.  

- itlə dalaşmaqdansa, çalıyı dolaşmaq yeğ: yaramazla 

uğraşmaqdansa, boş çölləri gəzmək yerdir (yaxcıdır).  

- itlə yatan bitlə qalxar: quduzla oturub durana, kötülükdən 

bir payda düşər.  

- qapıcı it: qanıra.  

- kiçik it: tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. finqo.  

- av it çeşiti: baraq. bağaq.  

- çoban iti: sürü iti. çomar.  

- itin, ağlamağı andıran çıxaran inilti: siniləmək. çənələmək. 

çəniləmək. inləmək. iniləmək.  

- kiçik it: tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. finqo.  

- qurtdan azma it: qarışıq qanlı, soylu, qırma it.  

- ov iti: salqulaq. tazı.  

- ölümü gələn it, məçid duvarına siyər: işiyər.  

- ısıracaq it, dişin göstərməz: yamanlıq edən, öncəsindən 

bəlirtməz.  

- itlərin boynuna taxılan çivili bizli dəmir boyunluq: ıltar. 
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yıltar.  

- acından it götü yalır. 

- atlar ölüb, itlərin bayramıdır.  

- gəmikli it, qapağan olur: ağzında sümüklü it, heç nəyi 

biləsinə yanaşmağa qoymaz.  

- qoğduğun itin dalıca gedmə.  

- yoxsul, itin adın ya qızıl qoyar, ya gümüş.  

- it balası: çəpəl. kəpəl. köpəl. 

- it üzümü: 1.ot üzümü: bir para darıt, dərmanların 

yapmasında işlənən ot, bitgi. 1. böğürtlən.  

- iti quyruğundan bağlasan, çöldə dayanmaz. (şaxdadan. 

soğuqdan).  

- itləri cütləşməyə qışqırtma, quşqurtma üçün söylənən 

söz: qas qas. qıs qıs. qız qız.  

- küsən it çörəklə, küsən pişik ətlə barışır. 

- qaçılın, quduz it gəlir. 

- itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: 

qatana. qadana. 

- qanqal iti: çoban iti çeşiti.  

- qarqa dərnəği, it yığnağı: avaralar topluluğu.  
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it id. hid. qoxu. iy. ıtır. burcu. - idi çıxdı: iyi çıxdı.  

it idi. idik 1. tanrı. iyə. yiyə. ağa. əktirən. iktüləgən. bəy. 

iduku. tək. baş. başçı. iddi. dədə. ədə. adu (sumer). əfəndi. 

1. tanrısal. tanrıdan gələn. mübarək. qutlu.  

itaçu idaçu. qorucu. qaravul.  

itaqacı  idağacı. (d < > y) iyağacı. ərçə. buxur üçün taxılan ağac.  

itarə  idarə. qaralıq. ağalıq.  

itarə idarə. 1. işlərin dolandırması. dilab. dolab. sazıman. dartı. 

tizgin. dizgin. 1. yönətim. düzə. - idarə başçısı: dolabbaşı: 

dolabçı: rəis. - ticarət dolabın aparmaq, çevirmək: ticarət 

işlərin aparan. - kim dolabın başındadır. - dolab başın 

dəğişdilər. - dolabı pozuldu. - dolbı dalandırmaq. - su dolabı: 

su idarəsi. - toq dolabı: bərq idarəsi. - kimlik dolabı: sicil 

əhval idarəsi.  

- idarə edmək: dəğrələmək. dolandırmaq. geçindirmək. birisini 

yaşatmaq. durumun sağlayıb yaşatmaq. dəyrələmək. 

uclamaq. tuclamaq. tuşlamaq. qorımaq. görmək. yetmək. 

çatmaq. - bu para xərcimizi qorımaz. - bu gəlir məni 

geçindirər. - yumşaq olan kişi, hamını geçindirər. - belə bir 

ağır durumu geçindirmək olmaz. - çoluq cocuğunu alın təri ilə 
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geçindirən.  

- idarə olunmaq: durumun sağlayıb yaşamaq. geçinmək. 

dolanmaq. - alın təri ilə geçinmək.  

itarələmək idarələmək. idarə edmək. dolandırmaq.  

itarəsiz idarəsiz. dartısız. səprik. müsrif. 1. müvazinəsiz. qeyri 

mozun.  

itbalıqı  canavarbalığı. yırtıcı balığ çeşiti.  

itboqan  itboğan. iti ağılı ot. boğanotu. qaplanboğan. qurtboğan.  

itburnu  meşə qızıl gülü.  

itcə  itgi. itgik. itgiş. ilca'. 1.ikaz. içtəpi. dürtü. dürtüş. dürtük. 

quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. çaprıt. 

gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. mühərrik. 1. 

itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. 

gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. 

yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. 

fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar. 

itci  itici. edici. ittirən. itən. eddirən. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. 

gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana 
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gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. ortacı. icab 

edən. səbəbçi. müsəbbib.  

itə  icbar.  

itə idə. ( y: d ). iyə. edə. idi. ululuq. nifuz. qudrət.  

itəçi  idəçi. iyəçi. dolandıran. idarəçi. ordu xərclərini 

dolandıran.  

itək idək. yemək.  

itələmə  itmə. basınc. fişar. təzyiq.  

itələmə  itmə. itəmə. basınc. fişar.  

itələmək  ( itəkləmək. itgələmək. itəmək. itmək). 1. itəgələmək. 

sovqlatmaq. sovq vermək. sağlamaq. savqalatmaq. 

nərsənin oluşuna yol açmaq. 1. gücləmək. darıtmaq. 

zorlamaq. məcbur edmək. 1. qaqtırmıq. qaqmaq. 

vurmaq. 1. qasqalamaq. qısqalamaq. dürtmək. dürtükləmək. 

dəğmək. toxunmaq. 1. təpmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. soxuşturmaq. 

sarsıtmaq. 1. ardına düşüb sürdürmək, qoğlamaq. 

artmaq. artırmaq. 1. vermək. bastırmaq. soxmaq. - 

cəvabın bastırmada gecikmədi.  

- qaqıb, çalıb itələmək: itiştirmək.  
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itələmək  1. < > (it: öt). ötələmək. iləri keçirmək. 1. itmək. 

təbərmək. təpmək. 1. itmək. püsgürtmək. geriyə 

çəkdirmək. itmək. sürmək. - bu toru bir az irəli itin. - onu 

yana itdi.  

- bu barut tüfəngi təpdirir.  

- itib, itəliyib vermək: tayamaq. dayamaq. təslim edmək. 

dartmaq. yollayı vermək. serv edmək. servis vermək. - gedər 

gedməz bir acı qəhvə dayadılar. - bir yeməkdən 

qurtulmamışdıq ki, elə öbür yemək dayandı. - bu nədi 

dayadın mənə.  

itələnmək  itinmək. 1. dürtüklənmək. qaqalanmaq. dimdiklənmək. 1. 

dürtülmək. dürtüklənmək. dəğinmək. toxunulmaq. 1. 

itəklənmək. yaslanmaq. yastanmaq. yatsanmaq. 

dirənmək. dürtünmək. dayanmaq. - çəkill o yana, dayanma 

belə.  

itələşmə  cadalaşma. çatqallaşma. çəkəçək. çəkələşmə. vuruş 

savaş. yarqa. qavqa. yaxalaşma. dartışma. də'va. qavqa.  

itələşmə  çəkəçək. çəkələşmə. vuruş savaş. yarqa. qavqa. 

yaxalaşma. dartışma. çatqallaşma. cadalaşma. də'va. 

qavqa.  
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itələşmək  1. itəşmək. itişmək. qaqışmaq. 1. qaqışmaq. 

cicikləşmək. birini çəkəməmək, götrəməmək. acığışmaq. 

günüləşmək.  

itələtmək  itəklətmək. dayatmaq. dayıtmaq. yaslatmaq. yastatmaq. 

yatsatmaq. dirətmək. dürtütmək. - çəkill o yana, dayatma 

belə.  

itələtmək  ittirmək. sürdürmək.  

itələyən  itəgən. itici. itən. qoğan. qovan. 1.sevimsiz. sevilməyən. 

bəğənilməyən. soğuq. mənimsənilməyən. antipatik. 

1.uzaqladan. yaxlaştırmayan.  

itələyən  itən. itik. itgi. arıdan. arqıt. silən. silgi. silək. silən. pak 

kon.  

itələyərək  güclə. qıyınla. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə 

itgə. itələyə itələyə. itərək. vuraraq. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

itəlir  - gedəni itəlir, gələni çəkəlir.  

- gedəni itir, gələni çəkir.  

itəliş  itiş. dürtüş. dəğiş. toxuş.  

itəlişmək  itişmək. dürtüşmək. dəğşişmək. toxnuşmaq.  
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itəmə  - gedəni itir, gələni çəkir.  

- gedəni itəlir, gələni çəkəlir.  

itəmə  itmə. itələmə. basınc. fişar.  

itəmək  - itərək, basaraq soxmaq: tıqmaq. - yunu yastığa, balışa 

tıxmaq.  

itəmək  (itəkləmək. itgələmək. itələmək. itəmək.) (itmək. 

itəkləmək. itgələmək. itələmək.). 1. savmaq. 1. itləmək. 

itmək. güc duruma salmaqməcbur edmək. dara 

düşürmək.  

itən  1. itik. itgi. arıdan. arqıt. silən. silgi. silək. silən. pak kon. 

1. itəgən. qoğan. qovan. sevimsiz. sevilməyən. 

bəğənilməyən. soğuq. mənimsənilməyən. antipatik. 1. 

itələyən. itəgən. qoğan. qovan. uzaqladan. 

yaxlaştırmayan. 1. təpən. dəf' edən. rədd edən. 1. yerçi. 

yerən. sevməyən. - sevgiyerən: sevgi sevməyən. - 

yeməkyerən: yemək sevməyən. - topraqyerən: toprağın, 

ölkəsin sevməyən.  

- bir görünən, bir itən nərsə, kimsə: qarabatqaq. qarabataq.  

itən  doğan. şahin.  

itən idən. yer. topraq.  
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itənlik  iticilik. itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqınlıq. qovanlıq. 

qovaqanlıq. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. 

soğuqluq. mənimsənilməzlik. antipatiklik.  

itəq  itək. 1. məcburi. icbarlı olan. zorlanan. - itək qoşullara 

tutulmaq. - itə işlər. - itəksiz işlərinən uğraşmaq. 1. it. kilid. 

ölçünü qurub, qırıb, dəğişmə üçün qoyulan düğmə kimi 

nəyisə.  

itəqə idəqə. ulu. nüfuzlu. edici. yapıcı.  

itəqələmək  (itgələmək. itəkləmək. itələmək. itəmək. itmək. ). 

sovqlatmaq. sovq vermək. sağlamaq. savqalatmaq. 

nərsənin oluşuna yol açmaq.  

itəqən  itəgən. itələyən. itici. itən. qoğan. qovan. 1.sevimsiz. 

sevilməyən. bəğənilməyən. soğuq. mənimsənilməyən. 

antipatik. 1.uzaqladan. yaxlaştırmayan.  

itəqənlik  itəgənlik. iticilik. itənlik. qoğanlıq. qoğaqınlıq. qovanlıq. 

qovaqanlıq. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. 

soğuqluq. mənimsənilməzlik. antipatiklik.  

itəqər idəqər. edər. yapar.  

itəqinmək  itəginmək. itigənmək. itimək. itinmək. tizmək. tizəmək. 

tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. tezmək. tezəmək. 
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tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. hızmaq: hızqımaq. 

hızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. 

qızıqmaq. sürətlənmək.  

itəqləmək  (itəkləmək. itgələmək. itələmək. itəmək. itmək).  

itəqləmək  itəkləmək. basmaq. basqın yapmaq.  

itəqlənmək  itəklənmək. itələnmək. yaslanmaq. yastanmaq. 

yatsanmaq. dirənmək. dürtünmək. dayanmaq. - çəkill o 

yana, dayanma belə.  

itəqlətmək  itəklətmək. itələtmək. dayatmaq. dayıtmaq. yaslatmaq. 

yastatmaq. yatsatmaq. dirətmək. dürtütmək. - çəkill o 

yana, dayatma belə.  

itəqli idəkli. yapıcı, edici, güçlü.  

itəqör idəgör. iyisi ed. iyilik ed.  

itəqü  itəgü. dəğirmanda dönən daşın üzərinə mindirilən ağac 

parçası. unun biraz qalın olması istənirsə daş bununla 

biraz yuxarı qaldırılır, incə olması istənirsə aşağı endirilir.  

itər  - dönəmlə (zamanla) quşqular itər, dönəm (zaman) quşqu 

götüməz.  

itər idər. 1. izci, takipçi 1. yapan, yapıcı, edici.  
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itərək  güclə. qıyınla. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə 

itgə. itələyə itələyə. itələyərək. vuraraq. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

itəşmək  itələşmək. itişmək. qaqışmaq.  

itıs idıs. ıydış. ıdış. savıt.  

iti  1. acıllaq. acığaq. acıl. səriüsseyr.  

- acıl qayıq: çabuq devriləbilən incə, uzun qayıq.  

- iri, iti dişli: azavlı. azavan. asavlı. asavan.  

- iti, yeyin yerişli: axqır. 

iti  1. öfgəli. acı. tünd. sınırlı. qırıcı. qırçın. 1. acılı < > azılı. 

azqın. şiddətli. təhlikəli. gözü dönmüş. qızqın. darqın. 

sınırlı. xaşlaq. 1. bataraq. yüyrək. yeyn. 1. ağdalı. ağır. 

güc. qaldırı. yaman. 1. bul sulu. yeyin. 1. cinqo. atlan. 1. 

çapama. çaqrama. yeyin. 1. dəli. çox. qarqın. sox. dilir. 

çalaq. 1. ələyaqlı. sürəkli. itiəl: əli çabıq. usta. yaparlı. 

qaparlı. qaparqan. yaparqan. 1. gərməd. gərmənd. 

güclü. yeyin. tez. tələsik. 1. haşarı. həşəri. daşarı. tiz. hiz. 

qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. - iti, yeyin ilərləyən, yolğan: 

səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. - ivəgən qatar. - ivəgən 

çapar: səri' posçu. 1. otayaq. yeyin. çabuq. çevik. 1. qara. 
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tünd. tün. şiddətli. - qara söğuq. - qara qış. 1. qayar. 

züvgən. çabık. 1. qırasıya. tünd. öldürəcəsinə. əzicəsinə. 

1. qırman. yeyin. tünd. 1. qızıq. çapqın. çalamıt. hızlı. 1. 

sayrab. saydam. açıq. axın. - sayrab danışan. - iti, açıq 

danışan: gurlayan çağan. 1. sərt. kəsgin. toxunaqlı. dəli. 

aşırı. tünd. - dəli bibər. 1. sürəkli. sürətli. çalaq. ələyağına 

çabıq. yügürük. çevik. ustal. sivir. zirək. zeyrək. atıq. 1. 

titiz. diqqət. 1. toraman. gənc. ütük. 1. toxunaqlı. 

toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. 

qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. sıxı. qatı. güclü. qıran. 

qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1. yeyin. acı. 1. 

yorğa. 1. yollu. tez. ekspires. 1. çala. yeyin. tünd. kəsgin. 

1. itici. acıdıcı. acıdan. şiddətli. 1. tozaq ( < toz. ). 

bacarıqlı. ütük. 1. yeyin. cayır cayır. - sivri, iti, dəlici, 

batıcı çıxıntı: tikən. dikən. tikan. 1.idi. (" idi. imiş. isə. ikən") 

(< imək) yadımçı fe'l kimi işlənirlər. 1.tiz. zil. incə. incğə. 

işgə. - incə səs. 1.kəsgin. baltalı. - iğnəli baltalı 

davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti tutumlar. 1. biçgər. biçmər. 

kəsgin. sivri. 1. çapar. qabaqar. qapaqar. - qapaqar yeriş. 

- qapaqar at. 1. ivəcən. tələsik. tələsgən. əcul. 1. çatır. 
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çapır > şatır. yeyin. 1. givəni. qıvanı. işbilir. çaçur. sivir. 

zirəng. bacarıqlı. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli. 

1. itici. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. 

içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. 1. kəsgin. kəsici. sərt. sarp. 

acı. acıq. - iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı: ılımsız. 

qızıqqanlı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. 

mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız.- iti, aşırı, qatı, sarp sərt 

gedişlik, yağdaylıq: ılımsızlıq. qızıqqanlıq. salqınsızlıq. 

dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. mö'tədilsizlik. 

e'tidalsızlıq. 1. qaqanalı. qaqanalı. qaqdırıq. oyunçu. 

oyanıq. uyanıq. sivir. sever. zivik. sivir. zirək. zeyrək. - 

bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə: batır. bağtur. bağadur. 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. (# kəvrəmən: yumşaq, 

səssiz, dinc olan). - suyun bol bol, gurultulu, iti axma səsi: 

çağış çağış. qaqış qaqış. qağış qağış. carıl carıl. şarıl şarıl. 1. 

qara. çapıq. - qara soğuq. - qara qış. - boyaların ən 
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qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara üstünə, yox 

boya, aca verdin, ver doya.  

- sivri, iti, sərt tikan qaratikan: qarantı. qaratikan. qaratikən. 

1. sağlam. böyük. böyküt. acıq. sərt. ətli. şişik. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

- iti!: iti!: ivdir!. çabıq!. çal!. tez!. yeyin!.  

- düşüb, itib gedmək: gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək. - 

qalın, acı, iti səs: qaqrıq. qağrıq. qığrıq.  

- axar suların iti, çalaq axan yeri: ivinti yeri. 

- atın, nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti: qaçaq. 

çapağı. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş. - bu heyvanın qaçağı 

daha iyidir. 

- boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara 

üstünə, yox boya. 

- çiğ iti: çıldırasıya. çox iti. çaldırasıya.  

- çox tünd, iti, kəsgin: acar. 

- güclü, iti, çapıq axan su, axıntı: çaprı. çapğır. qamrı. 

- quzey batıdan əsən iti yel: qaranğı yel.  
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- əli işlək, iti: əlinə çabuq.  

- yolu qatar, gəmi.  

- iti ilərləyən: (xəstəlik). hadd. ivəgən. axqın. axut. - iti, 

düzgün işlən, başarıqlı işçi: qaparat. yaparat.  

- çox iti, yeyin, kəsgin, toxunaqlı: acı acı.  

- iti yel: dalqıran. - iti yelli yağmır: boğanaq. bora. boran. 

sağnaq.  

- çox iti: çıldırasıya. çaldırasıya.  

- iti!: durmayın!. yeyin!. çabuq!. tez!. deyindi!. de indi!. hadi!. 

haydi!.  

- iti, sərt davranmaq: baş yarmaq.  

- tərs, iti, batıcı söz: dik söz.  

- yeyin, iti olan arac, iş: çapraq. ekspires.  

- iti, tüz çapar, peyk, post: çapraq ekspires.  

- acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən 

qalmamaq: çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində 

bilmək.  

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- iti göz: qatı göz. çitir. çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq.  

- ağ çiçəkli, iti, bərk tikənli bir ot: qazan dələn.  
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- iti dönəməcli, girintili yol: qatısərt. qıvrambac.  

- tikişləri sökmədə işlənən, haça biçimli, haça qovşağı (iki 

qolunun arası) iti arac: açqa. aşqa.  

- iti göz: qatı göz. çitir. çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq.  

iti  idi edi. iyə. yiyə. əfəndi. - iyim nə der: ağam nə buyuyur. - 

iyimiz yarlığı: ağam buyruğu.  

iti  itiq < > iqti. 1. apuq. apqu. çapuq. titik. çalağ. çabıq. 

işlək. itik. ütük. uçarı. çapqın. qırıq. həşəri. - uçarı 

çapqınlardandır. 1. pis. acı. yaxşıqsız. oxarsız. qaba. sərt. 

- acı söz. 1. burraq. burqaq. bırraq. bırqaq. qıvraq. yeyin. 

1. cəld. sulaq. çabıq. tetik. çalağ. çalt. biçqul. yüvrük. 

çaqğan. qıvraq. dartılı. çəkilmiş. taqa. təkə. yengil. - çox 

tetik biridir. - sulaq at. - sulaq ər. 1. kəsgin. dal yaraq. 

sarım. salım. bilək. bilənmiş. sivri. sivir. hadd. - sivri 

sözlər. 1. kibrit. quru. tünd. bədəxlaq. 1. qıyaq. ürkək. 

cəsur. igid. - qıyaq qəhrəman igid. 1. qut. qat. 1. şədid. 

basma. 1. tetik. canlı. fə'al. gəvşək olmayan. - tetik kişi. - 

tetik ol!. - tetikliyin ölməsin. 1. tələsik. sıqı sıkı. sıxı. yeyin. 

sürətli. əcələli. - sıxı iş. - sıxı sıxı: tələsik. əcələ ilə. 1. 

yaman. yavuz. bətər. yaklış. 1. balkan. kəsərli. 1. batman. 
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patmanaq. bat. bət. ağır. güclü. qalın. dayaqlı. samballı. 

tirmən. çabuq. cəld (fars) < çalt. yeyin. tez. basım. çalasın. 

çala çala. çapbaq. sürəkli. ərsay: çivri. sivri uclu. 1. iyi ox 

atan. oxçu. 1. rind. 1. səriən. səriül hərəkət. 1. səriüseyr. 

1. şədid. hadd. 1. dəli. dəlir. güclü. tovlı. bağatur. 1. idi. 

irdi. 1. idi. iyi. isə. ikə. iyə. sahab. malik. 1. açıq. ağır. 

alğır. alıcı. alqur. andız. atıq. atız. bat. bət. bətər. bərk. 

bilövlənmiş. cıdamlı. cil ( < acı: iti). cıldam. çabaq. çabıq. 

çabuq. sabuq. çabük. səbük. səpük. çaqlı. çalağ. çalaq. 

çaldı. çalğan ( > çalak (fars)). çalıq. çalılıq. çalıt ( > cəld 

(fars)). çallaq. çalman. çalpaq. çalt. çalıt. çapaq. çabaq. 

çapar. çapıq. çapqar. çapuq. çapur. çapür. çiqildəm. çiriq 

(ç. c < > t. d ) dirik. tirik. hızlı. ildam. yalman. yıldam. itik. 

kəsgin. kəslin. qaçar. qate'. qayrac. qırqıc. qırıc. qıyaq. 

qıyağ. qonqur. qoşuq. qaçuq. oq. ox. ötgür. parlan. 

pırlan. sərt. sırça. sıvır. sivri. tanıc. tetik. sabıq. çapıq. 

tezlin. təkəmiş. təkişi. təkimşi. təkimişi. tərlan. titik. tetik. 

titiz. tiz. tez. topcaq. tünd. yanağan. yarquci. yaylanğ. 

yeğin. yeyin. yügürük. yürüq. yürük. yüqrük. 1. cıtdan. 

yıttan. balığ. cırtlan. yırtlan. bilən. cürüşlü. yürüşlü. 
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yürüq. yürük. yerik. hızlı. yüksək tempolu. yiti. çiti. cəsur. 

ataq. cürətli. 1. ərik. bacarıqlı olan. tirkən. tezgin. yelkən. 

ötgir. süvir. sivir. süvri. tərk. dərgin. yeyin. titrü. çibək. 

çıbaq. çapaq. sıbaq. sapıq. çapıq. qırağu. ovçu. - titrü 

baxış. 1. isi. acı. ağι. avı. tab. tablı. tabqac. tavqac. tavar. 

təpən. igid. batur. yeğin. çabıq. çabuq. çevik. hızlı, hisli 

davranan. qaqşa. tələsik. çabuq. avşar. uçarı. uçar. 

uçbaş. yeləqən. yələgən. yel kimi. yələk. yelək. yel kimi. 

çox güclü. güclü. ütqür. ötgür. sürət. sürətli. 

vurdumduymaz. səri. ütgir. ditri. dik. yalman. sivri. kəsgin. 

ərsay. çivri. sivri uclu. iti baxış: ditri baxış dik baxış.  

- iti qaçmaq: qusquna güc.  

- iti qıvraq: çağ durumlu. quşqunlu. qusqunlu. çağlayan.  

- iti xuylu: pozuq. əkmir. əkir. bədəxlaq.  

- ip iti: qıs qıvraq. sıxıq bərk. bərk bərkinə. bək bəkinə. kip 

kipinə.  

- iti baxmaq: qaraqmaq. diqqətlə baxmaq.  

- iti gedən: uçqur. - uçqur araba.  

- iti iti: qatraq. tez tez. çabuq çauq. yeyin yeyin. bat bat.  
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- ucu iti nərsə: qolav. oxlav. ox.  

- iti olmayan: ağır. tutuq. - tutuq kişi.  

iticə  1. fırıl fırıl. ha birə. durmadan. çapıcaq. qırpadaq. 1. 

çeviqcə. yeyincə. hızlıca. 1. tıxızca. incəcikcə. dəqiqcə. 

1. acıqar. acırqa. dirirgə. durmadan. durmazın. ( > azqar 

(fars)). 1. çalağ. çabuqca. çapasür. çapçapar. 1. tezcə. 

tezcan. çapıqca. çapıcaq. çalasıq. çalçapıq > çarçapıq. 

qırpadaq. anında. gecikmədən. həməncə. - işin harda 

olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar 

anında.  

- ağzın dadın bilən, yeçəklərin dadlısın tıxızca seçən 

kimsə: qurcan.  

- iticə yemək: aşırmaq. götürmək. - bir qablama aşı götürdü.  

- işi iticə qılıb qutarmaq: iş çıxarmaq.  

- iticə yazmaq: qaralamaq. şolatlamaq.  

ilqarına. - bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə baxmadan, iticə, 

ilqarına ilərləmək: baltalamaq.  

iticə  atilla. atıqla. atıla. hiddətlicə. şiddətlicə.  

itici  itci. edici. ittirən. itən. eddirən. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana 

gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. ortacı. icab 

edən. səbəbçi. müsəbbib. 1. itən. itələyən. itəgən. qoğan. 

qovan. 1.sevimsiz. sevilməyən. bəğənilməyən. soğuq. 

mənimsənilməyən. antipatik. 1.uzaqladan. 

yaxlaştırmayan. 1. iti. acıdan. acıdıcı. acıdan. acıqladan. 

acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. 

özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. qavıran. 

qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. 

sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. 

tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. şiddətli.  

iticilik  itənlik. itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqınlıq. qovanlıq. 

qovaqanlıq. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. 

soğuqluq. mənimsənilməzlik. antipatiklik.  

itiçi  tündçü. tüdçü. çalağ. çabıq. 

itiçmək  itişmək. hızlanmaq.  

itil !  yıxılğur !. yığılğur ! ged !. dəf ol !. rədd ol !.  

itil  1. itmiş. itildi. - itil oğlum. 1. qayib. - bu gün on itil var. - 

uğur itil: hazir qayib. - uğursuz itilsiz işə başlama. 1. 
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gəlişmə. böyümə. - ölkənin itili. işlərin itili. - itilməmiş əkin, 

ütülməz. - itilmədən yetilməz. - itil bulub itildi, yetim bulub 

yetindi: gəlişdi gücləndi, ağıllı tapıb öğrədi. - itili itsə, izi qalar, 

itilməmiş itsə nəyi qalar. - itilməmiş, yetilməz. 1. itildi. 

sərbəst. azad. - itildi tutuq: boşalmış, buraxıldı, azad olmuş 

dusdaq.  

itil  yozlaş. yozaş uzaqlaş. rədd ol.  

itildən  kəsəgir. soğan.  

itiləmək  ititmək. qayramaq. qatlamaq. qəddəmək. kəsginləmək. 

biləmək.  

itiləmək  qılağılamaq. kəsərləmək.  

itilənmək  qızqınmaq. azmaq.  

itiləsi  geçgin. keçgin. sövmə sözü. rədd olası. dəf‟ olası!.  

itiləşmə  - şüşə sındıqca itiləşir, diş, pıçaq, işləndikcə kortlaşır.  

itiləşmək  itləşmək. itşinmək. itnişmək. itimək. itişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. 
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tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

kəsginləşmək. tütləşmək. sərtişmək. sarplaşmaq. 

qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. 

muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. 

muğayirləşmək.  

- yavaşdan başlayıb qızışmaq, itiləşmək: azışmaq < > 

acışmaq.  

itiləşmək  sivriləşmək. kəsginləşmə.  

 - yenidən itiləşmək: geri dönmək. təpmək. artmaq. - yara 

təpdi. 

itilətmək  1. qızdırmaq. azdırmaq.  

itilətmək  ititmək. axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

1.sürətləndirmək. 1.sulamaq. açmaq. bilövləmək. 
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bilövüləmək. bilövlətmək. biləğilətmək. biləyilətmək. 

bilətmək. kəsginləşdirmək.  

- işi itilətmək: əlini oynatmaq.  

itilik itilik. 1. atar tutar. tündlük. yıldam. ildam. yeyinlik. hiddət. 

şiddət. 1. tapındıq. atıqlıq. çeviklik. qurnazlıq. yarıqlıq. 

hazırlıq.  

itiliq  itilik. 1. sərtlik. qapızlıq. qapazlıq. acılıq. şiddət. 1. 

tələsiklik. tezcanlılıq. çalaqlıq. sürəklilik. sürətlilik. 

yügürüklük. çeviklik. zirəklik. atıqlıq. 1. sapçılıq. ipçilik. 

incilik. titizlik. dəqiqlik. 1. itlik. sürət. ivinti. ivədi. çapıqlıq. 

çabıqlıq. yol gedməyin itiliyi, sürəki. yoluq. 1. qıvanlıq. 

givənlik. işbilirlik. çaçurluq. sivirlik. zirənglik. bacarçılıq. 

güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik. 1. qız. qaz. hız. 

qıvralıq. qıvrama. sürək. sürət.  

- sərtliyin, bərkliyi, itiliyin gidərmək: ılışdırmaq. ılındırmaq. 

ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. uysatmaq. mulayimlətmək. 

mö'tədillətmək.  

- itiliyin artırmaq: yol vermək. itiliyin artırmaq. son sürətini 

vermək.  

- itiliyi, çıxışı, dikliyi, sarplığı, az olan: yüngül. - yüngül 
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yoxuş. - yüngül kişi. - yüngül davranış.  

- itiliyin, yeyinliyin azaltmaq: yavaş gedmək. yol kəsmək. - 

motor yol kəsiyi üçün guruldamır).  

itiliq idilik. iyilik. yaxcılıq. ağalıq.  

itilir  - ürək ağrısı, göz ağrısı deyil, biri untulur gedər, biri itinir 

gedər.  

itiliş  itilişmə. itilişim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. 

itinişim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. 

biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. 

bilətiniş. bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. 

tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itilişim  itilişmə. itiliş. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. 

itinişim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. 

biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. 

bilətiniş. bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. 

tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itilişmə  itiliş. itilişim. itilmə. itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. 

biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 
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bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. tizəlmə. 

tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itilmə  itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. 

biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. 

bilətiniş. bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. 

tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itilmək  1. azmaq. - yel azdı. 1. itimək. kəsfinləşmək. 1. sivirmək. 

sivri, kəsgin olmaq. incəlmək. 1. itəlinmək. dəfədilmək. 

sərpilmək. 1. böyümək. 1. iməkləmək. sürünmək. 1. 

tərkləmək. tirkəmək. tezikmək. tələsmək. çabıqmaq.  

itilmək  qılağımaq. kəsərlənmək.  

itiltən itildən. biləyləci. aşaltıcı. eşiddirən.  

itilti itildi. sərbəst, boşalmış. buraxıldı. azad. olmuş. - tutuq 

itildi.  

itiltmək  - aclıq baş itirdər, diş itildər.  

itim  1. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. ziyan. 1. yoxaltma. 

yoxaltım. yoxaltış. həlakət.  

itim  idim. dim. - söylədi idim: söylədim:- vardı idim: vardım.  
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itim idim. etim. { iymək, eymək imək. ( y < > d ) edmək (: 

eləmək) }eyləmindən törənən, keçmiş çağda bir işin 

edişin, sürülməsin, olunmasın, yaxud olunması istənilmiş 

olunmasını andıran işləm əki. - gəlir idim. - yeyir idim. - 

gəlmiş idim (az qalmışdı gələm. gələ bilmişidim). az öncə 

gəlseydin görmüş idin ( amma görəmmədin).  

itimək  1. itilmək. kəsfinləşmək. 1. sərtləşmək. bərkimək. 1. 

yapramaq. qaçmaq. tələsmək. 1. tezləmək. tizləmək. 

biləmək. təlsirmək. qıraqlamaq.  

itimək  itinmək. itigənmək. itəginmək. tizmək. tizəmək. tizikmək. 

tizəkmək. tizgəmək. tezmək. tezəmək. tezikmək. 

tezəkmək. tezgəmək. hızmaq: hızqımaq. hızıqmaq. 

qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. qızıqmaq. 

sürətlənmək.  

itimək  itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. 

ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. 

öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. 

qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 
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təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. 

sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. 

könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. 

pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. 

olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

itimli  ölümlü. qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. 

imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. 

durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. 

sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

itimliliq  itimlilik. ölümlük.qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı 

olmazlıq. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. 

durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. 

sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

itin  qacar. qaçar. çapar.  
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itinc  itələmə gücü.  

itinci  itilən, dəf' olunan nəsnə.  

itiniş  itinmə.1. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. 

qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 

qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad. 1. itinişmə. 

itinişim. itilmə. itişmə. itilişmə. itiliş. itilişim. biləmə. 

biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. tizəlmə. 

tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itinişim  itinmə. itinişmə. itiniş. itilmə. itişmə. itilişmə. itiliş. itilişim. 

biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 

bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. tizəlmə. 

tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itinişmə  itinmə. itiniş. itinişim. itilmə. itişmə. itilişmə. itiliş. itilişim. 

biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. 

bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. 
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bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. tizəlmə. 

tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itinişmək  tizgizişmək. hizgişmək. qızıqlaşmaq. çalıqlaşmaq. 

dəlirşinşmək. həşəriləşmək. aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. 

coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. 

yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. azıqlaşmaq. alıqlaşmaq.  

itinmə  itiniş. 1. itinişmə. itinişim. itilmə. itişmə. itilişmə. itiliş. 

itilişim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. 

biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. 

bilətiniş. bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. 

tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim. 1. 

artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. 

güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. qocrunma. 

qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. 

şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

itinmək  1. itilmək. sürünmək. 1. ( e < > i ) etinmək. edinmək. 

qılınmaq. 1. asınmaq. edinmək. ilgilənmək. incələmək. 

diqqət edmək. 1. qızınmaq. həvəslənmək. arzulanmaq. 

istəmək. 1. qızışmaq. təşviq olmaq. tərğib olmaq. - 

uşaqlar oxumağa qızışdılar.  
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itinmək  itimək. itigənmək. itəginmək. itələnmək. tizmək. tizəmək. 

tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. tezmək. tezəmək. 

tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. hızmaq: hızqımaq. 

hızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. 

qızıqmaq. sürətlənmək. 1. dürtüklənmək. qaqalanmaq. 

dimdiklənmək. 1. dürtülmək. dürtüklənmək. dəğinmək. 

toxunulmaq. 1. itişmək. qızmaq. qızışmaq. qaqışmaq. 1. 

itizmək. atızmaq. atınmaq. tizimək. tazımaq. tozımaq. 

çapamaq. çapınmaq. 1. dağqamaq. qarlamaq. harlamaq. 

gurlamaq. gürləmək. gücləmək. 1. əldən çıxmaq. 

geçmək. - gəncliyim keçdi. 1. əldən çıxmaq. qaçınmaq.  

itinti itindi. itik. itinmiş, dəf' olunmuş nə.  

itiq  iti. < > iqti. ütük. uçarı. iti. çapqın. qırıq. həşəri. - uçarı 

çapqınlardandır.  

itiq  itik. 1. batıq. 1. zaye'. 1. tetik. incik. nazik. 1. itgi. itən. 

itələyən. arıdan. arqıt. silən. silgi. silək. silən. pak kon. 1. 

itiş. itləş. pozuq. qalın. tərbiyəsiz. ədəbsiz. əxlaqsız.  

- iyi ilə pis, itik qazanc birgə tutulur: təsdiyi qıranda bir, 

suyu gətirəndə bir.  

- itik, tezlik çapa, post: çapçapar. çapasür.  
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itiq  itik. 1. iti. bərk. sərt. kəsgin. tiz. 1. itmiş. zaye'.  

itiq itik. 1. açıqqöz. çalağ. huşlu. 1. itmiş. düşük. 1. ütük. 

təkəvər. çalağ. tələsik. varışlı. yeyin. - varışlı kişidi. 1. 

icbari. cəbri. 1. yetik. yetgin. ütük. uzman.  

- itiliyin itirmək: qırılmaq. düşmək. - fırtına qırıldı. - soyuq 

qırıldı.  

itiqənmək  itigənmək. itəginmək. itimək. itinmək. tizmək. tizəmək. 

tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. tezmək. tezəmək. 

tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. hızmaq: hızqımaq. 

hızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. 

qızıqmaq. sürətlənmək.  

itiqləmək  tələsmək. qaqmaq. dürtmək.  

itiqləmək itikləmək. itigini axdarmaq. - o atın itiklir. - nə itiklirsən.  

itiqliq  itiklik. itləşlik. itişlik. itlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. qalınlıq. 

ədəbsizlik. əxlaqsızlıq.  

itiqut  idiqut. iyiqut. qutlu. dövlətli. səadət sahabı.  

itiqut  idiqut. uyqur xaqanlarına verilən ad.  

itiqut idiqut. ( < idi: yiyə. + qut: güvənc. bolluq). qut yiyəsi. 

tanrıdan gələn. tanrıya yaxın. tanrıya bənzər. tanrı 

qatından (tərəfindən) görəvləndirilmiş. arılıq, aydınlıq, 
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təmizlik iyiəsi. idiğu. bəy. pirəns. xan. alqışlayan. xoşluq 

iyəsi. bəylik, hörmət iyəsi. - uyqur xaqanlarının böyük 

çoğunluğunun kullandığı bir unvan.  

itiqün idiğün. olduğun. - o sənin kim idiğün bilməz: olduğun.  

itirinmək  unutulmaq. izi bəlirsiz olmaq. iz bıraxmadan, ortadan 

çəkilmək. 

itirmə  qaçırrma. itirmə. əldən qoyma, bıraxma.  

- dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, 

büdrəmək. yanılmaq. yaynılmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. 

qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. qanğrılmaq. 

qanrılmaq. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - atın 

yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən 

düzəlməkdənsə qayrışır.  

- sevgi yara bitirir, baş itirir.  

- yağışdan qaçan yerin itirər, yersiz hürən, çətin gətirər. 

(çətin: çətinlik. koraz. güclük.).  

- durmuş (yaşam.). bir yarış, qoşan qazanır, yatan itirir.  

itirmək  (qeyb edmək). 1. qıyıqlamaq. qıtıqlamaq. yoxsunmaq. 

batırmaq. qağrazlamaq. qağrızlamaq. qaqarızlamaq. 

koğuzlamaq. koğruzlamaq. koğarızlamaq. kovuzlamaq. 
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kovruzlamaq. kovarızlamaq. - bütün varın yoxsundu. 1. 

yenilmək. yenkinmək. yenikinmək. sınmaq. - bu döğüşü 

kim yenəcək, bəlli deyil hələ. 1. atlamaq. - elə çığırdı ki, 

başımı atladım. 1. atlamaq. əldən çıxarmaq. boşa vermək. 

- sözün canın atladı. - elə çığırdı ki, başımı atladım. 1. 

azıtmaq. sapıtmaq. 1. əldən vermək. qaçırmaq. 1. 

əzilmək. azanmaq. kütlənmək. zayıflanmaq.  

- baltasın itirmək: gücün itirmək. aciz qalmaq.  

- güvənin itirmək: e'tibarın itirmək.  

- izini itirmək: olduğu yeri kimsə bilməmək.  

- yolun itirmək: cavmaq. savmaq. azmaq. münhərif olmaq.  

başın itirmək: usun, huşun itirmək. düşünəməmək.  

- başın, ağlın itirmək: qarıqmaq. qarıqlamaq. səfehləmək < 

sapaqlamaq. sayaqlamaq. alızlamaq. yavalamaq. gicəlmək. 

mat qalmaq. yavalaştırmaq. gicəltmək. mat qoymaq. 

qafalamaq. kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. qanmazlamaq.  

- ələyağın dağıtmaq, itirmək: alaverə düşmək. tərtələsmək. 

dalaşınmaq. dolaşınmaq. əcəliyə düşmək.  

- huş başı itirmə: dalqa keçirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 
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çalışdırma.  

- inam itirmək: könlü qararmaq.  

- ipin ucn itirmək: şaşırmaq.  

- işin itirmək: işdən qoğulmaq. işindən olmaq.  

- nərsəni itirmək: azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. 

gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. - bu işlər 

məni çox düşürdü, əsgitdi.  

- nərsəni itirmək: düşmək. - varın düşdü.  

- nitəliyin itirmək: qararmaq. - içginin çoxu sağduyusunu 

qarartmağa başlamış.  

- ölçüyü, düzüyü itirmək: ipin ucun qaçırmaq. 

- qan itirmək: qan boşanmaq.  

- ölçüyü qaçırmaq, itirmək: qantarın topunu qaçırmaq.  

- tükün, dərisin, qabığın itirmək: kavlamaq. kavalmaq. 

cavlamaq. lütlənmək.  

- başın (ağlın) itirmək: (çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer 

yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz davranmaq: eşşəkləşmək. 

eşşəklənmək. daşaqlanmaq. dışaqlanmaq. ).  

- tünəyin, dalayın itirmək, şaşırmaq: nə yapacağını 
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bilməmək. başın itirmək.  

- yolu itirmək: yoldan düşmək. 

- yolun itirmək: çıxar çıxmazını bilməmək. ziyan nəfini 

bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.  

- yolun itirmək: yavmaq. yağmaq. ağmaq. yazmaq. azmaq. 

savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. 

yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. 

çapıqmaq. azıqmaq. münhərif, inhiraflı olmaq.  

itirmək  1. cırmaq. oğmaq. oğramaq. ufalamaq. qaş qaş edmək. 

qırmaq. tikələmək. 1. itələmək. vurmaq. 1. köydürmək. 

yoxlamaq. yoxalmaq. gənc ömrünü köydürmək: itirmək. 

1. itqurmaq. əldən vermək. 1. (r < > t). ititmək. 

kəsinlətmək. bilətmək. 1. azasındırmaq. şaşırtmaq. 

ayaşdırmaq. coymaq. yoxmaq. yox edmək. harcamaq. 

öldürmək. gözdən itmək, itirmək. taşaytmaq. yox edmək. 

yoqaltmaq. utdurmaq. məğlub olmaq. 1. ıçqınmaq. əldən 

vermək. - ovu ıçqındın, quşu ıçqınma: ovu əldən verdin, 

quşuvu əldən vermə. 1. sərf edmək. saçıtmaq. pozmaq. 

yox edmək. əldən vermək. - puluvu saçıtma. - çağıvı 

dəğərıəyib saçıtma. 1. utğuzmaq. utuzmaq. utulmaq. 

yenilmək. əlindən düşüşürmək. qeyb edmək.  
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itirqin  itirgin. istər istəməz. istər istərməz. məcburən. gücünlə. 

zorunla. əlində olmayaraq. 

itirtmək  atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. əkmək. geridə 

bıraqmaq. başdan savmaq.  

- aclıq baş itirdər, diş itildər.  

- ələyağın dağıtmaq, itirtmək: alaverə salmaq. 

tərtələsdirtmək. dalaşdırmaq. dolaşdırmaq. əcəlyə salmaq.  

itis idis. qab. ayqıt. bardaq. yeyiş. yediş. yemək qabı.  

itisiz idisiz. iyəsiz.  

itiş  1. it. icbar. cəbr. 1. itiliş. itişmə. qovuş. dəf'. müdafiə. 1. 

idiş. iliş. qab. oqra. bardaq. badə.  

itiş  1. itəliş. dürtüş. dəğiş. toxuş. 1. atış. tutuş. çarpış. vuruş. 

giriş. təpiş. təkiş. dəğiş. taxış. düşüş. düşmə. basış. 

batış. döğüş. çalış. qapış. yarış. 1. dürtüş. qaxınc. qaqış. 

qaqıc. qaqı. israr. 1. itik. itləş. pozuq. qalın. tərbiyəsiz. 

ədəbsiz. əxlaqsız. 1. itmə.(: itmək. itələmək). arzu. əriz. 

əriş. istək. əsmə. əsi. meyl. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

itiş  idiş. iğdiş.  

itiş idiş. ediş. 1. qədəh. tas. qap. bardaq. 1. mal müll.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5512 

itişliq  itişlik. itləşlik. itiklik. itlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. qalınlıq. 

ədəbsizlik. əxlaqsızlıq.  

itişmə  1. keşməkeş < çəkişbə çəkiş. çəkişmə. qaqışma. 

qarşıqlıq. 1. çəkişmə. qaqışma. qarşıqlıq.  

itişmə  itilmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. biləmə. biləyiş. biləyim. biləğləmə. biləğləniş. 

biləğlənim. bilövlənmə. bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. 

bilətiniş. bilətinim. kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. 

tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. tizəlişim.  

itişmə  sıqış. çarpışma.  

itişmək  1. azışmaq. uzaşmaq. acışmaq. qızışmaq. qutruşmaq. 

hiddətlənmək. 1. birbirin qaqmaq, itələmək. qoğuşmaq. 

qovğalaşmaq. - itişməkdən işləməyə çağ tapmır. 1. bir birin 

itələmək. təpişmək. birbirin təpələmək. uruşmaq. 

savsaşmaq. savaşmaq. itişib boğuşa qavqalaşmaq. 

talaşmaq. dalaşmaq. boğuşub ısırışmaq. - köpəklər 

dalaşırlar. 1. itiçmək. hızlanmaq. 1. nərsəni qoğmaq, 

itələmək. bir nərsəni savınmaq, müdafiə edmək. (# 

yetişmək). 1. bitişmək. birikmək. yapışmaq.  
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itişmək  itinmək. qızmaq. qızışmaq. qaqışmaq. 1. savaşmaq. 1. 

itəlişmək. dürtüşmək. dəğşişmək. toxnuşmaq. 1. 

dalaşmaq. boğuşmaq. savaşmaq. 1. itəşmək. itələşmək. 

qaqışmaq. 1. itimək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. 

qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. 

tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. 

uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5514 

itiştir!  qızıştır!. qaqıştır!. çalqıştır!. çağıştır!.  

itiştirilmək  qaqıştırılmaq.  

itiştirmək  1. dalaşdırmaq. boğuşdurmaq. savaşdırmaq. 1. qaqıb, 

çalıb itələmək. 1. dürtüştürmək. dəğişdirmək. 

dönüştürmək. toxnuşdurmaq. 1. qaqıştımaq. arad arada 

qaqmaq, çalmaq.  

ititbaşı  iğitbaşı. sərdar. salar.  

ititcə  iğitcə. mərdanəvar.  

ititçi  qırqıçı. qırıcı. qırrıcı. qayracı. kəsiqçi. biləyici. sulaycı.  

ititi  ititmə. ititiş. qaqırtı.  

ititiş  ititmə. ititi. qaqırtı.  

ititlik  iğitlik. ciğitlik. yiğitlik. çirəgik. çiğəgik.  

ititmə  ititi. ititiş. qaqırtı.  

- bilöv, biləmə, ititmə üçün sərt daş: biləği daşı.  

ititmək  1. (t < > r). itirmək. kəsinlətmək. qayramaq. qıyratmaq. 

qıratmaq. qaldurmaq. bilövləmək. bilətmək. biləkləmək. 

bilgətmək. ötgürmək. yanamaq. 1. azışdırmaq. 

uzaşdırmaq. acışdırmaq. hiddətləndirmək. 1. sivritmək. 1. 

çalmaq. vurmaq. döymək. sütmək (boya). atmaq. 

boyamaq. sarmaq. dolamaq. süpürmək. qatmaq. 
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qarışdırmaq. yerə yıxmaq. basmaq. əzmək. dağıtmaq. 

sürtüb ititmək: pıçaq çalmaq. 1. itiləmək. qayramaq. 

qatlamaq. qəddəmək. kəsginləmək. biləmək. 1. 

hırşılamaq. biləmək. 1. ışırmaq. sıbabqalamaq. 

tezətmək. tizətmək. 1. yıtıtmaq. yititmək. bələrtmək. 

bilətmək. qayratmaq. bilətmək. qayraq, bilöv sürtüb 

itilətmək. suvratmaq. sulatmaq. süvritmək. sivriltmək. 

yanutmaq. sulamaq.  

ititmək  bəliləmək. bəlirləmək. bəlləmək. kəsğitləmək. 

yalıtlamaq. kəsğitləmək. bilövləmək.  

ititmək  itilətmək. açmaq. biləğiləmək. biləyiləmək. bilövləmək. 

biləmək. kəsginləşdirmək. - dişin ititmək: diş biləmək. öc 

üçün açığlıq, fürsət güdmək. dişlərin qıcırdatmaq, 

qırıcdadmaq.  

ititmək  itilətmək. axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

1.sürətləndirmək. 1.sulamaq. bilövləmək. bilövüləmək.  

itizmək  itinmək. atızmaq. atınmaq. tizimək. tazımaq. tozımaq. 

çapamaq. çapınmaq.  

itlələşmək  itləşmək. çəkləşmək. çəkələşmək. çəkişmək. 

yaxalaşmaq. uruşmaq. vuruşmaq. çatlaşmaq. 
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çatllaşmaq. cədəlləşmək. çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. 

savaşmaq.  

itləmək  1. qöpəklətmək. 1. söğmək. 1. idləmək. iyləmək. isləmək. 

qoxumaq.  

itləmək  itmək. itəmək. güc duruma salmaqməcbur edmək. dara 

düşürmək.  

itləş  itiş. itik. pozuq. qalın. tərbiyəsiz. ədəbsiz. əxlaqsız.  

itləşlik  itişlik. itiklik. itlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. qalınlıq. 

ədəbsizlik. əxlaqsızlıq.  

itləşmək  itiləşmək. itşinmək. itnişmək. itimək. itişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 
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yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

itləşmək  itlələşmək. çəkləşmək. çəkələşmək. çəkişmək. 

yaxalaşmaq. uruşmaq. vuruşmaq. çatlaşmaq. 

çatllaşmaq. cədəlləşmək. çatqaşmaq. çəkişbəkişmək. 

savaşmaq.  

itlinmək  itilmək. məcbur olmaq.  

itliq  itilik. 1. sürət. ivinti. ivədi. çapıqlıq. çabıqlıq. yol 

gedməyin itiliyi, sürəki. yoluq. 1. tetiklik. tədqiq.  

itliq  itlik. itiqliq. itiklik. itləşlik. itişlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. 

qalınlıq. ədəbsizlik. əxlaqsızlıq.  

itliq itlik. alçaqlıq. namussuzluq.  

itlişmək  itilmək. itilişmək.  

itman  idman. çalışdırma. alışdırma. ıslayış. islanış. ıslanış. 

islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. vərziş. məşq. antirenman.  
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itman idman. < edman. 1. adi. adətlənmiş. yetman. 1. edmən. 

varsış. vərziş ( < varmaq). dəvam. adət. 1. öqrədik. 

öğrədik. tə'lim. antırenman. iqzersiz. 1. yaravlav. təmrin.  

- idman yaptırmaq yaravlatmaq. alışdırmaq. vərziş vermək. 

uyuşuqlatmaq. xamlığın atmaq.  

itmanlı  idmanlı. alışqın. çalışqın. ıssayşıq. islanşıq. vərzişli. 

tə'limli. təmrinli.  

itmanlı idmanlı. təcrübəli. alışıq. işlək.  

itmansız  idmansız. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. vərzişsiz. 

vərdişsiz. işləməmiş.  

itmə  - itə itə!: çıx çıx!. kiş kiş!.  

- itə qaqa: itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. itələyə itələyə. 

itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

itmə  itəmə. itələmə. (itmək. itələmək). 1. itiş. arzu. əriz. əriş. 

istək. əsmə. əsi. meyl. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. 

qapcıq. həvəs. 1. itələmə. basınc. fişar. təzyiq.  

itmək  ( i < > e ) edmək. {bu sözün iki anlamı var. 1. edmək. qılmaq. 

2. ilətmək. yelətmək. göndərmək. - tanrı yalavac itti. - o mənə 
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at itti. 1. ("itmək: sözünü ''iləmək: edmək'', ''ilətmək: 

göndərmək'' lə tutuşdurun).  

itmək  1. əzikmək. yazıq olmaq. zaye' olmaq. fovt olmaq. tələf 

olmaq. 1. itələmək. püsgürtmək. geriyə çəkdirmək. - bu 

barut tüfəngi təpdirir. 1. məcbur edmək. - məni bu işə nəyə 

itisən. - öğrənmək itməklə olar. - yaşamda itməyincə bitmir: 

heç nə olmur. - uyqarlığı (mədəniyyətin) təməli itməklə 

başlayır, yasa (qanun) ilə sürür. 1. qızdırmaq. təşviq edmək. 

tərğib edmək. - uşaqları oxumağa qızdırın. 1. məcbur 

edmək. - kim səni itti. 1. talqamaq. dalqamaq. dalamaq. 

dala vurmaq. qaqmaq. dəf edmək. savmaq. rədd edmək. 

- itil: rədd ol. 1. yox olmaq. batmaq. - var yoxum batdı. 1. 

itələmək. sürmək. - bu toru bir az irəli itin. - onu yana itdi. 1. 

itələmək. təbərmək. təpmək. 1. tumpaymaq. 

dumpaymaq. yoxalmaq. yox olmaq. yoxolmaq. 

tumbolmaq. gözdən çıxmaq. taşaymaq. sıvışmaq. 

gizlənmək. yox olmaq. ortadan itmək. 1. azasınmaq. 

şaşırmaq. 1. itələmək. qaqmaq: nə ası olanları qatı tutar. 

nə suçu olanları gerü itər. 1. yoqalmaq. yox olmaq. 

- dürtüb itərək xırpalaşmaq: çəkiş bəkişmək: qaqışmaq. 
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- itərək, basaraq soxmaq: tıqmaq. - yunu yastığa, balışa 

tıxmaq. 

- itib, itəliyib vermək: tayamaq. dayamaq. təslim edmək. 

dartmaq. yollayı vermək. serv edmək. servis vermək. - gedər 

gedməz bir acı qəhvə dayadılar. - bir yeməkdən 

qurtulmamışdıq ki, elə öbür yemək dayandı. - bu nədi 

dayadın mənə.  

itmək  itələmək. 1. aşırmaq. qedəritmək. qeytərmək. 

qaytarmaq. gedərmək. gidərmək. geri püsgürtmək. təf 

edmək > dəf edmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. 

təpləmək. qoğmaq. qovmaq. sürmək. savmaq. sovmaq. 

rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. 1. qasqalamaq. qısqalamaq. 

dürtmək. dürtükləmək. dəğmək. toxunmaq. 1. itləmək. 

itəmək. güc duruma salmaqməcbur edmək. dara 

düşürmək. 1. ortalıqda görünməmək. əksilmək. 

əsginmək. tozlaşmaq. dumanlaşmaq. toz olub gedmək. 

yox olmaq. yoxalmaq. ırılmaq. qeyb olmaq. batmaq. 

ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq. qeybolmaq. 

batmaq. yoxalmaq. xərablanmaq. 1. itələmək. qaqmaq. 

gücləmək. darıtmaq. zorlamaq. məcbur edmək. 1. 
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gömmək.  

- ayağ ucu ilə itmək: təkmələmək.  

- gözdən itmək: qararmaq. - uzaqlaşdıca şəhər qararıydı.  

- uğru itmiş, batmış: toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq 

üz. qayğılı. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın.  

- dal ba dal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

- tikicilərin, dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik 

deşik olmuş.  

- pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, basmaq, 

itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. aldatmaq. qazıqlamaq.  

itmək  itələmək. itəgələmək. 1. soxmaq. sürükləmək. sovq 

edmək. - onun bu sözü məni sorunu araştırmağa itdi. 1. 

edmək. eymək. eyləmək. 1. olduğu durumdan başqasına 

(başqa duruma) düşürmək, salmaq. - o məni, yamandan 

yamana itdi.1. uzaqlatmaq. (# çəkmək. dartmaq). - yaman 

gündü, birbirizi itməyin, onunku çox, mənimki az, söz 

dalaşa yetməyin. 1. görəcəkdən uzaqlaşmaq. - qaranlıq 

düşdü, dağlar gözümdə itdi. 1. basmaq. - düğməni it: bas. 
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1. qaqtırmıq. 1. ardına düşüb sürdürmək, qoğlamaq. 

artmaq. artırmaq. 1. sovqlatmaq. sovq vermək. 

sağlamaq. savqalatmaq. nərsənin oluşuna yol açmaq. 1. 

qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. 

qaqıclamaq. təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. 

qaqmaq. vurmaq. 1. izi silinmək. yoxalmaq. 1. soxmaq. 

batırmaq. basmaq. təpmək. qaqlamaq. qaqılamaq: 

qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

qaqalamaq.  

itmək idmək. (d: y). iymək. göndərmək. ıdmışmək: göndərişmək.  

itməz  1. imiqli. ölməz. həmməşəlik. dayimi. qalartı. qalartıq. 

qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. 

baqi. bəqalı. 1. yüngül. uçuz. gücsüz. yumşaq. ağır 

basmıyan, olmayan. - yüngül bir əsim.  

itmiş  - itmiş, yiyəsiz heyvan: qaçqın. 

itmiş  itik. 1. düşük. 1. keçmiş. geçgin. sabiq. 1. edmiş. yapıcı. 

uzman. 1. atuq. bəlgisiz. 1. zaye'.  

itni qün itni gün. bazartəsi.  

itnişmək  itşinmək. itiləşmək. itləşmək. itimək. itişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 
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öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

itqalzı  təmiz. təmizləmə.  

itqıç  itğıç heç.  

itqi  itgi. itcə. itgik. itgiş. ilca'. 1.ikaz. içtəpi. dürtü. dürtüş. 

dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. 

çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. 
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mühərrik. 1. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. 

gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. 

gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. 

qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. 

icbar.  

itqi  itgi. itik. itən. itələyən. arıdan. arqıt. silən. silgi. silək. 

silən. pak kon.  

- çağ itgini sağaldar.  

- bir toxudan, duzaqdan, az itgiynən qurtulmaq: yüngül 

atlatmaq.  

itqi  itgi.1. boşuna. yazıq. bihudə. hədər. 1. yas. zərər. ziyan. 

- bu işdə mənə çox yazıq oldu. 

itqin  - itgin muqəddəslər: dışqutsal.  

itqin  itgin. yaraşmaz. yaxışmaz. yaxışıqsız. çirkin. kötü. 

qəbeh. qəbih. qəbahətli.  

itqiq  itgik. itcə. itgi. itgiş. ilca'. 1.ikaz. içtəpi. dürtü. dürtüş. 

dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. 

çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. 

mühərrik. 1. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. 

gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. 
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gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. 

qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. 

icbar. 

itqiş  itgiş. itcə. itgi. itgik. ilca'. 1.ikaz. içtəpi. dürtü. dürtüş. 

dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. 

çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. 

mühərrik. 1. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. 

gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. 

gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. 

qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. 

icbar. 

itqu  idqu. iyku. yeyku. bacarıqlı. farasatlı. fəhimli.  

itqu idqu. 1. iyi, gözəl 1. tanrısal, mübarek.  

itqurmaq  itirmək. əldən vermək.  

itqüci  itələyən. itici. yapıcı. dəstəkçi.  

itrəşmək  icrəşmək (c < > t ) icəşmək. ütrüşmək.  

itrətmək  yırtmaq. paçalamaq.  

itriq idrik. iğrik. iyrik. irik. 1. ərpik. əprik. əsgi olan hər nəsnə. 

1. qaba. gobud. qatı olan nəsnə.  

itsəmək  etsəmək. edsəmək. göndərmək. bağışlamaq.  
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itşinmək  itnişmək. itiləşmək. itləşmək. itimək. itişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

itti  issi.  

ittilaat  danışıq.  
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ittirən  eddirən. edici. itən. itici. itci. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. 

gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana 

gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. ortacı. icab edən. 

səbəbçi. müsəbbib.  

ittirmək  1. əzikdirmək. yazıqlamaq. zaye' edmək. fovt edmək. 

tələf edmək. 1. itələtmək. sürdürmək.  

- üstünə ittdirmək, atlatmaq: sıçdırmaq. çox qorxutmaq.  

ittirsəyi  itdirsəyi. arpacıq. gəlincik. göz qapağı qıyısında çıxan 

cuş.  

ittirsəyi  itdirsəyi.bürtük. gözdə çıxan arpacığ.  

ittiş  itdiş. taldiş.  

ittişi  it dişi. gözdişi. köpəkdişi.  

ituq iduq. idi. iyi. qutuq. qutqu. qutsal. tanrısal. mübarək.  

ituqan iduğan. qadın baxıcı. ovsunçu.  

ituqu iduğu. 1. olduğu. - suçun yoxdusa iduğun de!. - qız ıdığun 

nə bileydim mən. - sizin gerçək ıdığuna mən inanıram. - nə 

idüğün kimsə bilməz. 1. tək. baş.  

ituqur iduqur. < idi. bəy. şah. hakim. pirəns.  

itürək  bərk ürək. ürəyi bərk. bahadür.  
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itüt  çox. aşqın: itütlükün yeri var. yayvanlığın çəmi.  

iv  < > ev. 1. yiv. açıq. dəriz. 1. iki nərsənin yapışıq yeri. 1. 

iz. qır. gəvir. kəvilmiş. oyuq. (suyun yerdə axmağından 

açılan) arx. oluq. nərsənin üstündə açılan yol. yol. 

uzunasına olan oyuq. - iv pozuq çərçivə. - zivananın ivi.  

iv  yiv. tikilmiş nərsədə görünən iplik, saplıq izi, yeri. tikiş. 

dikiş. tikim. dikim. tikmə. dikmə. - ivli çivi: burqu. buraraq, 

qıvıraraq dəlik deşik açma ayqıtı. mətə.  

ivalamaq  yuvalamaq.  

ivcənəmək  ivəcənmək. ivcənmək. ivəcənləmək. ivənmək. ivənləmək. 

çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. tələsinmək. 

tələsmək.  

ivcənmək  ivəcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. ivənmək. 

ivənləmək. çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. 

tələsinmək. tələsmək.  

ivci  ivici. ivəci. 1. tələsən. qoşan. qaçan. 1. müvəqqəti. 

keçəri.1.evrən. dünya.  

ivciq  ivcik.ivəcik. şulux. şeytan.  

ivəcən  ivəgən. evəcən. evəgən. 1. dalasan. tələsən. saçul. çaçul. 

çapul. əcələçi. tələsik. tələsgən. qabaqar. qapaqar. içi 
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tez. tez canlı. əcul.1. iti, yeyin ilərləyən, yolğan. 

səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. - ivəgən qatar. - ivəgən 

çapar: səri' posçu.  

ivəcən  tələsən. təlaşlı.  

ivəcənləmək  ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivənmək. ivənləmək. 

çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. tələsinmək. 

tələsmək.  

ivəcənlik  çalava. çalva. çarava. qalağa. tələsiklik. tələsmə. - niyə 

çalava edirsin.  

ivəcənmək  ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. ivənmək. ivənləmək. 

çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. tələsinmək. 

tələsmək.  

ivəci  ivci. ivici. 1. tələsən. qoşan. qaçan. 1. evrən. dünya.  

ivəciq  ivəcik. ivcik. şulux. şeytan.  

ivəlinmə  evlinmə. qaçımlıq. qaçmalıq. tezəlmə. təlsinmə. 

tələsinmə. gərəkinmə.  

ivəliş  ivmə. ivəyiş. çaplama. çapsayış. tələsmə. tələsiş. əcələ. 

tə'cil.  

ivəmək  tələsmək.  

ivən  evin. evin. dənə.  
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ivənləmək  ivənmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. 

çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. tələsinmək. 

tələsmək.  

ivənmək  ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. 

ivəcənləmək. çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. 

tələsinmək. tələsmək.  

ivənqmək ivənğmək. tələsmək. - ivəng: tələs.  

ivəq  ivək. tez. tələsik. yeyin. ustal. sivir. zirək. zeyrək. kurnaz. 

kurzan. qurbaş. yenğ oylu. cin kimi. iy çəkən.  

ivəq ivək. 1. əvək. evək. tələs. əcələ. - ivək sinək, sütə düşər. 1. 

ivədi. əcələ.  

ivəqən  ivəgən. ivəcən. evəcən. evəgən. ivgən. ivgin. 1. dalasan. 

tələsən. saçul. çaçul. çapul. acil. əcələçi. 1. iti, yeyin 

ilərləyən, yolğan. səriüsseyr. - ivəgən xəstəliklər. - ivəgən 

qatar. - ivəgən çapar: səri' posçu. 1. (xəstəlik). hadd. axut. 

axqın. iti ilərləyən. 

ivəqənlik  ivgənlik. ivədi. çapıqlıq. tezlik. yeyinlik. tələsik. əcələ.  

ivəqin  ivəgin. evəgin. evgin. ivgin. ivədili. ivdəli. qıvraq. qıvıraq. 

çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 
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ivəqinliq ivəkinlik. ivədilik. tələsmə. çapuqma. əcələ.  

ivəqliq ivəklik. işlərdə ivmə. əcələçilik.  

ivercin  ivergin. evirgən. evircən. ələçapıq. saçol (< saçuq qol). 

çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. 

çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı (< qol 

verişli). pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı.  

ivərmək  döndərmək. - elindən üsün ivərən, üzə qalar. - ivrürgəc: 

döndəricək.  

iverqin  ivergin. ivercin. evirgən. evircən. ələçapıq. saçol (< 

saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). 

saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. 

qovrışlı (< qol verişli). pıratik. sanğıl. sanalı. hesab 

kitablı.  

ivəsi  merinus. bol sütlü, yağsız, yalnız uclu quyruqlu qoyun 

çeşiti.  

ivət  əcələ. ivnnə.  

ivətəmək ivədəmək. əvədəmək. ( < əvək). çabalamaq. qımıldamaq.  

ivətən ivədən. ivəcin. tələsik.  

ivəti  ivədi. ivgənlik. ivəgənlik. çapıqlıq. tezlik. yeyinlik. tələsik. 

əcələ.  
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ivəti ivədi. qıssağlı. tez. aşıqıs. çapçanğ. aldıraşlık. toxdasız.  

ivətili  ivədili. ivdəli. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. qıvraq. qıvıraq. 

çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

ivətiliq ivədilik. ivəkinlik. tələsmə. çapuqma. əcələ.  

ivətiqlə  ivədiklə. tələsik. acilən.  

ivətmək  yibermək. cibermək. yönətmək. göndərmək.  

ivəyiş  ivmə. ivəliş. çaplama. çapsayış. tələsmə. tələsiş. əcələ. 

tə'cil.  

ivici  ivci. ivəci. 1. tələsən. qoşan. qaçan. 1. evrən. dünya.  

ivik çivik  alam çalam. əcələ. tələsik. yallah. yüyrək. yeyin. tez. 

irəli.  

ivilmək  qoşılmaq. qaçınmaq. tələsmək. tizik yerinmək. 

çaqqanmaq. çaqlanmaq. - böylə qoşılmaz. - qoşılmağında 

çəki, həddi var.  

ivinti  hız.  

ivinti  ivədi. ivinti. sürət. çapıqlıq. hız. əcələ. - ivinti yeri: axar 

suların iti, çalaq axan yeri.  

iviq  qırlarda, taşlı yerlərdə yaşıyan geyik.  

iviqəc  ivikəc. ivkəc. 1.əğri. 1.əğrilik.  
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ivirmək  evirmək. ivişmək. ivmək. evmək. qaçmaq. qoşmaq. 

tələsmək. yarışmaq.  

ivişmək  ivirmək. evirmək. ivmək. evmək. qaçmaq. qoşmaq. 

tələsmək. yarışmaq.  

ivişmək  ivmək. çabalamaq.  

ivlək  yivlək. evlək. oğlıq. oylıq ( oğulmuş, oyulmuş yer). su yolu.  

ivləq  evlək. çevlək. çövlək. çölək. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. 

qatalaq.  

ivləq ivlək. əvlək. evlək. 1. tarla. bölünmüş yer. 1. bölünmüş 

yerlərin ivi, xətti. kərpici. - əvlək paltar. - əvlək parça. - əkin 

əkilməmiş əvlək doğru gedməz. 1. dönəm. əni boyu qırx 

arşınlıq yer. rüb'. 1. avlaq. arx. güh. su yolu.  

ivli  - ivli dişli: girintili çıxıntılı. ( - təyər, qoğara, qovara kimi 

ivli dişli, girintili çıxıntılı nərsələrin yeyilib gedmiş, 

aşınmış, safalıb düzlənmiş durumu. qabaq. - qabaq təyər. - 

qabaq qoğara). 

ivli  yivli. 1. uzunasına oyuğu olan. oyuğlu. cizgili. yollu. 

oluqlı. - ivli çərçivə. 1. ilan kavı (köynəyi) kimi dolaşıq 

uzanan oyuğu olan. - ivli top. - ivli çivi: piç.  
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ivman  ivəcik. hərəkət.  

ivmə  1. çaba. çapa. kuşeş (fars)( < qoşuş. qaçış) cəhd. gərmik. 

qeyrət. didinmə. çalışma. 1. ivəyiş. ivəliş. çaplama. 

çapsayış. tələsmə. tələsiş. əcələ. tə'cil.  

ivmə  qoşu. qaçu. qaçış. qoşış. hərvələ. yüryüş. tələsik. 

qoğala qaç.  

ivmək  1. çabalamaq. qaçmaq. gedmək. əcələ edmək. tələsmək. - 

bu işdə ivmək gərək. 1. əvmək. bir nərsə, bir yer sarı 

qaçışmaq. tələsmək. əcələ edmək.  

ivmək  evmək. 1. ivirmək. evirmək. ivişmək. qaçmaq. qoşmaq. 

tələsmək. yarışmaq. 1. əcələ edmək. tələsmək. 

dalaşmaq. talaşlanmaq. əcələ edmək.  

ivməklə  tələsik.  

ivməqıl  tələsmə.  

ivqəc  ivikəc. ivkəc. 1.əğri. 1.əğrilik.  

ivqən  ivgən. ivəgən. ivgin. tələsən. acil.  

ivqənlik  ivəgənlik. ivədi. çapıqlıq. tezlik. yeyinlik. tələsik. əcələ.  

ivqi  ivgi. ağac oymaqda işlənən balta.  

ivqin  ivgin. evgin. evəgin. ivəgin. 1.ivədili. ivdəli. qıvraq. 

qıvıraq. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. 
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saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. 

dalasıq. tələsik. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. çapqın. 

çalamıt. çapıq. əcələli. səri‟. fori. 1. ivgən. ivəgən. 

tələsən. acil. 

ivqin ivgin. evgin. odlı. çallaş. təlaşlı. sabırsız.  

ivrəniş  ivrənmə. tələsmə. tələsiş. əcələ.  

ivrənmə  ivrəniş. tələsmə. tələsiş. əcələ.  

ivriq  ibriq.  

ivriq  ibriq. tüncə. kündük. qumqan. aftafa.  

ivrüşmək  yanına varmaq. yaxlaşmaq. yörəsinə uğramaq.  

ivsəmək  evsəmək. əvsəmək. tərkişmək. tələsmək. dalsamaq. 

əcələ edmək (istəmək).  

ivtəli  ivdəli. ivədili. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. qıvraq. qıvıraq. 

çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

ivtir  ivdir!: çabıq!. çal!. tez!. yeyin!. iti!.  

ivtirmək  ivdirmək. çapqıtmaq. çalıtmaq. çalqıtmaq. təlsətmək. 

tələsdirtmək. tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. 

yeyindirtmək. ititmək. qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. 

qoğmaq. qovmaq.  
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ivtirmək  ivdirmək. evdirmək. tələsdirmək. dalaşdırmaq. 

talaşdırmaq. əcələ etdirmək.  

ivtirmək ivdirmək. 1. tezləşirmək. 1. tizik yeritmək. tələsik 

çatdırmaq. qoşdırmaq.  

ivuk  ov. geyik.  

iy  - aşı iy: tünd iy. 

iy  ( y < > z ). 1. iz. damqa. imgə. im. sim. yer. (bax < iz). 1. 

ay. - iydar: aylar.  

iy  id. is. 1. qoxu. iyə. yiyə. 1. malik. sahab. 1. ( y < > ğ ) iğ. 

iğdə. çəlik. çilək. çiqlək ( < çiq. çuq. tuq). dük. 1. yiyə. 

sahip.  

- iyəsi tanımazlıq bolmaq: çox dəğişmək. əsgi görünümü 

pozulmaq.  

- qoxusun, iyin duyurmaq, yoxlatmaq, baxdırmaq: iz izər 

bildirmək. qoxulatmaq.- bu gün nə pişirmişim, nə yapmışım 

sizin hamınıza qoxulatacəyim. - gördükləri bir yana, heç bel 

duyduğun qoxulatmadı.  

- qoxu, iy duyulmaq: qoxumaq. izi çıxmaq. - o nə yapsa 

qoxur. - nə duyduğu qoxur. 
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- munu iyəsi qaydadı?: bunun yiyəsi nərədir?.  

- baş iy: baş iq. qoca. ər.  

iy  is. qoxu. buruq. qoxu. bur.  

- ağız iyi, qoxusu: bayatısı.  

- pis iy, qoxu: buruş.  

- pis iyli. qoulu qoxan.  

- iy, is, his, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- buram buram iylənir.  

- iy, is, his, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- buram buram iylənir.  

- gözəl qoxu: kalabur. - buran, gəs, qamaşdıran iy, qoxu, 

dad: buruq.  

- iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək: dənəmək. sınamaq. qantarlamaq. qıntarlamaq. 

qındara çəkmək. qındıra çəkmək. qantara çəkmək.  

- iyi dilək: alqış. yarqış. - (iyi dilək sözü). - qaqılmadan 

açılsın, günün çıxsın saçılsın. 

iyağacı  (y < > d) idağacı. ərçə. buxur üçün taxılan ağac.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5538 

iyaq  saqaq. çənə. əng.  

iyba  utanqaç.  

iyciq  iycik. - iycik bəlgəsi: ədəmi sui' sabiqə. 

iyə  {izə. isə.} 1.< ağa nın yumuşalmış biçimi. ikə. əkə. oka. ağa. 

əyə. iyə. (y: s) - isə: yiyə. yekə.baş. iğəmək: iyəmək. 

iyələmək: ağalıq edmək. sahib durmaq. iyəsiz it: ağasız 

it.iyqə (ieqe): böyük. güc. ərk. qudrət. ərklik. yiyə olma. - 

əci: ici: ağa. 1.is. id. iy. ikə. idi. iyi. yiyə. isə. sahab. malik. 

1.yiyə. igə. malik. tanrı. - qut qovuq versə iyəm quluna \\ 

gündə işi yüksəlibən yuqar ağar. - iyəmi öğərəm: tanrıya şükr 

edərəm. 1.ruh. pəri.  

- yer iyəsi: topraq pərisi.  

iyə  yiyə. əkə. ıs. is. xoca. sahib. sahab. malik. əldəçi. 

ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan.  

iyəcən  yiyəcən. əğəcən. iğəcən. yerbasar. birinin yerin tutan. 

canişin. ardıl. xəlifə.  

iyəcənlik  yiyəcənlik. əğəcənlik. iğəcənlik. xəlifəlik. xələfiyyət. 1. 

yerbasarlıq. ardıllıq. canişinlik. 1. sınırlıq. qələmrov.  

iyəçi  idəçi. dolandıran. idarəçi. ordu xərclərini dolandıran.  

iyələlənmək  düşmək. - ümidə, arzıya düşdü.  
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iyələmək  1. isələmək. mənimsəmək. sahıb çıxmağ. 1. iymək. 

iyəmək. iyərmək. edmək. idmək. itmək. idərmək. itərmək. 

ismək. isəmək. isərmək.  

iyələnən  öğrənən. alan. iktisabi.  

iyələnmə  yiyələnmə. mənimsəmə.  

iyələnmək  yiyələnmək. yeyələnmək. edinmək. öğrənmək. əldə 

edmək. mənimsəmək. qanırmaq. qanğırmaq. qaqırmaq. 

qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. mənimsəmək. 

qapsarmaq. qapısamaq. qopsarmaq. - qonşu avlusuna 

əğilən alma ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın 

qanırabilsəndə, için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı 

qanırmış, gec yetənə, qalanıda qıymamış. - iki işi bir yerdə 

edinmək. - yamanlıqdan, iyilik edinməz.  

iyələnmək 1. toxunmaq. təsəddi edmək. təssəllüt tapmaq. 1. 

edinmək. qayrılmaq. kəsəmək. malik olmaq. yetkinmək. 

1. etinmək. edqinmək. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. 

alşınmaq. sahab olmaq. 1. yiyələnmək. sahip çıxmaq.  

- bir nəyi işlətmək, iyələnmək: tutmaq. - bu tarlanı 

tutmalıyıq. - bu iki topraqdan bilmirəm hançın tutum. 
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iyələşmək  alışmaq. könükmək. öyrəşmək (boyun qoymaq). 

moyınsınıv. boyınsınıv. boyun qoymaq.  

iyələtmək  düşürmək. - ümidə düşürtmək.  

iyəliq  iyəlik. yiyəlik. mülk. təsərrüfat.  

iyəliq  iyəlik. yiyəlik.mənsik. bənsik. 

iyəliq iyəlik. ekonomi. ağalıq. əkəmənlik. ağamanlıq. (iqəmək. 

iyələmək: hökmdarlıq edmək).  

iyən  igən. malik. sahib.  

iyəqi iyəki. qaburqa gəmiği.  

- bıqın iyəqi: qaburqanın alt üç gəmiği.  

- iyəqilərin sana: iyicə dövmək. pistilini çıxarmaq.  

iyər  yəhər. əğər. əkər.  

iyərləmək  yəhərləmək.  

iyərmək  1. taxılmaq. icəşmək. ilişmək. tutturmaq. - azqın at 

dayçıya iyərər. 1. toxunmaq. iğnələmək. 1. əğləşmək. 

oturmaq.  

iyəsi  yiyəsi. isi. ısı. maliki.  

iyəsiz  isəsiz. qorucusuz. dayanaqsız. hamisiz. sapsız balta.  

iyəsiz 1. açıq. yiyəsiz. sahabsız. issiz. 1. sahabsız.buraxılmış 

sərpilmiş. yapıl sapıl. sərəsən.1. sahipsiz. 1. yava. başı 
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boş: özbaş. yava at. yava dəvə.  

- iyəsiz malın börü aşar: sahipsiz heyvanı qurt yer. 

iyəş  iyiş. iyəli, sahablı mülk, mal. şəxsi var. şəxsi. xisusi.  

iyəşçi  iygəc. iygəçi. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. eyiçi. 

eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyəşinmək  eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. 

iygənmək. eygənmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. 

yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. 

aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək 

yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

iyəşintirilmək  iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. 

iygəndirilmək. eygəndirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 
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ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

iyəşitmək  eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. 

gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək.  

iyəuza  iyə uza. güclü. ağaman. egemen. uzman.  

iyi salιqatlı  dərli toplu. düzgün.  

iyi  (edu. eyu. eyi). (edku. əzku. əyku.).  

1.gözəl. yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta'. 

- bu məsəl eyku məsəldir birligə\\ birikənlər girdi kirtü (həqiqi) 

dirliğə. 

- ayqu savın: iyi şöhrət. - ayqu gün: ayqun: xoşbəxd.  

iyi  eyi. (edu. eyu. iyi). (edku. əzku. əyku.). 1.xoş. - iyidir: 

xoşdu. - iyi düşməz: xoş olmaz. xoşu gəlməz. - iyivə bax: 

xoşuva bax. 1. faydalı. - iyi otlar: faydalı bitgilər. 1. uyqun. - 

sizə iyi deyir: bəğənilməz. mandır.bəiddi. ayıbdır. 1.gözəl. 

yaxış. arun. arın. 1.adaq. ada. ehsan. əta'. 
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iyi  eyi. 1.qaparlı > kəpərli. tutarlı. dəğərli. iyi. 1. xoş. - iyidir: 

xoşdu. - iyi düşməz: xoş olmaz. xoşu gəlməz. - iyivə bax: 

xoşuva bax. 1. faydalı. - iyi otlar: faydalı bitgilər. 1. uyqun. - 

sizə iyi deyir: bəğənilməz. mandır.bəiddi. ayıbdır. 1. bol. 

yararlı. qazanclı. qazaşlı. bərəkətli. - iyi yağmır yağdı. 

1.uğurlu. xeyirli. - iyi sav: yaxcı xəbər. 1. sağ. əsən. sağıq. 

sağlam. salamat. səlamət. - iyi misin. - iyi görünmür, ağrıqa 

oxşur. 1. yetərli. yerində. uyqun. - iyi bir yanıt: cəvab. 1. 

göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. gözəlçə. gözəl. dilmə. 

diləm. göy. xoşgil. qəşəh. (uşaq dilində) cici. xoş. sevgili. 

lətif. göy. xoşgil. qəşəh. saf. öz. sağ. sağlam. gəlşikli 

yağşıqlı. görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. 

qəşəh. avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. içən. içəgən. 

çəkici. hopan. cəzzab. cazib. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. 

aldağan. qandırğan. 1. gözəl. dilmə. diləm. yaraşı. 

yaraşu. 1. yararlı. yaran. uğurlu. xeyirli.  

- iyi olsun: uğurlusuyla.  

- olduqca iyi: gəlir gedər.  

- düşmandan iyilik, başdan gerilik: öclüsündən, 

düşmanından uğur bəkləyən, başdan pozuqdur.  
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- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- iyini kötünu, toxunu yarayı ayırt edərmək, edə bimək 

gözü açılmaq. - oxumaqla kişinin gözü açılır.  

- sonu iyi olsun: dumanı doğru çıxsın.  

- çox iyi yapdın: əlin var olsun. lap gözəl elədin.  

- daha iyi: daha uyqun, gözəl, yaraşlı, yarayışlı, yerli, şəkilli, 

biçimli, sanalı, sayalı, münasib: iyiraq.  

- en iyi. yapsal. mükemmel.  

- ən iyi: tansuq. tanısqa. çox istəkli, sevilən.  

- əpəy iyi: əpey < əp iyi. lap iyi. bir xeyləh. olduqca çox.  

- iyi qoxu: ətir. atrı. iyi qoxu saçan.  

- iyi, yarar, uğurlu sonuca gedən: çıxar. - çıxar yol.  

- iyidən iyiyə: əniboyuna. eniqonu. iyicə. incədən incəyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə.  

- bir iyi: çox gözəl.  

- çox dadlı. çox iyi, gözəl: bal kimi.  

- iyi baxılmış: baxımlı. gözətli. muğayatlı.  

- ən üstün, dəğərli, iyi: birinci.  

- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 
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könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- iyi gəlsin: sinə gəlsin: sinsin. afiyət olsun. nuş olsun.  

- iyi ilə pis, itik qazanc birgə tutulur: təsdiyi qıranda bir, 

suyu gətirəndə bir.  

- iyi pisi paylaşan qoca qarı: bir yasdığa baş qoymaq.  

- iyidən iyiyə: çoxdanda çox lap çox.  

- ən iyi, yaxcı: daha iyi, yaxcı. behtər.  

- iyi iş altı ayda, doğru uşaq doqquz ayda çıxar.  

- iyi gəlmək: iyi gedmək: 1. iyi düşmək: yaraşmaq. 

yaxışmaq. düşmək. üstünə, üzünə gəlmək, düşmək. - bu 

geyim sənə iyi gəldi. 1. (bir iş) yolunda, uğraqında, uğrunda 

olmaq. uğurlu gəlmək, gedmək. - iyi gəlsin:  

- iyi gəlsin: 1.(yemək, içmədə). sinər olsun. nuş olsun. 1. 

(işdə). qolay olsun. yarasın. arımasın. yorulmasın. 

yorulmuyasan. yorulmayasız. 1. işləriz yaxcı olsun.  

- nərsənin ən iyisi, başda gələni, bəlli başlısı: qabadayısı. - 

bu malın ən qabadayısı neçədi. 

- iyi gözlə baxmamaq: nərsə yolunda, sapında, həqqində iyi 

düşünməmək.  

- iyi sağlam olsunlar: cin qaradan danışırkən "qara, üzüntü 
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qıraq, uzaq olsun" diləyilə işlənir. - iyi sağlam olsunlar, 

gecənin bu çağında buralarda neylirsən.  

- iyi söyləmək: öğmək. övmək.  

- ən iyisi: ən yaxcısı. ən doğrusu.  

- iyisi mi!: yapılacağın ən yaxcı, doğru olanı. - iyisi mi!, ondan 

nə bir nərsə istə, nə də bir nərsə ver.  

- iyiyə çəkmək, yormaq: nərsənin olumlu, dayanaqlı, müsbət 

yönünü dəğərləndirmək.  

- kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi, götü.  

- yaxcıya pis dedin, pisə yaxcı, yamanı bəsləsən, olar yaxıcı.  

- iyicənə: çoxca.  

- iyicə: 1.iyiyə yaxın. yaxcıca. - iyicə bir oturaq. 1. iyicənə: 

çoxca. gənə bol. gərəği kimi, nərdəysə hamısı. olduqca yaxcı. 

- danışığımı iyicə anladı, anlamadı, heç bilmədim. - o gecə 

iyicə dad aldıq.  

- iyicəsinə: yaxcıcasına. - iyicəsinə yeyib için, suçum varsa, 

ondan keçin.  

- iyicil: iyiçil: eykiçil. eykuçıl. 1. eykiçil. yaxcıçıl: uğurçıl. 

uğraçıl. iyilikçi. iyiliksevər. xeyirxah. 1. (xəsdəlik). kötüçül, 

pisçil olmayan. sonu iyi olan. ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, 

salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan.  
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- iyidən iyiyə: eykudan eykuya. yaxcıdan yaxcıya. çox gözəl, 

gərəyi kimi. gözəlcə. - bu gün iyidən iyiyə yorulduq. - bunu 

iyidən iyiyə başıva sox.  

- iyi gün: açığlıq, bolluqla, dinəklə keçən yaşam. - iyi günün 

dosdu: aş, yemək dosdu. - iyi günün dosdu, yaman günə 

qalmaz.  

- iyi durum: sıxıntısız, sakıncasız ortam, ovza'.  

- iycik bəlgəsi: ədəmi sui' sabiqə. - iyi içik: başqalarına 

yaxcılıq düşünən kimsə.  

- iyi kötü: pis yaxcı. ortalama biçimdə. - yoxsulluqda iyi kötü 

seçilməz.  

- iyi bilmək: 1. çox yaxcı bilgisi, tanışlığı olmaq. 1. nərsəni 

yaxcılığa tanımaq.  

- iyi edmək:1. iyiləşdirmək. yaxcılaştırmaq. 1. uğra, doğru, düz 

iş qılmaq. 1. yaxcı edmək. əcəb edmək. əlindən gələni edmək. 

- iyi ki: yaxcı ki. nə gözəl ki.  

- çox gözəl, iyi qılıqlı: ipək kimi.  

- dəğərsiz, düşük nərsədən iyi sonuc bəklənməz: it 

dərisindən post olmaz.  

- güclük sonunda, iyi anlamaq: qafasına danq edmək.  
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- iyi asdar, üzü saxlar: 1. kimsənin qasıq qısıqlığın, kəsik 

küsüklüyün qaldıran qorucu kimsə. 1. birin yoxlayıb, əli altda 

saxlayıb, yanlışlığına yol açmasını önləyən kimsə.  

- iyi çeşitli quru üzüm: geçimən.  

- iyiyə yaxın: yaxcıca. iyicə. - iyicə bir oturaq.  

- yaraqdan iyi arxadaş yox, kötü yoldaş yox.  

- iyi cins çəlik: qara çəlik.  

- iyi görmək üçün incəliklə (diqqətlə) baxmaq: qaramaq.  

- iyi qurumamış, bəğənilmyən tütün qara yaşıl.  

- uşaqlarının iyi, mutlu günlərini görmək: gününü görmək.  

- iyi diləklə kimisiyə (yoxsullara, uşaqlara) bağşıt, iydəlik 

(xeyrat), vermə, bağışlama: iydəlik. yasbal. yasbaltı. ehsan.  

- iyi fal: uğur.  

- iyi qarışıq, məxlut: qarıqıl. qaruqlı.  

- iyi yollaşıq: iyi keçiniş. qarıqıl. qaruqlı. bon əğanjman.  

- iyi, düzgün, açıq qonuşamamaq: iki sözü bir araya 

gətirəməmək.  

- iyi, normal şərayit: dinəc döşək. dinc döşək.  

- iyi, yaxcı ruh: qodu. qutuc.  

iyi  eyi. yeğ. 1. eyi. yep. ip. yip. yaxcı. kölcək.kökcək. 

göyçək. gözəl. xoş. yaxşı. hüsnülü. mərğub. münasib. 
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yoluna. 1. əsrək. asrar. əsrar. çəkici. 1. sayın. saylu. 

mümtaz. riayətli. möhtərəm. 1. idi. isə. ikə. iyə. sahab. 

malik. 1. uyqun. yola. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. 

gözəl. aras. arıs. arsuq. arsoq. arın. təmiz. nəzimli. 

nəzmli. dərik. dərikli. tərtibli. 1. ədqü. edku. ayqu. əyku. 

eyqu. əzqu. iyə. ağa. sahab. gözəl. yaxşıqlı. - edku 

yavlaq: iyi kötü. - eygiligin gəl, ısızlığın gəlmə: xeyirlə gəl, 

şərrilə gəlmə. 1. iyku. izgi. izqu. üygə. yiqit. yiğit. yeğ. yiğ. 

yaxcı. yararlı. quti. qutu. qutlu. xudi. daha iyi. sıxı. 

sağlam. güclü. batur. cəsur. uyqun. zərərsız. - iyi 

davranışlı. tərbiyəli. 1. cumoru. yumoru. gözəl. cada. 

yada. sevimli. uysal. uymuşaq xuylu. iyi ürəkli. rəhimli. 

toyun. doyun. gözəl. netəli. turus. durus. dürüs. dürüst. 

doğru. düzgün. uyqun. yaraqan. yaraq. yaraqan. gözəl. 

netəli. tab. yaxcı. əlverişli. müsait. münasib. asıvlı. 

əlverişli. gözəl. uyqun. 1. çağ. çək. xoş. uz, gözəl, ə'la. 1. 

yararlı. uğurlu - bu qocalara yeğ deyi, oda igidlərə iyi deyil. - 

iyi yetişmiş: bitgin. yeggin. böyümüş. yekgin. bitgin ürək: 

sevincli. - iyicə pişirmək: dəm vermək. şişirmək. 

dinləndirmək. 1. arın. təmiz. tanısqa. danısqa. tansıq. 1. 
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tanğ. ulu. çin. 1. iri. iyrik. kamil. key. doğru. key kişi. 1. 

xoşəxlaq. onat. 1. adaq. adlı. yaxcı. dək. eyku. gözəl. 

arun. - daha iyiraq: yeqrək. yeğrək. yəğrək. 1. haq. həq. - 

iyi söyləmək: haqlı söyləmək. 1. oqat. onqat. uyar. 

münasib. öğüz. duraç. doğru. gözəl. uz. çin. doğru. yarar. 

saleh. 1. tək. dənğ. münsif. 1. yaxşı. yaqşıq. alan. gözəl. 

- iyi, iyiyə söyləmək: yormaq. uğramaq. iyi fal açmaq.  

- iyi qut: idi qut. qutlu. dövlətli. səadət sahabı.  

- daha iyi: maçal. baçal. bayçal. baysal. iyi. gözəl. xoş. 

- bərk iyilik: ə'lalılq. yavuzluq. əntiqlik. foquladəlik. 

xariqüladəlik. qıyaqlıq.  

- iyi gedməyən: əkşi. əksi. tərs. zidd. uğursuz. mənhus. - əksi 

iş. - əkşi durumda. - əkşi görüşlər.  

- iyi olmaz: onğmaz. savuşmaz. keçməz. müzmin. - 

savuşmaz xəstəlik.  

- iyi bax: sağın. olmuya ki. diqqət ed. zinhar. 

- iyi düşünülmüş: mülahizəli. dartılı. təəmmülli. 

- iyi gediş: uyqunluq. axış. yaqış. yaxış. 

- iyi kötü: xeyr ü şərr.  

- iyi gəlmək: yaraşmaq. uyğun gəlmək. münasib gəlmək. 
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müvafiq gəlmək. yaxışmaq. uymaq.  

- yaşnı bizni üygə eltsəng, tab bolur: uşağı bizim evə götürsen 

iyi olur.  

- iyi ürəkli: qeçüvlü. rəhimli. insafli. gönlü yüncə.  

- daha iyi: cıqırıq. üstün. seçgin.  

- iyi cins: ertli. ertəli. netəli.  

- ən iyi: saylama. seçgin. seçmə.  

- ən iyi: saylanma. seçgin.  

- iyi danğ: çox. bir sürü.  

- bir iyi: təbi‟i qi.  

- iki yüzlü: totürək. tozürək. pasürək. səmimi olmayan. riyakar. 

- iyi danğ: çox. bir sürü. 

- iyi avuz açmaq: işi xeyrə yormaq.  

- iyi yora edmək: işi iyiyə yormaq.  

- iyi işən edmək: işi iyiyə yormaq.  

- iyi kəsək: çox miqdarda.  

- iyi quvum edmək: işi iyiyə yormaq.  

- iyi oquna: iyicə. əpəycə.  

- iyi saqan: keşgə.  
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- iyi danğ: böyük ölçüdə. çox miqdarda.  

- iyilik yoralamaq: iyilik diləmək.  

iyicə  1. iyiyə yaxın. yaxcıca. - iyicə bir oturaq. 1. iyicənə: çoxca. 

gənə bol. kovalı. gərəği kimi, nərdəysə hamısı. olduqca yaxcı. 

qurcaq. - danışığımı iyicə anladı, anlamadı, heç bilmədim. - o 

gecə iyicə dad aldıq. 1. gözəlcə. adamağıllı. yaxşıca. 

gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. duzluqla. duzluca. 

xoşluqla. dadlılıqla. qolaylıqla. gücə başvurmadan. 

1.iyicənə. çoxca. gənə bol. kovalı. gərəği kimi, nərdəysə 

hamısı. olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı iyicə anladı, 

anlamadı, heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

- iyicə yerləşmək: bir yerə ısınmaq.  

- iyicəsinə kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək: 

islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. sulamaq.  

iyicə  möhkəm. bərk. kip.  

iyicək  bir gözəl: çox gözəl. bir içim su.  

iyicənə  çoxca. iyicə.  

iyicəsinə  - iyicəsinə yeyib için, suçum varsa, ondan keçin.  

iyiclik  iyiclik. xeyirxahlıq.  
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iyiçi  iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. 

eyukçu. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyiçil  iyicil. eykiçil. eykuçıl. 1. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. 

uğraçıl. iyilikçi. iyiliksevər. xeyirxah. 1. (xəsdəlik). kötüçül, 

pisçil olmayan. sonu iyi olan. ağır, güc, qaçılmaz, 

düşürən, salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan. 1. 

uğurçul. xeyirxah. 

iyiçil  iyiçi. iykuc. iykuçu. iyukuç. eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. 

eyukçu. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyiçiliq  iyiçilik. uğurçuluq. iyimsərlik. iyməsərlik. xeyrxahlıq. - 

onun iyməsərlik daşan üzü.  

iyiçur  saz. sağsalamat. dinc. rahat.  

iyid  iğid. biçən. gözübək. qonur. cəsur.güclü. qolçomaq. 

atqal. quvvətli. iriyarı. qalavatlı. batır. pəhləvan.  

- çox iğid, daha iyid: böyük pəhləvan: taşca.  
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iyiləc  iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 

qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

iyiləmə  iyiliş. iyisəyiş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. 

doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. yöngümə. 

yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. islah.  

iyiləmək  edqulamaq. 1. düzəltmək. bərpa edmək. 1. eyüləmək. 

eykuləmək. yaqşılamaq. yaxşılamaq. faydalamaq.  

iyiləniş  iyiləşmə. sağlaşma. sağlanış. dizilmə. düzülmə. 

düzülüş. diziliş.  

iyilənmək  iyiləşmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. 

iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 

yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

iyiləntirilmək  iyiləndirilmək. iyiləşdirilmək. eyiləşdirilmək. 

eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. 
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yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

iyiləşdirmək  iygəmək. iygətmək. iyilətmək. yeğmək. yeğcəmək. 

yeğicmək. düzəltmək. düzətmək. doğrultmaq. 

doğrutmaq. islah edmək.  

iyiləşim  iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 

qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

iyiləşiş  iyiləc. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 

qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

iyiləşmə  əsənlik. toxdama. şəfa.  

iyiləşmə  iyiləc. iyiləşiş. iyiləşim. 1. (yara). birikmə. birişmə. ilişmə. 

iləşmə. bitişmə. qovuşma. tutuşma. qapanma. iltiyam. 1. 

düzəlmə. ifaqət. 1. ifaqə. 1. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. 
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qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman. 1. toxdama. iflah. 1. iyiləniş. sağlaşma. 

sağlanış. dizilmə. düzülmə. düzülüş. diziliş.  

iyiləşmək  1. arılmaq. arımaq. qalxmaq. düzəlmək. şəfa tapmaq. 

dirçəlmək. 1. ayıqmaq. düzəlmək. qolaylanmaq. tə'mir 

olmaq. 1. gəlişmək. səmirmək. - yolçuluq sizə yaramış, çox 

gəlişmisiz. 1. iyi olmaq. keçmək. savuşmaq.- ısıtması 

savuşmamış hələ. - baş ağrısı savuşsada, göt ağrısı 

savuşmadi. 1. yarpatmaq. düzəlmək. ayağa qalxmaq. 

sarpılıb böyümək.  

- iyiləşmək: kəndini toplamaq: - çox keçmədən yaxcı özün 

topladı. 

iyiləşmək  iyilənmək. 1. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. 

eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 

yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 1. yola gəlmək. bir yolda 

ilərləmək. açınışmaq. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 
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yönüğmək. islah olmaq. 1. düzəlmək. - durumu, valığı 

iyiləşmək: çulu düzəlmək.  

- ilişgilər iyiləşmək: aradakı soğuqluqlar qalxınmaq. buzlar 

çözülmək, açılmaq.  

- para durumu iyiləşmək: əli genişləmək.  

xəsdə iyiləşməkdənsə, kötüləşməyə töküşdü. (çevrişdi). 

iyiləşmiş  (yara). yetmiş. bütmiş. bitmiş. qapanmış.  

iyiləştirici iyiləşdirici. otar. utar.  

iyiləştirilmək  iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. 

iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. 

eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. 

yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. 

açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. 

aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək 

gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

iyiləştirmə  uta. ota. onarım. təmir. tədavi.  

iyiləştirmək  iyi edmək yaxcılaştırmaq.  

iyiləştirmək 1. bacarmaq. işləmək. yaratmaq. aşırmaq. qazanmaq. 

bitirmək. sona çatdırabilmək. 1. ədlətmək. edlətmək. 
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eylətmək. ıslah etdirmək. 1. taqıllamaq. daha iyi duruma 

gətirmək. ayıqdırmaq. düzəltmək. təmir edmək. iqiləndir. 

islah edmək. qolaylandırmaq. fərəhlətmək.  

iyilətəməyən  qaldıramayan. düzəltəməyən. yaxcılatamayan. 

açlayamayan. islah edləyəməyən. - nədənləri 

düşünəməyən, bu durumu qaldıramayan kimsələrin əlinə 

düşmüşük.  

iyilətmək  iygəmək. iygətmək. iyiləşdirmək. yeğmək. yeğcəmək. 

yeğicmək. düzəltmək. düzətmək. doğrultmaq. 

doğrutmaq. islah edmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iyəşitmək. eyəşitmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. 

yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. 

aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda 

ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. 

doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah 

edmək.  

iyilətmək 1. savuşdurmaq. keçişdirmək. keçirmək. atmaq.- savaşı 

savuşdur. 1. yeğlətmək. onartmaq. onqarmaq. sağaltmaq. 

düzəlmək.  

iyiliğinə  görgəliğinə. gözəlliyinə.  
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iyiliq  iyilik. 1. iydəlik. yaxcılıq. bağış. oxşaq. lütf. minnət. - 

suçludan uğursuzdan iyilik bəklənməz. 1. uğur. bərəkət. - 

bir qılınan iyiliyi üzə çırpmaq: başa qaqmaq.  

- iyili kötülü bir işdən düşən pay: badaş. balaş. paydaş. 

paylaş. (> padaş (fars)). paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. ücrət). 

- iyilik bilməz: yaxcılıq bilməz. nankor < nənkor. - iyilik edib, 

dənizə at, balıq bilməz, tanrıya yad. - iyilik sağlıq: iyilik 

gözəllik: kef əhval sorana verilən yanıt, cəvab. - iyilik yerdə 

qalmaz deyilər, kötülük ed, başında yığ dəğənək. - 

iyilikbilir: yaxcılıqbilir: yaxcılıqbilən. qədir bilir. - iyiliklə: yağlı, 

yumşaq davranışla.  

- iyilik qarşılıqlı yapılır: ada mənə, adayım sənə.  

- iyilik kötülük də sürəkli değildir, keçər: buda keçər yahu.  

- iyilik yurtları: məbaniye xeyrat.  

- iyilikdə qarşılıqlı, yamanlıqda.  

- iyilik, xeyir işləmək: uğur işləmək.  

- uğur, iyilik, yardım sevər: xeyirsevər.  

- iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək: yaşanmaq. 

görünmək.  

- iyilikləri yatsama (unutma), olmamışı qansama (düşünmək 
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istəmə).  

- iyiliyi, yaxcılığı bilməzdən gələn: iyilik bilməyən. nankor.  

- yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək: 

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq.  

iyiliq  iyilik. iydəlik. ilgəşlik. ilgişlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. 

yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. 

yaxcılıq. astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 

mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

iyiliq iyilik. ( y < > z ) izqilik. 1. ağalıq. idilik. yaxcılıq. tabuq. 

qayra. qayğı. ödün. kərəm. inayət. yarlıq. yardım. xitmət. 

xeyrat. - iyilik sevər: özgər. üyən. umay. qoruyucu. şəfqətli. 

ulu ruhlu kişi. təmiz ürəkli. xeyirsevər. 1. iqilik. oqur. uğur. 

sağ əsənlik. rahatlıq. 1. lütf. 1. bərə. yaxşıqlıq. tatlılıq. 

dadlılıq. yavaşlıq. mülatifət. lütf. ehsan. - iyilikdə 

bulunmaq: doğru durmaq.- dadlılıqla kəndini vaz keçirdi: 

qutardı. - dadlıqıla qandırdım. 1. ədqülük. edqülük. 

eykülük. əykülük. eyilik. əzqil. eygili. rəhm olunan. 

rəhmətlik. 1. ədqülük. edqülük. eykülük. əzkülük.  
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iyiliqbilir  iyilikbilir. yaxcılıqbilir. yaxcılıqbilən. qədir bilir.  

iyiliqçi  iyilikçi. iyicil: iyiçil. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. 

uğraçıl. iyiliksevər. xeyirxah.  

iyiliqlə  iyiliklək. iydəliklə. gözəlliklə. oxşarıca. oxşaylıca. 

yaxşıcana. yaraşırca. yarqaşlıca. uyqunca. yağlı, 

yumşaq davranışla. - işlər gözəlliklə yolun tapacaq.  

iyiliqsevər  iyiliksevər. iyicil: iyiçil. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. 

uğraçıl. iyilikçi. xeyirxah.  

iyiliqsiz  həyasız. utanmaz. ərdamarı çatlaq.  

iyiliş  iyiləmə. iyisəyiş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. 

doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. yöngümə. 

yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. islah.  

iyilmək  əğilmək.  

iyim  1. gözəllik. 1. dost. canan. yaran.  

iyiməz  eyiməz. iyməz. eyməz. çalız. çalaz. ağrıq. kəsəl. xəsdə. 

naxoş. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur. 

iyimsər  nikbin.  

iyimsər  yeğanlaş: aynalış.  

iyimsərlik  iyməsərlik. iyiçilik. uğurçuluq. xeyrxahlıq.  

iyimsevər  covmərd. - iyimsevər kimsənin evi, qapısı: açıq qapı.  
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iyiq gün  bazar günü.  

iyiq iyid. açındı. comət. cəvanmərd. yolun. ərən. fədayi. 1. 

batıl. bərk göz. 1. comərd. arun. arın.  

iyiq iyik. 1. iyi. uğurlu. 1. həvəs.  

iyiqətmək  iyigətmək. iyilətmək. eyilətmək. eyigətmək. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. 

yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. 

aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. 

gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. 

doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək. 

iyiqlandırmaq  canlandırmaq. diriltmək.  

iyiqləniv  reənkərnasyon. diriltmə.  

iyiraq  daha iyi, uyqun, gözəl, yaraşlı, yarayışlı, yerli, şəkilli, 

biçimli, sanalı, sayalı, münasib.  

iyirmək  1. əğirmək. 1. ilişmək. 

- urçuq iyir: kirmanla yün əğirmək.  

iyis  his. qoxu.  

- iyis edmək: qoxumaq.  

iyisağan  kaşki. olardıki.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

iyisəyiş  iyiləmə. iyiliş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. 

doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. yöngümə. 

yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. islah.  

iyisgəmək iyisgəmək. qoxulamaq.  

iyisimi!  iyisi mi!. yapılacağın ən yaxcı, doğru olanı. - iyisi mi!, ondan 

nə bir nərsə istə, nə də bir nərsə ver.  

iyisqamaq  iy almaq.  

iyistəq  iyistək. iyi istək. iyi dilək > iyidlək. hüsniniyyət.  

iyiş  {( y < > d ) ediş}. 1. ərmağan. hədyə. ehsan. 1. idiş. qab. 

1. iyəş. iyəli, sahablı mülk, mal. şəxsi var. şəxsi. xisusi.  

iyit  iyid.yiğit. iğit. qocamar. qoçamar. qoçmar. qoçaq. iğit. 

çörəkli. verimli. covmərd. əlaçıq. səxi.  

- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

- çox iyidlər varımış dünya üzə, bir iyid yoxdur gələ burda 

üzə.  

- iyidin yaşına calansın. (ömrü uzansın.).  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  
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- babaiyid: babaiğid: qabadayı. qoçaq. güclü. qolçomaq. - 

qabadayı bir oğlan.  

iyitcə  iğitcə. ərənliklə. ərikə. ərcə. cəvanmərdanə.  

iyitləq  iyidlək. iyi dilək. iyistək. iyi istək. hüsniniyyət.  

iyitlik  ağışqa. yaxcılıq.  

iyitlik  iğitlik. yiğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 1.basalatlıq. 

batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qapaçlıq. yapaçlıq. 

yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. yürüktülüq. yügürtlüq. ürəklilik. ataqanlıq. 

atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik.batırlıq. quduruqluq. 

quşqurtluq. qeyrətlilik. cəsarət. cürət. şüca'lıq. 

cəsurluluq. cəsarətlilik. 1.çörəkçilik (çörək, yemək 

vermək). verimlilik. covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik. kişilik. 

ərlik. ərkəklik. 1. qoçaqlıq. yürüktülüq. qəhrəmanlıq. 

həmasi.  

iyitliq  iğitlik. çörəkçilik (çörək, yemək vermək). verimlilik. 

covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik.  

iyitliq  iyidlik alplıq. baturlıq. qəhrəmanlıq.  

iyivə  eyivə. xoşuva. kefivə. - iyivə bax: xoşuva bax. kefivə bax. 

iyixuylu  xoşqılıq. dənli. dənğli. dəkli. dəhli.  
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iyiyə çevirmək  onarmaq. onqarmaq. doğrutmaq. dikətmək. düzətmək. 

sağatmaq. şifa vermək. tənzim edmək.  

iylaq  göl.  

iylə  1. bilən. - o bilən: bilə. - səninlə. - onunla. 1. ara. izlə.  

iyləmə  isləmə. istişmam. 1. qoxulama. 1. sezmə.  

iyləmək  iğləmək. 1. iqləmək. xəstələnmək. 1. idləmək. isləmək. 

qoxumaq. 

iyləməqlə  iyləməklə. qoxlağa. qoxlamaqla. - səni öpüb qoxlağa 

doyamadım, uçub getdin, bağlı yollar, varamadım. 

iylənmək  isləmək. hisləmək. qoxumaq.  

iylənmək  qoxumaq. 1. pozulmaq. ağırlaşmaq.- yemək ağırlaşdı. 1. 

sökülmək. bir giz, sirr, iç açılmaq. ifşa olmaq. qoxumaq. - 

yarın onun işləri qoxacaq. 1. burunlamaq. 

iylənmiş  iğdin. qoxumuş. pozuq.  

iyləşmək  qoxuşmaq. dilləşmək. tanışmaq. bilgişmək. yıtlaşmaq. 

yıdlaşmaq. yıylaşmaq. qoqlaşmaq.  

iyləşməz  olquşmaz. düzəlməz. düzüşməz. islah olmaz.  

iylətmək  1. bir gizni, sirri, içi açımaq. sökmək. qoxulatmaq. ifşa 

edmək. - yarın onun işlərin qoxulatacağam. 1. burutmaq. 

bırıtmaq. əldən qoymaq.  
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iyli  qoxar. qoxunar. qoxulu. qoxulan. - qoxar ağac: ər ər 

ağacı.  

- işləri iyli gördükdə, içindən çıxdı, qaçdı. 

iyliq iylik. eylik. iyi, yaxcı olan.  

iymək  1. ibermək. göndərmək. 1. bıraqmaq. 1. eymək imək. ( y 

< > d ) edmək. eləmək. 1. yaxcılıq. müsaidə.  

- savqaları arı iydim: ərməğanları oraya göndərdim.  

- gögürçünü qolumdan iyidim: gövərçini əlimdən bıraqtım. 

iymənsinmək  çəkinmək. üz edəməmək. yüzü tutmamaq.  

iyməsərlik  iyiçilik. uğurçuluq. xeyrxahlıq.  

iyməz  eyməz. iyiməz. eyiməz. çalız. çalaz. ağrıq. kəsəl. xəsdə. 

naxoş. - iyi görünmür, ağrıqa oxşur. 

iymiqli  davamlı.  

iymit  yemək.  

iynam  güvən. əmniyyət.  

iynamsızlıq  güvənsizlik. əminlik.  

iynanmaq  inanmaq.  

iynantırmaq iynandırmaq. inandırmaq.  

iynaq  dadlı. xoş. könül alıcı.  

iynaqlamaq  oxşamaq. könül almaq. sevindirmək.  
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iynar  1. inar. eşq. aşq. sevgi. 1. inam, sevgi üzərinə söylənən 

sözlər. mane‟. mahnı. 1. inam. inanc.  

- iynar aytmaq: mane‟ söyləmək.  

iynə  > iğnə. - çınday iyne: hörgü şişi.  

iynəli  iğnəli. kirpinin tabu adı.  

iynəm  dost.  

iyqarmaq iyğarmaq. yığmaq.  

iyqəc  iygəc. iygəçi. iyəşçi. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. 

eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyqəçi  iygəçi. iygəc. iyəşçi. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. 

eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyqəmək  iygəmək. iygətmək. iyilətmək. iyiləşdirmək. yeğmək. 

yeğcəmək. yeğicmək. düzəltmək. düzətmək. doğrultmaq. 

doğrutmaq. islah edmək.  

iyqənmək  iygənmək. eygənmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. 

eyilənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. 
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yeğcənmək. yeğcinmək. acınışmaq. açınışmaq. 

aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda 

ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. 

yönüğmək. islah olmaq. 

iyqənmək iygənmək. boşalmaq. havası gedmək.  

- çarx iygəndi: təkərin havası sönmüş.  

iyqəntirilmək  iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyiləşdirilmək. 

iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. 

iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. 

yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. 

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. 

aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda 

ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. 

doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək. 

iyqətmək  iygətmək. eygətmək. iygəmək. iyilətmək. iyiləşdirmək. 

yeğmək. yeğcəmək. yeğicmək. iyəşitmək. eyəşitmək. 

iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. yeğitmək. 

yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. 

aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda 

ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. 
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doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. 

düzəltmək. düzətmək. doğrultmaq. doğrutmaq. islah 

edmək. 

iyqi iygi. fürsət.  

iyqilik  üstünlük. başarı. yetiklik. yetişkinlik. ütük. talan. yolungi.  

iyqiliq iygilik. yetişlik. başarıq. iyqilik. yetişkinlik. utuk. talan. 

yolungi. üstünlük. şuvluluq. qablat. qabiliyyət.  

iyqu iyku. yeyku. idqu. bacarıqlı. farasatlı. fəhimli.  

iyquc  iykuc. iykuçu. iyukuç. iyiçi. eyiçil. iyiçil. eyiçi. eykuc. 

eykuçu. eyukçu. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyquçu  iykuçu. iykuc. iyukuç. iyiçi. eyiçil. iyiçil. eyiçi. eykuc. 

eykuçu. eyukçu. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iyrə  at yəhəri.  

iyrəq  iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. 

çərvək. çəvrək. ortalıq. mihit. mühit. şərayit.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 
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poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  

iyrəq iyrək. iqrək. saf. təmiz. duru. arı.  

iyri  iri. tupur. topur. - topur yinu: iri mirvarid.  

iyriq  irik. idrik. iğrik. 1. ərpik. əprik. əsgi olan hər nəsnə. 1. 

qaba. gobud. qatı olan nəsnə.  

iysər  iysir. ensirik. ensir. iri, böyük çivi mıx.  

iysili  isli. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. 

çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. 

baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli. 

iysilik  dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. sumaq. 

qoxuluq. ota. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. 

çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. islik. dadıq. dadlıq. 

baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.  

iysir  iysər. ensirik. ensir. iri, böyük çivi mıx.  

iyt biyt dep  azıcıq qalıb. zar zor.  

iytə  iğdə. düz.  

iytəliq  iydəlik. 1. iyilik. yaxcılıq. bağış. baxış. baxınış. baxnış. 

qarayış. qaranış. bağışıc. oxşaq. lütf. minnət. 1. atuvluq. 
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sovğalıq. savqatlıq. sovğatlıq. sovqətlik. sovqətin. 

savqatın. bağışlıq. bağşıtlıq. töhvəlik. hidyəlik. 1. 

ərməğan < yarmağan. acıma. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. 

vergi. veriş. yarlıq. yuxa. xeyrat. itufət. yarlıq. yarlım. 

yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan.  

iytəliq  iydəlik. iyilik. ilgəşlik. ilgişlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. 

ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. 

yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. bağşılıq. əsirgəlik. sevgəşlik. 

yaxcılıq. astalıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. 

mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. 

inayət.  

iytəliq  iydəlik. xeyrat. yasbal. ehsan. yasbaltı. (iyi diləklə kimisiyə 

(yoxsullara, uşaqlara) bağşıt, iydəlik (xeyrat), vermə, 

bağışlama).  

iytəliqlə  iydəliklə. iyiliklə. gözəlliklə. oxşarıca. oxşaylıca. 

yaxşıcana. yaraşırca. yarqaşlıca. uyqunca.  

iyti  çaqqan. çaprab. havırlı. çevik. tez. çaqır. tüt. çalan. aran. 

yorqa. yüryək. dinc. yolaqlı. quvvətli. çaqır ayaz: yaman 

soyuq. bərq. bərək. bərk. bəh. pək (barraq. qıvraq).  

iytin iydin. iylənmiş. iğlənmiş. qoxumuş.  
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iytiş iydiş. idiş. əxtə.  

iytürmək  ettürmək. büktürmək.  

iyuq  ışuq. qutuq. qutlu. mübarək.  

iyuq  uğruq. xeyrxah. comət. cəvanməd.  

iyuqlar  uğruqlar. xeyrxahlar. cəvanmədlər.  

iyuquç  iyukuç iykuc. iykuçu. iyiçi. eyiçil. iyiçil. eyiçi. eykuc. 

eykuçu. eyukçu. iyəşçi. iygəc. iygəçi. yeğiç. yeğçi. düzəçi. 

düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc. islahçı. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

iz  1. ip ucu. 1. addım. atdım. 1.yansı. yanıs. im. um. simgə. 

imarə. bəlgilik. bilgilik. bəllik. bəlirti. çizgi. əsər. endik. 

çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. nişan. 

nişanə. əlamət. çaqma. çaqmaca. işarə.1.isir. izir. izər. 

gediş. 1. yol. yöntəm. 1. izləniş. izlənim. etgi. təpgi. tə'sir. - 

dişləmə izi, yeri: qapıq. ısırıq. çeğnik. 1. çizgi. cızqı. cızıq. 

xətt. 1. köçəlti. köçənti. qalıntı. əsər. endik. nişan. arıntı. 

girilti. gəliri. dizəlti. 1. yara. vurqun. iz. - dağlama sonucu 

araya çıxan yara, yarıq, iz: döğün. döğmə. 1. ərmiz. rəmz. 

xatır. yad. 1. qadaq. qacaq. (yara izi). 1. qalıq. geridə 

qalan.- izin tutmadan: sormadan. qabaladan.1. qaraltı. qab. 
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qabal. qaval. ləş. cəsəd. - qaraltısı qalmaq: ölmək. 1. 

umlaş. umlat. imləş. imlət. um. im. bəlirti. bəlirtiş. 

duyduruş. duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. işarə. 

əlamət. 1. bələk. çapa. dal. yengsə. ənğsə. ənsə. art. 

ard. geri. arxa. sırt. - izli izinə: dalbadal. dalıba dalı. izli 

izinə çarılmaq: qatarlanmaq. - izə ibermək: çevirib götürmək. 

qaytarmaq. 1. ağı. - bizlər köçərik, bir ağı qalır.  

- iz iz: yol yol. xət xət. qət qət. qat qat. sır sır. sür sür. damar 

damar. damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. qırım qırım. kərə kərə > 

kərkərə (> kirkirə).  

- izində: uzunluğunda. çəkimində. keşimində.  

- göz izinə qoymaq: gözətləmək. gözaltına almaq.  

- izə basmaq: izindən basmaq geri basmaq: izindən 

gedmək. arxa arxıya gedmək. arxasından gedmək.  

- çığın, şəpənin, bəhmənin qar üstündə açdığı iz, yol: çığır.  

- tikilmiş nərsədə görünən iplik, saplıq izi, yeri: tikiş. dikiş. 

tikim. dikim. tikmə. dikmə. iv. yiv.  

- yol iz bilmək: yol bucağ bilmək: yolu iyi tanımaq. görgülü, 

sınavlı olmaq.  

- yolçu keçər iz (yol) qoyar, haylı keçər, vay qoyar.  
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- yolçu keçsə izi qalar, topraq əssə, tozu qalar.  

- izi sorağı qalmamaq: im timi qalmamaq.  

- quş, iz, nişan, işarə qoymaq: imləmək. imbarlamaq. 

quşlamaq.  

- iz düşümü: nəxş, rəsm, əlamət qoyma. irtisam. 

- ilkin iz, bilgi, dəlil: ipucu - əlimizdə olan ipucu yalınz adıdır.  

- keçən sürülərin izi, buralardan yol yapmış. 

- ıs iz: nəm nişan. - adı olmasına qarşılıq (rəğmən) 

görəvini, etginliyini yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs 

izi bulunlmamaq: adı var özü yox.  

- işi, əsəri, etgini, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

- qatır izi: tərslik. əksilik.  

- yol üstü qalan nərsədən izlər: qandağ.  

- iz izləmək: 1. izini sürmək. izləmək. araxasından gedmək. 

nərsənin dalında, yolunda olmaq. 1. nə yapdığını izləmək. 

- izini itirmək: olduğu yeri kimsə bilməmək.  

- izinə dönmək: 1.dalqınlıq, qərarsızlıq göstərmək. 1. bir 

tutum, yarqı, qərardan geri çönmək.  

- izinə basmaq: yaxından izləmək.  

- izi bəlirsiz olmaq: iz bıraxmadan, ortadan çəkilmək. 
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itirinmək. unutulmaq.  

- izi silinmək: itmək. yoxalmaq.  

- iz bıraqmaq: etgisini qalargı duruma gətirmək. - bilginlərin 

keçmişdən bıraxdığı izlər.  

- izindən yerimək, gedmək: birinin başladığı işi iz bə iz 

sürdürmək.  

- yara izi: qadaq. qacaq. 

- qar üstü qaçaqla (izlə) doluydu, bəlli bir izi seçə 

bilmədik.  

- hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, qalan iz: qaçaq. 

- oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü qaçaqla doluydu, bəlli 

bir izi seçə bilmədik.  

- ayaq, nərsənin izi: qaqlaq. qalğaq. qaqılmış, çırpılmış, 

basılmış nərsənin geri qoyan izi.  

- it izi at izinə qarışmaq: nə olub olmadığı, nə olub bittiği 

anlaşılmamaq. 

- açılan cızıq, iz, cığır: qarıq. kərik. kəric. carıq. yarıq.  

iz  is. ( z < > y ) iy. bağlantı. bağlılıq. bağıntı. bağlı olduğu 

nərsəyə görə dəğişən. bir nərsədən asılı olub, öz 

özlüyündən var olanmayan. ilgi. sayaq. 1. üz. 1. bəlirti. 
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bəlgi. düzən. 1. qorul. qarul. nişan. im. sim. isim. simgə. 1. 

dağ. tap. taq. damqa. 1. ləkə. bənək. 1. kərtə. çəntik. çətəl. 

çizinti. xət. kültür. - sapan iz: buruşuq xət. - iz basar: şagird. - 

iz düşüm: kölgə. - su izi: su, çay yatağı. çay qırağı. basma. 

əzmə. yarmaq. yarıq. yara. qalıntı. bəlirti. - izinə: dalya. 

geriyə. - izinə qayıtdı: geri döndü. - izmə bax: dalıma bax. - 

izə sərpit: geri püsgür, qaytar. 1. arxa. sırt. zırt. dalı. - izinə 

basmaq: izinə iltəmək: izinə itələmək: yaxından güdmək. - 

izinə dönmək: quşqulanmaq. - izinəver: geri ver. - izinə bur: 

izinə qaytar: geri çevir. 1. bir sırada geri qalan nərsə. 1. yer. 

yol. qalıntı. gədik. işlənməklə oluşan yol. 1. ul. işarət. nişan. 

baran. sabanın, xışın açtığı iz. tuşğul. işarət. 1. görküz. 

bəlgi. salıq. damğa. tap. tilik. əsər. nişan. əlamət. 1. əsər. 

- yazıq olsun ki bir iz buraxamadı. - izinə uymaq: arxalanmaq. 

təqlid edmək. tabe' olmaq. - izi bəlürsüz: yoxalmış. 1. arxa. 

geri. - izinə dönmək: geri dönmək. rücət edmək. 1. his. hiz. 

dumanın, tütənin toxunmasından qalan iz, əsər. 1. nişan. 

qalıq. əsər. - yaranın əki. - əksiz cərrahlıq. - əkli yanaq: 

nərsədən qalmış iz. - ək bəlli yama. - əki bəlirsiz. 1. iv. gəvir. 

kəvilmiş. oyuq. (suyun yerdə axmağından açılan) arx. 1. 
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qama. qəmə. im. xət. nişan. 1. yadgar. qalıntı. əsər. 

nişan. 1. yer. damağ. 1. ula. əlamət. nişan. salı. - (tanrım) 

hər yer sandan salı. is. id. iy. iyə. - boş nəyin, izi olmaz: boş 

mal, başsız mal: başsız mal ortaya düşər. malıvı başsız 

qoyub, boşa buraxma. 1. əziq. qıvrıq. yerdə, dəridə 

uzunlamasına olan cızıq. 1. ləkə. tab. bərə. zədə.  

- arxadan bıraxılan ız: ilizqır. 

- iz izər bildirmək: qoxusun, iyin duyurmaq, yoxlatmaq, 

baxdırmaq. qoxulatmaq. - bu gün nə pişirmişim, nə yapmışım 

sizin hamınıza qoxulatacəyim. - gördükləri bir yana, heç bel 

duyduğun qoxulatmadı. 

- izinə aylanmaq: geriyə dönmək.  

- izinə bermək: geri vermək.  

- iznə burmaq: geri çevirmək.  

- iznə qaytmaq: geri dönmək.  

- izin eltəmək: izini tə‟qib edmək.  

- izi bilə: peşi sıra. arxasından. daha sonra.  

- saban iz: sürülmüş topraq.  

- suv izi: çay yatağı. çay qırağı.  
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- izinə aylanmaq: geri dönmək. əsgi halını almaq.  

- izindən aylanmaq: tə'qib edmək. izləmək.  

izay  ay üzlü.  

izaylamaq  < iz aylamaq: dalısınca dolanmaq. iz + ərləmək ( < iz: dalı. 

arxa). > azarlamaq. icəşmək. dalına düşmək.  

izbə iz  uyruq. uyruq muyruq. dalba dal. mütəvaliyən.  

izbə  1. külbə. küməs.ufaq, yosulyana kiçik dəməkcə, yuva. - 

başın küməsinə soxdu. - bir küməsdə otrur. 1. xaraba. 

pozuq. - izbə yer. 1. daxma. çardaq. ev. eb. yuva (oyva. 

oyba. oba). salaç. 1. yerlik. yerdola. padval. zerzəmi.  

izbəiz  - izbəiz, dalbadal tikiş: sıx, kip tikiş iğnəardı.  

izbər  ( < iz). ip. şərit. uzanıb bir yerə çatan nəsnə. qol. çəkə. 

bir nərsəni şəkməkdə işlənən uzun sapan, ip.  

izci  1. yerçi. yirçi. qılavuz. rəhbər. yer bilən. yer bildirən. 

tə‟qibçi. qündəş. 1. güdücü. güdək. 1. kəşşaf. - izçi it: av 

köpəyi. 1. sürəkli. dalçıl. istiqrarlı.  

- izçi it: av köpəği. 

izçi  1.kaşif. 1. bəsic. gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, 

yönətmə üçün qurulan qurum. 1. izər. iziçi. əzin. əziçi. 

müqəllid. 1. izər. iziçi. əzin. əziçi. karbon. - izçi ilə üç örnək 
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yapdıq.  

- köhnə izçi (köhnəni izləyən) > könəz. kövnəçi. köhnəçi. 

əsgiçi. geriçi. geri dönücü.mürtəce'. irticayi.  

- izə alma: geri alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, 

istəmə. istirdad.  

izə  iyə. isə. tanrı. sahab. - qut qovuq versə izim quluna \\ gündə 

işi yüksəlibən yuqar ağar.  

izə  izgə. izgi. 1. cizə. yara. 1. naz. əda. qır. 1. içli, duqulu, 

dolu olan nərsə. - izgi söz: izgili söz: izə söz: incə söz. 1. 

sonra. ondan izə: ondan sonra. - izə dönmə: qayru. geri. 

yanma. qaytarı. geri vermək: kayru vermək.  

izəc  izgər. qətə. qata. xət. cızıq kimi uzanan nərsə. uzuq. 

uzuc. uzqar. ucqar. sınır. sınğır.  

izəcən  uzanan. dartılan. dartıcın. süzəcən. sürəcən. gecirən. 

çəkicən.  

izəd (fars)  ( < is: yiyə). yiyəlik. kəndüklük.  

izəl  bax > izli.  

izələmək  təkizləmək. əşitləmək. bərabərləmək.  

izələnmək  qırcanmaq. əda vermək. nazlanmaq.  

izələnmək  təkizlənmək. əşitlənmək. bərabərlənmək.  
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izələq  izələk. gözələk. amac. umac. iməc ( < ummaq). qaraç. 

bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. 

hədəf. qəsd. məqsəd. 

izəliq  izəlik. izlik. izlən. izləncə. bərnamə. pıroqram.  

izəmək  çinəmək. təsəvvür edmək.  

izən  izləyən. qoğan. qovan. tə'qib edən. - yel qoğan: yüksək 

yerə vurulub, yelin əsməsinin, əsən yönün göstərir.  

izənərək  izləyərək. yollanaraq. yolundan, izindən gedərək. 

qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. tapınaraq. 

uyaraqtabe' olaraq. ittibaən. 

izənim  özənim. özən. diqqət. duyuş. duyum.  

izəq  izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət.  

- yaddaş, izək götürmək: yanıtlamaq.  

izəqləmək  izəkləmək. yaddaş, izək götürmək. yanıtlamaq.  

izər  1. izir. isir. iz. gediş. 1.izçi. iziçi. əzin. əziçi. müqəllid. 

1.əsər. etgi. təpgi. kölgə. 1. yavaş. uysal.  

izər  izgər. sezər. araq. qovaq. qovuş. uyma. 1. nişan. 1. izin. 

yol. yasa. boşuq. başaq. 1. yetgi. səlahiyyət. barat. varat. 

1. yavaş. 1. anıt. anma. ansıma. anımsama. xatirə. 
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yayvan. sürəkli olub, sürət olmayıb. - izər izər: yavaş 

yavaş. 1. qıypa. qoval. tə'qib.  

izərləmə  izləmə. izrəmə. uyma. tapma. tapınma. tabe' olma. ittiba'. 

izərləmək  (iz + ər + ləmək: iz + et + ləmək ) 1. gözləmək. yerini 

göstərmək. gözətdəmək: aqmalamaq. göz qulaq olmaq. 

barlamaq. yoxlamaq. anğdamaq. avlamaq. haqlamaq. 

sonlamaq. ayağlamaq. axdarmaq. aramaq. çənəmək. 

çənləmək. dənəmək. hazırlamaq. sanlamaq. sınamaq. 

sanamaq. nişanlamaq. təxminləmək. qiyaslamaq. 1. 1. 

qıypalamaq. qovalamaq. tə'qib edmək. gerisinə qoymaq. 

dalına düşmək. 1. azarlamaq. qınğıraymaq. incitmək.  

izərlənmə  izlənmə. izrənmə. 1. uyunma. tapınma. tabe' olunma. 

ittiba' edilmə. 1. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş. aranma. 

ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  

izərlənmək  əsərlənmək. kölgələnmək. mütəəssir olmaq.  

izərlətmək  əsərlətmək. kölgələtmək. kölgələmək. mütəəssir edmək.  

izərmək  izləmək. ardlamaq. dalından, ardından gedmək. 

güdmək. - onun nə izin güdürsən.  
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izərnilmək  izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. bir nərsənin, kimsənin 

yolunda qonulmaq, olunmaq. - gizli qaravlarla, hər nə 

izinilir. (qaravlar: mə'murlar).  

izərqəmək izərgəmək. azargəmək. əzərgəmək. izləmək. axdarmaq. 

taptalamaq.  

izəsində  hizasında. dənğli. səviyəsində.  

izəşləmək  izəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. 

dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. düzəşləmək. 

düzəşlətmək. qarşılıtmaq. qarşıtıtmaq. bir səviyyəyə 

soxmaq, qoymaq. bərabərlətmək. mütəqabilləşdirmək.  

izəşlətmək  izəşləmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. 

dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. düzəşləmək. 

düzəşlətmək. qarşılıtmaq. qarşıtıtmaq. bir səviyyəyə 

soxmaq, qoymaq. bərabərlətmək. mütəqabilləşdirmək.  

izəşliq  izəşlik. dizəşlik. düzəşlik. qarşıtıq. qarşılıq. bərabərlik. 

mütəqabillik. bir səviyyədəlik.  

izətim  tovsyiə.  

izəv  qarşılıqlı yardımlaşmaq. - izəvləmək: qarşılıqlı 

yardımlaşmaq.  

- izəv edmək: yardımlaşmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

izəvləşmək  isəvləşmək. birləşmək. toplanmaq. bir araya gəlmək.  

izi  1. davamlı. durmaz. - izi gəlib gedə alıcı. - işində qırıq yox, 

izi olmalısız. 1. dalıcan. ötür. - o izi gəldim. 1. öbür il. 

gələcək ildən sonraki yılı. 1. isi. tanrı.  

izici  əzici. 1. izləyici. izləyən. baxan. baxıcı. baxcı. sezləyən. 

sezən. sezici. 1. izər. izçi. əzin. əziçi. təqlid edən. 

müqəllid. 1. çox üstün, yüksək. əzəmətlik. möhtəşəm. 1. 

bunayan. sıxıcı. darıxdıran. sıxan. - əzici hava.  

iziçi  izçi. güdücü. güdək.  

iziltə izildə. təhqiq. izləm.  

izim  izmi. tavır. davranış. rəftar.  

izimək  əzilmək. qırcanmaq.  

izin  alıq. iligim. ılığım. düşünsi. dazlaq. quruntu. iməj. imgə. 

oynuş. uynuş. xiyal. xulya.  

izin  boşuq. icazə.  

izincü  1. nərsənin dalında olan nə, arxasından gələn nə. 1. 

mürid.  

izinə düşmək  qoyulmaq. dalıcan yügürmək. hicuma keçmək. - qoşun 

böyük bir çaba ilə yağılara qoyuldular.  
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izinə  geri. dalı. - izinə istəmək: geri, dalı istəmək.  

- izinə, gerinə, dalına alma, istəmə: izə alma. geri alma. dalı 

alma. istirdad.  

izinə  geriyə. arxa. sırt. zırt. dal. dalı. - izinə gəlmək: daldalmaq. 

evrilmək. çevrilməq. qayıdmaq. dolanmaq. - izinə basmaq: 

izinə iltəmək: izinə itələmək: yaxından güdmək. - izinə 

dönmək: quşqulanmaq. - izinəver: geri ver. - izinə bur: izinə 

qaytar: geri çevir.  

izinli  çıxışlı. ruxsətli.  

izinqinmə  izinginmə. gerilənmək. götünmək. dalı gedmək. 

pəslənmək. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. dönəlmə. 

çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. 

yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. 

çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. 

düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. alçalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 

izinsizlik  qadağlanmış. (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış. 

onaysızlıq. icazəsizlik. cəzalanmış. bir cəzaya 

çaptırılmış. 
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izintən  izindən. - yolundan, izindən gedərək: izləyərək. izənərək. 

yollanaraq. qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. 

tapınaraq. uyaraqtabe' olaraq. ittibaən. 

izintən izindən. peşindən. arxasından.  

- izindən bolmaq: tə‟qib edmək.  

- izindən qara saban sürmək: arxasından dolab çevirmək. 

fitnə yapmaq.  

- izindən tüşmək: peşinə düşmək. izləmək.  

iziq  izik. əzik. yazıq. 1.gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. 

güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. 

əziyyət. zəhmət. 1. suç. pozaç. pozuç. qabart. günah. 

yayaq. yayqa.xəta. - nə yazıq ki: mütəssifanə. - ulu yazıq, 

suç: kəbirə günah. 1. nəxşə. carıq. yarıq. naxış. 1. düşgül. 

yoxsul. yüngül. 1. müttəhim. ittihamlı.  

iziqiq  izigik. əzigig. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

iziqləmək  izikləmək. əzikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. 

acıtmaq. yarıtmaq. gücükləmək. güclükləmək. 
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ağrıqlamaq. ağıqlamaq. tıxızlamaq. qarıqlamaq. 

qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

iziqlətmək  iziklətmək. əziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. 

basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, 

zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

iziqmək  izikmək. əzikmək. gəzikmək. gizikmək. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. 

ağıqmaq. tıxızmaq. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, 

zəhmət çəkmək.  

izir  izər. isir. iz. gediş. 1.izgir. yaran. deşir. deşgir. toxunan. 

iziş  sürgü. sürük. tə'qib.  

izlə  iylə. ara.  

izləbmək  aramaq.  

- ertləndən bəri izləb tapmayma: sabahtan bəri arayıb 

bulamırım.  

izləc  imbar. imbarçı. imləc. imləyən. quşlac. quşlayan. 

nişançı. işarəçi. imaçı.  

izləçi  1. istəli. istəçi. borcçu. boşçu. tələbkar. 1. güdüçü.  
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izləm  1. izildə. izləv. arama. araşdırma. təhqiq. 1. hiss. ehsas. 

sanzasya.  

izləmçi  izdəmçi. izləyən. (ustasın) tə'qibçi. (bir ustanın qulluğunda 

olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. tilmizlik. yardımçılıq. 

yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. çöməzlik. 

köməklik. köməzlik. kömərlik.  

izləmə  izrəmə. izərləmə. uyma. tapma. tapınma. tabe' olma. 

ittiba'. 1.izləyiş. izdəmə. izdəyişarama. ardama. arayış. 

axdarma. axdarış. kaval.  

izləmə  quvuş. qovuş. tə'qib.  

izləmək  1. sulamaq. suylamaq. suvlamaq. suyun tutmaq. 

güdmək. aramaq. tə'qib edmək. iztimləmək. suvlamaq. 

araşdırmaq. ardın sürmək. anğdamaq. avlamaq. 

haqlamaq. sonlamaq. ayağlamaq. axdarmaq. aramaq. 

gözləmək. yerini göstərmək. gözətdəmək: aqmalamaq. 

göz qulaq olmaq. barlamaq. yoxlamaq. çənəmək. 

çənləmək. dənəmək. hazırlamaq. sanlamaq. sınamaq. 

sanamaq. nişanlamaq. təxminləmək. qiyaslamaq. 1. 

araştırma. izindən aylanmaq: tə'qib edmək. quvqun 

bolmaq. arxasından sürmək. tə'qib edmək. 1. isləmək. 
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istəmək. 1. istəmək. - nə qiymətə izlirsən: istirsən. 1. 

güdmək. dalında durmaq. püsmək. pusmaq. püsləmək. 

pusu qurmaq. pusuya girmək. 1. irtəmək. istəmək. 

aramaq. sürqüləmək. qovalamaq. tə'qib edmək. 1. izincə 

gedmək. sınqırlamaq. sınırlamaq. arxasına düşmək. 1. 

üzləmək. - bu bağları üzləyib gedəyin. 1. peyləmək. 

dibləmək. sonğlamaq. sonlamaq. sürmək. tə'qib edmək. - 

av sürmək. 

- gizlicə izləmək. dinləmək: güdmək. anındamaq. andamaqc.  

- üynü baqasına köp açqa izlədi: evin dəğərinə çox para 

istədi. 

izləmək  izdəmək. iztəmək. izərmək. 1.bir nərsənin, kimsənin 

yolunda olmaq. - gizli qaravlar, hər nəyin izindədəirlər. 

(qaravlar: mə'murlar).1. baxmaq. seyr edmək. əğlənmək. 

uğraşmaq. - tilvizyonu uzaqdan, gendən izləyəmmirəm. - 

siyasi olayları dolaylıda olsa izləyirəm. 1. sezmək. gözdən 

keçirmək. - bu ustaca düzəni onun yaşamının hər nəyində 

izləyə bilərik. 1. nərsənin sonundan, arxasından gəlmək, 

olmaq. - gündüzü gecə izlir. 1. dalısın tutmaq. - bu yolu 

izlə. 1. gözləmək. incələmək. maraqla, diqqətlə baxmaq. 
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- uşaq pişiyi gözləriylə izləyir. 1. nərsiyə uymaq, bağlı 

olmaq. - modu izləmək. 1.imləmək. umlamaq. çizmək. 

cızmaq. işarə qoymaq. 1. istəmək. ardsamaq. ardamaq. 

aramaq. axdarmaq. tələb edmək. 1.ardlamaq. dalından, 

ardından gedmək. güdmək. - onun nə izin güdürsən. 

1.izlətmək. simgələmək. imgələmək. damqalamaq. 

dağlamaq. markalamaq. nişanlamaq. 1. qarşısına 

almaq.1.(iticə) zilləmək. 1.dalına düşmək. tə'qib edmək. 

sürdürmək. dəvam edmək. tə'qib edmək. 1. qaralamaq. 

amaclamaq. nişanlamaq. 1.görmək. yaşamaq. 

durmuşmaq. tanıqmaq. dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. 

keçirmək. çəkmək. uğramaq. sürmək. içində bulunmaq. 

üzlənmək. yapınılmaq. ərişmək. mə'ruz qalmaq. - bu ova 

çox olay görmüş. - bu qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi 

görmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq görmək.  

- qan izləmək: qan güdmək. öcün almaq istəmək. 

öcalansımaq. qisas alınsımaq.  

- uzaqdan izləmək: gözətilmək.  

- yayılan, düşən ışığın izlədiyi doğru: ışıq ışını.  

- hay gününü günləyən, vay gününü izləməz: özün iyi 
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düşünən, pislikləri geridə qoyur (bıraxır).  

- iz izləmək: 1. izini sürmək. izləmək. araxasından gedmək. 

nərsənin dalında, yolunda olmaq. 1. nə yapdığını izləmək.  

- qaraqollamaq.  

izləmləmək  istimləmək. tə'qib edmək. araştırmaq. bulmaya 

çalışmaq.  

izlən  izlik. izəlik. izləncə. bərnamə. pıroqram.  

izlənc  izləncə. proqram. düzən. sırac. tasar.  

izləncə  izləni. verdiş. pıroqram. bağdama. bərnamə.  

izləncə  izlik. izlən. izəlik. bərnamə. pıroqram.  

izlənən  - izlənən, gedilən yol, usul: çizgi. cızqı. cızıq.  

izləni  izləncə. verdiş. pıroqram. badama. bərnamə.  

izləni  oxu. öğrəni. mutaliə.  

izlənilmək  sezinmək. sızınmaq. keçirmək. duyqulanmaq. 

oyqulanmaq. düşünülmək. bilginmək. bəlginmək. hiss 

olunmaq. hiss edilmək.  

- var yoxun duyqulanmır: hiss edmir  

- duyqulanmadan gəlib keçdi: hiss olunmadan.  

- ağır ağrı duyqulandı: hiss olundu. - qızqınlıq duyqulandı: 

hiss olundu.  
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- bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır: 

hiss olur.  

- bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər 

duyqulanırsız: hiss edirsiz.  

izlənim  impiresyon. izləniş. intibah. duyuş. duyum. izləniş. iz. 

etgi. təpgi. tə'sir. impiresyon. bıraxılan iz. oyanış. 

oynayış. bidari. aqahi.  

izlənimçi  impiresyonist.  

izləniş  izlənim. intibah. duyuş. duyum. impiresyon. bıraxılan iz. 

oyanış. oynayış. bidari. aqahi.  

izləniş  izlənim. iz. etgi. təpgi. tə'sir.  

izlənmə  izrənmə. izərlənmə. 1. uyunma. tapınma. tabe' olunma. 

ittiba' edilmə. 1. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş. aranma. 

ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  

izlənmək  aranmaq. nərsənin dalıca oyalanmaq, uğraşmaq, 

gedmək. tə‟qib edmə. peşindən gedmək.  

izlənmək  izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 1. bir nərsənin, 

kimsənin yolunda qonulmaq, olunmaq. - gizli qaravlarla, 

hər nə izinilir. (qaravlar: mə'murlar). 1. baxınmaq. seyr 

edilmək. əğlənilmək. uğraşınmaq. - tilvizyonu uzaqdan, 
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yaxından izlənilir. - siyasi olaylar, dolaylıda olsa izlənilir. 1. 

sezinmək. gözdən keçirinmək. - bu ustaca düzən, onun 

yaşamının hər nəyində izlənilir. 1. nərsənin sonundan, 

arxasından gəlinmək, olunmaq, bulunmaq. - gündüz, 

gecəylə izlənilir. 1. dalısı tutunmaq. - bu yol izlənilir mi?. 1. 

gözlənmək. incələnmək. maraqla, diqqətlə baxınmaq. - 

bu soru, dibdən izlənilməlidir. 1. nərsiyə uyunmaq, 

bağlanılmaq. - bu mod izlənilmir daha. 1. (iticə) zillənilmək. 

1. simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. 

çizinilmək. cızınılmaq. işarə qoyunulmaq. 

damqalanılmaq. dağlanılmaq. markalanılmaq. 

nişanlanılmaq. 1. istənilmək. ardsanılmaq. ardanılmaq. 

aranılmaq. axdarınılmaq. tələb edinilmək. 1. ardlanılmaq. 

dalından, ardından gedinilmək. güdünülmək. - hara 

baxırsam, onun izi izlənilir. 1. qarşısına alınılmaq. 1. dalına 

düşünülmək. tə'qib edinilmək. sürdürünülmək. dəvam 

edinilmək. 1. görünülmək. yaşanılınmaq. 

durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. 

ərşinilmək. keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. 

sürünülmək. içində bulunulmaq. üzlənilmək. yapınılmaq. 
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mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox olay izlənilmiş. - bu qıssa 

sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi izlənilmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

izlənmək  iztənmək. 1.istənmək. ardsınmaq. tələb edinmək. - 

qaxışmaq, gəlişmək, böyük çalış istənir. 1.deşginmək. 

deşginmək. etgilənmək. təpgilənmək. toxunulmaq. 

mütəəssir olmaq. 1.sallanmaq. taxınmaq. düşmək. - o 

mənim dalıma düşdü. 

izlənqi izləngi. zayıf. cılız. cılılzıq.  

izləq  izlək.izdək. izək. ayıt. bəllik. işarət.  

izləqli  izləkli. gəlcili. kölgəli. diləvli. tapınlı. qullu. yaptıqlı. 

müridli. peyrovlü.  

izləqsiz  izləksiz. qölgəsiz. gəlcisiz. diləvsiz. tapınsız. qulsuz. 

yaptıqsız. müridsiz. peyrovsız.  

izləş  qavqu. qovqu. tə'qib.  

izləşmək  1. birbiri arxasından yönəlmək. 1. birbirinə uymaq, 

baxmaq. 1. tə‟qib edmək.  

izlətmək  aratmaq.  

izlətmək  izləmək. simgələmək. imgələmək. damqalamaq. 

dağlamaq. markalamaq. nişanlamaq.  
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izləv  arama. tə‟qib.  

izləv  izildə. izləv. arama. araşdırma. təhqiq.  

izləvçü  izləyən. av köpəği.  

izləyən  1. arqın. arğın. arqun. tə‟qib edən. 1. izən. qoğan. 

qovan. tə'qib edən. - yel qoğan: yüksək yerə vurulub, yelin 

əsməsinin, əsən yönün göstərir. 1. izin, peşini buraqmayan. 

peşləyən. utar. udar. qovalayan tə‟qibçi.  

izləyən  1. izdəmçi. izləmçi. (ustasın) tə'qibçi. (bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. tilmizlik. 

yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. 

çöməzlik. köməklik. köməzlik. kömərlik.  

- köhnəyi izləyən > könəzlik: köhnə yönəlik. kövnəçilik. 

köhnəçilik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 1. izləyici. izici. baxan. baxıcı. baxcı. 

sezləyən. sezən. sezici.  

izləyərək  izənərək. yollanaraq. yolundan, izindən gedərək. 

qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. tapınaraq. 

uyaraqtabe' olaraq. ittibaən. 

izləyici  anqtayıcı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

izləyici  izləyən. izici. baxan. baxıcı. baxcı. sezləyən. sezən. 

sezici.  

izləyiniş  izdənmə. izdəyiniş. izlənmə. izrənmə. izərlənmə. aranma. 

ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  

izləyiş  izləmə. izdəmə. izdəyiş. arama. ardama. arayış. 

axdarma. axdarış. kaval.  

izli  1.bəlirtili. yansılı. yanıslı. simgəli. imli. nişanlı. əlamətli. 

1.dağmalı. dağmalı. nişanlı. 1.iz bıraxan. kölgəli. etgili. 

müəssir. 1. iz yapan. izi olan. 1. iz yapan. izi olan. - qural 

buyumuş olan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa dəğir.  

- qizli izli: ( - qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan: sənli 

mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. 

təkəllüfatsız. taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver 

börkün). 

izli  izəl. ( < iz). {izi, davamı, dayanıqlığı, taxınlığı, çoxluğu 

göstərən söz}. 1. davamlı. yığımlı. 1. yığıncaq. məclis. 1. 

qəməli. nişanlı.  

izliq  izlik 1. izlən. izəlik. izləncə. bərnamə. pıroqram. 1.edik. 

etiq. çarıq. ayaq qabı.  
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izliq izlik. izgil. 1. şəcərə. soy. boy. quşaq. döl. nəsil. 1. 

basamaq. başmaq. çətik. taxıl. soxum. çarıq. 1. çizgi. 

xədd. çəntmə. kərtmə. 1. edlik. yetlik. çarıq. - yetlik olsa, 

ər öldiməz, içlik olsa, at yağrımas: başmaq olsa, ər qalmaz, 

yəhəlıq (yəhər altı keçə) olsa, at beli yaranlamaz.  

izmə  düğün. ilmək.  

izməz  əzməz. gəzməz. gizməz. basmaz. əziyyətiz. zəhmətsiz.  

izmi  izim. tavır. davranış. rəftar.  

izn  izin (iz: yol).  

iznə  çevrə. çevrə çizgisi. kontur. iznə: yat. yataq. çayın 

iznəsi: çayın yatağı. kontur. çevrə. cizqisi. çevrəsi.  

iznəli  alqın. xiyallı. xiyalatlı. düşütlü. düşgün. tasarlı. ılğımlı.  

iznəlitmək  izgəlitmək. düşnəlitmək. düşgəlitmək. bir duyudan, 

düşüncədən, dolayısına başqa duyu, düşüncə 

çıxartmaq. dolayına istinbat edmək.  

iznəq iznək. 1. bələk. toqa. əlamət. 1. nişan. bilgə. bildə. bəllik. 

bələk. toka. əlamət. işarə. tə‟qib uymaq.  

izo(yunan)  iso(latin). önünə gələn sözlərə əşitlik, əşdəğərlik anlamı 

qatar.  
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izqal  izqalat. izqalıt. 1.siqarın kötüyü. maqo. baqo. 1. 

nərsədən geriyə qalan, tökülən bölüm. artıq. töküt.  

izqalat  izqalıt. izqal. 1.siqarın kötüyü. maqo. baqo. 1. nərsədən 

geriyə qalan, tökülən bölüm. artıq. töküt.  

izqalatçı  izqalçı. izqalıtçı. 1. çəkilmiş siqarların kötüyün toplayan, 

çəkən. maqoçu. baqoçu. 1. nərsədən geriyə qalan, 

tökülən bölümlər toplayıb, işlədən, yeyən. artıqçı. 

tökütçü.  

izqalçı  izqalatçı. izqalıtçı. 1. çəkilmiş siqarların kötüyün 

toplayan, çəkən. maqoçu. baqoçu. 1. nərsədən geriyə 

qalan, tökülən bölümlər toplayıb, işlədən, yeyən. artıqçı. 

tökütçü.  

izqalıt  izqalat. izqal. 1.siqarın kötüyü. maqo. baqo. 1. nərsədən 

geriyə qalan, tökülən bölüm. artıq. töküt.  

izqalıtçı  izqalatçı. izqalçı. 1. çəkilmiş siqarların kötüyün toplayan, 

çəkən. maqoçu. baqoçu. 1. nərsədən geriyə qalan, 

tökülən bölümlər toplayıb, işlədən, yeyən. artıqçı. 

tökütçü.  

izqan  iz qan. iyi xan.  

izqar  sudan düşən iz. nəm. şeh.  
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izqara  buxar < bük. buğ. çığa.  

izqara  isqara < hisqara. 1. doğru od üstə qoyulan torda, hisli 

tüstülü odda pişirilən yemək. 1. tor. kabab toru. 1.tüsdülü, 

hislili, işli od üsdə pişirilən kabab.  

izqə izgə. < > izə.  

izqəlitmək  izgəlitmək. iznəlitmək. düşnəlitmək. düşgəlitmək. bir 

duyudan, düşüncədən başqa duyu, düşüncə çıxartmaq. 

istinbat edmək.  

izqər  izgər. izəc. qətə. qata. xət. cızıq kimi uzanan nərsə. 

uzuq. uzuc. uzqar. ucqar. sınır. sınğır.  

izqər izgər. bax > izər.  

izqıtsız izğıtsız. rəhimsiz. ızqılı: çox yaxcı.  

izqi  izgi.deşən. deşgən. deşir. deşgir. etgi. təpgi. tə'sir.  

izqi  izqu. 1. iyi. qutlu. 1. ağıllı. zəki. 1. adil. adalətli.  

izqi izgi. < > izə. 1. çox dadlı, yağlı. 1. vəli. ovliya.  

izqil  soy. döl. nəsil. quşaq. boy.  

izqil izgil. izlik. şəcərə. soy. boy. quşaq. döl. nəsil.  

izqili  izgili. 1. etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. 

acı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. 

deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. müəssir. 
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tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu. 1. deşgən. deşən. deşginli. 

deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. müəssir. etgili. təpgili. 

toxunaqlı.  

izqilik  ( z < > y ) iyilik.  

izqilik izgilik. iyilik. xeyrat.  

izqilli izgilli. şəcərəli. soylu. boylu. quşaqlı. döllü. əsil.  

izqiltin bolmaq  birbirindən soğurmaq. iki insan arasında soğuqluq araya 

gəlməsi.  

izqin  izgin. əzgin. 1. qussəli. acılı. kədərli. qayğılı. bataqara. 

məhzun. üzgün. sıxıntılı. toxalı. tutqunlu. tutuq. çalız. 

çalaz. dincsiz. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. 

tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. 

məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. 

çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qəmli. qayğılı. qayğaşalı. 

anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. 

endişinli. endişəli. düşüncəli. üzüntülü. acılı. tasalı. 1. 

duyağar. duyar. duyarlı. etgin. təpgin. deşgin. dəğgin. 

toxnu. alağar. alınğan. sarğaq. oyunçu. oyanıq. tetik. 

sezqic. incik. hissili. həssas.  
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izqinliq  izginlik. əzginlik. əziklik. 1. yorqunluq. arqınlıq. əğginlik. 

1. ürəkgedmə. didinmə. acıqma. 1. çarəsizlik. gücsüzlük. 

1. rəzillik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. 

ədəbsizlik. 1. əzinti. aclıq. ürəkgedmə. acıqma.  

izqir  izgir. izir. yaran. deşir. deşgir. toxunan.  

izqir izgir. qeyrət. izgirli: qeyrətli.  

izqirik izgirik. qasırğa. təpi.  

izqirin izgirin. şiddətli soğuk.  

izqisiz  izgisiz. deşirsiz. deşgirsiz. deşinsiz. deşginsiz. tə'sirsiz. 

müəssir olmayan. etgisiz. təpgisiz. toxunmaz.  

izqr izğar. nəm. çiğ. ığal.  

izrəmə  izləmə. izərləmə. uyma. tapma. tapınma. tabe' olma. 

ittiba'. 

izrənmə  izlənmə. izərlənmə. 1. uyunma. tapınma. tabe' olunma. 

ittiba' edilmə. 1. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş. aranma. 

ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  

izsiz  1. iz bıraqmayan. 1. sonsuz. ayağsız. etgisiz. əsərsiz. 

nəticəsiz. tə‟sirsiz. bilgəsiz. bəlgəsiz. bəlirtisiz. düzənsiz.  

izsiz  bilməz. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, çıxmaz (girməz) 

yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz (izsiz) yola, 
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alınma (inanma).1. qölgəsiz. etgisiz. tə'sirsiz. 1. yanısız. 

yansısız. imsiz. simgəsiz. bəlirtisiz. nişansız. əlamətsiz. 

işarəsiz.  

izsizlik  bəlirtisizlik. yanısızlıq. yansısızlıq. imsizlik. simgəsizlik. 

nişansızlıq. əlamətsizlik. işarəsizlik.  

iztələnmək  istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. 

şovqlanmaq. zovqllanmaq.  

iztəmçi  izdəmçi. izləmçi. izləyən (ustasın) tə'qibçi. (bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. tilmizlik. 

yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. 

çöməzlik. köməklik. köməzlik. kömərlik.  

iztəmə  izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. arama. ardama. arayış. 

axdarma. axdarış. kaval.  

iztəmək  izdəmək. izləmək. istəmək. ardsamaq. ardamaq. 

aramaq. axdarmaq. tələb edmək.  

iztən izdən. tor. balıq toru.  

iztənə izdənə. təcəssüs.  

iztənmə  izdənmə. izləyiniş. izdəyiniş. izlənmə. izrənmə. izərlənmə. 

aranma. ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  
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iztənmək  izlənmək. istənmək. ardsınmaq. tələb edinmək. - 

qaxışmaq, gəlişmək, böyük çalış istənir.  

iztəq  izdək. izlək. izək. ayıt. bəllik. işarət.  

iztəq izdək. 1. gədik. yetək. yetər. güclük. danqı. azlıq. ağrış. 

gərək. sığlıq. darlıq. qıslıq. ehtiyac. - izdəklülük: istəklik. 1. 

istək. hacət.  

iztəqləmək  iztəkləmək. istəkləmək. bəllikləmək. amaclamaq. 

iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. 

oxluqlamaq. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. 

ərəkləmək. nişanlamaq. hədəfləmək.  

iztəriq izdərik. balıq avlanan bir çeşit ağ.  

iztəv izdəv. gəriləmək. daldamaq.  

iztəyiniş  izdəyiniş. izləyiniş. izdənmə. izlənmə. izrənmə. izərlənmə. 

aranma. ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış.  

iztəyiş  izdəyiş. izdəmə. izləmə. izləyiş. arama. ardama. arayış. 

axdarma. axdarış. kaval.  

iztimləmək  izləmək. suvlamaq. araşdırmaq.  

iztiniş izdiniş. aranma.  

iztirmək  izdirmək. düzdürmək. dizdirmək . 

izzıq  cızıq. çalaca yanyan. azıq ot.  
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ιqanιq ιkanιq. durqun. dolama. tutqun.  

ιşun  ιşul. ışıq.  

ιtιş ιdιş. iydiş. kasa.  

jaqılamaq  çağlamaq. çaqılamaq. şaqılamaq.  

jitqul  yırtmaq. patlatmaq. açmaq.  

jublırda  tezlikdə.  

qa  1. qa. (qabın qısalmış biçimi). 1. qap. axar qoyulan qap. - 

qa qaça: qabqaca. qab qacaq. 1. hərhanki bir nərsənin 

qıyısı. 1. ək. - lığa. - qamışqa: qamışlığa. 1. qaa: şaşma 

bildirən ünləm. ay ! eyvay! qaa bala! bir sel gəlir diki! 

olmasın. 1. ca. cək. caq. kimi kiçiltici ək. qonqa: balaca 

qonaq. yavruqa gəlir: balaca gəlir.  

qaan  xaqan. şahənşah.  

qab  (qap. idiş. iliş.) {(1. metatez < > bük. bükük. şişik. 1.# < > kov. 

kovaq: qazıq)}. 1. qanat. qol. bölük. tikə. çanaq ( > cinah 

(ərəb)). parça. baydaq. fürsət. buta. örtü. üstü qabarıq. 1. 

kav. kovaq. kovı. govı. gorı. 1. yığan. kov. com. yom. 

yum. coma. 1. köp. 1. qabıq. 1. qın. 1. köynək. üstlük. 

pələrin. cəkət. 1. qablı. qablıq. qapaq. 1. qoruncaq. 

quburcaq. 1. örtü. sadaq. saxlantı. ox qabı. 1. buta. üstü 
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qabarıq. 1. qapar. çıxar. yük. oyuq. həcm. - çox qablı: içi 

böyük. 1. kar. ası. - gör sənə qabı var, giriş, yoxdu sürüş: boş 

ver. 1. kasa. sağal. sığal. sufal. qabur. qopur. ayağ. 

çanaq. çuval ( < çuqval). 1. qurban. qorban. qın. qılaf. 

taxtuq. taxılan nərsə. 1. taqar. tağar. tuqar. kiqsə. kisə. 

qalta. xalta. xaral. tobra. 1. tən. gövdə. bədən. - qabu 

qamuğ deşildi, qanı axıb yüşüldü: bədəni bütün dəlik dəlik 

oldu, qanı axdı. 1. sarnıç. tulum. - yemək qab: aşıç. aşac. 

qablama. təncərə. 1. qabaq. kədu. - qacı qab: yuvarlaq, bal 

qabağı. - qab çətləv: qabaq çəkirdəği. 1. qılıf. tabaq. tapaq. 

çanaq. 1. qırın. oyuq. içi boş. 1. qıb. qub. "q"ilə başlayan 

bir para sözlərin başına gəlib, anlamı vurqular. - qab 

qara. - qəb qərə. - qub quru. - qıb qırmızı. 1. çanaq. sehin. 

tabaq. tobra. füci. boşqa. - qab qacaq: çeşitli qablar. - 

ayağ qabı: ayağ geyimi. - saq ayağ qabı değildir: işində 

kələk mələk var. - qabına sığmamaq: talaşlanmaq. 

dözümsüzlük edmək. 1. qapaq. cilid. - kitab qabı. 1. "qab" 

sözü, ölçü birimi olaraq, çağ ba çağ, yer bə yer dəğişən, (ara, 

məsafə, fasilə, ağram, oyum kimi) söz konusu olmuşdur. 1. 

kəsürgə. kəsrük. dağarcıq. sandıq. cə'bə. 1. qaqaç. 
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qabqacaq. 1. qasnaq. çevrə. çəmbər. 1. qılıf. 1. qobur. - 

ox qabı: ox qoburı. tərkəş. sağdaq. sadaq. tərkəş. 1. qornıc. 

qasnaq. çərçivə. 1. ( > qab (ərəb) ölçü. əndazə. - neçə qab 

istəyirsiz. - bir qab görər. 1. daban sümüyü. (dabanın qab 

kimi girdə biçimindən olduğundan bu adı alır). 

- böyük qab: sahan. saqan. sehin.  

- kiçik qab: qabça. qabçaq. qoynuq. koynuq. kövnük. kovduş. 

goduş.  

- lə'nət qabı: qarqış bayisi. 

- ağacdan oyulmuş su qabı: gövduş. çömüş.  

- təkənə: çeşmə yalağı.  

- yılan qab: yılan qabuğu. - yılan qab arıtmaq: yılan qabuq 

dəğişdirməsi.  

- qab avuşdurmaq: qabuq dəğişdirmək.  

- qurt qab: qoza.  

- qabqa yığmaq: dənətim altında tutmaq. gözaltına almaq.  

- içi boş dar uzun, ustuvani, bir başı qapalı, yaxud iki 

başıda açıq qab: qobur. - qələm qoburu. - yəhər qoburu: 

yəhər qapalı peşto qılıfı. - ox qoburu: tir kəş.  

- ışıq qıbı: ıştın. ıştan. qəndil.  
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- qarpız biçimində qab: bostağn.  

- qulplı dərin kirdəl, qab: külək. kovlaq. 

- bu çəkinin qornıçı əsgimiş.  

- böyük, yassı yemək qabı: qaravana.  

- qaba tutulmaq: qablanmaq. qaplanmaq.  

- qabına sığmamaq: sərsiz, sərinsiz, səbirsiz olmaq.  

- su qabı: sulaq.  

- nərsiyə özəl qab: qobur. - qələm qobur. - ox qobur: 

sadaq.  

- qab qacaq: qaqaç. qab.  

- təpilmiş, yassılmış, az dərin, yayvan qab: tabaq. 

məcmeyi.- gümüş tabaq. qızıl, mis tabaq.  

- kiçik süt qabı: köynük.  

qab  < > qap ( < qapmaq. qapamaq). 1. kanur (fars) < qonur. 1. 

kovdur. qın. ğilaf. tapı. təpi. sandıq. 1. ölçü. dəğərlik. 

əndazə. miqdar. 1. nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi 

kovuq, kovuf, oyuq nərsə. 1. qapaq. cild. cilid. 1. qılıf. 

qın. çanta. səbət. sandıq. 1. nərsənin üstünə geyilən, 

taxılan, salınan, sərilən, qapacaq, örtük. 1. tam. bütün. 

büsbütün. 1. qabqacaq. 1. aparan yarışçıya ödəv, cayizə. 
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1. çinək (ç < > s) sinəq. çənək. çanaq. 1. qabal. qaval. 

qaraltı. iz. ləş. cəsəd. - qaraltısı qalmaq: ölmək. 1. çevrək. 

çevrik. örtü. örtük. qapanca. qın. qılıf. qılığ. çulqa. çuval 

(< çuq. cuq. tuq). 1. içi oyuq, oyulu nərsə. qanğı. qağnı. 

qanı. qoğnı. qoğun. qoni. qonğı. qonqa.1. kasa. qapsa. 

çərçivə. 1. kasa. qapsa. oyunlarda, yarışlarda bölünən 

evrələrin, bölümlərin, mərhələlərin hər biri. - bu oyun üç 

kasada oynanır. - oyunun ikinci kasası iyi keçmədi. 1. 

içindəkin qoruyan nərsə. yaşlıq. yaştıq. sandıq. qutu. 

1.çap. ölçü. ölçüm. ölçək. əndazə. miqdar. səviyyə. 1. 

qıstas. qısqab. əyar. qıyrat. qıyrac. qıyran. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar. 1. qonğı. qonqa. qanğı. qağnı. 

qoğnı. qoğun. qoni. içi oyuq, oyulu tutacaq. 1. salan. 

salanğ. - iğnə salan (salanğ: qab): iğnə yastığı: iğnə 

köpcəyi.  

- qırağı yayvan böyük qab: tüngə. təngə. təknə.  

- böyük qab: badyə.  

- qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı: ibriq. qarsoğudan: 

sürahi.  

- ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab: təknə. təşt. 
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kavlan. kovlan. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş 

olan). - xəmir gələni. - palta ləğəni.  

- qab dəsmalı: tutacaq. tutac. əlqərə. əlqərə. alqara.  

- süt qabı: əmilgən.  

- yayvan ağızlı qab: devrək. çevrək.  

- yarışı aparana verilən bəzəkli qab, cam, küpə: çələng.  

- ox qabı: sadaq. bəlik.  

- ağacdan yapılmış su qabı: çamçaq.  

- ağacdan, göndən yapılmış kova, qab: gərdəl. girdəl.  

- ağzı dar, gen qarınlı tüng, su qabı: deşdi. deşlik > təsdi.  

- bir qaba işləmək: düşüncə, iş, qazanc birliği içində olmaq.  

- boş qab səs verər: qıt bilgili, bilgisin durmadan satar şişər.  

- misdən, qılpılı kiçik su qabı: paxrac < bağrac.  

- ağzı gen, altı dar qab: qıf. kuni. çortu. çovlu. kovlu ( < çov. 

kov: boş). - yassı su qabı: çotara. çovtara. çovara. kovara ( < 

çov. kov: oyuq. boş).  

- yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: 

tağar.  

- yayvan, yuvarlaq qab: çanaq.  

- yuvarlaq, qılplı qapaqlı qab çeşidi: bağırac. bağrac. təbbə. 
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dəbbə.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. 

qayraq. qayra.  

- inəkləri sağarkən, duz yalatmaq üçün, qıldan yapılmış 

qab: qataman.  

- işəmə, südük qabı: qaşov. qarqurə.  

- kiçik, orta boylu, ağzı geniş qab: kavanoz.  

- ağzı gen qab, şüşə, botru: kavanoz.  

- toxunmuş qab, torba, sak: toxman. qataman. sələ. səbət.  

- böyük səbət, qab: qarsıra. qalsıra. qapsa. qapanca. 

qapancala. qapansala.  

- cinqodan qab: qalaz. çalaz.  

- dəri su qabı: tuluq. kavuz. məşg.  

- dışqab. çıxma. taxca. sərgən. qaş. rəf. (# gömmə dolab, 

dilab qaytarma taxası. işqaf.  

- içqab: işqaf. qaytarma taxası. gömmə dolab, dilab. ( # 

dışqab. çıxma. taxca. sərgən. qaş. rəf. ).  

- dönərək, fırlanaraq nərsəni qovurma (qavurma) qabı: 

dönər, dolanar qab. dölət. dolat. dolab.  

- qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan 
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saxsı qab: qaqaran (< qaqmaq: əzmək). mətirət.  

- kiçik qab, torba, sak, səbət: qavnaq.  

- soyulan qab, qabığ: kav. - ilan kavı.  

- geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, yekə qab: küpə. 

küppə.  

- hər çeşit qab: qapran. 

- hər çeşit qab: qapsa. 

- içinə para atmaq üçün, bir dəlikli, yuvrlaq qab: qumpara. 

dəxil. qalla. 

- su qabı: qanaca. qanca. qanata. çanqa. çalqa. panca. 

pəncə. tüng. parç.  

- alverçi tükanında, para qoyulan qab, kasa: kes. qumpara. 

- nərsəni bir qabda, ya da küldə quylamaq, sıxışdırmaqla 

pişirmək: qalıma. qalama. bastırma. 

- küp biçimli su qabı: güpcən. küpcən.  

- qar əridilən torlu qab: qarlıq.  

- qar, buz qabı: qarlıq. buzluq.  

- yoğur ( xəmir) yoğurmağa yuvarlaq, dərin təknə, qab: 

qarsan.  

- ovçuların saçma barıt qabı: qarqa. qarqı. qarqu. qarqılıq.  

- qabqoşun: qab qoşun: qohum qonşu. biri üçün çox yaxınlar.  
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- qabına çatamamaq, varamamaq: səviyyəsinə ulaşamamaq. 

- qabına sığmama: könlü içinə sığmamaq: içi dəriyə 

sığmamaq: dözümsüzlük edmək. coşqunluqdan, coşuqluqdan, 

həyəcandan yerində duramamaq. - qab taslamaq: 

qaplanacaq nərsə üçün uyqun qab biçmək, onarmaq, 

hazırlamaq. 

- qab yuğan: bulaşıqçı. qabçı.  

- ayaq qabı: edik. etiq. izlik. çarıq. 

- su qabı: qabac. bardaq. istəkən.  

- ağzı gen qab: kərsən. qarsan.  

- kürəkdə daşınan torba, qab: heybə.  

- ölçü qabı: qıyrat. qıyrac. qıyran. kələc. kərəc. kəric. kəriş. 

kərinc.  

- qazanqabı: böyük heybə, torba.  

- ağcağan: meşə ağacı çeşiti.  

- evi yapılmış, qabı asılmış. (çölməyi közdə, çörəyi dizdə. 

(əldə.).  

- altın gümüş suyuna endirilmiş qablar.  

qaba ardıç  ağır templi bir oyun havası.  
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qaba  (<> qabat.). 1. qatı. qızqın. - qatı gün: qızqın gün. - qatı 

kişi: acımaz, rəhmsiz kimsə. - qatı qış. - qatı yerikli at: 

sarsan at.1. qaramaz. qaramas. yobaz. iri yarı. güclü. - bu 

kişi nə qaramas biridir. 1. qataq. qadaq. qatava. qatavuz. 

duyqusuz. 1. qalağ. kürtük. yığın. 1. qafası hörümcəkli. 

düşüncəsiz. anlayışsız. 1. qalaba. qalba. qabal. qalab. 

qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. 

gurul. gür. gürül. güclü. qocur. sağlam. böyük. böyküt. 

acıq. iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. 

iri. 1. gobud. qabığıqalın. qalınqabıq. 1. hantal. qapdal. 

iri. qocaman. 1. iri boylu boslu. boyrat. qabadayı. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. qırıcı. 1. qabaq. qopuq. bərk. sərt. (# 

köpük: pambıq. yumşaq). 1. qabrıq. qaqrıq. qaq. qax. söz 

dinləməz. ədəbsiz. nəzakətsiz. 1. anaç. anaş. qart. qırt. 

qalın. iri. yaşlı. qoca. geçgin. 1. çuval. 1. qatraq. qapaxat. 

kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. düşüncəsiz. başsız. görüşsüz. fərasatsız. 1. 

(kimsə) görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. çirkin. 
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gəlinboğan. 1. kopa. kopaq. oyumlu. həcmli. həcimli. 1. 

kopa. kopaq. çox. qarqın. bol. 1. (dənə). iri. böyük. yekə. - 

qaba yazılar dam duvarı qaplamış. - qaba çaqıl: qaba çanğıl. 

1.qabaq. nəzakətsiz. ədəbsiz. 1.qapa. əsir. 1.qabat. 

qabav. küdbeyin. küd. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. 

beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 1.gobut. inciksiz. 

səlqəsiz. zovqsız. - qaba bir ev takımı. 1.bərk. (# gəvə: 

yumşaq). 1. geçgin. keçgin. xoca. qarımış. qart. qırt. qarı. 

qalın. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. 

qarı. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. anaç. 

anaş. ərik. 

- qaba saba: kəlləş. kalaş. yonumamış. yontulmamış. gobud.  

- qaba saba: gobud. ayı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. balta kəsməz.  

- çirkin, qaba sözlər: sövmə. küfür.  

- qaba, pis ürəkli: könlü qara. başqalarının pisliyin güdən, 

gəzən.  

- çox qaba: ağıza alınmaz.  
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- qaba saba: aznavur. gobud. taxımsız. xuysuz.  

- qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli kimsə: ayqır.  

- qaba saba: yaplı. yapılı. gövdəli. gövrəli. bədənli. tənəli. 

heykəlli. dağlı. cüssəli. boyrat. iriyarı. qalavatlı. irili.  

- qaba yel: güneydən əsən ılıq, sıcaq yel. güney yeli. bozyel. 

güney fırtınası.  

- qaba, sapaq kimsə: danqadaq.  

- çox qaba, çirkin söz: ağıza gəlməz. dilə alınmaz.  

- qaba ət: büzdümün, quyruq soxumunun, iki yanında ki 

qabrıq, şişgin, bud əti.  

- qaba qulaq: 1. qaba şiş: qulaq altı, tüpürük bezlərinin 

şişməsi ilə bəlirən, yaxınlı, bulaşıcı, salqın kəsəli. 1. qobalaq. 

qopalaq. iki qılplı küzə.  

- qaba quşluq: yekə quşluq. kiçik quşluqla öğlə arasındaki 

çağ. öğlədən bir iki çağıt (saat) öncəki çağ.  

- qaba saba: 1.görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

dayazgörülük. korgörülü. qıs görülü. qıtbaş. 1.özənsiz. 

tullağan. dərdərik. yuxulubaş. başı soyuq. həvərə. inciksiz. 

nəzakətsiz.  

- qaba sofu: 1. şex. aşırı dinçi. qaba dinçi. dinin götün 

gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi. 1. din qurallarını aşırıca 
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yanlış yozan. - qaba su: kehrəli, kirəcli su.  

- qaba şiş: qaba qulaq: qulaq altı, tüpürük bezlərinin şişməsi 

ilə bəlirən, yaxınlı, bulaşıcı, salqın kəsəli.  

- qaba tarım: eksantirik əkin. bol toprağlı bölgələrədə, çağ 

çağ, boş bıraxılıb, əkinən tarım, tarla, zəmi.  

- qaba yel: sıcaqdan sərinə əsən yel. lodos.  

- qabasını almaq: kötük nəsəni, yonub, incə işləməyə 

onarmaq, hazırlamaq.  

- qababurun: balıq çeşitlərindən.  

- qabadayı: 1. lotu. 1. babaiyid. qoçaq. güclü. qolçomaq.  

- acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən 

qalmamaq: çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində 

bilmək.  

- qabadayı bir oğlan. 1. nərsənin ən iyisi, başda gələni, bəlli 

başlısı. - bu malın ən qabadayısı neçədi.  

- qabadüzən: 1. şələm şorba, üzdən yapılan iş. 1. 

hamonyada, çalqıları, bas səslərlə düzənləyən quruq, sistim. - 

qaba kağaz: çoxun nərsəni sarmada işlənən, qalın kağaz.  

- qaba qavşaq: ələki. özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş. - 

qaba qavşaq bir işdir: əsərdir. 
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- qaba güc: qolçomaq.  

- qaba saqqal: gur, bol saqqal.  

- qabataslaq: kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən taslaq, 

düzənəc, düzənək, tərh. kök yapdal, çatqı, iskilet.  

- qaba türkcəsi: açıqcası, tüm anlamıyla. necə demişkən. - 

sənində bu ağadadaşın, qaba türkcəsi, mal dadaşın, oturub 

durmağın seçmir.  

- qaba yapı: ana kök. təməl yapı. kök yapı. kök gövdə.  

- qaba sabaca: qabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. görməmişcə. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. 

cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. 

dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

- köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi: qarağan. qaran. 

qarağı.  
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- qaba şiş: qataq. qadaq. götəy.  

- hər nəyin yoğunu, qabası: qatı. 

- qaba, iri, kəpçə daşlardan yapılan, qaplanan yol: paket 

qaldırımı.  

- (pambıq, saman yığını kimi) qaba, qabarıq olaraq: 

qabatlama.  

- arzıman, ən iri, qaba aşıq: kafa. zıpzıp. 

- hərnəyin qartı, qabası, gobudu: qartal.  

- iri, qaba tikişlə parçanı tutturma: seyrək, keçici tikiş. çatqı. 

dəğəl. kökəş. kökləmə. ilinti. ilgi. 

- qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz kimsə: 

kalbaş. qalbaş. qalbas. qalas. qabaş. taxdabaş. təxdəbaş.  

- qaba saba: səfeh. sərsəm. salaq. qırba. qıracıq. qıra kimi. 

qıt. qırıq.  

- qalın, qaba bez, örtük: qara astar. qarastar.  

qaba  1. çirkin. ala qula. 1. yolsuz. qapdal. sakar. toqal. 

tuvardaq. oqursuz. almüyüz. görgüsüz. türt. dürt. 

ədəbsiz. uşaqıvsız. nəzakətsiz. ayamsız. - qaba söz: 

yolsuz söz: uyşsuz söz. - qaba ətlər: qalça. tuppuş. duppuş. - 

qaba saba: halahosta. pasaqlı. qılıqsız. 1. qos. qabarmış. 
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qocaman. böyük. 1. odun. yoğun. kota. kut. - odunun 

biridi. 1. pis. acı. iti. yaxşıqsız. oxarsız. sərt. - acı söz. 1. 

gəbə. gobut. qalın. şişik. yoğan. yoğun. gobud. tulumba. 

qayta. çapqın. tərbiyəsiz.iri. yonğa. gobut. işlənməmiş. 

ədəbsiz. tərbiyəsiz. xam. qalın. gobut. gobult. qalın. tox. 

kəsif. zəxim. qəliz. koloft (fars). quba. qubad. gobud. 

gopud. ənkə. batal. yonulmamış. yoğun. yos. yoz. bayağ. 

bayağı. adi. - qaba dayı: döğüşçi. batur. qəhrəman. 1. 1. 

tuğay. çəkələk. cəngəl. urman. balqan. meşə. biqşə. 

bükşə {bişə (fars) < bük). 1. asav at. qaşanğ. cıbıl. 1. 

işlənməgən. bəsisiz. ədəbsiz. tərbiyəsiz. ataşsız. 

görgüsüz. ədəbsiz. 1. iyrik. irik. gobud. kötük. qatut. 

bədəxlaq. opuz. obuz. şişik. çətin. qatı.  

qaba  gəbə. 1. başsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. düşünməz. bön. budala. 

qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 
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qırtabaş. 1. qəzil. yoğun. çirkin. 1. irik. iri. qalın. yoğun. 

gobud. 1. sərt. durşut ( < durmaq). qatı. qırıcıl. tərs.  

- nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda işlənən qaba, gobud 

kisə: qabra. gəbər.  

qaba  quba. bax > kopalaq ( < gəbə < qab. kop). 1. qabın dış 

biçimi. gobud. şişik. 1. quba. qopaq. qalın. şişik. - qaba 

saqqal < kopa saqqal. 1. qarası (qaraşı. görüşü) ulağan. 

ulu. görkəmli. 1. qapa. qoğzaq. yumuq. bağlı. - qabagöz: 

şişgöz. dombagöz (qorxaq). 1. ( b < > v) kava ( < kovaq: 

boş). kövül. kovşaq. oyuq. açıq. təmbəl. - qaba oğlu qaba: 

təmbəlin oğlu təmbəl. - qabanın biri qaba. - qaba kişi: içi 

boş, yararsız adam. - qaba söz: hava söz.- qaba beyin: 

qabalaq: qabaq: səfeh. kəlləsi boş. - 1. qabalıq. qaba ot. 

qonu: qona (: məxrut). yığılan ot. taya. 1. qabçı. qabaç. 

qabaz. qafaz ( > gəzaf (fars)). kalas. qalın. güstaq. 

sayqısız. yontulmamış. yekə. 1. qubat.qobat. ( < kav: 

boş). düşüncəsiz. çiğ. xam. görgüsüz. biçimsiz. 1. 

əbəköməci bitgisi. 1. yumşaq. əsnək. - qaba saqqal: 

yumşaq, tomlu, şişik saqqal. 1. böyük. iri. şişgin. - qaba 

təlpək: böyük papaq.  
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- qaba saqal.  

- qaba soğan: əməyə, zəmətə gəlmiyən kişi. lapaçı.  

- qaba qulaq: xəstəlik adı.  

- qaba başlıq: tuğyan. azqınlıq. 

qabab  kabab(sumer).  

- tüsdülü, hislili, işli od üsdə pişirilən kabab: izqara. isqara.  

- quzu bağırsağından tutulan kabab: qağraq.  

- şişdə çevirərək pişirilmiş kabab: çevirmə.  

- çoban kababı: incə çubuqlara taxılıb pişirilən kabab.  

- çöp kababı: çubuğa taxıb yapılan kabab.  

- kabab toru: isqara. izqara < hisqara.  

qabab  kabab. susuz olaraq otda pişmiş, qavrulmuş, alazlanmış, 

qızarmış nərsə. - tava kabab. - şiş kabab. - köz kabab. - kül 

kabab. - urman kabab. - odun kabab. - kömür kabab. - məkə 

kabab.  

- kabab (sumer) - kabab qızartmaq: gürpləmək. güriləmək. 

- tava kababı: qızartma. bəğəndi.  

- quş başı kabab.  

- tas kababı: təşkabab. kiçik kəsilmiş ətdən yapılan kabab.  

qababaşlaq  başı açıq, örtüsüz.  
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qabac  1.hoqqa. 1. su qabı. bardaq. istəkən. 1. içgi bardağı. 1. 

qapac. çatı. səqf.  

qabaca  1. az çox. azlı çoxlu. 1. gobutca. 1. böyüksim. bir az 

yekə. 1. bayağı. amiyanə. 1. yaxlaşıq. demək olar. - 

qabaca pis değil.  

- çaşıb, başın (ağlın) itirib, yer yetəsiz, qabaca, yöndəmsiz 

davranmaq: eşşəkləşmək. eşşəklənmək. daşaqlanmaq. 

dışaqlanmaq.  

- qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. görməmişcə. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 
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nadanca.  

- qabaca, qırıcı işə başlamaq: işə balta ilə girişmək.  

- qat qat, iri iri, qabaca tikmək: qadamaq. qadalamaq. 

qadağmaq. qadqamaq. 

qabaç  qabaş. gəbəş. 1. böyük ağac. 1. buynuzsuz (keçi).  

qabaç  yapac. yapılı. əndamlı. qamətli.  

qabaça  örtük işinə yarar nərsə.  

qabadan  - qorxma qışdan, yaz gəliri qabadan.  

qabaq   

- alqabaq: süsqabağ. bəzək üçün əkilib, becərilən qabağ.  

qabaq  (qapaq). 1.> tabaq (< qab <> bağ). 1.münhəni. 1. inhinalı. 

1. ortadan biçilən, kəsilən ağacın, bir yanı yaylı, münhəni 

olan iki bölüyün hər biri. 1. ustuvanə. 1. çapaq. açıq. 

çıplaq. - baş qabaq, yalın ayaq. 1. ikibatmanlıq ölçək. 1. 

barıt çanağı. 1. qatraq. qaba. nəzakətsiz. ədəbsiz. 1. çiğ. 

olmamış. pişməmiş. görməmiş. xam. 1. bilgisiz. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 1. təyər, qoğara, 

qovara kimi ivli dişli, girintili çıxıntılı nərsələrin yeyilib 

gedmiş, aşınmış, safalıb düzlənmiş durumu. - qabaq 

təyər. - qabaq qoğara. 1. bir çeşit çalıqıc. çalqı ayqıtı. 1. 
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qıssa buynuzlu heyvan. 1. ön. iləri. - qabağ gəl. 1.xaşxaş. 

1.meşə qozalağı. 1. qapan. göz qapağı. 1. qambaq. 

buynuzsuz heyvan. 1. baş yan, tərəf. - qabağda oturan 

kimdir. - qabaq tası: qafa tası. baş tası. baş kasası. qapaq. 

başın üst bölümü. cümcümə. 1.kalah. - qabaq çıxmaq: kalah 

çıxmaq: qoğun, qarpızın kal çıxması. gözlənilməz, bəğənilməz 

olay olmaq. 1.qaba. qopuq. kötük. gödük. bərk. sərt. (# 

köpük: pambıq. yumşaq). durşulu. ( < durmaq). qatıq. 

qırıcıq. tərs. 1.qabax. önğ. ön. doğu. şərq. məşriq. sağı 

batıya, solu doğuya durmuşda, tam qarşıya düşən yön. 

1.üz. - gülər üz: açıq qabağ. - qara qabaq: çatıq qaş. çəkik 

qaş. 1.xiyar. qıra. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

şapşal. qaba saba. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

qamqalat. qapqalat. qayta. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış. yonulmamış. 1.qabağ. qavaq. 

ön. 1. qapaq. qavaq. ağac.1. iləri. öncə. ön. əvvəl. 1. iri. - 

qabaq dənə: iri dənə.1. qabax. kədu. gəlişməmiş, 

olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan. - uzun biçimli 

qarpız, qabaq çeşiti: qadın budu. xanım budu. - ağ, yuvarlaq 

qabaq: mallabaşı.1.qapaz. apaz. kopaş. qonbadaq. 
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göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. 

bombaq. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. gombul. 

qabarıq. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. 

şişgin. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. 1.qapaq. dombalan. göbələk. 1. qabaq tası. 

baş tası. baş kasası: qafa tası. qapaq. başın üst bölümü. 

cümcümə. 1. qapaq. aln. alın. 1. yayalı, kamanlı çalqı. 

kamança. 1. əvvəl. önğ. - bundan əvvəl, qabax: bundan 

önğ. 1. göbəç. göbəkli. şişgin. 1. sapaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. 1. kal qarpız. dadsız, duzsuz nərsə. 1. keçəl. 

daz. dazalaq. 1. kəvirtək. kətək. kiçik üy. yuva. 1. kovlaq. 

(1. < kov: içi boş. 1. qopaq: şişik). kədu. 1. qapar > kəpər 

(fars). çəpər. qoraq.  

- gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli 

geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 
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- qabaq başına patlamaq: qabaq birinin başında patlamaq: 

başqalarının oldutlarından, etdiklərindən kəsərə (zərərə) 

düşmək, uğramaq.  

- qabaq çiçəyi kimi açılmaq: utanqaçlıqdan, kişilikdən, 

bağlılıqdan çıxıb, sıyrılmış kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik 

göstərmək. noxdasın qırmaq.  

- qabaq qafa: qabaq qafalı: qabaq başlı: 1. keçəl. 1. 

qıtqanac. qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq.  

- qabaq kimi: çıplaq. tüksüz. lüt. hər yanı açıq.  

- qabaq dadı vermək: bıkdırmaq. sıxmaq. utanc usanc 

verməyə, dadsızlığa, duzlanmağa başlamaq.  

- armıd qabağı: arımıd biçimində olub, süs qabağı.  

- asma qabağı: çardaqda yetiştirilən qabaq çeşiti.  

- kəstənə qabağı: dadlıq qabaq: dadlıq, murabbalıq qabağ.  

- saqqız qabağı: yeməyi yapılan qabaq çeşiti.  

- su qabağı: içi boş, böyük qabaq çeşiti.  

- qabaq çıxmaq: kalah çıxmaq: qoğun, qarpızın kal çıxması. 

gözlənilməz, bəğənilməz olay olmaq. 

- qabaq çərdəyi: qabaq çəkirdəyi: əğləncəlik çırtlanan qabaq 
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tuxumu.  

- qabaq dadı: bəğəniməyən, bıkdırıc dad. dadsız. tamsız.  

- qabaq qurqu: bir filimdən seçilmiş kəsiklərin, olduğu sırayla 

qısaca görsətmə.  

- qabağına çıxmaq: uğurlamaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. 

qarştarmaq. - qonaqları qaştayamadıq.  

- qabağ qabağa: qarşı qarşıya. 

- qaş qabaqlı: çatıq qaşlı. düğün qaşlı. qızqın. darqın. sınırlı. 

əkşik.  

- qabaxkı kimi: önğiki kimi. - qabağı alınmış: qabaqlanmış. 

qapatılmış. öngəlmiş. bağlı.  

- qabağa çəkmək: önə qoymaq. ilərgəmək. ilərgətmək. 

ilgərimək. önərmək. pişnəhad edmək. mətrəh eləmək. 

- suyun önü bağlı.  

- balqabağı: iri, yavan, dadsız, məzəsiz bərk qabıqlı kədu 

çeşiti.  

- qarşıda, qabaqda olan: qarşaq.  

- olmadan qabax: olmadan iləri. olmadan öncə. olmadan ilkin. 

olmadan əvvəl.  

- başı qabax: saçı yox. keçəl. kəl.  

- bir az qabaq: bayağ. dəmin.  
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- çağından qabax: er. ər.  

- çox qabaq: irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. - erkənlərdə: çox 

qabaqlarda.  

- qaraqabaq. - yazığ o kəsə ki (kəsgə ki.). qaraqabaqdır, nə 

gözəl yaraşır üzlərə gülmək.  

- qabaq doğramaq: abartmaq. şişirmək. yalan satmaq.  

- qabaq patlatmaq: aldatıb, kələk, duzağa düşürmək.  

- qabağın almaq: qabaqalmaq. önləmək. önalmaq. 

qarşanılmaq. qarşalınmaq: qarşınalmaq. qarşalmaq (< qarşın 

+ almaq). qarşısın almaq.  

- bayağı, öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda: qaradüzən.  

- qabaqdan görülən: qabaqgörü. öngörü. pişbinlik.  

- qar yağmadan qabağ yağan sulu qar dənələri: qardöşəyi.  

- dal qabaq balta: iki ağızlı balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. 

yantaq. çaldağ. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. 

arapozac. arapozucu. münafiq.  

- içi boş, üzü qabaq: üzsüz astarsız. nə içi içdir, nə dışı 

dışdır. içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq.  

- kiçik, incə, uzun, sulu qabaq: qota. qotaq. kədu. kədük.  

- qabaq tas: qabaq kasa: böyük kasa. 
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- nərsiyə görə öncə, qabax, əksik olaraq: qala - ona üç 

qala. - bir metir qala.  

- suçluğun aldırmayıb, qabaxdan gələn: bir suçlu, birdə 

güclü. həm yapır, həm yaxır.  

qabaq  1. qalaq. şişik, quba, qubba, gobud olan nərsə. { başınan 

(qafaynan), börkünən, yemiş olan "qabaq" "qabaqlıq kədu" 

nun bənzərliyin tutuşdur}. - qabaq ağac: qoni, məxrut 

biçimində olan, yaxud budalan ağac. bu işə qabaqlamaq 

deyərlər. 1. qabaq: ön. üz. qaraq. görüş. qabaqlaşmaq: üz 

bə üz olmaq. üzləşmək. özün tanıtmaq (məərrifi). 

qabağında: önündə. (qafa: baş). - qabaqdan: < qab. alqa. 

ertədən. 1. im. iz. nişan. - ox atmaq oyununda nişan, iz, 

qaraq olaraq, bir uzun, uca ağacın başına qabaq taxırdılar. 1. 

görməmiş. pişməmiş. kal. xam. naşı. - qabaqlıq: 

görməmişlik. xamlıq. naşılıq. 1. keçəl. kəl. daz. dazalaq. 

kələş. bu anlamda "qabax qafa"da deyilər. qabaq kimi: 

tüksüz. 1. qab. su bardağı. 1. açıq. lüt. - baş qabaq, yalın 

ayağ. 1. iki batmanlıq olan ölçü. 1. içinə barıt qoyulan 

balqabağı. 1. qaş. qarşı. üz. ön. bayaq. uzal. öng. 1. 

qaba. qabalaq. - qaba beyin: səfeh. kəlləsi boş. təmbəl. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

kərxana. iş yeri. - araq qabaq: araq kərxanası. meyxana. 

araq düzəlinən yer. 1. qabal. qıbal. ( < qab). üz. 1. qiyafə. 1. 

( b < > v ) qavaq. qapaq. nərsənin örtüyü. - göz qapaq. 1. 

güllü, yaş olurkən yeyilən qabaq. bu qabağın türlərindən: - 

qaba qabaq. - saru qabaq. - qızıl qabaq. - qara qabaq. 1. 

qızın, nərsənin dəğişməz acarlıqı, arınlıqın qoruyan 

örtük. (bəkarət). - qapaqlı mallar: taza, açılmamış davarlar, 

cinslər. - qız qabağın sıydı (sıqdı): qırdı. 1. qapalı. qapuğlu. 

qabığlı. 1. qabarıq. qabadayı. 1. köy. məhlə. məhəllə. 1. 

avlu. 1. qapaq. 1. alı. əli. qaş. ön. yan. qarşu. hizur. ertə. 

erkən. öncə. 

- abuq qabaq: humara köyünün əsgi adı.  

- qabağki kimi: alqınlay. önciki kimi. öncədən olduğu kimi.  

- hadagujuq qabaq: hatohşuquey köyü.  

- qabaq görənlik: sınçı pişbini konəndə.  

- hahunduq qabaq: haqınduquey köyü.  

- ojay qabaq: təbərdi köyünün əsgi adı.  

- toqçuq qabaq: dohşuquey(doqşuqino. köyü.  

- bılayı qaysı tuxumnu qabaqıdı?: burası hanki sülalənin 

köyü?.  
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- qabaq eşik: məhlə qapısı. darvaza. dış qapı. avlu qapısı.  

- göz qapağı.  

- tərəzə qabaq: pəncərə qanatları.!.  

qabaq qabax. qabal. { < qab.: <> baqaq. qapaq. (# < kovaq: boş}. 

1. (: önə verilmiş. öngər. öndə. şişik.) > qəbl. öndə. iləri. 

iləridə. əvvəl. - öğlədən qabal, qabax. 1. qabarıq. təprik. 

qaqma. qalxma. bərcəsdə. 1. qala (# geçə). qalmış. əksik 

olaraq. - bayrama iki qala gəlin. - beşə beş qala getdi. 1. 

aşnu. öncə. əvvəl. - mən ondan aşnu gəldim. - qurumuş 

qabaq: sağanqu. saqnaqu. saxsılanmış. 1. uğraş. uğra. 

uğur. oğur. 

- asma qabağı: qabağın çardağa alınan uzun bir çeşidi.  

- az qabaq. həmən. - siz gələdən həmən yatmışdım.  

- içi ət, göy ilə doldurulmuş qabaq, yapraq: tolma. dolma. - 

yalançı dolma: əti olmayan dolma. 

- qabağa verən: təprəçi. üsdən satan. şişirən. bülənd 

pərvazlıq edən.  

- su qabağı: su qabı kimi işlənən, içi oyuq qabağ çeşiti.  

qabaqa yemək  1. dəğişik yeməklər yemək. 1. qapaqa yemək: qapa qapa 

yemək. gizlin yemək.  
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qabaqa  qabağa < qabağ ağa. xiyağa. < xiyar ağa: qırağa. qıra 

ağa. xiyar. qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış.  

qabaqac  qabağac ( < qaba ağac). qarağac. qabanac. qabanquç. 

qaban ağac. iri, yekə ağac.  

qabaqalmaq  qabağın almaq. önləmək. önalmaq. qarşanılmaq. 

qarşalınmaq: qarşınalmaq. qarşalmaq (< qarşın + almaq). 

qarşısın almaq.  

qabaqar  qapaqar. 1.güclü. qolçomaq. qocur. qadir. qəddar. 

cəbbar. 1. iti. çapar. - qapaqar yeriş. - qapaqar at. 1. 

ivəcən. tələsik. tələsgən. əcul.  

qabaqçı  1. abartan. abaran. abarçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 1. oxçu.  

qabaqçı  köylü. otraq.  

qabaqdan  qarşılayı. qarşıləyi. qarşıldan.  

qabaqələn  qabagələn. ələgələn. yumşaqca. uysalca.  

qabaqqi  qabaxki. burunki. əsgi. əvvəlki. uzalqi. önki.  
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qabaqqörü  qabaqgörü. öngörü. qabaqdan görülən. pişbinlik.  

qabaqlamaq  1. ağacı, nərsəni buduyub, qabaq biçiminə salmaq. 1. 

difa edmək. 1. qabsamaq. bükdənləmək. pəskəlçilik, 

mizahimət edmək. 1. iləriləmək. önəçmək. ilərləmək. 

öncələmək. müsabiqə vermək. yarışmaq.  

qabaqlamaq  1. qavaqlamaq. dallamaq. ağacları gəliştirib, 

gəncləşdirmək üçün dalların budamaq. 1. gücləndirmək. 

təqviyətlətmək. 1. öngəlmək. önün almaq. qadaqlamaq.  

qabaqlanmaq  köyləşmək. yerləşmək. avlanmaq. ağıllanmaq.  

qabaqlanmış  qabağı alınmış. qapatılmış. öngəlmiş. bağlı. - suyun önü 

bağlı.  

qabaqlar  qabaqları. öncələri. öncələr. ilərlər. ilərləri. ilərlərdə. 

əvvəllər. - öncələri siz düz üzə deyirdiz.  

qabaqları  qabaqlar. öncələri. öncələr. ilərlər. ilərləri. ilərlərdə. 

əvvəllər. - öncələri siz düz üzə deyirdiz.  

qabaqlaşmaq  üz bə üz olmaq. üzləşmək. özün tanıtmaq.  

qabaqlayı  yuxarıya. yuxarı doğru. iləri.  

qabaqlı  qapaqlı. gizli, saxlı, tutulu, sirrli, sırrılı nərsə.  

qabaqlıq  1. bax > qapaqlıq. 1. ilərlək. ilərlik. önglük. öngəlik. 1. 

qabalıq. nərsəni güclədirib, qoldavlayıb çağından öncə 
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yetiştirmə. - qabalıq yonca: gübrə ilə çağından öncə 

yetiştirilmiş, əldə edilmiş yonca. - qabalığa əlli metrə yer 

ayırdım. 1. qabalıq. sıradan önə düşmə, düşən. - qabalıq 

saylav: pişrəs intixabat. 1. olmamışlıq. çiğlik. pişməmişlik. 

görməmişlik. görgüsüzlük. bilgisizlik. xamlıq.  

qabaqoz  üzdən dolu, içdən boş. görnüşdə ürəkli, gerçəkdə 

qorxaq olan.  

qabaqsız  bax > qapaqsız. 

qabaqsız  qarşılıqsız. bədəlsiz. 

qabaqta  qabaqda.bəsbəlli. görnüşdə. açıqca. çox açıq.  

qabaqta qabaqda. alnıda. alıyda. alında. öndə.  

qabaqtan  qabaqdan.başdan. öncədən.  

qabaqulaq  qulp. saplı küzə.  

qabaquşluq  günortadan qabaq. quşluq. günortuya yaxın zaman.  

qabal  (> kəbəl (fars)). göbəl. 1. kürk. 1. mahasirə. 1. qorusuz, 

başıboş, kimsəsiz cocuq, uşaq. göbələk. 1. bij. bic. azığ. 

zinazadə. 1. tarlalarda qoyulan simgə, işarə.  

qabal  1. yoğun ip. 1.qabla. kavla. kaval. dəngəsiz. budala. dəli. 

qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. 

alqın. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. çalqın. qafası qantaq, 
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qançaq. 1. qalba. qalab. qaba. qalaba. qalıq. qalaq. qaqal. 

qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. 

güclü. qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. qalıb. qalba. 

qabla. 1. rəsm. rəsim. 1. damğa. möhür. 1. qapal. qapala. 

qabala. 1.topdan. qallanqop. götürü. hamısı birdən, bir 

yerdə.ümdə. 1. bağlı. örtülü. 1. kəsmə. peymankarlıq. 

muqatiə. - bu yapını neçiyə qabalaya verirsin. - qabalayla 

işləmək, hammının işi değil.  

- qabal almaq: qabala almaq: qabalamaq. kəsmiyə, 

muqatii‟yə almaq. muqatii‟yə göttürmək. 

- qabal almaq: topdan almaq.  

qabal  qapal. ( < qab). 1. abluka. mahasirə. 1. təhəssün. 1. 

topdan götürü. bütün. ümdə. - qabalal: qabal alış. 

qabalsat:qabal satış. - qabal bazar: ümdə bazar. 1. çevrə. 

dövrə. devrə. qabıq. 1. qapalı. zindan. məhpus. 1. qıbal. 

qabaq. < qab). üz. 1. qabax. (: önə verilmiş. öngər. öndə. 

şişik.) > qəbl. öndə. iləri. iləridə. əvvəl. - öğlədən qabal, 

qabax.  
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qabal  qaval. 1. böyük düdük, tütək, nay, ney. 1. qaval. qab. 

qaraltı. iz. ləş. cəsəd. - qaraltısı qalmaq: ölmək.  

qabala  qapala. qapal. qabal. 1.topdan. qallanqop. götürü. hamısı 

birdən, bir yerdə.ümdə. 1. bağlı. örtülü. 1. kəsmə. 

peymankarlıq. muqatiə.  

- qabal almaq: topdan almaq. 

- qapal bazarı: dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər.  

- qabal almaq: qabala almaq: qabalamaq. kəsmiyə, 

muqatii‟yə almaq. muqatii‟yə göttürmək. 

- qabala bazar: qapala bazar: topdan bazar.  

- qabala vermək: bir işi topdan yaptırmaya vermək. kəsmiyə, 

muqatii‟yə vermək.  

qabalaçı  qapalaçı. qapalçı. qabalçı. götürücü. topdançı. ümdəçi.  

qabalaçılıq  qapalaçılıq. qapalçılıq. qabalçılıq. götürücülük. 

topdançılıq. ümdəçilik. topdan alverçilik.  

qabalaq  ( < kovaq: boş). qaba beyin: qabaq: səfeh. kəlləsi boş. 

təmbəl.  

qabalaq  ətli. kök. şişman. 1. kavalaq. kovalaq. soyulmuş qabıq. 1. 

qapan. qaban. dik yoxuş. təpə. tüksət. yüksət.  
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qabalaqlanmaq  qaballanmaq. kaballaşmaq. kalanlaşmaq. külüpləşmək. 

külüfləşmək. irilənmək. böyümək.  

qabalalıq  qapalalıq. qapalıq. qabalıq. götürülük. topdanlıq. ümdəlik.  

qabalamaq  1.başdan sovma, ört basırla çalışmaq. nərsəni gərəyi 

kimi işləməmək. 1. qaytalamaq. tarlanı ikinci kəz sürmək. 

1. ölçə ölçə qablara doldurmaq. 1. qabal almaq. qabala 

almaq. kəsmiyə, muqatii‟yə almaq. muqatii‟yə göttürmək. 

qabalan  qabavan. qaqalan. qabadan. qaqadan. kalağan. kavalan. 

çalağan. çağalan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən 

tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.  

qabalanma  danqalaqlanma. sapaqlanma.  

qabalanmaq  yellənmək.  

qabalaşmaq  1.qapdallaşmaq. hantallaşmaq. iriləşmək. 

qocamanlaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. 

1.çiğləşmək. gobudlaşmaq. biçisizləşmək. qəlizləşmək. 

qabalatan  qabaladan. sormadan. izin tutmadan.  

qabalçı  qapalçı. qapalaçı. qabalaçı. götürücü. topdançı. ümdəçi.  

qabalçılıq  qapalçılıq. qapalaçılıq. qabalaçılıq. götürücülük. 

topdançılıq. ümdəçilik. topdan alverçilik.  
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qabalıq  ( < qab). bax > qaba. 1. tutuqluq. bərklik. qanmamazlıq. 

bönlük. budalıq. 1. xamlıq. yoğunluq. qalınlıq. həmaqət. 

qafa qalınlığı.  

qabalıq  1. qapalıq. qapalalıq. qabalalıq. götürülük. topdanlıq. 

ümdəlik. 1. gobutluq. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. 

qalınlıq. ədəbsizlik. 1.yoğun əğrilmiş ip.1.daşaqlıq. 

dışaqlıq. eşəklik. yer yetəsizlik. yönəsizlik. 1.gəbəlik. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 

bönlük. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. 

qartlıq. qırtabaşlıq. 1.kütlük. kütkülüq. qocurluq. 

gücürlüq. 1.inəklik. ənayilik. axmaqlıq. 1. sıxlıq. darlıq. 

qalınlıq. çıqrınlıq. toxluq. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. 

qatlıq. qilzət. uyqunsuzluq. 1. tərslik. sərtlik. qapızlıq. 

qapazlıq. qatılıq. qırıcılıq. durşuluq ( < durmaq).  

- qabadayılıq, qabalıq göstərmək: kişilənmək. erkəklənmək. 

ərkəklənmək. örkəklənmək. öğkəklənmək.  

qabalıq  qabaqlıq. 1.nərsəni güclədirib, qoldavlayıb çağından 

öncə yetiştirmə. - qabalıq yonca: gübrə ilə çağından öncə 
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yetiştirilmiş, əldə edilmiş yonca. - qabalığa əlli metrə yer 

ayırdım. 1. sıradan önə düşmə, düşən. - qabalıq saylav: 

pişrəs intixabat. 1. taxca. sərgən. qaş. rəf. - sarsıltıda 

(zəlzələdə) qabalıqda olan bütün qablar sındı.  

qaballamaq  qapallamaq. qablamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. 

qalvalamaq. qalablamaq. qalavlamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  

qaballamaq  qapallamaq. topdan alverləmək. topdanlamaq. 

götürləmək. ümdəçilik edmək.  

qaballanmaq  qabalaqlanmaq. kalanlaşmaq. kaballaşmaq. 

külüpləşmək. külüfləşmək. irilənmək. böyümək.  

qaballaşmaq  kaballaşmaq. kalanlaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. 

qabalaqlanmaq. qaballanmaq. irilənmək. böyümək.  

qaballaşmış  - alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranış: qalıt. - rəsm. risum.  

- alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə: 

qalıtçı. rəsm, risumçu.  

qabalmaq  bax > qapalmaq.  

qabaltamaq  binövrə basdırmaq. dabanlatmaq. təkləmək.  
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qabaltı  daban. binövrə. bünyad.  

qabaltıq  dabanlıq. asallıq. saldalıq. köklük. yasallıq. bünyadin.  

qabamış  qapalı. güclü. məhfuz.  

qaban  qapan 1. > kəpən. kəftən. qapama. paltosım uzun, bol 

geyim. 1. qabalaq. dik yoxuş. təpə. tüksət. yüksət. 1. 

qabalaq. geçit verməyən dik sarp, uçurumlu, qayalıq, 

kötü yol, yer. 1. dağ daşı qapayan orman, meşə. 1.azılı. 

acılı. yaban domuzu. 1.qapdal. batqal. gobud.1. qapaq. 

göz qapağı. 1. qobaq. qopaq. palıt yemişi. 1. yaban 

doğuz. 1. böyük daş yığını. 1. çapan. çapın. gədik. dağ 

daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol.  

- qaban ağac: qabanac. qabanquç. qarağac. qabağac. iri, 

yekə ağac.  

qaban  qapan. ( n < > r ) qabar. 1. ərkək. əsrik. yırtıcı azılı 

donquz. 1. dik. yamac. yüksəlti. şişik. yoxuş. 1. yalçın. 

qayalıq yer. uçurum. 1. dağlı dərəli yerdə yerləşən 

orman. 1. çoçqa. donquz. 1. ərkək, yaban domuzu. 1. 

səmiz. şişman. 

- qabanın qarıvı dişində: domuzun gücü dişindədir. 

qabanac  qabanquç. qarağac. qaban ağac. iri, yekə ağac.  
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qabanbaş  saçları ot yığını kimi olan kimsə.  

qabança  kabança. qolsuz yaqası devrik kürk.  

qabanquç  qabanac. qarağac. qaban ağac. iri, yekə ağac.  

qabanlıq  1. əkilməmiş sürülməmiş, daş çanğıllı yer. 1. hərgələ, 

sanasız sayasız, kimkiməlik, başsız ayaqsız, buzlaq 

duzlaq, hesab kitabsız durum, yer. kimin könlü buz istər, 

kimin könlü duz istəlik. 1. qaradaban. yeraltı. kəvət. 

zerzəmi.  

qabanmış  qapdal. qatnal. qaqtal. qatlanmış. gəmikləşmiş. 

bərkimiş.  

qabapost  qabadəri. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu qanlı, çürük 

canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), içdən 

yenik (çürük). iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. 

duruşlu, içi boş kimsə.  

qabar qopuz  oniki telli bir müzik aracı.  

qabar  ( r < > n ) qaban. < kopar < qab. (qoparmaq. qoparılmış). 1. 

qapan. 1. qabarıq. asi. qabadayı. 1. qabara. daraba. kötə. 

küs. söyəl. qabarcıq. kadağ. qapartma. kəvərik. çor. şəkil. 

görüm. gövdə. müsin. kəsik. biçik. çəlim. çatal. əyin. boy. 
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buxun. heykəl. 1. qabarıq. şiş. təvərrüm. 1. qozaq. 

yuvarlaq. top.- su qozağı: su qabarı.  

qabar  1. qapar. süslük, bəzəklik gərəçləri, nərsələri. 1. 

qarağbar. dolama. ağır çiban çeşiti. 

- qabar yapar: cəzr mədd. gəlged.  

- qabar qabar olmaq: yer yer qabarcıqlar olmaq.  

qabara  1. qapıya, yədənə, sandığa vurulan süslük, bəzəklik, enli 

başlı civi, mıx. - qabaralı başmaq: mıxlı, nallı ayaqqab. 

1.dayanıqlığın çoxaltmaq üçün, başmaqların altına 

vurulan iri başlı, neçə uclu civi, mıx. 1. qapara. kavara. 

kavasa. aralı, seyrək, yoluq səqqəlli. kosa səqqəl. 1. 

qıvrıq tüklü olan.1. atın ön ayaqlarındakı şişginlik. 1. 

(qarından çıxan) yel. qoz. qaz. - qabara atmaq: qaz 

çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.  

- qabara qabara: 1.getdikcə şişərək, coşaraq. 1.böbürlənərək. 

qurralanaraq.  

qabara  bax > qabar. 1. yekə başlı mıx. çivi. - qabaralı çapul. çivili 

başmaq. başı qopuq, çatallı çivi, ki başmağın dabanına altına 

çalınaraq ayağqabının dayanışın sağlayıb, daha yeriyəndə 

taqqıldadır. 1. qapara. yələk.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5642 

qabaraq  1.qaparaq. qabraq. qapraq. sel. qayan. 1.qabarca. az 

böyük. böyücək. 

qabaraq  daşmış qabarmış su. sel.  

qabaralamaq  başı enli civi, mıx qaqmaq, çaqmaq, çalmaq.  

qabarama  hunduşqa. həştərxan. qoşturxan. - qabaramanın ətlisi, 

yüksəyə qonar.  

qabaran  1.kərbonat. soda. 1. qəlbir. ələk.  

qabaran  ürülqən. urulqan. orulqan. şişən.  

qabarca  qabaraq. az böyük. böyücək.  

qabarcıq  1. çıxan. çıpqan. çiban ( < çıq. çiq). tüməl. 1. qozaq. 

abilə. 1. tapquli. dabğuli. üfürləmə. işkənləmə. 1. 

çaçıravuq. saçıravuq. çiban. 1. köpük. köpürcüq. təpəcik. 

tümşük. tümmək. tünqqək. dönq. dönqəs. dönqqök. 

dönqçük. tünqək. ör. köp. göbərcik. köbök. kopik. köpük. 

qıvıcıq. qıvıq. 1. qabarqan. sivilcə. qamcuq. qamcıq. 

qamçıqu. 1. pinə. urğun.- başmaqçının əli gəzən urğununa 

tutulur. - qızdırma, ısıtmadan oluşan qabarcıq: ısırcıq. sivilcə. 

- içi su ilə dolu bir çeşit qabarcıq: toyuq göti.  

- su qabarcuğu: suyun üzünə daş atıldıqda, oluşan girdə 

dalqalar. 
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qabarcıq  qabarcuq. 1. hubab. 1. sivilcə. abilə. - qaraqabarcıq: qara 

çiban. 1. domur. tomur. 1.cuş. sərpmə. səpmə. - tərdən, 

qızdırmadan doğan sərpmə, qabarcıq: ısırqın. issilik. ısılıq. 

1. dənə. həbbə. mühəddəb biçimli olan kiçicik yuvar. 1. 

incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti. 1. qabartı. - 

topraq qabarcıqları kimi düzülmüş evlər. 1. qaparcıq. həcm. 

- bu qabın qaparcıqı üç litrdir. 1. qaparcıq. kapasitə. 

qabiliyyət.  

- kiçik qabarcıq: püsgəcik. fısqıcıq. pısqacıq. pısıqcıq. 

- qaraqabarcıq: irinli, tutuşan (acışan) çiban.  

- qaraqabarcıq: qarayanıq.  

- qara qabarcıq: qarabac. qaraqabar. döğənək. pinə.  

- üst dodaqla diş arasında çıxan bir qabarcıq: qara sarılıq.  

- dəridə qara qabarcıqlar oluşturan kəsəl: qaramıq. 

qaramuq.  

- dəridə olan qabarcıq kəsəli: qarayanıq.  

- qaraqabarcıq: qarıma. qarayanı. qaragöyündürmə. 

qaragöndürmə. qarapəncə. qarataxın. qarataxma. 

qarayaxmaca. qara çiban. yanıqara. qara yanığ. şarbon.  

- məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar biçimində 
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bəlirən bir kəsəl: qara papaq.  

- çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, 

qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq. 

- çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, 

qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq. 

- gövdədə çıxan qaşındırıcı qabarcıqlar, səpgillər: 

qarıncacıq.  

- qabarcıq düzəc: bir təxddə, dəmirdə yerləşdirilmiş, içində 

hava qabarcığı bıraxılmış, su dolu bir şüşə sürgü, silindir. 

nərsənin uzunlamasına, oturduğu yerə oran (nisbət), düzlüyün 

ölçən ayqıt. 

- yer yer qabarcıqlar olmaq: qabar qabar olmaq.  

qabarcıqıl  qabarıcqıl. qabarcıqlı. iri dənəli olan. - qabarcıqıl yağmır. - 

qabarcıqıl buğda.  

qabarcıqotu  kabarcıqotu qarın yelinə qarşı işlənən ot, dərman.  

qabarcuq  qabarcıq. 1. dənə. həbbə. mühəddəb biçimli olan kiçicik 

yuvar. 1. incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti. 1. 

qabartı. - topraq qabarcıqları kimi düzülmüş evlər. 1. 

qaparcıq. həcm. - bu qabın qaparcıqı üç litrdir. 1. qaparcıq. 

kapasitə. qabiliyyət.  
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qabarcuq  qabarcıq. çapuşək. uçuq. çıfqan. dümbəl. kor çiban. 

abilə.  

qabarı  köparı. qabarma ölçüsü. yükün, şişik, qabarıq nərsənin 

ucalıq ölçüsü.  

qabarıcqıl  qabarcıqıl. qabarcıqlı. iri dənəli olan. - qabarcıqıl, 

qabarıcqıl yağmır. - qabarcıqıl buğda.  

qabarıq  <> abarıq. 1.köpcik. küpcik. bərcik. bərcəstə. 1. kök. 

köpük. köpbüş. şişgin. çağ. çağçığıl. dolqun. dolu. doluq. 

1. dışa bükük. 1. qabartılı. kombalı. kombaq. komba. 

bombalı. bombaq. bomba. şişik. şişgin. donbalan. şişik. 

qabartı. yoğur. 1. yuvarlaq nərsələrin ortasındaki 

qabarıq, köçük, çuxur bölüm: göbək. 1.geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. 

yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. 

göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. 

apaz. qonbadaq. gombul. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. 

qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 1.kobba. qubba. 
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mühəddəb. abartma. qabartma. qaqma. (qaxma. 

qalxma). mühəddəb. 1. abartmal. qabartmal. qabartı. 

abartı. qabarma. abarma. qabartma. abartma. 

bərcəstəgi. rölyef. 1. qabran. 1. qalxıq. 

- qabarıq sıdırmaq. qabarığını sıdırmaq: öfgəsin almaq. 

hirsin tökmək. içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə 

sataşmaq. 

- (pambıq, saman yığını kimi) qaba, qabarıq olaraq: 

qabatlama.  

- qazan, qablama, tava, saç, tabağın göbəyi. 1 

qabarıq  1. qabaq. təprik. qaqma. qalxma. bərcəsdə. 1. qabar. 

şiş. təvərrüm. 1. qaparıq. yumuşaq. qöpələk. yiyəcək. 

yemək. tuqur. duqur. çıxıntılı. kambur. şiş. ur. çıltır. 

çıxıntılı. çıxıq. 1. qopaq. topac. şişgin. urlaq. görümi 

ullağan. pükkürək. çişmik. qıya. koni. təpəli. uçqur yer.  

 - yer qabarığı. köstəbək. atar. 

qabarıqlıq  köklük. küpəlik. şişmanlıq. dolqunluq. doluluq. şişgin. 

bombalıq. çoxluq. artıqlıq. aşırılıq.  

qabarıqsız  yastı. yapalaq. yatalaq.  

qabarılmaq  qabarmaq. qosquslanmaq. şişmək. fəxr edmək.  
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qabarışmaq  qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 

pozlanmaq. böbürlənmək. öğüngəşmək. öğünüşmək. 

boyquşmaq. böyüklənmək.  

qabarıt  qabartı. tümsək. çıxıntı.  

qabarıtlı  qabartılı. tümsəkli. çıxıntılı.  

qabarıtmaq  qabartmaq. abartmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. 

daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. 

yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. 

qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq.  

qabarqan  sivilcə. qabarcıq. qamcuq. qamcıq. qamçıqu.  

qabarqıc  qabartlaq. kal yemiş.  

qabarlama  gəvşək, yelli, sıxıtırmadan doldurulmuş nərsə, torba, 

çuval, tay.  

qabarlamaq  qabarlanmaq. qabarmaq. qurralanmaq. qurulmaq. 

qururlanmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. 

nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. birisinə qafa 

tutmaq. xoruzlanmaq.  
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qabarlanmaq  1. qaparlanmaq. üfürlənmək. şişmək. 1. qomunmaq. 

qabınmaq. dalqalanmaq. həyəcanlanmaq. çapınmaq. 

çabalanmaq. qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. 

qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq.  

qabarlanmaq  qabarlamaq. qabarmaq. qurralanmaq. qurulmaq. 

qururlanmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. 

nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. qururlanmaq. 

birisinə qafa tutmaq. xoruzlanmaq.  

qabarlaşmaq  kibarlaşmaq.  

qabarlıq  kibarlıq. kişilik. soyluluq. köklülük. insanlıq.  

qabarma  1. baldır. sap. gödə. çıxıntı. şişkin. 1. övünmə. şişmə.  

qabarma  1. coşma. ereksiyon. 1. mədd. 1. abarma. abartmal. 

qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabartma. 

abartma. bərcəstəgi. rölyef. 

- qabarma ölçüsü: köparı. qabarı. yükün, şişik, qabarıq 

nərsənin ucalıq ölçüsü.  

qabarmaq  (göbərmək. köbərmək.).1.qabarlanmaq. qabarlamaq. 

qurralanmaq. qurulmaq. qururlanmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 
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qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. birisinə qafa tutmaq. xoruzlanmaq. 1. 

ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış. 1. qalxmaq. 

köbmək. şişmək. - yağış yağıb, çayalar qabarıb. 1. yüksəlib, 

daşmağa üz tutmaq. 1. qaynayıb daşacaq kimi gərinmək, 

şişinmək. gərginmək. (duyqu) gettikcə güclənmək. 1. 

tükləri dikəlmək. - xoruz iyicə qabarıb durdu. 1. dənizin 

dalqalanması. 1. parçanın hovlanması, tüplənməsi, 

tiftiklənməsi. - bu qumaş tez qabarır. 1. şehdən, istidən 

yerindən qalxmaq, qurtulmaq. tavlanmaq. - kir qabardı. - 

mizin qaplaması (üzü) qabardı. - duvar boyası qabardı 1. 

(qarın. ürək). bulanmaq. əkşimək. turşamaq. pozulmaq. 1. 

ölçücə artmaq, coşmaq, böyümək. - gəlirlər azalır, gedərlər 

qabarır. - gizlin qıyınları, kinləri qabardı. 1. öfgələnmək. 

sınırlanmaq. diklənmək. dikənmək. saldırıqsınmaq. 

qızqırınmaq. qışqırınmaq. 1. daşmaq. azmaq. 

1.pıqramaq <> fıqramaq. pıqqırmaq. əkşimək. yoğurmaq. 

acımaq. mayalanmaq. təxmir edmək.  

- ilkyazda ırmaqlar azır, əkinləri su alır.  
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- ayranı qabarmaq: qızmaq. qızınmaq. hirslənmək. 

hırslanmaq. öfgənmək. içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. 

hıcqınmaq. öfkələnmək. alınmaq.  

- andacı qabarmaq: borucu ağırlaşmaq.  

- damarıları qabarmaq: qeyrətə gəlmək.  

- içi qabarmaq: içi bulanmaq: içi dışına çıxmaq. qarnı, ürəyi 

bulanmaq.  

qabarmaq  < qab. köp. ulalmaq. pökkərmək. çişmək. pörtmək. 

börtmək. bürtmək. tavlanmaq. tikilmək. tüklənmək. 

havlanmaq. həkkərmək. panqqarmaq. çişmək. 

boysanmaq. kavramaq. 1. bars bolmaq. paysalmaq. 

üzlənmək. şişmək. 1. hoqaylanmaq. sabalanmaq. 

qoqaylanmaq. qurumlanmaq. üyrəmək. ürəmək. 

girşəmək. xoruzlanmaq. kibirmək. dorduqlanmaq. çalım 

satmaq. köbçümək. şişmək. - qabarmış yün:sabalanqan 

yün. 1. sırtırmaq. sırtılmaq. sırtarmaq. bulutların üfüqdə 

arxa arxaya dayanıb, qabarıq bi durum tapması. 

urlanmaq. şişmək. qabarılmaq. qosquslanmaq. tolmaq. 

dolmaq. şişmək.şişmək. fəxr edmək. 1. gopçümək. 

köpçümək. şişmək. 
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- bulutlar sırtardı.  

- əkşiyib qabarmaq: kəkrəmək. acımaq. dil burarcak 

əkşimək. təxmir olmaq.  

- qarım doldu.  

qabarmalı  abartmal. mubaliğəli. şişimli. şişrimli. - abartmal 

qabarmalı: rölyef.  

qabarmış  1. qoruq. qoraq. qoraq. tağuq. qızmış. 1. qos. qaba. 

qocaman. böyük. şişgin. şişmiş.  

qabarmış  qayruş. qaqruş. kəf.  

qabart  1. acıq. acım. aşıq. aşıc. aşım. maya. damıc. damız. 

nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü. 1. suç. pozaç. 

pozuç. ataq. yanığ. yalnıq. yazıq. yanlıq. günah. xəta. 

batqa. azma. dal. burdaq. sapaq. günah. doğru yoldan 

sapma. əzik. izik. yazıq. günah. xəta1.ittiham yükləm. 

yazqı. cərmə. yazıq. xəta. 

qabartı  1. bars. şiş. paysa. 1. qambur. tuquş. tümsək. hörgüc. 

çıxıntı. 1. tingiz. dinqiz. şiş.  

qabartı  abartı. 1. abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. 

qabarma. abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. 

rölyef.1. qabarcuq. qabarcıq. - topraq qabarcıqları kimi 
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düzülmüş evlər. 1. qabarıt. tümsək. çıxıntı. 1. qabarıq. 

qabarma. qabartma. 1. pinə. 1. abartı. şişirtmə. şişirtili. 

böyütmə. böyüklü. böyütmə. mubaliğə. 1. şişginlik. 

qabartı  qabartma. qabrat. abartı. abartma. abraq. apraq. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  

- üzərində kiçik qabartı, dikinti olan nərsə: qaqmalı.  

qabartıcı  abartıcı. mubaliğəçi.  

qabartıçılıq  gəbərtçilik. abartıcılıq. qatmaçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. 

abartıçılıq. yüklətiçilik. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. 

aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. əkməçilik. 

ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

qabartılı  1. abartılı. şişirtli. yekəntili. mubaliğəli. 1. qabarıq. 

kombalı. kombaq. komba. bombalı. bombaq. bomba. 

şişik. şişgin. 1. bombalı. şişgin. 1. bəlirgin. aydın. açıq. - 

qabartılı yalan. - qabartılı biçimdə. 1. qabarıtlı. tümsəkli. 

çıxıntılı.  
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qabartılmaq  abartılmaq. şişirtilmək. böyütülmək. mubaliğə edilmək.  

qabartılmış  - qabartılmış, abartılmış söz: qabartmac. abartmac. 

qanırtmac. qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan.  

qabartısız  1. çuxursuz. pürüzsüz. düz. düzləm. müstəvi. müsəttəh. 

1. abartısız. şişirimsiz. böyütmədən. mubaliğəsiz. olduğu 

kimi.  

qabartlaq  qabarqıc. kal yemiş.  

qabartlama  qapartlama. yastıqcıq. yastıcıq. kiçik yastıq. köşə, 

bucaq, qucaq yastığı.  

qabartlıq  acılıq. aşılıq. acımalıq. aşımalıq. aşıcalıq. mayalıq. 

damızlıq. damıclıq.  

qabartma  abartı. abartma. 1. qabrat. qabartı. abraq. apraq. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq. 1. abarıq. qabarıq. qaqma. (qaxma. qalxma). 

mühəddəb. 1. qabrat. qabartı. abartı. abartma. abraq. 

apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. 

boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. 

atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. 
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mubaliğə. iğraq. 1. abartma. şişirtmə. böyütmə. mubaliğə 

edmə. qabarıq. qabarma. - basıb qabartma, şişirmə: 

çaxma.  

- qabartma, abartma tozu, otu: acıtma tozu, otu: yoğuru 

(xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə. 

qabartma  kölçə. qatlama. kökəşmə. rölyef.  

qabartmac  abartmac. qabartılmış, abartılmış söz. qanırtmac. 

qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan.  

qabartmaq  1. acıtmaq. təxmir edmək. 1. sabalatmaq. 1. tovurmaq. 

durvurmaq. durqurmaq. doğrutmaq. dikmək. - o qulağın 

tovurdu: dikətdi. 1. ucaltmaq. qaldırmaq. pükkürmək. 

çişmək. 

- qulaq qabartmaq: rəng verməksizin gizli, içdən qulaq 

asmaq. qulaq qonağı olmaq.  

- döğüb qabartmaq: qaqmaq. ( q < > t ) taqmaq. - qablama 

hara dəğib böylə qaqılmış.  

- yeri tırmaqla qazıb qabartmaq: tırmalamaq. dırmalamaq.  

qabartmaq  qabarıtmaq. abartmaq. 1.aşavlatmaq aşavlamaq. 

daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. 

yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. 
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qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. 1. 

qabarıtmaq. yellətmək. 1. qoyulatmaq. yoğunlatmaq. 

qalınlatmaq. kəsiflətmək. 1. şəkil vermək. 

cisimləndirmək. şəkilləndirmək. biçimləndirmək. bir 

biçimə, şəklə salmaq. yonandırmaq. yontamaq. 

- toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartmaq: 

çəpinləmək, çapalamaq.  

- artığına qabartmaq: böyüksəmək. mubaliğə edmək. 

mühümsəmək. - bir nərsəni önə çıxarıb qabartmaq. 

bölgəçilik. bölməçilik.  

qabartmal  abartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabarma. 

abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef. 

qabartu  şişik. qabarıq. qabarcıq.  

qabarιq  ( < qab). qabιn dış görünüşü. dikəlmiş tərəfi. mühəddəb 

yönü. şişik.  

qabasaba  işlənməmiş. yonulmamış. biçilməmiş. becərilməmiş. 

yonulmamış. daranmamış. tarınmamış. asışın. asavsın. 

asavşın. vəhşisin. vəhşi sayaq. bədəvi. ibtidayi.  

qabasaban  qarasaban.  

qabasöz  gobutsöz.  
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qabaş  qabış. 1. kalbaş. qalbas. qalas. taxdabaş. təxdəbaş. 

qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz kimsə. 

1.küpəş. iğit. qabadayı. pəhləvan. 1.budalac. dalsız, 

budaqsız ağac. 1. kəl. 

qabaş  qəbəş. 1. ayağqabı. çarıq. tərlik. 1. ayağqabının yüzü, 

üzü. 1. örtük. üz. 1. papış. ayağqab. çarıq. dərlik ( < > 

tərlik). 1. ərbaşı. igit. pəhləvan. - gəbəş oğlu. 1. güpüz. 

dəmir toxmaq. 1. qalın qafalı.  

- qabaşla biçmək: ayağqabı yüzü üçün dəri kəsmək.  

qabaşıq  qapaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.  

qabaşıqmaq  qapaşıqmaq. qabşıqmaq. qapşıqmaq. ortaqlaşmaq. 

ortaşmaq. şərikləşmək.  

qabat  (<>qabav <> qatab <> qaba.) 1.odun. quru, sərt olan 

nərsələrə verilən ad. 1.küdbeyin. küd. kavır. içi boş. 

başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 1. 

təbəqə. 1. gavat. kovsa. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. qalıb. 

qılıp. qaplıq. gövdə. gövrə. gəvrə. yapı.yapıt. heykəl. 

köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. 

boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, 

qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. 

ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

qabat  1. kabat. < qab. təbəqə. sıra. dizi. qat. qaytadan. yolam. 

qat. tapğιr. gəzək. səfər. durqun. göz. atar. dəğişən. 

mərtəm. dəfə. yenidən. dübarə. 1. kərə. kərə. 1. qat.  

- iki qabatlı üy: iki qatlı ev.  

- tört qabat: dört qatlı. 

qabatan  qabadan. qaqalan. qabalan. qabavan. qaqadan. kalağan. 

kavalan. çalağan. çağalan. iri yapılı, qara qafalı. yekə 

kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş 

içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.  

qabataslaq  1. çihnevis. 1. kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən 

taslaq, düzənəc, düzənək, tərh. kök yapdal, çatqı, iskilet.  

qabatayı  qabadayı: ( < qabat: gobud + ayı). 1.boynu yoğun. lotu. 

daşməşdi < daşbaşdı. 1. lotu. 1. babaiyid. qoçaq. güclü. 

qolçomaq. - qabadayı bir oğlan. 1. nərsənin ən iyisi, başda 

gələni, bəlli başlısı. - bu malın ən qabadayısı neçədi. 1. 

aldırmaz. aldırışmaz. qorxusuz. qorxmaz. saymaz. 1. 

daşbağ. iğid. yiğid. kişi. 1. gəbəş. küpəş. qabaş. iğit. 
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pəhləvan. 1.iri boylu boslu. boyrat. qatraq. qaba. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. qırıcı. 

qabatayı qabadayı. 1. kür. gür. yiğit. dəlir. sarsılmaz. bək yürəkli. 

cəsur. 1. qanazır. kibirli. qatdır. gobud. gülhanbəyi. 1. 

qürci. qurci. gözüqara.  

qabatayılıq  ( < qabat: gobud + ayı). boynu yoğunluq. qartlıq. qartallıq. 

qatlıq. lotuluq. daşməşdilik.  

- qabadayılıq, qabalıq göstərmək: kişilənmək. erkəklənmək. 

ərkəklənmək. örkəklənmək. öğkəklənmək.  

qabatəri  qabadəri. qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu 

qanlı, çürük canlı. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik 

(yaxcı), içdən yenik (çürük). iri yarı olduğunda, cansız, 

sağlıqsız kimsə. duruşlu, içi boş kimsə.  

qabatlama  (pambıq, saman yığını kimi) qaba, qabarıq olaraq. 

qabatlama  kabatlama. qaba qoymaq. qablamaq. örtmək. 

qapaqlamaq.  

qabatlıq  1.qabalıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 
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qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 

küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 

budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 

qırtabaşlıq. 1.qabatlıq. dabanlıq. asallıq. saldalıq. köklük. 

yasallıq. bünyadin.  

qabatraç  qabatraş. orta yaşlı kişi.  

qabatraş  qabatraç. orta yaşlı kişi.  

qabattamaq  < qab. qab qab edmək. qat qat edmək. qıt qıt edmək.  

qabatüşmək  qabadüşmək. qapadüşmək 1. mal qaranın bağlı olduğu 

ipə dolanaraq boğulması. - qoyunu qıssa bağla, 

qabadüşər. 1. əsir olmaq. 1. təliyə, həçələ, duzağa 

düşmək. 1. girifdar olmaq.  

qabav  1. quraq həlqəsi. qoruq xəddi. qurşaq. həlqə. 1. qurşav. 

kamav. qurçö. qurşaş. bilokaj.  

qabav  qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. kavır. içi boş. 

başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 
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qabavan  qabalan. qaqalan. qabadan. qaqadan. kalağan. kavalan. 

çalağan. çağalan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən 

tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.  

qabavat  küttük. kallıq. kora beyinlik.  

qabavlıq  qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. 

küdbeyinlik.  

qabayel  bozyel. qancıq yel. güney yeli.  

qabayoğur  acılı (mayalı) xəmir.  

qabba  yapıda işlənən gəc qabı.  

qabbaca  tapuq.  

qabcaq  1. qunçəni qoyuyan yəşil kiçik örtük. 1. aşlığın 

(hibubatın) iç dərisi, qabığı. 1. qopurcuq. qutucuq. 

qutuca. kiçik qutu. 1. qovşaq. çatar. çatşaq. neçə yolun, 

qolun birbirinə qavuştuğu yer.  

qabcaq  kəfçək. qaça. böyük qaşıq.  

qabcıq  kisə. xurcun.  
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qabcıq  qapcıq. qapıncaq. qapırcaq 1. göz qapağı. 1. gəlin otu. 

böyrək otu. 1. qapsıl. kəpsul. 1. güllə pukası, kovanı. 1. 

kavsuq. kavsul. yemiş, taxılı örtən qabıq. 1. düşük. 

çağından öncə doğulmuş. 1. geniş. bol. güşad. - qapcıq 

ağızlı. - qapcıq cibli. - əli qapcıq. 1. dağarcıq. torba. tobra. 

1. qapıc. ərkək oğlanı kəstirəndə (sünnət edəndə), götürün 

tikə. - qabcıqlı: qapıclı: kəstirilməmiş. - qabcıqsız: qapıcsız: 

kəstirilmiş 1. kovan. - saxsı kovan. 1. qoz, badam kimi 

yemişlərin qabıları. 1. qutu. yaşıq. yeşik.  

- atılan güllədən qalan boş qabcıq: puka. kartuş. qapcıq. 

qapurcıq. qapşuq.  

qabcır  töycü. töyüc. vergi. verdi. çıxar. salqıt. salqut. salım. 

salqın. salqı. salma. səlik. yük. yığım alım. alvanğ. baca. 

caba. bac. xirac. maliyat.  

qabcırma  ( < qaplamaq: iki nəsnəni birbirinin içinə keçirmək). 

calağlamaq. piçaq qılınc düzətmək üçün çəlik ilə (polad) 

dəmiri calıyıb qovuşdurmaq.  

qabcuq  yançuq. yançıq. həmyan. kisə. cib.  

qabcurtqa  qapçurtqa: dəmirlə çəliyin qarışığı.  
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qabça  kiçik qab. qabçaq. qoynuq. koynuq. kövnük. kovduş. 

goduş.  

qabçaq  kiçik qab. qabça. qoynuq. koynuq. kövnük. kovduş. 

goduş.  

qabçartaqı qabçardağı. qabqacaq qoyulan yer.  

qabçı  1.bulaşıqçı. qab yuğan. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 

qalıbçı. aynaçı. kələkçi. qalayçı. aldatıcı. 

qabçı  qapçı. qapaqçı. qabıqçı. qapaq biçən. səhaf.  

qabçıq  çanta. torba.  

qabxana  aşevi. aşpazxana.  

qabij at  zayıf, çəlimsiz beygir.  

qabıq  qabığ. 1. gəpi. meymun. - qabığ çıxartmaq: soymaq. 1. 

pişirilən, istilidən yumşaq nərsənin quruyan dış bölümü. 

1. dəri. post. 1.dəri. 1. nərsənin dışı (# daş. iç).  

- taxıl qabığı: qapcıq. qapurcıq. qapşuq.  

- qabığından olmaq: qabığlanmaq. kaval olmaq. 

qavaqlanmaq. qavallanmaq. soyunmaq.  

- qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam: qarqadələn. fırıx 

badam.  

- qabığı qara çan çeşiti: qarçan. qarçam. qarşam.  
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- qaraqabıq: qaraqabuq: qaraqat. qaraqıllı. şabalıt yemişi.  

- yumuşacalardan, sarma qabıqlı heyvancıq: salyanqoz. 

qatlanqoz. qaravola. hələzon.  

- soyulan qab, qabığ: kav. - ilan kavı.  

- qozun, cəvizin qabığından ayrılma, soyunma çağı: kağal. 

kaval.  

- yaşıl qabığından çıxarılmış qoz: kavqal. kavqıl. qaqqıl.  

- yara üzündə oluşan qabıq: qaqmıq. qaqmaq. qaqam. 

qaqım. qamqaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. 

qağşaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. çözmək.  

- ağac qabığı: qapmıq. qaqmıq.  

- boyanın, nərsənin qabığı pul pul olub tökülmək: 

kövşəmək. köğşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

- taxıl qabığı: qapcıq. kovsıq. kovız. kavız. kavsıq.  

- yara qasığı, qabığı: çözmək. qapcıq.  

- qabıq kimi: qabıqsı. 

- bütün bildikləri qabıqda qalmış: işə yaramamış. 

biliklərindən dəğərlənəməmə.  

- qabığına çəkilmiş: qınına girmiş: dış evrəndən, çevrəndən, 
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dünyadan ilişgilərin kəsmək. ətliyə sütlüyə qarışmamaq.  

- qabıq tutmaq: 1.qabıqlanmaq. 1. üzlənmək. üz çıxartmaq. 1. 

özünə gəlmək. özün tutmaq, tapmaq. alşınmaq. yerləşinmək.  

- nərsənin ilkin olan, iç sarısı, örtüsü, iç qabığı: incəzar. 

incəsar. (incə + sar) (zar < sar < sarmaq. örtmək).  

- soyulmuş qabıq: kavalaq. kovalaq. qabalaq.  

- taxıl, oğaq qabıq: qabırcaq.  

- qabıq böcəyi: qabıq qurdu: ağacın qabığın yeyib, 

qurumasına yol açan qurdcuq.  

- qabıq dəğişdirmə: yenilənmə.  

- qabığın almaq: dərisin soymaq. 

- qabığına çəkilmək: bir bucağa sığınmaq.  

- fındıq qabığın doldurmamaq: çox az.  

- tükün, dərisin, qabığın itirmək: kavlamaq. kavalmaq. 

cavlamaq. lütlənmək.  

- qabığından çıxmaq: sınırın aşmaq.  

- qabığ bağlamaq: kibrələnmək.  

- qabığlanmaq: qabığ çıxarmaq.  

- ağacların qabığında süzən kəkiggə, saqqız kimi öğə: bal.  

- qoz qabığından çıxmış da, qabığın bəğənməmiş.  

- eşik dəri qabıq: dışzar: dışsar.  
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- yaş qozun, üzərindəki göy qabığı: gövək (< göğ. göy: 

yaşıl).  

- çalınmış, döğülmüş, qabığından ayrılmış düğü: şəltuq < 

çəltik < çaltuq (< çalmaq). 

- dəniz yumuşaqsı ilə qabıqları: qazanqaya qazanqara.  

- qabığı soyulmuş quru ağac: ağbuynuz. 

- yaş ağacı, kökünə yaxın qabığın soymaqla qurumasına 

yol açmaq: axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

- qabığın soymaq: qarqlamaq. qanıqlamaq.  

qabıq  qapıq. (1 < qab: qapıq: qapıyan. yapan. örtük. örrtən. 1 < 

kov. kövzə. kövzəmək: qabıqlanmaq. qabığın çıxarmaq. 

buğdanı kövzə: qabıxla. 1 < qopuq: şişmiş). 1. zar. incə dəri, 

pərdə, örtü, qat, qabıq. qişr. 1. car. çar. incə qadın 

çarşafı. 1. qurşayan. quruq. 1. qaysı. qayıs. 1. sıyrım. 

dəri. üz. - qabıq qoymaq: qayıslanmaq. 1. qapan. tutan. 

alan. qısqaç. 1. daraldan. sason. 1. bərkidən. iki, neçə 

nərsəni birbirinə tikib, çiviləyəndə, aralarına qoyulan tikə, 

yarığın üstünə əklənən tikə, buca. - qutunu çixiləyib 

(mıxlayıb) qabıqlamaq. - şalvarın ağın, köynəyin, kotun 

qoltuğun qabıqlamaq: şalvarın ağına artıq tikə qoyub bərkidib 
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tikmək. 1. qəpiş. qapuzaq. qapış. qovlan. kovlan. dəri. 

qucaş. qocaş. cilid. səhaf. 1. qapıq. qın. don. geyim. 

örtük. - incə qabıq: qapıs. qamıs. kəmis. zar. 1. qabığ. 

qapbar. 

- qoz qabığına girmək: sıçan yuvasına girmək. dəli dəli qaçıb 

saxlanmaq. çox qorxmaq.  

qabıqçı  qapaqçı. qabçı. qapçı. qapaq biçən. səhaf. 

qabıqçıl  qişri. 

qabıqıqalın  qabığıqalın. qalınqabıq. 1. qatraq. qaba. gobud. 1. 

kütbeyin. 1. sırtıq. dayanıqlı. dözümlü. üzdən gedməz. 1. 

şam ağacı. 1. armıd çeşiti.  

qabıqlamaq  qapıqlamaq. 1. qucaşlamaq. qocaşlamaq. cilidləmək. 

səhaflamaq. 1. üsmək. üzmək. qoparmaq. soymaq. 

ayırmaq. 1. bərkitmək. 1. soymaq. ağartmaq.  

qabıqlanmaq  qabığlanmaq. 1. qabığından olmaq. kaval olmaq. 

qavaqlanmaq. qavallanmaq. soyunmaq. 1. qabıq tutmaq. 

1. qabıq altına qabıq qoymaq, oluşmaq. 1. yumşaq 

nərsənin dış bölümünün qurumas, sərtləşməsi, 

qatılaşması.  

qabıqlanmış  kavlaq. qabığı tökülmüş. dəri qoymuş nəsnə.  
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qabıqlanmış  qabığlanmış. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. açılmış. 

qabıqlı  qabığlı. 1.qapuğlu. sünnətsiz. 1. qapaqlı. tışlı.  

qabıqlı  qaplı. cilitli.  

- qalın donlu, qabıqlı: qaraqat. qatıqara.  

bərk qabıqlı üzüm çeşiti: qaraqız.  

- incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti: qabarcıq. 

qabarcuq. 

qabıqlısülüq  qabıqlısülük. qablumbağa. qablunba. qurbağa.  

qabıqsı  1.qabıq kimi. 1. incə qabıqlı. kağəzi. - qabıqsı qoz: incə 

qabıq cəviz.  

qabıqsız  sünnətli. 

qabıl  1. < > qəbil. soy. nov'. dürlü. sinif. sınıb. məqulə. dürlü. 

türlü. - bu qəbil işləri burax. 1. qat. yan. - xan qablında: xan 

qabalında: xan qabağında: xan qatında. 1. qabal. qapal. 

abluka. mahasirə. 1. qabal. qapal. təhəssün. 1. qəbul.  

- qabıl edmək: qəbul edmək.  

- qabıl görmək: qəbul edmək. uyqun bulmaq.  

qabıl  kabıl. kabl ( < qab). 1. yoğun ip. 1. pilastik lülə ki, içində 

çoxlu simlər olur.  

qabıl  qalıb. qalıv. qalba. qalva. külbə. çardaq. alaçıq.  
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qabılca  qalış, ayaqqab çeşiti.  

qabilə (fars)  qablaq < qab. dibək. mağaşar döğməyə yarar qab.  

qabilə  ( < qapmaq: tutmaq). uşaqı doğuzduran, tutan.  

qabiliyət  < qab. çıxar. yetənək. bacarı. yordam. uzluq. ustalıq. 

qadma.  

qabılmaq  qapılmaq. 1. qavılmaq. qoğulmaq. 1. yenilmək. oyunda 

məğlub olmaq.  

qabıltənq qabıltənğ. qatmərli. çətin.  

qabın  1. luqmə. tikə. 1. yemək. yiyəcək. - qabar qabını 

tavusulqan: ölüm vaxtı yaqlaşan. 1. cəza. - qabınqa 

tüşmək: cəza görmək. cəzalandırmaq.  

qabin  kabin (< qap. qab). kəbən. kəbəc. qapac. kiçik oda. kiçik 

bölmə. - tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun kiyusku. - aşlıq 

gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək kəbən: pırob 

kəbən: geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda. 

qabınmaq  1. qomunmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. 

bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. 

dalqanmaq. 1. tutuşmaq.  

qabınta  - qabında qurumuş: qansız, cansız kişi.  
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qabıntırmaq qabındırmaq. apındırmaq. yabındırmaq. qapındırmaq. 

tutuşturmaq.  

qabır  gürs. qurs. şişik. maya.  

qabır  qapır. 1. inacsız. imansız. danıq. danan. gavur > kafir. 1. 

çapan. çapır. çapqır. çapqar. acımaz. əsrəməz. qıyıq. 

qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. 1. möhtəkir. 1. taxınan. 

taxılan. ilişən. iləşən. icəşən. incidən. 1. qapıq. donuq, 

tutqun, boğuq üz, onğ, rəng.  

qabır  qapır. qurs. gürs. şişik. maya.  

qabır  qəbir.  

qabır  uluraq. ulu. ülgən. ülkən. ulu. ən böyük.  

qabırcacıq  qabçıq.  

qabırcaq  1. qabırğa. bağırqa. bağurqa. kovurğa. qutu. cəbə. 

yeşik. 1. qabqırcaq. sandıq. tabut. ükək. 1. qatı. sərt. 1. 

cə'bə < cım + bə. cumbə. kumbə. komba. qabırqa: qutu. 

bəsdə. qısqın. 

qabırcaq  qapırcaq. qapız. 1.tabut. 1.taxıl qabığı.  
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qabırcaqlanma  suyun üzərinin donması. qarın buz tutup sərtləşməsi. 

qatılaşma. ertləşmə.  

qabırcaqlanmaq  qapırçaqlanmaq. qavrılmaq. yanmaq. kömürləşmək.  

- qırcın qabırcaqlanqandı: əkmək yanmış, kömürləşmiş, 

küykərmiş.  

- gündə qabırcaqlan: günəştə yanmaq.  

qabırcıq  - sürmə qabırcıq yaşıq, yeşik: kəşov < çəkəv.  

qabırqa  qabırğa. qaburqa. abırqa. yapırqa.1. ( < qab) abırqa. 

örtən. yanlayan. ( < kov. qab) qapırğa. qabırçaq. 

qabırcaq. kovurğa. bağırqa. bağurqa. cə'bə. cumba. 

komba. kümbə. bəsdə. qısqın. duvar. tivar. sapıtqa qutu. 

qabırqa:yan. təjəf. eniş. bayır. meyil. yamaç. 1. ( < kov). 

qab qabqova: dolça. qovaça: pamıq. qov: ilan dərisi. 

qovaq: kovül. qovalç: kof. içi boş. oyuq kof: qovalç. içi 

boş. oyuq. 1. duvar. evin duvarı. 1. oyaku. böğür. 1. köks 

gəmiklərinin hər biri. - arığlığdan qabırqaları çıxmış. 1. bu 

gəmiklərin qurduğu biçim, şəkil. - qaburqa dolması: quzu 

qaburqasının düğü, kişmiş, fıstıqla dolması. 1. gəmi, qayığı, 

omurqa üzərinə mindirməyə yarayan, qabırqa biçimində 

olan ağaclar. 1. cə'bə < cım + bə. cumbə. kumbə. komba. 
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qutu. bəsdə. qabırcaq. qısqın. 

- qabırqa gəmiyi: əgü. əgü. 

- qabırqa saqat: duvar saati.  

- qabırqa ağrıv: zatiriyyə.  

- qabırqası yaraşqan: dadlı dilli. yumuşaq xuylu. 

- qabırqaya geyiz vurmaq: duvara qalı qaplamaq.  

- qabırqa qonuş: bitişik qomşu.  

- qabırqa saqat: duvar saati.  

- qabırqasından yarıq vurmaq: yoxsul olmaq. fəqirləşmək.  

1. dağ yamacı.  

qabırqa  qapurqa. qapurqa.1. çəkmə (pilov). ətlə, qoxulu otlarla 

(ədviyəcatla) pişirilən düğü, bulqur. 1. nərsənin örtüyün, 

çatısın tutmağa yarayan gərəç, çarçıva.  

- qabırqanın alt bölümü: boş böğrək. gəğrək. gəvrək (< kav. 

kəv).  

- qabırqa altı: döş. 

qabırqat  qabırmat. çox cılız, düşük, zayıf olan. - bu qabırqata bax.  

qabırlaq  qabırsaq. soyulmuş. qabığlanmış. açılmış. 

qabırmat  qabırqat. çox cılız, düşük, zayıf olan. - bu qabırqata bax.  

qabırsaq  qabırlaq. soyulmuş. qabığlanmış. açılmış.  
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qabırtamaq qabırdamaq. ğabırdamaq. ğabır ğubır edmək. düşnüksüz 

söz aytmaq.  

qabırtanmaq qabırdanmaq. talbımaq. istətişmək. tələb edmək. ibram 

edmək.  

qabıslamaq  şişirmək. tə‟rifləmək.  

qabış  gəbiş <gəviş. 1.keçəl. saçsız. baş açıq. kəl. 1.budalac. 

dalsız, budaqsız ağac. 1.  

qabış  gəbiş. 1. gombul. yekə heyvan olan camış. 1. qavuş. 

qavuşma. birləşmə. toplanma. 1. ukış. tanış. qablat. 

qabiliyyət.  

qabış  qapış. qapıc. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. fərş.  

qabışırmaq  qabıqlanmaq. qabıq qabıq olmaq. qabığı çatlamaq.  

qabışmaq  qapışmaq. 1. susmaq. səsi kəsilmək. 1. ölmək. can 

vermək. 1. somurtmaq.  

qabıştay  gəbiştay. qapıştay. qapıctay. qalıtay. qalıqtay. qalınğtay. 

fərşlik. fərş kimi.  

qabıştırmaq qabışdırmaq. qapışdırmaq. 1. durdurmaq. yavaşlatmaq. 

susturmaq. işləməz duruma gətirmək. 1. yıxmaq. əzmək. 

devirmək.  
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qabitən  kavidən (fars) < kavmaq. kavlamaq. kovlamaq. qazmaq. 

açmaq.  

qabız  qapız. boğaz. dar keçit.  

qabızaq  ( < qab. kav). 1. qabıq. dəri. üstlük. üzlük. örtük. 1. 

qaşaq. qazaq. kəpək. boş. yava. qabıqlıq. zibil.  

qabqa  gözaltı. ixtiyar. möhür. damqa. işarət. arma. amblem. - 

qabqa savut: damqa aracı. - qabqa yığmaq: dənətim altına 

tutmaq. gözaltına almaq.  

qabqa  qaqqa. tomurcuq.  

qabqab  1.hər nəyin geni, ənlisi. taxda ayaqqab. 1.taxun. 

takunya. takunay. təxdədən yonulmuş, lastik, gönlə 

ayağa tutdurulan, hamamda, palçıqlı yerlərdə geyilən 

ayaqabbı. 1. qapışqa. tapışqa. dabanı alçaq ayaq altı 

başmağı.  

qabqaballaşmaq  qalıbdan qlıba soxulmaq, girmək. 

sürəkli don dəğişmək.  

qabqacaq  çanaq çömlək. qabqaşıq. qazan ayaq.  

qabqacaq  qap. qab.  

qabqalamaq  öğmək. önğmək. irəli sürmək. ilərtmək. tə‟rifləmək. 

sitayiş edmək.  
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qabqara  qaraymış. qaramış.  

qabqarmaq  gəbərmək. qapanmaq. bağlanmaq. ölmək.  

qabqarmaq  qablamaq. qaba qoymaq.  

qabqaşıq  çanaq çömlək. qabqacaq.  

qabqaşmaq  1. düzənə, nizama girmək. 1. yerləşmək. sığmaq. 

oturuşmaq.  

qabqaştırılmaq  - iş könültay qabqaştırıldı: iş istənildiği kimi yoluna 

qonuldu.  

qabqaştırma  1. nizam vermə. yoluna qoyma. düzmə. yerli yerinə 

qoyma. 1. iskan edmə.  

qabqaştırmaq  1. əkləşdirmək. əğləşdirmək. əyləşdirmək. yerləşdirmək. 

yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. oturutmaq. otruşutmaq. 

oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. 

sığdırtmaq. qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət 

vermək. 1. düzənlətmək. yoluna qoymaq. çəki düzən 

vermək. idarə edmək. yerli yerinə qoymaq. tənzim 

edmək. 1. yerləşdirmək. sığdırtmaq. oturtmaq.  

- gücləri qabqaştırma: quvvətləri düzəmləmə.  
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qabqın  yağma. çalıntı. qapan. tuzaq. 

- qabqın qazan edmək: çaldıqlarını yiyərək yaşamaq.  

- qabqınqa barmaq: yağmaçılığa çıxmaq.  

qabqıran  qabsındıran. küpəpartladan. gəlingülü. gəlincik çiçəyi. 

gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. qızalaq. gülgülü. 

gülgülüm. gəlinalı. gəlincək. alala. lala. lalə.  

qabl  kabl. kabıl. (qabıl < qab). 1. yoğun ip. 1. yaltıq. üstü 

örtülü yoğun tel, sim. - tilfun yaltıqı: kablı. - telgiraf yaltıqı: 

kablı.pilastik lülə ki, içində çoxlu simlər olur. 

qabla  (< qapıla. yabıla. yapıla). köy. böyük dağ köylərinin 

məhəllələri.  

qabla  1.qabal. kavla. kaval. dəngəsiz. budala. dəli. qudurman. 

quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. alqın. çıldırmış. 

çılqın. çaldırılmış. çalqın. qafası qantaq, qançaq. 1. butə. 

əttarların daşdan olan kiçik həvəyi. 1. qalıb. qalba. qabal. 

rəsm. rəsim. 1. qalıb. qalba. qabal. damğa. möhür.  

qablac  qablaş. şəkil. form.  

qablaq  kavlaq. boş. yalan. köksüz. əssasız.  

qablaq  qaplaq. 1. kabilə (fars) < qab. dibək. mağaşar döğməyə 

yarar qab. 1. zamin. 1. baş açıq. 1. kablaq. kaplaq. kaflaq. 
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kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. kavra. kabra. 

kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. koğan. köğül. 

kövül.gobur. gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. 

kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. 

kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. 

kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə 

doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər 

nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. 

hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. 

tüng. su qabı). 1.börk çeşitləridən. 1.sarqı. əmmamə. 1. 

yama. yamaq. vəslə. pinə. 1. əsgiyən baltanın ağzına 

vurulan dəmir, çəlik parçası. 

qablaqlı  - qablaqlı parça: naxışlı.  

qablam  qaplam. paltar. geyim.  
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qablama  qaplama. 1. çərqət. örtük. mələfə. (rukeş) balış qablama. - 

cəviz qablama təxdə. 1. aşıc. aşac. qablama bitgi: peyvət. 

1. yanyönü çəpəçevrəni tutmuş hər bir nərsə.  

qablama  qaplama. 1.baslama. batlama. bazlama. nərsəni 

nərsənin içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. 

örtləmə. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. 

dalbanıt. 1.nərsəni qızıl, gümüşlə sulama, suvama, 

sıvama. 1.aşıc. qazan. çömlək. çölmək.  

qablamabaş  qaplambaş. düğməbaş. tökməbaş. mütəəssib. dügm. 

doqm.  

qablamaq  qalıblamaq. qalbalamaq. qalvalamaq. qalablamaq. 

qalavlamaq. qaballamaq. qapallamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  

qablamaq  qaplamaq. 1.> kəfənləmək: kəfinləmək. kəpinləmək. 1. 

örtmək. çəkləmək. qınlamaq. qılaflamaq. 1. qəbul edmək. 

razı olmaq. 1. sırımaq. sarımaq.- yorqan sırımaq. 1. 1. 

qabın içinə qoya bilmək gücü. sığışdıra bilmək. 

qavramaq < qıvramaq. 1. qabın içinə almaq. qılıf örtük ilə 

sarmaq. çevrəsini almaq. 1. tutmaq. qəbul eddirmək. 

qandırmaq. sanatmaq. içəritmək. daxil eddirmək. 1. 
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keçirmək. girdirmək. 1.aşatmaq. yeditmək. yemək, çörək 

vermək. 1. üzərinə qapamaq. üzərinə geçirmək.  

qablamalı  üzlü.  

qablan  qablayan. (qablamaq: qavramaq. almaq). 1. alan. alqan. 1. 

layiq. 1. işləyən. işçi.  

qablanqan  devrik. döndürülmüş.  

- qablanqan yaxa: devrik yaxa.  

qablanma  1. qablıq. qablayış. qablaşma. qablayım. qapalım. 

kapasitə. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( 

< qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış. 1. qaplanma. qarsanma. qarsalma. 

qapsnaqlanma <> qasnaqlanma. qapsaqlanma. 

qandırılma.  

qablanmaq  qaplanmaq. qaba tutulmaq. alınmaq. qəbul olunmaq. 

qəbullanmaq. qəsb olunmaq. qəpz olunmaq. zəbt 

olunmaq. - iyi qaplanmaq: xoş qarşılanmaq. - bu yalanları 

qaplanamam: içəməm. qəbul edəməm. - bu qonaqları bu 
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gecəlik qaplanarmısınız. 1. qapılmaq. uymaq. razı olmaq. 

muvafiqət edmək. - bu koşulları qaplanısız?: bu koşuulara 

qapılısız: razısız. 1. tutub işlətmək. alıb kullanmaq. - 

türklərin kəndi əlifbası olarkən, ərəb əlifbasın qaplandı: qəbul 

etmiş. - islam dinin qaplanmaq. 1. üzərinə qapanmaq.  

qablarıq  geyəcək.  

qablaş  qablac. şəkil. form.  

qablaşma  qablıq. qablayış. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < 

qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  

qablavuş  1. qapaq. qırağ. yan. 1. sapan dəmiri.  

qablayan  qaplayan. qaptıran. qapıcı. təpnətən. təplətən. təpyən. 

dəfnətən. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. 

pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. 
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batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı.  

qablayım  qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < 

qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  

qablayış  qablıq. qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < 

qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  

qablçı  kablçı. yaltıqçı. simkeş. tel, sim döşəyən.  

qablec  kablec (fars) < çovluc. cola, çuçula barmaq.  

qablı pilov  çəkmə.  
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qablı  həcimli. həcmli. çaplı. cüssəli. boyrat. qoncaylı. 

qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. 

sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. 

qaranlı. gülümlü. qıstaslı.  

- qara qablı pitik, kitab: gizli, yasalı saxlanan dəfdər, kitab.  

qablıca  qaba. yuğnaq. qaynarca. qaynaq. ilıca. ban. hamam.  

qablıq  (> qalıb). qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. 

qapalım. kapasitə. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. 

qavrama. qursaq. kavsaq. kovsaq. 1. qoncayış. quncayış. 

qonlayış. ( < qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. 

anlanma. alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. 

çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. 

dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış. 1. dəğərli nərsələri 

qoymaq üçün kiçik qutu. 1. qaldırım. qalıb. cism. bədən. 

1. qaldırım. qalıb. kalbud. cism. tən. gövdə.  

qablıq  > qalıb. 1. qablut > kalbod. hey'ət. şəkil. çəkil. 1. kiçik, 

gözəlcə sandıq. içinə qızıl, ətir, qimətli, qoruncaqlı 

nərsələr qoyulur.  
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qablıq  qaplıq. 1. sərgən. qaş. rəf. 1. qılıf. qilaf. qın. qapaq.  

- bir para aracların qablıq bölümləri: kasa. qapsa. qarakas. 

gövdə. bədənə. - kamyon kasası.  

qablumbaqa  qablumbağa. qablunba. qurbağa. qabıqlısülük. 

qablunba  qablumbağa. qabıqlısülük. qurbağa.  

qablut  > kalbod. 1. qablıq. qalıb. hey'ət. şəkil. çəkil. 1. gövdə. 

qəfəs. qəpəs.  

qabmaq  qapmaq. yemək yemək.  

- bir yoxda qapmay, yolqa təbrədim: bir nərsə yemədən yola 

çıxdım.  

qaboq  süngü. mızraq.  

qaborta  nərsənin düz orası. - yol qabortası. - iş qabortası. yaş 

qabortası.  

qaboş  qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. 

qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. çəkər. > 

çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. 

yardımçi. çəkər. çaqar > çakər. çirağ. nökər. işçi. 

qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. muzdur.əcir. 

xidmətçi. 
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qabra  1.gəbər. nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda işlənən 

qaba, gobud kisə. 1.kabra. kapra. kavra. kafra. kağra. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. 

koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. 

kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. 

kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. 

koban. kopan. kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

(< kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan 

boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. 

boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qabraq  qapraq. qabaraq. qaparaq. sel. qayan.  

qabralamaq  gəbərləmək. kisələmək. qəşovlamaq.  

qabran  1. kavran. içi kovuq, boş quru odun. 1. boru. düdük. güh. 

1. kavran. əli işə yatmayan. başarıqsız. 1. kabran. kapran. 

kavran. kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kavra. 
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kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. koflaq. 

kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. 

kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. 

koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koba. 

kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. 

koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. goğur. 

kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. 

kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. 

kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: 

hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. çuxur 

biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 1. qabarıq.  

qabran  1. üşənc. gəvşək. təmbəl. 1. dalları kəsilmiş ağac 

kötüyü. 1. ölçək.  

qabrat  qabartma. qabartı. abartı. abartma. abraq. apraq. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  
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qabray  cəqət.  

- yenqsiz qabray: yələk.  

qabrıq  qabarıq. 1.kobba. qubba. mühəddəb. 1.qaq. qax. qatraq. 

qaba. söz dinləməz. ədəbsiz. nəzakətsiz.  

qabrılıtmaq  yaprılımaq. əzmək. çuxurlatmaq: yorqanı örtüyə qabla.  

qabrılmaq  batmaq. çuxurlaşmaq.  

qabsaca  qapsaca. silməcə. dəsmal. əllik. 1. yağlıq. yaylıq. əlbezi. 

əlbez. əldəsmalı. yağlıq. 1. bulaşıq dəsmalı. 1. cibbezi. 

cibbez. 1. bulaşlıq. bulaşıq bezi. çirlklik.  

qabsındıran  qabqıran. küpəpartladan. gəlingülü. gəlincik çiçəyi. 

gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. qızalaq. gülgülü. 

gülgülüm. gəlinalı. gəlin. gəlincək. alala. lala. lalə.  

qabsız  1. cıdamsız. dözümsüz. bitik. bıxıq. bıqqın. tutarsız. 

zərfiyətsiz. 1. həcimsiz. həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. 

qoncaysız. qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. 

sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. 

öləçsiz. qaransız. gülümsüz. qıstasız.  

qabşaq  varıl. varluc. boşqa. - bir varıl suci.  

qabşıq  qapşıq. qabaşıq. qapaşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.  
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qabşıqmaq  qapşıqmaq. qabaşıqmaq. qapaşıqmaq. ortaqlaşmaq. 

ortaşmaq. şərikləşmək.  

qabta  kabda. taxılı toplama aracı. sıyırqa.  

qabtaş qabdaş. aşqal. heyvan yemi.  

qabtaylı  qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

qabtı  qapdı. 1. yemək. yiyəcək. 1. iştah.  

- aşarqa qabdıbız qalmaqandı: yiyəcək yeməğimiz qalmadı.  

- onun qabdısı iqidi: onun iştahı iyidir.  

qabtırma qabdırma. paltarda bulunan çəngəl. qopça.  

qabtur  soba. beyzi.  

qabturqay  kiçik sandıq, qutu.  

qabu  1. yosun. 1. saç kəpəki. uçuq. taxıl qabuğu 1. zar. 1. pul.  

- yılan qabuq: yılan dərisi.  

- çapaq qabuq: balıq pulu.  
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- qaqqı qabuq: yumurta qabuğu.  

- qabuqun almaq: qabuğunu soymaq.  

- sürmə qabuq: yonqa.  

- toz qabuq: aqağaç qabuğu.  

qabuc  hoqqa. qasıb. xapsi. qapsı. qapas. kiçik qutu, qab.  

qabuç  1. bağlama. bağlı. buxca. 1. çöğür. tambır. cürə.  

qabuq  1.qabuk. qapus. kabus. qarabük. qaraqan. qaracan. 

qarabasan. sıxıntı verici, qorxulu düş, uyaq, rö'ya. 1. 

qabuk. qarabük. qaraqan. qaracan. qaravura. qaraqora. 

qarabasan. qarabaslı. qarabasma. qaraqada. qaraqura. 

qaraquda. qaraqula. qaragülməz. içinə düşülən, sıxıntı 

verici, qarmaqarışıq ruhi durum. 1.kabuk. ğabuq (fars) < 

qopuq. qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). qalmuq. 

qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). 

süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu.  

- qaraqabuq: qaraqabıq: qaraqat. qaraqıllı. şabalıt yemişi.  

qabuq  qabuğ 1. kovuq. komuq. qomuq. qof (qov). ağac qabığı. 

1. boş. səfeh. dəli. 1. soyuntu. qişr.  

- yara qabuğu: qotur. qasığ. - qabuq bağlayıb tökülmək: 

çaqmaq. 
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- böcək qabuğu: göyümtül yəşil boya. - qabuq qavlamaq: 

qabıq doldurmaq.  

- çam ağacının iç qabuğu: soymuq.  

- xiyar, qoğun kimi yemişlərin qabuqları: soymandı.  

qabuquna girmiş  ətdən sütdən çəkilmiş.  

qabulu  dağ geçisi.  

qabun  gabun. kavun. kovun ( < kov. kav). kal. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kic.  

qabur çubur  əsgi püsgü. pılı pılrtı. paçavra. qırıq tökük.  

qabur  qapur. 1. çox dallanıb budaqlanmayan bir meşə ağacı. 

1. neçə təxdəni, yanyana birbirinə çiviləyib (mıxlayıb), 

tutturulmalarına yarar ağac parçası. 1. çatlaq, yarıqları 

tutturmaq üçün işlənən tikə.  

qabur  qopur. 1. üzaşağ. üzalçaq. nəşib. 1. qab. kasa. sağal. 

sığal. sufal.  

qaburqa  qapurqa. qabırqa. çəkmə (pilov). ətlə, qoxulu otlarla 

(ədviyəcatla) pişirilən düğü, bulqur.  
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- qabırqanın alt bölümü: boş böğrək. gəğrək. gəvrək (< kav. 

kəv).  

qaburqa qaburğa. qapurqa. 1. qabırğa: bağırqa. bağurqa. - 

qaburqa gəmikləri: güsri. göğüsün yanları. 1. altı gəmik. 

ayağu. əğəku. əyəku. bıqın. buxun. yanbaş.  

qabus  1. (qabın dışı kimi olan). qoz. quz. əyri. əğri. 1. kabus < 

qapıs. qarabasan. qıncılaz. qancılaz. qarabasan. 

qarabaslı. sıxıntı verən yuxu, iç durum. qarancı. 

qarabasma. qərəbasma. qapış. basan. bastırğanma. 

qarabasalaq. qarabasma. ağırlıq. qaruc. quruc. qaruqa. 

qaruqra. qorxunc düş, yuxu. - kabus, qapış, ağırlıq 

basmaq: basırqanmaq. qərəbasmaq. qapşınmaq.  

qabus  basdırıqlanıv. qarabasan.  

qabus  kabus. < qapış. qaput. qara basma. basalaq.alıq. salıq. 

sərsəm.  

qabus  kabus. < qapus. qarabasma. bürt.  

qabus  kabus. qara basan. qara basqan. ağırlıq. 1. qapuş. 

qavuc. qavuş. qovuç. qabuş. qavuş. qavçuq. qavuçq. 

qoruyan. qavrıyan. qavruyan.  

- qabus görmək: qara basmaq. basdırıqlanmaq.  
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qabuşur  1. dərinin pul pul tökülməsi. uyuz. 1. yarılmış. çatlamış. - 

qabuşur bolmaq: soğuqtan çatlamaq.  

qabuşurlanmaq  dərinin pul pul olub tökülməsi.  

qabιq  < qapι: örtən. qapayan (qapamaq. yapmaq). bükəbə. 

mükəkbə.  

qac  <> ac. - qısqac: qasac. qıyqac. - sıxqac: sıxac.  

qac  kac. bax > qaç.  

qac  kacbürhan. 1. (ağac). çam, şam. şaşı. 1. < çək. arzu. əriz. 

əriş. istək. əsmə. əsi. - çəkiz nədir buyurun: istəyiz nədir 

deyin. 1. çaş. kəc < çəl. silli. tapanca. 1.kac (fars). kaç (fars) < 

çək. çəkə. silli.  

- kac xordən < qalamaq. qaçmaq. üz çevirmək. 1. < 

çəklənmək. sillilənmək.  

qaca quca  (1. < qacar: qaşar. uca. qaş + kovcar: quyu. çuxur. 1. < 

kavca: kuvca: < kav. kov). çala çuxur. atar tutar. yeniş 

yuxuş. - qacar qucar yollar.  

qaca  1. bax > qacax. 1. qap. qa qaca.  

qacac  qacıc. ( c < > q ) qaqac. qaqıc. kir. çirk. çik. bulaşıq. 

qatıq. arın, təmiz duru olmayan. - qacıc don: kifir paltar.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qacaq  - qabqacaq: qabqaşıq. çanaq çömlək.  

- qab qacaq: qazan ayaq.  

qacaq  qacax. qaca. qıça. qarcaq. qırcaq. kərçək. qırçaq. (1. < 

kərmək: kəsmək. 1. qırmaq: oğmaq. 1 < qazıq. 1 < qısıq. ). 

1. qırça. nərsənin qaçığı, qırığı, bölüyü, xırdası, kiçiyi, 

incəsi. - qaca ləpə: oğuq cəviz, gındıq içi. - bir qaca pul: bir 

qəpik. - qaca yollar: cığır. - pambıq qacası. 1. qaçav ( < 

qaçmaq). qarşı. qarşıt. ayqırı. tərs. yağı. düşman. 

uyuşmaz. evrik. çəlşik. çəliş. zidd. mə'kus. əks.  

 - qab qacaq: çeşitli qablar. 

qacal  qasal. şiş.  

qacal  qəcəl. (1 < qacar: qaşar. uca, dik, uzanan yer. 1 < kavcar: 

oyuq, kor yer). bir yerə görə qıraq, yan olan bölüm. 

özəlliklə meşədə, yaylaqda otlağ yer.  

qacalamaq  qabçaqlamaq. qablamaq. qaba qoymaq.  

qacalat  - qar qacalat: qar qatalat. qar qatalac. qat qatalac. qat 

qacalat. qıvırdım. qalın. cahaz. cehiz.  

qacaman  qarqonaq. ağıl. çevrə. çürə. qotan. kotan. tövlə.  

qacamar  qaycamar. qaşamar. qoçamar. qoçmar. dalışçı. 

qocamar. başarıqlı. çalışqan.  
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qacamər  (qaç < metatez > çaq). bacarıqlı. çalışqan. igid.  

qacar baş  < qacı baş. qaçar baş. sarsılmayan. gəvşəməyən. 

enmiyən.  

qacar  1. yırtıcı ət yiyən quş. 1. iran. - qacarlı: iranlı.  

qacar  qaçar. itin. çapar. - qacar qucur: qulaq dələn iti səs.  

qacar  qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. 1. aldavçı. hiləçi. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. savaşçıl. qavqaçı. 

qərəçi. qaraçı.1. çingənə. qərəçi. qaraçı. 

qacara  (qac < metatez > çaq. çığ). çığır bağırçı. yayqaraçı. gurlayan.  

qacartatmaq  qacardatmaq.qulaq dələn, dıraqlayan iti səs çıxarmaq.  

qacartmaq  qaşartmaq. qındırmaq. qıncıtmaq. qıcırtmaq. 

özəndirmək. istəkləndirmək. təşviq edmək. təhrik edmək. 

qışqırtmaq.  

qacaşmaq  (qac < metatez > çaq). çaqaşmaq. çoğalmaq. yığılıb 

qaynaşmaq.  

qacatmaq  kavatmaq. kanatmaq. çırtmaq. - xaşxaş qozalağı, saqqız 

otu qanatmaq: bunları cızaraq şirəsinin axmasına yol açmaq. 

qacav  qaçav ( < qaçmaq). 1. qaçaq. qarşı. qarşıt. ayqırı. tərs. 

yağı. düşman. uyuşmaz. evrik. çəlşik. çəliş. zidd. mə'kus. 
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əks. muxalif. - qacav olmaq: qacavlanmaq. tərs durmaq. 1. 

muxalif. zidd. tərs.  

- qacav bolmaq: qarşı gəlmək. muxalif olmaq.  

qacavlanmaq  qaçavlanmaq. tərs durmaq. qarşamaq. qarşı gəlmək.  

qacay  qacı. 1. çapıq. qəhbə. qırıq. qıcıq. 1. dişi köpək. - 

qacaylıq: qacılıq: qəhbəlik. 1. dişi it. 1. əğik məşrəb qadın. 

fahişə. qəhbə. 

qacaylıq  fahişəlik. qəhbəlik.  

qacə  1. < çəkə. (< çəkmək: heyvanın cütləşməsi). dişi köpək. 1. 

xacə < qoca > xoca. ağa. 

qacı baş  qaçar baş. qaşar baş sarsılmayan. gəvşəməyən. enmiyən.  

qacı  qacay. {cıq. (qac < metatez > çaq: kəsik. qırıq. qısıq)}. 1. 

çağa. balaca. 1. ini. nini. balaca qardaş. 1. yaramaz. 

zayıf. qacırqa. 1. qaş. dağın dik yamacı. 1. dişi it. 1. 

qəhbə. 1. qonma. qoyma. yonma. məsnovi. sünni. 

yapay. məsnovi. - qaci dariy: suni ipək. 1. çapıq. qəhbə. 

qırıq. qıcıq. 1. dişi köpək. - qacılıq: qacaylıq: qəhbəlik.  

qacıc  qacac. ( c < > q ) qaqac. qaqıc. kir. qatıq. arın, təmiz duru 

olmayan.  

qacıq  bax > qaçıq. qayıq. əyri. qacar: onqurqanın alt sümüyü.  
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qacıq qacığ. ixtilaf. ziddiyət.  

qacıqmaq  1. bezmək. bıqmaq. bıqıb usanmaq. sıxılmaq. 

dayanmamaq. qanıqsamaq. usanmaq. usanc durmaq. 

yorulmaq. çəkinmək. qorxmaq. ödü qopmaq. pusmaq. 

sinmək (içəri girikmək). 1. tərsəməq. tərs durmaq. 

qarşamaq. çəlişmək.  

qacıqmaq qacığmaq. 1. bıqmaq. usanmaq. yılmaq. 1. ziddiləşmək. 

muxalif olmaq.  

- alar bir birinə qacığdılar: onlar birbirinə muxalifdrlər.  

qacıqmaqan  qaçıqmaqan. qaçmayan. dirəngən. dirəşgən. diləşən. 

diləşik. ( > təlaş (fars)). duraqlı. davamlı. dayaqlı. 

deşikməyən.  

qacıqmaqan qacığmaqan. qararlı. iradəli.  

qacıqöz  utanmaz. həyasız. arsız.  

qacıqöz qacıgöz. utanmaz. hayasız. arsız.  

qacılanmaq  qacılmaq. qırcanmaq. qəhbələnmək. qır vermək. özün 

əzdirib isətətmək istəmək.  

qacılmaq  ( < qayıq: gay. əğri). 1. qajılmaq. əğilmək. burulmaq. ( > 

kəc. kəj) (fars). 1. qacılanmaq. qırcanmaq. qəhbələnmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qır vermək. özün əzdirib isətətmək istəmək. 1. q1. q1. q1. 

q.  

qacımıq  - qacımıq tutmaq: gicimik tutmaq: sıxılıb çabalamaq. 

girsizinmək. səbirsizlənmək.  

qacıntırmaq qacındırmaq. qaşındırmaq. qıcıqlamaq. qıcqındırmaq. 

təhrik edmək.  

qacır qacır  ğacır ğacır. qıvırmaq. qaqırmaq: çarxın cığırtısı. 

cürültüsü. ipin dartılma səsi: ğacır ğacır qıvırmaq. 

qaqırmaq. gizli. gömgəlik. gölgəlik. göy yamac. günəş 

görən. ışıqsız yer. kararqulu. kuşəz. kuyaz. kuzluq. 

qaranququ. qızqaç. quru yer. quytu yer. yamaclar.yel 

tutmayan.  

qacır  cıq. qacar. qıcır. ( < metatez > çaq. çağ.). 1. arıq. qırıq. cılız. - 

qacır uşaq. 1. çığır. iti, incə, dəlici, tır tır, cır cır cingiltili, 

yırtıcı, cırıq, cırrıq səs. qulaq yırtan, tırmayan səs. qırç 

qurç. - qacır qucur: rahatsız edici səs. 1. oğulmuş, 

xırdalanmış nərsə. özəlliklə bir buğda bulqur buğda. 1. 

pətək. pərdi. kiriş. damda çatıda topraq altına döşənən 

kiçik taxdalar. 1. qısıq. sısqa. kiçik. güdə. külə. dilsiz. 
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zayıf. 1. qaçır. qaçırıcı. qorxutucu. ürkütücü. 1. yer. 

topraq.  

qacırqa  cıq. (qac < metatez > çaq: kəsik. qırıq. qısıq). işə yaramaz, 

cılız, zayıf olan (heyvan).  

qacqacı  tüküşüvçü. gürültücü.  

qaco  ( < qoş). qoşa. qoşulmuş, yoldaş. özəlliklə oynaş, sevgili, 

yar deməkdir.  

qacurcaq  qapurcaq. pülək. püləkçə. pülüs.  

qaç qaç  qoç qoç. üzərlik tütüsü verərək söylənən söz.  

qaç  kaç. 1. güz. sonyaz. 1. kaç. xatır. 1. nençə. nə qədər. 1. 

neçə. - kaç qata sordum. - kaç kərə: qaçur. qaçar. - kaç 

istədi, kaç aldım. 1. dəfə. yol. - bir kaç gəldim yoxuduz. - bir 

kaç utuzdun. - bir kaç utuzan bir kaçda qazanır. 

- qaçnı al ayı:əkim ayı.  

- qaçnı art ayı: qasım ayı.  

- qaçınlamaq. yadlamaq. xatırlamaq.  

- mənin qaçım üçün: mənim xatırım için.  

qaç  kaç. 1.kaça. say. saya. san. sana. 1.kiçik su yolu. kiçik 

arx. arxıc. arxac. 1. neçə. - kaçıncı: neçənci. - kaça gəlir: 

neçiyə gəlir. - kaça baxdı: neçiyə baxdı. - kaçına baxma, içinə 
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bax: sanına baxma, qanına bax. - kaç dedi, kaç eşitti: neçə 

kərə dedi, neçə kərə eşitti. - kaça kaç: neçə neçiyə. 1. neçə. 

birçox. 1. qaç < metatez > çağ. - çevirqaç. devirqaç. ( < 

devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. qiyamət. 

axirizzəman. 1. qaş. qaça. qırıc. şikaf. - qaç qaç: qətə 

qətə. qıta qıta. 1. qaş. qarç. qırıç (kereç (fars)) ( < kərmək: 

kərmək). dilim. qaş. 1.dilim. kəsək. bürhə. qətə. bölüm. - 

uzun bir sürə (zaman) dilimində. - bir çağ dilimi: bir zaman 

bölümü. 1.kaç (fars). kac (fars) < çək. çəkə. silli.  

- bir kaç: bir neçə. bir çox.  

- qaç!: qazla!: uç!: sürüş!. dəfol!. rəddol!. 

- qaç köç: naməhrəmnən qaçıb saxlanma, gizlənmə.  

- dilim dilim, qaç qaç edmək: dildirmək. yarmaq. biçdirmək.  

- kaç. neçə.  

- kaçıncı: neçənci.  

- kaça gəlir: neçiyə gəlir.  

- kaça baxdı: neçiyə baxdı.  

- kaçına baxma, içinə bax: sanına baxma, qanına bax.  

- kaç dedi, kaç eşitti: neçə kərə dedi, neçə kərə eşitti.  
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qaç  qaci. qıc. ( 1 < > çaq: çaqmaq. 1 < qaj. qaş. qac. qaz. kav. 

kağ.). 1. metatez < çəkmək. çək: sınır. ölçü). 1. çaxmaq daşı. 

çəlik parçası çalanda, od çıxaran (çağan), bərk daş. 1. 

topraqdan siyrilərək dışarı çıxan (baş qaldıran) şərit {( < 

sərik). dar, uzun, yassı, sərik, düz} biçimində uzanan daş 

parçaları. qaç qaç olan, diş diş olan yer, daşlıq yer. 1. 

qaçan. qoşan. 1. saç. qaçdı: saçdı. 1. qazıq, oyuq, 

kovuq, kor yer. 1. kiçik arx. - qajda adam boğulmaz. - iki 

qajın qoğşağı. 1. əkin, ağaşlıq arada boş, kor qalan yer. 1. 

ölçünü, sayı sorma imi. - neçə bir kaç: bir neçə. 1. haçox ( 

< kaçox). birçox. nəçox. neçə. - kaç işlər gördük, qadağlar 

savdıq.  

qaç  qaş. (aç. qaç: hər iki söz ayrıqı göstərir). 1. nərsənin açıq 

yeri. çataq. çatı. 1. yəhərin öndə arxada olan ayrıq, 

qalxıq yeri. 1. yırıq. yarıq. yırtıq. 1. budaq. dal. bölük. 

takım. qısım. şö'bə.  

qaça qaça  çapa yorta. qoşuşturaraq.  

qaça  ( < kav. kavça: oyuq). (qac < metatez > çaq). 1. qab. qutu. - 

tənikə qaça: tənikə qutu. 1. qavca. qavşal. qanqal. çəngəl. 

nərsə asmaq üçün duvara çalınan çivi, mıx. 1. qaçı. çəki. 
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pərhiz. 1. qaza. iti. hızlı. yeyin. 1. tapqur. tabqur. dabqur. 

kərə. mərtə. bölük. dəsdə.  

qaça  1.kaça < çanağ. çənə. 1. göz mıncığı. göz dəğməsin diyə 

heyvanların alnına, uşaqların qollunu bağlanan mıncıq, 

dua. 1. kərtik. çuxur. qaç. şikaf. 1.> faça. aça. haça. 

açığlıq. gədik. 1. kaça. kaç. say. saya. san. sana. 1. 

yazıq. kötük. qusur.günah. - örtük qaçdı, qaça çıxdı: taxqa 

düşdü, kəl göründü: qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, 

yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxdı.1. qanat. quyruq.  

- qaça durma: dış durma. çəkə durma. qıraq durma. ıraq 

durma. qayra durma. uzaq durma. üz çevirmə. üz döndərmə. 

e'raz.  

qaçaç  ipəkli çin qumaşı.  

qaçağburuq qaçağburuq. qaşaburuq. qaşağburuq. burqu. biz. deşən. 

mıxı bir yerdə yerləşdirmək üçün dəlik açan araç.  

qaçaq  1. gizli olan hər nə. - gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq: 

qovalamaq. qoğalamaq. arxasına düşüb tutmağa çabalamaq. 

bəkləmək. gözləmək. tə'qib edmək. - ovu nininə dək qoğaladı.- 

oğruları sınıa dək qoğaladı. - işsiz qalıb bir iş qoğalır. - fürsət 

qovalamaq. - kəndi mənim yoxluğumu qovalır. 1. qaçamaq. 
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ağımçı. tutumsuz. davamsız. qararsız. kaypaq. kəsinsiz. 

astırtın. gizli. qaçaq iş görmək. yaşırın. oğrın. qanuna 

zidd. deşik. sızma (su borusunun qaçaqları). 1. görünən 

ölçüdən başqa, gizli çəki daşıyan nəsnə. inanmağına, 

bayağı, əldəki ölçülərdən artıq ölçək gəryi. axdarılıb, 

tapılan nədən. yol. vəsilə. qulp. hikmət. 1. bahana. 

qaçamaq. üzür. 1. gizli. kiçik barınağ, ağıl. 1. sığınaq. 

qaçacaq. 1. qaçar. qaçan. qaçqın. qaçqaq. qaçquyçi. 

qaçtaq. qaçıcı. fərari. 1. qaçqın. yazıq. azıq. 1. qaçqınçı. 

fərari.  

qaçaq  1. qaçırılmışlıq. qaçırılmış olan. - qaçaq mal. 1. qaçqın. 

fərari. 1. çapağı. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş. atın, 

nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti. - bu heyvanın 

qaçağı daha iyidir. 1. hər nəyin qaçmasından, geridə 

bıraxdığı, qalan iz. - oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü 

qaçaqla doluydu, bəlli bir izi seçə bilmədik. 1. sürgün. cücəri. 

diliz. dalız. filiz. cəvanə. 1. mal qaranın budü, qarınla diz 

(dizlə qasıq) araşındaki bölüm. - qaçqlı biri: budları ətli 

olan.1. - qaçaq yol: ana yoldan ayrılıb, kəsitmədən gedən yol. 

1. qaçqın. qaçmış. 1. qayib. 1. damqasız. - qaçax mal: 
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çapanaq. 1.qaçası. 1. qaşaq. saçaq. əriştə. riştə. 1. qaşaq. 

qaptaq. kök. ilişə. rişə. 1. qaşaq. qaçaş. qaçaqlıq. sızma. 

süzmə. süzüş. - boruda qaçaq (qaçaqlıq) var. 1. qadaq. iz. 

yara izi.  

- yasal olmayıb, qaçaq yollardan qazanc sağlamaq: yolunu 

bulmaq.  

- qaçaq xanlığı: qaçaq şahlığı: hər nəyi üstələyən qaçaqçılıq 

yasası, qanunu.  

- gizli, qaçaq bazar: qara bazar. qarabursa. - qara bazara 

düşmək: qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, 

bulunmaq.  

- qaçaq qaçaq: qaç qaç. qaş qaş. qaşaq qaşaq. sıra sıra. 

dizi dizi. düzü düzü. - qaç qaç, qaş qaş olmaq: dizilmək. 

düzülmək. yığınmaq.  

qaçaqan  qaçağan. 1. qaçıcı. çəkinən. çəkingən. saxlanan. 

saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. üşünən. 

üşüngən. 1. ürkürük. bezgən. qınığçin. kəndinə qapanan. 

qapanıq. 1. yiyəsindən qaçan. çapıq. 1. çapağan. gözəl 

yerişli, çapışlı at. 1. ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca. 1. 

dovşan. tavşan. 1. tutuqsuz. qapışsız. tutuq verməyən. 
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ələ gəlmiyən, keçmiyən. - qaçağan qaçaqçı.1. qaçavan. 

uçurum. - uçurumdan düşüb param parça oldu.  

qaçaqan qaçağan. qaçıqay. çəkingən. təzki. tazıq. - qaçağan adam: 

qaçıqay ər.  

qaçaqaş  1. qaşqaş. qaçqaç. köç. (hicrət). - anası onu qaçqaşda 

doğmuş. 1. yasa dışı bir yerə mal soxub, çıxaran. yerdən 

yerə mal qaçırıb, satan.  

- qaçağan qaçaqçı: tutuqsuz, qapışsız, ələ gəlmiyən 

keçmiyən.  

qaçaqay qaçağay. 1. adqar. başı yüksək tutan. 1. başını yüksək 

tutan. inadkar.  

qaçaqçılıq  - hər nəyi üstələyən qaçaqçılıq yasası, qanunu: qaçaq 

xanlığı. qaçaq şahlığı. 

qaçaqlamaq  qataqlamaq. qatarlamaq. qatalamaq. qatırlamaq. 

qaçırlamaq. qotaslamaq. boşqalamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

qaçaqlı  qaçıcı. qoşucu.  

qaçaqlıq  1. (# qoçaqlıq). götü boşluq. ürküş. ürküşlük. ürküt. 

ürkütlük. qorxaqlıq. - düşman qarşında qaçaqlığa yol 

verməyin. 1. gəvşəklik. susluq. qapıqlıq. qaranqaşlıq. 
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təmbəllik. 1. qaçaq. qaşaq. qaçaş. sızma. süzmə. süzüş. 

- boruda qaçaq (qaçaqlıq) var.  

qaçaqoça  - qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan: sənli mənli. başbaşa, 

qaşqaşa. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. 

taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün. 

qaçaqoyub  nə olursa olsun. hər nə olur olsun. hər olasılığa qarşı.  

qaçal  kaçal. qarçal. (neçə ürün qarışdırılıb, pişirilən bayağı yemək) 

1.bulama. 1. doymac. döyməc. döyməş. döğməc. 

döğməş. 1. kaçar (fars). < qabqaçar. qabqaşıq. ev qoş.  

qaçalaq  qaşalaq. çağalaq. gənc qızın elçi qabağına çıxarkən 

geydiyi süslü bəzəkli geysi, paltar.  

qaçalan  kəsgin. hizli. qudurqan. iti. pek. bərk. sərt. çətin. quru. 

çarpıcı. etgili. güclü. zağlı. qadir. gür. bökə. - qaçalan yel. 

- qaçalan kişi. - qaçalan iş. - qaçalan durum.  

qaçalmıq  qaşalmıq. kavqamıq. qalğamıq. qalğamıq. sulu nərsənin 

quruduğunda çatlamış durumu. - kavqamıq topraq.  

qaçam  - bir qaçam: bir tutam. bir ovuc. bir avuc.  

qaçamaq  1. ağıl. barıcaq. mərcə'. 1. bölmək.  

qaçamaq  1.qaçma. qaçınmaq. üstünə almamaq. 1.tə'vil.  
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qaçamaqçı  ağıllı. hikmətlə iş görən. işin nədənin bilən. 1. gizli, 

qapalı yapalı, qurumlu iş görən.  

qaçamaqlı  iki üzlü iş, söz. 1. iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, davranış. 

altından qaçıla bilən yol. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik 

daşımayan. qaypaq. qərarsız.  

qaçan  kaçan. 1. çağan. çapğır. yüvrük. ılğayan. qoşan. çaptı. 

səğirtən. 1. metatez > çağan. kaşan. haçan. vaxt. saat. 1. nə 

vaxt. nə zaman. - kaçan gedirsən. 1. zaman. vaxd. çağ. - 

bir qaçan: bir çağ. 1. əgər. isə. - qaçan barsan: əgər gedsən. 

gedərisən. 1. haçan. keçmiş. əsgi. nə zaman. çoxdan. - 

haçandan bəri: əsgidən bəri. 1. qaçaq. qaçar. qaçqın.  

 - qulağa qaçan: qulağa girən. çabıq yerir, quyruğu çatal bir 

kiçik böcək. 

qaçan  kaçan. qayçan. 1. kayçağ. o çağ. o zaman. o vax. 1. 

qaysan. nasıl. nəsan. nəcür. nə üzdə. nə surətdə. 1. 

haçan. kaçda. neçədə. - kaçda yatısın. 1.haçan. haçağ. 

haçanğ. (< çağ < çanğ). havax. nə zaman. 1.hərhanki. 

hərhançı. - qaçansa gələcəyəm. - bunların ikisidə birdir, 

qaçanı olur olun. 1. girən. - qulağa qaçan girən qulağa. 

- gəlməmişin dadı yox, köçənlərin yadı yox, qaçanları tut 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

saxla.  

- yağışdan qaçan yerin itirər, yersiz hürən, çətin gətirər. 

(çətin: çətinlik. koraz. güclük.).  

- qaçan qaçana: arxa arxasından qaçma. 

qaçan  qaçqın. 1.kürzən. kürüzən. ürkün. 1.qoğquzan. 

qoğquzan. fərari. - yiyəsindən qaçan: çapıq. qaçağan. 

- işdən qaçan: işqaçqını. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

- qaraqaçan: (qara: yer. ). 1. (alay yollu). qaratəpən. eşşək. 

- qaraqaçan sürüsü. 1. supa. sıpa. qodux. eşşək balası. - 

qaraqaçan köpəyi: qaraqaçan iti: çoban iti çeşiti. 1. sürəkli 

köçən, yer dəğişən.  

- qaçan qaçana: arxa arxasından qaçma.  

qaçan  qoşan. ivici. ivəci. ivci. tələsən.  

qaçanaq  gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. arxaçıq. qorçaq. 

qorça. sığınca. sığıncaq. pənəkə. pənahqah.  

qaçansa  haçansa. kimi çağ. kimi vaxt. gah. gahdan. bə'zən.  
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qaçar  1. kaçal (fars). < qabqaçar. qabqaşıq. ev qoş. 1. qabcar < 

qabqacaq. 1. < qabqacaq. yaşama gərəkli nərsələr. 1. 

yelə. yələ. 1. qab qacaq. 1. qacar. itin. çapar. 

qaçar  kaç kərə. qaçur.  

qaçar  qaçara. qacar. qərəçi. qaraçı. 1. aldavçı. hiləçi. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. savaşçıl. qavqaçı. 

qərəçi. qaraçı.1. çingənə. qərəçi. qaraçı.  

- həm qaçar, həmdə təbilin çalar: bir qaçar, birdə təbilin 

çalar: çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək. 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

- günəş açar, qaranlıq qaçar: dan atınca, könül sökülər. ışıq 

saçar, sözü açar.  

oğru deməz gecədi, toyuqdusa cücədi, alar çapar, vurub 

qaçar.  

qaçar  qaçır. 1. çapar. iti. səriüseyr. 1. qaçaq. qaçan. qaçqın. 1. 

qatır.  

qaçara  qaçar. qacar. qərəçi. qaraçı. 1. aldavçı. hiləçi. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. savaşçıl. qavqaçı. 1. 

çingənə.  
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qaçaraq  qaçınaraq. 1.gizirərək. çəkinərək. çəknərək. ehtiraz 

edərək. 1.qaçaqaça. çala daban.  

qaçarbaş  qacı baş. qacar baş. sarsılmayan. gəvşəməyən. enmiyən.  

qaçarçı  qaçırçı. qatırçı.  

qaçarqa  qaçqın. qaçmağa yüklənmiş, üstələnmiş, zorlanmış, 

basılmış, itələnmiş, itilmiş, sıxılmış,. - doğma yurddan 

qaçarqa düşən canım.  

qaçarlanmaq  qaçan kimi davranmaq.  

qaçarula  saplı qazan.  

qaçası  qaçaq.  

qaçaş  qaçaq. qaşaq. qaçaqlıq. sızma. süzmə. süzüş. - boruda 

qaçaq (qaçaqlıq) var.  

qaçaşlıq  qaçaqlıq. fərar. həzimət. qoriz.  

qaçat  qaşat. alın. aln.  

qaçatı  yazıq. kötük. qusur. günah. - örtük qaçdı, qaça çıxdı: 

taxqa düşdü, kəl göründü: qaçıları, qusurları örtən örtük 

qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxdı.  

qaçattamaq qaçatdamaq. pomplamaq. nasoslamaq.  

qaçav  bax > qacav. tərs. yağı.  

qaçavan  qaçağan. uçurum. - uçurumdan düşüb param parça oldu. 
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qaçavlanmaq  qacavlanmaq tərs durmaq. qarşamaq.  

qaçaz  çapaz. dələdüz < daladüz. ( dala: əğri. kələk + düz). iki 

ağızlı balta. dalqabaq balta. iki üzlü. söz daşıyan. 

arapozan. arapozac. arapozucu. münafiq. 

qaçbaq  qaçbağ. qaşbağ. qaşmaq. bağqaş. bağqaç. dərənin iki 

yanın qapsayan yamac.  

qaçə  kaçə (fars) < çənə.  

qaçğar  qaçğar.kaşğar.  

qaçi  kaçi. bulamac.  

qaçı  qaça. çəki. pərhiz.  

qaçıcı  1. qoşucu. ilçi. elçi. istəkli. diləkli. arzılı. dovtələb. - bu 

qızın iki qaçıcısı var. 1. qaçağan. çəkinən. çəkingən. 

saxlanan. saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. 

üşünən. üşüngən. 1. üzünçü. üznükçü. olduğu, 

bulunduğu durumdan, yerdən ayrılmaq üzrə olan, 

ayrılmaq istəyən.  

qaçıcı  qaçqaq. qaçtaq. qaçquyçi. qaçqın. qaçaq. fərari.  

qaçığlıq  - açığlıq, qaçığlıq, qaçığlıq, saçığlıq gətirər.  

qaçıq  1. ilməyin qaçması. - toxumanın qaçığın tutmasan, hər yanı 

söküləcək. dəli. çaş. qaçqın. 1. yapışdırlmamış. atlama. 1. 
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qaçıq. sapıq. anormal. münhərif. 1. kaçıq. neçək. kəmmi. 

(# necək: nəcük. nətük. keyfi. ).  

qaçıq  anqav. dəli. əğik. qısqaqıl. dəli. üşütüq. şaşqan. ağlını 

oynatmış. dəli. qontabaş. qonta. budala. dəli. axmaq. - 

ağlı qaçıq: cartı. yartı. sapaq. səfeh. dəli.  

qaçıq  qacıq. qıcıq. (qac < metatez > çaq). 1. qayşaq. qısıq. kəsik. 

əyri. çarpıq. sökük. hörgüsü çözülmüş. 1. oynaq olub, 

dəprəşnə nərsə. aşıq. topuq gəmiyi. 1. dəli. hisli. ağlın 

itirmiş.  

qaçıq  qaçuq. sapıq. cavıq. yavıq. savıq. yağıq. yağı. ağıq. çapıq. 

azıq. 1. kümsük. gümsük. yolsuz. yodasız. azqın. qaçıq. 

sapıq. pozuq. çaşıq. ğeyri məşru'. münhərif. inhiraflı. 1. 

öcək. öcman. düşman. 1. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. 

yapıt. yapı.yəltə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. heykəl. 

köpdə. köprə. kütdə. boyqat. boy. qaraltı. qaldırım. 

qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. 

qalıb. qılıp. qaplıq.qabat. gavat. kovsa. gövdə. gövrə. 

gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. 

çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 
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qaçıqay  qarçığay. 1. doğan. 1. qaçıqan - qaçıqay ər: qaçıqan 

adam. 

qaçıqmaq  üz çevirmək. qaçub savuşmaq. dağılmaq. bir yana 

çarpılmaq.  

qaçıqmaqan  qacıqmaqan. qaçmayan. dirəngən. dirəşgən.  

qaçılar  yazıqlar. günahlar. kötüklər. - qaçıları, qusurları örtən 

örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxar: 

örtük qaçdı, qaça çıxdı. taxqa düşdü, kəl göründü. 

qaçılıq  qaçlıq. qaşköş. naməhrəm. məhrəm olmayan. (# yaxılıq: 

yaxlıq: məhrəm). - qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - 

qaşköş kimsə yoxdu, dinc olun. 

qaçılmaq  çəkilmək. qaçımaq.  

qaçılmaq  çəkilmək. savulmaq. savılmaq. qıraq durmaq. - qaçılın, 

quduz it gəlir.  

qaçılmaz  qaçınılmaz. yarqısız. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. 

qurtuluşsuz.  

- birinə sır açılmaz, açılsada qaçılmaz.  

- (xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, 

öldürücü, vəxim olmayan: kötüçül, pisçil olmayan. iyicil: iyiçil. 

eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.  

qaçımaq  qaçmaq. qaçılmaq.  
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qaçımlıq  qaçmalıq. tezəlmə. təlsinmə. tələsinmə. ivəlinmə. 

evlinmə. gərəkinmə.  

qaçımsama  nədənlər, mahanalar gətirmə, yaratma. nəm nüm edmə.  

qaçımsamaq  mahana aramaq, gətirmək. saxlansımaq. bir nərsəni 

yapmamaq üçün, nərsədə olmamaq üçün nədənlər, 

mahanalar gətirmək, qondarmaq, yaratmaq. nəm nüm 

edmək.təəllül edmək.  

qaçımsamışıq  qaçımsar. qaçmağa sapan, meyilli, mayil. qaçmaq yolu 

arayan.  

qaçımsamışmaq  qaçımsarmaq. qaçmağa sapınmaq, yol 

aramaq, əğimsərmək, yaxınsırmaq, meyillənmək.  

qaçımsar  qaçımsamışıq. qaçmağa sapan, meyilli, mayil. qaçmaq 

yolu arayan.  

qaçımsarmaq  qaçımsamışmaq. qaçmağa sapınmaq, yol aramaq, 

əğimsərmək, yaxınsırmaq, meyillənmək.  

qaçın  1. sağlaş. gizlən. 1. sızın. sızıq. qaçmaq, süzmək 

eyləmi.  

qaçın  möhtat. həzər edən.  

qaçına  1.qaçınıq. barınaq. barnaq. qaraltı. kölgəlik. tənəkə. qar, 

yağış, gündən qorunma üçün quytu yer. pənahqah. 
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1.qaçna. qaçnaq. uzun sırıq, sopa. üvəndirə. üvəndirik. 

(özəlliklə malqaranı sürməkdə işlənir).  

- qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək.  

qaçınan  çəkingən. çəkinən. qaçınqan.  

- almadan qaçınan, çəkinən: gizirən > girizən. almazlanan. 

almaq istəməyən. rədd edən.  

qaçınaraq  qaçaraq. gizirərək. çəkinərək. çəknərək. ehtiraz edərək.  

qaçıncı  kaçıncı. neçənci. 1. hançı. haysı. qaysı. - kaçıncı sırada 

olur. 1. kərələrin, kəzlərin, çağın çağların aşırı uzanmasın 

vurqulayan söz. - bu kaçıncı yaz gəldi, sən gəlməz oldun. - 

sizə kaçıncı kərə gəldiyimi bilməm.  

qaçıncı  nençançı. neçənci.  

qaçınıq  1. çəkinik. sakınıq. saknısıq. üşənik. usanıq. utanıq. 

qısanıq. gerçinik. gizirik. almazıq. iğrənc. məkruh. 1. 

qaçına. barınaq. barnaq. qaraltı. kölgəlik. tənəkə. qar, 

yağış, gündən qorunma üçün quytu yer. pənahqah. 1. 

qaçınqan. çəkingən. çəkinik. girişməyən. qırasınğan. 

qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra duran. 

qaçınılmaq  çəkinilmək. pərhiz olunmaq.  
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qaçınılmaz  badarsız. çarəsiz. ümitsiz. vacib.  

qaçınılmaz  qaçılmaz. 1.yarqısız. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. 

qurtuluşsuz. 1.çəkinilməz. gərəkli. ictinab napəzir. 1. 

qaçnılmaz. gərəkən. girgin. girəgin. cəbri. (# iradi. 

ixtiyari). 

qaçınış  qaçınma. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. 

çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. 

saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. 

ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. 

ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. 

almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. 

gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. 

gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. 

ehtiraz.  

qaçınqan  qaçınıq. qaçınan. çəkinən. çəkingən. çəkinik. 

girişməyən. qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. 

qaçınlamaq  aşağılamaq. xorlamaq. korlamaq. xor görmək.  

qaçınma  1.ictinab. pərhiz. həzər. ehtiraz. 1.qırsınma. giriz. gizir. 

çəkinmə. 1.qorxma. sakınma. təqva. 1. qaçınma. qaçınış. 

qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. 
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çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. 

saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. 

ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. 

ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. 

almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > 

girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. 

gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

- qaçınmalar, çəkinmələr, bezdirsin yaşam səni.  

- qadınların ərkəkdən qaçınmaları: qaçköç.  

- çalışmaq yetməz, savuruş, israfdan qaçınmaq gərək: 

işdən artmaz, dişdən artar.  

qaçınma  sılcırav. qaçma. süzülmə.  

qaçınmaq  1. çəkinmək. uyalmaq. utanmaq. sıxılmaq. 1. qatınmaq. 

çönmək. dönmək. vaz geçmək. 1. çəkinmək. çətnəmək. 

saxlanmaq. quşqulanmaq. tizinmək. tezinmək. tısınmaq. 

tikinmək. tuqunmaq. qayıtmaq. geri çəkilmək. 1. 

çəkinmək. tıqılmaq: tıqınmaq. ürkmək. ürkünmək. 

tizmək. tezinmək. tezgərmək. tizgirmək. yığılmaq. 

toplanmaq. büksəmək. bükmək. irgənmək. qaytarmaq. 

burcutmaq. 1. iqrənilmək. iqrənmək. disginmək. 
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çəkinmək. nifrət edmək. qoşılmaq. ivilmək. tələsmək. 

tizik yerinmək. çaqqanmaq. çaqlanmaq. ürkənmək. 

çəkinmək. ictinab edmək. yələmək. yeləmək. 

talaşlanmaq. tələsinmək. atlanmaq. - qaçan qaçana: 

atlana atlana: atlanan atlanana. 1. qaçmaq. albuqartmaq. 

büqqanmaq. dalıvermək. sılcıramaq. sıyılcıramaq. 

sıyrılmaq. süzülmək. qaymaq. 1. qoşunmaq.yürqüşmək. 

yürgüşmək. yügrüşmək. qızşınmaq.  

- uydurucu nərsələrdən ürküməli. 

- böylə qoşılmaz. - qoşılmağında çəki, həddi var. 

qaçınmaq  1.geriginmək. geri durmaq. kürənmək. imtina' edmək. 

1.çəkinmək. quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. üşünmək. qansıtmaq. qançıtmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 1.təkşinmək. 

təkşirmək. ürkərmək. ürkənmək. ürkmək. ürkümək. 

ürükmək. örkümək. örükmək. 1. boyun qaçırmaq. 1. 

qaçma. qaçama. üstünə almamaq. 1. buruq, dönük 

vermək. burcanmaq. dolandırmaq. 1. geri durmaq. 

çəkinmək. sakınmaq. yanaşmamaq. 1. üzərinə almamaq. 
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savmaq. başdan atmaq. 1. çəkinmək. çəkilmək. 

uzaqlaşmaq. ıraqlaşmaq. ırılmaq. pərhiz edmək. - duzdan 

çəkilin. 1. əldən çıxmaq. itinmək. 1. ərinmək. 

üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. 

üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, dönük vermək. 

burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək. 1.çəkinmək. göt atmaq. 

imtina edmək. 1.qaçmaq. ürkünmək. ürküb qaçmaq. 

kürzəmək. kürüzmək. kürzənmək. 1. çəkinmək. 

saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək. qafası 

bulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək. 

- almadan qaçınmaq, çəkinmək: almazlanmaq. gizirmək > 

girizmək. almaq istəməmək. rədd eləmək.  

- gərəkli nərsəni yapmaqdan qaçınmaq: çamıra yatmaq.  

- bir işdən qaçınmaq istəmək: ayaq sürümək. sürünmək.  

- keçərsiz nədənlər önə sürüb, istənilən işdən qaçınmaq. 

ipə un sərmək. savsaqlamaq.  
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- dincliyin pozan olub bitənə aldırmamaq, olardan 

qaçınmaq: özünə baxmaq.  

qaçınmamaq  sakınmamaq. gərmək - göğüs gərmək.  

qaçınmaz  gərəkli. vazkeçinməz. lazim.  

qaçınmazıq  gərəklik. vazkeçinməzik. zəruri.  

qaçınsamaq  pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq. boyun tovlamaq. 

boyun burmaq. mahana, bahana gətirmək. üzr istəmək. 

e'tizar. 

qaçınsayış  qaçınma. qaçınış. qaçıntı. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. 

çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. 

saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. 

ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. 

ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. 

almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. 

gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. 

gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. 

ehtiraz.  

qaçıntı  1. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. 

çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. 

sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. 
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saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. 

ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. 

imtina'. ehtiraz. 1. düşük. çağından öncə doğulmuş, 

doğan.  

qaçır  - aşır qaçır: aşır qaşır: tutar tutmaz. nə yapacağını 

bilməmək.  

- ya qaçır, ya bağırsağı dolaşır.  

qaçır  1. qaçıran. qaçırtıcı.1. qaçır !: gizlət !. qasır !. buka !. 

bekit !. yaşır !. 1. mərkəb.  

qaçır  qaçar. 1. qatır. 1. kərkəs. qaraquş.  

qaçıra  ( < qaçmaq). 1. qaçıran. ürkütən. 1. çalışqan. əktif.  

qaçıran  1. qaçurqan. ətacı. bədəxlaq. 1. qaçurqan. ətacı. kəkirə. 

ısız. kötü. bədəxlaq. - kəkrə kolu: acı ətacı kişi.  

qaçırçı  qaçarçı. qatırçı.  

qaçırıb  - yerdən yerə mal qaçırıb, satan: qaçaqçı. 

qaçırılmaq  1. gizli keçirilmək. 1. qoğulmaq. oğurlanmaq.  

qaçırılmaq  süyrəlmək. sürüklənmək.  
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qaçırılmış  - qaçırılmış olan: qaçaq. qaçırılmışlıq. - qaçaq mal.  

qaçırılmışlıq  qaçaq. qaçırılmış olan. - qaçaq mal.  

qaçırqa  qaşırqa. aşırqa. işə yaramaz köhnə nərsə, yaşlı heyvan.  

qaçırlamaq  qatırlamaq. qatarlamaq. qatalamaq. qotaslamaq. 

boşqalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

qaçırma  əldən qoyma, bıraxma. itirmə. - ağızdan qaçırma: dil 

sürcməsi. dil yanlışlığı.  

- anılar sürüklərkən məni, ağızdan qaçırmışım dəni.  

qaçırma  qoğma. sürgün.  

qaçırmaq  1. gəmürmək. kəmürmək. gizlətmək. 1. içqınmaq. 

tanqamaq. şaşmaq. açıla qalmaq. 1. çıqındırmaq. 

sərbəst bıraqmaq. 1. qarturmaq. neçə nəyi birbirinə 

qarışdırmaq, daldırmaq, tıxdırmaq, basmaq, batırmaq, 

sıçratmaq. - suyu boğazıma qaçı:tdı: qarturdı. - onu suya 

qaçır: qartur: batır.  

 - əlindən qaçırmaq: yibərmək. 

qaçırmaq  1. qaçıtmaq. qoğlamaq. qaçıtmaq. 1. dəlirtmək. dəli 

edmək. 1. süzmək. 1. atlamaq. 1. əldən vermək. itirmək. 

1.geçirmək. bulaşdırmaq. yoluxdurmaq. köçürmək. - 
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xəstəliyi hamıya geçirdi.  

- əldən qaçırmaq: qapdırmaq. fovtə vermək.  

- bu açanı qapdırmayın: bu fürsəti itirməyin.  

- əldən qaçırmaq: ucuz vermək.  

- qantarın topunu qaçırmaq: ölçüyü qaçırmaq, itirmək.  

- ölçüyü qaçırmaq, itirmək: qantarın topunu qaçırmaq. 

- gözlərini qaçırmaq: göz gözə gəlməməyə, ilişməməyə 

çalışmaq.  

- altına edmək, yapmaq, qaçırmaq, işəmək: özün batırmaq. 

çox ürküb, qorxmaq.  

- su qaçıran yer: suyu özünə çəkən yer.  

- boyun qaçırmaq: buruq, dönük vermək. ərinmək. arınmaq. 

qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. 

üşənmək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək. - dildən qaçırmaq: çaşmaq. dil 

qaymaq. - ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, 

işgilləşdirmək, pıtlaşdırmaq: işi böyütmək. dallandırmaq. - 

əldən qaçırmaq: əldən çıxarmaq.  

- altına qaçırmaq: tumana basmaq. islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq.  
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- geçiləri qaçırmaq: başını, ağlını oynatmaq. çıldırmaq.  

- ipin ucun qaçırmaq: ölçüyü, düzüyü itirmək.  

qaçırtmaq  1. əldən çıxartmaq. uçurtmaq. - ürküdüb, qorxudub 

qaçırtmaq: qışqırtmaq.- qarqaları tarladan qışqırtmalıyıq. 1. 

qaçıtmaq. sıçratmaq. ötqgərmək. ütgərmək. ürkütmək. 

qəbətmək. öldürmək. yox edmək. qavşatmaq: 

gəvşətmək. kovşatmaq. boşaltmaq. ayırmaq. açmaq.  

qaçırtmaq  qoğquzutmaq. qaçırmaq. dəlirtmək. dəli edmək.  

- işə qaçırtmaq: işə qoşmaq. işə qoşurtmaq. birinə iş 

yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə qoşurdu. 

qaçış  1.iləriş. keçiş. basış. sibqət. 1. çevrəsindən uzaqlaşma. 

özünə bürünmə.  

qaçış 1. qoşu. qaçu. qoşış. ivmə. hərvələ. yüryüş. tələsik. 

qoğala qaç. 1. uyuşmazlıq. döğüş. - qaçış bolsa, qıya 

görməz: el ara çalış, çözüş, ixtilaf düşsə, el birbirinə yanda 

baxmaz belə.  

qaçışma  1. qaçıb dağılma. - uşaqlar birdən, çil yavrusu kimi 

qaçışmaya düşdülər. 1. uzaqlaşma. uzaq durma. ehtiraz. - 

nədən bu qaçışma.  
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qaçışmaq  qoşuşmaq. (> kuşeş edmək (fars)). uğraşmaq. çalışmaq. 

sə'y, himmət edmək.  

qaçışmaq 1. çapışmaq. çabamaq. qaçışmaq: cütləşmək. çatışmaq. 

1. qoşışmaq. səqirdişmək. birlikdə qaçmaq. 1. 

tazışməaq.  

qaçıt  - köçüt qaçıt: tükət biçət. səp süpürt. kəsər tökər. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc.  

- köçüt qaçıt: tükət biçət. səp süpürt. kəsər tökər. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc.  

qaçıt  qismət. kəsət > kəsmət > qısmat.  

qaçıtmaq  1. qaldırmaq. ( q < > y ) qoğutmaq. qoxutmaq. quyutmaq. 

qızdırmaq. ürkütmək. quşqutmaq. tazıtmaq. tezitmək. 

tazıqdırmaq. ürkütütmək. sıçratmaq. qəbətmək. 

öldürmək. yox edmək. qavşatmaq: gəvşətmək. 

qovşatmaq: boşaltmaq. ayırmaq. açmaq. 1. səkrətmək. 

atlamaq. salmaq. düşürmək. - on sözdən birin səkrətdi. - 

pitiyi oxuda, ama hər iki xətdən birin səkrətdi. 1. çaptırmaq. 

çapıtmaq. qovalamaq. yorutmək. yeldirmək. ivdirmək. 1. 

dağıtmaq.  
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qaçıtmaq  1. qasıtmaq. (söylənən, görülən nərsəni). aldıracmamaq. 

aldıramamaq. aldırışamamaq. anlayamamaq. 

öğrənəməmək. yadqaramamaq. 1. qızdırtmaq. qazıtmaq. 

qoğmaq. qovmaq. ivdirmək. çapqıtmaq. çalıtmaq. 

çalqıtmaq. təlsətmək. tələsdirtmək. tezitmək.yeydirtmək. 

yeynitmək. yeyindirtmək. ititmək.  

qaçıv  kasıv. saqlamaq. gizləmək. bukmaq. buqurmək. bükpələk. 

bükmələk. daşırıv.  

qaçıvermək  birdənbirə qaçmaq. - ağızdan çıxmaq, qaçıvermək: dildən 

sıçramaq.  

qaçıvıq  ürkək. qaçmaya meyilli.  

qaçıya çaluv  sırma şərit.  

qaçıya  sırma. qaçıya çaluv: sırma şərit.  

qaçqa  qaşqa. 1. qoçqa. qoşqa. iki təkərli daşmaq. 1. beşik.  

qaçqaç  1. qaç qaç. qaş qaş. qaçaq qaçaq. qaşaq qaşaq. sıra sıra. 

dizi dizi. düzü düzü. - qaç qaç, qaş qaş olmaq: dizilmək. 

düzülmək. yığınmaq. 1. sincab. səncab. 1. qaşqaş. 

qaçaqaş. köç. (hicrət). - anası onu qaçqaşda doğmuş.  

qaçqaç  xaşxaş.  

qaçqaq  qaçıcı. qaçtaq. qaçqın. qaçaq. fərari.  
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qaçqaqan qaçqağan. yeyin. yelkən. yelkin. iti olan nə. - yelkin at.  

qaçqal  qaşqal. geçqal. keşqal. bir hektardan artıq topraq.  

qaçqan top  cocuqların top oyunu.  

qaçqan  qaçıqay. qaçqın. tizgək. tizək. tezgək. tələsik. tezək. 

ürkək.  

qaçqar  qaşqar. yüksək, uca, sarp, qaylıq yer.  

qaçqar  qoçqar. qaşqar. qoç kimi. qoç yiğit.  

qaçqıç  ürkünc. ürküntü. talqaş. dalquş. qalğal.  

qaçqılamaq  qaçaılamaq. oyan buyana qaçmaq, qovmaq.  

qaçqın  - ip qaçqını: asılacaqsı kişi.  

qaçqın  1. bax > qaçarqa. 1. qaçaq. qaçar. qaçan. qaçqaq. 

qaçquyçi. qaçtaq. qaçıcı. fərari. 1. qaçan. qaçaq. yazıq. 

azıq. ürkək. tərsin. tərsən. 1. qorixtə (fars). gərixtə. gerixtə. 

qırmış. qoğqun. qaçmış.  

qaçqın  qaçan. 1.itmiş, yiyəsiz heyvan. 1.qaçaq. fərari. 1. kürzən. 

kürüzən. ürkün. 1.qaçıq. qaçaq. qaçmış. ürkək. fərari.  

- qaplıca qaçqını: qormıq qaçqını: hamam qaçqını: çıplaq. - 

türmə qaçqını: toxulu, zərərli qorxunuctlu, təhlükəli. qorxunc 

kimsə.  

- işqaçqını: işdən qaçan. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. 
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gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.  

qaçqınçı  1. firari. qaçaq. 1. göçmən. 1. mültəci.  

qaçqınmaq  uçqunmaq. uçunmaq. ürkmək.  

qaçqır  qaşqır. qırqaş. qırqaç. qurd. canavar.  

qaçqırı  qaşqırıq. qaşqırı. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. qızanıq. 

həşərik. aşqarıq. yaramaz.  

qaçqırıqmaq  qaşqırlaşmaq. qaşqırıqmaq. qızqınğmaq. qızanıqmaq. 

həşərlənmək. aşqarıqmaq. yaramazlanmaq.  

qaçqırmaq  qaşqırmaq. araları pozuşmaq, soğuşmaq, dəğmək. 

aralarında söz çıxmaq.  

qaçqırtan  içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. 

dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. 

çaprıt. gücəti. gücləti. müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qaçqol  qaşqol. boyun atqısı. boyunqat. boğqat. bobağ. 

boyunbağı. boyunçatı.  

qaçqöç  qaç köç. qaşköş. 1.qadınların ərkəkdən qaçınmaları. 1. 

naməhrəm məhrəm olmayan. (# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm) - 

qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - qaşköş kimsə yoxdu, 

dinc olun.  
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qaçqöç  qaçınmaq (naməhrəmdən).  

qaçqöç qaçköç. qaşköş. qaçınmaq işi ( yaddan naməhrəmdən. 

özgədən).  

qaçquyçi  qaçıcı. qaçaq. qaçqaq. qaçqın. qaçtaq. qaçıcı. fərari.  

qaçlamaq  ( metatez < çəkmək. çək: sınır. ölçü). qaşlamaq. qajlamaq. 

qajdamaq. çəkləmək. ayırmaq. belləmək. - toprğı qaçla. 

dilimləmək. - qarpızı qaçla.  

qaçlamaq  qaşlamaq. 1. qaqlamaq. kərçləmək. kərcəmək. 1. 

nərsəni iki qatlamaq. bükmək. 1. dilmək. diləmək. 

dilimləmək. dilim dilim, qaç qaç kəsmək, yarmaq, 

kəsmək.  

qaçlanmaq  ( metatez < çəkmək. çək: sınır. ölçü) qaşlanmaq. qajlanmaq. 

qajdanmaq. qaçınmaq. çəklənmək. ayrılmaq.  

qaçlanmaq  dilimlənmək. dilinmək. dilim dilim, qaç qaç kəsilmək, 

yarılmaq.  

qaçlıq  1. qaçılıq. qaşköş. qaşköş. qaçköç. naməhrəm. məhrəm 

olmayan.(# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm). - qaynata gəlinə 

qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - qaşköş kimsə yoxdu, dinc olun. 1. 

ürpmə. ürkmə. ürpərmə. qorxu. 1. parçalıq. kağlıq. 

qaqlıq. dilimlik. dişlik.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qaçma  1. boşanma. qurtuluş. - dusdxdan qurtuluşu yoxdur. 1. 

geriz. qoriz (fars). giriz. kəriz. geri dönmə. 1. sılcırav. 

qaçınma. süzülmə.  

qaçma  qaçtıq. 1.cırtıq. cırma. bartıq. qırtıq. qırtışma. savtıq. 

savışma. uztıq. uzaqlaşma. 1. qaçamaq. qaçınma. 

üstünə almamaq. 1. qoğquz. fərar. 

- arxa arxasından qaçma: qaçan qaçana.  

- atın, nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti: qaçaq. 

çapağı. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş. - bu heyvanın qaçağı 

daha iyidir.  

- qaçıb dağılma: qaçışma. - uşaqlar birdən, çil yavrusu kimi 

qaçışmaya düşdülər.  

- altından qaçıla bilən yol: iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, 

davranış. qaçamaqlı. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. 

qaypaq. qərarsız. 

- hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, qalan iz: qaçaq. 

- oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü qaçaqla doluydu, bəlli 

bir izi seçə bilmədik. 

- qazılı yoldan qaçdı, buruşuq dağdan aşdı.  

- yerimə, qaçma, qoşma yarışı: geçirtməc.  
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qaçmaq  1. (qaç < metatez > çək < çəkmək. çək: sınır. ölçü) ayrılmaq. 

qaçlanmaq: qaşlanmaq. yortmaq. yorqamaq. çəkmək. 

çəklənmək. 1. ( < > köçmək < > qoşmaq) səğirtmək: iti 

hisli sıçrayıb səkərək (atıla atıla) yerimək. 1. qoşma. 

yürtmə. çapma. 1. sırıqmaq. sıyrılmaq. sıyrıqmaq. 

savuşmaq. 1. yelmək. tələsmək. qoşmaq. 1. qurtulmaq. 

xilas olmaq. çəkinib savuşmaq. ictinab edmək. 1. 

kurəmək. iticə gedmək. tezikmək: tizmək. ürkmək. 

təzmək. - qul kürədi. 1. qaçınmaq. albuqartmaq. 

uqulmaq. qoşmaq. hızla gedmək. yanlamaq. yanından 

geçib gedmək. sıvışmaq. yalıqlamaq. calıqlamaq. yaxayı 

sıyırmaq. qurtulmaq. 1. dabanı qaldırmaq. qoşmaq. 

əşginmək. əşgin yerimək. yapramaq. tələsmək. itimək. 

təsmək. tazıqmaq. tasamaq. ürkmək. 

- qurd, börü kimi dik dik yeriyə qoşmaq, qaçmaq: 

yorqalamaq.  

- birlikdə qaçmaq: çapraşmaq: çəprəşmək.  

- qaçub savuşmaq: qaçıqmaq.  

- birlikdə qaçmaq: səqirdişmək. qoşışmaq. qaçışmaq.  

- ürküb, qorub qaçmaq: qışqırmaq. - quşlar qışqırdılar.  
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- iti qaçmaq: qusquna güc.  

- qaça qaça düşmək: təpinişmək. təngişmək. təkibişmək. 

təkapuya düşmək. qoşuşmaq. üşüşmək. 

- qoğala qaç: qoşu. qaç  

qaçmaq  1. qoşmaq. uçmaq. sönmək. 1. ictinab, pərhiz edmək. 

qoğquzmaq. 1. qoşmaq. ivirmək. evirmək. ivişmək. 

ivmək. evmək. tələsmək. yarışmaq. 1. qaçınmaq. 

naməhrəmdən örtünmək, gizlənmək. 1. sıvışmaq. 

süvüşmək. sürüşmək. qorxmaq. 1. qoğuqmaq (> qorixtən 

(fars)) çəkişmək. 1. yayuzlamaq. savuşmaq. yoxalmaq. yox 

olmaq. 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. 1.qazlamaq. foslamaq. püsləmək. uçmaq. basıb 

gedmək. - qazla!: uç!: qaç!. sürüş!.  

- fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq: fırtmaq. qurtulmaq.  

- qaça qaça: yelə yelə.  

- iti qaçmaq: çapmaq. çapamaq.  

- tikizindən qaçmaq: gözündən, diqqətindən caymaq.  

- altından qaçmaq: boşanmaq.  

- bucaq bucaq qaçmaq: yaxalanmamaq, görünməmək üçün 

saxlanmaq, gizlənmək.  
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- bir qaçıda: bir qoşuda: çabucaq. həmən.  

- dar qaçmaq: çox sıxılıb, həmən dışarı qaçmaq. - rəngi 

atmış, qamış: ağçıl.  

- qaçıb gizlənən: gizirən > girizən. yoxolan. çəkinən çəkingən.  

- qaçıb gizlənmək: gizirmək > girizmək. yoxolmaq. çəkinmək.  

- ürküb qaçmaq: ürkünmək. kürzəmək. kürüzmək. 

kürzənmək. qaçınmaq.  

- bir işdən, konudan uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq: işin 

içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən çıxdı.  

- rahatı qaçmaq: dincizlənmək.  

- savuşub gedmək, qaçmaq: ipi qırmaq.  

- doğuzluqdan, doğuz qaçmaz. (domuzluqdan, domuz 

qaçmaz).  

- qaçmaqdan qoğalamağı unutmaq: bir işlə çox dərin 

uğraşmış olmaq.  

qaçmalıq  qaçımlıq. tezəlmə. təlsinmə. tələsinmə. ivəlinmə. 

evlinmə. gərəkinmə.  

qaçmar  qaşmar. çağmar. çaxmar. 1. çalğaçı. çağaçı. şakaçı. 

qaşqa. çaşqa. alayçı. güldürücü. - çaqmara yer yox. 1. 

daşqa. qaşqa. çaşqa. çuşqa. məsxərə. məsqərə. 1. 

kərtənkələ. kərtic. 1. qaşırqat. qaşıqat. 1. qalağa. 
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qalağat. qalavat. çalava. çalağa. çalavat. çalağat. qalğa. 

kanvat. kanbağ. kavla. kavlaq. kavala. kavalaq. kovla. 

kovlaq. kovala. kovalaq. yıxlağ. yıxalağ. yıxılat. yıxıntı. 

töklüt. qaşqam. töküntü. tör töküntü. töklək. tökələk. 

döğlük. döğnüt. döğlük. döğlək. xaraba.  

qaçmarlamaq  qaşmərləmək. alaylamaq. alay edmək.  

qaçmarlıq  qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. 1. çalğaçılıq. çağaçılıq. 

şakaçılıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. alayçılıq. güldürücülük. 

1. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. məsxərəlik. 

məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəçilik. məsqərəbazlıq.  

qaçmas  1. qaçmaz. ürkməz. qorxmaz 1. evcil. munis.  

qaçması  - ilmiklərin (ilməklərin) qaçmasına yol verməyən: qaçmaz 

- qaçmaz corab. 

qaçmaz  1. qorxmaz. dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. 

üztək. (> qostax (fars)). ürəkli. 1. ilmiklərin (ilməklərin) 

qaçmasına yol verməyən. - qaçmaz corab.  

qaçmaz  qaçmas. ürkməz. qorxmaz.  

qaçmış  qaçqın. qaçaq. qoğuqmuş > (qorixtə (fars)). 

qaçmış  qorixtə (fars). gərixtə. gerixtə. qırmış. qoğqun. qaçqın.  
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qaçna  qaçnaq. qaçına. uzun sırıq, sopa. üvəndirə. üvəndirik. 

(özəlliklə malqaranı sürməkdə işlənir).  

qaçnaq  qaçna. qaçına. uzun sırıq, sopa. üvəndirə. üvəndirik. 

(özəlliklə malqaranı sürməkdə işlənir).  

qaçnılmaz  qaçınılmaz. gərəkən. girgin. girəgin. cəbri. (# iradi. 

ixtiyari). 

qaçol  kaçol. kaçola. sümüksüz, gecə börkü. taxqa. taxa. 

taxma. - taqqa düşdü, kəl göründü: örtük qaçdı, qaça çıxdı: 

qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, 

günahlar ortaya çıxdı.  

- al börküm, ver börkün: al taxamı, ver taxavı: qaçaqoça, 

gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü 

üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz.  

qaçola  kaçola. kaçol. sümüksüz, gecə börkü. taxqa. taxa. 

taxma. - taqqa düşdü, kəl göründü: örtük qaçdı, qaça çıxdı: 

qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, 

günahlar ortaya çıxdı.  

- al börküm, ver börkün: al taxamı, ver taxavı: qaçaqoça, 

gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü 

üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz.  
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qaçrınmaq  qaqrınmaq. qaqrışmaq. qoğrışmaq. çikrinmək. boyun 

olmamaq. təmbəlləşmək.  

qaçrumsınmaq  qaçırayışsınmaq.  

qaçruşmaq  birbirini qaçıtmaq. qovalaşmaq.  

qaçsınmaq  sıyrılmaq. sırqalmaq. çıxmaq. sızmaq.  

qaçta  kaçda. haçan.qaçan. kaçan. qayçan. neçədə. - kaçda 

yatısın.  

qaçtaq  qaçqaq. qaçqın. qaçquyçi. qaçaq. qaçıcı. fərari.  

qaçtı  > həşti ( < qaç: oyuq). oyuq. qapı önündə olan giriş, dalış 

boşluğu.  

- qovala qaçdı: qopaqop. qalmaqal. qoğqa. qavqa.  

qaçtıq  qaçma. cırtıq. cırma. qırtıq. qırtışma. bartıq. savtıq. 

savışma. uztıq. uzaqlaşma.  

qaçtıra  - qaçdıra qaçdıra: qoşdura qoşdura: qavdıra qavdıra: qava 

qava: qoğdura qoğdura: qoğa qoğa: çapdıra çapdıra: çapa 

çapa.  

qaçtırılmaq qaçdırılmaq. yeridilmək. sürülmək.- bu yerlərdə mal 

sürülməz.  

qaçtırmaq  1. səgirtmək. qoşturmaq. - səkirtmək. səkirtmək. 1. 

sıqırmaq. çapdırmaq. yorqalatmaq. yügürtmək.  
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qaçtırmaq  qaçdırmaq. qoşdurmaq. qavdırmaq. qavmaq. 

qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq. çapdırmaq. çapmaq. 

yeldirmək.  

qaçtırmaq qaçdırmaq. qoşdurmaq. aşdırmaq. tələstirmək.  

qaçturmaq  qaçırtmaq.  

qaçu  fərar.  

qaçu  qoşu. qaçış. qoşış. ivmə. hərvələ. yüryüş. tələsik. 

qoğala qaç.  

qaçuq  qaçıq. sapıq. cavıq. yavıq. savıq. yağıq. yağı. ağıq. çapıq. 

azıq. 1. kümsük. gümsük. yolsuz. yodasız. azqın. qaçıq. 

sapıq. pozuq. çaşıq. ğeyri məşru'. münhərif. inhiraflı. 1. 

öcək. öcman. düşman. 1. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. 

yapıt. qaraltı. qılıb. gövdə. gəvrə. gövrə. yəltə. qaşbağ. 

cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. paslıq. maslıq. 

cəndək.  

qaçuq  qoşuq. yürüq. yürük. yüqrük. çalağ. çapar. çapaq. 

çabaq. çapqar. çapaq. çabaq. iti. yeğin.  

qaçul  kaçul (fars). saçul ( < saçmaq). saçma. götün titrətərək 

oynamaq. köçək. oynarkən götü titrətmək.  

qaçun  iğrənc. iğrəngəc. iğrənən. çəkingən.  
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qaçurqan  qaçıran. ətacı. kəkirə. ısız. kötü. bədəxlaq. - kəkrə kolu: 

acı ətacı kişi.  

qaçurqan  qoğan. qaçıran. ətacı. bədəxlaq.  

qaçurmaq  qaçırmaq.  

qaçurtmaq  qaçırtmaq. qoğalamaq.  

qaçut  1. qısa neyzə. 1. çəkiş. savaş. qovala qaşdı. qavqa. 

çarpışma.  

qaçut  1. savaş. döğüş. 1. qısa mızraq. qarğı.  

qaçιltaşmaq qaçιldaşmaq. çιkaldaşmaq. sövüşmək.  

qadaus qadaus. arsız. namussuz. - bu qadaus qaçanda işdən 

sılcırar qayğılıdı: bu namussuz hər zaman iştən qaçma 

dərdindədir.  

qaddarlanmaq qaddarlanmaq. qadrınmaq: qayrınmaq. qadırlanmaq. 

çağnamaq. çətinləşmək.  

qaf  kaf. 1.qav. (< kav). savıq. savsıq. boç. boş. boşbaş. 

başıboş. baybaş. qayta. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. 1.ayrıq. aryaq. yarıq. dəlik. deşik. 1.kaf 

(fars) ( < kov). baca. cırıq. yırtıq. 1. gaf. (< kav). yahalış. 
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yahalma. yanılış. saçaq. səhv. iştibah. qələt. xəta. 1. kaf. 

kav. qav. vağ. bağ. bənd. kərdi, tarla (zəmi. əkin) 

qıraqlarında yüksəkcə bəndlər. 1. qurə. qura. qurə'. - qaf 

çəkmək: qurə çəkmək.  

- qaf çaqmaq: dalqa keçirmək. 

qaf  kaf. kağ. ( < kav: boş). kaf. kaxal. kal. kanal. kasad. keyeng. 

kəkəz. kələn. kəm. kəst. kəv. kor. kovşaq. kovuq. kötü. köv. 

kövək. kövül. küf. küst. küt.qada. aclıq. açıq. ac - kaf 

keşmək: ac qalmaq. açığlıq. açılmış. axlaqsız. axmaq. axsa. 

axsat. alasa. alasar. alçaq. alçaqlıq. alqın. almağ. arğaq. 

arğaz. arıq. asıb. asqın. aşaq. avara. azıq. az. azalmış. 

azıq. batqın. battal. boğumları boş. boş. boşalmış. boşanğ. 

boşluq. cansız. cıdamsız. cılız. cılılzıq. çalınğ. çanaq. çanğıl. 

çəlimsiz. çıplaq. dəğəri. dinc. düşgün. düşük. düşüncəsiz. 

engin. etgisiz. əlsiz. əməksiz. əpəycə əprək. ərincək. ərkin. 

əsərsiz. əsgik. gay. genlik. gədik. - qafdan, yaydada qar 

əsgik olmaz. gəv. gəvşək. gic. gizli. gücsüz. güdə. hasat. 

xarab. xəfif. xirə. incə. işvəli. iyəsiz. qadalı. qalmış. qaltaq. 

qazalı. qazmaq. qəhbə. qırıq. qısıq. qoraqa. qov. qovşaq. 

ququl. qurqaz. qursaq. quru. qurumuş. obruq. olumsuz. 
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orulmuş. ovuq. oynaq. oyuq. oyulmuş. parasız. pəs. pis. 

pozqun. pozuq. puka. sarsaq. səbük. səlgi (səlgimək. 

səlgimiş). soluq. sozaq. sölpük. supap. sust. sümük. təmbəl. 

topraq. usalmış. usanmış. uyuşuq. yalan. yalınq. yaramaz. 

yavaş. yavsal. yeləlik. yergin. yetərsiz. yeyət. yeynəmiş. 

yeyni. yeynicək. yeynil. yeynilə. yeynilət. yeynilmiş. yeynisik. 

yıxıq. yılqın. yoğun. yox. yoxsul. yoxsul. yorqun. yosma. 

yoş. yoşar. yoşun. yud. yumşaq. yumuşamış. yun. yusul. 

yüngül. yüngüllət. yüngüllük. zəhmət. ərköyün.  

qaf  kaf. soma. boş. bihudə. - somanın biri: mənkəfə. - soma 

yaşam.budala.  

- kofu kafı olmayan: bütün. som. içi dolu. kamil.  

- som kişi. - som gümüş. - som altın.  

- sağır kaf: nuxtəli "ka" yazılıb "en" kimi gənizdən çıxan "ınğ" 

nığ". sağır səs. - bir qulağı sağır edmək: eşitməzliğə, 

eşitməməzliğə gəlmək, vurmaq. ehmal, müsamihə edmək.  

- burnu qaf dağında: qurra. mütəkəbbir.  

qafa  (kafa < qapa) 1. daş yapılı duvarlarda, daşların arasın 

doldurmaq üçün işlənən kiçik daşlar. baloz. bölüz. çanğıl. 

1. qarın. iç. baş. könül. ağıl. 1. sarıq. tülbend. əmmamə. 
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1. pusqu. ovçuların, içinə girib, pusu qurduqları ağaclıq 

yer. 1. arzıman, ən iri, qaba aşıq. zıpzıp. 1. telli çalqılarda 

aşıqların yerləşdiyi baş bölümü.  

- boşqafa: başıboş. baybaş. qayta. düdük. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

- dik qafa: dikəbaş.  

- qafa tası: baş kasası.  

- çox düşünmək. qafanı yormaq: baş patlatmaq.  

- dar qafalı: danaburan. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

koryat.  

- qalın qafa: danabaş.  

- qafa tutmaq: qarşı durmaq.  

- dikqafa: inad. daşbaş. başdaş. domuz kimi.  

- qafası qapalı: başsız. toy ( < toq. tuq). bilgisiz. dənəysiz. 

dənəmsiz. bon.  

- uzunqafa: uzunbaş. sivirbaş. uzunkəllə. biztəpə. aşağısına 

görə yuxarısı incə, sivri olan baş.  

- eşşək qafalı: qıt qavrayışlı.  

- hər qafadan bir səs, hər ağızdan bir söz çıxma: 

qaramaqarışıqlıq. pozqunluq. düzənsizlik.  
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- kütqafa: kütbeyin: qabığıqalın. qalınqabıq.  

- qabaq qafa: qabaq qafalı: qabaq başlı: 1. keçəl. 1. 

qıtqanac. qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq.  

- qafa tası: baş tası. baş kasası. qabaq tası. qapaq. başın üst 

bölümü. cümcümə. 

- qalın qafa: küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. 

içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 

- qafa pəncərə: baş pəncərə: təpə pəncərə: pəncərələrin üst 

bölümündə yerləşən kiçik pəncərə. qapışqa. tapışqa. 

- qafa, sınır pozuqluğu daşıyan histerik xəstəliyi: qıcqırıq. 

qıncqırıq.  

- qafa, sınır pozuqluğu daşıyan histerik xəstəliyi: qıcqırıq. 

qıncqırıq.  

- qafasına vura vura: güclə. gücən. qapsanaq. qasbanaq. 

zorla.  

- qıtqafa: qıtan. qıtanlaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıt başlı. qıt ağıllı. qanqıra. qandıra. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 
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qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. 

aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir 

konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. 

aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

- dikqafa: dikbaş: qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. 

inadçı. qaqnaz. qaqanaz.  

- qafanı vurmaq: qafayı vurmaq: yatmaq. baş atıb yuxlamaq.  

- qafanı çəkmək: qafayı çəkmək: 1. başı tüstüləmək. 1. içgi 

içmək.  

- qafanı bulmaq: əsrükmək. əsrikmək. keflənmək.  

- qafa çəkmək: içmək.  

- qafaya almaq: bir nərsiyə qanıqmaq, qənaətlənmək.  

- qafasının dikinə gedmək: söz dinləməmək.  

- qafasını daşdan daşa vurmaq: çox ökünmək, 

peşmanlamaq.  

- qafasın, gözün yarmaq: işi korlamaq.  

- qafasına vura vura: güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla.  

- qafasına qoymaq: bir işi yapmağa kəsinləşmək, qərar 
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vermək.  

- qafasına danq edmək: güclük sonunda, iyi anlamaq.  

- qafası şişmək: başı gedmək, yorulmaq.  

- qafası qızmaq: qafası dönmək: sınırlanmaq. öfgələnmək. 

hirslənmək.  

- qafası işləməmək: qafası basmamaq: qafası almamaq: 

baş çıxaramamaq. yorumlayamamaq. qavrayamamaq.  

- qafası işləmək: baş çıxaramaq. yorumlayamaq. 

qavrayamaq.  

- qafası durmaq: başdan düşmək. başı bunamaq.  

- qafası dumanlı: əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. 

qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli.  

- qafası bulanmaq: 1. başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 1. başı yorulmaq.  

- qafadan qafaya:  

- qafası yaraqsız: başdan küt. kütbeyin.  

- qafa yormaq: özənlə, dərin düşünmək.  

- qafa ütüləmək: qafa şişirmək: qafa qazmaq, qazımaq: 

gəvəzələyib baş aparmaq. çox danışıb usandırmaq, 
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sarsıtmaq, bıqdırmaq.  

- qafa tütsüləmək:  

- qafa tutmaq: qafa gəlmək. diklənmək. sərtinmək. sərtişmək. 

sərtləşmək.  

- qafa səsi: içdən çıxan, içdə duyulan səs.  

- qafa sallamaq: boyulamaq. təsdiq edmək.  

- qafa patlatmaq: bir konuyu içində qaynadıb oynatmaq.  

- qafa bəlgəsi: qafa kağızı: qafa qoçanı, kötüyü: kimlik 

cüzdanı.  

- qafa qafaya vermək: baş başa vermək: iki kişi, kəndi 

aralarında qonuşmaq.  

- qafa dəngi: oyu (fikir), görüş, yaşayış baxımından uyuşuqlu 

kimsə. - qafa çatlaq: yarı dəli. dəlimsi. abdal.  

- qafası boş: boşqafa. anlamaz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

- qafası dumanlı: 1. qafası bulutlu: yarı əsrik, kefli. 1. 

gərəksiz, çözülməmiş sorularla başın yormaq.  

- qafası iyi: qafası qıyaq: başı çağ, kök. içib işmədən əsrik.  

- qafası qantaq, qançaq: dəli. alqın. dəngəsiz. çıldırmış. 

çılqın. çaldırılmış. çalqın.  
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- qafası küflü: çağdan geri qalmış. geriçi. mürtəce'.  

- qafası hörümcəkli: 1. düşüncəsiz. anlayışsız. qatraq. qaba. 

1. geriçi. mütəəssib.  

- qafası təmbəl: qafası üşük: alıq. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə.  

- qafasının dikinə: uyuz qafalı: başı, kəlləsi qarşına. özü 

tərsinə. düşüncəsinin tərsinə.  

- qafa içi: > qafaç. başaç (< baş içi). beyin. məğz.  

- birisinə qafa tutmaq: qurralanmaq. qurulmaq. qururlanmaq. 

qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 

pozlanmaq. böbürlənmək. qabarlanmaq. qabarlamaq. 

qabarmaq. xoruzlanmaq. 

- gözü qara (böyük), küflü qafa: iri yapılı, qara qafalı. yekə 

kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. 

üzdən tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- qafa tutan: abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. 

kəmgitli. düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. dinəli. dilləti. 

diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. 

qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). 
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qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. qəbul edməyən. 

e'tirazlı. mö'təriz. 

- onun dar qafasına, böylə sorular endirələməz 

(yendirələməz. öğrətiləməz).  

qafa  1. ( < qab). qapa. qapaq. baş.  

- dar qafalı: toqal. - tik qafalı: kirəş. - qalın qafalı: qayırmıq. 

qatqımıq. qatqıq. beyinsiz. - qafa tumaq: qayırılmaq. difiya 

keçmək. dirənmək. - ət qafalı: sılqırbaş. beyinsiz. manqafa.  

- kəl, uyuzun qafası: irik.  

- qafa qalınlığı: qabalıq. qalınlıq. həmaqət.  

- qafa tutmaq: özün dartmaq. darqınlıqla özün çəkmək.  

- qalın qafa: mallıq. sığırlıq. axmaqlıq. əbləh. səfehlik. 

- qalın qafa: məngəfə. dana baş.  

- qalın qafalı: qabaş. qəbəş.  

qafaç  (< qafa içi) başaç (< baş içi). beyin. məğz.  

qafaçsız  başaçsız. kavır. içi boş. beyinsiz. anlayışsız. 

qavrayışsız. qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. 

anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. abdal.  
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qafaçsızlıq  başaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi 

boşluq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 

küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. 

qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

qafaq  kafaq. kavaq. çinar.  

qafaqasa  qafakasa. qafakasası. başkasa. başkasası. qafatas. 

qafatası. baştası. baştas. cümcümə.  

qafaqasası  qafakasası. qafakasa. başkasa. başkasası. qafatas. 

qafatası. baştası. baştas. cümcümə.  

qafaqol  başqol. qolbaş. gürəşdə yapılan oyun türü.  

qafalamaq  kafalamaq. kavaflamaq (< kav). 1. savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq. 

qarıqlamaq. başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq. 1. 
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sürçmək. sürüşmək. çaşmaq. yanlış, səhv, xəta, xəbt, 

iştibah edmək. yanılmaq. yahalmaq.  

qafalı  - qabaq qafalı: qabaq qafa: qabaq başlı: 1. keçəl. 1. 

qıtqanac. qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq.  

qafalıq  - qalın qafalıq: qabatlıq. qabavlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. 

qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. küdlük. küdbeyinlik.  

qafanq  quşluq. sübhanə. qəhvaltı.  

qafar  qapar. arxadaş.  

qafasız  gəbə. qatraq. qaba. kötük. gödük. başsız. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

düşünməz. bön. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

qafasız  suvbaş. ağılsız. yekəbaş. axmaq. alıq. budala.  

qafasızlıq  başsızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 
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beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 

gəbəlik. qabalıq. bönlük. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. 

qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

qafatas  qafatası. baştası. baştas. qafakasa. qafakasası. 

başkasa. başkasası. cümcümə.  

qafatası  qafatas. baştası. baştas. qafakasa. qafakasası. 

başkasa. başkasası. cümcümə.  

qafataş  qafadaş. başdaş. qarındaş. içdaş. sırdaş. könüldaş. 

ağıldaş. oydaş. öğdəş. fikirdaş.  

qafataşı  qafadaşı <> qapadaşı. başdaşı. sının (qəbrin) baş yanına 

tikilən daş.  

qafataşlıq  qafadaşlıq başdaşlıq. arxadaşlıq. dəngdəşlik. yoldaşlıq.  

qafataşlıq  qafadaşlıq. başdaşlıq. qarındaşlıq. içdaşlıq. sırdaşlıq. 

könüldaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. fikirdaşlıq.  

qafatişi  qafadişi. azıdiş. acıdiş. ağıl dişi.  

qafatmaq  qapatmaq. kovatmaq. övünmək.  

qafcaq  1. əsəbi. 1. müstəbit. istibdad.  

qafcıtmaq  ( < qab. bıq). 1. qapcatmaq. qıpcatmaq. bıqdırmaq. qapa 

qılmaq. qızdırmaq. cinlətmək. incitmək. üzdürmək. - dəlini 
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qafcatma. - iti qafcatma. 1. qafcınmaq. hirslənmək. 

qızmaq. - arı qafcıtsa, ısırur.  

qafçaqa  ( < qaq. qap. qop). qapçalıq. qayalıq, hündür yer.  

qafer  1.ğafer(ərəb). < qapır. örtən. suçları gizlədən. 1. kafər. 

kavur (< kavar < kav). danan. dananc. 1. < kafər. kovur. 

kavır. kafır. gavır. dinsiz. qıldısız. qıldıqsız. məssəbsiz. 

qınzır. vicdansız. 1. kafər. gavur. mürtəd. - mürtəd, kafər, 

gavur olma: (olduğundan) çıxma. dönmə. azma. irtidad. 

- kafər olmaq (< kavar < kav: boş): kavurlanmaq. kavurmaq. 

kavanmaq. kavmaq (< kav). danamaq. dancamaq. 

danancamaq.  

qafi  kafi. aşa. daha. çox. yetər. yitirlik. yitti. yetə.  

qafıl  1. < qapılmaq. qapıl: qapı. qapanmış. kor olmuş. kələkə 

sapaqa düşmüş. 1. < yapılmaq. yapıl: bağlı. manqo. 

bayaqabaş. anqko. 1. birdən. dəriv. ( < qapıl). 1. biktiz. 

birdən. dəriv. - qəfildən gəldi. 1. yubat. ağsaq. savsaq.  

qafil  ğafil < qapıl. bağlı. xəbərsiz.  

qafilə  < qapla. quruh. bağuq. qurut. qurup. birlikdə yolçuluq 

edən topluluq. - birinci bağuq dün gəldi. - bağuq bağuq: 

bölük bölük. qafilə qafilə.  
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qafilə  qapıla. topar. tödə. top. tobır. tapqur. tabur. tököm. dizi. 

topluluq.  

qafilgir  ansızın. bastırma. qapılqıç.  

qafir  kafir < qavır. gavır. gavur govur. kövür. köfür. kovur. 1. > 

qabır. qapır. içiboş. inamsız. inancsız. inacsız. imansız. 

qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. danıq. danan. dinsiz. tinsiz 

(< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. qınzır. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız. vicdansız. 1. çuxur. 

qazılmış yer. qazlıq. qazlaq.  

qafiyə  < qapimək. qapya. uyqaş.  

qafqa  kafqa. kavqa. güğüm. gürüm.  

qafqar  safran rəngində ipək qumaş·.  

qafqaz  kafkaz. kavaz. kavaf. xəfif. yüngül. - kavaz daş.  

qafqaz  kafkaz. qavqaz. ( < kav: oyuq. boş). gəvrək. kovağ. yüngül. 

silik. boş. puk. - qafqaz daş.  

qaflaq  kaflaq. kavlaq. kağlaq. kablaq. kaplaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 
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koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qaflan  kaflan. ( f < > p < > b ) < qab. qop). 1. güclü, sarp. yalçın. 

1. şişik. övgü. övüş. alqış. 1. kavlan.  

qaflan  kaflan. (f < > v < > ğ) < kav: kağ. boş. gəvrək. qazıq). 1. 

gəvrək. kovağ. küflü. küflənmiş. açılmış. xarab. 1. 

gəbərək. ölümsər. ölümcül.  

qaflanan  kaflanan. (bax > qaflan). şişən. özün övən. məncil.  

qaflanmaq  kaflanmaq. 1. (bax > qaflan - 1. kavlanmaq. gəvrəlmək. 

gəbrəlmək. küflənmək. ölümcül olmaq. düşməsi, yıxılması, 

dağılması, qazılması yaxınlaşmaq. 1. ( < > gəvmək: 

açmaq. qazmaq. axdarmaq). özəlliklə çəkişib, açışıb, 

yarışmaq. oxatmaq. çəkişmək. qur'ə çəkmək.  
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qaflı  - iri yapılı, qara qafalı: yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi 

kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

qafmaq  kafmaq. kavmaq. kovmaq. ayrımaq. aryamaq. yarımaq. 

dəlmək. deşmək. bölmək.  

qafra  kafra. kavra. kabra. kapra. kağra. kablaq. kaplaq. kaflaq. 

kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 
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qafsar  azqın it.  

qaftan  kaftan < qaptan. 1. kəpəng. qartalqanat. 1. don.  

- biçilmiş kaftan ( < qaptan: don): ən ölçülü. ən uyqun. ən 

əlverişli. - çəlik qaptan: çəlik cübbə.  

qaftan  kaftan. ( < qaptan < qab). 1. qolsuz, yaxasız üst 

geyəcəği. çəpəng. yələk. yelək. manto. ( > qəba). 1. 

bağıltaq. paltar. dənlək. çəkmən. əba. qəba. 1. kəftə. 

yalma. yağmır (yağmurluq). coşun. yarıq. zireh. paltar. 

qapama.  

qaftar  kafdar (kavtar: 1. < kavmaq: qazmaq. qazıb çıxaran. 1. < 

kaptar. koptar: qabarıq. gobut olan) beli, kürəyi quzli, 

qoğzaq, yallı olub, yırtıcı, quylanmış ləş, ölüləri gordan 

çıxarıb yeyən qurd kimi bir heyvan. sırtlan ( < sırtıq. sırtlı. 

sırtı qabarıq olan). yalsızına anduq dərlər. 1. ar böri. sırtlan. 

1. kaftar. kavdar. ( < kav: kağ. boş. gəvrək. qazıq). gənəlliklə 

bu canavar, cəndək quylanan yerləri qazaraq qıdalanar. 

sırtlan. 1. kəmpir. qurtqa. qarı. qurtı.  

qaftar  kafdar 1. < kavdar > kafdarküskü < kafdarkövüsçü. 

kavkövçü. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) 

(inanışlara görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının 
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(qəbrin) söküb, ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq). 1. cadıçı, 

büyücü, çirkin qarı. 1. yaşlı camış, öküz.  

qaftar  kafdar. ( < qapmaq). anduq. sırtlan. kafdarsıyır: qurd. böri.  

qaftarqövüsçü  kafdarkövüsçü. kavkövçü > kafdarküskü < kafdar < 

kavdar. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) (inanışlara 

görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının (qəbrin) söküb, 

ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).  

qaftarqüsqü  kafdarküskü < kafdarkövüsçü. kavkövçü. kafdar < 

kavdar. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) (inanışlara 

görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının (qəbrin) söküb, 

ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).  

qaftə  kaftə (fars). kaftıq. kavtıq. kovtıq. ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik. 

açtıq.  

qaftən  kaftən (fars) ( < kovlamaq). bacalamaq. cırmaq. yırtmaq. (< 

kavmaq. kovmaq. oymaq). (< kovmaq. kavmaq. kafmaq. 

ayrımaq. aryamaq. yarımaq. dəlmək. deşmək. bölmək. 

açmaq). 
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qaftıq  kaftıq. kavtıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik. 

açtıq.  

qafu  qapu. həpisxana. zindan.  

qafur  kafur. qavur. kovur. 1. qurma. köksüz. əslisiz. 1. kölgə.  

qah  1. gah. qaq. qanğ. bir çağ boşluğu, aralığı. - gahdan: 

hərdən. qaqda. qanğda qanda. haçansa. qaçansa. kimi çağ. 

kimi vaxt. bə'zən. - gahdan: çağdan -. gah gah: çağ çağ. - 

gahı bu gahı o: çağın bu çağın o. 1.gah. qaq. qanğ. bir. - 

gah nala, gah mıxa vurma: bir nala, bir mıxa vurma. 1.kah 

(fars) ( < kav. kov). boş. 1. çək. sınır. qıyı. kənar. - gahın 

çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. (ötəyə: suça. 

günaha). 1. ganğdan. qağdan. gahdan. qanğda. bə'zən. 

arasıra.  

- qah qah gülmək: qaqır qaqır gülmək.  

- qah qah gülmə: qəh qəhə. qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qatıl. 

qatılış. qahlayış. güldürü. əğlənti. 

qah  gah. (1 < kəz. key. 1. ( g < > ç ) metatez < çək. çaq. çağ. 1 (< 

kağ. kav. gəv: boş. puk. boş. açıq. açılmış. qabıqlıq.quru. 

gəvrək). { bundan törəmələr: kəzdə. keydə. keybir. kətə: 
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bə'zən. çağ. çağda}. 1. çağ. çaq. saq. sal. salιm. kəz. key. 

dəm. ara. sıra. sürə. - bir gah: çağ çağ. saqta kidə. bir 

qaysı. şaqta. ağta qah gah: gah gah. kətə - kətə. kəyarιm. kə 

vaqιt. 1. tülkü yuvası. 1. kah (fars) < kağ. kav. gəv: boş. puk. 

boş. açıq. açılmış. qabıqlıq.quru. gəvrək). saman. 1. doğal 

səs. ( < qaq). qah qah: gah gah. qaqqa. dik, iti gülməyin 

səsi. - qah qah salıb gülmək: qaqqa çəkib ( < > qahqah ila) 

gülmək. 1. tüşə. hərdən. bə'zən. - qah qah: gah gah. tüşürə 

tüşürə. hərdən. vax vax. bə'zən.  

- gah gah: ara ara. ara sıra. arada sırada. vax vax.  

- gah gah. köpəyi çağırmaq üçün kullanılan söz. 

qaha  gaha. kaha. kava. 1. avlu. həyət. 1. ağıl.  

qaha  kağa. kağ. qaqi. ( < kav). 1. tülkü yuvası. 1. köhül.  

qahal  bax > qağal. kağ. ( < kav).  

qahdan  gahdan. hərdən. qayda. bə‟zən.  

qahi  kahi. bax > qaqi. köhül. mağara.  

qahı  kahı. kahu (fars) (< kəvər. < kövük). gəvşək olub, 

xırpıldayan göy. 1.gəvrək yapralı, yemlik bitgi. odlu çöb. 

1.kahı (fars) ( < kovu). boş, gəvrək bir çeşit göy. 
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qahıl  kahıl. 1. ( < kav). bərkliyin itirib, əsnəklənmiş, yumşaq. 

yetgin. olqun. bitgin. ağrın. armış. yorqun. təmbəl. 1. bax 

> qaqıl.  

qahın  - gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. 

(ötəyə: suça. günaha).  

qahin  kahin. qaqın. kavın ( < qaq. kav). eşib, girib içdən, sırdan. 

bilən. bilici. bilgi.  

qahqah  - qəh qəhəylə, qah qah gülmək: qaqlamaq. qaqılmaq. 

qahlamaq. 

qahlamaq  ( < gah: qoşulu mal heyvanı sürməkdə çıxarılan səs). qah 

gah deyib, yer sürən öküzü, malı yeriməyə qızışdırmaq 

(itmək. təhrik edmək).  

qahlamaq  qaqlamaq qaqılmaq. qəh qəhəylə, qah qah gülmək.  

qahlayış  qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qatıl. qatılış. güldürü. qəh qəhə. 

qah qah gülmə. əğlənti.  

qahlıq  gahlıq. çağlıq. qaqlıq. qanğlıq. keçərilik. müvəqqətilik.  

qahraman  batırlan. batlan.  

qahtan  gahdan. qağdan. ganğdan. gah. qaq. qanğda. bə'zən. 

arasıra.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 
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gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: 

güneydoğudan əsən yel).  

qahu (fars)  kahu (fars). kahı < kövük. gəvrək yapralı, yemlik bitgi.  

qahya  kahya. qaqya. qaqay. ağa. kətxuda. oba başı. qoca başı.  

qaj  bax > qaç.  

qaj  kaj (fars) < çaş. çeri.  

qajdamaq  bax > qaçlamaq.  

qaq quq  qazın çıxardığı səs. - qaq quq edmək: qaz səs vermək.  

qaq  {qax. qağ. kağ. (qab. qav. kav).} 1. ğaq. qarqa (: qaqqaq) 

ötməsi. qar qar (: qaq qaq) səsi. - qarqanın qaqı (ötməsi), 

özünə xoş gələr. 1. qarqaşa. yayqara. 1. quru. qara quru. 

1. qaqımış. incə. uzun adam. dik. dəğənək kimi. 

ucubınıq. 1. taq. ən. son. lap. tam. həp. - qaq sonra iş 

qavqaya çəkdi: ən sonra. - qalxan qalxır, qalxsın, qaq 

sonra düşməlidi. döğüşün, qaq otturunda: savaşın tam 

ortasında. 1. keçit. gərdən ( < kər). boğaz. uçurum. 1. taq. 

tam. tap. top. nə əsgik, nə artıq. - qaq özüdü: tam elə 

özüdü. - qaq ortasına: həp ortasında. - qaq üstünə düşdü. 1. 
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qax. bıxtı. suyun çəkmiş ət. qurutulmuş. qart. qatıt. quru. 

qat. qatır. qatı. taqır. bərk. çətin. zor. taxta yer. bərk. sərt. 

1. qax. suyun toplancaq yeri. yağmır suyundan oluşan 

gölçə. 1. kal, xam meyvə. 1. meyvələrin qurusu. - armıd 

qaxı. - alma qaxı. 1. qaq. qaqı. qatı. sərt. quru. qəliz. bərk. 

dik. - qaq baş. (1. beyni quru. 1. kələkçi. qaraçı. qurnaz). - 

qaq çəkə: quru, sərt, yerişli, dikb kaş at. 1. daş, topraqda, 

suyun dəğib aşındırmasından oluşan aşın, anış, çuxur. 

1. köçək, şorax yerdə, kiçik batağlıq. birkə. yağmr suyu 

yığıntısı. gölcə. - qatı yerdə, qaq durur \\ qayratu ər mal 

bulur. bərk topraq suyu saxlar. ərdəmli kişi mal qazanır. 1. 

qax. gax. qapı kimi nərsənin kəsgin qırağı, yanı. - qapının 

qaqından gözlə. 1. kaf. sısqa. - qaq doğan: cılız. zayıf. 1. 

qaqırtı. quru nərsələrin sürtülməsindən çıxan səs. 1. qax. 

çuxur. batağlıq. 1. kağ. ( < kav. qab). qabcaq. 1. kağ. ( < 

kav). tülkü yuvası. 1. alaq. verimsiz, ziyanlı ot. - əkinin 

kağın çək, təmiz olsun. 1. lak. lək. < > kal. kərdi. 1. qaqırı. 

qaqır. qayğır. qayır. qaq. toxum. yıxım. itim. ziyan. zərər. 

1. kək. suç. xəta. 1. kək. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalı. 

çalınmış. acımsı. dil dodağın qurumu, suyu çəkilmiş 
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durumu. ağızda acımtıl dad duymaq. - yağ kəksidi. - 

heyvadı, morudu, yeyəndə, ağız kəksiyər. 1. qaxınc. zorluq. 

basılıq. quruluq. bərklik. pislik. qaxıncla: zorla. bərkdən. 

1. yapraq. 1. qığılcım. 1. ağıl. qışın qoruncaq yer. 1. ərik. 

qaysı kimi meyvələrin qurusu. 1. çala çuxur, su birikinti 

yerlər. gölçək. 1. quru olub qaqırdayan nərsə. 1. tabat. 

qudrət. güc.  

qaq  1. (q < > ç) çaq. 1. < > kək < > dəd. 1. hər nəyin toplanıb 

yığılması. - qaq sular: birkələr. 1. qafqasyalılara özgü 

yeməklərdən. mısır unundan yapılan bir tür ləpə. 

qurutulmuş et.  

- saxlay saxlay qaq bolmaq: çox bəkləmək.  

- qaqı bolmaqan yerə kələsin soxmaq: üzərinə görəv 

olmayan işə girişmək.  

- qaq aşamaq: xatalı olmaq. yanlış iş yapmaq. suçlu olmaq. - 

qaqdı soxdu edmək: azarlamaq. paylamaq. alay edmək. 

dalqa geçmək.  

qaq  gah. qanğ. 1.ganğdan. qağdan. gahdan. qanğda. bə'zən. 

arasıra. 1.bir çağ boşluğu, aralığı. - gahdan: hərdən. 

qaqda. qanğda qanda. haçansa. qaçansa. kimi çağ. kimi vaxt. 
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bə'zən. - gahdan: çağdan -. gah gah: çağ çağ. - gahı bu gahı 

o: çağın bu çağın o. 1.gah. bir. - gah nala, gah mıxa vurma: 

bir nala, bir mıxa vurma. 1.kah (fars) ( < kav. kov). boş.  

qaq  kağ. kav. 1. kağan. kavan. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlama. çapa, kağlama, kavlama işi. 1. dağ yamacı. 

kövşən. 1. otalağ. kağan. kağavar. kavağar. 1. dağ 

ətəklərindəki çayırlıq yer. 1. qax. qaqı. quru yemiş. 1. 

(qurutmağ, dənəsin çıxarmağ üçün) açılmış, yarılmış yemiş. 

1. su birikən çuxur. 1. quru. qaqaç. 1. qıyıq. qayıq. sınır.  

qaq  qağ. yahu.  

qaq  qax. 1.kak (fars) < qaq. qax. quru 1.kağ (fars) < qov. ot. 1.kax 

(fars) 1. < qax. uca yapı, saray. 1. kaxa (fars) < yağ. yağma. 

1. başarıqsız. 1. (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq olan). 

nərsənin əsnəkliyi gedib, içəri doğru devrək, əğik, bükük 

qalması. - bel ağrım düzəldi, yalnız qaq qaldı. - barmaqın 

yarası toxdadı, yalnız qaq qaldı. 1. gah. gahdan. qanğda. 

bə'zən. 1. kağ. dilim. parça. diş. 1. kav. birkə. su 

birikintisi. 1. kav. topraq, qaya, ağac oyuqlarında yağmır 

suyunun birikintisi, yığıntısı. 1. qaqmıq. qaqamıq. qaqam. 

qaqım. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 
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qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. qax, 

cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə. quru. 1. arığ. 

incə. zəif. 1. kav. içi boş. 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. quru beyin. 1. bastıq. incə yemiş qurusu. 1. çiğ. 

çir. yemiş qurusu. 1. qulaq. yemişlərin qurudulmuşu. - 

çəkirdəkli qax: boraq. 1. ədəbsiz. 1. qandağ. bir 

çuxurluqda yığılıb qalan su. 1. quruq. qambır. qanbır. 

qaqbır. çapbır. çapqır. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. 

çınğız. çanğıc. arıq. 1. qaqqa. başsız. ağılsız. 1. qaqrıq. 

qabrıq. qatraq. qaba. söz dinləməz. ədəbsiz. nəzakətsiz.  

- qax baş: qurumuş qafalı.  

- ət qaxı: qurutulmuş ət: qaqac.  

- qıvraq qaqalı: bükük, qartal dimdikli.  

- qax ged çayı: qalx ged çayı: qonağa, görüş bitməsini 

andıran çay.  

- qara qax: qara quru: qara qura: əsmər, arığ nərsə.  

- çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  
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qaqa  1. pişgik. pislik. dışlığ. - qoyunun quruğ dışlığı, pisgili, 

pisliyi: qığ. qaqşaq. qağşaq. qığşaq. qaqırdaq. 1. (cocuq 

dilində). qaqqı. xıx. kötü. pis. çirkin. 1. (cocuq dilində). 

dadlı. yemiş. yeməli. süycü. şirin.  

- qaqa döşəmək: doymamaq. acgözlü olmaq.  

- itə qaqa: itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. itələyə itələyə. 

itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

- qaqa, dikə durmaq: qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. 

qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq.  

- qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

- qapı qaqayı: qapı qayğası: qapı darqası: qapı ərçini: qapı 

kədxudası.  

- qaqası qaşıq biçimli ördək çeşiti: qaşıqçın.  

qaqa  gaha. qaxa. ( < qaq. qad). 1. didmik. dimdik. quşların 

sümüksov, bərk dodaqlığı. quş burnu. - qaqasından 

yaklamaq: bitirmək. - qaqa burun: burunu uzun, aşağıya 

qıvrıq. 1. vuraraq yığma, toplama ayqıtı. 1. gaha. qağa. 
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yüksək, dik yer. 1. gaha. heyvanların barındığı yer. 1. 

ağa. dimdik. qağa. ağa. böyük. qada. ağabəy. ağa. kişi. 

ərkək. bu söz sayqılama sözcüklərindədi. 1. kiçik qardaş. 1. 

böyümüş, yoğunlamış. ərkək. 1. arxadaş. yolda. dost. 1. 

qaq. qoqqo. quru yemiş. yemiş qurusu. 1. (yaraq. qamış. çük. 

ərkəklik) < > sik. 1. çirkin. çətin. gərgin. - qaq qoşul. - qaq 

kişi. -. 1. bətər. dayanıqlı. möhkəm. 1. qaqın. qayın. gözəl. 

yaxcı. dözülməz (yaraş, yaraşıqlı. gözəl. bacarıqlı) 1. 

qaqam. qaqaş. birinə qarşı sayqılı səslənmə. 1. yıxıcı. 

zərərli. pozuq. 1. qaqqal. aşqal. çöp. dəğərsiz. zibil. xor. 

kor. 1. ( < qaq). çomaq. 1. xıx. pis. pislik. kötü. 1. kəm. 

engin. yaramaz.- qaq işə girşmə. - qaqdan qaç. 1. yergin. 

alçaq. 1. qağa. kağa. kağ. ( < kav). ). tülkü yuvası. 1. 

qaqış. uşaq dilində ayağ. bacaq. dayaq. dəsdək. 1. kağa. 

mağara. köğül. dağda aranda olan boşluq. 1. ağıl. 1. 

dimdik. çündük. çumduk. tumşuq ( t < > y ) yumşuq. 

quşların əğri dimdiyi, qaqası. dodaq. tutaq. 1. ağa. dədə. 

böyük qardaş. ağabəy. əkə. gülər üz. açıq üz. 1. pislik. 

nəcis. - uşağın qaqası var. - qaqasını edəcək. 1. kötü. pis. 

(# cici: yaxcı). 1. dimdik. quş burnu. 1. cocuq dilində 
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ayağ.  

- qaqasın götürmək: kəndi sıyını e‟tibarını yüksəltməyə 

çalışmaq. - qaqa burunlu: quntburun.  

- durna qaqası: çiçək çeşiti.  

- qaqaları, dimdikləri ilə, bitləşmək: tumuşmaq. birbirinin 

bitlərin ayıqlamaq. - toyuqlar tumuşub dururlardı. 

- qaqası qaşığa oxşar ördək: qaşıqçin. 

qaqa  qağa. 1. böyül qardaş. 1. lələ. atavbəy. atabəy. xan 

uşaqlarının ev, özəl öğtəyçəni. 1. dimdik. quşların dodaq, 

diş işin görən buynuzsu, bərk örgəni, üzvü. 1. xıx. 1. 

soxma. sancma. saşma. 1.kaka (fars) < qağa. 1. böyül 

qardaş. 1. lələ. atavbəy. xan uşaqlarının ev, özəl 

öğtəyçəni. 1.kaxa (fars) < yağ. yağma. 1.dışqı. bok. pox. 

qaytı. qeyti. pislik. qazırat. 1.kəkə. sancma. saşma. 

soxma. 1. qaqqıcıq. qaqqacıq. qaqacıq. dimdik. 1. qaqal. 

quru dadlı. biskivit. 1. ağa. əfə. əfəndi. 

- qaqa burun: 1. ucu qıvrıq, sarqıq burun. 1. başı dimdiyə 

oxşar yelkən.  

- qaqasından tutmaq, yaxalamaq: dimdiyindən, göbəyindən, 

daşşağından tutmaq. ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq.  
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qaqa  qama. qaqam. qəmə. 1. daşqa təkərlərinin ortasına 

taxılan iri, gen başlı çivi, mıx. 1. çağa. sürə. dövrə. öğrün. 

öğün. öğə. - bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, 

varın yedilər.  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

qaqaban  qaqqıldamağı yansıdan, təkərlənib, dincsiz edən səs.  

qaqabaşlıq  qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. 

koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. giclik. 

alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qaqabiç  1. qaqırt. qocalmış. qarımış. yaşlanmış. 1. qiyafəsiz. 

qaqrıq. qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır. kambır. şəkilsiz. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. çirkin. rıxtımsız. 

qaqac  1. bərk. dayaqlı. 1. yığan. toplayan. - suqaqac: isqaç. su 

yığan. 1. qaqıc. ( q < > c ) qacac. qacıc. kir. qatıq. arın, 

təmiz duru olmayan. qaqaş. 1. arslan balası. 1. qamış 

kimi kavaq (içi boş) nərsələrin bərk olan çevrəsi, gövdəsi. 

qamışın özü. - tütək qaqaçdan yapılır. 1. qaqana. ququç. 

gügüc. ağacdələn. 1. uzun burunlu. çox qıvrıq quru ağac. 

1. qurac. quru. qurumuş. axmaz. lağar. uyuz. fələc. 1. 
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qax. qurutuımuş ət. bastırma. qoxulu ota (ədviyəcata), 

duza bastırılıb, qurutulmuş ət. 1. qabıq. yara çözməyi. 1. 

qara ağac. 1. kəl, camış ətindən döğmə qaba basdırma. 

1. kir. pas. bulaşıq. çirkin. - qaqac don. - qaqac əllər. 1. 

qab qacaq.  

- qaqac (bastırma: quru ət) yapılmaq: qurutulmaq. 

qatrılmaq.  

qaqac  1.qaqıc. çaqac. çəkic. 1.qaqan. kəkəc. sancmac. sancan. 

sancac. saşmac. soxmac. soxan. soxucu. 1. ət qaxı. 

qurutulmuş ət. 1. dimdik. 1. soxucu. sancan. 

sancar.1.qaqdal. qaqdalay. qandalay. taqtay. taqatay. 

quru ağac, taxda. 1. qaqma ayqıtı. 1. donma.  

qaqacan  qaqlacan. 1. sürəkli, tez tez, yeyin yeyin qaqlanan, 

dimdiklənən, yeyilən, vurulan, döğülən. 1. danlancan. 

danlanan. qınlanan. qınanan. alçaq, xor, aşağ görünən 

nərsə, kimsə.  

qaqaclamaq  qaqalamaq. qaqaşlamaq. qaqaqlamaq. 1. kəkələmək. 

sancmaq. saşmaq. soxmaq. 1. qataclamaq. qataşlamaq. 

qataqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  
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qaqaclanmaq  qatqınmaq. qatınmaq. qatlanmaq. donaqmaq. 

sərtinmək.  

qaqacuq  çağacuq. saban. xış.  

qaqaç  1. qapaç. bastırma. 1. quru. qax. 1. duzlanaraq 

qurudumuş ət. bastırma.  

qaqaçı  çiğ, kal, körpə, xam, olmamış yemiş.  

qaqaçımaq  qaqanmaq. ürkmək. diksinmək.  

qaqaçlamaq  qaqamaq. qaqalmaq. qurumaq. fələc olmaq. - əldən qıçdan 

qaqaçlanmış.  

qaqaq  1. qamqa. qamqaq. qaqma. çapqa. çapmaq. çapaq. 

çapqaq. yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. dalcıq. 1. 

qadaq. çivi. mıx. 

qaqaqamaq  qaqağamaq. qadağamaq. əlini kəsmək. yasamaq. 

yasaqlamaq. mən' edmək.  

qaqaqlamaq  qaqaclamaq. qaqaşlamaq. qataclamaq. qataşlamaq. 

qataqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  

qaqal  1. qalıq. qalaq. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. qaqla. qaqıl. quru. 
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1. burnun ucu. gəlin başına qoyulan tac. 1. kağal. kanğal. 

kanal. kaval. qaval. (< kav. kov). yol. yöntəm. qarım. 

məcra. 1. qaqa. quru dadlı. biskivit.  

qaqal  kağal. kahal. ( < kav: boş). kavl ( > kal ). 1. kal. mal. 

təmbəl. qanmaz. iti olmayan. ağır. ləng. bacarıqsız. - 

sənin kimi kağalı, ancaq mən tapa bilərdim. - kahal təprənmə. 

- kahal uşaq. 1. kaval. qaxal. qahal. kah. kağ. ağıl. tövlə. 1. 

könülsüz. meyilsiz. başısoyuq. qeyrətsiz. qanmaz. 

ərdəmsiz. kütbeyin. beyni boş. sust.- çox kahal davranır. - 

bir kahal sağolada qıymadı. ağrı nədədi: kahal qanun, yoxsa 

kahal qanunçu. 1. sözə baxmaz. söz eşitməz. - kahal 

adam, heçnəyə yaramaz. 1. kaxal. kal. gay. kovşaq. pis. 

yetərsiz. 1.( < qaq). göz bəbəyi. - gözümün qaqalısın. 1. 

ərkəklik orqanı. yaraq.  

qaqal  kağal. kaval. 1. qozun, cəvizin qabığından ayrılma, 

soyunma çağı. 1. saçma (oğuq güllə) sapan ov tüfəyi. 1. 

yıxıntı, töküntü qalağı. 1. qamış, əkin sapları ilə hörülən, 

ağzı açıq səbət, sələ. qaşıq səbəti. 1. kəğəl. kəhgir. 

kağqır. kəvlə. > kəhlə. otalağ. küsgüt. asalaq, əngəl 

bitgilər. yabanı ot.  
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qaqala  1. kiçik, yuvarlaq, qalınca çörək, kükə, əkmək. 1. külüçə. 

külçə. 1. yüngül yağan dolu.  

qaqala  qağala. 1. bazlama. qalın əkmək. ortası oyuq qalın 

əkmək. 1. qalaz. dolu. - tez ged, qaqalıya düşmə. - bəla 

qaqalası vursun. - tam iyilikrəim, qaqalası dəğdi başıma. 1. 

bax > qlalqa. balaca saxsı qab. - bir qağala duz, iki qağala 

kərə, bir qağala bal gətir. bax > qaqalamaq. 1. ( < kav). kiçik 

səbəd. - bir kağala çağala.  

qaqalaqan qaqalağan. çağçağan. qıyqırğan. bağırtac.  

qaqalama  qaqma. dimdikləmə.  

qaqalamaq  ( < qaq. qad). 1. didikləmək. dimdikləmək. 1. dadmaq. 1. 

qaqmaq. qaqışlamaq. qaqımaq. qarqamaq. tərsləmək. 

qarşı durmaq. itələmək. təpmək. toplamaq. azarlamaq. 

ağdarmaq. dimdikləmək. təhqir edmək. azarlamaq. 

çəkişdirmək. darıdmaq. sıxmaq. pisləmək. 1. açmaq. 

xaşlamaq. 1. paylamaq. 1. ilişdirmək. danlamaq. 

deyinmək. dürtmək. intiqad edmək. - durub oturub uşağı 

qaqalama. 1. pozuq malı, birisinə soxmaq, utturmaq, 

ilişdirmək. 1. taxmaq. süsləmək. 1. qağalamaq. qaqlamaq. 

( < qaq. qad). quş kimilərin səsi. bağırmaq (bürküt. qırqı. 
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qartal). qıdqıdlamaq. qaqqıldamaq. cıvıldamaq (quş). 

qaqala çalmaq. qurqlamaq (toyuq). - toyuq qaqalayıb, 

yumurtar. 1. çöbləmək. toplamaq. 1. gəgələmək. 

dimdikləmək. - xoruzlar gəgələmiş: qaqalamış. 1. 

qıqırdamaq. qıtqıldamaq.  

qaqalamaq  1. kötü malı birinə basmaq, satmaq, sırıqlamaq. 1. 

itmək. itələmək. 1. dimdikləmək. 1. nərsəni, nərsənin 

içinə soxmaq. girdirmək. 1. qaqamaq. soxmaq. sancmaq. 

saşmaq. 1. dimdikləyib, seçib toplamaq. 1. azarlamaq. 

incitmək. çıxışdırmaq. sıxışdırmaq. 1. qaqaclamaq. 

kəkələmək. sancmaq. saşmaq. soxmaq. 1. qaqmalamaq. 

dimdikləmək. - qarqa pəniri qaqmaladı.  

qaqalamaq  qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. tərs yanıtmaq. 

tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qarşı gəlmək. 

muxalifət, ziddilik edmək. 1. ilişdirmək. nəqd, tənqid 

edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. üzütmək. 

acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. incitmək. ağrıtmaq. 

ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. təpmək. soxuşturmaq. 

sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. sıx sıx çəkmək, 

dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, üst üstə 
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çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - tikicilərin, dərizilərin 

qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik olmuş. 1. 

aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, 

basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. (qaqıya, xıxa) 

batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dində) ən edmək. 

pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. xorlamaq. korlamaq. alçatmaq. pisləmək. 

kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. toyuq yumurtlarkən 

qıt qıt edməsi. qaqanlamaq. qıqqıldamaq. 1. qapını 

çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - yayıq qaqalamaq: tuluğ, 

nehrə döğmək. 1. bir konuda çox danışmaq, çox söz 

edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. batırmaq. basmaq. itmək. 

təpmək. 1. kağalamaq. kavalamaq. (boşaltmaq). 

qarşısındakın tərsləmək, susturmaq, sındırmaq.  

qaqalan  qaqadan. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qabalan. 

qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən 

tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.  

qaqalanmaq  dimdiklənmək. 1. kötü mala basınmaq, satınmaq, 

alınmaq, sırıqlanmaq. 1. itinmək. itələnmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5772 

dürtüklənmək. 1. qaqınmaq. soxunmaq. sancınmaq. 

saşınmaq. 1. dimdiklənib, seçilib toplanmaq. 1. 

azarlanmaq. incinmək. çıxışınmaq. sıxışınrmaq. 

toxunulmaq.  

qaqalaş  qax kimi, çox quru, cılız, zayıf, civi, mıx kimi quru. 

qansız. ətsiz.  

qaqalaşmaq  ( < qaq. qad). 1. quşların birbirin dimdikləməsi. 1. 

birbirinə ilişdirmək. birbirini intiqad edmək.  

qaqalaşmaq  dimdikləşmək. (quşlar) qarşılıqlı dimdikləşərək 

savaşmaq, oynaşmaq.  

qaqalatmaq  dimdiklətmək. dənələtmək. oğdurtmaq.  

qaqalayan  qağalayan. qağan. dimdikləyən. - ağac qağan: ağac 

dələn. ağacların qabuğun dimdikləyən, qarğada kiçik bir quş.  

qaqalbaşlı  kağalbaşlı. kağılbaşlı. çağılbaşlı. pırtlaşıq, daranmamış, 

dağnıq saçlı.  

qaqalə  ğağalə (fars). < qaqqal. aşlanmamış, qax kimi quru dəri.  

qaqalı  ( < qaq: quru. sərt. dolu). - qaqalı təxdəsi: qoz ağacından 

yapılan taxda. - qaqalı taxdası iyi yaldız (parıltı) alır.  
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qaqalı  dimdikli. başı dimdiyə oxşar, yuvarlaq yelkən.  

- sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş: qarayaz.  

qaqalışmaq  kötüləşmək. pisəlmək.  

qaqallamaq  kağallamaq. koğallamaq. köğülləmək. kövülləmək. 

kavallamaq. kovallamaq. 1. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq.  

qaqallaşmaq  kağallaşmaq. qarqaların bağrışması.  

qaqallıq  qağallıq. kağallıq. ( < kav). təmbəllik.  

qaqalnışmaq  qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qaqaltaq  kağaltaq. kavaltaq. kovultaq. koğultaq. dəlik deşik olan.  

qaqam  qaqım. qaqamıq. qaqmıq. 1. qax, cılız, bir dəri bir sümük, 

quru, iskilet kimsə. 1. iskilet. 1. qaqıntı. qıymıq. qırmıq. 

qırıntı. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. 

töküntü. tör töküntü. yonultu. tıraşa. 1. qaqmaq. qamqaq. 

qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. 

qarsıq. qatsıq. qasıq. çözmək. yara üzündə oluşan qabıq. 
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qaqam  qama. qaqa. qəmə. 1. daşqa təkərlərinin ortasına taxılan 

iri, gen başlı çivi, mıx. 1. çağa. sürə. dövrə. öğrün. öğün. 

öğə. - bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, varın 

yedilər.  

qaqama  qələmə. kavak ağacı.  

qaqamaq  qaqalamaq. soxmaq. sancmaq. saşmaq.  

qaqamaq  qaqamaq. 1. kəkəmək. düşmək. düşmən olmaq. 

qaramaq. qarqamaq. qaxınc vermək. 1. mıxlamaq. 

taqmaq. çapmaq. deşmək.  

qaqamıq  qaqmıq. qaqam. qaqım. 1. qax, cılız, bir dəri bir sümük, 

quru, iskilet kimsə. 1. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. 

çalqır. çalqıra.  

qaqamlıq  qaqımlıq. qaqlıq. cılızlıq. bir dəri bir sümük, quru, iskilet 

olumluq.  

qaqamsı  dimdiksi. qaqanı, dimdiyi andırır biçimdə olan.  

qaqan sayı  ilənc, qarqış olduqca, verdikcə.  

qaqan  qağan. 1. kavan. kav. kağ. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlama. çapa, kağlama, kavlama işi. 1. boyunduruğu 

daşqıya bağlayan qayış. 1. dələn. - ağacqaqan: 

ağacdələn: qaqlı. qallı. 1. kağan. kavağar. kağavar. otalağ. 
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kav. kağ. 1. çalan. çövgən. çevqan. tanrı adlarından. 1. 

impiratur. padişah. elxan. 1.qaqar. qəddar. əsirgəməz. 

əsirgəməyən. əsrəməz. inamsız. imansız. qıyan. 

rəhmsiz. mərhəmətsiz. 1. qaqac. kəkəc. sancmac. 

sancan. sancac. saşmac. soxmac. soxan. soxucu. 1. 

xaqan. ataxan. qeysər. qarasır. impiratur. 1. qatır. qasır. 

qazır. qırıcı. qıran. qıtan. oraq. kəsən. tırpan. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. zalim. 

müstəbidd. dispot. tiran. 1. qaan. xaqan. ataxan. 

şahənşah.  

qaqan  qağan. kağan. bax > qağan. ( < qaq. qaqmaq). 1. qaan. 

ğan. xaqan. impirator. xanlar xanı. başbuğ. şah. - böyük 

qonçək içrə, anraşıb yatan dərvişlərin \\ hər birisi güllei aşqın, 

kağan arslanıdır. 1. ( < qaqmaq: bağlamaq). neçə nərsəni 

bir birinə çatdıran, bağlayan qayış ( < qaqış: bağ. 

bağlayan). 1. qızmış. kağan. öfkəli. gurran. qızqan. kükrəş. 

xaqan. böyük. kəbir. zorlu. güclü. - o day qağan adam 

olmuş, bizləri saymır. hirsli. şığıyan ( > şer. şir (fars) (arslan). 

kükrəş. kükrəyən. anırğan. çağırğan (aslan. qaplan) - qağan 

aslan kimi anğar ərənlər \\oxa qalkan kimi sinə gərənlər. 1. 
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qadir. - qayan qağan tanrım: rəhim qadir allah. 1. hirslənən. 

qızan. qurulqan. qurulan. 1. qadir. ötən. ötər. bacaran. 1. 

tanrı adlarından. 1. qağalayan. dimdikləyən. - ağac 

qağan: ağac dələn. ağacların qabuğun dimdikləyən, qarğada 

kiçik bir quş. 1. vuran. çalan. - ağac qaqan: ağac dələn: 

qaqası ilə ağac qabığına çalan quş.  

qaqanaq  qağanaq. 1. yeni doğmuş heyvan yavrusu. 1. döl yatağı 

sıvısı. 1. çam qozalağı. 1. qaqqıldaq. - qağanaq çalmaqr 

qaqqıldamaq.  

- qaqanaq çapıy: kiçik cucuq. 

qaqanalı  qaqanlı. qaqdırıq. oyunçu. oyanıq. uyanıq. iti. sivir. 

sever. zivik. sivir. zirək. zeyrək.  

qaqanaz  qaqnaz. 1. qaqsın. qocaqarı. 1. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. qanğırıq. dikqafa. dikbaş. 

kəndini aldıtmaq (qəbullatmaq) istəyən.  

qaqanqıran  kağanqıran. noxdaqıran. danaburan. kükrəş. qanmaz. 

söz eşitməz. - sən nə kağanqıran adamsan.  

qaqanlamaq  1. kağanlamaq. kavlamaq. kağlamaq. otalağlamaq. 

çapalamaq. çəpinləmək. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlamaq. 1. qıqqıldamaq. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. 
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qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. toyuq 

yumurtlarkən qıt qıt edməsi.  

qaqanlamaq  kağanlamaq. qayış ilə neçə nərsəni bir birinə çatdırmaq, 

bağlamaq.  

qaqanli (g)  kağanli (g). imparatorluğa bağlı (mensub) olma.  

qaqanlı  qaqanalı. qaqdırıq. oyunçu. oyanıq. uyanıq. iti. sivir. 

sever. zivik. sivir. zirək. zeyrək.  

qaqanlıq  qağanlıq. ( < qaq). bax > qaqan. xanlıqlardan birikən ölkə 

birimi. impiratorluq.  

qaqanlıq  qağanlıq. xanlığ. basqı nizam. hikumət. dövlət. devlət: 

hakimiyyət.  

qaqanoz  qaqansı. qaqanmış. zayıf, yaşlı kişi.  

qaqanoz  qaqanuz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. qurqın. qurra. özsevər. 

çağaçı. yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. 

keçgin. dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. böyüklənən. 

foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. 

göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. 

qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. 

orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. 
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köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. xudpəsənd.  

qaqansı  qaqanmış. qaqanoz. zayıf, yaşlı kişi.  

qaqanuz  qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qurqın. qurra. özsevər. çağaçı. 

yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. 

göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. 

apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. 

hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 

xudpəsənd.  

qaqar  (qabar). hər sözün önünə artırıldığda, o sözün anlamın 

qabardan, şişirdən ək. - qaqaribik: pipiyi yekə olan.  

qaqar  > qəhhar. 1. qazub. qəzəbli. 1. güclü. qolçomaq. dayaqlı. 

dayavlı. qocur. edərmən. qəvi. zorlu. 1. qazub. qəzəbli. 1. 

qaqır. qahir. qalib. 1. qağan. qəddar. qıyıcı. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. inamsız. 
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imansız. qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. rəhmsiz. 

rəhimsiz.  

qaqar  1. quşluq. öğləyə yaxın çağ, vaxt.  

qaqar  qaqra. 1. qaqlıq. qayalıq. böyük daşlıq yer. 1. bədbəxlik. 

qaqraq. 1. qaqraq. qaqraqa. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. 

kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. 

qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. qarabet. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. 

alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. 

doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. 

nəgələsiz.  

qaqaraq  vələvələ. yayqara.  

qaqaralamaq  qaqramaq. qaqraqmaq. qaqarlanmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 
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söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qaqaran  (< qaqmaq: əzmək). kavran. kəvrən. qurut əzmək üçün, 

ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan saxsı qab. mətirət.  

qaqaray  qaqaraq. çam qozalağı.  

qaqaribiq  qaqaribik. pipiyi yekə olan.  

qaqarlanmaq  qaqaralamaq. qaqramaq. qaqraqmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qaqarman  qaqraman > qəhrəman. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. 

batır. bağtur. bağadur. (# kəvrəmən: yumşaq, səssiz, dinc 

olan).  

qaqart  qaqırt. 1. qıqırdaq. qıqırdaq. qaqırdaq. (xoruz, quş) ibiğ. 

ipik. pipik. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac. 1. 

qaqma. uzun, çıxıntılı olan burun.  
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qaqart  qaqırt. qadar. bax > qaqı.  

qaqart  qaqırt. qaqırdaq. 1. qaqırtlaq qaqırdayan. qaqır qaqır səs 

çıxaran. 1. qaqırt. qaqart. cızbız. quyruq əritildikdən 

sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə. əritilən 

quyruqdan qalan cızlıq. 1. (xoruz, quş) ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac. 1. quru 

nərsə. 1. qurudulmuş sümüklü ət.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə.  

qaqas  ( < qaq: quru). kağıt. yazın.  

qaqaş  qağaş. qağış. qığış. qağıştı. qığıştı. çağaş. çağış. çığış. 

çağıştı. çığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

qaqaşaq  kağaşaq. kağşaq. kavşar. kağşar. kağruq. koğşaq. 

kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  
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qaqaşlamaq  qaqaclamaq. qaqaqlamaq. qataclamaq. qataşlamaq. 

qataqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  

qaqaşmaq  qaq aşamaq: suç işləmək.  

qaqat  qamat. 1. çağat. qavqa. gurultu. gürültü. 1. qamaq. qadaq. 

qadağ. qadat. qapaq. qapat. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut. yasaq. 

qadağa. 1. çapat. qamət. boy. boybos. əndam. çalqat. 

çalçat. boyqat.  

qaqataq  qaqadaq. arxadaş. dost.  

qaqatan  qaqadan. qaqalan. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qabalan. qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə 

kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş 

içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.  

qaqatım  qaldırım. qalatım. 1. dikətim. tikətim. yüksətim. ucatım. 

uçatım. bir nəyə görə qalxınmış nərsə. 1. səggi. herə. - 

qaldırımdaki bardaq düşüb qırıldı. 1. yayalar, ayaqla 

yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış yol. yaylıq. 

yayalıq. yaldırım. yardırım. yandırım. piyadərov. - bu 

qaldırım çör çöpdən qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, 

yüyrək yaya yol. 1. yayalıqda döşənən daş. - bu qaldırımın 

qaldırımları çox qabadır. - qaldırılı ara, meydan.  
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qaqatlamaq  qadaqlamaq. qaqlamaq. 1.çiviləmək. mıxlamaq. 1. 

bərkitmək. arxalamaq. qayırmaq. qoldavlamaq. 

dəstəkləmək. - əğik duvarı qadaqladım. - seçgilərdə, mən 

səni qadaqlayacam.1. biçiminə qoymaq. işi yerinə 

qoymaq. haqlamaq. 

qaqatrac  başdan savma, sovma.  

qaqavac  qaqavaş. qaqavan. 1. qaqabaş. avanaq. kəndini 

bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. abdal. 1. qaqırt. qaqırtı. sevimsiz olan. iğrənc. 1. 

qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. çirkin. 1. 

qaqırt. qocalmış. qarımış. yaşlanmış. 1. üstündən atılan 

od. 1. qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan.  

qaqavaclıq  qaqavanlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. avanaqlıq. 

koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. giclik. 

alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qaqavan  1. kibirli. danqalaq. qaba. qazan. 1. alıq. axmaq. qıtus. 

avanaq. budala.  
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qaqavan  qaqavaş. qaqavac 1. qaqabaş. avanaq. kəndini 

bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. abdal. 1. qaqırt. qaqırtı. sevimsiz olan. iğrənc. 1. 

qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. çirkin. 1. 

qaqırt. qocalmış. qarımış. yaşlanmış. 1. üstündən atılan 

od. 1. qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan. 1. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kotan.  

qaqavanlıq  qaqavaclıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. avanaqlıq. 

koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. giclik. 

alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qaqavar  kağavar. kavağar. kağan. otalağ. kav. kağ.  

- tarlanı otalağdan, kağavardan arıtlama: çapa, kağlama, 

kavlama işi. kav. kağ. kağan. kavan.  
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qaqavaş  qaqavan. qaqavac. 1. qaqabaş. qaqırtı. kütbaş. avanaq. 

kəndini bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. abdal. 1. qaqırt. qaqırtı. sevimsiz olan. 

iğrənc. 1. qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. çirkin. 

1. qaqırt. qocalmış. qarımış. yaşlanmış. 1. üstündən 

atılan od. 1. qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan.  

qaqavaşlıq  qaqabaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. 

koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. giclik. 

alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qaqay  1. ağız. çənə. 1. qaqıy. qadınlara qarşı sayqılı çağrış.  

qaqay  qayğa. 1. kədquda. kədxuda. 1. bolqa, ittihadiyyə, 

təaavüni başı. 1. hər nəyə burnun soxan. qatılqan. 

qatığan. fizul.  

qaqayan  qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. taxıyan. taxıcı. qaşlayan. 

qaşqaqan. qaştaxan. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, döyən. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5786 

nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. münəbbətkar.  

qaqaybaş  qaqqıbaş. hoppa. havai.  

qaqayçı  hahayçı. yayqaracı.  

qaqaylamaq  hahaylamaq. acı bağırmaq.  

qaqaylı  qabtaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

qaqaz  kağaz. ("fırayın" dilindən, bürhani qatein yazdığına görə 

türküdür). 1. çapar. yam. yazı. namə. məktub.  

- azadlıq kağazı: əriklik. irəklik. irkəlik. özgürlüq. 1. kağız. 

kağıt. kavıt. qapıt. - qaba kağaz: çoxun, nərsəni sarmada 

işlənən, qalın kağaz.  

- su kağaz: dalığan. filiqran.  

- yağlı kağaz: yağlı. yağva.  

- qaralı kağaz: qaralı bəlgə: qaralı çapar: ölüm savın bildirən 
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kağaz.  

- ölüm savın bildirən kağaz: qaralı bəlgə: qaralı çapar: qaralı 

kağaz.  

- qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı (xoş) kağazıvı aldım.  

- keçiş kağazı: gəzişlik. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. 

keçməlik. gəzlik. gəzərlik. keçərlik. quzərnamə. qüzərnamə.  

- qafa kağızı: qafa bəlgəsi: qafa qoçanı, kötüyü: kimlik 

cüzdanı.  

qaqaz  qaqqaz. danqaz. lovğa. - qaqazdammaq: qazlanmaq. 

lovğalanmaq. şişmək. atılmaq. - qaqaz qaqaz: lovğalana 

lovğalana, atıla atıla.  

qaqazçı  kağazçı. çaparçı. çapar. çapçı. yamçı. namə, məktub 

çatdıran. qasid. - sən yarımın qasidisən. (qasidisən: 

çaparısın).  

qaqba  qağba. qorucu. mühafiz.  

qaqbaş  kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. 

oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. 

anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq 

göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. 
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dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. 

toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

qaqbaş  qaxbaş. daşbağır. bağırdaş. ürəksiz. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. basıqan. basqan. basuq. 

çeğnəyən. çiğnəyən. doğrayan. döğən. gücləyən. 

qırpayan. qıyan. qıycıyan. öctülüm. öştülüm. yastaban. 

zoban. zorbayan. əzən. əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. 

zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. rəhmsiz. 

qaqbaş  qambaş. qanbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik 

nərsə. 1.yekə baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

qaqbaz  qambaz. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. 

zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. 

görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. 

gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. 

anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş 

yırtmış. eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib 

dolanmış, çox bilən kişi. 
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qaqbaz  qambaz. qanbaz. qapbaz. çapbaz.qambaş. qanbaş. 

qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik nərsə. 1.yekə 

baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

qaqbır  1.qambır. qanbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. arıq. 1. iri dənəli 

qarqıdalı.  

qaqcım  qaqlım. qaqsım. qaqnım. qaqmın. 1. quru, sısqa qadın. 1. 

hırçın. qırçın. qancıq. xuysuz. 1. çirkin.  

qaqcın  qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. 

qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

qaqça  (q < > ç). ( < çağa). çağaç. çağaça. təzə olqun yemiş.  

qaqçı  qaqçıq. qamçı. qağıştaq. malqara sürməkdə işlənir.  

qaqçıq  qaqçı. qamçı. qağıştaq. malqara sürməkdə işlənir.  

qaqdal  qaqdalay. qaqac. qandalay. taqtay. taqatay. quru ağac, 

taxda.  

qaqdalay  qaqdal. qaqac. qandalay. taqtay. taqatay. quru ağac, 

taxda.  

qaqəzi  kağəzi. incə qabıqlı. qabıqsı. - qabıqsı qoz: incə qabıq 

cəviz.  
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qaqged  qaxged ( qalx ged). qonağı yola salmaqa (qoymağa) 

verilən çay,.. - ay qız qaxged çayın gətir. - qaxged dadlısın 

ver qutar. - qaxged başlıqı.  

qaqi  1. kahi. köhül. kaha. mağara. 1. kəvki. bir nəmə əyri. yay 

verib duran. 1. öfke. şiddet.  

qaqı  1. qaxınc. qaqış. qaqıc. sərzəneş. sərkuft. tə'nə. 

məlamət. nikuheş. - qaxınc edmək: qaqıc, qaqı qaqmaq: 

qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq. 1. qax. quru yemiş. 1. 

qızıqlıq. qızqınlıq. hirslik. öfgə. 1. zülm. covr. sitəm. 1. 

dürtüş. itiş. israr. 1. qaqış. quru.  

qaqı  qağı. qaqıt. qaqart. qaqırt. 1. qatqı. qayğı. süzgün. 

üzgün. nayranlıq ( < anğıralıq). özən. təvccüh. inhiraf. 1. 

qaqmış. çarpıq. qanqal. ucu əğri çıxıntılı olan nərsə. 

(ilişik. kalkeçit.). 1. qadar. xoruz pipiyi. 1. qax. quru yemiş.  

qaqı  qaqqı. qayğı. 1. qaqqa. qavqa. qovqa. savaş. 1. qamış. 

qalın qamış. 1. taxıl qurutmaq üçün daştan yapılmış 

ocaq.  

qaqıb  - qaqıb, çalıb itələmək: itiştirmək. 

qaqıc  qaqınc. qaqış. çapa. 1. qaqac. çaqac. çəkic. 1. bir yanı 

düz, bir yanı çatallı, biz əkinçilik ayqıtı. çəpin. 1. ləngər. 
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1. palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl 

yekəlikdə mala. 1. qaqıt. quru. sərt. bərk. 1. qaxınc. qaqı. 

sərzəneş. sərkuft. tə'nə. məlamət. nikuheş. - qaqıc, qaqı 

qaqmaq: qaqımaq. qaxınc edmək: bir suçu üzə vurmaq. 1. 

eyb. qusur. pürüz. 1. ucu qançalı (çəgəlli) dəğnək, sap. 1. 

qızıqlıq. qızqınlıq. hirslik. öfgə. 1. zülm. covr. sitəm. 1. 

dürtüş. itiş. israr.  

qaqıc  qaquc. 1. qax. quru. - alma qaqıcı. 1. (ağac) kovuc. oyuq. 

1. qaquc. quc. qoç. qoş. 1. kötük süpürgə. 1. qanqallı 

nərsə. qullab. avqar. tutma, av ayqıtı. 1. əğqın ənərsəni 

qabardıb şişirmək üçün, arxasından, vurub basan 

itələyən ayqıt, çəkic. süs ayqıtı. 1. qaqac. ( q < > c ) qacıc. 

qacac. kir. qatıq. arın, təmiz duru olmayan. 1. qaqqı. 

qaqqıc. məlamət. səzəniş. 

qaqıc  qaquc. qaqquc. qaqqıc. 1. qaquca. çəkic. çəkiş. 1. qavuc. 

qavıc. qavuca. çanqal. çəngəl. qarmaq. qullab 1. kavaq. 

kavaq. çolaq. 1. qançalı (çəngəlli) balıq tutma ayqıtı.  

qaqıcı  qaqıyan. qaqayan. taxlayan. taxıyan. taxıcı. qaşlayan. 

qaşqaqan. qaştaxan. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, döyən. 
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nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. münəbbətkar.  

qaqıcı  qoqıcı. xortlaq. xoxucu. uşaq qorxudan. umacı. öcü. 

qoncalaz: qoncolos: canlanmış ölü. almostı: < albastı. 

cin. umacı. cidos.  

qaqıclamaq  qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. qaqalamaq. 1. tərs 

yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qarşı 

gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək. 1. ilişdirmək. nəqd, 

tənqid edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. 

üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. incitmək. 

ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. təpmək. 

soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. sıx sıx 

çəkmək, dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, 

üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - tikicilərin, 

dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik olmuş. 1. 

aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, 

basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. (qaqıya, xıxa) 

batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dində) ən edmək. 

pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. xorlamaq. korlamaq. alçatmaq. pisləmək. 
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kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. qaqanlamaq. toyuq 

yumurtlarkən qıt qıt edməsi. qıqqıldamaq. 1. qapını 

çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - yayıq qaqalamaq: tuluğ, 

nehrə döğmək. 1. bir konuda çox danışmaq, çox söz 

edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. batırmaq. basmaq. itmək. 

təpmək.  

qaqıcmaq  qaqınmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq. 1. 

qaqa, dikə durmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq. 1. 

dirənmək.  

qaqıq  1. acığ. hirs. 1. qarşıt. muxalifət.  

- qaqıq qazıq: yerə bağlanmış kimi durmaq. 

qaqıq  1.kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. bəlqəm. xilt. 

1.qağıq. qapıq. dolu. tıxaq. qaruq. qarıq. qısıq, boğuq 

səs. - qağıq, qısıq, boğuq səsli: qaruqlu. qarıqlı. 1.qalxıq. 

1.qavıq. kəkik. kəklik otu.  

qaqıqan qaqığan. 1. qaqan. xaqan. tüt. bərk. uca. hündür. 

daşlanan. kükrəyən. gurlayan. gürləğən. iti. - kişi qaqığan 

olu, dəmir kəsgin, pıçaq iti, pamıq yumşaq. - qaqığan yumşaq 
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kişi. - üzü qaqığan. - bənizi qaramsı, gövdəsi arıq. 1. öfkəli. 

gözü qara.  

qaqıqanlıq  qaqığanlıq. hislilik. öfkəlik. qapağanlıq. qızqınlıq.  

qaqıqanlıq qaqığanlıq. 1. boğaqlıq. boğqunluq. xəfəlik. qapalıq. 

mükəddərlik. 1. düşmanlıq. öcəklik.  

qaqıqınta qaqığında. qaqımına. qızmasına. istəməzliginə. gücənə. 

sıxında. zorlaşda. qarşın olaraq. rağmən. əlarəğmi. - bu 

işi sənin qaqığında qılacağam.  

qaqıqlıq  qağıqlıq. qarıqlıq. qaruqluq. qısıq, boğuq səslik.  

qaqıl  1.> kakil. kişi başında (insan başında) pipik yerinə uzaran, 

ayrılan saç. pərçəm. 1. qaqal. qaqla. quru. quruq. 

qurumuş. 1. iri çanqıl, sanqıl. 1. çanğıllı topraq. 1. qaqılış. 

qaqqılış. qatıl. qatılış. qahlayış. güldürü. qəh qəhə. qah 

qah gülmə. əğlənti.  

qaqıl  kağıl. incə, yaş söğüt dalı. - qal savı qalmaz, kağıl bağı 

yazmaz: ağsaqqal sözü işlər, söğüt dalından qurulan bağ 

düğün açılmaq.  

qaqil  kakil. < qaqıl. kişi başında (insan başında) pipik yerinə 

uzaran, ayrılan saç. pərçəm. təpəlik. balçaq. başlaq. 

təpəsaç. - qadın təpəciyi, kakili: çalbağ. balçaq. başlaq.  
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qaqil  kakil. bax > qaqıl. qıvrım. sarquc.  

qaqil  kakil. kəkəl. çuvqal. saç pərçəmi.  

qaqıl  qağıl. 1. dik. dikbaşlı. 1. boyu yüksətmək üçün ayağa 

taxılan çubuq. ayağçaq. ayağlıq. 1. pedal. 1. kakil. 

(qalxmış?). daraq. 1. təcrübə. çalıt. görük. quş başında olan 

təpəlik. 1. qurumuş, bərkimiş palçıq. 1. çaqıl. çanqıl. - 

qaqıllı topraq. 1. yaxşı oğutulmamış, düğün düğün qalmış 

nəsnə. - qaqıl qaqıl un. - qaqıl qaqıl: qarma qarışıq, 

qalabalıq, tünlük toplumun durumun bildirir. 1. qaqrış. acıq. 

hirs. qızma. 1. kavıl. kahıl. ( < kav). kal. çiğ. xam. yetgin 

olmayan. pişməmiş. 1. qaqlı. kəkli. suçlu. xətalı. müttəhim. 

1. qaqğı. qayğı. sıxıntı. dincsizlik. rahatsızlıq.  

qaqıla  - qaqıla qalmaq: qalağlanmaq. qalğalanmaq. yığılmaq. 

birikmək. doluşmaq. - mallar yığnada qaqıla qalmış. - yaxcı 

olan, ucuz olan qaqıla qalmaz.  

qaqılamaq  ( < qaq). 1. vurmaq. çalmaq. döymək. saplamaq. 1. (q < > 

ç). çaqalamaq. yumurtlamaq. tuxumlamaq. 1. bir nərsəni 

böyütüb, şişirib, olay çaxarmaq. 1. qaxlamaq. qaqıb, 

çalıb, açıb, qoparıb ayırmaq. - cəviz qaqılamaq: cəvizi 

yaşıl qabığından ayırmaq.  
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qaqılamaq  qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

qaqalamaq. 1. tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə 

gedmək. qarşı gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək. 1. 

ilişdirmək. nəqd, tənqid edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. 

üzdürmək. üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. 

incitmək. ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. 

təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. 

sıx sıx çəkmək, dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal 

ba dal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - 

tikicilərin, dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik 

olmuş. 1. aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, 

utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. 

(qaqıya, xıxa) batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq 

dində) ən edmək. pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir 

kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. 

alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. 

qaqanlamaq. toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi. 

qıqqıldamaq. 1. qapını çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - 

yayıq qaqalamaq: tuluğ, nehrə döğmək. 1. bir konuda çox 
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danışmaq, çox söz edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. 

batırmaq. basmaq. itmək. təpmək.  

qaqılan  qoğulan. - qaqılan soxulan: qoğulub geri dönən. iş bilən. 

tikilib sökülən. - qaqılmaq soxulmaq: itilip soxulmaq.  

qaqılanmaq  bax > qaqılanmaq. qatlanmaq. dözmək.  

qaqılaşmaq  qoqılaşmaq. qavqalaşmaq. savaşmaq.  

qaqılayın  sevgilim. sevdiğim. sevimlim. könlüm. quzum. qoçum. 

cicim. canım. cancağızım. dadlım. tosunum.  

qaqılbaşlı  kağılbaşlı. kağalbaşlı. çağılbaşlı. pırtlaşıq, daranmamış, 

dağnıq saçlı.  

qaqılcılmaq  qıqılcımaq. qıcıldamaq. qıjqırmaq.  

qaqılcım  qığılcım. od parçası. iş bilən.  

qaqılcımaq  qurumaq.  

qaqıldanmaq  qapıldanmaq. quruyub qalmaq. özün itirmək. alas 

qopasa düşmək. ələm taslanmaq. çaşmaq.  

qaqıldı  gurultu.  

qaqılı  qaqıla. tıxılı. tıxıla. yığılı. yığıla. çox. qarqın. bol. dolu. - 

orda alma qaqılı, çörək qaqılı.  
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qaqılıc  qaqqıc. qaqlıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. 

qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

qaqılıq  qaqlalıq. qaqıllıq. qaqırlıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. yığlalıq. 

yığnalıq. çoxluq. bolluq. doluluq. dolluq. - çörək qaqlığı. - 

para qaqlığı.  

qaqılış  qaqıl. qaqqılış. qatıl. qatılış. qahlayış. güldürü. qəh qəhə. 

qah qah gülmə. əğlənti.  

qaqılış  vurma. çaqma.  

qaqılışmaq  çaqılışmaq. birlikdə çırpmaq, vurmaq.  

qaqıllamaq  qağıllamaq. ( < qaq. qab. kav). çalıb ayırmaq. 

kavalamaq. qabıqlamaq. fırıxlamaq. cəvizin yaşıl 

qabığın ayırmaq.  

qaqıllı  ( q < > ç) çaqlı. çoqlı). qəzəbli. acıqlı.  

qaqıllı  > kakilli. pərçəmli. 

qaqilli  kakilli. < qaqıllı. pərçəmli. təpəlikli. - təpəlikli (kakilli) 

yırtıcı gecə quşu: bayquş. kukumav quşu.  

qaqıllıq  qaqırlıq. qaqlalıq. qaqılıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. yığlalıq. 

yığnalıq. çoxluq. bolluq. doluluq. dolluq. - çörək qaqlığı. - 

para qaqlığı.  
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qaqılma  - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

qaqılmaq  qaqılanmaq. 1. çaltımaq. çatılmaq. təcrübə edmək, 

görmək. dənənmək. sınanmaq. görgünmək. yaşanmaq. 

pişmək. 1. taxılıb, tikilib qalmaq. 1. silkənmək. sarsılmaq. 

sallanmaq. çalınmaq. vurulmaq. - ağac qaqıldı: ağac 

silkəndi. - qapı qaqıldı. - qonqırav qaqıldı: zəng çalındı. 1. 

qığılamaq. ( < qağ. qaq. qığ). xəsdənin. uşağın qığıldamaq. 

bəlirsiz inilti çıxarmaq. 1. qığılamaq. ( < qağ. qaq. qığ). 

qaqqa çəkmək. qah qah gülmək. 1. qaqqılmaq. 

çırpılmaq. - başra qaqılmasın, verdiyin çörək. 1. vurulmaq. 

çalınmaq. silkilmək.  

- davurbaz qaqıldı: davul çalındı.  

- eşik qaqıldı: qapı vuruldu.  

- qonqrav qaqıldı: zil çalındı.  

- dirək qaqıldı: ağac silkildi.  

qaqılmaq  qaqınmaq. 1. qaqışmaq. qaqımaq. darılmaq. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. 

öfgələnmək. hirslənmək. qızmaq. qızınmaq. 1. taxınmaq. 

çivi kimi taxılmaq. mıxlanmaq. itələnmək. bir yerdə tikilib 
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qalmaq. 1. taxınmaq. çağılmaq. bəzənib düzənib 

geyinmək. 1. qaqlamaq. qahlamaq. qəh qəhəylə, qah qah 

gülmək.  

qaqılmatan  - qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın. (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

qaqılmış  taxılmış. - qaqılmış, taxılmış, işgilli, çətin qılınan, 

təprəşən, hərəkət edən nərsə, kimsə: qağnı.  

qaqıltaq  qağıltaq. qanıltaq. qavıltaq. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. aralıqlı. seyrək. dərik 

dərik.  

qaqıltamaq  qaqıldamaq. qaqqıldamaq.  

qaqım  1. taqırtı. gürültü. 1. darbə. vuruş. 1. qayım. doğru. düz.  

qaqım  qaqam. qaqamıq. qaqmıq. 1. qaqamıq. qaqmıq. qax, cılız, 

bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə. 1. qaqamıq. 

qaqmıq. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. 1. 

qaqıntı. qaqmıq. qaqmaq. qıymıq. qırmıq. qırıntı. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

yonultu. tıraşa. 1. qaqmıq. qaqmaqqamqaq. qarmaq. 

qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. qarsıq. qatsıq. 
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qasıq. yara üzündə oluşan qabıq. çözmək. 1. qarım. 

qavım. qohum. quda. famil.  

qaqıma  qızma. qaqıq.  

qaqımaq  ( < qaq: vurqu. zərbə). 1. qaqı, səs vermək. qaqqıldamaq. 

1. taqımaq. vurmaq. çalmaq. çaqmaq. çapmaq. 1. 

çatmaq. təcrübə edmək. 1. bağırmaq. 1. qınamaq. 

qayımaq. 1. ( < kek: kin). hirslənmək. qızmaq. azarlamaq. 

sıxmaq. qanı qərəlmək. azarlamaq. söyəş söymək. 

qızmaq. qarşı gəlmək. e'tiraz edmək. hirslənmək. - 

qaqığanlıq: qanı qərəlik. 1. darığmaq. darılmaq. 1. 

qorxutmaq. 1. birinə qızıp ondan üz çevirmək. 1. 

qarqamaq. 1. qaqumaq. birinə qızmaq. qızqamaq. 

danlamaq. 1. dəqmək. incitmək. azarlamaq. dürtmək. 

darılmaq. tarılmaq. 1. qara quyruq. as. samır. 1. incitmək. 

azarlamaq. paylamaq.  

qaqımaq  1. qadımaq. qaqınmaq. qaqılmaq. qaqışmaq. darılmaq. 

darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. darqılmaq. 

darqışmaq. öfgələnmək. hirslənmək. qızmaq. qızınmaq. 

qızışmaq. sınırlanmaq. sinirlənmək. qızmaq. 1. qaxınc 
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edmək: qaqıc, qaqı qaqmaq. bir suçu üzə vurmaq. 1. 

qırmaq. bərələmək. sədəmə vurmaq.  

qaqımlıq  qaqamlıq. qaqlıq. cılızlıq. bir dəri bir sümük, quru, iskilet 

olumluq.  

qaqın soxun  vura vura. dövərək.  

- qaqın soxun edmək: xaşlamaq. azarlamaq. paylamaq.  

qaqın  axar suyun daşması.  

qaqın  qağın. (qaqqın. qaqyana). quru, arıq kimsə. ( > qaqana 

(fars)).  

qaqına  qax. quru, incə, ətsiz kimsə. sür sümük kimsə.  

qaqınc  qaxınc. ( < qaqmaq vurmaq. təpmək) 1. qılıc, qarğı 

salması, həmləsi. 1. ixtar. 1. qızaq. hiddət. öfkə. qayğu. 

zorluq. basılıq. quruluq. bərklik. pislik. vurqu. hirs. - qaxın 

ilə yügürdü. - qaxıncla: zorla. bərkdən. 1. başa qaqılan, 

vurulan iş, durum. baş bəlası. dannaq. üzə vurma işi. üz 

qarası. 1. qaxınc. coşu. coşqu. coşuş. çarpıntı. 

coşqunluq. əsrimə. özündən keçmə. ilginc. talaş. daşqın. 

daşınma. aşra. aşralıq. azıq. dürtüş. çapıl. qamıç. bulğa. 

qalxış. hırçın. qorxu. sağınc. dəprəm. həyəcan. 1. 

çıqışma. azar. sərzəniş.  
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qaqınc  qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı. 1. sərzəneş. sərkuft. tə'nə. 

məlamət. nikuheş. - qaxınc edmək: qaqıc, qaqı qaqmaq: 

qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq. 1. qızıqlıq. qızqınlıq. hirslik. 

öfgə. 1. zülm. covr. sitəm. 1. dürtüş. itiş. israr. 1.qayğu. 

gümən. dərd. acı. ağı. incik. qara. qısıl çınğı. üzüntü. 

göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. gövnək. gövüntü. 

ağrı. sıxıntı. gümən. toxu. - (qarqış sözü.). - toxun 

çözülməsin, ipin qırılsın. 

qaqınc  qaqıc. çapa. 1. çəpin. bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz 

əkinçilik ayqıtı. 1. ləngər. 1. palçıq, suvaq qatmaqda, 

sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala. 1. qaqıt. quru. sərt. 

bərk. 1. qaxınc. qaqı. suçu üzə vurma. qınama. taqqac. 

sərzəneş. sərkuft. tə'nə. məlamət. nikuheş. - qaqıc, qaqı 

qaqmaq: qaqımaq: qaxınc edmək: bir suçu üzə vurmaq. 1. 

eyb. qusur. pürüz. 1. ucu qançalı (çəgəlli) dəğnək, sap. 1. 

qızıqlıq. qızqınlıq. hirslik. öfgə. 1. zülm. covr. sitəm. 1. 

dürtüş. itiş. israr.  

qaqıncıq  qağıncıq. kavıncıq. qalıncıq. ( < kav). kovuq, ovuq.  

qaqınclamaq  qaxınclamaq. başına çırpmaq. gözünə soxmaq. 

qaqınclamaq  qaxınclamaq. çıqışmaq. azarlamaq. sərzəniş edmək.  
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qaqınlalamaq  azarlamaq. xaşlamaq.  

qaqınmaq  1. öfkələnmək. qəzəbə düşmək. acınılmaq. 1. kəndinə 

dövüb vurmaq. - göğsün qaqınmaq. - ağlaşıb baş gözün 

qaqındılar. - töğşünüb qaqındı. - barmağıyla şüyşüyə 

qaqındı. 1. silkinmək. çırpınmaq. çırpmaq. - ətəyin yenin 

qaqındı. 1. qana vurmaq. - quşlar qaqınıb uçdular. 1. 

qapılmaq. tikinmək: köpülmək. - don qaqıldı.  

qaqınmaq  azarlamaq. xaşlamaq. paylamaq.  

qaqınmaq  qaqıcmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq. 1. 

qaqa, dikə durmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq. 1. 

dirənmək.  

qaqınmaq  qaqışmaq. 1. qaqılmaq. qaqımaq. darılmaq. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. 

öfgələnmək. hirslənmək. qızmaq. qızınmaq. 1. 

uğraşmaq. 1. didişmək. didinmək. 1. dediqodulamaq. 

dediqoğlamaq. dediqoylamaq. dedikötüləmək. 

dedikütləmək. qiybət edmək. - iki bacı durmadan qaqışıb 

durdular: (durdular: dəvam etdilər).  

qaqınmış  zora uğrayan. - qaqılmışlar: səfillər.  
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qaqıntı  1.qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. qıymıq. qırmıq. qırıntı. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. yonultu. tıraşa. 1. çağmar. çaxmar. qaçmar. 

qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. çalıntı. döğüntü. 

dəğərsiz. ərcəsiz. ərzişsiz. qiymətsiz. 1. külçək. ocağın 

külün çəkib çıxaran. 1. xəkəndaz. 1. sel qalıntısı. 1. 

qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qovqa. qovğa. ğovğa. 

qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. 

ayaqlanış. üsyan.  

qaqır  ( < qaqmaq). bax > qaq. 1. qadır. qəhir. çilə. zulum. qıyın. 

qıyqı. qaqınc. işkəncə. 1. qayğırış. hayayqırış. gurultu. 

gurlama. 1. qayğı. kədər. dərin acı. 1. ziyan. 1. quru 

nərsələrin birbirinə dəğib sürtülməsindən çıxan səs. - 

qaqır qaqır: çox quru. - dəri gündə qalıb, qaqır qaqır olmuş. 

1. sundurma. çardaq. 1. çit.  

- qaqır qaqır edib gəvrək olan: qaqırdaq. 

qaqır  1.qaqıt. qaqlaq. incə. arıq. yuxa. yoxa. quru. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. zəif. 1.kağır. kavur. kavır. qağrıq. qayrıq. 

qayır. əğri. 1.bərk. daş kimi. - qaqır yapı: daşyapı. daş 

bina. 1.qaqar. qahir. qalib.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5806 

- qaqır qaqır səs çıxarmaq: qaqırdamaq.  

- qaqır qaqır gülmək: qah qah gülmək.  

qaqırağ  1. ot bitməyən daşlıq yer. quraq bölgə. 1. cılız bitgilərlə 

qapalı yer.  

qaqıraqo  qarqamaq. rədd edmək.  

qaqırama  kağıramaq. qurumuş. quru. - qaqırab qurqan odun.  

qaqıramaq  qaqırlamaq: qızmaq. sınır sınırlı qonuşmaq.  

qaqırav  şaşı.  

qaqırca  dağ sıçanının böyük çeşiti.  

qaqırca  fındıq ağacı üzərində yaşayan dağ sıçan çeşiti.  

qaqırcaq  yügürək. yügrək. yüyürək.  

qaqırcamaq  kavırcamaq. 1. qıjqırmaq. 1. pozulmaq. pisəlmək. 

kötünmək. qırınmaq. qırtınmaq. xərablanmaq.  

qaqırcanğ  çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. 

törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. 

varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. 

qırbal. qırban. çataq. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 
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əxlaqsız. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. taxımsız. xuysuz.  

qaqırcatmaq  kavırcatmaq. qaqsatmaq. 1. qıjqırtmaq. qıjqıtmaq. 

qıcqırtmaq. qıcqıtmaq. 1. kifsətmək. kövsətmək. 

kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. 

pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. 

xərablamaq. xərablatmaq.  

qaqırdamaq  xırp xırp yemək.  

qaqırı  bax > qaq. ziyan.  

qaqırıq  ( < qaq: quru nərsənin sürtülməsindən çıxan səs). çirkin 

səslə qonuşan.  

qaqırıvermək  (ağırlıq, basma, çalma.) nədəniylə bir nərsənin qolu, qılpı, 

dalı, bir bölümü qırılıb, sınıb ayrılmaq. - ağacın dalı 

qaqırıverdi.  

qaqırqurluq  yoxluq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq. qəhətlik.  

qaqırqurruq  quraqlıq. ( < qaq + quru). süt örünləri (yağ. penir.) qıt olan 

yaz.  

qaqırlaq  qaqırdaq. qaraçalı tikəninin yemişi.  

qaqırlamaq  qaqıramaq. qızmaq. sınır sınırlı qonuşmaq.  
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qaqırlamaq  qaqışlamaq. qaqıtlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 1. tərs 

yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qarşı 

gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək. 1. ilişdirmək. nəqd, 

tənqid edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. 

üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. incitmək. 

ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. təpmək. 

soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. sıx sıx 

çəkmək, dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, 

üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - tikicilərin, 

dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik olmuş. 1. 

aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, 

basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. (qaqıya, xıxa) 

batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dində) ən edmək. 

pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. xorlamaq. korlamaq. alçatmaq. pisləmək. 

kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. qaqanlamaq. toyuq 

yumurtlarkən qıt qıt edməsi. qıqqıldamaq. 1. qapını 

çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - yayıq qaqalamaq: tuluğ, 

nehrə döğmək. 1. bir konuda çox danışmaq, çox söz 
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edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. batırmaq. basmaq. itmək. 

təpmək.  

qaqırlanmaq  qızıqmaq. top daşarlanmaq.  

qaqırlı  qaruqlu. qarıqlı. şişiginli. şişikli. qopuqlu. bezikli.  

qaqırlıq  1.qaqıllıq. qaqlalıq. qaqılıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. 

yığlalıq. yığnalıq. çoxluq. bolluq. doluluq. dolluq. - çörək 

qaqlığı. - para qaqlığı. 1.qarıqlıq. qaruqluq. şişiginlik. 

şişiklik. qopuqluq. beziklik.  

qaqırmac  qaqırtmac. qaqrımac. qanırtmac. qanqırmac. 1. 

qamırtmac. bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə. 

1. böyük bir yük qaldıran çubuq. qaldırac. diləm. deyləm. 

əhrom. əhrüm. 1. yalan. qabartmac. abartmac. 

qabartılmış, abartılmış söz.  

qaqırmaq  ( < qaqmaq: vurmaq). qaqırıvermək. qaqırtmaq. 1. 

qaqışmaq. önəmsəmək. alımsamaq. (özünə) aldırmaq. 

qopmaq. götürmək. 1. qoparmaq. çalmaq. qazmaq. dalı 

dibindən, əkləndiyi yerdən qoparmaq. - ağac dalların 

qaqırdım. 1. zorlayıb qoğzamaq, qaldırmaq. 1. sıxıb 

sıxışdırmaq. basdırmaq. zorlamaq. artıq çaca 

gösdərmək. büküb qəddəyib qaldırmaq istəmək. - çox 
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qaırma, qoranın pişməyinə çox qalır hələ. - düşünün, çox 

qaqırmıyın: qatışdırmayın. - böyləcə qaqırmağın sonu nə 

oldu. nə qarşımda dayanmısan, qaqıyırsan: gücənirsən. 1. 

kağırmaq (q < > ç). çağırmaq: səs çıxarmaq. öksürmək. 

ağız boğazdan səs çıxarmaq. gəgirmək (gərimək). 

çığırmaq. bağırmaq. gurlamaq. uğuldamaq. 1. yaxırmaq. 

sövmək. güstaxlıq yapmaq. kötü davranmaq.  

qaqırmaq  1. gavırmaq. qaqırtmaq. ösgürərək, göğsündən bəlqəm 

çıxarmaq. 1. sözlə icəşmək, toxunmaq. 1. ünləmək. 

səsləmək. tapşamaq. çağırmaq. 1.güc işlədərək nərsəni 

bükmək, qaytarmaq. 1. qaqtamaq çapmaq. çapqamaq. 

çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. yürgəmək. 

yügrəmək. yügürmək. ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. 

cummaq. taxınmaq. 1.qaqımaq. qırmaq. bərələmək. 

sədəmə vurmaq. 1.yügürmək. sıçramaq. zıplamaq.  

qaqırmaq  qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 
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qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qaqırman  > qəhrəman. buğa.  

qaqırmıq  1.çaqırmıq. qudurmuş, götürülmüş kişi. 1.kağırmıq. 

kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağsırıq. qanğırıq. qaynırıq. 

qanırıq. qağrıq. qanırmıq. qansırıq. qasırıq. bəlqəm. xilt. 

1.kağırmıq. kavrıq. kağrıq. kağsırıq. kavıq. kağıq. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. bəlqəm. 

xilt.  

qaqırsamaq  qaqsırmaq. dadı çönmək, pozulmaq.  

qaqırşaq  qağışaq. ( < qaq).suda pişirilib, sonra qurutulmuş palıt ağacı.  

qaqırt  bax > qaqı.  

qaqırt  qaqart. qaqırdaq. 1. qaqırtlaq qaqırdayan. qaqır qaqır 

səs çıxaran. 1. qaqırt. qaqart. cızbız. quyruq əritildikdən 

sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə. əritilən 

quyruqdan qalan cızlıq. 1. (xoruz, quş) ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac. 1. quru 

nərsə. 1. qurudulmuş sümüklü ət.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə. 1.qıqırdaq. 

qaqırdaq. (xoruz, quş) ibiğ. ipik. pipik. qalpaq. çalpaq. 
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çalbağ. balçaq. başlaq. tac. 1.qarımış. qocalmış. 

yaşlanmış. qaqavan. qaqavaş. qaqavac. 

qaqırtaq  qaqırdaq. 1. cızbız. 1. qıqırdaq. xıt xıt. gəvrək gəmik. 

1.qaqırlaq. qaraçalı tikəninin yemişi. 1.qığşaq. qaqşaq. 

qağşaq. qığ. qoyunun quyruğ dışlığı, pisgili, pisliyi.  

qaqırtaq  qaqırdaq. qaqırt. qaqart. 1. qaqırtlaq. qaqırdayan. qaqır 

qaqır səs çıxaran. 1. qaqırt. qaqart. cızbız. quyruq 

əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə. 

əritilən quyruqdan qalan cızlıq. 1. (xoruz, quş) ibiğ. ipik. 

pipik. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac. 1. quru 

nərsə. 1. qurudulmuş sümüklü ət.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə.  

qaqırtaq  qaqırdaq. qaqşaq. qağşaq. 1. qığşaq. qığ. qoyunun 

quyruğ dışlığı, pisgili, pisliyi. 1. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. 

incə. arığ. kövdəsiz. çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. 

qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. incək. 

qaqırdaq. qaqşaq. silönğkü. incə. zayıf.  

qaqırtaq qaqırdaq. 1. qaqır qaqır edib gəvrək olan. 1. əridilən 

içyağının əriməyib qalan, quru qalıntısı ki yeyilir. - 

qıqırdaq: qaqırdaq böyrəyi. 1. ərimiş quyruqun qalıtı. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yumşaq sümük: gəryək. kəmirtik. 1. quru. cızlıq. cızbız. 

ərimiş quruqdan qalan qıtlaq.  

qaqırtamaq  qaqırdamaq. 1. qaqır qaqır səs çıxarmaq. - qaqır qaqır 

gülmək: qah qah gülmək. 1. qurumaq. 1. sarsımaq. 

titrəmək. titrəşmək. 1. çox üşümək. üşüməkdən donmaq. 

1. ölmək. qəddəmək. gəbərmək.  

qaqırtamaq qaqırdamaq. 1. qaqırqaqır, taqtaq səs çıxartmaq. 1. 

üşüməkdən, dişlər birbirinə dəğmək. çox üşümək. 1. 

qurumaq. 1. gəbərmək. ölmək. 1. quru nərsələri birbirinə 

dəğdirib sürtüb çıxaran səs. - cəvizləri qaqırdatma.  

qaqırtayan  qaqırdayan. qaqırtlaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. qaqır 

qaqır səs çıxaran.  

qaqırtı  1. ititmə. ititi. ititiş. 1. quru nərsənin birbirinə sürtülmə 

səsi. 1. kütbaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. qaqabaş. avanaq. kəndini 

bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. anlamaz. budala. qafası 

üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. 1. 

qaqırt. sevimsiz olan. iğrənc. 1. qağırtı. qasırtı. gurultu. 

gürültü.  
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qaqırtı  qarıltı. qaq səsi. quru nərsələrin sürtülməsindən çıxan 

səs.  

qaqırtlaq  qaqırdaq. qaqırt. qaqart. qaqırdayan. qaqır qaqır səs 

çıxaran.  

qaqırtmac  qaqırmac. qaqrımac. qanırtmac. qanqırmac. 1. qamırtmac. 

bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə. 1. böyük bir 

yük qaldıran çubuq. qaldırac. diləm. deyləm. əhrom. 

əhrüm. 1. yalan. qabartmac. abartmac. qabartılmış, 

abartılmış söz.  

qaqırtmaq  1. qaqırmaq. gavırmaq. ösgürərək, göğsündən bəlqəm 

çıxarmaq. 1. qaqırmaq. gavırmaq. ösgürərək, göğsündən 

kavrıq, bəlqəm çıxarmaq. 1. qaytarmaq. bükmək. əğmək. 

basmaq. - güc işlədərək nərsəni bükmək, qaytarmaq, 

basmaq: qaqırmaq. 1. qıqırtmaq. kəklik ovlamaq üçün, 

başqa bir kəkliyi öttürmək.  

qaqırtmaq  bax > qaqırmaq.  

qaqırtmaq  qaqırmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qaqısız  qaqqısız. qayğısız. savaşsız. qavqasız ( < qaq).  

qaqış  1. qovğa. qağaşa. qarış qatış. 1. qaqmalıq. incit. əziyət. 

1. ayağ. bacaq.  

qaqış  qağış. 1. kağış. kağız. qığış. nərsəni sarımada işlənən 

incə, yumşaq yapraq, ot. 1. qaq. quru. 1. suçlama. 

günahlama. ittiham. müttəhim edmə. 1. çaqış. qamış. 

deyingən. imalə. - o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən 

birlikdə özünə: o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin 

belə dinləməyə dəğməz. 1. çağış. quru nərsələrin birbirinə 

dəğərək çıxardığı səs. 1. çağış. suyun bol bol, gurultulu, 

iti axma səsi. - çağış çağış: qaqış qaqış: qağış qağış: carıl 

carıl: carıl carıl: şarıl şarıl. - qağış qağış axmaq.  

qaqış  qağış. qağaş. qığış. qağıştı. qığıştı. çağaş. çağış. çığış. 

çağıştı. çığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5816 

qaqış  qağış. qayış. ( < qaq # qav. gəv). ( < qaqmaq. qaqşamaq).). 

1. yıxılan nərsənin çıxardığı sərt, quru gurultu səsi 

yansıtır. 1. cübbə, qalxan kimi dəmir yaraq. 1. nəbz. tıpış. 

təpiş. soxum. urquş. 1. savaş. qapış. çarpış. - qaqışqa 

günü. 1. qınaq. qınama. zulum. 1. suçlama. qarqış. 

qaralama. daşlama. pisləmə. yermə. ittiham. 1. yıxılan 

nərsənin çıxardığı səs. bərk çeşitdən (dəmirdən) olan 

yaraq, qamış, taxım, donatım, arac. qavış. (qav. gəv). 

qaqılmış, işlənmiş, çırpılmış, əsgimiş yaramaz duruma 

gəlmiş. - qağış qağış nərsələr nəyivə gərəkdir: köhnə möhnə. 

1. qaqa. qaqıy. uşaq dilində ayağ. bacaq. dayaq. dəsdək. 

1. bağ. bağlayan. 1. qaqma, vurma, döğmə ayqıtı. 

özəlliklə dəmirdən olan savaş yaraqı. 1. yıxılan, düşən 

nərsədən çıxan səs. 1. qəzəb. hirs.  

qaqış  qaqıc. qaqınc. çapa. 1. bir yanı düz, bir yanı çatallı, biz 

əkinçilik ayqıtı. çəpin. 1. ləngər. 1. palçıq, suvaq 

qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala. 1. qaqıt. 

quru. sərt. bərk. 1. qaxınc. qaqı. sərzəneş. sərkuft. tə'nə. 

məlamət. nikuheş. - qaqıc, qaqı qaqmaq: qaqımaq: qaxınc 

edmək: bir suçu üzə vurmaq. 1. eyb. qusur. pürüz. 1. ucu 
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qançalı (çəgəlli) dəğnək, sap. 1. qızıqlıq. qızqınlıq. hirslik. 

öfgə. 1. zülm. covr. sitəm. 1. dürtüş. itiş. israr.  

qaqışataq  qağışadaq. çağışadaq. birdən çağıltı, şarıltı səsi 

çıxararaq. - qabın suyun qağışadaq boşaltdı.  

qaqışıq  qağışıq. qağşıq. kavşıq. qapı aralığı.  

qaqışlaq  qaqışdaq. sürəkli gurultu, gumbultu səsi, qağırışı.  

qaqışlamaq  qaqırlamaq. qaqıtlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 1. tərs 

yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qarşı 

gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək. 1. ilişdirmək. nəqd, 

tənqid edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. 

üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. incitmək. 

ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. təpmək. 

soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. sıx sıx 

çəkmək, dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, 

üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - tikicilərin, 

dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik olmuş. 1. 

aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, 

basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. (qaqıya, xıxa) 

batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dində) ən edmək. 

pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir kimsəni, nərsəni xor 
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görmək. xorlamaq. korlamaq. alçatmaq. pisləmək. 

kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. toyuq yumurtlarkən 

qıt qıt edməsi. qaqanlamaq. qıqqıldamaq. 1. qapını 

çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - yayıq qaqalamaq: tuluğ, 

nehrə döğmək. 1. bir konuda çox danışmaq, çox söz 

edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. batırmaq. basmaq. itmək. 

təpmək.  

qaqışlamaq  sancmaq. saşmaq. vurmaq. dürtmək.  

qaqışlanmaq  kağışlanmaq < qayışlanmaq. 1. oyalanmaq. məşqul 

olmaq. 1. malqaranın quyruq, qulaq sallaması. 1. 

kağışmaq < qayışmaq. geri əğilmək, bükülmək. 1. 

əğilmək.  

qaqışma  1. qaqşış. qaqafoni. qulağı dincsiz edən səs təkəri. 1. 

keşməkeş < çəkişbə çəkiş. çəkişmə. itişmə. qarşıqlıq.  

qaqışmaq  1. qaqınmaq. qaqılmaq. qaqımaq. darılmaq. darıqmaq. 

darnıqmaq. darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. 

öfgələnmək. hirslənmək. qızmaq. qızınmaq. 1. qaqınmaq. 

uğraşmaq. 1. qaqınmaq. didişmək. didinmək. 1. 

dediqodulamaq. dediqoğlamaq. dediqoylamaq. 

dedikötüləmək. dedikütləmək. qiybət edmək. - iki bacı 
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durmadan qaqışıb durdular. (durdular: dəvam etdilər). 1. 

birbirinə soxmaq, ilişmək, ilinmək. birbirin silkişmək, 

itəşmək. 1. döğüşmək. 1. kağışmaq < qayışmaq. 

qayışlanmaq > kağışlanmaq. geri əğilmək, bükülmək. 1. 

kağışmaq < qayışmaq. qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək. 

qəyy edmək. 1. itəşmək. itələşmək. itişmək. 1. itişmək. 

itinmək. qızmaq. qızışmaq. 1. dirənişmək. bəhs edmək. 

1. dilənişmək. istənişmək. iddiada bulunmaq, olunmaq. 

də'vi edmək. 1. çalqışmaq. çalqaşmaq. çapqışmaq. 

çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. apqışmaq. 

qapışmaq. qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. 

boğuşmaq. bağquşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. 

sapaşmaq. sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. 

dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. 

yaxalaşmaq. toslaşmaq. 1. cicikləşmək. birini 

çəkəməmək, götrəməmək. itələşmək. acığışmaq. 

günüləşmək. 1. dürtüşmək.  

qaqışmaq  çəkişmək. çaqışmaq. 1. bir birinə atılmaq. savaşmaq. göz 

bərətmək. 1. nərsəyi, nərsəyə çıpmaq. - əl qıqışdılar: əl 

çaldılar. 1. dövüşmək. vuruşmaq. 1. birbirinə qızışmaq. 
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birbirinin başına vurmaq. 1. çəkiş bəkişmək. dürtüb itərək 

xırpalaşmaq. 

qaqışmaq  qaqınmaq. qaqıcmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq. 

qaqa, dikə durmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq. 1. 

dirənmək.  

qaqıştaq  qağıştaq. qaqçı. qaqçıq. qamçı. malqara sürməkdə 

işlənir.  

qaqıştamaq  1. kağışdamaq. çağışdamaq. ilanın çalılar arsında, 

çıxardığı səs. 1. qağıştamaq. qağışdamaq. 1. çox quruyub 

qatılaşmaq. 1. çaqışdamaq. quru nərsələrin birbirinə 

dəğərək səs çıxarmaq.  

qaqıştı  qağıştı. 1. xışırtı. xış xış səsi. 1. döğüş yaraqların çalpılış 

səsi. 1. çaqıştı. quru nərsələrin çıxardığı səs.  

qaqıştı  qağıştı. qığıştı. qağaş. qağış. qığış. çağaş. çağış. çığış. 

çağıştı. çığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

qaqıştı  qağıştı: qığşıştı.  

qaqıştımaq  itiştirmək.  
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qaqıştır!  çalqıştır!. çağıştır!. 1. qarıştır!. dəğişdir!. 1. qızıştır!. 

itiştir!.  

qaqıştırılma  çalqıştırılma. çağıştırılma. 1. qarıştırılma. dəğişdirilmə. 1. 

qızıştırılma.  

qaqıştırılmaq  itiştirilmək.  

qaqıştırmaq  çalqıştırmaq. çağıştırmaq. 1. qarışdırmaq. dəğişdirmək. 

dönüştürmək. 1. qızıştırmaq.  

qaqıştırmaq  itiştirmək. arad arada qaqmaq, çalmaq.  

qaqıştırmaq qaqışdırmaq. vuruşturmaq. dövüştürmək. birbirinə 

çarpmaq.  

qaqıt  1. bax > qaqı. 1. quru. sərt. 1. sınırlı. hirsli. əsəbi.  

qaqıt  1.qaqıc. quru. sərt. bərk. çox qurutulmuş nərsə. 1. qaqır. 

qaqlaq. qamıt. qımıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. 

çınğır. çınğız. çanğıc. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. ətsiz. 

incə. arıq. yuxa. yoxa. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. 

kağıt. kavıt. qapıt. kağız. kağaz.  

qaqıtqan  qızdıran. can sıxan.  

qaqıtlamaq  qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

qaqılamaq. 1. tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə 

gedmək. qarşı gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək. 1. 
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ilişdirmək. nəqd, tənqid edmək. 1. qayğılatmaq. üzmək. 

üzdürmək. üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək. 1. 

incitmək. ağrıtmaq. ətacılıq edmək. 1. itmək. itələmək. 

təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli çəkiştirmək. 

sıx sıx çəkmək, dartmaq. 1. qeybət, qiybət edmək. 1. dal 

ba dal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək. - 

tikicilərin, dərizilərin qaqalamaqdan, barmaq ucları dəlik deşik 

olmuş. 1. aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, 

utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək. qazıqlamaq. 1. 

(qaqıya, xıxa) batırmaq. bulamaq. bələmək. 1. (cocuq 

dində) ən edmək. pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1. bir 

kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. 

alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 1. 

toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi. qaqanlamaq. 

qıqqıldamaq. 1. qapını çalmaq, döğmək. 1. çalqamaq. - 

yayıq qaqalamaq: tuluğ, nehrə döğmək. 1. bir konuda çox 

danışmaq, çox söz edmək. 1. qaqlamaq. soxmaq. 

batırmaq. basmaq. itmək. təpmək.  

qaqıtlı  - üçkağıtlı: işçi. kələkçi. qalayçı. aldavac. hiləkar.  
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qaqıtmaq 1. hirslətmək. qızdırmaq. 1. qızdırmaq. birini sıxdırmaq. 

incitmək. hirsləndirmək. qızışdırtmaq. - onu qaqıtma. - o 

məni qaqıtdı: mənə qızdı.  

qaqıy  1. qaqış. qaqa. uşaq dilində ayağ. bacaq. dayaq. dəsdək. 

1. qaqay. qadınlara qarşı sayqılı çağrış. 1. ayağ. bacaq.  

qaqıyan  qaqıcı. qaqayan. taxlayan. taxıyan. taxıcı. qaşlayan. 

qaşqaqan. qaştaxan. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, döyən. 

nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. münəbbətkar.  

qaqıymaz  sərsəfeh nərsələr (qaqıymaz nərsələrlə nə uğraşırsan).  

qaqıyu çağırmaq  qızqın çağırmaq. haykırmaq.  

qaqız  ( < qaqas < qaq: quru). 1. kağız. yazın. 1. kağız (namə) 

çapar. 1. gözübək. qızqın. qaqqın.  

qaqız  1. (kağız. kağaz. kağıt. kavıt. qapıt. ). kağız. kağış. qığış. 

nərsəni sarımada işlənən incə, yumşaq yapraq, ot. - 

üzük kağızı: həsrət məktubu. 1. kəkiz. tərətizək. - kitab, 

kağızda olan alt sınır: büğət. bağat. 1. qaqlız. qapız. qaplız. 

qalbız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. basıqan. 

basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. doğrayan. döğən.  
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gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. öctülüm. öştülüm. 

yastaban. zoban. zorbayan. əzən. əzü. üzgən. üzən. 

üzgəyən. zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz.  

- damqalı kağaz para: qamlı. çaplı. əsginas. 

qaqız  kağız.  

- kağız biti: kağızları yeyib dələn gögə, cüvə. 

- yoxa qağız: incə qağız.  

- qağız yürütmək: məktuplaşmaq.  

- qağız tükrəvüç: bağlaç.  

- qatı qağız: qarton.  

- qöçürçü qağız: qarbon qağızı.  

- qum qağız: zubbata.  

qaqızarası  kağızarası. yasıtarası. incə, yaylıq, yazlıq baş örtüsü.  

qaqızbezi  kağızbezi: yasıtbezi: ağ, parlaq, sıx toxunmuş, pambıqlı 

bez. patiska.  

qaqızçı  kağızçı. katip. sekretər.  

qaqızquş  kağızquş: yasıtquş: uçurtma. yasıtdan (kağızdan) 

düzəlmiş, sap bağlanaraq, yelə tutulub uçurlan uşaq 

oyunçağı.  
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qaqızörnəyi  kağızörnəyi. yasıtörnəyi. 1. hər nəyin kağız kimi incə, 

yastısı. 1. incə kilim çeşiti.  

qaqqa  1. qabqa. tomurcuq. 1. (cocuq dilində) yumurta. 1. qax. 

başsız. ağılsız.  

- qaqqa atmaq: qaqqıldayıb gülmək.  

- qaqqa çəkmək: qaqqıramaq. çaqqıramaq. içdən gülmək.  

qaqqa  1. qaqı. qavqa. qovqa. çarpış. savaş. 1. tomurcuq. 

quddə. şiş.  

qaqqabaraq  kəklik.  

qaqqaçı  qaqıc. qaqçı. qavqaçı. qovqaçı. savaşçı.  

qaqqal  (> ğağalə (fars))aşlanmamış, qax kimi quru dəri.  

qaqqalamaq  çiviləmək.  

qaqqalı  qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik. 

məsxərə. məsqərə.  

qaqqaya basmaq  qaqqıldaq gülməyə başladı.  

qaqqı  qaqa (cocuq dilində). kötü. pis. çirkin. xıx.  

qaqqı  qaqqıc. qaqıc. 1. təhqir. məlamət. səzəniş. 1. yumurta. - 

xirə qaqqı: lax yumurta.  

- çayqalan qaqqı: qantuluq qaqqı: quru qaqqı: kof yumurta.  

- xıra qaqqı: rafadan pişmiş yumurta.  
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- qaqqıda tüq izləqən: hər nərsəyə bahana bulan. qusur 

bulan.  

- qaqqı qabıq: yumurta qabığı.  

qaqqı qaqğı. qayğı. qaqıl. sıxıntı. dincsizlik. rahatsızlıq.  

qaqqıbaş  1. ağlı qıt. 1. qafası yumurta kimi olan.  

qaqqıc  1. dəğirmən daşı döndükcə daşa taxılın tökülməsini 

sağlayan taxda parçası. 1. qaqqı. qaqıc. məlamət. 

səzəniş.  

qaqqıc  qaqquc. qaquc. qaqıc. 1. qaquca. çəkic. çəkiş. 1. qavuc. 

qavıc. qavuca. çanqal. çəngəl. 1. kavac. kavaq. çolaq. 1. 

çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. çəkic. çəkiş. çəkkiş. 

döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. 

döğqəc.  

qaqqıc  qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. 

qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

qaqqıcıq  qaqqacıq. qaqacıq. qaqa. dimdik.  

qaqqıl  1. qadqıl. sancaq. yerə taxılan ağac. 1. kavqıl. kavqal. 

yaşıl qabığından çıxarılmış qoz.  
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qaqqılamaq  kəkələmək. 1. düzgün danışamaq. 1. birinin danşığın 

yansılamaq.  

qaqqıldayan  qaturqan. qatqurqan. qasqurqan. qas qas, qah qah 

gülən. gülən. sevingən. çox öğünən. öğüngən. qüləyən.  

qaqqılıq  donqılı. dəğməz. xor. alçaq. aşağ.  

qaqqılış  qaqıl. qaqılış. qatıl. qatılış. qahlayış. güldürü. qəh qəhə. 

qah qah gülmə. əğlənti.  

qaqqıltamaq  qaqqıldamaq. qaqıldamaq.  

qaqqın  qaqız. gözübək. iti. qızqın.  

qaqqın  qarqın. dəngə, əşlik, uyum pozuqluğu. təvazünsüz. 

namütəvazin. muvazinəsiz. - bu masanın (mizin) qıçları 

(ayaqları) qaqqın durur.  

qaqqınlı  qaqğınlı. kötü ruh. qara ruh. qara quşlı. albastı. alvastı. 

cinli. qəşşili. tutqaylı.  

qaqqır  kağqır. kəhgir. kəğəl. kağal. kəvlə. > kəhlə. otalağ. 

küsgüt. asalaq, əngəl bitgilər. yabanı ot.  

qaqqıra  qaqqalı. qaqqılı. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik. 

məsxərə. məsqərə.  

qaqqıramaq  çaqqıramaq. qaqqa çəkmək. içdən gülmək.  
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qaqqoc  tarlalarda yetişən, üç yüz, beş yüz dənəsi bir yerdə, bir 

arada olan bir ot kökü.  

qaqqoz  qaqoz. qaqanoz. qaqanuz. qaqlaq. qurqın. qurra. 

özsevər. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. 

geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. 

köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. 

qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

qurra. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. xudpəsənd.  

qaqquc  qaqqıc. qaquc. qaqıc. 1. qaquca. çəkic. çəkiş. 1. qavuc. 

qavıc. qavuca. çanqal. çəngəl. 1. kavac. kavaq. çolaq.  

qaqquq  qaquq. qurutulmuş ət, meyvə.  

qaqla  qağla. kavla. ( < kav). kavla. kiçik qab.  

qaqla  qaqal. qaqıl. quru.  

qaqlacan  qaqacan. 1. sürəkli, tez tez, yeyin yeyin qaqlanan, 

dimdiklənən, yeyilən, vurulan, döğülən. 1. danlancan. 

danlanan. qınlanan. qınanan. alçaq, xor, aşağ görünən 

nərsə, kimsə.  
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qaqlacqa  qaqlaşqa. acı bibər çeşiti.  

qaqlaq  1. kağlaq. kaflaq. kavlaq. kablaq. kaplaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 1. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qurqın. qurra. özsevər. çağaçı. yaxaçı. 

çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. keçgin. dolqun. 

dolu. doluq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. 

ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. 

göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. 
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qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. 

hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 

xudpəsənd. 1.qalğaq. qaqılmış, çırpılmış, basılmış 

nərsənin geri qoyan izi. ayaq, nərsənin izi. 1. qaxlaq. 

qafası boş. boşqafa. anlamaz. qanmaz. kal. 1. iskilet. 

qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. 1. qaqır. qaqıt. 

incə. arıq. yuxa. yoxa. quru. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. 

zəif. 1. qartıq (< qara: göz). kor. görməz. 1. işdən çıxmış. 

işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. 1. sərt. çətin. 1. 

suyun çəkmiş, qurumsu yemiş. 

qaqlalıq  qaqılıq. qaqıllıq. qaqırlıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. yığlalıq. 

yığnalıq. çoxluq. bolluq. doluluq. dolluq. - çörək qaqlığı. - 

para qaqlığı.  

qaqlama  kağlama. - çapa, kağlama, kavlama işi: tarlanı otalağdan, 

kağavardan arıtlama. kav. kağ. kağan. kavan.  

qaqlama  qağlamakağlamaq. alaqlamaq.  

qaqlamaq  ( < qaq. kav). 1. yemiş, ət kimi nərsəni, açıb, bölüb, dilip 

(dilim dilim) edip qurutmaq. - ət qaqlamaq. 1. ( q < > ç ) 

qaçlamaq. kəsib, dilimləmək. - qoğunu qaqla. 1. quş 
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kimilərin dimdik səsi. 1. qalğablamaq. toplayıb yığmaq. 

bərkitmək. - su qaqlamaq: yığmaq. 1. ət qurutmaq. 1. 

qaxlamaq. qurumaq. 1. qədrişmək.  

qaqlamaq  1.kağlamaq. kavlamaq. kağanlamaq. qavanlamaq. 

otalağlamaq. çapalamaq. çəpinləmək. tarlanı otalağdan, 

kağavardan arıtlamaq. 1.qağlamaq. qavlamaq. 

qavlaşmaq. birinin arxasından danışmaq. qeybət 

edmək.1. kavlamaq. (qurutmağ, dənəsin çıxarmağ üçün) 

yemişi, nərsəni açlamaq. açmaq. parçalamaq. 

balçalamaq. yarlamaq. yarmaq. 1. qaçlamaq. qaşlamaq. 

kərçləmək. kərçəmək. 1. soxmaq. batırmaq. basmaq. 

itmək. təpmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. aldatmaq. qazıqlamaq. 1. 

kağlamaq. kavlamaq. boşaltmaq. 1. qaqmaq. döğmək. 

qırpalamaq. qırmalamaq. güpləmək. güpünləmək. 

çalmaq.  

qaqlamaq  qadaqlamaq. qaqatlamaq. 1.çiviləmək. mıxlamaq. 1. 

bərkitmək. arxalamaq. qayırmaq. qoldavlamaq. 

dəstəkləmək. - əğik duvarı qadaqladım. - seçgilərdə, mən 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5832 

səni qadaqlayacam.1. biçiminə qoymaq. işi yerinə 

qoymaq. haqlamaq. 1. ilişdirmək. tutturmaq. 

qaqlan  1. < > qalxan. vurquları, dərbələri (zərbələri) qaldıran, 

sovan. sipər. 1. iri, yekə tikə.  

qaqlanan  dimdiklənən. yeyilən. - sürəkli, tez tez, yeyin yeyin 

qaqlanan, dimdiklənən, yeyilən nərsə: qaqlacan. qaqacan.  

qaqlanmaq  - başın qaldırıb qaqlanmaq: qaqa, dikə durmaq. qaqınmaq. 

qaqıcmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.  

qaqlanmaq  1. qurumaq. quruyub yığılmaq. bərkimək. - ət qaqlandı. 

1. qurutulmaq. qaqac yapılmaq. suyun gölçəklənməsi.  

qaqlaş  qallaş. qalğaş. qalğac. kəlləş. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad.  

qaqlaşqa  qaqlacqa. acı bibər çeşiti.  

qaqlatmaq  qurutturmaq.  

qaqlı  1. qaqmalı. gömməli. qaşlı. taxmalı. döğməli. daşlı. incili. 

1. qallı. ağacqaqan. ağacdələn. 1. qaqlıq. sümük. gəmik. 

iskilet. - bu quyunun qaqlı qalmış. - əti tökülmüş, qaxı qalmış.  

qaqlı  qozaq, dik, qabar, qopuq bəzəkli olan.  
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qaqlıc  qaqqıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. 

qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

qaqlıq  ( < qaq). qaxlıq. 1. qaq. birkə. su birikən. 1. irkiləcək, 

yığılacaq yeri. 1. oyma. çuxur. 1. qaxın sərib, qurutulan 

yeri. sərgə. sərgi.  

qaqlıq  1.< kavlıq. kəvrək, yumşaq, parçalanması qolay olan 

qayalıq. 1. başarıqsızlıq. 1. (əl, ayaq barmaqları kimi oynaq 

olan). nərsənin əsnəkliyi gedib, içəri doğru devrəkliyi, 

əğikliyi, büküklüyü. - bel kavlığı. - barmaq kavlığı. 1. 

çağlıq. gahlıq. qanğlıq. keçərilik. müvəqqətilik. 1. kağlıq. 

dilimlik. qaçlıq. parçalıq. dişlik. 1. kavlıq. qalqıq. qalğaq. 

birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı. 1. kavlıq. evlərdə ən 

geniş, böyük otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon. hal. 

hol. 1. qaqmıqlıq. qaqamıqlıq. qaqamlıq. qaqımlıq. 

cılızlıq. bir dəri bir sümük, quru, iskilet olumluq. 1. 

günəvər. güney. günə baxan yer. günəş alan yer. 1. 

qələməlik. fidanlıq. 1. kalxlıq. dışarı doğru qalxmış, 

çıxmış. eyvan. ayvan. balkon. 1. kavlıq. 1. yuxarlıq. 

başlıq. sədirlik. 1. gorqan. dik, topar sin, qəbir. məğbərə. 
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1. kavlıq. sel qalıntısı, yığıntısı. 1. kavlıq. üç dörd metirlik 

quyu. 1. dəniz qıyısındaki qayalıqlar. 1. qaxlıq. qalxlıq. su 

qaynağı. bulağ gözü. 1. kağlıq. qaqlıq. dilimlik. qaçlıq. 

parçalıq. dişlik. 1.qayalıq. qaqra. qaqar. böyük daşlıq yer. 

1.yemiş qururdulan eyvana oxşar açığlıq. sərgik. 

qaqlıq  qaqlı. sümük. gəmik. iskilet. - bu quyunun qaqlı qalmış. - 

əti tökülmüş, qaxı qalmış.  

qaqlım  qaqsım. qaqcım. qaqnım. qaqmın. 1. quru, sısqa qadın. 

1. hırçın. qırçın. qancıq. xuysuz. 1. çirkin.  

qaqlımaq  incə. arığ. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

quruq. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çirkin. əcaz.  

qaqlız  qaqız. qapız. qaplız. qalbız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. 

doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. 

öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. 

əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

rəhmsiz. 
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qaqma  1. qaxma. qalxma. qalxıntı. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. 

ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. 

ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan. 1. yoxuş. 1. qayalıq yer. 1. 

böyük daş kütləsi, yığını. 1. (qaxma. qalxma). arxasından 

vuraraq şişirtmə yoluyla oluşan süs. - qaqmalı ləğən. - 

qaqma tabaq. 1. (qaxma. qalxma). abarıq. qabarıq. 

abartma. qabartma. mühəddəb. 1. nərsəni oyub, başqa 

bir nəyi o oyuğa, yuvaya yerləşdirmə. hatəmkarlıq. 1. 

qayalıq aralarında qar yağış görməyən quytu, dərin yer. 

1. gəlinlərin başına taxılan çələng. 1. tacın üstünə taxılan 

girdə çələng. 1. alna taxılan inci, mıncıq. 1. gəlincik otu. 

1. təkmələmə. təpikləmə. 1. daxma. duzaq. qazamat. 

dam. tələ. 1. kündə. kötük. kütük. 1. tikintidə işlənən 

yoğun, qalın dirək. 1. sırma. altın, gümüşdən işlənmiş 

parça, bez. 1. qaqalama. dimdikləmə. 1. qamqa. qaqaq. 

çapqa. çapmaq. çapaq. çapqaq. yonqa. tıraşa. daraca. 

dalaca. dalca. dalcıq. 1. süs daşı. - altın qaqmalı qılınc. 1. 

kötük, kütük parçası, balçası, tikəsi. qırıq, bölünmüş 

odun. 1. qaqart. uzun, çıxıntılı olan burun. - qaqma ayqıtı: 

qaqac. 1. silkişmə. 1. taxma. nərsəni qaşlama. nərsiyə 
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inci daş taxmaq, döğmək. nənərsəni oyub, dəğərli daş, 

qaş, qızı gümüş yerləşdirmə. 1. qaxma. qalxma. qələyan. 

qalaynama. qaynama. çağma. çağlam. çağlama. çalğantı. 

çalğam. çalğama. coşum. coşma. həyəcan. 1.hatəmkari.  

- başa qaqma: başa vurma: minnət.  

- qaqma aşı: qələmə aşı: ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət 

- qaqma, çarpma sonucu olan şişik: qaruq. qarıq. qaqır. 

qapuq. qopuq. şiş. bez.  

qaqma  1. nərsədə, arxada təpərək, qalxıq, qabarıq şişik 

cizgiləri, naxışları olan. 1. tel, mıxla bəzənmiş nərsə. - 

altın qaqma təpsi.- gümüş qaqma yaraq. - qaqma qondara.  

qaqma  1. otağın ortasındaki yüklü dirək. 1. bərk sərt yumruq. 1. 

taxma. qaş. 1. qabarıq süs.  

qaqmac  1. quru balıq. balıq kababı. 1. toxmaq. çomaq. başı qalın 

çoban sopası.  

qaqmaca  1. param paraça. parçalanmış, balçalanmış, dağılmış, 

savsanıq nərsə. qırtmaca. qıtmaca. qırmaca. pozmaca. 

yıxmaca. talamaca. dağmaca. qıtmaca. kavmaca. 

koğmaca. kağmaca. kavmaca. 1. çürüyüb açılmış kötük, 

ağac.  
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qaqmaçı  1. qaşlayan. qaşçı. qabarıq süs işləyən. 1. gopçu. kələçi.  

qaqmaçı  süs döğən, taxan. xatəmkar.  

qaqmadar  qahmadar. qatmər. bax > qaqmarçı. 1. yardımçı. köməkçi. 

1. yanan. azarkeş. yançı. yaxcı. tərəfdar.  

qaqmaq  {( < qaq. qad. taq). bax > qadamaq}. { q < > t ) taqmaq} 1. 

soxmaq. - bu toprağa qazıq qaqılmaz. 1. döğüb 

qabartmaq. - qablama hara dəğib böylə qaqılmış. 1. nərsə 

üzərinə tel, pul, topuz çivi vurmaq, işləmək. - altın gümüş 

qaqılı nərsə. 1. vurmaq. çalmaq. 1. vurub soxmaq. daxil 

edmək. - çivi qaqmaq. 1. dər dəmir qabların arxasından 

təpib döğərək üzərləində qabarıq biçiklər oluşturmaq. 1. ( 

q < > ç ) çaqmaq. çalmaq. çırpmaq. çapmaq. saplamaq. 

çalmaq. vurmaq. vurub soxmaq, batırmaq, itmək. 

sapmaq. sıxmaq. sıxışdırmaq. təpmək. tamğamaq. 

qınamaq. silkəmək. sallamaq. yığmaq. toplamaq. - eşikni 

qaqmaq: qapını çalmaq. - qanat qaqmaq: çalmaq. vurmaq. 1. 

qaqımaq. qarqamaq. - topraqsız ellər tanrıdan 

qaqınmışlar. - zamanaya qaqıyanın qazığı samanladolar. 1. 

hərəkətləndirmək. oynatmaq. qaldırmaq. - göz, əl - qaş 

qaqmaq: oynatmaq. işarə edmək. göz qırpmaq. - qaqıyıb 
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gülmək: qızıb boşanmaq. qaqımaqdan oluru, qan gözləri. 1. 

qaxmaq. deyinmək. hirslənmək. öfkələnmək. qızmaq. 

qalxmaq. - nə belə qaqırsan: qızırsan. - nə qaqırsan mənə 

ağam qazan. 1. yapılan iyiliyi, dönə dönə anıtmaq, demək, 

başa çırpmaq. 1. səkin, yavaş vurmaq. - uşağın başına 

qaqma. 1. qağmaq ( < kav. gəv). kavılıb, kavşıyıb, oyulub, 

dağılmaq. küflənmək. köhnəlmək. əsgimək. 1. qaqımaq. 

ifrat edmək. 1. ( q < > ç ) çaqmaq. 1. qovmaq. - qaqılan 

soxulan: qoğulub geri dönən. 1. talqamaq. dalqamaq. 

dalamaq. dala vurmaq. itmək. dəf edmək. savmaq. rədd 

edmək. 1. yavaşca vurmaq. 1. qalxmaq. qopmaq. 

ayrılmaq. üzülmək. diksinmək. 1. itiqləmək. tələsmək. 

dürtmək. 1. çaqmaq. çağmaq. şaxmaq. urmaq. vurmaq. 

soxmaq. ısırmaq. 1. vurmaq. sallamaq.  

- baş qaqmaq: uyuqlamaq. içi geçmək.  

- eşikni qaqmaq: qapıyı çalmaq.  

- qanat qaqmaq: qanat çırpmaq.  

- qöz qaqmaq: qöz qırpmaq.  

- başa qaqmaq: minnət qoymaq.  
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- qazıq qaqmaq: yerləşib qalmaq. 

- qaqıq qazıq: yerə bağlanmış kimi durmaq. 

qaqmaq  1.qaxmaq. qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. 

qaynamaq. çağlamaq. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. 

çalğaşmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. 

həyəcanlanmaq. 1. qaxmaq. qalxmaq <> ağmaq. uçmaq. 

1. qartmaq. qatmaq. çalmaq. çaqmaq. 1. taxmaq. 

çaqmaq. sapmaq. saplamaq. sancmaq. saşmaq. 

soxmaq. - sancağın (bayrağın) qaqacaq yer bulmamaq. 1. 

sıçrayıb qaxmaq, qalxmaq. 1. çapmaq. yerimək. 

yürümək. 1. itmək itələmək. vurmaq. 1. yapmaq. sürmək. 

1. gücətmək. basmaq. zorlamaq. 1. keçirtmək. - güclə 

qaqdıq. 1. çalmaq. çaqmaq. döğmək. - qapı qaqıldı, getdim 

kimsə yoxudu. - gecəsi kimsənin qapısın qaqma. - uşaqlar 

qapıları qaqa qaqa, çaqa çaqa qaçırdılar. - qaqılmasa, 

açılmaz (qapı). - qaqan kimdir, açan kim. - qaqılmadan 

açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. iyi dilək). 1. ürəyi 

çalmaq, vurmaq. - çox yağlı, dadlı yemək, qaqar məni. 1. 

çaqmaq. çalmaq. - başı enli civi, mıx çalmaq: 

qabaralamaq. 1. itmək. itələmək. gücləmək. darıtmaq. 
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zorlamaq. məcbur edmək. taxmaq. giritmək. 1. 

qaqlamaq. döğmək. qırpalamaq. qırmalamaq. güpləmək. 

güpünləmək. çalmaq. 1. toslamaq. buynuzlamaq. 1. 

qaqmıq. qaqıntı. qaqam. qaqım. qıymıq. qırmıq. qırıntı. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. yonultu. tıraşa. 1. qaqmıq. qaqam. qaqım. 

qamqaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. 

qağşaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. çözmək. yara üzündə 

oluşan qabıq.  

- qaqıc, qaqı qaqmaq: qaqımaq: qaxınc edmək: bir suçu 

üzə vurmaq.  

- arad arada qaqmaq, çalmaq: qaqıştırmaq. itiştirmək.  

- qələmlə oyaraq, qaqaraq işlənmiş: çalma.  

- nərsənin üzərini oyub oyalayıb, qaqıb işləmək: 

çalmaçlamaq. çalmaq. - qızıl, gümüş çalmaq.  

- başa qaqmaq: bir qılınan iyiliyi üzə çırpmaq.  

- qaş göz qaqmaq: imləmək. işarə edmək.  

- nəyə burnuvu hər yana qaqırsın: soxursun. - qaqma bəsdi. 

soxma artıq.  

qaqmaqlamaq  yumruqlamaq.  
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qaqmaqlı  qızqın. qəzəbli.  

qaqmaqlıq  əl, göz, qulaq, ilə im, işarə edmək.  

qaqmalamaq  qaqalamaq. dimdikləmək. - qarqa pəniri qaqmaladı.  

qaqmalı  1. çəlik (polad) teldən yapılmış geyim. cübbə. zireh. 1. 

üzərində kiçik qabartı, dikinti olan nərsə. özəlliklə 

tapanca, tüfək. 1. başı qıvrım, uzun tüklü qoyun. 1. qaqlı. 

qaşlı. taxmalı. gömməli. döğməli. daşlı. incili. - altın 

qaqmalı qılınc.  

qaqmalı  1. hirsli. 1. qaşlı. bəzəkli. bədzəkli. süslü.  

qaqmalıq  qaqış. incit. əziyət.  

qaqman  ( < qaq). qaqmış. çılız. əlsiz. zayıf.  

qaqmar  qahmar. qatmər. 1. yardım. kömək. 1. yanan. azarkeş. 

yançı. yaxcı. tərəfdar. yanbas. yanbes. 1. pesimist. bədbin. 

(#alqar: optimist. xoşbin.).  

qaqmarçı  qahmarçı. qatmərçi. yardımçı. köməkçi. - buda bizim 

qaqmarçımız. 1. qaqmadar: qahmadar yanan. azarkeş. 

yançı. yaxcı. tərəfdar. yanbas. yanbes.  

qaqmıq  1. çağmıq. çaqırmıq. içgili yemək, qonaqlıq. 1. qaqamıq. 

qaqam. qaqım. qax, cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet 

kimsə. 1. qaqamıq. qaqam. qaqım. iskilet. 1. qaqmaq. 
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qaqam. qaqım. qamqaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. 

qatşaq. qartşaq. qağşaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. çözmək. 

yara üzündə oluşan qabıq. 1. qaqmaq. qaqıntı. qıymıq. 

qırmıq. qırıntı. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. yonultu. tıraşa. 1. qapmıq. 

düğün, toy yeməyi. 1. qapmıq. ağac qabığı. 1. yumru.  

qaqmın  qaqnım. qaqlım. qaqsım. qaqcım. 1. quru, sısqa qadın. 1. 

hırçın. qırçın. qancıq. xuysuz. 1. çirkin.  

qaqmır  - bəxtim ölüb qaxmır, ağzım aşa yatmır, yaşım başa 

çatmır.  

qaqmır  qaymır. ox çeşitlərndən.  

qaqmış  qav. kav. qaqumuş. qurumuş. qoraq. qaşqal. qaqşal. 

kəkmiş.  

qaqmışi  lütfsüzlük. mərhəmətsiz.  

qaqmıt  kök.  

qaqnaq  kağnaq. kağnaq. kovnaq. kövnək. ətin, yeni doğmuş 

heyvanın üzərində olan incə dərisik, sar, zar.  

qaqnalazlaşmaq qanqalazlaşmaq. cılızlaşmaq.ətsiz, arığlaşmaq.  

qaqnaşıq  qatnaşlıq. yaxınlıq. dəğişmə.  
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qaqnaz  qaqanaz. 1. qaqsın. qocaqarı. 1. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. qanğırıq. dikqafa. dikbaş. 

kəndini aldıtmaq (qəbullatmaq) istəyən.  

qaqnazlanmaq  qaqsılanmaq. kəvzənlənmək. dediqodulanmaq.  

qaqnı  qağnı. 1.daşqa. - daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu 

oxa bağlayan qayış: qandırıq qayışı. 1. qaqılmış, taxılmış, 

işgilli, çətin qılınan, təprəşən, hərəkət edən nərsə, kimsə. 

1. qanğı qanı. qoğnı. qoğun. qoni. qonğı. qonqa. qab. içi 

oyuq, oyulu tutacaq, zərf.  

qaqnı  qağnı. qanğı ( < qanğ). 1. qanğı. çanğı. qanqal. qanğ. 

çanğ. çanqal. həlqə. dəmir həlqə. 1. daşqa. iki təkərli yük 

arabası. 1. yüklənmiş kimi, ağır davranmaq. 1. kağnı. 

qanqlı. qanlı. ( < qan). təkərli daşqa. üç təkərli daşqa. ikisi 

böyük biri isə kiçik.  

- qağnının bir parça dəngəli: əsən. 

qaqnı  qağnı. qanğı. qaynı. qonqı. qonqa. qaydırıb, sürüb, 

sürükləyərək daşıma aracı. daşqa. daşıqa.  

qaqnıcaq  qağnıcaq. dəğirman daşının ortasında ki. 

qaqnıq  qağnıq. axar suyun arxaya dönmüş durumu, öz üzərinə 

çevrilməsi. çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. girdat. girdağ. 
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sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl.  

qaqnıltamaq  qaqnıldamaq. qanğıldamaq. 1.cılızlamaq. taxda 

tabağlaşmaq. ətsizişmək. arığlamaq. gəmikləri fırlamaq, 

uçmaq, laxlamaq. 1. əldən düşmək. işdən çıxmaq. 

yarmazlamaq. 1. çox əsgimək, qocamaq. bunalmaq. 

bunamaq. 

qaqnım  qaq. 1. qaqşmış. quru. sısqa. 1. bədaxlaq. qırçın.  

qaqnım  qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım. 1. quru, sısqa qadın. 1. 

hırçın. qırçın. qancıq. xuysuz. 1. çirkin.  

qaqnırıq  qağnırıq. qanğırıq. qandırıq. qandırıf. neçə nərsəni birbirinə 

bağlayan parça, tikə, nərsə.  

- qandırıq qayışı: daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa 

bağlayan qayış.  

qaqnışmaq  qaqşınmaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qaqoq  1. kibirlli. qurlu. qurulu. 1. şik. 1. ifadəli.  

qaqoqlanmaq  yaxa satmaq. ifadə satmaq.  
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qaqoqlu  şik. ifadəli. kibirli.  

qaqoz  qaqqoz. qaqanoz. qaqanuz. qaqlaq. qurqın. qurra. 

özsevər. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. 

geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. 

köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. 

qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

qurra. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. xudpəsənd.  

qaqra  kağra. kavra. kabra. kapra. kafra. kablaq. kaplaq. kaflaq. 

kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 
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gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qaqra  kəpə. külübə. külbə. çardaq. ev. alaçuq. baraq.  

qaqra  qaqar. 1. qaqlıq. qayalıq. böyük daşlıq yer. 1.qaralıq. 

bədbəxlik. 1. qaqraq. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. 

onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. 

uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. qarabet. qaran. 

qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. 

alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz. 1. 

yeraltı. - yağan yağmır qaqrıya keçdi.  

qaqraq  1. qaqar. qaqra.qaralıq. bədbəxlik. 1. qaqraqa. bədbəx. 

bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. 

körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. 
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üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz. 1. suların qaynaşıb axtığı daşlı yer. 1. 

bərk topraq. kəssək kəsilmiş topraq. çallaq. 1. qağraq. 

quzu bağırsağından tutulan kabab.  

qaqraq  1. qarqaq. kəkrək ( < qaqraq < qaq). qaqımış. qurumuş. 

çöl. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. 1. qarqaq. suyu 

çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. çöl.  

qaqraqa  qaqraq. qaqar. qaqra. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. 

onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. 

uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. qarabet. qaran. 

qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. 

alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

qaqraqa  qartal.  

qaqraqmaq  qaqramaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaranmaq. 
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batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qaqralıq  1. qayalıq. daşlıq. 1. çayın daşlıq yatağı.  

qaqramaq  1. yenmək. üstün gəlmək. 1. qurumaq. azalmaq. - sular 

qamuğ qaqradı.  

qaqramaq  qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qaqraman  qaqarman > qəhrəman. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. 

batır. bağtur. bağatur. bağadur. (# kəvrəmən: yumşaq, 

səssiz, dinc olan).  
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qaqraman  qaqran. qaqman. qaqan. yenən. üstün gələn. altan. 

qaçıran. (bərk səsin yumuşanması ilə q < > h > qahraman).  

qaqran  ( < qaq). 1. qaqmış. qurumuş. quru. - qaqran yer: qurumuş 

yer. 1. bədaxlaq. qırçın.  

qaqranlıq  ( < qaq). quraqlıq. solqun. donuq. cansızlıq.  

qaqraşmaq  1. qurumaq. azalmaq. suyun çəkilməsi. 1 iti, şişik nərsə 

yavaşlamaq, yatmaq.  

qaqratqu  qavratqu. ( < qaq. qaqramaq: qoğmaq). qoğalayan, qovan, 

uçuran səs verib, ürküdən arac. qaçırmaq üçün çalınan 

nərsə. - qaqratqu qaqratmaq: qoğucu qaqmaq, qaqmaq.  

qaqratmaq 1. qağratmaq. qoğmaq. səsələndirmək. davul çalaraq 

zərərlı heyvanları quşları qaçırtmaq. - qaqratqu qaqrattıq. 

1. qoqratmaq. quqrutmaq. yaş, suyuq nərsəni qurutmaq. 

əksiltmək, azaltmaq. - gün suyumuzu qoqratdı. - bu il suları 

qaqratıb, yerində daş qalıb.  

qaqrıq  1. qapalaq. qaplaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. 

qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. 

şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. 

övüngən. kibirli. 1. soğuq dəğmədən burnun gənizində 

oluşan şiş. 1. qabrıq. qaq. qax. qatraq. qaba. söz 
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dinləməz. ədəbsiz. nəzakətsiz. 1. qayrıq. qayır. kavur. 

kavır. kağır. kambır. qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 

şəkilsiz. 1. qağrıq. qığrıq. qalın, acı, iti səs. 1. qağrıq. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qanırmıq. kağıq. kavıq. kavrıq. 

kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. bəlqəm. xilt.  

qaqrıq  1. öngər. dikbaş. inatcı. axlaqsız. 1. qağrıq. ərkək kəkligin 

çıxardığı qalın, acı, iti səs.  

qaqrıq  qağrıq. qanğrıq. qanrıq. qanqrıq. qayrıq. qayrıt. 1.əğri. 

kambır. qozalaq. 1.yaşlı. qoca.  

qaqrıq  qanqırıq. qanırıq. 1. dirənçi. dirənc. dirnəc. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. sadə. abdal. qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. 

düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 1. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilincsiz. dəngəsiz.  

qaqrıqı  qağrıqı. qara ağrıqı. bir cür xəstəlik. qaramıq. qızamuq.  

qaqrımac  qaqırtmac. qanırtmac. qanqırmac. qaqırmac. 1. 

qamırtmac. bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə. 
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1. böyük bir yük qaldıran çubuq. qaldırac. diləm. deyləm. 

əhrom. əhrüm. 1. yalan. qabartmac. abartmac. 

qabartılmış, abartılmış söz.  

qaqrımaq  qaqrıtmaq. qaqrınmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qaqrınışmaq  qaqtınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qaqrınmaq  qaqrımaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qanırmaq. qanğırmaq. 1. 

mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. yiyələnmək. 

qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma ağacımızın 

almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, için 

qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 
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qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qaqrınmaq  qaqrışmaq. qoğrışmaq. qaçrınmaq. çikrinmək. boyun 

olmamaq. təmbəlləşmək. 

qaqrış  qarqış. ilənc. ilgənc. lə'nət.  

qaqrışmaq  qaqrınmaq. qoğrışmaq. qaçrınmaq. çikrinmək. boyun 

olmamaq. təmbəlləşmək.  

qaqrıtmaq  qaqrımaq. qaqrınmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qaqruq  kağruq. kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. koğşaq. 

kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  

qaqrulmaq 1. qavrulmaq. qovrulmaq.1. qayrulmaq. geriyə dönmək.  
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qaqruş  qayruş. qabarmış. kəf.  

qaqruşmaq  qavruşmaq.  

qaqsa  qovsa. aşqal. dışqal. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

qaqsaq  qasaq. qurut. qarot. hərnəyin qupqurusu.  

qaqsalı  quqsalı. qussəli. qayğulu. qayğılı. məğmum. kədərli.  

qaqsar  > karzar (fars). qavırqa. qavqa. qoğqa. savaş. hərb.  

qaqsar  qaqsıra. qaqsara. kəpə. ev. baraq.  

qaqsatmaq  qaqırcatmaq. kavırcatmaq 1. qıjqırtmaq. qıjqıtmaq. 

qıcqırtmaq. qıcqıtmaq. 1. kifsətmək. kövsətmək. 

kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. 

pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. 

xərablamaq. xərablatmaq.  

qaqsı  acımsı. dadımış.  

- yav qaqsı bolğandı: yağ acımış.  

qaqsıq  kağsıq. kavsıq. kifsəməyə, acımağa, qoxumağa, 

pozulmağa üz tutmuş nərsə.  

qaqsılanmaq  qaqnazlanmaq. kəvzənlənmək. dediqodulanmaq.  

qaqsım  qaqlım. qaqcım. qaqnım. qaqmın. 1. quru, sısqa qadın. 1. 

hırçın. qırçın. qancıq. xuysuz. 1. çirkin.  
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qaqsımaq 1. çürütmək. küf qoxmaq. 1. kəksimək. kəkiyib, qaqıyıb, 

küflənmək. çürümək. köğnəlmək. 1. qaqac olmaq. qaq 

olayazmaq.  

qaqsın  qaqsın. qaqnaz. qaqanaz. qocaqarı.  

qaqsınmaq  1. getdikcə zayıflamaq. 1. kəksinmək. getdiqcə 

acızlamaq. yıxılmağa üz qoymaq.  

qaqsırıq  kağsırıq. kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. qanğırıq. 

qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. qansırıq. qasırıq. 

kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kavıq. kağıq. qanğırıq. qaynırıq. 

qanırıq. qağrıq. qanırmıq. bəlqəm. xilt.  

qaqsırmaq  1. qağsırmaq. kavsırmaq. göğsün, sinəsin sökməyə 

çalışmaq. üksürmək. öksürmək. ösgürmək. 1. 

qaqırsamaq. dadı çönmək, pozulmaq.  

qaqsumaq qağsumaq. qararmaq.  

qaqşa  səri. tələsik. iti. hizlı. səri.  

qaqşaq  kağşaq. 1. kavşaq. bayqın. əsrik. əsrük. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. kefli.  

qaqşaq  kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. kağruq. koğşaq. 

kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 
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olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  

qaqşaq  kağşaq. kavşaq. köğşək. kavır. 1. çalız. çalaz. ağrıq. 

kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş. 1. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yıpranmış. biçimi 

pozuq.  

qaqşaq  kağşaq. kavşaq. qağşaq. ( < kav. gəv). bax > gəvşək. 1. 

kövşək. köğnə. köhnə. dağqın. gəvşəmiş. dağılmış. boş. 

boşalmış. - kağşaq topraq: boş topraq. 1. əsgimiş, 

yıxılmağa üz qoymuş. çürümüş, 1. uçurum. 1. qoca. qarı. 

yaşlı. 1.  

qaqşaq  qağşaq. 1. qığşaq. qaqırdaq. qığ. qoyunun quruğ dışlığı, 

pisgili, piliyi. 1. qatşaq. qartşaq. qarmaq. qartmaq. 

qatmaq. qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. 

qatsıq. qasıq. çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qaqşaq  qağşaq. qaqırdaq. 1. qığşaq. qığ. qoyunun quyruğ dışlığı, 

pisgili, pisliyi. 1. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. incə. arığ. 

kövdəsiz. çınğır. çınğız. çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. 
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çapbır. çapqır. qaq. quruq. incək. qaqırdaq. qaqşaq. 

silönğkü. incə. zayıf.  

qaqşaq  qağşaq. qavşaq. qayşaq. 1. uçurum, sarp qayalıq yerlər. 

1. sürüşgən topraq. üstü yumuşaq, içərisi oyuq topraq. 1. 

dağ ətəklərində, dərələrdə sürüşüb yığılan daşqalağ. 1. 

kavalıq. kovalıq. batağlıq. batqalıq.  

- qağşaq otu: taralarda bitən ot çeşiti.  

- qağşaq topraq: gəvşək topraq: qazılması, işlənməsi qolay 

olan topraq.  

qaqşaqlıq  kağşaqlıq. kavşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. 

kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. naxoşluq.  

qaqşal  qaşal. 1. hər nəyin qurumuşu. 1. kavraq. kavqaz. kavşal. 

xəşəl. xaşal. xəzəl. quru çör çöp, yapraq.  

qaqşal  qaşqal. qaqmış. kəkmiş.  

qaqşalamaq  qurumaq.  

qaqşalqamaq  qaşqalğamaq. kəkşinmək. qaqmışın kəkmişin olmaq.  

qaqşalmaq  quruyub çatlamaq.  

qaqşamaq  ( 1 < kav. gəv. 1 < qab. qop \ qaq: sərt səs # kav). 

qaxşamaq. qağşamaq. kağşamaq. kahşamaq. kəvişmək. 

kəvşəmək. gəvşəkmək. 1. sərt quru gurultu ilə yıxılmaq. 1. 
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kavşamaq. gəvşəmək. xərab olmaq. əprimək. yıpramaq. 

çox əsgimək. 1. çox yaşlanıb qocalmaq. çox qarımaq. 1. 

qaşqamaq. qurumaq. qaq kimi olmaq. 1. kavlanmaq. 

kavrılmaq. qarımaq. köhnəlmək. dağılımaq. yıpranmaq. 

parçalanmaq. çürümək. yıxılmaq. sökülmaq əprimək. 

parçalanmaq. qırılmaq. boşalmaq. açılmaq. əsgimək. 

qocalmaq. keçərsiz olmaq. düşgünləşmək. üzülmək. 

boşalmış duruma gəlmək. çürümək. çatlamaq. xarab 

olmaq duvarın. - oxşaqları (duvar arası olan dirəklər) 

qaqşayıb. - qağşaq xəstəliyi: sümüklərin çürüməsi 

gəvşəməsi. - təprəmdə (zəlzələdə) qayalar dəprənip. 

kağşıyıb, yarılıb tökülərlər. 1. bir olayda yenilb sınmaq. bir 

gedişi, işi, yarqıcı itirmək. 1. şişib, böyüyüb, qopub, 

qabarılmaq. köpmək. 1. gəc, boya, suvax pul pul olub 

qopmaq. dərinin qabığın boyanın pul pul olub tökülməsi. 

1. qocalmaq.  

qaqşamaq  kağşamaq. kavşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. 1. qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. 

zayıflamaq. zəifləmək. 1. boyanın, nərsənin qabığı pul 

pul olub tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. 
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dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, 

param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 

gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək. 1. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. 

kəsəllənmək. kəsəlləmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. 

mərizlənmək. naxoşlamaq. 1. nərsənin olduğu, gərəkdiyi 
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biçimi pozulma. - başsız toplum, kağşayıb gedər. ( başsız: 

ağısız).  

qaqşamış  qağşamış. kavşamış. qavşaq. kavşar. kağşar. kağşaq. 

kağaşaq. kağruq. koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. 

əskimişik. əskik. qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, 

çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qaqşanmaq  kağşanmaq. 1. boşalmaq. dincəlmək. dinlənmək. 

rahatlanmaq. istirahət edmək. 1. > qaşanmaq. 

malqaranın sidikdən boşalması, işəməsi.  

qaqşar  kağşar. ( < kav). gəvşər. 1. küflənmiş. çökək. çökməyə üz 

tutmuş. 1. ( < qaq). hündür, yüksək sərt qayalıq. 1. qağşar. 

kəvşər. çökmüş. yoxar. yoxluğa, məhvə doğru gedən.  

qaqşar  kağşar. kavşar. kavşaq. kağşaq. kağaşaq. kağruq. 

koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. 

qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş 

nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qaqşatan  kaxşatan. ( < kav. qaq). gəvşətən. yıxan. yıxıcı. yox edici. - 

qaqşatan zərbə: öldürücü zərbə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5860 

qaqşatmaq  kağşatmaq. ( < kav. qaq). 1. gəvşətmək. zayıflatmaq. 1. 

yenmək. qapmaq. üstün çıxmaq. əzmək. sasıtmaq. 1. 

bıqdırmaq. ağlatmaq.  

qaqşatmaq  kağşatmaq. kavşatmaq. koğşatmaq. kovşatmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qaqşıq  qağşıq. qağışıq. kavşıq. qapı aralığı.  

qaqşıq  qıyşıq: çarpıq. büzük.  

qaqşınmaq  qaqnışmaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qaqşış  qaqışma. qaqafoni. qulağı dincsiz edən səs təkəri.  

qaqta  qaqda. qanğda. qanda. qaq. gah. gahdan. bə'zən.  

qaqta  qalta. qayta. qaqta. qıssa. yoğun. küt.  

qaqtal  qapdal. qatnal. qatlanmış. gəmikləşmiş. qabanmış. 

bərkimiş.  
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qaqtamaq  qaqırmaq. ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. çapmaq. 

çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. 

yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. cummaq. taxınmaq.  

qaqtan  qağdan. çox qaxlanmış, qurumuş ot.  

qaqtan  qağdan. ganğdan. gahdan. gah. qaq. qanğ. qanğda. 

bə'zən. arasıra.  

qaqtınışmaq  qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. 

qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qaqtırı  1. dərin. iyicə. dəqiq. diqqətli. - qaqdırı bax. 1. köklü. 

təməlli. əsaslı.  

qaqtırıq  qaqdırıq. qaqanalı. qaqanlı. oyunçu. oyanıq. uyanıq. iti. 

sivir. sever. zivik. sivir. zirək. zeyrək.  

qaqtırmaq qaqdırmaq. qaxdırmaq. ğaxdırmaq. < metatez > ağdırmaq. 

qaxa çevirmək. qaxlamaq. quyuqlamaq. bərkitmək. pəkitmək. 

irgənmək. irəliləmək. ozmaq. hərəkətə gəlmək. qalımaq. 

coşmaq. hirslənmək. istəmək. ucalmaq.  

qaqtırmıq  itmək. itələmək.  

qaqturmaq  bərkitmək. qaldırmaq.  
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qaqu  yemiş.  

- qagu edmək: meyva vermək.  

qaquc  qaqıc. qaqquc. qaqqıc. 1. qaquca. çəkic. çəkiş. 1. qavuc. 

qavıc. qavuca. çanqal. çəngəl. 1. kavac. kavaq. çolaq.  

qaquç  ( < qaq). quru. keh. - qaquç olmaq: (soyuqdan, yeldən. 

issidən.). qaxlanıb, qurumaq.  

qaquq  qaqquq. 1. yarma. 1. qurutulmuş ət, meyvə. 1. qağuq. 

qavuq. qovluq. sələ. sala. sara. sərə. sarıq. tulpan. 

tulbağ. əmmamə. 

qaqumaq  qaqımaq. qızmaq. birinə qızmaq. danlmaq. darılmaq.  

qaqumuş  qav. kav. qaqmış. qurumuş. qoraq.  

qaqun  qavun.  

qaqunmaq  kağunmaq. kavunmaq. kovunmaq. qazınmaq. oyunmaq.  

qaqur  qaqura. kakur ( < qaq. kav ). 1. cılız. quru. arıq. soluq. 

zayıf. 1. qozbel. kambır.  

qaqurmaç  qaqurmaç. sorma. qovrulmuş buğda.  

qaqurmaq  1. qapurmaq. qısmaq. sıxmaq. - biləzuk qolumu qaqırdı. 1. 

qavurmaq. qavurmaq. ququrmaq.  

qaqurmaq  qağurmaq. qayırmaq. əğmək. əğirmək. bükmək.  

qaquş  qoquş: dəri. - qaquşun yağla qurumasın.  
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qaqut  qavut. qəhvə.  

qaqut  qavut. qovut. darıdan yapılan bir yemək.  

qaqut  qurut. ququt. quru. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. 

yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. 

daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. 

qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. qıran. qıranğ. qıral. gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. gücən. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. 

qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. 

qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. 

kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. 

basqanat. zoraçı. zorçu. zalim. sitəmgər. cəfakar. - bu 

qırılası qıran evrən. zalim.  

- bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

- çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim: qatı 

qıyın.  

qaquy  yumurta.  

qaquzuş  qatqüzüğ. ketquzuş. qaçırma. silmə. gidərmə.  

qaqül  kakül. kişinin, at heybanın təpəsində olan dikə saç.  
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qaqyır  qağyır. qayğır. qayır. geriyə, arxara əğilmiş.  

qaqz  - kömürçi kağaz: qara xalları olan kağaz.  

qal aç !  xələc. girib tutunmuyun !. qalın !. bəkləyin !.  

qal  1. ağsaqqal. yaşlı kişi. böyük. yekə baş. - qal savı 

qalmaz, kağıl bağı yazmaz: ağsaqqal sözü işlər, söğüt 

dalından qurulan bağ düğün açılmaq. 1. arıt. təsfiyə.  

qal  1. çal. camış balası. 1. qal (fars) < qala. yesir. avara. 

qırbal. qırban. - qal qozaştən: qala qalmaq: avara qalmaq. 

1. qal!: ol!. olut!. tikin!. din!.  

- çiğ, kal, körpə, xam, olmamış yemiş: qaqaçı.  

- elə elədiki, yetginləri bir yana, kalları tökülür.  

- kal olmaq: xam olmaq. 

- kal yemiş: qabarqıc. qabartlaq. 

- qal salcalan: qal sağcalan: sağol. sağlıca qal. xoşca qal. 

- yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun: suça, günaha 

batma. 

qal  gal. 1. qoyunun quyruğuna yapışan qığ. 1. yoğursu. qırt. 

olmamış. xam. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 
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ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 1. < 

kavl. çuxur. kavul. 1. kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. 

qaqlaq. kal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kic. 1. 

yetişməmiş. yetmədik. çiğ. pişməmiş. 1. ğal (fars). < kövül. 

1. xal. nuxdə. duraq. - ət bəni, xalı: ur. əğinc. çıxın.  

qal  kal ( < qal. qalmış). 1. yetişməmiş yemiş. kalah. 1. qalac. 

avara. iş bilməz. gic. 1. bərk. 1. çatmaz. qanmaz. 1. xal. 

tüq. tük. dük. tokuq. amac. nişan. - oxu dükə çaldı.  

- qal !: geri qal !. uyu !. yat !. qafil ol !. yuban !.  

qal  kal. 1. əğri. burşuq. 1. çatmamış. yetişməmiş. 1. çal. 

çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. cayırma. cayırış. 

qoparma. qoparış. sökmə. söküş. 1. qafası boş. boşqafa. 

anlamaz. qanmaz. qaqlaq.  

- kal qarpız: qabax. dadsız, duzsuz nərsə.  

- qoğun, qarpızın kal çıxması qabaq çıxmaq: kalah çıxmaq.  

qal  kal. bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kəks. çal. (1 < çal. 

çalınmış. vurulmuş. darılmış. boğaz. 1 < qaq. qaqla. qaqal. 

qaqqıl. gəgəl. gaval. gəvəl.). 1. çalı. çalınmış. acımsı. 1. 

kal. ( ç < > k ). ( < çal). çalın: yarı pişmiş. çiğ. açılmamış. 
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1. qal !: toxda !. istop !. dur !. dayan !. 1. çal. hal. ( < 

qalmaq). bulunan, olan, duran, qalan, təpdə, dəğərdə, 

işdə, işlək davamda olan, çalınan, yaşanan durum. 

vəziyyət. görünüm. - qala baxıb qan alırlar. - qalına baxan 

yoxdu, aşını yeyən çoxdu. - çala baxıb çırpır. - çırpınıb 

çırpınıb çalın tapar. - nə çallı qallı adamdı o: hallı mallı. - hər 

çalın bir çağı var. - yalıva görə yarın olsun, çağıva görə çalın 

olsun. - qal qoymaq: qalı qoymaq. qaldırmaq. alı qoymaq. 

uçlab, uşlab qoymaq. yibermaq. 1. dərin. gur. qat. hündür. 

1. yetgin olmayan. 1. kəl. cavan. yeni yetmə. təzə zuğ. 1. 

yaşıl qabığından çıxarılmış cəviz. sütlü. 1. şüv. zuğ. dal. - 

ağacdan bir kal kəs. 1. yarım. - kəl kilo: yarım kilo. kəl. 

çirkin. kötü. 1. zayıf. cılız. 1. qəbir daşı. 1. verimsiz topaq. 1. 

zərərli ot alağ. 1. tomurcuq. 1. ağac sürgünü. 1. körpə ot. 

xam. 1. kəl. ( < kav). kavlaq. tükü qılı tökülmüş. dazlaq. 

dazalaq. 1. bir camışın yol açdığı xəsdəlik ki saçların 

töküdürür. 1. kal. kövük yer. 1. kal. < çal: yarımçıq. kəsik. 

alçaq. naqis. yetişməmiş. cılız. çıplaq. örtüsüz. ağacsız, otsuz. 

çöl bərə. 1. gobud. qabal. qanmaz. - nə kal adamsan. - kal 

kal danışma. 1. küstah. ahmaq. inad. 1. həvəssiz. könülsüz. 
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diləksiz. - belə kal oturma yeməyə, şirin ye. - yeməyi kaldı: 

iştahsızdı. 1. pis. zayıf. 1. xam. 1. soyuq. üşəngən. iti. sərt. 

donuq. buz kimi. buz dağı. sevimsiz. quru. - qızla kal 

davranma. 1. qalcıq, qalıq. gözə çarpan nəsnə. ləkə. gözdə 

olan bəbək ( > gilə). xal. bən. - qallı üz. 1. gal. gala. 

çatışmayan, sinsidən acı nəsnə. üzüntü. qoyuntu. 

göyüntü. üzgü. sıxıntı. əzab, əziyyət. - arvadı boşa, 

galından qurtul. inəyi sat, qalasın at. - malı çoxun qalası az 

olan. 1. keçəl. 1. kal qulaq: sağır. kar. 1. kal. < çal: yarımçık. 

kəsik. alçaq. naqis. yetişməmiş. - kəl başa şimişir daraq: 

yaraşmazlıq, uyumsuzluq, dəngəsizlik. "kor göz, göy göz" kimi. 

- kəl ölür, sırma saçlı olur, ölü götü ballı olur. 1. kal. kövük yer. 

1. qırxılmış qoyun yünü. 1. çat. istisna. - qal durum: istisnayi 

vəziyyət. - qala qalsa: istisna qəbul edsək. - qalsız: istisnasız. 

1. bir işin qalma, durma, dayanma durumu. əngəl. axsaqlıq. 

güclük. köstək. bağ. səkincə. mane'. 1. ulu. sayqıdəğər. 

xatırı. sayılır. 1. qıl. yer altı çevrəsinin qağanı. 1. qıl. qeyrət. 

kişilik. gizli quvvə, güc. 1. qıl. ütər. güclü. usanmaz. utanmaz. 

1. yoğun. yığıq. yığma ayqıtı. 1. gal. bax > gəlu. boğaz.  
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qal  kal. qozalaq. yetişməmiş. ufalaq nərsə. - kal yemiş: 

dökülək. olmamış.  

qala kötür  kala kötür. kola kumbur. kambır. küyki. könəz. yonqasız. 

odun adam. köndəmsiz. ipə - sapa gəlmiyən adam. danqaz.  

qala  1. qalaraq. - dağ başına az qala qayıtdıq. 1. nərsiyə görə 

öncə, qabax, əksik olaraq. - ona üç qala. - bir metir qala. 1. 

top başmağı. 1. kətən başmaq. kavala. kovala. 1. uca. 

mürtəfe'.1. ucalıq. irtifa. 1. qaidə. 1. gizlinpac oyununda, 

qurdun, əbənin durduğu yer. 1. qalaq. cıdaq. cıdal. 

durumlu. dayamlı. dayaqlı. dözümlü. üzülməz. muqavim. 

1. qalan. artıq. başqa. daha. - qalan gecdi, gedəlim. 1. 

qalmış. qalırkən. qalaraq. - ona beş qala. - ikiyə üç qala. (# 

geçə. keçmiş. geçmiş. - onu beş keçə. ikini üç keçə. 1. 

(futbalda qorunmalı yer). qol. 1. balıq. kənd. şəhər. - qala 

qorğuluğu, duvarı: bağbata. 1. bələd. bəldə. şəhər. 1. 

burqaz. kiçik şəhər. 1. ərk. 1. gərmən. 1. hay küy. çığır 

bağır. 1. kala. qanqal. qoza. kələf. çilə. çiğlə. 1. kərmən. 

duvarlı, hisarlı yer. 1. kilə. peymanə. təbriz batmanı. 1. 

qalğa. dikə. 1. qoruqan. istihkam. estehkam. qorunaqlı 

yer. 1. müntəzir. - qala qomaq (> qal qozaştən (fars)). 
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gözətlətmək. 1. nisyə. 1. şəhərin böyük qapılı girişi. 

dalvaza. dərvaza. 1. yesir. avara. qırbal. qırban. - qala 

qalmaq: avara qalmaq. 1. şato. burq. burqaq. çevrələnmiş 

yer. 1. bürc. - qala başçısı: güdval. gütüval. - yüksək qala: 

iç qala. ərək. ərk. baraq.  

- qala bəyi: qala qaravulu.  

- qala saxlavı: qalabəyi.  

- qalalarda ox atmaq üçün yapılan yarıq: gəz ( < kər: kəs).  

- donqala: gülbaşaq. sallaq olan don, buz parçası.  

- könül qalası, kişi isdər alası.  

- könül qalası: yüksək qala. ərək. ərk. baraq.  

- qala əri: qala qaravulu.  

- qala qala: qala qalmıya: ola olmuya. - qala qala üç kişi 

qaldı.  

- qala qala: qalsa qalsa: çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən 

sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər. - qala 

qala üç günə işimiz bitəcək.  

- qala yapmaq: qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. 

qaltatmaq. istihkam qurmaq.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5870 

göyərçinlik. gövərçinlik. gövərtə. gömərtə. 1. iri. yekə. böyük. 

biyik. bik. - qalabalıq: iri balıq. - qalaev: yekə ev. - 

qalasaray: qalatasaray: böyük saray. - qalaqon: qalaqona: 

qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq.  

- ağqala. kasabılanka (kasa < qapsa + bılan: ağ). darul bəyz. 

ağşəhər.  

qala  gala. gal. ( < qalığ. qalax: qalğmaq. dikəlmək. qalamaq). 1. 

ərk. sarp, uca, yüksək yer. saray. 1. kənd. qeyint. 1. 

qorğan. qorqan. qurmağal. ürkəyim. örkəyim. saxlac. 

daynaq. hisar. - qala duvarı: tuqurqa. savur (sipər). səngər. 

1. hündür. 1. şər. güc. zor. - qalasız: şərsiz. qala qalmaq: 

şərə, duzağa düşmək. 1. kəllə. 1. şəhər. - qala pozmuş 

gəliş: bir şəhəri almış, bir işi çözmüş kimi davranmaq. - qalası 

oyulmaq {1. işləri axsayıb, pozulmaq. 1. yamnısı, güvəndiyi 

adamın ölməsi.}. 1. qaxınc. acı. üzüntü. qoyuntu. göyüntü. 

üzgü. sıxıntı. əzab, əziyyət. - arvadı boşa, galından qurtul. 

inəyi sat, qalasın at. - malı çoxun qalası az olan. 1. 

açılmamış (pambıq qozası). - tarlada qalan kala, hammısı 

ziyandı. - bir qolda yüz kala olur. 1. qalaq. böyük yığıncaq, 

qonaqlıq. 1. böyü şüşə qab. banka. - bir kala qora, iki kala 
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sirkə. birbiri ardı qalan, gələn sıra. səf. 1. kala. ( < çal: çala. 

kül rəngi. 'kalanın' rənginə görə belə adlanır. {ağız: ilkin, 

təzə, quyuq süt}. 1. sığır. - qala yıl: sığır ili. 1. kala. kələ. 

atmaca. 1. kala. kələ. kərtənkələ. 1. kala. kələ. qıssa. 

güdə. - kalaqulaq. 1. gərmən. qalğan. qorunaq. qoruqan. 

qurqan. dulda. duvar. qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı 

yer. istihkam. 1. qalla. kəllə. ( < qal). çəşo. keşo ( < 

çəkmək). sara qalağı. paranın qaltan yeri. kasa. 1. öncə, 

qabaq. əksik. - az qala gəldi: az qabaq gəldi. - bir saat qala: 

bir saat qabaq. 1. içində. sürə. - bir (zaman) qala: bir çağ 

içində. - 1. zaman. kərə. dəfə. - bir qala: bir zaman. - ötən 

qala: keçmişdə. - gələn qala: gələn dəfə. - iki qala: iki kərə. 1. 

(tökülüb qalmış. yığılıb qalmış). andıra. miras. - qalası: andra 

qalmış. andıra qalsın. 1. bağlı. yana. uza. quyruq. qoşuntu. 

yoldaş. həmrah. - bir baş on qala. - qalasız, tək yola çıxma. 

nərsənin, bayağı (adi) ölçüsündən artıq olan nərsə. vijə. özəl. - 

qala say: özəl, vijə sayı. 1. qalaq. sıxışıq. ağır toplum. - 

kitab qalası. - uşaq qalası. - oğru qalası. 1. ittihadiyə. - 

başmaq qala. - yazıçı qala. bu sözdən yansıma olan, " 

atqala" sözüdə "sindika anlamındadır. 1. qonaq. ləş. 
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cənazə. cəndək. gövdə. 1. dürd. çökək. tilif. - üzüm qalası. 

1. qıl. ülgücün kəsgin ağzı. - qalası qırıq: qalası düşük. dişi 

gədik, qırıq. 1. böyük səhəng. 1. qadın. qız. - qalabaşmağı: 

qadın başmağı. 1. qal: əl. qol. - qala kiritilmək: ələ keçirmək. 

1. qalaq. turuq. sığıncaq. duraq. pənahqah. baqu. baquq. 

bəkük. bəkü. bərkik. bərki. qorunmuş yer. basur. 

dayanmaq, durmaq yeri. səngər. kənd. kəndü. kənüt. 

şəhər. istihkam. istehkam. 1. qurqaç. istehkam. 1. bahalı. 

qiymətli. 1. qalmış. qabaq. əksik olaraq. - bayrama iki qala 

gəlin. - beşə beş qala getdi. (# geçə). 1. dayaq. muqavimət. 

1. or. qorğan. burkam. hisar. gürşad. quşaq. qurşaq. 

istehkam.- qala olmaq: bir tabur, bir bölük əsgərin arxa arxa 

verib, dörd sıralı bucaq durmağı. 1. intizar. - qala qoymaq: 

gözətlətmək. 1. kala. ağız. süt başı. 1. qalaq. baqıt. bəkit. 

ərk. 1. qalaq. boğazkəsən. 1. şəhər. kənt. kənd. kəndü. 

kənüt. 1. talvır. tam duvar. dam.  

- qala pozub gəlgəncə: qala pozmuş kimi. böyük bir işi 

açmış, həll edmiş kimi havalara girmək.  

- qalası oyulmaq: 1. işi axsamaq. işi pozulmaq. 1. güvəndiği 

kişin ölməsi. 
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- qala duvarına vurulan, taxılan böyük çəngəl: qapcaq. 

- qala topu: yerə top. topun yerisi.  

qalab  1.qalba. qabal. qaba. qalaba. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1.sonsuz. ölməz. 

əbədi. əbədiyyət.  

qalaba  1. kalaba. qarava. qarvalaq. qarvaki. uzun boyunlu, 

qulpsuz tüng, parç. 1. qalba. qabal. qalab. qaba. qalıq. 

qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. 

gür. gürül. güclü. qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. 

sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

qalaba  qalabalıq. ( < qalaq < qal). çoxluq. tünlük. bolluq. 1. qalama. 

bir biri üstünə qalanmış, qalmış durum. yığılma, çoxluq, 

qalabalıq, qapalıq durumu. çox. lap çox. 1. qalğala. 

qarışıq. qalıq, töküntünün olan şuluqluq. - evin qalabağın 

topla. 1. çözülməmiş, yerinə qoyulmamış, aralığda qalıb, 

sorum, əngəl kimi dikələn nərsə. çətinlik. işgil. müşgül. - 

toplum qalabası: içtimai sorum. 1. çox pıtlaq, üstüstə 

geyimli olan, şuluq görümlü nərsə. - qalaba qoyun: uzun 
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tüklü qoyun. 1. metatez qapala < qab. qap. qablamaq. ( a < > ə. 

qələbə). qapma, qopma durumu. üstünlük. çaldırı. 1. ulu. 

sayqıdəğər. 1. sayıca çox. qalabalıq. bolluq.  

qalabaçı  çalabaçı. çalçağıran. hayküyçü. vəlvələçi.  

qalabaq  ( < qab. qal). 1. qabalaq. keçə börk. tac. həsirdən 

toxunmuş şapqa. 1. yuvarlaq, iri, yekə yapraqlı bir bitgi ki 

su qıyısında yetişir. şişik, topar, qalaq biçimində olan hər 

bir nərsə. 1. qunu. qonu. quni. ( < qon). qoynu, quynu, 

quyu, dərin, dibi dar, deşik, başı gen qab. qıf. 1. çınar 

ağacı.  

qalabaq  qalabağ. 1. çinar. 1. nilufər. 1. qaltağı. qaltav. qaltava. 

1.böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, 

gənə bol üst geyimi. 1.çox iri, qocaman.  

qalabalıq  {1. ( < qab. qop. kop). qopalabıq: qopalalıq. qopluq. metatez < 

> qabalalıq. 1. < qal. qalamaq. qala. qalaq. qalğab. qalbaq.) 

1. qabalıq. basqı. 1. panik. dalaş. qırqın. vəhşət. qarışıq. 

1. şuluqluq. tünlük. bir biri üsdə qalanmaq. 1. baytaq. 

bolluq. çoxluq. köptük. 1. qarabalıq. tıqınış. saltaq. yığın. 

millət. 1. soxuluş. şuluğluq. cəmiyyət. sürən. izdiham. 1. 

sıxış. sığış. yığın. tıxlıc. 1. alay. yığın. izdiham. yığın. 
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yığınlıq. şuluqluq. sarmaşlıq. tirqəş. tirkəş. yığındı. 

toplanmış. izdiham. - bu yığıntı nədir. 1. təlaş. vəlvələ. 

qılan. gürültü. patırtı. 1. tirqəş. tirkəş. şuluğluq. qüclük.  

- bir yığınlıq gördüm. 

- çox qalabalıq yer: arı qoğanı. 

qalabalıq  alay. qalay. çoxluq. 1. balıq. 1. qarabalıq. qaraqurum. 

sıx. sıxışıq. tünlük.  

- olduqca qalabalıq: gəriyindən çox. it sürüsü dək.  

qalabalıq  qalaqalbalıq. qalabalıq. qalaboluq. 1. qıncaqınc. 

hıncahınc. dopdolu. 1. toplama. topluluq. alay. çoxluq. 

cəm. ğovğa. mə'rəkə. 1.gürültülük. gurultuluq. 1.qapsıq. 

tıxıc. qıncaqınc. kipəkip. tünlük. şuluxluğ. 

- ağız qalabağı: gərəksiz, boş söz.  

- çox şənli, qalabalıq yer: düğün evi kimi.  

- ağzı qalabalığ: şarlatan. artıq, tutarsız qonuşan.  

- çox qalabalıq yer: arı kovanı: arı kəndiri. - söz qalabalığı: 

söz tünlüyü. qalo məqal.  

- qiyamət kimi qalabalıq: aşma aşırım. qiyam içində qiyamət. 

həşr əndər həşr.  
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qalaballaşmaq  tünləşmək. tünlük olmaq. şuluxlaşmaq. ğovğalaşmaq. 

mə'rəkə qurulmaq.  

qalabaşmağ  (qala: qadın, qız + başmaq). qadın başmağı.  

qalabat  tutsaq. zindani.  

qalabata  qalamata. qalaqata. qalaqaba. qalamar. hər nəyin irisi, 

yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü.  

qalabəqçisi qala bəkçisi. urbəyi. qlaban.  

qalabəyi  dağa köçən elin, kəddə qalan nərsələri güdən gözətci.  

qalabəyi  qala gözətçisi. qala saxlavı. güdüval.  

qalablamaq  qalavlamaq. qalvalamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. 

qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  

qalablıq  sonsuzluq. ölməzlik. əbədliki. əbədiyyətlik.  

qalabolluq  qalaboluq. qalabalıq. qalaqalbalıq. 1. qıncaqınc. 

hıncahınc. dopdolu. 1. toplama. topluluq. alay. çoxluq. 

cəm. ğovğa. mə'rəkə. 1.gürültülük. gurultuluq. 1.qapsıq. 

tıxıc. qıncaqınc. kipəkip. tünlük. şuluxluğ. 

qalaboluq  qalabolluq. qalabalıq. qalaqalbalıq. 1. qıncaqınc. 

hıncahınc. dopdolu. 1. toplama. topluluq. alay. çoxluq. 
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cəm. ğovğa. mə'rəkə. 1.gürültülük. gurultuluq. 1.qapsıq. 

tıxıc. qıncaqınc. kipəkip. tünlük. şuluxluğ. 

qalabur  kalabur. gözəl qoxu.  

qalac  komac. kolac. qalıb şişimiş nərsə. 1. dənizin 

dalqalanmış, patlamayan durumu. 1. qalaca. külçə, kolça. 

balaca qabarmış kökə. 1. qalaq. kiçik şişginlik. kiçik daş.  

qalac  qalğaç ( < qal. qalmış). avara. iş bilməz. gic. kal. 1. 

kəllaş. qallaş. dikəbaş. dikəş.  

qalaca  bax > qalac. 1. qülçə. külçə. qalaca. kolça. bax > qalac. 

balaca qabarmış kökə. 1. təpəcik. kiçik təpə.  

qalacıq  1. kalacıq. toynaq. yarıçiğ qoğun. 1. şəhərcik.  

qalacoş  kalacoş. kələcoş. tiltə çeşiti.  

qalacu  kalacu (fars) kalacu (fars). < kovlac. ayaq. piyala. qədəh.  

qalacuq  qazıb, qıraqlara qalayan, atan qarasaban, böyük xış.  

qalacüq  qarasaban. pulluq.  

qalaç  çörək.  

qalaçı  qalaqçı. bəkçi. bərkçi. saxlıc. istehkamçı.  

qalaev  qala ev yekə ev.  

qalafa  kalafa. kalapa. kavla. ( < kav). 1. kovuqlu, kovlu yer. quyu. 

- bu çölün kalafası çoxdu. - kalafa qazmaq. 1. kələk. duzaq. 
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tor. - kalafaya düşdü. - kalafa qurmaq. 1. (hər bir amacla) 

qazılmış, yaxud qazıq, oyuq, çökək, çuxur yer. - ilkin 

yerdə kalafa açırıq. - kalafa, bayır yer. 1. şuxumlanmış yer. 

- kalafa yerdə pencər yaxcı çıxır. 1. tövlə. pəyə. 1. xaraba ( 

< kav). uçub dağılmış. - kalafa qalmış ölkər. - kalafa yurdlar. 

- ocan köçdü, kalafa qaldı. 1. kavalaf. başayaq. 1. çor 

vurmuş. yoxarmış, məhv olmuş.- kalapalı bağ. - kalapalı il: 

çoru, azarı çox olan il. - kalapalı: dərli, çolı, qarqılı, lə'nətli. - 

kalapa qoymaq: kalapa vurmaq: azarlayıb, yox edmək.  

qalafal  ( < qal). böyük ev, yer.  

qalafalamaq  kalafalamaq. kalapalamaq. qapalamaq. ( < qap. kav). 

kavalaf qoymaq. başayaqlamaq. yox edmək.  

qalafalıq  kalafalıq. kavlaq. ( < kav). çökək yer. xarabalıq. çöl. bayır.  

qalafat  1. bax > qapalat. ( < qal. qab). qiyafə. qılıq. geyim. 1. 

böyüklük. irilik. göstərişli. 1. sapan. mancanaq. 1. pərçin ( 

< bərkin. burkın) ayqıtı. 1. nərsəni yüsəkdə saxlayan 

ayqıt. yatmaq üçün qurulan taxat, yataqın yeksəkdə 

olduğundan "kıravat" adın almışdır. 1. bayağı. qalın. quru. 

qaba. qabaq. qaban. danqaz. 1. normal. bir nərsəni 
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bəziyib, düzəltmədən, issi soyuq. olduğu kimi. taarüfsüz. 

açıq. gəlişigözəl.  

qalafat  kalafat. çalaçat. çalaqap. 1. aşağısı dar, yuxarısı gen 

börk, kavuq çeşiti. qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs 

qoyulmuş biçimində olan börk). polis, qoşun börkü. 1. 

yalançıq bəzək düzək. 1. çala, oyuq, yarıqları tutma. 1. 

pinəçi. başmaq onaran, tə'mirçisi. 1. yamama. rifu. 1. 

qalaqalma. qalaqlama. qalıqlama. keçimsiz durum. 

çətinlik. - çalaqapa çəkmək: başına iş açmaq. duzağa, 

dolağa salmaq.  

qalafatlamaq  kalafatlamaq. çalaçatlamaq. çalaqaplamaq. 1. onarlamaq. 

tə'mirlətmək. 1. çala, oyuq, yarıqları tutmaq. 1. pinəçilik 

edmək. başmaq onarmaq, tə'mir edmək. 1. yırtıq 

yamamaq. rifulamaq. 1. örtbas edmək. 1. yalançıq bəzək 

düzək edmək. üzdən sığallamaq. 1. keçimsiz duruma, 

çətinliyə salmaq. 1. çəkidüzən vermək.  

qalafatlı  olduğunda ötüşməli, keçərli (qabili qəbul) olan. iriyarı. 

pisdə olmayan. çoxda yox amma yaxcı. - qalafatlı yemək. 

- qalafatlı durum.  
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qalafatsız  biçimsiz olan. ya çox şişman, yaxud çox arıq, yoxsul 

olum.  

qalafır  kalafır. 1. öz suyunda, buğunda pişən ət, nərsə. 1. oğru. 

kələkçi. düzənçi. - kələfir köpeyoğlu.  

qalafırlamaq  kalafırlamaq. nərsənin olduğundan, bir nərsəni, işin, 

malın içindən, kəsib oğurlamaq.  

qalah  kalah. 1. kal, yetişməmiş yemiş. 1. kələk. qavın kimi 

yemişlərin gənəl adı. 1. kalah. kələk. bax > qalaq. 1. kal, 

xam qoğun. 1. qalaq. nərsənin yığını.  

qalah  kalah. 1.düğlək. qıra. olqunlaşmamış qavun. 1.xiyar qıra. 

qabağ. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. şapşal. qaba 

saba. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. başarıqsız. 

yontulmamış. yonulmamış. 1.qabaq. - qabaq çıxmaq: 

kalah çıxmaq: qoğun, qarpızın kal çıxması. gözlənilməz, 

bəğənilməz olay olmaq. 

qalaq  kalah. kalah. kələk. ( < qal). 1.bir nərsə bükülüb, 

qatdanaraq, yaxud neçə nərsə birbirinə dərilib, dolaşmış, 

qalanaraq arıya çıxan nəsnə. 1. sildən düzəlmiş, ucu 

küni, girdə, kiçik girişi olan yuva. sil yeri. təzək yığını. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yaş söğüt qabığın bükərək düzələn zırna. 1. yığva. 

yığıntı. yığılı. 1. hər bir nərsənin qalın, yoğun başı. 

zırnanın qalın başı. 1. toparlanmış nərsə. qıra. azca 

iriləşmiş yemiş. böyümüşdə yetginməmiş nərsə. - dağ 

kalahı: iri qıra. 1. buğnuz (burnuz). 1. çörəyi çevirməkdə 

işlənən axlov, çubuq, taxda şiş. 1. üzgün. düşgün. bitgin. 

zayıf. 1. at, eşşəyin yaraqı (siki). 1. oyunlarda əldə 

qaldırılan, ələ gətirilən, qazanılan saylar. 1. kilit. qıfıl. 

çəngəl. sürgü. sürmə. 1. qabarma. qasım. qurum. qurum. 

çalım. böbür. övüş. şişim. yordam. 1. görünüm. üst baş. 

1. qalbur ( > ğərbal (fars)). ələk. sumaxbalan. süzgü. 

süzgəç. süzək. təpir. 1. dalqa. qıvrım. titrəşim. 1. güc. 

quvvət. - kalayın kəsmək: kalahdan salmaq: gücdən, 

incardan, əldən salmaq. 1. burun gəmiyi. heyvanın burun 

dəliği. 1. gəniz. 1. yumşaq, yalın, sadə, yaxasız baş 

örtüsü, başlıq. gəlin başlıqı, təpəliyi, tacı. taqqa. çapqa. 

şapqa. bərə. 1. burnun ucu. 1. qara. himayə. 1. dulda. 

saya. kölgə. quyu, çuxur, qorunaqlı, dalda, gizlənməli 

yer. 1. dimdik. börkün dimdiyi. 1. buynuz. 1. kalah. 

nərsənin yığını. - odun kalahı. - sil kalahı. 1. ulu. yüksək. 
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1. kiçik şişginlik. kiçik daş. 1. geniş, düz olan nərsə. 

yonulmuş düz taxda parçası. enli qaşıqlarki, birbirinə 

çalınıb ritm tutarlar. kürək. - qayıq qalaq: qayıq kürəyi. - 

qalaq dartmaq: kürək çəkmək. - qalaq qaşıq. 1. yelək. 

qanat. 1. dəlik deşiyi, cırıq yerləri, böyük daşların arasını 

doldurub, yamamaq üçün basılan daş çanqıl. 1. qat. 1. 

bir başı dar, öbür başı gen olan boru biçimli nərsə. 1. 

quru. kibir. - qalaqlı kişi. 1. qatlamaq, burmaqla düzəlinən 

nərsə. cəviz qabığını buraraq, düzəlinən uşaq tütəyi. 1. 

böyük. 1. kiçik kürək. aravan. xəkəndaz. 1. kələk. ərək. 

im. nişan. 1. böyük tabaq. 1. kötük. 1. incə səsli, qadın 

qılıqlı ərkək. 1. kiçik daş. 1. qalmış. avara. kal, gay, 

boşda. aylaq. yalqav. tulaz. aciz. işsiz. bekar. - qalaq 

kişilər: aylaq gəzən, başı boş kişilər. - qalaq aylanmaq: avara 

dolaşmaq. - qalaq it: avara köpək. - qalaq itlə: avara itlərə tay. 

1. qanat. 1. qala. aşyan (fars). aşıqan. aşılanmış yer. 

yerləşmiş yer. otraq. yuva. 1. qala. baqıt. bəkit. ərk. 

qorqan. gürşad. quşaq. qurşaq. istehkam. 1. qala. yam. 

ev. duraq. durqa. mənzil. 1. qala. sağlam. qürşad. 

gürşad. quşaq. qurşaq. 1. qala. turuq. sığıncaq. duraq. 
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pənahqah. 1. qala. qalaqsı. yığın. koma. 1. qala. qalılınan 

yer. toxdaş. otraş. ev. 1. (heyvan) burun dəliyi. 1. havayi. 

boşun. sərsəri. başı boş.  

avara. 1. qanat. pervana qanadı.  

- tirmən çarxnı qalaqları: dəğirmənin qanatları. 1. qayıq 

kürəği. - qalaq dartmaq: kürək çəkmək.  

- qalaq aylanmaq: avara dolaşmaq.  

- qalaq it: qalaq itləy: başı boş it.  

1. yontulmuş parça. qaşığ.  

- basta qalaq: taxda qaşığ.  

- qars qalaq: qafqas müziğinə tempo tutmaq üçün yapılmış 

taxda parçası.  

- qalaq börk: astraqan qalpaq.  

- qalaq tiş: böyük, geniş diş.  

- daban qalaqçıq: qaşığ.  

- işqoq qalaq: dibçiq.  

1. kötü. işə yaramaz. pozuk. 1. pis. kir.  

- qalaq bolmaq: işə yaramaz olmaq. ziyan olmaq.  

- qalaqlıq salmaq: kötülük edmək. 

qalaq  kalax. bax > qalaq.  
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qalaq  qalağ. çalaq. 1. börk. kepi. başlıq. 1. burun. uc. 1. 

dolama. 1. sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, 

gövdədə oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq. pinə. 1. hər 

nəyin irisi, böyüğü. 1. hər nəyin yığını. 1. qalxan. dulda. 

dalda. sipər. savar. savra. 1. qoruq. kölgə. himayə. 1. 

tumaq. toraq < > toqar. tümsək. 1. koma. pənahqah. 1. 

kalağ. kalağa. kələf. çilə. çiğlə. qanqal. 1. qala. durumlu. 

dayamlı. dayaqlı. dözümlü. üzülməz. muqavim. 1. qala. 

doğuzun burnundaki şişik yer. 1. qala. qatraq. qaba. 1. 

qəhbə. qaldırım süpürgəsi: qalatım süpürgəsi. qaldırım 

yosması. fahişə. 1. qalağ. yalaq. dalaq. çaltaq. 

qaltaq.qaytaq. qaltuq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. 

ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. 

ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. 

şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

1. qalıq. qaqal. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. qalğa. böyük 
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qonaqlıq. 1. qalğa. baha. minil. minli. 1. qalğa. bahalıq. 

minlik. minilik. 1.qalağ. qalğa. qatraq. qaba. yığın. 1. 

qataq. qadaq. qapız. qota. gödük. gövüt. çap. əlçim. 

ölçim. ölçək. kilvan. kil. peymanə. 1. burun ucu. 1. 

təpəlik. balçaq. başlaq. tac. 1. nərsənin yığını. 1. kavlaq. 

burun dəliyi. 1. pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol. 1. 

qalav. anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. mat. alcıranğ. 

heyran. 1. börk dodaqlığı, dimdikliyi, sipərliyi, ləbəliyi. - 

şapqamın qalağı əğilimiş. 1. qaylaq. qəley. tutdaq. 1. kalak 

( < kavlak: oyuq). balaq. çuval. 1. böyük dalqa. 1. dürgü. 

dürmə. dürüm. bürgü. buruş. burquş. büklüm. büküntü. 

qıvrım. qıvrıntı. qat. 1.tac. çat. tax. taxa. 1. başlıq. börk. 

şapqa.  

- daşqalağ. (- dağ ətəklərində, dərələrdə sürüşüb yığılan 

daşqalağ: qağşaq. qavşaq. qayşaq).  

- yıxıntı, töküntü qalağı: kağal. kaval.  

qalaq qalağ. hava. - gəlin qalağ: gəlin havası: bərk durğun, rakit 

hava.  
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qalaqa  1. kalağa. kalağ. kələf. çilə. çiğlə. qanqal. 1. qalağa. 

çalava. çalva. çarava. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə. - niyə 

çalava edirsin.  

qalaqaba  qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar. hər nəyin irisi, 

yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü.  

qalaqala  1. zaman zaman. hərdən.- qala qala yağış yağır. 1. sürə 

sürə, bir zaman içində. bala bala. - qalaqala sağalar.  

qalaqalbalıq  qalabalıq. qıncaqınc. hıncahınc. dopdolu.  

qalaqalma  qalaqlama. qalıqlama. çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. 

kalafat. çalaçat.  

qalaqalmaq  qalıqlamaq. qalaqlamaq. 1. olduğu yerdən 

qımıldamamaq, təprənməmək. hərəkət edməmək. 1. 

qalavlamaq. gij anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. 

gənğələmək. qaranğqamaq. baxa qalmaq. 

alcıranğamaq. şaşırmaq. çaşırmaq. heyran qalmaq. 1. 

nərsənin yığınlamaq, toparlamaq. 1. güc durumda 

qalmaq. - qaranlıq düşdü, qalaqaldıq.  

qalaqalmaq  qapaqalmaq. ( < qal. qap). 1. duruvermək. 1. kal, gay, 

avara qalmaq. 1. bir nərsənin üstünə düşüb uğaşıb, 

durmaq. bir nərsəyə girişib qalmaq, düşünmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qalaqamaq  qalağamaq. qalağlamaq. 1. daldamaq. daldalamaq. 

duldalamaq. duldamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. qorlamaq. 

qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. 

himayələmək. himayətləmək. difa', mudafiə edmək.  

qalaqan  1. kalağan. kavalan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. 

qabalan. qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə 

kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş 

içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa. 

1. qalağan > qələyan. qalğama. coşma. coşu. coşuş. 

qaynama. 1. qalan. 1. qalağan. qanqal.  

qalaqan  para. pul.  

qalaqan qalağan. > qələyan < 1. qaynayan. qaynaqda. təpişin. 

təpişdə olan. 1. sevinc. qanıt.  

qalaqan qalağan. 1. bax > qanqal. dəvətikəni. 1. ( < kal. kav). qalıb, 

şişib kavlanan, içi boşalan, kovlanan. yaşlı, yapılı olubda, 

içi boş olan nərsə. küp. kof.  

qalaqanmaq  qalağanmaq. qalağlanmaq. 1. qalxanamaq. qalxanılmaq. 

duldanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. 

sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. 1. qorunmaq. 
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kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. 

himayət, difa', mudafiə olunmaq.  

qalaqata  qalaqaba. qalamata. qalabata. qalamar. hər nəyin irisi, 

yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü.  

qalaqay  1. çevərə < > dəvərə. dövərə < > çövərə. dayirə. böləgə. 

bolaqa. olaqa. dolaqa. döləgə. 1. kalağay. kalağayı. 

çalağayı. çalağay. başörtüsü.  

qalaqay qalağay. açıq qızıl boya.  

qalaqayı  kalağayı. kalağay. çalağayı. çalağay. başörtüsü.  

qalaqayi  kalağayi. kələkə. yəmşək. başa örtülüb oyluqa dək enən 

yəmşək.  

qalaqayı  kalağayı. qalaqaz. çalağayı ( < çal: şal). başörtüsü.  

qalaqaz  bax > kalağayı.  

qalaqçı  qalaçı. bəkçi. bərkçi. saxlıc. istehkamçı.  

qalaqçı  qalğaçı. yamçı. evçi. duraqçı. durqaçı. mənzilçi. yamçı. 

evçi. duraqçı. durqaçı. mənzilçi.  

qalaqəlmək qalagəlmək. kələ gəlmək. dişi inəğin, camışın, boğuya 

gəlməsi.  

qalaqəzən qalagəzən. yer kökü.  

qalaqı  kalağı. otağa. başa, təpiyə vurulan quş yələyi.  
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qalaqın  qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. əsrimə. coşma. 

coşu. coşuş. vəcd. şur. həyəcan.  

qalaqınmaq  qalağınmaq. qələyan edmək. qalğamaq. qaynamaq. 

əsrimək. coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. vəcdə, şura, 

həyəcana gəlmək.  

qalaqız  kalağız. çiyağız. çalağız. kavağız. düşünmədən qonuşan 

kimsə.  

qalaqız  qalağız. kalağız. ağzının sözün bilməyən. düşünmədən 

qonuşan.  

qalaqlama  qalaqalma. qalıqlama. çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. 

kalafat. çalaçat.  

qalaqlamaq  1. dalqalanmaq. - dəniz qalaqlayır: dalqalanır. 1. qalmaq. 

dəprəşəməmək. şaşıb, mat qalmaq. 1. bir nərsəyə ilişib, 

taxılıb düşəcək olmaq, səndələm. yaxud sarsılmaq, nə 

edəcəyin bilməmək. 1. qorqanlamaq. gürşadlamaq. 

quşaqlamaq. istehkam yapmaq.  

qalaqlamaq  1. qalağlamaq.qalağamaq. daldamaq. daldalamaq. 

duldalamaq. duldamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. 

qalağlamaq.qalağamaq. qorlamaq. qorumaq. kölgələmək. 
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sığdırmaq. saxlamaq. himayələmək. himayətləmək. difa', 

mudafiə edmək. 1. qaldırmaq. dürmək. tüqmək. 

təvşirmək. təpşirmək. toplamaq. 1. qalamaq. aşlamaq. 

daşlamaq. toparlamaq. toplamaq.  

qalaqlamaq  qalıqlamaq. qalaqalmaq. 1. olduğu yerdən 

qımıldamamaq, təprənməmək. hərəkət edməmək. 1. 

qalavlamaq. gij anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. 

gənğələmək. qaranğqamaq. baxa qalmaq. 

alcıranğamaq. şaşırmaq. çaşırmaq. heyran qalmaq. 1. 

nərsənin yığınlamaq, toparlamaq. 1. güc durumda 

qalmaq. - qaranlıq düşdü, qalaqaldıq.  

qalaqlamaq qalaxlamaq. kalaxlamaq. ( < qal). bir yerə qalaqlamaq, 

toplamaq. yığmaq, bir biri üsdə qoymaq. - daşları bur 

kalxla.  

qalaqlanan  - asmaların (mövlərin) dibində qalağlanan topraq: qanat. 

qana. 

qalaqlanmaq  qalağlanmaq. 1. qalağanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. 

duldanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. 

sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. 1. qalağanmaq. 

qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. 
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himayələnmək. himayət, difa', mudafiə olunmaq. 1. 

qalğalanmaq. qaqıla qalmaq. yığılmaq. birikmək. 

doluşmaq. - mallar yığnada qaqıla qalmış. - yaxcı olan, ucuz 

olan qaqıla qalmaz. 1. qalıqlanmaq. dayqalanmaq. 

dayaqlanmaq. ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. 

kökələnmək. diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, 

səbəbi, dəlilli bəllənmək. 

qalaqlanmış  qalğalanmış.  

- nərsədən bol bol qalaqlanmış, dalığmış: qalıq > qarıq. 

dalıq. darıq. batıq.  

qalaqlı  1. dayaqlı. ilkəli. ilkin. qaynaqlı. köklü. dibli. 1. qalaq. 

yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. qallaş. kəllaş. 

kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. 

qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım 

yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. 

dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. 

ruspi. 

qalaqlı  qurlu. qururlu. kibirli. - qalaqlı kişi.  

qalaqlığ  zərər. ziyan.  

- qalaqlıq salmaq: zərər vermək. yoxedmək.  
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- qalaqlıq salqan: məhvedici. təhlikəli. zərərlı.  

- sabanlaqa qalaqlıq yetdirmək: tarlaların heyvanlar 

tərəfindən çiğnənməsi.  

qalaqlıq  1. dayaqlıq. ilkəliki. ilkəlliki. qaynaqlıq. köklük. diblik. 1. 

qalağlıq. qalxanlıq 1. daldalıq. duldalıq. sipərlik. savarlıq. 

savralıq. 1. qoruqluq. kölgəlik. himayəlik.  

qalaqon  qalaqona. qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq. 

qalaqona  qalaqon. qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq. 

qalaqop  gərnik. gərnic. təşənnüc.  

qalaqsı  qalaq. ( < qal). yığın. koma.  

qalaqu  kalağu. köstəbək. korsıçan. soqur. - kalağu tikmək: 

düşüncəyə dalmaq.  

qalaqu  qalağu. korsıçan. köstəbək.  

qalaquplı  həyəcalı. qondalav. dalaş.  

qalaqur  sır.  

- qalaqur içirmək: sır qaplamaq.  

qalaquy  ğalağuy. incəliksiz. başağay.  

qalalamaq  yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq.  

qalalanmaq  1. dalalanmaq. daldalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. 

arxalanmaq. müttəki olmaq. ittikalanmaq. 1. çoxluğa, 
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gücə güvənmək, arxalanmaq. 1. arxayın, arxa üsdə 

uzanmaq. arxan yatmaq. yastanmaq.  

qalalı  şəhərdə oturan.  

qalalıq  şəhrə ilgin, mənsub.  

qalam  1. qalım. qatnaş. quram. şirkət. 1. qalma. dul. 1. 

alınyazısı. bəxt.  

qalam  aman. qayğı. qaqır ( > qahır). anğaşa. kədər. tasa. qorxu. 

əzinc. incik. acı. acıq. dağdağa. bulanıq. quruntu. 

qoyqut. qoyuntu (göyüntü). yas. üzüntü. üzgü. düşüncə. 

duruqluq. buruq. çilə.  

qalama  qalıma. bastırma. nərsəni bir qabda, ya da küldə 

quylamaq, sıxışdırmaqla pişirmək.  

qalamaq  kalamaq. galamaq. 1. istəmək. isləmək. - nə qalaysız: nə 

meyliz var. - allah qalasa: allah qoysa, istəsə. 1. kavlamaq. 

kovlamaq. qazmaq. 1. kömür kalamaq, quylamaq. 1. ( 

qalığ > qala: hündür). dirşürmək. dirsətmək. toplamaq. 

yığmaq. hörmək. yüksəltmək. ucaltmaq. qalxıtmaq. 

dikləmək. 1. qurmaq. tutuşdurmaq. - od qaladılar. 1. od, 

ocaq qurub yaxmaq. 1. qalğamaq. rəf. taqca. dolab. 1. 

kalamaq. xalamaq. istəmək. bəqənmək. seçmək. ixtiyar 
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edmək. istəkli bulmaq. odlamaq. od qalamaq. 

yandırmaq. toplamaq. yığmaq. 1. qamaq. yığmaq. 

sandığa qoymaq. - qamaq. - bu ocağa çox odun qadıq. 1. 

üst üstə yığmaq.  

qalamaq  qalaqlamaq. aşlamaq. daşlamaq. toparlamaq. toplamaq.  

- daban qalamaq.  

- daban qırxmaq, yonmaq. 

qalamaq  qallamaq. qaldamaq. qalatmaq. qaltatmaq. 1. qala 

yapmaq. istihkam qurmaq. 1. bərkitmək. möhkəmlətmək.  

qalaman  ( < qal). 1. qarqaşalıq. bulanıq. qalxış. qiyam. 1. budala. 

aymaz. bacarıqsız. qafasız. alıq. bön. kötük. salaq.  

qalamanqozan  öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, 

məxluq. həyula.  

qalamar  1. iri balıq çeşiti. 1. qalamata. qalabata. qalaqata. 

qalaqaba. hər nəyin irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü.  

qalamas  qalmas. qalmısı. nərsənin yığını, qalağı. dolab. dilab. 

sələ. sırlaç. dosyə dəfdəri.  

qalamata  qalabata. qalaqata. qalaqaba. qalamar. hər nəyin irisi, 

yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü.  

qalamıq  bir nərsənin içndə, altında yığışıb, birikib qalan nərsə.  
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qalamış  1. ( < qamış). (qələmlığ). qamışlıq. sazlıq. 1. < metatez > 

qamışlı yer.  

qalan olan  artıq, töküntü olaraq qalan.  

qalan  {kalan. qalınqu. }.{( < qalanğ < qal.). (kavlan < > kalvan) 

bir biri üstünə qalanmış, qalmış durum. yığılma, artıqlıq, 

çoxluq, qalabalıq, qapalıq durumu}. 1. nərsə şüy qoyumağa, 

yığılmğa böyük yer, qab. 1. ambar. məxzən. 1. iri. 

görkəmli. çoxlu. bollu. qalabalıq. - kalan törən, kalan şölən: 

böyük yığıncaq, şənlik. - kalan adam gəldi. - kalan ürən: bol 

düşüm, hasıl. 1. böyümüşdə, böyüsədə yetginməmiş, 

qaba, küt, kal qalmış nərsə. - əşi, sən nə kalansan: nə kal, 

kəl, qaba, qanmazsan. 1. sayqın çağrışda, birinə söylənir. 

arxadaş. ağa. qağa.kimi. - qalan, saat neçədi. - qalan, bir 

qəl bura. 1. köçən qızın başlıqı. 1. vergi. aşar. - qalançı: 

vergi toplayan. 1. qalı. qayrı. qayrıqın. artıq. başqa. daha. 

böyləliklə. ötə. ayrığ. bundan sonra. - qalan getmiş, gəlmir. 

- haydı, qalan gedəlim. - qalan gəlmədi: artıq gəlmədi. - 

qalan sözüz nədir ?. 1. kətə. uluğ. ulu. ulğan. ulqan. 

böyük. qonuq. böyük. kəbir. yekə. 1. turqun. buraq. 1. 

başqa. qalğan. digər.1. kəpək. 1. qalan (batmayan). 
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köçüəndən son üzdə qalmaq. - suya batıb üzə çıxılmaq. - 

suya batıb üzünə çıxana qalın deyilirir. - un ələnib, qəlbirdə 

qalana qalını deyilər. 1. manğu. baqi. - manğu acun. 1. 

qalıntı. bəqiyyə. artıq qalan. qalma. artan. - gecə 

yeməyindən qalma heç bir nə yoxdur. - artıq qalan: sarqan. 

baqi. mütəbaqi.  

qalan  qalaqan. 1. qala. qalı. qayri. qayıqın. artıq. başqa. daha. 

- qalan gecdi, gedəlim. 1. arxadaş. yoldaş. - qalan! siz hara 

gedirsiz. 1. qıza, gəlinə alınan başlıq, cehiz. - ağır qalanla 

qızın köçürdü. 1. (hələ ərə gedməmiş). qız. 1. qaldı ki. 

artığına. yamanına. - qalan! elə vurduki, sərildi yerə. 1. 

ardan. ardıc. baqi. geridə qalan. - haydi qalan on 

tümənidə verdim ona. 1. ayrılana, gedənə görə, olduğu 

yerində duran, geridə qalan. - qonaqlardan üçü qalan oldu. 

1. çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə duran. - onda 

doqquzun çıxsan, qalan bir olur. 1. (toplam, çarpmada: cəm 

zərbdə). qalır. əldə. baqi. 1. qalıt. baqimandə. töküm. 

ayrıntılar. əyrintilər. əğrintilər. əkrintilər. 1. kalan. uluğ. 

böyük. 1.qalıt. ölməz. qalıtqan. qalğan. cavidan. 1. tutma. 

bəqiyyə. 1. geri. - ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

1. qalmış. - bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, 

evdə qalan, qalmış: qalıntı. qonaq qalan. - bu gecə hammı 

evdədir, qalıntımız yoxdur. 1. artıq. bundan artıq. - qalan 

yemirəm. 1. artda qalmış. artıq. - qalanında saxla yarına. 1. 

bayat. əsgi. qədim. əzəli. - bayat tanrı. 1. ğeyre. ğeyreh. 

1. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. qapan. qapanca. 

yenin. enin. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. 

gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. 

qontuq. qorun. qornuq. xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. 

basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. 

saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. qalıntı. qalqın. qaltaq. 

çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış 

qız. 1. qalma. qalmış. duran. durma. durmuş. yadavul. 

yadiqar. anıt. əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə. - 

olardan qalma. 1. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 

qalıntı. ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. - 

gedəni boşla, qalanı yoxla.  

- olduğu yerdə gecələyən, qalan: qalıntı. qonaq. - bu gün üç 
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qalıntımız var.  

- qonaq qalan: qalıntı. bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa 

yerdə, evdə qalan, qalmış. - bu gecə hammı evdədir, 

qalıntımız yoxdur.  

- başıboş qalan: ipini qoparan.  

- bir sürə üçün, bir yerdə qalan: qalıcı. qonaq. 

- nərsənin bir tikəsi, başqa bir nərsənin içində qalan 

bölümü: qalıma. 

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 

- hər nəyin artığı, geridə qalanı: qasrın. qaysırın.  

- geridə qalan: qalıq. iz.  

- günümüzə dək gələn, sürən, qalan əsgi yapılar. 

- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq 

bostana vurma talanı.  

- arda qalan: ardan. artıq. qalmaş - qalmanı aranıza 

bölüşdürün. - hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, 

qalan iz: qaçaq. - oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü 

qaçaqla doluydu, bəlli bir izi seçə bilmədik. 

qalança  kalança. bakiye. arta kalan. artıq.  

qalançı  vergi toplayan.  
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qalandər  qələndər. ( < qalaq). qıllı mıllı, şişib, özün bəğənən, 

diklənən, qalın qafalı, igidyana kimsə.  

qalanı  qalanqı. kal. huşu başında olmayan. əsrüksi.  

qalanqa  1.pərdə. 1. yeni gəlin otaqa girdiyində gizləndiyi pərdə 

arxası.  

qalanqı  bax > qalanı.  

qalanlamaq  kallamaq. irəliləmədən, sözü burub, bir qonu üstdə qalıb, 

çənə çalmaq. gəvəzələmək. durduğu yerdə titrəyib, 

əsriyib, oynayıb, sarsılıb, sağ sola sallanmaq. 

səfehləmək. kefli kefli, boş boş danışmaq.  

qalanlaşmaq  kalanlaşmaq. kaballaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. 

qabalaqlanmaq. qaballanmaq. irilənmək. böyümək.  

qalanmaq  bir nərsəyə hazırlıq yapmaq. işlərizi qalıyın. - qalanıb 

gəldilər. - qalanıb yola çıxdılar. - yatmaqa qalandılar. - son 

görüşə qalanın. - yaxcılıq edin, pis gönlərə qalanın. -.  

qalantır  qalandır. qalantur. 1. bir parçanı, bezi istədiyi biçimdə 

qaldırmaq, durdurmaq üçün, iki yekə döşəkli, buxarlı 

arac arasında sıxışdırmaq, ütüləmək. - qalandırçı: 

ütüləyən. ütücü. 1. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. 

donqatur. qalaylı. qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. 
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özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. 

foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. mütəkəbbir. 1. 

göstərişi, özün görsətməyi sevən varlı. 1. lotu. 1. rind.  

qalantırmaq qalandırmaq. 1. qala qılmaq. yığmaq. 1. bir gedən, 

ayrılan, qırılan, çıxana nərsəyə görə, geri də, artda 

(arxada) qalan, duran. artan. artın. 1. yığmaq.  

qalanton  ulu. böyük kişi.  

qalanturca  qalandurca. qalandursı. 1. göstərişsi. şişincəmsi. 

şişinmişi. özsevərcə. mütəkəbbircə. 1. lotuluca. 1. rindcə 

rindyana. rindanə.  

qalanturluq  qalandurluq. 1. göstərişçilik. şişinçilik. özsevərlik. 

mütəkəbbirlik. 1. lotuluq. 1. rindlik.  

qalantursı  qalandursı. qalandurca. 1. göstərişsi. şişincəmsi. 

şişinmişi. özsevərcə. mütəkəbbircə. 1. lotuca. 1. rindcə. 

rindyana. rindanə.  

qalaota  qalaoda > qalata. qalataq. qalaqona. qalaqon. tənəbi. 

böyük otaq. 

qalaotaq  qalata. qalaoda > qalata. qalaqona. qalaqon. tənəbi. 

böyük otaq. 
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qalap  dizdən aşağısı dar, üst tərəfi çox geniş, çizməylə geyilən 

şalvar. - qalpa gönçək: külot şalvar.  

qalapa  kalapa. bax > qalafa. kavalaf. başayaq.  

qalapıs  sünəpə. uyuşuq. şapşal. pasaqlı. pasağıl.  

qalaplamaq  ( < qal). qalxmaq. qızmaq. köpürmək.  

qalar  - üz gedər, astarı qalar.  

- bir gün yapar, bir gün qalar, atlı atlıya çatar.  

qalar  qalar. tikili. tikil. daynaq. doğru. dik.  

qalaraq  qalırkən. qalmış. qala. - ona beş qala. - ikiyə üç qala. (# 

geçə. keçmiş. geçmiş. - onu beş keçə. ikini üç keçə.  

- dağ başına az qala qayıtdıq.  

qalaraq  qalmış. çatmamış. yetməmiş.  

qalarda qoparda  oturub yerimə. köçüp köçmə. qalıb 

qalxma zamanında.  

qalarqa  qonarqa.  

qalarqən  - işi, etgini, əsəri, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

qalarqı  - etgisini qalargı duruma gətirmək: iz bıraqmaq: - bilginlərin 

keçmişdən bıraxdığı izlər.  
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qalartı  1. əbzar. vəsayil. 1. bir yerdə yaşamaq üçün gərəkli 

nərsələrin topu, hammısı. qoşu. 

qalartı  qalartıq. 1.qalışlı. qalımlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. 

durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. 

bəqalı. 1. ev. yapı. bina.  

qalartıq  1. qalartı. qalışlı. qalımlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. 

durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. 

bəqalı. 1. qalartı. ev. yapı. bina. 1. qarartıq. barıqlıq. 

baraqlıq. sığıncaq. savır. sipər. savırlıq. pənahqah.  

qalartılamaq  qalartılatmaq. 1.əbədilətmək. 1. qarartılamaq. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. saxlamaq. - qarartıla görməsinlər.  

qalartılatmaq  qalartılamaq. 1.əbədilətmək. 1. qarartılamaq. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. saxlamaq. - qarartıla görməsinlər. 

qalas  kalas. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş.  

qalas  qalbas. 1. çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun 

yonulmuş ağac. 1. qalbaş. kalbaş. qabaş. taxdabaş. 
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təxdəbaş. qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz 

kimsə.  

qalasa  istəsə. qismət olsa.  

qalasanız  kalasanız. istəsəniz.  

qalasaray  qalatasaray. böyük saray.  

qalası  qalaşı. zəxirə.  

qalaş  kalaş. kəlləş. yonumamış. yontulmamış. qaba saba. 

yontulmamış. yonulmamış. gobud.  

qalaşı  qalası. zəxirə.  

qalaşlı qans  əbəköməçi.  

qalat  1. gəlin olacaq qıza gərəkli nərsələr. qalınq, qalqın. 

gərəç, aracgərək, quyum, ərməğan. ev əşyası, yoğluq, 

qoraq, cehiz, çeyiz. özgələy, yönəkəy, quruq, bodut. 

düzənək, donanma. dizgə, taxım. 1. birnə bələk edilmib, 

götürmək üçün sovğat, töhvə. (xələt).  

qalat  1. qalata. basma. basım. basıq. damqa. möhr. möhür. 1. 

qalata. basma. naxışlı parça. 1. qalıt. kök. bon. 1. qapat. 

qapal. həlqə.  
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qalata  1. < qalaoda. qalataq. qalaqona. qalaqon. tənəbi. böyük 

otaq. 1. qalat. basma. 1.basım. basıq. damqa. möhr. 

möhür. 1. qalat. basma. naxışlı parça.  

qalataq  1.< qalaotaq. qalaoda > qalata. qalaqona. qalaqon. 

tənəbi. böyük otaq. 1. böyük, ortancı tağ.  

qalataq qaladaq. yığılmış, qalanmış, şişmiş nərsə. işlənməmiş, 

ardılanmamış xərmən.  

qalatan qaladan. 1. qalaqlanmış, yığılmış taxılın olan yerinə, 

ambarının gözləri. 1. hamamda soyunacaq yeri. 1. 

hamamçının oturduğu bölüm.  

qalatasaray  qalasaray. böyük saray.  

qalatım  qaldırım. qaqatım. 1. dikətim. tikətim. yüksətim. ucatım. 

uçatım. bir nəyə görə qalxınmış nərsə. 1. səggi. herə. - 

qaldırımdaki bardaq düşüb qırıldı. 1. yayalar, ayaqla 

yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış yol. yaylıq. 

yayalıq. yaldırım. yardırım. yandırım. piyadərov. - bu 

qaldırım çör çöpdən qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, 

yüyrək yaya yol. 1. yayalıqda döşənən daş. - bu qaldırımın 

qaldırımları çox qabadır. - qaldırılı ara, meydan.  

- qalatım süpürgəsi: qaldırım süpürgəsi: sürtük. 
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- qalatım süpürgəsi: qaldırım süpürgəsi: 1. çox gəzib tozan. 

1. sürtük. 1. küçə uşağı, oğlanı, kişisi. darqaşayırd. 1. 

qaldırım yosması. qəhbə. qalağ. fahişə.  

qalatmaq  ( d < > z) qalzmaq. ( z < > s) qalasmaq. qalamaq. birbiri 

üstünə qoymaq. yığmaq. qaplatmaq. qılıflamaq. qılıf 

keçirtmək. bir nərsəni buxcaya, sarqıya, sandığa salmaq. 

qoydurmaq. - buları sandığa qalat.  

qalatmaq  qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qaltatmaq. 1. qala 

yapmaq. istihkam qurmaq. 1. bərkitmək. möhkəmlətmək.  

qalatmaq  saxlamaq.  

qalatöqən  qaladöğən.qalbəzən. qalbaçan.  

qalaturan  kaladuran. kələduran. boğaya gəlmə çağına çatmış 

camış.  

qalav  1. qalaq. anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. mat. 

alcıranğ. heyran. 1. qalmış. heyran.  

qalav  kalav. (1 < qal. qalaq: dayanaq. 1 < kal. kavl: çuxur. dayaq 

üçün qazılan oyuq). binövrə. təməl. kök.  

qalav 1. bir tür çörək. küllük. çaylarin yığdığı topraqlar. yığılı. 

yığıntı. 1.dışqal. daşqal. aşqal.  
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qalava  kalava. kalağa. ( < kal). kavlaq. dərə. çuxur. quyu, uçub 

tökülmüş tikinti. virana. - dağ kalava: dağın ətəyində olan 

dərə. - iki kəndin arası böyük kalağadı.  

qalava  kalava. kalva > kəlafə (fars). qarışıq. çalalı. çallaq. kalıv. 

gic. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat.  

qalavaç  qaranquş. kırlanqıç. karluqaç. karlıqaş. karlıqaç. 

kaldırqaç. kalqaç.  

qalavat  1. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. incik. 

işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. 

nərsənin axmaması üçün, önünə, yanına qoyulan önlək, 

engəl, maniə.  

qalavatlı  iriyarı. göstərişli. yapılı. yaplı. gövdəli. gövrəli. bədənli. 

tənəli. heykəlli. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 

dağlı. cüssəli. boyrat. irili. 

qalaverə  1. dalaverə. aldav. iş. kələk. 1. gələverə. rasqələ. 

gəlişigözəl. rasgələ. olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. 

abırçubur. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. 

qarbur. qarbura. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. 

başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. 
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düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. 

təsadüfi. 1. gələverə. gəlişigözəl. olduğu kimi. olcamışi. 

düzənsiz. rasgələ.  

qalavlamaq  1. qalablamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. qalvalamaq. 

qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək. 1. qalıqlamaq. qalaqlamaq. gij anğa tanğa, 

mat, heyran qalmaq. gənğələmək. şaşırmaq. çaşırmaq. 

1. nərsənin yığınlamaq. toparlamaq.  

qalavray  kalavray. gərəklik. yüklətiv. hökmənlik.  

qalavur  gözçü. gözətləyici. qaraqol.  

qalay  1. ağqurğaş. - qalay qaşıq: alminyom qaşıq. 1. qalanmış, 

qoyulmuş, yapılmış, yapışılmış, artırılmış qalaq, quruq, 

örtük, pərdə. saxda ( < saklamaq). 1. qalın, gobud, qabaq, 

qaba davranış. sövüş. qalxıb şişmib, təpmək, küfür işi. - 

qalayı basmaq: sövmək. təpmək. 1. düzmə. yapay. qəlb. 

uydurma. yalançı. taxma. (# qalaysız: öz. özü. qatıqsız). 1. 

qaley. işçi. qulluqçu. ayağçı. gündəlikçi. yardımçı. 

yamaq. uşaq. xitmətçi. 1. kalay. halay. nəcür. nasıl. - 

qalay arı ?: hayana ?. 1. şişik. kova. qaval. səthi. yalançı, 

üzdək (səthi) süs, bəzək. - bildiyin bu qədər, qalayın 
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nərədən. - atalıq qalayı kişiyə yaramaz: atasının ad sanına 

güvənmək (sevinən) kişiyə yaraşmaz. 1. danlaq. yerik. 

əzmə. tə'ziz. tobix. təpik. sərzəniş. məzzəmət. - qalay 

atmaq, basmaq: paylamaq. 1. qaraq. saxlayan. qoruq. 1. 

qanday. nətək. necə. nasıl. qalaysın: qandaysın: nətəksən: 

necəsən. nətəhərsən. 1. tuturuq. löhüm. bidon. küp. boşqa. 

nasıl. nəcür. - qalay arı: nə tərəfə.  

qalay  1. sıyqal. sığal. cila. bəzək. bəzəş. süs. süsək. aldatıcı 

görnüş. 1. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. 

sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. küfür. 

küfr. 1. yaman yoğuz. 1. (içi boş olub, gözə soxulmuş, üzə 

sürülmüş nərsə) qondarma. qaplama. yasama. yalan. 

bəzək. süni'. məsnoi. 1. alay. ordu. qoşun. 1. alay. 

yığnaq. 1. alay. çoxluq. qalabalıq.  

- qalaya basmaq: qalaylamaq. yamanlamaq. paylamaq. 

sövmək. sökmək. söymək. söğmək. azarlamaq. küfürləmək. 

küfr edmək. 

qalaya  qalayqa. kalaya. haraya. nərəyə.  

qalayançı 1. qalxan. qoğzanan. ası. qozğalançı. götürlətici. 1. 

ğalayançι. qalxan. çağlayan. kozğalançı. qozqalançι. asav.  
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qalayçı  1. ( bax > aldatan. kələkçi). kələkçi. allaq. hiləli. dönək. 

güvənilməz. aldağçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. hiləçi. 1. 

qaraçı. qavqaçı. qovqaçı. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. 

hayküyçü. əli bayraqlı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı. 1. qəleyçi. qazanağarçı. 

qazanağardan.  

qalayçı  üzdək. süsüc. bəzgək. üzdə göstərən. üzdək, səthi, 

təməlsiz köksüz iş yapan kimsə. saxtakar.  

qalayçılıq  düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. uydurçuluq. 

dələdüzlük. qalpaçılıq. düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. 

uydurçuluq. dələdüzlük. qalpaçılıq. saxtakarlıq. kələklik. 

kələkçilik. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. 

çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. 

aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün 

tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. 

yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qalayçılıq  üzdəklik. süsüclük. bəzgəklik. təməlsizlik köksüzlük. 

saxtakarlıq.  

qalayda  nərədə. harada.  
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qalayı  ğalayı. 1. alahı. 1. kalayı. haradı. nərəsi. harasıdı. - sən 

görən yer kalayıdı. 1. nərəsi. harası.  

- sən görgüzqən yer qalayıdı?: sənin göstərdiğin yer 

nərəsidir?.  

qalayqa  nərəyə.  

qalaylamaq  1. danlamaq. paylamaq. yermək. əzmək. tə'ziz edmək. 

tobixləmək. təpikləmək. sərzəniş edmək. məzzəmət 

edmək. 1. üzdən, yalandan səthən, süsəmək, bəzəmək.  

qalaylamaq  1. qalay sürmək. şişirib gerçək qalay götürməz. 1. 

sövmək. gobudluq, qabalıq edmək. qabalamaq. təpmək, 

küfür edmək. azarlamaq. 1. qusurları örtüb, basırımaqla 

nərsəni şişirib, göstəriş yapmaq. attırmaq. 1. alaylayıb 

halaylamaq. ələ salmaq. təpələyib sərimək. tabalamaq. 

alaya qoymaq.  

qalaylamaq  1.qalaya basmaq. yamanlamaq. paylamaq. sövmək. 

sökmək. söymək. söğmək. azarlamaq. küfürləmək. küfr 

edmək. 1. əksikinləri, çürüklər, çatışmazları ört 

basırlamaq. 1. yaman yoğuz söyləmək. paylamaq. 1.  

qalaylanmaq  şişinmək.  

qalaylı  1. hay küylü. 1. süslü bəzəkli. 1. saxta.  
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qalaylı  1.qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. 

danqatur. donqatur. qalğatur. tüməkir. özün tutan. 

özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. 

şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. 

mütəkəbbir. 1. dələduzlu. qondarı. qondarma. qancıq. 

düzəltmə. yalan. yalandan. saxda. 1. yasama. yalan. 

qondarma. qaplama. bəzək. - dışı qalaylı, içi halaylı: dışı 

bəzək, içi təzək.  

- qalaylı sığallı: bəzəkli düzəkli. 

qalaynama  qələyan. qaynama. qaxma. qalxma. çağma. çağlam. 

çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. coşma. coşum. 

həyəcan.  

qalaynamaq  qələyanmaq. qaynamaq. qaxmaq. qalxmaq. çağlamaq. 

çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. coşunmaq. 

coğşunmaq. coşmaq. həyəcanlanmaq.  

qalaysız  1.içdən. könüllü. könüldən. ürəkdən. özlü. səmimi 1. 

özlü. eygili. taarüfsüz. 1. düzənsiz. doğru. düz. həlləm 

qəlləmsiz.  

qalaysız  öz. özü. qatıqsız.  

qalaysız  özdək. içdən. doğal. doğru. doğurdan. yalansız.  
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qalaysızlıq  1.içdənlik. könğüllük. özlülük. səmimilik. 1. eygilik. 

çəkinməməzlik. özlülük. taarüfsüzlük. 1. düzənsizlik. 

doğruluq. düzlük. həlləm qəlləmsizlik.  

qalaytın  1. nasıl. nəcür. nə şəkildə. 1. nə yönə.  

qalaytın  nəcürə. nə şəkildə. nasıl. nə tərəfə.  

qalaz  çalaz. cinqodan qab.  

qalaza  halaca. biçində, yerə tökülən tuxumlardan, ertəsi yetişən 

əkin.  

qalba  1. qabal. qaba. qalaba. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. 

dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. qalva. qalıv. qalıb. 

qabıl. qaldırım. külbə. çardaq. alaçıq. 1. qalıb. qabla. 

qabal. 1. rəsm. rəsim. 1. damğa. möhür.  

qalba  çalba. qalğay. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. xalfa. 

1. araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 
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aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

qalbaçan  qalbəzən. qaladöğən.  

qalbaq  qalbağ. durqal. durqab. qalıb. - qaşıq qalıbı: sıxışıq. 

birbirinə keçmiş, tam uyşuq biçimdə.  

qalbaqal  qalğaqal. qalmaqal. çalqaçal. gurultu. gürültü.  

qalbalamaq  qalvalamaq. qalıblamaq. qalablamaq. qalavlamaq. 

qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  

qalbalaşmaq  qalıblaşmaq. bəlli bir durumun dəşna çıxmamaq.  

qalbanq  ğalban. tummurub duran. şişik.  

qalbar  qaplar. qaplayır. qornıc. qornış. sövə. sövək. sövəc. 

söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə. qaval.  

qalbara  1. ağılsız. budala. aylaq. 1. pasaqlı. pasağıl. qılıqsız. 

bədəxlaq.  

qalbas  kalbas. doldurma. tutırma. kazılıq. kazqılıq.  

qalbas  qalas. 1. çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun 

yonulmuş ağac, dəmir. 1. qalbaş. kalbaş. qabaş. 

taxdabaş. təxdəbaş. qaba saba, yontulmamış, biçiksiz, 

düşüncəsiz kimsə.  
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qalbas  qalbastı. (iyi diləklə kimisiyə (yoxsullara, uşaqlara) bağşıt, 

iydəlik (xeyrat), vermə, bağışlama). ehsan.  

qalbaş  kalbaş. qalbas. qalas. qabaş. taxdabaş. təxdəbaş. qaba 

saba, yontulmamış, biçiksiz, düşüncəsiz kimsə.  

qalbər  kalbər. qanmaz. - day bəsdi, birbələ kalbərlik.  

qalbəzən  qalbaçan. qaladöğən.  

qalbıq  qambıq. çalbıq. çılbıq. (arvadının tərsinə, qarşına 

qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz ərkək).  

qalbilən  qalabilən. başbilən. qanabilən. ağsaqqal.  

qalbir  qalbur. qəlbir. (qal: böyük). çalbır. çalqır. burca. bucar. 

oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri 

gözlü, yekə ələk.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. 

dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  
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- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz. 

qalbır  qalbur. qəlbir. (qal: böyük). çalbır. çalqır. burca. bucar. 

oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri 

gözlü, yekə ələk.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. 

dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  

- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  

- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz. 

qalbız  qaplız. qapız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. 

doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. 

öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. 

əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. 
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qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

rəhmsiz. 

qalbod  kalbod (fars) < qablut. 1. qablıq. qalıb. hey'ət. şəkil. çəkil. 

1. gövdə. qəfəs. qəpəs.  

qalbud  kalbud. (kadavrlatin). qalıb. qılıp. qaplıq. qabat. gavat. 

kovsa.çalım > çəlim. çalqat. çalçat. ölüt.qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. 

yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. boyqat. boy. 

yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can 

kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. 

cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

qalbur  qalaq. ələk. sumaxbalan. süzgü. süzdəç. süzək. təpir.  

qalbur  qalbır. qəlbir. (qal: böyük). çalbır. çalqır. burca. bucar. 

oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri 

gözlü, yekə ələk.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qəlbir üstü: 1. başqın. başqarı içindən seçilən. seçgin. 

dəğərli. önəmli. 1. qalıntı. ələnibdə, ələk gözlərindən 

keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (# töküntü).  
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- qəlbir altı: töküntü. ələk gözündən keçən dənələr. (# 

qalıntı).  

- qəlbirə dönmək: ələk vələk, dəlik deşik olmaq.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz. 

qalbut  kalbud. qablıq. qaldırım. qalıb. qabat. gavat. gövdə. 

gövrə. kadavr. ölüt. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. sapıq. 

çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. 

cigək. baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. 

gövdə. yəltə. tən. kovsa. can kasası, qəfəsi. bədən. tən. 

cism. cəsəd. ləş. 

qalbuz  damcı. toncu. donuc. danuc. tançu. tıqım. tıxım. luqmə. 

tikə. udum. dürmək.  

qalbuzlamaq  yutmaq. tıxım, tikə yapmaq.  

qalca  1. qalay halay. hay küy. yayqara. 1. yığın. kümə. parti. 

tim. toplum. öbək.  

qalca  qaldıt. qaltaq. çaltaq. qaldıraq. qaltırayaq. situn. sutun. 

ustan. dirək. dayıq. dayaq.  

qalca  yayqara. gürültü patırtı. yığın. kümə.  

- qalca edmək: yığmaq. kümələmək.  

qalcalamaq  yığmaq. kümələmək.  
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qalcalamaq  yığmaq. kümələmək.  

qalcar  heyvan ağılı. geçici olaraq yapılmış sundurma.  

qalcar  kalcar < kələncər. döğüş boğuş.  

qalcır  qalcırqan. qalcırıq. quduz. qudurmuş. - qalcır it: quduz it.  

qalcırın  quduzca. qudurmuşcasına. qızıb gözü qararmış.  

qalcırmaq  qudurmaq. qızıb gözü qararmaq.  

qalça  1. bölək. biçin. mayda. 1. götün almacığından yuxarı 

bölümü. 1. qalçaq. (< qal: böyük). yançaq. göt.  

- qalçaya dək çıxan uzun səğə corab: qalçın. 

qalça  kalça. qalçı. 1. göt. qalxaq. 1. bir işin ortağı, bir nərsəyə 

quyruq olan. yapışan. yamaq. 1. suç ortağı. 1. bir ası, 

fayda güdərək, işlərə qarışıb yaltaqlanan. 1. 

qarmaqarışıq. 1. kəlçə. kiçik kəl. camışın (ərkək kəlin) bir 

yaşda olan ərkək balası. 1. qalçaq. göt. yancıq. budun 

yuxarı bölümü. bacağın yuxarsı, üstdən oynaq yeri. - 

qalçam ağrır. - qalçavı qoy bir yerə. - qalça gəmiyi: yancıq 

sümüyü.  

- qalçaya dək, budun üstünə dək çatan corab: qalçın. 1. 

tuppuş. duppuş. qaba ətlər. yansüyək.  
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- kalça gəmiği: urçuq.  

- iri qalçalı: səmizquyruq.  

qalçaq  qalça. (< qal: böyük). yançaq. göt.  

qalçaqlı  qalçalı. (< qal: böyük). yançaqlı. götlü. yaçağı yekə olan.  

qalçalı  qalçaqlı. (< qal: böyük). yançaqlı. götlü. yaçağı yekə olan.  

qalçalıq  nərsənin sürtünən, çox işlənən bölümünə, aşınmasını 

önləmək üçün ( aşınmadan qorumaq üçün) yapışdırılan, 

tikilən gön, parça yaması.  

qalçav  kalçav. 1. şakacı. 1. nüktedan.  

qalçetə  (qal + çetə: jaket) yançağa dək enən uzun, yassı geyim, 

köynək.  

qalçılıq  yaltaqlıq. yağçılıq.  

qalçın  qalçaya dək çıxan uzun səğə corab.  

qalçın  qalçaya dək, budun üstünə dək çatan corab. çəkmənin 

altına bağlanıb, buda dək uzanan tozluq, patava, corab. 

qıça geyilən tozluq.  

qaleri  qanat. qonat. salon. sərgi yeri. yolağ. qolağ. sərgi. 

qaleş (fars)  qalış < kovuş. ayaxqab.  

qaley  qalay. işçi. qulluqçu. ayağçı. gündəlikçi. yardımçı. 

yamaq. uşaq. xitmətçi.  
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qaləq  kalək (fars) < kavlaq. kovlaq. çuxurcıq.  

qalfaq  ( f < > p ) bax > qalpaq.  

qalfaq  təlfəq. börk.  

qalfatlamaq  ( f < > p ) bax > qalpaqlamaq.  

qalğaqay  bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. 

çəmbərik. çövrəgəy < > dövrəgəy. dəvrəgəy < > 

çevrəgəy. dayirəvi. girdəvər. müdəvvər.  

qalı qoymaq  qal qoymaq. qaldırmaq. alı qoymaq. uçlab, uşlab 

qoymaq. yibermaq.  

qalı  1. < qalın. qalıq. qalınğ. xalı. qapış. qapıc. qabış. gəbiş. 

gəvə. gəbə. fərş.  

- yol qalısı: yol kilimi. yolluq. kənarə. dar uzun qalı. - keçə, 

hər çeşit döşəmə, qalı yapan, satan kimsə: keçəçi. 1. qala. 

qalan. qayri. qayıqın. artıq. başqa. daha. - qalan gecdi, 

gedəlim.  

qalı  1. bax > qalan. 1. xalı. qaytım. qatım. geyğiz. geyiz. keçə. 

büryə. palaz. fərş. 1. < qalın. qalın olan toxunma. 1. 1. 

məzac. xuy. karakter. 1. eğitim. tərbiyə. 1. hərəkət yolı. 

görgü. alışqanlıq. 1. altı düz, alçaq, yelkənli, kürəklə 

sürülən gəmi. 1. qayrı. qayrıqın. artıq. 1. qalın. hədyə. 
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bağış. cehiz. 1. əgər. necə. nəcür. artıq. nə qədər. isə. 

olduğunda. ki. əgər.  

- kimni qalı satqasa, gücün kəvər: kimə ki çatsa, yetsə, onun 

gücün alar. - qaçsa qalı qurtulur: necə.  

- gəlsə qalı qatıqlıq, artar deyu sərin qıl: gəlsə belə çətinlik, 

keçər deynə, dözüm qıl.  

- sən bu işi qalı qıldın: nəcür etdin.  

- gəlsə qalı, yarlıq bulub, yuncuq uma, gəldür, anığ bulmuş 

aşıq, tutma uma: gəlsə əgər, sevgi, ehsan güdərək, umaraq, 

yoxsul qonaq, gətir, hazır olan aşı, umdurma onu, gözlətmə 

onu.  

qalib gəlmək  ütmək. ötmək. üstün gəlmək. yenmək.  

qalıb  (metatez < qab. qabıl. qalıb). qəlib. 1. kilip. şəkil. ülgü. 1. 

səbət. arı səbəti. - arılar qalıbda iyi bəslənir.  

qalıb  < > qabıl. ( < qab). 1. < qablıq. qablut > kalbod. hey'ət. 

şəkil < çəkil. 1. qabı kimi. bir nəyin qablığı. 1. hər nəyin 

dış görnüşü. 1. qapıl. qapılı. gizli. 1. tamğa. basqı. bası. 

çap. taxma. 1. taslaq. çərçivə. qəfəs. kökə. kök. 1. yanğ. 

yan. kip. keyp. - kərpiç kipi. 1. qüvrə. qövdə. isqilet. 1. 

ilərci yarışın ilərciləri. 1. kəb. 1. qaltaq. tapınqı. tapınqu. 
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1. yenər. yeyin. üstən. 

- qalib gəlmək: yıxmaq. altamaq. alt edmək. üstələmək. 

yenmək.  

- qalıbına qoymaq: biçiminə gətirmək. uydurmaq. 

qalıb  < qablıq. 1. basqı. qapanca. damqa. qalata. qalat. 

basma. 1. çəkəv. çəkvə. 1. qılıp. sapıq. çapıq. qapıq. 

qapıt. qaplıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. 

yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. 

çalqat. çalçat. çaxma. boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. 

qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. 

ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. 

çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. təpəng. 

1. durqal. durqab. qalbağ. - qaşıq qalıbı: sıxışıq. birbirinə 

keçmiş, tam uyşuq biçimdə. 1. qasnaq. 1. qabıl. qalba. qalıv. 

qalva. külbə. çardaq. alaçıq. 1. qalba. qabla. qabal. rəsm. 

rəsim. 1. qalba. qabla. qabal. damğa. möhür. 1. qaldırım. 

1. salıb. qasnaq. 1. tökəm. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə.  

- qalıbdan qlıba soxulmaq, girmək: qabqaballaşmaq. sürəkli 

don dəğişmək.  
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- qaşıq qalıbı: qıçların, bacaqların bitiştirib, qəddəyib altına 

qoyum oturma. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa on beş 

kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq qalıbı 

oturun hammıya yer olsun.  

- qalıba tökülərək yapılmış: dökmə. tökəm.  

- qaltaban. yəhərin altına tutturulan, keçə qapalı, ağac qalıbı: 

əğrim.  

- süyşə, şüşə kimi, qalıba tökülərək düzələn taxımlar: 

töküntü.  

- ayaqqabı qalıbı: çeşiti qıçayaq.  

qalib  < qapıl. üstün. basqın. güclü. qolçomaq. qocurlu. qatıq.  

qalıbçı  1. modaçı. 1. dekorator. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 

qabçı. aynaçı. kələkçi. qalayçı. aldatıcı.  

qalıbçı  taslaqçı.  

qalibiyyət  utuş. yenmə. zəfər.  

qalıblama  tökmə. - qalıba tökülərək yapılmış dəmir: tökmə dəmir.  

qalıblamaq  qalbalamaq. qalvalamaq. qalablamaq. qalavlamaq. 

qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  
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qalıblamaq  qalıbın içinə qoyaraq (tökərək. yerləşdirərək), yaxud 

qalıbı içinə qoyaraq, nərsənin biçimin dəğişmək, 

düzəltmək, daraltmaq, genişlətmək.  

qalıblanmış  - qalıblanmış dəmir qara dəmir. tir ahən.  

qalıblaşmaq  qalbalaşmaq. bəlli bir durumun dəşna çıxmamaq.  

qalıblaşmış  - qalıblaşmış söz: deyim. adlama. yaspalaq. yapsalaq. 

istilah. term.  

qalıblı  1. gövdəli. gövrəli. kütdəli. tənəli. yapılı. iriyarı. qalavatlı. 

çəlimli. cəsim. cüssəli. boyrat. 1. tökümlü. biçimli. rıxtımlı. 

görnüşlü.  

qalıblı  basılı. basılmış. damqalı. çaplı. - basılı parça.  

qalıbsatmaq  çalışıb bir qalıba soxmaq. uysatmaq. - əsgi fikirlərin 

çərçivəsin yenisinə qalıbsatmaq istəyirdir.  

qalıbsınmaq  çalışb bir qalıba girmək. uysunmaq. bir duruma enilmək, 

tabe' olmaq. - qalıbsınan birinə oxşamır.  

qalıc  1. kavıc. kiçik ocaq. 1. çalınc. çalıc. oraq.  

qalıc  qalış. qalınc. qalıxlı. qalıvlı. qalxıc. qalxuc. 1.dikdaban. 1. 

uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalıca  qalıcıq. xalça. xalıca. qalıca. qalınca > qaliçə (fars). 
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qalıcı  1. durucu. qalımlı. dayimi. dəvamlı. 1. durucu. qalımlı. 

həmməşəlik. cavid. cavidan. paydar. zavalsız. 1.duran. 

sürəkli. dayimi. dəvamlı. (# keçici). 1. duralı. duraqlı. 

dayanaqlı. bərk. dəvamlı. möhkəm. 1. bir sürə üçün, bir 

yerdə qalan. qonaq.  

- qalıcı olmazlıq: qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. itimlilik. 

ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. 

durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. sürəksizlik. 

bəqasızlıq. fanilik.  

- qalıcı olmayan: qalmaz. qalımsız. qalışsız. itimli. ölümlü. 

imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. 

keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. 

bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

qalıcı  1. turcıq. durucu. durdu. uzun ömürlü. dayimi. uzun. 

usun. sağ. salım. yaşar. yaşayan. yendək. sürəkli. 

ömürlü. əbədi. 1. öspəs. manğqı. qalımlı. tübölük.  

qalıcıq  qalıca. xalça.  

qalıcılıq  1. dəvamlılıq. baqilik. bəqa'. 1. əbədiyyət. 1. duruculuq. 

bənqu yaşam. ölməzlik.  

qalıcılıq  onğ. sağlamlıq. dayanıqlıq.  
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qalıcılmaq  paydar olmaq.  

qalıcuq  çalıcuq. qutucıq. yemiş daşımaq üçün, incə taxdadan 

düzəlmiş kiçik qutu.  

qalıç  kalıç. kovluç. çola, kiçik barmaq.  

qalıça  kiçik, incə qalı. kilim.  

qaliçə (fars)  < qalınca. qalıca. xalıca.  

qalidən  kalidən (fars) < kavmaq. kavlamaq. itmək. əkilmək. 

qaçmaq.  

qalıq  <> qalqın. qalqun.  

qalıq  > qarıq. dalıq. darıq. batıq. 1. çarasız, çıxılmaz, batıq 

durumlu. 1. nərsədən bol bol qalaqlanmış, dalığmış. 1. 

alıq. kələpət. bulanıq. dəli. qarışıq. çalalı. çallaq. 1. evdə 

qalmış qız. kəm. əksik. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis. 1.iz. 

geridə qalan. 

qalıq  1. hava. 1. göy. 1. qalqın. qalınq. cehiz. 1. şərayit. - bu 

qalığda iş görmək olmaz. - sən qalıqın qur, qalanın qurtar, 

boşla. - qalıq olsa, qalan olar. - qalıq pozuldu, qalın qutldu. 1. 

qalıq hava. boğuncaq, boğuq hava. 1. boğaz. qırtlaq. 

utaq. boyun. geçit. dərbənd. 1. bəsi, bəslənməyə gərək 

nəsnələr. 1. göy üzü. 1. qalın. qaluq. qalmıq. qalmış. 
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evlənməmiş, yaşlı qız. 1. iz. nişan. əsər. - yaranın əki. - 

əksiz cərrahlıq. - əkli yanaq: nərsədən qalmış iz. - ək bəlli 

yama. - əki bəlirsiz. 1. qalğa. hava. 1. qalıqut. əksik. naqis. 

natəmam. - tümlənin (cümlə) orası qalıq görünür. 1. qalıqut. 

əksiklik. naqislik. - buların qalıqları çoxdur. - qalıqlar 

düzəltməli: qaldırmalı.  

qalıq  qaluq. 1. qalmuq. qalmıq. (> ğaluq (fars)). qopuq. (> ğabuq 

(fars)). qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). güllə (> 

qelulə (fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) 

daşı, topu. 1. qalaq. qaqal. qaba. qalaba. qalba. qabal. 

qalab. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. 

gürül. güclü. qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. 

ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. qolıq. 

qaruq. qarıq. bazı. bazıq. bazut. arxlar, kərdilər arasında 

olan qoğzaq, qaldırılmış topraq paraçaları. 1. qarıq. alıq. 

kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. əli işə 

yatmayan. 1.qalı. qalınğ. qapış. qapıc. qabış. gəbiş. 

gəvə. gəbə. fərş. 1. kasa. qapsa. gənəlliklə çapevlərində 

biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik gözlərdən oluşan tabaq. 1. 

qalmış. əsgimiş. artmış. ardmış. ardamış. 1. çalıq. salıq. 
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azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. 

qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis. 1. qalıt. anıt. 

anığ. xatirə. yadavul. yadiqar.  

- qatı qalıq: çox bahalı.  

- qatı qalıq: çox bahalı.  

qalıq  qaluq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. geri, geridə qalmış 

nərsə. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'. 1. qalan. ardan. 

ardıc. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. 

kavtuq. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. 

ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. kavıq. 

kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş 

görməyən, almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. 

qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək 

olmayan.  

qalıqəlmək  qalıgəlmək. durugəlmək. girişmək.  

qalıqlama  qalaqalma. qalaqlama. çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. 

kalafat. çalaçat.  

qalıqlamaq  qalaqlamaq. qalaqalmaq. 1. olduğu yerdən 

qımıldamamaq, təprənməmək. hərəkət edməmək. 1. 

qalavlamaq. gij anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. 
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gənğələmək. qaranğqamaq. baxa qalmaq. 

alcıranğamaq. şaşırmaq. çaşırmaq. heyran qalmaq. 1. 

nərsənin yığınlamaq, toparlamaq. 1. güc durumda 

qalmaq. - qaranlıq düşdü, qalaqaldıq.  

qalıqlanmaq  qalaqlanmaq. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. ilkəlləşmək. 

qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. diblənmək. 

nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək. 

qalıqlı  qalıxlı. qalıvlı. qalxıc. qalxuc. qalıc. qalış. qalınc. 

1.dikdaban. 1. uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalıqlı  qaluqlu. qaruqlu. qarıqlı. qoluqlu. bazılı. bazutlu. 1. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq 

paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı çöllu, dağdaş.  

qalıqlıq  qarıqlıq. qaruqluq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq. 

1. arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox 

olan çölluk, dağdaşlıq.  

qalıqlıq  yetərsizlik. təmbəllik.  

qalıqsız  qalısız. qalımsız. qalsız. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 
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qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qalıqtay  qalıtay. qalınğtay. qapıştay. qapıctay. qabıştay. gəbiştay. 

fərşlik. fərş kimi.  

qalıqut  qalıq. 1. əksik. naqis. natəmam. - tümlənin (cümlə) orası 

qalıq görünür. 1. əksiklik. naqislik. - buların qalıqları çoxdur. 

- qalıqlar düzəltməli: qaldırmalı.  

qalılıq  qalı toxuma üçün işlənən iplik çiləyi.  

qalım  1. başlıq parası. 1. qalın. qalaq. gəlin başlıqı. başlıq parası.  

qalım  1. dul. 1. qatnaş. qalam. quram. şirkət. 1. qalma. qalış. 

durma. duruş. durum. bulunma. buluş. olunma. oluş. 

bolunma. boluş. 1. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. 

yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.  

qalıma  1. nərsənin bir tikəsi, başqa bir nərsənin içində qalan 

bölümü. 1. ardan. artan. baqimandə. 1. qalama. bastırma. 

nərsəni bir qabda, ya da küldə quylamaq, sıxışdırmaqla 

pişirmək.  
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qalıma  balaxana.  

qalımaq  qalqımaq. qalxmaq. 1. istəmək. ucalmaq. 1. sıçramaq. - 

at qalıdı. 1. camışlanmaq. qudruşmaq.  

qalımat  ək. - mağa. - qalı. üçün. ötür. üzrə. - utqalımat oğraşur. - 

tutuşqalı yaxlaşır. - yarqalımat yorqaşur: açmaq üzrə gedir.  

qalımdar  qalıt. tilif.  

qalımlı  1. qalıcı. durucu. həmməşəlik. cavid. cavidan. paydar. 

zavalsız. 1. layəzal. zavalsız. əbədi. 1. durucu. qalıcı. 

dayimi. dəvamlı. 1. qalışlı. qalartı. qalartıq. yaşamlı. 

yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. 

həmməşəlik. dayimi. baqi. bəqalı.  

qalımsız  1. qalısız. qalıqsız. qalsız. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 

qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 1. qalmaz. qalışsız. keçici. 

sonlu. gedi. fani. zuvallı. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. 
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imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. 

durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. 

sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

qalımsızlıq  qalmazlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. 

imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. 

durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. 

sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

qalın  1. ( < qal. kəl). kələn ( > kəlan). çox. çon. cönğ. gey. 

geyn. bol. gen. dərin. uzaq. 1. yıvan. yuvan. 1. səmiz. 

yoğan. aldan. 1. astam. sıq. qısıq. qalabalıq. saysız. 

çaçaq tox. 1. kərmə. aralaş. yιğılma. 1. yadiqar. - bakı 

qalını. - keçmiş qalın. 1. qaluq. qalıq. qalmıq. qalmış. 

evlənməmiş, yaşlı qız. 1. sərt. qalınqu. qalınq. güclü. 

dayanıqlı. - qalın geniş. ağacdan yapılmış çəkiç. - qalın 

gön: badoş. 1. mal. sərvət. varlıq. 1. yararlıq. fayda. 1. bax 

> qalım. qalı. hədyə. başlıq. töhvə. bağış. səpin. 1. cehiz. - 

qalın götürmək: cehiz götürmək. 1. yoğun. şişqin. 1. qalqın. 

təchizat. tədarükat. özgələy. yönəkəy. 1. qalınqu. qalın. 

güclü. dayanıqlı. 1. şişman. səmiz. 1. qoyu. 1. buruq. 

əkşi. kəkrəmsi. 1. başlıq parası. 1. qalabalıq. sıx.1. 
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birikmiş. bir yerə yığılmış. kilitli. 1. irik. gobud. qayuq. 

quru. quyuq. qəliz. 1. güclü. çağan. davamlı. yoğun. 

yoğan. mətin. 1. (yüklənmiş). cehiz. qoşant. bətgil ( 

bətlənmiş). - qalınlıq yıparmq: cehiz göndərmək. 1. cehiz. 

səpin. 1. yadiqar. - keçmiş qalın. 1. muqavim. 1. gobut. 

gobult. qalın. tox. qaba. kəsif. zəxim. qəliz. koloft (fars). 1. 

qoyuq. quyuq. sulu olmayan. qəvamlı. - qalın yoğurt. - 

qalın pəkməz: qəliz doşab. 1. ədəbsiz. tərbiyəsz. 1. axmaq. 

səfeh. budala. 1. batman. patmanaq. bat. bət. ağır. 

güclü. dayaqlı. iti. samballı. 1. gəbə. qaba. gobut. şişik. 

yoğan. yoğun. 1. kötük. 1. qatıl. quyuq. kifir. kəsif. aşıq. 

bıqıt. pıkıt. 1. qəliz. yoğun. quyu. qoyu. kəsif. 1. > qalı. 

qalın olan toxunma. fərş.  

- qalın bağırsaq: dib bağırsaq. - qalın ip: urqan. örkən.  

- qalın dəgənğ, dəğənək: sopa. 

- qalın qafa: mallıq. sığırlıq. axmaqlıq. əbləhlik. səfehlik. 

- qalın qafa: məngəfə. dana baş. 

- çizmənin ağır, qalın çeşiti: tomaq.  

- üzərində daşınan qalın bir çomaq: tomaq. ağac kərəz. 

- qıssa, qalın olaraq biçimsiz: topaç. - topaç kişi. - topaç 
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qıra, xiyar. - topaç yapı. - qısa boylu, tıqnaz, topaç olan: top 

topuz. 

- qalın qeyim: kirdarlı.  

- qalın qaltaq belləməsi: təpəngü. təpəngi. ənli yəhər qolanı. 

- qalın dalaşa: küngə. incə yonqa. 

- qalın qafalı: qabaş. qəbəş.  

- qalın kişi: şişman kişi.  

- qalın qafalı: qayırmıq. qatqımıq. qatqıq. beyinsiz.  

- qalın bulmaq: bazıqsınmaq.  

- qalın bağırsaq: yavlu içəqi.  

- qalın şay: qoyu çay.  

- çiy alma avuznu qalın etədi: çiğ alma ağızı əkşitir.  

- qalın bolmaq: çoğalmaq. artıqlaşmaq. artmaq.  

- qalın köken: sıx çalılıq.  

- çiğitin qalınına girib qözdən daşaydı: ormanın sıx yerinə 

girib gözdən qayboldu.  

qalın  1. > qalı. fərş. 1. anaç. anaş. qart. qırt. iri. qatraq. qaba. 

kötük. gödük. yaşlı. qoca. geçgin. 1. düğün. yoğun. tavıl. 

tapıl. güc. qaldırı. zor. (çiqəl. çiqit. çipit. kipit. çilqə > çillə) 

< (çiq: qapalı. düğün). 1. kəbin. mehriyyə. başlıq. ğırlıq. 1. 
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kibrə. qazma. 1. qalı. xalı. 1. qəliz. durbaq. 1. mehriyyə. 

cehiz. ağırlıq. 1. baybaş. yol bilməz. söz dinləməz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. yaramaz. 

həşəri. ədəpsiz. görgünsüz. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. qamqalat. qapqalat. qayta. kötük. gödük. 

nəzakətsiz. koryat. ədəbsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 

biçəmsiz. bayırturpı. rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. 

alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. 

tərbiyəsiz. 1. irik. iri. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

gobud. - ənsəsi qalın: boynu yoğun. 1. qaba. qalaba. 

qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. yoğun. yoğan. 

enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. sağlam. 

böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. 

dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. süt parası. başlıq. 1. qalın 

çörək. kükə. 1. qanıq. qanıt. qarun. qavurn. (< qavmaq: 

qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. 

dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. 

günü bacada. keçimli. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 
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yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 1. qar qatalat. qar qatalac. qar qacalat. qat 

qatalac. qat qacalat. qıvırdım. cahaz. cehiz. 1. qataq. 

qadaq. qota. şişman. yoğun. 1. qatı. qatıq. basaq. 

sağlam. bərk. möhkəm. daynaqlı. dayanıqlı. 1. qarımış. 

qarı. qart. qırt. geçgin. keçgin. xoca. çiyimsi. çigit < > çiğil. 

çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. çökək. çökük. çökül. çökün. 

çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik.  

- qalın yağ: ağır yağ.  

- qalın odun: kündə. tomruq. tumruq. kötük.  

- qalın qafa: danabaş. - qalın, gur qaşlı: dörd qaşlı.  

- qalın kök: soylu. durkök.  

- qalın qulun: qatqabalat. qatqabalt.  

- qalın donlu, qabıqlı: qaraqat. qatıqara.  

- yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına qoyulan 

qalın ağac, dirək: qatır.  

- qalın, acı, iti səs: qaqrıq. qağrıq. qığrıq.  

- qalın yağ: yoğun yağ: ağır yağ. 

- çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun yonulmuş 

ağac, dəmir: qalbas. qalas.  
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- qalın dirək, ağac, təxdə: küp. küt. kot.  

- qalın kir qatı: donra.  

- qalın qafa: küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. 

içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 

- qalın qafalıq: qabatlıq. qabavlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. 

qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. küdlük. küdbeyinlik. 

- qalın sis qatı: qaryiyən. qaryeyən.  

- qalın toxuma corab: qarçın. qorçın.  

- qalın, sağlam ağaccıq: qaramış. qarayemiş. taflan.  

- tarlalarda, ormanlarda görülən, qalın köklü, tikənli ağac: 

qarayantaq.  

- qalın, qaba bez, örtük: qara astar. qarastar. 

- tikintidə işlənən yoğun, qalın dirək: qaqma.  

qalın  qalnı. dağal. 1. qalaç. bəğləyin. bəkləyin. bərk güclü. - 

qalın su: yoğun ləşgər. 1. qalabalıq. çoq. sürü. 1. kəsif. 

yığarlı olan hər nəsnə. 1. bəktur. bərk dur: qeyim qal. 

muqavimət göstər. 1. qalqın. qalıq. sap. cehiyz. - qalın 

versə qız alır, gərək olsa qız alır: (baha alır).  
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qalınan  - üstündə oturulan, qalınan kök: köçgü.  

qalınav  qalınva. qalınıv. ağıl. qoyun yatağı.  

qalınbağırsağ  - qalınbağırsağın sonu: bükük. büzük.  

qalınbaş  dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. 

qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. 

gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. sırtıq. üzdən gedməz. qara 

astar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara 

başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. 

sulayan. müsirr. israrlı.  

qalınc  qalıc. qalış. qalıxlı. qalıvlı. qalxıc. qalxuc. 1.dikdaban. 1. 

uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalınca  1. > qaliçə (fars). qalıca. xalıca. 1. börk. 1. faxta. faxtə. 1. 

kükə çeşiti.  

- kiçik, yuvarlaq, qalınca əkmək, çörək, kükə: qaqala.  

qalıncıq  qalıncuq. siqar götü, dibi. əmzik. siqar ağızlığı. ağızlıq. 

qalıncuq  qalıncıq. siqar götü, dibi. əmzik. siqar ağızlığı. ağızlıq. 

qalınğa  qurşamaq. mahasirə edmək.  

qalınıv  qalınva. qalınav. ağıl. qoyun yatağı.  

qalınq  bax > qalın.  
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qalınq  qalınğ. qalı. qalıq. qapış. qapıc. qabış. gəbiş. gəvə. 

gəbə. fərş.  

qalınq qalınğ. bax > qalın.  

qalınqabıq  qabığıqalın. 1. qatraq. qaba. gobud. 1. kütbeyin. 1. 

sırtıq. dayanıqlı. dözümlü. üzdən gedməz. 1. şam ağacı. 

1. armıd çeşiti. 1. 

qalınqafa  buruş baş. burşaq. tikbaşlı. tərs.  

qalınqafa  qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz.  

qalınqırmaq qalınğırmaq. qalınlaşmaq.  

qalınqtay  qalınğtay. qalıtay. qalıqtay. qapıştay. qapıctay. qabıştay. 

gəbiştay. fərşlik. fərş kimi.  

qalınqu  1. bax > qalan. özün şişirdən, hopurdan. yuxarı tutan. 

kibirli. xud pəsənd. 1. qalınq. qalın. güclü. dayanıqlı.  

qalınquq qalınğuq. qalınıq. kəpək. nərsədə oluşan kir, qıvrıntı, 

qırıntı, ləkə. söküt.  

qalınqulamaq  özün yuxarı tutmaq.  

qalınqulamaq qalınğulamaq. qaluqulamaq. suyun üzünə çıxmaq. şudan 

başını yüksək tutmaq.  

qalınquluq  özün şişirtmək. xud pəsəndlik.  
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qalınlamaq  qalanlamaq. 1. suya batıb üzündə qalmaq. batmamaq. 1. 

səptürmək. cehizləmək.  

qalınlanmaq  1. yoğunlaşmaq. quyulaşıb, sıxlaşmaq. 1. kirlənmək. 1. 

kəsifləşmək. yoğunlaşmaq. 1. yuğrulmaq. yoğrulmaq. 

yoğunlanmaq. quyuqlanmaq. quyulanmaq. qoyulanmaq. 

qəlizlənmək. təxmir edilmək.  

qalınlanmaq  qazmaqlamaq. kibrələnmək.  

qalınlaşdırmaq  qalınlatmaq. qəlizlətmək. yoğunlatmaq.  

qalınlaşma  yoğuşma. incimad. təkaef.  

qalınlaşmaq  qalqınmaq. qəlizləşmək. yoğuşmaq. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. 

quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. 

quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. 

pəkşirmək.  

qalınlaşmaq  qalnımaq.  

qalınlaştırmaq  qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. yoğunlatmaq. 

qoyulatmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. 

daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. 

qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. böyütmək. mubaliğə 

edmək.  
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qalınlatmaq  qalınlaşdırmaq. qəlizlətmək. yoğunlatmaq. qoyulatmaq. 

aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. 

şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. 

yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək.  

qalınlatmaq  qəlizlətmək. yuğurtmaq. yoğurtmaq. yoğunlaştırmaq. 

quyuqlatmaq. quyulatmaq. qoyulatmaq. təxmir etdirmək.  

qalınlatmaq  qoyulatmaq. yoğunlatmaq. qabartmaq. kəsiflətmək.  

qalınlıq  1. dərinlik. - qar qalınlıqı: qarın dərinliyi. 1. sıx kolluq. 

qamışlıq. 1. dolqunluq. toyuqluq. toxluq. sıxlıq. qatılıq. 

quyuqluq. quyuluq. kifirlik. kəsafət. aşıqlıq. bıqıtlıq. 

pıkıtlıq. pıxtılıq. yoğunluq. qilzət. quyuluq. qoyuluq. 

kəsafət. - qumaşın toxluğu. 1. kəsafət. zəxamət. qilzət. 1. 

qabalıq. həmaqət. qafa qalınlığı. 1. qəbahət.  

qalınlıq  1. irilik. böyüklük. cəsamət. 1. qalın. baybaş. yol bilməz. 

söz dinləməz. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. yaramaz. həşəri. ədəpsiz. görgünsüz. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. qamqalat. qapqalat. 

qayta. kötük. gödük. nəzakətsiz. koryat. ədəbsiz. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. biçəmsiz. bayırturpı. rəzillik. əzginlik. 

izginlik. əziklik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. 
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tərbiyəsiz. ədəbsizlik. 1. sıxlıq. darlıq. çıqrınlıq. toxluq. 

yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. qabalıq. qilzət. 1. çap. 

genişlik.  

- qalınlıq ölçüsü: burqata.  

- qalınlıq ölçüsü: burqata.  

qalınmaq  qalmaq. - orda bir belədə qalınmaq olar.  

qalınmaq  ordulamaq. otraqlamaq. oturmaq. qalmaq. - burda neçə 

gün qalınacaqsız.  

qalıntı  1. (# töküntü: ələk gözündən keçən dənələr: qəlbir altı). 1. 

əsər. yaratçılıq. 1. nişan. - qalıntısız aradan yox oldu. 1. 

adaxlama. söz kəsmə. nişan taxma. 1. köçəlti. köçənti. 

iz. əsər. endik. nişan. arıntı. girilti. gəliri. dizəlti. 1. 

xaraba. 1. artıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. 1. axır. axal. çörçöp. çürük. 

zibil. hapa. aşqal. dışatım. çağmar. çaxmar. qaçmar. 

qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. atıverindi. 1. tort. 

torta. köçək. 1. ələntidən, ələk gözündən keçməmiş, 

qalan iri dənə, kəpək. 1. qalan. qalqın. qaltaq. 

çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış 
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qız. 1. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. qalan. 

ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. qəlbir 

üstü. ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan 

dənələr. (# töküntü.). 1. yıxıntı. yıxı. yıxıq. örən. xaraba. 

xərabə < qıraba. qırava. qırova. üzük. 1. olduğu yerdə 

gecələyən, qalan. qonaq. - bu gün üç qalıntımız var. 1. 

bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, 

qalmış. qonaq qalan. - bu gecə hammı evdədir, qalıntımız 

yoxdur. 1. yığıntı. - sel qalıntısı, yığıntısı: kavlıq. qaqlıq.  

- sel qalıntısı: qaqıntı.  

qalıntı  1. sovğa. miras. 1. iz. yadgar. əsər. nişan. əlamət. 1. 

qalan. bəqiyyə. artıq qalan. 1. artıqmac. bəqiyyə.  

qalınva  qalınav. qalınıv. ağıl. qoyun yatağı.  

qalıp  qablağ. üstün olan. üstün gələn.  

qalip  utar. utqan. yenər.  

qalıpçı  töküçi.  

qalır  (toplam, çarpmada: cəm zərbdə). qalan. əldə. baqi.  

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır.  

- qalır yeri yox: geri qalmaz, bənzər. 
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- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

qalırqa  çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. içat < iççat: işçat. iç çatı: 

iskilet. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni 

oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ. - içat bir qız. 1. 

nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı. - bu 

rumanın içatı.  

qalırqən  qalırkən. qalaraq. qalmış. qala. - ona beş qala. - ikiyə üç 

qala. (# geçə. keçmiş. geçmiş. - onu beş keçə. ikini üç 

keçə.  

qalıs  qalap. qalaq. çox. - qalıs gəldi: çox gəldi. bax > qalın.  

qalısım.  qanqaş. birlik. odaq. birləştik.  

qalısız  qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 

qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qalısız  quşqusuz. şüphəsiz. qararlı.  
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qalısqa  kalısqa ( < kavılsaq). savanaş. daşqa.  

qalış  < kovuş. 1. ayaxqab. 1. kalış. kovlış. kəvmil. şalı, çatıq 

samanı.  

- qalış, ayaqqab çeşiti: qabılca.  

qalış  1. ( < kav). kavlış. kavış ( > kəfş (fars)). ayağqabı. 1. incit. 

azar. tobix. sərzəniş. təhqir. 1. qalxış. inqilab. 1. qalmaq 

işi. qalma. durma.  

qalış  qalıc. qalınc. qalıxlı. qalıvlı. qalxıc. qalxuc. 1.dikdaban. 1. 

uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalış  qalım. qalma. 1.yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. 

durum. durmuş. bəqa'. 1. durma. duruş. durum. 

bulunma. buluş. olunma. oluş. bolunma. boluş. 1. iliş. 

ilişi. əyləş. əğləş. duruş. otruş.  

qalışıq  qarışıq. qalğa. qarqa. - yağları qalğa yapıp yeyirik.  

qalışlı  qalımlı. qalartı. qalartıq. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. 

durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. 

bəqalı.  

qalışmaq  1. qalxışmaq. saqrışmaq. səkrişmək. sıçraşmaq. 

irğişmək. atlaşıb düşmək. oynaşmaq. - at ayğır qalışdı. 1. 

qalxışıb buraqmaq. tərk edmək.  
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qalışsız  qalmaz. qalımsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. 

yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. 

keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. 

məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

qalışsızlıq  qalmazlıq. qalımsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. 

imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. 

durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. 

sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

qalıştırmaq  qarışdırmaq. qarqalamaq. qalğalamaq.  

qalıt  1. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranış. rəsm. risum. 1. folklor. 1. qalan. 

baqimandə. töküm. ayrıntılar. əyrintilər. əğrintilər. 

əkrintilər. 1. qalma. sovğa. irs. miras. 1. qalan. qalıtqan. 

qalğan. ölməz. cavidan. 1. qalat. kök. bon. 1. qalıq. anıt. 

anığ. xatirə. yadiqar. 1. kalıt. burşuq.  

qalıt  1. köçbə. köçəb. güncürə. tortoqlox. utax. his. quraq. 

qurama. düd. 1. risub. beket. bəkit. qaraj. 1. iqamət. qalıt. 

qoyqa. 1. irs olub qalan nərsələr. durum, hal, vəziyyət. 1. 

qavrulmuş undan yapılan bir yiyəcək.  
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qalıtay  qalıqtay. qalınğtay. qapıştay. qapıctay. qabıştay. 

gəbiştay. fərşlik. fərş kimi.  

qalıtçı  1. alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə. 

rəsm, risumçu. 1. folklorçu. 1. qalmaçı. irsçi. mirasçı. 

varis. muris.  

qalıtçı  qalmaçı. andıraçı. andığçı. sovğaçı. soyqaçı. qomaçı. 

irsçi. mirasçı. varis. muris. 

qalıtım  1. qalıtma. qalıtış. donma. donuş. donum. daşlaşma. 

daşlaşış. daşlaşım. fosilləşmə. 1. quşaqdan quşağa, 

nəsildən nəsilə keçilən. soya çəkim. irsiyyət. vərasət. 

genetik. 1. vərasət. qalıt. qalıc. irs.  

qalıtım  irs.  

qalıtım  soyaçəkim. vərasət.  

qalıtımsal  qalıtımşi. qalıtsal. quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. 

soydan çəkilən, keçmə. irsi. genetik.  

qalıtımşi  qalıtımsal. qalıtsal. quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. 

soydan çəkilən, keçmə. irsi. genetik.  

qalıtış  qalıtma. qalıtım. donma. donuş. donum. daşlaşma. 

daşlaşış. daşlaşım. fosilləşmə.  
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qalıtışmaq  savaşa qalxmaq. vuruşmaq. çarpışmaq.  

qalıtqan  qalxıtan. sıçratan.  

qalıtqan  qalıt. qalan. qalğan. ölməz. cavidan.  

qalıtma  qalıtış. qalıtım. donma. donuş. donum. daşlaşma. 

daşlaşış. daşlaşım. fosilləşmə.  

qalıtmaq  qalxıtmaq. sıçratmaq.  

qalıtsal  qalıtımşi. qalıtımsal. quşaqdan, soydan, nəsildən 

keçilən. soydan çəkilən, keçmə. irsi. genetik.  

qalıtsıl  irsi. sovğal. movrusi. irsi.  

qaliv  kaliv (fars) < kalva. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kalas. anlamaz. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş.  

qalıv  kalıv. kalva. kalava. gic. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

qalıv  qalıb. qabıl. qalba. qalva. külbə. çardaq. alaçıq.  

qalivan  saçaq. çatının çıxıntısı. sundurma.  

- üy qalivan: saçaq.  
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qalivə  kalivə (fars) < kalva. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kalas. anlamaz. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş.  

qalıvlı  qalıxlı. qalxıc. qalxuc. qalıc. qalış. qalınc. 1.dikdaban. 1. 

uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalıya  ( < qal. qat). qatmış. yumurtayla göyərti qarışığından 

pişirilmiş yemək.  

qalız  kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 
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gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  

qalq  - qalx borusu: oyandırma şeypuru.  

- qalx ged çayı: qax ged çayı: qonağa, görüş bitməsini 

andıran çay.  

qalqa  1. qalaq. yam. ev. duraq. durqa. mənzil. 1. qalğa. qaqala. 

balaca saxsı qab. çömçə. küp. banka. - bir qalğa duz, iki 

qalğa kərə, bir qalğa bal gətir. - bir qalğa yağ. - qalğa 

qoymaq: küpə (banka) salmaq. - qalğa qoyur suyuqu \\ soyuq 

dəğsə, qalğa qoy. 1. qalıq. hava.  

qalqa  1. qarqa. qarışıq. qalışıq. - yağları qalğa yapıp yeyirik. 

qalxa. - yıxıla qalxa: düşəvir. düşəver. buruşqıl. çətin. 

gücünlü. zorunlu. toxa. güclüklə, zorluqla yapınan iş. - 

düşəverə yolu başa çatdırdıq. - düşə qalxa: çox güclüklə.  

qalqa  qalaq. 1. böyük qonaqlıq. 1. baha. minil. minli. 1. 

bahalıq. minlik. minilik. 1. qadan. qatan. qapan. qapanca. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. yenin. enin. 

gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. 

qontuq. qorun. qornuq. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. 

bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. 
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saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. 

topalım. artqa. artıqa. təpik. depo. qambar. ambar.1. 

zəxirə.  

qalqablamaq  qaqlamaq. toplayıb yığmaq. bərkitmək.  

qalqac  1. qalxac. qalxınma. qalxış. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. 

iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. 

qurtulma. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. 

əlac. çara. nəcat. dərman. 1. qallaş. qalğaş. qaqlaş. 

kəlləş. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. 

inad. 1. qalğac. çirk.  

qalqac  qalxac. qalxıq. qalxış. 1.gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. 

ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. 

özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. 

boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi. 1. girişmə. təşəbbüs. 

iqdam. mubadirət. cəsarət. 1. hərəkət. 1. qızqış. xiziş. 1. 

uçuş. pərvaz.  

qalqaç  qaranquş. kırlanqıç. karluqaç. karlıqaş. kaldırqaç. 

qalavaç.  

qalqaçı  qalaqçı. yamçı. evçi. duraqçı. durqaçı. mənzilçi.  
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qalqaq  1. kalqaq. əkilməmiş yer. 1. qaqlaq. ayaq izi. 1. qalxaq. 

yağı. qopuq. sıçraq. saçraq. fırlaq. coşqun. çapqın. 

çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri. 1. qalqıq. kavlıq > 

qaqlıq. birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı. 1. qalxaq. - çox 

sallaq, qalxaq: enbük. yenbük > ənbuh (fars). çox. qarqın.  

qalqaqal  qalmaqal. qalbaqal. çalqaçal. gurultu. gürültü.  

qalqaqlıq  qalxaqlıq. yağılıq. qopuqluq. sıçraqlıq. saçraqlıq. 

fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. 

salsaqlıq > sərsərilik.  

qalqal  1. kov, kav, boş olan nərsə. - dişi palpal, içi qalğal: üzü 

bəzək, içi təzək. 1. ürkünc. ürküntü. talqaş. dalquş. qaçqıç.  

qalqalaq  hayküy.  

qalqalamaq  1. qalğalamaq. çalvalamaq. çarvalamaq. ivənmək. 

ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. 

ivəcənləmək. tələsinmək. tələsmək. 1. qarqalamaq. 

qarışdırmaq. qalışdırmaq.  

qalqalanmaq  qalağlanmaq. qaqıla qalmaq. yığılmaq. birikmək. 

doluşmaq. - mallar yığnada qaqıla qalmış. - yaxcı olan, ucuz 

olan qaqıla qalmaz.  

qalqalanmış  qalaqlanmış.  
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qalqama  qalğama. 1. qalağan > qələyan. coşma. coşu. coşuş. 

qaynama. 1. qalağın. qələyan. qaynama. əsrimə. coşma. 

coşu. coşuş. vəcd. şur. həyəcan.  

qalqamaq  1. qalğamaq. qaynamaq. qalağınmaq. qələyan edmək. 

əsrimək. coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. vəcdə, şura, 

həyəcana gəlmək. 1. qalxamaq. qalxılamaq. hoplamaq. 

zıplamaq. atılmaq. sıçramaq.  

qalqamaq  qalxmaq. 1. istəmək. iqdam edmək. davranmaq. 

dürüşmək. havalanmaq. 1. ad. rəf. taqca. dolab. 1. 

havalanmaq. 

qalqamamaq  qalxamamaq. - altından qalxamamaq: altından 

çıxamamaq: başarmamaq. bəcərməmək.  

qalqamayan  - arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən 

çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. çılbıq. 

arvadağız. 

qalqamıq  kavqamıq. qaşalmıq. qaçalmıq. sulu nərsənin 

quruduğunda çatlamış durumu. - kavqamıq topraq.  

qalqan  (qalxan. < qaqlan) (qalğan. > kəlan (fars)) 1. yekə gövdəli. 

1. vurquları, dərbələz (zərbələri) qaldıran, sovan. sipər. 1. 

qalağ. dulda. dalda. sipər. savar. savra. qalıt. qalan. 
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qalıtqan. ölməz. cavidan. 1. qoruq. kölgə. himayə. 1. 

köçər. köçən. gəzən. səyyar. (# duran: sabit). 1.qalxaraq. 

1.ayaqlanan.  

- gün ağarkən, qalxanlar, gün batarkən yatanlar.  

- at qalxanı: gecim.  

qalqan  1. çalqan. boyunduruğun çubuğu, ağacı. 1. çalqan. dəvə 

tikanı. 1. qalğan. çalğan. döğüş gəmisi. nav. 1. qalğan. 

qalxan. tarıt. darıt. darat. savur. sipər. zireh. 1. qalxan. 

qayıran: qayıq. qoruyan. qarav. qaravul.qaraş. qaraç. 

qorucu. ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qılay. qılan. 

çalay. çalan. qard. mahafiz. qoruyan. qoruyucu. qayırcı. 

qayırıcı. qoruyucu. dayı. qalxan. hami. saqlav. qaravul.  

- qalxan balığı: çapbula. qapbula. 

qalqan  qalxan. ( < qalmaq: savınmaq). 1. savınma, qorunma 

ayqıtı. savınma işində ən önəmli savaq qolayı (ayqıtı. 

müdafiə sözü). sipər. - qalğan işlətmək. 1. ox. qarğı, qılıc 

kimi savaş ayqıtlarına qarşı qoruma sağlayan savurluq, 

sipərlik. dayanma, müqavəmət yaraqı. 1. kəngər. bir çeşit 

dəvə otu. körük otu. 1. əlləyib, qaldırıb höpürdən. 

yiyələnən. 1. başlıq. qalpaq. dəmir börk. tuğla. 1. 
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gərmən. qala. qorunaq. qoruqan. qurqan. dulda. duvar. 

qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. istihkam. 1. turan. 

duran. diri. yaşayan. canlı. ölməz. armaz. 1. qaltan. tura. 

qalqıtan. sıçrayan. çaban. düşmandan, nərsədən 

savınma ayqıtı. sipər. 1. müqavim. 1. qalğan. qalxan. 

qop. çıba. çıpa. savur. sipər. cübbə. oxkeçməz. 1. qalan. 

digər. başqa.  

- qalğan günlər. 

- qalğan bulğan: töküntü. artıq. 

qalqan qalxan. 1. bax > qalğan. savın aracı. qalğan. qalğan. qop. 

qılqan. savır. sipər. turaka. savağ. savınma ayqıtı.  

- qalxar enər: öksürüklü tıksırığlı. ağar düşər. mərizül hal.  

qalqanamaq  qalxanamaq. qalxanılmaq. 1. duldanmaq. qalağanmaq. 

qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. 

sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. 1. qorunmaq. 

kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. 

himayət, difa', mudafiə olunmaq.  

qalqanamaq  qalxanamaq. qalxanlamaq. 1. daldamaq. daldalamaq. 

duldalamaq. duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. qorlamaq. 
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qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. 

himayələmək. himayətləmək. difa', mudafiə edmək.  

qalqanılmaq  qalxanılmaq. qalxanamaq. 1. duldanmaq. qalağanmaq. 

qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. 

sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. 1. qorunmaq. 

kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. 

himayət, difa', mudafiə olunmaq. kölgələnmək.  

qalqanqazı  pelikana oxşar su quşu.  

qalqanlamaq  qalxanlamaq. 1. çıbalamaq. çıpalamaq. savurulmaq. 

sipərləmək. cübbələmək. 1. qalaqlanmaq. qallanmaq. 1. 

yiyələnəmək. - sənki hamısın qalxanladın, bizə nə qaldı bəs.  

qalqanlamaq  qalxanlamaq. qalxanamaq. 1. daldamaq. daldalamaq. 

duldalamaq. duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. qorlamaq. 

qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. 

himayələmək. himayətləmək. difa', mudafiə edmək.  

qalqanlıq  qalxanlıq. qalağlıq. 1. daldalıq. duldalıq. sipərlik. 

savarlıq. savralıq. 1. qoruqluq. kölgəlik. himayəlik.  

qalqanmaq  şaha qalxmaq. 
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qalqar  - itlə yatan bitlə qalxar: quduzla oturub durana, kötülükdən 

bir payda düşər.  

- yatar qalxar, açılıb bükülən köprü: ırqantı köprü.  

qalqaraq  qalxaraq. qalxan.  

qalqaş  qallaş. qalğac. qaqlaş. kəlləş. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad.  

qalqatur  qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. 

danqatur. donqatur. qalaylı. tüməkir. özün tutan. özsəçir. 

özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. 

foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. mütəkəbbir. 

xudpəsənd.  

qalqay  1. havalı. havlayan it. 1. kalqay. təkin. vəliəhd. şəhzadə. 

1. boşboğaz. gəvəzə.  

- qalğayını tıx: çənəni qapat.  

qalqay  qalba. çalba. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. xalfa. 1. 

araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 
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aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat.  

qalqeçit  kalkeçit. çalkeçit. qopca.  

qalqer  kalker. kehrə. qazan daşı.  

qalqər qalgər. 1. əsgi. 1. paslı bıçaq.  

qalqı  qalan. dikin. əbədi.  

qalqıc  qalxıc. qalxuc. qalıxlı. qalıvlı. qalıc. qalış. qalınc. 

1.dikdaban. 1. uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalqıq  - sürülmüş tarlada açılan şırıqlar, həmdə bu şırıqların iki 

yanında oluşan qalxıq, qoğzaqlıq: qarıq - qarıq qarıq olmuş 

tarla.  

qalqıq  dik. dikə. qaim. (# yatıq). - qalxıq yaxa.  

qalqıq  qalğaq. kavlıq > qaqlıq. birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı.  

qalqıq  qalxıq. 1. dikə. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. üz uğra. 1. qoğzaq. yuxarı. qabarıq.  

- qalxıq engik: çıxıq çuxuq. eniş çıxış eniş yoxuş. dalqa.  

qalqıq  qalxıq. qalxac. qalxış. 1.gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. 

ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. 

özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. 
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boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi. 1. girişmə. təşəbbüs. 

iqdam. mubadirət. cəsarət. 1. hərəkət.  

qalqıq qalxıq. uru. dik.- quyruğu uru: uru quyruğ. əğərəb.  

qalqım  qalxım. ucalım. yüksəlim. siud.  

qalqımaq  1. yerli yerində qalmaq. birdən dikəlmək. 1. 

əbədiləşmək. 1. qopumaq. qopmaq. 1. sıçramaq. 

fırlamaq. xoplamaq. şaxa qalxmaq. - at qalxdı. - balıq 

qalxdı. 1. uyuqlamaq.  

qalqımaq  qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. 

atlamaq. sıçramaq.  

qalqımma  qalxımma. inkişaf. ümran.  

qalqın  ( qalqun <> qalıq). 1.qalan. qalıntı. qaltaq. çaltaq.qaltuq. 

kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 

ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. çalqın. 

çolqun. çolqun. yorulqan. həmməşə yorqun. 1. çalqın. 

çolqun. çolqun. oturaq. otraq. götürük. məfluc. fələc.  

qalqın  qalıq. qalınq. cehiz.  

qalqınca  qalxınca. - qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, 

yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxar: örtük qaçdı, qaça 

çıxdı. taxqa düşdü, kəl göründü. 
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qalqınma  qalxınma. qalxac. qalxış. 1. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. 

iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. 

qurtulma. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. 

əlac. çara. nəcat. dərman. 1. qoğzanış. qoğzanma. 

ucalış. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. 

açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. 

pişrəft. tosiə. ümran.  

qalqınmaq  qalxınmaq. 1. iqrənmək. yiqrənmək. dikəlmək. 

ünkünmək. 1. qalxışmaq. alğa gedmək. səskəmək. 

gəlişmək. 1. qalıb gedmək. süzülmək. 1. dirsəlmək. 

yüksəlmək. qutlanmaq. iyilənmək. 

- quş kəsin göydə qalqınıb turadı: quş göydə süzür.  

qalqınmaq  qalxınmaq. qalxışmaq. 1. təşəbbüs edmək. iqdam 

edmək. 1. dirsəlmək. dirilmək. 1.dikəlmək. ayaqlanmaq. 

qoğzanmaq. qozalanmaq. 1.dikəlmək. ayaqlanmaq. 

qoğzanmaq. qozalanmaq. 1.qalınlaşmaq. qəlizləşmək. 

yoğunlaşmaq. yoğqunmaq. bəkrişmək. pəkrişmək. 

bərkişmək. quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. 

qurqarmaq. quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. 

qurquqmaq. pəkşirmək.  
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- aradakı soğuqluqlar qalxınmaq. ilişgilər iyiləşmək. buzlar 

çözülmək, açılmaq.  

qalqınmaq qalxınmaq. atılmaq. satlanmaq. cəsarət göstərmək. cürət 

edmək. şaxlamaq. atlanmaq. satlanmaq. cəsarət 

göstərmək. cürət edmək. atılmaq. 1. qoğzanmaq. 

batınmaq. satlanmaq. qudranmaq. ürəklənmək. 

cürətlənmək. təpgilənmək. təhrik olmaq. 1. satlanmaq. 

cəsarət göstərmək. cürət edmək. atılmaq.  

qalqınmış  qalxınmış. - bir nəyə görə qalxınmış nərsə: qaldırım. 

qalatım. qaqatım. dikətim. tikətim. yüksətim. ucatım. uçatım.  

qalqıntı  qalxıntı. 1. bulantı. bulanma. çalxantı. coşuntu. coşuş. 

(ürək). 1. çıxıntı. qaş. 1. qaqıntı. qalxma. qaxma. qalxış. 

qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. 

qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.  

qalqıntırmaq  qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. 

açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq.  

qalqıntırmaq  qalxındırmaq.becərtmək. gəlitmək.  

qalqır  ahah daşı. su qaynatmala, qablara köçüb yapışan daş.  

qalqırılmış  ağdarılmış. yüksəlinmiş.  
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qalqış  qalxış. 1. qalış. yoqa. yoğa. çıxış. siud. inqilab. 1. üslük. 

təpriş. devriş. ixtilal. şuriş.  

qalqış  qalxış. duruş. durma. qamət. qaqat. qamat. 

çapat.iqamə. qiyam.  

qalqış  qalxış. qalxıq. qalxac. 1.gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. 

ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. 

özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. 

boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi. 1. girişmə. təşəbbüs. 

iqdam. mubadirət. cəsarət. 1. hərəkət. 1. iyiləc. iyiləşiş. 

iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. 

qutulma. qurtulma. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. 

sağlış. alac. əlac. çara. nəcat. dərman.  

qalqış  qalxış. qalxışma. 1.qalxınma. qoğzanış. qoğzanma. 

ucalış. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. 

açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. 

pişrəft. tosiə. ümran. 1.qalxma. qalxışma. tikilmə. 

tikləşmə. dikəlmə. dikəliş. 1. qarqaşa. qatqaşa. aşub. 

şuriş. 1. duruşma. 1. dönüş. 1. bacarı. başarı. başarma. 

yaratı. yaratış. yarayış. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. 

barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. oluş. boluş. 
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buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. 

qutluluq. nailiyyət. müvəffəqiyyət. 1. uçuş. 1. xiziş. 1. 

hərəkət. 1. qalxıntı. qalxma. qaxma. qaqıntı. qovqa. 

qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. 

ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan. qiyam. 1.qoğzanış. 

ilərləyiş. ilərləmə. ilərmə. ucalış. genişləmə. genişləyiş. 

açıqlanış. gəlişinmə. böyümə. osturma. tərəqqi. pişrəft. 

tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 

qalqışma  qalxışma. 1. qiyamət. qalxış. 1. iqdam. başlama. girişmə. 

girişim. təşəbbüs. 1. qalxma. qalxış. tikilmə. tikləşmə. 

dikəlmə. dikəliş.  

qalqışmaq  qalxışmaq. 1. qalışmaq. sıçraşmaq. 1. alaqmaq. 

qarışmaq. devrişmək. 1. ayağlanmaq. qurqaşmaq. 

savunmaq. iddaada bulunmaq. müddəi olmaq. 1. 

qalxınmaq. alğa gedmək. səskəmək. gəlişmək. girişmək. 

1. qalxışmaq. qalışmaq. saqrışmaq. səkrişmək. 

sıçraşmaq. irğişmək. atlaşıb düşmək. oynaşmaq. 1. iş 

qaldırmaq. nərsəni iləri sürmək. iqdam edmək. - savaşa 

qalxışın. - işini bitirməyə qalxışdılar. - atava qarşı sava 

qalxışma oğul. 
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qalqışmaq  qalxışmaq. qalxınmaq. 1. təşəbbüs edmək. iqdam 

edmək. 1. dirsəlmək. dirilmək. 1. duruşmaq. 1. iqdam 

edmək. təşəbbüs göstərmək. - gücü yümiyəcək işə 

qalxışmaq: başından böyük işlərə girmək. 1. mubadirət 

edmək. cəsarət, qeyrət, cürət edmək təşəbbüs kərdən. 1. 

təşəbbüs edmək. iqdam edmək.  

qalqışmaq qalxışmaq. 1. quraşmaq. gürəşmək. qopuşmaq. 

bağsılaşmaq. dikəşmək. 1. yardımlaşmaq. 1. suçuşmaq. 

sıçraşmaq. sakraşmaq. səkrəşmək. saçraşmaq. atışmaq. 

irğişmək.  

qalqıştırmaq  qalxışdırmaq. dürtüştürmək. oyandırtmaq.  

qalqıtan  qaltan. qalxan. sıçrayan. çaban.  

qalqıtılmış  - yayalar, ayaqla yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış 

yol: yaylıq. yayalıq. qaldırım. qalatım.qalatım. yaldırım. 

yardırım. yandırım. piyadərov. - bu qaldırım çör çöpdən 

qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, yüyrək yaya yol. 

qalqıtmaq  1.hoplamaq. sıçratmaq. qalışmaq. qalxmaq: atılmaq. 1. 

qalğıtıp yerimək. süzmək. süzdürmək. aşa daşar 

yerimək. - quşlar göydə qalqıdıb gedər. 1. qalxıtmaq. 

üsürmək. uçurmaq. çatdırmaq. - göylərə üsən ahım. 1. 
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sıçratmaq. fırlatmaq. xoplatmaq. şaxa qaldırmaq. - atın 

səkrətib qalxıtdı. - çoban qalqıtan: bitgi çeşiti. - batmış tacir 

qalxındı.  

qalqıtmaq  qalxıtmaq. qaldırmaq. 1. çözmək. çözgüləmək. 

dağıtmaq. sökmək. açmaq. həll edmək. əritmək. 

ayırmaq. savmaq. sovmaq. yaymaq. parçalamaq. 

balçamaq. gəvşətmək. boşaltmaq. əğritmək. pozmaq. 

xərablamaq. fəsx edmək. 1. qalxızmaq. durdurmaq. 

duruzmaq. turuzmaq. durquzmaq. qoğzamaq. 

ayaqlatmaq. yola qoymaq.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq: dikəltmək. ayaqlatmaq. 

qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq. dikəltmək. tiqəltmək. 

ayaqlatmaq. qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 

durmaq. inadçılıq edmək.  

- bir yerə, duruma çıxartmaq, qalxıtmaq, düşürmək, yer 

aldırmaq, yedirmək: indirmək. endirmək. - sütlə endir, 

sümüklə çıxart. - sıraya endirmək.  

qalqıyan  qulğan. - qalqıyan otu: tikən çeşiti.  
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qalqıyan qalğıyan. - qalğıyan otu: qulğan. bir çeşit çatallı bitgi.  

qalqız  - boyunduruğun iki bölümünün, arasında ki qalxız bölüm: 

çalqan. qalğan. 

qalqızmaq  qalxızmaq.qalxıtmaq. qaldırmaq. durdurmaq. duruzmaq. 

turuzmaq. durquzmaq. qoğzamaq. ayaqlatmaq. yola 

qoymaq.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq: dikəltmək. ayaqlatmaq. 

qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq. dikəltmək. tiqəltmək. 

ayaqlatmaq. qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 

durmaq. inadçılıq edmək.  

qalqızmaq  rəf' edmək. fəsx edmək. bərtərəf edmək.  

qalqlıq  1. kalxlıq > qaqlıq. dışarı doğru qalxmış, çıxmış. açlıq. 

eyvan. ayvan. balkon. 1. qalxlıq. qaxlıq. qaqlıq. su 

qaynağı. bulağ gözü.  

qalqma  qalxma. qaxma. 1.qələyan. qalaynama. qaynama. çağma. 

çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. coşum. 

coşma. həyəcan. 1.qalxış. qalxışma. tikilmə. tikləşmə. 

dikəlmə. dikəliş. 1. durma. qiyam. 1. qaxma. qalxıntı. 

qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. 
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qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.  

- sınsan elə sın ki, qalxa biləsən. ( yapışa biləsən.).  

qalqma  qalxma. təprik. qaqma. qabaq (qabarıq). bərcəsdə.  

qalqmaq  azmaq. dirsəlmək. durşunmaq. oyanmaq. əzm, qəsd, 

ahəng edmək.  

- qan başına qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. 

qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. başın bulamaq.  

qalqmaq  qalxmaq. 1. durmaq. 1. ayağa qalxmaq. düzəlmək. 

yarpatmaq. iyiləşmək. sarpılıb böyümək. 1. qudurmaq. 

dışarmaq. çıxmaq. 1. salmaq. dalmaq. dallamaq. yolmaq. 

1. yanmaq. 1. urunmaq. tikilmək. 1. tavuşmaq. 

üstələmək. tərəqqi edmək. - yerindən qalxmaq: sıçramaq. 

saçramaq. 1. arılmaq. arımaq. düzəlmək. iyiləşmək. şəfa 

tapmaq. dirçəlmək. 1. oyanmaq. çıxmaq. zihur edmək.  

- qalxıb dikəlmək: ürpərmək. örpərmək. urparmaq. 

bezgənmək. dəri iğnə iğnə olmaq. 

qalqmaq  qalxmaq. 1. qalxmaq. qaxmaq <> ağmaq. uçmaq. 1. 

qalxmaq. qaxmaq. qaqmaq. 1. qalxmaq. tikilmək. 

1.qaxmaq. çağlamaq. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. 

çalğaşmaq. qaynamaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. 
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qələyanmaq. həyəcanlanmaq. 1.qabarmaq. köbmək. 

şişmək. - yağış yağıb, çayalar qabarıb. 1.qalxılamaq. 

qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq. fırlamaq. - işə 

qalxmaq. 1. (qiymət) artmaq. minmək. - ət bir gündə yüz 

tümən mindi. 1. bulamaq. bulandırmaq. çalxamaq. 

coşmaq. (ürək). 1. bulanmaq. bulqanmaq. qarışmaq. 

qaynarmaq. qaynamaq. 1. həzf olmaq. aradan çıxmaq. 

rəf' olmaq. durmaq. oyanmaq. qiyam edmək. uçmaq. 

təşəbbüs edmək. 1. uçmaq. ağmaq. ağışmaq. 1. artmaq. 

minmək. - qiymətlər qalxa qalxa minə minə gedir: minə minə 

arta arta. - altından qalxmaq: üstələmək. üstənmək. 

öhdəsindən gəlmək. - dikinə qalxmaq: doğru durmaq. - ala 

alaya qalxmaq: hay bıdırıq salmaq. - bir yerə girmək, çıxmaq, 

qalxmaq geçmək. - başa keçdi. - evə keçmədən vurulub 

düşdü. 1. ağmaq. aymaq. artmaq. atmaq. köprümək. 

köpürmək. köpmək. - dəngələr attdı.  

- üstünə atmaq: yalan, kof atmaq. kirlətmək. kitrətmək. 

qoşulamaq. ittihamlamaq. müttəhim edmək.  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır. - qalxıb gəlmək, yerimək: durugəlmək. - düşüb 
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qalxmaq: düşüb oturmaq: durub oturmaq.  

- ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, 

qalxmaq: qabarmaq. təvərrüm. - əkmək yaman qarmış.  

- şehdən, istidən yerindən qalxmaq, qurtulmaq.  

- kir qabardı. - mizin qaplaması (üzü) qabardı.  

- dikə qalxmaq: qanğırıqmaq. diksinmiş kimi geri atılmaq. - 

qanğırır masaydım, daş başımı tutmuşdu.  

- qarnı qalxmaq: qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı 

ağrımaq. qarnı burmaq. qarıncımaq. qısqanmaq. 

çəkəməmək. qəbul edəməmək.  

- sıçrayıb qaxmaq, qalxmaq: qaqmaq.  

şaha qalxmaq: qalğanmaq.  

- nərsənin önündən arxaya doğru qalxmaq, çəkilmək, 

atılmaq: qanğırıqmaq. - göy gövərənti günə qarşı qanğırır.  

qalqmaq qalxmaq. 1. qalaqamaq. iqdam edmək. davranmaq. 

dürüşmək. 1. görnmək. ortaya çıxmaq. - duman qalxır: 

bürüyür. 1. # itmək. gedib yox olmaq. - duman qalxır: duman 

çəkilir. 1. talqurmaq. dolqurmaq. dalqalanmaq. bulanmaq. 

aynılmaq. - qönlüm talqurdu: ürəyim bulandı. 1. sivrilmək. 

sivrimək. osusmaq. tərəqqi edmək. toğrulmaq. 
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doğrulmaq. qiyam edmək. - çevrişə doğruldular. - ayağ 

üzrə doğruldu. - ayağa qalxmaq: ayağa sıçramaq: 

tavranmaq. davranmaq. tovranmaq. diklənmək. durmaq. 1. 

üpərmək. (hər nəyin qalxıb çıxması. tükün çıxarmaq. ot 

cücərmək, çıxmaq). təpsənmək. təprənmək. qopmaq. 

qaqmaq.  

qalqmış  çıxmış. - dışarı doğru qalxmış, çıxmış: kalxlıq. qaqlıq. 

açlıq. eyvan. ayvan. balkon.  

qalqtırmaq qalxdırmaq. ölçümləmək. hazırlamaq. həvəsə gətirmək.  

qalquc  qalxuc. qalxıc. qalıxlı. qalıvlı. qalıc. qalış. qalınc. 

1.dikdaban. 1. uzun, uca səğəli ayaqqab.  

qalqulı  qəlyan.  

qalqum  bax > qalmıq.  

qalqun  qalqın <> qalıq. çalqın. çolqun. 1.yorulqan. həmməşə 

yorqun. 1. oturaq. otraq. götürük. məfluc. fələc.  

qalqunmaq  qalxunmaq. qoçlanmaq. qoçaqlanmaq. tuqşanmaq. 

igitlənmək. ürəklənmək. dikə davranmaq. azmaq. 

qızmaq.  

qalquplı  həyəcanlı.  
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qalqupmaq  qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. 

bulqanmaq. qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq.  

qalquraq  bax > qanquraq.  

qalquv  uyuqlama.  

- qalquvqa barmaq: şəkərləmə yapmaq.  

- tekə qalquv edmək: uyuqlamaq. şəkərləmə yapmaq.  

qalquvsız  uyqusuz.  

qalla  1. qarla. qarlı. qarışıq tərvəzdən düzələn yemək çeşiti. 1. 

dəxil. qumpara. içinə para atmaq üçün, bir dəlikli, yuvrlaq 

qab. 

qallac  (> kəllaş (fars)) simtən.  

qallac  yalanqaç. yalınqaç. ğaltaman. basmaçı. talanqçı. qaraqçı. 

oğru.  

qallah  kallah. bax > qallaq.  

qallaq  kallah. kallaş. kəlləş. gallah. ( < kəl. qal). heç bir nərsəni 

gözləmədən, heç bir nərsəyə baxmadan, öz bildiyin 

işləyən. danabaş. danaburan. öz başına. başlı başına. - 

atı kallah buraq otdasın. - kallah kallah hüküm sürüb, bildiyin 

bilmədiyin yapdı.  
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qallamaq  1.qaldamaq. qaldırmaq. 1. qollamaq. yardamaq. 

köməkləmək.  

qallamaq  arıtmaq. arıtlamaq. təsfiyə edmək.  

qallamaq  kallamaq. 1. ( l < > r ) ( < kərmək. kəsmək). kəlləmək. 

kərləmək. qələmləmək. 1. ( l < > v ) < kav: oyuq). kavlamaq. 

kovlamaq. oymaq. qazmaq. 1. qurdalamaq. bir şəyə qurd 

salıb çürütmək. küfləmək. pəlləmək. - onun işi 

kallamaqdan başqa, bir nərsə dəğir. - qurmağın yoxdu, 

kallamaq nədir. - ər arvadın işin kallama. -.  

qallamaq  qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. 1. qala 

yapmaq. istihkam qurmaq. 1. bərkitmək. möhkəmlətmək.  

qallan  kallan. ullağan. çox. şişik. hündür.  

qallanqop  hamısı. hammısı. həpsi. hamısı birdən. altlı üstlü. atlıüslü. 

ümdə. bütün. həp. tamamı. bilcümlə. toplayaraq. topdan. 

qaparma. cümlətən. cəmən. cəm edərək. götürü. dibdən. 

tamam. hərkəs. tümcə. cümlə. tümcəsi. cümləsi. tamamı.  

qallanmaq  1. arıtınmaq. təsfiyələnmək. 1. kallanmaq. qurdlanmaq. 

küflənmək. çürümək. pozulmaq. - ağaclar kallanıb getdi.  

qallas  1. nərsənin yığını. 1. ot yığını.  
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qallaş  çallaş. çalqaş. çaqqal. kəllaş. kəlləş. 1. ( bax > aldatan. 

kələkçi). 1. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. 1. bax > aldatan. bax > kələkçi.1. çaltaq. 

qaltaq.qaytaq. qaltuq. qalağ. yalaq. dalaq. qalaqlı. 

kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. dönək. ediş. iş. fışqı. 

dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək 

istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. 

sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qallaş  kallaş. bax > qallaq. 1. kələk. sözündə durmayan. qırçı. 

qraqay. qıraçı. dönük. 1. qallaş. hər qıldan olan. 1. kəllaş. 

qalac. dikəbaş. dikəş. bataqçı. kələkçi.  

qallaşca  qallaşca. kəlləşcə. kəllaşca. çallaşca. çalqaşca. çaqqalca. 

üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli 

qalmasın sağlamaqla.  

qallaşlıq  kəllaşlıq. kəlləşlik. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir 

nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 

qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. 

dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  
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qallava  kavlava. 1. soba biçimində kalağayı, sarıq. 1. iri. böyük.  

qallay  kallay. 1. nəcür. necə. - kallay bir dedim: nəcür dedim. 1. 

nə. nasıl.  

- qallay bir: nə qədər.  

qallı  qaqlı. ağacqaqan. ağacdələn.  

qallıq  kallıq. küttük. qabavat. kora beyinlik.  

qalloş  qadoş. alçaq. onursuz. sürtük. axlaqsız. pezəvəng.  

qalma qalıntı  yıxıx. örən. viran. - örən kənt, məzar.  

qalma  - qala qalmıya: qala qala: ola olmuya. - qala qala üç kişi 

qaldı.  

qalma  - olacağa nə çara, işlər qalıb haçara.  

qalma  1. ardan. arda qalan. artıq. - qalmanı aranıza bölüşdürün. 

1. qalmış. qalan. duran. durma. durmuş. yadavul. 

yadiqar. anıt. əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə. - 

olardan qalma. 1. sovğa. qalma. qalıt. miras. 1. nərsəni 

saxlama, qoruma, durdurma, sürmə, sürdürmə, dəvam 

ettirmə. 1. oturma. qonma. 1. keçməmə. kəsilmə. dərsdə 

qama. rifuzə. kilasda qalma. 1. sürən. keçən. dayanan. 

baqi qalan. 1. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. 

keçinməmiş. baqi. 1. götürülən. qutaran. qutulan. nəcat 
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tapan. 1. hələ genədə sürmə, dəvam edmə. - deyinə 

qaldı. - şişək qaldı. - dona qaldı. - yata qaldı. baxa qaldı. 1. 

əylənmiş. əylənən. 1. gözləmə. - böylə qalma, nəyə yarar. 

1. ertələmə. gecinmə. tə'xir edmə. 1. oyalanan. uğranan. 

məşqul olan. 1. keçməmə. gedməmə. yeriməmə. 

işləməmə. çalışmama. 1. qalım. qalış. yaşama. yaşam. 

yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'. 1. qalış. 

qalım. durma. duruş. durum. bulunma. buluş. olunma. 

oluş. bolunma. boluş. 1. qalam. dul. qalum. başıboş. 

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı savduq 

yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa.).  

- könül qalması: könül sınma: könül sınıqması: könül 

qısmıqı: könül qaralığı: inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. 

öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

- ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı: 

inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

qalma  1. qonma. oturma. durma. 1. sovğa. keçmişdən sürülüb 

qalan. 1. indidən gedib gələcəyə keçən. 1. tərəkə. - 

onların qalmaları. 1. yatma. - geciydi, orda qalmalıydım. 1. 
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qalan. artan. baqi. fazla. - gecə yeməyindən qalma heç bir 

nə yoxdur. 1. qalış. durma.  

qalma  qalıt. sovğa. qalma. andır. antıra. andıra. andıq. soyqa. 

qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. irs. miras.  

qalmaç  qalmaş. gəlin (gəlinlik) başmağı.  

qalmaçı  qalıtçı. andıraçı. andığçı. sovğaçı. soyqaçı. qomaçı. 

irsçi. mirasçı. varis. muris. 

qalmaq  - quruyub qalmaq: qanı donmaq. donaqlamaq.  

- başın qaldırıb qaqlanmaq: qaqa, dikə durmaq. qaqınmaq. 

qaqıcmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.  

qalmaq  1. bağlanmaq. qapılmaq. dəğər vermək. baxmaq. 

qarışmaq. - çataqa qalma: əğri işə qarşma. - sən buna 

qalma. - pula qalsa. - xalqın sözünə qalma. - mənə qalsa. - 

cana qaldı. - nəyə qalıb. 1. boş gəlmək. alçaq gəlmək. 

qəbul edmək. boş vermək. 1. durmaq. dayanmaq. 

oturmaq. sürmək. sağılmaq. sağ olmaq. varolmaq. 

yaşamaq. - genədə qalır: durur. 1. geri qalmaq. - qalsa 

aşım qalsın, işim yox. - burun artda qalan ulutlar: əsgidən geri 

qalmış xalqlar. 1. yoxsunlamaq. yoxsullamaq. məhrum 

olmaq. bir başarını, çıxarı, yetəri, varlıqi, gücü, yaraqı, 
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yataqı, olağı itirmək, ondan ayrı qalmaq. - dildən qalan el: 

öz dilindən, sözündən yoxsun el, məhrum el, ayrı qalan el. 1. 

sınmaq. - sınaqda qaldı. - yaşamda qalanlar, sınaqdan 

qalmayan kişilər, ərəndirlər, ərən. - qalmaram, böylə 

sınaqdan, çıxaram mən. - yatan qalar. 1. qalınmaq. 

buraxmaq. 1. tolunmaq. durmaq. dinəlmək. dinc almaq. 

dincəlmək. istirahət edmək. rahatlanmaq. sakitlənmək. 1. 

qərar. istiqrar. iqamət. bəqa. 1. durmaq. 1. gerilmək. 

yubanmaq. - o yarı yolda qaldı. 1. təprənməmək. hərəkət 

edməmək. 1. ayid olmaq. race' olmaq. - bunu yapmaq 

sizəmi qaldı. 1. artmaq. artıq qalmaq. - ondanadan, birdana 

qalmadı. 1. gedməyib durmaq. - o gecə orda qaldıq. 1. 

axmamaq. yağmamaq. rakid olmaq. - fırtına qaldı. - yel 

qaldı. 1. sürmək. dəvam edmək. - on il öylə qaldı. 1. 

buraxılmaq. tərk olunmaq. - iş qaldı. 1. bir duruma 

girmək. - cocuqkən öksüz qaldı. 1. çatamamaq. məhrum 

qalmaq. - yazıdan qaldıq. - yoldan qaldıq. 1. bulunmaq. 

durmaq. sürmək. dəvam edmək. qalınmaq. ordulamaq. 

otraqlamaq. oturmaq. qonıqmaq. əlsizləmək. acizləmək.  

- siz orda durursuzmu. - aşçız genə sizdə durur. - kitabların 
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məndə durur. - dünya durduqca. - at durdu. - sözünd 

durmaq.  

- bir gün qalmaq, durmaq: güni keçirmək: günləmək. 

- qıvrıla qalmaq: gəbərmək.  

- burda neçə gün qalınacaqsız.  

- arada qalmaq: görəli, məsul olmaq. öhdəsinə düşmək.  

- yanına qalmaq: etdiyi yolsuzluğun cəzasını görməmək. 

cəzasız qalmaq.  

 - gücsüz qalmaq: alqasınmaq. zayıf düşmək. quvvəttən 

düşmək.  

- quru yurtqa qalmaq: evsiz barqsız ortada qalmaq.  

- sürücəmdə qalmaq. gec qalmaq. uzaymaq. gecikmək. 

geçmiştə qalmaq. uzaqlaşmaq. 

- quruda qalmaq: gəminin qarıya oturması.  

- dəqiş qalmaq: az qalmaq. - onun gəlməyinə dəgiş qaldı.  

- mənə qalsa: məncə. mənə görə.  

- bildiyindən qalmamaq: əlindən gələni edmək.  

- qas qatı qalmaq: gəbərmək. ölmək.  

- göz qalmaq: qiptə edmək. ciciklənmək.  

- yanına qalmaq: qınaqsız (cəzasız) qurtulmaq.  

- qaldı ki: gəlincə. gələlim.  
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- qala qala: tükənə tükənə. gedə gedə. bala bala. - o böyük 

eldən qala qala, bir kiçik cocuq qaldı.  

 

qalmaq  1. qalınmaq. - orda bir belədə qalınmaq olar. 1. durmaq. 

dəvam edmək. sürmək. dayanmaq. baqi qalmaq. - bu 

yapı nə çağdan dayanır. - atalara dayanan gələnəklər. 

1.əylənmək. əylənmək. 1.ilişmək. ilinmək. durmaq. - nə 

ilişmisən mənə, çıx geddə. 1. var olmaq. durmaq. sürmək. 

- ondan çox işlər durur. - keçmişdən duranlar. 1. aramaq. 1. 

gözləmək. - ayaq üsdə qalmaq, gözləmək:dikəlmək.  

- ayaza qalmaq: açıla, avara qalmaq. gec qalmaq. boşuna 

bəkləmək. bu üzdən bir nə əldə edəməmək. - baş başa 

qalmaq: iki kişinin təhləməsi. - ayaqda qalmaq: var olmaq. 

tükənməmək. - sınavda qalmaq: sınavdan keçməmək. qəbul 

olmamaq.  

- altda qalmaq: yenilmək. qarşılıqsız qalmaq. cəvab 

verəməmək. - arada qalmaq: arada gəlmək. bir yana 

yönəlməmək, ortalığı.  

- az qalmaq: daralmaq. - çağ daralır.  

- əli böğründə qalmaq: əli qoltuğunda qalmaq: şaşa mat 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

5980 

qalmaq.  

- göydə qalmaq: təməlsiz, dayanıqsız olmaq.  

- iğnə qaldı: çox az qaldı. bitmək üzrə olmaq.  

- iş, bacarmayanların, sorumsuz yetgisiz olanların əlində 

qalmaq: iş ayağa düşmək.  

- könlü qalmaq: 1. gücənmək. sıxılmaq. arzulayıb, əldə 

edəməmək.  

- üzdən olduq, astardan qaldıq.  

- yolundan qalmaq: yoldan qalmaq: gedəməmək.  

- yoldan qal, yoldaşdan qalma: yoldan keç, yoldaşdan 

keçmə: yaramaz biriylə, iyi yola çıxmaqdansa, iyi yolu 

sağlamaqdansa, iyi yoldaşın olsunda, otur, yaşa. 

- dara qalmaq: darda qalmaq. məcbur olmaq.  

- bir kilasda qalmaq: rədd, rifuzə olmaq. dibləmək.  

- boğazda qalmaq: boğazda düğünlənmək.  

- boğazından qalmaz: boğazına dözməz. nə bulduğun yeyən.  

- güc duruma qalmaq: beli bükülmək.  

- mənə qalsa: məncə.  

- qalıb durmaq: qalpalaşmaq. təmbəlləşmək. suslaşmaq.  

- tikilib qalmaq, durmaq: tikilmək. dikəlmək.  

- tikişi qalmaq: hər nəyi kəsilib, biçilib, oluşmu, yalnız tikilməsi 
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qalmaq. bir işin bitməsinə az qalmaq.  

- xoş qalasız: yolçu yolda.  

- tikilib qalmaq, durmaq: dikəlmək. tikilmək. 

- bir nəyə, yerə ilişib qalmaq: qadanmaq. 

- qəddəh qalmaq: qaddax qalmaq: gücsüz çarasız düşmək.  

- bir yerdə tikilib qalmaq: taxılmaq. qaqılmaq.  

- gözü qalmaq: qarantılamaq. qaraltılamaq.  

- qamanıb qalmaq: çox doymaq. - artıq yemirəm, qamanıb 

qalmışam.  

qalmaqac qalmağac. qalmayacaq.  

qalmaqal  başağaylıq. qıyınçıq.  

qalmaqal  qalğaqal. qalbaqal. çalqaçal. gurultu. gürültü.  

qalmaqal  qopaqop. qovala qaçdı. qoğqa. qavqa.  

qalmaqalçı  düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. bulağayçı. anarşist. 

iğtişaşçı. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi. yıxıcı. pozucu. 

təxribçi.  

qalmaqallıq  düzənsizlik. başıboşluq. qarqaşalıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. bulağaylıq. anarşi. iğtişaş. hərc o 

mərc.  

qalmaqarışıq  bax > qarmaqarışıq.  
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qalmaqı qalmağı. 1. bir çeşit qalxan. savır. sipər. 1. pullu, düğməli 

cübbə. bir çeşit çuqal, bəkitvan, qalxan, zireh.  

qalmalaşmaq  bax > qarmalaşmaq.  

qalmamacasına  tükənəcəsinə. bitəcəsinə. qutulacasına.  

qalmamaq  tükənmək. bitmək. qutulmaq. tamamlanmaq. 

- yapılacaq nərsə qalmamaq: iş işdən keçmək.  

- inancı qalmamaq: güvəni sarsılmaq.  

- gücü, qocuru qalmamaq: işi bitmək. 

- im timi qalmamaq: izi sorağı qalmamaq.  

qalmamış  - qaldırı qalmamış: qeyrətdən düşmüş.  

qalmas  bax > qalamas.  

qalmasın  - qalmasın işlərlə uğraşmaq, görünmək: hər boyuya girib 

çıxmaq.  

qalmaş  qalmaç. gəlin (gəlinlik) başmağı.  

qalmay  - köp qalmay: çox geçmədən.  

qalmayacaq  qalmağac.  

qalmaz  1. elgənməz. yelgənməz. yılgənməz. cəsur. qorxmaz. 1. 

əbədi. yatab. durmaz. savan. keçən. dəvamsız. 

müvəqqət. bibəqa. fani. uçar. boş. gedər. sırğal. sayyal.  
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qalmaz  qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. 

yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. 

keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. 

məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

- geri qalmaz, bənzər: qalır yeri yox. 

- inam gedsə, tuman qalmaz.  

- uğur gözləməz, uğurdan qalmaz.  

- iyilik yerdə qalmaz deyilər, kötülük ed, başında yığ 

dəğənək.  

qalmazdı  - eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. 

(ürək ağrısı). 

qalmazlıq  qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. 

imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. 

durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. 

sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

qalməş  büyü.  

qalməşçi  büyücü.  

qalmıq  qalın. qaluq. qalıq. qalmış. 1. sırtıq. - qalmıq gədə. - 

qalmıq kopoyoğlu. 1. güc göstərisi. güclülük. dayı. dadaş. 

çapqın. salqaş. sərkəş. igid. bıçqın. 1. qalıb duran. 
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dayanıqlı. - sırtıq olda, sürtük yox. 1. qalqum. məxlut. neçə 

nərsə qarışığından oluşan nərsə. - qalmıq toplum. - 

qalmıq çay: sütlə də, qarışıq çay. - qalmıq yemək: çeşitli 

yemələr. 1. evlənməmiş, yaşlı qız.  

qalmıq  qalmuq. qalmış. qaluq. qalıq. 1. geri, geridə qalmış 

nərsə. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'. 1. qalan. ardan. 

ardıc. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. 

kavtuq. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. 

ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. kavıq. 

kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş 

görməyən, almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. 

qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək 

olmayan. 1. (> ğaluq (fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qazuq. 

qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). 

süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu.  

qalmıq  qapmıq. göz qapağı. - şişik qalmbıqlı kişi.  

qalmır  - tapdısa, qalmır, tapmasa qaçmır (əlinə düşəndə kəçinmir, 

vaz keçmir, əlindən qaçırsa izləmir. dalısaca gedmir). (bərkə 

düşsə daşdır, dişə batsa, aşdır).  
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qalmısı  bax > qalamas. qalmış. oturaq. fələc. həndikap. şikəst. 

kor. küt. - qalmış yardım: otura yardım. dar qafalı. - naçar, 

çarəsiz, olmasın durum. gərək. - qalmış yol.  

qalmış  1. qala (# geçə). qabaq. əksik olaraq. - bayrama iki qala 

gəlin. - beşə beş qala getdi. 1. qalın. qaluq. qalıq. qalmıq. 1. 

evlənməmiş, yaşlı qız. 1. qalmısı. oturaq. fələc. həndikap. 

şikəst. kor. küt. - qalmış yardım: otura yardım. dar qafalı. - 

naçar, çarəsiz, olmasın durum. gərək. - qalmış yol.  

qalmış  qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. 1.qalıq. əsgimiş. artmış. 

ardmış. ardamış. 1.qalma. qalan. duran. durma. durmuş. 

yadavul. yadiqar. anıt. əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal 

edmə. - olardan qalma. 1. geri, geridə qalmış nərsə. 

geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'. 1. qalan. ardan. ardıc. 

qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. 

evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. ardan. 

ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. kavıq. kavuq. 

kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş görməyən, 

almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan. 1. 

düşgün. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 
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avara. açılaz. aciz. 1. yorulmuş. 1. durmuş. bayatı. 

bayatılmaya üz tutmuş. - durmuş yemiş. - durmuş yemək. 

1. bıkanış. bıkmış. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. 1. durmuş. 

yaşam. yaşam. yaşama. yaşayış. dirim. dirlik. dirilik. 

keçim. ömr. həyat. 1. qalav. heyran. 1.durmuş. əsgi 

tarixli. tarixi keçmiş. günü keçmiş: bayat. bayatı. savuq. 

sovuq. bitgin. yıprıq. köhnə. 1.qala. qalırkən. qalaraq. - 

ona beş qala. - ikiyə üç qala. (# geçə. keçmiş. geçmiş. - 

onu beş keçə. ikini üç keçə).  

- iş üç nala, bir ata qalmış: bir gözənək (kiçik imkan) əlinə 

düşmüş, böyük işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə. keçəlin 

hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı. 

- keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı: bir 

gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin düşünə, 

xiyalına qapılan kimsə. iş üç nala, bir ata qalmış. 

- dalı qalmış: gerik.  

- evlənməmiş, evdə qalmış qız: ardıc. ardan. qalan. qalıntı. 

qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. 

qalmuq. qalmıq. qalmış.  

- çağdan geri qalmış: qafası küflü. geriçi. mürtəce'.  
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- ən geridə qalmış: bir sıranın ən sonunda olan. qaraquyruq.  

- bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, 

qalmış: qalıntı. qonaq qalan. - bu gecə hammı evdədir, 

qalıntımız yoxdur.  

- artda qalmış: qalan. artıq. - qalanında saxla yarına.  

- geri, geridə qalmış nərsə: qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. 

qalmış. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'.  

qalmıştı qalmışdı. qalsın. azdan. az daxi. - yıqılırqa azdan qaldım: 

az qalmışdı qalsın düşüyordum.  

qalmuq  - kalmuq şay: süt, duz, tərəyağı, qarabibər qatılaraq içinlən 

bir tür çay. - kalmuqlu: hazar dənizi quzeyində yaşayan bir 

moğol qəbiləsi.  

- qara qalmuqlu: qalmuq moğolları.  

qalmuq  qalmıq. qalmış. qaluq. qalıq. 1. geri, geridə qalmış nərsə. 

geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'. 1. qalan. ardan. ardıc. 

qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. 

evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. ardan. 

ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. kavıq. kavuq. 

kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş görməyən, 
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almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan.  

qalmuq  qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). 

qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). güllə (> qelulə 

(fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, 

topu.  

qalnatır  qalnadır. qalnatur. qalandır. qalantur. qələndər. danqatur. 

donqatur. qalaylı. qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. 

özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. 

foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. mütəkəbbir.  

qalnatmaq  qalınlatmaq. yoğunlatmaq. bərkitmək.  

qalnatur  qalnadır.  

qalnı  qalın. dağal.  

qalnımaq  qalınlaşmaq.  

qalnqu  suyun üzündə durma. suyun üzünə çıqma·.  

qalnqulamaq  suyun üzünə çıxmaq. sudan başını yüksək tutmaq·.  

qalob  qolab. dolab. 1. küvrə. kürə. yuvarlaq. quşaq. dayrə. - 

yer quşağı: yer kürəsi. 1. lapanın örtüyü.  

qaloblaşmaq  qolablaşmaq. dolablaşmaq. küvrələşmək. kürələşmək. 

quşaqlaşmaq. cəhanşimullaşmaq. dünyəviləşmək.  
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qaloblıq  qolablıq. dolablıq. küvrəlik. kürəlik. quşaqlıq. dünyəvi. 

cəhanşimul. imum dünyalıq.  

qaloftə  kaloftə (fars) < kələpət. kələfli. kalfa. burşuq. qarşıq. 

qarışıq.bulanıq. qalıq. alıq. dəli.  

qaloş  çizmənin üzərinə geyilən bir tür ayağqabı.  

- qaloşqa olturmaq: yarışda yenilmək.  

qalö  kalö. kələv. tələv. dilək. istək. nişan. ənğ (anğ). enğə. inta.  

qalpa  qalpat (lp < > pl) qaplat. qapla. ləhim.  

qalpaç  düzməcə. düzmə. uydurma. düzənəç. yalançıq. 

dələdüzuk. - düzməcə kimsə.  

qalpaçılıq  düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. uydurçuluq. 

dələdüzlük. saxtakarlıq. qalayçılıq.  

qalpaçılıq  qalpalıq. qalpazanlıq. qalpazançılıq. kələkbazlıq.  

qalpaq  < qablaq. qaplaq. 1. ucu sivir, soba, qoynıq, qoynuq 

(məxruti) börk. tüklü börk. 1. araba təyərlərinin örtüyü.  

qalpaq  çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. pipik. ipik. ibiğ. tac. 

(xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart.  

qalpaq  kalpaq. qalfat. < qaplaq. ( < qab: örtən nəsnə). (qablaq). 1. 

qalğan. tulğa. qavuq. börk. börik. bərə. başlıq. papaq. 

kep. kasket ( < qapsket). təlpək. təpətəy. təbətəy. sarıq. 
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papaq. qapaq. üzbəklərin bəzəkli börkləri. 1. < > gülpaq: 

gülbağ. baş tükü 1. bəbənin ilkin tükü. 1. qalağ. nərsənin 

ortalığında olan oyuqu, bacanı tutup qapatmaq. kiriş, 

kirəc kimi nərsələr. - tənikə qutuları qapaqlayın. - gəminin 

təkinə qalpaq sürmək. 1. nərsiyə artırılıb süsləyən nərsə. 

bəzək. sığal.- qalpaqlı qız. - yaşına baxmayıb qalpaqlanır. 

1. onar. onarı. tə'mir. - evi qalfatladıq. 1. bir çeşit papaq. 

1. maşın təkərlinin dış örtüyü. 1. dəridən sarıqsız, düz 

börk, baş geyimi. 1. börk. bağana. quzu dərisidən tikilən 

papaq. tamaq. talbaq. talpaq. təlbək. tüpi. dalbaq. 

çevirmə. qulaqçın. tumağa. tomağ. talbaq. tatar taqyası. 

qalpaq  şapqa.  

qalpaqlamaq  ( f < > p ) qalfatlamaq. ( < qab. qal). qaplamaq, örtmək, 

süsləmək, tıxamaq, tutmaq, onarmaq işi. - gəmini iyi 

qalfatla. - qalfatlanmış taxda: yağa doyulmuş taxda. üz 

gözün qalfatladı.  

qalpalaşmaq  qalıb durmaq. təmbəlləşmək. suslaşmaq.  

qalpalıq  qalpaçılıq. qalpazanlıq. qalpazançılıq. kələkbazlıq.  

qalpamaq  qalpatmaq (lp < > pl) qaplamaq. qaplatmaq. 1. 

ləhimləmək. 1. gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli 
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yapışqan, yəlimlə qapamaq işi. 1. bəzəmək. süsləmək. 

düzənləmək. - evi qalpatladıq. - bu qoca qarı özün nə 

qalpatıb durur.  

qalpanaz  <> qalpasan. (qal: böyük). yekəbaş malqaranın böyük, iri 

aşığı.  

qalpasan  <> qalpanaz. (qal: böyük). yekəbaş malqaranın böyük, iri 

aşığı.  

qalpat  qalpa (lp < > pl) qaplat. qapla. ləhim.  

qalpat  qaplat. xələt.  

qalpatmaq  qalpamaq (lp < > pl) qaplamaq. qaplatmaq. 1. 

ləhimləmək. 1. gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli 

yapışqan, yəlimlə qapamaq işi. 1. bəzəmək. süsləmək. 

düzənləmək. - evi qalpatladıq. - bu qoca qarı özün nə 

qalpatıb durur.  

qalpazan  < qaplazan. qapzalan. qullab.  

qalpazançılıq  qalpazanlıq. qalpalıq. qalpaçılıq. kələkbazlıq.  

qalpazanlıq  < qaplazanlıq. 1.örtüb bastıqlayan. mütəqəllib. qullabi. 

1.qalpazançılıq. qalpalıq. qalpaçılıq. kələkbazlıq.  

qalpıldı  qağşamaq. sandıramaq. titrəmək.  

qalpıltamaq qalpıldamaq. üşümək.  
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qalsa  - qalsa qalsa: qala qala. çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən 

sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər.  

- ilkin, evi doyur, qalsa eşikdə sovur.  

qalsa  < qar + sa. qarısa. baxsa. görə. mənə qalsa < mənə 

qarısa.  

qalsın  - boğazında tikən qalsın, gedəni yoldan qalsın. 

qalsın  azdan. az daxi. - yıqılırqa azdan qaldım: az qalmışdı 

qalsın düşüyordum.  

qalsıra  qarsıra. qapanca. qapancala. qapansala. qapsa. böyük 

səbət, qab.  

qalsız  1 dağınıq. düzənsiz. alt üst olmuş. 1. cılız. zayıf. 

çəlimsiz. 1. halsız. cansız. sal. uyuşuq.  

qalsız  qalısız. qalıqsız. qalımsız. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 

qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qalt  kələf. qanqal. qandal. çilə. buxov ( < büköv). bağ.  
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qalta  xalta. kisə. torba.  

qalta  xalta. qalt. qatla. qanqal. qandal. kələf. kalta. kapta. paqta. 

( < qal: yoğun. yığıq. yığma ayqıtı). 1. bağ. cib. çilə. bukağı. 

boyunduruq. gərdənlik. boyunbağı. buxov ( < büköv). 1. 

xaral. taqar. tağar. tuqar. kiqsə. kisə. tobra. qab. 1. qayta. 

qaqta. qıssa. yoğun. küt. xırda. kiçik. - qalta gün. - qalta tin: 

qıssa nəfəs. - qalta oylaq: qalta beyin. küt beyin. 1. özət. 

xülasə. - qalta söz: qıssa söz. 1. qırt. çökötlük. çökötqül. 

cüküt. güdə. qıssa. qısalıq. cücəlik. 1. baltanın tərs 

qısımı. para kəsəsi. cib.  

qaltabaqay  baqalaq. güdə, şişik yoğun, pota olan nərsə.  

qaltaban  < qatlaban. qaytaban. 1. sırtıq. sürtük. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

şarlatan. 1. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. 

əringən. ağır qanlı. 1. pezəvəng. qurumsaq. 1. toprağı, 

asfaltı bərkitməkdə kullanan yuvarlaq təkərlək daş. 
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yuvaq. loğ. 1. < qatlavan. qəltək < qatlaq. 1. əğrim. 

yəhərin altına tutturulan, keçə qapalı, ağac qalıbı.  

qaltaban  1. qurumsaq. arsız. pezəvəng. namussuz. kərsələ. 

pezəvəng. dəyyus. namussuz. şərəfsiz. qurumsaq. 

dəyyus. pezəvəng.1. şarlatan. şaqılban. arsız. yalançı. 

namussuz. 1. qıran. qaraqçı. qıraqçı. oğru qurumsaq. 

hərami. namussuz.  

qaltaban  qaldaban > qəltəban (fars) < çaldaban. (dabanı, kökü boş). 1. 

( bax > çaldaban. aldatan. kələkçi).1.kof, qorxaq, dabansız 

olan. 1. pezəvəng. bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. 

açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. 

arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. 

dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. 

basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. 

çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. 

çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. 

dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. 

donuyırtıq. dönək. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. 

əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. 

ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. 
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qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. 

qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. 

qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. 

onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. 

salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. 

tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. 

usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. 

utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. 

üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. 

yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. 

e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. 

şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. qaldaban. çaldaban. 

namussuz. heysiyyətsiz. 1. bax > aldatan. çaldaban. 

aldadıcı. 1. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. 

qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 
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iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. süzgün. 

əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən gücdən, 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1. yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən 

enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər.  

qaltabanlıq  1. pezəvənglik. qurumsaqlıq. 1. şarlatanlıq. şaqılbanlıq. 

arsızlıq. yalançılıq. namussuzluq. 1. kərətəlik. dəyyusluq. 

pezəvənglik. namussuzluq.  

qaltaq  çaltaq. 1.qaldıt. qalca. qaldıraq. qaltırayaq. situn. sutun. 

ustan. dirək. dayıq. dayaq. 1.qaytaq. qaltuq. qalaq. 

yalaq. dalaq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. 

çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. 

fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. 

ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. 

qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.1. 

quşqunsuz yəhər. 1. batır. atılqan. qonur. cəsur.böğə. 

buğa. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. basal. başal. 

bahadur. boğatur. igit. dəli. qolçomaq. güclü. qolçomaq. 
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atqal. quvvətli. iri yarı. iyid. pəhləvan. dəliqanlı. dadaş. 

iğit. atıq. yügürt. quduruq. quşqurt. qataq. qadaq. qotaq. 

ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli. 1. çalqat. 

çalçat. yəhər.  

qaltaq  qalpaq. qılpaq. 1. sopa. dəğənək. çubuq. çomaq. odun. 

1. qantay. qarabet. qəhbə. 1. yük, əl arabası. təkələk. 1. 

qaltaqbaş. qaslı. qazlı. kibirli. qurumlu. 1. tutuq yer. 

duzaq. ilməklə, həlqəylə qapanılan yer. tələ. - sıçan 

qaltaqı. - qaltaqa düşmək. - qaltaqa düşürmək. 1. yəhər 

qaşı. 1. satü. özün satan. sürtük qadın. fahişə. bayraqta. 

əğləncə düşgünü qadın. şıllıq. fahişə. qəhbə. qaltaqbaş. 

kibirli. qurumlu. qasıntı. gödü. fahişə. qəhbə. əxlaqsız. 1. 

arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. 

namussuz. 1. qalıb. tapınqı. tapınqu. 1. qəhbə. altda 

yatan. 1. yəhər. zin. - tatar qaltağı. 1. yəhərin taxtası, 

qurşanmamışı, qaplanmamışı, lütü.  

- qaltaq qaşı: yəhərin öndə arxasında olan yüksək yeri. 1. 

təpəngi ağacı.  

- qalın qaltaq belləməsi: təpəngü. təpəngi. ənli yəhər qolanı. 
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- kəsin qaltaq edmək: özün tutmaq. burnu qaf dağında 

olmaq. burnu böyümək.  

qaltaq  qaltuq. kavtaq. kavtuq. 1. qalan. qalıntı. qalqın. qaluq. 

qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, 

evdə qalmış qız. 1. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalağ. 

qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın. 1.qarı. qoca. 1. 

hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. qarımış. qatımış. 

qocamış. qovcamış. 1. yəhərin üstünə taxılan ağac arac. 

1. cılız, zayıf malqara. 1. pambıq içli üst geyim.  

qaltaq  qantaq. çantal. çanlaq. çaldağ. çandağ. xəndək. kəndək. 

çuxur. 

qaltaq  qaytaq. 1. < > qatlaq. atın üzərinə qatlanmış, salınmış 

keçə, gön. 1. at yəhərinin bir bölümü. 1. kiçi ev. 1. yəhər. 

1. yəhərin təxdə bölümü. 1. qalağ. qəhbə. uruspu. 1. 

qura. quraqı. qəfəs. çatqı. çatma. iskilet. qalırqa. çalurqa. 

çalırqa. çalqır. çalqıra. 1. yəhərin ağacdan yasanan, 

düzələn at böləyi.  

- yəhər qatlağı: yəhər qurağı, iskileti.  

- qaltaq kişi: avlacaq, aldab, satşan kişi.  
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qaltaqı  qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 1.böyük görəvlilərin, 

rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, gənə bol üst geyimi. 

1.çox iri, qocaman.  

qaltaqlamaq  çomaqla döğmək.  

qaltalı  varlı. xaltalı. dövlətli. (kalitə).  

qaltamaq  1. qətləmək. qısatmaq. 1. ad. 1. ad. qıltamaq. basmaçı. 

qaraqçı. talançı. yolkəsən. 1. ad. qıltamaq. boğaz sərətanı. 1. 

b.  

qaltamaq  qaldamaq. qallamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. 1. 

qaldırmaq. 1. qala yapmaq. istihkam qurmaq. 1. 

bərkitmək. möhkəmlətmək.  

qaltaman  qatlaman. qaraman. alaman. qaraqçı. yol kəsən. 

qaraqçı. alaman. artlaman. yol kəsici. yol kəsən. 

soyqunçu. oğru.  

qaltan  qaldan. ( < qal. qat. yoğun). 1. hər bir durumda qalınlıq, 

yoğunluq, çoxluq, yığıncaq, quyuqluq, yapışqalıq, 

qoyuqluğu göstərir. 1. bərkimiş, quru palçıq. - yolda 

qaltana düşdük, ayağım qırılıb töküldü. 1. çətinlik. açılmaz. 

çilə. qazamat. 1. taxılın qalanmış yeri. 1. qalqıtan. 

qalxan. sıçrayan. çaban.  
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qaltanqaz  ( < qal. qat. yoğun). bərk yer.  

qaltas  balyoz. böyük çəkic.  

qaltaşı  çaldaşı.güllə.  

qaltatmaq  qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. 1. qala yapmaq. 

istihkam qurmaq. 1. bərkitmək. möhkəmlətmək.  

qaltav  qaltava. qaltağı. qalabağ. 1.böyük görəvlilərin, rəsmilərin 

geydikləri, gözəl, uzun, gənə bol üst geyimi. 1.çox iri, 

qocaman.  

qaltava  qaltağı. qaltav. qalabağ. 1.böyük görəvlilərin, rəsmilərin 

geydikləri, gözəl, uzun, gənə bol üst geyimi. 1.çox iri, 

qocaman.  

qaltı quldun  galdı quldun. ( < kavlı kovlu). açıq boğaz. boş boğaz. 

tutarsız.  

qaltı  çizmə.  

- az qaldı. həmən. - həmən düşmüşdüm. 

qaltı  qaldı. 1. hələ genədə sürmə, dəvam edmə. - deyinə 

qaldı. - şişək qaldı. - dona qaldı. - yata qaldı. - baxa qaldı. 1. 

ertələdi. gecikdi. - yarına qaldı. 1. yetindi. kifayətləndi. - 

olduğuna qaldı. 1. düşdü. pay, nəsib oldu. - qırıqlar bizə 

qaldı. 1. başarıqsız oldu. - bu sorquda qaldı. 1. artdı. - 
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qaldı beşi. 1. sürdü. keçmədi. silinmədi. dəvam etdi. 

dəğişmədi. olduğu kimi sürdü. - uydurucuların etgisi 

genədə qaldı. - ləkələri sildim genə qaldı. - dünya çöndü, o 

keçmiş kimi qaldı. 1. bağlıdır. asılıdır. - sizə qaldı. 1. çağı, 

vaxdı keçdi. - mallar satılmadı, qaldı pozuldu.  

qaldı ki: bubunla bərabər.  

- qaldı ki: bundan başqa. bununla birlikdə. başqaca. indi. 

gəlincə. - qaldı ki bu gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  

- qaldı ki: qalan. artığına. yamanına. - qalan! elə vurduki, 

sərildi yerə.  

qaltı  qaldı.1. görülən işdən, olduğu durumdan yoxsun, 

məhrum durma. - hamı yedi, qaldı sən.  

qaltıq  qaldıq. qınlıq. qıtlıq. daldıq. qaragünlük. daragünlük. 

batagünlük. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

qaltıqa qaltığa. yüngül ağac.  

qaltır  - qaldır edmək: qaldırıtmaq. qışqırtmaq.  

- qaldır quldur edmək: 1.nəm nüm edmək. deyinmək. 1.bir 

türə (cürə) səs çıxarmaq. 

qaltır  qaldır. 1. daşla. qoy. burax. 1. çöp. süprüntü. aşqal. 

qaltıra  kaldıra. kavdıra. kavalmış, genəlmiş deşik ağzı.  
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qaltırac  qaldırac. 1. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. küsgü. 

kösgü. çökgü. köşgü. qazağı. qozağı. 1. qaldırıq. qaltura. 

qalturac. qanırtmac. qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. 

qaqrımac. böyük bir yük qaldıran çubuq. diləm. deyləm. 

əhrom. əhrüm.  

qaltıraq  qaldıraq. 1. qaltırayaq. qaldıt. qalca. dirək. dayıq. dayaq. 

dayıq. dayaq. ustan. situn. sutun. 1. mincənax. 

məncənax.  

qaltıraq  titrəş. titrəmə. irtiaş.  

qaltıramaq  qıltıramaq. çaldıramaq. titrəmək. titrəşmək. mürtəiş 

olmaq. 

qaltıramayan  qaldıramayan. 1. götürəməyən. qutaramayan. nəcat 

verəməyən. 1. açamıyan. biçəməyən. həll edəməyən. 1. 

qoğzayamayan. iqamə edəmiyən. 1. müddəi' olamayan. 

də'vi edəməyən. 1. götürəməyən. daşıyamayan. nəql 

edəməyən. 1. yoxlayamayan. yox edəməyən. 

boşadamayan. ləğv, fəsx edəməyən. 1. saxlayamayan. 

devşirəməyən. toplayamayan. 1. saldıramayan. 

yügtürəməyən. cumduramayan. 1. nərsəni yeritəməyən, 

savlamayan. 1. əldə edəməyən. alamayan. - bu qazancı 
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qaldıramayan, qısqancılığa tutular. 1. dözəməyən. 

dözəmmiyən. çəkənməyən. götürəməyən. daşıyamayan. 

dayanamayan. təhəmmül, taqət edəməyən. - bu toxunu, 

ağrını qaldıramayandan əl üz. 1. düzəltəməyən. 

iyilətəməyən. yaxcılatamayan. açlayamayan. islah 

edləyəməyən. - nədənləri düşünəməyən, bu durumu 

qaldıramayan kimsələrin əlinə düşmüşük. 1. qandıramayan. 

qayıramayan. 1. qanıtamayan. qane', razı 

edləyəməyən.1. dikətəməyən. durduramayan. ayağa 

qalxdıramayan, durduramayan. 1. yaxışamayan. 

oxşayamayan. düşəməyən. gələmiyən. uyqun 

düşəməyən. - qaldıramayan tikələrdən yapılmış paltar. 1. 

oyandıramayan. canlatamayan. - qaldıramayan danışıqlar 

1. qazamayan. siləməyən. gidərəməyən.  

qaltıran  qaldıran. 1. yuxarıtan. yüksəldən. 1. gövdənin bölümlərin 

yuxarı doğru qaldıran balça, mahiçə. 1. götürən. qutaran. 

nəcat verən. 1. açan. biçən. həll edən. həllal. 1. 

qoğzayan. iqamə edən. 1. müddəi'. də'vi edən. 1. 

gidərən. aparan. - yanığı, yanğını gidərən, aparan, 

qaldıran: qanıqdıran. qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən. 
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qandıran. inandıran. qənaət bəxş. 1. yoxadan. yoxedən. 

çalan. götürən. məhv edən. qəhhar.  

- böyük bir yük qaldıran çubuq: qaldırac. qanırtmac. 

qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. diləm. deyləm. 

əhrom. əhrüm.  

qaltırar  qaldırar. - yanlı (istəkli) vardır, yandırar, yanlı vardır, 

qaldırar.  

qaltıraşmaq  titrəşmək.  

qaltıratmaq  titrətmək.  

qaltıravuq  dəvamlı titrəyən. titrək.  

- qaltıravuq almaq: titrəmə tutmaq.  

qaltırayaq  qaldıraq. qaldıt. çaltaq. qaltaq.qalca. dirək. dayıq. dayaq. 

ustan. situn. sutun.  

qaltırçılıq  qaldırçılıq. qaldırımçılıq. cibçalanlıq. cibçallıq. 

cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. cibkəslik. yaldırımçılıq. 

yaldırçılıq. yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. 

yardırçılıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. 

qamqaçlıq. qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik. 

qandırımçılıq. qandırçılıq. qaydırımçılıq. qaydırçılıq. 

dolandırçılıq. kələkçilik.  
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qaltırı  qaldırı. 1. qeyrət. 1. cürət. şücaət. 1. islim. istim. issim. 

issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. 

quvvət. quvvə. güc. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. 

incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. 

qaraq. əziyyət. zəhmət. tavıl. tapıl. güc. qol. quvvət. 

qocur. qurp. quvvət. düğün. yoğun. qalın. (çiqəl. çiqit. 

çipit. kipit. çilqə > çillə) < (çiq: qapalı. düğün). gur. 

edərmənlik. bilək. quvvət. ərk. qudrət. ərklik. taqət. kəç. 

zərbə. ur. vur. kür. qudrət. öştülümğiyasulluğat. öctülüm. 

zülm. tütlük. zorbalıq. təəddi. tupan. tüpən ( > tovan (fars)). 

güz. ağır. əmgəkli. zəhmətli. zor.  

- onun qaldırısı çox yüksəkdir.  

- necə qaldırın çəkib bunu mənə qıydın.  

- qaldırısız: qeyrətsiz. - qaldırılı: qeyrətli.  

- kişinin qaldırına bir bax: adamın qeyrətinə bir bax.  

- qaldırına gedir: gücünə gedir. qeyrətinə dəğir, toxunur.  

- qaldırın varsa: qeyrətin, cürətin varsa.  

- qaldırı qalmamış: qeyrətdən düşmüş.  

qaltırıcı  qaldırıcı. iddia'çı. müddəi'.  

qaltırıq  qaldırıq iddia'.  
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qaltırılı  qaldırılı. qeyrətli.  

qaltırılıq  qaldırılıq. qaldırlıq. başarcanlıq. başarlıq. güclük. 

qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət. başqarlıq. 

başarlıq. qapı. qapu. bacarıq. edərmənlik. uqib. ləyaqət. 

təvanayi. 

qaltırılma  qaldırılma. qopatılma. ayrıtılma. yolatılma. gidərilmə. 

səlb edilmə. götürmə. ilğa.  

qaltırılmaq  qaldırılmaq. oyandırılmaq. dürtülmək. dürtüklənmək.  

qaltırılmaq qaldırılmaq. yox olmaq. sivişmək. məhv olmaq.  

qaltırılmış  qaldırılmış. - arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, 

qaldırılmış topraq paraçaları: qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. 

qolıq. bazı. bazıq. bazut.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik: qarıqlıq. qaruqluq. 

qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

qaltırım  qaldırım. 1. qalıb. 1. qaraltı. qaşbağ. baslıq. paslıq. 

maslıq. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. 

kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > 

çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. 

qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qalıb. qılıp. qaplıq. kalbud. 

kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. 

döşəmə. daş, taxdayla yasalı yer. - paket qaldırımı: 

qatama. qabama. qaba, iri, kəpçə daşlardan yapılan, qaplanan 

yol. 1. qalba. qalva. qalıv. qalıb. qabıl. külbə. çardaq. 

alaçıq. 1. yayalıq. piyadərov. - qaldırımın (piyadərov), 

xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş: qapadaşı. 

cədvəl. cədvəl daşı. 1.badal.  

- qaldırım süpürgəsi: qalatım süpürgəsi: 1. çox gəzib tozan. 

1. sürtük. 1. küçə uşağı, oğlanı, kişisi. darqaşayırd. 1. qaldırım 

yosması. qəhbə. qalağ. fahişə.  

- qaldırım bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası. 

işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən.  

- qaldırım çeğnəmək: şəhəri iyicə tanımaq üçün gəzib 

dolaşmaq.  

- evlərin önü qaldırım, qaldırımdan düşdüm, məni qaldırın.  

- qaldırım çapqını: küçədə qadınlara sarkınan kimsə. qızbaz.  

- qaldırım qoşucusu: bayağı şair.  

qaltırım  qaldırım. döşəmə. yolka. yanqyödə. səggi.  

qaltırım  qaldırım. qalatım. qaqatım. 1. dikətim. tikətim. yüksətim. 

ucatım. uçatım. bir nəyə görə qalxınmış nərsə. 1. səggi. 
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herə. - qaldırımdaki bardaq düşüb qırıldı. 1. yayalar, ayaqla 

yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış yol. yaylıq. 

yayalıq. yaldırım. yardırım. yandırım. piyadərov. - bu 

qaldırım çör çöpdən qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, 

yüyrək yaya yol. 1. yayalıqda döşənən daş. - bu qaldırımın 

qaldırımları çox qabadır. - qaldırılı ara, meydan.  

- qaldırım yosması: ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. ediş. 

iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qancıq. 

yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. kəlləş. qallaş. 

çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. qoltaq. 

kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. qalaqlı. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qaltırım qaldırım. 1. yer qatını yüksəltərək, yapılmış uca yer. 

səggi. - qapı qaldırımı: qapının önündə olan yüksəklik. - 

qazanı qaldırıma qoy. 1. eşikdə, küçədə arxdan, su 

yolundan ayrılıb, yüksəkcə yapılan daş döşəmə. - yaya 

qaldırımı. - bütün gün qaldırımlarda gəzir. - qaldırımda 

qalmaq: küçdə qalmaq. - qaldırım qızı: küçə qızı. - qaldırım 

süpürgəsi: qaldırım qarğas: sürtük qarı. 1. qayrılmış, 

düzəlmiş durum. 1. kürsi. səggi. qötrüm. dik yer. diqqan. 

supaça. 1. yubanış. mə'təlçilik.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- xiyavanlarda qaldırımın (yaya yolun) yamaclarına, yanlarına 

düzülən daşlar: yamac. amac.  

- qaldırım daşı: yayaq yola döşənən daş.  

qaltırımçı  qaldırımçı. 1. yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. 

qapdırımçı. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. 

qapqaç. cibvuran. cibvur. cibkəsən. cibkəs. cibçalan. 

cibçal. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). qandırımçı. qaydırımçı. 

dolandırıcı. kələkçi. 1. oğru. qapuz. hırsız. 1. süpürgəçi. 

küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan. 1. (kiçik oğru). 

qapqıc. qapıc. oğruc. oğrac.  

qaltırımçılıq  qaldırımçılıq. 1. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. 

cibkəsənlik. cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq. 1. qaldırçılıq. 

qandırımçılıq. qandırçılıq. qaydırımçılıq. qaydırçılıq. 

dolandırçılıq. kələkçilik. 1. oğruluq. qapuzlıq. hırsızlıq. 1. 

süpürgəçilik. küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxanlıq işi. 

1. (kiçik oğru). qapqıclıq. qapıclıq. oğrucluq. oğraclıq.  

qaltırısız  qaldırısız. qeyrətsiz.  
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qaltırış  qaldırış. 1. dürtüş. oyandırış. 1. götürüş. kəsiş. kəriş. 

qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. gidəriş. gedəriş. qırış. 

qırım. qırxış. qırxma. çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qaltırışmaq  qaldırışmaq. dürtüşmək. oyandırışmaq.  

qaltırışmaq qaldırışmaq. qopruşmaq.  

qaltırıtmaq  qaldırıtmaq. qaldır edmək. qışqırtmaq.  

qaltırq  qaldırq yeməli ot çeşiti.  

qaltırqaç  qaldırqaç. qaranquş. kırlanqıç. karluqaç. karlıqaş. 

qalavaç. kalqaç.  

qaltırqan  qaldıran. burxan.  

qaltırlıq  qaldırılıq. qaldırlıq. başarcanlıq. başarlıq. güclük. 

qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət. başqarlıq. 

başarlıq. qapı. qapu. bacarıq. edərmənlik. uqib. ləyaqət. 

təvanayi. 

qaltırma  - pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol: qalaq.  

qaltırma  qaldırma. 1. durdurma. bıraxma. ibqa. 1. dikiş. dikətmə. - 

endirib qaldırma aracı: tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 1. 

pozma. dağıtma. fəsx.  

qaltırma qaldırma. çıxarma. həzf edmə. ləğv edmə. pozma. ilğa. - 

görəvləri pozma, qaldırma. - o adlardan bunu çıxarma olmaz.  
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qaltırmadan  qaldırmadan. ( heç zad) buraxmadan, hamısını.  

qaltırmaq  qaldırmaq. 1. ağdırmaq. qoparmaq. qoğzamaq. 

yüksətmək. qötərmək. kötərmək. qutarmaq.bərpa 

edmək. dikətmək. düzmək. yapmaq. yüksətmək: duvar 

qoparmaq. 1. # çəkmək. çəkip çıxarmaq. qoparmaq. 

buraqmaq. bir gedişdə dalı qoymaq, geriyə qoymaq. 

nərsəni keçib gedmək. üzüb gedmək. - o məni yarışda 

qaldırdı. - görək kim kimi qaldırır. 1. alı qoymaq. uçlab, 

uşlab qoymaq. qalı qoymaq. yibermaq. turdurmaq. 

durdurmaq. durqurmaq.  

qaltırmaq  qaldırmaq. qalxıtmaq. (qalaqlamaq). 1. qalxızmaq. 

durdurmaq. duruzmaq. turuzmaq. durquzmaq. 

qoğzamaq. ayaqlatmaq. yola qoymaq. 1. düzəltmək. 

təyərləmək. hazırlamaq. 1. özəllətmək. ixtisas vermək. - 

bu paranı o iş üçün qaldırın. 1. götürmək. kəsmək. kərmək. 

qazmaq. yoxatmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. 

qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf 

edmək. 1. durdurmaq. bıraqmaq. ibqa edmək. 1. 

çözmək. çözgüləmək. dağıtmaq. sökmək. açmaq. həll 

edmək. əritmək. ayırmaq. savmaq. sovmaq. yaymaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6012 

parçalamaq. balçamaq. gəvşətmək. boşaltmaq. 

əğritmək. pozmaq. xərablamaq. fəsx edmək. 1. 

dayatmaq. dayıtmaq. durdurmaq. sürütmək. geri 

qoydurmaq. saxlatmaq. baqi edidmək. - bu yapı çox 

əsgidən dayatılır. - atalara dayatan, gec yorulur. 1. 

götürmək. qoğzamaq. qurmaq. (# ortadan yox edmək. 

aparmaq. bıraxmamaq.). 1. kilasda, dərsdə bıraqmaq. rədd 

edmək. ibqa' edmək. 1. durdurmaq. - bir parçanı, bezi 

istədiyi biçimdə qaldırmaq, durdurmaq üçün, iki yekə 

döşəkli, buxarlı arac arasında sıxışdırmaq, ütüləmək: 

qalandır. 1. dürmək. tüqmək. təvşirmək. təpşirmək. 

toplamaq. 1. oyandırmaq. qasqalamaq. qısqalamaq. 

dürtmək. dürtükləmək. 1. köşütmək. köçütmək. 

qoşturmaq. qoğmaq. gidərmək. 1. dikətmək. ayaqlamaq. 

sağlatmaq. sağlamlaşdırmaq. 1. dözmək. durmaq. 

tablaşmaq. qırağa qoymaq. rədd, rəf' edmək. 

durdurmaq. qalxızmaq. 1. gedərmək. götürmək. 

savıştırmaq. - su kiri gedərər: alıb götürər. 1. ayaqlamaq. 

dikətmək. - aradan qaldırmaq, götürmək: dürmək. tüqmək. 

devşirmək. - kitabın dürdü. 
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- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq: dikəltmək. ayaqlatmaq. 

qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq. dikəltmək. tiqəltmək. 

ayaqlatmaq. qoğzatmaq. qozalatmaq.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 

durmaq. inadçılıq edmək.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 

durmaq. inadçılıq edmək.  

- endirməyin (qazanmağın) bilməyən, qaldırmağın nə bilir.  

- geriyə doğru qaldırmaq: qaytatmaq. qattırmaq. - uşağı çox 

qattırma, beli qəciyər: inciyər.  

- tikib qalxıtmaq, qaldırmaq. dikəltmək. tiqəltmək. 

ayaqlatmaq. qoğzatmaq. qozalatmaq. 

- ürün qaldırma: tarım, tarla toplama. əkin biçmə.  

- baş qaldırmaq: baş çəkmək. ayaqlanmaq. bulağamaq. 

üsyan edmək.  

- ortadan qaldırmaq: biryan edmək. etgisiz, təsirsiz edmək. 

gidərmək.  

- qarmatlıq, qatmarlıq qaldırmaq, edmək: qaramaq. mızılıq, 

mızıqçılıq, arapozuculuq edmək.  
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- qazan qaldırmaq: baş qaldırmaq. qarşıtınmaq. 

şuluqlandırmaq. şuluğ, üsyan, təmərrüd, şuriş edmək.  

qaltırmaq qaldırmaq. 1. ( q < > y ) qoğutmaq. qoxutmaq. quyutmaq. 

qaçıtmaq. qızdırmaq. ürkütmək. quşqutmaq. 1. 1. 

buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq. saxlanmaq. geri 

qoymaq. 1. qoparmaq. ucaltmaq. 1. sıyırmaq. qapmaq. 

almaq. 1. qidərmək. qitərmək. götürmək. qutarmaq. yox 

edmək. nabud edmək. məhv edmək. 1. qaqturmaq. 

bərkitmək. 1. tuvırmaq. tavırmaq. tikmək. - qulaq 

tuvırmaq: qulaq tikmək. atmaq. qulaq asmaq. 1. yerdən 

götürmək. daşımaq. - bu dövlət daşınmalıdır. 1. çəkmək. 

dözmək. götürmək. saxlamaq. təhəmmül edmək. - bu 

sözü o qaldıramaz. - bu acını o qaldıramaz. 1. rəf', rədd 

edmək. atmaq. - bu düşüncəni qaldır. 1. iddia edmək. 1. 

qöltürmək. qoparmaq. daşımaq. qötürmək. turquzmaq. 

bıraqmaq. geriyə bıraqmaq. - ortadan qaldırmaq: 

çıxarmaq. taydırmaq.gidərmək. 1. dikmək. dikəmək. 

saxlamaq. əkləmək. durdurmaq. oturtmaq. sarmaq. 

toplamaq. çəkmək. çırmamaq. tapalamaq. təpələmək. 

barsatmaq. barastılamaq > pərəstiş edmək. - dabanı 
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qaldırmaq: qaçmaq. - saçıvı topla. - ətəyivi topla. - iki qədəh 

dikəduq. 1. yerdən götürmək. daşımaq. - bu dövlət 

daşınmalıdır.  

- yelkəni qaldırmaq: açıb gedmək.  

- ürək qaldırmaq: könül bulandırmaq.  

- daban qaldırmaq: tələsmək.  

- əl qaldırmaq: vurmaq.  

- əllərin qaldırmaq: alqışlamaq. dua edmək.  

qaltırmay qaldırmay. qoymadan. hamsını. götürməy. birini belə 

bıraqmadan. dibdən.  

qaltırtmaq qaldırtmaq. göltürtmək. götürtmək.  

qaltıt  qaldıt. çaltaq. qaltaq.qalca. qaldıraq. qaltırayaq. situn. 

sutun. ustan. dirək. dayıq. dayaq.  

qaltıyar  qaldıyar. kaldıyar. ( < kal. çal). kalapitik. çalapitik. qarışıq. 

çalışıq. çəlişik. - olmaz kaldıyar işə düşdük ha.  

qaltramaq qaldramaq. qart qurt edmək. xışırdamaq. - kağızı əzib 

qaldıradım.  

qaltruqa qaldruqa. xışırtı. xışıltı. xışırtı yapan hər nəsnə üçün 

verilən sifət.  

qaltuq  buynuzdan düzələn sağır, bardaq.  
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qaltuq  qaltaq. kavtaq. kavtuq. 1. qalan. qalıntı. qalqın. qaluq. 

qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, 

evdə qalmış qız. 1. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalağ. 

qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın. 1. qarı. qoca. 1. 

hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. qarımış. qatımış. 

qocamış. qovcamış. 1. cılız, zayıf malqara. 1. pambıq içli 

üst geyim. 1. qaltaq. qaytaq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. 

qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. 

kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. 

dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış 

qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. 

yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qaltun  qaldun. qalan. artan. baqi.  

qaltura  qalturac. qaldırac. qaldırıq. diləm. deyləm. əhrom.  

qalturac  qaltura. qaldırac. qaldırıq. diləm. deyləm. əhrom.  

qalturmaq  1. dallamaq. daldamaq. rədd edmək. yubatmaq. arxada 

buraxmaq. dalı atmaq. 1. keçmək. arqada buraxmaq.  

qalturmaq qaldurmaq. dözmək. təhəmmül edmək. rəf' edmək. 

oyandırmaq. ititmək.  

qaluc  kaluc (fars) ( < kalıç. kovluç) çola, kiçik barmaq.  
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qaluq  1. ğaluq (fars) < qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (>). qopuq. 

(> ğabuq (fars)). qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). 

güllə (> qelulə (fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq 

(məncənaq) daşı, topu. 1. qalıq. qolıq. qaruq. qarıq. bazı. 

bazıq. bazut. arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, 

qaldırılmış topraq paraçaları.  

qaluq  qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. geri, geridə qalmış 

nərsə. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'. 1. qalan. ardan. 

ardıc. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. 

kavtuq. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qalıntı. qalan. 

ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi. 1. kavıq. 

kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş 

görməyən, almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. 

qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək 

olmayan.  

qaluq  qalın. qalıq. qalmıq. qalmış. evlənməmiş, yaşlı qız.  

qaluqlu  qalıqlı. qaruqlu. qarıqlı. qoluqlu. bazılı. bazutlu. 1. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq 

paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı çöllu, dağdaş.  
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qaluqluq  qarıqlıq. qaruqluq. qalıqlıq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq. 1. 

arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox 

olan çölluk, dağdaşlıq.  

qalum  qalma. dul. başıboş.  

qalura  yamalı, əsgi üsgü, köhnə nərsələr.  

qaluraçı  köhnəçi. simsar. əsgiçi.  

qalus  kalus (fars) < kalas. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş.  

qalusək  kalusək (fars) < kalvasıq. paxlava. 

qaluş  qaruş. qapuş. çamurdan qorunması üçün ayağqabın 

üstündən geyilən çəkmə.  

qalüvpela  çox əsgi devirlər.  

- qalüvpeladan qalan: çox əsgi. tarix öncəsi.  

qalva  1. kalva. çalva. öğrətim, məşq oxu. 1. kalva. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 
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kalas. anlamaz. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. 1. kalva. 

kalvas. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kalıv. 

kalava. gic. 1. sabanı öküzə qoşan ağac. 1. qalba. qalıb. 

qabıl. qalıv. qaldırım. külbə. çardaq. alaçıq.  

qalva  çalva. qalava. kalava. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

1. araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. 1. 

vəli. vali. 1. dənətim, təcrübə ilə yetişən usda. 1. aşaması 

(dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda. 1. 

odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların 

aparıcısı. tamada. 1. asistan. əsistan. 1. nazim. 1. 

mübsür. 1. kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat. 

qalva  qavla. kavla. öğrənci oxu olub, ucuna yaraq, kəsər, 

təmrən yerinə, yuvarlaq, tumalaq bir taxda parçası taxılır.  

qalvalamaq  qalbalamaq. qalıblamaq. qalablamaq. qalavlamaq. 

qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək.  
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qalvalıq  kalvalıq. gayvalıq. giclik.  

qalvan  kalvan. kavlan ( < 1. kav. 1. qar. qara: dar). qalıq. alıq. kor ( 

< kovur). qəfil ( < kav: boş). küt. oyuq. kovuq. gədə ( < 

gədik). kovuz. kal. çalıq. darqa ( < dar qafa). darqaşayıd ( < 

darqa çiğid: kal).  

qalvas  kalvas. kalva. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

qalvasıq  kalvasıq. paxlava. 

qalvaşa  qazan.  

qalvatar  kalvadar. çalvadar. davar alıb satan.  

qalvermək  qoyvermək. salmaq.  

qalya  qayla. qeylə. qıyma. qiymə. quşbaşı.  

qalyan  < qaylan. uzun şilank.  

qalyar  kalyar. ( < kal). tam yetişməmiş. - kalyar yemiş: dəğməmiş, 

pişməmiş yemiş.  

qalyot  altı, başı, divi düz gəmi çeşiti.  

qalzan  kavsan. ( < 1. kav. 1. qar. qara: dar). bax > qalvan.  

qalzmaq  ( s < > z) qalasmaq. ( z < > s) qalatmaq. yığmaq.  
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qam  1. "kom. qom. qum. kum. küm. güm. gəm. gam. gom. 

güm. tom. tam. kop. qap. qab. qav. qov. quv. ". bu sözlərin 

hamısında " kamışmaq. hamışmaq. qamaşmaq. qomşumaq. 

qomuşmaq qavışmaq. qapışmaq. qabışmaq. qovışmaq. 

yapışmaq. üğüşmək. yığışmaq. donmaq" anlamları yerlidir. 1. 

gam. çatqan. çətgən. ovsar. dizgin. 1. şaman. kahin. 1. 

otaçı. həkim. filsuf. bilgin. 1. kam. kip. sıxı sıxıya. 1. xam. 

xab. dəm. dalqa. nərsənin üzərində olan diklik, alçaqlıq 

durumu. - xalça qamı: xalçanın üzündəki dikər sapların 

qalxma yatma durumu. - dəniz qamlanıbdı: dalqası artıbdı. 1. 

qamçı. ( q < > ş ) şam. şaman. bögə. büyücü. baxsı. 

otacı. utacı. baxsı. uçuran. mürşid. şeyx. uçqun. uçuq. 

uçmuş. ulu kişi. kəndindən keçmiş. {cad + ər > catar ( y < 

> c ) yadar > cadugər ). 1. ovsun. büyü. cadu. 1. gümə. 

koma. kav. kaxı. kaval. yuva. dam. qaradam. daxma. 1. 

gölçə. tarlanın, kərdinin alt bölümündə suların birikən 

yer. 1. dirək. çubuq. çivi. mıx. 1. xam. yumşaq. əsnək. 

qolay şişib, yatıb, batıb, əğilə bilən nərsə. - bu ip çox 

qamdı. 1. kəm. suç. əğri. 1. kəm. kim. kimi. xın. qın. 

zamanın ən qıssa bölümü. dam. damcı. an. dən. dən. 1. 
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gəm. kəm. kal. çiğ. pişməmiş. olmamış. - gəm alma. 

- çəpqən yaşqa qam boldu: paltar gencin üzərinə oturdu.  

- eşikni qam etgəndiləmək: qapıyı sıxı sıxıya qapatmaq.  

- qunaqa qam qısılıb, yaşırtın üynü maraydı: duvara sıxı 

sıxıya yapışıp, gizlicə evi gözlür.  

- qam yabılqan tərəzə: sıxı örtülmüş pəncərə.  

- qam bolmaq: üzərinə tam oturmaq. 

qam  çam. çal. çat. çatu. çata. 1.büyü. ovsun. sehr. 1. qaman. 

qamçı. şaman. çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. büyüçü. 

ovsunçu. sehirçi. 

qam  kam < gəm. - gəm gəmirmək.  

qama  çapa. 1.attım. addım. adım. atım. atıv. qədəm. 1.ovsun. 

cadu.1. iki ağızlı, iti, sivri uclu, enli piçaq biçimində yaraq. 

1. ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, dələm, qələm. 

1. ağac çivi, mıx. 1. qapa. top lüləsinin arxasın qapıyan 

tikə. 1. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. 

tikə.düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. 

nəsib. parti. cüz'. hissə. 1. im. əsər. bəllik. iz. nişanə. 

etgi. təpgi. im. iz. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. 

işarə. endik. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. 
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kantıq. qantıq. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. endik. nişan. 

arıntı. girilti. gəliri. dizəlti.izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. 

işarət. çıxarma. tə'lif. ərk. qudrət. iqtidar. yanğı. nifuz. 1. 

oyunda qazanılan sayı. 1. neçə boyalı dəğərli, sərt, 

oymağa əlverişli daş.  

qama  qaqa. qaqam. qəmə. 1. daşqa təkərlərinin ortasına 

taxılan iri, gen başlı çivi, mıx. 1. çağa. sürə. dövrə. öğrün. 

öğün. öğə. - bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, 

varın yedilər.  

qama  qamo. qamu. qapa qapo. qapu. böyük.  

- qama quyruq: qama qıvırcıq: çapa quyruq: qəmə quyruq: 

quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti. merinus. 

qama  qəmə. kəmə. 1. oyunda sayı. qal. xal. 1. oyuq. çuxur. qud 

yemiş, oyuğu, çürüyü olan nərsə. - qama diş: çürük diş. - 

dişin qamırı: dişin oyuqu. qama söz: boş söz. - qama kişi: içi 

biş adam. - qama yem: quvvəsiz yemək. - qama ox: qama 

güllə: boşa, havıya atılmış olan. 1. çöl sıçanı. böyük sıçan. 

1. domalan. göbələk. 1. qamo. türmə. tutsaq. 1. qamo. 

qərar. buyruq, hökm, manda. 1. qamo. danğ. bərk. güc. 

çəlik. müqavim. böyük. 1. qamo. qurlu, kibirli. 1. qamo. 
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xama. qaymaq. qatmaq. nərsənin üzündə oluşan quru, 

bərk, qalın qat. 1. qamo. bəlkə. olsunki. sanıki. sanki. 

qaliba. 1. böyük çivi, mıx. 1. taquz. nərsəni yarmaq, 

açmaq üçün, ucu sivri, arxası qalın, çoğun üç bucaqlı 

odun, dəmir. 1. iki yanı kəsgin, sivri uclu, ənli pıçaq. - 

qəmə çəkmək. - qəmə qəməyə gəlmək: qəmə ilə vuruşmaq. 

1. bir para oyunlarda yenilənin üzünə qoyulan im, iz, xət. 

nişan. - qəmə basmaq: üstələmək. qələbə çalmaq. yenmək. 

1. taquz. taxuz. kipəz. cif. ciftə. - doğranan nərsəni 

sıxışdırmaq üçün işlənir. - ağır yüklü nərsəni dəhləmək üçün 

altına qoyulur. - ağır nərsənin altında olan gədiyi tıxamaq üçün 

işlənir. - neçə təxdəni birbirinə bağlayan qıssa tikələr. 1. xama 

(fars). qamış. qələm.- qəməli: izli. nişanlı.  

- iki yanına kəsgən qəmə: güvənilməz. ikiyüzlü. 

- top qəməsi: topun quyruğunda qapaq işini görən ayqıt.  

- balta qəməsi: baltanın tirəli üzü.  

qamac  ( < qam. kav) 1. sovxa. andıra. miras. - qamaşa qalsın: 

sovxaya qalsın. mirasa qalsın. 1. kavmış, köhnəlmiş ( < 

kövnəlmiş) əsgimiş, qaqımış nərsə. - bu qamacları tulla 

gedsin. 1. qamıc. bez. çit. basma.  
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qamaçı  ( < qam). qamçı. 1. köhnəçi. simsar. 1. qomaçı sovxatçı. 

sovğaçı.qomaçı. andırac. mirasçı. 1. mifik baxışdan, 

dünyanın gizlisin, açıqın bilən, keçmişi keçməmişi 

anlayan, əsgi, ulu ataların biliyində qalan "şaman" 

"kaman" deyilən kimsə. 1.  

qamaq  qamat. qaqat. qadaq. qadağ. qadat. qapaq. qapat. tıxıq. 

tıxıt. tutuq. tutut.  

qamaq qamağ. 1. tinlan. tınlan. zindan. dusdax. 1. damağ. 

qanraq. ağzın çatısı. 1. qamğaq. qamış kimi bir ot. 

çəpəlik ot. 1. yığmaq. qalamaq. - bu ocağa çox odun qadıq. 

1. qılmaq. 1. bütünlük. bütün. tüm. - kamağ türlü. hər cürlü. 

1. quru qalğan. quru ləngər. 1. gədik ağız. dişsiz ağız. 1. 

kamax. ( < kav). dəliyi, deşiyi olan, arıtlama, təmizləmə 

ayqıtı. böyük ələk. şədərə. 1. kamax. ( < kav). çörəkçilərin 

işlədgi ucu əğri sırıq. 1. kopaq. qoltuq. 1. ( < qam. kəm). 

əğrik. bökük. alçaq. yavaş. - qamas qamas: qamaq 

qamaq: yavaş yavaş. 1. türmə. tutsaq. - qama qatın. - qama 

tutulmuş. 1. hakim. bilgin. bilən. bacarıqlı.  

qamaqam  çoxlu. çoxçoxlu.  

qamaqlamaq  türməyə, qoruğa qoymaq.  
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qamal  qəməl. 1. quşaq. qurşaq. mahsirə. əhatə. 1. qala duvarı. 

qamal  qəməl. qələm.  

- qaraqamal: qaraqələm: qaraqəməl: qıraqları qara çiçək 

basqılı nərsə. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - 

qaraqəməl kağaz, yazı.  

qamalaq  1. çam, şam ağacı çeşiti. 1. qətran ağacı. 1. kəmələk. 

çəpələk. çapalaq. 1. qamanıq. qamaşıq. yapalaq. 

yamalaq. bunal. əl ayaqsız. qorxaq. çaşqın. şaşqın. 

uyuşuq. avara. başarcansız. aciz. 1. beçə. quş yavrusu. 

1. dənə. 1. yorqun. uyuşuq. 1. yeriməkdə çətinlik çəkən 

kişi. 1. daşlı, kəssəkli topraq, yer. 1.  

qamalaq  ad. kamalaq. düz olmayan. əğri. 1. komalaq. qarınlı. 

qarnı böyük olan. gobud. 1. qarmalmış, tutulub bəslənən 

quş. 1. yay. açıq. 1. çolaq. axsaq. kəsəl. xəsdə. yorqn 

arqın. əldən düşü. - qamalaq olmaq: komalanmaq. 

acizləmək. - kamala quşlar: qanatları ıslanmış, yaxud başqa 

bir nədənlə, uçmaq incindən (ixtiyarından. gücündən) qalan 

quşlar. 1. sədir ağacı.  

qamalaqlamaq  bax > qamalamaq.  
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qamalamaq  kamalamaq. qamalaqlamaq. qamtamaq. ( < qam. kəm). 1. 

neçə nərsəni birləşdirmək. 1. komalamaq. qoruq qurmaq. 

kəmələyib, püsüdə yatıb, gizlənib, nərsəni tutmaq. bir 

nərsənin çevrəsinə xət çəkmək. qurşamaq. məhasirə 

edmək. izinə almaq. üstün gəlmək. sarmaq. quşatmaq. 

hər yandan basın edmək. 1. bir çıxmaza soxmaq. 

acizlətmək. yenmək. altamaq. pəsləmək. - avı qamaladı: 

yorub, komalayıb tutdu. 1. qamamaq. yığmaq. qurşamaq. 

qurşalamaq. çevrələmək. mahasirə edmək. əhatə 

edmək.  

qamalamaq  qapalamaq. çapalamaq. (yarışda) altdamaq. yenmək. 

yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq.  

qamalat  kəmələt. çapalat. yavalat. içsiz, dəğərsiz, düşük, 

keyfiyyətsiz mal.  

qamalı  1. içdən, altından, dibindən bərk, dayanaqlı olan nərsə. - 

qamalı topraq: üzü qazıla bilən topraq, altdan daş kimi bərk 

olan. 1. qəməli. izli. nişanlı.  

qamalı  qamlı. qəmli. kədərli. qara. qaraqada. qaramat. kötü. pis. 

sıxıntılı. uğursuz. üzücü. fəna. - qara gün: üzüntülü, sxıntılı 

çağ, zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - qara sav: 
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qara xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi. - 

qara axca, ağ günüdə ağarar.  

qamalma  qapalma. əğilmə. diz çökmə.  

qamalmaq  bax > qamlamaq. 1. gücənib, zorlanıb sınmaq, əğilmək. 

tutulub, yaxalanmaq. 1. ( m < > p ) qapalmaq. qapılmaq. 

qapsanmaq. - ər evdə qamaldı. 1. çevrələnib, quşatılmış 

olmaq.  

qamaltı  böyük qəmə, pıçaq.  

qamaltır  qamaldır. qomaldır. qamander. komutan.  

qamamaq  kamamaq. kəməmək. bax > qanmaq. qammaq. 1. 

sındırmaq. pozmaq. talamaq. dağıtmaq. qırmaq. 

parçalamaq. qurdalamaq. xırdalamaq. əğmək. altamaq. 

çözmək. dizə kçökürmək. təslim edmək. 1. qapamaq. 

yapamaq. çiviləmək. kilitləmək. çaqlamaq. çaqmaq. 

pərçinləmək. 1. yamamaq. 1. çivinin ucun burçınlamaq. 

pəxləmək. pərçinləmək. - əksərini qamamaq: sözünü 

ağzında qamamaq, qoymaq, tıxamaq. 1. qayğımaq. 

qarıqmaq. qəmlənmək qəm yemək. sıxılmaq. bunamaq. 

darılmaq. ilişdirmək. nəqd edmək. dəsdəkləmək. 

dayaqlamaq. dabanlamaq. arxalamaq. qollamaq. 
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qarmalamaq. yaxalamaq. avlamaq. tutmaq. dərgəmək. - 

görax kim kimi qamacaq. 1. bezmək. doymaq. bıqmaq. 

soğumaq. çəkinmək. azıqmaq. üzünmək. iradəsi 

sarsılmaq. - arvaddan lap qamadınsa, yaşamdan qamama. 

qamana düşən qamayar, qarıya düşən qaralar. 1. çevirmək. 

sarmaq. quşatmaq. yığmaq. - yılxını qoruğa qamat. 1. 

tutmaq. türmələmək. 1. qamalamaq. yığmaq. qurşamaq. 

qurşalamaq. çevrələmək. mahasirə edmək. əhatə 

edmək. 1. qamaşmaq. 1. qapamaq. bıqmaq. 

istəksizləşmək. istəyini itirmək. soğumaq.  

- ol işdən qamadım: o iştən soğudum.  

- yarıq güngə qarab gözləri qamadı: parlaq günəşə baxıb 

gözləri qamaştı. 

qamamaq  qapamaq. 1. örtmək. gizləmək. 1. birin, nərsəni bir yerə 

sıxışdırmaq.  

qamamaqan  1. daynaqlı. iradəli. istəkli. israrlı. 1. utanmaz. həyasız. 

arsız. 1. sarsılmaz. yenilməz. sağlam. sınmaz. 

yanverməz. çalabər. qoparılmaz. pozulmaz. davamlı 

durumlı. dayanıqlı. dirəncli. 1. utanmaz. arsız. hayasız.  

qamamsı  çapamsı. qamıya, dəməyə oxşar.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6030 

qaman qarışıq  qarma qarışıq.  

qaman  1. kaman. kəman. çaman. saçı. çaçı. yay. qaş. əğməc. 

əğrilmiş olan. yay. qovs. - qurulmuş yay (kaman): oxlu yay. 

dolmuş. dolu. - yay, kaman kirişi: yaya gərilən, çəkilib 

dartılan ip, qayış: çillə. çilə ( < çiqlə: düğun). 1. qamçı. 

şaman. çaman. çalan. çat. çatuc. çatac. çata. çatu. çam. 

çal. çat. qam. büyüçü. ovsunçu. sehirçi.  

- qaman qarışıq: qarman qarışıq: qarman çorman. 

qarmaqadal. qarış quruş.  

qaman  1. qaqan. böyük. əzən. 1. incə dəmir saçlarından, şərit 

kimi kəsilən parça. 1. dağların təpəsinə yaxın olan yerlər. 

1. buyruq. bağım. uydu. yarqı. varqı. ağamanlıq. - mənim 

qamanımda: mənim buruqumda. - qamana yox deyirik. 1. 

qanı. etgi. iz. tə‟sir. təhrik. 1. toxdam. qərar. manda. 1. 

qarma. qatma. xərmən. ot biçinin qırılıb yığılan durumu. - 

qaman təpmək: xərmən döğmək. 1. qarma. qatma. gözəl. 

qıyıcı. 1. qarma. qatma. qaban. yabanı domuz. 1. quman. 

qumanlı 1. gözü qara. cəsur. aman verməyən. 1. tapan. 

təpən. bolğan. 1. kaman. < kovman. kövülə, əğilə bilən 

nərsə. yay. 1. kaman. qaytı. qovuslu. həp. dayima. hər 
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zaman.  

 - kaman qurmaq: yaylamaq. çilətmək. çiqlətmək. oxu yaya 

yerləşdirmək. 

qamana  komalmış, yığılmış nərsə. saman yığını.  

qamança  hamança. buxca.  

 - kamança yayı: qıl yaya.  

qamança  kamança yayalı, kamanlı çalqı: qabaq. 

qamançı  1. kamançı. yayçı. 1. xərmənçi. 

qamandan qamandan. başlıq.  

qamanıb  - qamanıb qalmaq: çox doymaq. - artıq yemirəm, qamanıb 

qalmışam.  

qamanlamaq  etgiləmək. buyurmaq.  

qamanlı  1. bağımlı. 1. kamanlı. yaylı. kandar.  

qamanlı  kamanlı. - kamanlı ip: yay kirişli.  

- yayalı, kamanlı çalqı: kamança. qabaq. 

qamanmaq  1. darılmaq. təngəmək. təngizmək. bıqmaq. doymaq. 

sıxılmaq. 1. gücənib, çaşıb durmaq. yorulmaq. 1. 

nərsənin üzərinə yıxılmaq, düşmək, qapanmaq, 

abanmaq, yumulmaq. 1. qırcanmaq. nazlanmaq. 

qaymışmaq. burulmaq. buruq vermək. əzilmək. oyun 
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işlərlə bir nərsəyə varmaq istəmək. qısranmaq. 

qurnazlanmaq. aynımaq. 1. dirənmək. saxlanmaq. 

öngürlənmək. inadlanmaq. dingəlmək. - daşqa yoxuşa 

çattıqda qamandı. 1. gümanmaq. dayanmaq. yaslanmaq. 

istinad edmək. 1. çəkinmək. qorxmaq. - kötülərdən 

qamanın. - iyidənb qamanan yamana düşər. 1. çaşmaq. 

gənğ düçar qalmaq. 1. yaxlaşmaq. yanaşmaq. ərişmək. 

ərmək. 1. korlanmaq. korlaşmaq.  

- bıçaqnı avuzu qamaqandı: bıçağın ağızı korlaşmiş.  

qamanmaq  qapanmaq. qaplanmaq. üzüquylu düşmək, yatmaq.  

qamant  kamand. kəmənd. sırtmaq. duzağ. tutsaq. qısmaq.  

qamantar  1. kamandar. yaylı. kamanlı. 1. komutan. qaptan. başçı. 

qamanter  qamander. komandan. başçı. - qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi: qapaltı. qapıltı. qapalta.  

qamanter  qamander. qamaldır. qomaldır. komutan.  

qamanter qamander. 1.( < qomıtmaq: kömıtmaq. komalamaq. yığmaq. 

toplamaq. - öz süsünü gomutqıl. ). yığan. 1.kumandar ( < 

kom: çoxluq). sərdar. başlıq. sərkədə. rəyis. amir.  

qamantı  kanavar. 1. gölçə. tarlayı sularkən, yuxarı yerlərə su 

çıxarmaq üçün açılan arx. 1. qarışıqlıq. güman. quşqu. - 
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qamantını qaldırmalıyıq. - qamantıya düşmək. - qamantıda 

çıxmaq.  

qamantırmaq  qamandırmaq. qandırmaq. inandırmaq.  

qamantırmaq qamandırmaq. 1. manğlamaq. manlamaq. danlamaq. 1. 

qamana, gücə, zora salmaq. sıxışdırmaq. bunaltmaq.  

qamar  1. çiçəkpozuğu. çiçək xəstəliyindən qalan çuxur çopur 

izləri. 1. kiçik, qısıq olan nərsə. 1. xirə. - qamar göz: xirə 

göz.  

qamar  kəmər. kiçik at. - kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən 

axmasa, çor vurar demi.  

qamara  böyük yığın.  

qamara  qapara. çapara. (qamınmış, qapınmış, çapınmış ara, aralıq. 

ayrılmış nərsə, yer). 1.oda. otaq. 1.yığın. yığva. qonqalav. 

qonqalağ. məclis.  

qamara  qapara. üstü örtük yer, nərsə.  

qamaraq  qamaşmaq. - günə baxsa göz qamar.  

qamaramaq  marağlanmaq. qayğılanmaq. - qamarama: maraq edmə. - 

gələr onğuna, kamarama: yoluva qonur, heç üzülmə. - 

qamaraman kişi tək: yabançı yad adam kimi.  

qamarıt  qatmış. axmaq. sözün bilməz. dənsiz.  
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qamarqa  yırtıcıya yem olub parçalanmış ləş.  

qamarlamaq  ( < qam). 1. alçatmaq. təhqirləmək. kiçitmək. 1. bölmək. 

xırdalamaq.  

qamarlaz  ısırqan otundan düşən, qaşıtılı olub, kürdəşən xəstəliyi.  

qamarlı  kirli.  

qamartmaq  qaşartmaq. qaşındırmaq. - aranı pozub, qavqayı 

qızışdırmaq işi.  

qamas  1. < kəməs ( < kəm: az). - qamas qamas: kəməs kəməs: 

bala bala. xımır xımır. 1. qamaq ( < qam. kəm). əğrik. 

bökük. alçaq. yavaş. - qamas qamas: qamaq qamaq: 

yavaş yavaş.  

qamasqa  qımısqa.düşük dəğəri, keyfiyyətli olan.  

qamaş  1. əkşi. turş. buruq. kəkrə. 1. qısıq. sıxıt. qısıt. həpis. - 

beş qamaş çəkdi.  

qamaşaq  qamarmaq. - günə baxsa göz qamar.  

qamaşdıran  - buran, gəs, qamaşdıran iy, qoxu, dad: buruq.  

qamaşdırmaq  (ışıq, boya) - gözü qamaşdırmaq: çiğləşmək. 

uyumsuzlaşmaq.  

qamaşıb qalmaq  şaşıb, yumulub kirimək.  
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qamaşıq  1. qapaşıq. yamaşıq. yapaşıq. yapışıq. yatışıq. uyuşuq. 

yuxuşuq. 1. qamaşma. xirəgi.  

qamaşıq  1. qarışıq. müxtəl. 1. suç. man. pis. - qamaşıq qıldın. 1. 

gəvşək. bəcəriksiz. təmbəl. uyuşuq.  

qamaşqan  kamaşğan. qaytadan. yanqadan. tazadan. yenə bir 

gəzək. kərə.  

qamaşlıq  qarıqlıq. qarqılıq. qarlıq. qar, günəş gözlüyü.  

qamaşma  1. qamaşıq. xirəgi. 1. (diş, göz). cicişmə. qıcırma.  

- gözün qara düşməsindən qamaşması: göz qararması. 

qarıq.  

- qara baxmaqdan göz qamaşması: qarıq. 

qamaşmaq  {qamamaq. qamışmaq. qavışmaq.} {qamqaşmaq. 

qəmgəşmək. kəmgəşmək. (yığışmaq. çimçəşmək)}. 1. 

qərəlmək. qararmaq. yıpranmaq. əprimək. əzilmək. 

əskilmiş. bulanmaq. yoş olmaq. yorulmaq. yaşırmaq. 

yoşurmaq (yaş < yat). zayıflamaq. sayurmaq. 1. dişin turş, 

mor nərsələr yeməkdən cicişib, qıcışması. gözün parla 

yarıqda (ışıqda) qırışması, kor olub görməz olması. əl 

ayağın dərisinin, çox suda qalmasından qarıyıb (qəriyib) 

büzüşməsi. 1. (qöz). alarmaq. qızarmaq. al olmaq. ala 
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olmaq. alacalaşmaq. 1. əkşi yemedən diş qamaşmaq. 1. 

didişmək. 1. güngülənmək. güngülmək. küngülənmək. 1. 

çəkinmək. ürək verməmək. 1. qomşumaq. qomaşmaq. bir 

biri üstünə qamıb, düşüb yığışmaq. ilişgi, alışlıq qurmaq. 

yapxılaşıb yapışmaq. yanaşmaq. aşınmaq. əşinmək. 

alışmaq. qaynaşmaq. tanışmaq. görüşmək. - heç kiminən 

qamışmır. 1. qorxmaq. - koroğlunu heçvax qamaşar 

görmədim. 1. kutlaşmaq. kütləşmək. korlaşmaq. 1. əkşi, 

turş yeməkdən dişlərin uyuşuq, kəsməz, ğıcıqlanır 

duruma gəlmək. - heyva dişlərimi qamaşdırdı. 1. ışığın 

gurluğundan, çox parıldaq, bərraq olduğundan, gözün 

qararması, kolaşması, görməz olması. - qara, günəşə 

baxmaqdan gözüm qamaşdı. 1. yığılmaq. büzülmək.  

qamaşmaq  1. qapaşmaq. yumuşmaq. uyuşmaq. 1. xirə olmaq. 1. 

qıcırdanmaq. qırctılamaq. qırçalamaq. - dişlərin 

qırçıldatma: qıcırma.  

qamat  1. qol. - qamatından tutub vurdu yerə. 1. istək. həvəs. 

imrək. marağ. qiptə. qeyrət. çaba. aşa. uta. yenə. gəriş. 

dilək. arzı. 1. güc. qaz. 1. qazış. basıq. iyəş. əriş. çalış. 
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dartış. 1. qamqat. müzahim. narahat edən. 1. qamqat. 

kəkrə. gəs.  

qamat  qaqat. 1. çağat. qavqa. gurultu. gürültü. 1. çapat. qamət. 

boy. boybos. əndam. çalqat. çalçat. boyqat. 1. qamaq. 

qadaq. qadağ. qadat. qapaq. qapat. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut.  

qamat  qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. 1.licim. balat. patlet. 

lapatqa. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. 

yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. 

tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. baqqal. çərçi. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. 

1. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. - 

oğul sən bunu çapat yapdın. - çapatıva gedməsəydi, bir söz 

diyəcəkdim. 1. əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. 

divanəlik. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - 

gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, 

susamışı, su ilə qanırmaq gərək. 1. ev, aşlıq (aşpazxana) 

qoşuları. moblıman. 1. qol. əl. - qamatından yapışıb çəkdi 

apardı.  

qamata  qanata. qapata. 1.tikə. bölük. 1. bölük. qurhan. qurdan.  

qamataq qamadaq. hamadaq. hampa. ağılsız. budala.  
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qamatav törə qamadav törə. şamanların hükm verdiği məhkəmə.  

qamatçı  qapatçı.  

qamatqan  qamatan. çox qamaştıran.  

qamatlaz  qımızıq. uyuşmuş, yatmış. örgən, üyə.  

qamatlazlanmaq  qımızlanmaq. uyuşmaq.  

qamatmaq  qamaşdırmaq. 1. korlatmaq. kehətmək. 1. uyuşdurmaq. 

1. yarmaq. 1. qurşatmaq. 1. korlaşdırmaq. qamaştırmaq.  

- yıltıraqan çıran, gözləri qamatadı: parlayan buzul gözləri 

qamaştır. 

qamatmaq  qəmətmək. qamaştımaq. - gün gözü qamattı. - acıq havya 

dişi qamatdı. - atası turş alma yeysə, oğlun dişi qamar.  

qamav  kamav. qapav. qurşav. qurçö. qabav. qurşaş. bilokaj.  

qamay  mayaq. heyvan kübrəsi. - dəvə mayaq. - qoy mayaq.  

qamaymaq  tıqa basa doymaq.  

qamaytmaq  tıqa basa doyurmaq.  

qamaz  qammaz. körəz. 1. fırtına. qasırqa. hər nərsəni qabağına 

qatıb, güclü əsən, kor yel. - olmasın qamaza düşdük. 1. 

hamaz. kor. qammaz. kut. küt. kəsməz. keçməz. bağnaz. 

gerici. əsgi qafalı. - qamaz pıçaq.- qamaz kişi. 1. düğünlü, 

çapraz toxuntulu nərsə (parça. taxda. adam). 1. verimsiz 
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topraq. - aldığımız topraqda qamaz çıxdı. 1. kələkçi. kürnaz. 

bükük adam. 1. böyük iri qarqa. 1. kültə, kütlə, komalaq 

yığılmış nərsə. 1. sarsıcı. sallayıcı. ürkütücü.  

qamba  parçanın dolaşığı, qırışığı.  

qambaça  qarambaça. qarama. alaba. - başına bir qarama endidi.  

qambaça  qunnaq. boğmaca. başı bərk. danqaz. qurumlu.  

qambağı  keçi qılından toxunmuş bağ, ip.  

qambaq  1. nərsədə çıplaqlıq durumu. - qambaq baş: keçəl. tüksüz. 

kəl. - qambaq ağız: ağzı gədik. dişləri tökülmüş. 1. # gombul, 

dolu olan nərsə. böyük, yekə nərsə. gəlinlərin başlıqı. 

təpəsi kəsilmiş ağac. 1. xambağ. nərsənin ən üsdəki 

qabığı. cəvizin badamın yəşil, üz qabığı. 1. xaraba. 

yararsız, bağlı, törəsiz, həçəl durum. - bu qambaqdan 

qurtulsaydıq. -.  

qambaq  çambaq. çapbıq.1. çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, 

börksüz, baş, təpə, kəllə. pürüzsüz, saçaqsız nərsə. - 

qambaq öküz. - qambaq keçi. - qambaq kişi. 1. başa 

qoyulan çələng. tac. 1. qılcıqsız buğda, balığ, nərsə. - 

qambaq balığ. - qambaq buğda. 1. komba. şişgin. - aclıq 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6040 

arıqlıq, toxluq kombalıq. 1. saçları tökülmüş, yada qıssa 

kəsilmiş baş.  

qambaq  qabaq. buynuzsuz heyvan.  

qambaqlamaq  xambaqlamaq. nərsənin ən üst qabığın açmaq, 

ayırdamaq.  

qambar  1. ambar. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. 

cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. 

qapanca. qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. 

məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. 

saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. 

topalıt. topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. 

artqa. artıqa. təpik. depo. 1. kəpəz. qəfəs. qapas. 

məhkəmələrdə suçlunun qoyulduğu barmaqlıq. - suçlu 

qambarada yerləşib, daşımağa başladı.  

qambar  çəmbər. 1. > ambar. 1. bükülmüş, quylanmış, saxlanan 

nərsə. 1. turşu kimi duzda, sirkədə qorunan nərsələr. 1. 

bostan yemişlərinin əyri büyrü, çor vurmuş, tağ dibi sona 

qalmışları. 1. hambar. yambar. yanbar. ambar > ənbar.  

qambaş  qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik 

nərsə. 1.yekə baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  
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qambaz  qaqbaz. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. 

zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. 

görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. 

gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. 

anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş 

yırtmış. eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib 

dolanmış, çox bilən kişi. 

qambaz  qambazor. qambazlı. güclü. zorlu.  

qambaz  qanbaz. qaqbaz. qapbaz. çapbaz.qambaş. qanbaş. 

qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik nərsə. 1.yekə 

baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

qambıq  qalbıq. çalbıq. çılbıq. arvadağız. (arvadının tərsinə, qarşına 

qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz ərkək). 

qambıl  çevik. atıq. çalışqan. uğraş. çəpər. çəpil. qeyrətli.  

qambıllıq  çeviklik. atıqlıq.  

qambır  kambır. 1. > kəmpir. kambur. kəmbir. kambırıq. qatırıq. 

qattırıq. qəttirik.təpənik. kəpənik. kopalıq. kopalıc. 

qopanıq. domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. 

bağquruc. bağqanıc. yumrınıc. yumranıc. gombır. qoz. 

quz. qanrıq. qanğrıq. qayrıq. qayrıt. qağrıq. əğri. 
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qozalaq. qozbel. 1.yaşlı. qoca. iki büklüm.1. kombır. 

mühəddəb. 1. kombur. kəmpir. yumru. yumur. 1. qaqrıq. 

qayrıq. qayır. kavur. kavır. kağır. qaqabiç. qaşqal. 

çaşqal. biçimsiz. şəkilsiz. 1. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. 

qaq. quruq. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. arıq.  

qambır  kambır. qambur. 1. ( < qam. kəm). əğilmiş. yaşlı. qoca qarı. 

- qambırlıq: yaşlılıq. 1. ( < kom). kombul: bükük. daha ətli, iri 

dənəli buğda türüdü. 1. < > kombaq. qabarmış. tonqaq. 

donqaq. döngək. bükük. şişik.  

qambırıq  kambırıq. kəmbir. kambır. kambur. qatırıq. qattırıq. 

qəttirik. quz. qoz.  

qambırlamaq  qapsamaq. örtmək.  

qambış  qabış. gombul, yekə heyvan olan kəl ( > ərkək camış).  

qamboş  1. dəlik deşiyi tutmaq, yayamaq işi. 1. yamaq. tutac.  

qambul  kambul. ( < qam. kom). qozbel. bükür. büyki. örkəç.  

qambur  kambur. kambır. kəmbir. kambırıq. qatırıq. qattırıq. 

qəttirik. quz. qoz.  

qambur  kambur. kəmpir. ( < qam. kom). 1. belqavsırt. sırtı əğri. 

tuqur. duqur. çıxıntılı. qabarıq. şiş. ur. tuquş. tümsək. 
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hörgüc. çıxıntı. qabartı. 1. bükür. bükük. biçimsiz olan 

nərsə. 1. əğri ağac. 1. qoz. qoz + bel. 1. qanbur. kanbur. 

(beli) bükük, büklü. (arxası) çıxıq. tümsək. əğri. yumru. 

kəmrik. mühəddəb. - çox işləməkdən kambur olmuş. - 

orasında kamburu vardır. - duvar kambur vermiş. 1. quppur.  

qamburlaşmaq  kamburlaşmaq. 1. > kəmpirləşmək. kopalmaq. 

qopanmaq. kəpəlmək. təpəlmək. tümsəlmək. 

dombalmaq. domalmaq. bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. 

yumrulaşmaq. yumranmaq. 1. bel vermək. bükülmək. 

əğilmək. ortası çökmək, çıxmaq.  

qamburlatmaq  kamburlatmaq. kanburlatmaq. büklətmək. bükmək. 

tümsətmək. əğritmək. yumrutmaq. kəmritmək. 

mühəddəb edmək.  

qambükəl  kəmbükəl. kəmbigəl. yoxsul.  

qamcav  şaman. büyücü. - qamcav törə  şamanların qarar 

verdiği məhkəmə.  

qamcınmaq  qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. bulqanmaq. 

qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq.  
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qamcuq  qamcıq. qamçıqu. kiçik qabarcıq. sivilcə. qabarcıq. 

qabarqan.  

qamçaq  1. avıc. çəngəl. pəncə. 1. böcək. qurd.  

qamçaqlamaq  qamçalamaq. qamcalamaq. 1. cıynaqlamaq. dırnağlayıb 

cızmaq. yırtmaq, yarmaq. 1. qımçıqlamaq. çimdikləmək. 

1. qarmaqlamaq. avuclamaq.  

qamçı  1. bərqə. bəqrə. qamıç. - qamçı ilə vurmaq: qamçılamaq. - 

qamçı qamçı: qamatmaq. - qılınc qamçı. içində qılınc olan 

qamçı. 1. at, dəvə, sığırın ərkəkllq ayqıtı, siki. 1. qırbaç. 

tura. ipdən, dəri yarıqından hörülmüş şallaq. dövək 

(göndən yapılmış). kımınğı. tura. şallaq. - şaplaq qamçı: 

dəğdikdə şappıldayan, hörülməmiş, yassı, açıq qamçı. 1. qısa 

qılınc. 1. at qamçısı: atın orta qıçı (siki). 1. sovxatçı. 

sovğaçı.qomaçı. andırac. qomaçı. mirasçı. qamaçı. 1. 

qamrı. dal. sürgün. 1. çaqı. yaxı. 1. qaddar. mərhəmətsiz. 

qatı ürəkli. 1. qamçın. qırbaç. şallaq. tazyanə. 1. heyvanı 

vurmaq, qorxutmağ üçün, dəridən ipdən hörülmüş, bir 

dəğənək ucuna bağlanmış şallaq. qırbac. tazyana. 

- qamçı burnu bilə saylamaq: ən iyilərini seçmək.  

- qamçı oynatmaq: dövüşmək. vurmaq. dövmək. savaşmaq.  
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- qamçı vurmaq: çaxımaq. çağılamaq. yaxımaq. yaxılamaq.  

- qamçı çalmaq: qamçı sallamaq, atmaq, şaqqıldatmaq, 

çatırdatmaq.  

- qamçı qılıc: ənsiz qılıc.  

- sərt, bərk dəridən olan bir parça qamçıya deyilir: qırbac.  

- qamçı quyruq: tüksüz, tükü tökülmüş quyruq. qılsız quyruq.  

- çala qamçı: süəkli qamçı çalaraq.  

- qamçı quyruq: qılsız, tüksüz qılıc.  

- qamçı sapı yapılan ağac: yılğın. topulqa. dobulğa.  

- qamçının sapına vurulan həlqə: beldürkə.  

- qamçının ucu: tuqulqa. tuyulqa. ( < tuq). qırabaçın 

bağlanmış, düyünlənmiş başı.  

qamçı  çapçı. 1. qaqçı. qaqçıq. qağıştaq. dövmə aracı. malqara 

sürməkdə işlənir. 1. qaman. şaman. çaman. çalan. çat. 

çatuc. çatac. çata. çatu. çam. çal. çat. qam. büyüçü. 

ovsunçu. sehirçi. 1. bir ağacın ucuna bağlanmış hörülü 

qayış. 1. uzun geyimlərin, sərbət qalıb yellənən ətəyi. 1. 

çapaq. şallaq. qırbaç. 1. tazyanə.  

- çala qamçı: durmadan qamçılama.  
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- qamçı çeşiti: incə qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc 

bölümündə düğünlənmiş şallaq. qırbaç. qırbaş. qırbıç. çalava.  

qamçıq  qamçıl. kiçik qamçı.  

qamçıqu  qamcuq. qamcıq. kiçik qabarcıq. sivilcə. qabarcıq. 

qabarqan.  

qamçıl  kəmçil. yaralı. sınıq. - qamçılı idiş: ağzı sınıq qab.  

qamçıl  qamçıq. kiçik qamçı.  

qamçılama  şallaqlama.  

- durmadan qamçılama: çala qamçı.  

qamçılamaq  1. yağmır, qar, yelin iti çarpması. - qamçılayan sağanaq. 

1. təhrik edmək. 1. ısıtmaq. istitmək. susqatmaq. 

susatmaq. yanğıtmaq. yandırmaq. qızdırmaq. qısqıtmaq. 

qızqıtmaq. quşqurtmaq. qızıtmaq. içərlətmək. 

hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. 

alındırmaq. alışdırmaq. 1. basarmaq. baslamaq. 

daratmaq. daratlamaq. dirətmək. gücləmək. 1. 

qamrıqlamaq. çaprıqlamaq.  

qamçılı  çapçılı. 1. çomaqçı. zorba. 1. basarı. basırla. basmayla. 

daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. döğməklə. döğərək. 

dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla.  
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qamçılıq  qəddarlıq. qaddarliq. acımazlığ.  

qamçın  ( < qam. kəm). kəmçin. 1. əksik. yetərsiz. az. arasıra. 

azca. azacıq. biraz. qıt. kiçik. seyrək. sayılı. sınırlı. 1. 

şəmçir. şəmkir. daş çanqılı ayırmaq üçün böyük ələk. 1. ( 

< qam. kəm). kəmçinlik. əksiklik. yetərsizlik. azlıq.. 1. 

qamçı. qırbaç. şallaq. tazyanə.  

qamət  qaqat. qamat. çapat. 1.boy. boybos. əndam. çalqat. 

çalçat. boyqat. 1. qalxış. duruş. durma. iqamə. qiyam.  

qamət  qədd. boy. - qəd o qamət: boy bos.  

qamət  nərsənin ən alt ilə ən üstünün arasında olan uzaqlıq. 

boy. uzunluq.  

qamı  1. toplum. camaat. 1. kir. yoğa. 1. hamı. tüqəli. 

tükəli.tükəlüli. tokı. bütünü. büsbütünü. 1. ımqa. imaq. 

xəznəçi. təhsildar.  

qamıc  qamac. qumaş. bez. çit. basma.  

qamıç 1. bax > qamçı. 1. qamış. kömçə. 1. qəpçə. qaşıq.  

qamıçaq  "qurbağa yavrusu" da deyilən su böcəği.  

qamıçalıq  qamışalıq. həmməşəlik. əbədi. ilələbəd. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6048 

kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. 

sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi.  

qamıçlamaq  kəpçələmək. qəpçəyi daldırmaq.  

qamij  önəmsiz. heç anlamında bir söz.  

qamijaq  böcək.  

- ambar qamjaq: buğday biti.  

- yıltıravuq qamjaq: od böcəği.  

- qacı qamjaq: yer taxdaqurusu.  

- qara qamjaq: boq böcəği.  

- sarı qamjaq: mayıs böcəği.  

- süyümçü qamjaq: uğur böcəği.  

qamijlanmaq  ortaya çıxmaq. kəndini göstərmək.  

qamıq  < qarmıq. qatıq. qartıq. 1.neçə nərsədən düzəlmiş nərsə. 

qatıq. qartıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1.əsgik, alçaq, 

bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. arın, 

aras olmayan. pəlid. 1. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. 

qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

- qaraqamığ: qaraqapığ: qara yaxa. kütlə. kültə.  
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qamıq  1. ( q < > p ). pamıq. yumaq. yuvarlaq, şişik olan. 1. 

qamğı. əğri büğrü. çarpıq. - qamqı üzlük. çarpıq, əğri üzlü. 

1. hamı. bütün. çox. çoxlu.  

qamıqlı  qapıqlı. qapalı. toxalı. sıxıntılı.  

qamıqmaq  1. sıxılıb boğulmaq. tınsıqmaq. havası çatmamaq. 

xəfələnmək. - issi bəs deyirdi, tüstü, buğda bir yandan havanı 

lap qamıyıb. 1. küsmək. tutulmaq. alınmaq. darılmaq. 

soğumaq. qırılmaq. qocunmaq. gücənmək. incinmək. 

pozuşmaq. burulmaq. - qayğıyıb qamıqmaq: tutsunub, 

boğulmaq. 1. baykutlamaq. 1. qınqımaq. qanqırmaq. 

qanqusmaq. ölüb bitmək. quruyub tükənmək. - qamqırası: 

öləsi. - aksanın (asqanın, apılanın) qamqırsın. - qazanın 

qurusun. - qamqırasan: quruyub, dilənəsən.  

qamıqmaq  qəmiqmək. qamlanmaq. qəmlənmək. qaplanmaq. 

qapıqmaq.tutulmaq. bulutlanmaq.  

qamıqtırmaq qamıqdırmaq. ( < qam). qamqırmaq: qampırmaq. 1. artıq 

qızmaq. öfkələnmək. 1. bir yerə yığmaq. 1. qıyşarmaq. 

yığışdırmaq. büzüşdürüb, bürüşdürüb qırışdırmaq. 

küsmək. - üzüvü qamqırmaq.  
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qamıl  (qammaq: çalmaq). 1. çanaq. kasa. tas. cam. 1. 

birkəmsiz. əsgiksiz. 1. iti. hızlı. - qamıl qamıl: qapa qapa. 

yeyin yeyin. 1. key. iyi. doğru. key kişi. 1. kamil. bitili.  

qamil  qapıl. ağacdan yapılma fincan. kasa.  

qamılaq  kəmilək. kaman. yay.  

qamılanmaq  qamılaşmaq. hamılaşmaq. hamılanmaq. milliləşmək. 

millilənmək.  

qamılaşma  qamulaşma. hamılaşma. qarmılaşma. barınaşma. 

gənəlləşmə. imumiləşmə. intişar. neşr olma.  

qamılaşmaq  qamulmaq. qamulaşmaq. qamılmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qamılaştırma  hamılaştırma. milliləşdirmə.  

qamılaştırmaq  qamulaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. qapulaştırmaq. 

qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. hamulaştırmaq. 

hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. millilətmək. 

milliləşdirmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qamılatmaq  hamılatmaq. milliləşdirmək.  

qamılatmaq  qamulatmaq. qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. 

tamılatmaq: tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  

qamılıq  hamılıq. milli.  

qamılqa  qayğı. düşüncə. qorxu. sıxıntı. tasa. üzgü. üzüntü.  

qamılmaq  1. çabamaq. cumulmaq ( c < > y ) yumulmaq. girişmək. 

özənmək. 1. üşüyüb yığılmaq. yumulmaq. 1. söykənmək. 

dayanmaq. yana yatmaq. yanbaşlamaq. 1. kəmilmək. 

söykənmək. yana yatmaq.  

qamılmaq  qamulmaq. qamulaşmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qamıltır  qamıldır. qapıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, 

bağlayan bağ, qol.  
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qamınlamaq  kəminləmək. 1. büktürmək. pusulamaq. kəminləmək. 1. 

pusqlanmaq. pusquda yatmaq.  

qamınmaq  bir işin qayğısına qalıb, yaraq görmək, gözətmək. 

qarqılanmaq. - savaşa qamındılar. - qamının iyidlərim, 

haydı savaşa.  

qamıoy  hamıoy. əfkari imumi.  

qamır  xəmir. qarışmış nərsə. mayalı. - qamırsız: mayasız.  

qamırqa  ovlaq. avlaq. ov yeri.  

qamırlaşmaq  kamırlaşmaq. kükərmək. bükülmək. komburlaşmaq.  

qamırsa  kösnü. qızıq.  

qamırsamaq  kösnəmək. qızmaq.  

qamırtmac  qanırtmac. qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. 

bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə.  

qamırtmaq  bax > qamıtmaq.  

qamıs  < qapıs. kəmis. (qapayan). 1. gömlək. 1. incə qabıq. zar. 

1. xama (fars). qama. qəmə. qələm. 1. sulu yerlərdə bitib, 

içi boş, yumşaq, düğümlü bitgi. kiliz. saz. - kiliz balığı: 

sazan balığı çeşiti. 1. buna oxşar nərsələr. ərkək kişi 

ərkəkliyi.  

- qamış dam: qamışla örtülü dam.  
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- qamış halvası: bal ağdasından yapılan çeşiti.  

- burun qamışı: burun qıqırdağı, ğuzrufu.  

- misqal qamışı: sıravarı birbirinə bitişik, düzgün nərsələr.  

- qamış qulaq: qulaqları dik at. 

- tükli qamış: qoğalıq. həsir otlarından olan bir çeşit qamış.  

qamısı  kəməsi. həpsi. barıça. cümləsi. imumən.  

qamısıl  hamısıl. imumi.  

qamiş ayağ  ağacdan yapılma kasa.  

qamış  < kavmış. kavış. (< kav: boş). 1. sik. 1. uzun, içi boş 

nərsə. düdük. 1. məşgəfə. gən ağızlı, saplı iri su qabı. 1. 

içi boş, boru biçimli nərsə. 1.yaraq. ərkəklik gərəyi. 1. 

qaqış. çaqış. deyingən. imalə. - o qamışın biridir, bırax 

xəfəngiynən birlikdə özünə: o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, 

söylədiyin belə dinləməyə dəğməz. 1. qəmiş. qarqa. qarqı. 

qarqu. qarqı qamış. saz. - batağlıqda yetişən qamış, saz: 

kovalıq. kavalıq. - çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə 

tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, kiçik qapı: çaxçax. qapıcalıq. 

qapucalıq. çəpəqapı. çəpərqapı. baxca qapısı.  

- uzun, dayaqlı sırıq, qamış çeşiti: oqlıq. 

- çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış qapı: qapalağ. qapsağ.  
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- incə qamış: çiğ. alnaq. yuvacıq.  

- incə qamışdan hörülmüş quş yuvacığı: çiğ (> çeğ (fars). çex 

(fars). ). alnaq.  

- kiçik qamış, ney: qamışcıq. hoplaç. sorac. sorquc. püfləç. 

üfləç. 

- qamış kimi içi boş, boğumlu olan: nərsə: qamışsı. 

- qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq səbət, sələ: 

qaşıq səbəti. kağal. kaval.  

- qarqı qamış: səbət hörməyə tikilib becərilən qamış.  

- qamış gəmik: baldır sümüyü. incik.  

- qamış qulaq: qlaqları dik, incə, düz olan.  

- qamış atmaq: qamış qoymaq: 1. əngəlləməyə çalışmaq. 

imalə edmək. 1. qapalı söz söyləmək, toxundurmaq.  

- içi boş, damarlı qamış: yuvuş.  

- yuvuş barmaqlı qız: qələm barmaqlı qız. - qamış çeşiti: 

kavşaq.  

qamış  1. boğuz. boğaz. 1. çiq. çiğ. qaru. qarqu. 1. doğurqa. 

toğurqa. toqqura. toqra. toqar. düdük. yüyə. lülə. çömrək. 

arqacaq. axıtmac. ney. 1. qarmış. < qarmış < qaraq. 

qarğı. saz. göz. qaramçıl. gözlü çöp. çəllə - qamış ayağ: 

ağacdan oyulmuş kasa. 1. sozuğ. sazan ( > saz). ney.  
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qamış  sürğün. sürün. sürnə. (> sorna (fars)). ney.  

qamışalıq  qamıçalıq. həmməşəlik. əbədi. ilələbəd. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. 

kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. 

sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi.  

qamışcıq  kiçik qamış, ney. hoplaç. sorac. sorquc. püfləç. üfləç.  

qamışcıq  quyumçu ( qızılçı) kürəsini körükləmək (küləkləmək, 

püləmək) üçün əğri büğri qamışı. əğri.  

qamışlağı  qamışlaq. 

qamışlıq  kilizman. sazlıq. qalamış. ( < qamış). (qələmlığ). sazlıq. 

qamış qorulğı. neyistan. 1. sazaq. batağlıq.  

qamışlıq  qəmişlik. qarqınlıq. qarqılıq. kavallıq. kavalıq. sazlıq.  

qamışmaq  qapışmaq. tutuşmaq. boğuşmaq.  

qamışotu  - qamış otu: qarqalıq. həsir otu.  

qamışsı  qamış kimi içi boş, boğumlu olan nərsə.  

qamışsız  < qarmışsız. qarşıqsız. qarışmamış. öz. saf. xalis.  

qamıt  1. hər bir nərsənin qamış, gəmik kimi incə, cılız, ətsiz, 

quru, arıq durumu. (heyvan. adam). 1. səssiz, qımıldısız. 

1. təhrik. əngiziş. 1. at qoşumunun boyun həlqəsi.  

- qamıt salmaq: atın boyun xalqasını taxmaq.  
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qamıt  1.qımıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. 

çınğız. çanğıc. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. ətsiz. 1. < 

qavıt. kavaq. kovaq. çava. kava. çova. kova. çavıt. kavıt. 

çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 1. qapıt. hücrə.  

- qamıt kəmit: qatır yatır. ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. 

anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

qamıtan  qaytan. zip. hörüm. örüm. eşmə. zeh.  

qamıtay  hamıtay. qonqalav. qonqalağ. böyük ulus yığnağı, 

məclisi. 

qamıtmaq  1. qamırtmaq. kəmirtmək. üzünü asmaq. burnun 

sallamaq. tummaq. somurtmaq. küsmək. darqın durmaq. 

çəkilib qıraqda durmaq. üşüyüb yığışıb qıvrılmaq. 

kəmlətmək. kəmətmək. kəmtirmək. kəmişdirmək. 

azaltmaq. qıstırmaq. 1. qaynatmaq. dəlirtmək. - özük məni 

qamutdi: sevgi məni qaynatdı, dəlirdi.  

qamıyaq  qaşıq.  

qamız  < qapız. qapalı. çətin. gücünlü. zorunlu. anlaşılmaz. 

bəlirsiz. mübhəm.  

qamız  qanız. kəniz. alçaq. əksik. nökər. qulluqçu.  
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qamqa  1. qamqaq. qaqma. qaqaq. çapqa. çapmaq. çapaq. 

çapqaq. yonqa. tıraşa. daraca. dalaca. dalca. dalcıq. 1. 

qatqa. çəlik. polad. - orağın ağzın qamqalat.  

qamqa  yonqa. qırıntı. kiçik parça.  

qamqaç  qapqaç. qapdırımçı. qaldırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. 

yardırımçı. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. cibvuran. 

cibvur. cibkəsən. cibkəs. cibçalan. cibçal.  

qamqaçlıq  qapqaçlıq. qapdırqaçlıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. 

cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq.  

qamqaq  1. bax > qamqalaq. 1. qamğaq. qamaq. qamış kimi bir ot. 

çəpəlik ot.  

qamqaq  1. qaqmaq. qaqmıq. qaqam. qaqım. qarmaq. qartmaq. 

qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq. 1. qamqa. qaqma. 

qaqaq. çapqa. çapmaq. çapaq. çapqaq. yonqa. tıraşa. 

daraca. dalaca. dalca. dalcıq.  
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qamqalaq  kamkalaq. kəmkələk. kamalaq. komalaq. qamqaq. ( < 

kam. kəm. kamlamaq: qoymaq. qonuqmaq. yığmaq). 1. 

yığıb yığışılmış, hazır, olan durum. hazırlıq durum. 

yaraq. yaraqlı. dərik. gediş. hal. qonum. vəziyət. - 1. # {1. < 

kav. kəv: oyuq. qırıq. 1. < yam. yamaq: artıq}. kəvkələk. 

qırqılıq. qırım qırıq. odun qırıntısı. - qamqalaq işdənsə, 

işləməmək yeğdi. - qamqalaqa qalmış: artıq urtuqa (ötrükə) 

qalmış. - qamqalaqlı yer: törtöküntülü, şuluq yer.  

qamqalaqlamaq  qamqamaq. dəğdüşür edmək. hazırlamaq. - 

qamqalaqlanıb yola çıxdı.  

qamqalaqlı  qıvraq, hazır. yerləş.  

qamqalamaq  damqalamaq. qarnına yazmaq. imləmək. mimləmək. 

yadında, yaddaşdında saxlamaq.  

qamqalanmaq  qapqalanmaq. qarsaqlanmaq. çözməklənmək.  

qamqalat  qamqalat. qapqalat. 1. qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. koryat. dümbələk. bacarıqsız. qaba saba. 

yontulmamış. yonulmamış. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. şapşal. 1. səmərəsiz. səmərsiz. verimsiz. 

sonucsuz. aşaqsız. ürünsüz. hasılsız. şoraq. çoraq. quru.  
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qamqalatca  qapqalatca. qartca. qabaca. qaba sabaca. qaytaca. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. görməmişcə. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qamqalatlıq  qapqalatlıq. görgüsüzlük. naşılıq.  

qamqamaq  bax > qamqalaqlamaq.  

qamqamlaşmaq  kəmkəmləşmək. qammaq. qatlanmaq. kəmkəşləmək. 

kəmbirmək. qocalmaq.  

qamqan  qumquma. aftafa.  
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qamqaş  kəmkəş. qatşaq. yaplı başlı. qoca. qarı. qart. yaşlı. keçmiş. 

bükük. buruşuq büzüşük. əsgimiş. əməkli. - qamqaş at: eşib 

yeşib qocalmış at.  

qamqaşmaq  qamaşmaq. qəmgəşmək. kəmgəşmək. (yığışmaq. 

çimçəşmək). 1. əkşi, turş yeməkdən dişlərin uyuşuq, 

kəsməz, ğıcıqlanır duruma gəlmək. - heyva dişlərimi 

qamaşdırdı. 1. ışığın gurluğundan, çox parıldaq, bərraq 

olduğundan, gözün qararması, kolaşması, görməz 

olması. - qara, günəşə baxmaqdan gözüm qamaşdı.  

qamqat  qamat. müzahim. narahat edən.  

qamqı  qamıq. əğri büğrü. çarpıq. - qamqı üzlük. çarpıq, əğri üzlü.  

qamqırmaq  ( < qam). qampırmaq. qamıqdırmaq. 1. artıq qızmaq. 

öfkələnmək. 1. bir yerə yığmaq. 1. qıyşarmaq. 

yığışdırmaq. büzüşdürüb, bürüşdürüb qırışdırmaq. 

küsmək. - üzüvü qamqırmaq. 1. qamıçlanmaq. 

çarpılayazmaq. əğriləyazmaq. - onun üzü qamqırdı.  

qamqışmaq  qampışmaq. nərsəninüzərinə cumub, avanaraq çökmək. 

- bulut yer üzün qamqışdı.  

qamqot  1. çənə. ağız çevrəsi. üz. 1. çıxıntılı sarp qaya.  

qamqozar  kamqozar. istəyin sürən.  
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qamqut  kəmküt (1. < qam: kəm + küt: qıt. 1. qam: kəm + (ək olaraq) 

qıt. sıt. sıq). əksik. axsaq.  

qamla  - gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır. gün yağmırı.  

qamlamaq  qamalmaq. 1. yaxarmaq. yalvarmaq. diləmək. ayağlara 

qapanmaq. boyun bükmək. dizə gəlmək. dua edmək. 1. 

hazırlamaq. dəğrələmək. dəğşürmək. dərinləmək. 

dərginmək. axdarmaq. tapıtmaq. çağırmaq. 1. 

qammamaq. övmək. - öz özünü qamlama. 1. otamaq. 

həkimlik edmək.  

qamlamış  otaçlıq, həkimlik edən.  

qamlanmaq  qaplanmaq. qəmlənmək. qəmiqmək. qamıqmaq. 

qapıqmaq.tutulmaq. bulutlanmaq.  

qamlaşmaq  bilginləşmək. bacarışmaq.  

qamlı  1. çaplı. damqalı kağaz para. əsginas. 1. qamalı. qəmli. 

kədərli. qara. qaraqada. qaramat. kötü. pis. sıxıntılı. 

uğursuz. üzücü. fəna. - qara gün: üzüntülü, sxıntılı çağ, 

zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - qara sav: qara 

xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi. - qara 

axca, ağ günüdə ağarar.  
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qamlı  1. kəmli. tutqun. qapalı (hava). 1. ilgili. marqalı. qayğılı. 

qaydılı. yüklü 1. uğraşan. çalışan.  

qamlıq  kahinlik. (taşlarla yağmur. rüzqar üçün yapılan qamlıq. yada 

taşı ilə yapılan bir türlü qamlıq).  

qamma qırsa  qadın şaman. büyücü.  

qammaq  1. bax > qamamaq. 1. çalmaq. qaqmaq. vurmaq. 1. 

qamlamaq. < metatez > maqtamaq. övmək. - öz özünü 

qamlama. 1. kəmmək. dövmək. 1. kəmmək. alçatmaq. 

təhqirləmək. 1. qamaşmaq. - atası acı alma yesə, oğlanın 

dişi qamar.  

qammırsamaq  dişi heyvanların qızması, əşlənməsi. şəhvət duymaq.  

qammırsav  şəhvət.  

qammos  gəm. heyvanın ağzına geçirilən iptən yapılma gəm. 

dişindiriq. burunsalıq.  

qammoy  qorvoy. mühafiz.  

qammoylanmaq  1. yoldaşlıq edmək. 1. mühafizlik edmək.  

qamo  bax > qama. bərk. böyük. müqavim.  

qamo  qamu. qama. qapa qapo. qapu. böyük.  

qamoj  bir tür çarıq. keçədən yapılan ayağqabı.  

qamos  qapus. umman.  
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qamota  qamoda. qapoda. qapalı, bağlı otaq.  

qamoyu  ( < > hamoyu < qam: hamı. el + oyu: səs:). eloyu (el + oyu). 

rifrandum.  

qampa  1. zorlama, basma, sıxma işi. 1. bel kimi aracların 

ayağla basılan yeri. 1. toptançı. nərsəni qarşılamaqa 

yaraqlı, hazır. - qampa !: yaraq. diqqət !. hazır !. yığın !. 1. 

araçı qadın. 1. qampaçı. yaxcı. yanbas. azarkeş. tərəfdar. 

- qampa çıxmaq: yanlamaq. 1. uğur. onğay. uyqun, 

əlverişli zaman.  

qampaçı  qampan. qaman. qamaçı. xamaçı. qaqmar. qahmar. 

qatmər. qaqmarçı: qahmarçı. qatmərçi. qaqmadar. 

qahmadar 1. yardımçı. köməkçi qorucu. yardım. kömək. - 

o mənim qampacımdı. - buda bizim qaqmarçımız. - tanrı 

sənə qaman olsun. 1. yanan. azarkeş. yançı. yanbes. 1. 

qampa. bir qavqada arxadayanc. tərəfdar. 1. qapıb, alıb 

iyələnən. 1. qapağan, ısırqan köpək. asalaq. əngəl. 

qonaq. hazırdan yeyən.  

qampalaq  sıxa sıx. basa bas.  

qampalamaq  ( < qam. qom. qop). 1. zorlamaq, basmaq, dürtmək. 

itələmək. sıxmaq. - beli qampalamasan bər toprağa 
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keçməz. - nəyə qampalısan ?. 1. qazandırmaq. 

zənginlətmək. köpdürmək. - işləyibdə qampalandı. 1. 

sığındırmaq. sığınaq vermək. barındırmaq. becərtmək. 

yaraqlamaq, hazırlamaq. dəstəkləmək. qorumaq. - 

oğruları qampaladı, gerçəkləri qovaladı. 1. yanlamaq. 1. zor 

duruma düşmək. kötü bir durumda qalmaq.  

qampar  kəmpər. 1. gözləyən. bəkləyən. qıyan. yarıyan. 

əsirgəməyən. 1. iri gövdəli, şişman, güclü olan.  

qampaymaq  1. devrilmək. yuvarlanmaq. düşmək. - ayağım tayıb 

qampaydım: ayağım qayıb yuvarlandım. - çuyun qampayıb 

turadı: qazan devrilmiş durur. 1. kötü bir duruma düşmək. 

zor durumda qalmal. 1. ölmək.  

qampaytmaq  1. devirmək. yıxmaq. 1. zor durumda bıraqmaq. kötü bir 

duruma düşürmək. 1. öldürmək.  

qampaz  qapaz. çampaz. çapbaz. kombız. kümbüz. yumruq. 

tumruq. tuğruq. büktük. müştüq.  

qampıq  əğri. bir yana əğrilmiş.  

qampıl  kəmpil. əğiq. əğilmiş.  

- qampıl bolmaq: əğilmək. bükülmək.  
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- qampirləri tüşmək: morali pozulmaq.  

- qampirlərin tüşürmək: moralini pozmaq.  

qampır  kampır (1. < qompır. 1. < qaybır). 1. qoz. qozalaq. çıxıntı. 

tümsək. 1. qayurqa. qayurqa. qozbel. belibükük. 

bükükbel.  

qampırmaq  ( < qam). qamıqdırmaq. qamqırmaq: 1. artıq qızmaq. 

öfkələnmək. 1. bir yerə yığmaq. 1. qıyşarmaq. 

yığışdırmaq. büzüşdürüb, bürüşdürüb qırışdırmaq. 

küsmək. - üzüvü qamqırmaq. 1. qamqırmaq. artıq qızmaq. 

öfkələnmək.  

qampışmaq  qamqışmaq. nərsəninüzərinə cumub, avanaraq çökmək. 

- bulut yer üzün qampışdı.  

qamra  nərsənin çoxluğu. - yığın qamrası: tarlada dəmətlərin 

komluğu, komuldusu.  

qamrı  çaprı. çapğır. güclü, iti, çapıq axan sü, axıntı.  

qamrı  qamçı. dal. sürgün. qarımpalıq, acgözlülük edmək.  

qamrıqlamaq  1. qamçılamaq. çaprıqlamaq. 1. qaprıqlamaq. tutmaq. 

yaxalamaq.  

qamrıqlamaq  qaprıqlamaq. çaprıqlamaq. sevişmək. cütləşmək.  
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qamruq  daşşaq. heyvanların dalı ayağları ilə qarın arası. 

çuxurluğu.  

qamsaq  qaqsaq. qarsaq. qurusuq. bərk.  

qamsala  kamsala. palto. qaput. qocuq. kəbən. kürk. örtün. çiyin 

(omuz) üstünə alınan hörgülü geyəcək. yamçı. yağmırlıq.  

qamsıq  ( < qam. kəm). qamşıq. qamış. kəmsük. kəsük. 1. bükük. 

axsaq. əksik. fəsad. çürük. pozuq. çaprız. suç. ləkə. 

yanlış. boş. 1. yaramaz. şeytan. aylaq.  

qamsıq qamsığ. yaramaz. afacan. haylaz.  

- qamsıx bolmaq: haylazlıq yapmaq.  

- qamsıx ösgən: şırmaq. sırmaşıq.  

qamsıqlanmaq qamsığlanmaq. yaramazlıq yapmaq.  

qamsılanmaq  yaramazlıq yapmaq.  

qamsılmaq  çapsılanmaq. çapsılmaq. çapıslanmaq. gileylənmək. 

çilənmək. yaxınmaq. sızlanmaq. şikayətlənmək.  

qamsımaq  xamsımaq. ( < qam. xam: yay. yumşaq. əğrik). bükülmək. 

əğilmək.  

qamsıtmaq  xamsıtmaq. kəmsitmək. ( < qam. xam. kəm: yay. yumşaq. 

əğrik). 1. yanıltmaq. yaydırmaq. yazdırmaq. yozdurmaq. 

aldatmaq. gicətmək. çaşdırmaq. 1. yumşatmaq. 
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korlamaq. 1. qocatmaq. yaşlatmaq. yaşartmaq. 1. 

əğmək. xorlamaq. aşaqlamaq. bükmək. təhqir edmək. 1. 

çevikliyin, itiliyin itirtmək.  

qamşar  qanşar. qənşər. yamac. dağ ortalığı. dağın döşü 

ətəyində yanqılıc, çövgə ( > cülgə) alçaq yeri. dağın beli 

döşü.  

qamşat  sarsıtıcı. ürkütücü.  

qamşıq  bax > qamsıq. bükük.axsaq.  

qamşır  kəmşir. 1. yetməmiş. kal. xam. 1. bacarıqsız. təcrübəsiz.  

qamtalamaq qamdalamaq. 1. qamçalamaq. qarmaqlamaq. 

pəncələmək. avuclamaq. saldıraraq qapmaq. 1. 

qandallamaq.  

qamtalı qamdalı. yetgin. yaruq. duruq. dərik. darığ. hazır.  

qamtalmaq qamdalmaq. 1. dərgilmək. axdarılmaq. taptınmaq. 

çağrılmaq. ehzar olunmaq. 1. yaraqlanmaq. qurulub 

qurşanmaq. yığılmaq. hazırlanmaq.  

qamtamaq  1. bax > qamalamaq. yığmaq. 1. tikələyib yemək.  

qamtaşmaq qamdaşmaq. 1. yığışmaq. qurdaşmaq. qurçaşmaq. 

törəşmək yasdaşmaq. alşatmaq (alısdaşmaq). 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6068 

bəldəşmək. bəsdəşmək. yükdəşmək. hazırlaşmaq. 1. 

yapdaşmaq. uydaşmaq. uzdaşmaq. mütbiqləşmək.  

qamtırmaq  bayıltmaq. səsi qısılayazmaq·.  

qamton  qamdon. çapdon. candon. içdon.  

qamtu  qatu. üzür. huzur. yan. bərəbər.  

qamtu qamdu. 1. qamut. damqalı parça ki para yerinə işlərdi. 

dört arşın boyunda, bir qarış ənində bir bez parçasıdır, 

üzərinə uyqur xanının damq 1. para yerinə geçən əşya. 

əmanət.  

qamturmaq  (qamçılatıb, döğüb) kəmətmək. susdurmaq, əzmək. - onu 

vurub qaturdu.  

qamturmaq  taldırmaq. daldırmaq. yatırıb, huşdan aparmaq. 

susdurmaq. (# ayıtmaq). - issi bizi daldırdı. - onu vurub 

daldırdı. - eli qamturmaq.  

qamu  hammı. 1. hərkəs. el gün. 1. imumiyyə. 1. ammə. - qamu 

yararı: ammə mənfəəti.  

qamu  qamo. qama. qapa qapo. qapu. böyük.  

qamu  qamuq. qamı. 1. hamı < > kumə. küpə. tüdə. millət. xalq. 

əhali. - qamu oyu: kamu oyu. kömdük fikir. çoxluğun fikri. 1. 

bütün. tam. həp. 1. dəstək. dayanışma. 1. barı. varı. 
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həmə. hamı. cümlə. 1. çarıq. ayağqabı. 1. hamı. bütün. 

dükəli. tükəli. - qamu aləm. 

qamu  qapu. tamu. 1.amm. ammə. 1. millət. 1. hamı. tamı. 

bütün.  

- qamu sav: imum də'vi.  

- qamu güvən: millət e‟timad. milli əmniyyət.  

- qamu güvənliyi: milli əmniyyət.  

- qamu qulluqçuları: el, millət, milli xidmətçilər.  

- qamu yönətimi: rəsmi idarə.  

- qamu düzəl kişiləri: tamam millət vəkilləri, bilənləri.  

- qamu düzən: milli qanun.  

- qamu düzə: milli huquq. milli rəsm. adab o risum.  

- qamu qurum: qonqalav. qonqalağ. milli məclis.  

- qamu kəsimi: dövlət iqtisadi siyasəti.  

- qamuoy: eldüşüc. eloyu. xalq oy. rə'yi həməqani. əfkari 

imumi. - qamu qol: dövlət işçisi. 1. mə'mur. 1. karmənd.  

- qamu yar: qamu qol: imdadgərane ectimai. imdadgər. 

imdadgəran. mədədkar.  
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qamuq  1. bax > qamu. 1. bütün. həp. qamu. həpsi. - qamuğ kişi 

düz ərməs: adamların hamısı bir deyil, bir qıl deyir. 1. qamur. 

əsrü. asru. bütün. həp. hamı. ammə.  

qamulaşma  qamılaşma. hamılaşma. qarmılaşma. barınaşma. 

gənəlləşmə. imumiləşmə. intişar. neşr olma.  

qamulaşmaq  qamulmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qamulaştırmaq  qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. qapulaştırmaq. 

qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. hamulaştırmaq. 

hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. millilətmək. 

milliləşdirmək.  

qamulatmaq  qamılatmaq. qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. 

qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. 

hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. 

tamılatmaq: tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  
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qamulatmaq  qamılatmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. tamulatmaq. 

tamılatmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. millilətmək. 

milliləşdirmək. 

qamulmaq  qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. 

qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qamuoy  - kamuoyunu (imumi əfgarı) dalqatmaq, dalqalandırmaq, 

qarmaq: çalxamaq. tədirginlətmək. gərginlətmək. müşəvvəş 

edmək.  

qamur  qamuq. əsrü. bütün. həp. hamı. ammə.  

qamura  kübrə.  

qamus  kamus. kavus. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. kəvəç. kəviç. 

kəvçə. kəpcə. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 

qamusu  turqanı birlə. hamısı. həmməsi. həpsi. cümlətən. 

bilimum.  

qamuş (fars)  xamuş (fars). < kəmiş. ( < qam: əksik. sönük).  

qamuş  > xamuş. sulusım. şaşqın. sumaq. suvat. sikut. 

mütəhəyyir. susuq. məbhut. cımcuq. qaplı.  
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qamuşlatmaq  xamuşlatmaq. gömüşlətmək. qarartmaq. düşmandan, 

nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə 

önləmin, tədbirin yapmaq.  

qamuşluq  xamuşluq. gömüşlük. qarartma. düşmandan, nərsədən 

gizli qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmi, 

tədbiri.  

qamut  hamut. quşun boyun həlqəsi.  

qamut  qamdu. damqalı parça ki para yerinə işlərdi.  

qamut  qamut 1. <> qavut. (< kav). heyvan boynuna keçirilən 

təxdə çəmbər. 1. qaput. tamut. milli.  

qamutay  qamu - tay. millət məclisi.  

qamutay  qonqalav. qonqalağ. milli məclis.  

qamuyaz  həmişə bahar.  

qamza  xam. toy. naşı.  

qamzaq  qaqsaq. qarsaq. qurusuq. bərk.  

qamzə  1. zənək. yanaq çuxurluğu. 1. saç hörgüsü.  

qan bura  ayı qanı. əsrədən. sərxoş edici. alkollu içgi.  

qan qan  kan kan. hallaş qalaş. genğəş. genlətiş. məsləhətləşmə.  

qan  - qanına girmək: 1. birinin batmasına yol açmaq. 1. 

quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq.  
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- qan baltası: çox ağırcanlı, təmbəl.  

- qan başına qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. 

qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. başın bulamaq.  

- qan qaşandırmaq: qan işətmək. çevrəsinə sıxıntı vermək.  

- qanı almamaq: canı almamaq: qısqanmaq. çəkəməmək.  

- qanına almaq: qanına atmaq: canına almaq: canına 

atmaq: içinə almaq: içinə atmaq: özünə almaq.  

- qan uyumaq: qan yatmaq: dəri altında yığışan qan.  

qan  1.düşmanlıq. - aramızda qan yox. 1. ölüt. cinayət. qətl. - 

heç nədən bir qan çıxdı. 1. savaş. çatış. çataş. çatışma. 1. 

qisas. - qan istəmək: qisas güdmək. 1.ırq. quşat. soy. 

göbək. nəsl. bətn. kök. sülalə. soy. qan. damar. kök. 

quşaq. nəjad. nəsl. nəsil. tuta. duda. tüğə > tüdə ( < tuq. 

tut) (> dude (fars). tudə (fars)). zürriyyət. - qana qanlıq: cinayat 

o mükafat.  

- başın qan tutmuş: qanara. qanbeyin. dəliqanlı. görgüsüz. 

- dəri altında qanın sıxılıb boğulması: qansıqma. qancıqma. 

- gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı yığılıb, qaralması: 

qanqıran. qınqıran. qanburan. - onun ayağında qanburan 

qorxusu var. 
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- qan bağı: soy bağı: bir quşaqdan gəlməlik. 

- qan edmək: qanlamaq. qana bulamaq. 

- qan, can vermək: qanlamaq. 

- qana batmaq, bulanmaq: qanlanmaq. 

- qana düşmə: qan alma. başa qan axma kəsəli. 

- qana gətirmə: həcəmət almaq. 

- qana girmək: qara, yalan, töhmət sürmək.  

- qana qanlı: qanlı qatil: çox qan tökmüş, kişi öldürmüş qanlı, 

qatil.  

- əkməyinə qan doğramaq: çox sıxıntıya, üzüklüyə uğratmaq.  

- göyərmə, morarmada birikən qan: qaraqan.  

- malqarada görülən qan tutma kəsəli: qaratikil.  

- iki əli qanda olsa: hər nə olursa olsun.  

- isti qanlı: qatı kövrək. kövənşə. kövəş.  

- qızılbaş, qanına gedər.  

- qanı quyuq: qatı qanlı.  

- sütlə girən qanla yaşar, gəmiklə çıxar.  

- isti qanlı: qatı kövrək. xungərm.  

- könlüm, içim qan ağlır: çox üzülürəm.  

- qan axdarımı: tıranfüzyon. 
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- içindən qan gedmək: çox üzülmək.  

- qanıyla ödəmək: öləməyi ilə qarşılamaq.  

- qanını qurutmaq: aşırıca bezdirmək.  

- qanına girmək: öldürmək.  

- qanına toxunmaq: çox qızınmaq.  

- qanı donmaq: donaqlamaq. quruyub qalmaq.  

- qanı pozuq: soysuz. əxlaqsız.  

- qan yuxu: dərin yuxu.  

- qan tüpürmək: çox sinsimək.  

- qan tərləmək: çox tərləmək.  

- qanlıq: diyə.  

- qan oturmaq: qan yığışmaq.  

- qan qardaşı: and, siqə qardaşı.  

- qan axıtmaq:1. adam öldürmək. 1. qurban kəsmək.  

- qan aramaq: qan istəmək: qisas istəmək.  

- qanını qurumaq: aşırıca bezmək, qızmaq.  

- qan basqısı: fişar. tansiyon.  

- qan başına sıçramaq: qan başına çıxmaq. sinirlənmək.  

- qan boşanmaq: qan itirmək.  

- qan çanağı: 1.həcəmətlə qan alınan çanaq boru. 1. çox 
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qızarmış göz.  

- qan edmək: cinayət işləmək.  

- qan qırmızı: 1.aşırı kötülük daşıyan. 1. daha basqın.  

- qan qusmaq: çox üzülmək, incinmək.  

- qan qusdurmaq: çox üzmək, incitmək.  

- qan olmaq: ağır kötülük çıxmaq.  

- qan yemişi: içi qırmızı yemiş. - qan daşı: qanı durdurmaq 

üçün işlənən daş, əqiq.  

- qan tutmaq: 1. başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi. 

1. qan görüb bayqınlıq keçirmək. 1. kişiyə (insana) tökülən, 

kişiyə (kişi başına) gələn dəngə pozqunluğu, şaşqınlıq. 1. 

öldürən, öldürülənin qanına tutulması. 1. ürəyi, birdən yatmaq, 

işdən düşmək. ölmək. ənfəkt keçirmək.  

- qan utmaq: çox incimək.  

- qanına susamaq: öldürməsinə, qınına qapılmaq.  

- qanı donmaq: donaqlamaq. çox şaşırmaq.  

- qanı qaynamaq: 1. birdən sevgi, çəkim duymaq. 1. işə 

keçmək. oyanmaq.  

- qanı qurumaq: çox sinirlənmək.  

- qanı tutuna: qanı tutarına: qan bahasına.  

- qanı sıcaq: sıcaqqanlı. hərnəyə çabıq ısınan.  
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- qanına çörək doğramaq: batışına, fəlakətinə yol açmaq. - 

qanına girmək: batmasına yol açmaq.  

- qanını içmək: dəlicə öldürmək.  

- qanını qurutmaq: aşırıca bezdirmək.  

- qanıyla ödəmək: qanıyla yasanmaq. öldürülərək 

yasalanmaq.  

- içindən qan gedmək: çox üzülmək.  

- qan otu: qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi.  

- qan qırmızı:1.qızıl qırmızı.1. üstün yaman.  

- bu durumda, gənclər getdikcə qan qırmızı kəsilmiş.  

- qan qardaşı: and qardaşı.  

- qan ki: inan ki. həqq olsun ki. əlhəq ki.  

- qan parası. qan ağcası. qan dəğəri. qan tutarı. qan bahası. 

qanlıq.  

- qan töküşün istəmək: qanıqsayış. qanıqsıyış.  

- qanı ağır: əli ağır: yavaş. kavaş. yararsız. apaç. apaş. şələm 

şorba. gədə. başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. 
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sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

qaltaban. çaldaban. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. 

qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 

gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş.  

- sıcaqqanlı: issiqanlı. qavımsaq. sevimli. cana yaxın. (# 

qovımsaq).  

- başı soğuq: qanı soğuq: xunsərd. təlaşsız. dalaşsız. 

dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. qıvırışsız. 

sə'ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız.  

- könülxanı: könül əri. ürək kişisi. əhli dil. qələndər.  

- qarşıq soylu, qanlı heyvan: çandır. çaldır.  

- qan olmaq. - onların arasında qan vardı.  

- qan çıxmaq: savaş, düşmanlıq doğmaq.  

- qanına susamaq: öldürmək istəmək.  

- ağır qanlı, canlı: qımıldamaz. qansız.  

- içim qan ağlır: çox üzülürəm.  

- qan güdmək: qan izləmək. öcün almaq istəmək. 

öcalansımaq. qisas alınsımaq.  
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- qan qardaşı: çox yaxın arxadaş.  

- ağır qanlı: təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. qatlaban < 

> qaytaban > qaltaban.  

- bayraqları bayraq yapan, üstündəki qandır.  

- çox qanlı, güclü, qızqın, enerjik, iş bitirici kimsə: canavar. 

ustal. sivir. zirək. zeyrək.  

- qan basıncı: fişari xun.  

- qan parası: diyə.  

- qan bıqdısı: dolmaqan. donmaqan. qandolması. qan ləxdəsi.  

- qan tökmək istəmək: qanıqsımaq. qanıqsamaq.  

- qan tökülmədən devrim: ağ bulağay.  

- qarışıq qanlılıq: aşınlıq. iki qanlılıq, soyluluq. aşınlıq. iki 

cinsdən olmaq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. 

qırmalıq. mələzlik.  

- qarışıq qanlı, soylu: azma. qırma. - qurtdan azma it. - içi 

qan ağlamaq. çox üzülmək. üzünmək. içi parçalanmaq.  

- qan çanağlı baş: dəli dumanlı baş.  

- qan dolaşan könüldə arslan yatar.  

- uzaq olsa, qıraq olsa, qan damarsa, yanar damar.  

- qan soran böcək: qanca. kənə.  
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- qan uydurmaq: qançillətmək. qan oturtmaq. - elə vurdu ki 

üzünə qan uydurdu.  

- qanı ılımaq: qanı yılımaq: bəğənmək. sevmək.  

- qanı quyuq: qatıqanlı. 

- qardaşqanı 1. ağ qırmızı cızıqlı parça. 1. soyul, ırqıl 

baxımından aralarında bağlantı olma. qan bağı.  

- qardaşqanı ağacı: bu ağacdan alınan saqqız. bundan 

otaçılıqda, boyaçılıqda işlənir.  

- mığmığaya oxşar, qan əmib, kəsəl bulaşdıran böcək: 

küpdüşən. yaxarca.  

- sanına baxma, qanına bax: kaçına baxma, içinə bax.  

- suvaq su alır (içir), könül qan alır.  

qan  kan. 1. köp. çox. qarqın. bol. kəsir. bol. bəs. gərəksiz. 

gərəyi yox. kafi. 1. soy. qan. ırq. qurşaq. 1. səza. qanıl. 

yasa. yasaq. cəza. qisas. 1. ərgənə. bəylik. baylıq. 

mə'dən. 1. döl. döş. quşaq. soy sop. ırq. damar. kök. 

nəsil. ailə. 1. gömü. bəylik. baylıq. varlıq. ocaq. qaynaq. 

mə'dən. bəylik. baylıq. 1.xan. kan. qaynaq. ocaq. 

nərsənin bol olduğu yer. - iyilik, uğur kanı. - bilim kanı. 

- ağıl kanı: əğli kamil. sulat.  

- kan kömürü. mə'dən kömürü. qara almas.  
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- kan, mə'dən suyu: qara. 

- kan, təlim, çox, bətər, qatı yalançı, aldadavac: kəzzab.  

- azdan kandan: azdan çoxdan. azlı kanlı.  

- telim, kan, çox gəzək, yolam: təkər təkər. qaytadan. qayta 

qayta. qaytalab. qayıda qayıda. dönə dönə. - kandan azdan: 

bütünləyin böləgin: külli cüzi.  

qan  qan ğan. xan. kan. {(kalan > kəlan). ( < gen. kan. key: çan 

< > çanğ < > çonğ < > çox). (+ gan. ğan. çoxluğu, iyəliyi 

göstərir. - qusağan: çox qusan.)x. 1.böyük. kan qoca: gen 

qoca xan. xaqan. qaan. böyük. yüksək. 1. ocaq. xan. 

çanğ. kanan. dərinlik. mə'dən. - kan quyusu: mə'dən 

ocağı. 1. kan. xan. kənan. qağan. 1. gen. kən. bol. çox. 

aldan. bolluq. dərin. uzaq. - kan gəzək: çoğu kəz. ondan 

bər, kən illər keçdi. - kan pullu. - kan qara. 1. soy. sop. 

qaynaq. 1. kimiliyi, oxşarlığı, bənzərliyi göstərir, amma 

olduğunu doğrutmur. - arpağan: arpa kimi, ama dənə 

bəsləməz. - yağmur quni qan saçar: yağış kimi qan tökər. 1. 

damarlardaqı sıvı. - qan aldırmaq: atın çəqdirmək. qan 

qana düşmək: sətəlcəm olmaq. - qan qana düşəndən, qan 

alınsa düzələr. - qan yağı: qan düşmanı neynədikki bizlərə 
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qan yağı oldular. - qan yalaşmaq and qardaş olmaq. qardaş 

oxuşmaq. 1. qanlıq. diyə. suç. cərimə. - qanı nədi: diyəsi 

neçədi. 1. qızılsu. damarda axan qızıl su. - qan vermə 

mərkəzi: qan çək. 1. cinayət. diyə. 1. çevrəli, içli olan hər 

bir nərsə. almaq, vermək, dolanmaq netəliyi olan nərsə. 

1. düşmənlik. 1. adam öldürmək işi. 1. savaş. qavqa. 1. 

soy. 1. kanbır. kombır. kom. ( # qın. qısıq. qanqal. çanqal). 

1. ğan. oğan. çox. top (kanon (latin): top). tanrı. 1. qoruyar, 

saxlar əki olaraq sözlərə bağlanan sözcük. 1. quyu. 

mə'dən. 1. qətl. - qan olmaq: qətl üz vermək. 1. düşmanlıq. 

xisumət. - aralarında qan vardır. 1. əkim (sifət) olaraq 

artırılan sözün anlamın vurqulur. - qan tər: teyxa tər. tilit 

tər. 1. diyə. intiqam. qisas. - qan güdmək. - qan istəmək. - 

qan aramaq: qisas istəmək. 1. savaş. - qan olmasın. - qan 

axmaq: döğüş düşmək. 1. kan. baylıq. bəylik. xəzinə.  

- söz baylıq: söz xəzinəsi.  

- qan uyuqan: bərə. morluq.  

- qanı qartıqa sıyınma: çox qızmaq. müthiş öfgələnmək. - 

qan saban: qan parası qarşılığı verilən tarla.  

- qan almaq: intiqam almaq.  
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- qan bahası bermək: çox para ödəmək.  

- qan baqası: diyə. öldürülən üçün ödənən qan parası. qan 

ağçası.  

- qan can salmaq: çabalamaq. qeyrət edmək.  

- qan yavmaq: böyük bir fəlakətə uğramaq.  

- qan çəriv: əsgidən xan yada pirənsin eldən vergi toplayan 

əsgəri.  

- qan əmcək: əsgi qaraçay‟da barışma amacıyla. öldürülənin 

evindən qaçırılıb öldürülənin ailəsi tərəfindən yetişdirilən, geri 

verilən cocuq.  

- qan ırqım: çürük.  

- qan qaynatqan zaman: dəliqanlılıq çağı.  

- qan qasavat edmək: uğraşıb didinmək. böyük qeyrət 

göstərmək.  

- qan töləmək: intiqam almaq.  

- qan töləv: qan davası. qan borcu.  

- qan düğümcək: qan pıhtısı. trombüs.  

- qan urquc: nəştər.  

- qan usta: 1. bir işi yapmada yetənəkli. 1. həkim. doqtor.  

- qanqa boyalmaq: kişi öldürmək.  
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- qanından gəlmək: zor yapmaq.  

- qannı qan bilə yuvmaq: kötülüğü kötülüklə dəfətmək. 

kötülükə kötülüklə qarşılıq vermək. 

- qan aldırmaq: qan vermək.  

- qan qurumaq: çox sıxılmaq, incimək.  

- qan çanağı: qızarmış gözdən söz edər.  

- qanına susamış: {1. birinin qanın tökmək istəmək. 1. kəndi 

öz qanın töktürmək istəmək}.  

- qardaş qanı: çiçək adı.  

- qan qurudan: bitgi adı.  

- qan daşı: qanı durdurmağı düşünülən, damarlı al daş.  

- qazan xan: ocaqçı. xanidan başı. 

- burundan qan damlamaq: çox incimək.  

- qan təpəyə sıçramaq: təpə atmaq: öfgələnmək. 

- qan kimi al boya: qına. hına. həna. 

- qan alacağ damar: işlədiləcək yol.  

- qanı sıcaq: issi qanlı. sevimli. ünsiyətli.  

- tavşan qanı: parlaq göygəz rəng.  

- ürəyə qan damma: ürək keçinməsi: səkdə. tamla. damla.- 

damlaya tutulma: səkdə edmək. damla gəlmiş: səkdə edmiş. 
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- daş kanı: daş ocağı: daş mə'dəni: yapıda, başqalında 

işlənən daşın çıxarılan yeri, kanı.  

- yer altı mə'dən, kan: tamar. damar. - bu topraqda altın 

damarları var. - yoğun altın damarı: böyük qızıl mə'dəni. - bu 

suyun damarı çox güclü.  

- qan qusmaq: 1. çox sıxıntı, acı çəkmək. 1. qan tükürmək.  

qan  qır. qırqın. qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. - qır çıxarmaq: 

qan, savaş salmaq.  

qan:  

- qanla bağlı: qanla ilgili: qanlıq. hematik.  

qana  1.kana (fars) < qona. qoşaq. xuşə. 1. kərdi, eyvan, yük 

arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən qol, çərçivə, 

barmaqlıq. 1. qanat. asmaların (mövlərin) dibində 

qalağlanan topraq.1. qanaz. qonaz. qoşu xuşə. 1. qona. 

xanə. göz. bölüm. bölmə. xanə. - orta bölməyə qoy. 1. 

səviyyə. üzlük. üslük. - bu qanada: bu səviyyədə.  

- qana qana: qanıncaya, doyuncaya dək. qanasıya. doyasıya. 

doya doya. içinə çəkə çəkə. - yer qana qana sulandı. - hammı 

qana qana yeyib içdi.  
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- qana qanlıq: qana qanlıq. qisaslıq. 1.diyə. 1. qisası 

uyqulama, işə qoymalıq.  

qana  bax > qanqaq. ev. barınaq.( > xanafar).  

qana  çana. 1. lampa şüşəsi. 1. qapaqlı, köynəkli ışıq. abajor. 

1. miz üstü, oxu çırağı.  

qanaat  < qanıq. qanıqlıq. qanış. yetərlik.yetinmək. yetinmə. 

artmaz. doyum. düşüncə. razılıq. qanaatlanmaq: 

qanıtlanmaq. qanığan: bir aza razı qalan. qanıxar. 

qanıtkar.  

qanac  - qıtqanac: qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq. qabaq başlı. qabaq 

qafa. qabaq qafalı. 

qanaca  qanca. qanata. çanqa. çalqa. panca. pəncə. tüng. parç. su 

qabı.  

qanacaq  tapış. fəhm. idrak.  

qanacaqlı  yol bilir. ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı. tərbiyəli.  

qanağan  qanıcı. düşünən. qolayca inanan.  

qanaq  bax > qanqaq. ( n < > y ) qaymaq. 1. bağlamaq, ilişdirmə 

ayqıtı. qıfıl. kilit. - qanaqlı: qıfıllı. bağlı. - evi qanaqlı: qapalı. 

1. yapışqan yapışaq. 1. qaymaq. qayaq. qıyaq. qonaq. ət 
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suyu. yağlı, qoyuq olan nərsə. tərəyağı. 1. qanaxlıq. 

ğina. çabuk aldanan. 

qanaq  qanağ. 1. qanav. qanava. qanata. nərsənin ilkin, ibtidayi 

şəkli, durumu, halı. taslaq. düzənəc. düzənək. tərh. 

tasa.taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. dazlaq. 

nəxşə. tasarı. pılan. 1. yanaq. tanışman. tanquşman. 

bilən. biləyən. bilgin. bilgic. biləcən. bilən. bilgili. bilir. 

bilici. bilgili. bilgəşli. alim.  

qanaqacı  qanağacı. zəqquq ağacı.  

qanaqan  1. (qana qan) gözəgöz. daşadaş. başabaş. canacan. 

qisas. 1. qanağan. qanıcı. aldağan. tez aldanan.  

qanaqan  yasa. qadaq. qadağa. qısas.  

qanaqan qanağan. qanayan.  

qanaqçı  yanaqçı. 1. bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı. 

roşənfikr yançısı. 1. islah tələb.  

qanaqıl  çanaqıl. ambara taxıl tökülən baca. gənəlliklə bir yerdən 

nərsə alıb vermək üçün açılan, yasanan baca. - gişə 

çanaqılı.  

qanaqınmaq  qanaqlamaq. qanaqmaq. yanaqlamaq. yanaqmaq. 

yanaqınmaq. bilgiyə, biliyə yiyələnmək.  
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qanaqıtmaq  qanaqlatmaq. qanaqdırmaq. yanaqlatmaq. yanaqıtmaq. 

yanaqdırmaq. bilgiyə, biliyə yiyələtmək, yiyələndirmək.  

qanaqlamaq  qanaqmaq. qanaqınmaq. yanaqlamaq. yanaqmaq. 

yanaqınmaq. bilgiyə, biliyə yiyələnmək.  

qanaqlatmaq  qanaqıtmaq. qanaqdırmaq. yanaqlatmaq. yanaqıtmaq. 

yanaqdırmaq. bilgiyə, biliyə yiyələtmək, yiyələndirmək.  

qanaqlıq  bilirlik. anlaqlıq. düşüncəlik. vaqiflik. xibrəlik.  

qanaqlıq qanağlıq. ğina. qanax.  

qanaqmaq  qanaqlamaq. qanaqınmaq. yanaqmaq. yanaqlamaq. 

yanaqınmaq. bilgiyə, biliyə yiyələnmək.  

qanaqrın  qana ğrın. qın ağrın. kin. arğı > arığ. yağılıq. nifrət. qın. 

qıyın. hinc. öc. boğız. düşmanlıq. qərəz. qayız. acıq. 

öcük. öcqüq. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. 

hiddət. şiddət. - mənə qarşı qınağrın olmasın.  

qanaqtırmaq  qanaqdırmaq. qanaqlatmaq. qanaqıtmaq. yanaqlatmaq. 

yanaqıtmaq. yanaqdırmaq. bilgiyə, biliyə yiyələtmək, 

yiyələndirmək.  

qanaqu qanağu. qanav. qınav. deşən, cıran yırtan ayqıt. nəştər.  

qanal  1. qobu. kopu. kovpu. kovuk. oluq. 1. qursalı. qarınlı.  
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qanal  kanal. kanğal. kağal. kaval. qaval. (< kav. kov). 1.yol. 

yöntəm. qarım.1. qarım. kəriz. avqun. oyqun. 

kanalizasyon. 1. yüyəc. yüyəş. axım (cərəyan) daşıyan 

kabl sistimi. qətə. qata. xət. 1. qanqal. qınqal. - qanal 

qanal hörülmüş saçı. 1. yol. yöntəm. aça. çapa. 1. yarac. 

aralıq. ıslatıcı. ıslac. vasitə. 1. qənov. arx. cədvəl.  

- qanqal iti: çoban iti çeşiti. 1. qarım. - su qarım: su kanalı.  

- su qarım: su kanalı.  

qanallama  kanallama. axaclama. arx açmaq. arxlama. axıtma. 

çeşmələmə.  

qanallamaq  kanallamaq. soxmaq. sevq edmək. yollağlamaq. 

yolağlamaq. yöndirmək. 

qanaltmaq  kanaltmaq. kənəltmək. gənəltmək.  

qanamaq  1. damlamaq. yamurmaq. tamurmaq. 1. qanımaq. 

qanamaq. qan gəlmək. qan almaq. 1. qanmaq. 

yalnamaq. anlamaq. qanlamaq.  

- burun qanamaq: qan tökülmək.  

qanamaq  acıların, üzüntülərin təprəşməsi, açılması.  

qanamamaq  toyamamaq.  

qanaman  doyan. razı. qanamanğar: razı.  
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qanamaz  qanmaz. doymaz. doymayan. qanlamay. qanaza. 

qarınpa. qanırmaz. obur. qane', razi olmaz. 

qanan  1. anlayan. görən. görücü. gözəyən. qaraçı. qarayan. 

sezici. sezən. 1. qanığan. razı.qanuq. qanıq. qane‟. 

tutumlu. bilirkişi. anlayan. düşünən. vaqif. xibrə. qantar. 

qanma çıxarlı olan. tanışlı. bilgili. bilimli. anlamlı. 

anlayan.  

qanapaz  qapanaz. yekə aşıq gəmiyi.  

qanar  1. bax > qanqırma. qane'. bükər. tox. firutən. mütəvazi'. - 

qanar kişi: bükər kişi. 1. qol. 1. çuval. torba. 1. tuysuq. 

duysuq. duyar duyan kimsə. ağıllı. hissili.  

qanar  1. qanaq. yanaq. bilgin. bilir. anlar. yapar. 1. ənnaba tay 

qırmızı bir yemiş. 1. qanara. heyvanlar salınan (basıb 

kəsilən) yer. salxana. kəsimevi. sallaxxana.  

qanara  1. döğüş alanı, meydanı. 1. heyvan bazarı. 1. qanara. 

salqana. salxana.sallaqxana. kəsim evi. 1. qınara. 

qanaralıq. qınaralıq. daşlı qayalı, qazamatlı, uçurumlu, 

çuxurlu yer. 1. qınara. qancıq. it. köpək. 1. başın qan 

tutmuş. qanbeyin. dəliqanlı. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. 1. qanar. heyvanlar salınan (basıb kəsilən) yer. 
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salxana. sallaxxana. kəsimevi. 1. qarana. bir oyunda, 

işdə ən geriyə qalan. - görax kim qaranaya qalacağ.  

qanaralıq  qınaralıq. qınara. qanara. daşlı qayalı, qazamatlı, 

uçurumlu, çuxurlu yer.  

qanarında  kanarında. qırağında. boyunda.  

qanarqa  tağar. tağarcıq. kisə.  

qanasıya  doyasıya. qana qana. qanıncaya, doyuncaya dək. doya 

doya. içinə çəkə çəkə. - yer qana qana sulandı. - hammı 

qana qana yeyib içdi.  

qanaş  barış. umur. uyaş. məsləhət.  

qanaşa  qayğaşa. qanğaşa. anğaşa. anaşa. niyaran. nigəran. 

naygiran.  

qanaşmaq  barışmaq. umraşmaq. uylaşmaq. məsləhətləşmək.  

qanat  1. qonat. gəzəgən. səyyar. 1. qonat. kanapə. sofa. iki üç 

kişilik, yassı oturacaq. 1. qonat. salon. sərgi yeri. qaleri. 

1. qonat. yapılarda, yükü daşıyan atı, dirək. 1. kanat. 

çanat. güğüm. tüng. 1. çalat. ağacların gövdəsində 

cücərən qol budaq. 1. kanat. kanlı, verimli, zəngin topraq, 

nərsə. 1. qana. asmaların (mövlərin) dibində qalağlanan 

topraq. 1. qana. kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında 
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tikilən, dikətilən qol, çərçivə, barmaqlıq. 1. bölünüb, 

dənəsi çıxarılıb, qurutulmuş yemişlərin yeyilən 

yapraqları, bölükləri. 1. çapta. biçət. piçet. damqa. nişan.  

- qanat biçmək: göstəri, yaxa satmaq. ifadələnmək. 

pozlanmaq. foslanmaq. şişinmək.  

qanat  çanat. 1. balıqlarda üzgəc. 1. qoruma. kölgə. himayət. 

siyanət. - kimin qanatına güvənirsiz. - bi birideyil ki, qanatsız 

keçinə bilsin. 1. cinah. qol. - qol qanat olmaq: qorumaq. 

hami olmaq. himayət edmək. 1. qopmuş, ayrılmış parça. 

çənət. çanat. tikə. 1. lingə. tay. - qapı lingəsi: qapı qanadı. 

1. qaça. quyruq. 1. qonat. çalaçı. çalaqçı. cuvanəzən. 

gəzəgən. durmadan gəzən. qapı qapı gəzən.  

- qanat alışdırmaq: bir işə yatınma, alışma üçün çalışmalar 

yapmaq.  

- qanadı altına almaq: qanat gərmək, açmaq: qorumaq. 

kölgələmək.  

- qanat qırmaq: qol budağın sındırmaq.  

- qanat açmaq: qanatlanmaq. 

- qanat çalmaq: çırpınmaq. - dörd qanatlı: qınqanatlı.  

- ətqanat: ətçil (ət yiyən) yarasa çeşiti. şeytanquşu.  
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- qanatı göy bənəkli ördək çişiti. çaxırqanat.  

- qartalqanat: yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput.  

qanat  qanad. qalaq. 1. şarab qabı. baldaq. qab. baydaq. 1. 

kanal. budax. qol. - qanat bükmək: bir amaca, ərəkə doğru 

qaçmaq, inmək. 1. ayrılmış. bölüt. bölük. ayrık. pərdə. tikə. 

parça. dizi. sistim. 1. fürsət. buta. 1. tüy. yələk. 1. tərəf. 

yön. yan. qol. uc. cinah. 1. qayğaq. qazqaq. qazaq. 

qayaq. arx. 1. qalaq. - tirmən çarxnı qalaqları: dəğirmənin 

qanatları. 1. kəriz ( > kəhriz (fars)). saqayol. su yolu. 1. 

balaq. 1. quşların qolları, ki ön ayağları yerinə işlir. 1. 

balığın alt yanında, ayağ yerinə işləyən, ikişər dördər 

olan kürəkləri. 1. qapının, pəncərə qapaqı, qapaqları. - bu 

qapının qanatları çox ağırdır. 1. qoru. himayə. - onun qanatı 

altında böyüdü. 1. qatlanmış nərsənin hər bir qatı, tikəsi. 1. 

cinah < çanaq. qol.  

- təmir qanat: yeni qanat çıxarmış quşbala. 

- quş qanadı: 1. {quş qanadından olan süpürgə, yelpik}. 1. 

boğaz kəsəllərindən.  

- burun qanadı: burun dəliklərinin qapaqları. 

- toyuq qanatı: otu yelləməyə tükdən yelpik, süpürgə.  
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- qaz qanadı: gürəş oyunlarından biri.  

- ət qanat: yarasanın böyük çeşiti.  

- sarı qanat. - qızıl qanat: balıq çeşiti.  

- qol qanat: 1. gövdəni quran üyələr, üzvlər. - tutar qolı qanatı 

yoxdur. 1. nərsənin durumunda durduran, harmonısın 

saxlayan parçalar. istinadqah. güc quvvə. - qol qanatı kəsildi.  

- qanat bit: çox sevinmək. havalara uçmaq.  

- qanat qaqmaq: qanat çırpmaq.  

- qanatları qatımaq: böyümək. gəlişmək. güclənmək. 

qanata  1. qanaca. qanca. çanqa. çalqa. panca. pəncə. tüng. parç. 

su qabı. 1. qanağ. qanav. qanava. nərsənin ilkin, ibtidayi 

şəkli, durumu, halı. taslaq. düzənəc. düzənək. tərh. 

tasa.taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. dazlaq. 

nəxşə. tasarı. pılan. 1. qeynata. atalıq.  

qanata  kanata. 1. bol, geniş ağızlı, qanıqdıran su qabı. 1. şarab 

qabı. yatuk qapaq. 1. tüng.  

qanata  qamata. qapata. 1.tikə. bölük. 1. bölük. qurhan. qurdan. 

qanatamaq  qanatlamaq. qonatamaq. qonaclamaq. çalaqlamaq. 

çalalamaq. çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. 
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gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qapı qapı gəzinmək.  

qanatçı  yançı. 1. yangəzən. firqəçi. bir sürüyə, topluma 

qarışmayan kimsə, malqara. 1. yanaçı. işi dolandıran, 

uzaldan kimsə.  

qanatqan  qanayan. qanağan.  

qanatlamaq  1. budamaq. butamaq. tikələmək. bölük bölük edmək. 

qol qol edmək. bala bula edmək. balacamaq. 1. # 

əkləmək. nərsəni nərsəyə artırmaq. yədəkləmək. 

qoşlamaq.  

qanatlamaq  qanatamaq. qonatamaq. qonaclamaq. çalaqlamaq. 

çalalamaq. çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qapı qapı gəzinmək.  

qanatlandırmaq  qanatlandırmaq. 1. uçurmaq. 1. sevindirmək. 1. çalmaq. 

yeritmək.  

qanatlanmaq  1. binək yiyəsi olmaq. uçmaq. 1. qanadı çıxmaq. bitmək.  

qanatlanmaq  1.qanat açmaq. 1.çox sevinmək.  
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qanatlı  çatal. iki ayaqlı basacaq, çatmal, qatmal, nərdüvan.  

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

qanatlı  qaylı.  

qanatlı  qaylı. quş.  

qanatmaq  1. kanatmaq. kavatmaq. qacatmaq. çırtmaq. - xaşxaş 

qozalağı, saqqız otu qanatmaq: bunları cızaraq şirəsinin 

axmasına yol açmaq. 1. ölütmək. öldürmək. cinayət 

törətmək. 

qanatmaq  nərsəni cızaraq içindəki suyuqluqu axıtmaq.  

qanav  1. qınav. qanağu. deşən, cıran yırtan ayqıt. nəştər. 1. 

qadınsı ərkək.  

- qanav xəbər: yalan. 

qanav  qanağ. qanava. qanata. nərsənin ilkin, ibtidayi şəkli, 

durumu, halı. taslaq. düzənəc. düzənək. tərh. 

tasa.taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. dazlaq. 

nəxşə. tasarı. pılan.  

qanava  qanağ. qanav. qanata. nərsənin ilkin, ibtidayi şəkli, 

durumu, halı. taslaq. düzənəc. düzənək. tərh. 
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tasa.taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. dazlaq. 

nəxşə. tasarı. pılan.  

qanavar  kanavar. qamantı. arx. tarlayı sularkən, yuxarı yerlərə su 

çıxarmaq üçün açılan arx.  

qanavat  parlaq qumaş.  

qanavaz  çanavaz. dəbbə.  

qanavul  qandavul. ( bax > aldatan. kələkçi). qataqul. qatavul. 

qaytavul. qayavul. cayçavul. toğlavul. toğavul. duzqavul. 

oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. yalqavul. aldavul. 

düzənçi. kələkçi. hiləçi.  

qanay  canım, əzizim kimi, böyüklərin kiçikləri çağırma söyləşi.  

qanay  qonay. 1. bardaq. içtəkan. istəkan. 1. şüşə. cam.  

qanayaqlı  qanıyaqlı. xınayaqlı. ayağı xınalı, qırmızı. 1. qadın. 1. qaz. 

ördək.  

qanayan  qanağan.  

qanaz  1.kanaz (fars). < qonas. qonub, yapışan yer. 1. qonaz. 

qana. qoşu. xuşə.  

qanazır  1. qabadayı. kibirli. 1. iğrənc. pis.  

qanbaq  qanbağ. nəsəb.  
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qanbaqı  qan bağı. soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı 

olma. nəsəbi.  

qanbanq  qurumuş tikan. kanbaq.  

qanbaş  qambaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik 

nərsə. 1.yekə baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

qanbay  kanbay. qəmbər. ( < kan. qan < > tox. doymuş + bay. bəy < 

> beğ: yetkin beğ. varlı bəy. məmnun bəy.  

qanbeyin  başın qan tutmuş. qanara. dəliqanlı. görgüsüz. 

qanbıl  ganbıl. ganbır. çambır. çunğqur. qozğur (quz. qoz).  

qanbır  qambır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. arıq.  

qanbur  kanbur. kambur. (beli) bükük, büklü. (arxası) çıxıq. 

tümsək. əğri. yumru. kəmrik. mühəddəb. - çox 

işləməkdən kambur olmuş.  

qanbur  kanbur. qanbıl. qoz. quz. əyri. bükük.  

qanburan  qanqıran. qınqıran. gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı 

yığılıb, qaralması. - onun ayağında qanburan qorxusu var.  

qanburlatmaq  kanburlatmaq. kamburlatmaq. büklətmək. bükmək. 

tümsətmək. əğritmək. yumrutmaq. kəmritmək. 

mühəddəb edmək.  
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qanburluq  beli büküklük, büklük. çıxıqlıq. - qanburluq qocalığdan 

olursada, çox çalışmanında onda ilişi vardır.  

qanbut  bodur. şişman. bodur, şişman kəpəl balıq çeşiti.  

qanbuz  ağır canlı.  

qanca  1. ( < qın) qınca. qıncal. qanqal qancuqa. çanqal. qullab. 

keçə. keçək. 1. hara. - qanca qaçdın, ol tutar. - qanca itir, 

qanda arır. 1. irqaq. çəngəl.  

qanca  1.qan soran böcək. kənə. 1. qanaca. qanata. tüng. parç. 

su qabı. 1. qança. qınca. qapı cəfdə. qullab. çəngəl. - 

uzun qança: qapcaq. qapacaq. 1. qataq. qadaq. çəngəl. 

nərsəni ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir 

tikəsi.  

qanca  çanca. 1.çənə. çanağ. 1. neçə. nə dərək. nə qədər.  

qancabaş  qançabaş. altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti.  

qancal  1. dayanıqlı. sağlam. 1. cidamlı. səbirli. 1. tənəkə. sac.  

- qancal taba: sac.  

- qancalbaş üy: çatısı sac lövhə ilə qapalı ev.  

qancal  qançal. ilişən nərsə. tikan.  

qancalamaq  1. qıncalamaq. cəfdələmək. çəngəlləmək. 1. üstələmək. 

müsəllət olmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6100 

qancalı  qıncalı. cəfdəli qapı. qullablı. çəngəlli.  

qancamaq  qanşamaq. qayşamaq. sallanmğa başlamaq. - bu duvar 

qanşamağa gedir.  

qancarmaq  az qanamaq.  

qancaru  kancaru. hayana. qonq yeru. kancausun: harda olduğun: 

konğ yərisun. konğ calığın. harda olduğun. konğ yərlığın. 

kanca: hara. konq yer: nə yerə.  

qancı  qıncı. qanzı. qırıc. kiçik dişin, dilim. - yoğurda bir neçə 

qıncı sarımsaq at.  

qancıq yel  bozyel. qabayel. güney yeli.  

qancıq  1. dişi eşşək. 1. dişi it. 1. qasıq. urqası. urqaçı. dişi. 

özəlliklə arvad haqda pis danışılanda deyilir. 1. qanıq. 

quduz. qansuq. qana doymaz. 1. ( < qanqılmaq. 

qanqırmaq). qanqsıq. qanqal. əğri. əğri büğrü. duğruq. 

qırlanan. qır verən. < qoncıq: qonduran. doğan. çox 

doğan. dişi itə verilən ad. 1. qənciq. qiçiq oğlan. 1. dişi 

qöpək. bir qadına söqülürkəndə böylə deyilir. 1. qurt, it 

kimi heyvanların dişisi. 1. şəhvətli. utanmaz. 1. qıncıq. 

qınıq. qırıq. ipə sapa gəlmiyən. qılıqsız. alaqıncır. qəhbə 

qılıqlı. 1. urqac. törək.  
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qancıq  dönək. 1. kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. 

qalağ. qəhbə. - dönək evrən: qəhbə dünya. 1. fürsət tələb. 

oportünist. 1. kələk. kələk. qallaş. kəllaş. kəlləş. qallaş. 

çallaş. çalqaş. çaqqal. hiləkarkar.1.allaq. güvənilməz. 

1.dəğişən. 1.dönəməc. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dalqa. 

qatlaq. çevrik. dolab. girdab.1.oransız. oranşsız. 

qərarsız. duraqsız. dayaqsız. dayasız. durumsuz. 

durmaz. dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. 

dəvamsız. dibsiz. cıdamsız. bozyel. poyraz.1. tutaqsız. 

arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. 

tapıqsız. allaq. güvənilməz. sürəksiz. yeltək. gəlgeç. 

subatsız. 1.dəğişən. 1. dönəməc. çəkrək. çəkəcək. 

çəkcək. dalqa. qatlaq. çevrik. dolab. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 

qanğıl. qatalaq. 1. sözün tutmaz. bəd qovl. 1. üzük. xain. 

munafiq. 1. qantıq. oynaq, hobba qadın.  

qancıq  qandıc. (bax > qandıran).  

qancıq  qıncıq. qınzır. qıncır. qıncalız. qıncalaz. 1. daşürək. 

qatürək. yağıbaş. yaman, pis düşman. 1. gənəlliklə 

alayca sevgiliyə söylənən söz: qınzır. qıncır. - mənim 
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qıncırım. - qıncırın biri, gedgedə gözəlləşir. - o bir qıncırdır!, 

onla çalmaq olmaz. 1. dönək içli. dönək təbiətli, xuylu. 1. 

(bax > qandıran). kələkçi. dələduz. yalançı. qandağ. 

qandağçı.1.qallaş. kəllaş. kəlləş. çaltaq. qaltaq.qaytaq. 

qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. çaqqal. çalqaş. 

çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. 

dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək 

istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 1. yencək. qapağan. 1. 

dişi. qalağ. qəhbə. xayin. dönək. qancıq. sözündə 

durmayan. namərd. 1. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. 

qaqcım. hırçın. qırcın. qancıq. keçimsiz. geçimsiz. öclü. 

sınırlı. taxımsız. xuysuz. 1. qanara. it. köpək. 1. qandıran. 

qandırıcı. aldatan. ələ salan. 1. qondarma. qondarı. 

dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. yalan. yalandan. saxda. 1. 

sancıq. qapcı. qoparcı. aldatcı. hiləçi.  

- qancıq yel: bozyel. qabayel. güney yeli. 

qancıqalamaq  yəhərə bağlamaq.  

qancıqçılıq  xanımçılıq. qarıçılıq. qadınçılıq. qarı, qadın alış 

verişində olan.  
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qancıqlamaq  qıncılamaq. qancıqlanmaq. cığallamaq. cığallıq edmək.  

qancıqlanmaq  qıncılamaq. 1. cığallamaq. cığallıq edmək. 1. 

arvadlanmaq. qarılaşmaq. dişilənmək. qadınlaşmaq.  

qancıqlıq  qanqıclıq. hırçınlıq. qırcınlıq. 1. öclülüq. keçimsizlik. 

geçimsizlik. sınırlılıq. xuysuzluq. 1. qanqıncar. savaş. 

çatış. çataş. çatışma. yarqa. qavqa. vuruş. tərsləşim.  

qancıqma  qansıqma. dəri altında qanın sıxılıb boğulması.  

qancılaz  qıncılaz. qarabasan. qarabaslı. sıxıntı verən yuxu, iç 

durum. kabus. 

qancılıq qancılık. alçaq. namussuz.  

qancır  qançil. göyərmiş.  

qancışmaq  hırçınmaq. qırcınmaq. keçimsizişmək. geçimsizişmək. 

sınırlaşmaq. öcləşmək. xuysuzlaşmaq.  

qancqa qancğa. 1. bağ. zin. əfzar. 1. tərk. yəhərin dibinə 

bağlanan ip, təsmə. bu ipdən köstək, torba sallarlar. 

yəhər tərkisi. yəhər qaşının dış tərəfi.  

- qancıqa bağ: tərkiyə eşya bağlamaq üçün ip.  

qancuqa qancuğa. 1. axsadurğa. tərkeşbəndi. yəhər arxasına 

bağlanan toqqalı bağ. 1. qıncurqa. kiçik həlqə.  
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qancurqa  qıncurğa. 1. büktürə. kiçik həlqə. 1. qıncaq. bükəvül. 

bəkəvül. gəmiştə.  

qança  < metatez > çanqal. qanza. qanqa. 1. kərdi. - qançalayıb 

tarımaq: kərdi qurub əkmək. 1. qapcaq. qarmaq. qopça. ilik 

(ki < metatez > gi ) ilgi.  

qança  1. əğic. ağacın baş dallarını əğmək üçün, başı əğri arac. 

qullab. çəngəl. 1. nərəyə. - qança barır bəlqüsüz: bəlli 

olmayan yana gedir.  

qança  qanca. çanqa. çalqa. panca. pəncə. çəngəl. qıynaq. 

qınca. qapı cəfdə. qullab. 

- qança atmaq: icəşmək. ərişmək. sataşmaq. 1. nərsəni ələ 

keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq.  

- qançayı taxmaq: altına almaq. müsəllət olmaq.  

- ucu qançalı (çəgəlli) dəğnək, sap: qaqıc. qaqış. qaqınc. 

çapa.  

- uzun qança: qapcaq. qapacaq.  

- dalyanlarda (şilatlarda), böyük balıqlar üçün işlənən 

dəmir qança: qarqa. qarqı. qarqu.  

qançabaş  qancabaş. altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti.  

qançaq  - qafası qantaq, qançaq: dəli. qudurman. quduman. düşgün. 

alqın. dəngəsiz. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. çalqın.  
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qançal  1.qancal. ilişən nərsə. tikan. 1. kavçal. qaşıq.  

qançalamaq  çanqalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. 

qançalı  çəngəlli. - qançalı (çəngəlli) balıq tutma ayqıtı: qaqıc.  

qançalıq  o cürki. - qançalıq biz gördük.  

qançav  boyunda, qoltuq altında çıxan bir tür çiban.  

qançı qurt  sülük.  

qançı  1. qan güden soylu. 1. qanıcı. kanmış. inancı.  

qançibanı  irinli çiban.  

qançıl  qancır. göyərmiş.  

qançillətmək  qan uydurmaq. qan oturtmaq. - elə vurdu ki üzünə qan 

uydurdu.  

qançıtmaq  qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qafası bulanmaq. 

başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. 

saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək.  

qançuq  nərə. nərəyə. hara. - qancuq gedsə, ol tutar.  

qandır qandır. ətin üzərində olan incə dəri. zar. pöz. car. çar. 

yalqaq, yoxacıq, dəricik, qabıq.  

qandırmaq  qandırmaq. qamandırmaq. inandırmaq. sapdırtmaq. 

sapıtmaq.  
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qandırmaq  qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. doyurmaq. toxlatmaq. 

tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. 

qane', iqna' edmək.  

- qandırmağa, aldadmağa çalışmaq: yol yapmaq. avutmaq. 

toğlamaq.  

qane'  1. işəngən. inanan. razı. 1. qanıqsar. üzü yola. 

razılaşan. 1. üzü yola. qanıqsar. razılaşan.  

qanğırıqmaq  qanğırıqmaq nərsənin önündən arxaya doğru qalxmaq, 

çəkilmək. - göy gövərənti günə qarşı qanğırır. 1. dikə 

qalxmaq. diksinmiş kimi geri atılmaq. - qanğırır 

masaydım, daş başımı tutmuşdu.  

qanğlıq  qanğlıq. qaqlıq. gahlıq. çağlıq. keçərilik. müvəqqətilik.  

qanğsıq  ataları bir olan. üvey.  

qanı  1. nərə?. 1. hanı. - oğlum qanı: oğlum hanı, hardadır.  

qanı  1.qanğı. qağnı. qoğnı. qoğun. qoni. qonğı. qonqa. qab. içi 

oyuq, oyulu tutacaq. 1. qanıq. qənaət.sonuc. tutum. 

təsmim. qənaət. 1. qanılan, inanılan düşüncə. qanıq. 

qənaət.1.görüş. görgü. görünğ. görüş. baxış. baxınış. 
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baxnış. qarayış. qaranış. qarayış. qaranış. nəzər.  

- qanı ayaqlı: evli qadın.  

qanı  hanı. qanda. handa.  

qanı  qanı. harda.  

qanı  qanış. qanıt. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 1. 

qanıqlı. qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. 

bolyarma. olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi 

görmə. iktifa. 1.anlıq. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. 

yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. bağlat. 

bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. 

kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. 

durat. hökm. qərar.  

qanı  qayığ. qayğı. 1. tasa. üzüntü. sıxıntı. əndişə. anğaşa. 

düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. 

kədər. - bu düşünü at. 1. təpək > tapaq. iztirab. 

qərarsızlıq. 1. tutaq. tuxat. qussə. 1. düşük. tasa. 1. tut. 

qussə. ağrı. dərd. qəm. kədər. 1. təpək iztirab. 

qərarsızlıq. 1. qayıq. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. 

düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. 

duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. 
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üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. 

təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. 

vəsvəsə. qarasevda. 1. qoğa. niyarançılıq. anğıranğçılıq. 

1. qurb. qussə. 1. qurum. qussə. 1. göynək. göynüq. 

qussə. 1. çilə. çilək. fikir.  

qanı(ərəb)  < qanlı. çox al, qırmızı.  

qanıc  bax > qanıqma.  

qanıc  qanıq. qanış. qaynağ. qayna. 1. ocaq. kökün. kökən. 

mənbə‟. mənşə'. - dörd qanıq: dörd qayna: kitab. sünnət. 

icma. qiyas. 1. mə'dən. - çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni: 

çiban başı. 1. qayna. göz. öz. iç. mərkəz. 1. beşik, bir 

nəyin ilk çıxış, oluş yeri. bix. kök. kan. mə'dən. əsas. 

ana. təməl. iç. mərkəz. araq. göz. mənşə. kökün. kökən. 

mənbə‟. 1. əlidolu. əlitox. bay. bəy. baysar. bəyik. bəygil. 

bayqıl. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < 

qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. dolu. 

doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. 

qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. 

şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.  
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qanıcı  qanağan. düşünən. aldağan. tez aldanan. qolayca 

inanan.  

qanıcmaq  qanışmaq. qanıqmaq. 1. doymaq. 1. uyuşmaq. 

anlaşmaq. 1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. dirənmək. 

1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qaqa, dikə durmaq. 

başın qaldırıb qaqlanmaq.  

qaniçən  qaniçər. qantökər.  

qaniçər  qaniçən. qantökər.  

qanığan  qanan. razı.qanuq. qanıq. qane‟. tutumlu.  

qanığar  bax > qanıqar.  

qanığar  qanığan: qanıtkar. bir aza razı qalan.  

qanıq  1. ( < qan). qağnı. qanqlı. daşqa. 1. qanma. inanma. 

qəbul, ərmək. 1. {qanıtlanmaq. yetinmək. - qanığan: bir aza 

razı qalan. - qanıxar. qanıtkar}. qanıqlı. qanmış. uğumça. 

mütəvazi'. üzü yola. uysal. bıqmış. qanmış. toxmuş gözü 

tox kimsə. qanıq uşaq: sözə baxan uşaq. > qənaət. 1. 

qanıqlıq. qanış. yetərlik. yetinmə. artmaz. doyum. qılışık. 

qılış. rizayət. ödəşim. ötüş. ötüşüm. uzulış. usulış. usuş. 

üzüş. razılıq. 1. qanmış. qandırılmış. aldanmış. 1. 

düşüncə. 1. qoyu. quyu. tüd. qəliz. 1. alışmış. öğrənmiş. - 
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qanıq it: ova öğrənilmiş it. 1. qonıq. qab. su qabı. 1. inanc. 

iman. sevinc. neşə. 1. qancıq. quduz. qansuq. qana 

doymaz. acımaz. amansız. qırıcı. ürəksiz. daş ürək. 

zalim. qıyıcı. sərt. sarp. kəsici. qıran. vurucu. qırıb tökən. 

taqan. qapan. qatan. ( > qaddar).- qanıq itdən uzaq ol. - 

qanığı saxla qancıqa. - qancıqdan sovuşduq, qanıqa düşdük. 

1. doyuq. doyqun. bıqıq. 1. artıqına içmək. sərxoş. 1. 

qanlı. qatil. 1. sevinc. şadlıq. 1. rahatlıq. dincəl. 1. rizayət. 

- qanıqsız: rizayətsiz. 1. qanıt. nəzər. - bir qanıt. nəzər 

nuqtəsi.  

qanıq  qanı. qənaət.1. sonuc. tutum. təsmim. qənaət. 1. qanılan, 

inanılan düşüncə. 

qanıq  qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıqma. qanışma. qanışım. 

qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 
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doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma.  

- qanıq edmək: gövünmək. bəğənmək. sevinmək.  

- qanıq könül: tox göyüllü. tox gözlü.  

- qanıq könüllü: könül toxluğu: tox göyüllülük. tox gözlülük. 

doyqunluq. istiğna. gözü doluluq.  

- qanıq verən: qanqı verən. yanığı, yanğını gidərən, 

aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanıqdıran. 

qanqıdan. qənaət bəxş.  

qanıq  qanıt. 1. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 

qənaət. oranc. oran. qərar. düşnüq. hükm. görüş. 

mülahizə. fikir. fikr. 1. iqna'. doyma. razılıq. - qane', razı 
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edmək:əğmək. qanıtmaq. toxdatmaq. 1. doyuç. yetinmə. 1. 

məqulə. 1. qayna. qaynaq. ocaq. kökün. kökən. mənbə‟. 

mənşə'. - dörd qanıq: dörd qayna: kitab. sünnət. icma. 

qiyas. 1. aldatılmış. qandırılmış. 1.qanuq. qanıq. qane‟. 

razı.  

qanıq  qanuq. 1. qanmış. doymuş. dolmuş. toxmuş. 1. qanmış. 

qane'. tox göz. göü tox. yetinən. yetingən. 1. qanıqlı. 

toxul. tutumlu. gözü tox. əlində ki ilən yetinən. yetingən. 

razi. qənaətkar. 1. qanmış. qanıqmış. - içgi içib qanmış, 

qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. 

qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. 

sərxoş. 1. qanmış. qandırılmış. qanmış. tovlanmış. 

aldanmış. 1. qanıt. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. 

dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. 

günü bacada. keçimli. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. - qanıq qanıq: qanıt qanıt: bol bol. - qanıq göz: 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qanıq könül: qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi təmiz. 

1.toxluq. qənaət. - toxluqla yaşa: qanıqlı yaşa: qənaətlə 

yaşa.  

qanıq  qanuq. qanmış. 1. aldanmış. 1. doymuş. dolmuş. 

toxmuş. 1. qane'. tox göz. göü tox. yetinən. yetingən. 1. 

qanıqmış. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. çəntil. 

qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. 

qanşaq. qayşaq. bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. 

umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. əğrik. əğric. 

əğlincik. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. 

kefli. 1. qandırılmış. qanmış. tovlanmış. aldanmış.  

qanıqan  1. qanığan. qanıxar. qanıtkar. razı qalan. bir aza razı 

qalan. 1. qaniçən. qana susq.  

qanıqan  qanığan. doyqun. gözü tox. 

qanıqan qanığan. qanıxar. qanıtkar.bir aza razı qalan.  

qanıqar  qanıxar. 1. qanığan. qanıtkar. bir aza razı qalan. gözü 

tox. 1. qanıxar. qanıgar. qanıqdıran. doyurucu. doyuran. 

qane' edən.  

qanıqarlıq  doyurucu. qanıqar. qanıxar. qanıgar. qanıqdıran.  

qanıqçılıq  alçaq könüllük. firutənlik.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6114 

qanıqdırmaq  qanıqdırmaq.könlünü edmək. könlünü almaq. iğna', 

qane' edmək.  

qanıqırıq  qırıqsoy. qırıqqan. soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. 

qanıpozuq. qaraqanlı. şərafətsiz. şərəfsiz. ağsöyək, 

əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan. 

qanıqlamaq  aramaq.  

qanıqlamaq  qarqlamaq. qabığın soymaq.  

qanıqlanmaq  doymaq. razı olmaq. qane' olmaq.  

qanıqlatmaq  qanıqdırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qamandırmaq. 

inandırmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. 

yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. qane', iqna' 

edmək.  

qanıqlı  1. qanıq. qanıc. qanış. toxul. tutumlu. gözü tox. əlində ki 

ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar. 1. qanıt. qanış. 

qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. yetər 

sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma.bəsinmə. 

bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa.  

qanıqlı  1. qanqaq. qanqlı. sulanmış. susun. suvsun. doymuş. 1. 

qənaətkar. tox gözlü. 1. usullu. məntiqi.  

qanıqlıq  qanımlıq. qanılıq. doyumluq. doyuluq. doyluq.  
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qanıqma  qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. 

qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qanıqmaq  { ( < qan ( > xunfar)} qancıqlanmaq. quduzlamaq. 

qansuqmaq. qana susamaq. - çox yeyib qanığıb: qudurub. 
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- iti qanıqlayıb buraqdı. 1. qatıqmaq. bıqına doymaq. 

doymaq. 1. susunmaq. sulanmaq. təsgin bulmaq. 1. 

qutalmaq. dincəlmək. 1. boşımaq. bükimək. bükşəmək. 

bir gərəyindən boşalmaq, tətmi' olmaq. ləzzət aprmaq. 1. 

doymaq. qayğanmaq. 1. göz doymaq. qənaətə gəlmək. 

1. razı olmaq.  

qanıqmaq  1. güvənmək. mütməin olmaq. inanmaq. inaqmaq. 

inaqlamaq. 1. könlü olmaq. könlü qanmaq. razı olmaq. 

qəbul edmək. 1. könlü olmaq. razı olmaq. istəmək. 

sevmək. 1. qanmaq. qamanmaq. qadanmaq.qapanmaq. 

tıxılmaq. doymaq. 1. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. 

boyun əğmək. 1. qanırmaq. qınıqsamaq. alışmaq. 

tutuşmaq.  

- varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, 

qanıqmaq, inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, razılaşmaq: 

qənaət edmək.  

- doymaq, qanıqmaq, yetinmək qədər: doyumluq.  

- qanıq ki: yetin ki. bitgin ki. güvən ki. qəbul ed ki. qan ki. inan 

ki. razılaş ki. qənaət ed ki.  

- əlindəki, evindəki ilə yetinən, qanığan, doyan: gözü 
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doymaq.  

- əlindəki, evindəki ilə yetinməyən, qanıqmayan, 

doymayan: gözü dışarda.  

qanıqmaq  qanışmaq. qanıcmaq. 1. doymaq. 1. uyuşmaq. 

anlaşmaq. 1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. dirənmək. 

1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qaqa, dikə durmaq. 

başın qaldırıb qaqlanmaq.  

- bir nərsiyə qanıqmaq, qənaətlənmək: qafaya almaq.  

qanıqmaqan  zorlu. enerjik. yılmaz.  

qanıqmamaq  dolamamaq. dolmamaq. doymamaq. doyamamaq.  

qanıqmış  qanmış. - içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. 

çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. sərxoş.  

qanıqsamaq  1. bezikmək. berçikmək. doymaq. soğumaq. usanmaq. 

bıqmaq. könikləmək. 1. alışmaq. öğrənmək. 1. 

razılaşmaq. razılıq əldə edmək.  

qanıqsamaq  qanıqsımaq. 1. razılaşmaq. 1. alışmaq. mö'tad olmaq. 1. 

bıqmaq. yorulmaq. təngə gəlmək. 1. qan tökmək 

istəmək. 1. çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, 

təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək. təfavütsüz 
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olmaq. fərqsizlikdən gəlinmək. - mən artıq sıxıntıya, acıya 

qanıqsamışım. - yaşlanmaqla belə, qocalığa qanıqsanılmır. - 

ölümlüyə qanıqsayamayan, yaşamın ipucun tutabilməz. - 

qanıqsamaqla yaşamdan dad alanda var, dadsız qalıb 

bıkanda var.  

qanıqsamışım  öğrəşmişim - mən artıq sıxıntıya, acıya qanıqsamışım.  

qanıqsanılmır  öğrəşilmir. - yaşlanmaqla belə, qocalığa qanıqsanılmır.  

qanıqsar  üzü yola. qane. razılaşan.  

qanıqsayamayan  qəbul edəməyən. - ölümlüyə 

qanıqsayamayan, yaşamın ipucun tutabilməz.  

qanıqsayış  qanıqsıyış. 1. doyma. doyuşma. doysayış. 1. razılaşma. 

razılaşış. 1. alışsayış. alışma. mö'tadlıq. 1. bıqma. 

bıqsəyiş. yoruluş. tənğsəyiş. 1. qan töküşün istəmək. 1. 

öğrənsəyiş. öğrənişmə. vərdişinmə.  

qanıqsımaq  qanıqsamaq. 1. razılaşmaq. 1. alışmaq. mö'tad olmaq. 1. 

bıqmaq. yorulmaq. təngə gəlmək. 1. qan tökmək 

istəmək. 1. çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, 

təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək. təfavütsüz 

olmaq. fərqsizlikdən gəlinmək. - mən artıq sıxıntıya, acıya 

qanıqsamışım. - yaşlanmaqla belə, qocalığa qanıqsanılmır. - 
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ölümlüyə qanıqsayamayan, yaşamın ipucun tutabilməz. - 

qanıqsamaqla yaşamdan dad alanda var, dadsız qalıb 

bıkanda var.  

qanıqsıyış  qanıqsayış. 1. doyma. doyuşma. doysayış. 1. razılaşma. 

razılaşış. 1. alışsayış. alışma. mö'tadlıq. 1. bıqma. 

bıqsəyiş. yoruluş. tənğsəyiş. 1. qan töküşün istəmək. 1. 

öğrənsəyiş. öğrənişmə. vərdişinmə.  

qanıqsız  qanıtsız. kəsinsiz. duraqsız. duruqsuz. oransız. oranşsız. 

qərarsız.  

qanıqsız  söğumsüz. tamahkar. pisboğaz. sok.  

qanıqtıran  qanıqdıran. qanıqdırıcı. qanqıdan. qanıtan. qandırıcı. 

qandıran. 1.doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. 

bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qəbulladan. 

razılaşdıran. 1. (bax > qandıran). aldatıcı. 1. qanqı verən. 

qanıq verən. yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. 

qandıran. inandıran. qənaət bəxş.  

qanıqtırıcı  qanıqdırıcı. qanıqdıran. qanqıdan. qanıtan. qandırıcı. 

qandıran. 1.doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. 1. (bax 

> qandıran). aldatıcı.  
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qanıqtırılmaq  qanıqdırılmaq. qandırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. 1. 

doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. 1. inandırılmaq. 

1.aldatılmaq.  

qanıqtırmaq  qanıqdırmaq. qandırmaq. 1. qarığdırmaq. qardırmaq. 

qərqitmək. qərq edmək. boluna sulamaq. suya, nərsiyə 

doyurmaq. 1. qanıqlatmaq. qandırmaq. qanındırmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. doyurmaq. toxlatmaq. 

tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. 

qane', iqna' edmək.  

qanıqtırmaq qanıqdırmaq. usandırmaq. alışdırmaq.  

qanıl  1. çanıl < qanğıl. çanğıl. boş. 1. qanğıl. çanğıl. çanıl. hər 

nəyin yonultusu, yonqası, qırıntısı, tikəcikləri. 1. yasa. 

yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. biti. oğur. 

burmul. buyurmul. nəsəq. nizam. ayaqlıq. altlıq. düzük. 

dəsturuləməl. qural. ayaq. atlıq. altlıq. durac. otrac. 

daynac. qural. oranc. oran. qərar. daban. aybaşı. 

qadınların adət xəstəliyi. yörəlgə. yasa. yasay. düzgün. 

oğur. burmul. buyurmul. qada. qaidə.  

qanıl  tanıl. anıl. qanılmış, tanılmış olan. gələnək. yöntəm. yol. 

ürf.  
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qanılan  - qanılan, inanılan düşüncə: qənaət. 

qanılı  anlamlı. içərikli. mə'nalı. mə'nili. məfhumlu. fəhvalı.  

qanılıq  qanımlıq. qanıqlıq. doyumluq. doyuluq. doyluq.  

qanılmaq  razılaşmaq.  

qanılmaz  gömürtük. naməfhum.  

qanılmaz  seçilməz. sezilməz. hissolunmaz. görünməz. alınmaz. 

ayırdılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.  

qanılmış  - qanılmış, tanılmış olan: qanıl. tanıl. gələnək. yöntəm. yol. 

ürf.  

qanıltaq  1. qağıltaq. qavıltaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. aralıqlı. seyrək. dərik dərik. 1. 

anlaşılır. düşünülür.  

qanım  - xanım böcəyi: gül ağaclarında olan bir böcək. qırqımçı.  

qanım  1. qanıc. qanıt. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

bax > qanış. bax > qanıqma.  

qanıma  hər zaman. həmməşə. ilkdən bəri. arasızı. arasızın. 

aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. 

qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. 

duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir 

düzüydə. boyuna. mütəmadiyən.  
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qanımaq  qanamaq.  

qanımca  qandığıma görə. məncə. mənə qalsa.  

qanımlıq  qanılıq. qanıqlıq. doyumluq. doyuluq. doyluq.  

qanıncaya  - qanıncaya, doyuncaya dək: qana qana. qanasıya. 

doyasıya. doya doya. içinə çəkə çəkə. - yer qana qana 

sulandı. - hammı qana qana yeyib içdi. 

qanıntırmaq  qanındırmaq. qandırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. 

qamandırmaq. inandırmaq. doyurmaq. toxlatmaq. 

tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. 

qane', iqna' edmək.  

qanıpozuq  pozuqqanlı. soysuz. sopsuz. qırıqsoy. qırıqqan. 

qanıqırıq. qaraqanlı. şərafətsiz. şərəfsiz. ağsöyək, əşraf, 

nəcib, nəcibzadə olmayan. 

qanır  bax > qanqırma. qol.  

qanıra  1.qapıcı it. 1. avara, yiyəsiz, küçə iti.  

qanıramaz  doyamaz. oburaz. qənaət bilməz.  

qanırıq  1. qanğırıq. qaynırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. kavıq. 

kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. 

bəlqəm. xilt. 1. qanrıq. tərs. tərsəş. sırtıq. üzdən gedməz. 
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qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. 

qara başlı. inadçı.  

qanırıq  qanqırıq. qaqrıq. 1. dirənçi. dirənc. dirnəc. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. sadə. abdal. qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. 

düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 1. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilincsiz. dəngəsiz.  

qanırılmaq  qayırılmaq. dalısı üsdə yerə düşmək.  

qanırır  - yağmır yağır, bulağ qaynır, taxıl qanırır. (qanırır: 

kanlaşır. bollaşır).  

qanırmaq  qanğırmaq. 1. döndərib, çevirib toplamaq, yığmaq. 1. 

toplamaq. qasmaq. qoparmaq.  

qanırmaq  qanğırmaq. 1. qığırmaq. qısıq qısıq, boğuq boğuq səs 

çıxarmaq. - körpə qanğırmağa başlamış. 1. kanırmaq. 

kanğırmaq. kanlaşmaq. bollaşmaq. - yağmır yağır, bulağ 

qaynır, taxıl qanırır. 1. qanıqmaq. qınıqsamaq. alışmaq. 

tutuşmaq.  
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qanırmaq  qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. 

qaqrınmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

- gənclərin tapatın (həvəs. dəlilik) doyurmaqla yatırmaq 

gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.  

qanırmaz  qanlamay. qanaza. qarınpa. doymaz. doymayan. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qanamaz. obur. qane', razi olmaz. 

qanırmıq  qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. kağıq. kavıq. kavrıq. 

kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. bəlqəm. xilt.  

qanırtmac  qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. 1. qamırtmac. 

bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə. 1. böyük bir 

yük qaldıran çubuq. qaldırac. diləm. deyləm. əhrom. 

əhrüm. 1. yalan. qabartmac. abartmac. qabartılmış, 

abartılmış söz.  

qanısıcaq  issiqanlı. simpatik. həmdərd.  
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qanısız  anlamsız. içəriksiz. mə'nasız. mə'nisiz. məfhumsuz. 

fəhvasız.  

qanısoğuq  soğuqqanlı.  

qanısoyuq  qanı soyuq qatı. xunsərd.  

qanış  ( a < > ı ) qınış. 1. güvəniş. qıvanış. seviş. sevinc. şadlıq. 

rahatlıq. dinclik. dincəş. genlik. - bu işdən qanış bulduq. - 

evlənmək, qonuşub, qanışmaqdı. - qanış tapasın: rahat 

olasın. 1. qandırış. 1. cilvə, işvə.  

qanış  1. rizayət. 1. aldanış. 1. alqı. anlayış. düşnüş. qavranış. 

sezim. sezimə. seziş. idrak. ehsas. hiss. yanğı. 1. ərişim. 

anlayış. alqı. qursaq. kavsaq. kovsaq. qavrayış. anlayış. 

düşnüş. qavranış. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. 

seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. 

tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. 

fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 1.qanıc. qanıt. qanım. 

qanıq. qanıqma. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. 

güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. 

güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 
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qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 

dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. 

ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. 

issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. 

söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma.1. qanıt. 

qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. qanıqlı. 

qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. 

olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa. 1. 

qanıt. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 

anlıq. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. 

yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. 

boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. 
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kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. 

hökm. qərar.  

qanış  qanıq. qanıc. qaynağ. qayna. 1. ocaq. kökün. kökən. 

mənbə‟. mənşə'. - dörd qanıq: dörd qayna: kitab. sünnət. 

icma. qiyas. 1. mə'dən. - çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni: 

çiban başı. 1. qayna. göz. öz. iç. mərkəz. 1. beşik, bir 

nəyin ilk çıxış, oluş yeri. bix. kök. kan. mə'dən. əsas. 

ana. təməl. iç. mərkəz. araq. göz. mənşə. kökün. kökən. 

mənbə‟. 1. əlidolu. əlitox. bay. bəy. baysar. bəyik. bəygil. 

bayqıl. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < 

qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. dolu. 

doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. 

qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. 

şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.  

qanışaraq  anlaşaraq. uyuşaraq. uzuşaraq. müttəfiqən.  

qanışıq  bax > qanışma. qanıqma.  

qanışıq  qanışma. danışıq. gəpil. gəpəl. qovl. sözləşmə. anlaşma. 

qarat. qırat. qərar. qovl o qərar. təvafüq.  

qanışım  bax > qanışma. qanıqma.  
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qanışıt  bax > qanışma. qanıqma.  

qanışma  qanışıq. danışıq. gəpil. gəpəl. qovl. sözləşmə. anlaşma. 

qarat. qırat. qərar. qovl o qərar. təvafüq.  

qanışma  qanışım. qanışıq. qanışıt. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. 

qanım. qanıq. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. 

qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 
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xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qanışmaq  1. qınışmaq. qoyulmaq. sevişmək. suvuşmaq. 

yollanmaq. düzəşmək. - işə qınışın. 1. anlamaq. düşünüb 

anlamaq. oğqarmaq. 1. razılaşmaq. 

qanışmaq  danışmaq. anlaşmaq. gəpilləşmək. gəpəlləşmək. 

qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. 

qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o 

qərarlaşmaq. təvafüqləşmək.  

qanışmaq  qaqışmaq.  

qanışmaq  qanıqmaq. qanıcmaq. 1. doymaq. 1. uyuşmaq. 

anlaşmaq. 1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. dirənmək. 

1. qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qaqa, dikə durmaq. 

başın qaldırıb qaqlanmaq.  

qanıt  1. bəndə. mürid. sözə baxan. 1. abid. 1. sevinc. qələyan. 

qalağan. 1. həyəcan. coşqu. qələyan. sevinc. 1. cəzbə. 

çarpıntı. vəcd. şovq. əsrim. əsrəm. 1. fanatizm. 1. qanıq. 

nəzər. - bir qanıt: nəzər nuqtəsi. 1. uçar. könük. göstəriş. 

tanqış. illət. ayğaq. niqiz. tanaq. dayanıç. yerli. suyənçik. 
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tiuqavuç. dirək. dəlalət: 1. həqq. tamam. 1. patava. 

tutquc. dəlil. - qanıt gətirmə: tüşünmək. inanmaq.  

qanıt  1. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 

qanıqlı. qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. 

bolyarma. olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi 

görmə. iktifa. 1. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. 

düşüncə. qənaət. anlıq. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. 

yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. 

bağlat. bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. 

kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. 

qoyut. durat. hökm. qərar. 1. dəlil. 1.qanıqlı. qənaət. 

yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. 

olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa. 1. 

ölüt. qınqıt. qırqıt. cinayət. qətl. 1. tanıt. büçülgə. yapta. 

yapat. bəlgit. hüccət. dəlil. bürhan. isbat. 1. qanıq. iqna'. 

doyma. razılıq. - qane', razı edmək:əğmək. qanıtmaq. 

toxdatmaq. 1. qanıq. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. 

dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. 
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günü bacada. keçimli. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. 

kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. 

yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh. 1. enik. yenik. tabe‟. 1. ibadət edən. 1. susuq. 

xamuş. 1. dəlil. hüccət. bürhan. 1. fikr. oy. oyu. düşünmə. 

- son qanıtız nədir. - qanıtmadan iş yapılmaz. 1. dəlil. toxuş. 

töküş. səbəb. illət.  

- sağlam qanıt: hüccəti qate'. - qanıq qanıq: qanıt qanıt: bol 

bol.  

- qanıq göz: qanıq könül: qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi 

təmiz.  

- qanıt olsun: inanki. vallah. - qanıt olsun öylə söylədi.  

qanıt  bax > qanış. qanışma. qanıqma.  

qanıtamayan  qaldıramayan. qane', razı edləyəməyən.  

qanıtan  qandırıcı. qandıran. qanıqdırıcı. qanıqdıran. qanqıdan. 

1.doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. istək 

bağışlayan: ləzzət verən. 1. (bax > qandıran). aldatıcı.  

qanıtan  qanıtqan. təşəviq edən. müşəvviq.  

qanıtılmaq  qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. 1. doyutulmaq. 

toxatılmaq. toxlatılmaq. 1. inandırılmaq. 1.aldatılmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6132 

qanıtkar  qanığan: qanıxar. bir aza razı qalan.  

qanıtqan  1. qanıtan. təşəviq edən. müşəvviq. 1. qanqıtğan. 

qanıyan. qanağan. əsrik. daşqın. coşan. coşqun. 

özündən çıxan. 1. kanıtgan. şevq verən. qan qaynadan.  

qanıtqar  qanığan. razı qalan. qanıxar.  

qanıtlama  ehticac. isbat.  

qanıtlamaq  1. göstərmək. dəlil olmaq. sabitləmək. - bu işiz nəyi 

göstərir. 1. dəlil, hüccət, bürhan gətirmək. sabitləmək. 

dəlillətmək. müdəlləl edmək. müstənəd edmək. sabit, 

sibutlamaq. 

qanıtlamaq  ayğaqlamaq. dəlilləmək.  

qanıtlanmaq  düşünmək. fikirləşmək. oyumaq. oyunmaq. oymaq.  

qanıtlanmaq  yetinmək.  

qanıtlı  bəqimli. patavalı. ispat ediləbilir. dəlilli.  

qanıtlı  müdəlləl.  

qanıtmaq  1. əğmək. razılatmaq. ələ almaq. qane' edmək. 

uyuşturmaq. uzlaştırmaq. müvafiqət əldə edmək. - o tərəfi 

uyuşturmağa çalışır. - kəndivi ək bir az. - əkilmədən iş yerin 

tutmaz. - nə edirik əkilmir: qanlmır. razı olmur. 1. şovqə 

gətirmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qanıtmaq  qandırmaq. 1.qamandırmaq. inandırmaq. qane' edmək. 

qısqıtmaq. yanıtmaq. yanğıtmaq. razı edmək. 1. əğmək. 

toxdatmaq. qane', razı edmək. 1. qane' edmək. 

qısqıtmaq. yanıtmaq. yanğıtmaq. razı edmək. 1. 

qınqıtmaq. qırqıtmaq. ölütmək. böyük suç törətmək. 

cinayət, qətl törətmək.  

qanıtsız  bəqimsiz. dəlilsiz. patavasız. tutqucsuz. dəlilsiz.  

qanıtsız  qanıqsız. 1. kəsinsiz. duraqsız. duruqsuz. oransız. 

oranşsız. qərarsız. 1. illətsiz. hüccətsiz. səbəbsiz. 

dəlilsiz.  

qanıva  naxış.  

- qanıva tikmək: naxış işləmək.  

- qanıva oyuvu: naxış desəni.  

qanız  qanzı. qınzı. qınız. dənə. 1. həbbə. - iki qınzı qoz. 1. çərəz. 

acil. 1. ləpə. qoz, badam kimi yemişlərin ləpələri, içi.  

qanızaq  qadın.  

qanızlıq  qanzılıq. qınzılıq. qınızlıq. dənəlik. qozqıran. badam, 

fındıq qıran.  

qanq  {qanğ. kank}. 1. bax > qan. 1. qan. ata. kan. soy. 1. ata. 

baba. 1. təkərlək. 1. girdə. tabla. 1. suçluların 
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boyunlarına vurulan qalın tumruq. 1. çanğ. qanğı. çanğı. 

qanqal. çanqal. həlqə. dəmir həlqə > qanğı > qağnı (: 

təyər). təyərli, çaxlı daşqa.  

qanq  qanğ. qaq. gah. 1.ganğdan. qağdan. gahdan. qanğda. 

bə'zən. arasıra. 1.bir çağ boşluğu, aralığı. - gahdan: 

hərdən. qaqda. qanğda qanda. haçansa. qaçansa. kimi çağ. 

kimi vaxt. bə'zən. - gahdan: çağdan -. gah gah: çağ çağ. - 

gahı bu gahı o: çağın bu çağın o. 1.gah. bir. - gah nala, gah 

mıxa vurma: bir nala, bir mıxa vurma. 1.kah (fars) ( < kav. 

kov). boş.  

qanq qanğ. qazın çıxardığı səs. - qanğ edmək: qaz səsi vermək.  

qanqa  ( < kan: açıq. açan). 1. çörək açan. yuxa yayan. axlov. - 

çörək yapılmayan yerdə, qanqa bulunmaz. - qanqalı ev 

uğurlu (bərəkətli) olur. 1. # ( < qın). kələf. - bir yumaqda oniki 

onbeş qanqa olur. 1. qança. qanqa. kərdi. - qançalayıb 

tarımaq: kərdi qurub əkmək. 1. taxda. düzgün yontulmuş 

taxda parçası. 1. evlək. 1. yemək sofrası. təpsi.  

- qanqa buz: taxtabux.  

- qanqa baqa: qaplumbağa.  

- qanqa tübçü: pisboğaz. acgöz. obur.  
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qanqaçmaq  qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. qafası bulanmaq. 

başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. 

saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək.  

qanqaçmaq  qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. 

saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək.  

qanqah  xanqah. ( < qon). qonçək. qonçaq.  

qanqaq  qanaq. 1. qana. qabcıq. hər çeşit qonaq. qonulan, 

qoyulan yer. cəvizin yaşıl qabığı, qarğıdalının bükülən 

qabığı kimi. 1. qanıqlı. qanqlı. sulanmış. susun. suvsun. 

doymuş.  

qanqal  çöngəl. aşama. atlama. aşma. evrən. çevrən. dönəməc. 

mərhələ. 

qanqal  qalağan. 1. büklüm. büküm. bükük. buruq. əğri. boğum. 

həlqə. iki qanqal sosis. bağırsaq qanqalı. 1. kələf. kələp. 

çilə. yumağ. bükülmüş. - yün qanqalı: yün çiləsi. - iplik 

qanqalı: çilə. qanqal kimi: qandız. 1. qanal. ğanqıraq. 

çanqal. caynaq. qullab ( < qap. qaplaq. qapbaq). 1. lülə. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6136 

burç ( > piç)\ > zanqıl > zanqır > zəncir (?). 1. cəviz. qoz. 

1. > ( q < > c ). cəncal. hayküy. 1. böyrək. böbrək. 1. dəvə 

tikəni. 1. yaşlı (heyvan). - bu camış çox qanqaldı. 1. 

qabdırma. paltarda bulunan çəngəl. qopça. 1. yoğun ip. 

ərkən. risman.  

qanqal  qınqal. qanğıl. qanğal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu. 1. 

çanqal. kəngəl. çəngəl. ingəl. əngəl. engəl. yengəl. 

qaramıq. qaramuq. qarşıl. qarışıl. 1. çanqal. kəngəl. 

çəngəl. dallı budaqlı. 1.qazıq. təkər. təkərlək. çəmbər. 

çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, saç qanqalı. 1.nərsənin 

çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, cəmaat. - 

tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el. 1. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. çətin. burşuq. çaparız. 

düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. 

güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 

güc. qaldırı. zor. 1. qayğal. əğri. 1. kavqal. içi boşalmış 

nərsə. 1. kavqal. pambığı boşalmış qoza. 1.yükün. yük. 

zəhmət.1. müzahim. müzahimət. 1.qantın quntun. qayta 

quyta: qanqal. əğri büğrü: əğri büğri: dolamac. dolanı. 

qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, 
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qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. 

əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə 

dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş 

bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. 

qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. 

kovqı. kəc. yamrı yumru. kəc məc. kələ kötür. - kələ kötür 

yollar. - qanqal göz: yekə, çıxıq göz. 1. pırtlaşıq. kilkə. - 

qanğal saçlı. 1.həlqə. alqa. biləkcə. biləzik. kələp. kələf. 

çilə. çiğlə. 1.kanğal. kağal. kanal. kaval. qaval. (< kav. 

kov). yol. yöntəm. qarım. məcra. 1.qalağan. 1.qanal. - 

qanal qanal hörülmüş saçı. - qanal qanal qıvrılmış ilan. 1. 

bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. 

acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. bükəc. 

boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. 

güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. ğəm. 1. 

dönəməcli, dolaclı, burşuq nərsə, yol.1. həlqə. qurs. 

çövürdək. çevirdək. çördək. çövdək. çevdək. ( < 

çövürmək. çevirmək). kələf. çilə. çiğlə. qərqərə. lülə. 1. 
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büklüm. yuvar. yumar. yumaq. təkərlək. çillə. çilə ( < 

çiqlə: düğun). - iplik çiləsi.  

- qanqal iti: çoban iti çeşiti.  

qanqal  qonqal. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. yengəl. yengə. 

engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qanqala  kanqala. çanqala. iki omuzun, çiğnin ortası.  

qanqalatmaq  qonqalatmaq. çəmbərlətmək. çöngəllətmək. 

çöngələtmək. qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. 

dayrələtmək. büklütmək. həlqələtmək. - qanqallanmış 

sucuq, ip, saç.  

qanqalazlaşmaq qaqnalazlaşmaq. cılızlaşmaq.ətsiz, arığlaşmaq.  

qanqalış  qanqal olmuş. qıvraq. dolanmış sarılmış.  

qanqallamaq  yükün. yük. zəhmət. 

qanqallanmaq  qanqallaşmaq. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. 

təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. həlqələnmək. 
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dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. 

qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. (bir durum) 

çəngəlləşmək. çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 

1. nərsənin çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - 

tonqal başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

qanqallanmaq qanğallanmaq. çörəklənmək. çövrəklənmək. çömbəlmək. 

çönbəlmək. qıvrılmaq. tos toparlaq devşirilmək. - ilan, 

köpək qıvrılıb yatmış.  

qanqallaşmaq  qanqallanmaq. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. 

təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. həlqələnmək. 

dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. (bir durum) 

qınqallaşmaq. qınqallanmaq. çəngəlləşmək. çətinləşmək. 

nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin çevrəsinə 

toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal başına 

qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar.  
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qanqallı  qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. qazıqlı. 

təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - sucuq, ip, saç 

qanqalı.  

qanqamaq  qanqmaq. doymaq. dolmaq.  

qanqan  kankan. qanlağ. kanlağ. qarnaq. qarınğ. qanıq. qanıc. 

qanış. qanıt. dövlətli. varlı. bəyik. bəy. bay. baysar. 

devlətli. dövlətli. pullu. mallı. gərəksiz. zəngin.  

qanqanır  ( < qanı qaynır). dəliqanlı. qandəlir. qaltaq. çaltaq. buğu 

yeni tərləyən, çıxan gənc dörd qaşlı. dörd qaş (göz 

üstündəki iki qaş ilə, buğun iki yanı, qolu).  

qanqar tanqli  əsgi qaraçay yapısında xanların ən öndə gələni. baş 

pirənn.  

qanqara  əprik. fəsad.  

qanqaş  birlik. odaq. qalısım. birləştik.  

qanqaşa  qanğaşa. qayğaşa. qanaşa. anğaşa. anaşa. niyaran. 

nigəran. naygiran.  

qanqavur  çanqavur. qonqurdaq. 1. qavala oxşar çınğıraqlı qasnaq, 

həlqə. 1. uşaqların ayağına taxılan zınqırovlu girdə, 

həlqə.  

qanqaz  ( < qın: dar. qıs). dazalaq. otsuz yer.  
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qanqaz  çanqaz. beşdaş oyunu.  

qanqaz  quğu.  

qanqazın  qəltək.  

qanqı  qanğı. 1. qağnı. qanı. qoğnı. qoğun. qoni. qonğı. qonqa. 

qab. içi oyuq, oyulu tutacaq.  

- qanqı verən: qanıq verən. yanığı, yanğını gidərən, aparan, 

qaldıran. qanıqdıran. qanqıdan. qandıran. inandıran. qənaət 

bəxş. 

qanqı  qanğı. qağnı. qaynı. qonqı. qonqa. qaydırıb, sürüb, 

sürükləyərək daşıma aracı. daşqa. daşıqa.  

qanqı qanğı. qay. qayan. qaysı. qaydaki. hankı. hansı. nərdəki.  

qanqıc  1. qazıq. sivri uclu sopa. 1. qaslı. ağacayaq. yorulmaq 

bilməyən.  

- qanqıc kişi: qanlı canlı kişi. sağlam. dinc. gürbüz kişi.  

qanqıclıq  qancıqlıq. qanqıncar. savaş. çatış. çataş. çatışma. 

yarqa. qavqa. vuruş. tərsləşim.  

qanqıçmaq  qanqaçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. 

saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək. şübhələnmək.  
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qanqıqmaq  qanğıqmaq. qanğırıqmaq. qayğılanmaq. qayğıqmaq. 

qoruğunmaq. qorxusunmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq.  

qanqıqtırmaq qanğıqdırmaq. ( < qın: dar. qıs). tınsıqdırmaq. 

darığdırmaq. dəngətmək. təngə gətirmək. tərsəmək. 

qarışdırmaq. - nəmənə səni qanqıdır. - bu hava adamı 

qanqıdır. - qeynananın deyinməsi lap məni qaqıddı.  

qanqıl  1. qandıl. çalqın. çanğıl. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. 

çəllək. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. qanuq. 

qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. 

çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. 

kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. 1. 

çanqıl > qanıl. çanıl. boş. 1. qaqnıl. qanğıldaq. 

qanğıldayıq. cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan. 1. qaqnıl. 

qanğıldaq. qanğıldayıq. cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan. 

1. qanğıl. qanıl. çanğıl. çanıl. hər nəyin yonultusu, 

yonqası, qırıntısı, tikəcikləri.  

qanqıl  qanqal. 1. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. 

acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. 

bükəc. boğac.tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. 
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giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. ğəm. 

1. dönəməcli, dolaclı, burşuq nərsə, yol.  

qanqıl  qanqır. çanqıl. əğri. əğri büyrü. ziqzaqlı (yol). qanqır 

damar: əğri büyrü çay. qanqılı xiyar: çəmbər xiyar.  

qanqıldaq qanğıldaq. danqıldaq. böyük çan. naqus.  

qanqılız qanğılız. ( < qan). alala. lala. lalə.  

qanqıllıq  dalqalıq. qatlaqlıq. dönəməclik. dönəklik. çəkrəklik. 

çəkəcəklik. çəkcəklik. çevriklik. dolablıq. girdablıq.  

qanqılmaq  qınqılmaq. 1. uyumaq. yatmaq. 1. keçinmək. ölmək. 1. 

qanqıltaq  qanğıldaq. 1. çanğıldaq. içi kav kof, boş nərsə. 1. 

qanğıldayıq. qaqnıl. qanğıl. cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ 

olan.  

qanqıltamaq  qanğıldamaq. qaqnıldamaq. 1.cılızlamaq. taxda 

tabağlaşmaq. ətsizişmək. arığlamaq. gəmikləri fırlamaq, 

uçmaq, laxlamaq. 1. əldən düşmək. işdən çıxmaq. 

yarmazlamaq. 1. çox əsgimək, qocamaq. bunalmaq. 

bunamaq.  

qanqıltayıq  qanğıldayıq. qanğıldaq. qaqnıl. qanğıl cılız, taxda tabağ, 

ətsiz, arığ olan.  
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qanqımaq  ( < qın: dar. qıs). danqamaq. danqazlanmaq. tərs, qarşı 

durmaq. öngərmək. inad edmək. dirənmək. sözə 

baxmamaq. - qanqımaqdansa, eşitmək yeydir. - olan ged 

işivə, nə qanqırıb durursan.  

qanqın  ganqın. inanclı. qanığan. dəlilli. nədənli adam.  

qanqıncar  qanqıclıq. qacıqlıq. savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. 

qavqa. vuruş. tərsləşim.  

qanqır  1. bax > qanqıl. qanqıraq. əğri. 1. bax > qanqırma. qol. 1. 

kanqır. saz. 1. bayar. zəngin. səngin. əşraf.  

qanqır  qanğır. çanğır. yanğır. pozuq. əğri. əğrik.  

qanqıra  qandıra. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. 

uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. 

dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 

olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. 

kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. 
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nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil.  

qanqıraq  1. çanğıraq. çəngəl. qullab. qollab. - balıq qanqırağı: 

balıq qullabı, qollabı. 1. qınğıraq. qənarə. 1. ucu əğri dəmir. 

kəcək. 1. kuruşə. kərvəşə.  

qanqıraq  1. çanqıla. çanqıraq. zəng. 1. qınqıraq. əğri. qanqır.  

qanqıramaq  1. susamaq. 1. qana doymaz kəsilmək.  

qanqıramaq  qonqıramaq. qonqıraya çevirmək. qonqıranlaşmaq. 

yaranın sudur edib şişməsi.  

qanqıran  qanburan. gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı yığılıb, 

qaralması. - onun ayağında qanburan qorxusu var.  

qanqıran  suvsuyan. susan. təbsirən.  

qanqırıq  qanğırıq. 1. nərsənin önündən arxaya doğru qalxmış, 

çəkilmiş. - kimi güllər, günə qarşı qanğırıq durur. - başı 

qanğırıq tutub yerir. 1. təpirbaş. dəmirbaş. çomaxbaş 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dikqafa. dikəbaş. 

qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. 

dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. 
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kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. 1. qağnırıq. 

qandırıq. qandırıf. neçə nərsəni birbirinə bağlayan parça, 

tikə, nərsə.  

- qandırıq qayışı: daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa 

bağlayan qayış.  

qanqırıq  qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. kavıq. 

kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. 

bəlqəm. xilt.  

qanqırıq  qanğırıq. yanğırıq. yana yatmış. bir yana əğik.  

qanqırıq  qanırıq. qaqrıq. 1. dirənc. dirnəc. dirənçi. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. sadə. abdal. qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. 

düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 1. görgüsüz. 

dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilincsiz. dəngəsiz.  

qanqırıqmaq  qanğırıqmaq. qanğıqmaq. qayğılanmaq. qayğıqmaq. 

qoruğunmaq. qorxusunmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq.  

qanqırılmaq  bir yana əğilmək. yatmaq. - qanğrı budaq: əyri budaq. 

çürük kök. - qanğrı duvar: əyrilmiş duvar.  
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qanqırıtçı  (bax > qandıran). 

qanqırma  qanqır. qanır. qanar. qanqıl. 1. bir bütündən ayrılan, 

yaxud bir bütünə bağlı olan. 1. dal. budaq. qol. qulp. sap. 

sak. qonda. qanır. qapa. biçik. şö'bə. 1. bahana. uyduru. 

dəlil. 1. çaydan ayrılmış kiçik arx. 1. törəmə. bu kimin 

qanqırasıdı.  

qanqırmac  qanırtmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. 1. qamırtmac. 

bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə. 1. böyük bir 

yük qaldıran çubuq. qaldırac. diləm. deyləm. əhrom. 

əhrüm. 1. yalan. qabartmac. abartmac. qabartılmış, 

abartılmış söz.  

qanqırmaq  qanğırmaq qanırmaq. qığırmaq. 1. qısıq qısıq, boğuq 

boğuq səs çıxarmaq. - körpə qanğırmağa başlamış. 1. 

kanırmaq. kanğırmaq. kanlaşmaq. bollaşmaq. - yağmır 

yağır, bulağ qaynır, taxıl qanırır.  

qanqırmaq  qanğırmaq qayırmaq. 1.geriyə bükmək. 1. əğərək, 

bükərək qırmaq. - fırtına ağac dalların qayırdı. 1. təkə, 

dibə, dərinə saplamaq, soxmaq.  

qanqırmaq  qanğırmaq. qanırmaq. 1. döndərib, çevirib toplamaq, 

yığmaq. 1. toplamaq. qasmaq. qoparmaq. 1. yanğırmaq. 
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yan vermək. bir yana əğilmək. əğmək. bükmək. burmaq. 

sıxıp saxlamaq. tutup sıxmaq. qəddəmək. - boyun 

qanğırıb istəmədi. - qanğır budaqları kəsib tökdü. qanqalmış. 

əğrilmiş budaqları. - qanğır oyana: çəkil, əğil oyana. - qanğır 

biraz: çəkil, əğil biraz. ağacın dalın qanğırdaqla. 1. (qan. qar: 

qol. əl). qınqırmaq. qanqırdaqlamaq. bax > qamıqmaq. 

qaramaq. karmaq. qarmaq. almaq. ələ tutmaq. 1. 

öldürmək. yox edmək. - bir darbıya qınqırdı. - onu mən 

qınqıdammadım. 

qanqırmaq  qanırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. 

qaqrınmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. qapısamaq. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qanqırmaq  qanqırtmaq. bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, 

qoparmaq.  

qanqırsamaq  dişi heyvanların qızışması. əş istəməsi. şəhvət duymaq.  

qanqırtaqlamaq qanqırdaqlamaq. bax > qanqırmaq.  
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qanqırtmaq  kəsilib, yaxud əğilib, əkilən budağ. fidan.  

qanqırtmaq  qanğırmaq. bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, 

qoparmaq.  

qanqısı  qanqı. hankı. hankısı. hançı. hançısı.  

qanqısı  qanqısı. hankı. hankısı. hançı. hançısı.  

qanqısı  qayu. qayu bir. hançısın. hançı birin.  

qanqışmaq  qanğışmaq. qanğrılmaq. qanrılmaq. qayğılmaq. 

qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. yanılmaq. 

yaynılmaq. dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, 

yaslanmaq, büdrəmək. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə 

ağrı girdi. - atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq 

böyüdükcən düzəlməkdənsə qayrışır.  

qanqıta qanğıda. harda. nərdə.  

qanqıtan  qanqıdan. qanıqdıran. qanıtan. qanıqdırıcı. qandırıcı. 

qandıran. 1. qanqı verən. qanıq verən. yanığı, yanğını 

gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qənaət 

bəxş. doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. 1. (bax > 

qandıran). aldatıcı.  
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qanqıtınmaq  qanqıdınmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanıtılmaq. 1. 

doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. 1. inandırılmaq. 

1.aldatılmaq.  

qanqqaymaq qanğqaymaq. 1. devrilmək. yıxılmaq. 1. yuxarı qalxmaq. 

1. zor durumda qalmaq. 1. ölmək.  

qanqqaytmaq qanğqaytmaq. 1. devirmək. yıxmaq. 1. yuxarı qaldırmaq. 

1. zor durumda bıraqmaq. 1. öldürmək.  

qanqqıltamaq qanğqıldamaq. gəvəzəlik edmək. boşboğazlıq edmək. 

ötüşmək. cıvıldaşmaq.  

qanqqıltavuq qanğqıldavuq. gəvəzə. boşboğaz.  

qanqlı  1. qağnı. qanlı. ( < qan). təkərli daşqa. qağnı arabası. əl 

arabası. 1. qanlı. soylu. soyu sopu bəlli. 1. qanqaq. 

qanıqlı. sulanmış. susun. suvsun. doymuş.  

qanqlı qanğlı. qanlı. qağnı arabası.  

qanqlış  qannış. naz. əda. oyun bazlıq. fitnə. - qannışlı qatır.  

qanqmaq  qanqamaq. doymaq. dolmaq.  

qanqox  kirkimir. irinğ. təzək. kiflənik. küflənik. qatmaq. bulaşıq. 

aladanğ. qapalıq. kəsafət.  
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qanqola  (qan < > qon). qanqlı. qonqala. qonalqa. oturaq. səggi. 

herə. qaldırım. eyvan. söykə. sundurma. yolqa. dayanqıç: 

dayanma yeri.  

qanqra  çanqırı. çanqıl çınqıl.  

qanqraq qanğraq. 1. çan. zəng. 1. damaq.  

qanqralamaq  1. kanğralamaq. kavralamaq. kanralamaq. çalralamaq. 

boşaltmaq. 1. qanğralamaq. qanralamaq. qayralamaq. 

qavralamaq. tutmağa, sarılmağa çalışmaq.  

qanqrı  qanğrı. qanrı. qayrı. uşaqların yeriməsinə yardımçı olan 

yügürək.  

qanqrıq  qanğrıq. qanrıq. qağrıq. qayrıq. qayrıt. 1.əğri. kambır. 

qozalaq. 1.yaşlı. qoca. 

qanqrıq  qanğrıq. qaynırıq. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. 

çapaki. çəpəki.  

qanqrılmaq  qanğrılmaq. qanğışmaq. qanrılmaq. qayğılmaq. 

qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. yanılmaq. 

yaynılmaq. dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, 

yaslanmaq, büdrəmək. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə 

ağrı girdi. - atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq 

böyüdükcən düzəlməkdənsə qayrışır.  
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qanqsıq  1. qardaş kimi. qardaş yaxınlığında. 1. ügey (üvey) 

qardaş. 1. and, oxuma, siğə qardaş.  

qanqta  qanğda. qanda qaqda. qaq. gah. gahdan. bə'zən.  

qanqtan  ganğdan. qağdan. gahdan. gah. qaq. qanğ. qanğda. 

bə'zən. arasıra.  

qanqtan  ganğdan. qağdan. gahdan. gah. qaq. qanğ. qanğda. 

bə'zən. arasıra.  

qanqtan  qanğtan. qantan. kavlan. qanyan. qonyan. dərin, dik 

yamaclı dərə, qapaz, qapuz.  

qanqtarma  qanğtarma. qantarma. çəkib qısma ayqıtı. azıq atları 

tutmaq üçün, gəm ilə birlikdə vurulan, dodaqları uclarını 

sıxan dəmir.  

qanqtarmaq  qanğtarmaq. çəkib qısmaq.  

qanqtaş qanğdaş. qanğsıq. ataları bir olan.  

qanqu  əğri olub qan alacağ ayqıt. həcəmət. neştər.  

qanqulu  üç təkərli daşqa.  

qanquraq  bax > qaqqıc.  

qanquru  quruqan. quruqanlı. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. 

göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. 
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kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. 

köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. 

böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. 

geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. 

qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. 

qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. 

mütəkəbbir. məğrur: xodpəsənd. ifadəli. 

qanqurutan  qanqurudan. 1. az danışmağıyla çevrəsin bıqdıran. 

vurdumduymaz. 1. kişiotu. adamotu.  

qanqusmaq  bax > qamıqmaq.  

qanqusturmaq qanqusdurmaq. ( < qın: zəhmət). qınqısturmaq. 

qarqırtmaq. vurub burub, əzib, sıxıb incidmək.  

qanqut  anqut. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. 

bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. 

ərgit. ərmiş. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. 

münəccim.  

qanqutuz  qanquduz. qanutuz. qanlıquduz. alıcı. yırtıcı. qaqşal. sərt. 

qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. 

cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. 
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asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan. 

vəhşi.  

qanquy  darqafalı. budala.  

qanquyluq  darqafalıq. budalalıq.  

qanqzamaq  qanğzamaq. qanğzımaq. qanğzanımaq. qan başına 

qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. başın bulamaq.  

qanqzanımaq  qanğzanımaq. qanğzımaq. qanğzamaq. qan başına 

qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. başın bulamaq.  

qanqzımaq  qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. qan başına 

qalxmaq. başı qanlaşmaq, qan tutmaq. başın bulamaq.  

qanqιr qanğιr. dınqır. dınqıl. az dəğərli pul. qara pul.  

qanqιrmaq qanğιrmaq. qınqırmaq. qınqıtmaq. qırmaq üçün bükmək. 

əğmək. burmaq.  

qanlağ  qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. qanıq. qanıc. 

qanış. qanıt. dövlətli. varlı. bəyik. bəy. bay. baysar. 

devlətli. dövlətli. pullu. mallı. gərəksiz. zəngin.  

qanlamaq  1.qan edmək. qana bulamaq. 1. qan, can vermək.  

qanlamaq  qanamaq. qanmaq. yalnamaq. anlamaq.  

qanlamaq  qanmaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alğılamaq. 

qavlamaq. qavramaq. avramaq. avlamaq. yaxlamaq. 
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yaxalamaq. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. 

öğrənmək. tutmaq. 

qanlamay  qarınpa. qanırmaz. doymaz. doymayan. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanamaz. obur. 

qane', razi olmaz. 

qanlan  kanlan. soylan.  

qanlanmaq  1. ətlənmək. gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. gurlanmaq. 

şişmək. 1. ətlənmək. gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. 

gurlanmaq. şişmək. təxmir olmaq. mayalanmaq.  

qanlanmaq  1.qana batmaq, bulanmaq. 1. canlanmaq. üzünə qan 

gəlmək.  

qanlaşmaq  - başı qanlaşmaq, qan tutmaq: qan başına qalxmaq. 

qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. başın bulamaq.  

qanlaşmaq  kanlaşmaq. kanırmaq. qanırmaq. kanğırmaq. qanğırmaq. 

bollaşmaq. - yağmır yağır, bulağ qaynır, taxıl qanırır.  

qanlatmaq  canlatmaq. diritmək.  

qanlı  1. duyulu. hissili. 1. duyqulu. xəsiyətli. karakterli. 1. qan 

içən. qan tökən. cani. cinayətkar. 1. düşman. - o mənim 

qanlımdır. 1. çox al, qırmız. 1. döğüşçü. savaşçı. 1.canlı. 

yaşamlı. yaşmal. güclü. qolçomaq. coşuq. coşav. coştan. 
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coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. 

enerjili. 1.kanlı. bəylik. baylıq. içli. içgin. mə'dənli. 1.kanlı. 

qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). 

barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəygil. 

bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. 

dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. 

qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. 

qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. 

nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh. 1.kanlı. 

ocaqlı. qaynaqlı. mə'dənli. 1.öcmanlı. düşmanlı. kəsimli > 

xəsimli. yağılı.  

- dolu qanlı, çürük canlı: qabadəri. qabapost. üzdən doluq, 

içdən pozuq. papaqlı baş, içdən yaş. gözdə eyik (yaxcı), içdən 

yenik (çürük). iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. 

duruşlu, içi boş kimsə. 

- qarışıq qanlı: qırqan (qırıqqan < qırıq: qopuq. bütün 

olmayan. + qan). aşın. mələz. əkdəş. qırıq.  

- ürəyi qanlı: üzüntülü. acılı.  

- ət qanlı, iğid canlı gərək: ət çox pişmədən yeyilməli, gənc 

isə çabalı olmalı.  

- dəliqanlı: başın qan tutmuş. qanara. qanbeyin. görgüsüz. 
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- qatı qanlı: qanı quyuq.  

- təliqanlı: - ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı: qarısamış. 

qarsamış.  

- qanlı pıçaqlı: birbiriylə öldürəsiyə yağılaşmaq.  

- qanlı canlı: sağlığı yerində. sağasağlam.  

- qana qanlı: qanlı qatil: çox qan tökmüş, kişi öldürmüş qanlı, 

qatil.  

- qanlı yaş: çox üzücü, acılı ağlama.  

- bol qara qanlı olan qusuq: qara qusmuq.  

- kanlı, verimli, zəngin topraq, nərsə: kanat. 

- yanlıvın mini birdir (azdır), qanlıvın biri mindir (çoxdur). 

qanlı  1. qanıq. qatil. 1. düşman. qənim. - o mənim qanlımdı. - 

kiş iyiyə qanlı olmaz. - yaxcı pisin, pis yaxcının qanlısıdı. - 

qanlı ölkələr. - birbirinə qanlı kəsildilər. - qanlı qanlını 

neynəməz. - qanlı pıçaqlı bir birinə düşmən. 1. acımaz. 

amansız. sərt. sarp. qorxunc. 1. qırıcı. ürəksiz. daş ürək. 

zalim. qıyıcı. qadan. 1. soylu. 1. qorxunc. amansız. 

gəddar. mərhəmətsiz. dehşətli. 1. düşman. yağı. qılan. 

öldürücü. 1. qaqnı. qağnı. qanqlı. ( < qan). təkərli daşqa. 

- qanlı yav: amansız düşman.  
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 - dəli qanlı: qızan. qəhrəman. 

- qanlı ölətmək: amansız salqın xəsdəlik.  

qanlı  mərd. şərəfli. namuslu. - yanlı qazanmadın, barı qanlı 

törətmə. - yanlın olsun, qanlın yox: istəyənin olsun, 

yağmaçın, düşmanın yox. 

- qanlı bulut: yağmırlı bulut.  

- yanlı dönsə, qanlı olar: istiyənin üz çevirsə, yağmaca, 

düşmənə dönər.  

qanlıca  qannıca. yeyilir, qırmızı göbələk.  

qanlıçapaq  qanlıçavaq. ala bənəkli balıq çeşiti.  

qanlıçavaq  qanlıçapaq. ala bənəkli balıq çeşiti.  

qanlıq  1. qamlq. bollık. bəylık. çoxlıq. kənliq. genlik. 1. diyə.  

qanlıq  1.mukafat. - qana qanlıq: cinayat o mükafat. 1. qan parası. 

qan ağcası. qan dəğəri. qan tutarı. qan bahası. 1. xanlığ. 

qağanlıq. basqı nizam. hikumət. dövlət. devlət: 

hakimiyyət. 1. kanlıq. ocaqlıq. qaynaqlıq. mə'dənlik.1. 

yağılıq. düşmanlıq. öcmanlıq.  

- azlıq kanlıq: azlıq çoxluq.  

qanlıq  diyə.  

qanlıqada  sarkıntılıq. müzahimətçilik sarkıt. müzahim.  
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qanlıqutuz  qanlıquduz. qanquduz. qanutuz. alıcı. yırtıcı. qaqşal. sərt. 

qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. 

cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. 

asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan. 

vəhşi.  

qanlılıq  mərdlik. şərafətlilik. namusluluq.  

qanma  1.anlama. qapış. qavrama. 1. inanma. 1. razılıq. razı 

olma. 1. tovlanış. aldanış. 1. inanc. güvən. bitginlik. 

qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 

yetinmə. göz toxluğu. razılıq. qəbulluq.  

- qanma çıxarlı olan: qanan. qantar.  

- könül qanma: itminan.  

- könül qanma: itminan.  

(?qanmaq qılmaq gərəklik qayğanıq. almaq vermək, 

anlayış bacarış, yoxsulluq dilənçilik, üzüklük. üzgü, 

sıxımtı. tasa. dolqunluq əsgiklik  

səfehlik bilgisizlik güclüszlük, anar qanar boşluq )?).  

qanma  toyma. toyum. doyum. qənaət.  

qanma!  inanma!. güvənmə!. gümənmə!. - eşitdiyinə qanma!. - 

qanma! öz bildiyin yap, qutarda. - onun sözlərinə qanma.  
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qanmaq  - bu gün içə içə suya qandım (doydum).  

qanmaq  1. odlanmaq. alovlanmaq. 1. alanqa. yalanqa. şö'lə. 1. 

tərilmək. qapılmaq. imrənmək. tamah edmək. 1. doymaq. 

1. almaq. anlamaq. bıqmaq. yalğmaq. yağqılmaq. yağlı 

yeməkdən bıqmaq. qanamaq. yalnamaq. anlamaq. 

qanlamaq. toymaq. doymaq. toxmaq. doyulmaq. 

yanğılmaq. bıqmaq. yağlı yeməkdən bıqmaq.  

- al qıl öğüd, qoca fəndidən.  

qanmaq  1.könlü qapılmaq. aldanmaq. 1. düşünmək. inanmaq. 

inaqmaq. inaqlamaq. 1. yetinmək. kafi bulmaq. doymaq. 

1. aldanmaq. 1. anlamaq. aydınlanmaq. kəstirmək. 

tanışmaq. bilginmək. bilmələnmək. anlamaq. 1. 

qanlamaq. qavlamaq. qavramaq. avramaq. avlamaq. 

anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alğılamaq. köğrəmək. 

kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. 

yaxlamaq. yaxalamaq. tutmaq. 1. qanıqmaq. qamanmaq. 

qadanmaq. qapanmaq. qarmaq. tıxılmaq. doymaq. 

bıqmaq. 1.toxdamaq. 1. inanmaq. doğruluğun yenmək, 

qəbul edmək (# qınamaq: doğruluğuna inanmamaq). 

- könlü qanmaq: könlü olmaq: qanıqmaq. razı olmaq. 
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sevmək. könüllənmək. əğimlənmək. könlü çəkmək. arzılamaq.  

- sizdən yana yaranmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə 

qanmaq.  

- qanmaza öğüd vermək: boşuna işləmək. başın daşa 

vurmaq. baltanı daşa vurmaq.  

- qaraqanmaz: heç, kökdən qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

- qandığıma görə: mənə qalırsa. məncə.  

- varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, 

qanıqmaq, inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, razılaşmaq: 

qənaət edmək. qəbul edmək.  

- qan ki: qanıq ki. bitgin ki. güvən ki. yetin ki. qəbul ed ki. inan 

ki. razılaş ki. qənaət ed ki.  

- könlü qanmaq: mütməi'n olmaq. 

qanmaq  qaqınmaq. 1. bükmək. bökmək. doymaq. qərq olmaq. - 

qanığa qanasın: qanığa doyasın. 1. tuymaq. duymaq.  

qanmaq  qammaq. bax > qamamaq. tutmaq. alqılamaq. 

yerləşdirmək. sığışdırmaq. qapmaq. qablamaq. 

toxunmaq. səfehlətmək, gicəltmək. yaxalamaq. uymaq. 

riayətləmək. saymaq. baxmaq. saxlamaq. yayılmaq. 
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dinləmək. qorumaq. kökləşmək. təməlləşmək. 

bəğənmək. əsir edmək. dəsdəkləmək. yerini almaq. 

çəlişməmək. əsir edmək. alıqoymaq. almaq. ulaşmaq. 

varmaq. saymaq. fərz edmək. işlətmək. bağlamaq. 

məşqul edmək. onqmaq. hazırlamaq.  

qanmaq  yanmaq. küymək.  

qanmaqunq qanmağunq. qanmazsın.  

qanmamazlıq  çəmədanlıq. kəmədanlıq. kəmdanlıq. anlamazlıq.  

qanmamış  doymamış.  

qanmayan  - qanmayan qıncı (kin. nifrət.). nədir, sevgi nədir, hər gələni 

sevib gedər, hər gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, gedəni 

döğər.).  

qanmayan  qanmaz. qansız. doymaz. doymayan. doymayan.  

qanmaz  1. ayı. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. gobud. 

balta kəsməz. kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. kal. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kic. öküz. mal. qaramal. 

anlamaz. sapaq qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kotan. yolbilməz. kalva. 
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kalas. kalvas. anlamaz. bilməz. bilməyən. bilgisiz. cahil. 

nadan. mə'lumatsız. qalınqafa. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. düşüncəsiz. başsız. 

görüşsüz. fərasatsız. qapaxat. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. bilgisiz. tanışsız. bilimsiz. görməz. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. qırtalaq. qırtabaş. düşünməz. gəbə. qatraq. 

qaba. kötük. gödük. qafasız. başsız. kavır. içi boş. 

başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. bön. budala. 

qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. qafası boş. boşqafa. anlamaz. qaqlaq. kal. 

qarakor. koryat. bilməz. qav. qaf. kaf (< kav). savıq. 

savsıq. boç. boş. boşbaş. başıboş. baybaş. qayta. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qımbıl. kəmbil. 

kütbaş. anlamaz. qavramaz. düşünməz. qıtan. qıtanlaq. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qanqıra. qandıra. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 
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qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. 

uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. 

dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 

olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. 

kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. 

nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

qanmaz  1. bilişsiz. bilişbilməz. yoxsun. beşuur. şuursuz. 1. 

dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz. 1. qanmayan. 

qansız. doymaz. doymayan. doymayan.  

qanmaz  1. doymaz. doymayan. qanlamay. qanaza. qarınpa. 

qanırmaz. qanamaz. obur. qane', razi olmaz. 1. inanmaz. 

1. narazi. 1. doymaz. doymayan. 1. inanmaz. 1. anlamaz. 

dişsiz. sezməz. dirayətsiz. görüksüz. bəsirətsiz. 

qabiləyyətsiz. 1. anlamaz. bilməz. kor. korsan( < kor). 

gözü bağlı. cahil. 1. doymaz. doymayan. acgöz. yanığ. 

yanğılı olan. tamahkar. 1. anlamaz. qaqavan. qaqavaş. 

qaqavac qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. 

düşüncəsiz. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. 
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qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. 1. anlayışsız. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. 

keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. 

qatı. qıyan. əsirgəməz. mudarasız. musamihəsiz. 1. 

qapıq. qapran. 1. qanamaz. doymaz. doymayan. 

qanlamay. qanaza. qarınpa. qanırmaz. obur. qane', razi 

olmaz. 

- qara qanmaz: qara baş: qara yapıldaq. çox qanmaz. 

vurdumduymaz.  

qanmaz  1. toymaz. doymaz. tamahlı. tamahkar. 1. tuymaz. 

duymaz. eşitməz. anlamaz. düşüməyən. - vurdum 

duymaz: çabıq anlamayan. sözə aldırmayan. 1. həmicik. 

bilməz. bol. sapıq. səfeh. axmaq. çatmaz. kal. dəmirbaş. 

başı dəmirdən. kəndi düşüncəsindən dönməz. inad. 

dəgişməyən nərsə. atqafa. axmaq. cahil.- budaki lap 

həmcik kişiymiş. 1. buruş. tərs. danqaz. 1. endib. alçaq. 

anlamaz. dərksiz. güng. keh. kül. axmaq. boşaq. şaşqın. 

çaşqın. budala. ursa. cahil. 1. alıq. munduz. qafası bağlı, 

qapalı. budala. axmaq. anlamaz. anlağdan qıt. anqut. 
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ənkit. ənküt. enküt. axmaq. əndik. endik. anlamaz. 

şaşqın. gic. - əndik ər: budala adam. - əndik uma, evlini 

ağırlar: səfeh qonaq, ev yiyəsinə buyur diyər, tarif elər. - necə 

munduz ərsə, əş yaxcı, necə əyri olsa, yol yaxcı. 

- nə doymaz kişidir bu. - iri, qanmaz gobud gənc: toraman. 

qılıqsız. gicbəsər.  

qanmazlamaq  qafalamaq. kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. səfehləmək. qarıqmaq. qarıqlamaq. 

başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq.  

qanmazlaşmaq  bilgisizləşmək. cahilləşmək. nadanlaşmaq.  

qanmazlıq  1. anlaqsızlıq. dişsizlik. sezişsizlik. dirayətsizlik. 

görüksüzlük. bəsirətsizlik. qabiləyyətsizlik. 1. doymazlıq. 

acgözlük. tamahkarlıq. 1. bilməyiş. bilməzlik. 1. bilgisizlik. 

cahillik. nadanlıq. mə'lumatsızlıq. 1. başsızlıq. qafasızlıq. 

içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. 

kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. bönlük. 

budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 
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qırtabaşlıq. görməzlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 

qırtabaşlıq. 1. doymazlıq. qane', razi olmazlıq. narazılıq.  

qanmazsın  qanmağunq.  

qanmıq  1. qanzıl. qana dolmuş. 1. teyxa, geçgin, zır kefli.  

qanmış  doymuş. qanıq.  

qanmış  qandırılmış. qanuq. qanıq. tovlanmış. aldanmış.  

qanmış  qanuq. qanıq. 1. doymuş. dolmuş. toxmuş. 1. qane'. tox 

göz. göü tox. yetinən. yetingən. 1. qanıqmış. - içgi içib 

qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. 

qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. 

kefli. tutuq. sərxoş. 1. qandırılmış. qanmış. tovlanmış. 

aldanmış.  

qannıca  qanlıca. yeyilir, qırmızı göbələk.  

qanoraq  çanqal. qanal. caynaq. qanqal. askı.  

qanoturmaq  qan işyə gedmək.  

qanraq qanrağ. 1. zəng. zınqıro. çan. 1. damağ. ağzın çatısı.  

qanralamaq  1. kanralamaq. çalralamaq. 1. kanğralamaq. kavralamaq. 

boşaltmaq. 1. yellənmək. əldən qoymaq. yel çıxartmaq. 

qırağın, yanın çəkmək. 1. qanğralamaq. qayralamaq. 

qavralamaq. tutmağa, sarılmağa çalışmaq.  
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qanram  qavram. tutam.  

qanrı  qanğrı. qayrı. uşaqların yeriməsinə yardımçı olan 

yügürək.  

qanrıq  qanğrıq. qayrıq. qağrıq. qayrıt. 1.əğri. kambır. qozalaq. 

1.yaşlı. qoca. 

qanrıq  qanırıq. tərs. tərsəş. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. 

inadçı.  

qanrılmaq  qanğışmaq. qanğrılmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. 

qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. 

dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, 

büdrəmək. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - 

atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən 

düzəlməkdənsə qayrışır.  

qanrışmaq  tərslənmək. tərsləşmək. üzə durmaq. inad edmək. - sən 

kimə qanrışırsın. qansıtmaq. qançıtmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

qans  ot. çayır.  

- bolcar qans: çim. çimən.  

- qoqqa qans: çiçək. qoxar ot.  
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- qans basmaq: ot alağ bürümək.  

- qans gücləmək: yabanı ot bürümək.  

- qara qans: yüksük otu.  

- sütlü qans: sütləgən.  

- üçgül qans: yonca.  

qansama  düşünmək istəmə. - iyilikləri yatsama (unutma), olmamışı 

qansama.  

qansay  kansay. kanday. kansι. hansι.  

qansı  qayu. hansı. hançı.  

qansıqma  qancıqma. dəri altında qanın sıxılıb boğulması.  

qansıqmaq  sanmaq. zənn edmək. 

qansımaq  ulumaq. ağlar kimi səs çıxarmaq.  

qansırıq  qasırıq. qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. 

kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. bəlqəm. 

xilt.  

qansıtmaq  qanqaçmaq. qanqıçmaq. qançıtmaq. qafası bulanmaq. 

başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. 

saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6170 

qansız  1. duyusuz. hissisiz. 1. duyqusuz. xəsiyətsiz. 

karaktersiz. 1.cansız, uyuşuq, ağır, soğuq nərsə. - qansız 

duruş: soğuq davranış. - qansız kişi. 1. qorxaq. ödlək. 1. 

qeyrətsiz. şərəfsiz.  

- qansız, cansız kişi: qabında qurumuş.  

- soluq, qansız, soyuq üzlü: kədu.  

qansız  1. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. 

əsirgəməz. qıyan. 1. doymaz. doymayan. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanmayan. 1. 

namərd. şərəfsiz. namussuz.  

qansız  zayıf. cılız. sısqa.  

qansızlıq  qorxaqlıq. ödləlik. qeyrətsizlik. şərəfsizlik.  

qansızlıq  namərdlik. şərəfsizlik. namussuzluq.  

qansι  kansι. kanday. kansay. hansι.  

qanşaq  qayşaq. qandıl. qanğıl. çalqın. çanğıl. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. 

bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. 

sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. kefli. 

tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş.  

qanşaq  qınşaq. qapanca. qapan. dar, qorxunc, xətərli yer.  
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qanşaq  qohum. tanış.  

qanşamaq  qancamaq. qayşamaq. sallanmğa başlamaq. - bu duvar 

qanşamağa gedir.  

qanşar  1. ( < kan. qan: gen. böyük). böyük tarazı, qapan, qantar, 

dartı, çəkər. 1. < qarşı ( < qar). qarşı yaxa. qarşιlιk 

(qonşu). 1. < qayşar. qarşar. yamac.  

qanşav tüşgən  dağ lalası.  

qanşmaq  örtülmək. örtülmək. qapalı qalmaq.  

qanta  1. bax > xanda. ( < ər: hər + yerdə). 1. qanı. hanı. 1. 

handa. nərədə. ( n < > y ) qayda. qayuda.  

qanta  qanda. 1. hər nərədə. hər harda. - qanda olsan gələrəm. 

1. nərəyə. hara. - qanda belə. - siz qanda, mən qanda. 

1.hanı. handa. nərədə. nə oldu. harda qaldı. - hanı 

birtirəcəyim dedin. - hanı o gördüyüm günlər.  

- handanı, qandadan seçmək: nərsələr anlamaq.  

qanta  qanğda. qanda. qaqda. qaq. gah. gahdan. bə'zən.  

qantaq  çantal. qındaq. 1.hər nəyin qurumuşu, cılızı, susuzu, 

arığı, darı. 1. düğmə. ilgək. 1. qaltaq. çanlaq. çaldağ. 

çandağ. xəndək. kəndək. çuxur. səfeh. 
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- qandağına basmaq: damarına basmaq, cinlətmək, 

qızdırmaq.  

qantaq  qandağ. 1. (bax > qandıran). 1. qatdaq. hər nəyin 

qocalmışı, qatlaşmışı, arığmışı. 1. yol üstü qalan 

nərsədən izlər. 1. dağ dağ. çox dağ. 1. qaq. bir 

çuxurluqda yığılıb qalan su. 1. yalçın qaya. uçurum. 1. al 

qımızı nərsələr, yemişlər. 1. qandağçı. (bax > qandıran). 

yalançı. qandağçı. çulqab > corab < çulqamaq. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. qanqırıtçı. düzənçi. 

düznəçi. fırıldaq. fırıldaqçı. aldav. aldaç. 1.dolab. aldağ. 

oyun. totiə. desisə. 1.kandağ > xəndəq. uzunluğuna, 

dərin çuxur. 1. qandağ. xəndəq. kəndəq. qarıq. qazıq. - 

qarıq, qazıq açmaq: qazıqlamaq. qarıqlamaq. xəndəqləmək. 

kəndəqləmək. qandağlamaq. - yağış qar suyun yığmaq 

üçün qazılan dərin, uzun xəndəq, qandağ: qarım. kərim. 

kəric. kəriş. gəric. gəriş.  

- qafası qantaq, qançaq: dəli. qudurman. quduman. kirik. 

girik. qırıq. qıtıq. düşgün. alqın. dəngəsiz. çıldırmış. çılqın. 

çaldırılmış. çalqın.  
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qantaq  qandağ. qondaq. 1. kələp. kələf. 1. düğün. düğüm. 1. 

bələk. 1. bağac. sədd. bənd.  

qantaq qandak. kandaq. kay. hansı. kaysı. hanqqı. nəndəy.  

qantaqay qandaqay. 1. təkə. yabanı ərkək dağ geçisi. 1. sağlam 

yapılı. quvvətli.  

qantaqçı  qandağçı. qandağ. (bax > qandıran). (bax > qandıran). 

yalançı. qandağçı. çulqab > corab < çulqamaq. kələk. 

əğrib. giriz. gizir. girişim. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. qanqırıtçı. düzənçi. 

düznəçi. fırıldaq. fırıldaqçı. aldav. aldaç.  

qantaqlamaq  qandağlamaq. çandağlamaq. çəndəkləmək. 1. 

kəndəkləmək. xəndəkləmək. arx, uzadısı oyuq açmaq. 

qarıq, qazıq açmaq. qazıqlamaq. qarıqlamaq. 1. iğrəti, 

taxma, keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq. ilgəkləmək.  

qantaqlamaq  qandağlamaq. qondaqlamaq. qundaqlamaq. 1. bağac, 

sədd, bənd vurmaq. 1. bələkləmək. bələmək.  

qantal  qantal. bax > qapdal.  

qantal qandal. qantal. ( < kan. qın). 1. qandalan. buxov. kündə. 

həlqə. zəncir. 1. ilişik qalmış kimi ağır dəprəşmək.  
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qantala qandala. 1. qandağa. taxdaqurusu. 1. hamamböcəği. 

tarakan.  

qantalaq  qandalaq. qondalaq. kələpçə.  

qantalan qandalan. buxov.  

qantalay  qandalay. qaqac. qaqdal. qaqdalay. taqtay. taqatay. quru 

ağac, taxda.  

qantalıq qandalığ. qanda. harda olduq. qonulqa. qandalığın 

bilmək gərək. xəzinə qandalığın bildi bunlar hasat yol 

kandalığın (hardadığın. harda olduğun) buldu bunlar.  

qantallaşmaq qandallaşmaq. qandallı, yüklü, ilişik qalmış kimi ağır 

dəprəşmək. ağılaşmaq.  

qantam  qantama. qantıl. qantın. 1. qatma. idarə, məçid kimi 

böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri 

üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana. 1. xırdavatçı 

tükanı. baqqal. 1. qatma. iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş 

qatma, ip. 1. qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş. 1. 

qantınçı. qantılçı. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. 

aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara. 1. 

atmaca. dolayı. dolanıc. kinayə. 1. ildik. buruq. qırtcan. - 

qantın vermək: qantın atmaq: qantınlamaq: qantın edmək: 
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ildik vermək: buruq vermək: qırtcan vermək: aldatmaq. 

dolandırmaq. yalan söyləmək, satmaq.  

qantama  qantam. qantıl. qantın. 1. qatma. idarə, məçid kimi böyük 

gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün 

ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana. 1. xırdavatçı tükanı. 

baqqal. 1. qatma. iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, 

ip. 1. qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş. 1. 

qantınçı. qantılçı. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. 

aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara. 1. 

atmaca. dolayı. dolanıc. kinayə. 1. ildik. buruq. qırtcan. - 

qantın vermək: qantın atmaq: qantınlamaq: qantın edmək: 

ildik vermək: buruq vermək: qırtcan vermək: aldatmaq. 

dolandırmaq. yalan söyləmək, satmaq.  

qantamlası  qırmızı, sarı çiçəkli bitgi adı.  

qantan  qandan. nərədən. hardan.  

qantan  qanğtan. kavlan. qanyan. qonyan. dərin, dik yamaclı 

dərə, qapaz.  

qantan qandan. qaydan. hardan.  
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qantar  1. qıntar. qapan. 1. qanan. qanma çıxarlı olan. ölçən. 

ölçər. tərazı. 1. qapanca. qapan. basqul. baskul. dartıc. 

dartqıc.  

qantar  kantar. ( < kan. qan). 1. (kansamaq: ölçmək). ölçən. ölçər. 

1. ( < kan. qan: gen. böyük). tunquz. tunqır. göl. dəniz.  

qantar  qandart. qondart. ağır nərsələri dartmaq üçün, böyük, 

geniş qablı, torbalı, kəpəli, kəfəli, səfəli, qaldırac 

biçimində olan tərazı. basqul.  

- qantar ağası: qantar baxıcı: dartı aracların, dartıcları, 

tərazıların düzlüyün dənətləyən, yoxlayan görəvli.  

- qantara çəkmək: qındara çəkmək: qındıra çəkmək: iyidən 

iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  

- qantara belində: aldanmaz. açıxgöz. külutmaz.  

- qantarın topu: qantar qolunu üzərində sürülən dəmir tikəsi. - 

qantarın topunu qaçırmaq: ölçüyü qaçırmaq, itirmək.  

- qantarlı yaman: ağır yaman - qantarlığı basmaq: ağır 

yamanlamaq.  

qantar qandar. qatil.  

qantarçı  qapançı. basqulçu. dartıçı.  
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qantarqilə  qantargilə. qıntargilə. qıntarma. qantarma. tüfəngə barıt 

qoymada işlənən bir ölçək.  

qantarlamaq  qantarmaq. qıntarmaq. qıntarlamaq. 1. yerləşdirmək. 1. 

dartmaq. çəkmək. dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, 

incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  

qantarlı  - qantarlı yaman: ağır yaman.  

qantarlıq  - qantarlığı basmaq: ağır yamanlamaq.  

qantarma  qanğtarma. çəkib qısma ayqıtı. azıq atları tutmaq üçün, 

gəm ilə birlikdə vurulan, dodaqları uclarını sıxan dəmir.  

qantarma  qıntarma. 1. qıntargilə. qantargilə. tüfəngə barıt qoymada 

işlənən bir ölçək. 1. ata vurulan gəm. 1. at yularının, 

ovsarının iki yanında olan qayışı. 1. dizgin. 1. qaptırma. 

asmalıq. qazan asma üçün, ocağın üstündə yerləşdirilən 

dəmir çubuq. 1. qaytarma. dəğirman, girdə daş.  

qantarma  qıntarma. qəm. yüyən. cilov.  

qantarmaq  qanğtarmaq. qanğtarmaq. 1. çəkib qısmaq. 1. bağlamaq. 

boşaltmaq. tökmək. devirmək. tevirmək. devirmək. 

boşaltmaq. tökmək. tökmək. boşaltmaq. devirmək. 1. 

burmaq. - qolumu elə qantardıki, az qala qırıla. 
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qantarmaq  qantarlamaq. qıntarmaq. qıntarlamaq. 1. yerləşdirmək. 1. 

dartmaq. çəkmək. dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, 

incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  

qantaş  qandaş. soydaş. bir soydan olan.  

qantaş qandaş. dədədən bir olan. (iğdiş: nənədən bir olan). 

qanğdaş. qanğsıq. nənədən ügey qardalar. - qandaş 

qadaş: ataları bir olan. - qandaş qadaş: bir dədədən olan 

qardaşlar.  

qantaşı  qan daşı. çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş.  

qantaşlıq  qandaşlıq. soydaşlıq. soy bilrliyi.  

qantavul  qandavul. qanavul. (bax > qandıran). 

qantay  kantay. qaltaq. qarabet. qəhbə.  

qantay qanday. kanday. 1. nəqədər. - kanday susadım. 1. necəki. 

necə olsunki. neyiçünki. necə olurki. - kanday gəlmədin. - 

kanday vermərəm. 1. kansay. kansι. hansι. - hər qanday 

çətinliyə dözərəm. 1. qalay. nətək. necə. nasıl. - 

qandaysın: nətəksən: necəsən. nətəhərsən.  

qantaz  qandaz. (bax > qandıran). 

qantəqər  qandəğər. qan qiymətli. çox dəğərli. əşsiz. taysız.  
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qantəlir  qandəlir. dəliqanlı. qanqanır ( < qanı qaynır). qaltaq. 

çaltaq. buğu yeni tərləyən, çıxan gənc dörd qaşlı. dörd 

qaş (göz üstündəki iki qaş ilə, buğun iki yanı, qolu).  

qantər  qıntər. cimcilaq tər. teyxa tər içində.  

qantı qandı. inanclı. qanıq.  

qantıc  qandıc. (bax > qandıran).  

qantıq  1. kantıq. çantıq. kəntik. iki nərsənin arası. 1. qancıq. 

oynaq, hobba qadın.  

qantıq  kantıq. kərtik. kəntik. çəntik. çantıq. çaltıq. 1. yırtıq. cırtıq. 

yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. qısır. qusur. qaysıq. 

kəm kəsir. nüqsan. 

qantıq  qancıq. 1. qandırıcı. işvəli. 1. uzaqda, gurbəddə olan.  

qantıq  qandıq. qındıq. 1. çandıq. çömçəçik. kiçik çömçə1. kiçik 

soru, məsələ.  

qantıqan qandığan. böyük. geyük. yekə. qaruq. (# qındığan: kiçik. 

girik).  

qantıl  1. qandıl. çantıl. yekə səbət, torba. 1. qandıl. qanğıl. 

çalqın. çanğıl. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. içgi içib 

qanmış, qanıqmış, doymuş. qanuq. qanıq. 

bulut.aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. 
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sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. kefli. 

tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. 1. qəndil. 

yandıl. ışıq yoğunluğu birimi.  

qantıl  qantın. qantam. qantama. 1. qatma. idarə, məçid kimi 

böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri 

üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana. 1. xırdavatçı 

tükanı. baqqal. 1. qatma. iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş 

qatma, ip. 1. qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş. 1. 

qantınçı. qantılçı. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. 

aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara. 1. 

atmaca. dolayı. dolanıc. kinayə. 1. ildik. buruq. qırtcan. - 

qantın vermək: qantın atmaq: qantınlamaq: qantın edmək: 

ildik vermək: buruq vermək: qırtcan vermək: aldatmaq. 

dolandırmaq. yalan söyləmək, satmaq.  

qantılçı  qantınçı. qantıl. qantın. qantam. qantama. qandırma. 

qandırıcı. aldatan. aldatıcı. aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. 

palavrə. palvara.  

qantılçiçəyi  xına çiçəyi.  

qantın  - qantın quntun: qayta quyta: qanqal. əğri büğrü: əğri büğri: 

dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana 

bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq 
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mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, 

dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. 

çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. 

doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı 

yumru. kəc məc. kələ kötür. - kələ kötür yollar.  

qantın  qantıl. qantam. qantama. 1. qatma. idarə, məçid kimi 

böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri 

üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana. 1. xırdavatçı 

tükanı. baqqal. 1. qatma. iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş 

qatma, ip. 1. qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş. 1. 

qantınçı. qantılçı. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. 

aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara. 1. 

atmaca. dolayı. dolanıc. kinayə. 1. ildik. buruq. qırtcan. - 

qantın vermək: qantın atmaq: qantınlamaq: qantın edmək: 

ildik vermək: buruq vermək: qırtcan vermək: aldatmaq. 

dolandırmaq. yalan söyləmək, satmaq.  
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qantınçı  qantılçı. qantıl. qantın. qantam. qantama. qandırma. 

qandırıcı. aldatan. aldatıcı. aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. 

palavrə. palvara.  

qantınlamaq  qantın edmək. qantın vermək. qantın atmaq. ildik vermək: 

buruq vermək. qırtcan vermək. aldatmaq. dolandırmaq. yalan 

söyləmək, satmaq.  

qantıra  qandıra. qanqıra. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. 

aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir 

konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. 

aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

qantırac qandırac. qandırıcı. aldavuq. hiləkar.  

qantıralmaq qandıralmaq. sərilmək. əsrümək. əsrimək. yalpalamaq. 

yelpəlmək. yelpiklənmək. düşəyazmaq. yıxılayazmaq. 

çaykalmaq.  
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qantıramayan  qandıramayan. qaldıramayan. qayıramayan.  

qantıran  qandıran. 1. avlayan. avlac. avqar. aldatan. çalğan. 

çalan. torlayan. oğurlayan. 1. bitgindirən. güvəndirən. 

yetindirən. inandıran. qanıqdıran. razılaşdıran. 

qəbulladan. qənaətbəxş. inandıran. iğna edən. 

tutumladan. 1. qanıqdıran. qanqıdan. inandıran. yanığı, 

yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qanqı verən. qanıq 

verən. qənaət bəxş. 1. qandırıcı. qandıc. qancıq. aldatan. 

ələ salan.  

- oğru olsan, çalan ol, od olsan, yaxan ol, yalan olsan, 

qandıran ol.  

qantıran  qandıran. qandırıcı. qandırımçı. qancıq. qandıc. qandaz. 

qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qandırma. qanıqdıran. 

qanıqdırıcı. qanıtan. qanqıdan. qanqırıtçı. qantam. 

qantama. qantıl. qantılçı. qantın. qantınçı. yalqavul. 

aldavul. oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. 

qatavul. qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

qaydırımçı. toğlavul. toğavul. duzqavul. qırıq. qırıqçı. 

qıtıqçı. qoparcı. qabçı. qapçı. qapasçı. qəfəsçi. 

gözbağıcı. gözbağlayan. qalayçı. qalıbçı aldatan. 
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aldatıcı. aldatcı. alladan. allaq. aldavac. aldayıcı. alcı. 

aldat. altdan işləyən. batakçı. çapaq. çapqıl. çaqal. 

çaqqal. çalaçı. çaldaban. qaldaban. qaltaban. qaldırımçı. 

çalqaçı. çalqaş. çallaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kələk. 

kələkçi. çəkici. çəpəçi. dalaverəci. dalaverici. dalıca 

çəkən. dolabçı. dolaq. dolandırıcı. dönük. duyaran. 

duyarıcı. duzaq. duzaqçı. düzənçi. düzməci. düznəçi. 

dələduz. fırıldaq. fırıldaqçı. əğrib. ələ salan. girişim. 

yapalaq. yaşar (gizlədən < yaşmaq: gizləmək). giriz. gizir. 

hiləçi. hiləçi. hiləgər. hiləli. hoqqa. hoqqaçı. hopan. 

hopçu. hoppuc. hopuçu. höppüc. kurnaz. kurzan. 

oyalayan. oyalayıcı. oylayıcı. oyalı. oylayıcı. palvara. 

palvaraçı. pezəvəng. sancıq. saptıq. şarlatan. təvlük. 

toğlaçı. tovlandıran. tovlayan. üçkağıtlı. yahaldan. 

yahaldıcı. yalançı. yalan. yanıldan. yanıltıcı. qurquqçu. 

qurbaş. işçi. muzdur. müzəvvir. arğuc. arğuş. ayağçı. 

aynaçı. səfsətəçi. məğlətəçi. muğalitəçi. 

qantıran  qandıran. qandırıcı. qanıqdırıcı. qanıqdıran. qanqıdan. 

qanıtan. 1.doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan.  
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qantırçılıq  qandırçılıq. qandırımçılıq. qaydırımçılıq. qaydırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. dolandırçılıq. kələkçilik.  

qantırğan  qandırğan. aldağan. avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. 

gəlşikli yağşıqlı. görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. 

dilmə. diləm. qəşəh. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu.  

qantırı  qandırı. yapma. kötü iş. - tapmada gizli, yapmada gizli.  

qantırı qandırı. anğladış. təfhim. ifadə.  

qantırıcı  qandırıcı. (bax > qandıran).  

qantırıcı  qandırıcı. 1. doyuran. toxdadan. 1. qıllıqışlı. 

qantırıcı  qandırıcı. qandıran. qanıqdırıcı. qanıqdıran. qanqıdan. 

qanıtan. 1.doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. 1. 

aldatıcı.  

qantırıcı qandırıcı. 1. işvəli. qancıq. qantıq. 1. qadıy. yalançı. 

qandırac. aldavuq. hiləkar.  

qantırıf  qandırıf. qandırıq. qağnırıq. qanğırıq. neçə nərsəni birbirinə 

bağlayan parça, tikə, nərsə.  

- qandırıq qayışı: daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa 

bağlayan qayış.  
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qantırıq  qandırıq. qandırıf. qanğırıq. qağnırıq. neçə nərsəni birbirinə 

bağlayan parça, tikə, nərsə.  

- qandırıq qayışı: daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa 

bağlayan qayış.  

qantırılqan  qandırılğan. qolay qandırılan. koğalaq. kovalaq. koralaq. 

korkoran.  

qantırılma  qandırılma. qapsnaqlanma <> qasnaqlanma. 

qapsaqlanma. qablanma. qaplanma. qarsanma. 

qarsalma.  

qantırılmaq  qandırılmaq. allanmaq. aldanmaq. aldatılmaq. yanılmaq. 

yahalmaq. qəfəslənmək. kəvəslənmək.  

qantırılmaq  qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. 1. 

doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. 1. inandırılmaq. 

1.aldatılmaq.  

qantırılmış  qandırılmış. aldatılmış. qanıq. qanıc. qanış.  

qantırılmış  qandırılmış. qanmış. qanuq. qanıq. tovlanmış. aldanmış.  

qantırımçı  qandırımçı. qaydırımçı. (bax > qandıran). qaldırımçı. 

dolandırıcı. kələkçi.  

qantırımçılıq  qandırımçılıq. qandırçılıq. qaydırımçılıq. qaydırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. dolandırçılıq. kələkçilik.  
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qantırıtçı  qandırıtçı. (bax > qandıran). 

qantırma qandırma. aldatma.  

qantırmaq  qandırmaq. (qamandırmaq. inandırmaq). 1. çalmaq. 

inandırmaq. doyurmaq. iğna edmək. - ağlın çaldırdı. 1. 

tovlamaq. 1. aldamaq. aldatmaq. allatmaq. yanıltmaq. 

yahaltmaq. 1. avlamaq. 1. ayaq yapmaq. aldatmaq. 1. 

ayarmaq. ayartmaq. yayarmaq. yayrıtmaq. yozdurmaq. 

azdırmaq. yoldan çıxartmaq. saptırmaq. başdan 

çıxarmaq. iğfal edmək. 1. söktürmək. başa salmaq. 

mültəfit edmək. girdirmək. 1. avundurmaq. boşuna 

sevindirmək. 1. avutmaq. boşuna sevindirmək. aldatmaq. 

1. oyuna gətirmək. dolaba soxmaq. 1. çalmaq > çəlmək. 

1. qamandırmaq. inandırmaq. kəvəsləmək. qəfəsləmək. 

1. qandırmaq. qanıqdırmaq. qarığdırmaq. qardırmaq. 

qərqitmək. qərq edmək. boluna sulamaq. suya, nərsiyə 

doyurmaq. 1. qanıtmaq. qane' edmək. qısqıtmaq. 

yanıtmaq. yanğıtmaq. razı edmək. 1. qayırmaq. 

aldatmaq. saka basdırmaq, düşürmək.  

- yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq: 

qalalamaq. 
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qantırmaq qandırmaq. 1. anlatmaq. tuyturmaq. duyurmaq. 1. 

təriltmək. hilə yapmaq. imrəndirmək. aldatmaq. 

doyurmaq. alışmaq. ılımaq. soğumaq. müsəllət olmaq. 1. 

sanatmaq. içəritmək. daxil eddirmək. qablamaq. qəbul 

eddirmək. 1. çıtlatmaq. çatlatmaq. 1. uqturmaq. oyturmaq. 

düşündürmək. fikrinə gətitmək. tutturmaq. tutuzmaq. 

- dağ suvları susabımı qandırallayır: dağ suları 

susuzluğumu gedəyir.  

- ol aman yaş, içkigə qanıqdı: o kötü dəliqanlı içgiyəv alışdı.  

qantış  qontış. çaldış. qandış. cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. 

çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

qantız qandız. 1. qanqal kimi. 1. yamız. iki qıçın ortasının iç üzü.  

qantmaq  kantmaq. çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kəntmək. kərtmək. 

ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq.  

qantom  kandom. qaptım. kaput. qapıt. pırezervativ.  

qantorbası  qanturup. qırmızı turp.  

qantöqər  qantökər. qaniçər. qaniçən.  

qantuq qanduq. qandı. qanıq.  
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qantuluq  dolandırıcı. kurnaz. hüllük. - qantuluq kişi: kurnaz kişi. 1. 

qısır. - qantuluq buqa: qısır boğa. 1. quzunun şişmiş 

durumda ölü doğması. 1. boş. kof. 

- qantuluq qaqqı: kof yumurta.  

qantur  kantur. qondur. qontur. peşxan. 

qanturmaq qandurmaq. qanturmaq. doyurmaq.  

qanturup  qantorbası. qırmızı turp.  

qanu  hanki. hayu. qayu.  

qanucaq  savaşçıl.  

qanuq  qanıq. qanmış. 1. doymuş. dolmuş. toxmuş. 1. qane'. tox 

göz. göü tox. yetinən. yetingən. 1. qanıqmış. içgi içib 

qanmış, qanıqmış, doymuş. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. 

çəllək. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. 

bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. 

sarpıq. əsrik. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. tutuq. dəlişman. 

yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. kefli. 1. qandırılmış. 

qanmış. tovlanmış. aldanmış.  

qanuq  qanıq. qanmış. 1. doymuş. dolmuş. toxmuş. 1. qane'. tox 

göz. göü tox. yetinən. yetingən. 1. qanıqmış. - içgi içib 

qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. 
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qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. 

kefli. tutuq. sərxoş. 1. qandırılmış. qanmış. tovlanmış. 

aldanmış.  

qanun  - hər nəyi üstələyən qaçaqçılıq yasası, qanunu: qaçaq 

xanlığı. qaçaq şahlığı.  

qanunca  qanunən. (qanuna görə. qanun yoluyla). yontaca. yonatca. 

yönətcə. yöntəcə. düzükcə. düzgücə. yasaca. yasalca. 

qadaca. qadalca.  

qanur  kanur (fars). qonur. qab.  

qanut  kanut. tükan.  

qanutuz  qanquduz. qanlıquduz. alıcı. yırtıcı. qaqşal. sərt. qırt. 

ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. cəngəli. 

yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. asav. 

dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan. vəhşi.  

qanyağ  qanyağı. kılostırol.  

qanyaqı  qanyağı. qanyağ. kılostırol.  

qanyan  qonyan. qantan. qanğtan. kavlan. dərin, dik yamaclı 

dərə, qapaz.  

qanyaş  qanyaşı. ağılı ot çeşiti.  

qanyaşı  qanyaş. ağılı ot çeşiti.  
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qanyel  dəri duyarlıq (həssasiyyət), qaşınma kəsəli. iqzema.  

qanyon  qol. sarp dərə.  

qanyumaz  kanyumaz. qan - yumuyan. kinli. öclü.  

qanza  qança. qanqa. 1. kərdi. - qançalayıb tarımaq: kərdi qurub 

əkmək. 1. kanza. səbət.  

qanzaq  qanğzaq. danğzaq. danzaq. öz bildiyin yapan. söz, öğüt 

dinləməz.  

qanzar  əl işi çizgili ipək qumaş.  

qanzı  1. qancı. qıncı. qırıc. kiçik dişin, dilim. - yoğurda bir neçə 

qıncı sarımsaq at. 1. qanız. qınzı. qınız. dənə. - iki qınzı 

qoz.  

qanzıl  qanmığ. teyxa keçgin. zır kefli. qana dolmuş.  

qanzılıq  qanızlıq. qınzılıq. qınızlıq. dənəlik. qozqıran. badam, 

fındıq qıran.  

qanιnq  məfhum. mə'na.  

qanιt  bəlgə. sənəd.  

qap  qab. 1. ək. söz başına gəlib, anlamın tamamlır. bərkitən. 

gücləndirən ön ək: lap. tam. qam qaporta: tamorta. - 

qapyarısın aldım: tam yarısın. - qapqara: qorxu. üşük. bax > 

qarqara. - qapqarşı tamqarşı. 1. dosyə. puşə < bürkə. 
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qaptama. qapsla. papka. qovluq. üz. dış. örtü. duvar: 

qabqιrğa. 1. qap ! xəfə ! ğapıl !. 1. örən. bətər. qatı. 1. 

yataq. tuxumluğda olan döl yatağı. - qablığ oğul: döl 

yatağıynan doğulan uşaq, ki qutlu sayılır.  

 - qab qaça: qaqaça: qab qacaq.  

 - qab qab edmək: bölüşmək. qapışmaq. qapuşmaq. - qab 

kənətləmək: aşlamaq.  

 - qaba qoymaq: qaçalamaq. 1. kəsürgə. kəsrük. dağarcıq. 

xalta. xaral.  

 - dərin qab: qoncaq. küpə.  

 - qapı sürgüsü: qurçoq. kilit.  

 - qapu qapaca: qapama. büsün. bütün. təkmil. bir qapı içində 

olanın həpsi. bütün takımı ilə. tüm hey'əti ilə. - məktəb 

qapaması: məktəbin tam ekibilə sıralanma, bunun alayı, 

numayişi.  

qap  qab. 1. nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi kovuq, 

kovuf, oyuq nərsə. 1. qapaq. cild. cilid. 1. qılıf. qın. çanta. 

səbət. sandıq. 1. nərsənin üstünə geyilən, taxılan, 

salınan, sərilən, qapacaq, örtük. 1. tam. bütün. büsbütün. 

1. qaput. (< qapmaq). sap. ovsar. dəsdə. dəsgirə. 1. 
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qabqacaq. 1. içindəkin qoruyan nərsə. yaşlıq. yaştıq. 

sandıq. qutu.  

- qabına sığmama: könlü içinə sığmamaq: içi dəriyə 

sığmamaq: dözümsüzlük edmək. coşqunluqdan, coşuqluqdan, 

həyəcandan yerində duramamaq. - qab taslamaq: 

qaplanacaq nərsə üçün uyqun qab biçmək, onarmaq, 

hazırlamaq.  

- döğdün qapını, gözlə, elçi getdin sözlə. (sözlə: danış).  

- döğmədən, açılmır qapı, dadlı sevən, deməsin acı.  

- döğülən qapı, içərdən açılır.  

qap  qapıq. kopi. meymun.  

- qapı arxasında olan yer: dəhliz < dalğız. dalan.  

- qapı aralığı: kavşıq. qağışıq. qağşıq.  

qapa  1.> kafa. daş yapılı duvarlarda, daşların arasın 

doldurmaq üçün işlənən kiçik daşlar. baloz. bölüz. çanğıl. 

1. sarıq. tülbend. əmmamə. 1. pusqu. ovçuların, içinə 

girib, pusu qurduqları ağaclıq yer. 1. arzıman, ən iri, 

qaba aşıq. zıpzıp. 1. gizli. örtü. örtük. qapanca. sirr. 1. 

xətm. tam. təmmət. 1. bitiş. son. toxdam. toxdaş. 1. 

qapan. tuta. tuqa. başçı. 1. peçə. paket. qapat. qaplac. 
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qapıc. qapıq. qapaq. qapal. qapan. qapam. yapıq. 

yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. 

bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. 

örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. 

gömlək. 1. qaba. əsir. 1. qama. çapa. bağdam. bağlam. 

bölük. bölük. bölüm pay. tikə.düşü. düş. düşər. qətə. 

qırat. qismət. qism. səhm. nəsib. parti. cüz'. hissə. 1. 

qama. çapa. top lüləsinin arxasın qapıyan tikə. 1. qapalı. 

xəfə. xəfək. 1. donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. bərk. 

kəsər. kəsici. qatı. sərt. 1. qapı. bölüm. yaşın. pərdə. 1. 

qapo. qapu. qama. qamo. qamu. böyük.  

qapa  qaba. 1. qırcı, qırıcı, sərt, tərs kişi. aluq. 1. uca, yüksək, 

uzun, boylu olan nərsə. - qapa yüklü ox: yekə yələkli ox. 1. 

mahasirə. qurşa. 1. > qəba' < ( qapıyan). 1. barınağ. 

pənahqah. kəbən. 1. qapa!: xəfə!. tıqa!.  

qapabaş  qapanbaş. qapatuq. qapanca. qapaduyuq. qapantuq. 

yalnız başına yeriyən, ilərləyən. kəllə şəqq. inad.  

qapac  1. kəbən. kəbəc. kabin (< qap). qopa. kupə. kiçik oda. 

kiçik bölmə. - tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun kiyusku. - 

aşlıq gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək kəbən: 
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pırob kəbən: geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik 

oda. 1. qapat. qapam. bütün. həp. tamam. - ölkənin qapatı 

ayağa qalxdı. - bu toplumun qapacı: bu yığının hamısı. - 

qapat işçilər birləşin. 1. qapqac. qavrac. qavac. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. bulğac. bulac. 

saxlac. saxac. qasqac. qaslac. qasac. qısqac. qısac. 

çalqac. çalac.  

qapac  çuvqa. qılavuz. başbuğ. qulabuğ.  

qapac  qabac. çatı. səqf.  

qapacaq  - nərsənin üstünə geyilən, taxılan, salınan, sərilən, 

qapacaq, örtük: qap. qab. 

qapacı  1. qapatı. qapamı. həpsi. tamamı. tümü. tümləsi. bütünü. 

1. sıxıcı. xəfəqan.  

qapacıq  - ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, 

qapacıq:qapıq. - qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. sünnət 

mərasimi.  

- iğnə ilə işləyəndə barmaq ucuna (üstünə, üzünə) taxılan 

qapacıq: üsgük ( < üst + güc).  
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qapacıq  1.dərbəçə. dalbaça. dalbaçıq. ürək girşiyi, dalğuci, 

dəhlizi. 1. qapaqcıq. kiçik qapaq.  

qapacıq  ğişa. köynək. zar. hər nərsənin incə örtüyü, dərisi. - ürək, 

bağır (ciyər), beyin köynəyi.  

qapaç  ( < qap). çöməç. çömçə. çümiç. kəpçə. çəmçə. kəpəç.  

qapaç  qaqaç. bastırma.  

qapaçı  örçi. hörüçü. rufuçu. yamçı. yamaçı.  

qapaçlıq  yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. 

iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. 

ataqanlıq. qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.  

qapaq  1. qapat. qadaq. qadağ. qadat. qamaq. qamat. qaqat. 

tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut. yasaq. qadağa.1. çatı yapmada 

işlənən enli, boylu dirəklər. 1.topluluq. 1. uzun saplı kasa. 

malağa. 1. yelkən, nərsənin ipin gərib, açıb, yığmaq üçün 

işlənən arac. qərqərə. 1. qabaq. dombalan. göbələk. 1. 

qapırqa. qatırqa. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. 

qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. örtuk. 

örtgü. 1. qılıf. qilaf. qablıq. qın. 1. peçə. paket. qapat. 
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qaplac. qapıc. qapıq. qapa. qapal. qapan. qapam. yapıq. 

yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. 

bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. 

örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. 

gömlək. dəri. cild. paket. dolağ. piçət. bağ. örtü. örtük. 

qapanca. kabuk. yuva.  

- diz qapağından aşağısı daralan şalvar: çaxşır.  

- diz qapağı gəmiyi: diz ağırşağı.  

- göz qapağı: qapaq. qaban. qapan. 

- göz qapağı: qapmıq. qalmıq. - şişik qalmbıqlı kişi.  

- göz qapaqları yavaşca qapanmaya başlamaq: gözlər 

axmaq. gözləri süzülmək.  

- diz qapağına dək geniş, altı dar, dar paçalı, baldırlı, qatlı 

qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: sığba sıpqa. potur. 

- göz qapağı qıyısında çıxan cuş: itdirsəyi. arpacıq.  

- örtüyü, qapağı endirmək: bağlamaq. qapatmaq.  

- saqsı qapaq: sufal dam. - saxsı qapaq çatıların üstünə 

çıxılmağ üçün qoyulan ayaqlıq yer: qarıqlıq. qarqlıq. 1. 

qabaq. qavaq. ağac. 
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qapaq  qabaq. 1.münhəni. 1. inhinalı. 1. ortadan biçilən, kəsilən 

ağacın, bir yanı yaylı, münhəni olan iki bölüyün hər biri. 

1. ustuvanə.  

- qapaq daşı: sin, gömüt, qəbir daşı: qapaqlıq. qabaqlıq.  

- çəkili (şəkilli) dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) üçün poz 

verən gənc qız: qapaq qızı. 

- kiçik qapaq: qapaqcıq. qapacıq. 

- qapağı atmaq: 1.kötü bir durumdan qurtulmaq üçün bir yerə 

sığınmaq. 1. gizin, saxlın, sirrin açıb tökmək. 1. ifşa' edmək.  

- qapağın açmamaq: 1. gizin, saxlın, sirrin açmamaq, 

gizlətmək. 1. ifşa' edməmək. 1. (kitabın, nərsənin) heç üzünə 

belə baxmamaq.  

- qapaq biçən: qabçı. qapçı. qapaqçı. qabıqçı. səhaf. 

- qapaq qızı: çəkili (şəkilli) dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) 

üçün poz verən gənc qız. 

- qapaq ulduzu: gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi 

qapaqlarında salınan ünlü, tanınmış kimsə. 

- qapaq yapmağa əlverişli nərsə: qapaqlıq. qabaqlıq.  

- qapaq yapmağa özgü, məxsus: qapaqlıq. qabaqlıq. 

- üstü açıq, yaxud qapaq daşsız sin, gömüt, qəbir: 

qabaqsız. qapaqsız. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qapaq qapağ. qabaq. ( < qaplayan: saran. örtən. quşatan. qurşan). 

1. tutsaq. tussaq. türmə. tutkın. qapu. həpis. qapış. 1. 

balaca qapı. 1. gəmi. 1. qovzax. 1. ( < kov). oyuq. qazıntı. 

çuxur. dərin dərə. küpək. örtük. 1. qılıf. dış. 1. hər çeşit 

qabın, açıq yerin üstün qapıyan örtük. örtük. tusi. tuqsi. 

kəpəng. - qapağın aç. - su yolun üstünə qapaq örtmək. - göz 

qapağı. - üst qapaq, alt qapaq. - diz qapağı. 1. sirr. rəmz. - 

qapağın aç: sırrın aç. - qapaqlı iş: sırlı iş. 1. qab. cilid. - kitab 

qabı. 1. hər yanında iki sıra topu olan, əsfi döğüş gəmisi. 

- qapaq suəri. 1. himayət. - qapaqsız ölkə: hamisiz yurd. 1. 

gizli. xəfiyyə. 1. çabqıc. yapaq. dağ yamacı. qablavuş. 1. 

qabax. yaş ikən yeyilir, qurusundan qab qacaq, kova, 

çanaq düzəlir. - qabaqlıq: qabaq tarlası. qabaq bitən yer. 1. 

qabqaq. qabıq. qapqa. 1. göz qapağı. 1. qız qızlığı. 

bəkarət. pərdə. - qız qapağın sıymış. - qız qapaqlamaq: 

qızın qapağına uğraşıb götürmək. 1. qapqa. böyük qapı. 

qala, şəhər qapısı. dərvaza. 1. təpsə. dəbsə. təpsi. 

qazanın başın basdırmağa, təpməyə örtük.  

- quyruq qapağı: bir para heyvanların tüksüz, çılpaq quyruq 

yeri. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6200 

- qapaq atmaq {: 1. qaçıb sığınmaq. 1. tələsik qaçıb 

qurtulmaq}.  

- qapaq vurmaq: gizləmək. saxlamaq. ört bas edmək.  

- qazan yuvarlanıb, qapağın bulmuş: govduş yuvarlanıb, 

duvağın tapıb: iki arxadaş, iki qarı birbirinə uyğun.  

- qazanda pişirib, qapağında yemək: yoxsulca yaşama 

qanıqmaq. 

qapaqafalı  çigid > cühüd. cüvüd. iğid. yiğid. didirən. dirgən. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad.  

qapaqalmaq  qalaqalmaq. 1. duruvermək. 1. kal, gay, avara qalmaq.  

qapaqan  - gəmikli it, qapağan olur: ağzında sümüklü it, heç nəyi 

biləsinə yanaşmağa qoymaz.  

qapaqan  1. alaqan. üstün çıxan. fatih. 1. qapıcı. alıcı.  

qapaqan  qapağan.1. dişli. 1. qancıq. yencək. 1. qazağan. qazur. 

gəzən. qazan. dişlək.  

- yuşaq ol, (yumşaq ol) qapağan olma: əslək olda, dişlək 

olma.  

qapaqanğ  > xəfəng. qarqa < qarqaq. qarqıq > qarqı. boğuq. boğaq. 

boğulmuş.  

qapaqanlıq  qapamanlıq. yapaqanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

qapaçlıq. yapaçlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 
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yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.  

qapaqanmaq  > gəpəgənmək. xəfəgənmək. xəfələnmək. kəmişmək. 

qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq. çarpınmaq.  

qapaqar  qapaqar. 1.güclü. qolçomaq. qocur. qadir. qəddar. 

cəbbar. 1. iti. çapar. - qapaqar yeriş. - qapaqar at. 1. 

ivəcən. tələsik. tələsgən. əcul. 

qapaqat  qapaxat.qaba. kötük. gödük. anlayışsız. düşüncəsiz. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. başsız. görüşsüz. fərasatsız. musamihəsiz.  

qapaqcıq  qapacıq. kiçik qapaq.  

qapaqçı  qabıqçı. qabçı. qapçı. qapaq biçən. səhaf. 

qapaqçı  vergiçi. vergi, maliyat toplayan görəvli.  

qapaqlamaq  1. aşılamaq. 1. cildləmək.  

qapaqlamaq  1. qapalamaq. qapamaq. örtmək. 1. qız pozmaq. - qız 

qapaqlamaq: qızın qapağ uğraşıb götürmək.  

qapaqlamaq  qapqatmaq. bağlayıb bitirmək. bayqanlətmək.  
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qapaqlanma  - pitik qapaqlanırkən, yarpaqların tutturmaqa işlənən 

arac: qapbura. çapbura.  

qapaqlanmaq  1. üzüquylu, üzüstə (üzü üstə) düşmək. - başı getdi, yerə 

qapaqlandı. - dedim əğil, birdən yerə qapaqlandı. - ayağım 

daşa ilişdi, az qalmışdı qapaqlanam. 1. (yelkənli aracların) 

qasırqa, tufan etgisiylə devrilmək. - dün tufanında üç qayıq 

qapaqlandı. 

qapaqlanmaq  təpə takalaq düşmək. kəllə başayaq olmaq. yerə 

sərilmək, düşmək.  

qapaqlı  1. gizli. örtlü. saxlı. məstur. məxfi. - qapaqlı iş. 1. çağ ba 

çağ, yeni ortaya çıxan, qapaqlı olan nərsəni, yalnız bu 

adla (qapaqlı adı ilə) adanmışlar. keçmişdən örnəklər. - 

qapaqlı (tüfəng). - qapaqlı (börk). - qapaqlı (kitab). - qapalı 

(kot). - qapaqlı (çarışı): qapalı çarşı. - qapaqlı (topun darı, 

barutun saxlamağa özgü qutu). 1. qapaqlıq. qızlığı 

pozulmamış. bükük. bükür. bikr (ərəb). ( > bakere (fars)) 

açılmamış. 1. qaplanğan. qapalı. yapık. örtülü. 

qaplanğan.  

qapaqlı  1. qapalı. gizli. saxlı. 1. tüfəng çeşiti.  

- gizli qapaqlı: örtülü basılı.  
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- gizli qapaqlısı olmama: örtülü basılı nərsəsi olmayan. 

apaydın olan.  

qapaqlı  qabaqlı. bağaqlı. 1.gizli, saxlı, tutulu, sirrli, sırrılı nərsə. 1. 

qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. çıxarlı. ərdəmli. ədəbli. 

tərbiyəli. nəzakətli. 1. qapaqlıq. qabaqlıq. utanclı. 

usanclı. uyanclı. üzlü. abırlı. məhcub. xəcalətli. - çox 

qapaqlıqda iyi değil.  

- qapaqlı, köynəkli ışıq: qana. çana. abajor.  

qapaqlıq  ağızlıq.  

qapaqlıq  qabaqlıq. 1.sin, gömüt, qəbir daşı. qapaq daşı. 1. qapaq 

yapmağa özgü, məxsus. 1. qapaq yapmağa əlverişli 

nərsə. 1. gizli saxlanmalı, tutunmalı nərsə. sirr. sırr. 1. 

utanmalı. qəbahətli. qəbeh. - qapaqlıq sözlər. - qapaqlıq 

işlər işləmək. 1. qapaqlı. utanclı. usanclı. uyanclı. üzlü. 

abırlı. məhcub. xəcalətli. 1. qapaqlı. içli. görgülü. çıxarlı. 

ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli. nəzakətli. 1. məkruh.  

qapaqlıq  qız qız. oğlan qız.  

qapaqsız  açıq. bəlli. əyan.  

qapaqsız  qabaqsız. 1. üstü açıq, yaxud qapaq daşsız sin, gömüt, 

qəbir. 1. gizli saxlanılmayan, tutunulmuyan nərsə. gizli, 
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örtülü, sirli sırlı olmayan nəsə. 1. utanılmaz. çəkinilməz. 

qəbahətsiz. qəbeh, məkruh olmayan. - qapaqsız sözlər. - 

qapaqsız işlər. 1. utancsız. usancsız. uyancsız. üzlü. 

açıq. məhcub, xəcil olmayan. 1. içsiz. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. çıxarsız. ərdəmsiz. ədəbsiz. tərbiyəsiz. 

nəzakətsiz.  

qapal  1.qalat. qapat. həlqə. 1. iqtibas edmə. 1. qapan. qapam. 

peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. 

yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. 

bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. 

örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. 

köynək. gömlək.  

qapal  qabal. qapala. qabala. 1.topdan. qallanqop. götürü. 

hamısı birdən, bir yerdə.ümdə. 1. bağlı. örtülü. 1. kəsmə. 

peymankarlıq. muqatiə. - bu yapını neçiyə qabalaya 

verirsin. - qabalayla işləmək, hammının işi değil.  

- qabal almaq: topdan almaq. 

- qapal bazarı: dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qapal  qapal. qabal. 1. qaba. 1. kərə. dəfə. 1. qapmaq işi. metatez > 

qələbə (ərəb). 1. yapın. baylaq. bayqal. pənahqah. 1. 

abluka. mahasirə. 1. təhəssün. 1. həsr. məhsuriyət. 

qapala  1.ümdə. qaparma. hamısı bir yerdə. - qapala alış: ümdə 

alma. 1. biləzik. 

- qapala bazar: qabala bazar: topdan bazar. 

qapala  qabala. qapal. qabal. 1.topdan. qallanqop. götürü. hamısı 

birdən, bir yerdə.ümdə. 1. bağlı. örtülü. 1. kəsmə. 

peymankarlıq. muqatiə. 

- qabal almaq: topdan almaq. 

- qapal bazarı: dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər.  

qapalac  qaplac. yaplac. yapalac 1. mərasim. 1. təşrifat.  

qapalaçı  qabalaçı. qapalçı. qabalçı. götürücü. topdançı. ümdəçi.  

qapalaçılıq  qabalaçılıq. qapalçılıq. qabalçılıq. götürücülük. 

topdançılıq. ümdəçilik. topdan alverçilik.  

qapalaq  1. qapalağ. qapsağ. çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış 

qapı. 1. qaplaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. 

qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. 

şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. 
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övüngən. qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. 

məğrur. 1. yapalaq. iri bayquş.  

qapalalıq  qabalalıq. qapalıq. qabalıq. götürülük. topdanlıq. ümdəlik.  

qapalam  qaparam. 1.sınırlılıq. əsəbilik. sınır, əsəb kəsəli. 1. 

üzüntüyə tutulma. 1. dəlilik. 1. ruhi, zehni, pisik xəsdəlik.  

qapalamaq  1. bax > qalafalamaq. kavalaf qoymaq. başayaqlamaq. 

yox edmək. 1. qapaqlamaq. qapamaq. örtmək.  

qapalamaq  1. qamalamaq. çapalamaq. (yarışda) altdamaq. yenmək. 

yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq. 1. 

qaplamaq. qapalmaq. qapmaq. çalmaq. aşırmaq.  

qapalanmaq  qapalmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. 

qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  

qapalat  1. yamama. onarma. tə'mir. 1. yeni çərilərin bir börk 

çeşiti.  

qapalat  qalafat. ( < 1. qal. 1. qap). 1. bir süzək, cırıq, dəlik yeri 

qapatmaq, bütünləmək üçün qara saqqız, bətunə, çiriş 

kimi nərsələr. yamayan. gəminin döşəməsinin tikə 

təxdələrinin ortasın qapamaq, doldurmaq işi. 1. tə'mir. 
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onarı. onarım. 1. bir çeşit qavuq, kəpəng, üstlük. 1. qalış. 

qalıp. görünüş. görkəm. biçim. qiyafə. qılıq. geyim 1. 

ululuq. böyüklük. heybət. ucalıq. çalım. 1. kopmuş. 

köpmüş. köflü. kefli. içi boş, başı dolu adam. 1. 

qabarmışt şişik olub, ağırlığı az yük. yüngül yekə.  

qapalatçı  1. onarçı. təmirçi. 1. (pislikləri, kəsirləri) qapayan. örtən. 

gizlədən.  

qapalçı  qabalçı. qapalaçı. qabalaçı. götürücü. topdançı. ümdəçi.  

qapalçılıq  qabalçılıq. qapalaçılıq. qabalaçılıq. götürücülük. 

topdançılıq. ümdəçilik. topdan alverçilik.  

qapalı  1. dışa əğimli, meyilli olmayan. 1. qapaqlı. gizli. saxlı. 1. 

başı örtülü, çadralı qız, qadın. 1. açıq, bəlli olmayan. 

bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm. 1. 

keçilməz, çıxılmaz durum. 1. qapanıq. qapanaqlı. 

açılmamış. örtülü. məstur. 1. bikr. 1. bulutlu. qaranlıq. 1. 

sipərli. savurlu. savırlı. qorunaqlı. sayavanlı. 1. işlək, fəal 

olmayan. 1. dolaşlı. mübhəm. pırtlaşıq. quşqulu. işgilli. - 

dolaşlı, anlaşılmaz söz: qıcırtılı söz. 1. ilikli. bağlı. düğməli. 

1. qamız < qapız. çətin. gücünlü. zorunlu. anlaşılmaz. 

bəlirsiz. mübhəm. 1. qapıqlı. qamıqlı. toxalı. sıxıntılı. 1. 
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qaravıl. qaravul. - orası çox qaravul bir yerdir. 1. günəşsiz. 

1.çulqalı (< çuq). bağşıtın. bağışın. məhrəmanə.  

- bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, yencərə, 

yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək: ışıqlıq. ışıqbaca. 

- bir neçə tükan, otaqdan oluşan, qapalı kiçik kərvansaray. 

kiçik saray. timçə. tıxmac (< tıxmaq). dalan.  

- hərkimin qazanı qapalı qaynar: heçkimin içindəki, gərəkdiyi 

kimi bəlirməz.  

- iri qapalı, içi kavalı: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- qapalı söz söyləmək, toxundurmaq: qamış atmaq. qamış 

qoymaq. 

- qapalı, bağlı otaq: qamoda. qapoda. 

- qapalı, çıxılmaz bir yerdən, durumdan çalınan, açılan yol: 

çalım. çaluq. çalıq. - bataqlığı qurutmaq üçü çalım vuruldu. - 

düşdük elə bir çalıya, çıxılmağa yox güman çalım. 

- qazanı qapalı qaynamaq: içi bilinməmək.  

- üstü qapalı söz, davranış: imgə. dolay. dolayı. qıraq. yankı. 

kinayə.  
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- üstü, üzü qapalı, örtülü hər nə: qapın. qapun. 

- qapalı dəniz.  

- açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün: iş günü.  

- qapalı dəniz: iç dəniz.  

- qapalı hicə: son biçiyi, hərfi səsdəş (< səsdış), ünsüz, səssiz 

olan hicə - (al. ik. bit. ).  

- qapalı qutu: içini artıq dışarı vurmayan kimsə. sır saxlayıb, 

netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan.  

- qapalı bölgə: dışarla bağlantısı olmayan yer.  

- qapalı devrə: (iliktirik) qapalı sistim.  

- qapalı duruşma: gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc.  

- qapalı gişə: tüm bilitləri satılmış olan.  

- qapalı oturum: gizli yığva.  

qapalı  1. qapanmış. bağlı. keçilməz. işləməz. yubat. məəttəl. 

məsdud. - qapalı göz. - qapalı qapı. - qapalı yol. - qapalı 

çarşı. 1. örtülü. örtünmüş. məstur. - qapalı qadın. - qapalı 

üz. 1. bulanıq. bulutlu. bürküt. bürklü. - qapalı hava. - 

qapalı göy. 1. açıqdan göstərilməyən. müğəlləq. mərmuz. 

mübhəm. - orasını qapalı keçdi. - bu tümlə (cümlə) çox 

qapalı. - qapalı söz. - qapalı bazar, dosluğu pozar. 1. 
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qaplanğan. qapaqlı. yapıq. örtülü. qabal. örpən. gizli. 1. 

bulanıq. alasarmıq. bəlirsiz. qarmaşıq. mübhəm. 1. 

zindan. məhbəs. 1. sisli. tuyuq ( t < > y ) tutuq. puslu. 

canı sıxılmış. 1. bıtıq. çabıq. yapıq. örtülü. etiq. edik. 1. 

örtüş. gizli. qapulan. sıxışan. tuyuq. ( y < > t ) tutuq. bağlı. 

yapıqlı. yaprıq. yapıqlıq. qapanmış. - qapalı işlər: örtüş 

işlər - qapalı sözlər: örtüş sözlər. 1. tikrə. tirə. bağlı. tim. 

tum. yapsam. yapsım. - qapalı araba: qaruça. qoçi. məhmil. 

- başı qapalı: qapalı baş: {1. gizli. məhrəmanə. məktum. 1. 

çıxmaz. bünbəst. 1. mürtəce'. uzaq görüşü olmayan}.  

- gözü qapalı: {1. sınaqsız. təcrübəsiz. alışmamış. əcəmi. 1. 

mə'sum}. 1. qapanıq. tıxanıq. tıkalı. tıxanmış. işləməz. 

məsdud. 1. saxlaq. gizli. məxfi. ğeyri ələni. 1. kədər. 

kətər. kətir. kitər ( < kitmək: qapamaq). tutuq. bulanıq. kitli. 

kilitli. bağlı. kor. küt. kəsik. yumuq. qapma. bürümə. 

başdan sovma. önəm verməksizin. 

- tıxanıq yol.  

- yarı qapalı: aralıq. - qapıyı aralıq ed: kipləmə, ört.  

- tıxanıq iş. - tıxanıq borı.  

- tıxanıq ağız.  
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- qapalı qapılı çarşıda olan tükan: hücrə. hicrə. dilab. dolab. 

- qızıl bazarında (bəcistanda) bir dolabı var.  

qapalı  bağlı. örtülü. məhrəmanə.  

qapalı  qapa. xəfə. xəfək. 1. donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. 

bərk. kəsər. kəsici. qatı. sərt. 1. tün < tünğ < tüğn. qara. 

gecə. 1. yapus (> əbus) yapılı. bağlı. boğnaq. somurtqan. 

əkşi. asıq. sallaq. aslaq. qaşqabaqlı. 1. gizli. xəfiyyə. 1. 

qapanmış. 1. susmuş. susuq. 1. çəknə. dərbəsd. 1. qaplı. 

örtülü. 1. bağlı. dayalı. durmuş. dayanmış. 1. mərmuz. 

mızı.  

- qapalı yerləri havalandırmaq üçün qoyulan yelçək, yel 

çəkən, somuran: fırıldaq. xəfəkeş.  

- qafası qapalı: başsız. toy ( < toq. tuq). bilgisiz. dənəysiz. 

dənəmsiz. bon.  

- gözü qapalı olaraq: güvənərək. inanaraq.  

- qapalı olaraq söz çarpmaq: toxundurmaq. işarə edmək.  

- qapalı yer: dam altı.  

- qapalı əksiltmə: qapalı munaqisə.  

- xərmən yerlərində düzələn, üç yanı qapalı, bir yanı açıq 
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yapı: koravana. qaraban. qaravan.  

- qapalı hava, göy: qaragülməz.  

qapalı  qəmli. 1. çapalı. toxalı. qussəli. 1. gəmli. ovsarlı. 

qapalıq  1. xəfəlik. qaqığanlıq. boğaqlıq. boğqunluq. mükəddərlik. 

1. qabilləyyət.  

qapalıq  1. qabalıq. qapalalıq. qabalalıq. götürülük. topdanlıq. 

ümdəlik. 1. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. 

küflənik. qatmaq. bulaşıq. aladanğ. kəsafət. 1. qaplıq. 

sataşıq. taxışıq. tıxışıq. əkişiq. saplantı. obsesyon. 1. 

asma (möv. üzüm) çardağı. quyruq soxumunun, qalın 

olan üst bölümü. 1. yapıqlıq. yapusluq (> əbus). 

boğnaqlıq. somurtqan. asığlıq. sallaqlıq. qaşqabaqlıq. 

turşuluq. turşalıq. əkşilik.  

qapalılıq  kifirçilik. bulam bucarlıq. aladanğlıq. bulaşıqlıq. 

kəsfətkarlıq.  

qapalım  qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. 

kapasitə. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( 

< qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 
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çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  

qapalın  qapılın. qaplın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. 

bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

qapalış  buraxış. bıraxış. durduruş. dayalış. 1. ara. tənəffüs. 

antırakt. fasilə. 1. tə'til. bağlı. 1. tə'tilat. vəkans.  

qapalqan qapalğan. örtülü. qapklı.  

qapallama  qapallama. kavallama. qatlama. dürmə. bürmə.  

qapallamaq  1. iqtibas edmək. 1. kavallamaq. qoparmaq. almaq. 1. 

qaballamaq. qablamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. 

qalvalamaq. qalablamaq. qalavlamaq. biçim, şəkil, düzək, 

ölçək vermək. 1. qaballamaq. topdan alverləmək. 

topdanlamaq. götürləmək. ümdəçilik edmək.  

qapallanmaq  alta alınmaq. basdırınmaq.saldırınmaq. təpəllənmək. 

təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.  

qapallanmaq  qəbullanmaq. qapsanmaq. qəsb edmək.  

qapallaşmaq  gobudlaşmaq.  
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qapalma  qamalma. əğilmə. diz çökmə.  

qapalmaq  1. qapanmaq. 1. qaplamaq. qapalamaq. qapmaq. çalmaq. 

aşırmaq.  

qapalmaq  qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. 

qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  

qapalmaq  qapanmaq. qabalmaq. 1. örtülmək. tutulmaq. 1. 

qumarmaq. türmələnmək.  

qapalta  qapaltı. qapıltı. 1. yaraqlı qaravul, polis, jandarm 

qaraqolu, bölməsi. pasqah. 1. qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi.  

qapaltı  ağırlığı az, qapladığı yer geniş olan.  

qapaltı  qapıltı. qapalta. 1. yaraqlı qaravul, polis, jandarm 

qaraqolu, bölməsi. pasqah. 1. qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi.  

qapaltmaq  kavaltmaq. boş, fürsət, möhlət vermək. göz yummaq.  

qapam  1. zahir. 1. aldav. yalan. təzvir. 1. qapac. qapat. tüm. 

tümlə. bütün. həp. tamam. - ölkənin qapatı ayağa qalxdı. - 

bu toplumun qapacı: bu yığının hamısı. - qapat işçilər birləşin. 
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1. qaram. qatam. qaşam. ovuc. avuc. əlin yarı 

yumulmuşuna alabildiyi ölçək. 

qapam  çapam. bölüm. doğram. parça. bölük.  

qapam  qapal. qapan. 1. peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. 

qapıq. qapaq. qapa. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. 

bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. 

örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək. 1. qapıs. 

doldurma.  

qapama  1. bastırma. 1. bozpört. bollu göy gövərənti ilə, yaxud 

təzə soğanla yapılmış ət yeməyi. - quzu qapaması. - cücə 

qapaması. 1. qoşu. taxım. yamtaq. dəsd. vəsayil. - 

qapama çıxmaq: xələt vermək. - qapama baha: paltar parası, 

bahası. paltar dəğəri, çalışı, dəğişi, bədəli.- on qapama 

paltarım var. - ev qapaması: ev nərsələri, vəsayili. 1 

qapsamaq. tutmaq. bətdəmək. yumutmaq. sədləmək. 

səddəmək. kəsmək. - dəliyi qapat. 1. yığıb saxlamaq. 

ehtikar edmək. - çağında vaxtında bollu mal qapamış. 1. 

asdarlı kaftan. pambıqlı xırqa. 1. diydək. tiklək. tıqlaq. 

tıylaq. ( < tıq. tiq). korluq. örtük. 
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- göz qapamaq: {1. uyumaq. yuxlamaq. - bütün gecə göz 

qapamadım. 1. görməməzliğə gəlmək. müsamihə edmək. 

iğmaz edmək}. 1. qapaqlamaq. qapalamaq. örtmək.  

- qapu qapaca: bir qapı içində olanın həpsi. bütün takımı ilə. 

tüm hey'əti ilə.  

- məktəb qapaması: məktəbin tam ekibilə sıralanma, bunun 

alayı, numayişi.  

qapama  qapan. qaban >kəpən. kəftən. paltosım uzun, bol geyim.  

- ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.  

- yanaşan, yapışan iki nərsənin arasındaki açıqlığı 

qapamaq üçün qoyulan incə şırıq parça: qonta. qonda. 

qapama  yavanlıq. yağlıq. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə. 

xuruş. gözləmə. gözləm. gözləyiş. üzgöz.  

qapamaca  - qapı qapamaca: tamamiylə. topdan. həpsi. həp birdən.  

qapamacı  1. bastırmaçı. 1. bozpörtçü. 1. paltarın tamam qoşusu, 

taxımı, yamtaqı, dəsdi, vəsayili ilə satan kimsə. - bir 

qapamaçıya gedib, üstü başın düzəltmək.  

qapamaçı  qapama, üniform tikən. üniformçu.  

qapamaq  qabamaq. abamaq. yapamaq. 1. xafamaq. xəfələmək. 

bikləmək. bitirmək. tuqləmək. sarmaq. örtmək. 

çalbaqlamaq. çalmaq. kipləmək. yummaq. 1. örtmək. 
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qöşitmək. quşatmaq. qurşatmaq. - bulut göyü quşatdı. 1. 

abamaq. ablamaq. avamaq. avlamaq. tıxmaq. tıqmaq. 

mən' edmək. bağlamaq. tutmaq. bətdəmək. bürümək. 

qaplamaq. sarmaq. 1. öpmək. öpütmək. örtmək. 

gizləmək. 1. hörmək. torlamaq. rufələmək. 1. avmalamaq. 

kölgə edmək. görkəzməmək. qamamaq. bıqmaq. 

istəksizləşmək. istəyini itirmək. soğumaq. - üzərinə 

qapamaq: qaplamaq. qaplamaq. üzərinə geçirmək.1. 

oğurlamaq. 1. yatışdırmaq. xəfələtmək.  

- bir qaya zivib yolu tutdu.  

- ağız qapamaq: susmaq. söyləməmək.  

qapamaq  qamamaq. 1. örtmək. gizləmək. 1. birin, nərsəni bir yerə 

sıxışdırmaq. 1. gəlin kürəkəni bir otağa, girdəyə soxmaq. 

1. qapatmaq. tutturmaq. bağlamaq. kipləmək. 

1.qaplamaq. enmək. yenmək. bürümək. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. basmaq. basramaq. - çən endi. - 

qaranlıq enmişidi, qurd payın yenmişidi. 1. qaplamaq. 

basmaq. çökmək. - sis çökdü. 1. qapaylamaq. 

qapavlamaq. bürkmək. gizləmək. 1. bağlamaq. önləmək. 

önünü almaq. durdurmaq. mən' edmək. - suyu bağla. 1. 
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hörtmək. örtmək. qapamaq. qamamaq.  

- ağız açmamaq: ağız qapamaq: susmaq.  

- gözlərin qapamaq: ölmək.  

- çağ qapamaq: bir dönəmi keçirib bitirmək.  

- dilin qapamaq: qonuşmamaq.  

- çatlaq, yarıq tutturmaq, qapamaq: qapırlamaq. 

qapurlamaq.  

qapamalı  yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu. gözləməli. gözləmli. 

gözləyişli. üzgözlü. çaşnılı.  

qapamanlıq  qapaqanlıq. yapaqanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

qapaçlıq. yapaçlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 

yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.  

qapamatan  qapamadan. qapamdan. üzdən.  

qapamçı  qapamaçı. 1. qızıl, gümüş suyu verən. 1. döşəməçi. (evin 

dabanı, tavavanın, dvarın). 1. duvar kağazı vuran. duvar 

kağazçı. 1. dekorasyonçu. 1. qalayçı. cuşkar. 1. aldavçı. 

yalançı. müzəvvir. 1.  

qapamı  qapacı. qapatı. həpsi. tamamı. tümü. tümləsi. bütünü.  
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qapamtan  qapamdan. qapamadan. üzdən.  

qapan  ( < qapmaq). 1. qapal. qapam. peçə. paket. qapat. 

qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. yapıq. yapaq. yapağı. 

yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. 

bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. 

örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək. 1. 

qapıyan. qapır. tutan. bağlayan. (bir açıq nərsəni tutan, 

qapan, bağlayan nərsə). 1. sak. torba. tobra. duzak. 1. 

qapa. tuta. tuqa. başçı. 1. içinə alıb ölçək ayqıtı. 1. alan. 

1. quraqlıq, xuşgiyət, yibusət gətirən. 1. yığan. 1. 

əmanəçi. 1. (alıb) ölçən. 1. bulaşan. yayılan. yoluğan. 

müsri. 1. ısırıcı. ısıran. kəsər. ısıran. gəzər. gəzən. gəzə 

(fars): ( < kəsmək). 1. çalan. içən. içəgən. çəkici. hopan. 

cəzzab. cazib. cəzb, cəlb edici. çəkən. 1. qıntar. qantar. 

1. tələ. duzağ. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. aldatı. 

hoqqa. 1. quduz. azqın. ısırır. 1. sak. torba. tobra. duzak.  

- uşaq qapan: uşaq oğrusu. - qıl qapan, çəkən: cımbız. 

qımbız. - dəmirqapan: miğnatis. - könül qapan: könül alan. - 

balqapanı: balçılar çarşısı, bazarı. - dəmir qapan: dəmir 

çəkən: ahənruba. miğnatis. 1. gəpəng. 1. bir qasnağa dəri, 
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tor keçirib yapılan dartıc, qantar. 1. qantar. qapanca. 

qapan. basqul. baskul. dartıc. dartqıc. 1. qapanlı. 

qapanlu. yapan. yapanlı. yapanlu. bazar, alver yeri, ocağı, 

mərkəzi. bazar. 1. bükən. əcəl. əzrail.  

- kiçi qapan, tələ: qapanca. quş tələsi.  

- qara qapan: qara qapna: qara çapna: qara çapan: qara 

sevda: qara sevgi: 1. umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq. 1. 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, 

dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) 

qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum. malixulya. 

melankolik.  

qapan  qaban 1. > kəpən. qapama. kəftən. paltosım uzun, bol 

geyim. 1. qabalaq. dik yoxuş. təpə. tüksət. yüksət. geçit 

verməyən dik sarp, uçurumlu, qayalıq, kötü yol, yer. 1. 

qapaq. göz qapağı. 1. dağ daşı qapayan orman, meşə. 

1. qobaq. qopaq. palıt yemişi. 1. yaban doğuz. 1. böyük 

daş yığını. 1. çapan. çapın. gədik. dağ daşı gətib, çapıb, 

kərib kəsməklə açılan yol.  

qapan  qaban. qabqan. qapıyan. qapyan. ( < qab). 1. qaplayan. 

qapanlayan. qabanlayan üstünlük bəsləyən. qağan. 

hakim. qoruyan. 1. qapıp tutan araç. cələ. duzaq. tələ. 
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tələ tozaq. qapqan. qaqpan. qapan qurmaq: duzaq 

qurmaq. 1. topluğu. çoxluğu göstərir. bir nərsənin 

dağıtım mərkəzi. yağqapanı. unqapanı. odunqapanı. 1. 

qapan: < qab. malı içinə alan qaplı tarazı bu çoxluğu 

dartmağa yarayan tərəzı. 1. dik yoxuş. qayalıq. uçurum. 

1. mısır qoçanı. 1. qapıcı. 1. qabarıq. asi. isyanqar. 1. 

böyük tarazı (1. < qapmaq: örtmək). keçmişdə yükləri 

qaldımaq, dartmaq üçün ip bağlısı, toxunmuş qab, torba 

(topra < toplamaq. yığmaq). 1. ( < sapan < sarımaqda işlənən 

sap). yükləri qaldırmaq dartmaq üçün sapdan ipdən 

yapılmış çəmbər. bir nərsənin çevrəsinə sarılmış sap. 

qapıp tutan araç. 1. qapaq. hər çeşit qabın, açıq yerin 

üstün qapıyan örtük. - qapanın aç. - su yolun üstünə qapan 

örtmək. - göz qapanı. - üst qapaq, alt qapaq. - diz qapanı. - 

qapan qapana: alan talan. qapa qaç. 1. duzaq. tələ. dam. - 

qapana düşmək. - qapana tutulmaq. 1. qabıq. qapıq. tutan. 

alan. qısqaç. 1. qapıcı. çalan. çapan. yağmaçı. qasib. çal 

çapla, qıyın, güc zorla alan. 1. duzaq. - qapana tutulmaq. - 

qapana düşmək. - qapana qapılmaq. 1. xafçaq. böyük çək, 

tərazı. 1. duzaq. qapman. quşmar. tələ. basma. xəfək. 1. 
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qaypan. örtün. örət. xəlvət. 1. (heyvan). qapıcı. tutağan. 

tutucu. əsrici. 1. qaban. çoçqa. donquz. 1. qapıcı. çəkən. 

çəkici. alan. cazib. - könül (ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba. - şeh 

qapıcı. 

- uşaq qapan: böyü kərkəs (qara quş) ki cocuqları yaxalayıb 

qaldırar.  

- qapan qapana: qapış qapış: çal çapla. yağmalayaraq.  

- dəmir qapan: miğnatis.  

- saman qapan: kəhruba.  

- qapan qapana: çal çap ilə.  

- qurt qapanı: 1. qurdu tutmaq üçün üstü çala çırıpı ilə qapalı 

çuxur. 1. küşti oyunlarından biri.  

- quş qapanı, duzağı çeşiti: quşmar. 

- yekə qapan: bağra.  

qapan  qapanca. 1. qəpən. gəpən. dəsbənd. dəsbəd. 1. düzən. 

kələk. 1. sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, çıxılmaz durum. 1. 

qanşaq. qınşaq. dar, qorxunc, xətərli yer. 1. pənahqah. 1. 

dağdaşda çətin, gücün, dar xətərli yerlər. 1. axır. dam. 1. 

qadan. qatan. qalğa. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. yenin. enin. gömül. 
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gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. bastı. bastanaq. 

basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. 

saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yığam. yığna. 

yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. 

qambar. ambar. 1. qantar. qapan. basqul. baskul. dartıc. 

dartqıc. 1. gömrük. görmük. tamojn. 1. xanlığ. qağanlıq. 

hikimiyyət. devlət. 1. itqiq. itgik. itcə. itgi. itgiş. itmə. 

itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. 

gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. 

yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. 

icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar. gücləmə. batışa. 

üstələmə. zorlama. məngənə. - məni qapancaya qoydu 

paravın aldı. 1. qıyıq. basqı. qapanca. içə qıvıraraq 

bastırılan yan tikiş. 1. örtülü. basqı. işlətməyib saxlama. 

qapalı. qaplı. tutarlı. tutaqlı. tutuq. - basqıdaki altından, 

askıdaki salxım yeğ. - örtülü basılı: gizli qapaqlı. 1. davranış. 

devin. devinim. devrin. davran. duraq. təpin. təprin. qılış. 

qılıq. girtay. qımıl. qımıt. gediş. yeriş. tutum. tutuş. 

töküm. dartıq. dartış. rəftar. basqı. qapanca. dartıq. 

dartış. taxım. rəftar. hərəkət. xuy. əksüləməl.  
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qapana  qapa qapa. qap ha qap. iti, çala ha çal.  

- qapan qapana: çal çap ilə.  

qapana  qapanas. qapnas. qapnasal. 1. qəfəs. 1. qəfəsə. 1. qutu. 

cə‟bə. 1. işqaf. dilab. dolab.  

qapanac  qapanquç. dərikik. tıxac. tırafik.  

qapanaq  qapancaq. qapara. 1. qonacaq. qoncaq. kiçik ev, bark 

sığınaq. 1. qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq. 1. 

qapanıca. girdə, devrik yaxa geyim.  

qapanaqlı  qapalı. qapanıq. açılmamış. örtülü. məstur.  

qapanas  qapnas. qapnasal. qapana. 1. qəfəsə. 1. qəfəs. 1. qutu. 

cə‟bə. 1. işqaf. dilab. dolab.  

qapanav  qapanov. ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, 

ovlama çeşiti.  

qapanaz  qanapaz. yekə aşıq gəmiyi.  

qapanca  1. <> gəpəncə. 1. kiçi qapan, tələ. quş tələsi. 1. örtü. 

örtü. örtük. don. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. hayil. 1. yapru. 

onur. şərəf. ırz. izzət. iffət. şərəf. qapar. dəğər. doruğ. üz. 

örtü. örtük. geçim. geyim. qapsaq. don. şərəf. namus 

heysiyyət. tel qəfəs. bükçə > peçə. tutuq. örtü. örtük. 
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nuqab. 1. bağça. paltar. örtü. örtük. 1. qapsa. qapaqlı 

nərsə. 1.qapabaş. qapanbaş. qapatuq. qapaduyuq. 

qapantuq. yalnız başına yeriyən, ilərləyən. kəllə şəqq. 

inad. 1.qapancala. qapansala. qapsa. qarsıra. qalsıra. 

böyük səbət, qab.  

qapanca  qapaca. 1. duzaq. kündə. qapancık. duzacıq. tələcik. 

damcıq. 1. qalın örtük. özəllikl bir nərsənin üstünə 

qoyulan taxda örtük. 1. qapan: tor. duzax. qazamat. 

kələk. sapalaq. quraq. 

- kündəyə düşmək. - kündədən qaçmaq.  

qapanca  qapan. 1. qəpən. gəpən. dəsbənd. dəsbəd. 1. düzən. 

kələk. 1. sayavan. sayəban. gövərtə. kölgəlik. qarşaq. 

qayşaq. damlalıq. çətir. günəşlik. 1. sıxıntı. 1. sübsid. 

yaranə. 1. düzən. kələk. 1. sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, 

çıxılmaz durum. 1. qanşaq. qınşaq. dar, qorxunc, xətərli 

yer. 1. pənahqah. 1. dağdaşda çətin, gücün, dar xətərli 

yerlər. 1. axır. dam. 1. qadan. qatan. qalğa. qonqut. 

qontuq. qorun. qornuq. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. 

yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. 

bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6226 

saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. 

topalım. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. 

artıqa. təpik. depo. qambar. ambar. 1. qantar. qapan. 

basqul. baskul. dartıc. dartqıc. 1. gömrük. görmük. 

tamojn. 1. xanlığ. qağanlıq. hikimiyyət. devlət. 1. itqiq. 

itgik. itcə. itgi. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. 

gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. 

gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. 

qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur 

edmə. icbar. gücləmə. batışa. üstələmə. zorlama. 

məngənə. - məni qapancaya qoydu paravın aldı. 1. qıyıq. 

basqı. qapanca. içə qıvıraraq bastırılan yan tikiş. 1. 

örtülü. basqı. işlətməyib saxlama. qapalı. qaplı. tutarlı. 

tutaqlı. tutuq. - basqıdaki altından, askıdaki salxım yeğ. - 

örtülü basılı: gizli qapaqlı. 1. davranış. devin. devinim. 

devrin. davran. duraq. təpin. təprin. qılış. qılıq. girtay. 

qımıl. qımıt. gediş. yeriş. tutum. tutuş. töküm. dartıq. 

dartış. rəftar. basqı. qapanca. dartıq. dartış. taxım. rəftar. 

hərəkət. xuy. əksüləməl.  
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qapancaq  qapanaq. qapara. 1. qonacaq. qoncaq.kiçik ev, bark 

sığınaq. 1. qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq. 1. 

qapanıca. girdə, devrik yaxa geyim. 

qapancala  qapansala. qapanca. qapsa. qarsıra. qalsıra. böyük 

səbət, qab.  

qapancalamaq  əl altında bulundurmaq, tutmaq.  

qapancıq qapancık. qapanca. duzacıq. tələcik. damcıq.  

qapançı  qantarçı. basqulçu. dartıçı.  

qapanıça  qapança. xanlıq başçılarının geniş, dövrüklü kürkü, 

geyimi. rəsmi geyim.  

qapanıq  1. bürkülü. tutuq. örtülü. utanqıc. usanıq. 1. qopqun. 

alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. 

çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi. 1. qapalı. qapanaqlı. 

açılmamış. örtülü. məstur. 1. tutuq. münqəbiz.  

- içinə qapanıq: özündə olan. özünə, içinə dalqın. duyquların 

dışa vurmayan.  
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qapanıq  1. tıxanıq. qapalı. tıkalı. tıxanmış. işləməz. məsdud. - 

tıxanıq yol. - tıxanıq - tıxanıq iş. - tıxanıq borı. - tıxanıq ağız. 

1. qaranlıqca. boğuq. - qapanıq boya. - qapanıq iştah. 1. 

bulutlu. tutuq. - qapanıq hava. 1. qussəli. mükəddər. 

məğmum. 1. utancaq. usancaq. üşəngən. ürkək. 

çəkingən. məhcub. - çox qapanıq kişidir.  

qapanıqlıq  1. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. 

qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. 

yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. quşəgirlik. 

imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. içəqapanışlıq. içəqapanıqlıq. 

içədönüklük. içədönüşlük. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

çəkginlik. çəkiklik. dirliksizlik. dirlişiksiz. giziklik. imtizacsızlıq. 

keçimsizlik. keçiniksizlik. küncəniklik. qaynaşmazlıq. 

qırağsınlıq. qırıqlıq. qıranlanıq. qırıltı. qopqunluq. qopuqluq. 

siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. inzivalıq. münzəvilik.  

qapanıl  çəkənil. miğnatisli. - çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı 

(əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< 

qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma.  
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qapanır  - açılır qapanır köprü: çəkməcə.  

qapanış  1. qapanma. qaplanma. qaplanış. yapma. yapıqlıq. 

yapışlıq. ediklik. edişlik. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. 

çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. 

uğraşlıq. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal. 1. gizlənmə.  

- qapanış açılış: qapış açış. daralış genəliş. darış geniş. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst. 

qapanq qapanğ. qapqan. kəfnə. kəfəng. kəpənğ. kəpəç. biz ilə, 

təbənə ilə işləyənlər əllərinə taxan dəmirli qayış.  

qapanquç  qapanac. dərikik. tıxac. tırafik.  

qapanlamaq  qantarlamaq. qıntarlamaq. 1. ölçmək. dartmaq. 1. 

sınavlamaq. sınağlamaq. sınamaq.  

qapanlı  qapanlu. qapan. yapan. yapanlı. yapanlu. bazar, alver 

yeri, ocağı, mərkəzi. bazar.  

qapanlu  qapanlı.  

qapanma  1. qapanış. qaplanma. qaplanış. yapma. yapıqlıq. 

yapışlıq. ediklik. edişlik. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. 

çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. 

uğraşlıq. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal. 1. tutulma. 

donuqma. parlaqlığı sonarma. solma. inkisaf. 1. (yara). 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6230 

birikmə. birişmə. ilişmə. iləşmə. bitişmə. qovuşma. 

tutuşma. iyiləşmə. iltiyam. 

qapanmaq  qapalmaq. ( p < > m ) qamalmaq. 1. xapanmaq. 

qapsanmaq. çiyrimək. kəsilmək. bağlanmaq. doymaq. 

düğünlənmək. - yazıq qız xapanıb, evdə qalıb. - ər evdə 

qapandı. 1. bəğimək. tıxanmaq. bitəlmək. tonuqmaq. 

tıkanmaq. turçuqmaq. tıxanmaq. - üzərinə qapanmaq: 

sıxıca tutunmaq. qarışqanmaq. yapışmaq. 1. düşmək. düşüb 

sarılmaq. - qapına qapandı. - əl qoluna qapandı. - əl 

ayağına qapnmaq. 1. hevanın ön ayağı sürcüb, başı üsdə 

düşmək. - bu at çox qapanır. 1. qırılıb yox olmaq. 

devrilmək. münqəriz olmaq. - o xanlar çoxdan qapanmış. 

1. sığınmaq. - qorxub içəri qapandı. 1. yapturmaq. 

qapatmaq. yaptırmaq. yapulmaq. örtulmək. 1. 

qaypanmaq. qayınmaq. gizlənmək. örtünmək. 

qurşanmaq. qapınmaq. bağlanmaq. sığnaqmaq. 

təhəssün edmək. 1. yapınmaq. örtünmək. tonmaq. 

donmaq. tünmək. tunmaq. tutulmaq. tıxanmaq. 

tıxanmaq. 1. abanmaq. yapanmaq. çulqanmaq. 

çökünmək. üzərinə düşmək. - nə mənim üstümə 
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abanmısan.  

- ayağa qapanmaq: ayağa düşmək. çox yalvarmaq. 

- qapanıb oturmaq: əkinmək.  

qapanmaq  qaplanmaq. (qapalmaq). 1. abanmaq. yabanmaq. 

yapanmaq. nərsənin üzərinə əğilmək. 1. dolmaq. 

işqallanmaq. - günə dolmaq. - hirslə dolmaq. - ölkə 

saldadlarla doldu. 1. abanmaq. çullanmaq. çulqanmaq. 

yüklənmək. 1. gəbərmək. qabqarmaq. bağlanmaq. 

ölmək. 1. çevrilmək. evrilmək. - göy yerə qapanmaq: alt 

üst olmaq. böyük qarqaşalıq çıxmaq. - açılıb qapanar, iğrəti, 

əğrəti, dolabac bartıvan, nərdüvan: qısqaç. - ayağına 

qapanmaq: yalvarıb yaxarmaq. - dizlərinə qapanmaq: çox 

yalvarmaq. 1. qaplanmaq. qamanmaq. üzüquylu düşmək, 

yatmaq. 1. tıxılmaq. qanmaq. qanıqmaq. qamanmaq. 

qadanmaq.doymaq.  

- göy qapanmaq: göy üzü tutulmaq.  

qapanmış  1. (yara) yetmiş. bütmiş. bitmiş. iyiləşmiş. 1. yapıqlı. 

yaprıq. yapıqlıq. qapalı. 1. kor. soğur. görməz. batmış.- 

soğur göz. 1. qapalı. bağlı. keçilməz. işləməz. yubat. 
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məəttəl. məsdud. - qapalı göz. - qapalı qapı. - qapalı yol. - 

qapalı çarşı.  

qapanmış  qapalı. 1. susmuş. susuq. 1. çəknə. 1. dərbəsd.  

qapanov  qapanav. ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, 

ovlama çeşiti.  

qapansala  qapancala. qapanca. qapsa. qarsıra. qalsıra. böyük 

səbət, qab.  

qapantuq  qapaduyuq yalnız başına yeriyən, ilərləyən. qapatuq. 

qapabaş. qapanbaş. qapanca. kəllə şəqq. inad.  

qapar  1. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qata. qatı. 

qatın. qadaq. qatca. taqca. qədər. təkin. dəngi. dəğin. 

dəğir. dəğiş. çək. cən. dək. ( - bu iş, daş götürmək qatı 

(qədər) çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin 

oli, sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı 

(qədər) sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək olmaz ki. - ye, 

yeyə bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə 

(qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - saat onu qapar 

(ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda 

olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri 

var. - saat ona dəkli (qədər). 1.> kəpər. tutar. dəğər. 1. > 
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kəpər (fars). çəpər. qabağ. qoraq. çəpər. kəpər. 

çevrələnmiş yer. alaçıq. 1. qabar. süslük, bəzəklik 

gərəçləri, nərsələri. 1. qafar. arxadaş.  

qapar  qabar. 1. qopar. ( < qab. qop. kop). yükün, yığının yüksəklik 

ölçüsü. 1. neçəliyi gösdərən söz. verilən dəğər. qiymət. baha'. 

fiyat. - qaparı neçə: kaç qapar: neçədi. 1. ağıl. can. ruh. 1. 

qalxan. sipər. 1. qapan. duzaq. 1. bez, dolama, turuq kimi 

olannərsə. 1. qadırqaq. qayırqaq. çox çalışmaq üzündən 

əldə oluşan qabıqlı şiş, köpcük.  

qapara  1.> ğobar (fars). (nərsənin üstünə qonub, qaplayan, örtük). 

toz. 1.qamara. çapara. (qamınmış, qapınmış, çapınmış ara, 

aralıq. ayrılmış nərsə, yer). 1.oda. otaq. 1.yığın. yığva. 

qonqalav. qonqalağ. məclis. 1. qamara. üstü örtük yer, 

nərsə.  

qapara  qabara. 1. yələk. 1. sütyen. lifcik. korset. 1. örtük olan 

nərsə. 1. jaket. cəket. üstlük paltar. 1. qolsuz kəpək. 

yelək. 1. korset.  

qapara  qapancaq. qapanaq. 1. qonacaq. qoncaq. kiçik ev, bark 

sığınaq. 1. qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq. 1. 

qapanıca. girdə, devrik yaxa geyim. 1. kiçik qalğa. ambar.  
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qaparaq  qabaraq. qabraq. qapraq. sel. qayan.  

qaparaq  qapra. qavara. (> qəvarə) biçim. görük. - bəd qəvarə: 

gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  

qaparam  qapalam. 1.sınırlılıq. əsəbilik. sınır, əsəb kəsəli. 1. 

üzüntüyə tutulma. 1. dəlilik. 1. ruhi, zehni, pisik xəsdəlik.  

qaparan  qabaran. ürülgən. şişən. hər zaman şişən. qabaran.  

qaparat  yaparat. iti, düzgün işləyən, başarıqlı işçi.  

qaparcıq  qabarcıq. qamçıqu. ağızda, barmaqlarda, kəsgin ağrı, 

ısıtmadan çıxan sivilcə.  

qaparcıq  qabarcuq. qabarcıq.1.həcm. - bu qabın qaparcıqı üç litrdir. 

1. kapasitə. qabiliyyət. 

qaparı  girov. rəhn.  

qaparıq  girovqan.  

qaparıq  qabarıq. 1. yiyəcək. yemək. 1. qoparqu. qaldırac. 

mancanaq.  

qaparıqmaq  girovqan tumaq.  

qaparış  qaprış. çaprış. qaprız. kapriz. həvəs.  

qaparqan  qabarqan. qabartı. sivilcə. şəbbə. cuş.  

qaparqanlıq  yaparqanlıq. qaparlıq. yaparlıq. 1. işəcənlik. çalışqanlıq. 

armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırqanlıq. 
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qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik. 1. ustalıq. çapıqlıq. 

başarıqlılıq. bəcəriklilik. ustalıq. bəcəri. başarı. yaratı. 

yaratış. yarayış. maharət. 1. işəcənlik. çalışqanlıq. 

armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırqanlıq. 

qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik.  

qaparlanmaq  qabarlanmaq. üfürlənmək. şişmək.  

qaparlanmaq  qaparlanmaq. yapartanmaq. yaparlanmaq. 1. işləməyə, 

çalışmağa öğrənmək, alışmaq. 1. ustalaşmaq.  

qaparlı  > kəpərli. tutarlı. dəğərli. iyi. 

- çox qaparlı, kəpərli: çox tutarlı. qapın. çox bahalı. 

qaparlıq  yaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. 1. işəcənlik. 

çalışqanlıq. armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. 

qayırqanlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik. 1. 

ustalıq. çapıqlıq. başarıqlılıq. bəcəriklilik. ustalıq. bəcəri. 

başarı. yaratı. yaratış. yarayış. maharət.  

qaparma  1. qapqala. qasqapar. dərbəst. - qaparma araba: dərbəst 

maşın. - qaparma. qulluq: dərbəst xidmət. - qapqala 

(qaparma) qulluğuzdayıq. - qasqapar kiralama. 1. topdan. 

qallanqop. hamısı. hammısı. həpsi. altlı üstlü. atlıüslü. 

ümdə. bütün. həp. tamamı. bilcümlə. toplayaraq. 
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cümlətən. cəmən. cəm edərək. götürü. dibdən. tamam. 

hərkəs. tümcə. cümlə. tümcəsi. cümləsi. tamamı. 1. 

qapala. ümdə. hamısı bir yerdə. - qapala alış: ümdə alma.  

qaparmaq  qabarmaq. 1. böyümək. şişmək. - baş qabardı. 1. 

buğuqlanmaq. bars bolmaq. şirlənmək. şişinmək.  

qapartanmaq  qaparlanmaq. yapartanmaq. yaparlanmaq. 1. işləməyə, 

çalışmağa öğrənmək, alışmaq. 1. ustalaşmaq.  

qapartqan  qabartqan. 1. qabartqan. şişirən. obartan (kimsə). 1. 

qabartqın. şişman, çaq kişi.  

qapartlama  1.qapartma. bazlama. yoğuru (xəmiri) saç üzərinə 

qaplatıb yaplataraq pişrilən girdə çörək. saz çörəyi. 1. 

qabartlama. yastıqcıq. yastıcıq. kiçik yastıq. köşə, bucaq, 

qucaq yastığı. 1. tükü qırxılmış dəri.  

qapartma  qapartlama. bazlama. yoğuru (xəmiri) saç üzərinə 

qaplatıb yaplataraq pişrilən girdə çörək. saz çörəyi.  

qapartmaq  qabartmaq. 1. şişirmək. obartmaq. - səndə sözü 

qabartma. 1. qabarlatmaq. qabar edmək. - başmaq 

ayağımı qabartdı.  

qaparuz 1. çay pulu. rüşvət. yasaq qazanc. 1. kəpçə quyruğ. kəp 

kələkçi. 1. qapsı. güclə, zorla, pozuq yolla alınmış mal. 
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qəsbi (mal). rüşvət parası. həram mal. - qaparuz mal 

biləsinə yaxcı düşür.  

qaparuzçi  1. mürtəkib. 1. rüşvətçi. 1. qıynaqlı. çaqır, qartal pəncə.  

qapas  qapsa > qəfəsə. gəpəsə. qəfəs. (> kəpəz). 1. yüklük. 1. 

cəhrədə məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer. 1. ənsəyə 

salma. peysərə salma. 1. qas. sinə. sınaq. göğüş. 1. 

qəfəs biçimində olan. - qəfəs cızıqlı köynək: qəfəs köynək. 

1. türmə. 1. bir yerdə, açığlıqda ayrılmış bölüm. 1. bir 

yerin ayrılmış olan törəsi, baş yeri, yuxarı başı. - şölən, 

toy quruldu, xanlar bəylər qapaza yerləşdilər. 1. ev, hamam 

kimi yerlərdə özəl bir nərsə üçün ayrılan otaq. otaqca. 

odacıq. odac. odaç. - hamam gəpəz: soyunub, geyinmə 

bölümü. - aşgəpəzi: aşoda. aşpazxana. 1. kəvəs. 

barmaqlıqla bölünmüş yer. - ayı gəpəzi. - quş gəpəzi. 1. 

qambar. məhkəmələrdə suçlunun qoyulduğu barmaqlıq. 

- suçlu qambarada yerləşib, daşımağa başladı. 1. kəvəs. bir 

gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, 

barmaqlıq. - kəvəs kəvəs: dəlik dəlik. - kəvəs anğı: qəfəsdə 

bəslənən heyvan. - kəvəs onarı: yapılarda yırtıq yamaq işlərin 

aparması.  
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- qaraqapas: qaraqəfəs: eşşək qulağı. südük 

sökdürücü, tərlətici bitgi çeşiti.  

- qaraqapas: eşəkqulağı bitgisi.  

qapas 1. xapsi. qapsı. qasıb. kiçik qutu, qab. qabuc. hoqqa. 1. 

isli. qoxulu. dımıq. ğabsal olma. 1. qapsaq. fehrist. 

möhtəvi. 1. qəbzə. qılp. tutam.  

qapasa  qəpəsə. > qəsəbə. (< qap. qab). 

qapasartı  qapasardı. qapsardı > qəfəsardı. gəpsardı. 1. zəxirə. 1. 

qış üçün saxlanılmış yeyəcək. 1. sandıxana. daloda 

qapan. qapanca. qalğa. ambar.  

qapasçı  ( bax > aldatan. kələkçi).  

qapasçı  qəfəsçi. aldat. aldatıcı. kələkçi. qalayçı.  

qapasitə  kapasitə. qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. 

qablayım. qapalım. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. 

qavrama. qursaq. kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. 

qonlayış. ( < qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. 

anlanma. alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. 

çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. 

dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış.  
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qapasız  dolaşıqsız. sapaqsız. qarışıqsız. burşuqsuz. ibhamsız. 

apaçıq.  

qapaşıq  1. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik. 1. 

qamaşıq. yamaşıq. yapaşıq. yapışıq. yatışıq. uyuşuq. 

yuxuşuq.  

qapaşıqmaq  qabaşıqmaq. qabşıqmaq. qapşıqmaq. ortaqlaşmaq. 

ortaşmaq. şərikləşmək.  

qapaşmaq  qamaşmaq. yumuşmaq. uyuşmaq.  

qapaşmaq  qapqaşmaq. apqışmaq. qapışmaq. qapqışmaq. 

boğuşmaq. bağquşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. 

qaqışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq.  

qapat  1. qapaq. qadaq. qadağ. qadat. qamaq. qamat. qaqat. 

tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut. yasaq. qadağa. 1.qapac. qapam. 

bütün. həp. tamam. - ölkənin qapatı ayağa qalxdı. - bu 

toplumun qapacı: bu yığının hamısı. - qapat işçilər birləşin. 1. 

qopat. başqası malın satıb, satış tutarından aldığı 
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satıcılıq parası. 1. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. 

salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. 

çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. 

çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: 

vəsif. sifət. 1. peçə. paket. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. 

qapa. qapal. qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. 

yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. 

bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. 

örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək. 1. 

yapat. bağlı. qaraq. qaranlıq. 1. qalat. qapal. həlqə.  

qapat  qamat. tapat. çapat. baçat. biçət. 1.licim. balat. patlet. 

lapatqa. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. 

yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. 

tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. baqqal. çərçi. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. 

1. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. - 

oğul sən bunu çapat yapdın. - çapatıva gedməsəydi, bir söz 

diyəcəkdim. 1. əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. 

divanəlik. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs. - 

gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, 
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susamışı, su ilə qanırmaq gərək. 1. ev, aşlıq (aşpazxana) 

qoşuları. moblıman. 1. qol. əl. - qamatından yapışıb çəkdi 

apardı. 

qapata  1. qamata. qapata. 1.tikə. bölük. 1. bölük. qurhan. 

qurdan. 1. qopata. qotaş. tomat. bamador.  

qapataşı  qapadaşı. 1. nərsəni qoruq edmək, qorumaq üçün, 

qırağına düzülən daş. 1. yayalığın, qaldırımın (piyadərov), 

xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş. cədvəl. cədvəl 

daşı. 1. qafadaşı. başdaşı. sının (qəbrin) baş yanına 

tikilən daş.  

qapatı  qapacı. qapamı. həpsi. tamamı. tümü. tümləsi. bütünü.  

qapatıq  qapadıq. edik. ayaqqab. başmaq. kavala. kovala.  

qapatılmış  bağlı. öngəlmiş. qabaqlanmış. qabağı alınmış. - suyun 

önü bağlı.  

qapatım  qapatma. saxlım. 1. qapalı, başqa kimsələrdən ayrı 

tutulmuş qəhbə. oynaş. metres. - bu onun qapatmasıdır. - 

onun iki qapatması vardır. 1. münhəsir. ixtisas verilmiş. 1. 

əl altı, azıq, gizli yol ilə ayrılmış nərsə. - bu qapatma 

malları tez aradan götürüb göndərin. 1. saxlama. toqif oluş.  
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qapatın  qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. gizlicə. 

çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. məxfi. yaşırın. sırr. 

bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. görünməyən. 

bilinməyən. anlaşılmayan.  

qapatınmaq  bəklənmək.  

qapatış  gizləmə. gizlətmə.  

qapatlama  ört bastırlama.  

qapatma  1. kəsmə. kəsirmə. kəsmir. sınırlama. çəmbərləmə. 

çevrələmə. 1. yapatma. sapatma. çapatma. evlənmədən 

bir kişi ilə yaşayan qadın. oynaş. metres.  

qapatma  qapatım. saxlım. 1. qapalı, başqa kimsələrdən ayrı 

tutulmuş qəhbə. oynaş. metres. - bu onun qapatmasıdır. - 

onun iki qapatması vardır. 1. münhəsir. ixtisas verilmiş. 1. 

əl altı, azıq, gizli yol ilə ayrılmış nərsə. - bu qapatma 

malları tez aradan götürüb göndərin. 1. saxlama. toqif oluş.  

qapatma  qapusqa. qapturma. pörtmə. yumşaq, açıq, gəvik pişmiş 

ət yeməyi.  

qapatmaq  1. donatmaq. pərdələmək. gizlətmək. gizləmək. 1. 

dürmək. tüqmək. 1. (boya). qarartmaq. boğmaq. 1. 

bağlamaq. örtüyü, qapağı endirmək. 1. geçirmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

geydirmək. girdirmək. giritmək. örtmək. qapamaq. 

qamamaq. - soyuqdu, əğnivə bir örtgə keçir. - kitaba qab 

keçir. 1. qafatmaq. kovatmaq. övünmək. 1. qapamaq. 

tutturmaq. bağlamaq. kipləmək. 1. qaptatmaq > 

xəbtələmək. xəbteləmək. xəbt edmək. gəptələmək < 

bağlamaq. 1. tutmaq - yolu qapatmaq: yolu tutmaq.  

- kip kipinə qapatmamaq, örtməmək: aralıq bıraqmaq.  

- ağzını qapatmaq: susdurmaq.  

- hesabı qapatmaq: hesabı pahlamaq. ödəşmək. təsfiyə 

edmək.  

qapatmaq  bəqıitmək. sıxılatırmaq. sağlamlaştırmaq. yabmaq. 

çapmaq. örtmək. bitəmək. edmək. - sıxıca qapatmaq: 

qadavlamaq. kitləmək.  

qapatmaq  bərkitmək.  

qapatmaq  tıkatmaq. bükətmək. kəsdirtmək. durdurmaq. 

tə'tillətmək. bağlatmaq. örtdürtmək.  

- heyvana çul qapatmaq.  

qapatmaq  tıqamaq. tumaq. tunturmaq. dondırmaq. örtmək. 

tonatmaq. tonutmaq. donatmaq. geydirmək. tuğlamaq. 
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düğünləmək. bağlamaq. basturmaq. batsırmaq. 

bastırmaq. sındırmaq. üstələmək.  

qapatmaq  yapturmaq. yaptırmaq. yapulmaq qapanmaq. örtulmək.  

qapatuq  qapabaş. qapanbaş. qapanca. qapaduyuq. qapantuq. 

yalnız başına yeriyən, ilərləyən. kəllə şəqq. inad.  

qapatuyuq  qapaduyuq. qapantuq. yalnız başına yeriyən, ilərləyən. 

qapatuq. qapabaş. qapanbaş. qapanca. kəllə şəqq. inad.  

qapatüşmək  qapadüşmək. qabadüşmək: 1. mal qaranın bağlı olduğu 

ipə dolanaraq boğulması. 1. əsir olmaq. 1. təliyə, həçələ, 

duzağa düşmək. 1. girifdar olmaq.  

qapavlamaq  qapaylamaq. qapamaq. bürkmək. gizləmək.  

qapayan  - dağ daşı qapayan orman, meşə: qapan. qaban. 

qapayan  qamıs. qapıs. kəmis. 1. gömlək. 1. incə qabıq. zar.  

qapayınmaq  qapıyaşmaq. qapayışmaq. bürkünmək. gizlənmək.  

qapayışmaq  qapıyaşmaq. qapayınmaq. bürkünmək. gizlənmək.  

qapaylamaq  qapavlamaq. qapamaq. bürkmək. gizləmək.  

qapayma  örtmə. bükmə. gizləmə. istitar.  

qapaz  - dərin, dik yamaclı dərə, qapaz: qanyan. qonyan. qantan. 

qanğtan. qavlan.  
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qapaz  > qəbzə ( < qab). 1. avuc. pəncə. - bu onun qapazındadır: 

tərrüfündədir. 1. tutam. qulp. - qılınc qapazı. 1. bir avuc 

dolusu. bir tutam. - bir qapaz topraq. 1. qafaya vurulan 

bambaça. qarama. qarpama. (sərkuft). 

qapaz  1. qabaq. apaz. kopaş. qonbadaq. göbəç. göbəş. 

köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. bombaq. geçgin. 

keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. 

çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. 

qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. gombul. 

qabarıq. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. 

şişgin. köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. 1. qampaz. çampaz. çapbaz. kombız. kümbüz. 

yumruq. tumruq. tuğruq. büktük. müştüq. 1. qapız. 

qapsıq. çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. kalafat. çalaçat. 

bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. 

acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. bükəc. 

boğac. tutac. düşəc. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. 

qəza. giriftarlıq. 1. onur. qurur. qeyrət.  
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qapaz  apaz. {( p <> v ) avaz. ovuc}. 1. avuc. tutam. 1. ovuç. əlin 

ayası. içi. sıxım. yumruq. 

qapaz  apaz. havaz. hapaz. gəpəz. 1. avuc. ovuc. tutam. 1. 

şişgin. 1. duzağ. türmə. dusdax.  

qapazalıq  qaşınma. qaşınq. çılqınlıq. dəlilik. rəzalət. alçaqlıq.  

qapazlama  apazlama. ( p <> v ) avuclama. ovuclama. gəminin 

yelkəni, yeli avuclamışı, şişmiş olub, yavaş gəlməsi ilə 

oluşan yırqa, ləpə, yalpa. bir yöndən əsən yel. 

qapazlama  apazlama. bir yöndən əsən yel.  

qapazlamaq  apazlamaq ovcuna almaq. üstələmək. aparmaq. 

qapazlamaq  apazlamaq. havazlamaq. hapazlamaq. gəpəzləmək. 

avuclamaq. ovuclamaq.  

qapazlamaq  qəbzələmək. qısımlamaq. sıxımlamaq. avuclamaq. 

oğuşlamaq. tutamalamaq.  

qapazlıq  1. qapızlıq. acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. 

çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. 

güclük. hislilik: itilik. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. 

sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. 

tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. 

əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmət. 
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zorluq. inqibaz.1. (tutulub, saxlanma sürəsi, dövrəsi). 

hapazlıq. gəpəzlik. həpislik. duzağlıq. türməlik. 

dusdaxlığ.  

qapba  qapqa. kəffə. kəppə. kəfə.  

qapban  gəbbən. güp. ağır, iri çəkic.  

qapbar  1. yara qabığı. 1. qurumuş kir, çamur.  

- qapbar bolmaq: 1. yaranın iyiləşməsi, qabuq bağlaması. 

1. kirlənmək. 1. yanmaq. solmaq. 1. keçələşmək.  

- qapbar qat: kirin quruyub sərtləşməsi.  

qapbaş  kavalla. gavalla. kavaş. kovaş. (> kəfş (fars) ). ayaqqabı. 

başmaq.  

qapbaş  qambaş. qanbaş. qaqbaş. çapbaş. 1.başı yekə, şişik 

nərsə. 1.yekə baş malqara. 1. iri armıd. 1. camış. manda.  

qapbay börk  ağ qalpaq.  

qapbaz  kəpəzə. öğrənci yayı. yay atmaqa alışmaq, qapınmaq 

üçün oynadılan yey.  

qapbula  çapbula. qalxan balığı.  

qapbura  çapbura. pitik qapaqlanırkən, yarpaqların tutturmaqa 

işlənən arac.  
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qapcaq  ( < qapmaq: götürmək). 1. uzun saplı çəngəl. 1. qapacaq. 

uzun qança. 1. qıpcaq. qorxmaz.  

qapcaq  qabcaq. 1. qovşaq. çatar. çatşaq. su qollarının birbirinə 

qavuştuğu yer. 1. torba. bastıq. sumka. suma. muksa. 

dağarcıq. 1. tulumbaçı çəngəli. 1. qala duvarına vurulan, 

taxılan böyük çəngəl. 

qapcaq  yapraq. yapcaq. səfə. səfhə.  

qapcar  qapsar. qapsa. qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. 

qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 

çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

qapcı  qancıq. sancıq. qoparcı. aldatcı. sancıq. qancıq. 

qoparcı. aldatcı. hiləçi.  

qapcıq  1. buğdanın üstündəki sərt qabığı, qınağı, qılafı ( < 

qaplağı). 1. evi otaqı qapıyan, örtən, evdə işlənən gərəkli 

nərsə şüy. ev vəsyili. 1. geniş. - qapcık ağızlı: geniş ağızlı.  

qapcıq  1. qaplıca. qaplıc. tutmaca. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

həvəs. 1. qaplıca. qormıq ( < qor: od). ılıca. çərmik. 

yılıqca. sıcaq su qaynağı. qaşqoz. hamam. 1. çanaq 

yapraq. kasbərg. 1. pətək. 1. kiçik qab. 1. çözmək. yara 
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qasığı, qabığı. 1.taxıl qabığı. kovsıq. kovız. kavız. kavsıq.  

- tək parça qapcıqlı yemiş: birçanaqlı. birçənəkli.  

- hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı: qaptul. qapsul. 

qapçul. çapçul. kəpçul. kəpsul. kəptul.  

qapcıq  qapurcıq. qapşuq. 1. taxıl qabığı. 1. puka. qaptuş. kartuş. 

atılan güllədən qalan boş qabcıq.  

qapcıl  gəpcil. danışqan. qonuşqan.  

qapcuq  1. burma. kisə bağı. 1. kisə. cib. çəntə. qamyan (həmyan 

(fars)).  

qapcuqlanmaq  soyulmaq. qapcımaq: qabıqsızlamaq.  

qapça  örtük.  

qapçaq  səhfə. yapraq.  

qapçı  < > qapıçı.  

qapçı  qabçı. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). 1.qapaqçı. qabıqçı. 

qapaq biçən. səhaf. 

qapçı  qapıcı. 1. güclü. mahir. zəbərdəst. 1. avçı. ovçı. şikarçı. 

səyyad. 1. qasib.  

qapçıq  yuva. kovan.  

qapçıqay  dağ keçidi. dərbənd.  

qapçıl  yağmır. su keçirməyən yağmırlıq.  
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qapçın  çarıq.  

qapçır  qopçur. yiyə. sahib.  

qapçol  qapsol. qapçor. cinsi sapıqlığı olan kimsə.  

qapçor  çapçor. malqara vergisi.  

qapçor  qapçol. qapsol. cinsi sapıqlığı olan kimsə.  

qapçul  qaptul. qapsul. çapçul. kəpçul. qapsıl. qapsın. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

qapçur  müzd. alğu.  

qapçurtqa  qabcurtqa. dəmirlə çəliyin qarışığı.  

qapçüq  çöp. kiçik çöp parçası. toz. qoşu. eşya.  

- üy hapçüq: ev eşyası. 

- gözümə qapçüq tüşgəndi: gözümə çöp qaçtı.  

qapdallaşmaq  hantallaşmaq. 1. qabalaşmaq. iriləşmək. 

qocamanlaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. 1. 

təmbəlləşmək.  

qapdallı  qandallı qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq.  

qapdallıq  hantallıq. 1. təmbəllik yabbalıq. 1. şişmanlıq. kombalıq.  

qapet  paket. qapıt. 
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qapı  - camlı qapı: qapıcalıq. qapısalıq.  

- açan olsa, dövülü qapı açılır. dövülü (döğülmuş).  

- qapını qoyub, damdan düşür.  

qapı  < > qapu. ( < > qab). 1. bölüm. cild. - on qapı kitab: on 

qablı. bölümlü cilidli kitab. 1. basağa. bastana. astana. 1. 

başlanqıc. giriş. 1. qapur. eşik. - qapı qaşı: qapıl. əğri 

doma. saçaq. damlıq. damalıq. mərtək. - qapı quzusu: 

qapının ortasında olan kiçik qapı. bu qapının özünə 'quzulu 

qapı' deyərlər. bu kiçik qapıyada 'qapı quzu su'' ''qapı yavrısı'' 

''qapı balası'' deyərlər. - qapı saqçısı: qaravçı. qapıçı. 

qaravulçu. gözətçi. eşik ağa. eşik görücü. - qapı yaşmağı: 

qapı qanadı. 1. örtük. pərdə. 1. dışarı. soxaq ( < soxmaq. 

sökmək). 1. im. umac. adres. nişan. 1. fürsət. imkan.-iki 

qapın var: iki imkanın var. 1. yarğa. məhkəmə. 1. hikumət. 1. 

ağ. tor. tələ. - qapı salmaq: tələ qurmaq. 1. üstü açıq 

ayvan. 1. kəpək. qovaq. 1. yosun. cülbək. 1. qapu. 

biçin.giriş. giryas. (qıryas: boşuq. bağış. çəkin. pərhiz.). 

turluq. torluq. eşik. astana. dərgəh. bargəh. barıngə. 

dərbar. hisar. 1. məqsəd. 1. fürsət. 1. ağız. 1. yarı. yarıq. 

bəxd. şans. - yarın tikilsin: qapın bağlansın. 1. dayirə. 
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sədarət. vizarət. qonaq. 1. qulluq. mə'muriyyət. mənsəb. 

xidmət. - qapı almaq: qapı tutmaq: qapı bulmaq. - qapıdan 

olmaq. 1. dərgah. dərbar. ətəbə. - onun qapısından kimsə 

qoğulmaz. 1. astan. astanğ. bargah. eşik. 1. yaraq. 

mahana. vəsilə. - öz işi üçün bir qapı axdarır. - qapı 

yapmadan evə girmək: çox tələsik iş aparmaq. - hər evin 

qapısı var, hər işin aracı.  

- qapı açmaq: { 1. yol açmaq. örnək vermək. örnək olmaq. 1. 

başlamaq. təşəbbüs edmək. 1. yaraqlanmaq. talaşlanmaq}.  

- qapını böyük açmaq: ağır xərcə girmək. işi böyük 

götürmək.  

- gəminin körpüsü: gəminin qapısı. 

- açıq qapılı: qonaqçıl.  

- qapı axasında olan sürmə: kövət.  

- qırx geçit: qırx qapı: dolanbac, burşuq olan yer, çay ırmaq. 

kərələr bir yolu kəsən çay. çox geçitli, qapılı olan yer. 

- qapı arxasına, duvara dayanan gügər ( güclədən): 

götürgüc. dayaq. dəstək. paya. - qapı dayağı.  

- qapı dalına vurulan odun, dəmir sürgü: tırqaz. (rq < metatez 

> qr) tıqraz ( < tıqmaq). - qapıya tırqazı sürmək.  

- araba qapısı: qaraj qapısı.  
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- qapı ağası: xan qapısında, ağ ağaların başı.  

- qapı oğlanı: rəsmi dayrələr arası, bu dayrələr içində, aralıq 

qulluqcusu. - sağır qapı: kor qapı.  

- əli, qapısı açıq: əkməğinə qoç. səxi. 

- qapının, pəncərə qapaqı, qapaqları: qanat. - bu qapının 

qanatları çox ağırdır.  

- qapı bir qonşu: qapıları bitişik qonşu. 

- qapı yavrısı: böyük qapıların aşağ ortasında olan kiçik 

qapıcıq. 

- sıqı qapı: dar qapı.  

- sürmə qapı: sürmə çəkməcə: çəkilib sürülərək açılıb 

qapanan.  

- qapıdan baxmaq: {1. evə qapanıb çıxamamaq. - qış 

soyuğu, bizi evə soxub qapıdan baxdırdı. 1. bir yerə girmədən, 

ora tələsik baş vurmaq}.  

- tümlə qapısı: gənəl, təməl, baş qapı.  

- qapı eli: xan qapısında işləyənlərin topu.  

- dəmir qapı:{ 1. iki yanı uçurumlu, qorxunc boğaz, dərbəd. 1. 

ırmaq içində, gəminin yolun qapıyan böyük qaya, daş. - arazın 

dəmir qapıları.  
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- qapı qapı dolaşmaq: hər yana baş vurmaq.  

- qapı qolı: dərbar çərikləri.  

- qapı yoldaşı: bir bəyin qulluğunda olan əməkdaşlar.  

- dəmir qapu: dəmirqar yola: dəmir yol.  

- qapının arxası: köməmən.  

- çadırın qapısı. topuq ( f < > p ) tofuq.  

- qapı arxası: süyə. surə. sürmə. təmə. dəmə.  

- qapı tayı, dalı: qaptal. qıptal. qapdal. yanbaş.  

- qapının alt yanı: busağa. ziyarətgah. astana.  

- gizli qapı: dışa eşik.  

- qapı önü: eşik alı. avlu.  

- qapı sürgüsü: eşik qılıc. kilit.  

- dış qapı: qabaq eşik.  

qapı  1. giriş. 1. sığınma yeri. 1. saray. 1. bölüm. fəsl. bəhs. 

konu. - kitab beş qapıdan olmuş. xisus. 1. geçit. dalvad. 1. 

məqam. rədə. - xanlıq, xaqanlıq, baxanlıq qapısı. - fətva 

qapısı. 1. saray. dərbar. - dəmir qapı: çox ağır əngəl, 

aşam. 1. təxdə. 1. örtü. eşik. (# açıq <> eşik). 1. qapa. 

bölüm. yaşın. pərdə.  

- qapı qaqıldı, getdim kimsə yoxudu.  
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- baxca qapısı: qapıcalıq. qapucalıq. çəpəqapı. çəpərqapı. 

çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, 

kiçik qapı. çaxçax. 

- barmaqlıq biçimində olan böyük qapı: qapsal. qapsaq.  

- çəpəqapı: çəpərqapı: qapıcalıq. qapucalıq. baxca qapısı. 

çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, 

kiçik qapı. çaxçax. 

- çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış qapı: qapalağ. qapsağ.  

- əğlək qapı: bir orta ox, daban üstə dönən qapı.  

- əkmək qapısı: iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer.  

- keçədən, parçadan, tordan, ağdan, toxunmadan yapılan 

qapı: qapılıq.  

kiçik qapı: qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. qapıcaq. 

qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. çəpərə yerləşdirilmiş, 

çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

- qaqılmasa, açılmaz (qapı).  

- qapı çaltaq qalmışdı: apaçıq qalmışdı.  

- çaltaq qapıdan nələr keçməz: açıq qapıdan min bəla gəlir.  

- qapı qapı gəzən: çalaqçı. çalaçı. cuvanəzən. gəzəgən. 

durmadan gəzən. qonat. qanat.  
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- qapı qapı gəzinmək: çalaqlamaq. çalalamaq. çabalamaq. 

cuvanəzənlik edmək. gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. 

durmadan gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. 

qanatlamaq.  

- qapı dək: böyük. iri. yekə.  

- qapı qaqayı: qapı qayğası: qapı darqası: qapı ərçini: qapı 

kədxudası.  

- qapı qapı dolaşmaq: hər yana baş vurmaq.  

- qapı qonşusu: bitişik qonşu. evləri birbirinə yaxın, məhlədaş 

olanlar.  

- qapı oğlanı: 1. sarayda ayağaltı işlərin aparan, götürən. 1. 

elçiliklərdə çevirqul, çevirmən yarmağ, ıyarmağı, yardımçısı. 1. 

qapı nökəri. 1. böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı. qapıçı. 

qapıqul. nigəhban.  

- qapı yoldaşı: qulluq yoldaşı, əməkdaşı.  

- qapısı açıq: hər istəyənin gəldiyi, qonaq olduğu yer.  

- qapıqulu: xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı 

qurum.  

- qapı qapamaca: tamamiylə. topdan. həpsi. həp birdən.  

- qapı tutusu: pərdəsi: yeldən, soğuqdan qorunma üçün 

qapının dalına vurulan tutu, örtük, pərdə. - qapısı açıq olmaq: 
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həmməşə qonaqcalamaq. - qapı toxmağı: önəm verilməyən 

kimsə.  

- enikli qapı: alt bölümündə kiçik qapısı olan böyük qapı.  

- dəmir qapı: axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən 

sərt axıntı, çağlaşıq, qayalıq.  

- el qapısı: cümlə qapısı: bir böyük gənəl tikintinin ana qapısı.  

- açıq qapı: 1. qılım, davranım sərbəsliyi sağlayan durum, 

uyqulama. 1. olumsuzluqlar içində olumluluq sanısı (ehtimalı) 

olan yön. 1. iyimsevər kimsənin evi, qapısı.  

- qapıyı böyük açmaq: 1. böyük gedər, tükətim, xərc altına 

girmək, yol açmaq. 1. bir işə yüksəkdən başlamaq, tutmaq, 

götürmək, yapışmaq.  

- qapıya dayanmaq: gəlib çatmaq. çox yaxına gəlmək. - 

qapısını aşındırmaq: bir yerə çox gedib gəlmək.  

- qapı yoldaşı: əməkdaş. bir qapının qulluqçuları. bir işdə 

görəvlilərin hər biri.  

- qapı yapmaq: bir iş üçün qoşut, giriş, yaraqlıq, hazırlıq 

yapmaq.  

- qapı ağzı: astana.  

- qapı açmaq: 1. nərsənin sözün edmək. 1. sözə başlamaq. 1. 
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yüksəklərdən, ilərlərdən, artığından söyləmək. - mən bir 

dedim, o ondan qapı açdı, mən on dedim, o yüzdən.  

- qapı ağası: qapının (dərbarın) iç düzənin sağlamaqda 

yükümlü görəvli: iç ağalarının böyüyü.  

- qapı dışarı edmək: qoğmaq.  

- qapı çuxaqul: 1. qapı ağasının yardımçısı. 1. bir yönətimin, 

idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan görəvli.  

- qapı duvar: çalındığında açılmayan qapı. səs səmirsiz, 

kimsə içərində olmayan qapı.  

- qapı kimi: iri yarı.  

- qapı elçəsi: 1. baş qulluqçunun yardımçıları. 1. ağalıq, 

dövlət işçiləri, görəvliləri, karməndləri.  

- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 

qapıqulu.  

- qapıları qapıyıb, pəncərələri açıb: ana yolu bıraxıb, qıraq, 

sapaq yolu seçmək.  

- el qapısı: başqaların qapısı, evi.  

- kiçik qapı: enik. (kişilərin girib çıxması üçün, karvansara kimi 

böyük qapılı yerlərdə, qapının allt bölümündə yerləşdirilən 

kiçik qapı).  

- bir qapıya çıxmaq: sonucu dəğişməmək.  
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- çat qapı: gözlənmədik çağda, anda. - anaqapı: əsl qapı. 

ana giriş.  

- hər qapıda yatan kimsə: dilənçi gəmisi, daşqası.  

- ulu qapı: ali qapı.  

- paşa qapısı: aliqapı.  

- dış qapının sürgüsü: çox uzaq tanış, qohum.  

- dörd qapı: şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət.  

- göy qapısı: göy ucu. üfüq.  

- qapı dalısı: qol dəmiri. dayaqa. dayama. sürmə. sürgü.  

- qapı eşikdən açılmaması üçün, arxasına qoyulan dirək: 

qol dəmiri. qol ağacı. qolçaq. dayama. dəsdək.  

- təxdəqapı: möhr mumlu.  

- tümcə qapısı: el, imum, xalq, tümcənin (cümlə) girdiyi qapı.  

- qapı çərçivəsinin, eninə yastırılmış, yatırılmış alt bölümü: 

astana yastana. busağa.  

- qapı yapmaq: qapı qoymaq. ilişgi yaratmaq. - qapı eşiyi: 

astana.  

- qapı sürgüsü: eşik ağacı.  

- ağalıq, bəylik, devlət qapısı: eşik. dərbar.  

- böyük qapı: eşik. dərvaza.  
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- açıq qapı döğülməz. 

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- qapı işgili, cəftəsi: qarqaburnu. qarqaburun. qarqacuq. 

qarqacıq.  

- qapı pəncərə lovlası: qaraqolbağ. qaraqolab. qapı kimi 

nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

- qapını kilitləmək: qaraqlamaq. qoraqlamaq. həlqərəcləmək. 

sürmələmək. zəmbərəkləmək.  

- qapını çalmaq, döğmək. qaqıtlamaq: qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq.  

- qars qapısı: qors qapısı: giriş qapısının eşik yanına vurulan, 

qıraqları keçəli, ortası pəncərəli qapı. 

- sizi qapıya dək keçirəlim: yola salalımaq.  

- umac qapıları açılmaq: hacət qapıları açılmaq. duası 

alınmaq, qəbul olmaq.  

- hacət qapısı: umac qapısı: dilək qapısı. açat qapısı.  

qapıc  1. peçə. paket. qapat. qaplac. qapıq. qapaq. qapa. 

qapal. qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. 

bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. 
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örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək. 1. qapış. 

qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. fərş. 1. qapıt. 

qaput. qapışın. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. 

tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qapışın. buşan. buşon. bukan. 

bükən. başlıq. 1. qapqıc. (kiçik oğru). qaldırımçı. oğruc. 

oğrac. 1. qapsa. qapsac. tarım. dərim. barmaqlıq 

biçimində olan qapıcıq. 

qapıcaq  qapıcsaq. qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. qapısalıq. 

qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 

çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

qapıcaq  qapran. qordan. qorlan. 1.qutu. 1.cəbə. 1. saxlıq. sandıq.  

qapıcalıq  qapısalıq. 1. gəlin evdən yola salınanda verilən başlıq. 1. 

camlı qapı.  

qapıcalıq  qapısalıq. qapucalıq. kiçik qapı. qapsa. qapsar. qapcar. 

qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. qapıcıq. çəpəqapı. 

çəpərqapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çala çırpı, qamışdan, 

çitdən, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, bağ, 

baxca qapıcığı. baxca qapısı. çaxçax. 
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qapıcı  qapçı. qapan. 1. çalan. çapan. yağmaçı. qasib. çal çapla, 

qıyın, güc zorla alan. 1. çəkən. çəkici. alan. cazib. - könül 

(ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba. - şeh qapıcı. 1. güclü. mahir. 

zəbərdəst. 1. avçı. ovçı. şikarçı. səyyad. 1. qasib. 1. 

(heyvan). tutağan. tutucu. qapan. əsrici. qapaqan. alıcı.  

qapıcı  qaplayan. qaptıran. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. 

dəfnətən. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. 

pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. 

batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı.  

- qapıcı it: qanıra.  

qapıcıq  böyük qapıların aşağ ortasında olan kiçik. - qapı yavrısı.  

qapıcıq  qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. 

qapısalıq. qapıcalıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 

çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

- çala çırpı, qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş 

qapıcıq, kiçik qapı: qapıcalıq. qapucalıq. çəpəqapı. 
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çəpərqapı. baxca qapısı. çaxçax. 

- barmaqlıq biçimində olan qapıcıq: qapsa. qapsac. qapıc. 

tarım. dərim.  

qapıclıq  qapqıclıq. (kiçik oğru). qaldırımçılıq. oğrucluq. oğraclıq.  

qapıcsaq  qapıcaq. qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. qapısalıq. 

qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 

çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

qapıctay  qapıştay. qabıştay. gəbiştay. qalıtay. qalıqtay. qalınğtay. 

fərşlik. fərş kimi.  

qapıçı  < > qapçı. 1. öyçi. odaçi. evdaçi. 1. tutaçı. çapaçı. 

pərdəçi.  

- böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı: qapı oğlanı. qapıçı. 

qapıqul. nigəhban.  

qapıçı  1. darban. - qapıçı başı. 1. qapan. tutan. uğracı. uğrac. 

qapı saqçısı. eşik ağa. eşik görücü. qaravçı. qaravsi. 

qaravulçu. gözətçi.  

qapıçın  kəpənəyin (kaftanın), paltonun, kapşenin başlığı.  

qapidən(fars)  < qapmaq.  
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qapıq  1. bax > qabıq. qabıq. qın. don. geyim. örtük. 1. qabığ. - 

ağac qabığ: qaz. qas. qasuq. qadız. qasıq. 1. tutmaq. 

dutmaq. yaxalamaq. 1. yapıq. gizli. örtülü.  

qapıq  1. peçə. paket. qapat. qaplac. qapıc. qapaq. qapa. 

qapal. qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. 

yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. 

bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. 

örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək. 1. bağlı. 

yapıq. 1. qap. kopi. meymun. 1. ərkək kişinin ərkəkliyinin 

başın örtən dəri, qapacıq. - qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə 

toyu. sünnət mərasimi. 1. qabır. qapır. donuq, tutqun, 

boğuq üz, onğ, rəng. 1. qaqıq. dolu. tıxaq. 1. qapıt. yapıt. 

qaçıq. sapıq. çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. 

qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. 

gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. kovsa. can 

kasası, qəfəsi. bədən. tən. 1. qapran. kor. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kor 

ilan. 1. qara. qaranquluq. qaranlıq. koraq. koruq. koraq. 

günəşsiz. günsüz. günməz. ışıqsız. 1. uğursuz. kötü. 
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fəna. kafir. - bu qapıq daşda çıxdı uğruma. 1. yapalaq. 

duzaq. ağ. türmə. dustax. 1. ısırıq. çeğnik. dişləmə izi, 

yeri. 1. ısırıq. çeğnik. bir tikəsi dişlənmiş, yeyilmiş nərsə. 

1. qapız. qapnıq. pəklik. bərklik. 1. qapız. qapnıq. 

qapılmış. qapnışmış. qapıqış. tutuq. tutnuq. zəbt 

olunmuş. əsir. 

- qaraqapığ: qaraqamığ: qara yaxa. kütlə. kültə.  

- qapıq, tutaq, tutuq, soluq üz: tuxat. toxat. qayğılı. 

alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, 

batmış.  

qapıqəlməsi  qapıgəlməsi. gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb 

alınan para.  

qapıqış  qapılmış. qapnışmış. qapıq. qapız. qapnıq. tutuq. tutnuq. 

zəbt olunmuş.  

qapıqızı  qaravaş. kəniz.  

qapıqlamaq  qapıqlamaq. 1. bərkitmək. 1. qucaşlamaq. qocaşlamaq. 

cilidləmək. səhaflamaq. 

qapıqlanmaq  qabıqlanmaq. qadızlanmaq.  
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qapıqlı  1. ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dərisinin, 

qapacığının kəsilməməsi. xətnə, sünnət olunmamış. 1. 

qamıqlı. qapalı. toxalı. sıxıntılı.  

qapıqlı  1. həyəcanli. 1. qapuqluq. qapılı. qapısı olan nərsə. - 

qapıqlı ev. - qapıqlı tükan. - qapıqlı duvar. - qapaqlıq qız. 

qız. oğlan qız.  

qapıqlıq  gəvşəklik. qaçaqlıq. susluq. təmbəllik. 

qapıqlıq  qapızlıq. qapnıqlıq. 1.pəklik. bərklik. 1. qapışlıq. 

qapnışlıq. qapqışlıq. tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapıqmaq  qapızmaq. qapnıqmaq. qapnışmaq. qapqışmaq. 

tutuqmaq. tutnuqmaq. 1.pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək. 

1. zəbt olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək.  

qapıqmaq  qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. 

bulqanmaq. qalqupmaq. qondalmaq. dalqanmaq.  

qapıqul  qapı oğlanı. böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı. 

nigəhban.  

qapıqulu  xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum.  

qapıl  1. > ğafil. bağlı. xəbərsiz. qəfil. qapsan. - oyan, dəli 

könlüm oyan, yatmısan qapıl, kim qıla oyan (kim qalxızar 
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səni). 1. > kavıl. dəri. 1. > qalib. üstün. basqın. güclü. 

qolçomaq. qocurlu. qatıq.  

qapıl  1. dərrev. birdən. biktiz. qafil. 1. qapılı. gizli. qalıb.  

qapılan  - bir gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin 

düşünə, xiyalına qapılan kimsə: iş üç nala, bir ata qalmış 

keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı. 

qapılanmaq  qulluğa, görəvə, işə alınmaq. istixdam olmaq. qulluğa, 

xidmətə girmək.  

qapılanmaq  yerləşmək. hançı bir işlə uğraşmaq. kullanmaq. 

qayınmaq. qulluğlanmaq.  

qapılantırmaq qapılandırmaq. hançı bir işə qoymaq. bir iş tapıb 

uğratmaq. yerləşdirmək. kullatmaq. qayırmaq. 

qayrıtmaq. qulluğlatmaq. xidmət vermək.  

qapılaşmaq  qapulmaq. qapulaşmaq. qapılmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qapılaştırmaq  qapulaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. qamulaştırmaq. 

qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. hamulaştırmaq. 
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hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. millilətmək. 

milliləşdirmək.  

qapılatmaq  qapulatmaq. qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. 

tamılatmaq: tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  

qapıldan  qapıldan. koruldan. qəflətən. ansızın. - qapıldan 

(qəflətən), ansızın düşən üzüntü: qapqada - tanrım, göürnür 

görünməz qapqadadan saxlasın.  

qapılı  qapıqlı. qapuqluq. 1. işi olan. işsiz olmayan. işli. məşqul. 

şağil. - qapalı qapılı çarşıda olan tükan: hücrə. hicrə. dilab. 

dolab. - qızıl bazarında (bəcistanda) bir dolabı var. 1. qapıl. 

gizli. qalıb. 1. qapısı olan nərsə. - qapılı ev. - qapılı tükan. - 

qapılı duvar.  

qapılıq  1. ayaqlıq. əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən. 

qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. çaput. padov. 1. 

keçədən, parçadan, tordan, ağdan, toxunmadan yapılan 

qapı.  
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qapılın  qaplın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. 

bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

qapılıt  qapılıt. < > kiplət. dərin. möhkəm.  

qapılqa  qapalqada. çatqapı, birdən, çartadaq gələn olay.  

qapılqan  türkəsaya. tez inanan.  

qapılqar  ğafilgir.  

qapıllamaq  bir tikə götürmək, qırmaq. çimdikləmək. dadlamaq. 

dadmaq.  

qapılma  qapsınma. qapsınış. qapsınım. qapsıntı. düşgünlük. 

düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq.  

- kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma 

girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, 

düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə 

düşmüş durum: qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara 

qapan. qara çapna. qara çapan. malixulya. melankolik.  

qapılmaq  - öldürməsinə, qınına qapılmaq: qana susamaq.  
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qapılmaq  qabılmaq. qavılmaq. 1. ( l < > n ) qapınmaq. tutulmaq. 

yaxalanmaq. - xəstəliyə qapılmaq. - uşağ yelə qapıldı. 1. 

sapılmaq. 1. qabılmaq. dartılıb alınmaq. oğurlanmaq. 

çalınmaq. - tamam pulum qapındı. 1. köpülmək. 

qaqınmaq. tikinmək. - don qapıldı. 1. qabılmaq. yenilmək. 

oyunda məğlub olmaq. tərilmək. qanmaq. imrənmək. 

tamah edmək. alınmaq. dəlirmək. çıldırmaq. qızmaq. 

öfgələnmək. 1. tutulmaq. vurnuqmaq. urnuqmaq. 1. 

bağlanmaq. tutulmaq. girlənmək. girə düşmək. - nə 

bağlanmısan bu işə. - yaman yerə bağlandıq. 1. avunmaq. 

oyalanmaq. məşqul olmaq. 1. aldanmaq. alınmaq. iğfal 

olunmaq. 1. qəsb olunmaq. 1. qadıtmaq. qatılmaq. 

tutulmaq. - o tomluqqa qadıtdı: qatıldı: soyuq dəğdi. dondan 

öldü. 1. qapanmaq. hapsədilmək. tutuqlanmaq. qalınmaq. 

- on kişi bir evədə qapıldı. 

qapılmaq  qapsılmaq. həbsolmaq. qapızlanmaq. tutulmaq. 

tutuqlanmaq.  

- düşə, xiyala qapılmaq: 1. bulutda gəzmək. 1. sayaqlamaq. 

sanğaylamaq.  
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- könlü qapılmaq: qanmaq. aldanmaq.  

- ümidsizliyə qapılmaq: içi qararmaq. 

qapılmaq  qapulmaq. qapulaşmaq. qapılaşmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qapılmış  1. qapnışmış. qapıqış. qapıq. qapız. qapnıq. tutuq. 

tutnuq. zəbt olunmuş. 1. alınmış. məqbuz.  

qapılmış  azğın. daşmış. aşmış.  

qapıltan  qapıldan. bürküdən. büküdən. büklücə. altdan. gizlicə. 

gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. 

kitmədən. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qapıltanmaq  qapıldanmaq. qaqıldanmaq. quruyub qalmaq. özün 

itirmək. alas qopasa düşmək. ələm taslanmaq. çaşmaq.  
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qapıltı  qapaltı. qapalta. 1. yaraqlı qaravul, polis, jandarm 

qaraqolu, bölməsi. pasqah. 1. qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi.  

qapıltım  qapmıq. asılıq. qənimət. yağmalıq.  

qapıltır  qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, 

bağlayan bağ, qol.  

qapıltırmaq  qapıldırmaq. talqınlaşdırmaq. daldırmaq. batırmaq.  

qapın  ( < qapan. yapan: örtən). 1. yeməyi örtən, qapıyan, 

yeməyə qatılan qatıqlıq, xuruşluq, yavanlıq. məzə. 

bəzək. dad. dadıq. dadaq. dadlıq. dişləmə. - çörək qapın: 

çörəklə yavanlıq. - qapını özündə bahadı. - yaşadan çörəkdi, 

ancaq qapın ad qapıb. - qapın qara: yüngül, duru yemək. 1. 

düzənli. uyqun. 1. qapna. bağ. dəmət.  

qapın  1. çox qaparlı, kəpərli. çox bahalı. çox tutarlı. 1. qapun. 

üstü qapalı, örtülü hər nə. 1. utuzma.  

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi.  

qapıncaq  bağlı.  

qapınlamaq  yavanlıq hazırlamaq. aşpazlıq edmək.  

qapınlıq  sapınlıq. çapınlıq. çəpinlik. suçluluq. həqsizlik.  
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qapınmaq  1. bir duyuya, nərsiyə birdən vurunmaq, qızşınmaq, 

alınmaq, tutunmaq. - bilməm nəyi düşündü, hünkür hünkür 

ağlamağa qapındı. 1. uyunmaq. oxşanmaq. bənzənmək. - 

sən olara qapınma, qara gördün yapınma (qara: tiryək. - 

yapınma: qılınma). 1. utuzmaq.  

- nərsəyə yaxalanmaq, uğramaq, qapınmaq: alınmaq. 

almaq. - soyuğa alınmaq: soyuğ almaq, dəğmək.  

- əsiyə baxıb, yelə qapınıb, (əsməyə baxıb, yelə qapınıb).  

qapınmaq  1. sıvaşıb dırmanmaq. çıxmaq. - ayı ağaca qapındı. - 

çəkil, üstümə qapınma. 1. yügürmək. - üstünə qapındı. 1. 

yağmalamaq. - el davarın (malın) qapınanalar. - duvarı 

yarıb, hərnə tapdılar qapındılar. 1. ( n < > l ) qapılmaq. 

tutulmaq. yaxalanmaq. - xəstəliyə qapınmaq. - uşağ yelə 

qapındı. 1. qaypanmaq. qayınmaq. gizlənmək. örtünmək. 

qurşanmaq. bağlanmaq. sığnaqmaq. qapanmaq. 

təhəssün edmək. 1. öğrənmək. alşınmaq.  

qapınmaq  yapınmaq. sıxıntıya düşmək   

qapınsımaq  yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının 

nərsəsinə yiyələnmək. qəsb edmək.  
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qapıntırmaq  qapındırmaq. apındırmaq. yapındırmaq.düşürmək. 

səndələtmək. duraqsatmaq. quşquya düşürmək.  

qapıp almaq  sırmamaq. siyirmək.  

qapıp qaçan  sarmavuq.  

qapıp  - selin qazıb qapıp gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp: 

qaznaq. qazın. qasın. qasınıq. qazınıq. qazım.  

qapır  1. > ğafer. örtən. suçları gizlədən. 1. tağar. böyük qab. 1. 

qapıyan. 1. toplanma. yığışma. 1. yapışqan. özlü. - özlü 

çamır: ət palçıq. 1. qapıyan. bir açıq nərsəni tutan, qapan, 

bağlayan nərsə. 1. qapan. qapıyan. tutan. bağlayan. (bir 

açıq nərsəni tutan, qapan, bağlayan nərsə).  

- qaraqapır: yapraq dolması.  

- yerdə yox çəkim, al almanı, səndə var çəkim, qapır 

almanı.  

qapır  qabır. 1. inacsız. imansız. danıq. danan. gavur > kafir. 1. 

çapan. çapır. çapqır. çapqar. acımaz. əsrəməz. qıyıq. 

qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. 1. möhtəkir. 1. taxınan. 
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taxılan. ilişən. iləşən. icəşən. incidən. 1. qapıq. donuq, 

tutqun, boğuq üz, onğ, rəng.  

qapır  qabır. qurs. gürs. şişik. maya.  

qapıra  bəyanə. bir alış verişi qapatmaq üçün öncədən verilən 

para.  

qapırcaq  1. kiçik sandıq, qutu, sak. kif. sak. əlkifi. 1. qabırcaq. 

tabut. 1. qapız. bağırsaq kəsəli. bağırsaqların işdən 

düşməsi, işləməməsi. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. 

yibusət. xoşgiyyət. 1. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. 

düzəniş. görnüşük. süslənşik. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. 

bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. 

donsayış. dekor. dekorasyon.  

qapırcaq  qabırcaq. tabut.  

qapırcaqlanmaq  qabırçaqlanmaq. qavrılmaq. yanmaq. kömürləşmək.  

qapırıl  bax > qapırlı. 1. qanmaz. aşmaz. 1. sayrı. xəsdə. kəm 

kəsri olan. sısqa.  

qapırış  otlatma. yedidmə.  

qapırqa  1. iskilet. 1. qabırqa. - qabırqa gəmikləri. göğüsün yanları: 

küsri.  
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qapırqa  1. qapurqa. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. 

çalqıra. 1. qabırqa. nərsənin örtüyün, çatısın tutmağa 

yarayan gərəç, çarçıva. 1.yamac. 1. hər nəyin yan 

bölümü.1.  

- qapırqalarına girmək, soxulmaq: çox soxulmaq, dirənmək, 

israrlamaq. 1. idmançılıq araclarından. 1. qatırqa. qapaq. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. 

çöngəl. büklüm. burqu. örtuk. örtgü.  

qapırqalanmaq  qapırlamaq. qapırnamaq. sallanmaq. sağa sola 

yalpalanmaq, şəpələnmək.  

qapırlamaq  1. qapıranmaq. qapırqalanmaq. sallanmaq. sağa sola 

yalpalanmaq, şəpələnmək. 1. qapurlamaq. çatlaq, yarıq 

tutturmaq, qapamaq.  

qapırlı  ( < qab). qapalı. anlayışsız. düşünməz. qanmaz. bağlı.  

qapırlı  kəpirli. kipirli. bənəzərli. taylı. tuşlu. oxşaşlı. eynili.  

qapırlıq  qapırlığ.iste‟dad: qabiliyyət. yöndəmlik. bildiklik. ukıp.  

qapırnamaq  qapırlamaq. qapırqalanmaq. sallanmaq. sağa sola 

yalpalanmaq, şəpələnmək.  
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qapıs  1. bağış. ötün. yarlıq. dəğər. edər. qarşılıq. axdı. axıt. 

əmək. tər. tərlik. müzd. 1. dəgirmançının aldığı müzd. 1. 

> qamıs. kəmis. (qapayan). 1. gömlək. 1. incə qabıq. zar. 

qapıs  1. kasa. qapsa. zərf. qeyd. - yer qapısı: yer qeydi. - çağ 

qapısı: çağ qeydi. (doğru. sularında. - axşama qarşı yetişdik. 

''qarşı'' çağ qeyddir. ). (- evin qarşısında. yetmişlərində. - 

qaşıdan keçmək. ''qarşısında. -lərində. qaşıdan'' yer 

qeydidir) - ''yıxıla qalxa'' durum, halət qeydidir). 1. qaraç. 

qaplıc. yaxış. yanğı. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. 

coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. 

azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. 

dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. 

yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. 

araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. 

istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. 

qapcıq. həvəs.  

qapısalıq  qapıcalıq. 1. gəlin evdən yola salınanda verilən başlıq. 1. 

camlı qapı.  

qapısalıq  qapıcalıq. qapsa. qapsar. qapcar. qapsaq. qapıcaq. 

qapıcsaq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 
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çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax. 

qapısamaq  qapsarmaq. qanırmaq. qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. 

qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. 1. mənimsəmək. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qapısi  cüssəli. yarmalı. qapı kimi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi.  

qapısıq  qaraçıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. 

əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qapısız  qulluğu, xidməti olmayan. qayrılmamış. işsiz. 

mə'muriyətsiz.  
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qapısqa  1. güclü, toxlu, müqəvvi yemək. 1. təqviyəti. 1. sübsid. 

rayanə.  

qapış  1. acı. sıxıntı. ürküş. ürkünc. dehşət.1. muzahimət. 

əziyyət. 1. alnış. obsesyon. vasvas. vasvasılıq. 1. 

tutmaca. qəşş. 1. anlama. qanma. qavrama. 1. 

mənimsəmə. əzbərləmə. 1. yapış. tutaq. tutaş. tutacaq. 

sap. qol. 1. tutam. pəncə. ovucca. ovucluq. 1. çalış. 

çarpış. vuruş. atış. itiş. tutuş. giriş. təpiş. təkiş. dəğiş. 

taxış. düşüş. düşmə. basış. batış. döğüş. yarış. 1. (> 

kabus). qaranc. qarabasma. qarabasan. 1. qapama. 

doldurma. 1. qarınpalıq. oburluq. 1. qoruq. yapın. mən'. 

1. çəngələmə. çəkişbəkiş. 1. kabus. qərəbasma. basan. 

ağırlıq. - kabus, qapış, ağırlıq basmaq: basırqanmaq. 

qərəbasmaq. qapşınmaq. 1. qaboş. çəkər. çaqar > çakər. 

çirağ. nökər. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. 

qolaq. muzdur. 1. qaboş. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. 

qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. 

qul. qulluqçu. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. 

baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. 

yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1. qapıc. 
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qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. fərş. 1. 

qırpış. qırış. ısırış. dişləyiş.  

- qapış açış: qapanış açılış. daralış genəliş. darış geniş. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst. 

qapış  qabış. 1. qapıp alma. yağmac edmə. yağma edmə. 

çalma. çalmaş. 1. tutub, gizlədib saxlama. ixtilas. 1. oğuc. 

çəngək. - bir qapış çörək vermiş, canın almış. iki qapış 

buğda: iki oğuc buğda. 1. pay. səhm. - on qapış düşdü bizə. 

- iki qapışdan bir qapış sənin, bir qapış mənim. 1. yağma. 

çalma. çapma. qəsb. çal çap. qıyın, güc zorla alma. - 

qapış qapış: qapan qapana. çal çapla. yağmalayaraq. - qapış 

qapış yemək: ac gözleklə, qapa qapa didə didə yemək. 1. 

möhür. piçet. 1. yannama. dəğmə. dək. toxu. itisal. 

tamas. - qol qapış: yardım. 

qapış  qəpiş. 1. qabıq. qovlan. kovlan. dəri. 1. qəbzə. tutqa. 

sap. dəsdə.  

qapışın  tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. 

tutac. qaput. qapıt. qapıc. qapışın. buşan. buşon. bukan. 

bükən. başlıq.  
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qapışqa  tapışqa. 1.qabqab. dabanı alçaq ayaq altı başmağı. 

1.pəncərələrin üst bölümündə yerləşən kiçik pəncərə. 

təpə pəncərə. qafa pəncərə. baş pəncərə. - iç tapışqa, 

pəncərə: içlik.  

qapışqan  boğuşqan. savaşqan. savqaşqan. dalqaşan. dalaşqan 

talaşqan. dal ba dallaşan. burqaşqan. qovqalaşçı. 

qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi.  

qapışlı  1. acılı. sıxıntılı. ürküşlü. ürkünclü. dehşətli. 1. muzahim. 

əziyyətli. 1. alnışlı. obsesyonlu. vəsvəsəli. 1. tutmacalı. 

qəşşli. 

qapışlıq  qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. qapnışlıq. qapqışlıq. 

tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapışma  1. boğuşma. ısırışma. dalaş. talaş. dalqaş. dal ba 

dallaşma. burqaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. 

savaşma. savqaşma. qovqalaşma. qavqalaşma. 

çəkişmə. çəkişbəkişmə. 1. deyişmə. söyləşmə. aytışma.  

qapışma  qapışma. ( < qab. yap). capışma. carpışma. kağış.  

qapışmaq  1. boğuşmaq. ısırışmaq. talaşmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. dal ba dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. 

əlbəyaxalaşmaq. savaşmaq. savqaşmaq. qovqalaşmaq. 
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qavqalaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək. 1. didişmək. 

savaşmaq. yaxalaşmaq. birbirinin canına düşmək.  

- boğaz boğaza qapışmaq: boğuşmaq. döğüşmək. 

dartışmaq. munaqişə, mücadilə edmək. 1. apqışmaq. 

qapqışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. boğuşmaq. 

bağquşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. çapqışmaq. 

çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. qaqışmaq. 

savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. sapqaşmaq. 

salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. 

davqaşmaq. yaxalaşmaq. toslaşmaq. 1. qamışmaq. 

tutuşmaq. boğuşmaq. güləşmək. gürəşmək.  

qapışmaq  qabışmaq. 1. yapışmaq. birləşmək. calaşmaq. - iki ölkənin 

qapışması. - oğlan qızın qapışması. - ağla qərə, pislə yaxcı 

qapışıq doğur, qapışıq ölmür. 1. çapışmaq. çarpışmaq. 

gürəşmək. 1. bağlaşmaq. yarışmaq. bir birini yaxalamaq. 

- nəyin üstündə qapışırsız. 1. alışmaq. yiyələnmək. 

öğrəşmək. öğrənmək. örgəşmək. örgənmək. 1. ısrışmaq. 

dişləşmək. bir bir dişləyib, qapmaq. 1. susmaq. səsi 

kəsilmək. 1. ölmək. can vermək. 1. somurtmaq.  
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qapışsız  qaçağan. tutuqsuz. tutuq verməyən. ələ gəlmiyən, 

keçmiyən. - qaçağan qaçaqçı. 

qapıştay  qapıctay. qabıştay. gəbiştay. qalıtay. qalıqtay. qalınğtay. 

fərşlik. fərş kimi.  

qapıştırmaq  qapışdırmaq. 1. durdurmaq. yavaşlatmaq. susturmaq. 

işləməz duruma gətirmək. 1. yıxmaq. əzmək. devirmək.  

qapıştırmaq qapışdırmaq. verməyinə, alınmağına çəkinməmək, mane' 

olmamaq, yardım edmək. - çörəyin əlində götürdü, itlərə 

qapışdırdı.  

qapıt  1. (> kapot). qatlıq. 1. dibi bağlı yer, küçə. çıxmaz. kor. 

bünbəst.  

qapıt  1. kaput. qaptım. kandom. pırezervativ. 1. kavıt. kağıt. 

kağız. kağaz. 1. qamıt. hücrə. 1. qapet. paket. 1. qapıc. 

qaput. qapışın. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. 

tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qapışın. buşon. bukan. bükən. 

başlıq. buşan. buşon. bukan. bükən. 1. qapıq. yapı.yapıt. 

sapıq. çapıq. qalıb. qılıp. qaplıq. qabat. gavat. kovsa. 

gövdə. gövrə. gəvrə. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım 

> çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. 

qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. 
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ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. 

çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. qaput 

> hamut. palan. qaplan (qaplayan). 1. yapıt. heybət. 

heykəl. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. 

durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. 

qurduq. qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.  

qapıt  çoban. mal qaranı güdüb, otlatan.  

qapıt  kəpit. 1. tükan. 1. məyhanə.  

qapital  kapital. bəylik. çox para. - ölkə kapitalı: ölkə bəyliyi.  

qapıtan  başçı. tayı. dayı. saltər. rəis.  

qapıtlı  qapdallı. qabtaylı. qaqaylı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. 

heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. 

biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < 

ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. 

gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. toxduruq. 

toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

şovkətli. əzəmətli.  

qapıtmaq  1. qapdırmaq. otlatmaq. 1. güdmək.  

qapıtmaq  1. qapıdırtmaq. qırpıtmaq. ısırıtmaq. dişlətmək.  
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qapıyan  1. qapan. qapır. tutan. bağlayan. (bir açıq nərsəni tutan, 

qapan, bağlayan nərsə). 1. qapır.  

- top lüləsinin arxasın qapıyan tikə: qama. çapa. qapa. 

qapıyan  qapyan. qapan. qapaq. hər çeşit qabın, açıq yerin üstün 

qapıyan örtük. - qapanın aç. - su yolun üstünə qapan 

örtmək. - göz qapanı. - üst qapaq, alt qapaq. - diz qapanı.  

qapıyaşmaq  qapayışmaq. qapayınmaq. bürkünmək. gizlənmək.  

qapıyıb  - qapıları qapıyıb, pəncərələri açıb: ana yolu bıraxıb, qıraq, 

sapaq yolu seçmək.  

qapız  > qəbiz. tutmaq. tutmac.  

qapız  1. > qamız. qapalı. çətin. gücünlü. zorunlu. anlaşılmaz. 

bəlirsiz. mübhəm. 1. ölçü birimi. peymanə. 1. təngə 

darğa. boğaz. tüngül. tün, tüm, tum meşə. 1. dağlarla 

çevrili dar boğaz. dərbənd. 1. qabırcaq. qapırcaq. tabut. 

1. qabız. boğaz. dar keçit. 1. qapaz. qapsıq. çətinlik. 

keçimsiz durum. qalafat. kalafat. çalaçat. bəla. bulac. 

acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. 

azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. bükəc. boğac. 

tutac. düşəc. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 

giriftarlıq. 1. qapıq. qapnıq. 1.pəklik. bərklik. 1. qapılmış. 
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qapnışmış. qapıqış. tutuq. tutnuq. zəbt olunmuş. əsir. 1. 

qapırcaq. bağırsaq kəsəli. bağırsaqların işdən düşməsi, 

işləməməsi. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. 

xoşgiyyət. 1. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. basıqan. basqan. basuq. 

çeğnəyən. çiğnəyən. doğrayan. döğən. gücləyən. 

qırpayan. qıyan. qıycıyan. öctülüm. öştülüm. yastaban. 

zoban. zorbayan. əzən. əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. 

zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. rəhmsiz.1. qapuz. 1. dərə. 1. sıx orman, 

meşə. 1. qapuz. yalan. palavara. 1. qataq. qadaq. qalaq. 

qota. gödük. gövüt. çap. əlçim. ölçim. ölçək. kilvan. kil. 

peymanə. 1. qayız. dediqodu. qeybət. ardanış.1. uçurum.  

qapızçı  qapuzçu. (bax > qandıran). pezəvəng. şarlatan. 

qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. palavaraçı.  

qapızlanmaq  > qəbz olunmaq. tutulmaq.  

qapızlıq  1. qapazlıq. acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. 

çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. 

güclük. hislilik: itilik. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. 
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sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. 

tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. 

əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmət. 

zorluq. inqibaz. 1. inqibaz. xuşgiyyət. yibusət. 1. qapıqlıq. 

qapnıqlıq. 1.pəklik. bərklik. 1. qapışlıq. qapnışlıq. 

qapqışlıq. tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapızmaq  qapıqmaq. qapnıqmaq. qapnışmaq. qapqışmaq. 

tutuqmaq. tutnuqmaq. 1.pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək. 

1. zəbt olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək.  

qapqa  1. bağlı. xələt. ərməğan. qonca. sovğat.1. yelkən çeşiti. 

1. xələt. - qardaş qapqası, xələti: qardaş yolu: gəlinin 

qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan.  

qapqa  1. qapaq. böyük qapı. qala, şəhər qapısı. dərvaza. 1. 

kəffə. kəppə. kəfə.  

qapqac  1. qapac. qavrac. qavac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, 

tutma, yaxalama ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. 

alac. almac. bulğac. bulac. saxlac. saxac. qasqac. 

qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac. 1. qapğac. 

qasğac. qısğac. maşa. 1. qamqaç. qapdırımçı. qaldırımçı. 

yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. yankəsici. yankəs. 
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qapdırqaç. cibvuran. cibvur. cibkəsən. cibkəs. cibçalan. 

cibçal.  

qapqacaq  savut. saxut. tabaq. çanaq. savut saba.  

qapqaç  çəngər. vilgə.  

qapqaçılıq  qapqapıçılıq. yağmaçılıq. yoldalaçılıq. yoltalçılıq. çapıllıq. 

çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. 

axıncılıq.  

qapqaçlıq  qamqaçlıq. qapdırqaçlıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. 

cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq.  

qapqada  - qapqadadan: qapıldan (qəflətən), ansızın düşən üzüntü. 

- tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın.  

qapqaq  dağ yamacı.  

- qapqaq başı: yamacın üst tərəfi.  

- ullu qapqaq: uçrum. tik yamac.  

qapqaq  qabqaq. qapaq.  

qapqaq  örtmə. hörtmə. qoyunun quruğu. qoyunun dalısın örtən 

bölük.  
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qapqal  qapqıl. qəbilə. ( < qab). bir soydan törənib, olub, bir 

başçı ilə dolanan toplum. oymaq.  

qapqala  qaparma. qasqapar. dərbəst. - qaparma araba: dərbəst 

maşın. - qaparma. qulluq: dərbəst xidmət. - qapqala 

(qaparma) qulluğuzdayıq. - qasqapar kiralama.  

qapqalanmaq  qamqalanmaq. qarsaqlanmaq. çözməklənmək.  

qapqalat  qamqalat. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. 

dümbələk. bacarıqsız. qaba saba. yontulmamış. 

yonulmamış. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. şapşal.  

qapqalatca  qamqalatca. qartca. qabaca. qaba sabaca. qaytaca. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. görməmişcə. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 
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yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qapqalatlıq  qamqalatlıq. görgüsüzlük. naşılıq.  

qapqamaq  cumlamaq. yumlamaq. müsadərə edmək. toplamaq.  

qapqamaq  qapdqamaq. apqamaq. alqamaq. almaq.  

qapqan  ( < qapan. yapan: örtən). 1. duzaq. düşək. 1. kəlləni örtən 

deməkdi. saç. - qapqanıvı bir darağla. - uzun qapqan. uzun 

saçlı. 1. qapman. quşmar. tələ. duzaq. basma. xəfək. 1. 

qapanğ. kəfnə. kəfəng. kəpənğ. kəpəç. biz ilə, təbənə ilə 

işləyənlər əllərinə taxan dəmirli qayış. 1. qapuran. 

qapran. sıxan. zalim. təzyiq edən.  

qapqan  qapgan. 1. qanlı. soylu. 1. qalxan. zireh 1. algan. fatih. 1. 

qaplan. qapağan. 1. qapan. duzaq.  

qapqana  (qapı + qona). qapı ağzı. qapılıq. dəhliz ( < dalız. dalqız. 

dəlsiq).  

qapqanat  > kəpənək. uçqur.  

qapqanmaq  tapaqanmaq. tapaqlanmaq. taplanmaq. tapanmaq 

onuranmaq. onranmaq. dəğərlənmək. dəğrənmək. 

örtünmək. geçinmək. geyinmək. donanmaq. şərəf, 

heysiyyət qazanmaq.  
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qapqapıçı  qapqaçı. yağmaçı. talançı. dağançı. yoltalçı. yoldalaçı. 

çapıl. çapılçı. çapıcı. çapqıçı. çapıt. çapavul. qaraçı. 

qarıçı. axıncı.  

qapqapıçılıq  qapqaçılıq. yağmaçılıq. yoldalaçılıq. yoltalçılıq. çapıllıq. 

çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. 

axıncılıq.  

qapqara  qaravılloq. qaraçılloq. qarayandıq. qarayalmaşıq.  

qapqaşmaq  qapaşmaq. apqışmaq. qapışmaq. qapqışmaq. boğuşmaq. 

bağquşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. çapqışmaq. 

çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. qaqışmaq. 

savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. sapqaşmaq. 

salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. davaşmaq. 

davqaşmaq. yaxalaşmaq. toslaşmaq.  

qapqat  bayqani. bayiqani.  

qapqat  öldürücü.  

qapqatın  qaplatın. qaptaçın. kələpətin. kələfətin. qısqac türü.  

qapqatmaq  qapaqlamaq. bağlayıb bitirmək. bayqanlətmək.  

qapqı  1. qapıltım. qapmıq. asılıq. qənimət. yağmalıq. qırac. 

qaraç. xırac. 1. fürsət.  

qapqıc  qapıc. (kiçik oğru). qaldırımçı. oğruc. oğrac.  
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qapqıc  soxucu. tikənli.  

qapqıclıq  qapıclıq. (kiçik oğru). qaldırımçılıq. oğrucluq. oğraclıq.  

qapqıl  qapqal. qəbilə. ( < qab). bir soydan törənib, olub, bir 

başçı ilə dolanan toplum. oymaq.  

qapqır  həssas.  

qapqışay  saf. sade. xalis.  

qapqışlıq  qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. qapışlıq. qapnışlıq. 

tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapqışmaq  apqışmaq. qapışmaq. qapaşmaq. qapqaşmaq. 

boğuşmaq. bağquşmaq. çalqışmaq. çalqaşmaq. 

çapqışmaq. çapqaşmaq. çarpışmaq. çırpışmaq. 

qaqışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. sapaşmaq. 

sapqaşmaq. salaşmaq. salqışmaq. dalaşmaq. 

dalqaşmaq. davaşmaq. davqaşmaq. yaxalaşmaq. 

toslaşmaq.  

qapqışmaq  qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. qapnışmaq. tutuqmaq. 

tutnuqmaq. 1.pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək. 1. zəbt 

olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək.  

qapquçı  qapıcı. qapan. çalan.  

qapquru  boş. anlamsız. anlaşılmaz. boş söz.  
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qapla  1. qaplat (pl < > lp) qalpat. qalpa. ( < qab). ləhim. 1. uca, 

dik nərsənin başında olan örtük. başlama. başlıq. gəmi, 

çadır dirəyinin başında olan təkərlək başlıq.  

qapla  qafilə. quruh.  

qaplac  qapalac. yaplac. yapalac 1. mərasim. 1. təşrifat.  

qaplac  peçə. paket. qapat. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. 

ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. 

örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. 

sarqı. köynək. gömlək.  

qaplaq  1. kaplaq. kablaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 
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gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qaplaq  qablaq. 1. kisə. bağıl. örtük. buxca. 1. açılmış. bəkarəti 

götürülmüş qız. 

qaplaq  qablaq. 1.börk çeşitləridən. 1.sarqı. əmmamə. 1. yama. 

yamaq. vəslə. pinə. 1. əsgiyən baltanın ağzına vurulan 

dəmir, çəlik parçası. 1. qalpaq. 1. qopdaq. qapalaq. 

qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. 

qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 1. 

yaplaq. ablaq. alaq. əbləh.  

qaplam  qablam. paltar. geyim.  

qaplam  şimul.  

qaplama  1. geydirim. örtü. örtük. qapanca. donatım. 1. tavan. 

sakız. saklaz. sakaz. səqf. 1. örtü. örtük. qapanca. üzük. 

üzlük. 1. qablama. baslama. batlama. bazlama. nərsəni 

nərsənin içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. 
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örtləmə. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. 

dalbanıt. 1. qapsama. qapsırma. qarantı. qarantı. içərmə. 

içləmə. içərmə. içinə alma. havi, mütəzəmmin, 

təzəmmün edmə. 1. qaplayış. qaplayım. qaplayıt. 

sığdırma. sığdırış. sığdırım. sığdırıt. içinə alma. möhtəvi, 

ehtiva edmə. 1. qaplayış. qaplayım. qaplayıt. sığdırma. 

sığdırış. sığdırım. sığdırıt. içinə alma. möhtəvi, ehtiva 

edmə.  

- qaplama, qondarma, qarışığı olmamaq: dolun. dolu. som. 

teyxa. tıxıq. - dolu altın.  

qaplama  qablama. 1. örtülü. məstur. - altın qaplama saat. 1. açıq 

olmayıb, gizli, qapalı olan iş. duzaq. kələk. desisə. - 

qaplama işlər. - qaplama kağız. - qaplama oyun. 1. kinayəli. 

- qaplama söz. 1. rüşvət. - qaplaması neçədi. - bu ölkədə 

qaplamasız iş keçməz. - bu iş qaplamalı değil: rüşvətlə bu iş 

aşmaz. 1. imumi. - qaplama bahalıq. 1. xuruş ( < görüş). 

qara. qaruş. qaraş. üz. üzlük. üzgöz. bəzək. bədzək. 

duzluq. əkmək qatığı. örtüm. örtük. örtmə. örtmək 

bürkəş. 1. dışlama ( > dişləmə). bir nərsənin üstünü örtən 
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incə yoxacıq nazik hər nə. - qızıl qaplama. - biləzik. gümüş 

qaplamlı. - qoz qaplama təxdə. 

qaplamaçı  qaplayan. qaplayıcı.  

qaplamaçılıq  sıvaçılıq. sulayıçılıq.  

qaplamaq  1. düzmək. yerli yerinə yerləşdirmək. - maldı qapla!: 

heyvanları yerləşdir (bağla, yerli yerinə qoy, yem ver, s. ) - anı 

munu qapla!: şunu bunu yerləşdir. - könül qaplamaq: ürək 

oxşamaq, almaq. 1. gəbgmək. gəbərtmək. öldürmək. - 

yatqan yerində qapladı: yatdığı yerdə haxladı, öldürdü. 1. 

qapalmaq. qapalamaq. qapmaq. çalmaq. aşırmaq. 1. 

qapamaq. enmək. yenmək. bürümək. örtmək. qapamaq. 

qamamaq. basmaq. basramaq. - çən endi. - qaranlıq 

enmişidi, qurd payın yenmişidi. 1. qapsamaq. qapsırmaq. 

toplamaq. içində bulundurmaq. havil, şamil, möhtəvi, 

olmaq. 

qaplamaq  qablamaq. 1. qaplatmaq (pl < > lp ) qalpamaq. qalpatmaq. 

ləhimləmək. 1. alcalamaq. tutmaq. işqal edmək. 

bürümək. qapamaq. sarmaq.- duman ortalığı tutdu. - bu 

kanapə çox yer tutur. - yeri qaplamaq. yeri səritmək. 

döşəmək. salmaq. təfriş edmək. 1. ləhimləmək. 1. gəmi, 
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qayıq taxdalarının ortasın kənəfli yapışqan, yəlimlə 

qapamaq işi. 1. bəzəmək. süsləmək. düzənləmək. - evi 

qalpatladıq. - bu qoca qarı özün nə qalpatıb durur. 1. ( a < > ı 

) qaplamaq. 1. qapsamaq tutmaq. içərmək. havi olmaq. 

şamil olmaq. - bu para onun xərcinidə qapsar. - iki, biri 

qapsar. - bu kitab nələri qapsır. 1. qab, örtük keçirmək. 1. 

tə'mim tapmaq. - adı hər yanı qapladı. - qaplayan kəsəl. 1. 

sarmaq. quramaq. qurşamaq. çevirmək. bağlamaq. 1. 

hazırlamaq. dəğərləmək. dərinmək. dərginmək. 1. 

qaçalamaq. qaba qoymaq. 1. avlamaq. örtmək. üzərinə 

qapamaq. üzərinə geçirmək. vurmaq. urmaq. aldırmaq. 

doldurmaq. örtmək. kipinləmək. qücləmək. işqal edmək. 

istila edmək. tışlamaq. dışlamaq. ciltləmək.  

- çigiti qar kipinləmiş: ormanı qar qaplamış. 

qaplamaq  qapamaq. 1. basmaq. çökmək. - sis çökdü. 1. içərimək. 

1. qapmaq. tutmaq. almaq. 1. qınsamaq. tutmaq. 

avlamaq. ovlamaq. 1. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

döşəmək. 1. örtmək. qapamaq. qamamaq. döşəmək. 

düşürmək. düşmək. - qaranlıq düşmədən. 1. bürəmək. 

bürləmək. bürümək. sarmaq. sarıb örtmək. 1. bürəmək. 
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bürləmək. bürümək. sarmaq. sarıb örtmək. 1. basmaq. 1. 

qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. üzərinə, dışına, 

eşiyinə keçirmək. qılıflamaq. örtmək. qapamaq. 

qamamaq. quşatmaq. içərmək. içinə almaq. 1. yayılıb, 

çəpçevrəni sarmaq, doldurmaq. 1. gənəlləşmək. yayılıb 

imumiləşmək. - ünü dünyanı qapladı.  

- altınla qaplamaq, süsləmək: altınlamaq. yaldızlamaq.  

- nərsəylə qaplamaq, sarmaq: almaq. - qorxu, ürpərmə, 

dehşət aldı.  

qaplamalı  1. kələkli. fırıldaqlı iş. - qaplamalı işdən uzaq gəz. 1. 

kələyə, aldatmağa uyqun olan nərsə, kimsə. alına bilən. - 

qaplamalı qızdır.  

qaplambaqa  qaplambağa. topsbağa. tasbağa. daşbağa. tısbağa.  

qaplambaş  qablamabaş. düğməbaş. tökməbaş. mütəəssib. dügm. 

doqm.  

qaplamlı  şamili.  

qaplan  (qaplayan). palan. qaput > hamut. qapıt.  

qaplan  qapan.  

- qaplan yürəkli: qorxusuz. yiğit. qəhrəman. 
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qaplanan  - qaba, iri, kəpçə daşlardan yapılan, qaplanan yol: paket 

qaldırımı. 

qaplanboğan  boğanotu. qurdboğan. 

qaplanboğan  itboğan. acıçiğdəm. boğanotu. - itburnu: gülburnu. 

gülbırnı. qaşqala. quşburnu.  

qaplanboğan  iti ağılı ot. boğanotu. itboğan. qurtboğan.  

qaplanış  qaplanma. qapanma. qapanış. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. 

ediklik. edişlik. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. 

çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. 

məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

qaplanqan  qaplanğan. örtülü. qaplanğan. qapaqlı. qapalı. yapık.  

qaplanqaya  sürsürək. ( > sorsorək (fars)). züvzər. zivzər.  

qaplanqıra  ğafilgiranə.  

qaplanma  1. qablanma. qarsanma. qarsalma. qapsnaqlanma <> 

qasnaqlanma. qapsaqlanma. qandırılma. 1. qaplanış. 

qapanma. qapanış. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. 

edişlik. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq 

çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. 

məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6300 

qaplanmaq  qablanmaq. 1. qaba tutulmaq. alınmaq. qəbul olunmaq. 

qəbullanmaq. qəsb olunmaq. qəpz olunmaq. zəbt 

olunmaq. - iyi qaplanmaq: xoş qarşılanmaq. - bu yalanları 

qaplanamam: içəməm. qəbul edəməm. - bu qonaqları bu 

gecəlik qaplanarmısınız. 1. qapılmaq. uymaq. razı olmaq. 

muvafiqət edmək. - bu koşulları qaplanısız?: bu koşuulara 

qapılısız: razısız. 1. tutub işlətmək. alıb kullanmaq. - 

türklərin kəndi əlifbası olarkən, ərəb əlifbasın qaplandı: qəbul 

etmiş. - islam dinin qaplanmaq. 1. döşənmək. - dərə təpə 

qarla döşəndi. 1. bükülmək. qıvrılmaq.  

- qaplanqan yaxa: devrik yaxa. 

qaplanmaq  qamlanmaq. qəmlənmək. qəmiqmək. qamıqmaq. 

qapıqmaq. tutulmaq. bulutlanmaq. 1. qapanmaq. dolmaq. 

işqallanmaq. - günə dolmaq. - hirslə dolmaq. - ölkə 

saldadlarla doldu. 1. bürənmək. bürlənmək. bürünmək. 

sarınmaq. sarılıb örtünmək. 1. sıvarılmaq. tutulmaq. 1. 

bürənmək. bürlənmək. bürünmək. sarınmaq. sarılıb 

örtünmək. 1. qapanmaq. qamanmaq. üzüquylu düşmək, 

yatmaq.  
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qaplanmaq  qapalmaq. qapalanmaq. qopanmaq. qopalmaq. 

qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  

qaplar  qalbar. qaplayır. qornıc. qornış. sövə. sövək. sövəc. 

söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə. qaval.  

qaplaşmaq  gəpləşmək. söyləşmək. deyişmək. dədləşmək.  

qaplat  qalpat. xələt.  

qaplat  qapla (pl < > lp) qalpat. qalpa. ( < qab). 1. ləhim. 1. qaplat. 

paplaq. papağ. yeniçəri başçısının baş geyimi.  

qaplatıb  - qaplatıb yaplataraq: (- yoğuru (xəmiri) saç üzərinə 

qaplatıb yaplataraq pişrilən girdə çörək: qapartma. 

qapartlama. bazlama. saz çörəyi). 

qaplatıq  - ağırlığı az, qapladığı yer geniş olan: qapaltı. 

qaplatım  qaplatma. qaplatış. bağdama. bağdayış. bağdatım. 

atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. yerlətmə. 

yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. 

ilnətim. intisab. mənsub edmə.  

qaplatın  qaptaçın. qapqatın. kələpətin. kələfətin. qısqac türü.  
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qaplatış  qaplatma. qaplatım. bağdama. bağdayış. bağdatım. 

atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. yerlətmə. 

yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. 

ilnətim. intisab. mənsub edmə.  

qaplatma  qaplatış. qaplatım. bağdama. bağdayış. bağdatım. atama. 

atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. yerlətmə. yerlətiş. 

yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. ilnətim. 

intisab. mənsub edmə.  

qaplatmaq  çulqamaq. indirmək. endirmək. sürmək. sürtmək. 

sulamaq. - altın gümüş suyuna endirilmiş qablar.  

qaplatmaq  qablatmaq. qaplamaq. (pl < > lp) qalpatmaq. qalpamaq 1. 

ləhimləmək. 1. gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli 

yapışqan, yəlimlə qapamaq işi. 1. bəzəmək. süsləmək. 

düzənləmək. - evi qalpatladıq. - bu qoca qarı özün nə 

qalpatıb durur. 1. qalatmaq. qılıflamaq. qılıf keçirtmək. bir 

nərsəni buxcaya, sarqıya, sandığa salmaq. qoydurmaq. 

1. gizləmək. 

- yeri qaplatmaq. yeri səritmək. döşəttirmək. saldırmaq. təfriş 

etdirmək.  

qaplavuc gömlək  dik yaxalı qafqas gömləği.  
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qaplayan  1. qaptıran. qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. 

dəfnətən. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. 

pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. 

batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı. 1. qaplayıcı. sıvacı. sulayıcı. quşatıcı. 

örtən. 1. yayqın. qapsıq. örtən. umumi. 1. qapsayan. 

qapsır. şamil. havi. möhtəvi.  

- birdənbirə gövdəni qaplayan ağrı: qaradamla.  

- göy üzün qaplayan qara bulut: qazangötü.  

- nərsənin üstünə qonub, qaplayan, örtük: qapara > ğobar 

(fars). toz.  

qaplayan  qaplayıcı. qaplamaçı.  

qaplayıcı  qaplayan. qaplamaçı.  

qaplayıcı  sıvacı. sulayıcı. qaplayan. quşatıcı. örtən.  

- daha qaplayıcı: bağlam. mükəmməl.  

qaplayım  qaplama. qaplayış. qaplayıt. sığdırma. sığdırış. sığdırım. 

sığdırıt. içinə alma. möhtəvi, ehtiva edmə. 
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qaplayır  qaplar. qalbar. qornıc. qornış. qaval. sövə. sövək. sövəc. 

söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə.  

qaplayış  qaplama. qaplayım. qaplayıt. sığdırma. sığdırış. sığdırım. 

sığdırıt. içinə alma. möhtəvi, ehtiva edmə. 

qaplayıt  qaplama. qaplayış. qaplayım. sığdırma. sığdırış. sığdırım. 

sığdırıt. içinə alma. möhtəvi, ehtiva edmə.  

qaplazan  qapzalan > qalpazan. 1. qullab. 1. goplayan. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

güvənilməz. (bax > qandıran). 

qaplı  1. qapıl. qoruq. kəmp. 1. qapalı. örtülü. qabıqlı. cilitli. 1. 

qatıq. qatlı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. 

atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

qaplı  sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. məbhut. cımcuq. 

qamuş.  

qaplıbaqa  qablıbağa. daşbağa. tosbağa.  

qaplıc  1. qaplıca. qapcıq. tutmaca. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

həvəs. 1. qaraç. qapıs. yaxış. yanğı. qızıq. qoruq. qızım. 

qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. 
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yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. 

tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. 

hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. 

əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. həvəs.  

qaplıca  qablıca. hamam. örtülü qaynarca. basılı ılıca. üstü qapalı 

günbəzli ılıcaya qaplıca deyilir. üstü açıq olan ılıcaya, 

qaynarca deyilir,. qapalı yer. hamam. ilıca. ilıcaq. ilusu. 

salqam.  

qaplıca  qapcıq. 1. qaplıc. tutmaca. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs. 

1. qormıq ( < qor: od). ılıca. çərmik. yılıqca. sıcaq su 

qaynağı. qaşqoz. hamam.  

- qaplıca kimi: qormıq (< qor: od) kimi: yuğnaq kimi: yunaq 

kimi: hamam kimi: çox isti, sıcaq. - qaplıca qaçqını: qormıq 

qaçqını: hamam qaçqını: çıplaq.  

qaplıcaq  qaplıca. qapalı yer. ilısu. ilıcaq. salqam.  

qaplıcalıq  qaplıclıq. tutmaclıq. bolhəvəsi.  

qaplıcıq  1. qaraçıq. qapısıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 
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qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. 

əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar. 1. 

qaplıcalıq. tutmaclıq. bolhəvəsi.  

qaplıq  1. qablıq. sərgən. qaş. rəf. 1. qapalıq. qaplıq. saplantı. 

sataşıq. taxışıq. əkişiq. saplantı. obsesyon.  

qaplıq  qablığ. - qablığ oğul: döl yatağıynan doğulan uşaq, ki qutlu 

sayılır.  

qaplımbağa  bağaçanaq. daşbağa. tosbağa.  

qaplın  qapılın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. 

bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

qaplıyaq  xaflıyaq. xafadan qapadan. gizlicə.  

qaplız  qalbız. qapız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. 
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doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. 

öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. 

əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

rəhmsiz. 

qaplunbaqa  qaplubağa. daşbağa. bağa. münqüz baqa. tosbağa. 

qapma  1. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. əldə edmə. 

əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 1. ısırma. dişləmə. qırma. - ısırma 

qənd. 1. qazanma. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. 

əldə edmə. əldəmə. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. 

elinmə. yaxalama. ittixaz. əxz. 

qapma 1. qapalı. bürümə. başdan sovma. önəm verməksizin. 1. 

yağma. çapıl. qəsb. 1. zəbt.  

qapmaca  - bucaq qapmaca.  

qapmaca  qaparaq, qopararaq əldə edilən nərsə.  

qapmaq  1. almaq. 1. yağmalamaq. 1. oğurlamaq. 1. bulaşmaq. - 

xəstəlik qapmaq. 1. qaplamaq. tutmaq. almaq. 1. çalmaq. 

almaq. - könül çalmaq. 1. çəngələmək. çalmaq. 

oğurlamaq.  
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- içinə almaq, yazmaq, qapmaq: yazbarlamaq. 

yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. könlünə almaq, 

yazmaq, qapmaq. könükləmək. öğəsinmək. mənimsəmək. 

öğrənmək. könükləmək. bəlləkləmək. bəlləmək. billəmək. 

bilgisinmək. qapurmaq. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. 

siyirmək. siyrəmək. könükləmək. alğılamaq. yiyələnmək. 

iyələnmək. hifz edmək.  

- qapıp götürmək: çalmaq. aşırmaq. mənimsəmək.  

- ağızdan qapmaq: bilikliklə danışıqdan gərəkli sözü tutmaq.  

qapmaq  qabmaq. ( 1. < qap. 1. < qoparmaq. qarmaq: tutmaq. 1. < 

kərmək: kəsmək ). 1. qapamaq. ( q < > y ) yapmaq (yapu: 

qapu) bağlamaq. örtmək. 1. kavmaq. qapramaq. qavramaq. 

içinə almaq. qatmaq. 1. yağmalamaq. talamaq. - varyoxu 

qapandı. 1. qoparmaq. almaq. tutmaq. 1. almaq. tutmaq. 

satın almaq. - bazardan on qab qapdıq. - bir ev qapdım, 

bəsimdida. 1. tutmaq. toxunmaq. dəğmək. - soyuq qapmaq: 

soyuq almaq. - uşağı yel qapdı: uşağı cin vurdu. - gün 

qapmış: issi vurmuş. - pərdəni sal gün qapır. - şeh paltarı 

yelə qapdır, qurusun. 1. geymək. çulqamaq. - hava 

soyuqdu, qalın qapın. 1. çalmaq. toxunmaq. çarpmaq. 

uçurmaq. hücum. dəf edmək. 1. qarma. qarət. 1. ısırmaq. 
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sarmaq. yaxalamaq. qazanmaq. yenmək. məğlub 

edmək. 1. qoparmaq. yerindən almaq. çalmaq. 

yağmalamaq. qəsb edmək. 1. uzaqdan çəkmək. cəzb 

edmək. cəlb edmək. yaxalamaq. - ısıtma qapmaq. - kəsəl 

qapmaq. - xuy qapmaq. - şeh qapmaq. 1. alışmaq. 

yiyələnmək. öğrəşmək. öğrənmək. örgəşmək. örgənmək. 

almaq. açmaq. fəth edmək. tutmaq. - qılıfın tutub, için 

buraxıb. - ölkər alıb açdı.  

- bulutdan şeh qapmaq: iti istəklikdən imdir.  

- taqya qapmaq: başqasının haqqını almaq.  

- börk qapmaq. başqasının haqqına iyələnmək. 

- bıtır köp açqa qapdım: bildir (geçən il) çox para qazandım.  

- it məni qabdı: it məni ısırdı.  

- qapıb söyləşmək: çatmaq. qızmaq.  

qapmaq  qapalmaq. qapalamaq. qapmaq. çalmaq. aşırmaq.  

- baltasın qapmaq: işə başlamaq.  

- könlünə almaq, yazmaq, qapmaq: könükləmək. 

əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. 

yazsınmaq. öğəsinmək. hifz edmək.  

qapmaq  sıyırmaq. almaq. qaldırmaq.  
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qapman  qapqan. qapan. quşmar. tələ. duzaq. basma. xəfək.  

qapmı  qopata. qotaş. qopaş. qapata. bamador. tomat. alaş.  

qapmıq  1. qalmıq. göz qapağı. - şişik qalmbıqlı kişi. 1. qapıltım. 

asılıq. qənimət. yağmalıq.  

qapmıq  qaqmıq. 1. düğün, toy yeməyi. 1. ağac qabığı.  

qapmın  qapılın. qaplın. qapalın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. 

yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. 

bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. 

hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. 

kamilən. tamamən. təkmilən.  

qapmıtış  qarmıtış. qapırcaq. döşəniş. düzəniş. görnüşük. 

süslənşik. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. 

bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon.  

qapna  - qara qapna: qara qapan: qara çapna: qara çapan: qara 

sevda: qara sevgi: 1. umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq. 1. 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, 

dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) 

qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum. malixulya. 

melankolik.  

qapna  qapın. ot, əkin dəməti. bağ.  
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qapnaq  darlıq. boğac. boğca. sıxıntı. qussə.  

qapnas  qapanas. qapnasal. qapana. 1. qəfəsə. 1. qəfəs. 1. qutu. 

cə‟bə. 1. işqaf. dilab. dolab.  

qapnıça  içi iki qat olan törən (məylis) kəpəngi (paltarı). keçmişdə 

dövlət kişiləri geyərdilər. dağıstan ləzgilərinin uzun tüklü 

geyimləridə belə adlanır.  

qapnıq  qapıq. qapız. 1.pəklik. bərklik. 1. qapılmış. qapnışmış. 

qapıqış. tutuq. tutnuq. zəbt olunmuş. əsir.  

qapnıqlıq  qapıqlıq. qapızlıq. 1.pəklik. bərklik. 1. qapışlıq. qapnışlıq. 

qapqışlıq. tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapnıqmaq  qapıqmaq. qapızmaq. qapnışmaq. qapqışmaq. tutuqmaq. 

tutnuqmaq. 1.pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək. 1. zəbt 

olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək.  

qapnışlıq  qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. qapışlıq. qapqışlıq. 

tutuqluq. tutnuqluq.əsirlik.  

qapnışmaq  qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. qapqışmaq. tutuqmaq. 

tutnuqmaq. 1.pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək. 1. zəbt 

olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək.  

qapnışmış  qapılmış. qapıqış. qapıq. qapız. qapnıq. tutuq. tutnuq. 

zəbt olunmuş.  
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qapo  qapa. qapu. qama. qamo. qamu. böyük.  

qapot  kapot< qapamaq.  

qapota  qapoda. qamoda. qapalı, bağlı otaq.  

qapra  kapra. kabra. kavra. kafra. kağra. kablaq. kaplaq. kaflaq. 

kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qapra  qaparaq. qavara. (> qəvarə) biçim. görük. - bəd qəvarə: 

gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  

qapraq  1. > qıbraq. çalağan. çalağ. 1. qabraq. qabaraq. 

qaparaq. sel. qayan.  
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qapraq  qıpraq. gəvşək. sust. təmbəl.  

qapram  1. diyafraqm. 1. zar. iç dəri. iç pərdə. 1. qavram. qaram. 

qapsam. qasam. qavsam. kovsam. kosam. kovram. 1. 

anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. məqulə.  

qapran  1.qapıq. kor. 1.qapıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 1.qapıq. kor ilan. 1. 

kavran. kəvşən. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. 

əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. haylaz. 1. kavran. 

kəvrən. qoca. qarı. 1. hər çeşit enli yapraq. (qarqıdalı, 

buğda, qamış kimi). 1. kavran. qapsaq. yalaq. 1. hər çeşit 

qab. 1. kapran. kabran. kavran. kablaq. kaplaq. kaflaq. 

kavlaq. kağlaq. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. 

koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. 

kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 
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goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 1. qordan. qorlan. 

qapıcaq. 1.qutu. 1.cəbə. 1. saxlıq. sandıq.  

qapran  qapuran. qapqan. sıxan. zalim. təzyiq edən.  

qaprıc  qıyılı, qıyaqlı parça.  

qaprıqlamaq  qamrıqlamaq. çaprıqlamaq. sevişmək. cütləşmək.  

qaprıqlamaq  qamrıqlamaq. tutmaq. yaxalamaq.  

qaprıl  yükrül. nərsənin altına qoyulan dirək. hamil.  

qaprış  qaparış. çaprış. qaprız. kapriz. həvəs.  

qaprız  kapriz. qaprış. qaparış. çaprış. həvəs.  

qapsa  > qəbzə sap. tutaq. qısım. sıxım. avuc. tutam.- bir qısım 

buğda.  

qapsa  1. > qəbzə. girə. tutac. sap. dəsdə. 1.qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qıt başlı. qıt ağıllı. qanmaz. qıtqafa. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. bilməz. bilməyən. qanmaz. 
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qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. 

anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. 

dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. 

uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. 

qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. korsan(< kor). 

gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. 

sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

yayan. cahil. 1. qarsıra. qalsıra. qapanca. qapancala. 

qapansala. böyük səbət, qab. 1. hər çeşit qab. 1. qapsar. 

qapcar. qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. 

qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, 

çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. çaxçax. 1. 

qapas > qəfəsə. gəpəsə. qəfəs. 1. yüklük. 1. cəhrədə 

məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer. 1. qapsac. tarım. dərim. 

1.barmaqlıq. nərdə. 1. barmaqlıq biçimində olan qapıcıq. 

qapıc. 1. kasa. yanlıq. qıraqlıq. çərçivə. sınlıq. sinlik.  

qapsa  kasa. 1. qapıs. zərf. qeyd. - yer qapısı: yer qeydi. - çağ 

qapısı: çağ qeydi. (doğru. sularında. - axşama qarşı yetişdik. 
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''qarşı'' çağ qeyddir. ). (- evin qarşısında. yetmişlərində. - 

qaşıdan keçmək. ''qarşısında. -lərində. qaşıdan'' yer 

qeydidir) - ''yıxıla qalxa'' durum, halət qeydidir) 1. sandıq. 

saktığ. sağtığ. sakındığ. qutu. qutuq. quytu. quytuq. 

qoytu. qoytuq. dolab. dilab. saxlaq. saxlac. saxul. qapsul. 

qasul. 1. alverdə pul alınıb verilən yer. 1. çərçivə. qab. 1. 

bir para aracların qablıq bölümləri. qarakas. gövdə. 

bədənə. - kamyon kasası. 1. qalıq. gənəlliklə çapevlərində 

biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik gözlərdən oluşan tabaq. 1. 

oyunlarda, yarışlarda bölünən evrələrin, bölümlərin, 

mərhələlərin hər biri. qab. - bu oyun üç kasada oynanır. - 

oyunun ikinci kasası iyi keçmədi. 1. kasaq. kasq. başlıq. 1. 

çarçuva. çərçivə. söykə. sövə.  

qapsac  1. su kovaların, dolçaların daşımada işlənən çiynə 

qoyulan sırıq. 1. qapsa. tarım. dərim. barmaqlıq. nərdə. 

1. qapsa. qapıc. tarım. dərim. barmaqlıq biçimində olan 

qapıcıq.  

qapsaca  qabsaca. silməcə.əllik. dəsmal. 1. qolmaca. qarmaca. 

yağlıq. yaylıq. əlbezi. əlbez. əldəsmalı. 1. qolmaca. 
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qarmaca. cibbezi. cibbez. 1. bulaşlıq. bulaşıq bezi. 

çirlklik.  

qapsaq  1. geyim. paltar. 1. qapsa. qapsar. qapcar. qapıcaq. 

qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. 

çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan 

bağ, baxca qapıcığı. çaxçax. 1. qapsağ. qapalağ. çubuğ, 

qarğı, qamışdan yapılmış qapı. 1. qapsal. barmaqlıq 

biçimində olan böyük qapı. 1. qassaq. başqan.  

qapsaq  1. qapas. fehrist. möhtəvi. 1. tələsən. çapcan.  

qapsaq  qapsal. qapsalıq. 1.gənə bol örtük, yorqan, geyim. 1. 

gənə bol incə örtük, yorqan, geyim.  

qapsaqlamaq  tələsmək.  

qapsaqlanma  qapsnaqlanma <> qasnaqlanma. qablanma. qaplanma. 

qarsanma. qarsalma. qandırılma.  

qapsal  1. barmaqlıq biçimində olan böyük qapı. 1. qapsaq. 

qapsalıq. 1.gənə bol örtük, yorqan, geyim. 1. gənə bol 

incə örtük, yorqan, geyim. 1. qarsal. qasal. çavsal. daşqa 

təkərləri arasında olan çubuqlar.  

qapsalaq  1. qopsalaq. qapalaq. qaplaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. 

qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. şişən. şişək. qurra. 
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qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 1. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qıt başlı. qıt ağıllı. qanmaz. 

qıtqafa. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. bilməz. 

bilməyən. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. 

uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. 

sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 

olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. 

kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. 

nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yayan. cahil.  

qapsalamaq  qısdırmaq. tutdurmaq. tutmaq. ələ keçirmək. yaxalamaq. 

dar yerə gətirib tutmaq.  

qapsalanmaq  qopsalanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. 

qopunmaq. qopparanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. 

qaplanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  
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qapsalı  > qəbzəli. girəli. tutaclı. saplı. dəsdəli.  

qapsalıq  1. barmaqlıq. dalsalıq. darsalıq. darım. tarım. 1. qapsal. 

qapsaq. 1.gənə bol örtük, yorqan, geyim. 1. gənə bol 

incə örtük, yorqan, geyim.  

qapsam  1. anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. məqulə. 1. içərik. 

içirlik. içlik. anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. gəbə. 

yük. içərim. içində olan. toplan. möhtəva. məfhum. 

məzmun. mə'na. 1. anlam. alğılam. anğılam. salt. salıt. 

içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. içərim. içində olan. toplan. 

qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. 

məzmun. mə'ni. mə'na. 1. qasam. qapram. qaram. 

qavsam. qavram. kovsam. kosam. kovram. 1. anlam. 

məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. məqulə.  

qapsam  çıxar. imkan. qabilləyt.  

- bayağı qapsam, geyim: orta quşaq. aralıq geyim. əl geyim. 

(# qopsam: rəsmi). 

qapsama  qaplama. qapsırma. qarantı. qarantı. içərmə. içləmə. 

içərmə. içinə alma. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə.  

qapsamaq  ( < qab). 1. örtmək. çevrələmək. saldırmaq. süpürtmək. 

cumub mənimsəmək. 1. təcavüz edmək. zorla ələ 
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keçirmək. 1. qapamaq. tutmaq. bətdəmək. yumutmaq. 

sədləmək. səddəmək. kəsmək. - dəliyi qapat. 1. qəbzə 

edmək. əldə bulundurmaq. tutmaq.- bu ipi tut. 1. 

qapallanmaq. qəbullanmaq. qəsb edmək. 1. qısdırmaq. 

bir yerə soxub sıxışdırmaq. - əlimi, barmağımı qapıya 

qısdırdım. 1. culqamaq. yumutmaq. qablamaq. çevrəsini, 

üstünü qablamaq, sarmaq, çulqamaq. - donuq gəlib 

qapsadı. - sağınc məni yumuttu. 1. qımsınmaq. kəndinə 

mal edmək. almaq. yağmalamaq. sahiplənmək.  

qapsamaq  1. qaplamaq. qapsırmaq. toplamaq. içində bulundurmaq. 

havil, şamil, möhtəvi, olmaq. 1. qaplamaq. qapsırmaq. 

toplamaq. içləmək. içləmmək. içərənmək. içərmək. içinə 

almaq. havi, mütəzəmmin olmaq. təzminləmək. 1. özünə 

almaq. öğrənmək. - qapsamına girən: məşmul.  

qapsamal  topdaçı. ümdəçi. topdan, ümdə satıcı.  

qapsamallıq  topdaçılıq. ümdəçilik. topdan, ümdə satıcılıq.  

qapsamlı  içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. anğılamlı. 

alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. toplanlı. dolqun. dolu. 

doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. 

möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  
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qapsamsız  anlamsız. mə'nasız. möhtəvasız.  

qapsan  qafil. qəfil. qapıl. - oyan, dəli könlüm oyan, yatmısan qapıl, 

kim qıla oyan (kim qalxızar səni).  

qapsanaq  1. qasbanaq. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. 

itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. 

zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik. 1. qapsanat. çapsanaq. 

çapsanat. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. 

qasbağan. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. 

biçənət. basqanat. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası 

qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qapsanat  qapsanaq. çapsanaq. çapsanat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qapsar  1. qapcar. qapsa. qapsaq. qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. 

qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı 

çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. 

çaxçax.1. məşmul. şamil.  
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qapsarmaq  qapısamaq. qanırmaq. qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. 

qaqrımaq. qaqrıtmaq. qaqrınmaq. 1. mənimsəmək. 

yiyələnmək. qopsarmaq. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qapsartı  qapsardı. qapasardı. > qəfəsardı. gəpsardı. 1. zəxirə. 1. 

qış üçün saxlanılmış yeyəcək. 1. sandıxana. daloda 

qapan. qapanca. qalğa. ambar.  

qapsatmaq  həbs edmək. tutmaq.  

qapsattırmaq  > həbs ettirmək. tutturmaq.  

qapsattırmaq  həbs ettirmək. tutturmaq.  

qapsayan  qaplayan. 1. qapsır. şamil. havi. möhtəvi. 1. şamili. 

haviye. müştəməl bər.  

- dərənin iki yanın qapsayan yamac: bağqaş. bağqaç. 

qaşbağ. qaçbağ. qaşmaq.  

qapsdara  qapsdara. qapsdarı. qasdarı. qasdara. qısdara. qısdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qapsı  xapsi. qapas. qasıb. kiçik qutu, qab. qabuc. hoqqa.  
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qapsı  qaparuz. güclə, zorla, pozuq yolla alınmış mal. qəsbi 

(mal). rüşvət parası. həram mal. - qaparuz mal biləsinə 

yaxcı düşür.  

qapsıq  1. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. tıxıc. şuluğluq. 1. 

yayqın. qaplayan. örtən. umumi. 1. qapız. qapaz. çətinlik. 

keçimsiz durum. qalafat. kalafat. çalaçat. bəla. bulac. 

acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. 

azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. bükəc. boğac. 

tutac. düşəc. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. 

giriftarlıq. 1. qasıq. qasqı. enli qurşaq.  

qapsıl  qapsın. qaptul. qapsul. qapçul. çapçul. kəpçul. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

- qaz qapsılı, kəpsulu: kavanaq. 

qapsılınmaq  qapızlanmaq. həbsolmaq. qaplanılmaq. tutuqlanmaq.  

qapsılmaq  qapılmaq. qapızlanmaq. həbsolmaq. tutulmaq. 

tutuqlanmaq.  

qapsın  1. qapsıl. qaptul. qapsul. qapçul. çapçul. kəpçul. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı. 1. 

qapsun. tutsun. çıtçıt. iki tikəni birbirinə tutturan tikə.  
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qapsınım  qapsınma. qapsınış. qapsıntı. qapılma. düşgünlük. 

düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq.  

qapsınış  qapsınma. qapsınım. qapsıntı. qapılma. düşgünlük. 

düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq.  

qapsınma  qapsınış. qapsınım. qapsıntı. qapılma. düşgünlük. 

düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq.  

qapsıntı  qapsınma. qapsınış. qapsınım. qapılma. düşgünlük. 

düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq.  

qapsır  qaplayan. qapsayan. şamil. havi. möhtəvi.  

qapsır  şamil. məşmul.  

qapsırma  qaplama. qapsama. qarantı. içərmə. içləmə. içərmə. içinə 

alma. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə.  

qapsırmaq  qaplamaq. qapsamaq. 1. içləmək. içləmmək. içərənmək. 

içərmək. içinə almaq. havi, mütəzəmmin olmaq. 

təzminləmək. 1. qaplamaq. qapsamaq. toplamaq. içində 

bulundurmaq. havil, şamil, möhtəvi, olmaq.  

qapsıt  qaspıt təkər. təyər.  

qapsqı  qasqı. tormuz.  

qapsqır  qasqır. qısqır. iri çoban iti çeşiti.  
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qapsqıt  kapsqıt. kasaqıt. kasqıt. kasqet. dimdikli, səpirli, sipərli 

başlıq.  

qapsla  kapsla. qaptama. qap. papka. qovluq. dosyə.  

qapsnaq  > qasnaq. çapəçevrə. çəpçevrə. çəpçevrə. fırdolayı.  

qapsnaqlanma  <> qasnaqlanma. qapsaqlanma. qablanma. qaplanma. 

qarsanma. qarsalma. qandırılma.  

qapsol  qapçol. qapçor. cinsi sapıqlığı olan kimsə.  

qapsomun  uzun burun, yağsız balığ çeşiti.  

qapstaq  qasdal. neçə nərsəni birbirinə üstə çapraz qoyub, onları 

birbirinə tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, 

çalınan uzun ağac, nərsə. (gənəlliklə, ənçox duvar arasına 

qoyulan çaprıq kirişləri birbirinə tutturmaq üçün işlənir).  

qapstal  1. qapsdal. qasdal. qarıq. qaruq. qarqıdalı sapı. 1. 

qapsdal. qasdal. qarqıdalı sapı. qaruq. qarıq.  

qapstarı  qapsdarı. qapsdara. qasdarı. qasdara. qısdara. qısdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qapsul  1. qaptul. qapçul. çapçul. kəpçul. qapsıl. qapsın. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı. 1. qasul. 

saxlaq. saxlac. saxul. kasa. qapsa. sandıq. saktığ. 
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sağtığ. sakındığ. qutu. qutuq. quytu. quytuq. qoytu. 

qoytuq. dolab. dilab.  

qapsul  kəpsul. tüfəng, tapanca saçmaların toplayan yığıb, kiçik 

tənikə qabcıq. acı dərmanı içinə alan qabcıq. kapuş. 

qoğan. qovan. kovan. dərman, barut qoyulan qorcuq, 

qabıqcıq. - fişəng qoğanı. - qapsullı (kəpsullu) tüfəng.  

qapsum  1. qiyafə. 1. göstərişli paltar taxımı. kot şalvar. (örnəyin bir 

" kot, şalvar, yelək" bir qopsum adlanır). qopsumlu: kot 

şalvarlı.  

qapsun  1. qapsın. tutsun. çıtçıt. iki tikəni birbirinə tutturan tikə. 1. 

qarın qurdu darısı, davası.  

qapsunmaq  - qapsunmaq. qapusluq, əbusluq edmək: qaş gözsünmək. 

qaş çatmaq.  

qapşen  kapşen ( < qap: örtük). börkli, tayxalı geyim.  

qapşıq  qabşıq. qabaşıq. qapaşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.  

qapşıq  torba.  

qapşıqmaq  qabşıqmaq. qabaşıqmaq. qapaşıqmaq. ortaqlaşmaq. 

ortaşmaq. şərikləşmək.  

qapşın  kapşın. - xot, kapşın kimi güdə üs geyimi: gödəkcə.  
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qapşınmaq  kabus, qapış, ağırlıq basmaq. basırqanmaq. 

qərəbasmaq.  

qapşırmaq  qınaltmaq. yapışmaq. yapışdırmaq. iki nərsəni yanab 

süyəp qoymaq. dayamaq. mizahimət edmək. ğabzamaq: 

pəskəlçilik. namümkün edmək. qapışdı: daşa dəydi.  

qapşuq  qapcıq. qapurcıq. 1. taxıl qabığı. 1. puka. qaptuş. kartuş. 

atılan güllədən qalan boş qabcıq.  

qapşur  daşların üzərində oluşan yosun.  

qaptaçın  qaplatın. qapqatın. kələpətin. kələfətin. qısqac türü.  

qaptaq  1. qaçaq. qaşaq. kök. ilişə. rişə. 1. qopdaq. qoplaq. 

qapalaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. 

qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. 

şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. 

övüngən. qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. 

məğrur.  

qaptaq  yumaq. kələf.  

qaptal  qapdal. - bu qapdalda, yağdayda, durumda, şərayitdə, 

halda: buncalayın.  

qaptal  qapdal. 1. giriftar. 1. qaqtal. qatlanmış. gəmikləşmiş. 

qabanmış. bərkimiş.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6328 

qaptal  qapdal. 1. qafqas ərkək geyiminin içinə geyilən tik yaxalı, 

qalın qumaştan geysi. 1. qaba. gobud. qapılı. cüssəli. 

yarmalı. dalyan. 1. qantal > hantal. biçimsiz. ağır. basıq. 

qaba. iri gövdəli. 1. qıptal. qapdal. qapı tayı, dalı. yanbaş. 

yan. səmt. hədd. 1. hantal. biçimsiz. ağır. basıq. qaba. iri 

gövdəli. 

qaptal  qapdal. qantal. (hantal). 1. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

iri. qocaman. yapalaq. 1. yabba. iş qılığı yavaş olan. ağır 

edişli, hərəkətli. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. 

əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 1.batqal. gobud. 

qaban. 

qaptal qapdal. 1. boşsan. uyuşuq. alıq. çiğərsiz. uyuşuq. ilgisiz. 

büknüt. çiybel.uyuşuq. alıq. qaba. sakar. toqal. qolpu. 

bəcəriksiz. saqar. qottur. kotur. ağır. şişman. qotman. 

ağır. şişman. ağır. 1. böyür. yan baş. yan. qabırğa.  

qaptalıq  qapdallıq. yanqacıq. iki yan. iki tərəf. tərəfeyn.  

qaptallı  qapdallı. 1. qapıtlı. qabtaylı. qaqaylı. qudruqlu. qurduqlu. 

qurumlu. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. 
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çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. 

durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli. 1. yardamçı. 

yardaqçı. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. köməkçi. qoldavçı. 

istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. püştiban. həvaxah.  

qaptallıq  qapdalıq. 1. yanqacıq. iki yan. iki tərəf. tərəfeyn. 1. 

ağırlıq. yüklülük. oqqalıq.  

qaptama  qaptama. qapsla. dosyə. qap. papka. qovluq.  

qaptamaq  biyləmək. bəyləmək. bağlamaq. ələ geçirmək. 

uvuçlamaq. avuclamaq. ələ geçirmək.  

qaptamaq  qapdamaq. qapqamaq. apqamaq. alqamaq. almaq.  

qaptan  1. > kaftan. don. 1. tülkü yuvası. 

- biçilmiş qaptan (> kaftan: don): ən ölçülü. ən uyqun. ən 

əlverişli.  

- çəlik qaptan: çəlik cübbə. 

qaptan  1. xaftan. dam. tələ. 1. paltar.  

qaptan qapdan. xapdan. birdən. birdən birə. qəfildən. 

gözlənilmədən.  

qaptanmaz  tıyqısız. səbirsiz. qadamaz. fəth olunmaz. sarsılmaz.  
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qaptatmaq  qapatmaq > xəbtələmək. xəbt edmək. gəptələmək. 

gəbteləmək < bağlamaq.  

qaptavul  gütəvul. gözətçi.  

qaptı  - boyumu üzüyün tozu qondu (qapdı). (üzüq: həsrət. 

üzüyün: həsrətivin).  

qaptı qapdı. qabdı. 1. yemək. yiyəcək. 1. iştah.  

qaptıq  qapdıq. - qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının 

qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə: qırac. qaraç. xırac. 

qapqı. ğənimət. qənimət.  

qaptıqaşdı  qapdıqaşdı. çarpdıqaçdı.  

qaptım  kandom. kaput. qapıt. pırezervativ.  

qaptır  qapdır. 1. maqqab. 1. qırptır. malqara qırxmada işlənən 

qeyçi.  

qaptıran  qapdıran. 1. qaplayan. qapıcı. qablayan. təpnətən. 

təplətən. təpyən. dəfnətən. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, 

quylayan. quyqucu. qoyan. basıran. baslayan. basayan. 

basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. 

batlayan. batayan. batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. 
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bazıcı. dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. heyran edən. 1. 

həyəcanlandıran.  

qaptırçılıq  qaptırımçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. qapqaçlıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. 

cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq.  

qaptırı  1. boyun əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. 

təslim. yeniliş. uyma. müti', təslim olma. bıraxma. 

inqiyad. 1. düşmə. sınım. bıraxma. vermə. boyun əğmə. 

riza. təslim.  

qaptırım  qaptırış. qaptırma. sınma. sınış. sınım. tanıma. tanış. 

tanım. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. 

yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. çökünmə. 

çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. boynalma. 

boynalış. boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. iqrar e'tiraf.  

qaptırımçı  qapdırımçı. qaldırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. 

yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. 

cibvuran. cibvur. cibkəsən. cibkəs. cibçalan. cibçal.  
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qaptırımçılıq  qaptırçılıq. qapdırqaçlıq. qamqaçlıq. qapqaçlıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. yaldırçılıq. 

yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. yardırçılıq. 

yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. cibkəsənlik. 

cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq.  

qaptırış  qaptırım. qaptırma. sınma. sınış. sınım. tanıma. tanış. 

tanım. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. 

yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. çökünmə. 

çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. boynalma. 

boynalış. boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. 

boyunlaşım. iqrar e'tiraf.  

qaptırış  qaptırma. aldırma. aldırış. özən. önəm. diqqət.  

qaptırışsız  qaptırmaz. aldırmaz. aldırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. 

diqqətsiz. laqeyd.  

qaptırqa  qutu.  

qaptırqaçlıq  qapdırqaçlıq. qapdırımçılıq. qapdırçılıq. qamqaçlıq. 

qapqaçlıq. qaldırımçılıq. qaldırçılıq. yaldırımçılıq. 

yaldırçılıq. yandırımçılıq. yandırçılıq. yardırımçılıq. 

yardırçılıq. yankəsicilik. yankəslik. cibvuranlıq. cibvurlıq. 

cibkəsənlik. cibkəslik. cibçalanlıq. cibçallıq.  
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qaptırlamaq  kəpçırlamaq. saplamaq. saptamaq. səbtləmək. səbt 

edmək. qatlamaq. yatlamaq.  

qaptırma  qapdırma. 1. həyəcanlanma. 1. ısırılma. 1. əzilmə 1. 

heyran olma. 1. çaqqı. kiçik əl pıçağı. 1. qaptırış. aldırma. 

aldırış. özən. önəm. diqqət. 1. qaptırış. qaptırım. sınma. 

sınış. sınım. tanıma. tanış. tanım. enikləmə. enikləyiş. 

enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. 

yeniliş. yenilim. çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. 

çöküm. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. 

boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. iqrar e'tiraf.  

qaptırma qapdırma. 1. çarpdırma. çapdırma. çaldırma. 1. ( p < > f ) 

qafdırma. haça. barlı ağnaq nərsənin altına vurulan, 

qapdırılan haça.  

qaptırmaq  1. aldırmaq. - sərçələri quşlara aldırdım. 1. əllərə, ellər 

salmaq. - sırrıvı kiməsniyə qaptırma. 1. sınmaq. tanımaq. 

boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. 

boyun əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. 

enikləmək. yenikləmək. yenilmək. e'tiraf edmək: iqrar 

edmək. 
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qaptırmaq  qapdırtmaq. 1. ısırılmaq. - əlin itə qapdırdı. 1. 

qoparılmaq. çalınmaq. oğurlanmaq. - var yoxun qapdırdı 

1. əzilmək. - özün araba altına qapdırdı. 1. heyran olmaq. 

mat qalmaq. - nəməniyə qapdırırsın 1. həyəcanlanmaq. 

özündən keçmək. - heç bir nəyə qapdırma. 1. fovtə 

vermək. əldən qaçırmaq. - bu açanı qapdırmayın: bu 

fürsəti itirməyin. 1. yenilmək. yerinmək. məğlub olmaq. 

utuzmaq. 1. çarpdırtmaq. 1. heyran olmaq. - nəməniyə 

qapdırırsın.  

qaptırmaq qapdırmaq. 1. aldırmaq. qapınmaq. - əlindəkin yağıya 

qapdırdı. - sirrini yada qapdırma. - qapdıra qapdıra gəliri: 

itirə itirə gəlir. - o, axıntıya qapdırdı: o axaraın (cərəyanın 

axarına) alındı getdi. 1. oğurlatmaq. yem eddirmək. - malıvı 

qapdırma yağılara.  

qaptırmaz  qaptırışsız. aldırmaz. aldırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. 

diqqətsiz. laqeyd.  

qaptırtmaq  alındırmaq. dəlirtmək. qudurtmaq. azdırmaq. çıldırtmaq.  

qaptıv  alaman. alman. əsir.  

qaptıvlıq  alamanlıq. almanlıq. əsirlik.  
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qaptul  qapsul. qapçul. çapçul. qapsıl. qapsın. kəpçul. kəpsul. 

kəptul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

qapturqa  böyük kisə.  

qapturqay  böyük kisə. tapra. topra. torba. külvar. çuntay. tuqarcıq. 

tağarcıq.  

qapturma  qapusqa. qapatma. pörtmə. yumşaq, açıq, gəvik pişmiş 

ət yeməyi.  

qapturmaq  qaptırmaq. çaldırmaq. əldən vermək. oğrulmaq.  

qapu  1. qapqı. fürsət. 1. dözüm. tablaş. taqət. 1. təvanayi 

qudrət. 1. qapa qapo. qama. qamo. qamu. böyük. 1. yapu. 

quzey. gün görməz yer.  

qapu  qamu. tamu. 1.amm. ammə. 1. millət. 1. hamı. tamı. 

bütün. 

qapu  qapı. 1. tapu. qat. qulluq. xidmət. - tanrı qapusunda: tanrı 

tapunda, qatında. ibadətdə. 1. zindan. türmə. 1. dərvaza. 

böyük qapı. - qapu ağası: devlət qulluqçularının başı. 1. 

qafu. həpisxana. zindan. 1. giriş. giryas. (qıryas: boşuq. 

bağış. çəkin. pərhiz.).  

- ağa qapusu: yeniçəri idarə bölüyü. 

qapucaq  qutu.  
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qapucalıq  qapıcalıq. çəpəqapı. çəpərqapı. baxca qapısı. çala çırpı, 

qamışdan, güdə təxdə tikəsindən düzəlmiş qapıcıq, kiçik 

qapı. çaxçax. 

qapuq  1. çöldə, evdə olan quş yuvası. qapaq. yuva. 1. çörək 

yapma döşəyi. koma yük. 1. giriş çıxış yeri. 1. bir alan 

arasında uzun sırıq dikəldib, bu sırığın başından qızıl 

qabalar sallayıb, oxçular yarışaraq bu qabaqları 

oxlamağa "qapuq" oyunu deyilir. 1. qopuq. qaqma, 

çarpma sonucu olan şişik. qaruq. qarıq. qaqır. şiş. bez.  

qapuq  1. dəri. 1. post. 1. > kəfaf. nərsəni sürməyə, qaplamaya, 

örtməyə yetərli olan. 1. qapuq. örtük. yəhər yapuğu. 

çuxal. yancıq. savaşda atlara geydirilən zireh. 1. qabığ. 

şişmiş. qabın dış görünüşü. qapı. 1. qapı. - qapuq 

sədrətəmək: qapıya barmaqlıq qoymaq.  

qapuqlu  qapuğlu. qabığlı. sünnətsiz.  

qapul  köşə. bucaq. 1. şıratan. novdan.  

qapulaşmaq  qapulmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 
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hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qapulaştırmaq  qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. qamulaştırmaq. 

qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. hamulaştırmaq. 

hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: 

tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. millilətmək. 

milliləşdirmək.  

qapulatmaq  qapılatmaq. qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. 

qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. 

hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. 

tamılatmaq: tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. 

millilətmək. milliləşdirmək.  

qapulqan  qapqulqan. 1. qapqan. qapuran. qapran. sıxan. zalim. 

təzyiq edən. 1. qapalı. sıxışan. sıxılan. məhzun.  

qapulmaq  qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq. qamulmaq. 

qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. tamulmaq. 

tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. 

hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. milliləşmək. 

millilənmək. milli olmaq.  

qapulmaq  sıxşmaq.  
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qapun  qapatmağa, sarmağa yarar nərsə. gəmi dəmirin atmaq 

üçün üzərinə sarılan zəncir parçası.  

qapun  qapın. üstü qapalı, örtülü hər nə.  

qapur  qabur. 1.çox dallanıb budaqlanmayan bir meşə ağacı. 1. 

neçə təxdəni, yanyana birbirinə çiviləyib (mıxlayıb), 

tutturulmalarına yarar ağac parçası.  

qapura  1. qapuraq. şəkil. əks. təsvir. rəsm. foto. fotoqrafi. 1. 

qapuraq. şəkil. əks. təsvir. rəsm. foto. fotoqrafi.  

qapuran  qapran. qapqan. sıxan. zalim. təzyiq edən.  

qapurcaq  qacurcaq. pülək. püləkçə. pülüs.  

qapurcıq  qapcıq. qapşuq. 1. taxıl qabığı. 1. puka. qaptuş. kartuş. 

atılan güllədən qalan boş qabcıq.  

qapurqa  qaburqa. 1. əyəkü. əyəği. hər heyvanın əyəğisi. əyə 

qəmiği. yan. çadırın yanı. 1. altı gəmik.  

qapurqa  qapırqa. qaburqa. qabırqa. 1. çəkmə (pilov). ətlə, qoxulu 

otlarla (ədviyəcatla) pişirilən düğü, bulqur. 1. iskilet. 

qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra.  

qapurlamaq  qapırlamaq. çatlaq, yarıq tutturmaq, qapamaq.  

qapurma  qıvırma. qıyıq. uci kəsik. qıraqlı. kənarlı.  
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qapurmaq  1. öğrənmək. içmək. əzbərləmək. 1. qorlamaq. qorumaq. 

saxlamaq. 1. götürmək. qurtarmaq.  

qapurmaq  qaburmaq. 1. qoburmaq. qabdan qaba boşaltmaq. qab 

dəğişmək. 1. qaqurmaq. qısmaq. sıxmaq. 1. sıxmaq. - 

biləzik əlimi qapurur.  

qapurta  örtük. pərdə.  

qapurtu  kabartı. qabarıq.  

qapus  1. kabus. qabuk. qarabük. qaraqan. qaracan. 

qarabasma. qarabasan. qaraqada. qaravura. qaraquda. 

qaraqula. qaraqora. qaraqura. qaragülməz. sıxıntı verici, 

qorxulu düş, uyaq, rö'ya. 1. qamos. umman. 1. börk. 

taqya. 1. cüzdan. çanta. kif. 

- qara, qapus basmaq: qaraqura, qaraqada basmaq, 

çökmək.  

qapusqa  < qap. 1. kələm. 1. qapatma. qapturma. pörtmə. yumşaq, 

açıq, gəvik pişmiş ət yeməyi.  

qapuslanmaq  ağırlıq basmaq. qara basmaq.  

qapusluq  - qapsunmaq. qapusluq, əbusluq edmək: qaş gözsünmək. 

qaş çatmaq.  
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qapuş  kapuş. qabuş. 1. < > papuş. - yarım qapuş: sürtük. 1. 

kəpsul. qoğan. qovan. kovan. dərman, barut qoyulan 

qorcuq, qabıqcıq. qavuc. qavuş. qovuç. qabuş. qavuş. 

qavçuq. qavuçq. qoruyan. qavrıyan. qavruyan. - fişəng 

qoğanı. 1. qaluş. qaruş. çamurdan qorunması üçün 

ayağqabın üstündən geyilən çəkmə.  

qapuşmaq  qapışmaq. qapışmaq.  

qapuşon  başlıq. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. 

tıxac. tutac. qaput. qapıt. qapıc. qapışın. buşan. buşon. 

bukan. bükən.  

qaput  1. kaput ( < qap: örtük). örtgü. börkli don. 1. əmzik kimi 

yoxacıq barmaqlıq. 1. kaput. qapıt. qaptım. kandom. 

pırezervativ. 1. qamut. tamut. milli. 1. qapıt > hamut. 

palan. qaplan (qaplayan). 1. qapıt. qapıc. qapışın. tapa. 

tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. 

qapışın. buşan. buşon. bukan. bükən. başlıq. 1. palto. 

kəpən.  

- yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat.  

qaput  qap. (< qapmaq). sap. ovsar. dəsdə. dəsgirə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qaput  qaput. 1. alıq. salıq. kabus. sərsəm. 1. qocuq. kəbən. 

palto. kamsala. kürk. örtün. çiyin (omuz) üstünə alınan 

hörgülü geyəcək. yamçı. yağmırlıq.  

qaput  yağmurluq. yağmırlı havada geyilən geyim.  

qapuz  kapuz. 1. su yarıqlarının olduğu kovuz, hovuz. çayların, 

axarların böyük qayalarda yardığı yerlər. 1. iki dağ arası. 

sıx orman.  

qapuz  qapız. 1. qaldırımçı. oğru. hırsız. 1. dərə. 1. sıx orman, 

meşə. 1. yalan. palavara.  

qapuzaq  dəri. qişr.  

qapuzaq  qabıq.  

qapuzaq  qabuq. koza. qavza. kiçik, xırda qab. qabcıq. - püstə 

qapuzağı, kimə (gəmi) olmaz: püstə qabuğundan gəmi 

olmaz.  

qapuzcuq  > kavuzcuq. incə, yufa örtük.  

qapuzçu  qapızçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi. palavaraçı. (bax > qandıran). 
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qapyan  qapıyan. qapan. qapaq. hər çeşit qabın, açıq yerin üstün 

qapıyan örtük. - qapanın aç. - su yolun üstünə qapan 

örtmək. - göz qapanı. - üst qapaq, alt qapaq. - diz qapanı.  

qapza  > qəbzə ( < qab. qap). çanqal. çənqəl. pəncə. ovuc.  

qapzalan  qaplazan > qalpazan. 1. qullab. 1. goplayan. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

güvənilməz. (bax > qandıran). 

qar  1. " qar. qara. qır. qıra dur. dura. dir. diri. ". önək olaraq, 

artırılan sözə "duraqlıq. itilik. ağırlıq. mətinlik. muqavimlik" 

özəlliyi verir. - durkişi. - durkök: qalın kök. soylu. - qarqır: 

bərk topraq. 1. ğar(ərəb). ( < kav. kov: oyuq). kövül. 1. ası. 

olca. fayda. yarayış. 1. əl. 1. qol. 1. dondurma. 1. çarar. 

çaraş. yarar. yaraş. yarıc. yarış. payac. payaş. payıc. 

payış. qazaş. qazanc. istifadə. 1. tar. car. çar. çarşav. 

qarşav. qarçal. qara üstlük. 1. qor. qur. qurşaq. bel 

quşağı, bağı. kəmər. qəmər. 1. tar. car. çar. çal. çalağayı. 

çalağay. kalağayı. kalağay. başörtüsü. 1. tar. qaranlıq. 1. 

kar <> yar. yarar. qazanc. fayda. 1. iş. gəlir. giriş. çıxar. 

ası. fayda. - o işini bilir. - bu mənim işimə gəlməz: dərdimə 
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dəğməz. 1. qazanc. gəlir. girə.  

- qar yağmış kimi: qarımsı. ağartsı.  

- qarla qarışıq yağmır: çıvqın.  

- kar olmaq: qulağı batmaq. sağrınmaq. 

- kar edən səs: qulağ batırıcı. 

- sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar qar: qartopu. qartop. qartoqu. 

qartoq.  

- bulqur yekəlikdə yağan qar: əbəbulquru.  

- çığın, şəpənin, bəhmənin qar üstündə açdığı iz, yol: çığır.  

- kölgəli ışıq: açıqlı qoyulu. alaşavaq. - qar yağış: qarqın.  

- qara baxmaqdan göz qamaşması: qarıq.  

- tam sağır, kar:duvar kimi.  

- yağmurlu qar: sulu səpgən.  

- kar lal: eşitməz gəpləməz.  

- toparlanıb dağdan aşan qar topumu: çiq. çığ. bəhmən.  

- bulğur böyükluyundə yağan qar: əbəbulğuru.  

- gözün qara düşməsindən qamaşması: göz qararması. 

qarıq.  

- qar badullamaq: ləpə ləpə qar yağmaq.  

- qar cücəsi: külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, 
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sərçə dək bir quş.  

- qar yağmadan qabağ yağan sulu qar dənələri: qardöşəyi.  

- qar yağmadan qabağ yağan sulu qar dənələri: qardöşəyi.  

- qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer: qaraltı. 

kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah.  

- səpilən incə qar yağmır: səpgən.  

- qar kürtüyü: qar yığın.  

- quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: 

güneydoğudan əsən yel).  

- qar əridilən torlu qab: qarlıq.  

- qar suyu: qarlıq.  

- qar üstü buz tutmaq: qarçanlamaq. qarçınlamaq. - qarın 

üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar qarçınladı.  

- qardan yapılmış kişi, adam: qardanlıq > qadanlıq.  

- qarı yarıb altından çıxan çiçək: qar dələn. buz çiçəyi. 

bayram çiçəyi. bəhmən gülü.  

- qarın üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar 

qarçınladı. (qarçınladı: buz tutdu).  

- qar, günəş gözlüyü: qarıqlıq. qarqılıq. qarlıq. qamaşlıq.  

- yağış qar suyun yığmaq üçün qazılan dərin, uzun 
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xəndəq, qandağ: qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş.  

- dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 

qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

- dolusu, bərk qar dənəsi: qaryan. qaryen.  

- incə incə, seyrək qar yağmaq, uçuşmaq:: qazınaqlamaq. 

- qar gülləsi: qartopu. qartop. qartoqu. qartoq.  

- qar üstünə yağıb əridən yağış: qaryiyən. qaryeyən.  

- qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon 

pəncərəsi: qaryağdı.  

- qar, buz qabı: qarlıq. buzluq.  

- güvəndiyi dağlara qar yağmaq: ası, uyar, fayda güdülən 

nərsədən, istədiyin alamamaq.  

- güvəndiyim dağlara, qar yağdı bilə bilə.  

- qar çalvası: qar halvası: 1.pəkməz (doşab) qarıştırılmış qar. 

qarlıq.1. bayağı, qolay nərsə.  

- qar quyusu: yaz, yay üçün qar saxlanılan quyu. qarlıq. 

- qar quşu: qarlı dağlarda yaşıyan quş çeşiti.  

- qar tikanı: pambıq çiçəkli çalı türü.  

- qar üstü qaçaqla (izlə) doluydu, bəlli bir izi seçə 

bilmədik. 
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- qar, buz, donuq tutuq kimi nərsənin əriyərək 

suyuqlanması: köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

- qayalıq aralarında qar yağış görməyən quytu, dərin yer: 

qaqma.  

qar  1. ək. "qar" ın sıxılmış biçimi "ar''dı. - biranqar: qoşunu sağ 

qolu. - civanqar: qoşunu sol qolu. - artqar: qoşunu dalından 

gələn. 1. təbbətlilərdə. yurt, düşərgə anlamındadır. 1. bir 

para qafqaz türklərində ''qar: oğul, uşaq" anlamındadır: - 

viçiqar: qardaşoğlu. - qunçiqar: bacoğlu. dayunqar: dayoğlu. 

pəs bu deməklə: hunqar: hunoğlu.bulqar: volqaoğlu. 1. < > 

gör. qıl. gər. ( < qarmaq. qaramaq. qılmaq. işə tutmaq. 

işləmək. məşqul olmaq). - işqar: işgör: işinən uğraşan. 

işgörən. - avqar: avlayan. yığan. avlamaq ayqıtı. 1. qar > ğar. 

qurp. kəvülmüş, kövülmüş, oyulmuş, qovuq yer. in. nin. 

çunq. genq. çuxur: dəhliz. 1. < qaramaq. baxmaq işi. ətf. 

çəkim. təvəccüh. maraq. güdü. 1. kər. kərə. kərəng. qol. 

əl. yol. dəfə. dəfə. 1. kar. kər. ( < kər. kəs: qırıq). qulağı 

qırıq. səs eşitməkdən qırıq. 1. əl. 1. güc. 1. ( < > qan.) 

qarmaq: balıq tutma ipligi. 1. qar dənəsi. - incə yağan qar: 

sazaq. - qar tamusu: qar cəhənnimi. 1. kar. (varlı - karlι - 
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yarlι). kərənğ. aslam. qazanc. toğlöy. sağriqu. qazanc. 

onqu. - kar vermək. ( < qar: əl): əl vermək.- kar verişli: əl 

verişli. - kara gəlmək. - kərərmli: karιmli. kara gələn. - kərim 

< kar: varlı - karlι- yarlι. kərəmli: karιmli. kəlan: < karan: 

böyük. - kərəm - kərəm: çox - çox < > kalan - kalan < > 

karan - karan. 1. doğal səs. 'q' səsi yumuşanıb, uzanaraq, 'ğ' 

'r' ya çönür. qar, qar: qaq, qaq: qaqqanın (qarqanın) səsi. 

necəki "qaqqa" "qarqa" olmuş. 1. qər. gər. kər. "itilik. 

qızıqınlıq. tünlük. diklik. yekəlik. ucalıq." anlamların bildirən 

kökdür. 1. kar. kərək. karlı. gərəkli. görəkli.  

qar  ğar (fars) < kav. köğül. kövül. bağra. mağara. kavra. kavar.  

qar  kar. qar.1. kor. içi tutuq, qapalı yer. sağır. kəsik. 

məsdud. 1. asıq. asqı. ası. qazanc. yar. yarı. qazanc. 

buluş. fayda. - qardu. qarud. donqalax. qara qışda su 

üzərində oluşan fındıq böyüklüyündə buz parçaları. 1. tunğu. 

tuğnu. tuğun. sağır. 1. çapalaq. yapalaq. ləpə ləpə yağan 

qar. iri qar dənəsi. 1. kar. gəlir. qazanç. 

- iş bilir: kar aşna.  

- quş başı qar. 

- suli səpgən: qarla ilə qarışq yağmur. sulu qar. yarı ərimiş 
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yağan qar.  

- qar keçəsi: dibək. təpmə keçə. təpib döğərək yapılan qalın 

keçə.  

- sıx yağıb, sis kiçi hər yanı qapsayan qar: təpi. tipi.  

- üzəri buz bağlamış qar: görşə. - görşə havası. 

- kar korluq: sağırlıq. tutuqluq.  

- qartopu: {1. yuvarlayaraq qardan oluşan böyük yığın. şəpə. 

qar şəpəsi. bəhmən. 1. bir birinə vurmaq üçün, əldə sıxışdırıb, 

yuvarlatıb qar gülləsi. - qar topu oynamaq. 1. ağ dombul 

uşaq. 1. çiçək adı}.  

- qayğuramaq. qarlı fırtına, külək.  

- yarlıq, kar vermək: yaramaq.  

- qarda iz qoymaqan: kurnaz.  

- kar edmək: sasıtmaq. sağırlatmaq.  

- ilk qar: qırpaq. incə yağan qar.  

- incə incə qar yağmaq: qırpaqlamaq.  

- qar kişi: tabu dildə avçı.  

- qar fırtanası: burdum. tipi.  

- qarın buz tutup sərtləşməsi: qabırcaqlanma.  

- yeni yağmış qar: çapu.  

- qar furtunası, fırtınası. boran. tupu. topu.  
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- qar topu. qar gülləsi. qar oyunu. tupu. topu.  

- dağlarda dərilib toplanmış, tirkəşmiş, köçmüş qar. tərmə.  

- iri dənəli yağan sıx qar: təbi. təpi.  

- qar toparı: yut. qartop. şəpə. bəhmən.  

- qar yağış fırtınası: çoqun çoğun. çavun. çovun. - 

- qar tutmaq: yağan qarı əriməyib, nərsəni qapamaq.  

- qardan arslan: arslan göstərişli, içi boş nərsə. gücsüz nərsə, 

kimsə.  

- qar cığırı: qarda açılan iz, keçit.  

- qar halvası: qarla doşab yeməyi.  

- qar topu: {1. yuvarlanıb böyük top yapılmış qar yığını. 1. 

oynamaq üçün əldə sıxdırılb top yapdıqları bir avuc qar. 1. ağ 

çiçək çeşiti. 1. çox ağ, səmiz olan kişi, cocuq. }.  

- qar quşı: qırlanqıc çeşiti.  

- qar quyusu: yaz üçün qar birikdirib saxladıqları qaznaq, 

xəzən, xəznə ( > məxzən).  

- qar yağdı: üstünə qar yağmış kimi, ağ bənəkli nərsə. - qar 

yağdı toyuq.  

qara  1. " qar. qara. qır. qıra dur. dura. dir. diri. ". önək olaraq, 

artırılan sözə "duraqlıq. itilik. ağırlıq. mətinlik. muqavimlik" 
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özəlliyi verir. - durkişi. - durkök: qalın kök. soylu. - qarqır: 

bərk topraq. 1. dibdlik. mütləq. - qarakök: 1. kökün kökü. 

kökün özü, dibi. 1. cəddabad. atababa. 1. çağ. zaman. vaxt. 

vaxıt. - bazara nə qara gedərsiz. 1. qarar. qərar. 1. ağar. 

xətər. 1. tiryək. sən olara qapınma, qara gördün yapınma (. 

- yapınma: qılınma). 1.suç. pozaç. pozuç. qabart. ittiham. 

yük. töhmət. 1. dediqoy. töhmət. iftira. 1. qısıl çınğı. 

üzüntü. göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. gövnək. 

gövüntü. ağrı. qısı. acı. gümən. acı. ağı. dərd. incik. 

qayğu. qaxınc. sıxıntı. 1.topraq. - qarada yaşayan, 

özəlliklə gecələyin gəzən qurbağa: qazan qurbağa. - 

dənizin qaraya doğru yaptığı kiçik körfəz (< kövrəz), 

girinti: qoy < kov. gəmi yatağı. bəndər.1. kor. küt. 1. böyük. 

1. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi 

kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. kavalan. 

kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. 

qabavan. qabadan. 1. qaraq. qarıq. qərə. köy. kəd. kənd. 1. 

sakıncalı. zərərli. - qara yazı: qara listə: qara list: 

sakıncalı, zərərli nərsələrin, kimsələrin konuları, adları. 1. 

üzücü. uğursuz. - qara sav. 1. əsmər. - qara oğlan. 1. 
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ayıb. ləkə. kötü. pis. - qara yaxmaq. 1. iti. tünd. tün. 

şiddətli. qara söğuq. - qara qış. 1. alçaqlıq. aşağlıq. 

bayağlıq. adilik. - qara yer. - qara yaşam. - qara kişi. - 

toplumun qara qatı: əvam. 1. qaranlıq. 1. yabanı. yabançı. 

- qara ölkələr. 1. quzey. şumal. 1. qışlaq. - qarabağ. - 

qaraqurum. 1. göz bəbəyi. göz ışığı. 1. qırqın. 1. mə'mur. 

1. uğursuz. tərs. bəd. 1. yümnsüz. məşum. 1. korsan ( < 

kor). yasaq. yarlıqsız, qoysuz, izinsiz nərsə. qanundışı. 

qanunadış. ğeyri qanuni. 1. tün < tünğ < tüğn. qapalı. 

gecə. 1. yas. 1. tutqun. tünük. tünlük. tünğür < tüğnür ( < 

tün. tünğ. tüğn). 1. (bərklik, sərtlik, qatlıq yönündən). 

sağlam. möhkəm. keyfiyyətli. - qara çəlik: iyi cins çəlik. 1. 

barsız. bərəsiz. yararsız. etgisiz. asısız. qısır. faydasız. - 

qaradal: barsız ağac. 1. teyxa. xalis. - qara ət: yağsız ət. - 

qara bulut: su ilə dolu bulut. - qara el: kütlə. kültə. türkəsaya 

kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan 

bayağı xalq. 1. xırda. mayda. kiçik. - qara pul: xırda pul. 1. 

yerüzünün su ilə örtülü olmayan bölümü. topraq. 1. 

boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya. - qara üstünə, 

yox boya, aca verdin, ver doya. 1. əsmər. - qara oğlan. 1. 
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qaraqada. qaramat. kötü. pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. 

qamlı. qamalı. qəmli. kədərli. fəna. - qara gün: üzüntülü, 

sxıntılı çağ, zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - 

qara sav: qara xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli 

bilgi. - qara axca, ağ günüdə ağarar. 1. kötü xəbər. 1. ölüm 

xəbəri. 1. utandırıcı, üz qızartıcı durum. ləkə. əğib. ayıb. - 

bu işlər bizim adımza qara gətirir. 1. çapıq. iti. - qara soğuq. - 

qara qış. 1. qara dərili. dərisi qara olan. - qara kişi. 1. 

bayağı. önəm daşımayan nərsə, durum. adi. - qara sav 

sov: bayağı danışıq. 1. əvam. - qara el. - qara yaxa. 1. 

quzey. şumal. 1. qışlaq. - qara bağ. - qara qurum. - qara 

amid. - qara dağ. 1. yabançı. tanımadıq. biləmədik. qərib. 

əcnəbi. 1. çiğ. xam. işlənməmiş. - qaraçiğlə: qaraçiylə: 

xam topraq. 1. kan, mə'dən suyu. 1. yabanı. - qarayonca: 

yabanı yonca. 1. çox. bol. - qaraçilən: qaraçilənti: 

qaraçilək: boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır. 1. 

bərk. quyuq. tükab. doşab. doşav. qəliz. ğəliz. - 

qaraboza: quyuq çaxır, şərab.  

- qara bağır dəlinmək. 

- qara bağır dəlinmək: dərtli könlü partlamaq, parçalanmaq.  
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- gözü qara: qaragöz. qaragözlü.  

- qapqara: qaravılloq. qaraçılloq. qarayandıq.  

- qara iyrək: örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, 

poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu 

yer.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- başağı qara olan arpa: qaraqılçıq.  

- başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, 

soyuğa dayanıqlı buğda: qaraqılçıq.  

- əkin arasında tapılan qara tuxumlar:qaradağ. qaramıq.  

- göydən düşən qara, bəla: qaradamla.  

- qara ağızlı: qaraçı. qaraca qaramaçcı. qara çalan. qara 

çalıcı. qara yaxan. iftiraçı. töhmətçi.  

- qara almas: kan kömürü. mə'dən kömürü.  

- qara ardıc ağacı: qaraqurut.  

- qara at: yağız at.  

- qara avı: ormanlarda yetişən, taflana oxşar bir bitgi.  
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- qara bağal: qaratoyuqgillərdən, qara boyalı ardıc quşu.  

- qara bağır: qara çiləli: dərtli könül. üzüntülü yaşamlı olan.  

- qara bağla: eşşək bağlası. iri bağla çeşiti.  

- qara bağlamaq: yaslamaq. yas tutmaq. yas saxlamaq.  

- qara baxt: qara bəxt: qara yazı.  

- qara baldır: baldırı qara.  

- qara balığ: su içində olan, su çevrəli daş kütləsi.  

- qara ballığ: birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya 

yapışaraq, yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl 

göbələk.  

- qara başlı: qara damaqlı: qara dadaqlı: tərs. inadçı.  

- qara bazar: qarabursa: gizli, qaçaq bazar. - qara bazara 

düşmək: qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, 

bulunmaq.  

- qara bazarı: maldavarın gizli olaraq yüksək dəğərlə 

satılması, satılan yer. (maldavar: mal o məta'. cins. kala).  

- qara bənli (bənəkli) ağ at: bağla qırı. qaragöy.  

- qara bulut: barlı, dolu yağmırlı bulut.  

- qara canavar: doğuz. domuz. donuz.  

- qara çadır: keçi qılından olan yoxsul çadırı.  

- qara çalva: qara halva: (bayağı) un çalvası.  
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- qara çavuş: üzüm türü.  

- qara davar: qıl keçi.  

- qara dəmir: qalıblanmış dəmir. tir ahən.  

- qara dinli: dinsiz. inamsız. imansız. kafir.  

- qara dolma: yapraq dolması.  

- qara don: uşağı olmayan qadın, ərkək.  

- qara doruq: nərsnin ən uc bölümü, ən sonu. həddi nəhayi. 

nəhayət. axir.  

- qara ev: 1. qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən. qəfəsəli dilab, 

işqaf. 1. alaçıq.  

- qara evlək: əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək 

ıslanmış topraq.  

- qara evli: igirmi dördlük oğuz boylarından biri.  

- qara əşgin: orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at.  

- qara ət: balça əti: kas əti: mahiçə əti: yağsız, bud əti.  

- qara güc: 1. yer qoşunu. 1. dikdator. 1. təbiətin qəhhar gücü. 

1. yağmalayan, basıb əzən quvvət. 1. ağır bəla.  

- qara güclərinə, ordusuna, qoşununa bağlı subay, 

altsubay, ər: qaracı. qaraçı.  

- qara gülməcə: qara şuxluq: qara mizah: güldürərək 
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duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) gülməcə.  

- qara gün dosdu: sıxıntıda ortalığı boşaltmayan yoldaş.  

- qara iğnə deyilən böcək: qaraquma.  

- qara kovan: yasama, qondarma kovan.  

- qara kürə: daş kürə. çörək pişirilən kürə.  

- qara kütük kəsilmək: arığlayıb, üzü qararmaq. - yanğı ilə 

qara kütük kəsildi.  

- qara qabarcıq: qarabac. qaraqabar. döğənək. pinə.  

- qara qablı pitik, kitab: gizli, yasalı saxlanan dəfdər, kitab.  

- qara qanmaz: qara baş: qara yapıldaq. çox qanmaz. 

vurdumduymaz.  

- qara qara baxmaq: bər bər, sərt sərt, bərk bərk baxmaq.  

- qara qarav: kümə kümə. koma koma.  

- qara qaş: gur, qara qaşlı.  

- qara qavurma: qovurma. quşbaşı doğranmış, quyruq 

yağında qızartılmış ət.  

- qara qayğı: böyük dərd.  

- qara qələm: kömür qələm.  

- qara qırma: kəpəkli un.  

- qara qış: 1. çox sıxıntılı durum, çağ. 1. qış ortası. zəmhərir. - 

qara kovan: yasama kovan, pətək.  
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- qara qıyma göz: qara, çəkik göz.  

- qara qoca: saçı dən görməmiş qarı, qoca.  

- qara qoğut: saqqız otu.  

- qara qoşu: malqaraya yük çatıb çəkmə (bağlama) işləmi.  

- qara qura: qara quru: qara qax: əsmər, arığ nərsə.  

- qara qurbağası: suda yumurtlayıb, quruluqda yaşayan 

qurbağa.  

- qara qusmuq: bol qara qanlı olan qusuq.  

- qara qutu: gizli, qorucu qutu. uçaqın sürücü bölümündə olan 

danışıqları yazıb, qoruyub saxlayan qutu.  

- qara mal: 1. sığır. 1. yekə baş malqara.  

- qara maşa: arığ, zayıf, əsmər, ufaq təfəq qadın.  

- qara ölüm: acı ölüm.  

- qara örtü: 1. topraq dam, çat. 1. qəbir, ölü üzərinə salınan 

örtü.  

- qara örtülü: üzü qayğılı, sıxıntılı, qaşları çatıq, qaşqabaqlı 

kimsə. - qara örtülüyünə baxma, içdən açıq, yüngül, güləyən 

kişidir.  

- qara papaq: məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar 

biçimində bəlirən bir kəsəl.  
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- qara para: yasaq (yasa dışı) yollardan sağlanan, qazanılan 

qazanc.  

- qara saban: yalın, sadə saban, xış.  

- qara saqqız: zift.  

- qara salqın: bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, qorxuluq, 

dehşət.  

- qara sarı: sarıya çalan qara. - üzündə, arada bir qara sarı 

bir boyam dəğişirdi.  

- qara sarılıq: üst dodaqla diş arasında çıxan bir qabarcıq.  

- qara su: ağır, güclü, gur axan su.  

- qara suları: bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli 

genişlikdə su sarxıntısı, şəriti.  

- qara sürmək: ləkələmək. iftira, töhmət atmaq.  

- qara taxda: yazı taxdası.  

- qara tamı: qara cəhənnəm: üzü gülməz kişi.  

- qara topraq: verimli, bitək topraq.  

- qara torbalı: usta. işçi.  

- qara tökü: saman təpilmiş mal, heyvan dərisi.  

- qara tuxum: soğanın çiçəkdən sonrakı kiçik, qara tuxumu. - 

baxcaya biraz qara tuxum əkdim.  

- qara tümlə: qara cümlə: dörd sayım işləmi. çahar əməli əsli.  
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- qara üz: qara üzlü: üz qızartıcı, utanc verici durum.  

- qara üzlü: utanc verici durum.  

- qara vaporu: tiren.  

- qara var: qara mal: tapılı, sənədli var, dövlət.  

- qara verən: əjdərha. əjdəha.  

- qara yağız: 1. qoyu əsmər. 1. sağlıqlı, gürbüz, güclü. - əlli 

yaşında qıvamlı, qara yağız bir kişi. - bu atlar kimi qara yağız, 

sağlam birinin nə dərdi olabilirdi.  

- qara yapı: çamurla hörülmüş, sıvanmış yapı.  

- qara yapıldaq: 1. başaq tutmayan əkin. 1. qara baş: qara 

qanmaz: çox qanmaz. vurdumduymaz. 1. heç dərdə 

dəğməyən.  

- qara yapmaq: 1. qara yaxmaq. suçun başqasına atmaq, 

yükləmək. 1. düzən, kələk işləmək.  

- qara yaşıl: 1. iyi qurumamış, bəğənilmyən tütün. 1. bilgidən, 

bilimdən başı boş olan gənc.  

- qara yel: quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan 

fırtınalı, yağmır qar gətirən, yağmır qar gətirən yel. (# 

kəşişləmə: güneydoğudan əsən yel).  

- qara yeli: gecələri qaradan dənizə əsən yel.  
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- qara sav, xəbər: qaraçıxın.  

- qara toyuq quşu: qaracuxa. qarabağal.  

- qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

- qara üstlük: çarşav. qarşav. qarçal.  

- qara üzüm çeşiti: qaragəvrək.  

- qara üzüm: qaradimlik.  

- qara yanığ: qarayanı. yanıqara. qara çiban. qarapəncə. 

qarataxın. qarataxma. qarayaxmaca. qaraqabarcıq. qarıma. 

qaragöyündürmə. qaragöndürmə. şarbon.  

- qara yer: 1. gömüt. sin. qəbir. 1. topraq. yer üzü. dünya.  

- qara yeriş: qarayış. minicini sarsıtan, sallantılı at yerişi.  

- qara yolu: yerləşim ocaqların birbirinə bağlayan yol.  

- qara yosunları: şeh yerlərdə bitən çiçəksiz bitgilər.  

- qara yurd: gecə ilə gündüz, yay ilə qış arasında sıcaqlıq 

soğuqluq dəğişimi çox olan yurd.  

- sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş: qarayaz.  

- qara sevda: qara sevgi: qara qapna: qara qapan: qara 

çapna: qara çapan: 1. umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq. 1. 

kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, 
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dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) 

qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum. malixulya. 

melankolik.  

- qara, qapus basmaq: qaraqura, qaraqada basmaq, çökmək.  

- qara, parlaq böcək: qarafatma.  

- qara, parlaq böcək: qarafatma.  

- qıraqları qara çiçək basqılı nərsə: qaraqamal. qaraqəməl. 

qaraqələm. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl 

kağaz, yazı.  

- malqara: - malqara yemi üçün əkilən dənə: küşnə. 

kürüşnə. qaraburçaq.  

- malqarada görülən qan tutma kəsəli: qaratikil.  

- malqaraya yük çatıb çəkmə (bağlama) işləmi: qara qoşu.  

- palçığı özlü, tutumlu, yapışqanlı qara topraq: qarakəpir.  

- tarlada bitən qara, yuvarlaq dənəli bitgi: qaracıq. qaracula. 

qaragüllə.  

- üzü qara, qalan yeri ağ qoyun: qaraca. qara: 1. son. axiri. - 

qara güz: güzün sonu.  

- qabığı qara çan çeşiti: qarçan. qarçam. qarşam.  

- qarnıqara: qarnı yarıq.  
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- tavuqqarası: qarağı: toyuqqarası. günəş batdıqdan sonra 

gözün görməmə kəsəli. gecə korluğu. korluq.  

- qara olma: qaralıq.  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş.  

- ağız burnu qara olan heyvan: qaramalaq.  

- külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir 

quş: qar cücəsi.  

- qara ləkə: qaraltı.  

- qara üzüm bağı: qaralıq.  

- qara yağmır bulutu: qaraltı.  

- qara yülək yaptırmaq: çala çülək yaptırmaq: dəmir 

aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, biləmək.  

- malqaranın çivi tutmayan çürümüş dırnağı: 

qarıncalıdırnağ.  

- taxıl dənələrinin içi qara tozla dolduran ağrıq, kəsəl: 

qaralıq.  

- uzaqdan qara görünən nərsə: qaraltı.  

- dəridə qara qabarcıqlar oluşturan kəsəl: qaramıq. 

qaramuq.  

- elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, 

sevilən qoşçu, şair: qarambol qoşucu: qarambol şairi.  
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- qara çalmaq: qaramaq. qaramıtlamaq. qaralamaq. 

qaraclamaq. ləkələmək. iftira yapmaq. töhmətləmək.  

- qara ilə qırmızı arası boya: qaramtıqqızıl. qaramtıqızıl. 

qaramıtqızıl.  

- qara qəhveyi boya: palıt boyasıl.  

- iri, palıt boyasıl göz: qaramıq. qaramuq.  

- qara üzüm çeşiti: qaramarı.  

- malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, 

kovalmaq, oyulmaq: çürümək. qarıncalanmaq.  

- ağ, qara, al qarışığı at donu: dəmirqırı.  

- cılız, zayıf malqara: kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq.qaltuq.  

- iri buynuzlu malqara:  

- qarağır: qaraağır. çox ağır.  

- qarnıqara: qarnıyarıq: börülcə. göbəyində bənəyi olan 

lobya, lobya.  

- qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara: qarabacaq.  

- qara, pis diləkdə, niyyətdə olma: qaraç. pislik. kötülük. 

yamanlıq. kin. qınağrın. qanağrın. hinc. hınc.  

- qarağıdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel: qarabı. 

qarağıl. qarayel. ğərbi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6364 

- qara yağız: üzü qara.  

- qapqara: qarayalmaşıq.  

- qarayaxa: başpozuq. sivil. - oğlunun qarasına oturmuş: 

yas tutmuş.  

- başdan qara gedmək: nə olacağını saymayıb baş alıb 

gedmək.  

- başdanqara: (1. başı qara kiçik ötücü quş. 1. batma. 

yoxalma. məhvolma. qarışma. pərişan olma. 1. əsrik. çalqın. 

çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. kefli. tutuq. ).  

- qarayandıq: 1. böyük dəvətikanı. 1. quru təpə.  

- qarayolları: yol çəkən idarə.  

- qara (zəmini) qoşunundan olan saldat: qaraçı.  

- qara ciyər: qarabağır. kəbəd.  

- qara boq (pox): qarabük. zıp. qır.  

- qoyu, qara kölgə: qoz kölgəsi.  

- qara bağlamaq: yasa oturmaq.  

- qarasuları: bir ölkə, bölgə (məntəqə) suları.  

- qaraqabarcıq: qarayanıq.  

- qaraoğlan: 1. çingənə. 1. ayı.  

- qarasu: ağır, lam axan su.  
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- qarayağız: qoyu əsmər.  

- qarayer: sın. qəbir.  

- qarayanıq: daşkömür.  

- qarayel: batıquzey yeli. yağmır gətirən yel.  

- qarayazı: qarabəxt.  

- qaraya oturmaq: gəminin quma batması.  

- ağzı qara: münafiq. müftəri. qara savçı.  

- qara savçı: ağzı qara.  

- ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş.  

- ağırlıq başma: yuxuda qara basma.  

- çayqara: yayda quruyan, kiçik axarsu.  

- göz qarası: bəbək. bəbənək.  

- qara bağlamaq: yasa oturmaq.  

- könlü qara: içi qara.  

- qara balıq: çuntalı, dimdikli balıq.  

- qara çalma: qara yaxma: böhdan. iftira.  

- qara çalma: qara yaxma: böhdan. iftira.  

- qara çalmaq. qaralamaq. kirlətmək.  

- qara çalmaq: qara yaxmaq.  

- qara el topluluğu: ayaq taxımı.  
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- qara göz lobyə, loba: börülcə.  

- qara qabaq: çatıq qaş. çəkik qaş.  

- qara sevgi: malixulya.  

- qara üz. üzsüz.  

- qara yaxmaq: suçatmaq. töhmətləmək. iftira vurmaq.  

- qarabulut: yağmırlı bulut.  

- qaraboran: qaraburan: yazın əsdiyi güclü, ılıq yel.  

- qaradəmir: döğülmüş dəmir.  

- qaradüzən: anarşi. düzənsizlik. nəzmsizlik.  

- qaraqabarcıq: irinli, tutuşan (acışan) çiban.  

- qaraqabarcıq: qara çiban.  

- qaraqanmaz: heç, kökdən qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

- qaraqulaq: dedektiv. gizli güdücü. izləçi. xəbərçi.  

- qarasunqar: qara quş. gecə.  

- mal qara bəsləyib satan: çovdar. çodar. bəsici.  

- mal qara bəsləyib satıçılıq: çodarlıq. çovdarlıq. bəsicilik.  

- su qara: bəhr o bərr.  

- üzü qara: baxdı qara. üzü qatı.  

- yer yer qaraya çalan qır at donu: bağlaqırı > paxlaqırı.  
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- baldırıqara: əğrəltiotu. qıvrıq, çox parçalı yapraqlı bitgi.  

- əldə, üzdə bəlirən, tapılan qara ləkə: gecə yanığı.  

- qara al arası at donu, boyası: doru.  

- qara töhmət: ağyalan.  

- bağrıqara: qarabas. qarabaş. ümüdsüz. umutsuz. ümitsiz. - 

bağrıqaralıq: qarabastıq. qarabaştıq. qarabaslıq. qarabaşlıq. 

ümüdsüzlük. umutsuzluq. ümitsizlik.  

- bəxdi qara: günüqara. qaragün. qaragünlü. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  

- günüqara. qaragün. qaragünlü. bəxdi qara. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt.  

- hər nəyi qara, qaranqul görmə: düşügün. koraçı. koranlış. 

kötümsar. kötümsər. götümsər. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

- könlü qara: içi qara.  

- könlü qara: qaba, pis ürəkli. başqalarının pisliyin güdən, 

gəzən. qataq. qadaq. qotaq. 

- qara yer: gömək. gömük. gömüt. gömgən. basıq. dalıq. sın. 
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sin. qəbir. məzar. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. 

dinlənik. gor ( < kovr).  

- qara yazılı: qarayazıq. qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. 

qaraz. üzüqara. üzqara. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. 

çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. 

barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. 

sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

- qaraoğlan: içoğlanı: evoğlanı. 1. nökər. 1. içuşağı. evuşağı. 

qolçıq. qaraqulluqçu. padov.  

- qara bəndə: qarbanda. xərbəndə. qartəkin. qaratəkin. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

- qara çalmaq, sürmək: qaralamaq. qaramıtlamaq. kirlətmək. 

qırlatmaq. kötüləmək. pisləmək. yermək. ləkə sürmək. kötülük 

yükləmək.  

- qara çam, şam ağacı: çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti. 

qatran. qatıran. qartan. qatğan. qayran. qayğan.  

- qara duruma gəlmək: qaralamaq.  

- qaşqarası: qaşqaranlığı. qaşıq çalımı. axşam. ala qaranlıq.  
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- ağ yaxa qara yaxa xass amm.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçmək: nərsələr 

anlamaq.  

- ala bulanı, ağı qaranı, həndən hünü seçəməmək: heçnə 

anlamamaq.  

- duz, qara yazı: yazma. yazıt. yazış. özündən yonarma, 

törətmə. dürtmə. inşa'.  

- hər qaranın ağı var, hər ağın qarası var.  

- qarqanın üzü qara, içi ala (pozuq).  

- istəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü. 

- istəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü. 

- qara çalma: qara yaxma. atmaca. iftira. böhtan.  

- qaratorbaçılıq edmək: vurqun (vurulmuş) çalqın (çalınmış), 

oğrun, həqsiz qazanc sağlamaq, əldə edmək.  

- mal qaranı otlatıb sürmək: güdmək.  

- mal qaranın bağlı olduğu ipə dolanaraq boğulması: 

qabadüşmək. qapadüşmək. - qoyunu qıssa bağla, qabadüşər.  

- al qara bənəkli böcək çeşiti: gəlinalıcı. 

- bulaşıq, qara qurum çapıtı, dəsmalı: qardaç.  

- gözünün qarası az olan: qaspar. ağ gözlü.  
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- iri, qara, əkşi (türş) üzüm çeşiti: qatıqara. qatqara. 

- kəpək, küspə qarışımı olan malqara yemi: qarmac.  

- qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon 

pəncərəsi: qaryağdı.  

- qara başlı: qara damaqlı: qara dadaqlı: tərs. inadçı.  

- qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı (xoş) kağazıvı aldım.  

- qara tut: qarmaq.  

- qılçıqlı qara buğda: qarsapağ. qarsbağ.  

- mal qaranın budü, qarınla diz (dizlə qasıq) araşındaki 

bölüm: qaçaq. - qaçqlı biri: budları ətli olan. 

- malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar: qarınaltı.  

- malqara dırnağında çürümə gedmə kəsəli: qarınca.  

- malqara kəsib, yaxud kəsilmiş malqaranın ətin satan: 

kəssat. qəssab. ətçi.  

- malqara vergisi: qapçor. çapçor. 

- malqara yeməyi: kavra. kavar. kəvrə. yem.  

- malqara: ( - malqaranı sürməkdə işlənir: qaçna. qaçnaq. 

qaçına. uzun sırıq, sopa. üvəndirə. üvəndirik).  

- malqara: (- yekəbaş malqaranın böyük, iri aşığı: qalpasan. 

qalpanaz. (qal: böyük). 
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- malqaranın dırnağının dəlik deşik olması: qarıncalı dırnağ.  

- malqaranın quyruq, qulaq sallaması: qayışlanmaq > 

kağışlanmaq.  

- malqaranın onurqa, belgəmiyindəki əti: külbastı. rasta.  

- malqaranın sidikdən boşalması, işəməsi: kağşanmaq. 

qaşanmaq.  

- qarqaların bağrışması: kağallaşmaq.  

- uzun, incə, qaralı ağlı üzüm çeşiti: qadınbarmağı. 

qadınbarmaq.  

- gözü qara (böyük), küflü qafa: gözü qara (böyük), küflü 

qafa: yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, 

kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. 

çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- cin qaradan danışırkən "qara, üzüntü qıraq, uzaq olsun" 

diləyilə işlənir: iyi sağlam olsunlar. - iyi sağlam olsunlar, 

gecənin bu çağında buralarda neylirsən.  

- zolağ görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı görməmiş 

zolağı nə tanır. (sicim görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı 

görməmiş sicimi nə tanır.).  

- qazan qara: əbəköməci.  
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- qazan qarası: əldə üzdə çıxan sarı yaralara sürülən bir ot, 

dərman.  

- ağ kirlənsə qaralar, qara kirlənsə ağarmaz.  

- ağla qarayı seçmək: 1. anlayamaq. 1. oxuya bilmək. savadlı 

olmaq. 

- göy üzün qaplayan qara bulut: qazangötü.  

- qara damqa.  

- qara qatır belə yatır, gəl gedənə şıllaq atır.  

- qara üzlü pul, ağartmış qara gecəni.  

- qara üzüm xoşavı: qaraş.  

- qazanqara: qazanqaya. dəniz yumuşaqsı ilə qabıqları.  

- qazanqarası: yazda bitib, yeyilən ot çeşiti.  

- sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

- yekəbaş malqaranın qatı, irisi: qatna. qatana. qatdana. 

- malqaranın göbək bölümünə verilən ad: qarıntası.  

yalan. töhmət. - qara, yalan, töhmət sürmək: qana girmək. 

qara  kötü. pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. qamlı. qamalı. qəmli. 

kədərli. fəna. - qara gün: üzüntülü, sxıntılı çağ, zaman. - 

qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - qara sav: qara xəbər: 
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sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi. - qara axca, ağ 

günüdə ağarar.  

qara  suç. - quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq: qanına 

girmək.  

- geri qaradır qara, dönmə geri, keçmişin, sözdə yoxdu 

yeri.  

qara qarı. qır. > qarı (ərəb). 1. nəhs. - qara xəbər: qara sav. - qara 

baxt. - qara gün. 1. arlı. ayıblı. - qara üz. - üzü qara. (qara, 

qır, topraq sözlərində toppalıq, tutqunluq anlamı saxlıdır). 1. 

qır. topraq. 1. qır, kır, qara boyamsı. 1. (boyalardan ana 

dörd yönə (cəhətə) verilən ad). quzəy. şumal. 1. çox. bütün. 

həpsi. tamamı. 1. nişan. hədəf. 1. qura. quramat. 1. 

canciğər. sıxı fıqı. candan. 1. xun. assız. asısız boş, 

sonsuz, faydasız nə. - xun qara işləmə: boşuna işləmə. 1. 

tərəf: qaru. 1. qara. qaranlıq. 1. yer. quri. quraq. 1. qıyı. 

sahil. 1. adaq. cəzirə. 1. qaraq. baxış. nəzər. 1. quruluq. 

topraq.- qara atmaq: hədəfə od edmək. - çəm qara. çuv 

qara. qat. tüt. bət. qır. xalis. xam (nefit). 1. ağın qarşıtı. 

əsmər dənli. yanuq. yanığ. yanaraq qararmış. yaqış. 

yağiş. yaqız. yavuz. qaraya çalan. 1. quru. 1. qarqış. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6374 

qurqış. 1. qaraş. görüş. zahir. 1. göz. gözəç. - acgöz: 

acqara. 1. gözün bəbəyi. 1. qaray. göz. yan. yön. doğru. - 

bu qara gedmə. - mən qaradan korluq olmaz: ziyan olmaz. 1. 

boyu. uzunu. - yol qara düşündüm, daşındım. - yaşam qara: 

biyoqrafi. 1. kiçik dərz (yığılmış ot alağ) tayası. 1. ləkə. iz. 1. 

xara. yara. bər. 1. kərə. çara. böyük tabaq. - çarabet: 

tabaq üzlü. geniş üzlü. 1. nişan. im. amac. ərək. güdək. 

uğur. istək. hədəf. - qara atmaq: ərəkə, nişana atmaq. 1. 

gözəç. gözətçi. güdüçü. bəkçi. qaravıl. özəlliklə gecə 

qarqası (darqası: gözətçisi). 1. qaraltı. 1. qara yazı: bayağı, 

yalın, qatqısız, bəzəksiz düzəksiz, sadə yazı. el içində 

bulunan danışığın yazısı. folklor. - qara tanımaz: yazı oxu 

bilməz kişi. 1. quruqluq. quruluq. quru. topraq. - göydə 

dənizdə qarada. - qara ərik: ərik qurusu. 1. çox. bütün. 

həpsi. tamam. - qaraduz: teyxa dux. çox şor. - qara tər: 

şırım şırım tər. cımcılaq tər. çox tər. - qara güc: qaba zor. 1. 

qatqısı olmayan. teyxa. çıl. xalis. quru. - qara yel: quru yel. 

yağış gətirməyən yel. - qara soyuq: quru ayaz. 1. qaraçalqı. 

suç. qusur. yazıq. günah. ittiham. - qara sürmək: 

suçlamaq. müttəhim edmək. - süt gölündən, qara çıxdı. - ağ 
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qarasın təkşirib: suçlu suçsuzluğun təktüş edib. 1. çirkin. 

iğrənc. pis. alçaq. alçaqlıq. - üzü qara. - məndə qara yox: 

məndə pis könül yox. - ağa, qara istəyən, ilkin, özü qaralır. 1. 

ləkə. iftira. 1. al. cin. - qara bassın: cin çarpsın. 1. yaban. - 

qara arι: yaban arι. 1. acımaz. amansız. qırıcı. ürəksiz. 

daş ürək. zalim. 1. bərk topraq. qarrə. 1. yas. - qara aş: 

ölü, yoğ yeməyi. - qara geyim: yas geyimi. - qara tutmaq: yas 

tutmaq. - qara saxlamaq: yas saxlamaq. 1. malqara. yekə 

başlı heyvan. inək. - neçə qaran var: neçə inəyin var. 1. 

qarakişi. bayağı, adi, sivil kişi. devlətdən, xanlığdan bağlı 

olmayan. - qaraev: köçəbə, keçə çadırı. 1. xuruş. yavanlıq. 

- qaralı yemək. - qarasız yemək. 1. < > kərə. ( < kərmək: 

kəsmək). (adam başına) kəsilmiş, bölünmüş topraq 

parçası. - qaraçı: bir bölük topraqı işləyən. - qarasın əkən, 

kərəsin biçər. əsgi. 1. köhnə. işlənmiş. - qarakeçə: köhnə 

keçə. 1. quzey. - qaraxan: qara xaqan: quzey xaqanı. - 

qaradəniz: quzey dənizi. 1. artırılan sözə böyüklük anlamı 

gətirir. - qarayağış: uzun sürən yağış.  

- yabancı dillərdə qara anlamında işlənən sözlər: 

{kur(japon):kuro(japon): tüt. tutuq. qaranlıq. – kera (nepal ) 
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(sunvar): qara: kariya (tamil):krar (çentsu hind): karülös (latin): kala (sans): 

qara: kala (sans). kaliqo (latin). kelauos(yunan). – qrau (alman): kül 

rəngi. qreis (qarı): qoca. qarıqmaq: qocalmaq) > qaraul 

(rus):blaqquard (ingilis)} 

- bu qarardan: buna qaralat. 

- qara ürek. cesur, qorxusuz. 

- qara ağrı: (1. uzun sürən xəsdəlik. 1. heyvan 

xəsdəliklərindən).  

- qara ala - göy ala: dəğişik rənglər.  

- qara ala göy ala: dəğişik rənglər.  

- qara ala: quyu (koyu. quyuq), tüt kül rəngi.  

- qara ayağ: boyasız qab.  

- qara baş: qara baş. 1. oğulluq. ügey uşaq. 1. qul. kölə.  

- qara boğaz: 1. obur. 1. iki üzlü. ara pozar. 1. hammıdan 

ayrı, tərs olan. 1. asalaq. əngəl 1. işsiz.  

- qara cümlə: hesap kitab. tükəl. cəm. ^p^c qara çərik: 

düzənsiz əsgər.  

- qara donluq: əridikdən sonra güclü ayazın, birdən düşən 

soğuqdan oluşan don.  

- qara əkin: tarla.  

- qara əl: qaraqol.  
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- qara əmək: 1. boş əziyət. 1. çilə. qıyqı. qıyım.  

- qara ərik: ərik qurusu. 

- qara humma: qaraqızdırma: tifus.  

- qara içgi: tünd, qoyu, quyuq olan sulu yemək, içməli,. 

- qara iğnə: iynəli, sancan qara qarışqa.  

- qara iş: ağır iş. qın iş.  

- qara iş: 1. qol əməyi. əl əməyi. 1. bayağı, gündəlik görülən 

iş. 1. ağır çətin iş.  

- qara işçi: 1. çətin ağır zor işdə işləyən. 1. gündəlik işçi. 

fəhlə. 1. yalıq. yalaq. vergidən yayınan gizli işçi. qaçaq işçi. 1. 

qulluqçu. xədəmə.  

- qara qarşı: qarşılıqlı.  

- qara quruh: tünd (koyu: ifrati) gerici qol.  

- qara süyək: qarasoy. kölə soyundan. alt quşaqdan gələn. (# 

ağ süyək: əşraf. seçgin).  

- qara təkin: qaratigin. 

- qara topraq: yerqara.  

- qara yer: 1. quru yer. 1. gor. qəbir.  

- qara yülük: qara ütük: ütük yülük: taraş olmuş. yolunmuş.  

- qaraaqca: kəndin dolandırma işlərini aparan kimsəyə verilən 
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illik.  

- qaraba qaraba: iz bə iz. sayə bə sayə.  

- qarabağır: kinli. uğursuz. pis amaclı. hınclı.  

- qarabakma: quş alazı. difdiri.  

- qarabaqqal: qarabaqal. qarabukal. qaratavuq. 

qarabaşdan. əti üçün avlanan, qara tüklü bir quş. (tuka.sar). 

- qarabaldırcan: qərə badımcan.  

- qarabasqur !: qaraqasın !. qarqanmış !. l‟ənət olsun !.  

- qarabasma: kabus < qapış. qara qapış ( > kabus). basalaq. 

1. doğumdan həmən sonra gələn çıpıntılı, tutarlı qızdırma. 

- qarabasmaq: saçmalayıb, sapıqlayıb, sayıqlamaq. həzyan 

edmək.  

- qarabaş: 1. tək. tək başına. yekə başına. yekə - yekə. 

yalnız. 1. qaraboğaz. subay. başıboş. evlənməmiş təkbaş. 1. 

papas. kişiş. kəniz. otaqçı (odaçı). 1. içi boş. çürük. - qarabaş 

qoz. - qarabaş mivə. 1. qaravaş. ev işçisi. qız uşaqı. 1. qara 

yara. siyah zəxm. 1. qarabaşaq. soyuğa dözümlü, sərt buğda 

türü. kişiş. 1. yabanı 'lavand'?. 1. dərdli baş. yazığ. - 

qarabaşa yarağ (eylə): qarabaşa yardım (eylə). 

- qarabaşaq: 1. qarabaş. soyuğa dözümlü, sərt buğda türü. 1. 
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çuğundur. pancar.  

- qarabataq: gah görünən, gah itən nəsnə.  

- qarabataq: qaraquş: asav, ovçu, qara rəngi olan quş. 

(kormoran (fırans)).  

- qarabattaq: qara battaq: 1. batağlıq quşu. 1. qara mıncıqlı 

qadın süsü.  

- qarabet: qəhbə. kaltaq. kantay.  

- qarabibər: qara borıs. qara burəs. qara murç. qaramuç.  

- qarabilgi: el bilgisi. oxuma yazma ilə yox, baxmaq, görmək, 

sızmaq (sezmək) yolu ilə əldə edilən bilik.  

- qarabiti: qarapiti: güna kağızı pis işlərin pitiyi. yazıq (günah) 

yazılmış qara pitik. {# ağ piti: ağuq (bəraət) kağızı}.  

- qaraboğaz: 1. topraqda susuzluqdan, təprəmdən açılan 

çatlaqlar. 1. baş tutmuş yaşıl soğan. 1. qarabaş. subay. 

başıboş. evlənməmiş. 1. özgəsinindən yeyən. təkbaş. asalaq. 

əkdi. nəxənək. tabsaç. əngəl. qonaq. otlağçı. pasqal. uyundu. 

yalağa. yaltaq. dartıq. yük. 1. sanı, sözü, olduğu çevriyə 

dəğişik, qarşı, tərs olan adam. könəz. 1. iki üzlü. arapozan. 1. 

qarınpa.  

- qaraboran: fırtına. tufan.  
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- qaraboya: əsid sülfürik. 

- qaraböcü: qaracanavar. qarapürçək. 1. yabanı, asav, 

yırtıcı heyvan. 1. domuz.  

- qarabuğda: çavdar.  

- qarabulağ: təzə qoyun sütü ilə, qar qarışığından düzələn 

sərin içgi.  

- qaraburan: (heyvan) sürüsü.  

- qarabükəy: güclü, yaman gürəşçi.  

- qaraca su: dərə qıraqlarından, dağ yamaclarından çıxan su.  

- qaracanavar: qaraböcü: qarapürçək. 1. yabanı, asav, 

yırtıcı heyvan. 1. domuz. 

- qaraciyər: yügürük idmanlı at. səğirtci, yerici, yaraq, 

yaranmış at.  

- qaraciyərli: yügürük, yabı, tünd, əsirgəməz, kötü ürəkli kişi.  

- qaraçalı: kol kos.  

- qaraçura: qarayağız. qaratura. 

- qaradaban: daban dəmiri.  

- qaradal: söğüt. (çox çeşiti olan, sulu yerdə yetişən ağac: 

ağsöğüt. səpətçisöğüt. salxımsöğüt. tavılqa.  

- qaradamğa: türküstan xaqan buyruğu.  
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- qaradaş: cəza. cərimə.  

- qaradayaq: çomaq.  

- qaradinc: qaradınq. dinməz qonuşmaz. səs səmirsiz. 

qonuşmadan dinlənmək.  

- qaradınq: qaradinc. dinməz qonuşmaz. səs səmirsiz. 

qonuşmadan dinlənmək. 

- qaradon: sonsuz. qısır. uşağı olmayan. 

- qaradoru: qaradura. daha qoru, quyu, qoyuq doru. koyu 

qırmızı. əsmər. qonur. yağız.  

- qaradura: qaradoru. daha qoru, quyu, qoyuq doru. əsmər. 

qonur. yağız. 

- qaradüğümcək: bağırsaq düğünlənməsi.  

- qaradüzən: düzənsizlik. gəlişi gözəl. hərkihərki. əsgi biçim. 

köhnə biçim.  

- qaraeşgin: atın bayağı yeriyişi.  

- qarag ev: çadır.  

- qaragecə: gecədə gec çağ. - ertəndən qaragecəyə: səhər 

tezdən gecə keçmişədək.  

- qarageyik: domuz.  

- qaragöynük: (qara: alaca + göynük: küyük: yanmış). 
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azacıq yanmış, qızarmış, pişmiş, ütülmüş başaq.  

- qaragöz: maryonet.  

- qaragözlük: tüsdülü gözlük.  

- qaragün: gətirmiyən, pis gün. 

- qaraxa: 1. qara yaxan. iftiraçı. 1. qara yaxma işi. iftira. 

- qaraxan: əsmər. qaamtıl.  

- qaraxəbər: pis xəbər.  

- qaraxət: iri yapraqlı alağ ot.  

- qaraiç: içi qara. pis güdülü, niyyətli.  

- qarakişi: devlətə, xana bağlı olmayan. enik, özəl, şəxsi kişi.  

- qarakişi. bayağı, adi, sivil kişi. devlətdən, xanlığdan bağlı 

olmayan.  

- qaraqada: pis təsadüf.  

- qaraqariqay: ağşam. ağçam. köknar. boz gövdəli, yassı 

iğnə yapraqlı, böyük, ulu, heybətli görünüşlü şam 

ağaclarından.  

- qaraqatma: (qara: boş + qatma: maya). mayasız xəmir.  

- qaraqayış: çözülməz, yorulmaz, avamlı nərsə.  

- qaraqınıq: çox illik ətirli bitgi.  

- qaraqoca: davamlı durumlu qoca.  
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- qaraqol: gecə qaravulı.  

- qaraqorqunç: böyük qorxunc. 

- qaraqulaq: 1. qaraqol. 1. bayquş.  

- qaraqulaq: çapar (posçı) (: qaplan: yuz pələng).  

- qaraqumçaq: yağız. əsmər.  

- qaraqurut: görnüşü qara penir.  

- qaraquş: qartal. qara boğda.  

- qaraquşlı: qarqışlı. qəşşili. tutnaqlı. tutqaylı. qaqqınlı. kötü 

ruhlu. qara ruhlu. albaşlı. alvaslı. cinli. sər'li. 

- qaramal: böyük baş heyvan.  

- qaranal: nalsız. - qaranal heyvan, uzun yol gedsə, dırnağları 

dağılar.  

- qarapiti: qarabiti: pis işlərin pitiyi. yazıq (günah) yazılmış 

qara pitik. günah kağızı.  

- qarapürçək: qaracanavar. qaraböcü. 1. yabanı, asav, 

yırtıcı heyvan. 1. domuz. 

- qarapüsək: qaratisək. narın yağış. çiş. - dağı bir qarapüsək 

bürümüşdü.  

- qarasaban: sonbaharda tarlanı sabanlayıb (sürüb) 

dinlənməyə buraqmaq.  
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- qarasağrı: (qara: qorucu. bəzək kimi artırılmış nəsnə). 

xəncər qınına çəkilən dəri. - gözəl qarasağrılı xəncər.  

- qarasıman: əsmər.  

- qarasoyuq: quru soyuq. açıq, yağıntısız soğuq. ayaz.  

- qarasöz: 1. qarayazı. düzyazı. nəsr. 1. qonuşma dili.  

- qarasu: 1. ağızdan açılan qara su. 1. gur, burğan olan su. 1. 

yer altından qaynayıb, öz özünə çıxan su. qaynaq. qaynar su. 

çeşmə. pınar. mınar.  

- qaraşenbe: qara gün: əza günü.  

- qaraşinli: əsmər. qarayağız.  

- qaratavuq: (tuka.sar.). (qarabaqqal: qarabaqal. əti üçün 

avlanan, qara tüklü bir quş). 

- qaratisək: qarapüsək. narın yağış. çiş. - dağı bir qarapüsək 

bürümüşdü.  

- qaratoran: dan çağından son. alaşafaq. 

- qaratura: qaraçura: qarayağız.  

- qarayağı: tünd olmayan boya. buğdaydan tüt, səmiz.  

- qarayağınlıq: uzun sürən, narın yağış.  

- qarayağız: qarasağı. qarayax.  

- qarayax: qarasağı. qarayağız. 
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- qarayandı: qarayağız. qara bənizli. əsmər. - qarayandı qız.  

- qarayanıx: 1. yalın, yoxsul işçi. - qarayanığın, nədən 

qorxusu olar. 1. yanıb qaralmış nəsnə. - odun yanıb, 

yarayanıqmış.  

- qarayapraq: iri dənəli, damcılı yağış.  

- qarayava: həşərat.  

- qarayaz: ilk bahar. yazın ilk ayı.  

- qarayazı: baş yazısı qara olan. kor baxıt. 

- qarayel: quru yel. yağış gətirməyən yel. zor sərt yel. quzey 

yeli.  

- qarayol: qarayı. havayı, boş yerə. boşuna. - qarayola 

getdim.  

- qarayosun: qaramtıl. əsmər. qarayağız. qarayandı.  

- qara içəqi: incə bağırsaq.  

- qara ağac: qatağaç.  

- qara ərik: kürəgəy.  

- qara suv: qaynaq. pinar.  

- qara saban: kotan. qoton. pulluq.  

- qara basmaq: basdırıqlanmaq. qabus görmək.  

- qara sürmə: söqüş. çəkiştirmə. iftira. ləkə. küfür.  
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- qara sürülmüş: söqümlü. ləkəli. iftira edilmiş.  

- qara süyək: kölə soyundan gələn. alt təbəqəyə bağlı. 

- qara atqa mindırmək: alçatmaq. rəzil edmək.  

- qara baqanaqa taqmaq: rəzil edmək. xalqın önünündə 

qınamaq.  

- qara buğday: çavdar.  

- qara caquv: qara yaxuv. iftira.  

- qara yaxmaq: iftira edmək.  

- qara yel: quzey yeli. sərt yel.  

- qara yürək: kötü ürəkli. dönük. xain.  

- qara əmgək: cefa. çilə.  

- qara dura: əsmər.  

- qara gögən: çaqal əriği çalısı.  

- qara xalq: avam təbəqəsi.  

- qara qıyın: qara büyü.  

- qara iş: qol əməği. əl əməği.  

- qara işçi: zor iştə çalışan işçi.  

- qara qayın: quş kirazı ağacı.  

- qara geymək: yas tutmaq.  

- qara kəsəv: 1. şarbon xəsdəliği. 1. qapqara. simsiyah.  
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- qara güc: qaba quvvət.  

- qara nanıq: böğürtlən.  

- qara saban: sonyazda dərilmiş tarla.  

- qara savut: gümüş üzərinə işlənən savat.  

- qara söz:1. qonuşma dili. 1. nəsir. düzyazı.  

- qara suv: üz suyu.  

- qara tanımaq: oxur yazar olmaq.  

- qara tanıqan: oxur yazar. təhsilli.  

- qara tanımaqan: cahil.  

- qara darta bilgən: oxur yazar.  

- qara daşqa taqmaq: cəzalandırmaq. xalqın önündə 

alçatmaq, rəzil edmək.  

- qara tıqılavnu basmaq: susup oturmaq. qonuşmadan 

dinləmək.  

- qara toru: qarayağız.  

- qara tutmaq: yas tutmaq.  

- qara tutqan: yaslı. matəmli.  

- qara tuvar giri basmaqan: həyatında heç sıxıntı görməmiş.  

- qara tükümçək: bağırsaq düğümlənməsi.  

- qara çinli: əsmər.  
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- qaralı: yaslı. matəmli.  

- qara qaraq: (qara: qöz + qaraq: qara. bəbək).  

- qara qura: yanaş söz. yamaş söz. "qura" bərkitmə ilgəcidir.  

- qara orun: sin. qəbir.  

- qara gözlü: qara qaraq.  

- qara ərmək: qara olmaq. qararmaq.  

- qara bəla. başbəlası: qaramunğ. qaraqun.  

- qara basma: köti burt.  

- qara pazı: püstüli: büstəli.  

- qara ot: ağılı bir bitgi. baldıran otu. aconitum.  

- qara quş yulduz: müştəri gəzəgəni. jüpitər.  

- qara quş: tavşancıl.  

- qara üzüm: məşiç üzüm.  

- qara taşlıq yer: say. - qara yaq: nəft.  

- qarabasan: burt. bürt. qarabasma: qapus( > kabus).  

- qarabaş: gərdək gecəsi gəlinlə birlikdə göndərilən qulluqçu 

qadın. sağdıc qadın. kölə. nökər.  

- qara yağ: növüd. nəft.  

- qara ağrıqı: qağrıqı. qaramıq. qızamuq. bir cür xəstəlik.  

- qaraboğazo: bir çeşit quş.  
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- qara darığ: birçeşit darı.  

- qaratavuqo: qarasaç. qumriyə bənzər bir quş.  

- qaradayağ: döğüş dəğənəyi. böyük, başı topuz dəğnək.  

- qaratamğao: yallıq. yarlıq. buyruq. fərman.  

- qara sevda illəti: as as. melankolik. malixulya.  

- ağlı qaralı: çal.  

- qara dənə: çiqin.  

- qara ev: çərkə. ( < kərmək: kəsmək). ayrılmış yer. çadır. 

alaçıq.  

- qara quyruq: qaqım. as. samır.  

- qaraçürük: çörək otu. qaramıq.  

- qara əsgər  qaraçərik. qara sərbaz. adi əsgər. başı 

pozuq.  

- qara sərbaz: qaraçərik. qara əsgər. adi əsgər. başı pozuq.  

- qaradüzən: tanbur. saz.  

- qaraşniyə: qaragün. qarabayram. matəm devri.  

- qaragün: qaraşniyə. qarabayram. matəm devri.  

- qarabayram: qaraşniyə. qaragün. matəm devri.  

- qaraqurut: yoğurt qurusu. bir çeşit pendir.  

- qaraquş: anqa. umay. devlət quşu.  
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- qaraqulaq: 1. böyüklərin qulluğçusu, savçısı. qulaqçı. qul. 

ummacı. dev. 1. bir çeşit qurt. 1. tizil. huşlu, ayıq kişi.  

- qarageyik: yaban domuzu.  

- qarasovda: sovday. qaraqan. as as. dəlilik. təlbəlik. 

malixulya.  

- qara basmaq: basırqanmaq. ağır yuxu görmək. müztərib 

olmaq.  

- ağ saqqal qara saqqal: kiçik böyük. hər kim.  

- qara sığır: bayağı sığır. 

- qara su: 1. göz kəsəllərindən. 1. at ayağının kəsəllərindən. 1. 

içimi ağır, sərt, axar su.  

- çox qara: qoyu qara. quzğunı. - quzğunı bir qara. 

- qara qurum: çəngiz xanın dincək ordugası. 

- qara yel: güney batı yeli. 

- qara yonca.  

- qara ləkələri olan: kömürçi.- kömürçi toyuq. - kömürçi 

tülki. 

- qara maraq: quruntu. malixulya. 

- qəb qərə boyanı bildirir: kömür kimi: şəvə. - kömür saç. - 

kömür göz.  

- üz qarası: namussuzluq. şərəfsizlik. ar.  
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- üzü qara: ısnat.  

- ayağlara qara su enmək: bərk yorulmaq.  

- iki yaşın aşmış qara sığır ayğırı: tosun. 

- qara daş: {1. üzərində uşaqların yazı yazdıqları daş. 1. 

yapılarda işlənən sərt bərk daş}.  

- qara topraq altda yatmaq: lüt topraq. - qara topraqlara 

keçmək.  

- qarailə qızıl arasında olan boya, don: turi. duri. - yağız 

duri. - kəstana duri. - açıq duri. - xurma durisi. 

- qara qızıl: qara yer. qarmaq. topraq. 

- qara qulağın böyügü: vaşaq. pişik çeşitində olub dərisindən 

kürk yapılır. 

- qara qulaq: vuşaq. kafdar çeşitindən bir heyvan.  

- qara pazı: büstəlik. püstüli. 

- qara quş: uqab. tavşancıl.  

- ağlı qaralı: rəhbə rəh. qartalaq. çal. alavan. 

- qarabəx: bədbəxd. əliboş. kovı. qovuq. kovuq.  

- salma qara qolluqçu: gecə qara qol gəzən qara qolçu. 

- qara basmaq: ağırlıq basmaq: qapuslanmaq. 

- ağzı qara: münafiq.  
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- qara evli: otraqlı el. ( ağ evli: köçəri el).  

- qara yaxa: əvam. ayağ takımı.  

- qara bataq: dəniz quşlarından, qara, ördəyə bənzər, suyun 

üzərinə çıxıb batması çabuk olanı.  

- qara qonclus: vampir.  

- qara qış: qışın ortası. zəmhər. - qara qışda yolçuluq: işlərin 

ən gücü, zoru.  

- qara üzüm: məşiç üzüm.  

- qara yağız: büsbütün qara. 

- qara yazı: bədbəxlik. qara baxlıq.  

- yanı qara: yanığ qara: taun çibanı.  

- qara at: yağız.  

- qərə qonculus: qonculus. ummacı. umacı. yabanı qul. 

xoxan. qəbirdən çıxan ölünü andıran şəbəh. vampir.  

- qaralar geymək: yasa batmaq.  

- alın qarası: baxtsızlıq. qara baxlıq.  

- qara ət: av əti. yabanı heyvanların əti.  

- qara oğlan: çingənə.  

- qara iğnə: qarıncanın ufaq çeşiti.  

- qara baş: 1. subay (evlənməmiş) qalan çəküş. 1. yazda 
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açan, gözəl qoxulu, mor bir çiçək. 1. başına qara sarıq 

bağlayan dərviş qollarından.  

- qara basan: qara basqan: ağırlıq. kabus.  

- qara boya: zac yağı.  

- qara buğda: buğda çeşiti.  

- qara cəhənnəm: bərk qaramtul, əsmər, üzü gülməz kişi.  

- qara çam: çam çeşitlərindən.  

- qara çalı: tikənli çalı çeşiti.  

- qara tikən: bitgi çeşiti.  

- qara sağız: zift.  

- qara söğüt: söğüt ağacı çeşiti. 

- qara sunğur: qara doğan.  

- qara tavuq: av quşları çeşitindən.  

- qara daban: 1. sığır xəstəliyi. 1. xorasan dəmiri. 1. ipək 

böcəyinin qararub qırılma kəsəli.  

- qara qarqa: tüm qara olan çeşiti.  

- qara qələm: 1. yalnız qara çiçəkləri olan saxsı. 1. qara 

qurşun qələm ilə yapılan cizgi.  

- qara qoca: tükü ağarmamış yaşlı.  

- qara qurbağa: qurbağanın qaramsı çeşiti.  
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- qara qış: qışın ortası olub, ən soyuq sırası.  

- aradan qara pişik keçmək: arası pozuşmaq. - aranızdan 

qara pişik keçdimi.  

- qara yazı: qara baxt.  

- ağla qaranı seçmək: çox əmək çəkmək.  

- is qarası: qurum boyası.  

- kəstana qarası: açıq qara boya.  

- üz qarası: ar. namussuzluq.  

- qara saqqız: qır. qar. zift. 

- başdan qara edmək: gəmini büsbütün batmaqdan 

qurtarmaq üçün, başdan qaraya atmaq.  

- qaraya düşmək: toprağa oturmaq. qara gümrüyü: burğılan 

mallardan alınan gümrük. 

- qara qulaq: 1. çaqqala oxşar heyvan. 1. baş bakanın 

qulluğunda olan bir görəvçi.  

qaraaqac  qaraağac. qarağac. qarğac. sərt, əsnək odunlu, dayanıqlı 

bir ağac.  

qaraaqır  qaraağır. qarağır. çox ağır.  

qaraaqrı  qaraağrı. qarağrı. qarağı. 1.ağır, uzun sürən ağrı. 

1.öldürücü acı, ağrı. 1. yengəc. xərçəng. incitməməni. 
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sərətan. kanser. sərətan. 1. böyük balağ. böyük bəla, 

afət, sanihə. 1. doğal balağ, bəla, qəza.  

qaraala  qara ala. qarala. qoyu, tünd boz boya.  

qaraastar  qara astar. qarastar. 1.qalın, qaba bez, örtük. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. inad.  

qaraaş  qara aş. qaraş. 1.bayağı yemək. 1. gündəlik yeməyi. 

qarab  1. ( < qorav: qorunaq. kərvə: ayrılmış yer). kəsilib, ayrılmış 

yer. qoruncaq. ambar. tikinti. özəlliklə kəndin qırağında 

qoyunlar üçün tikilmiş tikinti. 1. təpər. yan. doğru. yarun.  

qaraba  koraba. qaraçəpiş. qaraçapış. gözü bağlı oyunu.  

qarabac  qara qabarcıq. qaraqabar. döğənək. pinə.  

qarabacaq  1.sığır. mal. 1.qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara. 1. 

çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti.  

qarabaf  qarabağ. qarabafda. qarabağda. qarabafdal. qarabağdal. 

1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam (möhkəm) bez, 

qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi nərsələr 

yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. həsir.  

qarabafta  qarabafda. qarabaf. qarabafdal. qarabağdal. qarabağ. 

qarabağda. 1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam 
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(möhkəm) bez, qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi 

nərsələr yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. 

həsir.  

qarabaftal  qarabafdal. qarabağdal. qarabaf. qarabafda. qarabağ. 

qarabağda. 1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam 

(möhkəm) bez, qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi 

nərsələr yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. 

həsir.  

qarabağ qarabağ. 1. heyvanlarda tutuqluq yapan bir xəstəlik. 1. 

xalq oyunlarından (tək yaxud iki başa oynalınır).  

qarabaq  qarabağ. bağrıqara. qarabas. qarabaş. ümüdsüz. 

umutsuz. ümitsiz.  

qarabaq  qarabağ. qarabaf. qarabağda. qarabağdal. qarabafda. 

qarabafdal. 1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam 

(möhkəm) bez, qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi 

nərsələr yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. 

həsir.  

qarabaqal  qarabağal. qaracuxa. qara toyuq quşu.  

qarabaqan  qarabağan. 1. qarabağın. qarabəğni. üzüm çeşiti. 1. 

qarabaxan. qaraqaran. qarasevmiş. qaramsıq. qaramsuq. 
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çürükçu. qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qaraç. 

qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul 

görmə. düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 

götümsər. qatsaq. pisanlış. uğursuz. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qarabaqın  qarabağın. qarabağan. qarabəğni. üzüm çeşiti.  

qarabaqır  qarabağır. qara ciyər. kəbəd.  

qarabaqlıq  qarabağlıq. qarabaslıq. qarabaşlıq. qarabaştıq. 

qarabastıq. bağrıqaralıq. ümüdsüzlük. umutsuzluq. 

ümitsizlik.  

qarabaqta  qarabağda. qarabafda. qarabağ. qarabağdal. qarabaf. 

qarabafdal. 1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam 

(möhkəm) bez, qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi 

nərsələr yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. 

həsir.  

qarabaqtal  qarabağdal. qarabafdal. qarabağ. qarabaf. qarabağda. 

qarabafda. 1. hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam 

(möhkəm) bez, qumaş, parça. 1. çadır, ayaqqabı üzü kimi 

nərsələr yapılan bez. 1. kəndirdən toxunmuş bez. 1. 

həsir.  
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qarabaqtama  qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. 

korlama. koralama. xorlama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. 

yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. 

entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül 

savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

qarabala  qarabalaq. qaravala. qaravalaq. böyük qayıq çeşiti.  

qarabalaq  qarabalağ. 1. ağır kəsəl, xəstəlik. 1. böyük kəsit, çalaq, 

bəla. 1. qarabala. qaravala. qaravalaq. böyük qayıq çeşiti. 

- qarabalağa tutulası: gəbərəsi. öləsi.  

qarabalıq  qalabalıq. tıqınış. soxuluş. şuluğluq. izdiham.  

qarabalıq  qarabalıq. 1. qaraqurum. sıx. sıxışıq. tünlük. 1. əti 

bəğənilməyən, yalnız çıxıq, sınıqların üzərinə döşənən 

qara ətli balıq. 

qarabalqur  qarabölqur: qarabulqar: qara üzüm çeşiti.  

qaraballı  qaraqoyu. karamel. əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb 

qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, 

şəkərləmə.  

qarabamaq  (yuxuda) ağır basmaq.  
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qaraban  qaravan. 1. qarapan. samanlıqların önündə tınazı 

(toplanmış taxılı) yağmurdan qoraqlıq, böyük saçağ. 1. 

xərmən yerlərində düzələn, üç yanı qapalı, bir yanı açıq 

yapı. 1. saraban. saravan. sayaban. sayavan. qaralıq. 

kölgəlik.  

qarabantala  qaraandala. boyalı kəndir bezi ki ayağqabı üzü yapılır.  

qarabarıt  incə olmayan, parlaq barıt.  

qarabarmaq  qarasərgi. qarasirkə. qarasuyaq. yuvarlaq, əkşi, qara 

üzüm çeşiti.  

qarabas  qarabaş. bağrıqara. qarabağ. ümüdsüz. umutsuz. 

ümitsiz.  

qarabasalaq  bastırğanma. qarabasma. kabus ( < qapıs).  

qarabasan  basdırıqlanıv. qabus.  

qarabasan  qarabaslı. qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. 

qaraqula. qaragülməz. qaravura. qaraqora. qaraqan. 

qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö‟ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  
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qarabaslı  qarabasan. qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. 

qaraqula. qaragülməz. qaravura. qaraqora. qaraqan. 

qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qarabaslıq  qarabaşlıq. qarabaştıq. qarabastıq. bağrıqaralıq. 

qarabağlıq. ümüdsüzlük. umutsuzluq. ümitsizlik.  

qarabasma  bastırğanma. qarabasalaq. kabus ( < qapıs). kabus. 

ağırlıq. qaranc. qarancı. kabus. qapıs (> kabus).  

qarabasma  qarabasan. qarabaslı. qaraqada. qaraqura. qaraquda. 

qaraqula. qaragülməz. qaravura. qaraqora. qaraqan. 

qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qarabasmaq  qara, çıxılmaz duyqulara batıb, dalqalanmaq. qızışma 

basmaq.  

qarabastı  albastı. xoxan. umma. ummacı. bücü, büyü edən nərsə. 

cin.  
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qarabastıq  qarabaştıq. qarabaslıq. qarabaşlıq. bağrıqaralıq. 

qarabağlıq. ümüdsüzlük. umutsuzluq. ümitsizlik.  

qarabaş  1. kəçüş. kəşiş. keşiş. rahib. (evlənmədiyi üçün bu adı 

almış). 1. evlənməmiş: evlənmək istəməyən kimsə. 1. 

papazlıqla başpapazlıq arasında olan orun, dərəcə. 1. 

çıtlambıc quşu. 1. qara başlıqlı, börklü kimsə. 1. başı 

qara sarıqlı kimsə. seyyid. 1. bənəfşə, bənövşə çiçəyi. 

mor çiçəyi. 1. qışa, soyuğa dayanıqlı sərt buğda. 1. boşa 

gedən, puka çıxan güllə. koravana. qaravan. 1. quşların 

qaraciyərinə düşən, öldürücü kəsəl. 1. subay. 

evlənməmiş. 1. seyid. 1. yalınbaş. yalnızbaş. mücərrəd. 

1. qarabas. bağrıqara. qarabağ. ümüdsüz. umutsuz. 

ümitsiz. 1. qarabas. bağrıqara. qarabağ. ümüdsüz. 

umutsuz. ümitsiz. 1. qaravan. koravana. boşa gedən, 

puka çıxan güllə. 1. yalabaş. yalbaş. subay. mücərrəd. (# 

qoşabaş. qoşbaş. xoşbaş. evli. başqalı. müzdəvəc. ).  

qarabaşlıq  qarabaslıq. qarabaştıq. qarabastıq. bağrıqaralıq. 

qarabağlıq. ümüdsüzlük. umutsuzluq. ümitsizlik.  

qarabatacıq  qarabatacıq. qarabadamcıq. kiçik dənəli, qoyu ala, mor 

ərik çeşiti.  
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qarabataq  bir çeşit su quşu.  

qarabataq  qarabatqaq. 1. qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası 

uzun, sivri, güclü dəniz quşu. 1. bir görünən, bir itən 

nərsə, kimsə. 1. qaratavuq. 1. balığçıl, qara su quşu. 1. ( 

< qaramaq: görmək + batmaq: yox olmaq). bir görünüb, bir 

gözdən itən nərsə, kimsə. - qarabataq öğrənci. - 

qarabataq pişik.  

qarabataq  suya batıb çıxan, ördəyə oğşar bir quş.  

qarabatamcıq  qarabadamcıq. qarabatacıq. kiçik dənəli, qoyu ala, mor 

ərik çeşiti.  

qarabatqaq  qarabataq. 1. qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, 

sivri, güclü dəniz quşu. 1. bir görünən, bir itən nərsə, 

kimsə. 1. qaratavuq.  

qarabatma  - qarabatma: kökü yeyilən bitgi türü.  

qarabavur  kinli. kötü niyyətli. qərəzkar.  

qarabayram  qaraşniyə. qaragün. matəm devri.  

qarabazar  sərbəsbazar. azad bazar. yoxlayışdan dış olan, gizli alış 

veriş.  

qarabet  ( < qaramaq: görmək + bet: üz. ). 1. tanış. aşına. 1. 

darqınlıq. qanlılıq. düşmanlıq. 1. kavtaq. kavtuq. kovtaq. 
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qoltaq. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. 

qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. 

ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. 

ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. dönək. şələxtə. 

qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 1. 

kötübet. üzüqara. üzqara. qaraüz. onuruz. qaypaq. 

dönək. qancıq. götlək. donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. 

qaldaban. çaldaban. namussuz. şərəfsiz. 1. qarabəxd. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. 

bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. 

körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. 

alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

qarabet  1. durum. şərayit. vəziyyət. 1. üzgöz. qiyafə. 1. qutsuz. 

qutuz. uğursuz. mənhus. namüarək. meymənətsiz.  

qarabetlik  dışqılıq. fışqılıq. qəhbəlik. ruspuluq.  

qarabəx  bədbəxd. əliboş. kovı. qovuq. kovuq.  
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qarabəxd  qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd. qarabet. 

qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara 

yazılı. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. 

bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. 

körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. 

alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

qarabəqni  qarabəğni. qarabağın. qarabağan. üzüm çeşiti.  

qarabı  qarağıl. qarayel. ğərbi. qarağdan (ğərbdən: batıdan) əsən 

qara yel.  

qarabibər  1. incə mincə, ufaq təfəq, əsmər sevgili. 1. istiyod. issot.  

qarabiçə  qarabiçə. qaraböcək. süsəri. tarakan.  

qarabıl  ( < qaramaq: güdmək). qaravul. qarıstal. güdücü. 

mahafiz.  

qarabil  bilisiz. savadsız. koryat. qarakor. yarım yamalaq, 

azbuçuq bilisi belə olmayan.  

qarabillik  bilisizlik. savadsızlıq. koryatlıq. qarakorluq. yarım 

yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmamazlıq.  
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qarabinə tüfəyi  karabinə tüfəyi. alaypozan.  

qarablama  xarablama. köçürmə. köçürüt. köçrüt. yıxma. dağıtma. 

pozma.  

qarablamaq  qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qarablanmaq  qarablamaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qaraboqaz  qaraboğaz. soğan türü.  
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qaraboran  qaraburan: yazın əsdiyi güclü, ılıq yel.  

qaraboru  - qaraboru: ilkyazda vurulan aşı çeşiti.  

qaraboturca  qarabodurca. kiraz çeşiti. 

qaraboya  - qara boya: dəmir əkşidi. sülfirik əkşidi. dəmir sulfat. sülfirik 

əsidi. zac yağı.  

qarabö  qarabö. qaraböcə. qaraböcək. qarabövə. qarabüvə. ağılı 

hörümcək cürü, türü.  

qaraböcə  qarabö. qaraböcək. qarabövə. qarabüvə. ağılı hörümcək 

cürü, türü.  

qaraböcəq  qaraböcək. qarabiçə. 1. süsəri. tarakan. 1. qarabö. 

qaraböcə. qarabövə. qarabüvə. ağılı hörümcək cürü, türü.  

qaraböcü  qarapürcək. qaracavar. qaraccavar. qaracanavar. qara 

acanaq. qaracanaq. qaracnaq. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  

qarabölqur  qarabalqur:: qarabulqar: qara üzüm çeşiti.  

qarabövə  qarabüvə. qarabö. qaraböcə. qaraböcək. ağılı hörümcək 

cürü, türü.  

qaraböyüklük  qarabuğluq. qarabüklük. dərəbəylik.  

qarabuqa  qarabuğa.döğüş məncənağı.  
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qarabuqluq  qarabuğluq. qarabüklük. qaraböyüklük. qolçomaqlıq. 

dərəbəylik.  

qarabuqta  bayağı buğda.  

qarabulqar  qarabalqur: qarabölqur:: qara üzüm çeşiti.  

qarabur  yengəc.  

qaraburcu  qaraburuc. qaraca. kiçik dənəli olan.  

qaraburçaq  küşnə. kürüşnə. malqara yemi üçün əkilən dənə.  

qaraburqa  böyük boru ki dəğirmənə su gətirir.  

qaraburqa  qaradurba. qaraburqa yoğun boru, kaval, yüyə, lülə.  

qarabursa  qara bazar. gizli, qaçaq bazar. - qara bazara düşmək: 

qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, bulunmaq.  

qaraburuc  qaraburcu. qaraca. kiçik dənəli olan.  

qarabüq  qarabük. qabuk. qaraqan. qaracan. qaravura. qaraqora. 

qarabasan. qarabaslı. qarabasma. qaraqada. qaraqura. 

qaraquda. qaraqula. qaragülməz. içinə düşülən, sıxıntı 

verici, qarmaqarışıq ruhi durum.  

qarabüq  qarabük.qara boq (pox). zıp. qır.  

qarabüqlüq  qarabüklük. qarabuğluq. qaraböyüklük. qolçomaqlıq. 

dərəbəylik.  
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qarabüvə  qarabövə. qarabö. qaraböcə. qaraböcək. ağılı hörümcək 

cürü, türü.  

qarac  1. (qatışıq < qarmaq). malat. kirəc ( > gəc), qum, simit 

kimilərin qarışığından əldə olunan suyuq, sıvıq. 1. qaraş 

(< qarmaq: qarışdırmaq. birbirinə qatmaq, çalmaq). hörük, 

hörgü çeşitlərindən. 1. qaraş. bəkçi. qaravul.qaraş. 

qaraç. 1. qaray. qarağac. sırıq ağac. 1. farac. yarac. 

çarac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. vasitə. - nəyin 

əli ilə bunu yapdız. - bir əl tapmadıq, gec qaldıq.  

qarac  qaray. ( < qar: əl). əllik. əl çatmayan yerə çatmaq üçün 

incə, uzun ağac.  

qaraca  1. qaramtıl. qarıya çalan. əsmər. yağız. 1. üstqol. qolun 

yoğun olan üst bölümü. 1. qoraca. jandarm. 1. koraca. 

boşuna. nədənsiz. səbəbsiz olaraq. - qaraca yaltaqlanma, 

yalvarma. - qaraca: koraca bu duruma duşmədik ki. 1. taxıl 

çoru, kəsəli. 1. qaraburcu. qaraburuc. kiçik dənəli olan. 1. 

üzü qara, qalan yeri ağ qoyun. 1. çuğundur. pazı. 1. 

əsmər. yağız. 1. üst qol. qolun yoğunolan üst bölümü. 

bazı. bazu. - qaraca gəmiyi: qol gəmiyi. 1. qaraco. 

qaracaot. qaracücən. qaraçərəkotu. qaraçörək. çörəkotu. 
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qaramıq otu. 1. qaraçı. qaramaçcı. qara ağızlı. qara 

çalan. qara çalıcı. qara yaxan. iftiraçı. töhmətçi.  

- qaraca darısı: malqara yemliyi üçün əkilən buğdasıl bitgi.  

qaraca  1. qolun dirsəkdən çiginə qədərki yoğun, basılmış 

bölümü. bazı. pazı. 1. qol. 1. qas. mahiçə. masıl (latin). 

qoldaki ət kiləsi (kütləsi: yığını). 1. dəvənin qıçının iç üzü. 

1. yazmaqa, boyamaqa yarar mürəkkəb. 1. sorqu. 

açılmamış düğünlü qalmış nərsə. problem. kompleks. 1. 

qarmaşıq. qəliz. buruşuq. 1. boşuna. müfdə. müfdəsinə. 

havayı. - qaraca bilit: müfdə bilit. - qaraca mal: işsiz, 

əməksiz, parasız tapılmış mal. 1. gizlicə olan hər bir nərsə, 

durum. tələ. duzaq. pusqu. bəla. - qaracaya düşdük. - 

qaracadan qurtulmaq. - qaraca qurub güddük. alcadan qaçıb, 

qarcaya düşdük. heyvanın ala qarası (alaca - qaracası) 

üzündə, insanın ki içində. 1. boş yerə. boşuna. nədənsiz. - 

qaraca gəldik. - qaracaqaraca getdik bu dünyadan. - qaraca 

gələn qaraca gedər. - qaraca gəldi, qaraca gedmədi. - 

gedməyim qaraca çıxdı. qaraca nədən qızırsan. - qaraca 

sözlər: havayı sözlər. 1. qaraya çalan. əsmər. 1. gözü 

qara. igid. cəsur. 1. kəsgin. şiddətli. 1. bir ceyran türü. 
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elik. ceyran. cüyür. yüyür. yayran. qır kəzəsi. qıralay. qır 

keçisi. geyik. dağ öçki. dağ keçisi. 1. hay küy. çığır bağır. 

1. gövdəsi ağ, üzü qara qoyun. 1. soğan tuxumu. 1. təkə 

şiti olub, kiçik, buynuzsuz, əti yeməli av heyvanı. 1. qolun 

yuxarısı. - qaraca gəmiyi. - qaraca balığı: istavrit yavrısı.  

qaracacıq  - qaracacıq: yapraq qurusu. xəzəl.  

qaracaq  ağacın qurumağa başlamış dalları.  

qaracan  qaraqan. qaravura. qaraqora. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. qaraqula. 

qaragülməz. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qaracanaq  qara acanaq. qaracanaq. qaracnaq. qaracavar. 

qaraccavar. qaracanavar. qaraböcü. qarapürcək. 1. 

domuz. doğuz. 1. yabançı. yırtıcı.  

qaracanaq  qara acanaq. qaracnaq. qaracavar. qaraccavar. 

qaracanavar. qaraböcü. qarapürcək. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  
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qaracanavar  qaracavar. qaraccavar. qara acanaq. qaracanaq. 

qaracnaq. qaraböcü. qarapürcək. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  

qaracaot  qaraca ot: 1. yel, şiş, rumatizmi gidərən ot. 1. iç sürücü 

ot. 1. qaraco. qaraca. qaracücən. qaraçərəkotu. qaraçörək. 

çörəkotu. qaramıq otu.  

qaracatil  qaracadil. dil kəsəllərindən.  

qaracavar  qaraccavar. qaracanavar. qara acanaq. qaracanaq. 

qaracnaq. qaraböcü. qarapürcək. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  

qaracayaz  ilk bahar.  

qaracı  qaraçı. 1. karmənd. 1. qara güclərinə, ordusuna, 

qoşununa bağlı subay, altsubay, ər. 1. qaraçılıq. boşuna 

suçlayan. iftiraçılıq. töhmətçilik. müftəriçilik. 1. oğru. 

hırsız. 1. çingənə.  

qaracı  oğru.  

qaracıq  1. əsmər. 1. qarartı. kölgə. 1. gözbəbəği.  

qaracıq  qaracuq. qaratuq. qaramuq. qaramıq. 1. ot tuxumu. 1. 

əngəl.  
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qaracıq  qaracula. qaragüllə. tarlada bitən qara, yuvarlaq dənəli 

bitgi.  

qaracıqa  qaracığa. atmaca. 1. qırqı. qartcığa. 1. kinayə. - 

qaracığalı sözləri yığıştır.  

qaracıl  qaraçıl qumral. qaraya çalan.  

qaraciyər  1. yaraq (hazır. yaraqlı), yaranmış, idmanlı at. ilqar 

edərək, sıxışdıraraq pişmiş at. yorqa at. 1. kötü ürəkli.  

qaraciyər  kəbət.  

- quşların qaraciyərinə düşən, öldürücü kəsəl: qarabaş.  

qaracqa  qarcaq. qaraclıq. yaraclıq. yaracqa. yarcaq. aylıq. maaş.  

qaraclamaq  qaramaq. qaramıtlamaq. qaralamaq. qara çalmaq. 

ləkələmək. iftira yapmaq. töhmətləmək.  

qaraclıq  qaracqa. qarcaq. yaraclıq. yaracqa. yarcaq. aylıq. maaş.  

qaracnaq  qara acanaq. qaracanaq. qaracavar. qaraccavar. 

qaracanavar. qaraböcü. qarapürcək. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  

qaraco  qaraca. qaracaot. qaracücən. qaraçərəkotu. qaraçörək. 

çörəkotu. qaramıq otu.  

qaracot  qaraot. sarılıq kəsəlinə qarşıt, dərman.  

qaracu  sivil. bayağı qoşuldan olub, rəsmi olmayan.  
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qaracuq  qaracıq. qaratuq. qaramuq. qaramıq. 1. ot tuxumu. 1. 

əngəl.  

qaracuqa  qaracuxa. qarabağal. qara toyuq quşu.  

qaracula  qaracıq. qaragüllə. tarlada bitən qara, yuvarlaq dənəli 

bitgi.  

qaracücən  qaraco. qaraca. qaracaot. qaraçərəkotu. qaraçörək. 

çörəkotu. qaramıq otu.  

qaraç  1. qara, pis diləkdə, niyyətdə olma. pislik. kötülük. 

yamanlıq. kin. qınağrın. qanağrın. hinc. hınc. 1. amac. 

umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. 

əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. 

qəsd. məqsəd. 1. qurcalaq. qaşınma. həssasiyyət. güdü. 

histerik baxış (hirsli, düşmanyana baxış). 1. qaragöz. 

qarasıq. qarısıq. koraçı. pesimist. çürükçu. qaramsuq. 

qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. 1. qapıs. qaplıc. yaxış. yanğı. qızıq. 

qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. 

təmə'. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. 

acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 

dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. 
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yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. 

iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. qaraçlıq. 

qaragöz. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qatsaq. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. pisanlış. 

uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist. 1. qaraş. ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək 

qadın. 1. qaraş. qaravul. gözətçi. 1. qarç. iri göbələk 

çeşiti. 1. qırac. xırac. qaraçının, yol kəsənin, talançının, 

çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə. qapqı. 

ğənimət. qənimət. 1. yanlıq. yalnıq < yanığ. yanlış. 

yanlıc. yazcıq. pozcuq. boşaq. ataq. adaşu. ataşu. 

ayaşu. ( y <> z ) azaşu. şaşıq. çaşa. suçi. saça. qatıq. 

qələt. əksik. 1. qaraş. qarç. bəzək. süs.  

qaraç  göz. qaraq. deşik.  

qaraça  1. qolçuq. qolçaq. qolun yuxar bölümü. qolbut. bazu. 1. 

qaramtıl olan.  
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qaraçaq  qaraçağ. qaraçav. qaraçov. qaraço. 1. bir yeri, nərsəni 

qorumaq üçün qırağına çəkilən barmaqlıq, nərdə. 1. yük 

arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva oxlarına 

gərilən ip. 1. ip.  

qaraçaqı qaraçağı. beşik.  

qaraçaqın  qaraçağın. qarataxın. nərsəni uzatmaq, bir yerə 

yapışdırma üçün çaxılan, taxılan uzatma.  

qaraçaqın qaraçağın. qağnıda, boyunduruqla arabanın arasındaki 

uzun ağac.  

qaraçal  qarasal. qurusal. quruçal. - qarasal döğüş: quru savaşı. - 

qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul ( yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi).  

qaraçalı  1. böğürtgən. 1. əngəl. 1. uğursuz.  

qaraçalı  1. uğursuz. 1. əngəl. 1. altın sarı çiçəkli tikanlı bitgi. çalı 

tikanı. 1. iki kişinin arsına girərək ilişgilərini pozan, 

birbirindən uzaqlaşdıran kimsə. arapozan. aravuran. 1. 

balıq çeşiti. 1. tikanlı bir ağac. 1. çalıtikəni.  

- qaraçalı dəliği: çatma (iskilə) yapmaq üçün duvarda açılan 

dəliklər.  

- qaraçalı tikəninin yemişi: qaqırdaq. qaqırlaq.  
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qaraçalış  qara çalış. qaraçılıq. ələkçilik. boşuna suçatış. atmaçılıq. 

iftiraçılıq. töhmətçilik. müftəriçilik.  

qaraçalıt  qaraçaltı. avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli 

ağac.  

qaraçalqı  qara. suç. qusur. yazıq. günah. ittiham.  

qaraçalmaq  suçlamaq. qara sürmək. iftira yaxmaq.  

qaraçaltı  qaraçalıt. avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli 

ağac.  

qaraçaltı  qaraçan. tikənli, tünd qırmızı yemişili olan bir kol. 

avlunun, bağçanın çevrəsinə çit olaraq tikilir.  

qaraçam  güneybatıdan əsən soğuq yel.  

qaraçanaq  1. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 1. düzənsiz.  

qaraçanaq  çimri. düzənsiz. görgüsüz.  

qaraçapış  qaraçəpiş. koraba. qaraba. gözü bağlı oyunu.  

qaraçat  qaraçatı. qaradaç. qaradam. 1. aşlıq. aşpazxana. mitbax. 

1. qəbir. sin.  

qaraçatı  qaraçat. qaradaç. qaradam. 1. aşlıq. aşpazxana. mitbax. 

1. qəbir. sin.  

qaraçatma  qaraqatma. 1. hindi. hunduşqa. həştərxan. 1. yapışqan 

ot çeşiti. 1. qara çəkirgə çeşiti.  
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qaraçav  qaraçağ. qaraçov. qaraço. 1. bir yeri, nərsəni qorumaq 

üçün qırağına çəkilən barmaqlıq, nərdə. 1. yük 

arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva oxlarına 

gərilən ip. 1. yoğun, dayanıqlı ip. 1. nərsəni uzatmaq 

üçün işlənən tikə.  

qaraçav  qaraçıv. kərəçiv > kərəçi > xərək. xərçub. 1. sarmaşıq. 

iskilet. pay bəst. 1. yük arabalarında olan bamaqlıq. 1. ip. 

bağ.  

qaraçay  qafqasya‟da qaraçay bölgəsi.  

- ullu qaraçay: elbruz dağının ətəğində, hurzuq, uçqulan. qart 

curt dərələrinin, köylərinin bulunduğu yüksək dağlıq bölgə.  

- qaraçay koban: quban ırmağının baş bölümü.  

qaraçayır  əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi yetişilən 

bitgi.  

qaraçəqirqə  - qara çəkirgə çeşiti: qaraqatma. qaraçatma.  

qaraçəpiş  ''gözü bağlı'' oyunu.  

qaraçəpiş  qaraçapış. koraba. qaraba. gözü bağlı oyunu.  

qaraçərəqotu  qaraçərəkotu. qaraçörək. qaraco. qaraca. qaracaot. 

qaracücən. çörəkotu. qaramıq otu.  

qaraçərik  qara əsgər. qara sərbaz. adi əsgər. başı pozuq.  
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qaraçı axırı  girib çıxanın bəlli olmadığı, qarışıq yer, yuva.  

qaraçı  ( < qaramaq: baxmaq). 1. baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. 

bağşı. bağıçı. bağşı. bətçi. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. 

əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. görümçü. gözbağcı. 

savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. cadugər. kahin. 1. 

qaraman. soyğunçu. yolkəsən. 1. çingənə. 1. töhmətçi. 

iftiraçı. 1. qara (zəmini) qoşunundan olan saldat. 1. 

çingənə. əsmər yurtdaş. 1. əli uzun. oğru. çalcı. 1. 

çingənə. qaravaş. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. 

arsız. 1. üzsüz. utanmaz. kaşar. çaşar. arsız. çığırtqan. 

1. (bax > qıtmır). qıymır. qıpmır. qısmır. qataq. qadaq. 

qotur. çinis. çimri. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. qısqaq. 

qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 

qasmaçı. qırmaçı. xəsis.  

- qaraçı axırı: girib çıxanın bəlli olmadığı, qarışıq yer, yuva.  

- qaraçı zili, zəngi: təxdə, dəmirdən, pul şəkilində olub, 

barmaqlara taxılıb, birbirinə vurulduqda, şaqşaq səsi çıxarır. 

çalbağa.  

- qaraçı borcu: önəmli para edməyən, dağınıq borc.  

- qaraçı çalıb, kürd oynamaq: qarışmış olub, kimin nə 
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yapdığı bəlli olmayan.  

- qaraçı cərgəsi: qarışıq, düzənsiz, pis yer.  

- qaraçı şorbası: bir çoxunu burun soxduğu soru.  

- qaraçı düğünü: gurultulu, düzənsiz toplantı.  

- qaraçı savaşı: kiçik qonulardan törəyən, bol yamanlı savaş.  

- qaraçı dili: sirli, anlaşılmaz dil.  

qaraçı  1. dilənci. yolçu. 1. yalaçı. iftiraçı. şərur. itham edən. - 

yalaçı bəylər. - yalaçı qadın. 1. qaraca. baxıcı. qorucu. 

gözügü. jandarma. 1. qaran. baxan: bəxçi. bağşi. baxıcı. 

görüm, görmə nitəliyi, yetisi olan 1. alıcı. qırıcı. qapıc. 

güdük. xəsis. çimri. 1. görən. kərəçi. şahit. 1. gəzib 

dolanan. yayav. piyada. köçəbə. çiqan. çingənə. çəri. 

çəngi. 1. yol kəsən. yol üstündə güdüb, basqın edən. 

soyqunçu. lüddəyən. basqınçı. - qaraçı yasas: oğruların 

aralarına olan qanun. 1. zirək. 1. qara, iftira sürən. 1. hay 

küy. çığır bağır. 1. gözəl. yaraşıqlı. istəkli. - qaraçı qız: 

gözəl. - qaraçı şəhər: gözəl şəhər. gözəllər şəhəri. - ay mənim 

qaraçım: ay mənim gözəlim. 1. qorucu. qurucu. çadırın üst 

bölümündə yerləşən, sırığları bərkitidib, sağlayan başlıq, 

çəngəl. çadırın, nərsənin təməl quruluşu, iskileti. 1. 
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təməl. əsas. 1. (1. < kərəçi. < kər. kəs). (1. < kələkçi. < 

kələ: qala. quraq. qalaq). kərəsdə, dəmirdən qurulan çərçi, 

quruq. divar hörməkdə bənnanın ayağı altına qoyulan 

taxda qurqu. bir tikintinin qur (qurucu) çəkisi. 1. yoxlayan. 

baxan. yöncər. başqan. 1. baxıcı. çiniçi. doğrçu. doğru 

söyləyən.  

qaraçı  1. görümçü. gözbağcı. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. 

ırkıl. ırqıl. falçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. 

kahin. 1. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. 

qavqaçı. qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. yayqaraçı. 

haybıdırıqçı. hayküyçü. şamataçı. 1. ışıqqorxulu. 

ışıqkəsən. ışıqqıran. ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, 

anlamadan qorxan. mürtəce'. 1. kimsənin ən iğrənc, 

zəhlə gedən nərsəsi, tükanı. 1. qara ağızlı. qaraca. 

qaramaçcı. qara çalan. qara çalıcı. qara yaxan. iftiraçı. 

töhmətçi. 1. qıraman > qaraman. kəsici. kəsəmən. oğru. 

hırsız. 1. qarayan. qanan. görən. görücü. gözəyən. 

anlayan. sezici. sezən. 1. qarıçı. çapıcı. çapavul. çapılçı. 

çapıt. çapqıçı. çapıl. axıncı. yağmaçı. talançı. dağançı. 
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yoltalçı. yoldalaçı. qapqapıçı. qapqaçı.  

- qaraçı dili: gizli dil: quş dili.  

- qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, 

yağmaladığı var dövlət, nərsə: qırac. qaraç. xırac. qapqı. 

ğənimət. qənimət. 

qaraçı  ələkçi. 1. çingənə. qaragöz. çingənə. 1. yayqaraçı. 

haybıdırıqçı. hayküyçü. qırıltıcı. şamataçı. 1. ilişdirən. 

tənqidçi. 1. tohin edən. 1. töhmət vuran. 1. çərgi. - 

çingənə, qaraçı çadırı: alaçıq. kərgə > çərgə. yüngül çadır. 1. 

damqaçı. iftiraçı. töhmətçi.  

qaraçı  qaracı. 1. karmənd. 1. qara güclərinə, ordusuna, 

qoşununa bağlı subay, altsubay, ər. 1. qaraçılıq. boşuna 

suçlayan. iftiraçılıq. töhmətçilik. müftəriçilik. 1. oğru. 

hırsız. 1. çingənə.  

qaraçı  qərəçi. qacar. qaçar. qaçara. 1. aldavçı. hiləçi. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. savaşçıl. qavqaçı. 

qərəçi. qaraçı.1. çingənə. qərəçi. qaraçı. 
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qaraçiban  qarayanı. yanıqara. qara yanığ. qarapəncə. qarataxın. 

qarataxma. qarayaxmaca. qaraqabarcıq. qarıma. 

qaragöyündürmə. qaragöndürmə. şarbon.  

qaraçıq  qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman 

< acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. 

əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qaraçıqı  qaraçıxı. yapraq dolma, doma, tuma.  

qaraçıqın  qaraçıxın. 1. qara sav, xəbər. 1. iriçiban. 1. ağır kəsəl. 1. 

zatiriyyə. zatüriyyə.  

qaraçiqir  qaraciyir. qaraciyər.  

qaraçiqlə  qaraçiğlə. qaraçiylə. xam topraq.  

qaraçıqιn qaraçıxιn. 1. qara xəbər. 1. sətəlcəm. satlıcan.  

qaraçılar  1. əvam. 1. çingənələr. çərgilər. kərgə > çərgə.  

qaraçiləq  qaraçilək: qaraçilən: qaraçilənti: boğulmuş göydən, incə 

incə yağan yağmır.  
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qaraçilən  qaraçilənti. bürkülü havada incə incə yağan yağmır.  

qaraçilən  qaraçilənti: qaraçilək: boğulmuş göydən, incə incə yağan 

yağmır.  

qaraçilənti  qaraçilən. bürkülü havada incə incə yağan yağmır.  

qaraçilənti  qaraçilən: qaraçilək: boğulmuş göydən, incə incə yağan 

yağmır.  

qaraçılıq  ələkçilik. 1. çingənəlik. 1. qarağçılıq. alağçılıq. 

yayqaraçılıq. haybıdırıqçılıq. hayküyçülük. şamataçılıq. 

1. görümçülük. gözbağcıçılıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. 

baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. 

ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. 

savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik. 1. 

qara çalış. boşuna suçatış. atmaçılıq. iftiraçılıq. 

töhmətçilik. müftəriçilik.  

- qaraçılıq yapmaq: qaramaq. qarmatlıq, qatmarlıq qaldırmaq, 

edmək. qarışıqlıq çıxarmaq. oyun, arapozanlıq, mızıçılıq 

yapmaq.  

qaraçılloq  qaravılloq. qarayandıq. qapqara.  

qaraçilyə  qara topraq.  

qaraçımaq  hay qara salmaq.  
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qaraçıra  qaracıra. əsgidən ışıqlıq üçün yandırılan yağlı arac.  

qaraçiylə  qaraçiğlə. xam topraq.  

qaraçlamaq  gözələkmək. ərəkləmək. amaclamaq. iməcləmək. 

umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. 

bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. izələkmək. 

nişanlamaq. hədəfləmək.  

qaraçlı  qaraşlı. qarçlı. bəzəkli. süslü.  

qaraçlıq  qaraç. qaragöz. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. 

qarasıq. qarısıq. qatsaq. hər nəyi qara, qaranqul görmə. 

düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 

götümsər. pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. 

qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

qaraço  qaraçav. qaraçağ. qaraçov. 1. bir yeri, nərsəni qorumaq 

üçün qırağına çəkilən barmaqlıq, nərdə. 1. yük 

arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva oxlarına 

gərilən ip. 1. ip.  

qaraçoqalιq qaraçoxalιq. kuyanιş. xoşbəxlik.  

qaraçolu  kol.  

qaraçor  şəmşir. uzun şəmşir.  
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qaraçor  uzun qılınc.  

qaraçorlı  uzun qılınclı.  

qaraçorlu  şəmşirli. uzun şəmşirli.  

qaraçov  qaraçav. qaraçağ. qaraço. 1. bir yeri, nərsəni qorumaq 

üçün qırağına çəkilən barmaqlıq, nərdə. 1. yük 

arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva oxlarına 

gərilən ip. 1. ip.  

qaraçöqəl  qaraçökəl. 1. batağlıq. qozabad. 1. batağlıq. üzdən 

sağıdan düşüb, əzilib, sınma. batma. pis cürə pozulma, 

batma. rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq. vərşikəslik.  

qaraçöqəl qaraçökəl. sulu, palçıqlı qamışlıq, sazlıq. batağlıq.  

qaraçölgət  yabanı ot adı.  

qaraçöp  boş çöplə, dincə buraxılmış topraq.  

qaraçörəq  qaraçörək. qaraçərəkotu. qaraco. qaraca. qaracaot. 

qaracücən. çörəkotu. qaramıq otu. qara xaşxaş. - 

qaraçörəkli çörək çox yeməli olur. 

qaraçsız  amacsız. umacsız ( < ummaq). bəlliksiz. oxsuz. 

özləmsiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. 

qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. 

əğimsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. 
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qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. 

düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. 

çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.  

qaraçu  < > qarasu. suqaran. suya baxan. su ilə fala baxan.  

qaraçuqa qaraçuxa. 1. bir nərsəni çulqayan qoşut, qoruq, mihit. 

ucur. uğur. tapış. bəxt. şans. fürsət. - qaraçuxalı: şanslı. - 

qaraçuxasız: bəxsiz. - qaraçuxası yatmış: bəxdi çökmüş. - 

qaraçuxası qaxmış: bəxdi gətirmiş. 1. qutat. qutaq. qurtaq. 

xoşbəx.  

qaraçuqur  qaraçuxur.çox ağır, üzüntülü boşluq.  

qaradavu  qaradavu. buğda kəsəli.  

qaraəşqin  qaraəşgin. at yerişi çeşiti.  

qarafatma  1. qara, parlaq böcək. 1. hamamböcəyi.  

qaragəvrək  qara üzüm çeşiti.  

qarağan qarağan. ( < qara). güstüx. qavqaçı. xuliqan.  

qarahopur  qaraqopur. qarakovur. ormandan açılan tarla.  

qaraiqnə  qaraiğnə. iğnəli qarınca, qarışqa.  

- qaraiğnə deyilən böcək: qadıniğnəsi. 
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qarailan  qarayılan. uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, 

pozucu, kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma 

(əkinə) yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan.  

qaraim  karaim. karayim. kirimə. kərimə.  

qaraişçi  günçü. gündəlikçi. ırqat. əmələ.  

qaraişqilli  qaraişgilli. yabanı mərcümək, burcuz, burtuz, murtuz.  

qaraj  ( < qaramaq. qorumaq). 1. qorunmuş yer. qoruq. 1. xaral. 

daşıq. böyük çuval.  

qaraq  1. <> baxaq < metatez > qabaq. göz. qaraç. deşik. göz bəbəyi. 

- qaraq ağı: gözün ağı. 1. intizar. güdək. 1. amac. umac. 

hədəf. - qaraqa almaq: nişanlamaq. 1. pəncərənin dış 

qapağı. kəpəng. 1. qorsan. arxaçı. dilabçı. qazıqçı. 

çapılçı. qapazçı. qaçaqçı. təpəçi. oğru. yankəsən (cibbor). 

soyqunçu. 1. geri qalma durumu. 1. qoraq. qora. qarda 

açılan incə yol, iz, cığır. haçar. anahtar. kilit. qapı 

sürgüsü. 1. qara. bon. bunal. səfeh. - qaraq mal: qanmaz. 

1. şaqqa. bəbək.- göz saqqası: göz bəbəyi. girdə. şar. - 

urunq qaraq: gözün ağı. - ot qaraq: gözün görən bölümü. 1. 

qara aq. 1. baxış. nəzər. 1. qara. baxış. nəzər. 1. qarı. 

qaru. qol. 1. qara. bəbək. - qara qaraq: (qara: qöz + qaraq: 
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qara. bəbək). 1. yol güdüb qaramanlıq, oğurluq edən. 1. ot 

qaraq. qöz bəbəği. gözün giləsi. gözün səqqəsi. - qara 

qaraq: qara göz. - ürünq qaraq: gözün ağı.  

qaraq  qarağ. qarıq. 1. göz qapağı. 1. pəncərə qapağı. 1. oğru. 

hırsız. 1. badamcıq. 1. bolluq. varlıq. zənginlik. 1. gücük. 

güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. izik. əzik. gəzik. 

gizik. basıq. sıxıq. incik. əziyyət. zəhmət. 1. didəban. 1. 

kürəkdə daşınan yük. 1. keşik. qaravul.qaraş. qaraç. 1. 

yapat. qapat. bağlı. qaranlıq. 1. qoraq. həlqərəcə. sürmə. 

zəmbərək. 1. badacıkın şişmiş durumu. 1. ğərb. batı. - 

qarağıdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel: qarabı. qarağıl. 

qarayel. ğərbi. 1. qara. qarıq. qərə. köy. kəd. kənd.  

qaraq  yarqac. 1. yaraq. insaf. ədil. 1. yaran. tikan. 1. qalay. 

saxlayan. qoruq. 1. hesablara qarınan, baxılan gün. 

qiyamət (günü). son gün. 1. yoxlayış.  

qaraqa  - qaraqaraqa: quzqun.  

qaraqa  qarqa. quzgun.  

qaraqabaq  asıqüz. üzü sallaq. aslaq. qaşqabaqlı. somurtqan. 

sorutqan.  
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- yazığ o kəsə ki (kəsgə ki.). qaraqabaqdır, nə gözəl yaraşır 

üzlərə gülmək.  

qaraqabar  1. qara qabarcıq. qarabac. döğənək. pinə. 1. qarağbar. 

dolama. ağır çiban çeşiti.  

qaraqabarcıq  1. dildə çıxan çiban kimi kiçik şişlik. 1. irinli, tutuşan 

(acışan) çiban. 1. qaraqabarcıq. qarıma. qarayanı. 

qaragöyündürmə. qaragöndürmə. qarapəncə. qarataxın. 

qarataxma. qarayaxmaca. qara çiban. yanıqara. qara 

yanığ. şarbon.  

qaraqabıq  qaraqabuq. qaraqat. qaraqıllı. şabalıt yemişi.  

qaraqabuq  qaraqabıq. qaraqat. qaraqıllı. şabalıt yemişi.  

qaraqac  qarağac. 1. ulu ağac. dəvəgə. 1. narvən. 1. qabanac. 

qabanquç. qaban ağac. qabağac. iri, yekə ağac. 1. 

qaray. qarac. sırıq ağac. 1. qaray. qarac. yemiş yığmaq 

üçün sırıq ağac. 1. qarğac. qaraağac. sərt, əsnək odunlu, 

dayanıqlı bir ağac.  

qaraqac qarağac. 1. < ərağac: arkək ağac: yemişsiz ağac. 1. 

böyük urman ağcı. taxdası sərt, əsmər olub, iyi cilalanır. 

1. eçqi ağac.  
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qaraqac qarağac. 1. qarağay. çam, şam ağacı. - qarağac topurcağı: 

şam qozalağı. 1. qırağac. akasya.  

qaraqaçan  qaratəpən. (qara: yer. ). 1. (alay yollu). eşşək. - qaraqaçan 

sürüsü. 1. supa. sıpa. qodux. eşşək balası. - qaraqaçan 

köpəyi: qaraqaçan iti: çoban iti çeşiti. 1. sürəkli köçən, yer 

dəğişən.  

qaraqaqımən  qaraqaxımən. qaraqırman. qaraqarman. əkin başaqların 

yaxaraq yapılan qavurqa.  

qaraqallıq  1. qarmaqarış. - qaraqallıq edib istəyə çatıb. 1. kolkoslus. - 

qaraqallıq da ilan çox olur.  

qaraqamal  qaraqəməl. qaraqələm. qıraqları qara çiçək basqılı nərsə. 

- qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl kağaz, yazı.  

qaraqamıq  qaraqamığ. qaraqapığ. qara yaxa. kütlə. kültə.  

qaraqan  1. dağ ağaclarından bir çeşit ağac. 1. qarasovda. 

sovday. as as. dəlilik. təlbəlik. malixulya.  

qaraqan  qaracan. qaravura. qaraqora. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. qaraqula. 

qaragülməz. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 
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qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qaraqan  qarağan. 1. çanaq. 1. meşə çalısının odunu. 1. çalılıq. 1. 

tüklü, ağ yapraqlı çaylıq (çay dəmləməlik) bitgi. 1. yabanı 

qərənfil. 1. yapışqan. 1. yapışqan yapraqlı, bodur (külə 

yoğun) bitgi. 1. salxım biçimli, ağacların üzərində bitən 

bitgi. 1. qarağı. yapışqan, qoxulu bitgi çeşit. 1. qaran. 

qarağı. köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi. 1. 

gözətçi. 1. göyərmə, morarmada birikən qan.  

- qarağan biçiği: deyilən bitginin yeyilən ağlı allı, qırmızı 

tuxumları.  

qaraqancır  göyərmiş qararmış.  

qaraqanlı  soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. 

qırıqqan. qanıqırıq. şərafətsiz. şərəfsiz. ağsöyək, əşraf, 

nəcib, nəcibzadə olmayan. 

qaraqanluq qarağanluq. ≠abadanlıq.  

qaraqanmaz  heç, kökdən qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

qaraqanmazcasına  heç, kökdən qanmazlıqla.  
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qaraqanta qarağanda. baxanda.görə.nisbətən. keçən ilə qarağanda: 

baxanda. görə. nisbətən.  

qaraqapaq  odqapaq, qaraldan.  

qaraqapas  qaraqəfəs. 1. eşşək qulağı. südük sökdürücü, tərlətici 

bitgi çeşiti. 1. eşəkqulağı bitgisi.  

qaraqapıq  qaraqapığ. qaraqamığ. qara yaxa. kütlə. kültə.  

qaraqapır  yapraq dolması.  

qaraqapsan  qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. 

qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qaraqapsanlıq  qaraqasbanlıq. basaraq. güclə. qapsanaq. qasbanaq. 

zorla. - qaraqapsanlıqla evimə girdilər.  

qaraqaraqa  qaraqaraqa. quzqun.  

qaraqaran  qarabaxan. qarasevmiş. qaramsıq. qaramsuq. çürükçu. 

qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qaraç. qaraçlıq. 

qaragöz. qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul görmə. 

düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 
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götümsər. qatsaq. pisanlış. uğursuz. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaraqarqa  qaraqarqa. qarayağ. qarazağ.  

qaraqarman  qaraqırman. qaraqaxımən. əkin başaqların yaxaraq 

yapılan qavurqa.  

qaraqas  qarakas. 1. kasa. qapsa. gövdə. bədənə. bir para 

aracların qablıq bölümləri. - kamyon kasası. 1. kərkis. 

kərkəs. kərəkəs. iskilet.  

qaraqasban  qaraqapsan. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. 

qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qaraqasbantıq  qaraqasbandıq. qaraqasbanlıq. qaraqapsanlıq. basaraq. 

güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla. - qaraqapsanlıqla 

evimə girdilər.  

qaraqaş  ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü.  

qaraqat  1. yasaq. yasaxlanmış. 1. pis. kirli.  

qaraqat  ağac çeşiti.  
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qaraqat  qatıqara. qalın donlu, qabıqlı.  

qaraqata  qaraqada. 1. yaman, kötü olan kimsə. 1. pis bəla. 1. 

qaramat. qara. kötü. pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. qamlı. 

qamalı. qəmli. kədərli. fəna. - qara gün: üzüntülü, sxıntılı 

çağ, zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - qara sav: 

qara xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi. - 

qara axca, ağ günüdə ağarar. 1. düzənsiz iş, durüm. 

qaradüzən.  

- qaraqura, qaraqada basmaq, çökmək: qara, qapus 

basmaq.  

qaraqata  qaraqada. qaraqura. qaraquda. qaraqula. qarabasan. 

qarabaslı. qarabasma. qaragülməz. qaravura. qaraqora. 

qaraqan. qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. 

qancılaz. sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. 

qarabük. qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, 

qarmaqarışıq ruhi durum.  

qaraqatma  qaraçatma. 1. hindi. hunduşqa. həştərxan. 1. yapışqan ot 

çeşiti. 1. qara çəkirgə çeşiti.  

qaraqavaq  qarakavağ. qoyu boyalı kavağ çeşiti.  

qaraqavaz  qarakavaz. qarakavza. yaban həvic, yerkökü.  
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qaraqavuq  1. quru kütük, odun. 1. qaraqavut. qaraqavluq. hindiba. 

salatlıq bitgi. 1. qaraqavut. qaraqavluq. quzuqulağı. 1. 

yeyilən ağ köklü bitgi. 1. gəvrək olub çiğ yeyilən, salatlıq 

bitgi.  

qaraqavurqa  quşbaşından kiçik doğranmış, qızartılmış yağlı ət.  

qaraqavut  qaraqavluq. qaraqavuq. 1. hindiba. salatlıq bitgi. 1. 

quzuqulağı.  

qaraqavza  qarakavza. qarakavaz. yaban həvic, yerkökü.  

qaraqay dirək  qozalağlı ağac.  

qaraqay  qaraçam.  

qaraqay qarağay. 1. baxış. görüş. nəzər. 1. qıraq. yan. 1. qırqac. 

qıyqac. 1. nəhb. qarət. tarac. 1. qəsb. 1. qırağay.  

qaraqayan  qarqışlayan. ilənən. kötülənən. yaman, ilənc qonuşan. 

qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı.  

qaraqayış  qaraqayış tarla sürməkdə, öküzlərin qoşum sırasından 

biri.  

qaraqayqı qaraqayğı. qərəqeyid. niyarançılıq.  

qaraqaytan  qaramtıl, incə olan nərsə.  

qaraqaz  qarağaz. qarayağaz. qarayanız. qaryağız. qəndil.  

qaraqazancıq  gəlincik çiçəyi, bitgisi.  
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qaraqbar  qarağbar. qaraqabar. dolama. ağır çiban çeşiti.  

qaraqçı  1. ( < qır). qıran. qıraqçı. qaltaban. oğru. kəsci. hərami. 

1. gözləmçi. baxıcı. 1. qaltamaq. basmaçı. talançı. 

yolkəsən. yol üstündə öğurlayan. gəzib dolanıb, 

çatcağını çalman. arasından əşqiya. pirat. - dəniz 

qaraqçı. - dağ qaraqçı. - çöl qaraqçı.  

qaraqçı  1. alaman. qaltaman. qatlaman. yol kəsən. 1. qoruqçı. 

pasdar. 1. qaltaman. qaraman. alaman. artlaman. yol 

kəsici. yol kəsən. soyqunçu. oğru. 1. nuqab. rubənd.  

qaraqçılar  qaraqıçılar. ğərbiyyun. ğərbçilər. batıçılar. batqıçılar.  

qaraqdırmaq qaraqdırmaq. baxdırmaq.  

qaraqeçi  qarakeçi. 1. buğlubalıq. 1. qıl keçisi.  

qaraqeçili  - qarakeçili: ''qayı'' boyuna bağlı, türkiyədəc suriyədə 

yayqın oğuz topluluğu.  

qaraqeyiq qarageyik. yaban domuzu.  

qaraqəfəs  qaraqapas. eşşək qulağı. südük sökdürücü, tərlətici bitgi 

çeşiti.  

qaraqələm  qaraqamal. qaraqəməl. qıraqları qara çiçək basqılı nərsə. 

- qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl kağaz, yazı.  
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qaraqəməl  qaraqələm. qaraqamal. qıraqları qara çiçək basqılı nərsə. 

- qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl kağaz, yazı.  

qaraqəpir  qarakəpir. palçığı özlü, tutumlu, yapışqanlı qara topraq.  

qaraqəvrəq qaragəvrək. incə biçimli, əsmər olan. - qaragəvrək qız.  

qaraqı  qarağı. 1. qaranlıq. qaranquluqluq. gecə korluğu. korluğ. 

1. qatıb qarışdıran başı əğri, dəmir çubuq. 1. 

tavuqqarası: toyuqqarası. günəş batdıqdan sonra gözün 

görməmə kəsəli. gecə korluğu. korluq. 1. gəlbəri. 

ağacdan yemiş toplamaqda işlənən, ucu əğri soba, ağac. 

1. yığınlı nərsəni, sapları dağıtmaqda işlənən çatallı 

ağac. 1. maşa. od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, 

dimdikli dəmir çubuq. 1. kürə süpürgəsi. 1. çevgən. 

çovğan. çoğan. çirit (çəlik çomaq) oyununda ucu əğri 

ağac. 1. kavağı. əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan 

qazıqbelçə ( bir yanı bel olub, bir yanı qazmaolan arac). 1. 

qarağan. qaran. köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi. 

1. qarağan. yapışqan, qoxulu bitgi çeşiti. 1. dəğənək. 

kötək. 1. qarağrı. qaraağrı. yengəc. xərçəng. incitməməni. 

sərətan. kanser. sərətan. 1. qarağu. qarağılıq. qaranlıq. 1. 

qarşı. görüntü. görünğü. - bu sizə görüntüdür, yox mənə.  
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qaraqı qarağı. 1. nərsəni qarışdırmağa, əğri uclu çubuq (odun. 

dəmir). 1. ucu oraq kimi əyri ağac. dəğnək. çatal. bu 

ağacla cirit oynayanlar cirit qaldırarlar. bu ağacla 

ağacların uca dalların aşağı əyib. meyvə dərərlər.  

qaraqıb  qarağıb. qara ayıb. qara eyib. qarayıb. qara əğib. qara 

ləkə. utancaq nərsə.  

qaraqıçılar  qaraqçılar. ğərbiyyun. ğərbçilər. batıçılar. batqıçılar.  

qaraqıl  qarağıl. qarabı. qarayel. ğərbi. qarağdan (ğərbdən: 

batıdan) əsən qara yel.  

qaraqılar  qaraqlar. ğərbiyyun. ğərblilər. batılılar. batlılar.  

qaraqılçıq  1. başağı qara olan arpa. 1. başaqları qara qılçıqlı, sərt, 

qırmızı, ya da ağ dənəli, soyuğa dayanıqlı buğda.  

qaraqılıq  qarağılıq. qarağı. qarağu. qaranlıq.  

qaraqilisə qarakilisə. < qara kələkə < qara kələçə: qara qala: böyük 

dam.  

qaraqımaq  qarağımaq. qaraqmaq. qararmaq. qaralımaq. 1. koralmaq. 

görməmək. görməzmək. - gözüm qararıdı. 1. qaranğımaq. 

qaranlıq düşmək.  

qaraqıncalaz  qaraqıncalız. 1. çox çirkin olan. 1. xuxu. öcü. umacı.  

qaraqıncalız  qaraqıncalaz. 1. çox çirkin olan. 1. xuxu. öcü. umacı.  
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qaraqır  qarağır. qaraağır. çox ağır.  

qaraqır  qoyuqonğır. qarayağın.  

qaraqır  yağız at.  

qaraqıra  qaraqırqa. yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit 

yeyəcək.  

qaraqıran  qaraqıran: 1. qıran. fəlakət. 1. salqın kəsəli.  

qaraqirən qaragirən. sulu qar. sulu səpkən. yağıb durmadan əriyən 

qar.  

qaraqırq  qara qırx. (qırx sayısı da, üç, doqquz kimi, türklərin 

uğurlu sayılarındandır. ).  

qaraqırqa  qaraqıra. yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit 

yeyəcək.  

qaraqırman  qaraqarman. qaraqaxımən. əkin başaqların yaxaraq 

yapılan qavurqa.  

qaraqış  çillə. qaraqoncola. qışın ilk ayları.  

qaraqişi  topraq yiyəsi adi kişi.  

qaraqıyaq  ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü.  

qaraqız  qarağız. 1. bərk qabıqlı üzüm çeşiti. 1. tava.  

- çirkin, keçimsiz, çatımsız, qarağız qarı: xortlaq. qorxlaq.  

qaraqlamaq  1. yol kəsip mal almaq.  
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qaraqlamaq  qarağlamaq.qarığlamaq. 1. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. 

gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. 

tıxızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. 1. 

qoraqlamaq. həlqərəcləmək. sürmələmək. 

zəmbərəkləmək. qapını kilitləmək.  

qaraqlamaq  qarqalamaq. ağmalamaq. gözətdəmək. izərmək. göz 

qulaq olmaq. 

qaraqlar  qarağlar. qarağılar. ğərbiyyun. ğərblilər. batılılar. batlılar.  

qaraqlatmaq  qarğlatmaq. qarığlatmaq. gücüklətmək. güclüklətmək. 

ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. 

iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, 

məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

qaraqlı  qarağlı. 1. yaslı. matəmli. 1. baxışları etgiləyən. i.  

qaraqlı  qarağlı. qarığlı. basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. 

güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. 

gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  
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qaraqlıq  1. bazu. 1. qarqaqlı. gözlü. qözülü. göz üçün. - qaraqsız 

tək görürü: kor kimi baxır.  

qaraqma  1. dinar. 1. qarıqma. kırıxma.  

qaraqmaq  1. iti baxmaq. diqqətlə baxmaq. 1. göz qarartmaq. 1. ( < 

qır). qıraqmaq. qırmaq. tökmək. qıratlamaq. qaratlamaq. 

yağmalamaq. taraclamaq. 1. gözləri qara gedib 

görməmək. aydınlığdan qaranlıqa girərkən, gözləri bir 

qıssa sürə görməz olmaq.  

qaraqmaq  qarıqmaq. 1. basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. 

güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. 

gəzikmək. əzikmək. izikmək. əziyyət, zəhmət çəkmək. 1. 

qaraqımaq. qararmaq. qaralımaq. koralmaq. görməmək. 

görməzmək. - gözüm qararıdı. 1. qararmaq. 1. kırıxmaq. 

nə yapacağın bilməmək. 1. qaralmaq. qarçalmaq. göz 

qaramaq. gözü iyi görməmək. arı, net görməmək. 1. 

yanmaq. yanqımaq. susamaq. 1. ürəyi, qarnı bulanmaq, 

əkşimək, tuşamaq. 1. qarğıqmaq. qarğıqlamaq. 

qaraqlamaq. qarcıqmaq qarılmaq qarıncımaq. qarzıqmaq. 

qırcınmaq. qıscınmaq. səsi qısılmaq. bağımaqdan, 

kəsəldən dolayı, səsin qalınlaşması, incələşməsi. - soğuq 
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vurub, səsi qarıqdı. 1. iğrənmək. nifrət edmək. 1. 

koraqmaq. ışıqdan qaranlığa girirkən gözlərin görməz 

olması. 1. qəriyə dönmək. 1. su yolu tıxanıb suyun geri 

vurması. 1.  

qaraqo asar  güdü bürcü.  

qaraqobquluz  vampir.  

qaraqoca  böyümədən yaşlanmış, qavruq (yaşca böyümüş, gövdəcə 

gəlişməmiş) ağac.  

qaraqoca  sığırçın. sığırçıq.  

qaraqoç  1. soy at. soylu, yürük at. 1. ılxı. at sürüsü.  

qaraqol  (qaravul). 1 polis. 1. pasqah. nəzmiyyə. kəlntəri. 

komisarya. 1. (qara: baxı + qol: qoşun). pasqah. 1. polis. - 

qaraqol görəvlisinin şəhədə dolaşması: qol gəzmək. 1. qol. 

devriyyə. əmniyyə. gəşt. 1. qaraqol, qaravul qonutu. 

qaraqolluq. - qaraqol gəzmək: qol dolaşmaq. 1. arabanın 

sürünməməsi üçün, təkərləri önünə qoyulan iki kiçik, bir 

böyük dirəklə yapılan əngəl. 1. bitgilərin dibində olan əsgi 

dallar. 1. bayağı çubuq, dəğənək. 1. qulluq. qolluq. polis.  

- yaraqlı qaravul, polis, jandarm qaraqolu, bölməsi: qapaltı. 

qapıltı. qapalta. pasqah.  
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qaraqol  {1. < qaramaq: güdmək. baxmaq + qol: əsgər: bəkçi. 

gözətçi. 1. < qara: gecə + qol: əsgər: gecə bəkçisi}. 1. 

keşikçi əsgər. 1. qara əl 1. qarama, güdək, gözətləmə 

yeri, alanı. pasqah. 1. bekəvul. bəkavul. qoruyucu. bəkçi. 

qalavur. gözçü. gözətləyici.  

qaraqolab  qaraqolbağ. qapı pəncərə lovlası. qapı kimi nərsələrin, 

üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

qaraqolaq  qaraqolağ. qurd qulağı tay sapı olan qılıc çeşiti.  

qaraqolbaq  qaraqolbağ. qaraqolab. qapı pəncərə lovlası. qapı kimi 

nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

qaraqollamaq  izləmək.  

qaraqolluq  qaraqol. qaraqol, qaravul qonutu. - qaraqol gəzmək: qol 

dolaşmaq.  

qaraqolluqçu  qaraqulluqçu. qarullu qarulluqçu. qçu. 1. ayaqlıq. qapılıq. 

əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən. çaput. padov. 1. işçi. 

gündəlikçi.  

qaraqoncola  qaraqış.  

qaraqopur  qarakovur. qarahopur. ormandan açılan tarla.  

qaraqor  qarakor. koryat. bilməz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 
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qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. qarabil. bilisiz. 

savadsız. yarım yamalaq, azbuçuq bilisi belə olmayan. 

qaraqora  qaravura. qaraqan. qaracan. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. qaraqula. 

qaragülməz. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qaraqorluq  qarakorluq. koryatlıq. 1. bilməzlik. cəhalət. 1. qarabillik. 

bilisizlik. savadsızlıq.  

qaraqorunsu  ağır üzüntü görmüş olan.  

qaraqovuq  qarakovuq. böğrək daşı düşürməyə yararlı olan bir bitgi.  

qaraqovur  qarakovur. qaraqopur. qarahopur. ormandan açılan tarla.  

qaraqoyu  qaraballı. karamel. əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb 

qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, 

şəkərləmə.  

qaraqöq qarakök. ildiz. təməl. kök. qaynaq. əsas.  

qaraqölən qaragölən. yağmırdan sudan doymuş, gölçələr oluşmuş 

topraq.  
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qaraqöntürmə  qaragöndürmə. qaragöyündürmə. qarapəncə. 

qaraqabarcıq. qarıma. qarataxın. qarataxma. 

qarayaxmaca. qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara 

yanığ. şarbon.  

qaraqöy  qaragöy. qara bənli (bənəkli) ağ at. bağla qırı.  

qaraqöynüq  qaragöynük. 1. soyuğa, sıcağa dözümlü kimsə. 1. 

gövdədə oluşan ağrıdıcı şiş.  

qaraqöyüntürmə  qaragöyündürmə. qaragöndürmə. 

qarapəncə. qaraqabarcıq. qarıma. qarataxın. qarataxma. 

qarayaxmaca. qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara 

yanığ. şarbon.  

qaraqöz  qaragöz. 1. göbəyi bənəkli lobiyə çeşiti. 1. əbəköməçi. 1. 

qaraç. qarasıq. qarısıq. koraçı. pesimist. bədbin.1. 

toxumanın qırağına salınan çəki, şəkil çeşiti. 1. yer yer 

su dolu çöküntülər. 1. su yolundan açılan qol. 1. su çıxan 

yer, göz. 1. noxuddan böyük yemişi yeyilən, çox sağlam 

odunlu ağac çeşiti. 1. duyu (xiyal) oyunu. bu oyunda, elin 

görüşün duyuşun verən kimsə. 1. gözü qara. qaragözlü. 

1. ənli, boz donlu, ağ ətli, kiçik balıq çeşiti. 1. məsqərə. - 

qaragözün biridir: məsqərə adamdır. 1. qaraçı. çingənə. 1. 
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qaragözçü. gözü kölgəli. nərsədən, yapdığı bir işdən 

qorxusu olan. 1. qaragözçü. hoqqaçılıq. kələkçi. 1. 

qaragözlü. sevgi. sevgili. sevimli. məhbub. mə'şuq. 1. 

qarasıq. qarısıq. qaraç. koraçı. pesimist. çürükçu. 

qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. (# alagöz: alasıq. alısıq. optimist. 

xoşbin). 1. düşügün. uğursuz. 1. məsqərə. 1. qaraç. 

qaraçlıq. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qatsaq. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. pisanlış. 

uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaraqöz  qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq.  

qaraqöz qaragöz. kölgə oyunu. - qaragöz balığı: palamud balığının 

böyük, bayağı çeşiti.  

- qaragöz çəkimləri, rəsimləri: qoğurcaqo. 

qaraqözçü  qaragözçü. 1. qaragöz. gözü kölgəli. nərsədən, yapdığı 

bir işdən qorxusu olan. 1. qaragöz. hoqqaçılıq. kələkçi.  
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qaraqözə  qaragözə. qarasığa. düşügünə. bədbincə. pesimiscə. 

yamana. yamanca. uğursuzca. uğursuza. çox pis. pisinə.  

qaraqözlü  qaragözlü. 1. qaragöz. gözü qara. 1. sevgili.  

qaraqözlük  qaragözlük. 1. qarasığlıq. qarısığlıq. qaraçlıq. koraçlıq. 

çürükçülük. pesimistlik. bədbinlik. 1. məsqərə. ələlək. 

alaylıq. məsqərəlik. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük.  

qaraqrı  qarağrı. qaraağrı. qarağı. 1.ağır, uzun sürən ağrı. 

1.öldürücü acı, ağrı. 1. yengəc. xərçəng. incitməməni. 

sərətan. kanser. sərətan. 1. böyük balağ. böyük bəla, 

afət, sanihə. 1. doğal balağ, bəla, qəza. 

qaraqsız  1. qararsız. güdümsüz. 1. qözsüz. kor.  

qaraqu  qarağu. 1. kor. 1. zaç deyilən qara boya. 1. qaranlıq.  

qaraqu  qarağu. qarağı. qarağılıq. qaranlıq.  

qaraquca  naqqışlı gedmək. tək ayaq üsdə yerimək.  

qaraqucaq  qaraqucuq 1. gürəşdə qucaqlama, sarılma, tutuşma, 

qavrama, qavraşma. 1. gürəş oyunların bilmədən yapılan 

gürəş. 1. yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> 

kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş.  
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qaraqucuq  qaraqucaq. 1. gürəşdə qucaqlama, sarılma, tutuşma, 

qavrama, qavraşma. 1. gürəş oyunların bilmədən yapılan 

gürəş. 1. yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> 

kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş.  

qaraquç  qarquç. bacarıqlı. başarıqlı. bacaran. başaran.  

qaraqul  həyula.  

qaraqul  qaragül. 1. buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, 

qıvırcıq, uzun tüklü qoyun çeşiti. - qaragül kürkü: bu 

qoyunu. 1. öcü. xuxu. umacı.  

qaraqul  qaravul. (qara + qul: qara + qol: gecə əsgəri:).  

qaraqul qarağul. ( < qar: böyük). xan. şah. kıral.  

qaraqula  1. abaqı. qorquluq. 1. arslan.  

qaraqula  qaraqada. qaraqura. qaraquda. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaragülməz. qaravura. qaraqora. qaraqan. 

qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  
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qaraqulaq  1. çaqqal cürü, türü. 1. güdücü. qulaqçı. casus. çavuş. 

xəfiyyə. xəbərçi. 1. sapı qulaqlı pıçaq türü. 1. qəmə. 

saldırma. 1. vaşaq. dərisindən kürk yapılır yırtıcı heyvan. 

1. balıq türü. 1. ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən 

göbələk çeşiti.  

qaraqulaq  böyüklərin qulluğçusu, savçısı. qulaqçı. qul. ummacı. 

dev. 1. bir çeşit qurt. 1. tizil. huşlu, ayıq kişi.  

qaraqulluqçu  qaraqolluqçu. qarulluqçu. 1. ayaqlıq. qapılıq. əlaltı, 

azağaltı, ayağaltı işləri görən. çaput. padov. 1. işçi. 

gündəlikçi. 1. içuşağı. evuşağı. qolçıq. içoğlanı. evoğlanı. 

qaraoğlan. padov. 1. padov. arada çeşitli qulluqlar 

yapan.  

qaraqulluqçu  qolçıq. içuşağı. evuşağı. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı. 

padov.  

qaraquma  qara iğnə deyilən böcək.  

qaraqunı  axşamləyın cocuqların oynadıqları bir oyun.  

qaraquni qarağuni. uşaqların gecə çağı oynanan bir oyunu.  

qaraqunqıri  çox quyuq, tünd. - qaraqunqıri qızı boya.  

qaraqur  burqac. çevrinti. girdab: girdbad.  
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qaraqura  ala qarqa.  

- qaraqura, qaraqada basmaq, çökmək: qara, qapus 

basmaq.  

qaraqura  qaraqada. qaraquda. qaraqula. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaragülməz. qaravura. qaraqora. qaraqan. 

qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qaraqurc  qaraqurt. kiçik, yassı dadlı. pastil.  

qaraqurt  1. köklərə düşən qurd çeşiti. 1. qaraqurc. kiçik, yassı 

dadlı. pastil.  

qaraquruc  qaraquruş. qaraqurunc. 1. duzağ. 1. mafya. 1. pozuq, 

fasid qurum, təşgilat.  

qaraqurum  - qaraqurum: qalabalıq. qarabalıq. sıx. sıxışıq. tünlük.  

qaraqurunc  qaraquruc qaraquruş. 1. duzağ. 1. mafya. 1. pozuq, fasid 

qurum, təşgilat.  

qaraquruş  qaraquruc. qaraqurunc. 1. duzağ. 1. mafya. 1. pozuq, 

fasid qurum, təşgilat.  

qaraqurut  qara ardıc ağacı.  
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qaraqurut  yoğurt qurusu. bir çeşit pendir.  

qaraquş  - qaraquş: 1. qartal. atmaca. 1. kinayə. atmaca. 1. 

kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, kökəldən nərsə. 

kimsənin tükanı. - onun yanında bunu demə, bu söz onun 

qaraquşudu. 1. qural, ölçüyə, düşüncəyə dayanmayan. - 

qaraquş sözü vermək: boşuna qovl qərar vermək. - qaraquşa 

inanmaq: hər nəyə güvənmək. - qaraquş oyu: dayancaqsız, 

duraqsız düşüncə. 1. qıçlarda tapılan yellik, rumatizm, 

şişlik kəsəli. 1. çaylaq. caylaq. çimri. tamahkar. 1. 

müjdəçi. muştuluqçu. 1. çaylaq. caylaq. toy. əcəmi. 1. 

çaylaq. caylaq. uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər 

tüklü, çatal quyruqlu, yırtıcı quş. 1. sığırçın. sığırcık. 1. bir 

çeşit yoğur (xəmir) dadlısı. 1. qırqı.  

qaraquş  1. qara quş. tavşancıl. uqab. 1. dəvə dabanının ucları. 1. 

müşdəri ulduzu. (jüpitər). mizan yıldızı. (libra). 1. qartaldan 

az kiçik, yırtıcı quş.  

- dovşanları qaldıran qaraquş çeşiti: tavçançıl. 

qaraquşca  qaraquşi. qanun, qural, düşüncə, məntiq ölçülərinə 

dayanmayan. dayanaqsız. havayı. - yarqıcda (məhkəmdə) 
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qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş kimsə: kefinə, 

xoşuna gələni yapan.  

qaraquşi  qaraquşca. qanun, qural, düşüncə, məntiq ölçülərinə 

dayanmayan. dayanaqsız. havayı. - yarqıcda (məhkəmdə) 

qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş kimsə: kefinə, 

xoşuna gələni yapan.  

qaraquşi  özsevərlik. özbaşnalıq. - qaraquşi buyruğu: öz başına 

verilən, sürülən söz. - qaraquşi sürmək: özbaşnalıq edmək.  

qaraquta  qaraquda. qaraqada. qaraqura. qaraqula. qarabasan. 

qarabaslı. qarabasma. qaragülməz. qaravura. qaraqora. 

qaraqan. qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. 

qancılaz. sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. 

qarabük. qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, 

qarmaqarışıq ruhi durum.  

qaraquta  qaraquda. qaraqura. əsmər, cılız olan.  

qaraquyruq  bir sıranın ən sonunda olan. ən geridə qalmış.  

qaraquzqun  ağrıqdan, kəsəldən üzü sararmış olan.  

qaraqüc  qaragüc. zorbayan. zorlayan. zoban. əzən. əzü. 

zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. zalim. üzgən. üzən. 
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üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. gücləyən. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. 

yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

qaraqül  - qaragül buğda: qaramsı buğda çeşiti.  

qaraqül  qaragül. qaragul. 1. buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən 

gələn, qıvırcıq, uzun tüklü qoyun çeşiti. - qaragül kürkü: 

bu qoyunu. 1. öcü. xuxu. umacı.  

qaraqüllə  qaragüllə. qaracıq. qaracula. tarlada bitən qara, yuvarlaq 

dənəli bitgi.  

qaraqülməz  - qaragülməz. 1. somurtqan. qaşqabaqlı. 1. qapalı hava, 

göy.  

qaraqülməz  qaragülməz. qarabasan. qarabaslı. qarabasma. qaraqada. 

qaraqura. qaraquda. qaraqula. qaravura. qaraqora. 

qaraqan. qaracan. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. 

qancılaz. sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. 

qarabük. qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, 

qarmaqarışıq ruhi durum.  

qaraqülsü  qaragülsü. qaramtırıq. qarantu. qarantı. qaramsı.  

qaraqün  qaragün. günüqara. qaragünlü. bəxdi qara. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  
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qaraqün qaragün. 1. qarakünlük. yas. matəm. 1. qaraşniyə. 

qarabayram. matəm devri.  

qaraqünlü  qaragünlü. günüqara. qaragün. bəxdi qara. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  

qaraqünlü  qaragünlü. öləni anılırkən, sağılırkən deyilən söyləm. - 

qaragünlü dədəm.  

qaraqünlük  qaragünlük. daragünlük. batagünlük. qınlıq. qıtlıq. qaldıq. 

daldıq. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

qaraqünlük  qaragünlük. dargünlük. qısgünlük. qıtgünlük. 1. dar gün 

üçün saxlanılmış nərsə. 1. qarovluq. yamanlıq. kavanlıq. 

kağanlıq. bəd bəxlik.  

qaraqünlüq qarakünlük. qaragün. yas. matəm.  

qaraqütüq  qarakütük: 1. bir yerin yaşlısı, başlısı, böyüyü. 1. andlı. 

and edmiş. kəsnik. yəmin. 1. ağrıqdan, kəsəldən 

qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə.  

qaraqvaq  qarağvaq. söğüt (kavak) çeşiti.  

qaral  1. baxış. nəzər. 1. və'də. müddət.  

qaral  1. uzun dənəli üzüm çeşiti. 1. yetər.  

qarala  alaca. qara bənəkli. qara ilə ağ qarışıq nərsə. - qarala yer: 

alaca bulaca yer.  
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qarala  qara ala. qoyu, tünd boz boya.  

qaralaq  çürük. kötü.  

qaralama  1. çirknevis. 1. pişnevis. 1. məşq. 1. dazlaq. çirknevis. 1. 

siyahi. 1. yaddaş dəfdəri. səbt dəfdəri. saysaflama. 

tə‟viyə edmə. 1. çapayazı. çapyazı. çapıyaz. taslaq. tərh. 

müsəvvədə. 1. çirkliyazı. çirknevis. 1. günahlama. qaqış. 

suçlama. ittiham. müttəhim edmə.  

qaralama  1. əl yazma. 1. qaralıq. məşq. təmrin. - qaralama yazmaq.  

qaralama  xarlama. korlama. koralama. xorlama. qarabaxtama. 

qarayağtama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. 

basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. 

yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül savırma, 

ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, uğratma.  

qaralamaq  1. qaralamaq. pisləmək. 1. pisləmək. sıçmaq. - it 

qaraladı. 1. yazı yazmaq. 1. hədələmək. təhdidləmək. 1. 

bir nərsəni, yerli yersiz pisləyib, adını pisə çəkmək. - 

hamısı məni qaralayıb. 1. qaramaq. güdmək. gözlərini 

zilləmək. ikidə bir baxmaq. güdmək. 1. suçlamaq. 

qınamaq. 1. qayğıya qalmaq. oylamaq. fikirləşmək. 

qadaqlamaq. qoruqlamaq. çəpər çəkmək. bağlamaq. - 
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çadırın çevrəsin qaraladım. - şəhərin girişləri qaralandı. 1. 

qaraqa almaq. nişanlamaq. 1. cızmaq. yazmaq. 1. 

qaralama yazmaq. məşq yazmaq.  

qaralamaq  1. ləkələmək. ləkə sürmək. ləkələmək. çamırlamaq. 

kötüləmək. alçatmaq. pisləmək. damqalamaq. damqa 

vurmaq. 1. qara çalmaq. kirlətmək. 1. üstünü cızıqlayıb 

atmaq. 1. yermək. kötüləmək. kəmçilətmək.kəmçiləmək. 

təhqir edmək. 1. adaqlamaq. nişanlamaq. 1. qaramaq. 

kötüləmək. pisləmək. yermək. 1. qaramaq. qaramıtlamaq. 

qaraclamaq. qara çalmaq. ləkələmək. iftira yapmaq. 

töhmətləmək. 1. şolatlamaq. iticə yazmaq. 1. (hələ arına 

çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq yazmaq, çəkmək, 

cızmaq. 1. nərsəni keçərsiz duruma salmaq, soxmaq. 

pozmaq. batillətmək. 1. izləmək. amaclamaq. 

nişanlamaq. 1. (əl alışdırmaq üçün) məşq, təmrin edmək. 

1. toyuqla xoruzun birləşməsi, cütləşməsi. 1. ititmək. 

itilətmək. biləmək. kəsgirtmək. tizətmək. tizgitmək. 1. 

qaramıtlamaq. qara çalmaq. kirlətmək. qırlatmaq. 

kötüləmək. pisləmək. yermək. ləkə sürmək. kötülük 

yükləmək. 1. qara duruma gəlmək. 1. qararamaq. 
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qavramaq. anlamaq. 1. qararamaq. yaddaş eləmək. 1. 

qararamaq. öğrənmək. əzbərləmək.  

- cızma qaralamaq: qırıtlamaq. sovatlamaq. savatlamaq. 

şolatlamaq.  

- cızma qaralamaq: çiziktirmək. cızqırmaq.  

qaralan  1. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. 

yöndələn. yandalan. bəd əxlaq. - içi qolay, güləyən olur, 

içi çətin, qaralan. 1. qarıq. batılan. batan. çökgən.  

qaralanmaq  1. qorxmaq. ürkmək. xoflanmaq. - qaranlığda 

qaralanıram. - bilmirəm nədən qaralanır. 1. qayğılanmaq. 

sarsılmaq. - şən könlün qaralanmasın.  

qaraləqə  qaraləkə. 1. qarayıb. qara ayıb. qara eyib. qarağıb. qara 

əğib. utancaq nərsə. 1. yemişlərdə görünən göbələk 

kəsəl çeşiti.  

qaralı  1. şərəfsiz. ayıblı. ləkəli. bərli. 1. oynuş. uynuş. xiyal. 1. 

adaqlı. nişanlı. 1. qaratı. kasat mal. bol olubda, satışı, 

istiyəni az olan mal. rivacsız mal. 1. qatılı. qatqılı. qarqıl. 

qarıq. qatışıq. qarımıq. çalxalı. yalxalı. yılxalı. tuluqlu. 

dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. 

qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. 
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küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. 

bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. 

müşəvvəş.  

- qarnıqaralı: qarnıqadalı. qarqışlı. qarışlı. məlu'n. lə'nətli. 

nifrin olmuş.  

- qaralı ağlı: ağlı bozlu. hər türlü, cürəli, çeşitli. seçmədən, 

ayırmadan.  

- qaralı çapar: qaralı bəlgə: qaralı kağaz: ölüm savın bildirən 

kağaz.  

- görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma 

keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti: 

qaratma. qararma.  

- ağaclarda, göyərtilərdə, çox sıcaqlıqdan olan pozuqluq, 

yanığ, qaralıq: qarayanıq.  

- könül qaralığı: könül sınma: könül sınıqması: könül 

qalması: könül qısmıqı: inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. 

öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

qaralı  qarıla. 1. qarıta. qarıla. görə. baxı. ilgili. yönəlik. doğru. 

nəzər. - mənə qaralı: görə. - kimə qaralı gəldin bura. - devlət 

qaralı işlər: devlətə bağlı olan işlər. - pulu qaralı mal aldım: 

qiymətinə görə. - nə qaralı dedin: nəyə görə dedin. - dişi 
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qaralı, kişi qaralı: qadın baxışı, kişi baxışı. 1. yaslı. yazıq. 

göylü. göyüntülü. 1. qaratı. bol olub da, satışı az olan. 

qiymətsiz. 1. suçlu. müttəhim. 1. quşqulu. şəggili. açıq 

olmayan. - qaralı kişi. - qaralıya necə güvəndin. - qaralı 

duqular. - qaranlıq qaralı olur, qaralar doğur. - bunlar açıqca, 

qaralı duyqular bəlgisidir. 1. görünən. açıq. dışda olub, gizli 

olmayan. - qaralı işlər: açıq işlər. 1. yerə düşmüb, öz 

özünə çıxan bitgi. 1. yaslı. matəmli.  

qaralıq  1. boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl. 1. qara 

olma. 1. qara üzüm bağı. 1. qaraya çalan. 1. üzüm çeşiti. 

1. taxca. sərgən. qaş. rəf. 1. taxıl dənələrinin içi qara 

tozla dolduran ağrıq, kəsəl. 1. ağalıq. idarə. 1. bədbəxlik. 

1. acıma. üzülmə. sıxılma. uğsuzluq. yazıqlıq. əsrəlik. 

əsirgəlik. əsəf. 1. tutuqluq. tutqunluq. toxatlıq. incik. 

kədurət. 1. göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. 

basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. türbə. daxmalıq. 

damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qəbirlik. gorluq < 

govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. gorustan. 

qəbirstan. 1. qaraban. qaravan. saraban. saravan. 

sayaban. sayavan. kölgəlik.  
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- yüngül qaralıq: qaraltı.  

- qaralıq oluğu: suyun birikdiyi yer.  

- ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı: 

inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

qaralıq  qaralama. məşq. təmrin. - qaralama yazmaq. - ürək 

qaralıq: büqz > boğz. öykə. 

- qaralığı atmaq: görünüşü. rəngi atmaq. başqa rəngə girmək.  

qaralıqla  acınaqla. acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. 

uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. 

təssüflə. əsəflə.  

qaralımaq  qararmaq. qaraqımaq. qaraqmaq. koralmaq. görməmək. 

görməzmək. - gözüm qararıdı.  

qarallıq  yapraqları tüklü, gövdəsi bucaqlı bir ot.  

qaralma  - gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı yığılıb, qaralması: 

qanqıran. qınqıran. qanburan. - onun ayağında qanburan 

qorxusu var.  

- ağ kirlənsə qaralar, qara kirlənsə ağarmaz.  
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qaralmaq  - könülü qaralmaq: toxatmaq. incimək.  

- ürəyi qaralmaq: toxatmaq. incimək.  

-ara qaralmaq: axşam düşmək.  

qaralmaq  ( l < > r ) qararmaq. qərəlmək. 1. küymək. göymək. yanıb 

qaralmaq. 1. qara boyalanmaq - üzü düdlə qaraldı. - bunu 

qarat: qara rənglə. 1. bulanmaq. duruluğun gedmək. - 

bulut çıxıb hava qaraldı. - günəşə baxdım gözüm qarardı. - 

uçurumdan, köprüdən aşağı baxdım gözüm qarardı. - baş 

gicəllənib, gözün qararlmasın. 1. kədərlənmək. canı 

sıxılmaq. üzülmək. - bu gedişdən qaraldım. 1. baxılmaq. 

görülmək. yetişilmək. - bu işlər qaralandan sonra. - ölkə 

qaralmaq istəyir. 1. quşqulanmaq. şübhələnmək. - kimdən 

qaralırsan. - qaralmağı gidərən kərtik (gərçək). - qaralmasın 

könlün, mən yoxkən. 1. koralmaq. kor olmaq. qararmaq. 

sönmək. 1. qararmaq. sönmək.  

qaralmış  qərəlmiş. geçgin. keçgin. keçmiş. batıl. batil. ötmüş. 

savılmış. baslı.  

- ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə: 

qarakütük.  

- əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, 
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şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. 

qaraballı. karamel.  

qaraltan  - buğda dənələrin qaraldan əngəl: qarasevmiş.  

qaraltan qaraldan. issini yayıb, itiliyin alıb, qara qurumundan 

qorunmaqdan ötürü, odun üstünə qoyulan odqapaq, 

qaraqapaq sölənir. - düğü, qaraldan üsdə dəmlənir. - 

simavarın qaraldanın qoy.  

qaraltı  1. qaçıq. sapıq. çapıq. qılıb. yapıt. qaşbağ. cəsəd. ləş. 1. 

seçilməyən. bəlli bəlirsiz görnüm. uzaqdan qara göünən 

nərsə. 1. qarartı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. 

qoramtı. qoramıt. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina. 1. 

ev qoşusu. ev vəsayili. moblman. 1. yüngül qaralıq. 1. 

uzaqdan qara görünən nərsə. 1. qara yağmır bulutu. 1. 

qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer. kölgəlik. 

qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah. 1. 

yüngül qaranlıq, qaranlıq, daşıt, ləkə. qara kölgə. qara 

ləkə. 1. ılqım. sağın. sanğın. çaxır. sərab. 1. seçilməyən 

bəlli bəlirsiz şəkil. uzaqlıq, qaranlıq sonucu olub, nə 

olduğu iyi seçilmiyən, bəlli bəlirsiz, qoyu tüstü boyalı 

nərsə, biçim. - biraz sonra, atlıların qaraltısı seçildi. 1. 
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kölgə. saya. 1. daxma. 1. in. nin. 1. yapı. 1. saxlanılacaq 

yer. sipər. savur. 1. iz. qab. qabal. qaval. ləş. cəsəd. - 

qaraltısı qalmaq: ölmək. 1. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. 

kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > 

çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. 

qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qalıb. qılıp. qaplıq. kalbud. 

kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. - 

qaraltısı qalxacısa səni. 1. qarartı. yalan. töhmət. 

1.didiqodu. qiybət. 1. görüntü. görünğü. düşləm. şəbəh. 

salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. 

yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. 

oysuq. duysuq. oynatı. oynası.  

- alaca qaraltı: seçilməyən, bəlirsiz qaraltı. kölgə.  

- boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl: qaralıq.  

qaraltı  qarartı. qaranta. ( < qara). 1. qaramağa, baxmağa qonu 

olan. 1. ağraltı. qalıb. cəsət. qalbüd. 1. qarartı. qaranğ. 

qarantı. onqon. şəbəh. bəlli bəlirsiz görüntü. şəvlə 

(şövlə). 1. çərçecrə. çarçuva. kölgə. silüet. qırağı. 1. qara. 
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xuruş. yavanlıq. - qaraltısın çox elə. 1. qorxuluq. qorxula. 

qoğurcaq. kösgük. küsgük. qarmaça. böcü. üyük. oyuq. 

xoxucu. 1. qıya. qərə. şəbəh. 1. quzuyğur. quzaquyğur. 

kölgəlik. 1. qarartı. qarançqa. qorxuluq. kölgə. çevrə 

çizgisi. silüet. qarantqa. silüet. kölgə. 

qaraltıq  önlük. tozluq.  

qaraltılamaq  qarantılamaq. 1. qorantılamaq. qoraltılamaq. 

qorlamaq. qorumaq. saxlamaq. 1. qısqanmaq. 1. gözü 

qalmaq. 1. ürkümsimək. ürkmək istənsəmək. - bu at çox 

qaraltılayır, yalnız ürkməz.  

qaraltılmaq  qarantılmaq. qaraltınmaq. qarantınmaq. qaranlıqda 

gizlənmək.  

qaraltım  quyu, qoyu boya. - qaraltım qızıl: qonqur, quyu qızıl. - 

qaraltım göy: quyu, tutuq göy.  

qaraltım qaraldım. qoyu rəng.  

- qaraldım qızıl: qoyu qırmızı.  

- qaraldım göy: qoyu göy.  

qaraltınmaq  qaraltılmaq. qarantılmaq. qarantınmaq. qaranlıqda 

gizlənmək.  

qaraltıya  - qaraltıya söyləmək: konusunda pis danışmaq.  
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qaraltmaq  qaratmaq. 1. (büyü ilə, pisləməklə). birini birinin gözündən 

salmaq. birini birindən soğutmaq. xor göstərmək. 

xorlamaq. korlamaq. 1. söndürmək. öçürtmək. uçurtmaq. 

rahatlamaq.  

qaralu  gözüç. didəban.  

qaram  kərəm. (gərəm. gərim). ( < kər. gər. qar: böyüklüyü, 

çoxluğu, tündlüyü, bayağılığı, adiliyi, axımlığı, alışqanlığı, 

dayanıqlığı, dözümlüyü, oturaqlığı bildirir.). 1. uzanıb sürən. 

həmişə. dayanıqlı. dayım. - kərəm yardım. - kərəm keçit. - 

kərəmli sula. - kərəm avçı. - kərəm burda qalacağsan. 1. 

çox. bol. - kərən kərən toplandılar: çoxlu dəfələr toplandılar. 

1. zorlu. ürəkli. kibirli. qurumlu. - qaram iğid: ürəkli gənc. 1. 

ağır, çox gəzmiyən, dayanıqlı, durağan, oturmağı sevən 

kimsə. - yaşlılar qaram olub, gəzməyi sevməzlər. 1. 

dözümlü, davamlı varlıq, nərsə işçi. 1. qarşınım. 

qarışdığım. el qohum. 1. gözün görə bildiyi ən uzaq yer. 

çevrə. çevrən. qaş. qıranğ. qıranğ. qıyı. qıyır. sınır. uç. 

uc. qözərim: gözərim. gözcəğən. gözyetim. ətək. 

göygeyək. enqirik. üfüq. ətraf. - qaram ışıq: enqriq yarıq: 

axşam qızıllığı. 1. görüş. görünüş. baxış. anlayış. 
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qavrayış. boy bos. boyut. en. çap. yüksəklik. böyüklük. 

uzunluq. alçaqlıq. ölçü. əndam. 1. çimri. xəsis. 1. 

qarqanmış, yasaq nərsə. haram. kötü. 1. gözün 

görəbildiği ən uzaq nuxdə. üfüq. baxış. nəzər. görünüş. - 

tış qaram: dış görünüm. - qaramı qar yavdurqan: kinli. əksi. 

tərs.  

qaram  qapram. qapsam. qasam. qavsam. qavram. kovsam. 

kosam. kovram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. 

məqulə.  

qaram  qatam. qapam. qaşam. ovuc. avuc. əlin yarı 

yumulmuşuna alabildiyi ölçək.  

qarama  ( < qara + ma: yan). 1. qaraçı. baxan. bağlı olan. { (- üz 

qarama: üzə baxan. - göz qarama: gözə baxan. əl qarama: 

ələ baxan): ərksiz, bağlı olan. qaralı, daynaq olmayan}. 1. 

baxış. yoxlama. - ötəri qarama yapdılar. - dərin qarama 

apardılar. 1. qaralı. quşqulu. işgilli. sanılı. - qarama oyular, 

duyğular. 1. palçıq. bataq. çamır. zığ. lığ. çəpəl. - yağış 

yağsın, qarama kəlləvə çıxar. - ayağqablarım qaramadı, silim 

gəlim. - qarama ürək: paslı ürək. - qaramadan çıxdıq, daşlığa 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

düşdük. necə görmüsən, qaramadan sənə bir daş düzəldim 

ki, daşı yarsın.  

qarama  qarambaça. qambaça. alaba. - başına bir qarama endidi.  

qaramac  yağda qızartılmış bütün yeyəcəklər.  

qaramaçcı  qaraçı. qaraca. qara ağızlı. qara çalan. qara çalıcı. qara 

yaxan. iftiraçı. töhmətçi.  

qaramaq  ( < qaraq: qara: göz). qaraqmaq. 1. baxmaq. - qaş dibindən 

qaramaq: qaşların çatıb baxmaq. - qarab qarayınca: göz açıb 

baxınca. - onq gözdən qara: iyi gölə bax. - aman gözdən 

qaramaq: sevməmək. bəğənməmək. çəkilməmək. 

xoşlamamaq. qorumaq. qurmaq. səritmək. bağumaq. 1. 

davranmaq. 1. ölçmək. 1. üzmək. xor görmək. 1. sormaq. 

gözləmək. 1. tikşirmək. tiktəmək. aramaq. 1. < qollamaq > 

kullamaq. əlləmək. qarmaq: almaq. ələ tutmaq. qarmaq. 

qanqırmaq. 1. gözətmək. 

- tərs qaramaq: şaşı baxmaq. 

- qaş dibindən qaramaq: qaşlarını çatıb baxmaq.  

- qaş baş tüküb qaramaq: qaşlarını çatıb baxmaq.  

- qarab qaraqınçı: göz açıb qapayıncaya qədər.  

- onq qözdən qaramaq: iyi gözlə baxmaq.  
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- aman qözdən qaramaq: sevməmək. xoşlanmamaq.  

- aman bet bilə qaramaq: sevməmək. xoşlanmamaq.  

qaramaq  1. qarışdırmaq. 1. dolub daşmaq. 1. iyi görmək üçün 

incəliklə (diqqətlə) baxmaq. 1. qaralamaq. kötüləmək. 

pisləmək. yermək. 1. qaramıtlamaq. qaralamaq. 

qaraclamaq. qara çalmaq. ləkələmək. iftira yapmaq. 

töhmətləmək. 1. xor görmək. xorlamaq. korlamaq. 

qınamaq. suç atmaq. 1. mızılıq, mızıqçılıq, arapozuculuq 

edmək. qarmatlıq, qatmarlıq qaldırmaq, edmək. 

qarışıqlıq çıxarmaq. 1. birisinin arxasından pis 

qonuşmaq. 1. qarışdırmaq. qatıştırmaq. 1. soxmaq. 

daldırmaq. 1. güdmək. qorlamaq. qorumaq. 1. qarmatlıq, 

qatmarlıq qaldırmaq, edmək. qarışıqlıq çıxarmaq. oyun, 

mızılıq, mızıqçılıq, arapozanlıq, arapozuculuq edmək: 

qaraçılıq yapmaq. 1. qarşımaq. qarşamaq. baxmaq. 

gözetmək. gözətmək. gözləmək.  

- qarıb qayıran, görüb gözətən: qoruyan. qayıq. qayıran.  

qaramal  qaramaq işi: baxıb görmək. huş eləmək. düşünmək. 

bazrəsi. böyük baş heyvan.  
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qaramal  öküz. mal. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz.  

qaramalaq  ağız burnu qara olan heyvan.  

qaramalan  qarmaqarışıq.  

qaramalı  baxmalı. diqqət edməli. əsəvan edməli. gözləməli. sər 

edməli.  

qaramalıq  { ( r < > z ). ( l < > t ). qazamalıq. qazamatıq.}. 1. batağlıq. 

palçıqlıq. - siyasi qaramalıq. - qaramalıqı, salı saldıq, 

keçdik. - qaramalıq sazlıq: palçıqlı qamışlıq. 1. duzaq. 

düşək. kələk. quruqu. türmə. 1. ürəklilik. cürətlilik. 

dəliduman. iğit. yılmaz. qözü qara. gözü bərk. qorxusuz.  

qaramama  böğürtgən çalısı. 

qaraman  {qarman}. 1. olduğuna. ola ola. rəğmən. 1. qaraağac. 1. 

kara dənli. 1. yiğit. gözü qara. 1. bərk əsmər, qaramtul 

kişi. 1. qaraağaç. qüdüçü. oğru. 1. qaramunğ. - 

qaramunğ: qaraqun. qara bəla. - qaramuq: bir alağ otu: 

sarqaç. 1. 1. soyqunçu. yol qıran: yol kəsən.  

qaraman  1. qarayel. güneybatıdan, batıdan əsən yel. 1. ağır, 

böyük, uzun saplı çəkic. güp. güpün. balyoz. balqoz. 1. 
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qarasıl, çox əsmər olan. 1. iri, yağlı quyruqlu qoyun 

çeşiti. 1. qaltaman. qaraqçı. alaman. artlaman. yol kəsici. 

yol kəsən. soyqunçu. oğru. 1. > qıraman. qaraçı. kəsici. 

kəsəmən. oğru. hırsız. 1. çox əsmər. 1. iri, ətli, yağlı. 1. 

banqıl. bandqıl. oğru. 1. kəsəgən. kəsəkçi. oğru. 

yolkəsən. 1. qaraçı. soyğunçu. yolkəsən. 1. qazaq. 

qanqıster. 1. qəhrəman. böğə. buğa. batır. yiğit. igid. 1. 

qəhrəman. yaptal. iğid.  

- qıvrım qoyunla qaraman qoyun birləşməsindən oluşan 

qoyun: dağlıc.  

- bir çıplağı, qırx qaraman (qolçomaq) soyamaz: 1. boşdan, 

yoxdan bir nə alınamaz. utanmazdan utanc olmaz. sırtığı 

sürütləməklə sırtılır. 1. mənliyin buraxana kimlik veriləməz.  

- çapılçı, qaraman, oğru topluğu: çiqdə. çiqət.  

- adsız qaramanlar, saldatlar.  

- adsız qaramanlar, saldatlar.  

- güney qaramanı: qoyun çeşiti.  

qaraman  1. qəhrəman. qaşqa. qaşda, öndə gedən. bağadur. ərik. 

irlik. ərəklik. ərkəklik. qoçalaq. qoçqar. qoçaq. salbatlu. 

şücaətli. 1. qıraman. hırsız. qazaqçı. oğru. çapar. çappul.  
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qaramanaq  qaramanra. qaramanqaraq. bol bol. çox çox. istədiyiz 

dək. istədiyizcan. - iştə alın, qaramanaq yeyin.  

qaramanca  (qara: göz. dəlik). qaraman. 1. çin. teyxa. öz. som. yalın. 

qatqısız. 1. lüt. yersiz yuvasız. sığınaqsız. - qaramanca 

qaldıq.  

qaramanca  1. küri. xaviyar. balıq yumurtası.  

qaramançı  alamançı. alıb, qoparıb dağırdan. yağmaçı. qarətçi. 

qəssab.  

qaramanı  çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu.  

qaramanqaraq  qaramanaq. qaramanra. bol bol. çox çox. istədiyiz dək. 

istədiyizcan. - iştə alın, qaramanaq yeyin.  

qaramanlıq  qəhrəmanlıq. usturə. ustura. utsara. kişilik.  

qaramanlıq  qəhrəmanlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. 

qapaçlıq. yapaçlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 

yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.  

qaramanra  qaramanaq. qaramanqaraq. bol bol. çox çox. istədiyiz 

dək. istədiyizcan. - iştə alın, qaramanaq yeyin.  

qaramantala  qarabandala: boyalı kəndir bezi ki ayağqabı üzü yapılır.  
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qaramantın  qaramandın. sağlam, dayanıqlı toxuma bez çeşiti.  

qaramarı  1. quş üzümü. 1. qara üzüm çeşiti.  

qaramas  qaramaz. yobaz. 1. iri yarı. qatraq. qaba. güclü. - bu kişi 

nə qaramas biridir. 1. düşüncəsində, inancında aşırı olan. 

mütəəssib. pan. fanatik. 1. şex. sofi. dinində aşırı gedən, 

davranan.  

qaramaşaq  iskambil oyununda "maça".  

qaramat  ( < qara: acı. dərd). 1. qara. qayğı. acı. ağrı. dərd. - sən 

mənim qaramatıma qalma. - qaramata qalmış.- qaramat 

basmaq: qərə, dərd, qussə qapamaq. - eləbil yazığı qaramat 

basıb: acı əlində əsirdir. 1. qaralı. acılı. kədərli. göygün. 

küykün. dərdli. üzgün. - o çox qaramat kişidi. 1. cənnət.  

qaramat  qaraqada. qara. kötü. pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. 

qamlı. qamalı. qəmli. kədərli. fəna. - qara gün: üzüntülü, 

sxıntılı çağ, zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - 

qara sav: qara xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli 

bilgi. - qara axca, ağ günüdə ağarar.  

qaramayaq  okusuz. savadsız.  

qaramaz  qaramas. yobaz. 1. iri yarı. qatraq. qaba. güclü. - bu kişi 

nə qaramas biridir. 1. düşüncəsində, inancında aşırı olan. 
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mütəəssib. pan. fanatik. 1. şex. sofi. dinində aşırı gedən, 

davranan.  

qaramaz  sütlə qatığın qarışığından düzələn, sərin içgi.  

qaramaztan qaramazdan. gərçi.  

qarambaça  qambaça. qarama. alaba. - başına bir qarama endidi.  

qarambol  1. bir oxla neçə amac tirləmə. 1. bilyard oyununuda, bir 

topun öbür toplara dəğməsi. 1. çarpışma. qarışıqlıq. 

qarmaşa. 1. çarpışma sonucu ortaya çıxan qarışıqlıq.  

- qarambol qoşucu: qarambol şairi: elin, qara elin, əvamın 

dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, sevilən qoşçu, şair.  

qarambuq  qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. qaramuq. içi 

boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə.  

qarambul  qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq.  

qaramçuq  qarambuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. qaramuq. içi 

boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə.  

qaramel  karamel. qaraqoyu. qaraballı. əritilmiş, qaynatılmış, biraz 

yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, 

ballama, şəkərləmə.  

qaramıq  ( < qar. qara. göz. dəli). 1. abilə mürqan. 1. ləkələrlə 

qapıyan dəri xəsdəliyi. 1. əkində bitən ziyanlı bir ot. 1. 
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bulutlu, ümürlü hava. 1. tin, ruh xəsdəliyi ki "pan" adlanır. 

bu xəsdəliyə tutulan çalışır ki tamam duyğu, 

düşüncələrini bir nəsnə ilə yorsun. kor. tak. don. dal. 

qapıq. 1. tutmacası olan. cinli. alıq. alqın. 1. qaramıqmlı. 

nərsiyə qapılmaq, tutulmaq, tikilmək durumu. - yuxu 

qaramığı: yuxu vurqunu. 1. (bir nərsənin dalından) gözü yol 

çəkmək. gözü matlaşıb donmaq. 1. buğda içində 

qaramıq, yaban dənə. lüpək. təlüçə. dəlüçə. daluça. 

taluça. qağrıqı. qızamuq. qara ağrıqı. bir cür xəstəlik. 

qaraçürük. çörək otu.  

qaramıq  qaracuq. qaracıq. qaratuq. qaramuq. 1. ot tuxumu. 1. 

əngəl.  

qaramıq  qaramuq. 1. qaradağ. əkin arasında tapılan qara 

tuxumlar. 1. saçma dənəli, tikanlı bitgi. 1. iri, palıt boyasıl 

göz. (qara qəhveyi boya). 1. dəridə qara qabarcıqlar 

oluşturan kəsəl. 1. tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, 

kəsənli, zərərli bitgi. 1. dəridə oluşan yaxıcı, odlu 

səpgillər. 1. əngəl. 1. müfsid. fasid. 1. çaxır. sağın. 

sanğın. sərab. 1. qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. 

qaramqut. içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə. 
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1. ləkə. daşıq.  

- qaramıq otu: qaraçörək. qaraçərəkotu. qaraco. qaraca. 

qaracaot. qaracücən. çörəkotu.  

- boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl: qaralıq.  

qaramıq  qaramuq. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. 

qarışıl. əngəl. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. 

qanqal. büklüm. burqu. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qaramıqmaq  bax > qaramıq.  

qaramış  1. tarazının gözü, qolu, kəfi. - qaramışlı: gözlü tarazı. 1. 

baxmış. görmüş. açıq göz. 1. qaraymış. qabqara.  

qaramış  qarayemiş. 1. qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, 

qışın yapraqları tökülməyən ağac çeşiti. 1. qalın, sağlam 

ağaccıq. taflan.  

qaramıt  qaramtı. qoraltı. qoramtı. qoramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

qaramıt  qərəmit. adaq, niyyət ağacı. qutsal ağac. böyük ağac.  

qaramıtqızıl  qaramtıqızıl. qaramtıqqızıl. qara ilə qırmızı arası boya.  

qaramıtlamaq  qaramaq. qaralamaq. qaraclamaq. qaralamaq. qara 

çalmaq. kirlətmək. qırlatmaq. kötüləmək. pisləmək. 
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yermək. ləkə sürmək. kötülük yükləmək. ləkələmək. iftira 

yapmaq. töhmətləmək.  

qaramıy  qəhvə.  

qaramquluç  qaraçlıq. qaraç. qaragöz. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qatsaq. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. pisanlış. 

uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaramquluşmaq qaramsırışmaq. kötümsərişmək. bədbinləşmək. 

pesimistləşmək.  

qaramqut  qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramıq. qaramuq. içi 

boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə.  

qaramlı  1. biçimli. olqun. dadlı. qanar. göstərişli. ölçülü. 1. 

əndamlı. boylu boslu. yaxışıqlı. heybətli.  

qaramlıq  tumanlıq. dumanlıq. bulanıq. qaramtulluq. sislik.  

qaramluq  aşıqlıq.  

qarammaq  qıramaq. çappullamaq. çapmaq. qazaqmaq. oğurluq 

edmək. hırsızlıq edmək. yol kəsmək. qıyınçılığa çıxmaq.  

qaramoru  qaramoruq. armıt çeşiti.  
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qaramoruq  qaramoru. armıt çeşiti.  

qaramsa  qaramsal. qaroz. maydanoz. cə'fəri. seleri.  

qaramsal  qaramsa. qaroz. maydanoz. cə'fəri. seleri.  

qaramsar  qaramsır. qarasıq. qarısıq. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. 

qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. qaraç. 

koraçı. kötümsar. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. 

qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. 

pesimist. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

qaramsar  salqın. asıx yüzlü. neşəsiz. somurtqan. soğuq.  

qaramsarışmaq  kötümsarışmaq. bədbinləşmək. pesimisləşmək.  

qaramsarlıq  qaraçlıq. koraçlıq. çürükçülük. kötümsarlıq. bədbinlik. 

pesimistlik.  

qaramsı  qarantu. qarantı. qaramtırıq.  

- qaramsı, bərk topraq: qarçın. qorçın. qurçun.  

qaramsıq  qaramsuq. çürükçu. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. hər nəyi 

qara, qaranqul görmə. düşügün. koraçı. koranlış. 
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kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. pisanlış. 

uğursuz. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaramsır  qaramsar. qarasıq. qarısıq. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaramsırışma  qaramquluşmaq. kötümsərişmək. bədbinləşmək. 

pesimistləşmək.  

qaramsız  1. biçimsiz. soluq. dadsız. qanmaz. göstərişsiz. ölçüsüz. 

1. solqun. tatsız. biçimsiz. göstərişsiz. əndamsız.  

qaramsuq  qaramsıq. çürükçu. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. hər nəyi 

qara, qaranqul görmə. düşügün. koraçı. koranlış. 

kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. pisanlış. 

uğursuz. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  
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qaramsər  karamsər. donuğan. tüngilgən. duruxan. dumuxan. 

bədbin.  

qaramtamaq qaramdamaq. nərsəyə bənzəmək arzusunda olmaq. 

qısqanmaq. çinislik edmək. qıtmırmaq.  

qaramtı  qaramıt. 1. qoraltı. qoramtı. qoramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina. 1. görüntü. 

şəbəh. oynuş. uynuş. xiyal.  

qaramtıqızıl  qaramıtqızıl. qaramtıqqızıl. qara ilə qırmızı arası boya.  

qaramtıl  1. əsmər. 1. qaraça.  

qaramtıl  qaraca. qarıya çalan. əsmər. yağız.  

- iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti çeşiti: qarayaxa.  

- məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar biçimində 

bəlirən bir kəsəl: qara papaq.  

qaramtıl qaramdıl. qoyu rəng.  

qaramtırıq  qarantu. qarantı. qaragülsü. qaramsı.  

qaramtuq  qarambuq. qaramçuq. qaramqut. qaramıq. qaramuq. içi 

boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə.  

qaramtulluq  tumanlıq. dumanlıq. bulanıq. qaramlıq. sislik.  

qaramuq  qaramıq. qaracuq. qaracıq. qaratuq. 1. saçma dənəli, 

tikanlı bitgi. 1. ot tuxumu. 1. əngəl. 1. iri, palıt boyasıl göz. 
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(qara qəhveyi boya). 1. dəridə qara qabarcıqlar oluşturan 

kəsəl. 1. tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, kəsənli, 

zərərli bitgi. 1. dəridə oluşan yaxıcı, odlu səpgillər. 1. 

əngəl. 1. müfsid. fasid. 1. çaxır. sağın. sanğın. sərab. 1. 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. içi boş, çürük 

çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə.  

qaramuq  qaramıq. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. 

qarışıl. əngəl. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. 

qanqal. büklüm. burqu. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qaran  ( < kərik. kəsik. qırıq.). 1. saram. qısıq. çimri. tutumlu. 

kibrit. 1. verimsiz, düşümün, hasılın kötü olması. 1. kərən. 

( < kər. qar: böyük). bax > qaranı). böyük. ağır yekə odun. 

böyük ağac. çox. - karan pul: karlı pul: çox pul. - varlı 

qaranı: varlı karlı. kalanı. 1. münsif. adil. 1. nazir. 1. 

verimsiz. hasılın kötü olması.  

- qaran qalmaq: verimsiz olmaq.  

qaran  1. dənizli, sulu yerləri örtən bodur (külə, topul) ağaccıq. 1. 

yaban nanəsinə oxşar bir bitgi.  
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qaran  baxan. 1. gülüm. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. qoncay. 

qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. 

sıyqı. həcm. həcim. çap. cüssə. dəğərlik. qab. qıstas. 1. 

qarağan. qarağı. köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi. 

1. qaranıq. ip ucu. 1. qatan. mikser. məxlutkon. 1. ölçək. 

ölçü. tədbir. 1. qarabəxd. qarabet. qaraüz. qaraz. 

üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. 

kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. 

qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. yazısız. yazqısız. 

düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. 

güngörməz. doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. 

sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

- ara pozan, pozucu, qaran, qatan: şorbaçı. tiltəçi.  

qarana  qanara. bir oyunda, işdə ən geriyə qalan. - görax kim 

qaranaya qalacağ.  

qaranaç  sərçə.  

qaranat  qarnıt. qaranıt. qaranti. qərantı. inanca. inac. inat. 

zəmanət. tə'minat.  
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qaranat  sıxıntı.  

qaranatlıq  qarantılıq. sıxıntılıq. qarayazılıq. üzüntülük. bədbəxçılıq.  

qaranc  qarabasma. qapıs (> kabus).  

qaranca  qarınca.  

qarancı  qarabasma. kabus.  

qarancıq  qaranıq. qaranlıq. qarannıq. qaranquluq.  

qarançı  qarandır. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. sağlamçı. 

zəmanətçi. zamin.  

qarançqa  qorxuluq. kölgə. qaraltı.  

qarançqι  qaranlıq.  

qaraney  (qara <> qərə.). kərəney.  

qaranfil  müxək gülü. mıxa oxşar, kiçik gözlü bir gül. pişmişdə 

işlənən ədvuyalardan biri. ( oeillet (fırans): 1. göz. qaruq. 

qaraq. oyuq. 1. müxək gülü).  

qaranfilbaş  - qaranfilbaş tütün: incə yapraqlı tütün türü.  

qaranğ qaranğ. qaraltı. qarartı. şəvlə (şövlə).  

qaranı  (nı < > nqı). qaranqı. qarantı. qaran. qara. qərə. 1. boş, 

ıssız. quru. quytu. yalın. uzaq. ucra. tək. - qaranqı yer: 

qaranqı qala: boş, ölü şəhər. 1. qaran. kərən. toy. bilgisiz. 

çolpa. səfeh.  
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qaranı  1. qaranqılıq. qaranquluq. qarandırıq. qaranduruq. 

qaranlıq. 1. qaranıq. böyük qazan. 

qaranıq  1. qarancıq. qaranlıq. qarannıq. qaranquluq. 1. qaranı. 

böyük qazan. 1. baxa qalma. anğa. gənğ. qalaq. qalav. 

mat. alcıranğ. heyran. 1. qaran. ip ucu.  

qaranış  qarayış. 1. görüş. görgü. görünğ. qanı. baxış. nəzər. 1. 

düşnüq. hükm. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. 

oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. fikir. fikr. teori. 

sav. quram. oranc. oran. qərar. düşünmə. düşüncə. 

görüş. alma. alqı. alğıma. alğılama. baxış. baxınış. 

baxnış. qarayış. qaranış. tələqqi. qaraş. baxma. 

yanaşma. yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım. nəzəriyyə. 

mülahizə.  

qaranıt  qarnıt. qaranıt. qaranat. qaranti. qərantı. inanca. inac. 

inat. zəmanət. tə'minat.  

qaranız  kərəniz. tanqü. tüngü. buynuzdan olub, kürəyi çırtıb qan 

alma aracı. həcəmət ayqıtı.  

qaranqaşlıq  haylazlıq. 1. işsiz gücsüzlük. sərsərilik. yararsızlıq. 

düzənsizlik. 1. cansızlıq. gəvşəklik. edimsizlik. 

edəmsizlik. etimsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. işsizlik. 
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bətalət. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. ərincəklik. əringənlik. 

gəvşəklik. açılıq. üşəngənlik. süzgünlük. kahillik. 

qantallıq. hantallıq. yabbalıq. qantallıq. hantallıq. 

yabbalıq. sürdürüm. sürədurum. susluq. təmbəllik.  

qaranqaşlıq  qaçaqlıq. gəvşəklik. susluq. qapıqlıq. təmbəllik.  

qaranqı  1. ıssız. quytu. tənha. 1. qaranlıq. 1. cahil. 1. qorxuluq. 

böcü. uşaq, heyvan qorxudan. qarçı. oyuq. üyük. şəbəh. 

1. bax > qaranı. boş. ıssız. 

- qaranqı yer: ıssız yer.  

- qaranqı el:ıssız köy.  

- qöz qaranqı edmək: cəsarət edmək. cürət edmək. cəsarətlə 

bir işə atılmaq.  

qaranqı  qaranğı. çox qaranlıq.  

- qaranğı yel: quzey batıdan əsən iti yel.  

qaranqıç  1. göt. məqəd. 1. qıranqıç. sıxıntı. qısac. şikəncə.  

qaranqılıq  qaranquluq. qarandırıq. qaranduruq. qaranı. qaranlıq. 

tarlıq.  

qaranqımaq  qaranğımaq. qarağımaq. qaranlıq düşmək. qaranlıq 

basmaq.  

qaranqımaq  qaranlıq düşmək.  
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qaranqqu qaranğqu. qaranı. qaranlıq.  

qaranqlıq qaranğlıq. qaranlıq.  

qaranqu  qaranlıq. qaşanğ. tarıq. zülmət.  

qaranqul  - hər nəyi qara, qaranqul görmə: düşügün. koraçı. koranlış. 

kötümsar. kötümsər. götümsər. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qaranquluq  qaranqılıq. qarandırıq. qaranduruq. qaranı. qaranlıq. 

qarannıq. qarancıq. toran bulanıq. toran torun. tarlıq. 

koraq. koruq. koraq. qapıq. qara. günəşsiz. günsüz. 

günməz. ışıqsız.  

qaranquluqluq  qarağı. qaranlıq. gecə korluğu. korluğ.  

qaranquş  kırlanqıç. karluqaç. karlıqaş. karlıqaç. kaldırqaç. 

qalavaç. kalqaç.  

qaranlamaq  tünərmək. qararmaq. gecəlmək.  

qaranlı  1. həcimli. həcmli. çaplı. cüssəli. boyrat. qoncaylı. 

qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. 

sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. 
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qablı. gülümlü. qıstaslı. 1. qaruqlu. qarıqlı. ışıqsız. (# 

yarıqlı: aydınlı. ışıqlı).  

qaranlıq yer  gor. bükür. sin. qəbir. qaranlıq yer.  

qaranlıq  1. < > qonğırık. qonğırmaq: tütləşmək. 1. avana. avanqı. 

kölgə. 1. qaranğlıq. gün görməz. - alaca qaranlıq: yarı 

qaranlıq. 1. qaranqu. qaşanğ. tarıq. zülmət. 1. yudqı. 

tünəriq. məzar. sin.  

qaranlıq  1. qoyu. boğulu. - qaranlıq boya. 1. quşqulu. işgilli. 

mübhəm. 1. dar. 1. qara. 1. qarağı. qaranquluqluq. gecə 

korluğu. korluğ. 1. qaranı. 1. qatıq (> ğati). örtü. örtük. 

qapanca. yoğun. dolu. 1. tıqcır. tıqrıc. qoyu. tünd. 1. 

tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < tün: gecə. 1. tünğ < 

tüqn: düğn: düğün: qapalı. 1. < dönmək). 1. yapat. qapat. 

bağlı. qaraq. 1. qapalı. bulutlu. 1. qar. tar. 1. qaranquluq. 

koraq. koruq. koraq. qapıq. qara. günəşsiz. günsüz. 

günməz. ışıqsız. 1. qarannıq. qaranıq. qarancıq. 

qaranquluq. 1. qarıqlıq. qaruqluq. ışıqsızlıq. (# yarıqlıq: 

aydınlıq. ışıqlıq). 1. qaruq. qarıq. ışıqsızlıq. (#. yarıq. 

yarıqlıq: aydınlıq. ışıqlıq).  

- axşam, qaranlıq düşmək: güninmək. günenmək. gün 
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batmaq.  

- darlıq, qaranlıqdır, genlik, yaraqlıqdır.  

- günəş açar, qaranlıq qaçar: dan atınca, könül sökülər. ışıq 

saçar, sözü açar.  

- ala qaranlıq: qaşqarası. qaşqaranlığı. qaşıq çalımı. axşam.  

- çox qaranlıq: qaranğı.  

- gecə, qaranlıq düşmək: gecələmək.  

- qaranlıq edmə: qarartma.  

- qaranlıq edmək: qarartmaq.  

- qaranlıqda gizlənmək: qaraltılmaq. qarantılmaq. 

qaraltınmaq. qarantınmaq.  

- qaranlıq basmaq: qaranğımaq.  

- qaranlıq düşmək: qarağımaq. qaranğımaq.  

- qaranlıq gecə, dar keçit: çətin qoşut, qoşantı, qoşanıt, 

şərayit.  

- qaranlıq quşu: yarasa.  

- uzaqlıq, qaranlıq sonucu olub, nə olduğu iyi seçilmiyən, 

bəlli bəlirsiz, qoyu tüstü boyalı nərsə, biçim: qaraltı. - biraz 

sonra, atlıların qaraltısı seçildi.  

- yüngül qaraltı, qaranlıq, daşıt, ləkə: qaraltı.  
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- ayın yarısı qaranlıq, yarısı aydın görülməsi: dördün. tərbi'. 

- alaca qaranlıq: yarı qaranlıq: alaca toran. alacatorun.  

- qaranlıq, axşam düşüşü: qaranlıq, axşam enişi, çöküşü.  

- qaranlıqda yol göstərən ışıq, ışıqlıq, çırağ: çəkmə.  

qaranlıqca  qapanıq. boğuq. - qapanıq boya. - qapanıq iştah.  

qaranlıqlamaq  qarıqlamaq. ışıqsızlamaq. (# yarıqlamaq: aydınlamaq. 

ışıqlamaq).  

qaranmaq  əzmək. döğmək. qırpalamaq. qırmalamaq. ayaqlamaq. 

qaranmaq. zülm edmək. yastablamaq. yastalamaq. 

alçatmaq. yermək. yerləmək. çeğnəmək. çiğnəmək. 

basqı yapmaq. əsgitmək. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. düşürmək.  

qaranmaq  küfr demək. lə'nətləmək.  

qaranmaq  qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 
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söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qarannıq  qaranlıq. qaranıq. qarancıq. qaranquluq.  

qaransız  həcimsiz. həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. qoncaysız. 

qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. 

sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. 

qabsız. gülümsüz. qıstasız.  

qaranta qaranda. görə.  

qarantas qarandas. ağacdələn.  

qarantı  1. (qaramaq: baxmaq. göz altına almaq). sikorta. sağlama. 

sağlamıq. zəmanət. bimə. 1. qaplama. qapsama. 

qapsırma. içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. havi, 

mütəzəmmin, təzəmmün edmə. 1. güvəncə. inanca. 

caymalıq. qarşılıq. ödənək. təxsisat. tədarükat. təzminat. 

tə'minat. 1. qarantu. qaratikəni. qaratikən. böğürtlən. 1. 

qarantu. qaramsı. qaragülsü. qaramtırıq. 1. sivri, iti, sərt 

tikan qaratikan. qaratikan. qaratikən.  

- boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl: qaralıq.  

qarantı  işəniş. işəniç.  
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qarantılamaq  qaraltılamaq. 1. qorantılamaq. qoraltılamaq. 

qorlamaq. qorumaq. saxlamaq. 1. qısqanmaq. 1. gözü 

qalmaq. 1. ürkümsimək. ürkmək istənsəmək. - bu at çox 

qaraltılayır, yalnız ürkməz.  

qarantılı  güvəncəli. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. 

təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı.  

qarantılıq  qaranatlıq. sıxıntılıq. qarayazılıq. üzüntülük. bədbəxçılıq.  

qarantılmaq  qaraltılmaq. qaraltınmaq. qarantınmaq. qaranlıqda 

gizlənmək.  

qarantin  qaratılıq.  

qarantınmaq  qaraltılmaq. qarantılmaq. qaraltınmaq. qaranlıqda 

gizlənmək.  

qarantır  qarandır. qarançı. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. 

sağlamçı. zəmanətçi. zamin.  

qarantırıq  qarandırıq. qaranduruq. qaranqılıq. qaranquluq. qaranı. 

qaranlıq. tarlıq.  

qarantqa  silüet. kölgə. qaraltı.  

qarantu  qarantı. 1. qaratikəni. qaratikən. böğürtlən. 1. qaramsı. 

qaragülsü. qaramtırıq.  
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qaranturuq  qaranduruq. qarandırıq. qaranqılıq. qaranquluq. qaranı. 

qaranlıq. tarlıq.  

qaraoq  qaraox. qaravü. dövənlə boyunduruğu bağlayan böyük 

''l'' biçimindəki ağac.  

qaraoqlan  qaraoğlan. 1. qərəbadımcan. patlıcan. 1. qaratavuq. 

qaratombalaq. zeytun. 1. ayı. 1. çingənə.  

qaraot  1. qaracot. sarılıq kəsəlinə qarşıt, dərman. 1. ağır 

ağrılara qarşılıq (ilaclıq) üçün işlənən ot.  

qaraöqqəli  qaraöggəli: daşürəkli. pis ürəkli.  

qarapan  qaraban. qaravan. samanlıqların önündə tınazı (toplanmış 

taxılı) yağmurdan qoraqlıq, böyük saçağ.  

qarapanpuru  qarapapar. qaravapur. tiren.  

qarapapar  qaravapur. qarapanpuru. tiren.  

qarapay  yönəkey. sadə.  

qarapazı  püstüli. büstəli. yeyilən bir ot.  

qarapəncə  qarataxın. qarataxma. qarayaxmaca. qaraqabarcıq. 

qarıma. qaragöyündürmə. qaragöndürmə. qara çiban. 

qarayanı. yanıqara. qara yanığ. şarbon.  
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qarapürcək  qaraböcü. qaracavar. qaraccavar. qaracanavar. qara 

acanaq. qaracanaq. qaracnaq. 1. domuz. doğuz. 1. 

yabançı. yırtıcı.  

qarar  1. bitim. andlaşma. - qarar vermək: küylənmək. fikirləşmək. 

düşünmək. xayallanmaq. niyyətlənmək. 1. xarar. xaral. 

qıldan toxunmuş böyük çuval. 1. qaralamaq, nişanlamaq 

işi. göz öynünə almaq. qarav: güdülən. saqlav. qaraltı. 

görüş. qaralan. qarğı. - göz qararı: göz görüşüynən 

ayarlanan. göz çəkimiylə, ölçüsüylə. 1. əllə. əl ilə. 1. qərar. 

onov. bəqim. bağım. bəğim. 1. qırar. ölçü. olçum. bir tür. 

- südnü bəqimi: məhkəmə qararı.  

- biçimli onov: qarşılıqlı dartışib verilən qarar.  

- qarar vərəməmək: ikili bolmaq. quşqulanmaq.  

- qarar vermək: qıymaq. yapmaq.  

- qarar vermək: bağımlamaq. bəğimləmək. qarara varmaq. 

sözləşmək. anlaşmaq. qararlaştırmaq.  

- qarara varmaq: bağımlamaq. bəğimləmək. qarar vermək. 

sözləşmək. anlaşmaq. qararlaştırmaq.  
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qarar  qara. 1. qərar. 1. qarul. öncədən bəlirmiş görüş yeri, 

çağı.  

- qarar bazarı: göz qararı.  

qararamaq  qaralamaq. 1. qavramaq. anlamaq. 1. yaddaş eləmək. 1. 

öğrənmək. əzbərləmək.  

qararamaq  sonradan qararmaq. uzaqdan qararmaq.  

qararaş  qarayış. qaraş. göstəri. göstəriş. numayiş.  

qararaşmaq  qaraşmaq. görünmək.  

qararcaq  qaranmış, qorunmuş yer. qoyun yatağı.  

qararı  - göz qararı: qarar bazarı.  

qararınca  olduğuna. olası. oranlığ. bir az.  

qararqah  1. qonuş. yerləşim. orun. görəv yeri. idarə. 1. orda. ordu.  

qararlamaq  qararlaştırmaq. qaravirləmək. söz, qərar vermək. - mən 

bu işi qaravirlədim.  

qararlaşmaq  kəsişmək. biçimləşək. qarşılıqlı qonuşup.  

qararlaştırmaq  bağımlamaq. bəğimləmək. qarara varmaq. qarar 

vermək. sözləşmək. anlaşmaq. onovlaşmaq.  

qararlaştırmaq  qararlamaq. qaravirləmək. söz, qərar vermək. - mən bu işi 

qaravirlədim.  
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qararlı  1. adanmış. müşəxxəs. 1. qalısız. quşqusuz. şüphəsiz. 

1. ötgür. odlu. qacığmaqan. iradəli. tavqal. cəsur. şüca'. 

gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. ertəli. irtəli. iradəli.  

qararlıq  oqraq. dözüm.  

qararma  qaratma. görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma 

keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti.  

- göz qararması: gözün qara düşməsindən qamaşması. qarıq.  

- əkinlərdəki qararma kəsəli: qarıca.  

qararmaq  1. qaralımaq. qaraqımaq. qaraqmaq. koralmaq. 

görməmək. görməzmək. - gözüm qararıdı. 1. kin tutmaq. 

1. tərsinmək. inad edmək. 1. üz asmaq. 1. sönmək. 

qısılmaq. 1. qaraqmaq. 1. sönmək. gözdən itmək. 

batmaq. üzülmək. darıxmaq. 1. sönməyə üz tutmaq. 

qeyb olmaq. 1. sıxılmaq. kədərlənmək. 1. nitəliyin itirmək. 

- içginin çoxu sağduyusunu qarartmağa başlamış. 1. 

batmaq. - gün qarardı.  

- içi qararmaq: ümidsizliyə qapılmaq.  

- arığlayıb, üzü qararmaq: qara kütük kəsilmək. - yanğı ilə 

qara kütük kəsildi.  

- gözü qararmaq: bayqınıq keçirmək. huşun itirmək. nə 
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yapdığın bilməmək.  

gözü qararmaq: gözü dumanlanmaq. hirsindən heç nəyi 

görməmək.  

- hava iyicə qararmaq: gecə basmaq.  

- könlü qararmaq: inam itirmək.  

- könlü qararmaq: könlü bulanmaq: üzüntülənmək. yə'sə 

qapınmaq.  

qararmaq  qaralmaq. qərəlmək. 1. qara boyalanmaq - üzü düdlə 

qaraldı. - bunu qarat: qara rənglə. 1. bulanmaq. duruluğun 

gedmək. - bulut çıxıb hava qaraldı. - günəşə baxdım gözüm 

qarardı. - uçurumdan, köprüdən aşağı baxdım gözüm 

qarardı. - baş gicəllənib, gözün qararlmasın. 1. uzaqdan 

kölgə, qara kimi görünmək. - uzaqdaki ağaclar qararırdı. 1. 

qaralmaq. sönmək. 1. qərəlmək. - tün qarardı: gecə düşdü. 

- əllərim qərəldi: qara boyanmaq. 1. tünərmək. qaranlamaq. 

gecəlmək.  

- sular qararanda: axşam düşəndə.  

qararsız  1. ağımçı. tutumsuz. davamsız. kaypaq. kəsinsiz. qaçaq. 

qaraqsız. güdümsüz. 1. arlı bərli. oynaq. güvənilməz. 

bəlirsiz. qarışıq. mübhəm. armavlu. quşqulu. arsarlı. 
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quşqulu. bəqimsiz. güvənılməz. sallantılı. - qararsız 

olmaq: arsarlanmaq. quşqulanmaq.  

qararsızlıq  araquralıq. quşqulluq. armavluq. quşquluq. avuş. 

şəggilik. tərəddüd.  

qarartan  - buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl: sürmə kəsəli. qaradarı. qaradağ. 

qaradoğ. qaradon.  

qarartı  1. nərsənin çevrəsi. 1. mənzərə. geniş bir yerin 

görüntüsü. 1. qaraltı. karanğ. şəvlə (şövlə).  

qarartı  qaraltı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. 

qoramıt. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina. 1. yalan. 

töhmət. 1.didiqodu. qiybət. 1. şəbəh. 1. yüngül qaranlıq. 

1. keçə. kilim.  

- qarartı yeli: yağmur gətirən yel.  

qarartıq  1.kölgəlik. 1.qalartıq. barıqlıq. baraqlıq. sığıncaq. savır. 

sipər. savırlıq. pənahqah.  

qarartılamaq  qalartılamaq. qalartılatmaq. örtmək. qapamaq. 

qamamaq. saxlamaq. - qarartıla görməsinlər. 

qarartma  1. ışıqları söbdürmə. qaralıq yapma. 1. qaranlıq edmə. 

1. düşmandan, nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı 
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ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri. gömüşlük. xamuşluq. 1. 

pisəltmə. kötülətmə. 1. əsmərlətmə.  

qarartmaq  1. (boya). qapatmaq boğmaq. 1. yaxmaq. əsmərləmək. - 

özün günə verib, qarardı. 1. kölgələmək. 1. 

qoyulaşdırmaq. tütləşdirmək. 1. söndürmək. - ocağı 

qarart. 1. pisəltmək. kötülətmək. 1. qaranlıq edmək. 1. 

əsmərləşdirmək. 1. düşmandan, nərsədən gizli qalmaq 

üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmin, tədbirin 

yapmaq. gömüşlətmək. xamuşlatmaq.  

qarartmaq  qaratmaq. qərətmək. 1. qara boyalı edmək - əlləri düdlə 

qərərtdi. - bunu qarat: qara rənglə. 1. bulandırmaq. 

duruluğun gidərmək. - bulut çıxıb havanı qarartdı. 1. 

təxminləmək.  

- göz qarartmaq: qaraqmaq. 

qarartu  qaraltı. qarartı. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. 

qoramıt. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

qaras  böyük küp.  

qarasa  uzun sırıq.  

qarasaban  qabasaban. enli saban.  
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qarasaban  qalacuq. qazıb, qıraqlara qalayan, atan böyük xış. cırqa. 

yırqa. 

qarasaçan  1. sıxıntı, qorxu verici, kötümsər, bədbin düşüncələr. 1. 

kötümsər, bədbin kimsə.  

qarasaqı qarasağı. qara - sağı. qarayax. qarayağız.  

qarasaqqız  qətran. zift.  

qarasal  qaraçal. qurusal. quruçal. zəmini. bərri. - qarasal döğüş: 

quru savaşı.  

- qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul ( yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi).  

qarasalıq  qarasalqın. (salıq: vergi) ulusdan ödətilən, alınan vergi.  

qarasalqım  keçi, qoyunlada olan bir kəsəl.  

qarasalqın  qarasalıq. (salıq: vergi) ulusdan ödətilən, alınan vergi.  

qarasan  kötüçü. bayağıçı. dediqoducu.  

qarasaru  qarusara. can sıxıntısı.  

qarasevda  vəsvəsə. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. 

düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. 

duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. 

üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. 

təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş.  
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qarasevmiş  qaramsıq. qaramsuq. çürükçu. qaramsar. qaramsır. 

qarasıq. qarısıq. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. 

hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. koraçı. 

koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. 

bədəndiş. pesimist.  

qarası  qarancqa. qaranqı. qaraltı. qorxuluq. kölgə. - qarasına: 

olduğu kimi. axsatmadan. əsgidmədən.  

qarası  sızlaz sızlar oxuyan bir quş.  

qarasığa  qaragözə. düşügünə. bədbincə. pesimiscə. yamana. 

yamanca. uğursuzca. uğursuza. çox pis. pisinə.  

qarasıq  qarısıq. 1. qaramsar. qaramsır. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. 

qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. 

bədəndiş. pesimist. (# alagöz: alasıq. alısıq. optimist. 

xoşbin). 1. düşügün. uğursuz.  

qarasıqır  kiçi yapılı, sərt, quraq yerlərə dayanıqlı sığır türü.  
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qarasıqlıq  qarısığlıq. qaragözlük. qaraçlıq. koraçlıq. pesimistlik. 

çürükçülük. bədbinlik.  

qarasıqmaca  qarasıxmaca. bir cocuq kəsəli.  

qarasıl  - qarasıl, çox əsmər olan: qaraman.  

qarasıman  əsmər. qara topraq. - qarasıman ağsıman: yer göy.  

qarasinəq  qarasinək. eşşəksinəyi.  

qarasır  qeysər. xaqan. qağan. ataxan. impiratur.  

qarasıva  qarasuva. topraq suva.  

qarasqan  cılız, arığ kişi.  

qarasma  loğusa otu. zəravənd.  

qaraso  1. suya qanmış. sulu, qara topraq. - qaraso yer, yumuşaq 

olur. 1. əkiniləcaq, əkin toprağı. 1. aran. düzəngah. 

boşluq. aralıq. açığlıq. 1. üzqarası (: suyu havası), 

qalğalası ( hal əhvalı ) pis olan nərsə, kimsə. - qaraso 

adam. - qaraso yer, dağ. - qaraso.  

qarasoran  qarasuran. ( < qara: çox + sormaq: 1. soruşan. 1. dadan). 

hər nəyə göz tikib, maraqlanan, dadıb sormaq istəyən. 1. 

ac göz. - bəsdi yedin qarasoran olma. 1. uzunçu. çox sorqu 

sual edib bezikdirən adam.  

qarasovda  sovday. qaraqan. as as. dəlilik. təlbəlik. malixulya.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qarasoy  qaratopraq. verimli yer. - qarasoy, taxıl yaxcı olar.  

qarastar  qara astar. 1.qalın, qaba bez, örtük. 1. sırtıq. üzdən 

gedməz. inad. 

qarasu  1. boqurlay. tutuq. bulancay. 1. (göz) mirvari. 1. ılım ılım, 

şağıdamaz çağıldamaz axan su. 

- ayaqlarına qarasu enmək: çox ayaq üsdə qalmaqdan aşırı 

yorulmaq.  

qarasu  korlayan, qayıyan, ziyançı durum, qatıq. - qarasu enmək: 

yorqunluqa qapılmaq. - çox gəzdim, qarasu enidi qıçlarıma. - 

gözünə qarasu endi: gözü toran olub, görməz oldu. - qarasu 

qatmaq: bir nərsəni pozmaq. - qarasuya düşmək.  

qarasuluq  bol suluğ.  

qarasuluq  sulu yer. suvat.  

qarasunqar  qara quş.  

qarasuv  qaynaq. pinar.  

qarasuva  qarasıva. topraq suva.  

qarasür  1. kupə. 1. otomobil odacığı.  

qarasürən  1. (qara: quruluq + sürən: atlı). yol polisi. 1. əmniyyə. 1. 

tutqavul. (yol) bəkçi. 1. yollar qorucusu.  

qarasürmə  iftira. söğüm. kötüləmə.  
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qarasya  gilənar. alabalı.  

qaraş  1. baxış. baxma. qarayış. qaranış. nəzəriyyə. yanaşma. 

yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım. 1. qarac (< qarmaq: 

qarışdırmaq. birbirinə qatmaq, çalmaq). hörük, hörgü 

çeşitlərindən. 1. qarac. bəkçi. qaravul.qaraş. qaraç. 1. 

qaraç. ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın. 1. 

qaraç. qaravul. gözətçi. 1. qaraç. qarç. bəzək. süs. 1. 

qarmal. mənzərə. 1. qara üzüm xoşavı. 1. qara aş. bayağı 

yemək. 1. qara aş. gündəlik yeməyi.  

- qaşqaraş: qaşqayaş. qaşqazaş. qaşgöz. qaşgörəş. 

qaşgözəş. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. bəzək 

üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaraş  1. qarayış. göstəri. göstəriş. numayiş. 1. baxış. nəzər. 

təbsirə. 1. qarşıdaş. atandaş. atnaş. dənğdəş. dəngəş. 

tingəş. tinqdəş. bəsdəş. bəsəş. bəsiş. yarışdaş. yaraş. 

rəqib. qaraşlıq. ilişkin. ilişik. bağlı. burc. boğun. düğün. 

taxıntı. tutuq. məsələ. mərbut. 1. heybət. görünüş. 

əzəmət. - çox qaraşlı adamdı. 1. qara. görüş. zahir. 1. 

baxma. baxış. - bir qaraşda: ilk baxışda. 1. açının, 
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haçanın, açıqlığın genişlik, darlıq ölçüsü. 1. qaraş !: gözlə 

! gözət ! bax ! hüdə !. 1. fitnə.  

qaraş  qarşı. qarşıt. qarış. 1.çalaş. çalşı. yağlıq. müzd. ücrət. 1. 

edilən qulluq qarşıtında edilən çalış, qulluq.  

qaraşaq  bir nərsənin çoxluğundan, qayır, ziyan görmək. yağışın 

çoxluğundan, əkin başaq, dənə tutmamaq.  

qaraşaraq  baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. tapınaraq. uyaraq. 

izləyərək. izənərək. yollanaraq. yolundan, izindən 

gedərək. tabe' olaraq. ittibaən. 

qaraşçı  qarazan. qarazçı. oxçu. ovçu. avçı. atıcı. iyi nişançı. 

nişanəçi.  

qaraşıq  1. qaraş. bağlılıq. bağlantı. ilgi. ilişik. münasibət: 

qaraşıq. irtibat. - qaraşılmadıq yerdən: gözlənilməz. 1. 

sağınmaq. intizar. ğaraşmaq. 1. güzəşt. bağış. - qaraşıq 

edmək: yalqamaq. bağışlamaq. 1. baxışa. baxmağa. - 

qaraşıqa qoymaq. baxıtmaq. baxdırmaq. baxıtmaq. 

qaratmaq.  

qaraşın  1.baran. əsmər. qaraya çalan. 1.ağçalmas. ağa çalmaz. 

ağ dəğməz.  

qaraşlı  1. baxışlı. 1. qaraçlı. qarçlı. bəzəkli. süslü.  
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qaraşlı  müqəllid. izəri. tabe'. mütəqabil.  

qaraşlıq  1. qaraş. ilişkin, ilişik, bağlı, ayit, mərbut, mənsub olan. - 

bu kimə qaraşlıq. - mənə qaraşlığı yox. 1. burc. boğun. 

düğün. taxıntı. tutuq. məsələ.  

qaraşma  qaraşıq. qaraşış. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. 

gözyolalıq. intizar. mütərəssid.  

qaraşmaq  1. bəkləmək. - axşama dəngəc qaraşdım. 1. birbirinə 

baxmaq. baxışmaq. 1. qararaşmaq. görünmək.  

qaraşniyə  qaragün. qarabayram. matəm devri.  

qaraşsız  1. qaravsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. bağsız. 

ərkinçə. irikli. ərkin. ərkənə. ərikkən. eygin. irkin. azad. 

müstəqil. 1. baxımsız. iyəsiz. boş başına ötürülmüş. - 

qaraşsız topraq, ölkə, adam, devlət, var, bağ.  

qaraşsız  1.ərkli. ərkin. özgür. özbaşdaq. azad. 1.qarazsız. 

qarşılıqsız. dəğişsiz. əvəzsiz. bədəlsiz. - qarazsız 

yararsız: heç nə gözləmədən, bəkləmədən.  

qaraşsızlıq  1.özbaşdaqlıq. özərklik. sərbəslik. ərkinlik. ərkilik. 

bağımsızlıq. bağmısızlıq. azadlıq. müstəqillik istiqlal. 

1.ərkinlilik. ərkiniqlik. özgürlülük. özbaşdaqlılıq. azadlılıq. 

ərklilik. ərkinlik. özgürlük. özbaşdaqlıq. azadlıq.  
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qaraştırış  araşdırış.  

qaraştırmaq qaraşdırmaq. 1. < qaramaq: baxmaq: araşdırmaq. 

izləmək. aramaq. 1. ( < kar: əl). qarışdırmaq. əlləşdirmək.  

qarat  1.qaraz. hər nəyin yekəsi, böyüğü. 1.qarət. yarat. yarma. 

yağma. yəğma. qanıl. yasa. çapma. 1.qartaç. qatas. 

qasat. qasıt. qarıt. bərk. sərt. 1.qırat. qərar. qovl o qərar. 

gəpil. gəpəl. qovl. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. 

anlaşma. təvafüq.  

qarata qaratı  qama qarışıq. birbirinə sığışmayan uyuşmayan: qarata 

qaratı yuxular gördüm.  

qarata qarada. quruda.  

qarataban  qaradaban. 1.dəmir çeşiti. 1. çılpaq ayaq. ayaqyalın. 1. 

yoxsul. fəqir. 1. qabanlıq. yeraltı. kəvət. zerzəmi. 1. qatlı 

yapıda, yerüzə, yerdüzə, olan qat. 1. qatlı yapıda ən 

aşağıda olan qat. həmkəf. 1. məxzən. depo. 1. çatı altı.  

qarataban  qaradaban. heyvanlarda, insanlarda ayağ altında oluşan 

irinli yara.  

- qaradaban olmaq:heyvanların taxıları (nalları) düşərək, 

ayağ altları yara olmaq.  
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qarataban qaradaban. 1. bulaşıcı, qaraçiban. 1. nalsız ayağda 

oluşan yara. 1. uğursuz. baxsız.  

qaratabas  böyük bəla.  

qaratac  qartac. ağac çeşiti.  

qarataç  qaradaç. qaraçat. qaraçatı. qaradam. 1. aşlıq. aşpazxana. 

mitbax. 1. qəbir. sin.  

qarataq  qaradağ. 1.qaradoğ. qaradon. qaradarı. sürmə kəsəli. 

buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl. 1.qaramıq. əkin arasında tapılan qara 

tuxumlar. 1.qataraq. göz kəsəli.  

qarataq qaradağ. qara dənəli bir bitgi.  

qarataqın  qarataxın. 1.qarataxma. qarayaxmaca. qarapəncə. 

qaraqabarcıq. qarıma. qaragöyündürmə. qaragöndürmə. 

qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara yanığ. şarbon. 

1.qaraçağın. nərsəni uzatmaq, bir yerə yapışdırma üçün 

çaxılan, taxılan uzatma.  

qarataqma  qarataxma. qarataxın. qarayaxmaca. qarapəncə. 

qaraqabarcıq. qarıma. qaragöyündürmə. qaragöndürmə. 

qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara yanığ. şarbon.  
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qaratal  qaradal. 1. barsız ağac. böyük olubda heç bir yararı, 

faydası olmayan. səmərsiz. 1. sağlam olduğu üçün balta 

kimi araclara sap yapılan ağac. saplıq ağac. 1. əkşi, turş, 

sulu armıd çeşiti. 1.barsız ağac.  

qaratal qaradal. 1. sağlam, sürəli, davamlı, bərk, qoyu boyada bir 

ağac, ki qazma, kəsərə sap kimi işlədilir. 1. bar 

vermədən böyüyən bitgi.  

qaratalaq  qaradalaq: üz, burun, dodaqların şişməsiylə bəlirən 

kəsəl.  

qaratalaq qaradalaq. şişməsi ilə bəlirən xəsdəlik (burun, üz. 

dodaqda).  

qaratam  qaradam. qaraçat. qaraçatı. qaradaç. 1. aşlıq. aşpazxana. 

mitbax. 1. qəbir. sin.  

qaratam qaradam. 1. qəbir. 1. aşpazxana. 1. yüngül, əlgəlişi, yalın 

tikilmiş, bayağı tikmə. daxma.  

qaratamaq  qaradamaq. qaradadaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. 1. 

qaraçanaq. qaraçı. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. 

qadaq. qotur. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısıs. 

sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. 

qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. yanığ. 
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yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. 

gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli 

yumuq. yumru. çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. 

verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən.1. dişləri tökülmüş. dişsiz. 1. deyinən. 

deyingən. ilənən. 1. az qonuşan. 1. çimri. 1. somurtqan, 

üzü gülməz. 1. qarşat. tərs. inadçı. dirəngən. 1. 

qaraqayan. qarqışlayan. ilənən. kötülənən. yaman, ilənc 

qonuşan.  

qaratamaq qaradamaq. qaradamaqlı. 1. dişləri tökülmüş, dişsiz. 1. 

deyinən, ilənən. 1. az qonuşan. 1. əli sıx. çimri. 1. 

somurtqan, üzü gülməz. 1. qarşat. inadçı. dirəngən. 1.  

qaratamaqlı  qaradamaqlı. qaradadaqlı. inadçı.  

qaratamğa  qara boyalı möhür.  

qaratamğa  yarlıq. yallıq. buyruq. fərman.  

qaratamla  qaradamla. 1. birdənbirə gövdəni qaplayan ağrı. 1. 

göydən düşən qara, bəla.  

qaratan  - gecələri qaradan dənizə əsən yel: qara yeli.  
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qaratarı  qaradarı. qaradağ. qaradoğ. qaradon. sürmə kəsəli. 

buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl.  

qarataş  qaradaş. qayadaş. ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş.  

qarataşıq qaradaşıq. (qara: bayağı). yük arabası. - otobüs tapmayıb, 

qaradaşıqla gəldik.  

qaratataq  qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. 1. (bax 

> qaradamaqlı. qıtmır). çimri. 1. dişləri tökülmüş. dişsiz. 1. 

deyinən. deyingən. ilənən. 1. az qonuşan. 1. çimri. 1. 

somurtqan, üzü gülməz. 1. qarşat. tərs. inadçı. dirəngən. 

1. qaraqayan. qarqışlayan. ilənən. kötülənən. yaman, 

ilənc qonuşan.  

qaratataqlı  qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaradadaq. qaradamaq. 1. (bax 

> qaradamaqlı. qıtmır). çimri. 1. deyinən. deyingən. 

ilənən. 1. az qonuşan. 1. çimri. 1. somurtqan, üzü 

gülməz. 1. qarşat. tərs. inadçı. dirəngən. 1. qaraqayan. 

qarqışlayan. ilənən. kötülənən. yaman, ilənc qonuşan. 

1.inadçı.  

qaratavar  qaradavar. qıl keçisi.  
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qaratavuq  qaratoyuq. qaratovuq. 1.qarabatqaq. qarabataq. 

1.qaraoğlan. qaratombalaq. zeytun. 1.dalaq. qaraciyər.  

qaratay  qarayan. görən.  

qaratayaq  qaradayaq. obaşların, qulların döğüş dəğənəkləri. 

böyük, başı boz dəğnək.  

qaratəqin  qaratəkin. qartəkin. qarbanda. qara bəndə. xərbəndə. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

qaratənə  qaradənə. burcaq. mağaşar. hibubat.  

qaratənə  qaradənə.yemişan. alıç.  

qaratəniz  - qaradəniz qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ 

boyalı qoyun türü: qarayaxa.  

qaratəpən  qaraqaçan (qara: yer. ). (alay yollu) eşşək. - qaraqaçan 

sürüsü.  

qaratəpməcə  hədə, qara qorxu. - kimə qaratəpməcə gəlirsən.  

qaratəvə  qaradəvə. ölüm. əcəl.  

qaratəvə qaradəvə. ölüm. əcəl.  

qaratı  1. qaratma. pişnevis. 1. qaratma. çirknevis. 1.qaralı: 

kasat mal. bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal. 

rivacsız mal.  

qaratı  qaralı. bol olub, satışı az olan.  
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qaratikan  çox sivri, sərt tikanlı bitgi.  

qaratıqan  qaradığan. yeni yumurtadan çıxmış qurbağa yavrusu.  

qaratıqan qaradığan. ( < qaramaq: baxmaq). yeni göz açmış. 

özəlliklə qurbağa körpəsi.  

qaratiqən  qaratikən. qaratikan. 1. sivri, iti, sərt tikan. 1. bir dəniz 

heyvanı. 1. qarantı. 1. qaratikəni. qarantu. qarantı. 

böğürtlən.  

qaratiqəni  qaratikəni. qaratikən. qarantu. qarantı. böğürtlən.  

qaratiqil  qaratikil. malqarada görülən qan tutma kəsəli.  

qaratıqız  az dadalı, turşumsu armıd çeşiti.  

qaratılıq  qarantin.  

qaratimliq  qaradimlik: qara üzüm.  

qaratır  - geri qaradır qara, dönmə geri, keçmişin, sözdə yoxdu 

yeri.  

qaratırnaq  qaradırnağ.atmaca. doğanlardan olub, kiçik yırtıcı quş.  

qaratiş  qaradiş qaraçiş. yaşı üçdən çox olan qoç.  

qaratqu  quşçı. ovçu. şikarçı.  

qaratlamaq  < qıratlamaq ( < qır). qıraqmaq. qaraqmaq ( < qır). 

qırmaq. tökmək. yağmalamaq. taraclamaq.  
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qaratlaşmaq  qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. 

gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz 

verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

təvafüqləşmək.  

qaratma  1.qararma. görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz 

duruma keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə 

çeşiti. 1. qaratı. pişnevis. 1. qaratı. çirknevis.  

qaratmaq  1. baxıtmaq. baxdırmaq. baxıtmaq. qaraşıqa qoymaq. 1. 

sastlatmaq. - qarqışlaa qaratdılar. - uymazlara 

qaratmayasın.  

qaratmaq  qaraltmaq. 1. (büyü ilə, pisləməklə). birini birinin gözündən 

salmaq. birini birindən soğutmaq. xor göstərmək. 

xorlamaq. korlamaq. 1. söndürmək. öçürtmək. uçurtmaq. 

rahatlamaq. 1. daratmaq. 

qaratoq  qaradoğ. qaradağ. qaradon. qaradarı. sürmə kəsəli. 

buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl.  

qaratoqram  qaradoğram. ətin yağsız yeri.  

qaratoqram qaradoğram. ətin yağsız boğumu, yeri.  

qaratombalaq  qaraoğlan. qaratavuq. zeytun.  
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qaraton  qaradon. qaradağ. qaradoğ. qaradarı. sürmə kəsəli. 

buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl.  

qaraton qaradon. qısır. cocuğu olmayan.  

qaraton qaradon. uşağı olmayan qadın, ərkək.  

qaratorbaçılıq  - qaratorbaçılıq edmək: vurqun (vurulmuş) çalqın 

(çalınmış), oğrun, həqsiz qazanc sağlamaq, əldə edmək.  

qaratoyuq  qaratavuq. qaratovuq. qarabatqaq. qarabataq.  

- qaratoyuqgillərdən, qara boyalı ardıc quşu: qara bağal.  

qaratuq  qaracuq. qaracıq. qaramuq. qaramıq. 1. ot tuxumu. 1. 

əngəl.  

qaratuman  iş şalvarı.  

- qaratuman: iş şalvarı.  

qaraturba  qaradurba. qaradurba. yoğun boru, kaval, yüyə, lülə.  

qaratuvaq qaraduvax. qızlığı götürülmüş qız.  

qaratuyquluq  qaraduyquluq qara düşüncəlik. malixulya. melankolik.  

qaratüşüncəlik  qara düşüncəlik. qaraduyquluq malixulya. melankolik.  

qaratüzən  qaradüzən. 1. ərənin (əğənin) dişlərinə verilən düzən. 1. 

kiçik saz. 1. bağlama akordlarından biri. 1. bayağı, 

öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda. 1. rəsm risum. tapur. 
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tabur. görənək. 1. alışılmış yol yötə, yörtə. 1. gəlişigözəl. 

rasgələ. düzənsiz. 1. metodsuz.  

qaratüzən  qaradüzən. düzənsiz iş, durüm. qaraqada.  

qaraürəqli  qaraürəkli. hınclı. kinli. kinçi. ədavətli.  

qaraüz  qaraz. üzüqara. üzqara. qarabəxd. qarabet. qaran. 

qarayazıq. qara yazılı. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 

çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. 

qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. 

yoltaysız. üzüntülü. yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. 

düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

qaraüz  üzüqara. üzqara. qarabet. kötübet. onuruz. qaypaq. 

dönək. qancıq. götlək. donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. 

qaldaban. çaldaban. namussuz. şərəfsiz.  

qarav  1. baxış. nəzər. baxma. 1. kor. 1. qarşılıq. qaytavıl. - 

buna qarav: bunun qabağında. - yaxşılıq qarav yaxşılıq. - al 

qarav, ver var. 1. görə. ötür. baxış. 1. baxış. baxma. 

nəzər. 1. qarav !: gözlə !. bax !. baxın!. bəklə !. 1. dayan. 
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dözüm. möhlət. fürsət. - bir qarav tapsan, gəl. - qaravsız 

işə başlayın: dayanmadan. - qarav vermədən vurdu: həmən 

vurdu. 1. kor. - qarav sokuv: kor. 1. qarap. qərəv. içində 

təndiri, ocağı olub qaralmış ev. aşpazxana.  

- qarav soğur: kor. 

qarav  görəvli. mə'mur. - gizli qaravlar, hər nəyin izindədəirlər. 

qarav  qaravul.qaraş. qaraç. qorucu.  

- qara qarav: kümə kümə. koma koma.  

qarava  kalaba. qarvalaq. qarvaki. uzun boyunlu, qulpsuz tüng, 

parç.  

qaraval  qaravul.qaraş. qaraç. yazaq. gəzək. qoşun önündə 

gedən.  

qaravala  qaravalaq. qarabala. qarabalaq. böyük qayıq çeşiti.  

qaravalaq  qaravala. qarabala. qarabalaq. böyük qayıq çeşiti.  

qaravan  qaraban. qarapan. 1. xərmən yerlərində düzələn, üç yanı 

qapalı, bir yanı açıq yapı. 1. saraban. saravan. sayaban. 

sayavan. qaralıq. kölgəlik. 1. samanlıqların önündə tınazı 

(toplanmış taxılı) yağmurdan qoraqlıq, böyük saçağ. 1. 

qarabaş. koravana. boşa gedən, puka çıxan güllə.  

qaravana  1. böyük, yassı yemək qabı. 1. kasa ( < kovsa). qablama.  
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qaravapur  qarapapar. qarapanpuru. tiren.  

qaravaş  { < qarabaş < qara (qaramaq: baxmaq. qaravıl.)}. 1. elti. 1. 

gözətçi. 1. cariyə. qadın kölə. uşaq. 1. qıravaş. qırnaq. 

kiçkincə varlıqlar (xəlayiq). qart kəniz.  

qaravaş  1. < qonzaq. qoynzaq > kənizək. 1. qapıqızı. kəniz. 

otaqlıq. odalıq. kilfət. kəniz. cariyə. 1. çingənə. qaraçı. 

utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız.  

- qaravaşdan xanım olmaz, çiçəkgildən, odun olmaz. 

(çiçəkgildən: gül ağacından).  

- özəlliklə başarıqlı qaravaşa, ev işçisi: qaparat. yaparat.  

qaravçı  ( < qaramaq.) 1. qapıçı. qaravul. gözətçi. 1. eşik ağa. eşik 

görücü. qapı saqçısı. 1. pərəstar. 1. izləyən. syirçi. 1. 

çalışqan. oyanıq. diqqətli. toxdamlı. qərarlı.  

qaravçu  seyirçi. baxan. baxar. tamaşaçı.  

qaravələ  ataman (osmanlı) dövründə çox böyük gəmilərə verilən 

ad. indi, düzənsiz nizamsız aralıq gəmilərinə deyilir. - 

qaravələ durumlu: yolsız, düzənsiz halda.  

qaravəlli  1. sıxıntılı. üzüntülü. dərdli. kədərli. 1. boş söz. - başında 

qaravəlli oxuma gəzdirir.  

qaravıl  bax > qaravul.  
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qaravıllamaq  1. tasarlamaq. oranlamaq. 1. gizlicə araşdırıb öğrənmək.  

qaravıllanmaq  sərinləmək.  

qaravılloq  qaraçılloq. qarayandıq. qapqara.  

qaravirləmək  qararlaştırmaq. qararlamaq. söz, qərar vermək. - mən bu 

işi qaravirlədim.  

qaravıt  1. daravıt. daranan yünün çöpləri, kiri. 1. süpürüntü.  

qaravlar  görəvlilər. mə'murlar. - gizli qaravlar, hər nəyin 

izindədəirlər. 

qaravlıq  1. salatalıq bitgisi. 1. qaravruq. kökündən saqqız 

çıxarılan bir ot. - qaravlıq saqqızı.  

qaravola  salyanqoz. qatlanqoz. yumuşacalardan, sarma qabıqlı 

heyvancıq. hələzon.  

qaravruq  1. qaravlıq. kökündən saqqız çıxarılan bir ot. - qaravlıq 

saqqızı. 1. susuz yerlərdə yetişib, yeyilən ot.  

qaravsız  ( < qaramaq). 1. qaraşsız. baş başdaq. öz başına. 

ağasız. bağsız. ərkinçə. irikli. ərkin. ərkənə. ərikkən. 

eygin. irkin. azad. müstəqil. 1. tez. indi. həmən. çapıq. 

dayansız. dayanmadan. dözmədən. gözləmədən. 

bəkləmədən. möhlət vermədən. - qaravsız işə başlayın: 

dayanmadan. 1. gözə görünməyən. 1. derhal. vaxt 
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geçirməksizin. həmən.  

- qaravsız tərbə!: həmən hərəkət et!.  

qaravu  1. bamador salçası. 1. qızılcıq (zoğal) marmalatı.  

qaravul  1. < qara + gör > qara + qur > qaraqul > qaravul. 1. < 

qaraqlı. qurqaluv < metatez > quravul. qalavul. qaraqol. 

quraqçı. quraqlu. quralu. gözcü. gözətçi. çasavoy. saqçı. 

qoruqçu. qarıstal. qarabıl. çağda. cığırçı. keşik. 

keşikçi.sınırçı. gözətçi. gözcü. güdü qolu. badıgart. 

mahafiz. 1. araqol. güdü, gözləm yeri. 1. gözçü. bəkçi. 1. 

qaraqul. (qara + qul: qara + qol: gecə əsgəri). 1. qur. 

qor.götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. tosqavul. 

bəkçi. yolçu. gözətçi. güzərçi. darqa. gəzici. gözəçi. - 

gecə qaravulu, bəkcisi: turqaq. durqaq.  

qaravul  qaravıl. (qaraqol). 1.qaraş. qaraç. gözətçi. 1. görüntü. 

xiyali. xiyalat. gerçəksiz. sanıq. 1. kölgə. bəlli bilirsiz 

görülən nərsə. 1. qapalı. - orası çox qaravul bir yerdir. 1. 

gözçü. önçü. nobətçi. 1. gecə bəkcisi. yataq. 1. saqçı. 

saxlayıcı. 1. qaraq. keşik. 1. aynasız (# aynalı: iyi. gözəl). 

polis. jandarm. 1. baxan. baqqan. bəkçi. gözətçi. 

gözətiçi. 1. bəkçi. gözətçi. qolçu. mahafiz. 1. muraqib. 
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dideban. 1. qaralu. gözüç. didəban. 1. qarav. qorucu. 1. 

qaraval. yazaq. gəzək. qoşun önündə gedən. 1. qarı. 

gözətçi. 1. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. 1. qoraqçi. qoşunun öncüsü, gözətçisi. 

qaraqol. 1. qorucu. saqlav. - qala saxlavı: qalabəyi. 1. 

saxlav. keşik. 1. gözçü. bəkçi. keşikçi. 1. qaraş. qarac. 

bəkçi. 1. güdücü. otaçı. - qala qaravulu: qala əri.  

- qoşunun arxacı, dal qaravulu: gerik.  

- qaraqol, qaravul qonutu: qaraqol. qaraqolluq. - qaraqol 

gəzmək: qol dolaşmaq.  

- yaraqlı qaravul, polis, jandarm qaraqolu, bölməsi: qapaltı. 

qapıltı. qapalta. pasqah.  

qaravul  qaravıl. 1. görüntü. xiyali. xiyalat. gerçəksiz. sanıq. 1. 

kölgə. bəlli bilirsiz görülən nərsə. 1. qapalı. - orası çox 

qaravul bir yerdir. 1. gözçü. önçü. nobətçi. 1. gecə bəkcisi. 

yataq. 1. qarşılıq. - yapdığın iyiliyə qarşı qaravıl istəmə.  

qaravulçu  qaravçı. qapıçı. gözətçi. eşik ağa. eşik görücü. qapı 

saqçısı.  

qaravulçuluq  gözçülüq. bəkçilik. keşikçilik.  

qaravulxana  pasqah.  
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qaravullamaq  1. qoraqlamaq. keşikləmək. gözətləmək. 1. nişanlamaq. 

hədəf tutmaq. 1. əsgiyini düzənləmək, tamamlamaq.  

qaravulluq  qoruçuluq.  

- qaravulluq çəkmək: bəkçilik edmək, vermək.  

qaravura  qaraqora. qaraqan. qaracan. qarabasan. qarabaslı. 

qarabasma. qaraqada. qaraqura. qaraquda. qaraqula. 

qaragülməz. 1.kabus < qapus. qapıs. qıncılaz. qancılaz. 

sıxıntı verici, qorxunc düş, yuxu, uyaq, rö'ya. 1. qarabük. 

qabuk. içinə düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi 

durum.  

qaravut  camış kəsəllərindən.  

qaravuz  əsmər. qoyu rəngli.  

- qaravuz qızıl: bordo.  

- qaravuz göy: göyümsi qır rəng.  

qaravü  qaraox. dövənlə boyunduruğu bağlayan böyük ''l'' 

biçimindəki ağac.  

qaray  bax > qara. 1. yardımcı. yararlı. yardımsever. 1. tərəf.  

qaray  qaroy. 1. giray. güclü. qolçomaq. qudrətli. 1. gecə gözləri 

görməyən kimsə. 1. qarac. qarağac. sırıq ağac. 1. qarac. 

qarağac. yemiş yığmaq üçün sırıq ağac.  
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qaraya  imçilikdə, otaçılıqda işlənən, çürüməyən bir bitgi.  

- qaraya çalan: qaralıq.  

- qaraya oturmaq: qaraya vurmaq. gəminin toprağa oturması, 

saplanması.  

- qaraya vurmaq: 1. gəmisi batmaq. 1. qaraya oturmaq. 

gəminin toprağa oturması, saplanması.  

qarayaq  1. baldırı çılpaq. avara. avam təbəqəsindən olan. 1. 

bayağı, kasıb, işçi qatından olan.  

qarayaq  qarayağ. 1. qarazağ. qaraqarqa. 1. qazayağı. sulaq 

yerlərdə, bulağ qıraqlarında yetişən ot.  

qarayaqa  qarayaxa. 1. başpozuq. sivil. 1. bayağıl ( < bayağı el). 

altqat. altqat. 1. iri ağızlı, qaramtıl, başı böyük çoban iti 

çeşiti. 1. qaraqapığ. qaraqamığ. kütlə. kültə. 1. qaradəniz 

qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ boyalı qoyun 

türü.  

- qoşuna qatılan qarayaxa savaşçılar: başpozuq.  

qarayaqa qarayaxa. qaracu. sivil. rəsmi olmayan.  

qarayaqaz  qarayağaz. qarayanız. qaryağız. qarağaz. qəndil.  

qarayaqın  qarayağın. qoyuqonğır. qaraqır.  

qarayaqız qarayağız. qarasağı. qararax.  
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qarayaqmaca  qarayaxmaca. qarataxın. qarataxma. qarapəncə. 

qaraqabarcıq. qarıma. qaragöyündürmə. qaragöndürmə. 

qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara yanığ. şarbon.  

qarayaqtama  qarayağtama. qarabaxtama. qaralama. xarlama. 

korlama. koralama. xorlama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. 

yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. 

entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül 

savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

qarayalmaşıq  qapqara.  

qarayan  qaraçı. qanan. görən. görücü. gözəyən. anlayan. sezici. 

sezən.  

qarayan  qaratay. görən. baxan. gözleyen.  

qarayanı  yanıqara. qara yanığ. qara çiban. qarapəncə. qarataxın. 

qarataxma. qarayaxmaca. qaraqabarcıq. qarıma. 

qaragöyündürmə. qaragöndürmə. şarbon.  

qarayanıq  1. az süt verilmiş, cılız qalmış yavru. 1. dəridə olan 

qabarcıq kəsəli. 1. danalarda olan bir sığır kəsəli. 1. 

ağaclarda, göyərtilərdə, çox sıcaqlıqdan olan pozuqluq, 
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yanığ, qaralıq. 1. çox susamış kimsə. 1. susuzluqdan 

cılız qalmış bitgi.  

qarayanız  qaryağız. 1. qarayağaz. qarağaz. qəndil. 1. əsmər üzlü.  

qarayantaq  tarlalarda, ormanlarda görülən, qalın köklü, tikənli ağac.  

qarayantıq  qarayandıq. 1. qaravılloq. qaraçılloq. qapqara. 1. böyük 

dəvətikəni, dəvətikanı.  

qarayapı  çamır, kərpiçlə yapılmış yapı.  

qarayapraq  alma çeşiti.  

qarayaraq  yaraq, əsləhə çatdırma görəvlisi, mə'muru.  

qarayarıq  çaxmaq daşı.  

qarayatalığ  odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli. tifo kəsəli.  

qarayaz  sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş.  

qarayazı  1. düzyazı. nəsr. mənsur. 1. heç sürülməmiş yer. 1. 

yazğıt. başyazısı. 1. ölüm.  

qarayazı  olacaq. pay. uğur. tağudar. dağtay. dağıdar. nəsib. 

qismət.  

qarayazıq  qara yazılı. qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. 

üzüqara. üzqara. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. 

bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. 
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çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. 

qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. 

yoltaysız. üzüntülü. yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. 

düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

qarayazılıq  sıxıntılıq. qaranat. qarantılıq. üzüntülük. bədbəxçılıq.  

qarayel  qaraman. güneybatıdan, batıdan əsən yel. qarabı. 

qarağıl. ğərbi. qarağdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel.  

- orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel 

tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer: qara 

iyrək, əğrək, əyrək, evrək, evlək. örtülü yer.  

qarayelin  qoyunların məmələrini üstünün şişməsiylə bəlirən kəsəl.  

qarayemiş  şabalıt. kəstana.  

qarayen  arxadaş.  

qarayer  1. ova, çöl arasında, ada biçimində orman. 1. qarayol. 

tamının dibi. 1. qəbir. sin. gömüt. 1. yeraltı. yer altı. kav. 

gəv. kəvət. zerzəmi.  

qarayıb  1. qara ayıb. qara eyib. qarağıb. qara əğib. qara ləkə. 

utancaq nərsə. 1. yanmış olma. utanclı durum.  
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qarayılan  qarailan. uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, 

pozucu, kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma 

(əkinə) yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan.  

qarayilə  < gərəkilə. qara. qaramilə (baxmağilə).  

qarayim  karayim. karaim. kirimə. kərimə.  

qarayınta qarayında. {1.< qara + yında. 1.< gərərində). görüşə 

uyğun.  

qarayış  1. gərəyiş. intizar. gözləyiş. 1. qarqına. baxış. anlayış. 1. 

qaraş. qararaş. göstəri. göstəriş. numayiş.  

qarayış  1. qara yeriş. minicini sarsıtan, sallantılı at yerişi. 1. 

qaranış. qanı. görüş. görgü. görünğ. baxış. nəzər. 1. 

qaranış. düşnüq. hükm. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. 

inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. fikir. fikr. 

teori. sav. quram. oranc. oran. qərar. düşünmə. düşüncə. 

görüş. alma. alqı. alğıma. alğılama. baxış. baxınış. 

baxnış. anlayış. qavrayış. tələqqi. qaraş. baxma. 

yanaşma. yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım. nəzəriyyə. 

mülahizə.  

- yufa qarayış: naz. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. göz qaş 

gərmə.  
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qarayla  yerlə. zəmini. - qara yoluyla gedidi.  

qaraymış  qaramış. qabqara.  

qarayol  1. qarayer. tamının dibi. 1. ölüm. - qarayola ged: (ilənc, 

qarqış sözü). öl. gəbər. - qarayola ged, tamınında isti 

bucağına. 1. şahrah. 1. şosə. - qarayolla, dəmiryolu 

kəsiştiyi keçit: yerbir keçit.  

qarayolçu  pozuq. gədə. dələduz.  

qarayolu  şosə. caddə.  

qarayonca  yabanı yonca.  

qaraz  1. qarat. hər nəyin yekəsi, böyüğü. 1. qaraüz. üzüqara. 

üzqara. qarabəxd. qarabet. qaran. qarayazıq. qara yazılı. 

qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. 

bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. 

körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. 

banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. 

alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. 

çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

qarazaq  qarazağ. qarayağ. qaraqarqa.  
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qarazan  (qaramaq: baxmaq). öncül. öndə gedən. başçı. qılavuz. 

yalabaç (yenisey): yulavuc. yalavuc. yelvac. yayalavac. 

yalavac. yalauç. elçi. (pilot. qid. avan qard).  

qarazan  qarazçı. 1. oxçu. ovçu. avçı. qaraşçı. atıcı. iyi nişançı. 

nişanəçi. 1. düşüncə yiyəsi. sahib fikir. mütəxəssis. usda. 

mama. 1. amaclı. umaclı ( < ummaq). iməcli. bəllikli. 

oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid. 

qərəzli.  

qarazçı  qarazan. 1. oxçu. ovçu. avçı. qaraşçı. atıcı. iyi nişançı. 

nişanəçi. 1. düşüncə yiyəsi. sahib fikir. mütəxəssis. usda. 

mama. 1. amaclı. umaclı ( < ummaq). iməcli. bəllikli. 

oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid. 

qərəzli.  

qarazı  1. çirknevis. 1. pişnevis. 

qarazqarmaq  qarqazıqmaq. qarablamaq. qarablanmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 
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söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qarazsız  qaraşsız. qarşılıqsız. dəğişsiz. əvəzsiz. bədəlsiz. - 

qarazsız yararsız: heç nə gözləmədən, bəkləmədən.  

qarbaq  (qara + baq: qara + ləpə). yonca tuxumu.  

qarbalamaq  dürçələmək. gəzəkmək. barmaqla qurdalamaq. 

aqtarmaq.  

qarbanq  qarın.  

qarbanta  qarbanda. qara bəndə. xərbəndə. qartəkin. qaratəkin. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

qarbartan  acıtan. aşıtan. - yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan 

öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, abartma tozu, otu. 

qarbı  qırbı. qırba. 1. qərib. 1. qırağ. qırov. çiy. çiğ.  

qarbiçə  böyük civi.  

qarbur  qarbura. 1. çapal. çəpəl. çapıl. sapal. sapıl. qarşıq. 

qamıq < qarmıq. qatıq. qartıq. neçə nərsədən düzəlmiş 

nərsə. qatıq. qartıq. qarılıq. qoşuluq. qatışıq. qarışıq. 

çalalı. çallaq. alaşım. külcə. məxlut. 1. rasgələ. 

gəlişigözəl. olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. 

qarmaqarışıq. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. 
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başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. 

düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. 

təsadüfi. 1. alyaj.  

qarbur  qarbura. qarmaqarışıq. qarımqarışıq. qarmaqatışıq. 1. 

dallı buqaqlı. qollu buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 1. 

qarışquruş. 1. düzəysiz. 1. alan talan. alan taran. alan 

tolan. 1. rasgələ. abırçubur.  

- qarmaqarışıq yer: cüyüt çarşısı, bazarı.  

qarbura  qarbur. 1. çapal. çəpəl. çapıl. sapal. sapıl. qarşıq. qamıq 

< qarmıq. qatıq. qartıq. neçə nərsədən düzəlmiş nərsə. 

qatıq. qartıq. qarılıq. qoşuluq. qatışıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. alaşım. külcə. məxlut. 1. rasgələ. gəlişigözəl. 

olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. 

qarmaqarışıq. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. 

başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. 

düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. 

təsadüfi. 1. alyaj.  

qarbura  qarbur. qarmaqarışıq. qarımqarışıq. qarmaqatışıq. 1. dallı 

buqaqlı. qollu buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 1. 

qarışquruş. 1. düzəysiz. 1. alan talan. alan taran. alan 
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tolan. 1. rasgələ. abırçubur.  

- qarmaqarışıq yer: cüyüt çarşısı, bazarı.  

qarburator  hava ilə yaxıt qarışımını düzənləyən dəsqah.  

qarbus  qarbuz. yəhərin qaşı.  

qarbuz  qarbus. yəhərin qaşı.  

qarc  qarş. ( < kər. qır). qırılıb kəsilən nərsə. 1. vergi. maliyat. 

yasa üzrə, zorla alınan nərsə. - qarçı: qeyçi: vergi yığan. - 

qarc verən olmasa qarc alan olmaz.  

qarcaq  bax > qacax.  

qarcaq  qaracqa. qaraclıq. yaraclıq. yaracqa. yarcaq. aylıq. maaş.  

qarcaşdırmaq  qatışdırmaq. qoşdurmaq.  

qarcaşıq  qarışıq.  

qarcaşmaq  1. qarışıq ixtilaf düşmək. 1. qarışmaq. çaxnaşmaq. 

bulanmaq. - ürəyim qarcaşmaq. - hava qarcaşıq durur.  

qarcaşmaq  qarışmaq. qarınmaq. qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. 

qatınmaq. çalqaşmaq. qarışmaq. qarmaqarışıq olmaq. 

dolaşmaq. pozulmaq.  

qarcayıl  qartayıl. qarsayıl. qarsarlı. qasarlı. ağ. ağarmış. 

ağqarmış.  

qarcı  qarıcı. qarıc. nazir. vəzir.  
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qarcıfa  qarcığa. orta boylu, kiçik təpəli çivi.  

qarcıq  şubatın onunda başlayan, yeddi gün sürən soğuq.  

- qarcıq yemiş: qışa, soyuğa, şaxdaya dayanıqlı yemiş.  

qarcıqa  qarcığa. qarcıfa. orta boylu, kiçik təpəli çivi.  

qarcıqay  qırqı. doğan. çəpək. cığılbay.  

qarcılıq  1. qarıclıq. qarşılıq. qaraşlıq. güzgü. ayna. 1. qarıncılıq. 

qarşılıq. iki tikəni, parçanı birbirinə bağlamalıq.  

qarcuq  karcuq. 1. ( < qar: qol). qol bağı. 1. qar dənəsi.  

qarç  1. qaraç. qaraş. qaralama. sanac. quru. eskiz. məram. 

hədəf. düzənək. istək. arzu. nişan. son. sonuc. niyyət. 

məqsəd. amac. ərək. güdək. uğur. yasan. tasar. tasarı. 

tasarım. taslaq. şema. kroki. 1. qaş. taraq. daraq. dərək. 

dilim. parça. 1. niyyət. tasarı. məqsəd. 1. ( < > qaş). baş. 

dənə. soğansi (si: kimi) örünlərin say adı. - bir qarc soğan. - 

iki qarc sarımsaq.  

qarç  1.qaç. qaş qırıç (kereç (fars)) ( < kərmək: kərmək). dilim. 

1.qaraç. iri göbələk çeşiti. 1. qaraş. bəzək. süs.  

qarça  qarçaq. qardaq. qarda. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. 

darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 
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pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qarça  qırça. 1. bir quş adıdır. boyalı bir quş. 1. əvam. kütlə.  

qarçaq  büst. yarım heykel. təndis.  

qarçaq  qarça. qardaq. qarda. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. 

darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 

pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qarçaqlıq  qarçalıq. qardaqlıq. qardalıq. darlaqlıq. dardaqlıq. 

darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. dalcaqlıq. buruşuqluq. 

qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzüklük. pürüzlük. qıvırıqlıq. 

qıvrıqlıq. potluq.  

qarçal  1. çarşav. qarşav. qara üstlük. 1. kaçal. qaçal. (neçə ürün 

qarışdırılıb, pişirilən bayağı yemək) 1.bulama. 1.doğmac. 

döğməc. -. 1. qarçəl. tikənlik. tikanlıq.  

qarçalıq  qarçaqlıq. qardaqlıq. qardalıq. darlaqlıq. dardaqlıq. 

darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. dalcaqlıq. buruşuqluq. 

qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzüklük. pürüzlük. qıvırıqlıq. 

qıvrıqlıq. potluq.  
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qarçam  qarçan. qarşam. qabığı qara çan çeşiti.  

qarçamaq  qarslamaq. qatılaşmaq. qursamaq. - yumşaq nə qarçadı.  

qarçan  qarçam. qarşam. qabığı qara çan çeşiti.  

qarçanlamaq  qarçınlamaq. qar üstü buz tutmaq. - qarın üstünə yağmır 

çilədi, sonra da dondu, yollar qarçınladı.  

qarçar  "kaç" sözünün üləşdirmə, bölüştürmə biçimi. neçər. 

neçəlik. - kaçar odalı ev arırsız: neçə otaqlı. - hər birindən 

kaçar dənə alqın. neçəlik. neçə dənə. neçər dənə. 

qarçaşış  pürçüşük < bürüşük. burqaşış. dolaşış.  

qarçəl  qarçal. tikənlik. tikanlıq.  

qarçı  ( < kər). 1. kiriş. iki ucu birbirinə çatdıran uzun kəsilmiş 

nərsə. evin çatısında (damında) eninə atılan tir, dirək. 1. 

qırça. qurcaçı. qaşıyan. 1. kəsən, qıran, alan.  

qarçı  dondurmaçı.  

qarçibin  atsinəyi.  

qarçiçəyi  1. ağca bardaq. 1. çiğdəm. həsrət, məxmur çiçəyi. 1. 

güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti.  

qarçiçəyi  qardələn. buzçiçəyi.  

qarçıq  qar dənəsi.  

qarçıq  qorçıq. qurçun. xurcun. torbacıq. sandıqca.  
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qarçıqay  qartal. (baz. şahin).  

qarçıl  azca ağarmış.  

qarçılanmaq  ( < qaranmaq). ummaq. ərkinmək. imrənmək. ürəyi 

istənmək. yasanmaq. yaslanmaq. meyillənmək. 

niyyətlənmək.  

qarçımaq  1. qırçımaq. qazımaq. qaşımaq. qırğıcla taraşlamaq. 1. 

qurcamaq. qaşımaq. - qurca: qaşımaq işi. - qarçı: qurcaçı. 

qaşıyan.  

qarçın  1. duvara, oturaqa vurulan, bəzək, qoruq üçün, ipəkli, 

yaxud iplikli parça. 1. salqı. sarqı. əmmamə. yaraq, silah 

yeri.  

qarçın  1. gil. yapışqan topraq. 1. bəzək. süs. təzyin.  

qarçın  qorçın. (< qarımaq. qorımaq). 1. hər türlü örtük, örtgü. 1. 

önlük. tozluq. 1. qurçun. xurcun. torba. 1. qalın toxuma 

corab. 1. meşə armıdı. yaban armıdı. 1. qurçun. qaramsı, 

bərk topraq.  

qarçınaq  çinis. xəsis. ac göz.  

qarçınlamaq  qarçanlamaq. qar üstü buz tutmaq. - qarın üstünə yağmır 

çilədi, sonra da dondu, yollar qarçınladı.  
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- qarın üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar 

qarçınladı. (qarçınladı: buz tutdu).  

qarçınlanmaq  böyüksünmək. buyursunmaq.  

qarçınmaq  çinislənmək. xəsislənmək. ac gözlənmək.  

qarçırma  - dodaq qarçırma: > dodaqqaçım > dodaqçım: çözgüş. 

çözgülüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. güləşim. ləbxənd. 

təbəssüm.  

qarçırmaq  qoyuvermək. qoyvermək.  

qarçlanmaq  niyyətlənmək. hədəf tutmaq.  

- oqurqa yürəgim qarçlanıb turadı: oxumaya ürəgim 

niyyətlənir.  

qarçlı  qaraçlı. qaraşlı. bəzəkli. süslü.  

 qardon. qarud. su üzərində üzən fındıq böyüklüğündə 

buz parçaları.  

qaret  1. karet. gərək. tiyiş. 1. (dağıdıb, qənimət almaq amacı ilə 

olan cumuş, hicum). çapul. yəğma. axın. ilğar.  

qarev  qaröy. qarov. açığlıqda qurulan taxma ev. çadır.  

qarevil  kavılla. kavla. qonara. ayaqaltı başmağı. ökcəsiz, 

dabansız başmaq.  

qarət  qarat. yarat. yarma. yağma. yəğma. qanıl. yasa. çapma.  
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qarət  yarat. yəğma. qanıl. yasa.  

qarətləmək  urdurmaq. söküb dağıtmaq.  

qarı  qarıq. {< > qara. qır. qara. (qara, qır, topraq sözlərində 

toppalıq, tutqunluq anlamı saxlıdır}. { < qaqnıq. qaqmış. ( < 

qaqmaq): vurulmuş. qurumuş. bükülmüş}. 1. ( < quru). 

qarıyıb, quruyub. qartı. qoca. qatı. qaq. suyu çəkilmiş. 

gəmpir. ( < qaqca. qaquc). işlənmiş. əsgi. köhnə. 1. 

davamsız. tez qırılan nərsə. 1. qol. omuzla biləyin 

ortasında qalan bölüm. 1. santimetrəlik uzunluq ölçüsü. 

1. qoca. böyük. yekə. - qarı köprü: böyük köprü. - qarı 

ağac: böük, ullağan ağac. 1. yekəqarın. çoxyeyən. qarıma. 

obur. 1. biləkdən omuzadək olan bölümü. 1. qır. topraq. 

1. qır, kır, qara boyamsı. 1. bunqaq. bükük. köhnə. əldən 

düşmüş. qarıq. qart. yaşlı. keçmiş. geçgin. əsgimiş. 

qıtlaşmış. 1. ( < qarılamaq: (qar: kar: əl). ölçmək). qarış. 

ölçü. əndazə. - 1. arşın. 1. yaşlı. qoca. - qar ər: qoca kişi. 

1. bir qolaç. 1. qaraq. qaru. qol. 1. qarşın. bənna arşunu. 

1. qurtqa. qurtı. kəmpir. kaftar. 1. qarış. qolun omuzla 

bilək arasında qalan bölümü. - xanın qarısı: xanışqa.  

- qarı qoca: ər arvad. - qarı qoca qavğası. qısqancılıq.  
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- qoca qarı soyuğu: kəsən soyuq. 

- qoca qarı soyuğu: mart ayının sonunda düşən soyuq.  

- qoca qarı: qoca qadın. əcuzə.  

- qarısı qurusu. 

qarı  qaru. 1. ( < qaramaq. qorumaq). qaravul.qaraş. qaraç. 

gözətçi. 1. yaramaz. qurzaq. 1. qoca. çökək. çökük. 

çökül. çökün. çöküt. çökət. 1.əkmək düşmanı. əş. arvad. 

1.əsgi. qədim. 1.kavran. kəvrən. qapran. qoca. 1. 

qarımış. qart. qırt. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

geçgin. keçgin. xoca. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. 

yaşlanmış. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 

anaç. anaş. ərik. 1. qoca. kavtuq. kavtaq. qaltaq. 

çaltaq.qaltuq. yaşlı. kavşar. kağşar. kağşaq. kağaşaq. 

kağruq. koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək.  

- cadıçı, büyücü, çirkin qarı: kafdar.  

- qocaqarı: qaqanaz. qaqnaz. qaqsın.  

- qarı ağızlı: arvad ağızlı: qadın ağızlı: arvad ağız. qarı ağız: 

qadın ağız. qılıbıq. 1. arvadının sözündən çıxmayan. 1. arvad 

kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək.  
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- saçı dən görməmiş qarı, qoca: qara qoca.  

- çirkin, keçimsiz, qarağız qarı: xortlaq.  

- deyingən qarı: çataloz. çağaloz.  

- iyi pisi paylaşan qoca qarı: bir yasdığa baş qoymaq.  

- subaya qarı boşamaq, qolay.  

- qarısı köylü: öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların 

bəğənmiş kişi.  

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı 

savduq yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa.).  

qarıb  1.gözü yolda. özlək. 1. qarım. qarışıq. qarışmış. çalalı. 

çallaq. bulamış. bulanlıq. bulanmış. bunamış. bunaq. 

bunaqlıq.  

- qarıb qarışmaq: ortalıq qarışmaq, pozulmaq. qarmaqadal, 

qarman çorman, qarış quruş olmaq. 

- hər nəyi qarıb qarışdıran: yoğurçu. şələm şorbaçı. 

səlqəsiz.  

qarıb  qatılan.  

qarıbsamaq  1.qaruqsamaq. qarusbamaq. gözü yolda olmaq. 

özləmək. 1.qarımlaşmaq. pozulmaq. dalqınmaq. 

dalıqanmaq. alqınmaq. pərişanlaşmaq. tasarlanmaq.1. 
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qarıbsamaq. qaruqsamaq. qarusbamaq. qəribsəmək. 

gözü yolda olmaq. özləmək.  

qarıc  qarıcı. qarcı. nazir. vəzir.  

qarıca  1. əkinlərdəki qararma kəsəli. 1. çalı, tikəndən odunu.  

qarıca  qarışqa.  

qarıcalı  1. dəğərli nərsə ilə qarışığı olan daş. 1. paslı. pasdan, 

küflənmədən oluşan oyuq, yenik.  

qarıcı  1. qarcı. qarıc. nazir. vəzir. 1. qarqaşana. oyun pozan. 

mızı. iş qarıştıran, pəllədən, bulandıran.  

- hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, 

yepini, yepyenisi, nobarı: qaruq. qarıq.  

qarıcıq  1. ifritə. əcuzə. 1. qarımış. qarda. qardaq. qıvrıq. qırışıq. 

qırşıq. büzük. - qardaq tikiş. - yaxanda qarda var. 1. 

buruşuq. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. 

darlaq. dardaq. darcaq. darca. qırışıq. büzük. pürüz. 

qıvırıq. qıvrıq. pot. çin.  

qarıcıqlıq  1. buruşuqluq. qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. qarçalıq. 

darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. 

dalcaqlıq. qırışıqlıq. büzüklük. pürüzlük. qıvrıqlıq. potluq. 

1. (hər nədə). qarıqlıq. qaruqluq. ilkinilik. çağunluq. çağ 
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öncülü. eniklik. yeniklik. yepyenilik. yenibarılıq. nobarılıq. 

təbərzəlik.  

qarıclamaq  qarşatmaq. ölçmək.  

qarıclıq  qarcılıq. qarşılıq. qaraşlıq. güzgü. ayna.  

qarıçı  qaraçı. çapıcı. çapavul. çapılçı. çapıt. çapqıçı. çapıl. 

axıncı. yağmaçı. talançı. dağançı. yoltalçı. yoldalaçı. 

qapqapıçı. qapqaçı.  

qarıçılıq  qarı,qadın alış verişində olan.  

qarıq  { < qar. qaramaq: baxmaq}. {qaruq. kərik. bax > qarı}. 1. 

qara !. bax !. diqqət !. 1. qanıt. yanıt. - qarı vermək: cavab 

vermək. - qarıqa durmaq: qabax qabağa durmaq. qarşı 

vermək. yanıtsız, cavabsız buraxmamaq. 1. işə baxan. iş 

aparan. güdən. güdücü. sorumlu. qayıtlu. görəvli. çağar. 

çəkər ( > çakər). ödəv. məsul. - qaruq işçi. 1. qarışıq. - 

qarıq qatıq qatıq olacaq nərsələr. qarışıq yiyəcək. qatılmış 

yeyiləcəklər, yeməklər. 1. {qarıqan: pesimist. bədbin. # yarıq. 

yarıqan. xoşbin. optimist}. qəhbə. alğaşa. əğik məşrəb 

qadın. 1. qarı qoca. 1. qarı. qart. yaşlı. keçmiş. geçgin. 

əsgimiş. qıtlaşmış. 1. yaşlı. qoca. 1. qarabet. qaraüz. 

əzik. yolsuz, əksik. qəhbə. qaqba. 1. acı. əkşi. turş.  
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qarıq  < qalıq. dalıq. darıq. batıq. 1. çarasız, çıxılmaz, batıq 

durumlu. 1. nərsədən bol bol qalaqlanmış, dalığmış. 1. 

uğruq. oyquq. məşqul. 1. hər hanki dərinlikdə qərq 

olmuş. məğruq. 1. qaralan. batılan. batan. çökgən.  

qarıq  kərik. çərik. sərik. şərik. şərit. sərit. dərik. 1. sıra. qat. 

səf. 1. səfə. səfhə. səhfə. 

qarıq  qaruq. 1. pərhiz. 1. hərəm. 1. gözün qara düşməsindən 

qamaşması. göz qararması. 1. soğuqdan kırıxmış, 

qısılmış olan. 1. carıq. yarıq. iki oyuq, yarıq, çuxur 

arasında qalan yüksək parça, bölüm. 1. carıq. yarıq. 

kərik. kəric. açılan cızıq, iz, cığır. 1. tərh. tasarı. 1. bölüm. 

- kərdimiz on qarığa bölünmüş. 1. kağaza, nərsiyə yüngül 

süsək, bəzək. - qarıqlı nərsə: döşəyi (zəminəsi) nəxşəli 

olan. 1. tərh. düzənləmə. 1. quruq. qoyma. yapma. 1. 

ölçülüb, düzənlənmiş yer. 1. qaleri. 1. arx. kəriz. kəhriz. 

1. qara. qaraq. qərə. köy. kəd. kənd. 1. qarım. nizarət. 1. 

qarqı. carqı. carıq. qarında oluşan yara. zəxmi mə'də. 1. 

qapsdal. qasdal. qarqıdalı sapı. 1. qaqır. qaqma, çarpma 

sonucu olan şişik. qapuq. qopuq. şiş. bez. 1. qalıq. qaluq. 

qolıq. bazı. bazıq. bazut. arxlar, kərdilər arasında olan 
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qoğzaq, qaldırılmış topraq paraçaları. 1. varuq. baruq. 

varmış. olqun. yetgin. 1. qaranlıq. ışıqsızlıq. (# carıq: 

yarıq. aydın. ışıq). 1. qağıq. qısıq, boğuq səs. 1. (ambarlıq, 

tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə ayrılmış dam. dalda. 

dulda. 1. kərt. kərdi. evlək. - sovzu, soğan qarığı. 1. 

qarşıq. qarışmış. 1. göz. 1. kiçik arx, su yolu. nol. - qarıq 

çəkmək: arx, nol açmaq. 1. novdan. şıratan. 1. əş. əşit. - 

qarıq gəlmək: birbirinə qarşıt, əşit, uc uca, tam gəlmək. - 

qarıq qatıq: ayran. 1. düğü tarlası. 1. hər nəyin qarıcı, 

ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, yepini, yepyenisi, 

nobarı. 1. qazıq. xəndəq. kəndəq. qandağ. - qarıq, qazıq 

açmaq: qazıqlamaq. qarıqlamaq. xəndəqləmək. kəndəqləmək. 

qandağlamaq. 1. qorıq. qoruq. 1. mahasirə. 1. sürülmüş 

tarlada açılan şırıqlar, həmdə bu şırıqların iki yanında 

oluşan qalxıq, qoğzaqlıq. - qarıq qarıq olmuş tarla. 1. 

qalıq. alıq. kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. əli 

işə yatmayan. 1.qaraq. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. 

ağıq. tıxız. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. 

əziyyət. zəhmət. 1. < kərik. qarım. kanal. arx. cızqı. 

arxları, kərdiləri ayıran yüksək qalan topraq. 1. 
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gözdəğmə. 1. qarıqmaq. qara baxmaqdan göz 

qamaşması. 1. gözləri qamaşan. 1.qarqıl. qatılı. qatqılı. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. çalxalı. yalxalı. yılxalı. tuluqlu. 

dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. 

qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. 

küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. 

bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. 

müşəvvəş. 

- bir qarıq olmaq: çox qarışmaq, yorulmaq.  

qarıqan  qarıq. pesimist. bədbin. # yarıq. yarıqan. xoşbin. 

optimist.  

qarıqay  qarığay. kırıx, qayğın, şaşqın gözlərlə çevrəyə baxa 

qalma. - onu belə görüb, qarığay qaldım.  

qarıqıq  qarıxıq. kırıxıq. qaraqa. başarısız.  

qarıqıl  qaruqlı. 1. iyi qarışıq, məxlut. iyi yollaşıq. iyi keçiniş. bon 

əğanjman.  

qarıqquruq  - yeyilmə çağı ötmüş qarıqquruq nərsə: qart. qat.  

qarıqlamaq  qaraqlamaq. 1. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. gücükləmək. 

güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. 

incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6544 

əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. əziyyət, 

zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. 1. qaranlıqlamaq. 

ışıqsızlamaq. (# yarıqlamaq: aydınlamaq. ışıqlamaq). 1. 

qarıqmaq. səfehləmək < sapaqlamaq. ağlın itirmək. 

sayaqlamaq. alızlamaq. yavalamaq. gicəlmək. mat 

qalmaq. yavalaştırmaq. gicəltmək. mat qoymaq. 

qafalamaq. kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. qanmazlamaq. 1. qazıqlamaq. qarıq, 

qazıq açmaq. xəndəqləmək. kəndəqləmək. 

qandağlamaq.  

qarıqlatmaq  qaraqlatmaq. gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. 

ağıqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. 

inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. iziklətmək. 

gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, məşəqqətə 

salmaq, qoymaq.  

qarıqlı  qaruqlu. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. baxlı. 

bəxli. talehli. xoşbəxt. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. 

barqıl. varlı. barlı. zəngin. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. 

varqıl. barqıl. bol. çox. 1. qarşıqlı. qarışıq. qatışıq. 
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qarışmış. 1. çolkoslu. kolkoslu. çörçöplü. 1. qaqırlı. 

şişiginli. şişikli. qopuqlu. bezikli. 1. qalıqlı. qaluqlu. 

qoluqlu. bazılı. bazutlu. (1. arxlar, kərdilər arasında olan 

qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı 

çöllu, dağdaş ). 1. varuqlu. baruqlu. varmışlı. olqunlu. 

yetginli. 1. qaranlı. ışıqsız. (# yarıqlı: aydınlı. ışıqlı). 1. 

qağıq, qısıq, boğuq səsli. 1. (ambarlıq, tövləlik kimi yeri 

olan) damlı. daldalı. duldalı. 1. kərtli. kərdili. evləkli. - 

qarığlı avlu, baxca. 1. gözlü. 1. arxlı. bulaqlı. 1. novdanlı. 

şıratanlı. 1. əşli. əşitli. 1. düğü tarlalı. 1. qaraqlı. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. 

əziyyətli. zəhmətli.  

qarıqlıq  qarımlıq. qarlıq. 1. qarılıq. nazirlik. vizarət. 1. qamaşlıq. 

qar, günəş gözlüyü.  

qarıqlıq  qarqlıq. 1. çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu 

çuxurlar. 1. saxsı qapaq (sufal dam) çatıların üstünə 

çıxılmağ üçün qoyulan ayaqlıq yer.  

qarıqlıq  qaruqluq. 1. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. 

1. baxlılıq. bəxlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. 1. varıqlıq. 
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barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. varlıq. barlıq. 

zənginlik. 1. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. 

bolluq. çoxluq. 1. çolkosluq. kolkosluq. çörçöplük. 1. 

qaqırlıq. şişiginlik. şişiklik. qopuqluq. beziklik. 1. qalıqlıq. 

qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq. (1. arxlar, kərdilər 

arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq paraçaları 

çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox olan çölluk, 

dağdaşlıq ). 1. varuqluq. baruqluq. varmışlıq. olqunluq. 

yetginlik. 1. qaranlıq. ışıqsızlıq. (# yarıqlıq: aydınlıq. 

ışıqlıq). 1. qağıqlıq. qısığlıq, boğuq səslik. 1. (ambarlıq, 

tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə damlığa ayrılmış yer. 

daldalıq. duldalıq. 1. kərtlik. kərdilik. evləklik. - sovzu, 

soğan qarığlıqları. 1. qarşıqlıq. qarışmışlıq. 1. gözlük. 1. 

çox arxı, su yolu, nolu olan yer. 1. novdanlıq. şıratanlıq. 

1. əşlik. əşitlik. 1. düğü tarlalığı. 1. (hər nədə). qarıcılıq. 

ilkinilik. çağunluq. çağ öncülü. eniklik. yeniklik. 

yepyenilik. yenibarılıq. nobarılıq. təbərzəlik.  

qarıqma  qaraqma. kırıxma.  

qarıqmaq  {hər bir nərsənin yığılması}. 1. qamaşmaq. - gözüm 

qarıqdı: gözüm qara düşüb qamaşdı. 1. tanqa qalmaq. 
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heyrətdən şaşa qalmaq. 1. tələsmək. - qarığa qarığa iş 

görmək olmaz. - qarığan tərsə düşər. 1. qocalmaq. 1. qara 

çox baxmaqdan gözün qamaşması.  

qarıqmaq  1. qaraqmaq. basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. 

güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. 

gəzikmək. əzikmək. izikmək. əziyyət, zəhmət çəkmək. 1. 

qarıqlamaq. səfehləmək < sapaqlamaq. ağlın itirmək. 

sayaqlamaq. alızlamaq. yavalamaq. gicəlmək. mat 

qalmaq. yavalaştırmaq. gicəltmək. mat qoymaq. 

qafalamaq. kafalamaq. kavalamaq (< kav). savıqlamaq. 

savsıqlamaq. boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. 

başıboşlamaq. qanmazlamaq. 1. qarışmaq. 1. qara 

baxmaqdan göz qamaşmaq.  

qarıqmaq  qardan qöz qamaşmaq.  

qarıqmış  tutulmuş. dolmuş. - üstü dənələrlə qarıqmış, tutulmuş, 

dolmuş dal): qarqıdal. 

qarıqoca  bağbağşıt. bağbağışlıq. canbağışlıq. ərarvad.  

qarıqoca  ərarvad.  

qarıqocalıq  ərarvadlıq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6548 

qarıqsız  qardısız. qartısız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. 

qalsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. 

qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. 

geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qarıqsız  saf. təmiz. qarışıq olmayan.  

qarıqtaş qap qarıqdaş qap. anası qarnında, cocuğun bulunduğu torba.  

qarıqtı  qardı. 1. artığına yemək, içməklə kəsəllənmiş. 1. ərköğül. 

ərköyül. əzdirilmiş. nonor. şımarıq. 1. tıxıb, toxub, doyub 

qudurmuş. 1. qərq olmuş. 1. çox bollaşan, bol olan 

nərsə. 1. bolluqdan bayğılaşmış, adiləşmiş nərsə.  

qarıqtıran  - gəmini sarsan, qarıqdıran, kırıxdıran dalqa: qarıntı. 

qarıncaqaç.  

qarıqtırmaq  qarığdırmaq. qardırmaq. 1. qərqitmək. qərq edmək. 

qanıqdırmaq. qandırmaq. boluna sulamaq. suya, nərsiyə 

doyurmaq. 1. nərsənin axışın önləyib birikdirmək, tıxmaq, 

yığmaq. 1. artığına çoxaltmaq. daşıtmaq. qərq edmək. - 

su arxı qardırdı.  
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qarıqulaq  uzun qulağ. böyük qulağ.  

qarıqulaq  uzun qulaq. böyük qulaqlı.  

qarıl  bükülmüş, qıvrılmış qıl, tük, sicim.  

qarıl  yaraqlarda olan zamin.  

qarılacaq  - qopacaq, pozulacaq, qarılacaq duruma gəlmək. 

gərginləşmək.  

qarılamaq  { < qar: əl. qol). ölçmək}. 1. ölçmək. 1. qarışlamaq. 

boylamaq. arşınlamaq. ölçmək. - işləri qarıla, sonra yarıla. 

1. yaşlı saymaq. 1. qocaltmaq. 1. qarlamaq. - tüpi qarı 

qarıladı: qarı küləklədi.  

qarılaşmaq  arvadlanmaq. dişilənmək. qancıqlanmaq. qadınlaşmaq. 

qadınlaşmaq. xanımlaşmaq. arvad qılığın almaq. 

qarılı  arvadlı. evli.  

- qarılı qocalı. ərli arvadlı. kişili dişili. bəyli bəyimli.  

qarılı  ölçülü.  

qarılıq  1. qarlıq. qarıqlıq. qarımlıq. nazirlik. vizarət. 1. xanımlıq. 

arvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. qadınlıq. dişilərin 

görəvləri. 1.qoşuluq. qatışıq. qarışıq. çalalı. çallaq. 

qarbur. qarbura. məxlut. 

qarılıq  qocalıq.  
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qarılqaç  qırlanqıç.  

qarılmaq  1. görülmək. 1. qarşmaq. qatılmaq. 1. taxılıb, ilişib, 

tutulub qalmaq. boğazında qalmaq. səsi tıxılmaq, 

qısılmaq. 1. boğazında qalmaq. səsi qısılmaq.  

- tamağı qarılmaq: səsi qısılmaq. 1. qatılmaq. qarışmaq. - 

olar birbirinə qarılıb qatılar.  

qarılmaq  1. qarışmaq. 1. qoşaşmaq. biləşmək. cütləşmək. 1. 

qarıştırılmaq. 1. cütləşmək. 1. qarışdırılmaq. 1. qarışmaq. 

qatışmaq. qoşulmaq. 1. qarışmaq. qarınmaq. qatışmaq. 

qatılmaq. qatınmaq. qarcaşmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. 

dolamaq.  

qarıltaq  qırıldaq. pıtırdaq. tullanıq. kürüntü. guruntu. laf. pusuq. 

püsürtü. süpürtü. qurqur. qavur. qapur. axal. çöpül. 

külsük. sandıraq. yavağ. quru, boş söz. qoturuq. qatırıq. 

qozağı. zayvax.  

qarıltama  - ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi 

fısıldar.  

qarıltatmaq qarıldatmaq. gəritmək. havlatmaq. hürdürmək. 

bavıllatmaq. səsin çıxarmaq.  

qarıltı  bax > qaqırtı. qaq səsi.  
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qarım qatım  bulam bucar: çolaşıq, dolaşıq, bulaşıq.  

qarım  1. biçəm. biçim. düzə. düzəc. türə. türəc. cürə. bilgi. 

yordam. yolağ. uğur. qılığ. çəm. yolağ. uğur. təriq. yolam. 

gəzək. yol. yöntəm. cığır. məslək. uslub. qarım. kanal. 

aça. çapa. uğur. minik. tərz. gözə. baca. aça. cığır. təriq. 

geçit. gədik. axın. gediş. yeng. yenək. rəsm. təriqət. 

çığır. islub. 1. həram. 1. qaqım. qavım. qohum. quda. 

famil. 1. qarıb. qarışıq. qarışmış. çalalı. çallaq. bulamış. 

bulanlıq. bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. 1. qarıq. 

nizarət. 1. qarış. görüş. üz. zahir. surət. 1. qoşuc. rəqib.  

qarım  karım. ( < qar < > kər: böyük). ( < qar < > qaz: kər: kəs). 1. 

çoxlu ilməkdən olan duzaq, tor. 1. güc. zor. quvvət. 1. 

qazıq. arx. qənov. - yağış suyu qarımlardan axdı getdi. 1. 

oyuq. köğül. deşik. - tülkü qaşdı girdi qarıma. ( > ğarfar). 1. 

güc. quvvət. 

qarım  kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. 1. arx. su yolu.  

- su qarım: su kanalı. 1. bir parça. bir tikə. bir çeğnəm. - bir 

qarım saqqıza, satar varın cocuqca. 1. bölük. çağıl. fəsl. 

movsim. mosim. mevsim. 1. nərsədən ayrılan parça. 1. 

keçmişdə, evlərdə ildə iki kərə lavaş çörək yapılırdı, hər 
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kərəsinə bir qarım deyilir. - bir qarımlıq çörək yapdıq. 1. 

yağış qar suyun yığmaq üçün qazılan dərin, uzun 

xəndəq, qandağ.  

qarıma qarşı  ( < qara: göz). qara qarıya. göz gözə. üz üzə. birbirinin 

qabağında durmuş. çəlişik. çəlişgən. ayqırı. əks. zidd. tərs 

tərsinə. daban dabana qarşı. qarşıt  

qarıma  1. qaraqabarcıq. qarayanı. qaragöyündürmə. 

qaragöndürmə. qarapəncə. qarataxın. qarataxma. 

qarayaxmaca. qara çiban. yanıqara. qara yanığ. şarbon. 

1. qarma. görmə. iş. əməl.  

qarımaq  1. kəritmək. gəritmək. arx, su yolu açmaq. 1. qocalmaq. 

beli bükülmək. qocamaq. qartarmaq. yaşlanmaq. 

qocalmaq. dərinin çili çürüklü olması.  

qarımaq  görmək. yetmək. yetişmək. kafi gəlmək.  

- qarıvlıya güc qarımaz: quvvətliyə güc yetməz.  

qarımaq  karımaq. karmaq. 1. qatımaq. küykəmək. kirimək. 

yığışmaq. bürüşmək. - qarıyıb, küykirib oturmaq: bükülüb 

oturmaq. 1. yetmək. yetinmək. çatmaq. üstün olmaq. kafi 

olmaq. - güc gücə qarmaz. - əlin qarsa elə. - əlim qarmaz, 

gücüm çatmaz. - ağızdan çıxan qarılsaydı,. - ürək qarınsa, əl 
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yetinər. - qarmaz istəkdən, edilən iş yeydi. - qaran tanrım: 

qaran çələb: iş bilən, iş aparan tanrım. 1. qaramaq. 

baxmaq. - tikilib qarımaq: diklənərək baxmaq. - qarap 

doymuram: baxıb doymuram. - geynigə burulub qarıdı: geriyə 

dönüb baxdı. - qarab çıxmaq: gözdən keçirmək. - girib 

qarıdım: girib baxdım. 1. qaqımaq. bükmək. iğmək. əğmək. 

qatlamaq. 1. qırımaq. saçları ağarmaq.1. qocalmaq. 

yaşlanmaq. qocamaq.  

- çox qarımaq: çox yaşlanıb qocalmaq. qağşamaq. ( < qaq: 

sərt səs). 

qarımaq  qarlamaq. 1. qar yağmaq. 1. qara dönmək. - yağış soyuq 

havada bərkiyib qarar (qara çönər). - yağış qarıdı: yağış qara 

döndərdi.  

qarımaztan qarımazdan. baxmadan. - qarımazdan qol çəkdi.  

qarımçılıq  baxıcılıq.  

qarımıq  bax > qarmıq.  

qarımıq  qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. çalxalı. yalxalı. 

yılxalı. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 

tədirgin. birəli. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. 
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sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. 

şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qarımış  1. qaqırt. qocalmış. yaşlanmış. qaqavan. qaqavaş. 

qaqavac. 1. qarıcıq. qarda. qardaq. qıvrıq. qırışıq. qırşıq. 

büzük. - qardaq tikiş. - yaxanda qarda var.  

qarımış  1. qart. qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. geçgin. 

keçgin. xoca. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. 

yaşlanmış. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 

anaç. anaş. ərik. 1. qart. qırt. qoca. çiyimsi. çigit > çiğil. 

çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. 1. qatımış. qocamış. qovcamış. 

hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. kavtuq. kavtaq. qaltaq. 

çaltaq.qaltuq.  

qarımış  qarışıq. qarışmış.  

qarımqarışıq  qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. 1. dallı 

buqaqlı. qollu buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 1. 

qarışquruş. 1. düzəysiz. 1. alan talan. alan taran. alan 

tolan. 1. rasgələ. abırçubur.  

- qarmaqarışıq yer: cüyüt çarşısı, bazarı.  
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qarımlaşmaq  1. qarıblaşmaq. pozulmaq. dalqınmaq. dalıqanmaq. 

alqınmaq. pərişanlaşmaq. tasarlanmaq. 1. qoşuğmaq. 

qoşqunmaq. rəqibləşmək.  

qarımlı  karımlı. ( < qar < > kər: böyük). güclü. zorlu. quvvətli. 

çəlimli.  

qarımlıq  1. qarıqlıq. qarılıq. qarlıq. nazirlik. vizarət. 1. qarıplıq. 

dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. ayarlıq. 

aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq. 1. qatımlıq. 

qarıtlıq. qatılacaq ölçü. - bir qatımlıq un aldım.  

qarımpa  acaqız. ac ağız.yalmağuz. yeyərdoymaz. acgöz. yeyici.  

qarımpa  götənbər. götənbel. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. 

əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. 

ərincək. əringən.  

qarımpa  obur. abur. buqar. doymaz. yalmağuz. acağız. 

yiyərdoymaz. acgöz. yeyici. - abur obur: obur çobur.  

qarımpalıq  kor boğazlıq. oburluğ. yelmavuzluq. oburluq. aşırı 

yeməğə düşgünlük.  

qarımsaq  qurumsaq.  

qarımsı  ağartsı. qar yağmış kimi.  
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qarımsı  karımsı. kırağı.  

qarımsınmaq  qərq olmaq. boğulmaq.  

qarımsız  karımsız. ( < qar < > kər: böyük). gücsüz. zorsuz. acız. 

çəlimsiz. zayıf. çəlimsiz. gücsüz.  

qarımsız  qardısız. qartısız. qarıqsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. 

qalsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. 

qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. 

geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qarımtıl  kavıl. qocamtıl.  

qarın  - qarnı, ürəyi bulanmaq: içi dışına çıxmaq: içi bulanmaq. içi 

qabarmaq.  

qarın  1. ( < kavın. kovın. kovun. koyun < kov. oyuq. boşluq). 1. ( 

< qab. qıbıt. qapınq. 1. < ( r < > z ) qazınq. yoğun. bövən. 

kisə ( < geysə qabıq. ) kov. kovsaq. qursaq. qara qursaq. aş 

qazan. - qarın çalçı: boğaz toxluğuna işləyən kimsə. 1. bıdır. 

bıqdır. büktür. göbək. aşqın. bıqın. 1. böğür. çoxluğu, 

bolluğu göstəyir. qonqa. 1. qatqu. mə'də. qıbıt. göbək. - 
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qarın yalçı: boğaz toxluğuna çalışan işçi. 1. butaqa. butka. 

göbək. orta. iç. mərkəz. məğz. vəsət. qurasaq. mə'də. 1. 

qarun. qartuq. buynuz. həcəmət. 1. qursaq. 1. naxalis. 

qarışmışı olan (# arın: xalis). - arın qarın: xalis naxalis.  

- qursağı boş: ac.  

- çayqarın: çayı çox sevən kimsə. çay tiryakisi.  

- suqarın. - toxqarın kişi. - boşqarın kişi. - aşqınım 

tayqandı: midən düşümüş.  

- qarın atmaq: heyvan boğazlandıqtan sonra, işqəmbəsinə 

nişan alınaraq oq atılır. vuran adam ətindən bir parça alaraq 

götürür.  

- qarın bolmaq: hamilə qalmaq.  

- qarın qasıq salmaq  göbək bağlamaq. 

şişmək. 

- qopuzun qarnı: qopuzun körüğü.  

- qarnı bilə qan salqan: obur. acgöz.  

- qarın suvlu: hamilə heyvan. 

- bağırsağ qarında olan sancı, acı: burma. burunmaq. 

burunti. buru. buruş. 

- heyvanların birinci qarnı: içgənbə. işgənbə. qiriş. kiriş.  
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- qarın səbətligi: qarnın göbək yönü. 

- qarın toxluğuna: yalnız yeyib içmə qarşıtı çalışmaq.  

- qarnın alt yanı: qasıq.  

- quşların birinci qarnı: daşlıq. qatı. qursaq.- quş qursağı 

daşlarıda sındırır. 

qarın  1. bağdat. mə'də. 1. bir nərsəərin kovuk, boş, yaxud 

şişgin bölümləri. iç. - qarındakın bilməm ki. 1. orta. iç. 

boşluq. 1. dışqılıq. fışqılıq. qursaq. 1.işkəmə. işkəmbə.( < 

içgək). - içgəsin, qarnın doldurmaq: çox yemək. 1. 

nərsənin içi boş, şişik bölümü. 1. iç. baş. qafa. könül. 

ağıl. 1. kasların (mahiçələrin) sişik durumu. 1. batin. - 

qarnındakın nə bilim. 1. bətn. 1. bir dalqanın ortasından 

ən uzaq qurşağı. 1. dirək, sutun, düz nərsinin şişik yeri. 

1. qaşıcaq. mə'də. 1. qərn. əsr. yüz illik devrə. 1. ürək. iç. 

- bildiyin qarnında qalsın.  

- qarnı boş, ac: bağdatı alaq.  

- dili qarnına girmək: ağzın yumub danışmamaq. qadanmaq. 

- qarnın altı, uyluğun, budun üst bölümü: qasıq. 

- mal qaranın budü, qarınla diz (dizlə qasıq) araşındaki 

bölüm: qaçaq. - qaçqlı biri: budları ətli olan. 
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- qarnı doyurmaq: bağdatı sağlamaq. aclığını gidərmək.  

- ağzı dar, gen qarınlı tüng, su qabı: deşdi. deşlik > təsdi.  

- ağzı dar, qarınlı qab: bocuq < boğcuq. boğsuk.  

- boyunla qarnın arasındaki bölüm: göğüs bağır.  

- qarın bağlamaq: göbək bağlamaq. şişmanlamaq. 

göbəklənmək.  

- qarın qurdu: kədu tuxum.  

- qarınlı, qarın vermiş nərsə: nərsədə şişik yer: tumba. 

cumba. - qarnı buran, bulandıran, pozan: çalxar.  

- qarnı geniş: qarınlı. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli.  

- qarnın ortasında olan çuxurluq: göbək < kovbək ( < kav. 

kov). göbək.  

- şişgin, yağ bağlamış, şişman qarın: köpük. köpək. 

köpmüş. göbək.  

- qarnın oynatmaq: göbək atmaq.  

- qarnın səsi: qarraqur.  

- qarnın şişginliyi, köplüyü, köpbəsi: dolqunluq. doluluq. 

kolik. - qarnın yellənməsi: buruntu. kolik.  

- könlündəki, qarındakı bilinməz.  

- qarından çıxan yel: qabara. qoz. qaz. - qabara atmaq: qaz 
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çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.  

- qarın yelinə qarşı işlənən ot, dərman: kabarcıqotu. 

- qarın, aşqazan boşatmaq: qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək.  

- qarından, qursaqdan atmaq: bilməmişdə, bilirmiş kimi 

ucadan danışmaq. 

- qarnı boş: kovsan > qorosnə (fars) (< kov: kav: boş). ac.  

- qarnı, ürəyi bulanmaq: içi bulanmaq: içi qabarmaq.  

- qarnın bərkiməsi: qurqalıq qapırcaq. qapız. bağırsaq kəsəli. 

bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. yibusət. xoşgiyyət. 

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz. 

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz.  

- qursağı, qarnı götürəmmək içi almamaq.  

- ac qarın əsnəməz.  

- qarnı geniş: aldırışsız. tasasız. duyusuz. fikirsiz.  

- qarnı tox, sözü yox.  

- qarnım tox: sözlərin, yalanların mənə etgisi yox.  

- cim qarnında bir çəkə, nuxdə: önəmsiz nərsə.  

- qarın doyurma: 1. yemək yemək. 1. geçim, yaşam 

sağlamaq.  

- qarındaş: 1. qardaş. 1. içdaş. sırdaş. başdaş. qafadaş. 

könüldaş. ağıldaş. oydaş. öğdəş. fikirdaş.  
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- qarındaşlıq: 1. qardaşlıq. 1. içdaşlıq. sırdaşlıq. başdaşlıq. 

qafadaşlıq. könüldaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. 

fikirdaşlıq.  

- qarın ağrısı: bəğənilməyən, sevilməyən, istənməyən, 

çəkiləməyən, çəkilməz, can sıxıcı nərsə.  

- qarın ağrısına uğramaq, düşmək: sıxıntısı, acısı, dərdi 

olamaq. - qarın boşluğu: böğrək boşluğu.  

- qarın çatlağı: qarın yırtığı.  

- qarnı almamaq: qarın almamaq: qarnı ağrımaq. qarnı 

burmaq. qarnı qalxmaq. qarıncımaq. qısqanmaq. 

çəkəməmək. qəbul edəməmək.  

- qarnı olmaq: gəbə, yüklü olmaq.  

- qarnı zil çalmaq: çox acıqmaq.  

- qarnından keçirmək: düşünmək.  

- qarnından söyləmək: uydurmaq. qoşamaq.  

- qarın ağrısına işlənən bir bitgi: qarın gəvəni.  

- qarın qatmaq: qarnı qaynar suya soxaraq pürüzlərində 

arıtlamaq.  

- qarın qavraması: qarın qıstı: qarın ağrısı.  

- qarnı almaz: qarnalmaz: qarnı dar. qarınsız. qarnaz. cicikli. 
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çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

- qarnı qatılmaq: bayılmaq.  

- qarnı sırtına gəlmək: altüst olmaq. tərsinə dönmək.  

- qarnı sürmək: qarnı gedmək: bağırsaq sürgünü olmaq.  

- qarnı yarıq: 1. bir yanı açıq, ağzı tikili olan topraq daşıma 

çuvalı. 1. qarnı qara. 1. yelkəni dirəyə çəkən qərqərə. - qarnı 

olmaq: gəbə, yüklü olmaq.  

- qarnına yazmaq: imləmək. mimləmək. qamqalamaq. 

damqalamaq yadında, yaddaşdında saxlamaq.  

- qarnından buzalamaq: aşırı yorqunluqdan gücsüz qalmaq.  

- acın başı qarnında olur. 

- acın qarnı doyar, gözü doymaz.  

- qarnı ağzında: qarnı gözndə: qarnı əlində. qarnı cibində.  

- qarnı qatılmaq: ürəyi sıxışmaq, sıxılmaq.  

- düz nərsənin əğilib qarın, bel verməsi: qarınlamaq.  

- qardaşdan qarın yaxın: kişi hammıdan irəli özün düşünür.  

- qarın pozuqluğu: qarqınlıq.  

- qarında oluşan yara: qarqı. qarıq. carqı. carıq. zəxmi mə'də.  

- qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı: ibriq. qarsoğudan: 

sürahi.  

- qarnı burnunda: doğmağ üzrə olan. doğmağı yaxın. 
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- qarnı geniş: qarınlı. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. 

anlayışlı. sərin. səbirli. musamihəli. 

- qarnı götürmək: naz çəkmək. qırcanmaq.  

- qarnın verib yaslanmaq, uzanmaq: qarınlamaq.  

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

qarın  artırılan sözə düşgünlüyü göstərir. - çayqarın çayı çox 

sevən kimsə. çay düşgünü.  

qarına  gəminin qoğzaq (qoz qabuğu tək içi boş), dik, qarınlı yeri.  

qarına  qarınaq. qarınpa. obur.  

qarınaçma  qarın açma. qarnaçma. iştahlanma.  

qarınaq  1. qarına. qarınpa. obur. 1. qarnaq. yaşlı. qocaqarı.  

qarınaqrısı  qarın ağrısı. qarın sacısı. qarnağrısı. qarnəğrisi. - səni 

qarnağrısı tuta da götürə.  

qarınaltı  malqara çulun iki yanında olub, qarnının altında 

bağlalanan bağlar.  

qarınbaqı  qarınbaqı. yemək borusu.  

qarınca  1. əbzə. qumulcuq. 1. qarınçaq. 1. qarışqa. kımırısqa. 

kurmursqa. kımısqa. morqol. 1. qomursqa.  

- qarıncanın ufaq çeşiti: qara iğnə. 
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qarınca  qarışqa. qaranca. 1. pas. 1. nərsədə olan kiçik oyuq, 

boşluq, kovavcıq, yaxud içi boş köpcüklər. 1. pasdan 

orataya çıxan yenik, kovlaq, oyuq. 1. alçaq könül, 

çalışqan kimsə. 1. alçaq könül, çalışqan kimsə. 1. tökmə 

işlərinin içində qalan kiçik hava boşluğu. 1. malqara 

dırnağında çürümə gedmə kəsəli.  

- qarınca sağısı, duvası: 1. bolluq, bərəkət gətirməsinə 

inanılan sağısı, duva. 1. qarışıq, oxunması güc yazı.  

- qarınca kimi qaynamaq: çox tünlük, qımıldaq olmaq.  

- qarınca qararınca: azda olsa, əlindən gəldiyi, gücü çatdığı, 

yettiyi qədər. - qarınca əkşiti: qarışqa əsidi.  

- qarınca belli: incə, işgə belli.  

- qarıncaəzməz: qarışqa incitməz. çox yumşaq, incə duyğulu 

kimsə.  

- qarınca quşu: qarışqa yeyən.  

- iğnəli qarınca, qarışqa: qara iğnə.  

- qarınca yuxusu: ipək böcəklərinin ilk yuxuya dalması. 

qarıncaayaqı  qarınca ayağı. hərnəyin incə kəsilmişi, özəlliklə tütünün.  

qarıncabalı  qarınca balı. pişikbalı. ağacların üstündə olan kiriggə 

deyilən yapışqan öğə, maddə.  
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qarıncabaşı  qarınca başı. qumlu topraq.  

qarıncacıq  aqustos böcəyi.  

qarıncacıq  gövdədə çıxan qaşındırıcı qabarcıqlar, səpgillər.  

qarıncaəzməz  -: qarışqa incitməz. çox yumşaq, incə duyğulu kimsə.  

qarıncaq  böyük xiyar.  

qarıncaqaç  qarıntı. 1. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 1. gəmini sarsan, 

qarıqdıran, kırıxdıran dalqa. 

qarıncalamaq  qarıncalaşmaq malqaranın dırnağ arasında yara olmaq.  

qarıncalanmaq  1. paslanmaq. 1. iğnə iğnə olmaq. iğnələnmək. 

uyuşmaq. 1. çürümək. malqara, yük heyvanlarının 

dırnağnın içi karvalıb, kovalmaq, oyulmaq. 1. 

qarışqalanmaq. əl ayağ uyşub, bir böcək sancmış, 

ısırmış kimi duymaq. əl ayağın iğnə iğnə olması.  

qarıncalanmaq  qarışqanmaq. uyuşmaq. dona qalmaq. - butları 

qarışqandı: bacaqları uyuşmuş.  

qarıncalaşmaq  qarıncalamaq malqaranın dırnağ arasında yara olmaq.  

qarıncalı  1. paslı. kovuqlu. oyuqlu. dəlikli. çürüklü. 1. içində 

yabançı öğə olan dəğərli daş. 1. paslı.  

- qarıncalı dırnağ: malqaranın dırnağının dəlik deşik olması.  
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qarıncalıtırnaq  qarıncalıdırnağ. malqaranın çivi tutmayan çürümüş 

dırnağı.  

qarıncamaq  1. içinə çəkmək, sormaq. - ocağın tünlüyü tüstünü 

qarıncamır. 1. boğaz qıcıqlanmaq.  

qarıncaşmaq  qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. gərginləşmək. 

hizursuzlaşmaq. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. 

tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. 

dedirgişmək. tedirgişmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. 

toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. 

qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.  

qarıncıq  1. ürək. qəlb. 1. bətn. 1. qarnacıq. gövdədə toxuşunda 

olan kiçik boşluqlar.  

qarıncıq  bir kiçik baxış. göz kaçaması. göz ucu baxmaq.  

qarıncılıq  qarcılıq. qarşılıq. iki tikəni, parçanı birbirinə bağlamalıq.  

qarıncımaq  qarnı almamaq. qarın almamaq. qarnı ağrımaq. qarnı 

burmaq. qarnı qalxmaq. qısqanmaq. çəkəməmək. qəbul 

edəməmək.  

qarıncqa  qərincqa. qarışqa. qarnıyarıq.  

qarınçaq  qarınca. qarınça.  
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qarınçı  1. qarınqulu (< qarın + qulu: nökəri). qarınpa. işgəçi. 

işgəməçi. işgəmbəçi. əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən. 

1. qatınçı. bir bölümün, bölmənin gözətçisi, baxıcısı.  

qarınq  qarınğ. qarnaq. qanlağ. kanlağ.kankan. qanıq. qanıc. 

qanış. qanıt. dövlətli. varlı. bəyik. bəy. bay. baysar. 

devlətli. dövlətli. pullu. mallı. gərəksiz. zəngin.  

qarınqquy  qaranlıq.  

qarınqulu  (< qarın + qulu: nökəri). qarınpa. qarınçı. işgəçi. 

işgəməçi. işgəmbəçi. boğazlı. obur. iştalı. iştahlı. istəkli. 

əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən. çox yemək yeyən.  

qarınqulu  qarnaq. qarnaqu. qarınpa. qarınlı. yebtoymaz. obur. 

opkur. boğaz. askirnə. - qarnaq ər: qarnaqu ər: qoca yəkə 

qarınlı kişi.  

qarınlamaq  1. (gəmi) yanını yaslamaq. gəminin yan alması, 

yanalması. 1. qarnın verib yaslanmaq, uzanmaq. 1. 

(gəmi) yanını yaslamaq, dayamaq. 1. düz nərsənin əğilib 

qarın, bel verməsi.  

qarınlamaq  1. qarına vurmaq. 1. qarınlanmaq. qarnı şişmək.  

qarınlı  1. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli. 1. şişgin. 

qabarıqlı. - qarınlı duvar. 1. dalqalı. 1. qarnapa. qarmap. 
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qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan. 1. özlü. ortalı. aralı. 

göyüllü. könüllü. içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. 

sağıtlı. anğılamlı. alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. 

qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. məğzli. 

möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı. 1. 

qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. 

sərin. səbirli. musamihəli.  

- kiçi qarınlı küp: nərsə gəbəcə. gəbcə.  

qarınlı  girdə.şişik. çevrəli. tümbək. tumbaq. 1. qarın olmaq. 

boylu. yüklü. hamilə. 1. yüklü. ikicanlı. hamilə.  

qarınlıq  kərtik, kəsik yer. pəncərə. - qarınlıq gözə: pəncərə 

süyşəsi, camı.  

qarınmaq  1. birbirinə keçmək, girmək. sevişmək. cütləşmək. 1. 

qarışmaq. qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. qatınmaq. 

qarcaşmaq.  

qarınmaq  açılmaq. çözülmək.  

qarınpa  1. qanlamay. qanaza. qanırmaz. qarına. qarınaq. 

qarınqulu (< qarın + qulu: nökəri). qarınçı. qapsa. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. obur. işgəçi. işgəməçi. 

işgəmbəçi. əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən. doymaz. 
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doymayan. qanmaz. qanamaz. qane', razi olmaz. acgöz. 

yanığ. yanğılı olan. yemtilmə. boğaz düşgünü. boğazlı. 

iştalı. iştahlı. istəkli. boğazlı. 1. götənbil. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

təmbəl. ərincək. əringən.  

- qarınpa: yeyəgən. boğazına düşgün.  

qarınpa  bax > qarnapa. 1. əkələ. obur. pis boğaz. qarnaq. 

qarnaqu. qarınqulu. qarınlı. soxlu. soxul. həris. - qarnaq 

ər: qarnaqu ər: qoca yəkə qarınlı kişi. 1. şişman. 1. 

verdoymaz, vurduymaz. anlamaz. qanmaz. analayışsız.  

qarınpalıq  oburluq. qapıs. qapama.  

qarınpalıq  oburluq. pis boğazlıq. soxluq. hərislik. 

qarınsa  quşların tük dəğişmə çağı.  

qarınsacısı  qarın sacısı. qarnəğrisi. qarnağrısı. qarın ağrısı. - səni 

qarnağrısı tuta da götürə.  

qarınsı  gözə görünməsi. olması. yetinməsi. - qarısı yetmək: 

doğrulmaq. olmaq.  

qarınsız  az yeyən. iştahsız.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6570 

qarınsız  qarnı dar. qarnaz. qarnı almaz. qarnalmaz. cicikli. 

çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

qarıntalaşmaq  qarındalaşmaq. qardaşlaşmaq. qardaşlanmaq.  

qarıntası  malqaranın göbək bölümünə verilən ad.  

qarıntaş  qarındaş. 1. qardaş. 1. içdaş. sırdaş. başdaş. qafadaş. 

könüldaş. ağıldaş. oydaş. öğdəş. fikirdaş.  

qarıntaş qarındaş. qardaş.  

qarıntaşlıq  qarındaşlıq. 1. qardaşlıq. 1. içdaşlıq. sırdaşlıq. 

başdaşlıq. qafadaşlıq. könüldaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. 

öğdəşlik. fikirdaşlıq.  

qarıntı  1. dalqa. fırtına. suburanı. suboranı. 1. qarıncaqaç. 

gəmini sarsan, qarıqdıran, kırıxdıran dalqa. 1. 

qarıncaqaç. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. 1. qarıncaqaç. gəmini 

sarsan, qarıqdıran, kırıxdıran dalqa. 

qarıntı  karıntı. 1. suyun fırlanıb qabarması. 1. qarışıq.  

qarıplıq  qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. 

ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq.  

qarısamış  qarsamış. ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı.  

qarısı yetmək  doğruluğu yetişmək.  
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qarısıq  qarasıq. qaragöz. qaraç. koraçı. düşügün. uğursuz. 

pesimist. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. (# alagöz: 

alasıq. alısıq. optimist. xoşbin).  

qarısıq  qarasıq. qaramsar. qaramsır. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. 

qaramquluç. hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. 

koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qatsaq. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. 

qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. 

bədəndiş. pesimist.  

qarısıqlıq  qarasığlıq. 1. qaragözlük. qaraçlıq. koraçlıq. çürükçülük. 

pesimistlik. bədbinlik. 1. tarıslıq. darıslıq. darısqallıq. 

tutaqlıq. tusaqlıq. tuzaqlıq. sıxışlıq.  

qarısın  qarızan. qarısın. çox qocamış kişi.  

qarıstal  qaravul. qarabıl. güdücü. mahafiz.  

qarış  {qaraş}. 1. qarı. ölçü. 1. yarış. çəkiş. imtihan. üz üzə 

durma. 1. duruş. muqavimət. - qarış qoyun: muqavimət 

edin. - kiçik uluq duruşmaz, qırqı sunqır qarışmaz: qırqı 

sunqura muqavimət edəmməz. 1. paya pay. 1. yünlü 

qumaş.  
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qarış  1. qarşıt. həram. (# bağış. həlal). 1. uzunluq ölçüsü. 1. 

qarım. görüş. üz. zahir. surət. 1. qarqış. qarnıqada. 

qarnıqara. ilənc. 1. qarşı. qarşıt. qaraş. 1.çalaş. çalşı. 

yağlıq. müzd. ücrət. 1. edilən qulluq qarşıtında edilən 

çalış, qulluq. 1. əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları 

arasında olan aralıq. arşının üçdə biri.  

- qarış qarış: atdım atdım. tamını. tüm ayrıntıları ilə. - sən 

keçdiyin yolu, mən atdım atdım keçmişəm.  

- dili bir qarış: sayqısız. dili uzun. güstax.  

- qarış qarış: addım addım. incədən incəyə. heç nərsəsin, 

yanın bıraxmazın sezərək.  

- əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək ıslanmış 

topraq: qara evlək.  

- qarış quruş: 1. qarman çorman. qaman qarışıq. qarman 

qarışıq. qarmaqadal. 1. bir oyun adı.  

qarış  karış. {1. qaqrış. < qaqmaq: vurmaq. 1. qar (: 1. göz. 1. 

əl.)}. 1. qarqış. ilənc. lə'nət. - qarış muruş qara qarışıq. qar 

qarışıq. 1. başam barmaqla, gül bibi aralığı. baş barmaq 

ilə çoçala barmağın arası. 1. qarıtış. baxdırma. mayna. 

həkim görüşü. 1. ərş. əriş. araba oxu. qol. 1. qaruça. 1. 

qaru. qarşıt. bədəl. əvəz. 
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qarışamaz  qarışmaz. duruşamaz. - kiçik uluq duruşmaz, qırqı sunqır 

qarışmaz: qarışamaz: qırqı sunqura muqavimət edəmməz.  

qarışan  - hər nəyə qarışan, burnun soxmaq: hər aşın qaşığı olmaq. 

hər küpə qıp qoymaq.  

qarışan  qarşan. 1. ixtilat edən. imtizac edən. 1. girən. taxılan. 

müdaxilə edən. - işmə qarşan olmadı. - işizə qarşan yoxdu. 

1. çalışan. işləyən. 

qarışbel  qırıçqa bel. incə bel.  

qarışdıran  - hər nəyi qarıb qarışdıran: yoğurçu. şələm şorbaçı. 

səlqəsiz.  

qarışıq  - evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, 

qarışıq durumu: kavus. kavsa. kaos(latin).  

qarışıq  1. qarşıq. qarqacıq. burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. 

dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. 

sapa. akrobas. - dolaşlı işlər. -- çox dolaşlı dolaşıq, 

qarışıq yol: girivə. 1. qatıq. qatıntılı. qatıqlı. teyxa, yalın 

olmayan. 1. qatışıq. qaruqlu. qarıqlı. qarşıqlı. qarışmış. 1. 

otbarıt. qarşılıqlı. mütəzadd. 1. qalışıq. qalğa. qarqa. - 

yağları qalğa yapıp yeyirik. 1. qarışmış. qarıb. qarım. 

bulamış. bulanlıq. bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. 
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1. buruşuq. burquşuq. buraşın. pərişan. 1. qarma. 

muxtəlit. - qarma okul: qızlı oğlanlı mədrəsə. 

- qarşı qarışığa düşmək: yolun itirmək. çıxar çıxmazını 

bilməmək. ziyan nəfini bilməmək. - iyi qarışıq, məxlut: qarıqıl. 

qaruqlı.  

- qaman qarışıq: qarman qarışıq: qarman çorman. 

qarmaqadal. qarış quruş.  

- qarışıq, oxunması güc yazı: qarınca sağısı, duvası.  

qarışıq  çalalı. çallaq. 1. çalqantılı. bulağay. - dəniz qarışıq bu 

gün. 1. alıq. havalı. müşəvvəş. 1. düzənsiz. dərimsiz. 

intizamsız. 1. qırıq. kələkli. qatıq. 1. alaca. 1. alaşım. 

külcə. qarbur. qarbura. məxlut. alyaj. 1. anlaşılması, 

çözülməsi, açılması güc soru, iş. çapraşıq. 1. arabesk. 1. 

avara. arvara. aravar. qırbal. qırban. qatıq. 1. bəllisiz. 

bəlirsiz. mübhəm. 1. bulutlu. bulanıq. - qarışıq sıxıntılı: 

bunalımlı. böhranlı. 1. burqacıq. buruşuq. dolaşıq. - 

qarqacıq burqacıq. 1. çapraşıq. birbirinə girmiş. giribt. 

pıtlaşıq. çataq. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. çatallı. 

quşqulu. işgilli. müşəvvəş. - qarma qarışıq: çatal çatal. 1. 

dağınıq. bulanıq. 1. dağnıq. dağınıq. dardağan. pərişan. 
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1. giript. giript. girişik. buruşuq. qatıq. şuluğ. 1. kəlafə (fars) 

< kalava. gic. 1. kələpət. bulanıq. qalıq. alıq. dəli. 1. 

qarışıq yönlər: girdi çıxdı. ayrıntılar. 1. qarşıq. al. alalı (> 

aludə (fars)). bulaşıq. bulaşmış. 1. qoşuluq. qatışıq. 

qarılıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1. qarışmış. bulanlıq. 

bulamış. bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. 1. qatışıq. 

pozuq düzən. dağınıq. tərtibsiz. intizamsız. - çox dolaşıq, 

qarışıq yol: girivə.  

- aşmal, qarışıq öğrətim: əşineğitim. ərkəkli dişili olan qurum, 

yerməxlut qurum. tə'lime məxlut.  

- qarma qarışıq: qarman çorman. qarış quruş. qarmaqadal. 

alt üst. güc anlaşılan. düzənsiz.  

- qaplama, qondarma, qarışığı olmamaq: dolun. dolu. som. 

teyxa. tıxıq. - dolu altın.  

- qarışıq durum: çıxmaz.  

- qarışıq durum: umulmadıq sonuclar verəcək qarışıq iş. 

çapanoğlu.  

- qarışıq iş: düğümlü iş.  

- qarışıq qanlı: qırqan (qırıqqan < qırıq: qopuq. bütün 

olmayan. + qan). aşın. mələz. əkdəş. qırıq.  
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- qarışıq qanlılıq: iki qanlılıq, soyluluq. aşınlıq. iki cinsdən 

olmaq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. 

mələzlik. - qarışıq qanlı, soylu: azma. qırma. - qurtdan azma 

it. - çox qarışıq: baqqal dəfdəri.  

- qarışıq oxunaqsız: qarqacıq burqacıq.  

- qarışıq, gurultu səs: cığlıq. cığıltı.  

- qarma qarışıq: allaqbullaq.  

- arpa ilə buğda qarışığı: qardığar.  

- buruşuq ol, qarışıq olma.  

- birbirinə qarışmış, qarışıq: qatıqlı.  

- qarışıq, qarışımış nərsə: qatmar. qartmar. qarmar.  

- qarışığı olan: qatıqlı. alqın. gümanlı.  

qarışıq  qarşıq. 1. burtaq. burşuq. burşan. dardağın. darbadağın. 

dağınaq. dart bırt. yağma tarac. tarımar. büküran. 

bulaşıq. tolqaq. bulğaşıq. alabula. pərişan. pozuq. 

düzənsiz. düz olmayan yer, nə. 1. çıqraq. çığraq. 

yuxusuz. quşq. 1. qarşıq. qatış. qatım. qoşuqluq. batıqlıq. 

məxlut. məmzuc. məmzuc. məxlut. 1. qarşuq. toquş. 

toxuş. bulanıq. ixtilat. 1. tərsək. taslaq. taşlaq. 

dışlaq.aydın olmayan. xoşa gəlməz. 1. yabana. yavana. 
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yava. bulaşıq. həzyan. 1. çalqaş. külbaş. yurbaş. çalbaş. 

1. kifir. qatut. alağ. 1. avzurı. məxlut. - qarışıq iş: çalpaq iş. 

1. dəğişiq. aqtuq. ağduq. aduq. adquq pozuq. bəlirsiz. 1. 

qılaqan. məxlut. 1. oxşaşıq. 1. alamıq. çala bula. arılaş. 

qırmızı qarışmış ağ: qızıl arılaş aq: qızımtıl aq. qarışıq 

quruluş: arılaş quruluş. 1. bir birinə baxmaq. 1. almaş. 

alqaş. arlı bərli. qararsız. oynaq. güvənilməz. bəlirsiz. 

mübhəm. büldürğu. düzənsiz. çaqmaq. birbirinə girmiş. 

keçələşmiş. qatış. berəbər. tozuraqan. dağınıq. tuma. 

miliz. yığımtı. ayrı çeşitdən. qılı mılı. düzənsiz. yığışsız. 

düzənsiz. tərtibsiz. dağınlıq. aralaş. məxlut. yığımtı. ayrı 

cinstən. düzənsiz. qayırmıq. qatqımıq. qatışdırövüq. 

çətrəvil. düzənsiz. intizamsız. sağınıq. allaq bullaq. 1. 

bulanıq. - bulanıq hava: bulutlu sisli hava. 1. qarğışıq. 

burğacuq. burğaq. burşuq. 1. qırıq. sınıq. teyxa, xalis 

olmayan. məxlut. - qırıq tazı. 1. pərişan (fars). barışan. 

buruşqan. ürpək. tükləri biz biz, miz miz şişmiş. durmu. 

1. alan. gurultu. 1. alaverə. qarqaşalıq. hərci mərc.1. 

bəlva. bulağay. gurultu. - işçilər arasında bir gurultu qopdu. 

- bu gurultu nədən ötürüdür. 1. dağnıq. təşəttüt. iftiraq. 1. 
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qatışıq. iləc. məxlut. 1. cinli. - qarışığı var. 1. müğəlləq. 

anlaşılmaz. 1. məxlut. məmzuc. muxtəlit. 

- qarışıq marışıq: qarşıq murşuq: qarş murş. qarma qarş. 

müşəvvəş. çox pıtlaş.  

- qarma qarışıq: sırasız. düzənsiz.  

- qarma qarışıq: allaq bullaq: allaq mallaq.  

- daş aralaş qum: daş qarışıq qum.  

- qarışıq rənglı. ala qula. alacalı. alacalı bulacalı.  

qarışıqca  bir az qarışıq.  

qarışıqca  biraz qarışıq, bulağay.  

qarışıqçı  düzənsizçi. qarqaşaçı. bulağayçı. qalmaqalçı. anarşist. 

iğtişaşçı. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi. yıxıcı. pozucu. 

təxribçi.  

qarışıqlaşmaq  çıqravıllaşmaq. çətrəvilləşmək ( < çıq: düğün). 

çətinləşmək işgilləşmək. anlaşılması güclənmək.  

qarışıqlıq  1. altut. devrim. deviriş. şuriş. inqilab. bulğaq. devriş. 

çevriş. fitnə. fəsad. tirəlik. dirçəliş. inqilab. məmzucluq. 

qatılış. qatımlı. məxlutluq. 1. boqutalqı. düzənsizlik. 

qarqaşa. çavu. çovqa. gürültü. patırtı. qozqaluy. 

həyəcan. üsyan. ayağlanış. tüzənsizlik. düzənsizlik. 
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tamadasızlıq. anarşı. tamadasızlıq. anarşi. düzənsizlik. 

qılı mılılıq. düzənsizlik. 1. sarmaş. bulğaş. bulğaq. ürküş. 

ürküntü. ürkünç. qıyım. qırqın. tezik. dehşət.  

qarışıqlıq  qarşıqlıq. 1. qarqaşa. qatqaşa. çevrim. devrim. bulağay. 

1. bulanıqlıq. bulğanaqlıq. bələniklik. dağınıqlıq. 1. 

çətinlik. çatallılıq. quşqululuq. çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. 

güclük. təşəvvüş. 1. çətrəvil ( < çıq: düğün). işgilli. 

anlaşılması güc. 1. işgillik. anlaşılması güc. çətrəvil. 

çıqravıl ( < çıq: düğün). çətin. 1. qarambul. 1. qarqaşa. 

qatqaşa. düzənsizlik. bağrış çağrış. gurultu. qavqa. 

ğovğa. qalxış. şuluğluq. qilə. bulğay > bəlva. hərc mərc. 

aşub. şuriş. 1. qarqaşalıq. düzənsizlik. başıboşluq. 

bulaşıqlıq. bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi. 1. qarmaşa. 

qarmaşıqlıq. 1. qarqaşalıq. alaverə. hərcimərc. 1. 

təşəvvüş. 1. andırışlıq. andırışma. yahaldırış. bəlirsizlik. 

iltibas. 1. qarambol. çarpışma. qarmaşa. 1. qarqaşalıq. 

gurultu. gürültü. - gurultuya gedmək: gurultuya gəlmək: bir 

duzağa, düzəyə, qarışqlığa düşmək. - oda sənin gurultuva 

getdi. 1. qarmıq. gərgiş. gəriş. gərginlik. böhran.  

- çarpışma sonucu ortaya çıxan qarışıqlıq: qarambol.  
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qarışıqsız  dolaşıqsız. sapaqsız. burşuqsuz. ibhamsız. qapasız. 

apaçıq.  

qarışıl  qarşıl. müşgül. qaramıq. qaramuq. əngəl. qonqal. 

qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çaparız. düşüş. 

düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. arizə. güclük. maniə. 

müdaxilə. maniə. müdaxilə.  

qarışıl  qarşıl. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. çəngəl. kəngəl. 

çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. büklüm. burqu. qaramıq. 

qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl mingəlsiz yol: yol: 

düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qarışılmaq  1. girinmək. dəxalət, mudaxilə olunmaq. əngəl olunmaq. 

1. qarışmaq. altüslənmək. 1. əngəl olunmaq mudaxilə 

edilmək.  

qarışılmaz  toxunulmaz. qorunmuş. məsun.  

qarışım  1. dağılma. dağılım. dağılış. bulaşım. bulanım. 1. qarbur. 

qarbura. məxlut.  

- bir para nərsələrin qarşığı, qarışımı: çəşni. çaşnı. çəkni.  

- qarışım. qatılma işi, çağı: sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

- çörək xırdası ilə pənir qarışımı: qarmac. doymac. döğməc. 
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döyməş.  

- kəpək, küspə qarışımı olan malqara yemi: qarmac.  

- topraq, su, saman qarışımı palçıq, çamır, çalmır: qarmac. 

suvax.  

- qarışıq, qarışımış nərsə: qatmar. qartmar. qarmar.  

qarışqa  > bax > qarınca.  

qarışqa  1. gomusqa. qarınca. kımırısqa. kurmursqa. kımısqa. 

morqol. 1. qarınca. çumalı. 1. qərincqa. qarıncqa. 

qarnıyarıq.  

qarışqa  qarınca. 1. alçaq könül, çalışqan kimsə. 1. tökmə 

işlərinin içində qalan kiçik hava boşluğu.  

- kərtənkəliyə oxşar, qarışqa yeyən sürüngən: qarmalı.  

- iğnəli qarınca, qarışqa: qaraiğnə.  

- qarışqa incitməz: qarıncaəzməz. çox yumşaq, incə duyğulu 

kimsə.  

qarışqalanmaq  bax > qarıncalanmaq.  

qarışqanmaq  1. qarıncalanmaq. uyuşmaq. dona qalmaq. 1. qarşı 

qoymaq. dirənmək. 1. sıxıca tutunmaq. yapışmaq. 

üzərinə qapanmaq.  

- alqın anqa qarışqan tutuvçu yoxdu: hələ ona qarşı qoyan 
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gürəşçi yox.  

- butları qarışqandı: bacaqları uyuşmuş.  

- guduçu qorqqandan qarışdı: hırsız qorxusundan dona 

qaldı.  

qarışquruş  qarmaqarışıq. allaq bullaq.  

qarışlamaq  ( < qarış). 1. qarşamaq. ölçmək. - bu büzüyü qarşat: bu 

bezi qarışla, ölç. 1. tutamlamaq. ucdan uca ölçmək. 

arşınlamaq. ölçmək. miyzalamaq.  

- çətinliyi qarışlamaq: dalqayı başa almaq: fıtınanın 

qarşısına gedmək. 

qarışlamaq  qarşıtlamaq. 1.həramlamaq. (# bağış. həlal). 1. qarışla 

ölçmək.  

- alnını qarışlamaq: boy demək. meydan oxumaq.  

qarışlanmaz  çox uzun iş. ölçü bilçiyə gəlməyən nərsə. quruğu uzun 

iş.  

qarışlı  qarqışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. məlu'n. lə'nətli. nifrin 

olmuş.  

qarışlıq  qarşaq. bir qarışlıq qədər.  

qarışma  1. batma. başdanqara. yoxalma. məhvolma. pərişan 

olma. 1. bələşmə. bulaşma. keçmə. girmə. sürülmə. 1. 
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çaşırma. bulanma. bunama. burunma. sıxılma. darılma. 

1. əlləmə. girmə. əl atma. ilişdirmə. soxulma. dəxalət 

edmə. mudaxilə edmə. 1. mudaxilə. 1. qarşılıq. təşəvvüş. 

1. qatqı. qatışu. qatnaş. qatılma. iştirak.  

- sən qarışma. sən taxılma. sənə dəxli yoxdur. işinə bax!. işən 

bax!.  

qarışma  əli olmaq. mudaxilə. dəxalət. - özgə əllər kəsilsin. - kimin 

əli var?.  

qarışma  qatılış. iltihaq. inzimam.  

qarışmaq  qaraşmaq. 1. alaqışmaq. alaqşamaq. birbiri üzərinə 

qalxışmaq, qoğzanmaq. alaqmaq. qalxışmaq. devrişmək. 

1. çaqnamaq. çeqnəmək. əzmək. devrilmək. 1. 

çeqnəşmək. çaqnaşmaq. əzişmək. devrilmək. 1. 

qarmaşmaq. aralaşmaq. alt üst olmaq. 1. aralaşmaq. 

girişmək. kəndisin ortaya atmaq. 1. qatışmaq. gərişmək. 

quruşmaq. bir nərsənin başqa bir nərsəyə atılıb 

qatılması. sarışmaq. saçılmaq. sataşmaq. çataşmaq. 

burnun soxmaq. qovuşmaq. yığışmaq. birikmək. 

varışmaq. barışmaq. bağışmaq. qatışmaq. taqışmaq. 1. 

uyuşmaq. dona qalmaq. yatışmaq. yatmaq. - ayağım 
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qarışmış. - butlarım qarışıb: yatıb, uymuş. 1. tutmaq. 

birbirini sıxıca tutmaq. 1. qozğalmaq. çoğalmaq. 

çiyişləmək. çətinləşmək. düğünlənmək. aşırışmaq. 

yoğurulmaq. bulanmaq. bulaşmaq. dolaşmaq. 

aralaşmaq. 1. ( ış < > şı ). qarşı durmaq. - qarışqan 

tutuvçular: qarşı qarşıya duran güləşçilər. 1. burbalmaq. 

çalqaşmaq.- burbal iş: çalqaş iş. 1. aralaşmaq. aralaşmaq. 

tozuramaq. dağılmaq. qozqalmaq. həyəcanlanmaq. 

uyarılmaq. çalışmaq. dəğişmək. dolaşmaq. 1. dolaşmaq. 

burbalmaq. burulmaq. boymaşmaq. açılmamaq. (ip kimi 

nərsələr, işlər). 1. qarıqmaq. qamaşmaq. qar ışığında 

gözün qarılması, büzülməsi, qıvrılması. 1. qaçaşmaq. 

korlaşmaq. hər işlək nəyin işindən qoyulması, qalması, 

kütləşməsi. - qurd dişi qarışdı: korlaşdı. yeməkdən durdu. - 

pıçağım qarışdı: kəsməz oldu. - qanunlar əsgimiş, qarışdı: 

işdən düşdü. 1. qırışmaq. təvşəlmək. təvşülmək. dağılmaq. 

ufalanmaq. 1. gərişmək. qarşı qarşıya durmaq. qarşı 

qoymaq. duruşmaq. muqavimət göstərmək. - tanrı utru 

qarışma. - pis yollarda qarışma. - qara öyküyə qaraşmaq 

gərək. - yaşam içrə qaraşmalı, duruşmalı. 1. girişmək. 
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tutuşmaq. ərmişmək. - yay qış bilə qarışdı, ərdəm yasın 

qurışdı. 1. qarşılaşmaq. üzləşmək. raslaşmaq. tuşlaşmaq. 

- o mənə yolda qarşdı. 1. ürpəşmək. yoluşmaq. 1. 

burbalmaq. burbaşmaq. yubalmaq. yubanmaq. 

toxunmaq. sataşmaq. ilişmək. qarvamaq. 1. təvşəlmək. 

təvşülmək. 1. burbalmaq. burulmaq. - işlərim burbaldı. 1. 

yürqenmək. yörqəşmək. örtülmək. sarılmaq. birbirinə 

girmək. dolaşmaq. 1. yubalmaq. yubanmaq. burbaşmaq. 

tolaşmaq. dolaşmaq. giript olmaq. - dolaşmış saçlar. - göz 

alacalanmaq: bulanmaq. iyi görməz oldu.  

qarışmaq  qatışmaq. qarıqmaq. 1.aşlanmaq. birbirinə çalınmaq. 1. 

nərsədə əli olmaq. 1. qarcaşmaq. qarışmaq. qarınmaq. 

qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. qatınmaq. çalqaşmaq. 

qarmaqarışıq olmaq. dolaşmaq. pozulmaq. 1. qarınmaq. 

qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. qatınmaq. qarcaşmaq. 1. 

duman bürümək. 1. bağlanmaq. düşmək. alışmaq. - 

alkola düşmüş bir. - qorxmazlığa düşük: qorxmayan. 1. 

bulanmaq. bulqanmaq. qalxmaq. qaynarmaq. 

qaynamaq. 1. bulanmaq. bunamaq. sıxılmaq. darılmaq. 

çaşırmaq. 1. girmək. qatılmaq. - sənlə dartışmaya 
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girməm. 1. girmək. taxılmaq. dəxalət, müdaxilə edmək. 1. 

qarcaşmaq. qarmaqarışıq olmaq. 1. dumanlanmaq. 

bulanmaq. 1. qatışmaq. qarmaqarışmaq. şorbaya 

dönmək. çönmək. 1. səfehləmək. qarıqmaq. qarıqlamaq. 

başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq. 1. tutuşmaq. 

uyuşmaq. 1. dağılmaq. bulaşmaq. bulanmaq. 1. 

qarılmaq. qatışmaq. qoşulmaq. 1. qarışılmaq. 

altüslənmək. 1. mudaxilə, dəxalət edmək. əl qatmaq: əl 

qoymaq: əl soxmaq. - bir nəyə girişmək, qarışmaq: əl 

atmaq, uzatmaq. 1.qarılmaq. qatıqlanmaq. - işə qarışmaq: 

dəxalət edmək. bir konuya qatıqlanmaq, görəvlənmək.  

- gözü qarışmaq: gözü bulamaq.  

- qarıb qarışmaq: ortalıq qarışmaq, pozulmaq. qarmaqadal, 

qarman çorman, qarış quruş olmaq.  

- bir işə qarışmaq: əlini bulamaq.  

- it izi at izinə qarışmaq: nə olub olmadığı, nə olub bittiği 

anlaşılmamaq.  

- ortalıq qarışmaq, pozulmaq: qarıb qarışmaq. qarmaqadal, 

qarman çorman, qarış quruş olmaq. 

- aralarına qarışmaq: birlikdə gün geçirmək.  

- arınmıyacaq, təmizlənməyək dərəcədə qarışmaq, 
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kirlənmək, bulanmaq: azmaq.  

- çox qarışmaq, yorulmaq: bir qarıq olmaq.  

qarışmal  qırışmal. ütük. ütükçü. ütüçü. oportünist.  

qarışmamaq  1. geridən baxmaq. ilgilənməmək. baxıcı qalmaq. 1. 

çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. gerimsəmək. 

geri durmaq. qəbul edməmək. yapmaq istəməmək. 

imtina edmək. istinkaf, ictinab edmək.  

- işə qarışmamaq: ətək çəkmək. taxılmamaq. dəxalət 

edməmək.  

- ətliyə sütlüyə qarışmamaq: qabığına çəkilmiş. qınına 

girmiş: dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək. 

qarışmamaq  açıq durmaq.  

qarışmamaq  qarşı qarşıya durmamaq. qarşı qoymamaq. muqavimət 

göstərməmək.  

qarışmamış  qarşıqsız. qamışsız < qarmışsız. öz. saf. xalis.  

qarışmayan  - bir sürüyə, topluma qarışmayan kimsə, malqara. yançı. 

yangəzən. qanatçı. firqəçi.  

qarışmış  1. budal. avanaq. bön bön: anayi. gic. 1. dağılmış. 

tarğamış.  
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qarışmış  1. qarışıq. bulanlıq. bulamış. bulanmış. bunamış. bunaq. 

bunaqlıq. 1. qarışıq. qarıb. qarım. bulamış. bulanlıq. 

bulanmış. bunamış. bunaq. bunaqlıq. 1. qaruq. qarıq. 

qarşıq. 1. qaruqlu. qarıqlı. qarşıqlı. qarışıq. qatışıq.  

- birbirinə qarışmış, qarışıq: qatıqlı.  

- neçə nərsədən qarışmış oluşan nərsə qarla qarlı. qarbur. 

qarbura. məxlut.  

qarışmışlıq  qarıqlıq. qaruqluq. qarşıqlıq.  

qarışnı  < qara. qonqur. tünd boya. qəhvəi.  

qarıştıqım qarışdığım. qaram. qarşınım. el qohumum.  

qarıştır qarışdır. yaraşdır. alışdır. tutştur. calaştır. dəgişdir. allı 

dürlü et. bəzə.  

qarıştır!  qaqıştır!: çalqıştır!. çağıştır!. dəğişdir!.  

qarıştıran  qarışdıran. 1. qatan. qatal. qatamac. qatmac. məxlut 

edən. 1. bulandırcı. bulaştıran. bələyən. 1. qışqırtan. 

qızışdıran.  

- ara qarışdıran: yazqın. azqın.  

- iş qarıştıran, pəllədən, bulandıran: qarıcı. qarqaşana. oyun 

pozan. mızı.  

qarıştırıcı qarışdırıcı. bulğavuc. çevirən. aylandıran.  
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qarıştırılan  qarışdırılan. - nərsiyə qarışdırılan nərsə: qatıq.  

qarıştırılma  çalqıştırılma. çağıştırılma qaqıştırılma. dəğişdirilmə.  

qarıştırılmaq  qarışdırılmaq. qarılmaq.  

qarıştırılmış  - bir nərsiyə qarıştırılmış nərsə: qatınqı. qatıntı. qatqıntı.  

- qarıştırılmış nərsə: qatıq.  

qarıştırma  acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp 

qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 

qarıştırma  qarışdırma. 1. dalqa keçirmə. huş başı itirmə. 

dəğişdirmə. çalışdırma. 1. təşviş.  

- od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir 

çubuq: qarağı. maşa.  

qarıştırma qarışdırma. qurca. qurda. azdırma. əlləmə. təhrik.  

qarıştırmaq  qarışdırmaq. 1. qarmanlamaq > xərmənləmək. 1. 

qaramaq. qarqalamaq. qalğalamaq. 1. altını üstünə 

gətirmək. altüstedmək. dağıtmaq. 1. qatışdırmaq. 

qarmaq. qatmaq. dağıtmaq. pozmaq. 1. qaqıştırmaq. 

çalqıştırmaq. çağıştırmaq. dəğişdirmək. dönüştürmək. 1. 
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yanılmaq. yahalmaq. iştibah edmək. 1. quşqurtmaq. 

qamçılamaq. təhrik edmək. 1. əğritmək. pozmaq. 1. 

qatmaq. ilhaq edmək. - yağla su qarıştırılmaz. 1. 

ayıramamaq. - bunla onu qarışdırma. 1. soxmaq. 

girdirmək. - məni bu işə qarışdırma. 1. pozqunluq, fəsad 

törətmək. 1. bələmək. 1. doğru, düzənli düşünməmək. 

bunamaq. başı bulanmaq, sulanmaq. 1. qarmaq. çalmaq. 

1. qatıqsamaq. 1. qatmaq. artırmaq. birin birinə 

endirmək, saldırmaq. - qonuq qonşunu birbirinə 

endirməyin.  

- qatıb qarışdırmaq: aşlamaq. qarmaq. yoğurmaq.  

- iyicə qarışdırmaq: şorbaya çevirmək.  

- bağşıt barıştırır, qarşıt qarıştırır. (həlalzada. barıştırır, 

həramsada qarıştırır).  

- iş qarışdırmaq: düzgün, yasalı, qaydalı gedən nərsəni 

pozuşdurmaq.  

- qatıb qarışdırmaq: aşlamaq. birbirinə vurmaq. - aşlayıb 

daşlamaq: qatıb qarışdırmaq, dağıtmaq. - yumurtala unu 

aşlayıb, qayğanaq pişirmək.  

qarıştırmaq qarışdırmaq. (< qeyqaşdırmaq: əymək.). 1. < kar. qar: əl. 

əlləşdirmək. bir nərsəni olduğundan. düzlüyündən 
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azdırmaq. 1. alt üst edmək. savurmaq. 1. boğmaq. bəlli 

olmayacaq yolda bir nəyi başqa bir nəyə qatmaq. - 

hirsləndi sövüşə boğdu. 1. əlləmək. qurdalamaq. 

qurcalamaq. 1. alğatmaq. dağıtmaq. qatmaq. ( > aloftən). 

1. aşırmaq. aşarmaq. - bunuda ona aşır, aşar. 1. 

qarturmaq. qardırmaq. qarmaq. bir nərsəni bir nərsə ilə 

iç içə qoymaq. 1. üz üzə qoymaq. qarşılaşdırmaq. 

yarışdırmaq. 1. talqırmaq. dalqırmaq. üsyan edmək. 1. 

təvşətmək. dağıtmaq. birbirinə vurmaq. 1. qeciktirmək. 

yap yup qılmaq. yubatmaq. yubılamaq. yuplamaq. 

burbatmaq. 1. bir nərsəni olduğundan, düzlüyündən 

azdırmaq. 1. bulğamaq. qatmaq. məxlut edmək. 1. 

çançaqlamaq. didikləmək. dəlik deşik edmək. 

alqasatmaq. dəğişdirmək. çuçqulamaq: çuçqumaq. 

tilitmək. fallara, liflərə ayırmaq. qozqamaq. təhrik edmək. 

həyəcana gətirmək. ayağlandırmaq. tozuratmaq. 

dağıtmaq. bulqamaq. çaqmaq. çalqalamaq. 1. talqamaq. 

talğamaq. burşatmaq. pərişan edmək.  

- dilə boğmaq: laqırdı yapmaq. - əzib qarışdırma: yoğurma. 

xəmir tutma.  
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qarıt  qarut. taxda qurusu.  

qarıt  qırıx. dalaş. qaraş. qarış.  

qarıta  qarıla. qaralı. görə. ilgili. yönəlik. doğru. mənə qarıla: 

görə.  

qarıtılmaq  yönünü doğrultmaq. yönünə baxmaq.  

qarıtlıq  qarımlıq. qatımlıq. qatılacaq ölçü. - bir qatımlıq un aldım.  

qarıtmaq  1. qarıtdırmaq. çəkdirmək. baxdırmaq. baxmaq. 1. 

qocalmaq. 1. qocatmaq. - oğul dərdi məni qarıtdı. - 

qarıtmasın arvad səni. 1. qocalmaq. - qarıtmıyasan səni.  

- özlək onu qarıtdı: zəmanə onu qocaldı. 

qarıttırmaq qarıtdırmaq. < qara. qarıtmaq. çəkdirmək. baxdırmaq.  

qarıv yaraq  alət ədəvat.  

qarıv  güc. quvvət.  

qarıva  qarva. ''rastıq'' deyilən taxıl xəsdəliyi.  

qarıvlamaq  1. baxmaq. gözləmək. bəkləmək. gözətləmək. - birbirizi 

qarıvlamadan işlədilər. - qarıvsız ölkə qalmaz. 1. bəkləmək. 

sonucunu görmək. 1. bəs bəsləmək. qarşı durmaq. - 

böyüklərlə qarıvlaşma. - ər arvad qarıvlaşıb boşandılar.  

- işi birbiriizi qarıvlamay ediniz: işi birbirinizi bəkləmədən 

yapın. 
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qarıvlaşmaq  qarşı qoymaq. dirənmək.  

- kəsinğdən ulluqa qarıvlaşma: kəndindən böyügə qarşı 

qoyma.  

qariz  kariz. kah riz (fars). kəhriz. kəvriz. kövriz. (1. < kəriz. kərt (> 

kət (fars). ). (1. < kəvriz ( < kav. kov: oyuq). qarım. kanal.  

qarızan  qarısın. qarısın. çox qocamış kişi.  

qarq  1.qarğ. arx. su yolu. 1. < qarqaq. qarqıq > qarqı. boğuq. 

boğaq. boğulmuş. xəfəng < qapaqanğ. 1.çırtlaq. 1.qalğa. 

qarışıq. qalışıq. - yağları qalğa yapıp yeyirik.  

- alaqarqa çeşiti: çığrıq.  

- bəslə qarqanı, oysun gözüvü.  

- qarqaburnu: ucu qıvrıq qısqac.  

qarqa  {(. < > n ) qarqan. ( < qaqmaq: vurmaq)}. 1. oğru. çalan. 1. 

çırpan. vuran. 1. falçı. bağıçı. 1. qarqanmış. 1. suçlu. 

günahkar. 1. müttəhim.  

- ala qarqa: qara ilə qurşunsi qarqa.  

- qarqa burın: tel, sim burmağ üçün bir qısqaç çeşiti.  

- qarqa dələn: çox yumşaq qabıqlı badam çeşiti.  

- qarqa döləyi: əbucəhl qarpızı tuxumu.  

- alaca qarqa. yalnız başı aq olan qarqa: yanğan. - ala qarqa: 
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çumquq.  

- aman qarqa: siyah qarqa.  

- dəli qarqa: alaca qarqa.  

- qarqa qabar əti bolmaqan: çox zayıf. cılız. sısqa. 

qarqa  qarqı. qarqu. 1. nərsiyə artırılmış, atılmış, qrtılmış tikə. 1. 

iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac. 1. 

qarqı qamış. qamış. qəmiş. 1. qarqılıq. ovçuların saçma 

barıt qabı. 1. dalyanlarda (şilatlarda), böyük balıqlar üçün 

işlənən dəmir qança. 1. toxuma ayqıtında iplərin yolun 

açan arac. 1. dəridən yapılmış fişəklik quşağı. 1. mızraq. 

neyzə. 1. kavıq. yavıq. yüngül. 1. qarqı. qarqu. qarquc. 

qarqıc. ərsin. əğsin. ucu sivri dəmirli sırıq (uzun ağac, 

dəmir). 1. qarqı. qələm. 1. qarraq. qarıldayan.  

- qarqa duzu: 1. ağacların üstündə görülən böcək, qurd quş 

yumurtası.  

- qaldırım qarqası: qaldırım bilgini: qaldırım məhəndisi: 

işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən.  

- qarqa ibiği: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. 

qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. 

qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

- qarqa soğanı: soğanlı bitgi çeşiti. tüpürük (tükürük) otu.  
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- qarqı qamış: səbət hörməyə tikilib becərilən qamış.  

- ala qarqa: qaraqura.  

- qaraqarqa: qarayağ. qarazağ.  

- qarqa yerişi: çöməlib qoş ayaqla sıçrayaraq yapılan yeriyiş. 

- qarqa tulumba: birneçə kişi birini yaxalayıb əlləri üstündə 

göyə qaldıraraq. - onu qarqa tulumba götürdüər.  

- qarqa poxa qonmadan: ertə (yarın) çox tezdən, erkən.  

- qarqa dərnəği, it yığnağı: avaralar topluluğu.  

- qarqa kimi: çox cılız, arıq, ətsiz.  

- qarqa səkməz: qarqa uçmaz: ıssız, boş yer.  

- qarqa daşlamaq: sarkıntılıq, müzahimət edmək.  

- ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.  

- ıslaq qarqa: ıslaq sıçan: ıslaq toyuq: 1. çox ıslaq. 

sırılsıxlam. sırsıxlam. cimcilaq. 1. çox qoraxaq, çəkingən, 

ürkək. 1. bacarıqsız, uyuşuq qadın.  

- qarqada quş sayılır, sərçədə.  

- qarqanın üzü qara, içi ala (pozuq).  

qarqabardağı  qarqabardağı. tarlalarda bitən, pis qoxulu, yemişli ot.  

qarqaburnu  qarqaburun. qarqacuq. qarqacıq. 1. burnu qarqa dimdiyi 

kimi olan. 1. gənəlliklə ucu əğri arac. 1.ucu qıvrıq qısqac. 
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1. qapı işgili, cəftəsi. 1. uzunsov cəviz. 1. uzun, iri zeytun 

çeşiti. 1. qozalaq burunlu.  

qarqabüqən  qarqabükən: yemişi ağılı, acı bir ağac.  

qarqac  qarğac. qaraağac. qarağac. sərt, əsnək odunlu, dayanıqlı 

bir ağac.  

qarqacıq  1. bəzək olaraq, yazıların boşluqlarına qoyulan süs 

çeşiti. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu. 1. 

qarqıcıq. dəğirman çərxinin altındaki dəmir. 1. qarşıq. 

qarışıq. burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. 

dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. çalalı. 

çallaq. sapa. akrobas. - dolaşlı işlər. -- çox dolaşlı 

dolaşıq, qarışıq yol: girivə. 1. yazıda kitabda işlənən 

süslərə verilən ad.  

- qarqacıq burqacıq: qarışıq oxunaqsız.  

- qarqacıq burqacıq. burqacıq. buruşuq. dolaşıq. qarışıq. 

çalalı. çallaq.  

- qarqacıq burqacıq yazı: çarpıq. əğri üğrü, əğri büğrü yazı. 

düzənsiz. - əlləri titrədikdən yazısı qarqacıq burqacıq oldu.  

qarqacıq  kiçik qarqa.  

- qarqacıq burqacıq: əğri üğri davranış, yazı.  
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qarqacıq  qarqacuq. qarqaburnu. qarqaburun. 1. gənəlliklə ucu əğri 

arac. 1. qapı işgili, cəftəsi.  

qarqacuq  qarqacıq. qarqaburnu. qarqaburun. 1. gənəlliklə ucu əğri 

arac. 1. qapı işgili, cəftəsi.  

qarqaq tarmaq  bir çeşit bitgi.  

qarqaq  {qaqraq. kəkrək ( < qaqraq < qaq).}. 1. qaqımış. qurumuş. 

çöl. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. 1. qarğış. qarqış. 

lə'nət. 1. qaqraq. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. çöl. 

qarqaq  > qarqa. qarqıq > qarqı. boğuq. boğaq. boğulmuş.  

qarqaq qarğaq. qarğış. lə'nət. - tanrı qarqağına ilənməyəsin.  

qarqaqavunu  qarqaqovunu: qavuna oxşar, kötü qoxulu bitgi.  

qarqaqöz  qarqagöz. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. 

həyasız. hırsız. ırsız.  

qarqaqüllü  qarqagüllü. əkinlərdə, çayırlarda bitən yuvarlaq dənəli, 

bəzəlyəsi bir bitgi.  

qarqalaq  1. böyük tikə, parça. 1. dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, 

atdığı çör çöp, odun, ağac parçaları. 

qarqalamaq  qalğalamaq. qarışdırmaq. qalışdırmaq.  

qarqalamaq  qaraqlamaq. ağmalamaq. gözətdəmək. izərmək. göz 

qulaq olmaq. 
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qarqalıq  qamış otu. həsir otu.  

qarqalmaq  qarqamaq. qarqımaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. 

ilənmək. nifrin, lə'nət, lə'n edmək.  

qarqalmaq  l‟ənətlənmək.  

qarqamaq  qarğamaq. {1. (< qar: qar. kar. əl. avıc). qarmaqla, əl ilə, 

çəngəllə arayıb tutmaq. 1. (< qar: qara. göz. gözün qarası, 

giləsi). gözlə aramaq. güdirişmək. gerisindən, dalından 

aramaq. 1. (qarqa < metatez > kavra) kavramaq. qazıb gəzib 

axdarmaq. qarvamaq. 1 < qaq. qaqramaq }. 1.axdarmaq. 

qaranlığda əl sürtüb aramaq. - sudan nərsə qarqamaq: 

aramaq. - qaranlığda nə qarqaşırsan. 1. (qara. pis). 

qaralamaq. pisləyib əzmək. {- qarqaşa: qarιşιq. fitnə. 

gurultu. çətinlik. - qarqaşalıq: tarmadağın. altüst}. 1. (< qar. 

əl. ). qarqamaq: tutmaq. kəsmək. 1. < qaq. qaqramaq. 

qaqmaq: vurmaq. (qaqış: < qaq + qış: çalan. qarşı gələn. 

tərs gələn. qabaq çıxan. zidd). qırğamaq. qızmaq. xor 

görmək. 1. l‟ənət edmək. kötülüğü sayıb tökmək. bəddua 

edmək. (# alğamaq. arqamaq). - o onu qarğadı arqadı: o 

onun pisliklərin sayaladı, axdardı: söküb tökdü. deşib dağıtdı. 
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qarqamaq  qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. 

ilənmək. nifrin, lə'nət, lə'n edmək.  

qarqan  ayışa, dinlənməyə bıraxılmamış tarla.  

qarqan  qarğan. ( n < >. ) qarqan. ( < qaqmaq: vurmaq). 1. oğru. 

çalan. 1. çırpan. vuran. 1. ( < qarmaq: qaramaq: vurmaq). 

falçı. bağıçı. 1. peşman. - kor qarğan qaldım: kor peşman 

qaldım.  

qarqanaq  qarğanaq. ucu əyri. iti qullab.  

qarqanmaq  qarğanmaq. 1. kösənmək. gücənmək. çətinlikdə 

yaşamaq. 1. qarqış edmək. - özüvə nəyə qarğanırsan. 1. 

kəndinə l‟ənət edmək. peşman olmaq.  

qarqanmış  1. baytamal. baxtsız. talehsiz. xor görülən. lə‟nətli. 1. 

qarqa. 1. ursa. qəzəb edilmiş.  

qarqaotu  bitgi çeşiti.  

qarqapan  issiz, kimsəsiz. yiyəsiz.  

qarqar  carcar. çaxçax.  

qarqara  1. kakilli quş adı. onun tükündən qanatlarından cığa 

(kakil) düzəldərlər. 1. qapqara. qorxu. üşük. - qarqarasız 

getdim. - bu xəbər bizi qarqaraya saldı. 1. nərsənin üzündə 

söğuqda bağlanan incə, yoxa buz, qıro qatı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6600 

qarqara  1. sivrisinəklərin kiçik çeşiti. 1. qərqərə. cəvizdən yapılan 

bir oyuncaq.  

qarqarac  marmalat.  

qarqaraq  uca hayküy.  

qarqarı  ağacdan yapılmış bir oyun.  

qarqarızma  bağıraraq qonuşma   

qarqasabın  su qıyılarında bitən, iri yapraqlı, su ilə ələ sürülüncə 

köpürən bir ot.  

qarqasalav  1. qar. 1. qay. gey.  

qarqasay  - qarqasaya girmək: quşların tük dəğişməsi.  

qarqaş  fitnə. şuriş.  

qarqaşa  1. boqutalqı. düzənsizlik. qarışıqlıq. canıvul. talaş. panik. 

tavuş tüküş. gürültü. 1. qırqısı. hay küy. səs küy. qarama 

qarışıq. savaş. 1. savaş. davadalaş. niza'.  

qarqaşa  1. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. düzənsizlik. bağrış 

çağrış. gurultu. qavqa. ğovğa. qalxış. şuluğluq. qilə. 

bulağay. bulğay > bəlva. devrim. iğtişaş. hərc mərc. 

aşub. şuriş. fitnə. 1. doladırma. aldatma. boğuntu. 

hayküy. bağırıb çağırma. 1. qatqaşa. gərgin. gəriş. 

gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarışıqlıq. pozqunluq. bunalıq 
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<> bulanıq. bərkik bulquq. bulaqıq. həyəcan. qopuntu. 

didərgin. dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. 

gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. 

qayğılı. düşüncəli. hizursuz. huzursuz. böhranlı. 1. 

qarqaşaçılıq anarşizm. 

qarqaşa qarğaşa. savaş.  

qarqaşaçı  1. düzənsizçi. qarışıqçı. bulağayçı. qalmaqalçı. anarşist. 

iğtişaşçı. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi. yıxıcı. pozucu. 

təxribçi. 1. anarşi.  

qarqaşaçılıq  qarqaşa. anarşizm. 

qarqaşalaşmaq  qarqaşaşmaq. dögüşmək. söküşmək.  

qarqaşalıq  1. alaverə. qarışıqlıq. hərci mərc. aşun. aşub. aşnuq. 1. 

çağçaqalay. devriliş. inqilab.  

qarqaşalıq  1. təşviş. 1. qarışıqlıq. pozqunluq. alaverə. hərcimərc. 1. 

anarşi. 1. aşub. aşpalab. 1. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. 

pozqunluq. düzənsizlik. başıboşluq. bulaşıqlıq. anarşi. 1. 

hərkəsəlik. hərkiməlik. kimkiməlik. anarşizm. 1. qarışıqlıq. 

pozqunluq. qarqaşa. qatqaşa. gurultu. gürültü.  

- gurultuya gedmək: gurultuya gəlmək: bir duzağa, düzəyə, 

qarışqlığa düşmək. bir olayın içinə düşüb, batmaq. - oda sənin 
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gurultuva getdi.  

- oratılığı gurultuya bıraqmaq: aranı qarışdırmaq, 

bulaşdırmaq.  

- gurultuya ayaxqabı tikmək: qorxuları, hayküyləri 

aldırmayıb, öz işini görmək.  

- gurultuya gətirmək: gurultuya boğmaq: hay küyə, 

qarqaşıya salıb istədiyin əldə edmək. qarşısına imkan 

verməmək.  

qarqaşana  qarıcı. oyun pozan. mızı. iş qarıştıran, pəllədən, 

bulandıran.  

qarqaşaşmaq  qarqaşalaşmaq. dögüşmək. söküşmək.  

qarqaşmaq  birbirinə l‟ənət edmək.  

qarqaşuq  dəvə tuyəği, dırnağı, topağı.  

qarqat  ittilaat, güvənlik, əmniyyət başlığı, vəziri.  

qarqatalat  qar qatalac. qar qacalat. qat qatalac. qat qacalat. qalın. 

qıvırdım. cahaz. cehiz.  

qarqatələn  qarqadələn. fırıx badam. qolay qırılan gəvrək qabıqlı 

badam.  

qarqatmaq  1. qarturmaq. qərq edmək. cumdurmaq. çulqamaq. - onu 

sova qatrturun. 1. qarğıtmaq. qarğamaq. qarqımaq. 

l‟ənətlətmək. - yağın qarqatıldı: şeytan qarqandı. 
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qarqatuzu  qarqa duzu. dəmirçilərin qaynaq yapmaqda işlənən, ağ 

mərmərə oxşar bir öğə, maddə.  

qarqatüqləği  qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. qarqa ibiği. 

qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. 

qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis 

qoxulu ot.  

qarqatüvləği  qarqa düvləği. qarqa düğləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. 

qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. 

əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis qoxulu ot.  

qarqaürək  qarqaürəyi. qara, uzunsov üzüm çeşiti.  

qarqaürəyi  qarqaürək. qara, uzunsov üzüm çeşiti.  

qarqav  girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

çevrinti. tərsin. girdab. qarqım qarmıq. girəvə. girə (< 

qarmaq: qarışmaq). qanğıl. qatalaq. burcaq. burşuqluq. 

qanğıl. dalqaşıq.  

qarqavul  kündəçi. türməçi.  

qarqayamşağı  yerə yayılan samaşıq çeşiti.  

qarqayeli  batı yeli.  

qarqayın  qarqeyin. 1. qalın sis qatı. 1. yazın yüngül yağan yağış.  

qarqayın  qarqeyin. 1. qalın sis qatı. 1. yazın yüngül yağan yağış.  
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qarqazıqmaq  qarazqarmaq. qarablamaq. qarablanmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. 

batmaq. batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. 

döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. çürkümək. 

söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, 

bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq.  

qarqeyin  qarqayın. 1. qalın sis qatı. 1. yazın yüngül yağan yağış.  

qarqəztirən  qargəzdirən. börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik 

lobiyə.  

qarqı  qarğı ( < qarmaq: dəlmək. deşmək). 1. ucu sivri dəmir 

sırıq. karqılıq qamış. saz. ox. neyzə. ney. 1. (qamış): < 

qarğalı < qara: göz. qarağlı. gözlü çöp. içi boş çöp. 1. 

quraq. qomus.  

qarqı  qarğı. qarqu. qarqa. 1. ( < qar < > kər < > kəs). dəlici. 

oyucu. bizqar < > bizraq < > mizraq < > mızraq < > 

mizqar < > mizqar < > mızqar. neyzə. ucu iti, sivri 

təmrənli sırıq. göndər. göndəri. ney. neyzə. yasıc. qıca. 

cıda. - ucu çəngəlli balıq avlama qarğı çeşiti: zıpqın çıpqın. 
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- qarqı (neyzə) çeşitilərindən: ( - göndər. cıda. cirit). - qarqı 

çuvala sığmaz. 1. < qarqıq. qarqaq > qarqı. boğuq. 

boğaq. boğulmuş. 1. qarqa. qarqu. qarquc. qarqıc. ərsin. 

əğsin. ucu sivri dəmirli sırıq (uzun ağac, dəmir). 1. qarıq. 

carqı. carıq. qarında oluşan yara. zəxmi mə'də. 1. qələm 

1. qarqı qamış. qamış. qəmiş. 1. qarqılıq. ovçuların 

saçma barıt qabı. 1. dalyanlarda (şilatlarda), böyük 

balıqlar üçün işlənən dəmir qança. 1. toxuma ayqıtında 

iplərin yolun açan arac. 1. dəridən yapılmış fişəklik 

quşağı. 1. mızraq. neyzə. 1. kavıq. yavıq. yüngül.  

- qarqı qamış: səbət hörməyə tikilib becərilən qamış.  

- çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış qapı: qapalağ. qapsağ.  

qarqı qarğı. qazğı. ( < qazıq. ucu qazıqlanmış yaraq). 1. ucu sivri 

dəmirli (qazıqlı) yüngül göndər. uzun mızraq (bizraq. 

bizqar). süngi. mızraq. neyzə. - qarğı oyunu. - qarğı 

sancmaq. 1. batraq. batıraq. mızraq. 

qarqıc  qarquc. qarğıc. qarqac. 1.kiçik neyzə. 1.qarqa. qarqı. 

qarqu. ərsin. əğsin. ucu sivri dəmirli sırıq (uzun ağac, 

dəmir). 1. ucu sivritilmiş nərsə.  
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qarqıc  qırqıc. - qırğıcla taraşlamaq: qarçımaq. qırçımaq. qazımaq. 

qaşımaq.  

qarqıcıq  qarqacıq. dəğirman çərxinin altındaki dəmir.  

qarqıçal  qardığal. qarqıdal darısı, dənəsi.  

qarqıq  > qarqı. qarqaq > qarqa. boğuq. boğaq. boğulmuş.  

qarqıqamış  qarqa. qarqı. qarqu. qamış. qəmiş.  

qarqıl  qatılı. qatqılı. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. çalxalı. 

yalxalı. yılxalı. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. 

quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. 

qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. küpəli. qılplı. qulplu. 

pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. 

gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qarqıl  varqıl. barqıl. varıqlı. barıqlı. qaruqlu. qarıqlı. 1. baxlı. 

bəxli. talehli. xoşbəxt. 1. qaruqlu. qarıqlı. varlı. barlı. 

zəngin. 1. qaruqlu. qarıqlı. bol. çox.  

qarqılaç  qırlanqıç quşu. qarlıqaç.  

qarqılamaq  1.( < qar < > kər < > kəs). neyzələmək. bizqarlamaq < > 

bizraqlamaq < > mizqarlamaq < > mizraqlamaq < > 

mızraqlamaq < > mızqarlamaq. dəlmək. oymaq. 

1.qarqılanmaq. donmaq. buzlamaq. şaxtalamaq.  
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qarqılanmaq  qarqılamaq. donmaq. buzlamaq. şaxtalamaq.  

qarqılı  neyzəli. mızraqlı.  

qarqılıq  1. qarqınlıq. darqınlıq. bıqqınlıq. - bu yeməkdən qarqınlıq 

gəldi. 1. qarıqlıq. qarlıq. qamaşlıq. qar, günəş gözlüyü. 

1.belə taxılan fişəklik. 1.qarqa. qarqı. qarqu. ovçuların 

saçma barıt qabı. 1. qarğılıq. neylik. 1. qarğılıq. fişək 

qablı qurşaq. 1. qarqınlıq. qamışlıq. sazlıq. 1. barqıllıq. 

varqıllıq. qarıqlıq. varıqlıq. barıqlıq. qaruqluq.  

qarqılıq qarğılıq. fişəng qamışlarının qoyulduğu meşin quşaq. 

fişənglik.  

qarqıllıq  varqıllıq. barqıllıq. varıqlıq. barıqlıq. qarıqlıq. qaruqluq. 1. 

baxlılıq. bəxlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. 1. bolluq. çoxluq.  

qarqım  qarmıq. qarqav. qarqıv. girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 

sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. girəvə. girə (< 

qarmaq: qarışmaq). qanğıl. qatalaq. burcaq. burşuqluq. 

dalqaşıq.  

qarqıma  qarqış. ilənc. lə'nət. bəddua.  

qarqımaq  qarqamaq.  

qarqımaq  qarqamaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. 

ilənmək. nifrin, lə'nət, lə'n edmək.  
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qarqın  1.qaqqın. dəngə, əşlik, uyum pozuqluğu. təvazünsüz. 

namütəvazin. muvazinəsiz. - bu masanın (mizin) qıçları 

(ayaqları) qaqqın durur. 1.qar yağış. 1. çox. bol.  

qarqın  urğalın. urğal. qarqılama. ?.  

qarqın qarğın. ( < qazğın). böyük rəndə çeşiti.  

qarqına  1. qarayış. baxış. anlayış. - qara qarqına: yetənəksiz 

baxış. 1. zovq. anlayış.  

- qara qarqına bolmaq: anlama yətəğini itirmək.  

qarqınamaq  qarqanamaq.  

qarqınlıq  1. qarqılıq. qamışlıq. qəmişlik. sazlıq. 1. qarqılıq. 

darqınlıq. bıqqınlıq. - bu yeməkdən qarqınlıq gəldi. 1. qarın 

pozuqluğu.  

qarqınmaq  qarğınmaq. oynamaq. oyalanmaq.  

qarqır  bərk topraq.  

qarqırı  qırqarı. sivrisinək.  

qarqırlıq  qayırlıq. daş kimi bərk, təprik çöllük.  

qarqısı  ( < qar. qaramaq: baxmaq). avçının tabu adı.  

qarqış  - and qarqış: yəmin.  

- and qarqış edmək: yəmin edmək. 
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qarqış  { 1. < qaq: vurqu. çırpı. qaqılı: qaqışlı: tutuqlu. qaqmaq: 

çırpmaq. vurmaq.}. (1 < qavqış. qavqış. qovmaq. atmaq. # 

alqış: alqım. alumək. gətirmək. savınmaq) 1. ilənc. qarış. 

lə'nət. 1. qarqis. birinin pisin istəyən. 1. həqarət. nifrin. 

lə'nət.  

qarqış  qarğış. 1. qarqaq. l‟ənət. bəddua. - tanrı qarqışı onun üzə: 

allah lə'nət eləsin. 1. lə'nətlənmiş. - qarqış kişi. l‟ənətlənmiş 

adam. 1. qaqrış. ilənc. ilgənc. yanu. ilinc. lə'nət. 

qarqış  qarış. qarnıqada. qarnıqara. qarqıma. ilənc. ilənmə. 

yermə. lə'nət. nifrət. bəddua.  

- qarqış sözü: manğlayna daş dəğən: bəxdi yatan.  

- (qarqış, ilənmə sözü) - "asılaraq öləsən": ipə gələsicə.  

- qarqış sözü: - toxun çözülməsin, ipin qırılsın (tox: dərd.).  

- qarqışlar qocaldır, alqışlar ucaldır.  

- qarqış vermək: qarqışlamaq. sayqısızca qarşılamaq, 

cəvablamaq.  

- qarqış, ilənmə sözü: engizər. enmiş. (< enmə). batmış. yox 

olsı. - engizərin biri.  

- qarqışı yetmək: birinin ahı tutmaq.  

- boyun soyun qurusun. ( qarqış sözü). 
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- qarayola ged: (ilənc, qarqış sözü). öl. gəbər. - qarayola 

ged, tamınında isti bucağına.  

- ilənc, qarqış sözü: gözü çıxasıca.  

- gözü dönəsi: gəbərəsi öləsi.  

- doğulan yerdə boğuleydin səni. (qarqış sözü). 

- qarqış vermək: qarşılıq vermək.  

qarqışalamaq  1. qarqışlamaq. korlamaq. azarlamaq. topiqləmək > 

tobixləmək. darlamaq. sökmək. 1. qarqamaq. 

lə'nətləmək. 1. qarqışalamaq. korlamaq. azarlamaq. 

topiqləmək > tobixləmək. darlamaq. sökmək.  

qarqişi  qarkişi. qardan yapılmış kişi heykəli.  

qarqışıq qarğışıq. qarışıq. burğacuq. burğaq. burşuq.  

qarqışıqanmaq qarğışıqanmaq. burğaclanmaq. burğaşlanmaq. 

burşaqlanmaq. qarma qarışıq olmaq.  

qarqışlamaq  1. qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarvuşlamaq. 

ilənmək. nifrin, lə'nət, lə'n edmək. 1. qarqış vermək. 

sayqısızca qarşılamaq, cəvablamaq.  

qarqışlayan  qaraqayan. ilənən. kötülənən. yaman, ilənc qonuşan. 

qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı.  
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qarqışlı  qarışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. məlu'n. lə'nətli. nifrin 

olmuş.  

qarqışlıq  məlu'n. lə'nətlik.  

qarqışmaq  qarqaşmaq.  

qarqıtal  qarqıdal. (< üstü dənələrlə qarıqmış, tutulmuş dal).  

- qarqıdal darısı, dənəsi: qardığal. qarqıçal.  

- qarqıdalı sapı: qapsdal. qasdal. qaruq. qarıq.  

qarqıtalı  qarğıdalı. qonaq. məkə. qonaqlıq: məkəlik. qarğadalı < 

qarğının dalı. qamışın dalı.  

qarqıtalı  qarqıdalı. - iri dənəli qarqıdalı: qaqbır.  

- qarqıdalı sapı: qaruq. qarıq. qapsdal. qasdal.  

- məkə, qarqıdalı qoçanı yapraqları: qazal.  

qarqıv  qarqav. girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qarqım. qarmıq. girəvə. girə 

(< qarmaq: qarışmaq). qanğıl. qatalaq. burcaq. burşuqluq. 

dalqaşıq.  

qarqlamaq  qabığın soymaq. qanıqlamaq.  

qarqlıq  qarıqlıq. 1. çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu 

çuxurlar. 1. saxsı qapaq (sufal dam) çatıların üstünə 

çıxılmağ üçün qoyulan ayaqlıq yer.  
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qarqman  sərkər. sərkar. yol kəsən. haydut. oğru.  

qarqobut  qargobud. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. 

qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. 

gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. 

qontay. - qontayı danışmaq elə sənə qalıb.  

qarqonaq  ağıl. qacaman. çevrə. çürə. qotan. tövlə.  

qarqöz  qargöz. qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq.  

qarqu  1. qarqa. qarğı. qoruğ. qurqa(qullə). qarquy. baru. dağ 

təpələrinə minarə biçlmində yapılan yapı olup düşman 

gəldiği zaman hərkəsin yaraq hazır olması üçün 

üzərində od yaxılır. minarə. 1. qaru. qamış.  

qarqu  qarqı. qarqa. 1. qarquc. qarqıc. ərsin. əğsin. ucu sivri 

dəmirli sırıq (uzun ağac, dəmir). 1. qarqı qamış. qamış. 

qəmiş. 1. qarqılıq. ovçuların saçma barıt qabı. 1. 

dalyanlarda (şilatlarda), böyük balıqlar üçün işlənən dəmir 

qança. 1. toxuma ayqıtında iplərin yolun açan arac. 1. 

dəridən yapılmış fişəklik quşağı. 1. mızraq. neyzə. 1. 

kavıq. yavıq. yüngül.  

- qarqı qamış: səbət hörməyə tikilib becərilən qamış.  
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qarquc  qarqıc. qarqıc. 1.qarqa. qarqı. qarqu. ərsin. əğsin. ucu 

sivri dəmirli sırıq (uzun ağac, dəmir). 1.ucu sivritilmiş 

nərsə. 1.qaraquç. bacarıqlı. başarıqlı. bacaran. başaran.  

qarquy  1. qırquy. qırqı. doğan quşu. laçın. çağrı. ovçu quşu. 

atmaca quşu. - çibək qarquy. yavay, ası, dəli doğan. 

atmacaya bənzər bir quş. 1. bir atmaca türü. 1. gözətləmə 

köşgü, qulləsi. dağ başlarında yapılan yüksək yapı.  

qarla  qarlı. 1.neçə nərsədən qarışmış oluşan nərsə. qarbur. 

qarbura. məxlut. 1. qalla. qarışıq tərvəzdən düzələn 

yemək çeşiti. 1. salça. sos.  

qarlaq  1. kərlək. ( < kər. qar: böyük). kərəney. nərə. yoğun, uca 

səs. 1. nərə.  

- qarlağa: nərəyə.  

- qaralğda: nərədə.  

- qarlağdan: nərədən.  

qarlama  xarlama. qaralama. korlama. koralama. xorlama. 

qarabaxtama. qarayağtama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. 

yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. 

entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül 
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savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

qarlamaq  1. karlamaq. qayırmaq. qoğurmaq. pişirmək. işlək duruma 

gətitmək. - od əti karlar. - dözüm kişini karlar. 1. qar yağmaq. 

- bulut qarladı. - hava qarladı. - qarlamış dağlar.  

qarlamaq  dağqamaq. harlamaq. gurlamaq. gürləmək. gücləmək. 

itinmək. gurlamaq. gürləmək. gücləmək. itinmək.  

qarlamaq  qarımaq. 1. qar yağmaq. 1. qara dönmək. - yağış soyuq 

havada bərkiyib qarar (qara çönər). - yağış qarıdı: yağış qara 

döndərdi.  

qarlanqı  qırtlaq. boğaz.  

qarlanqıc  qarlanquc qarlanquç. neçə nərsəni birbirinə bağlayan 

tikə, bağ. rabit.  

qarlanqop  paldır küldür. gurultuynan. taqqıldıynan. - bu qocaman 

kütü (kündə) yerə qarlanqop atdı.  

qarlanquc  qarlanquç. qarlanqıc. neçə nərsəni birbirinə bağlayan 

tikə, bağ. rabit.  

qarlanlar  arta qalanlar. bəqaya.  

qarlanmaq  qarlanmaq. qar yağmaq.  

qarlaş  qırlaş. yazıq. yoxsul. aciz. fəqir. boşəl.  
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qarlaşmaq  karlaşmaq. qulaq ağıralmaq.  

qarlatmaq  qar yağdırmaq.  

qarlav  1. kərləv. ( < kərmək: kəsmək). əğəc. qazma, siyirmə 

ayqıtı. 1. mala. pulluğun çamurlarını təmizləmə aracı.  

qarlı  karlı. 1. < karan. kərən. (yekə odun. böyük ağac. çox. karlı 

pul: çox pul. varlı karlı. kalan). 1. onquc. qazanclı. verimli. 

uğurlu. 1. asılı. asığlı. mənfəətli. faydalı. 1. qıllı. tüşümlü. 

qazanclı. 1. qarlıq. qar yağmağa əğik olan. - qarlı hava.  

qarlı  karlı. 1.düşərli. bərəkətli. bolqulu. asılı. qazanclı. faydalı. 

1.qarrı. qatrı. qatlı. qattı. qartı. çoxlu. bol. gülgülü. kovalı.  

qarlı  qarla. 1. neçə nərsədən qarışmış oluşan nərsə. qarbur. 

qarbura. məxlut. 1. qalla. qarışıq tərvəzdən düzələn 

yemək çeşiti. 1. salça. sos. 

qarlıq  1. kərlik. qazma ayqıtı. töğlə, pulluq, toyux yerin 

arıtlamaq yarar ayqıt. 1. qayalıq. köprü, qıyı yerlərdə 

olan sərt daşlıq hündür yer. 1. karlıq. varlı, verimli nərsə. 

1. xorlık. uyat. utanc. pislik. pəslik. 1. suyuq nərsələri 

soyutmaq üçün, ortalarında qar, buz üçün özəl qabcıqı 

olan qab.- qarlıqı işə qoymaq. - qarlıqın qarı ərimiş, suyu 

ılınmış. - qarlığda su qalmamış. 1. karlıq. sağırlık. çukralıq. 
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1. qarlı. qar yağmağa əğik olan. - qarlı hava. 1. qarşılıq. 

dəğiş. əvəz.  

qarlıq  1. qar quyusu. yaz, yay üçün qar saxlanılan quyu.1. 

buzluq. donluq. buzdolab. dondolab. dibdonaq. dibdon. 

firizer. 1.buzluq. qar, buz qabı. 1.qar əridilən torlu qab. 

qar suyu. 1. qarıqlıq. qarqılıq. qamaşlıq. qar, günəş 

gözlüyü. 1. qarılıq. qarıqlıq. qarımlıq. nazirlik. vizarət.  

qarlıqaç  karlıqaç. karluqaç. karlıqaş. qaranquş. kırlanqıç. 

karluqaç. karlıqaş. kaldırqaç. qalavaç. kalqaç. 1. 

qırlanqıç.  

qarlıqan  qarlar əriyincə açan bir çiçək.  

qarlu  qarlı. qar almış.  

qarma  (qalma). 1. qarşıq. qurma. məxlut. - qarma qarışıq: 

topalan. düzənsiz. qavqa. 1. qalmış. uyuşuq, təmbəl, aciz, 

avara kişi. 1. kərmə. aralaş. qarşıq. yığma. qurma. 

toplam. toplama. mütəmərkiz. 1. yağma. talan taraq. 

qapmaq. qarət. 1. olta. qullab. - qarma çıbıq: olta qamışı. 

1. qoşulma. qarmaqarışıq. 1. dolaşıq. məxlut. - qarma 

qarış: aralış. qatışıq. məxlut. - qarma qarışıq: çalmıq. qarma 

qarışıq. düzənsiz. - qarma qarışıq: topalanğ. 
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 - qarma qarışıq: dolaşıq (ip). qazanğqu.  

 - qarma qarışıq: sırasız. düzənsiz. 

- qarma qarışıq olmaq: burğaclanmaq. burğaşlanmaq. 

burşaqlanmaq. qarğışıqanmaq.  

- qarma qarışıq: allaq bullaq: allaq mallaq.  

- qarma qarş: qarş murş: çox pıtlaş. qarşıq. qarışıq. 

müşəvvəş. 

- qarma qarışıq: qatış qutuş. darma dağınıq.  

- qarma qarşıqlıq: bulqama. vıcıq vıcıq. 

qarma  1. bulaşıq. çirkin. kirli. 1. qarışıq. muxtəlit. - qarma okul: 

qızlı oğlanlı mədrəsə. 1. qovm. qom. bir eli quran qovmlar, 

elçələr. - qarma bəylik: qovmlar hikuməti. 1. qarıma. görmə. 

iş. əməl. 1. qatma. irmik. irimik. iri dənəli olan hərnə. 1. 

qarbur. qarbura. məxlut. muxtəlif. - qarma qarışıq: qarman 

çorman. qarış quruş. qarmaqadal. alt üst. güc anlaşılan. 

düzənsiz.  

- qarma qarışıq: çatal çatal. allaqbullaq. darma dağın. tarımar.  

- qarma halva: şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva. 

- qarma qarışıq:  
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qarmac  1. doymac. döğməc. döyməş. çörək xırdası ilə pənir 

qarışımı. 1. kəpək, küspə qarışımı olan malqara yemi. 1. 

suvax. topraq, su, saman qarışımı palçıq, çamır, çalmır. 

1. qatıştırma ayqıtı.  

qarmaca  qolmaca. qapsaca. qabsaca. silməcə.əllik. dəsmal. 1. 

yağlıq. yaylıq. əlbezi. əlbez. əldəsmalı. 1. cibbezi. cibbez. 

cibdəsmalı.  

qarmaça  qorxuluq. qorxula. qoğurcaq. kösgük. küsgük. qaraltı. böcü. 

üyük. oyuq. xoxucu. mətərsək.  

qarmaq inmək  cəzr ü məd.  

qarmaq  1. avqar. avlamaq, tutmaq ayqıtı. 1. qara yer. qara qızıl. 

topraq. - dəniz qarmış isə, artıq gəlir ol. və gər inmiş isə, əksik 

gəlir ol. 1. qərq olmaq. cumub batmaq. tutulmaq. 

girlənmək. - suya qar: suya batır. - işə qardıq: işə batdıq. 1. 

qayırmaq. məşqul olmaq. ilşinmək. - nə iş qarırsız. 1. hər 

nəyin qalxıb, daşıb axması. - su arxdan qardı. - gözündən 

su qardı. - yağış yağıb sular qardı. 1. bir nərsəni bir nərsə 

ilə qarışdırmaq. qatmaq. 1. qarıqmaq. 1. boğazda su 

durmaq. qərqərə edmək. su bir yerdə durmaq.1. soxmaq. 

qurcaqlamaq. 1. qarışdırmaq. 1. qarmuq. balıq iğnəsi. 
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qullab. irqaq. irğaq. irgək. ilgək. çəngək. 1.ad. qançalı, 

qollu barmaqlı sopa, dəğənək. qullap. qulplu, çəngəlli, 

başında əğrisi olan ayqıt. olta. almaq, qapmaq ayqıtı. - 

qarmaq çubuğu: qullab qamışı.1.bax > qarımaq.  

qarmaq  ad. qarmuq. iğnə, ağ, tor, zəncir çəngəli. qança. qopca. 

qapcaq. qullab. çivi. asqı. əkrəf. - qarmaq daşlamaq: qarmaq 

salmaq: tutmaq üçün qullab atmaq. - qarmaqa alınmaq: ağa 

düşmək. tutulmaq.  

qarmaq  karmaq. 1.( < ker: kar: key: böyük). kərimək. ulqaymaq. 

yaşlanmaq.1.{ ( < qar: kar: qol. əl. il ) + maq}. qaramaq. 

qalxmaq. almaq. tutmaq. ələ tutmaq. oxlamaq. - 

karvamaq: əl ilə tutmaq. yaxalamaq. bağlamaq. - qarmaq 

salmaq: qapıb, sıx tutmaq. 1. qatmaq. qarışdırmaq. qarımaq. 

- xəmiri qardım. 1. qatmaq. qartmaq. artırmaq. - işləyib, 

paravı qarmaqla, oxuyub, biliyivi qarmaqla. - işlərin qatdı, 

qartdı, sonda altında qaldı. - tanrım başımnan qır, enimə 

qartır. 1. qayırmaq. qılmaq. qanqırmaq. edmək. - oyun 

qarmaq. - savaş karımaq. 1. dəlmək. deşmək. qarğı: ox. 

neyzə. ney. nərsiyə 1. tutulmaq, düçar olmaq. düşmək. 
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qapılmaq. - nə xəsdəliyiə qardım allah. 1. ağıl 

heyvanlarının cütləşməsi. 1. dırmanmaq.  

qarmaq  qanmaq. doymaq. bıqmaq. 1. qara tut.  

qarmaq  qarmaq < > qatmaq < > kərmək < > kəsmək. qaramaq. 1. 

qarışdırmaq. qatıştırmaq. 1. aşlamaq. yoğurmaq. qatıb 

qarışdırmaq. 1. böyük çəngəl. çəngəl. qaqıc. qullab. 1. 

soxmaq. daldırmaq. 1. qatmaq. qarışdırmaq. 

qatışdırmaq. dağıtmaq. əğritmək. pozmaq. 1. 

qarışdırmaq. çalmaq. 1. qatmaq. qatışdırmaq. çalxamaq. 

məxlut edmək.  

- kamuoyunu (imumi əfgarı) dalqatmaq, dalqalandırmaq, 

qarmaq: çalxamaq. tədirginlətmək. gərginlətmək. müşəvvəş 

edmək.  

qarmaq  qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qarmaq  qatmaq. 1. soxmaq. girdirmək. batırmaq. daldırmaq. 1. 

tökmək. - səndə özüvünkün qar qurtar. 1. qaymaq. pisə 

yönəlmək. kəsəlin azması, kötüləşməsi, bətərləşməsi. - 

başlanqıcda bir kiçik şişiydi, ged gedə bir yoğun bezə qardı.  
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qarmaqarışıq  qalmaqarışıq. ( < qar: qol. əl). karmaqarışıq. qar ba 

qarışıq. qolqolaşıq. qarman çorman. qaman qarışıq. qarış 

quruş. qarman qarışıq. qarman qarış. qatma qarış. qarma 

qadal. qaqma qarışıq. doldolaşıq. çapraz.1. halahosta. 

düzənsiz. qoşulma. qarma. hapa sapa.1.pozuq, qarışıq 

düzüm, durum, orqan. alaman. hərki hərkilik.  

qarmaqarışıq  qarımqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. 1. dallı 

buqaqlı. qollu buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 1. 

qarışquruş. 1. düzəysiz. 1. alan talan. alan taran. alan 

tolan. 1. rasgələ. abırçubur. 1. harranguran. qataqor. 

qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq bullaq. - içinə 

düşülən, sıxıntı verici, qarmaqarışıq ruhi durum: qaraqan. 

qaracan. qarabasan.  

- qarmaqarışıq yer: cüyüt çarşısı, bazarı.  

- qarmaqarışıq aş, yemək: qatıqlı aş. qatıqlaş.  

- qarmaqarışıq olmaq: qarcaşmaq. qarışmaq. qarınmaq. 

qarılmaq. qatışmaq. qatılmaq. qatınmaq. çalqaşmaq. 

qarışmaq. dolaşmaq. pozulmaq.  

qarmaqarışıqlıq  1. bulğa. bəlva. aşu. 1. çevrinti. 

qarmaqarışlamaq  qarmaqarışlıq edmək. burqaclamaq.  
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qarmaqarışlanmaq  burqaclanmaq. qarmaqarışlıq olmaq.  

qarmaqarışlıq  - qarmaqarışlıq edmək: qarmaqarışlamaq. burqaclamaq.  

qarmaqarışmaq  1. qarışmaq. qatışmaq. şorbaya dönmək. çönmək. 1. 

qarmaqarışıq olmaq. qarcaşmaq. qarışmaq.  

qarmaqatışıq  qarmaqarışıq. qarımqarışıq. qarbur. qarbura. 1. dallı 

buqaqlı. qollu buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 1. 

qarışquruş. 1. düzəysiz. 1. alan talan. alan taran. alan 

tolan. 1. rasgələ. abırçubur.  

- qarmaqarışıq yer: cüyüt çarşısı, bazarı.  

qarmaqcıq  - paltarda düğmə, giltə yerinə tikilən qarmaqcıq: geçirtmə. 

çalkeçit. salkeçit.  

qarmaqçı  (qarmaq atıb, dırnağlayıb tuan). 1. balıqçı. 1. dırnağçı. 

nəxənəkçi.  

qarmaqlamaq  1. ( < qar: kar: əl). qarmadamaq. qarιmaq. qarlamaq. 1. 

əlləmək. qarιşdırmaq. 1. dırmanmaq. dırmaşaraq 

çıxmaq. qancalamaq. 1.qarvamaq. çəngəmək. əl ilə 

tutmaq.  

qarmaqlamaq  dirənmək. pəncələmək.  

qarmaqlıq  - qarmatlıq, qatmarlıq qaldırmaq, edmək: qaramaq. mızılıq, 

mızıqçılıq, arapozuculuq edmək.  
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qarmaqmaq  qərqərə edmək.  

qarmal  qaraş. mənzərə.  

qarmalamaq  1.əlləmək. əlləşdirmək. avuc içinə alıb 

tutmaq.1.yağmalamaq. yağma edmək. qapmaq.  

qarmalaşmaq  1. qalmalaşmaq. qarışmaq. dolaşmaq. - dilim qarmalaşır. 

1. yağmalaşmaq.  

qarmalı  kərtənkəliyə oxşar, qarışqa yeyən sürüngən.  

qarmalmaq  1.kərilmək. açılmaq. sönmək.1.sönmək.  

qarmamaq  ( 1 < qar: əl. barmaq. qol. 1 < qar: göz. 1 < kər. kəsmək. < > 

kərməmək. gərməmək). 1. qıvramaq. qavramaq. qapramaq. 

qapmaq. tutmaq. yapışmaq. yaxalamaq. 1. açmaq. çözmək. 

incələmək. tətqiqləmək. 1. qarmaltmaq. söndürmək. 1. 

pişirmək.1.incələmək. tətqiq edmək. qarmatmaq. 

söndürmək.  

qarman çorman  karman çorman. bərk qarιşιq.  

qarman  - qarman çorman, qarış quruş nərsə: qarmaqadal. çorba. 

şorba.  

- qarman çorman: qarış quruş. qarmaqadal. qarma qarışıq. 

alt üst. güc anlaşılan. düzənsiz.  

- qarman qarışıq: qaman qarışıq: qarman çorman. qarış 
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quruş. qarmaqadal.  

- qarman çorman, qarış quruş olmaq: ortalıq qarışmaq, 

pozulmaq: qarmaqadal, qarıb qarışmaq. 

qarman  1. qarmaqarışıq. ( < qar: qol. əl). karmaqarışıq. qar ba 

qarışıq. qolqolaşıq. bərk qarιşιq. çorman. qaman qarışıq. 

qarış quruş. qarman qarışıq. qarman qarış. qatma qarış. 

qarma qadal. qaqma qarışıq. doldolaşıq. çapraz. 1. 

anlayışsız. asav. asi. aşaq. bəcərəksiz. biçimsiz. küt. 

qaba. kovsaq. sıkışık. şişik. şişman. kökül (köklü). 1. 

böyük. aşılı. ağır. azman. battal. bərk. cəsur. dəmirəl. 

yunt. qunt. möhkəm. qonqur. yekə. yoğun. yığın. 

(yığınmaq. yoğunlaşmaq: yığışmaq). qocaman. qodaman. 

qursaq. sağıl. sağlam. sayıl. səmiz. 1. conğ. iri. iyi { ( y < > 

r ) köp. çox. iri < > irik}. çağıl. çağlı. çaplı. çəlmi (çəlimli). 

gövdəli. saytal. ( < say. sar). qarman göz: saytal göz. 1. 

toppu. totem. tömən. tövən. bövən. çətin. darılqan. 

qadav. qalaq (qala kimi). qalın. qalta. qarın. qayaq (qaya 

kimi). quru. qatı. qatı. yasav. 1. diri. dirənici. kəsgin. 

dərin. əğilməz. əsnəməz. tərs. uyuşmaz. ölməzil (ölməz 

oğlu). ömürlü. pozulmaz. 1. aba kimi gen, qolsuz, üst 
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örtüsü. 1. ( < kərtik: kəsik). kərtik olan musiqi ayqıtı. 1. 

dilab. dolab. qolun, qulağın burmaqla, qurmaqla çalınan 

çalqı qutusu. - dolab çivisi: orta oxu. 1. qaraman.  

qarmançı  xərmənçi. yığan. toplayan.  

qarmanlamaq  1. qarışdırmaq. kəsib qırmaq. qırıb dalayıb töküb, 

dağıtmaq. 1. örsələmək. hırpalamaq. 1. xarmanlamaq. 

yığmaq. toplamaq.  

qarmanlamaq  xərmənləmək. qarışdırmaq. qatıştırmaq.  

qarmap  qarınpa. qarımpa. qarnapa.  

qarmap  qarnapa. qarınlı. qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan.  

qarmar  qatmar. qartmar. 1. qarışıq, qarışımış nərsə. 1. qatmallı. 

içli çörək, kükə.  

qarmas  başqaruçu. müdür.  

qarmas  karmas. qarışdırmaz (soyunu, neslini).  

qarmasar  tunaqı. donaqı. tumağı. somurtqan.  

qarmaslanmaq  qaranlığda əl sürtüb, bir nərsə aramaq.  

qarmaş  ( < qar: əl. barmaq. qol). qavraş. yaxalama. qapma. 

yapışma.  

qarmaş  dar. sıx. şulux. tünük. tünlük. tünğür < tüğnür ( < tün. 

tünğ. tüğn).  
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qarmaşa  (# düzən). 1. qarışıqlıq. pozqunluq. qarmaşıqlıq. 

melakolik. malixulyalı. 1. kompileks.  

1. bükdənc. boxrənc. 1. qarışıqlıq. qarambol. çarpışma. 

qarmaşıq  1. alangir. 1. buruşuq. müəmmalı. 1. anlamsız. boş. 

saçma. mə'nasız. 1. tərkibi. 1. mürəkkəb. 1. açılması, 

anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, məsələ, 

durum. - aşağlıq qarmaşığı: kiçiklik duyusu. xod kəm 

bini. - yönətim, dolandırma qarmaşığı. - evlənmə 

qarmaşığı. - toplum qarmaşıqları. 1. kompileks.  

qarmaşıq  bulanıq. alasarmıq. qapalι. bəlirsiz. mübhəm.  

qarmaşıqlaşdırmaq  çətinləşdirmək. buruşturmaq. 

burğalaşdırmaq. burğulaşdırmaq. buruğlaşdırmaq. 

bükdələşdirmək. boğrəncləşdirmək. döğşüqüştürmək. 

dolqaşıtdırmaq. dolaşdırmaq.  

qarmaşıqlıq  qarmaşa. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq.  

qarmaşlıq  qatmaşlıq. bulğançuqluq. bulaşıqlıq. aladalıq > aludəlik. 

şuriş. ixtilal. inqilab.  

qarmaşma  dalqa keçirmə. huş başı itirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 

çalışdırma.  
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qarmaşmaq  ( < qar). 1. əl uzatıb almaq, tutmaq, yaxalamaq. 1. 

aralaşmaq. qarışmaq. alt üst olmaq. 1. qapışmaq. 

qarmaqlaşmaq. 1. qarvaşmaq. tutuşmaq. 1. yağmaşmaq. 

qapışmaq.  

qarmaştırmaq qarmaşdırmaq. dağıtmaq. paylamaq. pozmaq.  

qarmat  kərim. mükərrəm.  

qarmatamaq qarmadamaq. qarmaqlamaq. dırmanmaq. dırmaşaraq 

çıxmaq.  

qarmatçı  qatmarçı. qaraçalı. aravuran. arapozan. arapozucu.  

qarmatmaq  söndürmək.  

qarmav  ( < qar). 1. qaraltma. söndürmə. 1. əbəköməçi: görəbə, 

gizlənpaç, oyunu.  

qarmavıllamaq  ( < qar). qarışdırmaq.  

qarmavul edmək  qarışdırmaq.  

qarmayqıl  qarışdırmaqıl. qarışdırma.  

qarmıq  1. > qamıq. qatıq. qartıq. 1.neçə nərsədən düzəlmiş 

nərsə. qatıq. qartıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1.əsgik, 

alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. 

arın, aras olmayan. pəlid. 1. qarqım. qarqav. qarqıv. 

girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6628 

çevrinti. tərsin. girdab. girəvə. girə (< qarmaq: qarışmaq). 

qanğıl. qatalaq. burcaq. burşuqluq. dalqaşıq. 1. qamıq. 

qatıq. qartıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qınaq. 

qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. 

yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh. 1. kərmik. 

kiçik bənd, bağac, sədd. 1. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. 

pozqunluq. gərgiş. gəriş. gərginlik. böhran. 1. yoğur ( 

xəmir) içində qalan açılmamış, sərt topaqlar, düğümlər.  

- bir birisiylə qartığı, qarmığı, bağı, yaxınlığı olama: qardaş.  

qarmıq  1. darmıq. dal. budaq. qol. xətt. şöbə. - dəmir yol tarmıqı: 

dəmir yol xətdi. - sağ darmıq, sol darmıq: sağ qol, sol qol. - 

dağ qarmıqları: dağ qolları. - darmaqlı: qollu budaqlı. 1. 

qarımıq. qarımaq. (1. < qar: əl. qol. 1 < qaramaq: baxmaq. 

görəvlisi olmaq. ərkili olmaq.). əl altında. - qarmıqdaki: əl 

altındakı. ərkindəki. idarəsindəki. - mənim qarmığımdaki: 

mənim əlimdə olan, əlimdəki. - qarmıqdan çıxmış: əldən 

qaçmış. - qarmıqsız: ərksiz. çəkisiz. gücsüz. - qarmıqlı: ərkli. 

ixtiyarlı.  

qarmıqlamaq  qarmaqlamaq. (1. < qar: əl. qol. 1 < qaramaq: baxmaq. 

görəvlisi olmaq.). ələ keçirmək.  
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qarmılaşma  barınaşma. qamılaşma. qamulaşma. hamılaşma. 

gənəlləşmə. imumiləşmə. intişar. neşr olma.  

qarmışsız  > qamışsız. qarşıqsız. qarışmamış. öz. saf. xalis.  

qarmıt  1. qormıt. qorun. qərni. hər nəyin ən dış qabığı. 1. 

döşənək. düzənək. görnüş. göstəriş. dekor.  

qarmıtış  qapmıtış. döşəniş. düzəniş. görnüşük. süslənşik. 

süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. 

bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış. dekor. dekorasyon.  

qarmpa  çox yiyən. bappuçu. obur. iştahlı.  

qarmuq  qarmaq. balıq iğnəsi. qullab.  

qarmulaşma  qarmılaşma. hamılaşma. barınaşma. gənəlləşmə. 

imumiləşmə. intişar. nəşr olma.  

qarnacıq  qarıncıq. gövdədə toxuşunda olan kiçik boşluqlar.  

qarnaçar  qarın açar. açar. iştahladan. meyilləndirən.  

qarnaçma  1. qarnaşma. gərnəşmə. gərnişmə. əsnəmə. 1. qarın 

açma. iştahlanma.  

qarnağrısı  qarnəğrisi. qarın ağrısı. qarın sacısı. - səni qarnağrısı tuta 

da götürə.  

qarnaq  1. qarınaq. yaşlı. qocaqarı. 1. qarınğ. qanlağ. 

kanlağ.kankan. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. dövlətli. varlı. 
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bəyik. bəy. bay. baysar. devlətli. dövlətli. pullu. mallı. 

gərəksiz. zəngin.  

qarnaq  1. qarnaqu. qarınpa. qarınqulu. qarınlı. - qarnaq ər: 

qarnaqu ər: qoca yəkə qarınlı kişi. 1. qırnaq. çanqal. qanal. 

caynaq. qanqal. çanqal.  

qarnaqu  qarnaq. qarınpa. qarınqulu. qarınlı. - qarnaq ər: qarnaqu 

ər: qoca yəkə qarınlı kişi.  

qarnaquş  dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca.  

qarnaquş  damında qubba pəncərəli ev.  

qarnal  (< qar: əl. qol). əl çantası, kifi, sakı.  

qarnal  bax > qarnalı.  

qarnalı  qarnal. 1. qarqan. qarmaqlı. saplı (dəsdəli) səbəd. 1. 

qarınlı. qarnı yekə.  

qarnalmaz  qarnı almaz. qarnı dar. qarınsız. qarnaz. cicikli. 

çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

qarnam parnam  qırım qırıq. param parça.  

qarnapa  qarmap. qarınlı. qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan.  

qarnapa  qarmap. qarınpa. qarımpa. şişman. ağır canlı. - qarınpıya 

pay verdim, doymadı.  
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qarnaş  ( < qarmaq: qatmaq). qardaş. qarındaş. qohum. qatnaş. 

qatım. famil.  

- doğan qarnaş: alıs olmayan. dış olmayan. yaxın.  

- yaxın doğan qarnaş: tayfa tırıx.  

qarnaş  1. qarındaş. qardaş. - ana qarnaş: dayı. - ata qarnaş: əmi. 

amca. - doğan qarnaş: doğma qardaş. 1. qonaq.  

- ana qarnaş: dayı.  

- ata qarnaş: əmi. amca.  

- ata qarnaş: əmi. amca.  

- tuvqan qarnaş: öz, doğma qardaş.  

qarnaşlıq  1. qardaşlıq. qarındaşlıq. yardaşlıq. yardamlıq. 1. 

yaxınlıq. doğanlıq. qohumluq.  

qarnaşma  qarnaçma. gərnəşmə. gərnişmə. əsnəmə.  

qarnaz  qarnı dar. qarınsız. qarnı almaz. qarnalmaz. cicikli. 

çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

qarnaz  qarnısız. qarnıdar. qarnı almaz. qısqanc. çəkəməyən. 

çəkəmməz.  

qarnazan  qarnaz. ( < qaramaq: güdmək). qorucu, güdük gücləri.  

qarnəqrisi  qarnəğrisi. qarnağrısı. qarın ağrısı. qarın sacısı. - səni 

qarnağrısı tuta da götürə. 1. 
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qarnı yarıq  < içi dolmuş. qarnı yaraqlanmış: göy. ətlə dolmuş. sıçan 

otuilə qarnıvı yaraqlayıb. sağlıq gözətmə.  

qarnıq  qanruq. qağnuq. { qaqnuq ( < qaqmaq): vurulmuş. qurumuş. 

bükülmüş}. qoca. atıq. bayat. bayağı. bayrı. keçgin. 

qədim. köhnə. yaşlı. yıxıq. halsız, beli bükük, zayıf, 

düşgün, sümükləri çıxmış heyvan.  

qarnıqara  1. qarnıqada. qarqış. qarış. ilənc. 1. qarnıyarıq. qarnı 

yarıq. göbəyində bənəyi olan lobya, lobya. börülcə.  

qarnıqaralı  qarnıqadalı. qarqışlı. qarışlı. məlu'n. lə'nətli. nifrin olmuş.  

qarnıqata  qarnıqada. qarnıqara. qarqış. qarış. ilənc.  

qarnıqatalı  qarnıqadalı. qarnıqaralı. qarqışlı. qarışlı. məlu'n. lə'nətli. 

nifrin olmuş.  

qarnısız  qarnaz. qarnıdar. qarnı almaz. qısqanc. çəkəməyən. 

çəkəmməz.  

qarnışlıq  özbaşnalıq. hərc mərc. anarşi.  

- yatıb duran yasasın yatırdır: (qanunun qurur). - yerindən 

duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).  

qarnıt  qarnıt. qaranıt. qaranat. qaranti. qərantı. inanca. inac. 

inat. zəmanət. tə'minat.  
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qarnıtar  qarnı dar. qarınsız. qarnaz. qarnı almaz. qarnalmaz. 

cicikli. çəkəməz. çəkəməyən. qısqanc.  

qarnıtar qarnıdar. qarnaz. qarnısız. qarnı almaz. qısqanc. 

çəkəməyən. çəkəmməz.  

qarnıyarıq  qarnı yarıq. qarnıqara. börülcə. göbəyində bənəyi olan 

lobya, lobya.  

qarnıyarıq  qarnıyarıq dolması. qərəbadımcanı uzunasına ortasın 

yarıb, oyub, sonra ət, quru qoxulu göy qoyub, pişirirərlər.  

qarnıyarıq  qərincqa. qarıncqa. qarışqa.  

qarnou  ( < qar < > qaz: kər: kəs). qaşıyan, qazan təmizləyən 

gözlü, haçalı ayqıt. kotan yaxud xışın tiyəsin təmizləmək 

üçün ucu haça ağac. - al baltanı bir qarnou düzəlt.  

qaro  kərilmiş. ayırıb qoruyan, saxlayan. ( < kər). kəsə. kəsik. 

bölmə. taxıl ambarında olan bölmələr.  

qaroc  qıroc. daşlı çanğıllı yer.  

qaroqla  qaroğla. qarola. eniştə. firiştə. pəri.  

qarol  xarol. xətkeş. düzənləyən ayqıt. əkində səpilən tuxumları 

düzənlə əkilməsinə yarıyan, sabanın arxasına bağlanan iki 

taxda.  

qarola  qarola. eniştə. firiştə. pəri.  
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qaror  karoməcar. qazıq.  

qarot  qurut. 1. qasaq. qaqsaq. hərnəyin qupqurusu. 1. ayışa, 

dinlənməyə bıraxılmış tarla.  

qarota  xaroda. 1. qorucu. qoğan. nərsəni nərsədən qorumaq üçün 

araclıq. aracı ayqıt. örnəyin zvgan yerlərdə züvməmək üçün 

işlənən yonqa, ərəxırdası. çalı. 1. qırada. qoğuq, oğuq, qırıq 

nərsələr. (gərdə (fars). qorade (fars)).  

qarov  qarev. qaröy. açığlıqda qurulan taxma ev. çadır.  

qarovulxana  pasdarxana.  

qaroy  qaray. gecə gözləri görməyən kimsə.  

qaroz  qaramsal. qaramsa. maydanoz. cə'fəri. seleri.  

qaröy  qarev. qarov. açığlıqda qurulan taxma ev. çadır.  

qarpa  ( < qar. qarşımaq: üz bə üz olmaq). qarşı qarşıya duran 

nərsələr. evin damında, başbaşa qoyulan dirəklər. (üç 

bucaq çəkisində). - evin qarpasından biri sınıb.  

qarpa  qarta. çərpə. kərxə. kəlkə. kəlpə. kəllə kəlləyə qoyulan 

ağac, dirək.  

qarpataq  qarpadaq. birdən olduğu yerə düşməyi anlatır.  

qarpiç  karpiç (fars) < qaprıc. qıyılı, qıyaqlı parça.  

qarpın  çalpın. balçıq. çamır. çalmır.  
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qarpışmaq  qapışmaq. boğuşmaq.  

qarpız  - birini övmək, qoltuğlarına qarpız vermək: qarpızlamaq.  

- əbulcəhl qarpızı: it qırası.  

- kal qarpız: qabax. dadsız, duzsuz nərsə.  

- qarpız armıdı: qopuz armıdı: yay sonu yetişən iri, sarı, sulu 

armıd çeşiti.  

- uzun biçimli qarpız, qabaq çeşiti: qadın budu. xanım budu.  

- əbucəhl qarpızı: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. 

qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. 

qavalabardağı. qavaldız. güdə boylu, pis qoxulu ot. acı xiyar. - 

qoğun, qarpızın kal çıxması: qabaq çıxmaq: kalah çıxmaq.  

qarpız  ( < qab). arbuz. qaprız. qabaq, qavaq biçimli yemiş. 

bükən. 

- qozalaq qarpız: cır, cılız. 

qarpızcıq  qopuzcıq. düğünçiçəyi.  

qarrahlanmaq  qərrahlanmaq. 1. şişinmək. 1. güvənmək.  

qarraq  1. sağsağan. 1. qarqa. 1. sağsağan. qazmalı. gecələ. 

kələkər. kəl qarqa. qıcıq. qıjıq. qacaq.  

qarraqur  qarnın səsi.  
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qarramaq  xarramaq. şəkərlənmək. axar şirənin dənərlənib 

bərkiməsi. - bal, murabba xarranıb. - qaynatılmış şəkərin 

qəliz olsa xarranar.  

qarranquc  1. gəzəyən kimsə, satıcı. çərçi. 1. gözçü. göz otçusü, 

həkimi.  

qarrı qatanq  qarı quru.  

qarrı qız  qış qovunu.  

qarrı  qatrı. qattı. qartı. qatlı. > karlı. çoxlu. bol. gülgülü. kovalı.  

qarrılaç  az yaşlı qoca.  

qarrov  qarroy. lovğa. gopçu. basmaçı. basmac. qadı. qazı. 

qotalaq. qozalaq. xozu. - sənin qardaşın yaman qarrovdur.  

qarroy  qarrov. lovğa. gopçu. basmaçı. basmac. qadı. qazı. 

qotalaq. qozalaq. xozu. - sənin qardaşın yaman qarrovdur.  

qars qars  əl çırpmaqdan çıxan səs. - qars qars aya yapmaq: əl 

ayalarını birbirinə vuraraq səs çıxarmaq.  

qars qurs  xarç xurç. 1. qarç qurç. qıcırtma. qıcırtı. xırçıltı. bərk 

nərsənin sürtülməsindən çıxan səs. 1. qart qurt. xart xurt. 

şaq şuq.  

qars  1. dişbudağ ağacı. 1. kavs kovs. içbükəy, müqəə'r, 

günbəz biçimli nərsə.  
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- qars qapısı: qors qapısı: giriş qapısının eşik yanına vurulan, 

qıraqları keçəli, ortası pəncərəli qapı.  

qars  1. əl çırpma səsi. alqış. 1. qahqaha. - qars edmək: 

qahqaha amaq. 1. sarq. sarqı. (dəvə, qoyun tükündən 

yapılan çulqa). 

- qars etib gül: qahqaha ataraq gülmək. 

- qars qalaq: qafqas müziğinə tempo tutmaq üçün yapılmış 

düz taxda parçası.  

- qars vurmaq: qars qaqmaq: tempo tutmaq. əl vurmaq.  

- qarsqa yığılmaq: anlaşmaq. uyuşmaq.  

- qarsına təpsəmə: sözünə uymamaq. söyləniləni yapmamaq.  

qars  qırs. 1. acım. peşmanlıq. nədamət. əfsus. 1. əli ələ 

çarpmaq, çırpmaq. çəpikləmək. çapıqlamaq. 1. belbağ. 

qurşaq. belək. fitə.  

qarsaq  1. bozqır tülküsi. dərisindən gözəl kürk yapılan bir 

heyvan. 1. karsaq. qoduk. qoyuq. külə. bücür. basar. 

töpös. kotiğan. mıkır. kodö. kəltəbaqay. qιsraq. kəltə. 

pistək. pindək. 1. tülkü soylu, qarın bölümü ağ, dərisi 

kürklük heyvan. 1. tülküdən kiçik heyvan.  
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qarsaq  1. kavsaq. daşlı çuxurlü yer, tarla. 1. qamsaq. qaqsaq. 

qurusuq. bərk. 1. qatsaq. qaraç. koraçı. (# qutsaq). 

çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. 

qarabaxan. qaraqaran. bədbin. pesimist.  

qarsaqlanmaq  qamqalanmaq. qapqalanmaq. çözməklənmək.  

qarsal  1. kavsal. maldavarın boyunluğu. 1. qasal. qapsal. 

çavsal. daşqa təkərləri arasında olan çubuqlar.  

qarsala  qatsala. gic. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başboş. 

axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. səfeh.  

qarsalma  qarsanma. qablanma. qaplanma. qapsnaqlanma <> 

qasnaqlanma. qapsaqlanma. qandırılma.  

qarsamış  qarısamış. ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı.  

qarsan  karsan. kərsən. kürsən. kövsən. ağacdan oyulmuş 

böyük qab. tağar. təknə.  

qarsan  kərsən. karsan (fars) < kovsan. 1. sandıq kimi qab. 1. 

yoğur ( xəmir) yoğurmağa yuvarlaq, dərin təknə, qab. 1. 

ağzı gen qab. 1. kiçik təknə, təşt.  

qarsanma  qarsalma. qablanma. qaplanma. qapsnaqlanma <> 

qasnaqlanma. qapsaqlanma. qandırılma.  

qarsapaq  qarsapağ. qarsbağ. qılçıqlı qara buğda.  
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qarsarlı  qasarlı. qartayıl. qarsayıl. qarcayıl. ağ. ağarmış. 

ağqarmış.  

qarsayıl  qartayıl. qarcayıl. qarsarlı. qasarlı. ağ. ağarmış. 

ağqarmış.  

qarsbaq  qarsbağ. qarsapağ. qılçıqlı qara buğda.  

qarsı  karsı. çarşı. üsdü örtülü, kərpiçlə hörülmüş bazar.  

qarsıq  qatsıq. qasıq. qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. 

qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qarsıltatmaq qarsıldatmaq. ( < qar. qır. qırmaq). şaqqıldatmaq. bir 

nərsənin, qırmasından, bükməsindən, dönməsindən çıxan 

şaqqıltı, qırıltı səsi. - barmaqların qarsıldatma: şaqqıldatma. 

qırma.  

qarsımaq  1. büzmək. sıxmaq. 1. əllənib həllənmək. - qız qarsundi: 

büzdi: oynadı. 1. nərsənin qurumuş yanan kimi olub, artıq 

qızarması.  

qarsımaq  qasmaq. qarsmaq. qırsımaq. qıstamaq. sason vurmaq. 

gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək.  

qarsın  qarşılıq. rəğmən.  

qarsınönü  zırna balabanla oynanan el oyunları.  
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qarsıra  qalsıra. qapanca. qapancala. qapansala. qapsa. böyük 

səbət, qab.  

qarsızlıq  karsızlık. gücsüzlük. sayqlıq. nəqahət.  

qarslamaq  qarçamaq. qatılaşmaq. qursamaq.  

qarslamaq  qorsalamaq. qoğsalamaq. ütmək. toyuğun, maldavar 

dırnağının, başayağın ufacıq tüklərin yandırmaq.  

qarsmaq  1. qasmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq. sason vurmaq. 

gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək. 1. qarsamaq. 

qarsatmaq.  

qarsmaq  qasmaq. 1. qısmaq. əğmək. burmaq. kəsələmək. - 

oyuncu əllərin qarsa qarsa buruydu. 1. əl çırpmaq. 1. 

yatırmaq. alta vurmaq. çəknəmək.  

qarsman  ( < kav. kov: oyuq). kovsman. oyuq. torba. qarın.qursaq.  

qarsoğudan  qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı. ibriq. sürahi.  

qarş  bax > qarc. ( < kər. qır).  

- qarma qarş: qarş murş: çox pıtlaş. qarşıq. qarışıq. 

müşəvvəş. 

qarşa  qəsr. küşk.  

qarşaq  1. qarşıda, qabaqda olan. 1. qayşaq. qapanca. kölgəlik. 

sayavan. 1. qulluq. buyruq. xidmət.  
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- qaşşaq durmaq: qarşaq durmaq: nərsəni, kimsəni 

qarşılamaq üçün yol boyu düzülmək.  

qarşaq  genlik. paltarınin, donun genliyi. - onun qarşağın gör: 

onun paltarının genliyin gör.  

qarşalınmaq  qarşanılmaq. qarşınalmaq. qarşalmaq (< qarşın + almaq). 

qarşısın almaq. önləmək. önalmaq. qabaqalmaq. 

qabağın almaq.  

qarşalıtmaq  qarşılatmaq. nərsənin qarşında qoymaq. üzbəüz 

qoymaq.  

qarşalmaq  1. qarşanılmaq. qarşalınmaq: qarşınalmaq. (< qarşın + 

almaq). qarşısın almaq. önləmək. önalmaq. qabaqalmaq. 

qabağın almaq. 1. qarşanmaq. qarşınmaq. qarşılmaq. 

mə'ruz qalmaq.  

qarşam  qarçan. qarçam. qabığı qara çan çeşiti.  

qarşamaq  ( < qarış). qarışlamaq. ölçmək. - bu büzüyü qarşat: bu bezi 

qarışla, ölç. 1. yanşamaq. yankamaq. dəğişmək. 

cavablamaq. əvəzləmək. qarşamaq: zəhmət vermək.  

qarşamaq  qarşımaq. 1. qarşılamaq. önünə çıxmaq. 1. qaramaq. 

baxmaq. gözetmək. gözətmək. gözləmək.  
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qarşan  - qarşanı görüşəni olmamaq: öz başına, özgür olmaq. 

müstəqill olmaq.  

qarşan  qarışan. 1. ixtilat edən. imtizac edən. 1. girən. taxılan. 

müdaxilə edən. - işmə qarşan olmadı. - işizə qarşan yoxdu.  

qarşanılmaq  qarşalınmaq. qarşınalmaq. qarşalmaq (< qarşın + almaq). 

qarşısın almaq. önləmək. önalmaq. qabaqalmaq. 

qabağın almaq.  

qarşanmaq  qarşınmaq. qarşalmaq. qarşılmaq. mə'ruz qalmaq.  

qarşat  qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. tərs. 

inadçı. dirəngən.  

qarşatılmaq  qarşıtılmaq. üzbəüz edmək, qoyutmaq.  

qarşatmaq  ölçtürmək. qarışlatmaq.  

qarşav  çarşav. qarçal. qara üstlük.  

qarşav  qaşav aləti.  

qarşçı  muxalif. aləyhində. zidd.  

- qarşçı bolmaq: aləyhində olmaq.  

qarşçılanmaq  qarşı gəlmək. muxalif olmaq.  

qarşı durmaq  1. yenmək. əzmək. döymək. qələbə çalmaq. 1. 

yenğmək. qatlanmaq. dözmək. dayanmaq. üstələmək. 

yenmək.  
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qarşı qarşıya  dal ba dal.  

qarşı qoyuş  tirən. dirən. dirənc. dirəng. dirilik. muqavimət.  

qarşı yerində  öz yerində. sırasında.  

qarşı  1. doğru. yaxın. təqribən. - axşama qarşı gələrəm. - işlər 

bitməyə qarşıdır. 1. üz bə üz. rubəru. - gölə qarşı ev 

tudduq. - mənə qarşı oturun. 1. muqabilində. - bu iyiliyə 

qarşı nə edməli. 1. tərsinə. xilafına. ayğırı olaraq. - bu 

sözüz işizə qarşıdır. 1. muxalif. - mənə qarşı kimsə 

varmı?. 1. ötə yön. o yan. - siz qarşıya keçin. 1. qat. 

baxım. qulluq. xidmət. hizur. - ən sonda bəyin qarşına 

çıxdıq. 1. döş. muqabil. 1. asra. 1. üz. cibhə. - evin 

qarşısında. - axşama qarşı yetişdik. 1. üz. cibhə. - evin 

qarşısında. 1. doğru. sularında. - axşama qarşı yetişdik. 1. 

anti. 1. gələcək. 1. qarış. qarşıt. qaraş. 1.çalaş. çalşı. 

yağlıq. müzd. ücrət. 1. edilən qulluq qarşıtında edilən 

çalış, qulluq. 1. qarağı. görüntü. görünğü. - bu sizə 

görüntüdür, yox mənə.  

- qarşı çıxmaq: dikəlmək.  

- hər olasılığa qarşı: nə olursa olsun. hər nə olur olsun. 

qaçaqoyub.  
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- qarşı dayanma, durma: göğüsləmə. sinə gəlmə. sinə 

gərmə. muxalifət edmə.  

- işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, yerinə qoymaq: 

gəmisin yeritmək.  

- qarşı dayanmaq, durmaq:göğüsləmək. sinə gəlmək. 

muxalifət edmək.  

- qarşı durmaq: göğüsləmək. əngəlləmək.  

- qarşı duran, gələn: göğüslü.  

- qarşı durma: göğüsləmə. əngəlləmə.  

- qarşı qoymaq: dayanmaq. qatlanmaq. göğüs gərmək. göğüs 

vermək.  

- qarşı taxım: tərəf muqabillər.  

- qarşı tat: qarşı tay: tərəf muqabil.  

- nərsənin qarşına qoymaq: göstərmək. - oda göstərmək.  

- ona qarşı özüvü çox endimə.  

- paya, mala qarşı verilən pay, mal: cins qarşıtı cins vermə. 

cinsi dadi sitəd. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.  

- yolda qarşısına çıxmaq yoluna çıxmaq.  

- qarşı qarışığa düşmək: yolun itirmək. çıxar çıxmazını 

bilməmək. ziyan nəfini bilməmək.  

- qarşı durmaq: baş gəlmək. baş qalxızma, qaldırmaq 
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başınmaq. inadçılıq edmək.  

- qarşı durmaq: göğüsləmək. əngəlləmək.  

- qarşı durulmaq: göğüslənmək. əngəllənmək.  

- tərs, qarşı qılınmaq. əğri gedmək.  

- qarşı qoymaq: savaşmaq.  

- birbirinə qarşı durmaq: sürtüşmək. ixtilaflı olmaq.  

- dosda düşmana qarşı: dos üzülməsin, düşman sevinməsin.  

- qarşı durmaq: dayaqlamaq. dayamlamaq. muqavimət 

edmək.  

- qarşı durmaq: dirənmək. dayanmaq. muxalifət, muqabilə 

edmək.  

- qarşı qoymaq: tikənmək. dikənmək. dayanmaq. 

dayqanmaq. dirənmək. muqavimət edmək.  

- qarşı durmaq: gərmək. sınırlanmaq. qızıqmaq. dözmək. 

təhəmmül edmək. çəkmək. - göğüs gərmək: sinə gəlmək. 

sinə vermək.  

- qarşı durmaq: iti qarşınmaq. çəmgirmək. kəmgirmək. 

çapqırmaq. çıpqırmaq. çalqırmaq. e'tiraz edmək.  

- qarşı durmaq: qafa durmaq.  

- qarşı durmaq: tərslənmək. muqavimət göstərmək. inada 
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qalxmaq.  

- qarşı qarşıya buraqmaq: muvaceh saxtən.  

- qarşı qarşıya: göğüs göğüsə. üz üzə.  

- qarşı qarşıya: qarşıq. qarşılıq. baxışımlı. baxışım. tənazür. 

simetri.  

- qarşı qarşılıqsız: qarşılıqsız. qarşıqsız. baxışıqsız. 

baxışımsız. qeyi mütənazir. asimetrik.  

- qarşı qarşıya: qarşıqlı. qarşılıqlı. baxışıq. baxışımlı. birbirinə 

baxan. mütənazir. simetrik.  

- qarşı qarşıya: qarşılıqlı.  

- qarşı qoymaq: göğüs gərmək. qatlanmaq.  

- qarşı söyləmək: qarşılamaq: qarşılıqlamaq: qarşı vermək: 

cəvablamaq. yanğmaq. yanmaq.  

- qarşı tə'sir: təpgi. əksüləməl. reaksiyon.  

- özünə qarşı, tərəf çəkmək: sevrəmək. söyrəmək. sövmək. 

çəkmək.  

- nərsənin qarşında qoymaq: üzbəüz qoymaq. qarşalıtmaq. 

qarşılatmaq.  

- düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin.  

- düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin: götü boşluq. 

- qarşı çıxmaq: dikəlmək. 
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- qarşı davranma, durma: əl uzatma.  

- qarşı gəlmək: tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə 

gedmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqışlamaq. 

qaqırlamaq. muxalifət, ziddilik edmək.  

- qarşı qarşı söyləmək: qarşısındakın qızdıracaq söz demək, 

deyişməyə çağırmaq.  

- qarşı qarşıya: qabağ qabağa.  

- qarşı qoyulmaz: qarşı qonulmaz. dayanılmaz. dözənilməz. 

- qarşıda, qabaqda olan: qarşaq.  

- qarşısına alınılmaq: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək.  

- qarşısına almaq: izləmək.  

- qarşısındakın tərsləmək, susturmaq, sındırmaq: 

kavalamaq. kağalamaq. (boşaltmaq).  

qarşı  alnac. annac. üz. - alnacımda qalxan uca dağlar. - 

alnacımda qalxan uca dağlar. - onun annaında deyə 

bilməzsin.  

qarşı  qaraş.{ ( < qar (qaramaq: baxmaq.) + əş metatez > şı. (daş: 

əş: birligi. bərabərligi görsətir)}. 1. bir birinə baxan. göz 

gözə. qabax qabağa. üz üzə. - qarşa: qarşı qarşıya. 1. 
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qarağan. qarqaş. qarqaşa. sıra. dura. üz bə üz. dal ba 

dal. 1. qaş. üz. ön. qabax. ön. gözləb duran tarap. 1. əğri. 

iğri. yassı. eninə. yan üsdü. yanlamasına. 1. ayğuru. 

ayqırı. tərs. tərsinə. 1. dəğişik. əvəz. - qarşılıq qarşılıqa, 

buda ona qarşılığ: keçəlik keçəlik buda onun keçəligi 

(qarşılığı). 1. bir nərsənin olduğuna, varlığına toxunanan. 

düşman. toxunca. 1. yaxın. - qarşı yovuq: yaxın qohum. 

tayfa tırıq. 1. müzd. 1. tərsə. muqabil. - tərsəindən ged. - 

tərsinə çıxmaq: qarşına çıxmaq. 1. tənsiz. tənqsiz. uymaz. 

zidd. 1. yamac. 1. tınıq. tiniq. tuş. tutaş. üzəüz. üzbə üz. 

ötrü. əvəz. müqabil. ötə yan. qaşıda: yanında. 1. tuvra. 

doğru. yaxın. 1. qarşut. tərs. taba. zidd. rəğmən. 

uyuşmazlıq. - sol sağa qaraş, bir ikiyə qarşı. - gün günün 

qarşısı. 1. tuş. üzbə üz. muqabil. - bu yarışda mənim 

qarşım sən. 1. qaru. doğru. tərəf. səmt. - mənə qarşı: mənə 

doğru. mənə qaru. 1. saray. köşk. 1. əvaz. oqur. õn. ara. 

orta. otra. utru. otru. ortu. 1. hər nərsənin qarşısı. hər 

nərsənin vaxtı. sırası. çərik. 1. otru. - qarşı qarşıya: otru 

otruya. 1. yerinə. əvəzinə. - qarşı ona: onun yerinə. - qarşı 

mənə: mənim yerimə. - qarşı sizə: sizin yerinizə. 1. çərlik. 
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çəril. qarşılıq. 1. əleyh. ( # yarşı: ləh). - sən mən qarşısan, 

yarşısan. - iyiyə yarşı dur, kötüyə qarş. 1. qaru. doğru.  

- qarşı durmaq. əğri durmaq.  

- qarşı durdurmaq: tovrandırmaq. tavrandırmaq. 

dayandırdmaq. 

- qarşı durmaq. tərs gəlmək. muxalifət göstərmək. 

: - qarşı durmaq: dayanmaq. tavranmaq. davranmaq. 

tovranmaq.  

- qarşı qarşıya gəlib bir işə quruşmaq: turşamaq. 

durşamaq. ( < durmaq). duruşmaq. durşuqmaq. turuşlaşmaq. 

turş turşa gəlmək. bəhsə, cəngə girişmək.  

- qarşı qarşıya: burun buruna. baş başa. yaxından. 

- qarşı qoymaq istəmək: otrunmaq.  

- qarşı qoymaq: otruşmaq. qarşı gəlmək. qarşılaşmaq.  

- qarşı durmaq: başınmaq. öngərmək. dik gəlmək. köks 

gərmək. muqavimət edmək. 

- qarşı qurşı: başsız ayağsız. çaş baş. baş göt. 

- dik, qarşı durmaq: dirənmək. müxalifət edmək. 

- qarşı qoymaq. qarşı gəlmək. qarşılaşmaq. otruşmaq.  

- qarşı qoymaq istəmək.  
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- utrunmaq. otrunmaq.  

- qarşı gəlmək. qaynamaq. qəbuldan çəkinmək. sözünü rədd 

edmək.  

- qarşı qarşıya durmamaq. qarşı qoymamaq. qarışmaqmaq. 

qarşı qarşıya durmamaq. qarşı qoymamaq. muqavimət 

göstərməmək.  

- qarşı durmaq:qarşılaşmaq. təbləşmək. təpləşmək. muxalifət 

edmək. ziddinə, əleyhinə qalxışmaq. razılaşmamaq.  

- qarşı qoymaq istəmək: utrunmaq. otrunmaq. dayatmaq. 

yönəlmək.  

- qarşı yuvuq: yaxın qohum.  

- qarşı gəlmək: qacavlanmaq.  

- qarşı gəlmək: qarşçılanmaq. muhalıf olmaq.  

- qarşı qoymaq: bıqsınmaq. tıqsımaq. sızlanmaq. halından 

şikayət edmək. inkar edmək. yarlamaq. qıysıqına dartmaq. 

e‟tiraz edmək.  

- qarşısına geçib baxmaq: qarşıdan baxmaq: türsləmək.  

- qarşı yovuq: yaxın qohum.  

- qarşı qoymaq: qarıvlaşmaq. dirənmək. iqtırtmaq. 

püsgürtmək.  

- qarşı gəlmək: qacav bolmaq. muxalif olmaq.  
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qarşıc  qarşıt. yarşıc. yarqıc. dolaş. kəsim. çalı. qarım. qoşuc. 

rəqib.  

qarşıçı  qarşuçu. 1. önə gələn. 1. gəlcəçi. ayəndə bin. pişbinlik 

edən. 1. yanıtçı. cəvab verən. cəvabdeh. 1. öngörücü. 

pişbinlik edən. 1. qonaqçı. mizban. 1. elçilini qarşılayan.  

qarşıçı  zidd. müxalif.  

qarşıçılanmaq  qarşı durmaq. müxalif olmaq.  

qarşıçılıq  1. gəlcəçilik. öngörücülük. ayəndə bini. pişbini. 1. 

qarşılamaçılıq. qarşılaçılıq. qonqaçılıq. qarşılama işi.  

qarşıq  1. qatıq. toxat. gərgin. didərgin. dedirgin. sıxıntılı. toxalı. 

gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. 

qayğılı. düşüncəli. 1. qarbur. qarbura. məxlut. sapal. 

sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. 1. qarşılıq. qarşı qarşıya. 

baxışım. tənazür. simetri. 1. giript. girift. girişik. ilişik. işgil. 

birnirinə girib dolaşıq durum almış. 1. qarışıq. çalalı. 

çallaq. al. alalı (> aludə (fars)). bulaşıq. bulaşmış. 1. 

dolaşıq. pırtlaşıq. 1. burşuq. dolaşıq. tıqcır. tıqrıc. 

quşqulu. işgilli. - tıqcır işlər. 1. çal. çalınmış. - donuq 

yağla, süzük yağın qarşığı: çalyağ. qarışıq. qarqacıq. 

burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. 
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dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa. akrobas. - 

dolaşlı işlər. -- çox dolaşlı dolaşıq, qarışıq yol: girivə. 1. 

qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. 

savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. 

salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. 

çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul 

edməmə. e'tiraz. 1. qaruq. qarıq. qarışmış.  

- bunalmış, bulanmış, burulmış, burulmış, pərişan < 

buruqşın. buruşqın, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. 

bulaqın. bunlu. bullaq. burulqın. burlaqın.  

- bir para nərsələrin qarşığı, qarışımı: çəşni. çaşnı. çəkni.  

- bunalmış, bulanmış, burulmış, burulmış, pərişan < 

buruqşın. buruşqın, qarşıq durumda: bunqun. bulqun. 

bulaqın. bunlu. bullaq. burulqın. burlaqın.  

qarşıq  qarışıq. 1. qarma. qurma. məxlut. 1. yanıt. 1. qarma. 

kərmə. yığma. aralaş. qurma. toplam. mütəmərkiz. 1. 1. 

cinli. aluğdə. alalı. alqın. - qarışığı var. 1. müğəlləq. 

anlaşılmaz. 1. məxlut. məmzuc. muxtəlit.  

- qarşıq murşuq: qarışıq marışıq: qarş murş. qarma qarş. 
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müşəvvəş. çox pıtlaş. 1. qarışıq. qatış. qatım. məmzuc. 

məxlut.  

qarşıqlı  1. qarşılıqlı. qarşı qarşılıq. baxışımlı. baxışıq. birbirinə 

baxan. mütənazir. simetrik. 1. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. 

dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. 

aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. 

savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. 

abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. 

qafa tutan. muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz. 1. 

qaruqlu. qarıqlı. qarışıq. qatışıq. qarışmış.  

qarşıqlıq  1. fəsad. fitnə. 1. şuluqluq. qaynaş.  

qarşıqlıq  1. ziddiyyət. ziddilik. təzadd. 1. mütəqabillik. 

mütəqabilliyyət. 1. dönüm. bulanım. ixtilal. inqilab. 1. 

qarıqlıq. qaruqluq. qarışmışlıq. 1. qarışıqlıq. pozqunluq. 

1. qarqaşa. qatqaşa. çevrim. devrim. bulağay. 1. 

pozuqluq. düzənsizlik. dəriksizlik. tərtibsizlik. 

intizamsızlıq. 1. keşməkeş < çəkişbə çəkiş. çəkişmə. 

itişmə. qaqışma.  

qarşıqsız  1. dobra. doğra. doğru. düz. dolambacsız. bükümsüz. 

çapraşıqsız. çaprazsız. olduğu kimi. 1. sadə. saf. yalın. 
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tüksüz. düz. 1. qarışmamış. qamışsız < qarmışsız. öz. 

saf. xalis.  

qarşıl  qarışıl. müşgül. qaramıq. qaramuq. əngəl. qonqal. 

qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çaparız. düşüş. 

düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. arizə. güclük. maniə. 

müdaxilə.  

qarşıl  qarışıl. yengəl. yengə. engəl. ingəl. əngəl. çəngəl. kəngəl. 

çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. büklüm. burqu. qaramıq. 

qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl mingəlsiz yol: yol: 

düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qarşılaçılıq  qarşılamaçılıq. qarşıçılıq. qonqaçılıq. qarşılama işi.  

qarşılağanlıq  - xətər qarşılağanlıq: oyunçuluq. macəraculuq.  

qarşılaq  önə keçiş.  

qarşılama  1. dəngləmə. təlafi. onarı. yerin doldurma. - bu itgiləri 

necə dəhliyəcəyiz, qarşılayacağıq. 1. dil uzatma. dil 

qaytarma. tərsinmə. tərsləmə. 1. qarşılama işi. 

qarşılamaçılıq. qarşıçılıq. qarşılaçılıq. qonqaçılıq.  

- iyi qarşılama: xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. 

götürüm. ansayıq. anlayışlıq. musamihə. tolerans.  

qarşılamaçılıq  qarşıçılıq. qarşılaçılıq. qonqaçılıq. qarşılama işi.  
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qarşılamaq  - öləməyi ilə qarşılamaq: qanıyla ödəmək.  

qarşılamaq  1. dayaqlamaq. dayamlamaq. görmək. yetmək. kafi 

gəlmək. 1. qarşılıqlamaq. qarşı söyləmək. qarşı vermək. 

yanğmaq. yanmaq. cəvablamaq. 1. örtmək. qapamaq. 

qamamaq. 1. davranılmaq. bir yol tavınmaq. - məni çox 

sevinclə qarşıladı. 1. yanğımaq. cəvab vermək. - 

sorquları qarşılama. 1. önləmək. durdurmaq. önünə 

keçmək. - bu dərman ağrını qarşılar. 1. yetmək. 

dayaqlamaq. dayamlamaq. görmək. kafi gəlmək. - girdək 

çıxcəyi dayaqlır: gəlir, xərci ödür. 1. qarşımaq. qarşamaq. 

önünə çıxmaq. 1. muqabilə edmək.  

- elçi qarşılamaq: görücüyə çıxmaq.  

- iyi qarşılamaq: oxşaşmaq. oğşaşmaq.  

- qarşılamağa gedmək yoluna çıxmaq.  

- nərsəni, kimsəni qarşılamaq üçün yol boyu düzülmək: 

qaşşaq durmaq. qarşaq durmaq.  

qarşılamaq  1. qarşıya + almaq. ucraşmaq. 1. taxsamaq. ödəmək. - 

bu taxsa onu taxsar: bu qarşıt, ödəş, onu ödər, qarşılar. buda 

onun əvəzinə.  
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qarşılamama  - iyi qarşılamama: ansayısız. anlayışsız. xoşgörüsüz. 

xoşqarşsız. xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. keçirimsiz. 

götürümsüz. musamihəsiz. toleranssız.  

qarşılanmaq  qarışmaq. qarşı qoymaq. qarşı durmaq.  

qarşılarım  xoş gəldiniz.  

qarşılaş  qarşılış. görüş. - ilk qarşılış: ilk görüş.  

qarşılaşdırmaq  1. dəngələmək. dəkləmək. dəhləmək. ölçüləşdirmək. 

ölçəşdirmək. 1. qiyaslamaq.  

qarşılaşdırmalı  qiyasi.  

qarşılaşma  uğrama. müsadif olma.  

qarşılaşmaq  - çox güclüklə qarşılaşmaq: göbəyi çatlamaq.  

qarşılaşmaq  1. gəlişmək. raslaşmaq. 1. üz üzə gəlmək. muvaceh 

olmaq. 1. buluşmaq. mulaqat edmək 

- qarşılaşmış olmaq: başından keçirmək.  

qarşılaşmaq  1. tuşnamaq. qalxmaq. hərəkətə keçmək. 1. yönəlmək. 

tuşlanmaq. tuçlanmaq. otruşmaq. utruşmaq. qarışmaq. 

üzləşmək. raslaşmaq. 1. birləşmək. tapışmaq. buluşmaq. 

1. otruşmaq. qarşı qoymaq. qarşı gəlmək. 1. tübəşmək. 

rastlaşmaq. 1. yönləşmək. tuşlanmaq. 

- yolda qarşılaşıb qonuşmaq: qoşbaş olmaq. qoşbaşlanmaq.  
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qarşılaşmaq  görmək. raslamaq.  

- bir işdə güclüklə qarşılaşmaq iş sarpa sarmaq. iş 

çatallaşmaq, çatallanmaq: iş çətinə düşmək.  

qarşılaştırma  tənqləşdirüv: muqayisə.  

qarşılaştırmaq  1. dəngəmək. dənəmək. sınamaq. ölçmək. tutuşdurmaq. 

muqayisə edmək. müqayisə edmək. oranlamaq. 1. 

tənqişmək. dəkişmək. bir saymaq. bir tutmaq. muqayisə 

edmək. tənqləşdir. dəkləşdirmək. bir tutmaq. 

qıyaslamaq. 1. çaxışdırmaq. muqayisə edmək. 

ayarlamaq. ölçəkləmək. 1. dəngəşdirmək. 1. 

qarışdırmaq. yarışdırmaq. 

qarşılatmaq  qarşalıtmaq. nərsənin qarşında qoymaq. üzbəüz 

qoymaq.  

qarşılayan  1. qarşlayıcı. qarşılayıcı. cilovlayan. ovsarlayan. 

pırevantif. önləyici. 1. qarşıçı. qonaqçı. mizban.  

- iyi qarşılayan: xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. 

götürümlü. ansayan. anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

qarşılayı  qarşıləyi. qarşıldan. qabaqdan.  
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qarşılayıcı  qarşlayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. pırevantif. 

önləyici.  

qarşıldan  qarşılayı. qarşıləyi. qabaqdan.  

qarşıləyi  qarşılayı. qarşıldan. qabaqdan.  

qarşılı  qarşıqlı. qarşınlı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. 

deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. 

söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). 

düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. 

çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

qarşılığıda  qabağında. əvəzində. bədələn.  

qarşılıq  1. qarşıq. qarşın. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. 

savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. 

salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. 

çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul 

edməmə. e'tiraz. 1. muqabilə. 1. qarcılıq. qarıncılıq. iki 

tikəni, parçanı birbirinə bağlamalıq. 1. yanıt. cəvab. 1. 

qaraşlıq. qarcılıq. qarıclıq. güzgü. ayna. 1.qaravıl. - 

yapdığın iyiliyə qarşı qaravıl istəmə.1. cəvab. e'tiraz. 1. 
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əvəz. bədəl. 1. tə'minat. təxsisat. ödənək. 1. mütəradif. 1. 

rəğmən. - buna qarşılıq işin gördü. 1. ayrılıq. ayğırılıq. 

ziddilik. 1. dəğişik. bədəl. əvəz. dəğər. qiymət. qulluq. 1. 

dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. dirəncmə. dirənc. 

muqavimət. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. 

bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. yerində, sözündə 

durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma. 

1. qarışma. təşəvvüş. 1. qarşıq. qarşı qarşıya. baxışım. 

tənazür. simetri. 1. qarşıtlıq. ziddiyyət. 1. mukafat. keyfər. 

1. ödül. mukafat. 1. ötək. ödək. ötül. ödül ( < ötəmək < > 

ödəmək) müzd. işçilik. ücrət. əcr. mükafat. 1. dəğişik. 

çalışıq. dəğər. bədəl. 1. dəngə. tanqı. yanğı. əksüləməl. 

1. əvəz. bədəl. ağırlıq. 1. qarşı. rəğmən. - bunana qarşılıq, 

işin gördü. 1. muqabilə. 1. cəvab. 1. güvəncə. inanca. 

caymalıq. ödənək. qarantı. təxsisat. tədarükat. təzminat. 

tə'minat. 1. qarşıtıq. izəşlik. düzəşlik. dizəşlik. bir 

səviyyədəlik. bərabərlik. mütəqabillik. 1. qarşıtıq. yarışlıq. 

yarıqlıq. çalıqlıq. dolaşlıq. kəsimlik. rəqabət. 1. ilaclıq - 

ağır ağrılara qarşılıq (ilaclıq) üçün işlənən ot: qaraot.  
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- qarşılıq, cəvab vermək: qarqış vermək.  

- çalışmanın qarşılığı: ələməyi.  

- qarşılıq, cəvab vermək: dinlənmək. tinlənmək.  

- qarşılıqsız qalmaq: altda qalmaq. yenilmək. cəvab 

verəməmək.  

- pislik, dəngiylə qarşılıq verilərək, çözülür: çivi çivini sökər.  

qarşılıq  qarşıt. 1. yanıt. yanut. cəvab. əvəz. 1. dirəniş. tərslik. 

düşmanlıq. bulağayçılıq. çığış. inqilab. qatnaşıq. 1. 

araşıq. ortaq. özara: kəndi içində. 1. ödün. mükafat. əcr. 

1. iki yanlı. iki başlı. - qarşılıqlı sevgi.1. üz bə üz. - qarşılıqlı 

kanpə. - bu bağın iki qarşılıqlı qapısı var. - qarşılıqlı sevgi. 1. 

cəvablı. - qarşılıqlı məktub. 1. qara qarşı. 1. cəvab. - 

qarşılıq vermək: cəvablaşmaq. 1. bədəl. əvəz. - ondan buna 

qarşılıq çıxmaz. 1. padaş. mükafat. - buda iyiliklərivin 

qarşılığı. 1. cəvab. 1. rədd. tə'riz. e'tiraz. - haxlıda olsan, 

atava qarşılıq vermə. 1. kıredi. qəranti. - qarşılığın 

bulmadan heç bir xərcə girmə. - bu onarmaların (tə'miratın) 

qarşılığı varmıdır. 1. muvazinə. 1. çalışma qarşılığı. əmək. 

müzd. mükafat. əcr. 1. qarlıq. yanut. oğurluq. dəğiş. 
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əvəz. bədəl. cəvab. 1. təkşüt. taqşüt. dəğişit. əvəz. bədəl. 

1. yanut. əvaz. bədəl. qiymət. 1. ötgi. əvəz. bədəl. 

qarşılıq  rəğmən. - adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, 

etginliyini yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi 

bulunlmamaq: adı var özü yox.  

qarşılıqçı  muqavimətçi. dirənişçi.  

qarşılıqlamaq  qarşılamaq. qarşı söyləmək. qarşı vermək. yanğmaq. 

yanmaq. cəvablamaq.  

qarşılıqlı  1. mütəqabil. 1. inancalı. caymalıqlı. ödənəkli. qarantılı. 

təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı. 1. otbarıt. 

qarışıq. mütəzadd. 1. qarşıqlı. baxışımlı. qarşı qarşılıq. 

baxışıq. birbirinə baxan. mütənazir. simetrik. 1. qarşıqlı. 

qarşı qarşıya. - iyilikdə qarşılıqlı, yamanlıqda.  

- qarşılıqlı olaraq iki yanlı iki keçəli. 

qarşılıqlıq  müyəqabillik. müyəqabiliyyət.  

qarşılıqsız  1. qarşı qarşılıqsız. baxışıqsız. baxışımsız. qarşıqsız. 

qeyi mütənazir. asimetrik. 1. qabaqsız. bədəlsiz. 

1.qaraşsız. qarazsız. dəğişsiz. əvəzsiz. bədəlsiz. - 

qarazsız yararsız: heç nə gözləmədən, bəkləmədən. 
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1.könüldən. göyüldən. fəxri.  

- qarşılıqsız yaraq, yardım, yaranlıq: uğur. çirağ. xeyir.  

qarşılıqsızca  qarşılığsızca. heçdən. gərəyi, yararı yoxkən. faydasızca. 

yox yerə. - heçdən bunca para sərpədik, gedərttik.  

qarşılış  1. qarşılaş. görüş. - ilk qarşılış: ilk görüş. 1. xərc. gedər. 

kullaş. kullac. kullanış. işləş. düşüş. sərpiş. sərfiş. 

məsrəf.  

qarşılıtmaq  qarşıtıtmaq. izəşləmək. izəşlətmək. düzəşləmək. 

düzəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. 

dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. bir səviyyəyə 

soxmaq, qoymaq. bərabərlətmək. mütəqabilləşdirmək.  

qarşılma  - neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan 

böyük alver birliyi: qartel. kartel. qartal. inhisar.  

qarşılmaq  qarşanmaq. qarşınmaq. qarşalmaq. mə'ruz qalmaq.  

qarşım  1.qarşıt. yansıt. yansım. cəvab. 1. alaşım. külcə. xalitə. 

alyaj. 

qarşıma  istiqbal.  

qarşımaq  edişmək. qılışmaq. qılınmaq.  

qarşımaq  qarşamaq. 1. qarşılamaq. önünə çıxmaq. 1. qaramaq. 

baxmaq. gözetmək. gözətmək. gözləmək.  
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qarşımaqarşı  ğapmaqarşı. üzbə üz.  

qarşın  1. qarşıq. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. 

deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. 

savat. savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. 

düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. 

çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 1. rəğmən. əlarəğmi.  

qarşına  tərsinə: (- arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun 

sözündən çıxamayan yalvara, aciz ərkək: qalbıq. çalbıq. 

çılbıq. arvadağız). 

qarşınalmaq  qarşanılmaq. qarşalınmaq. qarşalmaq (< qarşın + almaq). 

qarşısın almaq. önləmək. önalmaq. qabaqalmaq. 

qabağın almaq.  

qarşınım  qaram. qarışdığım. el qohumum.  

qarşınlı  qarşıqlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. 

deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. 

söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). 

düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. 

çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  
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qarşınmaq  qarşanmaq. qarşalmaq. qarşılmaq. mə'ruz qalmaq.  

- iti qarşınmaq: qarşı durmaq. çəmgirmək. kəmgirmək. 

çapqırmaq. çıpqırmaq. çalqırmaq. e'tiraz edmək. 

qarşısı  gələcəyi.  

qarşışma  sözləşmə. söyləşmə. deyişmə. aytışma. atışma. 

muşairə.  

qarşışmaq  1. deyişmək. dilləşmək. muşairələşmək. 1. sözləşmək. 

söyləşmək. deyişmək. aytışmaq. atışmaq. 

muşairələşmək.  

qarşışmaq  qarşı qarşıya duruşmaq. qayğırışmaq. burşuşmaq. 

burcuşmaq.  

qarşıt  1. qarış. həram. (# bağış. həlal). 1. zidd. 1. mütəqabil. 1. 

genədə. rəğmən. 1.qarşış. tərs. tərsit. 1. muxalif. mə'kus. 

mütəzadd. zidd. 1. muqabil. ru bə ru. 1. özbaşdaq. 

qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. 

qıtnaş. girtiş. kitriş. korluq. inad. 1. qarşıc. yarqıc. yarşıc. 

dolaş. kəsim. çalı. qarım. qoşuc. rəqib. 1. qarşım. yansıt. 

yansım. cəvab. 1. mütəzadd. 1. təpgi. əksüləməl. 

vakoniş. 1. dərman. - sarılıq kəsəlinə qarşıt, dərman: 

qaracot. qaraot. 
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- qarşıt, ayqırı, çapraz bağlama: çatqı.  

- qarşıtına, ziddinə qonuşmaq: kötü nələr söyləmək dil 

uzatmaq.  

- istərliyinə qarşıt: istərliyinə istərliyinə baxmayaraq: 

vacibliyinə. baxmayaraq. 

- istərliyinə qarşıt: istərliyinə istərliyinə baxmayaraq: 

vacibliyinə. baxmayaraq. 

- kef əhval sorana verilən yanıt, qarşıt, cəvab: iyilik sağlıq. 

iyilik gözəllik.  

- yaptığın qarşıtın almaq: əkdiyin biçmək.  

- edilən qulluq qarşıtında edilən: çalış, qulluq. qaraş. qarşı. 

qarşıt. qarış.  

- yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək: 

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq.  

qarşıt  qarşı. qarış. qaraş. 1.çalaş. çalşı. yağlıq. müzd. ücrət. 1. 

edilən qulluq qarşıtında edilən çalış, qulluq.  

qarşıt  qarşut. qarşılıq. 1. qarşı. dəğər. yantut. edər. bədəl. 

əvəz. yanıt. yanut. cəvab. əvəz. 1. təmtəş. tərs. dirəniş. 

tərslik. düşmanlıq. bulağayçılıq. çığış. inqilab. qatnaşıq. 

1. araşıq. ortaq. özara: kəndi içində. 1. ödün. mükafat. 
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əcr. 1. qaqıq. muxalifət. 1. zıt. mütəzad. 1. tayat. yanıt. 

cəvab. - sorularım hamısı qarşıtsız qaldı. - səsimə qarşıt 

vern olmdı. - qarşıt vermək. - qarşıtlarız çox boş. 1. e'tiraz.  

- qarşıt qoymaq, vermək: tayatmaq. tayat vermək. yanıtmaq. 

cəvab vermək. - bir az daha sordum, tayatdı. - sorularım 

hamısı tayatsız qaldı. - səsimə tayat vern olmdı. - tayat 

vermək. - tayatlarız çox boş. 1. qarış. qarşlıq. ütrü. ötrü. 

utru. töləmşi. qaru. əvəz. bədəl. bərəbər. muqbil. 

müvacihə.  

qarşıtaş qarşıdaş. qaraş. atandaş. atnaş. dənğdəş. dəngəş. 

tingəş. tinqdəş. bəsdəş. bəsəş. bəsiş. yarışdaş. yaraş. 

rəqib.  

qarşıtıq  qarşılıq. 1. izəşlik. düzəşlik. dizəşlik. bir səviyyədəlik. 

bərabərlik. mütəqabillik. 1. yarışlıq. yarıqlıq. çalıqlıq. 

dolaşlıq. kəsimlik. rəqabət.  

qarşıtılmaq  qarşatılmaq. üzbəüz edmək, qoyutmaq.  

qarşıtına  tikinə. dikinə. tərsinə. ziddinə. inadına. - dikinə dikinə 

gedərək qızdırdı. - dikinə daraq: dikinə tıraş: 1. tərs gediş. 1. 

bıqdırıc gəvəzəlik.  
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qarşıtınmaq  qarşıtışmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qarşıtınmaq  şuluqlandırmaq. şuluğ, üsyan, təmərrüd, şuriş edmək. 

qazan qaldırmaq. baş qaldırmaq.  
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qarşıtışmaq  qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qarşıtıtmaq  qarşılıtmaq. izəşləmək. izəşlətmək. düzəşləmək. 

düzəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. 
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dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. bir səviyyəyə 

soxmaq, qoymaq. bərabərlətmək. mütəqabilləşdirmək.  

qarşıtlar  təslər. tərslər. əzdad.  

qarşıtlıq  1. ayrıqlıq. ayrılıq. mubayinət. uyşmazlıq. 1. qarşılıq. 

ziddiyyət. 1. xiddilik. xiddiyyət. təzadd.  

qarşıtsav  antitez.  

qarşıtuyqu  qarşıduyqu. tutuşmazlıq. uyşmazlıq. antipati. muxalifət.  

qarşıya keçirmək  o yana, ötəyə keçirmək. rədd edmək.  

qarşlamaq  qaşlarmaq. qaştarmaq. uğurlamaq. qabağına çıxmaq. - 

qonaqları qaştayamadıq.  

qarşlayıcı  qarşılayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. pırevantif. 

önləyici.  

qarşlıq  qarşıt. töləmşi. əvəz. bədəl.  

qarşlıq  yansıt. yanıt. cəvab.  

qarşmaq  - işləri pisəlmək, qarşmaq, tərs gedmək: yaşamı qaymaq. 

qarşo  qartmac. şələm şorba. qarmaqarışıq yemək.  

qarşu . qarşı. 1. qaş. ön. qabaq. yan. hizur. 1. tör. yuxaru. üst. 

1. otayan. otayqa. ötə yan. o yan.  

qarşuçu  qarşıçı. 1. yanıtçı. cəvab verən. cəvabdeh. 1. öngörücü. 

pişbinlik edən. 1. qonaqçı. 1. elçilini qarşılayan.  
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qarşuq  qarışıq. toquş. toxuş. bulanıq. ixtilat.  

qarşun  üç qarış bir arşındır.  

qarşunlamaq  ölçmək.  

qarşunmaq  qaruşmaq. qaramaq. yönəlmək.  

qarşut  bax > qarşut.  

qarşι  qartşι. qartmιşı.  

qarşιlaşmaq  düşüşmək.  

qart qurt  hart hurt.  

qart qurt  səs. qars qurs. qarç qurç. qırç qarç. bildirən bir qəllmə. - 

barmaqları qart qur etdi: barmaqları qırsılladı, şaraq şaraq 

səs çıxardı. - qart qurt ətmaq: çıtlamaq.  

qart qurtqa  1. büyücü, cadıçı qadın. 1. qurnaz, kələkli qadın.  

qart  1. ( < kər. qır). bilövlük daş. kəsərləri itiltmək üçün sərt 

daş. - qartı götür, pıçağı itilt. - baltanın kortluğun, qartla gidər. 

- balta nəqədərdə kurt olsa, qart onu qatdar. ( > xarafar). 1. 

kərtə. buruşuq. 1. yaşlı. qoca. böyük. 1. ( < kər). yara. - 

onun qartı qartaldı: onun yarası açıldı. - öz qatın qartan: öz 

yaravı bağla. ölçüvü aşma. öz işən bax. 1. yara. yırtıq. - qart 

ər: qaba, pozuq, bədəxlaq kişi. 1. bədaxlaq. gobud. - qart 

ər: xuysuz adam. 1. yaşlı. qarı. qarıq. keçmiş. geçgin. 
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əsgimiş. qıtlaşmış. 1. böyük. yekə. 1. qırt. xırt. xarp. xırp. 

sərt nərsəni ısırırkən, qaba qaba qaşınırkən eşidilən səsi 

yansıtır. 1. gobut. bədəxlaq. 1. qaq. qatıt. quru. çirkin. 

kifir. 1. qoca. yaşlı. - qart ata: dədə. böyük ata. - qart ana: 

nənə. böyük nənə. - tüngüc qart: soyun ən yaşlısı. sülalənin 

ən yaşlı kişisi.  

qart  1. qırıq. qırt. qırtalaq. qırtabaş. abdal. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. dümbələk. salaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. ayran 

dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. salaq. salça. saçıq. 

cacıq ( < saçmaq). alqın. ənayi. dalyaraq. bacarıqsız. 

alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. qamqalat. qapqalat. 

qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. bön. 1. 

qarımış. qarı. qalın. qatraq. qaba. geçgin. keçgin. xoca. 

çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. çökək. 

çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik. 1. 

qartalac. qartalaş. qatlaş. qatlac. qartıc. qartış. yaşlı. 1. 

anaç. anaş. qalın. iri. qatraq. qaba. kötük. gödük. yaşlı. 

qoca. geçgin. 1. yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış. çiyimsi. 
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çigit > çiğil. çiy. çiğ.  

- yaşlı, qart nin heyvanı: ataş.  

qart  geçgin 1. qartlaşmış. 1. tarixi keçmiş.  

qart  qard.qolçu. qorucu. mahafiz.  

qart  qat. 1. üç yaşın keçmiş qoyun. 1. yeyilmə çağı ötmüş 

qarıqquruq nərsə. 1. kast. kərt. kəst. kəsit. kəstə. təbəqə.  

qart qard. ( < qaramaq: baxmaq. güdmək). baxan. güdən. 

qoruyan. qoruq. ( > qardiyən: qaracı. baxıcı. güdücü.).  

qarta  at bağırsağı.  

qarta  qarda. 1. qardaş. 1. yayla. bayra. bayda. kövşən. - 

heyvanları qardıya çıxart. 1. korta. küt. kot. kor piçaq. 1. 

qarpa. çərpə. kərxə. kəlkə. kəlpə. kəllə kəlləyə qoyulan 

ağac, dirək. 1.sürülməmiş topraq, tarla. qarmaqarışıq 

yemək.  

- qart gəlmək: 1. uymamaq. tutmamaq. - haçar qart gəldi. 1. 

ağır gəlmək. ağrına gedmək. - onun tutumu (rəftarı) mənə çox 

qart gəldi.  

- qart toxlu: qırt toxlu: 1. üç dörd yaşında enənmiş qoyun, 

keçi. 1. aşırı qudurqan.  
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qarta  qarda. qardaq. 1. əğri. pozuq. - qardağ ağac. 1. qıvrıq. 

qırışıq. qırşıq. qarıcıq. qarımış. büzük. - qardaq tikiş. - 

yaxanda qarda var.  

qarta  qarda. qardaq. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. 

dardaq. darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 

pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qarta qarda. kərtə. 1. kəsik kimi damqa, im, işarə. 1. çitlə 

hörülmüş heyvan barınağı.  

qartaç  qardaç. 1. bulaşıq, qara qurum çapıtı, dəsmalı. 1. 

qaratac. ağac çeşiti. 1. qarat. qatas. qasat. qasıt. qarıt. 

bərk. sərt.  

qartaçalı  qardaçalı. bayraçalı. yaylaçalı. budala. qafası üşük, 

uyuşuq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

qartadaq  xırtadaq. xarp xarp. xırp xırp. sərt nərsəni ısırırkən, qaba 

qaba qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır. - əlindəki almanı 

qartadaq dişləyirdi.  

qartaq  qarataq. qataraq. göz kəsəli.  
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qartaq  qardaq. qarda. 1. əğri. pozuq. - qardağ ağac. 1. qıvrıq. 

qırışıq. qırşıq. qarıcıq. qarımış. büzük. - qardaq tikiş. - 

yaxanda qarda var.  

qartaq  qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. 

dardaq. darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 

pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qartaq  qartal. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. 1. yamrı. 

yumru. yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş 

qar kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. 

yataç. yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  

qartaq qardaq. (qarayan. qoruyan). nar qabığı, qozun, fındıqın 

yaşıl qabığı, qarğıdalının (məkənin) büründüyü örtük.  

qartaqlamaq  qardaqlamaq. tutturmaq. çaydırmaq. - bu ip çətin 

qardaqlana.  

qartaqlıq  qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. qarçalıq. darlaqlıq. 

dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. dalcaqlıq. 

buruşuqluq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzüklük. pürüzlük. 

qıvırıqlıq. qıvrıqlıq. potluq.  
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qartal  (kərtil: kəsilmiş). 1. doğral. qiymə. qırıq qırıq olan. 

parçalanmış. - qartal ət: qırtıl ət: qiymə ət. - kərtil kərtil: kəsik 

kəsik. parça parça. 1. ağlı qaralı, rəhbə rəh, alaca nərsə. - 

qartal qoy: qır alaca qoyun. 1. iri qanatlı avcı quş. bürküt. 

burqut. börküt. börüküt. bırqıt. qarman. qaradal. 1. qırtal. 

qırçığay. qırqı. toşancıl. uqab. 1. quşun böyük, yırtıcı 

çeşiti. - qartal pəncəsi: düğümlü bir kök. - qartal daşı: 

"aetie" denilən daş. - qartal tüki: bitgi adı. - çaqır, qartal 

pəncə: qıynaqlı. qaparuzçi.  

qartal  1. kavtal. su, suyuq daşımağa ortası şişik boçqa, boşqa. 

1. qordal. nərsənin çevrəliyi, qasnağı. çərçivə. 1. qordal. 

hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi. 1. qartlaşmış. 

qatlaşmış. siyimsimiş. bərkmiş. 1. < qaytal. yenidən diriliş 

simgəsi. güclülük simgəsi. 1. qatal. qatıqmış. qartamış. 

əsgimiş. köhnə. 1. ağbaba. kərkəs. 1. yenidən dirilmiş, 

güclük simgəsi, simbolu. 1. qartlaşmış. qatlaşmış. - qartal 

ağacı: od ağacı qoxulu ağac çeşiti. 1. qaytal. dönüş. 

qiyamət. 1. hərnəyin qartı, qabası, gobudu. 1. qaqraqa. 

1. qaraquş. atmaca. 1. qartel. kartel. neçə quruluşun 
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qarşılmasından, biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi. 

inhisar.  

qartal  qardal. qordal. qurdeşən. qordeşən. 1. qaşınan sərpmə 

kəsəli. 1. alerji.  

qartal  qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. 1. yamrı. 

yumru. yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş 

qar kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. 

yataç. yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  

qartalac  qartalaş. qatlaş. qatlac. qartıc. qartış. qart. yaşlı.  

qartalac  qatalac. qartalaq. qatalaq. qartal. qartaq. 1. yamrı. yumru. 

yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş qar 

kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. yataç. 

yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  

qartalac  sac əkməyi.  

qartalaq  qartalaş. qartalaç. 1. bayat. qart. yaşlı. 1. rəhbə rəh. ağlı 

qaralı. çal. alavan. 

qartalaq  qatalaq. qartalac. qatalac. qartal. qartaq. 1. yamrı. yumru. 

yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş qar 

kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. yataç. 

yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  
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qartalamaq  ( < kar. kər). kəsib qısaltmaq. qərtləmək. qətləmək.  

qartalandırmaq  qardalandırmaq. tıncıqdırmaq. tutcınıqdırmaq. büzmək. - 

tikiş çarxı tikişi qardalandırır.  

qartalanmaq  qardalanmaq. qatqalanmaq. büzülmək. qıvrınmaq. 

çinlənmək.  

qartalaş  qartalac. qatlaş. qatlac. qartıc. qartış. qart. yaşlı.  

qartalaş qardalaş. ( 1. < qar + dalaş: qarışıq savaşçıl olan. 1. < qor: 

od. qızqın. 1. < qar: qat. qas: gobud. qart.). dinc olnayan. 

nadinc. şuluq. xurduşlu. xurduşu olan.  

qartalçı  qartelçi. kartelçi. inhisarçı.  

qartalı qardalı. ( < qar. qat. qas). 1. quru olan nərsə. quru palçaq. 

1. quru nərsələrin oğuntusu. özəlliklə pənir oğuntusu.  

qartalıq  qardalıq. qardaqlıq. qarçaqlıq. qarçalıq. darlaqlıq. 

dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. dalcaqlıq. 

buruşuqluq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzüklük. pürüzlük. 

qıvırıqlıq. qıvrıqlıq. potluq.  

qartalıq  qardalıq. qardaşlıq. qadalıq. arxadaşlıq. arxaşlıq. arxalıq.  

qartalqanat  qartal qanat. çox geniş, bol, əsnək geyim, çuxa, çulqa, 

çuxa, qaput. gənəlliklə yanğın söndürənlər geyirlər. 

kəpəng. kaftan.  
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qartallıq  qartlıq. qatlıq. yoğunluq. 1. diyametr. yayranlıq. 1. 

qartlıq. qartallıq. qatlıq. sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. 

toxluq. qabalıq. qilzət. uyqunsuzluq.  

qartalma  çiqitlənmə. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. köhnəlmə. modadan düşmə. çağı 

keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. 

bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. 

yıpranma. əprinmə.  

qartalmaq  əsgirmək. əsgimək. köhnəlmək. çiqitlənmək.  

qartalmaq 1. ( l < > y ).qartaymaq. yaşlanmaq. 1. ( < kərtilmək: 

kəsilmək). qırtalmaq. açılmaq. yarılmaq. yaranın başı 

qoparılmaq. azmaq. - onun qartı qartaldı: onun yarası 

açıldı. (# qatralmaq: bağlamaq). 1. qartlanmaq. 1. 

qırsalmaq. qırtılmaq. 1. qoparılmaq. qırılmaq. yarılmaq. 

azmaq. açılmaq. - onun qartı qartadı: acısı tazalandı.  

qartaloş  qartaloz. qartlaşmış. əsgimiş. qocalmış.  

qartaloz  qartaloş. qartlaşmış. əsgimiş. qocalmış.  

qartama  qatlama, örtmə işinə yarıyan. dam örtüsü.  
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qartamaq  qırmaq. kərtmək. kəsmək. açmaq. qazmaq. qaşımaq. 

(dırnağlamaq. tırmalamaq). - bağrım başın qartadı: ürək 

yaramı açdı.  

qartaman  qaltaman. qaraqçı.  

qartamış  qartal. qatal. qatıqmış. əsgimiş. köhnə.  

qartammaq qardammaq. otu az olan yerdə, çətinliklə otlamaq.  

qartan  qardan. qayırdan. qayıran. 1. dəğişik uyqulamalara, 

işlətmələ, yönətlərə yol açan bağlantı. 1. haçar fəransə. 

ingilis haçarı. qısqacların çox yayqın çeşitləridən biri.  

qartan  qardan.maşın təkələrini qırladan yoğun, uzun mil. şaft.  

qartan  qartam. 1. qəttəm. qədər. qadar. - o qartam əkin əkdik, bu 

qartam ürün dərdik. 1. qatğan. qayran. qayğan. qara çam, 

şam ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti.  

qartan qardan. kərtən. girdə. girdən. kəsik yer. boğaz. çevrədən 

qırılmış daruq yer.  

qartana  1. qart ana. böyük ana. nənə. 1. birdənbirə gələn titrəmə, 

üşümə, ısıtma.  

qartana  nənə. böyük ana.  

qartanlıq  qardanlıq > qadanlıq. qardan yapılmış kişi, adam.  

qartanmaq  1. qaramaq. gözləmək. 1. sağaltmaq.  
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qartaraq qardaraq. mütəqabil.  

qartarış qardarış. təqabqül.  

qartarmaq  qarımaq. qocamaq.  

qartaş  - böyük qardaş: alcığ. ilkik. alda, öndə gedən, çıxan.  

qartaş  - qan qardaşı: and, siqə qardaşı.  

qartaş  qardaş. 1. bir birisiylə qartığı, qarmığı, bağı, yaxınlığı 

olama. 1. inanc, sanıc bağlılığı olanların ilişgisi. - din 

qardaşı. - yurd qardaşı. 1. əş. oxşar. bənzər. qərinə. 

əqran. - bu iyilik elə öbürünün qardaşıdır. 1. yaşıt 

kimsələrə, sayın birinə səslənmə sözü. - qardaşim bur 

bax. 1. dayna. ədə. 1. əş. bənzər. 1.qarındaş. 1.amacdaş. 

- qardaş şəhər: qardaş ölkə: qardaş parti: iki şəhər, ölkə, 

hizb aralarında olan, özəl yönətimli olan gəlişikli, canlı ilişgiləri.  

- kiçik qərdəş: qada. qıta.  

- bu işdə, olara qadaşdır. - süt qardaş: bir döşdən əmən iki 

cocuq.  

- qan qardaşı: çox yaxın arxadaş.  

- beş qardaş: toxat. şamar. silli.  

- and qardaş: siqə qardaş. anda. anday.  

- böyük qardaş: ağa. - ağa eni: böyük, kiçik qardaş.  
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- böyük qardaş: ağa. ağabəy. dadaş.  

- qardaş oğlu: yeğən.  

- uşaqlara görə ananın qardaşı: dayı.  

- and qardaşı, siqə qardaşı oxunmaq: qardaşlıq tutunmaq.  

- qardaş qardaş: qadaş qadaş. qada qada. dos dosca. dosca. 

yoldaşca. yolaşca. sevgiylə. sevişlə.  

- qardaş paylaş: qardaş payı: əş bölüş. əşit bölüt. əşit bölüş. 

əşiş bölüş.  

- qardaş evdə, yaxın demə, qonşu çöldə, uzaq demə. 

(uzaq: qərib).  

- qardaş savaş: qardaş savaşı: iç savaş. iç çatış. daxili 

savaş. qardaş yolu: qardaş qapqası, xələti: gəlinin 

qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan.  

- qardaşdan qarın yaxın: kişi hammıdan irəli özün düşünür.  

qartaş qardaş. 1. (kiçik, ini.). sinqil. sinqili. ciqi. kusti. ini. ükə. 

uka. 1. (böyük). ərdoğan. doğan. 1. qurdaş. doğan. əxi. 

əkə. ökə. əpə. ağa ini.  

- kiçik qardaş: ini. inək. enək.  

. - atavul qarnaş: eyni soya bağlı qardaşlar. - iki qardaş 

cocuğu:tuvqan. yeğən. - süt qardaş: əmildaş.  
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- böyük qardaş: ağabəy.  

- böyük qardaş: əkə. əxi. əxəvi. əçi. dadaş.  

- qardaş qanı: çiçək adı.  

- qardaş oğlu: yeğən.- o mənim yegənimdir.  

- qandaş qadaş: bir dədədən olan qardaşlar. - böyük qardəş: 

açıq. 

qartaşaqa qardaşağa. andqardaş. siqəqardaş. oxuma qardaş.  

qartaşca  qardaşca. qardaşyana. dosyana.  

qartaşım  qardaşım. imanım. inamım. işənim. içəlim. ciyərim. 

güvənim. sinənim. sınanım. canım. dosdum.  

qartaşqanı  qardaşqanı.1. ağ qırmızı cızıqlı parça. 1. soyul, ırqıl 

baxımından aralarında bağlantı olma. qan bağı.  

- qardaşqanı ağacı: bu ağacdan alınan saqqız. bundan 

otaçılıqda, boyaçılıqda işlənir.  

qartaşlamaq  qardaşlamaq. bir bitginin yanlarındanq cücərib 

çoxalması, dibindən, kökündən çıtlaması.  

qartaşlanmaq  qardaşlanmaq. 1. qardaşlaşmaq. qarındalaşmaq. 1. 

kökdən yeni sürgülər vermək, cücərmək. bitgi ağac 

cücərib, çıtlayıb qolbudaqlaşmaq.  

qartaşlar  qardaşlar. qərdəşlər. doğanlar. əxəvan.  
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qartaşlaşmaq  qardaşlaşmaq. qardaşlanmaq. qarındalaşmaq. 

qartaşlıq  qardaşlıq. 1. qərdəşlik. qarındaşlıq. doğanlıq. oxuvvət. 

uxuvvət. bəradəri. 1. sevgi. dosluq. birlik. bərabərlik. 

1.qardalıq. qadalıq. arxadaşlıq. arxaşlıq. arxalıq.  

- qardaşlıq tutunmaq: and qardaşı, siqə qardaşı oxunmaq.  

qartaşlıq qardaşlıq. 1. ağalıq. böyüklük. iyi ilişgidə oluşmaq. 1. 

qardaşdıq. qağdış solduş. - qardaşdığın bir bəyin solunda, 

biri sağında durur. 1. qadaşlıq. qohumluq.  

qartaşoğlu  qardaşoğlu. yeğən.  

qartaşyana  qardaşyana. qardaşca.  

qartata  qartdədə böyükata. böyük dədə. baba.  

qartata qart ata. dədə. böyük dədə.  

qartataq  qartadaq. nərsənin birdən yıxılması, qırılması, 

qoyulması. gubbuldataq. paldataq. küldürək. küttürək. 

gurladaq. taqqıldaq.  

qartav  keçədən, yuvarlaq börk.  

qartavıl  qarzavıl. neçə nərsəni birbirinə bağlayan ortaq arac. 

(ortaq: vasit).  

qartayıl  qarsayıl. qarcayıl. qarsarlı. qasarlı. ağ. ağarmış. 

ağqarmış.  
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qartaymaq  ( y < > l ).qartalmaq. yaşlanğ.  

qartaymaq  yaşlanmaq.  

qartaz  qataz. qartlaz. qatlaz. sərt.  

qartca  qatca. yaşı keçcingə. gəncliy azalmış.  

qartcıqa  atmaca. aladoğan.  

qartcıqa  qartcığa. qaracığa. qaraquş. qartal. atmaca.  

qartel  kartel. qartal. neçə quruluşun qarşılmasından, 

biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi.  

qartelçi  kartelçi. qartalçı. inhisarçı.  

qartəqin  qartəkin. qaratəkin. qarbanda. qara bəndə. xərbəndə. 

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

qartələn  qar dələn. buz çiçəyi. qarçiçəyi. bayram çiçəyi. qarı yarıb 

altından çıxan çiçək. bəhmən gülü.  

qartı əbə  böyük nənə. əcə. ulusay. alasan nənə. abı. sonk ənə. 

çonk ənə. dev ani.  

qartı  1.(< qaramaq). yönəc. yöntəc. çəkənil, qapanıl 

(miğnatisli) sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi 

göstərən arac. qutbnəma. 1.qatrı. qattı. qatlı. > karlı. 

çoxlu. bol. gülgülü. kovalı.  

- hərnəyin qartı, qabası, gobudu: qartal.  
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qartı  qartı. qarıqtı. 1. artığına yemək, içməklə kəsəllənmiş. 1. 

ərköğül. ərköyül. əzdirilmiş. nonor. şımarıq. 1. tıxıb, 

toxub, doyub qudurmuş. 1. qərq olmuş. 1. çox bollaşan, 

bol olan nərsə. 1. bolluqdan bayğılaşmış, adiləşmiş 

nərsə.  

qartı qardı. qarışdırdı. bulaşdırdı.  

qartıc  qartış. qartalac. qartalaş. qatlaş. qatlac. qart. yaşlı.  

qartıq  1. şiş. 1. həcəmət.  

- qartıq almaq: şişə çəkmək. həcəmət.  

qartıq  qatıq. 1. qamıq < qarmıq.neçə nərsədən düzəlmiş nərsə. 

qatıq. qartıq. qarbur. qarbura. məxlut. 1.əsgik, alçaq, 

bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. arın, 

aras olmayan. pəlid. 1. qamıq. qarmıq. qaqqıc. qaqlıc. 

qaqılıc. qaqcın. qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. 

pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. 

qəbeh.  

- bir birisiylə qartığı, qarmığı, bağı, yaxınlığı olama: qardaş.  

qartıqal  qardığal. qarqıçal. qarqıdal darısı, dənəsi.  

qartıqar  qardığar. arpa ilə buğda qarışığı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6686 

qartınmaq  1. qayrınmaq. maraqlanmaq. - öz qartın qartan: öz yaravı 

bağla. 1. yenilənmək. sağalanmaq.  

qartırmaq  qardırmaq. qarığdırmaq. 1. qərqitmək. qərq edmək. 

qanıqdırmaq. qandırmaq. boluna sulamaq. suya, nərsiyə 

doyurmaq. 1. nərsənin axışın önləyib birikdirmək, tıxmaq, 

yığmaq. 1. artığına çoxaltmaq. daşıtmaq. qərq edmək. - 

su arxı qardırdı.  

qartırmaq qardırmaq. qarturmaq. tıqamaq.  

qartısız  qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. 

qalımsız. qalsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 

qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qartış  qartıc. qartalac. qartalaş. qatlaş. qatlac. qart. yaşlı.  

qartiyanlıq qardiyanlıq. qolçılıq. qolçuluq. gözətçilik. bəkçilik.  

qartiyən qardiyən. qolçı. qolçu. gözətçi. bəkçi. - tamuç qolçı: sınır 

bəkcisi.  

qartqart  qatqat. dəniz quşlarından.  
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qartquna  çox ağıllı, uslu.  

qartlamaq  qəttələmək. kərttələmək. kərtləmək. yonmaq. yontmaq. 

yontamaq. biçmək. nərsəni eşələyib yer açmaq. 

qartlan  qaytal. qaytalan. qayalıq, daşlıq yer.  

qartlanqaz  qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. dikəbaş. qanğırıq. 

dikqafa. sərkiş. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə 

şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. 

domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad. 

qartlanmaq  1.qadranmaq. qızmaq. köpürmək. 1. qartalmaq.1. qat qat 

olub buruşmaq.  

qartlanmaz  qartlanqaz. gəməlməz. gəmalmaz. dikəbaş. qanğırıq. 

dikqafa. sərkiş. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə 

şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. 

domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad. 
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qartlaşmış  qatlaşmış. 1.qart. qartal. qartaloz. qartaloş. əsgimiş. 

qocalmış. siyimsimiş. bərkmiş. geçgin. 1. tarixi keçmiş.  

qartlaz  qatlaz. qartaz. qataz. sərt. bərk. 

qartlı  qatlı. süslü. bəzəkli.  

qartlıq  gobutluq. bədəxlaqlıq.  

qartlıq  qartallıq. qatlıq. yoğunluq. 1. diyametr. yayranlıq. 1. 

qartlıq. qartallıq. qatlıq. sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. 

toxluq. qabalıq. qilzət. uyqunsuzluq.  

qartlıq  qatlıq. 1. tərslik. inadlıq. 1. qırıqlıq. qırtlıq. qırtabaşlıq. 

axmaqlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. 

kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. 

düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. bönlük. budalalıq. 

səfehlik.  

qartma  qatma.kiriş. dartma. kiriş.  

qartmac  qarşo. şələm şorba. qarmaqarışıq yemək.  

qartmaq  ( < qat: qart: qalın. iti. hündür. \ kərtmək: kəsmək).qatmaq. 

1. bulamaq. oynatmaq. dolamaq. küfləmək. - it quyruğun 

qatır: buluyur. - hava qatışmış: bulanmış. - ürəyim qatışır: 

bulanı. 1. ad. qartmıq. kərtmik. qatmıq. qaymaq. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

nərsənin sivri, iti, qartı (qatı) çıxıntıları. - qartmıq qayalar. 1. 

iti, yalım, kəsgin qaya parçaları. kəssək. - qatmıq kəsəkli 

uçurum, duzaq. 1. nərsənin üstündə bulunan kiçik 

pürtüklər, qabarıqlar. - qatmıqlı xiyar, qoğun. 1. qalın kir 

qatı. 1. hər bir nərsənin qurumaq, döğülmək, yaxud 

başqa nədənlə qalınlanmış, qatızlanmış, bərkimiş, 

sərtimiş qabuğu. - qatmaq bağlamış {: 1. yaranın çözmək 

qoyması. 1. kirlənmək.} 1. yetgin. olqun. 1. qatlaq qatlaq 

olmaq. qırış bürüşmək. 1. kəsilib ayrılmaq. qopmaq. 

sıçramaq. qalxmaq. 1. heyvan qarnının qasığa yaxın 

yerləri.1. qatmaq. qaramaq. gözünü tikmək. gözünü 

ayrımadan baxmaq.  

- kirtimi aytadı deb, betinə qatdı: doğru mu söylür diyə 

üzünə gözlərini tikti.  

qartmaq  (qatmaq. qaqmaq. çalmaq. çaqmaq). 

qartmaq  qarmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qartmar  qatmar. qarmar. 1. qarışıq, qarışımış nərsə. 1. qatmallı. 

içli çörək, kükə.  
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qartmış  1.qartal. qartlaşmış. qatlaşmış. siyimsimiş. bərkmiş. 

1.işlənmə çağı keçmiş olan.  

qartoq  qartoqu. qartopu. qartop. 1. sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar 

qar. 1. qar gülləsi. 1. ağ, tombul nərsə. 1. kümə çiçəkli 

süs ağaccığı.  

qartoqu  qartoq. qartopu. qartop. 1. sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar 

qar. 1. qar gülləsi. 1. ağ, tombul nərsə. 1. kümə çiçəkli 

süs ağaccığı.  

qartop  qartopu. qartoqu. qartoq. 1. sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar 

qar. 1. qar gülləsi. 1. ağ, tombul nərsə. 1. kümə çiçəkli 

süs ağaccığı.  

qartop 1. qar toparı. yut. şəpə. bəhmən. 1. qar tumalaěı. kəsək 

qar. kisək. qar tokqası.  

qartopu  qartop. qartoqu. qartoq. 1. sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar 

qar. 1. qar gülləsi. 1. ağ, tombul nərsə. 1. kümə çiçəkli 

süs ağaccığı.  

qartoş  qartof.  

- qardoş qıçın: yağda pişirilən yeralmalı börək.  

- qartoş qazmaq: yeralma toplamaq.  
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- qartoş salmaq: yeralma əkmək.  

- qartoş uvqan: yeralma ovağı.  

qartöşəyi  qardöşəyi. 1. çiğ. çis. sis. çən. 1. qar yağmadan qabağ 

yağan sulu qar dənələri.  

qartsa  atın qarın böləyisindəki yağlı, ləzzətli əti.  

qartşaq  qatşaq. qağşaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qarttaqay  qarttamıq. çox ağıllı. uslu. huşlu.  

qarttamaq  ( < kər. qır). qart daşı ilə itiltmək. - çalqının (oraqın) ağzın 

qartda.  

qarttamıq  qarttaqay. çox ağıllı. uslu. huşlu.  

qarttətə  qartdədə. qartata. böyükata. böyük dədə. baba.  

qartuq 1. qarın. qarun. buynuz. həcəmət. 1. qırtuq. dımrıq. kiçik 

sürgü.  

qartul  qurum.  

qarturmaq  qatturmaq. 1. tıxandırmaq. çimdirmək.- yağmır suyuna 

qartulduq. 1. qarışdırmaq. - bir az duz, bir azda şəkər 

qartur. 1. qaçırmaq. neçə nəyi birbirinə qarışdırmaq, 

daldırmaq, tıxdırmaq, basmaq, batırmaq, sıçratmaq. - 
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suyu boğazıma qarturdı: qaçıtdı. - onu suya qartur: batır. - 

qavuda yağ qartur: qat. 1. qardırmaq. tıqamaq. 1. 

qarqatmaq. qərq edmək. cumdurmaq. çulqamaq. - onu 

sova qatrturun.  

qartuş  kartuş < qaptuş. puka. atılan güllədən qalan boş qabcıq. 

qapcıq. qapurcıq. qapşuq.  

qaru  {kərü.} 1. qaraq. qarı. qol. 1. qarış. qarşıt. bədəl. əvəz. 1. 

qarqu. qamış.1. qarşı. - yavlaq dilli bəydən kərü, yalınqus 

dul yey: yava dilli bəydənsə, yalınqus dul yey. - yağı qarşu 

kiriş qurdum. 1. kəman. - qaru qaşlı: kaman qaşlı. 1. qarşı. 

qaru. gərü. gəri. doğru. 1. qarı. qol. əl. bir uzunluq 

ölçüsü. - tənabi ki məssah qıldı qulaç \\ qılıb on iki min qarı bir 

yığəc: ölçər (məhəndis) qılan ipi bir qulac qıldı on iki min dəfə 

(əl), oldu bir ağac. 1. qarşı. - yağıya qaru kiriş qoymaq: 

düşmana qarşı yay qurmaq.  

qaru  qarı.  

qaruc  quruc. kabus.  

qaruca  yal. qolun üst bölümü.  

qarucaq  ( < qaramaq: bəkləmək. gözləmək). qorucaq. bəkləmə. 

bəklək. duracaq.  
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qarucuq  karucuq. bazubət (dixcik).  

qaruç  karuç. 1. qarış. qarışıq. 1. qara - uc.  

qaruça  1. qolun üstü. bazu. 1. qarış. 1. çiyin. 1. qoçi. qapalı 

araba. məhmil.  

qaruq  1. bax > qarı. 1. qandığan. böyük. geyük. yekə. (# 

qındığan: kiçik. girik).  

qaruq  qarıq. 1. qapsdal. qasdal. qarqıdalı sapı. 1. qaqır. 

qaqma, çarpma sonucu olan şişik. qapuq. qopuq. şiş. 

bez. 1. qapsdal. qasdal. qarqıdalı sapı. 1. güvən. sığac. 

sığanac. pənah. 1. istək. əsmə. əsi. murad. məqsud. 1. 

qaqır. qaqma, çarpma sonucu olan şişik. qapuq. qopuq. 

şiş. bez. 1. qalıq. qaluq. qolıq. bazı. bazıq. bazut. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları. 1. varuq. baruq. varmış. olqun. yetgin. 1. 

qaranlıq. ışıqsızlıq. (# carıq: yarıq. aydın. ışıq). 1. qağıq. 

qısıq, boğuq səs. 1. (ambarlıq, tövləlik kimi nərsə üçün) bir 

yerdə ayrılmış dam. dalda. dulda. 1. kərt. kərdi. evlək. - 

sovzu, soğan qarığı. 1. qarşıq. qarışmış. 1. göz. 1. kiçik 

arx, su yolu. nol. - qarıq çəkmək: arx, nol açmaq. 1. 

novdan. şıratan. 1. əş. əşit. - qarıq gəlmək: birbirinə qarşıt, 
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əşit, uc uca, tam gəlmək. - qarıq qatıq: ayran. 1. düğü 

tarlası. 1. hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, 

eniyi, yepini, yepyenisi, nobarı.  

qaruqa  qaruqra. kabus. qorxunc düş, yuxu.  

qaruqlı  qarıqıl. 1. iyi qarışıq, məxlut. 1. iyi yollaşıq. iyi keçiniş. 

bon əğanjman.  

qaruqlu  qarıqlı. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. baxlı. 

bəxli. talehli. xoşbəxt. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. 

barqıl. varlı. barlı. zəngin. 1. varıqlı. barıqlı. qarqıl. 

varqıl. barqıl. bol. çox. 1. qarşıqlı. qarışıq. qatışıq. 

qarışmış. 1. çolkoslu. kolkoslu. çörçöplü. 1. qaqırlı. 

şişiginli. şişikli. qopuqlu. bezikli. 1. qalıqlı. qaluqlu. 

qoluqlu. bazılı. bazutlu. (1. arxlar, kərdilər arasında olan 

qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı 

çöllu, dağdaş ). 1. varuqlu. baruqlu. varmışlı. olqunlu. 

yetginli. 1. qaranlı. ışıqsız. (# yarıqlı: aydınlı. ışıqlı). 1. 

qağıq, qısıq, boğuq səsli. 1. (ambarlıq, tövləlik kimi yeri 

olan) damlı. daldalı. duldalı. 1. kərtli. kərdili. evləkli. - 

qarığlı avlu, baxca. 1. gözlü. 1. arxlı. bulaqlı. 1. novdanlı. 

şıratanlı. 1. əşli. əşitli. 1. düğü tarlalı.  
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qaruqluq  qarıqlıq. 1. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. 

1. baxlılıq. bəxlilik. talehlilik. xoşbəxtlik. 1. varıqlıq. 

barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. varlıq. barlıq. 

zənginlik. 1. bolluq. çoxluq. 1. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. 

varqıllıq. barqıllıq. çolkosluq. kolkosluq. çörçöplük. 1. 

qaqırlıq. şişiginlik. şişiklik. qopuqluq. beziklik. 1. qalıqlıq. 

qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq. (1. arxlar, kərdilər 

arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq paraçaları 

çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox olan çölluk, 

dağdaşlıq ). 1. varuqluq. baruqluq. varmışlıq. olqunluq. 

yetginlik. 1. qaranlıq. ışıqsızlıq. (# yarıqlıq: aydınlıq. 

ışıqlıq). 1. qağıqlıq. qısıq, boğuq səslik. 1. (ambarlıq, 

tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə damlığa ayrılmış yer. 

daldalıq. duldalıq. 1. kərtlik. kərdilik. evləklik. - sovzu, 

soğan qarığlıqları. 1. qarşıqlıq. qarışmışlıq. 1. gözlük. 1. 

çox arxı, su yolu, nolu olan yer. 1. novdanlıq. şıratanlıq. 

1. əşlik. əşitlik. 1. düğü tarlalığı. 1. (hər nədə). qarıcılıq. 

ilkinilik. çağunluq. çağ öncülü. eniklik. yeniklik. 

yepyenilik. yenibarılıq. nobarılıq. təbərzəlik.  

qaruqmaq  qoruqmaq. qorxmaq. çəkinmək. yılmaq.  
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qaruqmaq 1. girib dalmaq. qərq olmaq. - su boğazıma qaruqdı: qaçdı. 

1. qərq olmaq. batmaq. dalmaq. girmək. düşmək.  

qaruqra  qaruqa. kabus. qorxunc düş, yuxu.  

qaruqsamaq  qarusbamaq. qarıbsamaq. qəribsəmək. qarıbsamaq. 

gözü yolda olmaq. görəsimək. görəsmək. görəcəği 

gəlmək. özləmək.  

qarul  öncədən bəlirmiş görüş yeri, çağı. qarar. qərar.  

qarulaq  qurulaq. odun kimi quru, sərt nərsə.  

qarulaotu  ağrı otu.  

qarulluqçu  qaraqulluqçu. qaraqolluqçu 1. ayaqlıq. qapılıq. əlaltı, 

azağaltı, ayağaltı işləri görən. çaput. padov. 1. işçi. 

gündəlikçi.  

qarulu  karulu. müsəlləh.  

qarun  < qarın. 1. dağın təpəsi. 1. elin başı. 1. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). dolqun. dolu. doluq. 

doyuq. dolmuş. kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. 

bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. 

gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. 

qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. əlibol. tox. tamay. yaşamlı. 
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yaşmal. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. 

şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.  

qarun  qarın. qartuq. buynuz. həcəmət.  

qarunğ  şişman. yekman.  

qarurə  otraq. kavruz. havruz. oda içində oturulan qab.  

qarusara  qarasaru. can sıxıntısı.  

qarusbamaq  qarıbsamaq. qaruqsamaq. qəribsəmək. qarıbsamaq. 

gözü yolda olmaq. görəsimək. görəsmək. görəcəği 

gəlmək. özləmək.  

qaruş  qaluş. qapuş. çamurdan qorunması üçün ayağqabın 

üstündən geyilən çəkmə.  

qarut qarud. qardu. su üzərində üzən fındıq böyüklüğündə buz 

parçaları.  

qarva  qarıva. ''rastıq'' deyilən taxıl xəsdəliyi.  

qarvaqi  qarvaki. kalaba. qarvalaq. uzun boyunlu, qulpsuz tüng, 

parç.  

qarval  ( > ğərbal (fars)). qırbal. qırval. qasnaq. qısnaq. çəmbər. 

təkərlək.  

qarvalaq  kalaba. qarvalaq. qarvaki. uzun boyunlu, qulpsuz tüng, 

parç.  
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qarvalıb  - malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, 

kovalmaq, oyulmaq: çürümək. qarıncalanmaq.  

qarvamaq  1. karvamaq. əlilə tutmaq. 1. qaranlığda, koruna, əl sürüb 

aramaq. 1. əl vurub tutmaq. 1. qarmaqlamaq. çəngəmək. 

əl ilə tutmaq. 1. axdarmaq. əl sürüb aramaq. qurdalayıb 

axdarmaq.  

qarvan  karvan (fars) < gərəvən. gərilib uzanan.  

- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

qarvan  karvan. kervan. tacir. bəzirqan. arğış.  

- karvan köç: sağıq. zöhrə. nahid.  

qarvanmaq 1. arayıb ələ keçirmək, götürmək. qazanmaq. 1. 

qarğanmaq. gəzmək. aramaq.  

qarvaşmaq  1. əl ilə bir nəyi aramaq, tutsamaq. 1. qarmaşmaq. 

tutuşmaq.  

qarvı  incə. yayımsı. - qarvı qaşlı kişi. yay kimi incə qaşlı adam.  

qarvuşlamaq  qarqışlamaq. qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. ilənmək. 

nifrin, lə'nət, lə'n edmək.  
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qaryaqız  qaryağız. qarayanız. qarayağaz. qarağaz. 1.qəndil. 

1.əsmər üzlü. 

qaryaqtı  qaryağdı. 1. ağ səpgilli görnüş, dəri, boya, don. 1. qar 

yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi.  

qaryamaq  qarmaq. qatmaq.  

qaryan  qaryen. dolusu, bərk qar dənəsi.  

qaryeyən  qaryiyən. 1. qar üstünə yağıb əridən yağış. 1. qalın sis 

qatı.  

qaryırıcı  qayıran. qoruyucu. qalxan. arxa. hami.  

qarzar  karzar (fars) < qaqsar. qavırqa. qavqa. qoğqa. savaş. 

hərb.  

qarzavıl  qartavıl. neçə nərsəni birbirinə bağlayan ortaq arac. 

(ortaq: vasit).  

qarιntaş qarιndaş. qohum aqraba. qayιnboyun.  

qarιşma  < kov. qabrışmaq. kovruşmaq.  

qarιşιq  qarqaşa. fitnə.  

qas qatı  qarma qarışıq.  

qas  1. kas. sınır. sinir. əsəb. (gəmiklərin oynağlamasın, hərəkət 

edməsin sağlayan, tə'min edən kaslar, sınırlar: bükən ). 1. 

qapas. sinə. sınaq. göğüş. 1. qasavat. yalan. boş. 1. 
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qasavat. saka. şaka. şuxluq.1. < (kas. sınır. əsəb): 1. < 

qaps ( < qapsaq: yığılmış. bərkmiş. ) əzülə.  

- kasların (mahiçələrin) sişik durumu: qarın. 

- kas əti qara ət. balça əti: mahiçə əti: yağsız, bud əti.  

- qas qas: qıs qıs: qız qız: itləri cütləşməyə qışqırtma, 

quşqurtma üçün söylənən söz.  

- ürək kası: ürəyi dolandıran sınırlar.  

- diz balçaları, kasları, sınırları: dizgə. diz bağı.  

qas  kas (fars). kos. kus. kovs. ( < kav. kov: oyuq. içi boş). 1. 

nağara. böyük təbil. 1. kasa. piyala.  

qas  qaz. kas. 1. qasuq. qasıq. hər ağacın qabuqu. 1. sərtllq. 

qatılıq. 1. kis. əş. qadın. - onun kisi. - o kisi aldı. 1. qunğ. 

mahiçə. ədalə. 1. qusuntu. qaytarılmış. 1. çapaq ət: 

masıl. çapaq. şavqüt. çavqut. mahiçə. 1. orta yeriş. aralıq 

(miyanərəvi). 1. qaz. iki nərsənin arasında olan aralıq, 

fasilə. ölüçü. çəki. 1. qıs. qos. "q" ilə başlayan bir sıra 

sözlərin başına gəlib, anlamın güclətir. - qas qatı. - qos 

qoca. - qıs qıvraq. 1. yalan. şuxlux. 1. qas qas gülmək: qıs 

qıs. qış qış. qasılmaq. 1. qasımaq, kəsmək. qaşımaq, 

qırmaq işi. istəyinə görə birin atıb, birin tutmaq, əliyib, 
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əlləmək işi. arıtlama. təsfiyə. 1. balaq. sum ət. bulşıq. 

baldır. büksül. müskül. 

- kas boya. mat (boya). şavsız. bulaşιq. veyran. unqundal.  

- qas qatı qalmaq: gəbərmək. ölmək.  

qasa  - böyük, yekə kasa: çanqalaq. qonqalaq.  

qasa  kasa ( < qas. qaz. kəs). 1. kəsər. 1. ( < kavsa). qəhfərab ( 

< kav). kava. ( < qapsa). sandıq. xəznə < qazan. - sərraf 

kasası. - devlət kasası. 1. qasıntı. fırtına. 1. kasa. (qapsas. 

qovcıq. 1 < qapsaq < qab. 1 < qaza. qazılmış. qazmaq). ( 

qapsus (latin). qapsaq: sandıq). 1. qasıntı. savurqac. fırtına. 

yələn. yelən. qatı yel. 1. buqaç. bardaq. çönğək. çönək. 

çömçə. qutu. 1. qab. qabur. qopur. sağal. kövgür. kökür. 

çalma. çəlmə. çanaq. sığal. sufal. sığraq. sığar. ayağ. 

çanaq. piyala. qədəh. bardaq. tostoğan. ayağ. sağar. 

çanaq. qədəh. 

- sapsız kasa: qoppan.  

qasa  kasa. < kovsa. boş. - can kasası: kalbod. bədən. - kasa 

bel: qoz bel. 1. < qapsa. sandıq. çarçua. çərçevrə. 1. 

kavsa. kavas. ( < kav. kov: oyuq). 1. qapsa. yanlıq. 

qıraqlıq. çərçivə. sınlıq. sinlik. 1. qapsa. çarçuva. çərçivə. 
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söykə. sövə. 1. kürsan. 1. kovara. 1. kəduq. 1. qolaç < 

kovlaç.  

- alverçi tükanında, para qoyulan qab, kasa: kes. qumpara.  

- qafakasası: qafakasa: başkasa: başkasası: qafatas. 

qafatası. baştası. baştas. cümcümə.  

- göz kasası: göz çuxuru. - göz kasası: göz evi. 

- uzun saplı kasa: qapaq. malağa.  

- baş kasası: baş tası: qabaq tası. qapaq. başın üst bölümü. 

qafa tası. cümcümə. 

- qabaq kasa: qabaq tas: böyük kasa. 

qasa  kasa. çanaq. qaşağı. qaşaq.  

qasabçı  qasab.  

qasac  qasqac. qaslac. qısqac. qısac. saxlac. saxac. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. 

qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. çalac.  

qasac  qısqac. qısac. qasqac. qaslac. saxlac. saxac. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. 

qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. çalac.  
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qasacaıq  çox qıssa.  

qasaçı  kasaçı. sandıqçı.  

qasafan  kasafan. yalan. palvara. abartmış söz.  

qasaq  kasaq. kasa. qapsa. kasq. başlıq.  

qasaq  kəsək. daşqa təkərin doğuran, yay biçimində kəsilmiş 

ağacların hər biri.  

qasaq  qaqsaq. qurut. qarot. hərnəyin qupqurusu.  

qasaq  qasıq. qasıt. qasat. qısıq. qısıt. özət. xülasə. xulasə.  

qasaqıt  kasaqıt. kasqıt. kapsqıt. kasqet. dimdikli, səpirli, sipərli 

başlıq.  

qasaqlamaq  qosaqlamaq. gözəkləmək. dəğər vermək. dəğərləmək.  

qasal  qacal. şiş.  

qasal  qarsal. qapsal. çavsal. daşqa təkərləri arasında olan 

çubuqlar.  

qasalaq qasalağ. kasalaq. qosalağ. qozalaq. kibirli. onurlu. 

kazalaq. dazalaq. kasalan. böyüklənən. xutbəsət. güfəz. 

gövəz. güvəz. qurumlu.  

qasalamaq  kasalamaq. kasalara bölmək.  

qasalmaq  kasalmaq. qazalmaq. qalqlanmaq. qasqaslanmaq. 

qasılmaq. özünü bəğənmək. qurulanmaq. qurlanmaq. 
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qururlanmaq. qaparlanmaq. böbürlənmək. böyüklənmək. 

köşəklənmək.  

qasaltmaq  kasaltmaq. birini övmək. abartmaq.  

qasam  qapsam. qapram. qaram. qavsam. qavram. kovsam. 

kosam. kovram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. 

məqulə.  

qasamaq  kasamaq. kovsamaq. 1. boşalmaq. 1. qozbəl olmaq.  

qasar  xas. 1. doğru biçimli. şəx şüv. ütülü. - qasar çörək: xasa 

çörək: iyi pişmiş. taza. qurutulmuş gəvrək çörək. - qasarın 

pozmaq: ütüsün biçimin pozmaq. 1. yaxşı. - bir xas (qasar) 

ev tikibdi.  

qasar  kəsər. 1. kərə. kəz. xərmən qırıntıları. 1. yaşıl. yaşar. 

tınlı. qonqur. gücli. 1. ağartıcı. ağartma işi: kasər. kastar.  

qasarı qırılmaq  kasarı qırılmaq qəlbi qərılmaq. darılmaq.  

qasarlı  kasarlı. ağ. ağartmış.  

qasarlı  qarsarlı. qartayıl. qarsayıl. qarcayıl. ağ. ağarmış. 

ağqarmış.  

qasarmaq  keçitmək. bağışlamaq.  

qasas  - can kasası, qəfəsi: qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. sapıq. çapıq. 

qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. 
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paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. 

kovsa. bədən. tən.  

qasat  - kasat mal: qaralı. qaratı. bol olubda, satışı, istiyəni az olan 

mal. rivacsız mal.  

qasat  1. qasıq. qasıt. qasaq. qısıq. qısıt. özət. xülasə. xulasə. 1. 

qaşat. qatat. qataq. mum. şam.  

qasat  kasad. kəsət. kəsit. keçməz. geçməz. işə yaramaz. 

sürümsüz. rəğbət görməz.  

qasat  kasat. kəsət. qəsət. ( < kəsik. qısıq). 1. kəz. səfər. 1. 

kəsik, az tapılan nərsə. qasatlıq. 1. < > kovsat. boş. isız. 

qımıldamaz alversiz durum. 1. qısıq. yağsız. yaxımsız. 

sürüşsüz - sürüşsüz bazar. 1. yoxsulluq. qıtlıq. - para 

kasadı yoxumuzdur. - yemək kasadı. 

qasat  qatas. qartaç. qarat. qasıt. qarıt. bərk. sərt.  

qasatlıq  kasatlıq. durdunluq. duraqsıtı.  

qasatlıq  kasatlıq. yoxsulluq. azlıq. bazar kasatlıq.  

qasatura  kasatura. 1. bel qəməsi. 1. tüfəyin ucuna taxılan qəmə. 

süngü.  

qasavat  qas. 1. yalan. boş. 1. saka. şuxluq.  

qasba  bilərək. məxsusən. - qaspa olaraq söylədim.  
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qasbaqan  qasbağan. qasbanaq. qasbağat. qaraqapsan. qaraqasban. 

qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. 

kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

qasbaqat  qasbağat. qasbanaq. qasbağan. qaraqapsan. qaraqasban. 

qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. 

kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

qasbanaq  1. zorla. güclə. - dediyini qasbanaq yapdırır. 1. bilə bilə. 

əmdən. qəsdən. - qaspanaq elədi. 1. bir işi inadına 

yapmaq.  

qasbanaq  qapsanaq. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. 

itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. 

zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

qasbanaq  qasbağat. qasbağan. qaraqapsan. qaraqasban. qapsanaq. 

qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. 
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kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. gücgənət. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. 

qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qasdırmaq  çinləmək. əyib tikmək.  

qaser(ərəb)  < qısır.  

qasetçalar  kasetçalar zəbtsovt.  

qasə  kasə (fars). < kovsa. kovas.  

qası  kası. 1. kisə < geysə. üst. 1. ağıl. - qası badım: ağıl 

düzədim, basdırdım.  

qasıb  kasıb. 1. solamuq. solaq. çapaqay. yoxsul. 1. yoxsul. 

qırıl. qırqıl. 1. yavan. hər nəyin yüngülü. bacarıqsız. 

səfeh. 1. xapsı. qapsı. qapas. kiçik qutu, qab. qabuc. 

hoqqa. 1. yoxsul. yarqıl. yarlıq. yazıq.  

qasıbaqı  qası bağı.  

qasıq  qasığ. 1. ( < kav). məsaneh. 1. qasqıq. qısıq. qısqıq. 

gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. qolay 

olmayan. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. işgilli. münqəbiz. 

həyəcanlı. sıxıntılı. toxalı. 1. gəbrə. 1. qarnınaltında 

uyluğa, buda dək olan bölüm. 1.qasıt. qasaq. qasat. qısıq. 

qısıt. özət. xülasə. xulasə. 1.qasqı. qapsıq. enli qurşaq. 1. 
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hovuzca. hovzca (< kav). məsaneh. 1. qarnın altı, 

uyluğun, budun üst bölümü. 1. qarsıq. qatsıq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarmaq. qartmaq. 

qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. çözmək. yara üzündə 

oluşan qabıq. 1. sıx. bərk. münqəbiz. 1. qazıq. bərklik. 

qatlıq. - sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, 

gövdədə oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq: pinə çalaq. 

qalaq.  

- qasıq qısıq: ifrat təfrit. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı yasırı. 

doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- yara qasığı, qabığı: çözmək. qapcıq.  

- mal qaranın budü, qarınla diz (dizlə qasıq) araşındaki 

bölüm: qaçaq. - qaçqlı biri: budları ətli olan.  

- kimsənin qasıq qısıqlığın, kəsik küsüklüyün qaldıran 

qorucu kimsə: iyi asdar, üzü saxlar.  

qasıq qasığ. qasuq. ( < qarsmaq). 1. qarnın güdəlmiş, qısılmış 

bölüyü. qarın altının yan çuxurları. - qasıq yarılma: fətq. 

qasıq çatlağı. - qasığı yırtıq: kavlıç. fətq. 1. bir yanı kal 

qalmış yemiş. 1. iki qatarın arası. 1. yasdığın üzərindəki 
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bəzək şırığ. 1. qaz. qas. hər ağacın qabığı. 1. tuluq. 1. 

kavsuq. ağzın içi. 1. torba. 1. üz. surat. - qasığlamaq: 

silliləmək. şapalaqlamaq. 1. yamdu. 1. qısıq. əksik. əksək. 

naqis. - qasıq yarığı: fətq. 1. qarnın alt yanı. 1. yara 

qabuğu. qotur. 1. qasıx cammız. yammız. yamız. 

- qasığı çatlamış.  

- qasıq otu: bitgi adı.  

- qasıq bağı: qasıq çatlağını ( fətqi) tutmağa yaylı (əsnək. 

keşli) bağ.  

- qasıq otu qızıl yapraq. 

- qasıq bağıcı: qasıq bağı yapan, onu bağlayan usda bağıcı.  

- qasıq biti: ətə yapışan bir kənə çeşiti. qırq ayağ.  

- qasıq çatlağı: qasıq kəsəli: fətq. 

qasıqlamaq  1. yumruqlamaq. - onu dibin qasıqladıq: onu yerli dibli 

yumruqladıq, əzdik. 1. itəkləmək. itmək. qısığlamaq.  

qasıqlamaq  kasıklamaq. biçaqlamaq.  

qasıqmaq  qasılmaq. qasınmaq. qasışmaq. sıxışmaq. bərkikmək. 

bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. münqəbiz olmaq.  

qasıl  1. qaslıq. balçal. balçalıq. əzülei. mahiçiyi. maskuler. 1. 

qısal. qırsıl. başaq tutmamış taxıl.  
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qasılma  gərilmə. gərginmə. darınıq. tarmıq.  

qasılmaq  1. qısılmaq. çəkilib daralmaq. - donum qasıldı. 1. 

əksilmək. azalmaq. - gəlirim qasıldı. 1. darılmaq. 1. bir 

kimsənin yalanına inanmaq. yanılmaq. - qasıldın 

gördünmü !. 1. qoqqalanmaq. şişinmək. süzülmək.  

qasılmaq  qasınmaq. 1. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, 

çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. 

sinirlənmək. əsəbilənmək. əsəblənmək. təşvişli, 

mütəşənnic olmaq. 1. qasıqmaq. qasışmaq. sıxışmaq. 

bərkikmək. bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. münqəbiz 

olmaq. 1. qasıqmaq. qasışmaq. gərginmək. gərilmək. 1. 

qasıntamaq. böyüklənmək. çalımlanmaq. çalmalanmaq. 

çalmanmaq. qurralanmaq. burnu yellənmək. 1. çəng 

olmaq. 1. güdəlmək. kəçirmək. kəmirmək. kəmişmək. 1. 

çəknişmək. yığışmaq. yapşınmaq. 1. qısılmaq. daralmaq. 

darılmaq. çəkilmək. büzülmək. 1. qayılmaq. yasılmaq. 

yanılmaq. yahalmaq. - gördün mi, qasıldın ya!. 1. 

çəkilmək. - yağış keçib, çəkilib, qasılıb sularımız.  

qasım  kasım < qısım. qısın. 1.qışın. qış ayları. 1. novambr. 
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qasımaq  qasmaq. ( < kəsmək. qaşımaq. qırmaq. qısmaq. sıxmaq.). 

istəyinə görə birin atıb, birin tutmaq işi. əzib sıxıb,əlləyib 

ələyib arıtlamaq. təsfiyə edmək.  

qasın  qazın. qaznaq. qasınıq. qazınıq. qazım. selin qazıb qapıp 

gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp.  

qasınc  qazınc. borc. ödünc.  

qasınıq  qazınıq. qazın. qasın. qaznaq. qazım. selin qazıb qapıp 

gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp.  

qasınış  qasınma. gərilmə. inqibaz. ispasma. təşənnüc.  

qasınq  bərk. sərt.  

qasınlı  anlı çətik.  

qasınma  qasınış. gərilmə. inqibaz. ispasma. təşənnüc.  

qasınmaq  darlaşmaq. paltarı sonradan darlaşdırılmaq. sason 

vurulmaq.  

qasınmaq  qasılmaq. 1. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, 

çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. 

sinirlənmək. əsəbilənmək. əsəblənmək. təşvişli, 

mütəşənnic olmaq. 1. qasıqmaq. qasılmaq. qasışmaq. 

sıxışmaq. bərkikmək. bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. 

münqəbiz olmaq. 1. qasıntamaq. böyüklənmək. 
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çalımlanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. qurralanmaq. 

burnu yellənmək. 1. çəng olmaq. 1. güdəlmək. kəçirmək. 

kəmirmək. kəmişmək. 1. çəknişmək. yığışmaq. 

yapşınmaq. 1. qısılmaq. daralmaq. darılmaq. çəkilmək. 

büzülmək. 1. qayılmaq. yasılmaq. yanılmaq. yahalmaq. - 

gördün mi, qasıldın ya!. 1. çəkilmək. - yağış keçib, çəkilib, 

qasılıb sularımız.  

qasıntamaq  qasınmaq. qasılmaq. böyüklənmək. çalımlanmaq. 

çalmalanmaq. çalmanmaq. qurralanmaq. burnu 

yellənmək.  

qasıntı  1. qasa. savurqac. fırtına. yələn. yelən. qatı yel. 1.sason. 

paltarın daralması üçün sonradan vurulmuş tikiş. - bu 

yələyə iki qasıntı vurun. - kotun qasıntısın sök bolalsın. 

1. fırtına. qasa. 1. qaltaq. qaltaqbaş. kibirli. qobuz. qozap. 

qopuz. kibirli.  

qasıntı  gənə bol geyimi daraltma, büzmə. sason. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. 

darcaq. darca.  

qasır  qaçır. gizlət. yaşır. buka. bekit.  
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qasır  qatır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. oraq. kəsən. 

tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. 

zalim. müstəbidd. dispot. tiran.  

qasırğa  qasırğa. 1. girdağ (> girdab. ). qatalaq. dolamac. tolaq. 

dolaq. büklüm. büküm. duzağ. məhləkə. 1. çevri. çevrik.  

- qasırğa qopmaq: çevrilmək. evrilmək.  

qasırıq  qansırıq. qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. 

kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. bəlqəm. 

xilt.  

qasırılğan  kasırılğan (. < qaçmaq. < qısmaq. metatez (kas < > saq) < 

saqlamaq. saqlı). gizli. sinsi. gizlin. qısıq. tıkıvlı. qatılğan. 

assırınlayın. astan. astιrtιn. astırın. yaşırılğan. yaşırın. 

yaşırınlı. yaşırun. yuşιrιn. bildirməy. bükük. oğrun. 

duymadan. örtülü. daldax. darab < dar. çolav.  

qasırqa  - (yelkənli aracların) qasırqa, tufan etgisiylə devrilmək: 

qapaqlanmaq. - dün tufanında üç qayıq qapaqlandı. 

qasırqa  xortum. qortum. fırlanıb, girdələnən yel. girdbad.  

qasırqa  qasırğa. 1. <metatez > sağırqa. 1. qoyun. burağan. boran. 

külək. fırtına. talatum. dalğa. 1. qasırqu. qasqur. tufan. 1. 
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qavısqan. sağırqa. quyun. tipi. təpi. izgirik. 1. qurqan yel. 

xortum.  

qasırqalı  qay. tutqun. soyuq gün.  

qasırqamaq  qasıramaq. qapsırqamaq. qapsıramaq. qıpsıramaq. 

qıpsırqamaq. əsirgəmək. saxlamaq.  

qasırqan  < qaçırqan: dağıdan. qazan.  

qasırqu  qasırqa. qasqur. tufan.  

qasırtı  qağırtı. gurultu. gürültü.  

qasışmaq  qasıqmaq. qasılmaq. qasınmaq. sıxışmaq. bərkikmək. 

bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. münqəbiz olmaq.  

qasışmaq  qasıqmaq. qasılmaq. qasınmaq. sıxışmaq. bərkikmək. 

bərkilmək. bərkinmək. bərkişmək. münqəbiz olmaq.  

qasıt  qasıq. 1.qarıt. qatas. qasat. qartaç. qarat. bərk. sərt. 1. 

qasaq. qasat. qısıq. qısıt. özət. xülasə. xulasə.  

qasıtmaq  qaçıtmaq. (söylənən, görülən nərsəni). aldıracmamaq. 

aldıramamaq. aldırışamamaq. anlayamamaq. 

öğrənəməmək. yadqaramamaq.  

qasıttan  qasıddan. qasdancıqdan. qasdan. qaysdan. yastan. 

yalandan. yalancıqdan. gopdan.  

qasıval  ( < qısmaq. sıxmaq). qısqaç. cımdıq.  
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qasqa  1. ağustos böcəği. çayır çəgirgəsi. 1. kəskə. kütük.  

qasqac  qaslac. qasac. qısqac. qısac. 1.saxlac. saxac. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. 

qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. çalac. 

1.qısğac. qısğac. qapğac. maşa.  

qasqalamaq  qısqalamaq. batırmaq. dürtmək. dirətmək. saplamaq.  

qasqalta  çəkirgə.  

qasqamıt  qısqamıt. çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə uzun 

olan, uşaq. biçimsiz uşaq.  

qasqan  yararsız topraq.  

qasqapar  qaparma. qapqala. dərbəst. - qaparma araba: dərbəst 

maşın. - qaparma. qulluq: dərbəst xidmət. - qapqala 

(qaparma) qulluğuzdayıq. - qasqapar kiralama.  

qasqas  kaskas. qaşqaq. uçurum.  

qasqavar  qızqavar. qısqavar. odun altına, üstünə qoyulan daş, 

ayıq, dəmir.  

qasqet  kasket. ( < qap). (qapsus < qapmaq. ).  

qasqı  1.qapsqı. tormuz. 1.qasıq. qapsıq. enli qurşaq.  
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qasqıq  qasıq. qısıq. qısqıq. gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. 

dincsiz. qolay olmayan. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. sıxıntılı. toxalı.  

qasqıl  sivrisinək.  

qasqır  qapsqır. iri çoban iti çeşiti.  

qasqıt  kasqıt. kasaqıt. kapsqıt. kasqet. dimdikli, səpirli, sipərli 

başlıq.  

qasqur  qasırqu. qasırqa. tufan.  

qasla  kasla. yalan.  

qaslac  qasqac. qasac. qısqac. qısac. saxlac. saxac. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. 

qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. çalac.  

qaslaqlamaq  qazlaqlamaq. gəpsələkləmək. ağız aramaq. ağız 

qoxulamaq. dolaylı olaraq, dönə dönə sorub oyusun, fikrin 

öğrənməyə çalışmaq.  

qaslanmaq  kaslanmaq. 1. bozlamaq. bozarmaq. buzlamaq. 

saydamlığı itib, buz kimi olmaq. 1. göcələnmək < 

göyçəklənmək. çalım satmaq. daşmırlanmaq. 
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daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək.  

qaslı  - qaslı olan: qatlı, qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan.  

qaslı  qazlı. qaltaqbaş. kibirli. qurumlu. 1. qanqıc. yorulmaq 

bilməyən. 

qaslıq  qasıl. balçal. balçalıq. əzülei. mahiçiyi. maskuler.  

qasma  kəsmə. kiçik köprü.  

qasmac  qırmac. qıtmac. qasmaçı. qırmaçı. 1. ət maşını. çərx. çəx. 

1. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < qınas. kinis <> çinis < 

qınıs. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.1. xərəzi < 

xıdavatçı. qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı 

> ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi. 1. əldə satan. əl 

satıcı. ayaq satıcı. çərçi. 1. mağaşar, bürcək, hibubat 
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satan. 1. sərraf. pul pozan. 1. qoltuq. simsar. əsgiçi. 

köhnəçi. 1. bazarlayan. bazarlıq edən. alverdə danışan. 

1. dəllal. vasitə. 1. qıyan. zalim.  

qasmaçı  qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 1. ət maşını. çərx. çəx. 

1. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < qınas. kinis <> çinis < 

qınıs. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 1. xərəzi < 

xıdavatçı. qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı 

> ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi. 1. əldə satan. əl 

satıcı. ayaq satıcı. çərçi. 1. mağaşar, bürcək, hibubat 

satan. 1. sərraf. pul pozan. 1. qoltuq. simsar. əsgiçi. 

köhnəçi. 1. bazarlayan. bazarlıq edən. alverdə danışan. 

1. dəllal. vasitə. 1. qıyan. zalim.  
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qasmaq  kasımaq. ( < qısmaq. sıxmaq). 1. saxlamaq. qısıqmaq. 

gizləmək. bukmək. buqurmaq. bükpələk. bükmələk. 1. 

daşırımaq. nərsənin qırağın büküb, qıvırıb, qətdəmək. 1. 

çinləmək. büzmək. əpləm əpləm, qıvırıq qıvrıq edip 

tikmək. - təzəcə paltarı qasıb qoydu ora. - açıq qanatın, 

qasıq kölgəsi. - gözün qasıb, zillədi. - qasıb çıxarmaq: sıxıb 

çıxarmaq. ötügüm qasır: ayağqabım sıxır. - qasıq demoqrası, 

ölümə götürən dirilikdi. 1. qurtaqlamaq. 1. qazmaq. kəsmək. 

qısaltmaq. qarsmaq. qıssatmaq. kəsələmək. qısmaq. 

daraltmaq. gərmək. parçalamaq. - qasırğaya düşən 

qasılır. - köynəyin qolun biraz qas. - eninə dəymə uzunluğun 

qas. 1. ikiyə bölmək. - evi qasıb, kiraçı qoydum. 1. 

aldatmaq. 1. kusmaq. kosmaq. qozmaq. 1. uzatmaq. 

genişlənmək. 1. keçirmək. 1. sarı meyvələri olan bir bitgi. 

1. qısmaq. çəkib daraltmaq. - donumu qas. - qasmalı 

nərsə. 1. əksiltmək. azaltmaq. - gəlirim qasıldı. 1. 

toplamaq. qanğırmaq. qanırmaq. qoparmaq. 1. qazmaq. 

qəzmək. qazan. qırqıç. qazıntu. qırıntı. 1. qısmaq. 

sıxmaq. sıxışdırmaq. çəkib dartmaq, tarıltmaq. 
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- qasmaq bolmaq: kirəçlənmək. kirəç tutmaq.  

- çıqana qasmaq: sarı yemişli bir bitgi.  

qasmaq  qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq. sason vurmaq. 

gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək.  

- qasıb keçirmək: qırıb keçirmək: 1. çox pis davranmaq. 1. 

çox kəsil, zərər vurmaq, vermək. 1. çox güldürmək. - qaslı 

olan: qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan.  

qasmaqsaç  saçları darmadağınıq.  

qasmar  muy xorək.  

qasmıq  1. qastıq. kir. pislik. 1. çökük burun. 1. aşlıqların 

dərmanda öğütüləndən sonra qalan qabıqı. 1. çam 

ağacınn qabıqla gövdəsi arasındaki dadlı sulu bölüm. 1. 

böük qab, təknə, kovan. 1. qurum. yanığ. 1. yara bərə. 1. 

qazmaq. qazan daşı. kirəç.  

qasmıqlaşmaq  ağacın qabığı quruyarkən tökülmək.  

qasmış  kasmiş afili. fiyakalı. kasıntı.  

qasnaq  - qavala oxşar çınğıraqlı qasnaq, həlqə: qanqavur. 

çanqavur. qonqurdaq.  

qasnaq  < qapsnaq ( < qab). 1. qablayan. qısnaq. çevrəyən. 

çəmbər. 1. tolan. dolan. girdab. 1. gərgəf. naxış toxumaq 
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üçün gərilmiş, çəkilmiş çərçevrə. dəzgah. - qasnaq 

toxumaq: gərgəf işləmək: bu qasnaqda işləmək. 1. qısnaq. 

qınsaq. qınqas. çəmbər. təkərlək. qırbal. qırval. qarval 

(ğərbal (fars)). 

qasnaq  1. < qapsnaq. çapəçevrə. çəpçevrə. çəpçevrə. fırdolayı. 

1. < qısnaq. hər nəyi qısıb, yığıb, çəkib, gərib, bir araya 

gətirən çəmbər. qubbanın oturduğu yuvarlaq duvar. 1. 

çərçivə. çərçevrə. gərgəf. tarım. 1. qubbanın oturduğu 

yuvarlaq, çox bucaqlı bölüm. 1. salıb. qalıb.  

- qasna balıq: qasnaq balıq: iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli 

balıq.  

- nərsənin çevrəliyi, qasnağı: çərçivə. qordal. qartal.  

- daşqa təkərin, qaval qasnağın doğuran, yay biçimində 

kəsilmiş ağacların hər biri: kəsək. qasaq.  

- qasnaq balıq: qasna balıq: iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli 

balıq.  

qasnaq qasnağ. gərgəf. dar. çərçivə. dəzgah. qab. qornıc. 

çərçivə. qab. çevrə. çəmbər. - qasnağa gərmək. - qasnaq 

işləmək: gərilmiş, çəmbərə çəkilmiş parçada qolay bir çəkiş, 

naxış işləmək. - bu çəkinin qornıçı əsgimiş.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6722 

qasnaqac  qısnağac. qınsaquc. qınqasaquc. qasnaqçı. çəmbərçi.  

qasnaqçı  qasnağac. qısnağac. qınsaquc. qınqasaquc. çəmbərçi.  

qasnaqlanma  <> qapsnaqlanma. qapsaqlanma. qablanma. qaplanma. 

qarsanma. qarsalma. qandırılma.  

qasnaqlı  böyük uçurtma.  

qasnaqlı  uçurtma çeşiti.  

qasnamaq  titrəmək. qıstaşmaq. ürrpərmək. - dona düşdüm qasnyu. 

- kiridi boyun qasnayu. - soyuq onu qasnattı.  

qasnaşmaq  qıstaşmaq. titrəşmək. sılaşmaq.  

qaspaq  süslü. müzəyyən.  

qaspar  gözünün qarası az olan. ağ gözlü.  

qaspar  qaraçayda əsgi bir at soyunun adı.  

qaspıt  qapsıt. təkər. təyər.  

qasrın  qaysırın. hər nəyin artığı, geridə qalanı.  

qassaq  1. qapsaq. başqan. 1. qaysaq. cinsi yaxınlaşmağa istəkli 

olan.  

qast  1.kast. qart. qat. kərt. kəst. kəsit. kəstə. təbəqə. 1. kast 

(fars) < kəst ( < kəsik). qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.  

qastaqlamaq  bir işi bilərək yanlış yapmaq.  
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qastal  qasdal. 1.qapsdal. qarqıdalı sapı. qaruq. qarıq. 1. 

qapstaq. neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, onları 

birbirinə tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, 

çalınan uzun ağac, nərsə. (gənəlliklə, ənçox duvar arasına 

qoyulan çaprıq kirişləri birbirinə tutturmaq üçün işlənir).  

qastan  qasdan. qaysdan. qasıddan. qasdancıqdan. yastan. 

yalandan. yalancıqdan. gopdan.  

qastan qasdan. yalandan. yalancıqdan. - o sözü qasdan söylədim.  

qastancıqtan  qasdancıqdan. qasdan. qaysdan. qasıddan. 

qasdancıqdan. yastan. yalandan. yalancıqdan. gopdan.  

qastara  qasdara. qasdarı. qapsdarı. qapsdara. qısdara. qısdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qastarı  qasdarı. qasdara. qapsdarı. qapsdara. qısdara. qısdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qastə  kaste (fars) ( < kəstə < kəsmək). əksilmə. kəsilmə. 

qastən  kastən (fars) < kəstə < kəsmək. kəsitmək. kəsmək. 

qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. 

alçatmaq. kiçitmək. azaltmaq.  

qastırlamaq  qıstırlamaq. qısıştırmaq. sıxışdırmaq. nərsəni bir yerə 

güclə vermək. 1.  
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qastırmaq  yandırmaq.  

qastor  kastor. kunduz.  

qasturqa  kasturka. qapsturka.  

qasuq  qasιq. ( < kav. kov). 1. tuluq. heyvan dərisindən düzəlmiş 

su, süt, qımız qabı. 1. fətq. 1. postlaq. ağac qabığı. { 

kaşqarlıya görə kök "qas" dı}. 1. qas. qaz. ağac qabığı. 

qasul  qapsul. saxlaq. saxlac. saxul. kasa. qapsa. sandıq. 

saktığ. sağtığ. sakındığ. qutu. qutuq. quytu. quytuq. 

qoytu. qoytuq. dolab. dilab.  

qasurqan  qasqurqan. qatqurqan. qaqqıldayan. qas qas, qah qah 

gülən. gülən. sevingən. çox öğünən. öğüngən. qüləyən.  

qasιq  bax > qasuq.  

qaş  ( < > qarç). (aç. qaç: hər iki söz ayrıqı göstərir). 1. nərsənin 

açıq yeri. çataq. çatı. 1. yəhərin öndə arxada olan ayrıq, 

qalxıq yeri. 1. qaşı. qaşın. qaşıl. təhrik. 1. qoyma. 

oturma.- üzüyün oturması. 1. kişi gözü üzərində yayaq 

(kamanlı) uzanan qıssa qıllar. 1. qaşa oxşar kimi, yaylı 

belli olan nərsələrə deyilir. 1. baş. dənə. soğansi (si: kimi) 

örünlərin say adı. - bir qaş soğan. - iki qaş sarımsaq. 1. 

axşam. - qaşda: qaşqına: axşamləyin. axşam çağı, 
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axşam üstü. 1. qarç.taraq. daraq. dərək. dilim. parça. 1. 

yəhərin önündə arxasındaki çıxıntılar. 1. sarp qayalıq 

yer. dik yamac. uçurum. çıxıntı yer. 1. gözün üstündə 

olan dik, uca bölük. 1. diklik. qabarıq. dağ təpə. 1. avlu 

barmaqlıqı. 1. kəsilmiş, boşatılmış pətək. 1. bağ bağçada 

kərdilərin qırağında dikədilən topraq qaldırımı. sınır. səd. 

bəd. çək. çəkə. bağ ( > baraj). bazı. dalqaq. dükət (büğət. 

büvət). 1. baş. zirvə. dik. dikə. çıxıq. yoxuşun ən yuxarısı, 

düzlüyə çıxılacaq yeri. yoxuşun, duvarın, hər bir uca 

nərsənin yuxarısı, başı. hər bir nərsənin önə yaxud üsdə 

tərəf çıxıntılı bölümü. - çayın qaşında gözlə məni. - sürünü 

qaşdan endir. - təpənin hündür yerinə, qaş deyilər.- kərdinin 

qaşından ged, tərəni basmayasın. - kərdini qaşların uca 

götür, su basmasın. - qapız tağların qolu qaşa aşmış. 1. 

qaşbastı. qaşqoruyan. qaşlama. duvar, qapı başına qoyulan 

qorucu. barınaq. 1. biçim. yordam. yöntəm. uslup. ərkan. 

tərz - nə qaşda bir adamdı. - qaşsız gözsüzün biridi. - qaş 

qabaq {: 1. üz göz. 1. davranış. hərəkət. rəfdar. çalım. - 

qaş qabağın izlə, sırların öğrən.}. 1. cığır. iz. yolaq. incə yol. 

bu söz "anayol"un qarşısıdı. - bu qaşı tut ged. 1. qalaq. 
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arxı qazıb, topraqını qıraqlarına qalaqlanan qalaq. 1. 

qarşı. üz. ön. qabaq. - qaşıma çıxdı: qarşıma çıxdı. - 

qaşında: qabaqında. 1. qat. yan. qulluq. xidmət. qıraq. 

yaxa. uc. köşə. peş. - qaşında: qabaqında. yanında. - 

qaşıma: yanıma. - baş qaşında olmaq: yaxından göz olub, 

qatışıb, izləmək. 1. yəhərin dal qabağında olan iki 

yüksəklik. səmərin iki yanındaki qoğzaq, çatallı ağacları 

ki, yükü qoyub bağlamağa yarar. - səmərin qaşı qırılmş. 1. 

sunduru. sundurma. eyvan. balkon. nərsənin üstündə 

olan hörük, herə. 1. çit. çəpər. barmaqlıq. dilim. damın, 

çatının saçağı. duvar üstündəki əngəl. evin çardığına 

düzülmüş ağaclar (şirvani, kiremit düzmək üçün). 1. qac. 

qaşa. qarğıdalı oğutu, qırması, bulquru. bundan yapılan 

şorba. qaşıl. qac şorbası. 1. su qaynağı. 1. tağ. kəmər. - 

ocaq qaşı. - koprü daşı. 1. üfüq. çevrə. 1. ön. qabaq. yan. 

qarşu. hizur. 1. qardaş bacı anlamınadı. 1. dam. yayla 

evi. 1. kəs. ( < kəsmək). - qaşaq: kəsək. - qaçra. qıcırtı. 

qıtırtı. çat. - qaçırat: qıcırdat. - qaşaq - qaşaq: kəsək - kəsək. 

sədd. 1. göz üstündə olan, dikə, tüklü kölgəlik. - qıyma 

qaş: kərmə qaş: yay qaşlı. qaş atmaq: qaş vurmaq: qaş 
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çalmaq: qaş səğirtmək: qaş eləmək. qaş dartmaq: qaş 

oynatmaq: qaş qopmaq: qaş səkmək: qaş sıymaq: qaş 

qısmaq: qaş qırıtmaq. - qaş dartmadan, göz qıpmadan: 

ürəklə, cəsarətlə, heç düşünmədən. - qaşdan kiprik 

dəbətmədən: qaş göz demədən: aldırmadan, saymadan. vecə 

qoymadan. qımıldamadan. bir təşəkkgür edmədən. - on gün 

qonaq qaldılar, qaş göz demədən çıxıb getdilər. 1. 

qorxusuzluq. cəsarət. 1. qac. dağın dik yamacı. 1. 

uzanan səritlərə (sırtlara), özəlliklə yarım dayirə çevrən. 

1. üstəm. yəhərlərə, kəmərlərə, toqqalara işlənən altın, 

gümüş bəzək. 1. ləkəsiz, süzük daş. 1. qöz üstəki qaş. 1. 

qıyı. qıraq. - dəniz qaşı. - dağ qaşı. - qaya qaşı. - yar qaşı: 

hoğuz, çay yanı. 1. qutsal daş. - kimin belə, qaş olsa, yaş 

yaxmaz: kimin ilə, qaş (qutsal daş) qaş olsa, ıldırım çarpmaz.  

- qaşına salmaq: yarışda yenmək. alt edmək. 

- qaş tüğmək: qaş baş tüğmək: qaş çatmaq. qızdığını bəlli 

edmək.  

- qaş çatmaq: bostulanmaq. küsükmək. üz asmaq. 

gücənmək. somurtmaq.  

 - qapı qaşı: qapıl. əğri. saçaq. damlıq. damalıq. mərtək. - 
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qaş burtmaq: burmaq. qaş qantarmaq. qaş qaraq çatmaq. 

qaş qurmaq. - qaş çıtmaq: qaş gərmək. üzü gözü soldurmaq. 

qaşları yığırmaq. qaş gərmək: yok demək # qaş qarağı 

açılmaq.  

 - qaş qabaq: {1. üz göz. 1. davranış. hərəkət. rəfdar. çalım.  

 - qaş qabağın izlə, sırların öğrən.}.  

 - qaş qarağ: qaş qabağ. qaş qarağ açılmaq: qaş qabağ 

açılmaq.  

 - qaşlı üzük: gözlü üzük. 

- qaşı başı yarımaq: sevinmək.  

- qaş salama deb göz çıxar: iyilik edəyim dərkən kötülük 

edmək. qaş yapayım dərkən göz çıxarmaq.  

- əğrək önü: art qaşı: yəhər qaşı: yəhərin ön arxasında olan 

belli yüksək yerləri.  

- qaltaq qaşı: yəhərin öndə arxasında olan yüksək yeri. 

- qılıc qaşı: qılıncın (əğri olan) sapı.balçaq.  

- dağın qaşı: dağın yörəsi.  

- qaş atmaq: im edmək. imgəmək.  

- qaş basdı: 1. alnı üsdə saxlanılan. alınçək bağı. alınçaq. 

ləçək. 1. çatqı. sevgili. dildadə. əsabə. - ağrısız başa qaş 
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basdı: gərəksiz yerə qonaqçı olmaq. başına bəla axdarmaq. 

lizumsuz təkəllüf.  

- qaş çatmaq: qaş gözsünmək: qapsunmaq. qapusluq, 

əbusluq edmək.  

- qaş yapayım dərkən, göz çıxarmaq: iş düzəltmək diləyi ilə 

iş pozmaq.  

- qaşla göz arasnda: dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. göz 

qıpımıda.  

- gözün uzərində, qaşın var deməmək: olmasın yumşaqlıq 

göstərmək. incidən ağır söz blə deməmək. incidicək belə bir 

söz söyləməmək.  

- üzük qaşı: seçgin.  

qaş  1. aş. aşa. aşı. aşam. taxı. taxma. atıq. ətiq. 1. duvar. 1. 

çit. duvar. çəpər. mane'. 1. çıxıntı. qalxıntı. 1. iki sözü 

aralığına qoyulub, birbirinə bağlayan cızıq. 1. ev, otaq, 

axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir nərsənin 

yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, təxdə. 1. 

dağlıq, qayalıq yolun dönəməci. 1. sərgən. dışqab. 

çıxma. taxca. rəf. 1. yay. kaman. 1. əğri cızıq. 1. xaş. 

bozbaş. 1. qoza. qozaq. ocağın, günbəzin qurşaq, yaya, 
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əğri, münhəni beli. - qaş çevirmək. 1. üfüq. ufuq.  

- qara qaş: gur, qara qaşlı.  

- qaraqaş: ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, 

gövdəsi ağ, gahdan qara bənəkli qoyun türü.  

qaş çatmaq: hirslənmək.  

- qaş edmək: qaş göz edmək: imləmək. işarə edmək.  

- qaş yapayımdərkən, göz çıxarmaq: düzəltməyə çalışırkən 

pozmaq.  

- qaşla göz arasında: bir anda.  

- qaşlarını çatmaq: öfgəli bir durum almaq.  

- yəhər qaşı: yəhər almalığı.  

- qaştükü:qısa tük, qıl.  

- qaş göz arasında: sezdirmədən. fürsət vermədən.  

- qaş çatma: hirsin bəlidən.  

- qaş çatmaq, düğünləmək: qaşqaratmaq.  

- qaşlarda daşılıq: qatı.  

- qaşlı gözlü: üzdən gözəl olan.  

- günqaşı: günün ilk ışıqları.  

qaş  kaş < > (çaş. çək. kəç). 1. keçmişi, gələcəyi arzılayıb, 

arzılamayan yerdə deyilir. 1. nə oleydi. 1. < qayş. qayşıq 
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(qaymış < qaymaq). qayıq, yayıq, hilal, dalqalı olan, carıq 

nərsə. 1. qaç. qarç. qırıç (kereç (fars)) ( < kərmək: kərmək). 

dilim. 1. qaç. dilim. kəsək. bürhə. qətə. bölüm. - uzun bir 

sürə (zaman) dilimində. - bir çağ dilimi: bir zaman bölümü.  

- qaş dəvə: tək hörgüclü dəvə.  

- açıq qaş: qaşları çatma olmuyan.  

- bitişik qaş: çatmaqaş.  

- çəkik qaş: çatıq qaş: qara qabaq.  

- düğün qaşlı: çatıq qaşlı: qızqın. darqın. sınırlı. qaş qabaqlı. 

əkşik üz.  

- göz qaş gərmə: yufa qarayış. naz. qırışma. qırcışma. 

qılışma. işvə.  

- göz qaş oynadış, gərmə. kirişmə. qırışma < gərişmə. naz. 

işvə. qırışma. qırcışma. qılışma.  

- dörd qaşlı: 1. dörd qaş: buğu yeni tərləyən, çıxan gənc (göz 

üstündəki iki qaş ilə, buğun iki yanı, qolu). qanqanır ( < qanı 

qaynır). dəliqanlı. qandəlir. qaltaq. çaltaq. 1. qalın, gur qaşlı.  

- qalın, gur qaşlı: dörd qaşlı.  

- dal qaş: dik qaş.  

- nərsənin uzunasına sərik, sürük çıxıntısı, qaşı: dilmə. 
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diləm.  

- iki qaşın arası: alın çatı. alnın orta bölümü.  

- qaş görnüşlü əğri nə: qovs < kovs. yay.  

- qaş qaş: qaşqa. rəhbərəh.  

- qaşlarımı aldıracağam.  

- qaşların arası: belçə.  

- qaşların çattırmaq: alnını çatmaq.  

- qaşsız üzük: burcaq.  

- yəhərin qaşı: qarbus. qarbuz.  

- yəhərin qaşı: qorbus.  

- dörd qaşlı: buğları yeyi tərləmiş gənc.  

- aylaq qaş: incə biçimli qaş. hilal kimi qaş.  

- bəlgi, im, qaş, taxma, qoyma, nişan kimi qoyulan nərsə: 

gözləğ. - kitab gözləği: xəlfəçin. - gözləği itirdik. - yol 

gözləğlərin gözətləyin: yol nişanların muraat edin.  

- gün qaşı: günün ilk aydınlığı.  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş.  

- incə, ucları yuvarlaq qaş: qələm çaqrı.  

- qaş göz qaqmaq: imləmək. umlamaq. işarə edmək. 

- üzü qayğılı, sıxıntılı, qaşları çatıq, qaşqabaqlı kimsə: qara 
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örtülü. - qara örtülüyünə baxma, içdən açıq, yüngül, güləyən 

kişidir.  

qaşa  ( < qab. kav. kov). qapşa. { qıpəs. qaşov < qapşol: işəmək 

qabı. kəşkul < qapşul.}. qaşağ. 1. axır. ağıl. arx. çitlə 

hörülmüş yer. 1. dırnağ. ayraç. parantez. - cük qaşa: böyük 

parantez. - ayça qaşa: dırnağ kimi parantez. - çarçı qaşa: 

guşəli parantez. - qaşağa al: parantezə qoy. - qaşağ aç: 

parantez aç.  

qaşac  qaşqac. qaşqar parçası.  

qaşaq  (qaçaq). 1.saçaq. əriştə. riştə. 1. qaptaq. kök. ilişə. rişə. 

1. dışıq. daşıq. örtü. pərdə. qılıf. 1. qaşqal. tökək. çürük. 

çöp. süprüntü. 1. qaşınmış. alçaq. abırsız. 1. qaçaq. 

qaçaş. qaçaqlıq. sızma. süzmə. süzüş. - boruda qaçaq 

(qaçaqlıq) var.  

qaşaq  { 1 < kav. kovşaq: oyuq. qasıq. 1 < qaş < metatez > çək. 

çəkmək: çəkəmək: ayırmaq. sınırlamaq. 1 < kəs. kəsmək}. 

kəsmə. mal davar balalarına ayrılan bölmə. 1. xaşaq. 

qaşıntı. süprüntü. 1. əlin dörd barmağın birləşdirib, 

ənsədən çalma durumu. 1. qaşınan. qaşınması olan. 
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qurduşlu. 1. düşgün. yuf. müflis. 1. qaşşaq. (qaşınb 

tökülmüş). ev eşiksiz. kasıb. yoxsul. müflis. 1. qındıra otu.  

qaşaq  1. qaşağı. quşqut. quşquc. mühərrik. mühəyyic. 1. 

qaşağı. çanaq. kasa.  

- qaşaq qaşaq: qaş qaş. qaç qaç. qaçaq qaçaq. sıra sıra. 

dizi dizi. düzü düzü. - qaç qaç, qaş qaş olmaq: dizilmək. 

düzülmək. yığınmaq.  

qaşaq qaşağ. qaşa. suci. sucuq. sücili (şəkərli) sulu yemiş içgisi. ( > 

xaşab).  

qaşaqa  qərniz. hərnəyə artırmaxla verilən bəzək.  

qaşaqac  qaşağac. qaşamıq. qaşınıq. qaşıyacaq. qaşıycaq. 

qazağac. qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. nərsəni qaşımaq 

aracı.  

qaşaqac qaşağac. 1. çatını (damı) tutan qalın dirək. - bu evin qaşağacı 

çox incə. 1. yapının önündə işlənən böyük ağac.  

qaşaqburuq qaşağburuq. qaşaburuq. qaçaburuq. burqu. biz. deşən. 

mıxı bir yerdə yerləşdirmək üçün dəlik açan araç.  

qaşaqı  qaşağı. qaşaq. 1. qaşıma aracı. dişli, pürsüklü, dişli arac. 

1. köggə. körggə. çöggə. çörggə. bures. 1. kişi özü özün 

qaşımağ üçün, uzun saplı, başında əl biçimli parçası 
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olan arac. 1. quşqut. quşquc. mühərrik. mühəyyic. 1. 

çanaq. kasa. 1. qəşov.  

- qaşağı aşağı: ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. 

aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt 

kəmit. artıq əksik. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc yasıc.  

qaşaqı qaşağı. 1. qəşov. 1. qırqıç. rəndə. 1. qaşımağa yarar 

qaşıq.- kürəyim qaşınır, bir qaşağıda bulamam. - savaş 

qaşağı: qavğa qaşağı savaş kürəsi. 1. nərsənin tozun 

tozağın almağa, saçaq, simin dişli ayqıt.  

qaşaqılamaq  1. qaşağılamaq. qaşağı, qəşov sürmək, çəkmək. 1. 

qaşşaqlamaq. qazşaqlamaq. kavşaqlamaq. nərsəni 

dibindən, kökündən çıxarmaq.  

qaşaqlamaq  bax > qaşaq. 1. heyvandan balasını çəkmək, ayırmaq. 1. 

çəkələmək. parçalamaq. ayırmaq. bölmək. qırmaq. 

qoparmaq.- qaşaqlanmaq: parçalamaq. 1. qaşınmaq. 

sürtünmək. toxunmaq. əllənmək. 1. köstəkləmək. 

qısırmaq. bağlamaq. qıstaqlamaq. 1. əlin dörd barmağın 

birləşdirib, ənsədən çalmaq. peysərə salmaq (çalmaq).  

qaşaqu  qəşov. qaşan.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6736 

qaşal  qaqşal. 1. hər nəyin qurumuşu. 1. xaşal. kavşal. xəşəl. 

xəzəl. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz. quru çör çöp, 

yapraq.  

qaşalaq  qaçalaq. çağalaq. gənc qızın elçi qabağına çıxarkən 

geydiyi süslü bəzəkli geysi, paltar.  

qaşalat  qaşalot. çaşlaq. çağalat. qaydan. qayğan. qayan. qayğın. 

qayın. alıq. müztərib. göt. salaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. 

avalaq. avanaq (< av). budala. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. şaşqın. çaşqın. bön. 

gəbə. gəvə. sadə. başıboş. boşqafa. düdük. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. salaq. sarsax. sərsəm. 

gəbəş. küpəş. gəbəşağı. donqabaş. sarsaq. sərsəm. 

salaq. sərsəm. abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran 

budalası. tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. sapaq. alabaş. 
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abdal. sərsəm. xiyalsız. düşüncəsiz. görməz. çabılaş. 

sapaq. susaq. kəriz (< kərmək: kəsmək). kalas. qaqlaq. 

kal. anlamaz. ətqafa. səfeh qax. salağ. sapaq. axmaq. 

ənayi.  

qaşalmıq  qaçalmıq. kavqamıq. qalğamıq. qalğamıq. sulu nərsənin 

quruduğunda çatlamış durumu. - kavqamıq topraq.  

qaşalot  ( < qaç). 1. çox dəbəşən, çabalayan. oynaq. çabağ. 

qıvraq. canlı. devnək. çapqın. gəlgeç. 1. yosma. qırlı. 

ədalı.  

qaşalot  qaşalat. çaşlaq. çağalat. qaydan. qayğan. qayan. qayğın. 

qayın. alıq. müztərib. göt. salaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. 

avalaq. avanaq (< av). budala. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. şaşqın. çaşqın. bön. 

gəbə. gəvə. sadə. başıboş. boşqafa. düdük. sapaq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. 
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qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. salaq. sarsax. sərsəm. 

gəbəş. küpəş. gəbəşağı. donqabaş. sarsaq. sərsəm. 

salaq. sərsəm. abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran 

budalası. tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. sapaq. alabaş. 

abdal. sərsəm. xiyalsız. düşüncəsiz. görməz. çabılaş. 

sapaq. susaq. kəriz (< kərmək: kəsmək). kalas. qaqlaq. 

kal. anlamaz. ətqafa. səfeh qax. salağ. sapaq. axmaq. 

ənayi.  

qaşam  ( < kav). 1. qavşam. qovşam. qovşa ( > xuşə (fars)). avuc. 

bir avuc ölçüdə. 1. dəlik. oyuq. dam dəliyi. 1. qaçıq. bir 

toxuntunun əsgiyi, kəsiyi, uçuğu, qaçıqı. xarabı. - qaşam 

parça. - qaşam evlər. 1. xarabılıq. - qaşama qalmış: viran 

qalsın.  

qaşam  qaram. qatam. qapam. ovuc. avuc. əlin yarı 

yumulmuşuna alabildiyi ölçək.  

qaşamaq  qaşarlamaq. tumarlamaq. tımarlamaq.  

qaşamaq  qayşamaq. yıxılacaq duruma gəlmək.  

qaşamar  qacamar. qaycamar. qoçamar. qoçmar. dalışçı. 

qocamar. başarıqlı. çalışqan.  
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qaşamıq  qaşağac. qaşınıq. qaşıyacaq. qaşıycaq. qazağac. 

qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. nərsəni qaşımaq aracı.  

qaşan  1. dincək. dinlik. dişlik. rahatlıq. istirahatlıq. 1. qaşaqu. 

qəşov.  

qaşan  kaşan < kovşan. kovşanma, boşanma işi. heyvanların 

işəməsi.  

qaşana  kaşana < kovşan. ( < kov. kav). yuva. ev.  

qaşanə  kaşanə (fars) < kovsana. kovçana. evcik. kiçik ev. ev.  

qaşanə  kaşanə < kavşana. kovaşan. kəvirtək. kətək. kiçik üy. 

yuva.  

qaşanq qaşanğ. 1. qöləyə söğməkdə kullanılan bir söz. "alçaq" 

anlamınadır. 1. 1. qaranlıq. qaranqu. tarıq. zülmət. 1. 

aciz. zayıf. ətsiz. 1. asav at. qaba. cıbıl. 1. qəşəng. şux. 

gözəl. istəkli. xoşa gəlim.  

qaşanmaq  < kağşanmaq. 1.daşanmaq. işənmək. işəmək. 

1.malqaranın sidikdən boşalması, işəməsi. 1.kavşanmaq. 

gənəlliklə içindəki axıcı nərsədən boşanmaq, daşınmaq, 

süzünmək, axınmaq.  

qaşanmaq  1. (heyvan. at). işəmək. 1. boşanmaq. (# qısınmaq: 

çəkilmək. işəyin saxlamaq.). dışarmaq. özəlliklə 
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heyvarnlarda işəmək, özün sidikdən boşaltmaq. 1. 

dincəlmək. dinlənmək. rahatlanmaq. 1. əzib dağıtmaq. 

təhqir edmək.  

qaşanmaq  keyifsizləşmək. rahatsız olmaq.  

qaşanta qaşanda. ( < qap. qapşanda ?) həmişə.  

qaşantı  işənti. sidik. südük.  

qaşantırmaq  - qan qaşandırmaq: qan işətmək. çevrəsinə sıxıntı vermək.  

qaşantırmaq qaşandırmaq. dincətmək. dinlətmək. rahatlamaq.  

qaşar  kaşar. çaşar. armaz. arınmaz. arlanmaz. sıxılmaz. 

utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. usanmaz.  

qaşar  qaşır. ( < kav). 1. qavşar. heyvan saxlanılan yer. 1. 

qaşıyan. qoparan. 1. qoğan. ayıq. uzaqladan. tərd edən.  

qaşarlamaq  tumarlamaq. tımarlamaq. qaşamaq.  

qaşartmaq  qacartmaq. qındırmaq. qıncıtmaq. qıcırtmaq. 

özəndirmək. istəkləndirmək. təşviq edmək. təhrik edmək. 

qışqırtmaq.  

qaşat  1. qaşınıq. çarpılmış. pozuq. çürük. çöp. yiprik. əsgik. 1. 

qaşınma. çılqınlıq. dəlilik. qapazalıq. rəzalət. alçaqlıq. 1. 

qaçat. alın. aln. 1. qasat. qatat. qataq. mum. şam.  

qaşatmaq  qarışlamaq. - bezi qarşat: qarışla.  
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qaşav  qəşo.  

qaşavıç  yanavıç. iki qarış ölçüsü.  

qaşbağ qaşbağ. (qaş: üst + bağ: bağlı). 1. önü açıq çatı (dam. 

tavan. qubba), eyvan, tiras. üsdü qapalı, qabağı açıq 

eyvan, qorunaq, barınaq. sundurma. 1. sundurma. önü 

açıq, üzəri qapalı qorunmaq.  

qaşbaq  qaşbağ.1.qaraltı. qaçıq. sapıq. çapıq. qılıb. yapıt. cəsəd. 

ləş. 1. qaçbağ. qaşmaq. bağqaş. bağqaç. dərənin iki yanın 

qapsayan yamac. 1. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. 

qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. 

kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > 

çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. 

qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qalıb. qılıp. qaplıq. kalbud. 

kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. 

cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

qaşbasdılı  çatqılı. ləçəkli.  

qaşbastı  qaşbasdı. çatqı. alın bağı. ləçək. başsarıq. 

alnasarıq.alınçək. alna bağlanan bağ. alın çatqısı.  

qaşçatuq  qaşqabaq. qaşqaraq.  

qaşgəlmək qaşgəlmək. rasgəlmək.  
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qaşı  qaşın. qaşıl. təhrik.  

qaşı  pəşiz. - bir qaşı paraya dəğməz.  

- qaşı vermək: qaşıvmaq. qaşvımaq. atmaq. - sil süpürləyib, 

kör köhnə nə varsa çöpə qaşıvdı.  

qaşıca  qaşıcıq. kiçik qaşıq. 

qaşıcaq  qarın. mə'də.  

qaşıcıq  qaşıca. kiçik qaşıq. 

qaşif  kaşif. < metatez (kaş < > çək). çaçqın. alğın ( < almaq). anğın 

( < anğlamaq).  

qaşıq çəngəl  - aşpazxanada qaşığların qonulduğu yer: qılqın.  

qaşıq  (1. < qazıq. 1. < (< kov. kav) 1.qançal. kavçal.1. bir başı 

çuxur, sapı arac. 1. alqı. 1. mala. 1. dəğirmənçinin 

taxıldan aldığı pay ölçüsü. 1. çuvaldan dəğirmənə 

axdaran, axıtan oluq, nol. 1. bel, qazma, qaymaq, dırnağ 

kimi araclara verilən gənəl ad.  

- qabqaşıq: çanaq çömlək. qabqacaq. - çalaqaşıq: 

durmadan, aralıqsız yeyərək.  

- bir qaşıq suda boğmaq.  

- qaşıq atmaz: yemək çeşiti.  

- qaşıq çalımı: qaşqarası. qaşqaranlığı. axşam. ala qaranlıq.  
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- hər aşın qaşığı olmaq: hər küpə qıp qoymaq. hər nəyə 

qarışan, burnun soxmaq.  

- hərkəs qaşığın yapır, istəyincə sapını taxır.  

- hərkəs qaşığın yapır, özü üçün sapın taxır.  

- qaşığın yapıp, sapın taxıb: bir kimsə üçün hər gərəyi 

yaratmaq. bir işin olmasına yol açmaq.  

- qaşıq yapan çox olar, qılpın verən az olar.  

- qaşıx görsətir, qılpın gizlədir: görsətib vermir.  

- o yapdığı qaşığın, qılpı olmaz.  

- qaşıq yapdın, qılpın qoy, iş gördün dibin qoy (bitir).  

- əsgi ağıza, yeni qaşıq (yemək): alışılmış olanlara sunulan 

yeni nərsə.  

- kiçik qaşıq: qaşıca. qaşıcıq. 

- qaşıq atmaq, çalmaq: tərtələsik yemək yemək.  

- qaşıq çalımı: 1. qısa sürə. 1. yemək çağı, zamanı.  

- qaşıq sallamaq: böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla 

yemək, işləmək, çalışmaq.  

- qaşıq oyunu: qaşıq havası:el oyun çeşiti.  

- qaşıq qaşıq: ölçü ilə. sanayla. hesabla. basac basac. 

basama basama. pillə pillə.  
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- qaşıqotu: yapraqları qaşığı andan bitgi türü.  

- qaşıq qalıbı: sıxışıq. birbirinə keçmiş, tam uyşuq biçimdə.  

- qaşıq səbəti: qamış, əkin sapları ilə hörülən, ağzı açıq 

səbət, sələ. kağal. kaval.  

- qaşıq yeri: qaşıqlağı: qaşıqla. qaşıqlama. qaşıqlıq.  

- qılpsız qaşıq: ələ gəlməz kimsə. quruq verməyən kimsə.  

- qılpsız qaşıq, qırıq çömçə: işlərinin təməli tutarlı, doğru, 

düzgün olmayıb, əksikliyi, tərsliyi çox olan. yarım yamalaq 

nərsə, kimsə. qırıq, güvənilməz, aldavac kimsə.  

- işi iş, qaşığı gümüş: hər işi yolunda. 

- qaqası qaşıq biçimli ördək çeşiti: qaşıqçın.  

- qaşığa mindi, qıçı sallandı (əriştə.).  

- qaşığa mindi, qıçı sallandı (əriştə.).  

- qaşıq qalıbı: qıçların, bacaqların bitiştirib, qəddəyib altına 

qoyum oturma. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa on beş 

kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq qalıbı 

oturun hammıya yer olsun.  

- qaşıq qazmaqda işlənən piçaq: çaqav. çaxav. çaqva. 

- sözün verdin, işin yap, qaşıq oydun, sapın yap.  

qaşıq qaşığ. 1. < qap + qıç. < metatez > qap + çık. 1. < qaz + qıq. 1. 

köçik < kovçik < kovçik. kovşuq < kov. çuxur. qazıq. 
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qamıyaq. çömçə. çöngək. çönək. 1. qoşuq. gərək. yaraq. 

arac. vəsayil. - pox yeyənin qoşuqu, yanında olur. 1. 

yontulmuş parça. qalaq. - qaşığ börək: bir tür mantı. 1. 

qaşqı. qaşqa. (qaşırmaq, qaçımaq, qoparmaq, qırmaq, 

ayırmaq ayqıtı). { hər ayqıt ki kəsərlik, qırıqlıq qılığı, xəsiyəti 

olsa, bu adı daşıya bilər}. özəlliklə yeməyi parçalayıb, tikə 

tikə ağıza götürən araca adlanıb. yapılarda gəci kəsib, 

naxışlayan arac. 1. qaşınmış, oyulmuş nərsə. özəlliklə 

dənəli, suyuq nəsələri götürməyə yarar arac. 1. mühərrik. 

1. qaşuq. 1. - qaşıqlıq buynuz: an boynuz: qaşıqlıq münğüz. 

- qaşıq yiyəsi olmaq: qaşuqlanmaq. 1. qurma. çəmçə.  

- böyük qaşıq: badqan. çəmçə. malağa.  

- böyük qaşıq: susaq. çömçə. süzici. abgərdən. 

- aş qaşığı: yemək qaşığı.  

 - qaşıq qalıbı: sıxışık. - qaşıq çalımı: qəhvə altı zamanı. - 

qaşıq düşmanı: arvad. qadın. 

- çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq: bu ara oğuq, doğranmış 

olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar: çoxmaq. - iki 

çoxmaq salad.  

- çay qaşığı: kiçik qaşıq.  
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- gümüş qaşıq çatal taxımı. 

- bir qaşıq yemək: çox az.  

- qaşıq atmaq: çox istəklə yemək.  

- ağzının qaşığı değildir: ağzına sığmaz.  

- bir qaşıq suda boğmaq: çoxlu qısqancılıq, kin duymaq. bir 

öcmanlığın, düşmanlığın göstərmək. - səni bir qaşıq suda 

boğaram.  

- qaşıq öcmanı: qaşıq düşmanı: qadın. arvad.  

- qaşıqla verib, sapı ilə göz çıxarmaq: bir iyilik görüb, başa 

çalmaq. baş yarmaq. gözə soxmaq.  

qaşıqa  gəc işləmələrində, qaşımaq üçün işlənən arac.  

qaşıqat  qaşırqat. 1. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. tör 

töküntü. 1. toxunaqlı, zərərli, yararsız nərsə, kimsə.  

qaşıqçı  - qaşıqçı avırdı: ovurdu çökük. çökük yanaqlı.  

- qaşıqçı əlması: adlım bir daş.  

qaşıqçı  1. qrınpa. acgöz. 1. qurbağa yavrusu.  

- qaşıqçı balığı: yumurtadan yeni çıxmış qurbağa.  

qaşıqçıquş  səqa.  

qaşıqçın  qaqası qaşıq biçimli ördək çeşiti.  

qaşıqçin  qaqsı qaşığa oxşar ördək.  
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qaşıqlaqı  qaşıqlağı. qaşıqla. qaşıqlama. qaşıqlıq. qaşıq yeri.  

qaşıqlaqı  qaşıqlağı. qaşıqla. qaşıqlama. qaşıqlıq. qaşıq yeri.  

qaşıqlıq  1. kiçik səbət. 1. qəşovluq. timaristan.  

qaşıqtay  qaşıqcan. - qaşıtay boyu var.  

qaşıl  1. qac. qaşa. xəşil. qarğıdalı qırması. bundan yapılan 

şorba. qaşal. qac şorbası. 1. qaş. qaşı. qaşın. təhrik.  

qaşıl  1.< kavşıl. kəşil. xəşil < kəvşil. (< kav. kov). oğutulmuş, 

açılmış nərsədən, özəlliklə dənədən pişirilən yemək. 

1.qaşlı. luks.  

qaşılıqlı  ödünclü. ödüşlü. əvəzli. 

qaşılıqsız  dəğişsiz. əvəzsiz. cəvabsız.  

qaşılıqsız  ödüşsüz. ödüncsüz. əvəzsiz.  

qaşıma  qaşımo. ağır sığır kəsəli.  

- qaşıma aracı: qaşağı.  

- qazma, qaşıma aracı: qazağı. qazacı.  

qaşıma  qurca. qurda. təxriş.  

qaşımaq  1. boşamaq. ötürmək. buraxmaq. 1. qazımaq. qıraşmaq. 

qıraşlamaq. aşındırmaq. oymaq. oğmaq. qıcıtmaq. 

sürtmək. 1. quşqutmaq. təhrik edmək. - qonşu qonşunu 

qaşımaz. - qonşunun itin qaşıyan, ısrınar. 1. əmritmək. 
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gidiştirmə üzündən qıdıqlamaq. 1. qazımaq. silmək. - bu 

tümlədən (cümlədən) bu sözü qazın. 1. qurdalamaq. 

qurcalamaq. təxriş edmək. 1. əmrimək. 1. qaçımaq. < > 

aşılamaq. sürtülüb incəlmək kəmirmək. gəmirmək. 

dişləmək:aşılanmış paltar. çox qalın olsa aşıla. 1. 

qazımaq. qarçımaq. qırçımaq. qırğıcla taraşlamaq. 

qıçımaq. qıraşlamaq.  

qaşımaq  1.kərəçləmək (> kərəcidən (fars)). 1.qaşnamaq. 

qəşovlamaq. tumarlamaq. timarlamaq.  

- nərsəni qaşımaq aracı: qaşağac. qaşamıq. qaşınıq. 

qaşıyacaq. qaşıycaq. qazağac. qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. 

qazıycaq.  

- kişi özü özün qaşımağ üçün, uzun saplı, başında əl 

biçimli parçası olan arac: qaşağı.  

qaşımo  qaşıma. ağır sığır kəsəli.  

qaşın  qaş. qaşı. qaşıl. təhrik.  

qaşına salmaq  qabağına qatmaq. yarışda yenmək. alt edmək.  

qaşınan  1. qıcıq. qaşınması olan. davranışı ilə qarşısındakıni 

qızdıran kimsə. - çox qıcıq biridir. - qıcıqlamaq: qıcıq 

vermək: icəşmək. qaşındırmaq. 1. qısqanan. qısqanc. 
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çatlayan. təhrik olan. cicikli.  

- qaşınan sərpmə kəsəli: qardal. qordal. qurdeşən. qordeşən.  

qaşınan  qaşınması olan. qaşağ. xurduş. qurduş.  

qaşınıq  qaşat. 1. çarpılmış. pozuq. çürük. çöp. yiprik. əsgik. 1. 

qaşınma. çılqınlıq. dəlilik. qapazalıq. rəzalət. alçaqlıq. 1. 

qaşıyacaq. qaşıycaq. qaşağac. qaşamıq. qazağac. 

qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. nərsəni qaşımaq aracı.  

qaşınma  - dəridə duyarlıq (həssasiyyət), qaşınma kəsəli: qanyel 

iqzema.  

qaşınma  1. gicişmə. - olmasın qaşınma. - genə qaşınması tutmaq. 1. 

özünü qaşıma. - bu qədər qaşınmaya nədən nədir. 1. 

boşunma. ötrünmə. burxılma. 1. kəndinə qarşı, 

davranışa nədən vermə. nərsəni, kimsəni öz kəndinə 

quşqutma. - qaşınma iç bulantıdan nədəndir. 1. qımıltı. - 

tanrı özü qımıltıvı qoysun. 1. qaşqıt. 1. qıyçış. qıcıq. keçiş. 

qeyçiş.  

qaşınma  1. qısqanma. çatlama. təhrik olma. 1. qısqanclıq. ciciklik. 

1. incimə. - küsən kimdən, gedən puldan qaşınma. 1. qaraç. 

qurcalaq. həssasiyyət. güdü. histerik baxış (hirsli, 

düşmanyana baxış). 1. qaşınq. çılqınlıq. dəlilik. 
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qapazalıq. rəzalət. alçaqlıq. 1. tutmacaş tutanaq. xurduş. 

- tutanağı tutmuş.  

qaşınmaq  (kav. qaz). qavşanmaq. qazınmaq. qıcınmaq. 

qaşanmaq. 1. üzsüzlük edmək. sırtılmaq. 1. sinsimək. 

quşqulanmaq. düşünmək. tasalanmaq. duruqmaq. 

(yaxınmaq. sıxılmaq. üzülmək. əzilmək. kefsizləmək. 

xəstələnmək). 1. aşqınmaq. aşınmaq. aşılanmaq. 

sürtülmək. 1. qıdışmək. ( d < > c) gıcımaq. 1. qaşnamaq. 

boşunmaq. ötrünmək. 1. işəmək. 1. qaşnamaq. gicişmək. 

- olmasın başım qaşınır: başım sökülmək istəyir. 1. dırnağsı, 

sərt nərsə ilə bir yeri oğmaq. - qaşınmaq ötür dırnağın 

uzat. - uyuz kimi, durmadan qaşınır. 1. kəndinə qarşı, 

davranışa nədən vermək. nərsəni, kimsəni öz kəndinə 

quşqutmaq. - dayaq yemək üçün qaşınır. 1. didinmək. 

gicişmək. gədiklənmək. ( < gədik. kərdik < kər).1. 

gicişmək. gədişmək.- ovucum gədişir. - yaram gədişir. 1. 

hərəkətlənmək. təhrik olmaq. 1. qazınmaq. dərini, 

başqası, qazırcasına, dırnağa tay nərsə ilə, bərk bərk 

qaşımaq. - nə qazınırsın belə. - içi qazınmaq. 1. 

qımıldanmaq. - tanrı özü qımıltıvı qoysun. 1. əmrişmək. 
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dəri qarıncalanmaq. 1. gicimək. 1. qurçalmaq. 

qurtlanmaq. qırçılmaq. qıcışmaq. qıycışmaq. təhrik 

olmaq. 1. tırmaşmaq. tarmaşmaq.  

qaşınmaq  1. qıcıqlanmaq. 1. aranmaq. - niyə belə aranırsan.  

qaşınmış  qaşaq. alçaq. abırsız.  

qaşıntı  1. giciş. uyuz. 1. xaşaq. qaşaq. süprüntü.  

qaşıntı  1. qaşınma istəyin oyandıran duyqu. 1. uyuz kəsəli.  

qaşıntıran  qaşındıran. (yün. güzəm) dalayan. ısırıcı. ısırcı. 1. 

qısqandırıcı. ciciklədən. cicikdirən. cicikdirici.  

qaşıntırıcı  qaşındırıcı.ciciştirici. giciştirici. gidiştirici.  

- gövdədə çıxan qaşındırıcı qabarcıqlar, səpgillər: 

qarıncacıq.  

qaşıntırmaq  qaşındırmaq.1. çatlatmaq. qısqandırmaq. təhrik edmək. 

cicindirmək. cicikdirmək. ciciştirmək. 1. qısqandırmaq. 

çatlatmaq. təhrik edmək. 1. qıcıqlamaq. qıcıq vermək. 

icəşmək. 1. qıcıqlandırmaq. qıcıq vermək. his vermək. 

qızdırmaq. cicişdirmək. qızıtmaq. içərlətmək. 

hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. 

alındırmaq. alışdırmaq.  
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qaşıntırmaq qaşındırmaq. 1. aşındırmaq: toxunaraq əritmək. sürtüşə 

sürtüşə yuvarlanmaq. incəlmək. yiprənmək. azalmaq. 

dəğərini itirmək. irənmək. çaqanmaq. coşmaq. qarışmaq. 

qorsanmaq. canına od düşüb yanmaq. 1. gicitmək. 1. 

hərəkətləndirmək. təhrik edmək. qıcıqlamaq. tırmalamaq. 

dırmalamaq. təhyic edmək. - onun sözlər başımı tırmlayır. 

1. qacındırmaq. qıcıqlamaq. qıcqındırmaq. təhrik edmək.  

qaşır  1. qaşıyan. qaşıyan ayqıt. 1. nərsəni qaşyanda çıxan 

səs.  

- aşır qaşır: aşır qaçır: tutar tutmaz. nə yapacağını bilməmək.  

qaşır  qaşar. 1. qaşıyan. qoparan. 1. qoğan. ayıq. tərd edən.  

qaşırqa  qaçırqa. aşırqa. işə yaramaz köhnə nərsə, yaşlı heyvan.  

qaşırqat  qaşıqat. 1. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. tör 

töküntü. 1. toxunaqlı, zərərli, yararsız nərsə, kimsə.  

qaşırlanmaq  qaşmırlanmaq. qayırlanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. göcələnmək < 

göyçəklənmək. çalım satmaq. böbürlənmək. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. ifadə satmaq. ifadə vermək.  
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qaşırtmaq  qıcırtmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. alaylamaq. 

alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. məsqərələmək. - 

qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən. - qaştarmadan 

qaçının.  

qaşıta qaşıda. qarşıda. yanında.  

qaşıtan  qaşıtqan.  

qaşıtma  qotur. uyuz.  

qaşıtma  uyuz. uyuz xəsdəliyi.  

qaşıtmaq  qazıb, silib arıtlatmaq, təmizlətmək. sil süpür edmək.  

qaşıvmaq  qaşvımaq. qaşı vermək. atmaq. - sil süpürləyib, kör köhnə 

nə varsa çöpə qaşıvdı.  

qaşıyacaq  qaşıycaq. qaşağac. qaşamıq. qaşınıq. qazağac. 

qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. nərsəni qaşımaq aracı.  

qaşıyan  qaşar. qaşır. qoparan.  

qaşıyan  qaşır.  

qaşıycaq  qaşıyacaq. qaşağac. qaşamıq. qaşınıq. qazağac. 

qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. nərsəni qaşımaq aracı.  

qaşqa  1. atın alnına taxılan nişan. qotas. tumar. 1. qaşda, öndə 

gedən. qaraman. qəhrəman. bağadur. 1. alnında axınlı 

heyvan. 1. qaşqay: qoşqar: qoç. qorxmaz. 1. heyvanların 
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alnındaki ağ ləkə. aln ağ axıtmalı at. 1. saçlarının ön 

bölümü tökülmüş. 1. (qoşa ?). qoşa təkərli, tək atlı daşqa. 

1. qaşqal. alın. aln. ann. - qaşqana yazılı, başıva düşür. - 

qaşqama yazılmayıb ki. - qaşqasının ortası. 1. yiğitlik. 

kişilik. 1. üstün odluq. dayanıqlılıq. ağırlıq. mətanət. 1. 

başqıl. başqal. başlaq. başıl. başı ağ. - qaşqa at: pəçəli 

at. üzü ağ, gözlərinin çevrəsi qara olan at. - qaşqa qoy: başı 

ağ, başqa yerləri qara olan qoyun. 1. qaşqay. tüqər. alnında 

ağı olan at. 1. qaşqı. qaşıq. (qaşırmaq, qaçımaq, qoparmaq, 

qırmaq, ayırmaq ayqıtı). { hər ayqıt ki kəsərlik, qırıqlıq qılığı, 

xəsiyəti olsa, bu adı daşıya bilər}. özəlliklə yeməyi 

parçalayıb, tikə tikə ağıza götürən araca adlanıb. 

yapılarda gəci kəsib, naxışlayan arac. 1. saçlarını ön 

bölümü tökülmüş olan. heyvanların alnındaki ağ ləkə.  

- qaşqa eçqi: dağ geçisi.  

- qaşqa bolmaq: saçları tökülmək. kəlləşmək.  

qaşqa  1. qaş qaş. rəhbərəh. 1. atın alnında olan qaraltı. 1. ağ 

qırmızı. 1. sarıl. döğüş günü, atın başına keçirilən toğla, 

miğfər. 1. qaçqa. beşik. 1. qaçqa. qoçqa. qoşqa. iki təkərli 

daşqa. 1. sürtük. sırtıq. girinti. girnil. girniş. fizul. - çox 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qaşqa kimsə: qatı sülük.  

- çox sürtük, sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə: qatı 

sülük.  

- qaşqa axtaçı: alnında ağ axması olan at baxıcı.  

qaşqa  çaşqa. 1. daşqa. çuşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. 

çaxmar. məsxərə. məsqərə. 1. çalğaçı. çağaçı. şakaçı. 

qaşqa. çaşqa. alayçı. güldürücü. 1. alnında axması olan 

malqara. 1. daşqa. iki təkərləkli arac.  

qaşqabaq  qaşqaraq. qaşçatuq.  

qaşqabaqlanmaq  pozuq çalmaq. üz asmaq. burun 

sallamaq. razı, məmnun qalmamaq.  

qaşqabaqlı  sorutqan. somurtqan. qaraqabaq. asıqüz. üzü sallaq. 

aslaq.  

- üzü qayğılı, sıxıntılı, qaşları çatıq, qaşqabaqlı kimsə: qara 

örtülü. - qara örtülüyünə baxma, içdən açıq, yüngül, güləyən 

kişidir.  

qaşqabaqlı qaşqabağlı. qaştük. somurtqan. uvbet. yüzündə kötü 

ifadə olan. quraq. tutuq. kibritçi. asıq üz. 

qaşqabaqlıq  əkşilik. yapusluq (> əbus) yapıqlıq. qapalıq. boğnaqlıq. 

somurtqan. asığlıq. sallaqlıq. turşuluq. turşalıq.  
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qaşqac  qaşac. qaşqar parçası.  

qaşqaq  kaskas. uçurum.  

qaşqaqan  qaştaxan. qaşlayan. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. 

taxıyan. taxıcı. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. 

gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, döyən. nənərsəni 

oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş yerləşdirən. 

münəbbətkar.  

qaşqaqan qaşqağan. < qaqşağan. quruyan. qaq kimi olmuş.  

qaşqal  1. çaşqal. qalın baybaş. yol bilməz. söz dinləməz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. yaramaz. 

həşəri. ədəpsiz. görgünsüz. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. qamqalat. qapqalat. qayta. kötük. gödük. 

nəzakətsiz. koryat. ədəbsiz. biçimsiz. biçəmsiz. 

bayırturpı. rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. 

əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. 

tərbiyəsiz. 1. qaçqal. geçqal. keşqal. bir hektardan artıq 

topraq. 1. qaşaq. tökək. çürük. çöp. süprüntü.  

qaşqal  qaşqa. 1. qaqşal. qaqmış. kəkmiş. 1. alın. aln. ann. 1. 

kiçik arx. 1. evlərin önünə yaxud arxasına artırılmış yer 

ki, xırım xırda, ambarlıq nərsəyələr qoyulur.  
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qaşqalaq  ördəkdən kiçik bir su quşu.  

qaşqalamaq  1. şolatlamaq. başdan savma iş görmək. - işivi düz gör, 

qaşqalama. (birinə) deyinmək, savaşmaq, hirsləmək. - belədə 

qacırlanıb qaşqalanma bala !.  

qaşqalanmaq  qaşqarmaq. kəlləşmək.  

qaşqalaşmaq  qırışmaq cədəlləşmək. savaşmaq. gurulmaq.  

qaşqalqamaq qaşqalğamaq. qaqşalğamaq. kəkşinmək. qaqmışın 

kəkmişin olmaq.  

qaşqalmaq  qaşqalmaq. kəlləşmək. tükləri tökülmək.  

qaşqam  1. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qalağa. qalağat. 

qalavat. çalava. çalağa. çalavat. çalağat. qalğa. kanvat. 

kanbağ. kavla. kavlaq. kavala. kavalaq. kovla. kovlaq. 

kovala. kovalaq. yıxlağ. yıxalağ. yıxılat. yıxıntı. töklüt. 

töküntü. tör töküntü. töklək. tökələk. döğlük. döğnüt. 

döğlük. döğlək. xaraba. 1. daşqam. susuz, kəssəkli, bərk 

topraq.  

qaşqamaq  1. qaqşamaq. qurumaq. qaq kimi olmaq. 1. parıldamaq. 

alovlanmaq. şaqır şaqır yanmaq. qaynamaq.  

qaşqar  qaçqar. qoçqar. qoç kimi. qoç yiğit. cəsur. üstün odlu. 
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qaşqar  sağar. alnında ağ ağaxıntı olan heyvan. - sakar, dor at: 

alnı qaşqay, doru at.  

- qaşqar parçası: qaşqac. qaşac. 

qaşqaraq  qaşqabaq. qaşçatuq.  

qaşqaranlığı  qaşqarası. qaşıq çalımı. axşam. ala qaranlıq.  

qaşqarası  qaşqaranlığı. qaşıq çalımı. axşam. ala qaranlıq.  

qaşqaraş  qaşqayaş. qaşqazaş. qaşgörəş. qaşgözəş. 1. bəzək. 

arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. bəzək üçün geyilən 

yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqarat  1. qurdquş. böcək. həşərə. 1. yararsız, yaramaz 

kimsələ.  

qaşqaratmaq  qaş çatmaq, düğünləmək.  

qaşqarıq  1. qaşınma. cicişmə. 1. yalan. həlləm qəlləm. 1. kələk. 

düzək. duzaq.  

qaşqarmaq  qaşqalanmaq. kəlləşmək.  

qaşqaş  1. qaş qaş. qaç qaç. qaçaq qaçaq. qaşaq qaşaq. sıra sıra. 

dizi dizi. düzü düzü. - qaç qaç, qaş qaş olmaq: dizilmək. 

düzülmək. yığınmaq. 1. sincab. səncab. 1. qaçqaç. 

qaçaqaş. köç. (hicrət). - anası onu qaçqaşda doğmuş.  
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qaşqaşa  - başbaşa, qaşqaşa: qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan. 

sənli mənli. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. 

taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.  

qaşqaval  (qaş: < gəvşək + qaval: girdə). 1. təkərlək biçimində, 

gəvrək, yumşaq (bir çeşit pənir). 1. gəvşək, boş olan 

kimsə. avara. bön. alıq. budala. hödük. düdük. salax. 

şaşqın. aymaz. 1. bir çeşit pendir.  

qaşqaval  yuvarlaq, yağlı pənir çeşiti.  

qaşqay  qaşqa. 1. tüqər. saqar. alnında ağı, axıntı olan at. 1. 

alqaş. başgu. alnında ağ ləkəsi olan at. 

qaşqayaş  qaşqaraş. qaşqazaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. 1. 

bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. bəzək üçün 

geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqaylı  alnında ağ axması olan.  

qaşqaylıq  çaşqaylıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. qaçmarlıq. qaşmarlıq. 

çalğaçılıq. çağaçılıq. şakaçılıq. alayçılıq. güldürücülük.  

qaşqazaş  qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. 1. 

bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. bəzək üçün 

geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqən qaşgən. sərsəri. salsar. avara. hırpanı.  
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qaşqı  1. kaşki. kəşki < metatez (kəş < > çək < > çağ < > saq) < 

çəkçi: çəkərdi ki. olardı ki. 1. qaşıq. qaşqa. (qaşırmaq, 

qaçımaq, qoparmaq, qırmaq, ayırmaq ayqıtı). { hər ayqıt ki 

kəsərlik, qırıqlıq qılığı, xəsiyəti olsa, bu adı daşıya bilər}. 

özəlliklə yeməyi parçalayıb, tikə tikə ağıza götürən araca 

adlanıb. yapılarda gəci kəsib, naxışlayan arac. 1. qəşov 

< qaşımaq.  

qaşqi  kaşki. keşgə. 1. əgər (< əğmək). tarı verədə. 1. nə 

lolurduki.  

qaşqır  qaçqır. qırqaş. qırqaç. qurd. canavar.  

qaşqır  qaçqır. qurd.  

qaşqırı  qaşqırıq. qaçqırı. qızqın. darqın. sınırlı. qızanıq. xaşlaq. 

həşərik. aşqarıq. yaramaz.  

qaşqırıq  qaşqırı. qaçqırı. qızqın. darqın. sınırlı. qızanıq. xaşlaq. 

həşərik. aşqarıq. yaramaz.  

qaşqırıqmaq  qaşqırlaşmaq. qaçqırıqmaq. qızqınğmaq. qızanıqmaq. 

həşərlənmək. aşqarıqmaq. yaramazlanmaq.  

qaşqırlaşmaq  qaşqırıqmaq. qaçqırıqmaq. qızqınğmaq. qızanıqmaq. 

həşərlənmək. aşqarıqmaq. yaramazlanmaq.  
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qaşqırmaq  qaçqırmaq. araları pozuşmaq, soğuşmaq, dəğmək. 

aralarında söz çıxmaq.  

qaşqıt  qaşınma.  

qaşqol  1. qaçqol. boyun atqısı. boyunqat. boğqat. bobağ. 

boyunbağı. boyunçatı. 1. şal. çal. atqı.  

qaşqol  boyun atqısı.  

qaşqoraş  qaşqoraş. üst geyim. qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. 

qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. 

qaşqov  qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. 

ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. 

ürkmə. ürkərmə. dehşət.  

qaşqovunc  qorxunc. ürpünc. ürkünc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətli. 

vəhşətnak. panikli.  

qaşqörəş  qaşgörəş. qaşgözəş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşqazaş. 

qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqöş  qaşköş. qaç köç. 1.qadınların ərkəkdən qaçınmaları. 1. 

naməhrəm məhrəm olmayan. (# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm) - 

qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - qaşköş kimsə yoxdu, 

dinc olun. 
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qaşqöz  qaşgöz. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşqaraş. qaşqayaş. 

qaşqazaş. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqözəş  qaşgözəş. qaşgörəş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşqazaş. 

qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qaşqu  qazanın dibinə çokən çökəlti.  

qaşla  qaşı yuxarnı saxlayan. tavanı, damı saxlayan kiriş, dirək. 

situn. söyək.  

qaşlama  - nərsəni qaşlama: taxma. gömmə. qaqma. nərsiyə inci daş 

taxmaq, döğmək.  

qaşlama  1. herə. duvar kimi nərsələrin təpəsində, üzərində 

qıraqlarındaki düzülmüş qaşlıq, qabarıqlıq. 1. konqirə.  

qaşlamaq  1. haçlamaq. haşlamaq. haçalamaq. haşalamaq. 

açlamaq. açmaq. faşlamaq. ifşa edmək. 1. qaçlamaq. 

qaqlamaq. kərçləmək. kərçəmək. 1. qaçlamaq. nərsəni 

iki qatlamaq. bükmək.  

qaşlamaq  1. nərsənin bir yönün dikəldib qoğzamaq. - damı 

qaşlamaq: çatının kağların yüksəltmək. 1. { (d < > l) 

qajdamaq}. belləmək. 1. dağın qaşından yamacından 
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yenmək. 1. qaş, kərməç, bəd səd yapmaq. - çayı, su 

axının qaşlayın. - el axının qaşladılar. - qaşlanmış sular: 

evləkli sular.  

qaşlamaq  qaşlatmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. 1. acındırmaq. için 

göynədib yaxmaq. 1. çoxlu qaynatıb, açılana dək 

pişirmək. 1. açıb qoşmaq. açıb sökmək. soxuşturmaq. 

azarlamaq. paylamaq. yamanlamaq.  

qaşlanmaq  xaşlanmaq açınmaq. acınmaq. aşlanmaq. aşılanmaq. 

aşınmaq. əğlənmək. əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. 

tinlənmək. dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq.  

qaşlarmaq  qaştarmaq. 1.qarşlamaq. uğurlamaq. qabağına çıxmaq. - 

qonaqları qaştayamadıq. 1. qaşırtmaq. qıcırtmaq. 

alaylamaq. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. 

məsqərələmək. - qaştarmadan nə gördün ki, əl 

çəkəmmirsən. - qaştarmadan qaçının. 1. birini, nərsəni 

gözləmək, kölgələmək, qorumaq.  

qaşlatmaq  hər bir nərsənin üzərində qopaq, qaş, səkə, səggi kimi 

qaldırma qoğzama işləri aparmaq. yol qırağın qaşladılar. 

üzüyü qaşlatdım. damın qıraqın qaşlat.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6764 

qaşlatmaq  qaşlamaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. 1. acındırmaq. için 

göynədib yaxmaq. 1. çoxlu qaynatıb, açılana dək 

pişirmək. 1. açıb qoşmaq. açıb sökmək. soxuşturmaq. 

azarlamaq. paylamaq. yamanlamaq.  

qaşlavuş  saç boyası.  

qaşlayan  qaşqaqan. qaştaxan. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. 

taxlayan. taxıyan. taxıcı. göməçi. gömüçü. gömən. 

göməyən. gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, döyən. 

nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. münəbbətkar.  

qaşlı  1. qaqlı. qaqmalı. taxmalı. gömməli. döğməli. daşlı. incili. 

1. qaşıl. luks.  

qaşmaq  qaçmaq. keçmək. sönmək. - ışıq qaçdı. - ocaq qaşdı.  

qaşmaq  qaşbağ. qaçbağ. bağqaş. bağqaç. dərənin iki yanın 

qapsayan yamac.  

qaşmar  qaçmar. çağmar. çaxmar. 1. çalğaçı. çağaçı. şakaçı. 

qaşqa. çaşqa. alayçı. güldürücü. - çaqmara yer yox. 1. 

daşqa. qaşqa. çaşqa. çuşqa. məsxərə. məsqərə. 1. 

kərtənkələ. kərtic. 1. qaşırqat. qaşıqat. 1. qalağa. 

qalağat. qalavat. çalava. çalağa. çalavat. çalağat. qalğa. 
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kanvat. kanbağ. kavla. kavlaq. kavala. kavalaq. kovla. 

kovlaq. kovala. kovalaq. yıxlağ. yıxalağ. yıxılat. yıxıntı. 

töklüt. qaşqam. töküntü. tör töküntü. töklək. tökələk. 

döğlük. döğnüt. döğlük. döğlək. xaraba.  

qaşmar  qışmar. güldürücü. qılcav. şakaçı. qırşmal. məsqərə. 

müzhik.  

qaşmarlıq  qaçmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq. 1. çalğaçılıq. çağaçılıq. 

şakaçılıq. qaşqaylıq. çaşqaylıq. alayçılıq. güldürücülük. 

1. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. məsxərəlik. 

məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəçilik. məsqərəbazlıq.  

qaşmər  güldürən. məsqərə. əyləndirici.  

qaşmir  kaşmir. keşmir. keçmir. keçimir. keçi qılından tikilən 

qumaş çeşiti.  

qaşmırlanmaq  qaşırlanmaq. qayırlanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. göcələnmək < 

göyçəklənmək. çalım satmaq. böbürlənmək. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. pozlanmaq. ifadə satmaq. ifadə vermək.  

qaşnamaq  qaşımaq. qəşovlamaq. tumarlamaq. timarlamaq.  

qaşnamaq  qaşınmaq. 1. boşunmaq. ötrünmək. 1. işəmək.  
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qaşnaşmaq  daşnaşmaq. qaynaşmaq.  

qaşov  qarqurə. işəmə, südük qabı.  

qaşpaq  1. axır. 1. sundurma. hanqar. çardaq.  

qaşşaq  - qaşşaq durmaq: qarşaq durmaq: nərsəni, kimsəni 

qarşılamaq üçün yol boyu düzülmək.  

qaşşaq  qaşaq. (qaşınb tökülmüş). ev eşiksiz. kasıb. yoxsul. 

müflis.  

qaşşaqlamaq  qaşaqlamaq. qazşaqlamaq. kavşaqlamaq. nərsəni 

dibindən, kökündən çıxarmaq.  

qaştaqan  qaştaxan. qaşqaqan. qaşlayan. qaqayan. qaqıyan. 

qaqıcı. taxlayan. taxıyan. taxıcı. göməçi. gömüçü. 

gömən. göməyən. gömləyən. nərsiyə inci daş taxan, 

döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. münəbbətkar.  

qaştan qaşa qaşdan qaşa. ucdan uca.  

qaştarlamaq  1.baştarlamaq. başarlamaq. başarmaq. 1.tumarlamaq. 

heyvan baxıcılığı edmək. 

qaştarmaq  qaşdalmaq. 1. (qaş < > məcazi 'baş' anlamınada gəlir.). 

yönətmək. tutumlamaq. idarə edmək. çəkip çevirmək. 1. 

örtbas edmək. göz yummaq. 1. yönətmək.  
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qaştarmaq  qaşlarmaq. 1.qarşlamaq. uğurlamaq. qabağına çıxmaq. - 

qonaqları qaştayamadıq. 1. qaşırtmaq. qıcırtmaq. 

alaylamaq. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. 

məsqərələmək. - qaştarmadan nə gördün ki, əl 

çəkəmmirsən. - qaştarmadan qaçının. 1. birini, nərsəni 

gözləmək, kölgələmək, qorumaq. 1. baştarmaq. 

yönətmək. aparmaq. qayırmaq. bəsləmək. qorlamaq. 

qorumaq. baxmaq. gözləmək.  

qaştay  qaş - daştay. (qaş < > daş). çoxluğu yetirir. daş kimi. qaş - 

qaştay donuq su { 1. çox duru su. 1. çox soyuq su.}.  

qaştən  kaştən. keçtən. keçitmək. əkmək. quylamaq.  

qaştük qaştük. qaşqabağlı. somurtqan.  

qaşuq  1. dayanıqlı. ağır. mətin. 1. qazuq.  

qaşur  ənlik kirşan ki üzə çəkilir.  

qaşvımaq  qaşıvmaq. qaşı vermək. atmaq. - sil süpürləyib, kör köhnə 

nə varsa çöpə qaşıvdı.  

qat qalmaq  qad qalmaq. mat qalmaq.  

qat  (qad). 1. qulluq. tapu. qapu qulluq. yan. yön. xitmət. 

yaxın. yanı. yaxını. huzur. qabaq. ev. yuva. dayirə. 

qonut. - qatına: hizuruna. - qatında: yanında. xitmətində. - 
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qatına oxumaq: ehzar edmək. - qatına yet gör: yanına, 

xitmətinə ged gör. - qat qat: { 1. lay lay. 1. lay laya. dib dibə. 

1. üz üzə }. 1. sınıf. kümə. taxım. çala. kəz. 1. qəliz. sıx. 

xətt. uzunluq. dənğli. dənli. dəğin. dək. cızıq. - elçilik xət: 

elçiyaz. elçiyazı. işənim xət. e'timadnamə. - yol qata, danışa 

danışa gəldik. - yol qatı: yeryərək, yol uzunu. - yaş qata: 

yaşam, dirilik uzunu, boyu.- tün qata: gecə boyu. - 1. qabat. 

qatbar. qatlaq. qatmar. qatlam. qatman. qatlaq. lay. sıra. 

yapraq. tabaq. təbəqə. dərəcə. kəvət: - qat qat olan: bölük 

bölük olan dağ. qatar tutmaq: sıra sıra dizilmək. - kitabın 

qatında açmamış: kitaba heç baxmamış. - kitabı qatlamaq: 

vərəqləmək. - kitabı qatladımda dəğərsiz gördüm. 1. tin. ruh. 

qonuq. yaşam. 1. qat. < metatez > tax. 1. böyük qab, sandıq. 

1. ittiham. suç. 1. kənd. hizur. iç. öz. 1. qatma. dayanıqlı. 

bərk. 1. taxım. yük. 1. büklüm. bükülüm. 1. ok. yan. 

qulluq. xidmət. endi. endin. hizur. nəzd. - xan endidə: xan 

endində: qulluğunda. 1. qata. ulu. kəbir. böyük. 1. taqır. 

bərk. çətin. zor. taxta yer. qax. quru. 1. yol. kərə. 

mərtəbə. tınıq. tiniq. mərtəbə. təbəqə. mərtəbə. aşama. 

aşam. - bir qat: yalın qat. yalanğ. yalan. yalın. 1. sərt. qos. 
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qas. qaz. - qatqı kişi. kimsəyə boyun əğməyən adam. - qat 

olmaq: qatılmaq. qurumaq. - dilim ağzımda qatdı: qurudu. 1. 

(qar) fırtınası. boran. tipi. 1. qət. lay. - ton qatı, parça qatı. 

1. kərə. dəfə. - qaç qata sordum. - qat qadraq: yan. yamac. - 

kaç qata verdin tavar: neçə dəfə mal itirdin. 1. yan. nəzd. - 

tanrı qatında. - bəy qatında. 1. bərəkət. - uma gəlsə qat 

gəlir. 1. qatıq. qatın. bədəxlaq. 1. qişr. tabın. təbəqə. sinif. 

qabat. qatlam. təbəqə. taqı. basamaq. qədəmə. çıxıntı. 

1. yan. 1. qut. iti. 1. möhtəva. 1. taq. güc. tab. tav. 1. 

mərtəbə. çatı. 1. tav. tov. kərəm. rəf. rədif. çin. - bu duvar 

on tav kəpiçlidir. - yer tavları. 1. sıra. qoşı. sinif. - qatla: sıra 

ilə. - qatlı qıtımlı: sırlı sıralı. 1. büküm. bükülmüş nəsənin 

hər bükümü.- parça qat yemiş. - ipək qumaş qat yeməz. 1. 

rədif. rədə. - iki qatda durun. - birinci qat. - iki qatlı ip. 1. 

bükmə. qırma. qırım. - parçanı, kağazın qat yeri. 1. qoşu. 

takım. dəsd. set. - bir qat geyim. - bir qat istikan. 1. bir 

ölçünün tayı, bənzəri. - bir qat verdin, bir qat al. - verdiyivin 

beş qatın aldın. - bir qat su, iki qat yağ tök. 1. dərəcə. 

dərəcə. - yuxar qata çatmaq. 1. quşların daşlığı. - toyuq 

qatı. 1. qatı. bək. bərk. sərt. - qat davranma. 1. donuq. 
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donmuş. balta. dik. - qat dur. - hava soyuqdan qat kəsilmiş. 

1. şaşa. şaşqın. heyran. - qat kəsildik: qat qaldıq: şaşa, 

açıla qaldıq. dona qaldıq.  

- dört qatlı: tört qabat.  

- qat qat: uzaq. çox daxi. 

- qat qala: ən qatı. ən sonu. ən nəhayəti. - qat qala onbeş 

tümənə verə bilərəm. 1. büklüm. - iki büklüm: iki qat.1. qatı. 

bərk. sıxı sıxı. sıxı. sərt. - sıxı ət. sıxı sümük: gəvrək 

olmayan. 1. yan. qulluq. xidmət. hizur. qabıl. - xan 

qablında: xan qabalında: xan qabağında: xan qatında. - 

onun qurrasından (qururundan) qatına varılmaz. 1. fikir. 

məslək. əqidə. - mənim qatımda onun dəğəri yoxdur. - 

qatsız kişi: idəsiz adam. - qatlı durumlu: fikirli muqavimətli. - 

ərənlər qatında almasın bir parlaq daşdan ayrımı (fərqi) 

yoxdur. 1. dəvə tikəni yemişi. tikənli nərsələrin yemişi. hər 

bir ağacın yemişi.  

- qat olan. duzlanıb, qurutulmuş, qatınmış, bərkimiş ət: 

qatıt. basdırma. 1. bədəxlaq. 1. qət. tabaq. yapraq. - iki 

tabaq kağız.  

- quş qatı: qonsa. quş qursağı. 
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- qat qat: {1. dərcə dərcə: dərəcə dərəcə. 1. qatında qat ( > 

qat əndər qat). çox çox. böyük qat. - bu sıra qabaxkından 

qat qat iyi oldu.  

- iki qat: {1. müzaəf. - bu gün dündən iki qat sıcaq. 1. 

bükülmüş. qatlanmış. - qocalığdan iki qat olmuş. - 

yorqunluqdan iki qat oldum}.  

- qırx qat: qatlağ. qat qat. heyvanın gəviş gətirə qursağı.  

- lay lay, qat qat olan: qatmarlı. qatmar. çox yapraqlı. çox 

dolanbaclı. - qatmar çiçək. - qatmar çadıra. - qatmar manto. - 

qatmar börk.  

- qat qat edmə: qatlama. bükmə. devşirmə. - qatlama yeri: 

bükmə yeri. qırım. 

qat  1. dəğər. tutar. baha'. qiymət. 1. kira. - yolu qıssa, qatı 

qatta, buda bir kələk mi ola. 1. qart. üç yaşın keçmiş qoyun. 

1. yeyilmə çağı ötmüş qarıqquruq nərsə. 1.qart. kast. 

kərt. kəst. kəsit. kəstə. təbəqə. 1.sıra. səf. şərit. sərit. 

şərik. sərik. kərik. çərik. dərik. qarıq. 1.çat. dərəcə. 

dərcə. aşama. basa. basaq. 1. qata. yarımada biçimində 

olan çıxıntı. 1. qatı. - qat yağ: piy. 1. qata. qatı. qıyıcı. 

qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. acımaz. 
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əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. 

köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim. 1. qay. daşlaşmış, bərkimiş topraq, nərsə. 1. qət. 

bala ( < balamaq: bölmək). - iki bala: iki qat. iki qət. 1. 

dürgü. dürmə. dürüm. bürgü. buruş. burquş. büklüm. 

büküntü. qıvrım. qıvrıntı. qalaq. 1.sərt. yarçın. yarşın. 1. 

asma. salma. minə. ləmə. limə. - dörd qatlı işqab. 1. qət. 

(qatlamaq: qətdəmək). büklüm. büküm. qıvrım. əğrik ( < 

əğilmək: bükülmək). dönəməc ( < dönmək). dalqa. 1. 

təbəqə. kəsim. 1. tarlada ot, biçin yığmağa yarar, iki 

sırıqdan olan arac.1. qatam. yaplam. 1. orın. rədə. 

mərtəm. dərcə. dərəcə. 1. cərgə. rədə. sıra. 1. qarşı. 

baxım. qulluq. xidmət. hizur.  

- çalqat: çaltaq. çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti.  

- iki qat: qat qat. muzaəf. müzaəf.  

- qat qat: qataqat. qatvaqat. qatbaqat.  

- boyqat: çalqat: çalçat: qəddi qamət. boyqat. qaqat. qamat. 

çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. boy. bos. köpdə. köprə. 
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kövdə. bədən. tənə. şəkil. bıçın. biçim. əndam.  

- qalın sis qatı: qaryiyən. qaryeyən.  

- qatlı yapıda ən aşağıda olan qat: qaradaban.  

- qatlı yapıda, yerüzə, yerdüzə, dabana yapışıq olan qat: 

qaradaban. həmkəf.  

- iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, ip: qantıl. qantın. 

qantam. qantama. qatma.  

- yekəbaş malqaranın qatı, irisi: qatna. qatana. qatdana. 

- qat qat, iri iri, qabaca tikmək: qadamaq. qadalamaq. 

qadağmaq. qadqamaq.  

- yerqat: qatlıq. həmkəf. 

- qat qat, yat yat olan: qatmanlı. qatqatlı. yatmanlı. yatyatlı.  

- yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək: 

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq.  

- ən sonda bəyin qarşına çıxdıq.  

- qat qat üstünə: iç içə: laybalay.  

- min qat: çox çox. onqat onqat.  

- başqat: başçət: başxət: sərhəd.  

- iki qat: iki büklüm.  

- toplumun pozuq qatı: gədə güdə. ovbaş. ovlaş. oğbaş. 
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oğlaş. 

- kat o koloft (fars). qatqabalat. qatqabalt. qalın qulun.  

- çatı qat: balaxana.  

- qat qat: qatlı. aşamalı.  

- alçaq qat: ayaq taxımından. daldaban. baldırıçıplaq. əvam. - 

giriz qat: giriş qat: həmkəf.  

- ara qat: ana qatdan ayrı olan.  

- asma qat: ara qat.  

- asma qat: eyvan. ayvan. açıq çıxma. balkon.  

- çatı qatı: çatıda yer alan qat.  

- giriş qat: həmkəf.  

- qat qat edmək: bölümləmək. qatlamaq. təbəqə bədlik 

edmək. təsnif edmək.  

- qat qat: qət qət: xət xət: yol yol. iz iz. sır sır. sür sür. damar 

damar. damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. qırım qırım. kərə kərə > 

kərkərə (> kirkirə).  

- alt qat: astar.  

- qalın kir qatı: donra.  

- qatına, qulluğuna, yanına, xidmətinə almaq: qatnalmaq. 

qəbul edmək. - bəyəfəndi, çox gözləmədən bizi qatnaldi.  
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qata  (qada). 1. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qatı. 

qatın. qadaq. qatca. taqca. qədər. qapar. təkin. dəngi. 

dəğin. dəğir. dəğiş. çək. cən. dək. ( - bu iş, daş götürmək 

qatı (qədər) çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: "sevən ürək 

ivəgin oli, sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol 

qatı (qədər) sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək olmaz ki. - ye, 

yeyə bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə 

(qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - saat onu qapar 

(ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda 

olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri 

var. - saat ona dəkli (qədər). 1.qıta. kiçik qərdəş. 1. qaza. 

çalız. çalaz. qəza. qəzov qədər. bəla. - qada almaq: 

(sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi. 

- qadavı alım, balasan gedmə. 1. qada. üzüntü. bəla. - 

qaraqada: qaramat. böyük bəla. - dil qadası: dildən törənən 

sıxıntı. - qapıldan (qəflətən), ansızın düşən üzüntü: 

qapqada - tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın. 

1. qatı. bibi. əmmə. 1. qatı. təyzə. xala. 1.qatı. qat. qıyıcı. 

qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. acımaz. 

əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. 
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köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim. 1. qatta. çox. qarqın. - yolu qıssa, qatı qatta, buda bir 

kələk mi ola. 1. qatta. dəğərli. tutarlı. bahalı. qiymətli.  

- qada qada: qardaş qardaş. qadaş qadaş. dos dosca. dosca. 

yoldaşca. yolaşca. sevgiylə. sevişlə.  

- qada quda: rəsm rusum.  

- qaraqada: 1. yaman, kötü olan kimsə. 1. pis bəla. 1. 

düzənsiz iş, durüm. qaradüzən.  

- qapqadadan: qapıldan (qəflətən), ansızın düşən üzüntü. - 

tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın.  

qata  qada. 1. < qadqu. qayğu. ağduq. ağdırıq: yük. 1. yaza. 

çəkincə. cəza. 1. qadəf. qadaq. qədəh. qabaq. bardaq. 1. 

qıssa boylu. 1. taxa. toxum.çəkmə. qıtıq. varta. yıxım. 

itim. ( > qəza). 1. qat. ulu. kəbir. böyük. 1. kərə. dəfə. kəz. 

qata  qada. qadal. yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. 

yasa. yasal. qanun. dəsdur. - qada tasarı, taslağı: yonta 

tasarı, taslağı. yonat tasarı, taslağı. yönət tasarı, taslağı. yöntə 

tasarı, taslağı. düzük tasarı, taslağı. yasa tasarı, taslağı. 

qanuni düzənəc, düzənək, layihə.  
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qata  qada. qayda. 1.qatar. doğru. dizən. düzən. dizin. düzün. 

dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. düz. düzgün. 

dizi. düzü. diziş. düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. 

dizgin. düzgün. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. 

seri. cərgə. çəki. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. 

yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. 

yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. 

nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. 

qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). 1.əzgi. yır. ır. türkü. nəğmə. yır. 

ır. nəğmə. 1. qanıl. yasa. yasay. yörəlgə. sırqın. düzgün. 

oğur. burmul. buyurmul. qaidə. 1. uğur. urğu. iş. yürüş. 

yeriş. edim. əməl. 1. çalız. çalaz. qəza. bəla. qırlaqan. 1. 

qaidə. qanıl. yasa. yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. 

dizgə. biti. oğur. burmul. buyurmul. nəsəq. nizam.  

qata  qətə. xət. 1. yol. geçək. geçit. güzər. keçmə. geçmə. 

cığır. 1. yazı. yazış. 1. cızıq kimi uzanan nərsə. uzuq. 

uzuc. uzqar. ucqar. sınır. sınğır. izəc. izgər. 1. çizgi. 

gediş. biçim. yöntəm. usul. tərz. səbil. 1. şəriət. - yol 

bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz. 1. axım (cərəyan) 

daşıyan kabl sistimi. yüyəc. yüyəş. kanal. 1. çiqin. çizilən, 
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cızılan, yazılan nəsnə. cızıq. cızqı. çizgi. çizik. - qutsi 

yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. məslək. 1. adət. 

gələnək. görənək. ürf. 1. amac. amca. iməc. imcə. uğur. 

hədəf. 1. ərkan. ilkə. qayda. 1. icazə. ruxsət. 1. məzhhəb. 

alşıq. 1. çarə. yöntəm. çözüm. 1. arac. vəsilə. 1. kərə. 

dəfə. 1. yol. yolçuluq. 1. ulaşım şərit. 1. uzaq. sətr. - uzaq 

yollar, qonut yoxlar (yoxlar: gözlər).  

qata qada. bəla. qəza. mun.  

qatab  <> qabat. 1. odun. quru, sərt olan nərsələrə verilən ad. 1. 

təbəqə.  

qatab  qatnaşıqlıq.  

qataba  qətəbə. təbəqə. yatba. yatab. 

qataban  qadaban. qaq xəstəliyi. topallıq. axsaqlıq. nala çaqılan 

(taxılan) çivilərin çox sıxmasından törəyən topallıq. 1. 

raslama. bəla. təsadüf. - qara qada: pis təsadüf. təyzə. 

xala. arxadaş. qardaş. qadaş. - qada almaq: dərdi 

üzüntüyü paylaşmaq. - sənin qadanı alım. 1. böyük. yekə. 

yaşlı.  

qatac  qadac. qadaş. qatılmış, taxma ad. ləqəb.  
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qataca  qadaca. qadalca. (qanuna görə. qanun yoluyla). yontaca. 

yonatca. yönətcə. yöntəcə. düzükcə. düzgücə. yasaca. 

yasalca. qanunən. qanunca.  

qataclamaq  qataşlamaq. qataqlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. 

qaqaqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  

qataçı  qadaçı. yontaçı. yonatçı. yönətçi. yöntəçi. düzükçü. 

yasaçı. yasalçı. qanun qoyucu, qoyan.  

qataq  (qadaq. qadağ). 1. tə'kid. 1. təqəyyüd. 1. mən'. 1. qayda. 

uğur. urğu. qada. iş. yürüş. yeriş. əməl. 1. qadat. qamaq. 

qamat. qaqat. qapaq. qapat. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut. yasaq. 

qadağa. 1. qatıq. bərk. qəliz. 1. qaqaq. çivi. mıx. 1.qatat. 

mum. şam.1. götəy. qaba şiş. 1. götəy. çiban çeşiti. 

1.kiçik civi, mıx. 1. ağac çivi. 1. qanca. çəngəl. nərsəni 

ilməkləmək, bağlamaq üçün, ucu əğri dəmir tikəsi. 1. iki 

tikəni birbirinə tikən, tutduran birər parça. qopca. qoşbağ. 

çıtçıt. 1. qayaq. qaydıraq. 1. qota. qotaq. camış balası. 

malaq. 1. qotaq. ərkək pişik. 1. qotaq. ərkəklik ayqıtı. 1. 

qotaq. ürəkli. qonur. cəsur.1. qota. girə. tutturuc. qısqac. 

1. qota. qərqərə. 1. qota. toqqa. 1. qalaq. qota. gödük. 

gövüt. çap. qapız. əlçim. ölçim. ölçək. kilvan. kil. 
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peymanə. 1. qatava. qatavuz. qatraq. qaba. duyqusuz. 1. 

qota. şişman. qalın. yoğun. 1. qotaq. qotur. iri yarı, yaşlı 

qadın. 1. kəvtə. kəvət. çanaq. qədəh. qovaq. bardaq. 1. 

qota. kova. kiçik kəpçə. 1. qottuq. böyük. iri. - qataq cəviz. 

1. qotur. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. 

qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. 

qıstac. qıssac. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. 

yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. 

doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. 

çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. 

əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 1. 

toxatlı. ürəkli. tutqun. dərdli. göğüslü.1.qadaq. qadalaq. 

1.çırpılmış. vurulmuş. vırqın. 1. qısa boylu qadın. 

1.qəddək. yama. yamaq. artma. əklik. əkik. nərsiyə 

vurulan tikə. 1.qatalama. kök. kökləmə. ilinti tikiş. iri iri 

tikiş. əğrəti, müvəqqəti tikiş. 1.qadaq. durduraq. duracaq. 

duranaq. dəstək. qoruş. qayrış. tutma. arxa. 1.(ölçək. 

əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qatın. qata. qatı. qatca. 
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taqca. qədər. qapar. təkin. dəngi. dəğin. dəğir. dəğiş. 

çək. cən. dək. ( - bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin. - nə 

qatı (qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin oli, sevməz ürək 

öligin oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. - 

bu qatı (qədər) şişmək olmaz ki. - ye, yeyə bildiyin qatca 

(qədər). - döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə (qədər). - ölməyi 

qapar (ölənə qədər) çalışdı. - saat onu qapar (ona qədər) 

gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü 

var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri var. - saat 

ona dəkli (qədər).  

qataq  qadaq. qatıq. qətəq. kətək. ( < > qaq: qaqmaq: vurmaq). 

{qəddəmək: bükmək. qadaqlamaq: geri döndərmək. 

dönmək}. 1. qətəq. kətək. kətə. qatmarlı çörək. düğü 

unundan bir çeşit çörək. 1. örtük. (qətdəmək: qatdamaq: 

örtmək). bir çeşit parça. 1. savur. sipər. 1. muqavim. 1. 

çivi. mıx. 1. çiviçi. bəndçi. nalbədçi. yamaçı. 1. yamaq. 

yama. 1. buyruq. əmir. 1. tə'kid. 1. qıllaq. qılaq. fənd. işək. 

işqəl. 1. kanal. ırmaq. 1. cin. şeytan. tülkü. açıqgöz. bilici. 

qurnaz. 1. qıssa boylu. 1. yarım kiloluq ağırlıq ölçü. 1. 

boğum. domalaç. şişgin. tumuş. yüksək. 1. qudaq. qatı. 
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sərt. bərk. pek. sərt. çətin. quru. sıxı. bükülməz. 

dayanıqlı. kəsgin. çarpıcı. 1. inatçı. sinirli. xuysuz. 

küsəgən. tərs. alınğan. 1. qalay. yamaq. bəd. - qadaqçı: 

pişçi. bədçi. çini qırıqlarını bədləyən. tə'mir. onarım. onarma. 

1. mıx. çivi 1. ərməğan. hədyə. 1. geri. 1. kiçik çivi. 1. 

çapıq. yarım yamalaq. iyi olmayan nərsə. - yapdığı nərsə, 

hamısı qadaq. - qadaq bəxli. - qadaq gülüş. 1. qılp, qılıq. 

sap. tutac. tutamaç. tutamaq. qol. qundaq. qapsa ( > 

qəbzə). 1. mahana. nədən. nədəni. əkin. illət. mucib. 

hikmət. gərəkcə. mə'zirət. səbəb. fənn. ilim. 1. oraq kimi 

ayqıtların sapını bərkitib kiplətmək üçün diblərinə taxılan 

dəmir. - qadaqlı pıçaq, oraq. pıçağı, orağı yeni qadaqladım. 

1. katək. qataq. kətək. qatılan, qoyulan, doldurulan, 

boşadılan qab. qab ki doldurulur. qutu. qutuq. qapas. 

qəfəs. yuva. tutaq. tutuq. 1. cuş. mıx. qazıq. bənd. 

yamaq. - çiniqadaq: qab yamamaq. 1. qadağa. qanaqan. 

yasa. qısas. 1. qatı. sərt 1. mıx. çivi 1. ərməğan. hədyə.  

qataq qadağ. 1. çırmav. qadağ. toqalt. tıyqı. tıyqıc. əngəl. 

mane'. əngəl. qadama. 1. bərk. möhkəm. 1. çətin. düğün. 

zor. 1. cəza. ağruq. 1. gəlinin gətirdiği cehiz. 
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qataqa  qadağa. qadaq. qanaqan. yasa. qısas.  

qataqa  qadağa. qamaq. qamat. qaqat. qadaq. qadağ. qadat. 

qapaq. qapat. yasaq. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut.  

qataqa  qadağa. yığaq. qurşaq. qoruq. (hədd. hidud. mane'. 

ehtiras). yasaq. - buna heç bir yığaq yox. - yığaqlı yer: 

quşaqlı yer.  

qataqa qadağa. 1. tıqıq. tıxıq. çığırtı. bağırışma. 

- qadağa edmək: qadaqlamaq. yasaqlamaq. mən' edmək. 1  

qataqac  qadağac. qara ağac.  

qataqac  qatağac. meşə ağacı.  

qataqalamaq  qadağalamaq. 1. tərkilmək. yasaqlamaq. mane olmaq. 

mən' edmək. 1. yasaqlamaq. əngəlləmək. önləmək. 

durdurmaq. əsirgəmək.  

qataqalamaq qatağalamaq. qadağalamaq. tıtmaq. tıdmaq. tıxmaq. 

tutmaq. geri qoymaq. qadalamaq. mən' edmək.  

qataqalanmış  qadağalanmış. - (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış: 

qadağlanmış. onaysızlıq. izinsizlik. icazəsizlik. cəzalanmış. bir 

cəzaya çaptırılmış. 

qataqalı  qadağalı. qolqarama. qolqadağlı. yolqadağ. girilməz. 

bağlı. bağımlı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6784 

qataqalıq qadaqalıq. fəlakət. bəla.  

qataqamaq qadaqamaq. çığırtı edmək. bağırışmaq.  

qataqan  qadağan. ( < qadaqlanmış). 1. yasaq. yapaq. qadanaq. 

bağlaq. 1. buyruq. komut. qomut. 1. qoruq. xəlvət. yasaq. 

1. yasaq. mən'. təmbih. 1. qədəğən. yasaq. mən'. sədd. 

1. tə'til. 

qataqan  qadağan. qədəğən. buyruq. dəsdur.  

qataqat  qatvaqat. qatbaqat. qat qat.  

qataqaytaran  boyma dərən.  

qataqçı  qadağçı. 1. tə'kidçi. 1. mane'. nafi.  

qataqçı  qadaqçı. 1. qadaq. çiviçi. bəndçi. nalbəd. yamaçı. mıx. 1. 

pişçi. bədçi. çini qırıqlarını bədləyən.  

qataqıstı  qadaqısdı. qıdıqısdı. göz mıncığı.  

qataqqan  qadaqqan qadayqan. qodayqan. qudayqan. qadaqlı. 

qudayqan. qaqqan. qağan. şişən. övünən. böbür. qururlu. 

avurtlu. çalımlı. qasıntlı. qasnat. qusnat. qusan.  

qataqqanlıq  qadayqan. qusanlıq.  

qataqlamaq  1.saxlamaq. asramaq.1.qadağalamaq. saxlamaq.  
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qataqlamaq  qaçaqlamaq. qatarlamaq. qatalamaq. qatırlamaq. 

qaçırlamaq. qotaslamaq. boşqalamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

qataqlamaq  qadaqlamaq qəddəmək. 1. qaytarmaq. geri döndərmək, 

dönmək. qadağa qılmaq. mən' edmək. 1. toplamaq (aralı, 

dağılı parçaları). yapışdırmaq. dayaqlamaq. dayaq 

vurmaq. dəstəkləmək. dabanlamaq. arxalamaq. 

yardımlamaq. himayələmək. - sınıqları, düşükləri 

qadaqlayan tanrı. 1. qazmaq. yara açmaq. deşmək. 

dəlmək. 1. ( < qadaq: yarım kiloluq ağırlıq ölçüsü).çəkmək. 

dartmaq.  

qataqlamaq  qadaqlamaq. 1.qabaqlamaq: öngəlmək. önün almaq. 1. 

qataclamaq. qataşlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. 

qaqaqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  

qataqlamaq  qadaqlamaq.qaqatlamaq. qaqlamaq. 1.çiviləmək. 

mıxlamaq. 1. bərkitmək. arxalamaq. qayırmaq. 

qoldavlamaq. dəstəkləmək. - əğik duvarı qadaqladım. - 

seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam.1. biçiminə qoymaq. işi 

yerinə qoymaq. haqlamaq. 1. ilişdirmək. tutturmaq.  

qataqlamaq qadaqlamaq. qadağa edmək. yasaqlamaq. mən' edmək.  
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qataqlı  qadaqlı 1. (qırıq. yıxıq, düşük, dağıq, pozuq nərsələr haqda) 

düzəlinmiş. yığılmış. yapışılmış. yamanmış. 1. 

mıxlanmış, bərkitilmiş, qorulmuş nərsə. qoruq. 1. qururlu. 

avurtlu. çalımlı. qasıntlı. 1. çivili. mıxlı. 1. qəvi. möhkəm. 

1. yamaqlı. yamalı. peyvətli.  

qataqmaq  qadağmaq. qadqamaq. qadamaq. 1.ilinləmək. ilindəmək. 

bağlamaq. tikmək. 1. tikələri birbirinə ilişdirmək, yığmaq, 

taxmaq. 1. tutulmaq. səkdə edmək. fələc olmaq. 1. 

qadalamaq. qat qat, iri iri, qabaca tikmək. 

qataqmaq  qadaqmaq. 1. bax > qatamaq. 1. qadaymaq. qodaymaq. 

godaymaq. gudaymaq. qaqranmaq ( > qərrahlanmaq). 

dimdik durmaq. ucu çıxmaq. şişmək. böyümək. gərilmək. 

qabırlanmaq. qurulmaq. kibirlənmək. qabarmaq.  

qataqop  qatagopba. 1. qabadayı. 1. uydurma söz. palavra.  

qataqor  qarmaqarışıq.  

qataqul  qatavul. qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

toğlavul. toğavul. duzqavul. oynavul. oylavul. oyqavul. 

oyalavul. yalqavul. aldavul. düzənçi. kələkçi. hiləçi.  

qataquli  bağıcı. baxıçı. göz bağcı. kələkçi. fırıldaqçı.  
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qataqullamaq  bağıcılıq, baxıçılıq, göz bağçılıqla, kələk düzəklə nərsəni 

gözdən itirmək, aşırmaq, gurulutuya gətirib(hay küyə 

salıb) yavaşca' usulca yox edmək. - kitabımı 

qataqulladılar.  

qatal  1.qadal. gedəl. sıra. novbət. - onunda qatalı sovuşdu. 

1.qatan. qarışdıran. qatamac. qatmac. məxlut edən. 

1.qatdal. daşqal. daşal. aşqal. aşal. çox. 1. qartal. 

qatıqmış. qartamış. əsgimiş. köhnə. 1. qazal. tikanlı ot.  

qatal  qadal. 1.qada. yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. 

yasa. yasal. qanun. dəsdur. - qada tasarı, taslağı: yonta 

tasarı, taslağı. yonat tasarı, taslağı. yönət tasarı, taslağı. yöntə 

tasarı, taslağı. düzük tasarı, taslağı. yasa tasarı, taslağı. 

qanuni düzənəc, düzənək, layihə. 1. qadalı. yasal. yasalı. 

düzüklü. düzgülü. yontal. yontalı. yonatlı. yöntəl. yöntəli. 

yönətli. qanunlu. qanuni.  

qatal  qadal. qatıl. qarma. 1. suç. günah. 1. cəzayi. 1. güclü. 

çətin. zorlu. bax > qarmaqarışıq. - aşıların ən qatalı: 

gədiklərin (dağ keçitlərin) ən çətini. - işlərin qatalı. - qatal 

ölkə. - qatal savaş. 1. qırtıl. qırna. su şiri.  

qatala  azqın. qudurmuş. qudurmuş. azqın.  
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qatalac  qartalac. qartalaq. qatalaq. qartal. qartaq. 1. yamrı. 

yumru. yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş 

qar kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. 

yataç. yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  

- qar qatalac: qar qatalat. qar qacalat. qat qatalac. qat 

qacalat. qalın. qıvırdım. cahaz. cehiz.  

qatalac  ox qınığı, sadağı, qabı. tirkəş. tirkeş. 

qatalaq  1. həlqə. alqa. möhrə. 1. qayma. qayır. qaymaq. qayım. 

qayıq. qatım. qatma. qatıq. çəngal. 1. dayrə. girdə. 1. 

şö'bə. 1. büklüm. büküm. büküntü. duzağ. məhləkə. 

dolamac. tolaq. dolaq. burcaq. 1.qasırğa. 1. girdağ > 

girdab. 1. xətər. çalız. çalaz. qəza. təsadüf.  

qatalaq  qadaq. qadalaq. 1.çırpılmış. vurulmuş. vırqın. 1. qısa 

boylu qadın.  

qatalaq  qadalaq qındalaq. qondalaq. 1. azqın. azılı. qudurqan. 

təhlikəli. qorxunc. 1. qadalqaq. bəğənməyən. tutmaz. 

seçənməyən. çimtik. müşgülpəsət. 1. sərt qaya. 1. ürək, 

göğüs sancısı.  

qatalaq  qartalaq. qartalac. qatalac. qartal. qartaq. 1. yamrı. 

yumru. yamrıc. yumruc. 1. dağdan yuvarlanıb böyümüş 
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qar kitləsi, kütləsi. şəpə. bəhmən. 1. yatlac. yaplac. 

yataç. yapaç. picza. pitza. 1. qutab. piraşgi.  

qatalama  qataq. kök. kökləmə. ilinti tikiş. iri iri tikiş. əğrəti, 

müvəqqəti tikiş. 

qatalamaq  1. qadalamaq. qadağmaq. qadqamaq. qadamaq. qat qat, 

iri iri, qabaca tikmək. 1. qatalanmaq. qattanmaq. 

qattalanmaq. qatdalanmaq. şişinmək. coşanmaq. 

coşunmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. 

nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. 

kibirlənmək. 1. qatırlamaq. qaçırlamaq. qatarlamaq. 

qotaslamaq. boşqalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. 

önünə qatıb qoğalamaq.  

qatalamaq  qadalamaq. qıdıqlamaq. bax > qadlamaq. 1. qırpıtmaq. 

qışqırtmaq. qaçırtmaq. qıcırtmaq. 1. işlətmək. 

çalışdırmaq. edidmək. eddirmək. 1. götürmək. 

göndərmək. qudurtmaq. körükləmək. qızışdırmaq. 

coşdurmaq. azdırmaq. 1. mıxlamaq. bağlamaq. 1. 

əkləmək. bərkitmək. 1. qadağalamaq. tıtmaq. tıdmaq. 

tıxmaq. tutmaq. geri qoymaq. mən' edmək. 
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qatalanmaq  qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. 

şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

qatalar  qadalar. qadallar. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. 

düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. təriqlər. toroq. 

rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. 

qatalaşqan  qadalaşqan. suçlu. pozuq. yazıq. yanlış. əğri.  

qatalaşmaq  qadalaşmaq. badalaşmaq. əl bə yaxa olmaq.  

qatalaşmaq  qadalaşmaq. sapmaq. suçlanmaq. pozulmaq. yazıqmaq. 

yanılmaq. əğrilmək.  

qatalaştırmaq  qadalaşdırmaq. sapdırmaq. yanıltmaq.  

qatalat  - qar qatalat: qar qatalac. qar qacalat. qat qatalac. qat 

qacalat. qalın. qıvırdım. cahaz. cehiz.  

qatalca  qadalca. qadaca. (qanuna görə. qanun yoluyla). yontaca. 

yonatca. yönətcə. yöntəcə. düzükcə. düzgücə. yasaca. 

yasalca. qanunən. qanunca.  

qatalı  - qarnıqadalı: qarnıqaralı. qarqışlı. qarışlı. məlu'n. lə'nətli. 

nifrin olmuş.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf: qəfəsəli dilab, işqaf. 

qara ev.  

qatalı  qadalı. 1. fələc. həndikap. 1. suçlu.  

qatalı  qadalı. qadal. yasal. yasalı. düzüklü. düzgülü. yontal. 

yontalı. yonatlı. yöntəl. yöntəli. yönətli. qanunlu. qanuni.  

qatalıq  1. qadalıq. qardalıq. qardaşlıq. arxadaşlıq. arxaşlıq. 

arxalıq. 1. qotalıq. qotaqlıq. axır. tövlə. özəlliklə camış 

balası axırı. (malaqlıq). 

qatalıq  qadalıq. qadallıq. yasalıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. 

yönətlik. yöntəlik. 1. qanun namə. nizam namə. 1. 

qanuni. 1. qanuna bağlı, mərbut olan nərsə.  

qatalıq  qadalıq. suçluluq. pozuqluq. yazalıq. yazıqlıq. yanlışlıq. - 

qadalıq ötqüzmək: yanlış, suçuş, ayıb yapmaq.  

qatalışmaq  qadalışmaq. əngəl, mani' olmaq. pürüzləmək. köstəkləmək. 

sakıncamaq. axsatmaq. ağrı vermək.  

qatalqaq  qadalqaq. bax > qadalaq.  

qatalqişi  qadalkişi. (qanu adamı: qanunlara uymaqdan vazkeçmiyən 

kimsə). yasalkişi. yontalkişi. yonatlıkişi. yöntəlkişi. 

yöntəlikişi. yönətlikişi. düzüklükişi. düzgülükişi.  
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qatallar  qadallar. qadalar. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. 

düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. təriqlər. toroq. 

rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. 

qatallıq  qadallıq. qadalıq. yasalıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. 

yönətlik. yöntəlik. 1. qanun namə. nizam namə. 1. 

qanuni. 1. qanuna bağlı, mərbut olan nərsə.  

qatalma  qadalma. qadalı. qadalmış. qeyrətli. çaplı. çapalı. əməkli. 

işçi. uğraş. uğral. diləş. diləkli. istili. istəkli. durumlu. 

duraqan. daşınmaz. titiz. qararlı. çalışqan. əməkçi. 

çalışqan. çabalı. ilgili. özənli.  

qatalma qadalma. qeyrətli. çalışqan. özənli. əzimli.  

qatalmaq  qadalmaq 1. qadalaşmaq. suçmaq. yazıqmaq. yazmaq. 

yanılmaq. günah işləmək. 1. sarılmaq. qucaqlamaq. 

paketləmək. içinə almaq. yapışmaq. 1. yoluna baş 

qoymaq. girişmək. atılmaq. taq deyib gedmək. 

başlamaq. qolların siyirmək ( çırmalamaq. sıvamaq). 1. 

uğraşmaq. çırpınmaq. dalaşmaq. çalışmaq. 

qeyrətlənmək. qeyrət göstərmək. çırpınmaq. əməkləmək. 

zəhmət çəkmək. çabalamaq. çabamaq. 1. bunaltmaq. 

tutmaq. tutuqlamaq. yatırmaq. bürümək. duyurmaq. 
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durdurmaq. örtmək. saxlamaq. yaymaq. sərmək. 

qapatmaq. sıxmaq. 1. yarqamaq. buyurmaq. hakim 

olmaq. üstəmək. basmaq. 1. etgiləmək. 1. qalmaq. 

taxılmaq. saplanmaq. soxulmaq. tikilmək. iğnələmək. 

ilişmək. toxunub qalmaq. əğləşmək. çökmək. batmaq. 

dalmaq. qərq olmaq. girmək. girişmək. sığınmaq. 

sinmək. içinə keçirmək. gömülmək. yanaşmaq. 

yaxlaşmaq. yaxınlaşmaq. birinə sarılmaq. əfələnib 

ağalanmaq. çağalanmaq. çağa satmaq. görkəzmək. ifadə 

satmaq. tarif edmək. xoruzlanmaq. qabarmaq. qafa 

tutmaq. qarşı çıxmaq. qarşı qoymaq. igidlənmək. 1. 

qatlanıb dözmək. incəlməyib, çəkilməyib, yoğunlanıb 

dayanmaq. - qatalıb işlədim. - qatalıb dözsən düzələr.  

qatalmaq qadalmaq. sarılmaq. çalışmaq. didinmək. müsəllət 

olmaq.  

- atasını boynuna qadaldı: babasının buynuna sarıldı.  

- anzor qadalıb işləydi: anzor didinib çalışır.  

- çibinlə qadalıb qaldıla: sinəklər müsəllət oldular.  

qatalmaş qadalmaş. paltarda bulunan çəngəl. qopça.  

qatalmış qadalmış. qeyrətli. çalışqan. özənli. sübatlı. əzimli.  
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qatalsız  qadalsız. qadasız. düzgüsüz. düzüksüz. yontasız. 

yonatsiz. yönətsiz. yöntəsiz. yasasız. yasaz. qanunsuz.  

qatalsızlıq  qadalsızlıq. qadasızlıq. qadazlıq. yasazlıq. yasasızlıq. 

yontasızlıq. yonatsızlıq. yönətsizlik. yöntəsizlik. 

düzgüsüzlük. düzüksüzlük. qanunsuzluq.  

qataltışı  qadaldışı. qadadışı. yontadışı. yonatdışı. yönətdışı. 

yöntədışı. düzükdışı. düzgüdışı. yasadışı. yasaldışı. 

qanundışı.  

qataltışılıq  qadaldışılıq. qadadışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. 

yontadışılıq. yonatdışılıq. yönətdışılıq. yöntədışılıq. 

düzükdışılıq. düzgüdışılıq. qanundışılıq. qanunsuzluq.  

qatam  1. qaram. qapam. qaşam. ovuc. avuc. əlin yarı 

yumulmuşuna alabildiyi ölçək. 1. qat. yaplam.  

qatama  1.çatı. sakız. saklaz. sakaz. səqf. 1. balaxana.  

qatama  qadamaq. qadımaq. ( < qəddəmək. qaytarmaq). suçlama. 

ittiham. olmuş bir sucu birinin üstünə yıxmaq, atmaq. 

əngəl. bağ. ənkə. önkə. köstək. tutqu. qapı. saxınca. qat 

qat olan, sırma işlli, gəlinlik (gəlin paltarı). çapıt. nərsiyə 

artırılmış, yamanmış, bürünmüş parça, tikə, yama. 

şalvarın ağına salınan tikə. təmizlik işlərində, toz topraq 
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almaqda, təndiri, kürəni, ocağı, fırını süpürüb silməkdə, 

bir sırığın başına burulmuş parça. döşəyin içini 

qoyulduğu kimi sağlamaq üçün, əninə boyuna sırıyıb 

tikmək. 1. uca. əl çatmaz. keçilməz. çətin. ötə. aşa. aşırı. 

üstün. etgili. sərt. bərk. çox. artıq. bol. yalçın. ərdəm. 1. 

dayanıqlı. dirəncli. sağlam. sarsılmaz. aşılmaz. yılmaz. 

yıxılmaz. güclü. yorulmaz. tükənməz. üşənməz. alınmaz. 

tutulmaz. dinc. mətin. cəsur. 1. uçurum. dərin. çuxur. 

çatının ara dirəği, dayağı. dəğnək. dilmə. qazıq. sütun.  

qatama qadama. 1. ara dirəği. 1. əngəl. qadağ. 1. sarp. ulaşılması 

zor. uçurum.  

qatamac  qatmac. qatan. qatal. qarışdıran. kaşıkl. 

qatamaq  1. qadamaq. qəddəmək. qıytamaq. qıyıqlamaq. 

qıvırtmaq. qıvrıtmaq. nərsənin boyun kəsməmək üçün, 

ucun qıvırıb tikmək. 1. qatmaq. qatınmaq. artırınmaq. 

nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. əğlənmək. 

əklənmək. əlavə edmək. izafələnmək. minmək. minilmək. 

mindirinmək.  

qatamaq  qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. 1.ilinləmək. ilindəmək. 

bağlamaq. tikmək. 1. tikələri birbirinə ilişdirmək, yığmaq, 
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taxmaq. 1. tutulmaq. səkdə edmək. fələc olmaq. 1. 

qadalamaq. qat qat, iri iri, qabaca tikmək.  

qatamaq  qatmaq. qaqmaq. metatez. taqmaq. 1. soxmaq: keçitmək. 

dövmək. vurmaq. tikmək. bağlamaq. saplamaq. çalmaq. 

qadalmaq. qaqmaq. çaqmaq: çalmaq. vurmaq. sıxmaq. 

sıxışdırmaq. - diş qadamaq: dişlərini qıcırdatmaq, sıxmaq. - 

qada qadamaq: çivi çalmaq. - göz qadamaq: göz tikmək. 

diqqətlə baxmaq. - saat qadı: zəng soxdu, çaldı. - qopuz 

qadamaq: soxmaq, çalmaq. - mıx qadamaq: çüv (mıx) 

taxmaq. - göz qadamaq: göz tikmək. - bir göz qada gör !. bir 

bax gör. 1. çivimək. çiviləmək. mıxlamaq. taxmaq. 

batırmaq. sancmaq. 1. tə'kid edmək. 1. qutarmaq. tikib 

bitirmək. boşalmaq. - işlərizi qatıb gəlin. - qat !: qutar !. 

düzətmək. - pıçaq qadamaq. 1. bax > qatmaq. bərkitmək. 

mıxlamaq. çiviləmək. qazamaq. qıfıllamaq. bətdəmək. 

qadaqlamaq. sıxca bağlamaq. tuddurmaq. tikmək. 1. ad. 

qazamaq ( > qazamat: həçəlli, bağlı yer). üstün çevrəli çala, 

türmə, qala. 1. qıssatmaq: - işin ətəyin qada: qadda: qəddə. 

- könəyin yeləyin qada: 1. dayamaq. yanaşdırmaq. 

yanaqlamaq. - qapını açıb duvara qadadı. 1. qorxutmaq. 
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hədələmək. qara qorxu gəlmək. 1. suçlamaq. - qadaqlara 

yardım edənlənlər qadalansın: sululara yardım qadaqdı. 

sıxışdırmaq.  

qatamaq qadamaq. 1. sıxmaq. sıxışdırmaq. 1. iğnələmək. iğnəylə 

tutturmaq. 1. qoymamaq. tutmaq. mən' edmək. - 

ayağından tutdu. 

- diş qadamaq: dişlərini sıxmaq.  

qatamalı  - qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf: qəfəsəli dilab, işqaf. 

qara ev.  

qataman  1. inəkləri sağarkən, duz yalatmaq üçün, qıldan yapılmış 

qab. 1. toxman. toxunmuş qab, torba, sak. sələ. səbət.  

qatamat qadamat. qıyamət.  

qatamaz qadamaz. 1. qaptanmaz. fəth olunmaz. 1. sarsılmaz. 

mətin.  

qatan  1. qadan. qadana. həlqə. 1. qadan. qadana. zəncir. 1. 

qadan. qalan. qalğa. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. 

yığıt. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. 

yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. basın. 

batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. 
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kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. artqa. artıqa. təpik. 

depo. qambar. ambar. 1. qaran. mikser. məxlutkon. 1. 

qatal. qarışdıran. qatamac. qatmac. məxlut edən.  

- ara pozan, pozucu, qaran, qatan: şorbaçı. tiltəçi.  

qatan  aşımıq. aşlamıq. aşamıq. açlamıq. bağlamıq. bir nəyi 

başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir nərsədən 

açma, ayırma tikəsi. gərdən. kərdən. kavdan. kovdan. 

boyun. boru. 

qatan  qadan. qadanğ. qatanğ. < metatez > dağan. 1. bərk. acımaz. 

amansız. sərt. qatı. taqan. qatan. ( > qaddar). içli, qablı, 

böyük qab, səbəd. - qadanq ev: böyük ev. yaşlı, qarı, qatı, 

qoca, əsgi olan. - qadanq xoraz: yaşlı xoruz. 1. dirək. 

qazıq. göndər. dəğnək. 1. kök. ayağ. daban. dayaq. 

dayanaq. təməl. 1. alayan. bulayan. 1. kətən. qınaq. 

zəhmət. sıxıntı. əzab. 1. bərkitmə. pekitmə. sağqan. əkid. 

dikmə. təqviyəti. yardım. yardaç. dirsək. bərgə. sərpənə 

dirsək ( > dəsdək). - dağan salmaq: dirək (: dik saxlayan. 

dəsdək) qoymaq. - bir birizə dağan olun: dirək olun. 1. qarğı, 

ox saplayan. 1. əkləyən. artıran. 1. qadaqan.  
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qatana  qadana. 1. güclü, böyük, yük atı. iri beygir. 1. qapan. enli, 

iri, yoğun zəncir. buxov. kündə. bənd. sap. 1. boğa. bağ. 

kündə. işgil. gəşən. qayduna. qıyduna. zəncir.  

qatana  qadana. 1. itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli 

aylaq, həlqə. 1. qatna. qatdana. yekəbaş malqaranın irisi. 

özəlliklə iri at. 1. qadan. həlqə. 1. qadan. zəncir. - qadana 

(zəncir.), su saxlamaz, yırtıq ağız söz saxlamaz.  

qatana  qadana.qadınana. sınavlı, yaşlı, sayqı göstərilən qadın, 

xanım.  

qatanarq  qatanarğ. qazanarğ. qatnarı. qaznarı. böyük qazan.  

qatanışmaq  qadanışmaq. qaqalnışmaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. 

qaqşınmaq. qaqnışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. 

üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. 

acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. 

qəhərlənmək.  

qatanqı  qadanqı. 1. ətsiz. düşgün. cılız. arıq. qovruq. quru. soluq. 

dəğimsiz. yetərsız. yumşaq. əsgik. - qatanqı olmaq: 

yorulmaq. bitmək. bitginləşmək. 1. (#) ərinməz. güclü. 

sağlam. 1. zayıf. quru. ətsiz. - qatanqı bolmaq: yorulmaq. 
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zayıflamaq. bitginləşmək. 1. yorulmaq bilməyən. güclü. 

sağlam. 

qatanqur  1. biçiksiz. bəşiksiz. biçimsiz. gobud. yaxışıqsız. qılıqsız. 

beqiyafə. 1. biçimsiz. yaxışıqsız. gobud. qılıqsız. 

bəqiyafə.  

qatanlıq  qadanqlıq. qatanqlıq. qatlanıq. qatlılıq. əktilik. yaşlılıq.  

qatanlıq  qadanlıq < qardanlıq. qardan yapılmış kişi, adam.  

qatanmaq  qadanmaq 1. yerləşib qalmaq. bərkimək. 1. bir nərsəni 

kəndinə taxmaq. yaraqlanmaq. taxınmaq.  

qatanmaq  qadanmaq. 1.tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. 

dirənmək. israr edmək. 1. bir nəyə, yerə ilişib qalmaq. 1. 

dili qarnına girmək. ağzın yumub danışmamaq. 1. 

qamanmaq.qanmaq. qanıqmaq. qapanmaq. tıxılmaq. 

doymaq.  

qatar  1. qol. qafilə. 1. sıra. dizi. düzü. səf. - dizi dizi: sıra sıra. 1. 

düzü. dizi. sıra. səf. 1. qada. qayda. doğru. dizən. düzən. 

dizin. düzün. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. 

düzgü. dizgin. düzgün. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. 

sıra. seri. cərgə. çəki. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. 
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onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. 

yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. 

nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. 

biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). 1. üstüstə yığılmış nərsə. 

xərmən. - bir qatar kitab, mal, odun. 

- yaşam qatarı: yaşam tiren.  

- ivəgən qatar. səriüsseyr qatar. 

qatar  qadar. ( < qada). ( < qat qat olan). 1. xatar. sap. düzbək. 

tabur. tapqır. düzü. sıra. seri. - qatar qatar: dizək dizək. dizi 

dizi. sıra sıra. - qatar arası: sıra arası. - qayar darmaq: sıra 

çəkmək. sana, səfə durmaq. qızlar qatarı: qızlar sırasında. - 

bu qatar işlər: belə işlər. - bu qatar: bu dəfə. 1. kimi. yanı. - 

turist qatarı: turist kimi. bu qatar işlər: bu kimi işlər. 1. ( metatez. 

< dək. dəğ. taq). dəğər. ölçü. ölçü biçi. dəğin. dək. dənğli. 

dənli. yaxlaşıq. kimi. dəng. bənzər. andıran. 1. uzanmış. 

qadırnağ: ibiq. xoruz pipiyi. təpəlik. şişik, çıxıntılıq, əkləm, 

əklənti. uc. tac. 1. qadaş. arxadaş. qoduq ( < qovduq). heç 

bıraxmadan, ötürmədən bir nərsəyə quyruq olan, dalında 

olan. 1. xoru ibiyi. 1. od. yanar. atəş. 1. əş. əşit. dəng. 

dəngə. yanyana. birlikdə. bir arada. qarşı qarşıya. 
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başbaşa. bahəm. - iki ağrı qatar gəldi: iki xəsdəlik bərabər 

gəldi. - qatarınan: qatarda: birdən. birdən birə. 1. dövr. 

devir. dönəm. dönüş. dolaş. dolanım. axdar. axdara. 

axdarım. sürə. çağ. önəl. fəsil. sürəç. sıra. bölüm. ara. 

yaşam sürəsi. zaman. - qatarı gəldi: sırası gəldi. 1. il 

dönümü. 1. yaşam sürəsi. 1. götürən. 1. qadqar. qadir. 

ağan. batan. çağan. çökən. dalan. əğən. girən. ilətən. 

güclü. keçən. qabar. qalan. qaraqan. sapan. saran. 

sinən. soxan. taxan. tikən. toxuyan. yaxan. yanan. (bu 

adlar, tanrının gösdəricilərindəndir.). 1. qədər. ( < qadamaq). 

tikili. bitik. pitik. yazılı. 1. sırıl. tizgək. tizək. tüzək. düzək. 

ərqiş. irqəş. (irt < > ərt < > art) ard ardı arda olan. tizi. dizi. 

düzü. 1. dalba dal. bir biri dalınca. 

 - durna qatarı: sürü ilə, dalı ba dal gəzənlərdən söz edəndə 

deyilir. 

qatar  qadar. bax > qədər. 

qataraq  qarataq. qartaq. göz kəsəli. 1. önünə keçən nərsəni 

qatıb, doladıra biləcək güclü su.  

qatarı qatarı. 1. tümü. üst üstə. arxa sıra - qatarı birlə: hammısı 

ilə. - qatarı üç gün oldu: tümü, arxa sıra üç gün oldu. qatarın 
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yox edmək: qatarın çıxartmaq. hammısın dağıdmaq.1. bir 

qatarı: birazı. bə'ziləri. kimi. bir sırası. bölümü. bir taxımı. 

bir neçəsi. bir kaçı. 1. qaytarı. qeytərilmiş. geyidən. - 

qatarı mallar: qeytərilən nərsələr.  

qatarıq  qayğaşalıq. hay küy. qalmaqal.  

qatarqan  qaytarqan. geri döndürmək işi olan.  

qatarqan  qaytarqan. qaytaran. qayarqan. qayırqan. 1. döndərən. 

geri döndərən. 1. yeniləyən. tazalayan.  

qatarlamaq  qadarlamaq. sıralamaq. yanyana düzmək.  

qatarlamaq  qatırlamaq. qaçırlamaq. qatalamaq. qotaslamaq. 

boşqalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

- düzü düzü, dizi dizi sıralamaq, səfləmək, qatarlamaq, 

rədifləmək, müntəzəm edmək: diziləmək. düzüləmək.  

qatarlanış  1. diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. qonuluş. sıralanış. 

tərtibləniş. 1. düzəniş. düzülüş. diziliş. sıralanış.  

qatarlanmaq  1. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. tərtiblənmək. 1. izli 

izinə çarılmaq. 1. düzüyə, diziyə qoyulmaq. düzülmək. 

dizilmək. sıralanmaq. tərtiblənmək.  
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qatarlaşmaq  tirgəşmək. ardlaşmaq. yanyana durmaq, birləşmək. 

yolbir edmək. dalba dal sıralaşmaq, düzülmək. 

sıvraşmaq. sıvıryaşmaq.  

qatarlau  qadarlau. qatarlayın. tez gec.  

qatarlı  dizili. düzülü. düzənli. sıralı. mürəttəb. müntəzəm. 

qatarlı  qadarlı. qatlı. sıralı. sıra. yan ba yan olub bir sıradan bir 

növ'dən sayılanlar. - bu qatarlı sözlər bərə bitirməz. - oğlan 

qatarlı. - qız qatarlı. durna qatarlı.  

qatarmaq  qadarmaq. qaytarmaq. 1. qadarlanmaq. qatlanmaq. 

güclənmək. yetinmək. 1. gözləmək. bəkləmək. qorumaq. 

1. qətləmək. döndərmək. - qatar sürünü: qaytar sürünü. 1. 

çevirib savmaq. qoğmaq. dəf edmək. - düşmanı qatardı. 

1. qeytərmək. geri döndürmək. başqatmaq. çevirmək. - 

onu qatar. -.  

qatas  qasat. qartaç. qarat. qasıt. qarıt. bərk. sərt.  

qatasız  qadasız ləkəsiz. arın. ayıbsız. suçsuz. ( > xatasız).  

qatasız  qadasız. qadalsız. düzgüsüz. düzüksüz. yontasız. 

yonatsiz. yönətsiz. yöntəsiz. yasasız. yasaz. qanunsuz.  
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qatasızlıq  qadasızlıq. qadazlıq. qadalsızlıq. yasazlıq. yasasızlıq. 

yontasızlıq. yonatsızlıq. yönətsizlik. yöntəsizlik. 

düzgüsüzlük. düzüksüzlük. qanunsuzluq.  

qataş  qadaş 1. qadar. arxadaş. yarən. yaxın. 1. qadarqılı. qart. 

ağsaqqal. qocamış. qoca (metatez > çökük. çökmüş). əməkli. 

geçgin. yaşlı. əsgi. 1. taxma, saplama, soxma, tikmə işi. 

1. dik olan doğru. 1. çağa, körpə, uşaq, yeni, balaca 

(ağac. çiçək. bitgi. fidə. ). fidan. 1. qardəş kimi yaxın olan 

hısım. qohum.  

qataş  qadaş. qadac. qatılmış, taxma ad. ləqəb.  

- qadaş qadaş: qardaş qardaş. qada qada. dos dosca. dosca. 

yoldaşca. yolaşca. sevgiylə. sevişlə. 

qataş qadaş. qohum. tanış. - qadasına qaydı: öz qohumuna ürəyi 

yandı. - qadaş qadaşa qavuşdu.  

qataşlamaq  qataclamaq. qataqlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. 

qaqaqlamaq. azarlamaq. acarlamaq.  

qataşlıq  qadaşlıq. qardaşlıq. qohumluq.  

qataşmaq  qadaşmaq sıxışmaq. sıxılmaq. etgilənmək. taxışmaq. 

soxuşmaq. tikişmək. sapışmaq. daralmaq. qatıqmaq. 
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sərtləmək. tıqızmaq. tuqşamaq. dolmaq. qurumaq. 

zorlanmaq (güclənmək). qocalmaq.  

qataşmaq qadaşmaq. sıxılmaq. sıxışmaq.  

qatat  1. qadat. qadaq. qadağ. qamaq. qamat. qaqat. qapaq. 

qapat. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut. yasaq. qadağa. 1. qataq. 

qaşat. qasat. mum. şam.  

qatatəpsi  ğeyri adi davranış, vakuniş.  

qatatışı  qadadışı. qadaldışı. yontadışı. yonatdışı. yönətdışı. 

yöntədışı. düzükdışı. düzgüdışı. yasadışı. yasaldışı. 

qanundışı.  

qatatışılıq  qadadışılıq. qadaldışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. 

yontadışılıq. yonatdışılıq. yönətdışılıq. yöntədışılıq. 

düzükdışılıq. düzgüdışılıq. qanundışılıq. qanunsuzluq.  

qatatmaq  qadadmaq. yanıltmaq. aldadmaq. avlamaq. inandırmaq. 

qanıtmaq. qandırmaq. işlətmək. tavlamaq. düşürmək. 

utdurmaq.  

qatav noxda qadav noxda. çənədə sıxışdırılan cilov, yular.  

qatav  qadav. bərk. qayaq (qaya kimi). qalaq (qala kimi). qatı. 

yasav. asi. asav. quru. çətin. əsnəməz. darılqan. tərs. 

uyuşmaz. əğilməz. kökül (köklü). yunt: qunt: möhkəm. 
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ölməzil (ölməz oğlu). ömürlü. kəsgin. sağıl. iyi. əsən. diri. 

dinc. dəmirəl. çəlmi (çəlimli). çağıl. çağlı. gərçək. çaplı. 

sarman. gövdəli. sayıl. pozulmaz. qutsal. qutsi. tanrısal. 

onqun. totem. - qadav daş: qutsal daş. sürmə. sürgü. tırqaz 

( > çıraqqaz). cəsur. mətin. - qadav noxda: at çənəsində 

yığıb, sıxışdırılan cilov.  

qatav qadav. 1. böyük çivi. dəmir qapı qolu. həlqərəcə. sürgü. 

kilit. 1. dərd. bəla. qəza. 1. sağlam. dayanıqlı. sərt.  

qatava  qatavuz. qataq. qadaq. qatraq. qaba. duyqusuz.  

qatavan  qadavan quru ot, saman.  

qatavlamaq  qadavlamaq. kipləmək. kitləmək. kilitləmək. sıx 

qapatmaq.  

qatavlamaq qadavlamaq. kitləmək. sıxıca qapatmaq.  

- eşik qadavlanıbdı: qapı kilitlənmiş.  

qatavul  qataqul. qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

toğlavul. toğavul. duzqavul. oynavul. oylavul. oyqavul. 

oyalavul. yalqavul. aldavul. düzənçi. kələkçi. hiləçi.  

qatavus qadavus. 1. kötü. bərbat. iğrənc. 1. lə‟nət li. mel‟un.  

- qadavus gün: pis gün.  
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qatavuz  qadavuz. 1. qatqaşa. qarqaşa. asav. həşərik. yaramaz. 

söz dinləməz. haylaz. dikbaş. 1. söz dinləməz. haylaz. 

üsyankar. tikbaş. kəlləşəq.  

qatavuz  qatava. qataq. qadaq. qatraq. qaba. duyqusuz.  

qatay  qaday. dəbli. qəhəri.  

qatay  qaday. qaqa. xıdavat. çərə. çəriz. çörək pişirildikdə 

sonra, xəmirinin artığından, cocuqlara pişirilən xırda 

çörək.  

qataymaq  qadaymaq:bax > qadaqmaq. şişmək.  

qataz  qartaz. qartlaz. qatlaz. sərt. bərk. 

qatazlıq  qadazlıq. qadalsızlıq. qadasızlıq. düzgüsüzlük. 

düzüksüzlük. yasazlıq. yasasızlıq. yontasızlıq. 

yonatsızlıq. yönətsizlik. yöntəsizlik. qanunsuzluq.  

qatba  kürsü. bir yerdə, quruluş yerində qoyulan yüksək yer.  

qatbaqat  qatvaqat. qataqat. qat qat.  

qatbalaq  qatbalağ. kəfən.  

qatbaş  qanğırıq. dikqafa. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad.  

qatbüq  - qatbük olmaq: beli bükülmək. 
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qatca  <> taqca. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qata. 

qatı. qatın. qadaq. qədər. qapar. təkin. dəngi. dəğin. 

dəğir. dəğiş. çək. cən. dək. ( - bu iş, daş götürmək qatı 

(qədər) çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin 

oli, sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı 

(qədər) sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək olmaz ki. - ye, 

yeyə bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə 

(qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - saat onu qapar 

(ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda 

olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri 

var. - saat ona dəkli (qədər).  

qatça  bax > qatçay.  

qatçaq  qatdaq. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. darlaq. dardaq. 

darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 

pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qatçalamaq  qaççalamaq. itilətmək.  

qatçay  yosma. cillveli qız.  
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qatçaylanmaq  cilvələnmək. qırıtmaq. kəndini bəğəndirməyə çalışmaq.  

- qıznı qatçaylanğanın uşatmadı: qızın cilvələnməsi xoşuna 

gedmədi.  

qatdırmaq qatdırmaq. 1. döndürmək. - urçuqnu qatdırmaq: kirman 

çevirmək. - touqları qat. 1. gözlərini tikip baxmaq. 1. 

öldürmək. - acdan qatdırmaq: aclıqtan öldürmək. 1. 

sərtləşdirmək. suvarmaq. su vermək. qurçatmaq. 1. 

dayanıqlı duruma gətirmək. dayanmaq. dözmək. - bel 

qardırmaq: dayanıqlılıq göstərmək. dayanmaq. - qurçunu 

qatdırmaq: çəliğə su vermək.  

qatənq  kadənğ < qazanğ. ox.  

qatəy qadəy. qırıq tökükük xəmirdən pişirilən kiçik çörəklər.  

qatı quti  qadı quti. 1. qalan qaçan. bölək püçək. 1. dayanıqlı. 

ürəkli. sağlam. sağlamca. bahadür. qaraman. igit. güclü. 

ağır. mətin.  

qatı  (qadı). 1. qata. bibi. əmmə. 1. qata. təyzə. xala. 1.qatıq. 

qalın. basaq. sağlam. bərk. möhkəm. daynaqlı. 

dayanıqlı. 1.qadı. dayaq. durduraq. duracaq. duranaq. 

dəstək. 1.qadınqa. gəlin. 1. hər nəyin yoğunu, qabası. 

1.qırıcı. üzücü. 1. qıvrambac. iti dönəməcli, girintili yol. 1. 
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çəlik çomaq (pildəsdə) oyununda, çəliyin (pilin) dayandığı 

yanyana iki daş.1.qonaq. - qatılara bulunsun diyə: nərsəni 

qonaqlar üçün, ya da gərəkincə ( lazım olanda) olunsun diyə 

saxlamaq. - azacıq süzmə varıdı, qatılara bulunsun diyirdim, 

yazıq ki qalıb çürüdü. 1.(ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. 

dərəcə). qata. qatın. qadaq. qatca. taqca. qədər. qapar. 

təkin. dəngi. dəğin. dəğir. dəğiş. çək. cən. dək. ( - bu iş, 

daş götürmək qatı (qədər) çətin. - nə qatı (qədər) söyləyim: 

"sevən ürək ivəgin oli, sevməz ürək öligin oli". - bal kərəsi 

yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. - bu qatı (qədər) şişmək 

olmaz ki. - ye, yeyə bildiyin qatca (qədər). - döğ sinəvə, canın 

çıxan dəkcə (qədər). - ölməyi qapar (ölənə qədər) çalışdı. - 

saat onu qapar (ona qədər) gözlədim. - bir arpa dəğiş (qədər) 

boyu var, harda olsan sözü var. - ölənə dək (qədər). - bir avuc 

içi, (qədər) yeri var. - saat ona dəkli (qədər). 1. ağır. sərt. 

bərk. 1. qızqın. qaba. - qatı gün: qızqın gün. - qatı kişi: 

acımaz, rəhmsiz kimsə. - qatı qış. - qatı yerikli at: 

sarsan at. 1. çox. - qatı çox: çox çox. - qatı az: çox az. - qatı 

boylu: çox uzun, uca. - qatı qalıq: çox bahalı. - qatı suluq: 

çox suvaqlıq. - qatı qanlı: qanı quyuq. - qatı uzaq: - qatı 
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yüksək: - qatı kövrək: isti qanlı. - qatı qıyın: çox gücməçi, 

gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim. - qatı sülük: çox sürtük, 

sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə. - qatıqsıq: qatı 

qısıq: çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis. qırtım. 

qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs. - qatı göz: iti göz. çitir. 

çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq. - qatuz: qatı susuz. - 

qatısərt: 1. əxlaqsız. bədəxlaq. bədxuy. 1. kinli. 1. lap 

soylu. lap əsil. 1. qanı soyuq. xunsərd. - qatı uzaq: - qatı 

yüksək: - qatı kövrək: isti qanlı. xungərm. - qatı qıyın: 

çox zalim. - qatı sülük: çox sürtük, sırtıq, fizul kimsə. - 

qatıqsıq: qatı qısıq: çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, 

çimri, xəsis. - qatı göz: iti göz. çox dəqiq. - qatuz: qatı 

susuz. - qatısərt: qırıcı, üzücü. 1. iti dönəməcli, girintili 

yol. 1. bərk. sərt. 1. çox. qarqın. bitməz. tükənməz. 1. 

pudur sudur batur satur. 1. bir xeylək. çox. qarqın. fazla. 

1. qırçın. qırıcı. sərt. dik. tünd. kəsgin. 1. sərt. durşut ( < 

durmaq). qatraq. qaba. kötük. gödük. qırıcıl. tərs. don. 

bərk. 1. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. 

toxunan. acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. iti. sıxı. 

güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1. 
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bərk. möhkəm.  

- kan, təlim, çox, bətər, qatı yalançı, aldadavac: kəzzab.  

- qatı manğlay: qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd. 

bəxdi yatıq, onqalman.  

- üzü qatı: baxdı qara. üzü qara.  

- qatı, güclü uyrıcı, uyduran, yuxladan, muxəddirli olan: 

tonlu. donlu.  

qatı  1. ölçü biçiyə gəlməyən. düzəlməyən. 1. qaşlarda 

daşılıq. 1.qat. - qat yağ: piy. - az qatı: qatıgələn. qatıca. - 

çox qatı: qatıgələn qatıqlan. - qatı çapıl: ağır bəla, fəlakət. 

1.çatı. arman. ərmən. məqsəd. məqsud. niyyət. 1. daşın. 

xəşin. sərt. qıran. 1. xəta. 1. kəsər. kəsici. sərt. donuq. 

tutuq. boğunaq. boğnaq. qapa. qapalı. xəfə. xəfək. bərk. 

1.qadınqa. qatın. (< qatılmış olan. doğma olmayan). gətin. 

gəlin.gətingə. (< gəlmiş olan). yengə ( < yenən. düşən). 

qatı. 1. qadın. 1. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. 

qıyası. qıyım. qıyımlı. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. 

əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. 

ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. 
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insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. 1. qıldıqsız. 

əxlaqsız. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. 

yöndələn. yandalan. bəd əxlaq. bəd xuy. - qatı kişi: 

acımaz, qıyası, rəhmsiz kimsə. 1. qıyan. əsirgəməz. 

keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. anlayışsız. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. 

endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. 

musamihəsiz.  

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı: ılımsız. 

qızıqqanlı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. 

mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız. 

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq: ılımsızlıq. 

qızıqqanlıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. 

mulayimətsizlik. mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq. 

- qatı manğlay: onqalman. banğlaysız. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi 

yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. mutsuz. 

qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. qarabet. 
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qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. 

yazısız. yazqısız. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. 

barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. 

sönük ulduz. şanssız. nəgələsiz.  

- qatı yatı: qamıt kəmit. ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. 

anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. bəkiş çəkiş. qatır yatır. 

artıq əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

qatı  qadı. ( < qadmaq: vurmaq). ( < qatıqmaq). 1. ( < qatqı). 

daşlıq. qursaq. quşların birinci qarnı. qat. bərk. sıxı sıxı. 

sıxı. qat. bək. qısı. qısqıq. sərt. bərk. tiri. diri. dirik. tirik.- 

diri söz. - qatı üz: utanmaz. davul dərisi. - qısı ürək.- qat 

davranma. 1. vurulmuş. axsaq qalmış. qansız. gücsüz. 

solqun. düşük. qələt. gəlişəməmiş, qıssa boylu. - tanrı 

qadısı: allah vurmuş adam. 1. ( < qada: böyük). nənə. böyük 

nənə. 1. sərt. sıxı. çaqruq. bərk. qatqı. qatqı. - qatı, içi 

dolu, som nəsnə: çəlik: qurç. - qatı olan: obuz. - qatı söz: 

sarsıq sözsarsıq. - qatı nərsənin gəvşəməsi: qoxşamaq. - 

qatı olan nəsnə: idriq: iriq. - qatı blr nərsə sərt blr nərsə 

üzərinə düşərək səs vermək: tonğ tunğ edmək. 1. opuz. 
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obuz. şişik. çətin. qaba. 1. cocuqların dəğənəklə vurdub 

oynadıqları bir oyun. 1. "qadı" "yengə" anlamında, iki 

kökdən olabilər: {1 < bir ilişgiyə gəlib qatılan qadın. 1 < 

yaxud "qadın" sözündən, ki gözəl, gözəlçə anlamındadır, və 

gənəlliklə sayqı olaraq, özgənin xanımına üz tutanda deyilir}. 

gənəlliklə bir elə, bir evə qatılan, girən, gələn gəlinə, 

xanıma verilən sayqıç ad. yengə. gəlin. örnıyin 

yaxınların, tanışların xanımına, qardaş əmi arvadına, 

sağduş qadına verilən ad. 1. batov. bətov. batro. batan. 

batar. sərt. güclü. zorlu. bərk. sərt. möhkəm. qatır. qaq. 

sərt. qatqan. çətin. 1. dayanıqlı. sərt. 1. qadu. çivi. mıx. 1. 

(taxta, yəhər kimilərin üzərinə) bəzək süs olaraq taxılmış 

çalınmış nərsələr (gümüş kimi ). - qadu yəhər. - qadu qılıc. 

1. qadaq. qataq. qatıq. qudaq. iriq. irik. iri. çağruq. opuz. 

sərt. - qatı yel: fırtına. savurqaç. bəqivlü. sağlam. qabırcaq. 

sərt. dayanıqlı. - qatı qutu: sağlamca.  

- qatı ürəkli: qamçi. qaddar. mərhəmətsiz.  

- qatı ürəkli: geçimsiz. 

- qatı üzlü. sırnaşıq. sırtıq. utanmaz.  

- ən qatı: qat qala. ən sonu. ən nəhayəti. - qat qala onbeş 
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tümənə verə bilərəm.  

- qas qatı qalmaq: gəbərmək. ölmək.  

- quş qursağı daşlarıda sındırır.  

- sıxı ət. sıxı sümük: gəvrək olmayan. 

qatıaqacı  qadıağacı. dayaq ağacı. qayığın ortasındaki, yelkənin 

dayandığı dirək.  

qatıb qalmaq  qadıb qalmaq. gözün tikib qalmaq. tikilib baxmaq. 

gözlərini tikmək. 

qatıb  - önünə keçən nərsəni qatıb, doladıra biləcək güclü su: 

qataraq. 

- önünə qatıb qoğalamaq: qatırlamaq. qaçırlamaq. 

qatarlamaq. qatalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. 

boşqalamaq. qotaslamaq.  

qatıbaşı  qadıbaşı. qadınbaşı. qızılbaş. alalə. lalə.  

qatıc  mikser. məxlut edən.  

qatıca  qatıgələn. az qatı.  

qatıca  qatlıcaq. sərtcə. şiddətli.  

qatıq  1. yoğurt. 1.qatı. qalın. basaq. sağlam. bərk. möhkəm. 

daynaqlı. dayanıqlı. 1.nərsiyə qarışdırılan nərsə. 

1.məlqəm. məxlut. 1. toxat. qarşıq. gərgin. didərgin. 
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dedirgin. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. 

müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. 1. qatılaşmış. 

donmuş. 1. sərt. durşulu. ( < durmaq). qabaq. qırıcıq. 

tərs. 1. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. 

kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. 

quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. sərt. 

edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 

axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa. 1. qatqısı olmaq. aşılı. 1. qatış. dadlıq. 

məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq. 

oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat yeməklər. kərəz > çərəz. yer 

yemiş. quruyemiş. 1. qataq. bərk. qəliz. 1. giript. giript. 

girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. şuluğ. 1. tonlu. 

donlu. güclu. yataqlı. qocurlu. 1. (> ğati). örtü. örtük. 

qapanca. qaranlıq. yoğun. dolu. 1. çaşnı. turşa şirin 

xuruş. çaşni. 1. avara. arvara. aravar. qırbal. qırban. 

qarışıq. 1. əklək. muzaf. 1. qarışıq. çalalı. çallaq. kələkli. 

qırıq. 1. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə. xuruş. çaşni. 

yavanlıq. yağlıq. qapama. gözləmə. gözləm. gözləyiş. 
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üzgöz. - qurutulmuş qatıq: köçək > kəşk (fars). 1.qatım. 

qatma. qayım. qayma. qayıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. qarışım. 

qatılma işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. 

qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 1. əlavə. 

məxlut. ixtilat. 1.qoltuqda çıxan çiban. 1. yağı alınmış 

yoğurt.  

- qatığla (yoğurtla) suyun çalınmışı: qatığ ayran. 

- qatığ olmaq: qatuğatlamaq. qatığatlamaq. 

qatığlamaq.1.qadıq. qozalaq. şam, çam yemişi. 1. qapıl > 

qalib. üstün. basqın. güclü. qolçomaq. qocurlu. 1. 

qarıştırılmış nərsə. 1. qartıq. qamıq < qarmıq.neçə 

nərsədən düzəlmiş nərsə. qatıq. qartıq. qarbur. qarbura. 

məxlut. 1.əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin 

kişi. yaramaz. arın, aras olmayan. pəlid.1. qartıq. qamıq. 

qarmıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qınaq. qınalı. 

qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. 

yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh. 1. qatıntılı. qatıqlı. 

qəliz. mürəkkəb. tərkibli. 1. qatıntılı. qatıqlı. teyxa, yalın 

olmayan. qarışıq. 1. qatır. əslər. iki, yaxud neçə nərsənin 

arasında ortaq olan, əsnək olan. 1. qatlı. qaplı. bağıt. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6820 

bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. 

ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. dərəli. intisab olmuş. 

mənsub. ayid. aid. mərbut. 1. qotuq. kötük. ağac 

tomruğu, kündəsi.  

- əkmək bulub, qatıq bulamamaq.  

- tutar qatıq, tutmaz ayran.  

qatıq  qatqı. (qadıq). ( < qat. qad). 1. yoğurt. 1. xuruş. alat. 

çörəyə, yeməyə qatılan dadlı yemək. - qatıq çay: sütlə 

qatılmış çay. 1. yeməklərə qarışılan dadlı nərsələr. ədviyə. 

1. yemək. qıda. bəsin. azıq. doyqu. aş. aşlıq. 1. qatışmış. 

qatşıqı olan. 1. ( < qat: yoğun). qayğı. acı. tasa. kədər. 1. 

qalιn. quyuq. sərt. sıx. güc. 1. hərbir nərsiyə qatılan 

nərsə. 1. fizul. hər nərsəyə burnun soxan, uzaldan. 1. 

qatışdırış. aralaşdırış. 1. qatı. sərt. güclük. şiddət. 1. 

qatılan. qatılım. 1. əkmək. yemək. 1. yarar. yararlılıq. 1. 

neşə. şənlik. 1. qadıq. qatut. qazıq. qayıq. ağacdan 

oyulmuş nəsnə. 1. qasıq. qosıq. qatı. sərt. sıxı. quvvətli. 

1. hərhanki bir nəsnəyə qatılan qatılan nəsnə. qat. qatı. 

sərt. - qatqı kişi. kimsəyə boyun əğməyən adam. 1. qat. 

qatın. bədəxlaq. (# yavaş: xoşəxlaq). 1. yemək. 1. 
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kürəkənin toy xərcinə verən payı. 1. corqat. coğrat. 

curğat. bükbüldük. yoğurt. süzən. süzülmüş nərsə. 

çəkmə. uyuq. yoğurt. 1. ağır. mətin. güclü. qəvi. 1. 

yoldaş. həmrah. 1. doylaq. təsdiq. - süzmə qatıq: hər 

nəyin çəkilmişi. üsarəsi. 1. çaşni. məzə. 

qatıq qadıq. bax > qatıq.  

qatıqaçıran  qadıqaçıran. uzun sürən yağmır.  

qatıqan  1. əriməz. qatılığın saxlayan. sıvıqmaz. suyuqmaz. 

yumşamaz. 1. qatığan. qatılqan. nərsənin arasına girən. 

fizul.  

qatıqan  qadığan. donmuş. buzlamış. buz.  

qatıqanlı  qanı quyuq.  

qatıqara  1.qaraqat. qalın donlu, qabıqlı. 1. qatqara. iri, qara, əkşi 

(türş) üzüm çeşiti.  

qatıqatlamaq  qatığatlamaq. qatuğatlamaq. qatığlamaq. qatığ olmaq.  

qatıqələn  qatıgələn qatıqlan. çox qatı.  

qatıqlamaq  1. qatığlamaq. qatuğatlamaq. qatığatlamaq. qatığ olmaq. 

1. qatmaq. aşılamaq. 1. qatmaşırlamaq. qatmaşıramaq. 

ağzına gələni söyləmək.  
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qatıqlamaq  qadıqlamaq. ( < qatmaq). {gənəlliklə bir nərsəni başqa 

birinə qatıb yemək anlamındadır. "yoğurd" ada qatıq 

deyilər, ki qatıqlamaq: yoğurtla yemək anlamındadır. 1. 

qatıq, sərt yoğun, qaba davranmaq}. 1. dirəşmək. 

girişmək. uğraşmaq. çabalamaq. dalaşmaq. çalışmaq. - 

kiçik qatıqlasa, böyüyər sevinər. 1. munmaq. saçmalamaq. 

artıqlamaq. çərənləmək. çetləmək. səfehləmək.  

qatıqlan  qatıgələn. çox qatı.  

qatıqlanmaq  qarışmaq - bir konuya qatıqlanmaq, görəvlənmək işə 

qarışmaq. dəxalət edmək. 

qatıqlaş  qatıqlı aş. qarmaqarışıq aş, yemək.  

qatıqlaşmaq  1. yoldaşlanmaq. həmrah olmaq. 1. məxlut olmaq. 1. 

bəkişmək. sarpanşmaq. 1. ərərşimək.  

qatıqlaşmaq  qarıncaşmaq. qəlizləşmək. gərginləşmək. 

hizursuzlaşmaq. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. 

tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. 

dedirgişmək. tedirgişmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. 

toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. 

qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.  
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qatıqlatmaq  qatılatmaq. bərkitmək. sərtətmək. sərtlətmək. 

sağlamlatmaq. güclətmək. təqviyət, təhkim edmək.  

qatıqlı  1. yavan olmayan. xuruşlu. 1. qatıq. qatıntılı. teyxa, yalın 

olmayan. qarışıq. 1. qarışığı olan. alqın. gümanlı. 1. 

qatıq. qatıntılı. qəliz. mürəkkəb. tərkibli. 1. birbirinə 

qarışmış, qarışıq. 1. yoğurtla yarmadan pişirilən yemək.  

- qatıqlı əkmək: ispanaqlı çörək çeşiti.  

- qatıqlı düğü: bulqur, yarma, düğü qarışığı olan pilov.  

- qatıqlı çökələk: yağlı pənirlə yağsız pənir qarışığı.  

qatıqlı  yavanlı. yağlı. qapamalı. xuruşlu. gözləməli. gözləmli. 

gözləyişli. üzgözlü. çaşnılı.  

qatıqlıq  1. fəlakət. 1. soysuz. qatıqlı. 1. çətinlik. - gəlsə qalı 

qatıqlıq, artar deyu sərin qıl: gəlsə belə çətinlik, keçər deynə, 

dözüm qıl.  

qatıqlıq  qatılıq. qatlıq. qapızlıq. qapazlıq. bərklik. sərtlik. 

sərtləşik. sağlamlıq. sağlaşıq. gücləşik.  

qatıqmaq  1. doyuqlamaq. təsdiq edmək. 1. qanıqmaq. bıqına 

doymaq.  

qatıqmaq  qatılaşmaq. bərkimək. sərtəşmək. sərtləşmək. 

sağlamlaşmaq. gücləşmək.  
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qatıqmış  qartal. qatal. qartamış. əsgimiş. köhnə.  

qatıqsamaq  1.dadıqsamaq. dadı, tamı, qoxusu çönmək. acınmaq. 

acınsamaq. 1. qarışdırmaq. 1. alzaymer kəsəlinə 

tutlmaq.  

qatıqsı  üzgöz, xuruş olaraq yeyilən nərsə.  

qatıqsıq  qatı qısıq. çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis. 

qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

- qatı qısıq: çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis. qırtım. 

qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

qatıqsıma  neçə nərsənin qatılmasından oluşan yemək.  

qatıqsız  1. saf. arı. arın. təmiz. 1. qatsız. yalın. quru.- quru əkmək.  

qatıqsız  qatqısız. çin. çın. xalis. arın. aras. arsaq. arassa. təmiz. 

buz kimi.  

qatıqu  çalışqan. gayrətli. əzimli.  

qatıqürəq  - qatı kürək: bel. 

qatıl  1. (qatıladan, durduran). dayaq. dirək. dirsək. 1. qatılış. 

qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qahlayış. güldürü. qəh qəhə. qah 

qah gülmə. əğlənti. 1. nərsənin durmasın, dayanmasın, 

muqavimətin çoxaldan. güclədən. cıdamladan. 

möhkəmlədən. müqəvvi. qəvilədən. təqviyətli. 1. yapılada 
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dikə qoyulan yoğun dirək. sutun.  

- qatıl qatıl: qatar qatar. sıra sıra. cərgə cərgə. düzün düzün. - 

odunları qatıl qatıl yığsan yıxılmaz. 

qatıl  1. qadıl. yapılarda, duvarın arasına qatılan (qoyulan) 

kirşən (dirək). 1. qalın. quyuq. kifir. kəsif. aşıq. bıqıt. pıkıt.  

qatil  alaçı. öldürücü. qıyan. qıran. can alan. cəllad. qanıq. 

qanlı.  

qatıla  qavıla. qavla. çavıla. çavla. çovla. cola. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  

qatılacaq  - qatılacaq ölçü: qarımlıq. qatımlıq. qarıtlıq. - bir qatımlıq un 

aldım.  

qatılaçmaq  utuşmaq. uduşmaq. udışmaq. uyuşmaq. uyuşmaq. 

pıxtalanmaq. pıxtalanmaq.  

qatılaq  qatlağ. gobad. gobud.  

qatılamaq  1. hızlandırmaq. əcələ etdirmək. 1. qadılamaq çiviləmək. 

mıxlamaq.  

qatılan  <> taxılan. girən. daxil olan. iştirak edən. - toya, düyünə 

qatılan: düğünçü.  

- itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə: 
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qatana. qadana. 

- bir toplumun işə qatılan bölüm: işgüc.  

- bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan: 

qoşunc. qatınc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçi. səhmli. 

səhamdar.  

- qatılan, əklənən nərsə: ək.  

qatılan  1. iştirak edən. müştərək. 1. qoşulan. yol gedən. yola 

gedən.  

qatılaraq  əkilərək. artırılaraq. əlavə edilərək. - turş yeməklər duz 

əkilərək dadlı olur.  

qatılaş  qatlaş. 1. dözüm. 1. bərkiş. bəkiş. təqviyə.  

qatılaşma  ertləşmə. qabırcaqlanma.  

qatılaşmaq  1. bitmək. rəngi dadı dəğişmək. - bal bitti. 1. qatıqmaq. 

bərkimək. sərtəşmək. sərtləşmək. sağlamlaşmaq. 

gücləşmək. 1. donmaq. donaqmaq. donqamaq. 

buzlamaq. buz bağlamaq. buz tutmaq. daş kəsilmək.  

- çox quruyub qatılaşmaq: qağıştamaq. qağışdamaq.  

qatılaşmaq  1. irikmək. sərtləşmək. bəkimək. bərkimək. 1. qarçamaq. 

qarslamaq. qursamaq. qaturmaq. pişmək. bərkimək. 1. 

qurlanmaq. qorlanmaq. mayalanmaq. qoyulaşmaq. 1. 

tonuqmaq. donuqlanmaq. tutulmaq. mükəddər olmaq. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qatlaşmaq. bərkimək. qatılmaq. sərtləşmək. pəkləşmək. 

bərkləşmək. dirilmək. sərtləşmək. qəvam tapmaq.- bu 

toprağ günəşlə bərk qatıldı. - topraq günəşlə qatılşır, kişi iş 

ilə.  

- köksü qısılıb qatılaşmaq, darılmaq: tonğcımaq. 

donğcımaq. buzcımaq. büzülmək. üzülüb darılmaq.  

qatılaşmış  qatıq. donmuş.  

qatılaştırmaq  qatılaşdırmaq. dondurmaq. sərtitmək. bərkləşdirmək. 

betonlatmaq. sərtləşdirmək. sərtiştirmək. bərkiştirmək. 

bərkləşdirmək. 

qatılaştırmaq  qatıtmaq. uyutmaq. yoğurmaq.  

qatılaştırmaq  qatlaşdırmaq. diriltmək. sərtləşdirmək.  

qatılatan  qatıladan. durduran. qatıl. dayaq. dirək. dirsək.  

qatılatmaq  1. nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin 

çoxaltmaq. güclətmək. cıdamlatmaq. möhkəmlətmək. 

qəvilətmək. təqviyətləmək. muqavimlətmək. qatıqlatmaq. 

bərkitmək. sərtətmək. sərtlətmək. sağlamlatmaq. 

güclətmək. təqviyət, təhkim edmək. 1. çatılatmaq. 

barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq.  
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qatılatmaq  qatırmaq. qatıtmaq. qurutmaq. dondurmaq. şişirmək.  

qatılı  qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. çalxalı. 

yalxalı. yılxalı. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. 

quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. 

qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. küpəli. qılplı. qulplu. 

pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. 

gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qatılıq  1. tərslik. sərtlik. qabalıq. qırıcılıq. durşuluq ( < durmaq). 

1. qatılıq. qatıqlıq. qapızlıq. qapazlıq. bərklik. sərtlik. 

sərtləşik. sağlamlıq. sağlaşıq. gücləşik. 1. təmirçilik. 

dəmirçilik. təpirlik. təpirçilik. təpikçilik. müsirrilik. inadlıq. 

inadçılıq. 1. qatışlıq. ortaqlıq. ortaşlıq. şəriklik. şərakət. 

- qatılıqdan çıxarıb sıvıqlaşdırmaq, suyuqlaşdırmaq, 

yumşatmaq: əritmək. donu çözütmək, açıtmaq. - qatılıqdan 

çıxıb, sıvıqmaq, suyuqmaq, yumşamaq: ərimək. - qatılığın 

saxlayan: qatıqan. əriməz. sıvıqmaz. suyuqmaz. yumşamaz.  

qatılıq  1. tox. irilik. dayanıqlıq. yoğunluq. qatlıq. sərtlik. güçlük. 

dayanıqlılıq. qəşinlik. qusanlıq. qustaqlıq. 1. yibusət. 

xuşgiyət. quruluq. 1. rəhmsizlik. 1. xişunət. pəklik. bərklik. 

səlabət. 1. mətanət. - iş qatılığı. - üz qatılığı. 1. qalınlıq. 
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quyuqluq. quyuluq. kifirlik. kəsafət. aşıqlıq. bıqıtlıq. 

pıkıtlıq. pıxtılıq.  

qatılım  1. qatılma. qatılış. əklənmə. əkləniş. əklənim. ulanma. 

ulanım. ulnalım. ulnaşım. saplanma. saplanış. saplanım. 

yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam əlavələnmə. 1. 

qatılış. qatılma. qatışma. iştirak.  

qatılış  1. qarışma. iltihaq. inzimam. 1. yoldaşlıq. həmrahlıq. 

məmzucluq. qatımlı. qarışıqlıq. məxlutluq.  

qatılış  1. qatıl. qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qahlayış. güldürü. qəh 

qəhə. qah qah gülmə. əğlənti. 1. qatılım. qatılma. 

qatışma. iştirak. 1. qatılma. qatılım. əklənmə. əkləniş. 

əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. saplanma. 

saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. 

inzimam əlavələnmə. 1. qatılma. saplanma. saplanış. 

yetinmə. yetiniş. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. 

görüşmə. düşüşmə. bağlanış. bağlanma. birkinmə. 

birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. 

iltihaq. mülhəq, vəsl olma.  

qatılqan qarılqan  qanı issi. tutuşan alışan.  

qatılqan  dayanıqlı. sərt. mətin.  
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qatılqan  qadılğan. saqlı. gizli. sinsi. gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. 

assırınlayın. yaşırın. yaşırılğan. yaşırınlı. yaşırun. yuşιrιn. 

astan. astırın. astιrtιn. bildirməy. bükük. oğrun. 

duymadan. örtülü. daldax. darab < dar. çolav.  

qatılqan  nərsənin arasına girən. 1. nərsənin boşluğun dolduran. 1. 

qatığan. fizul.  

qatılma  1. qatılış. saplanma. saplanış. yetinmə. yetiniş. iltənmə. 

iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. bağlanış. 

bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. 

qavuşma. əklənmə. əkləniş. iltihaq. mülhəq, vəsl olma. 1. 

bulunma. huzur. 1. inzimam. 1. qatılış. qatılım. əklənmə. 

əkləniş. əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. 

saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. 

yapşınım. inzimam əlavələnmə. 1. qatılış. qatılım. 

qatışma. iştirak. 1. qatqı. qatışu. qarışma. qatnaş. iştirak.  

- qarışım. qatılma işi, çağı: sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

- neçə nərsənin qatılmasından oluşan yemək: qatıqsıma.  

qatılmaq  qadılmaq. 1. qadqılmaq. qəddəklənmək. qətlənmək. 

yığılmaq. - bu barçını, börkü qadıla. 1. qarılmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qarışdırılmaq. - olar birbirinə qarılıb qatılar. 1. ərkək qadın 

cüttləşmək. 1. qat olmaq. qurumaq. - dilim ağzımda qatdı: 

qurudu. 1. saldırmaq. 1. toxunmaq. dəğmək. 1. taxılmaq. 

tikilmək. toxunmaq. ilişmək. dəğmək. tutulmaq. 

yoxlamaq. qarışmaq. qoşulmaq. iştiraq edmək. 

saldırmaq. - baldırqa qatılma: uşaqlara ilişmə, toxunma. 1. 

sinmək. sinilmək. yeyinmək. nərsiyə keçib uyuşmaq. 

içlənmək. saxlanmaq. gizlənmək. örtünmək. doymaq. 

bıqmaq. bezmək. usanmaq. yorulmaq. sıxılmaq. 

qanıqsamaq. dayanamamaq.1. aralaşmaq. - unla arpanı 

qat: aralat. 1. qoşulmaq. birləşmək. - ər arvat qatıldı: 

yaxınlaşdı. 1. yetinmək. ərqəşmək. çatılmaq. çapılmaq ( ç 

< > s ) sapılmaq. 1. qoşulmaq. əklənmək. 1. qatılaşmaq. 

sərtləşmək. pəkləşmək. bərkləşmək. - bu toprağ günəşlə 

bərk qatıldı. 1. quyulaşmaq. quyuqlaşmaq. pıxtlanmaq. - 

yoğurt qatıldı. - qan qatıldı. 1. qəsavətlənmək. - üzi qatıldı.  

- birinə qatılmaq: quyruq olmaq. dolaş olmaq: əngəl olmaq. 

qatılmaq  qatınmaq. qatlışmaq. əklənmək. əkləşmək. əklinmək. 

əkinmək. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. 

saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. 
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yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. 

əlavələşmək. zəmimə olmaq. 1. qatınmaq. qarışmaq. 

qarınmaq. qarılmaq. qarcaşmaq. 1. geçmək. daxil olmaq. 

yer almaq. - sıraya keç. - bu işə keçməyin. 1. girinmək. 

girmək. daxi olmaq. 1. girmək. qarışmaq. - sənlə 

dartışmaya girməm. 1. ortanmaq. iştira edmək. 

- qarnı qatılmaq: ürəyi sıxışmaq, sıxılmaq.  

- qarnı qatılmaq: bayılmaq. 

qatılmaz  maaşirət sevməyən. münzəvilik sevən. inziva tələb.  

qatılmış  - qatılmış, taxma ad: qadaş. qadac. ləqəb.  

- nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, bölüm. qatım. 

xatım. qatma. 

qatılmış  ulam. əklənmiş. tim.  

qatım  xatım. qatma. nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, 

bölüm. 1.qatnaş. qohum. 

qatım  qadım. 1. < qıtım. son. - bu işlərə qatım yox: qutum, son 

yox. - qatıma çatmaq: qurtulmaq. 1. ( < > yatım). qatımı. 

olduğu kimi. elə hər zaman. alışqan kimi. davamlı. istər 

istəməz. bayağı. - suçlu suçsuz qatımı bu uşağı döğürsən. - 

qatımı olduğu kimi: əvvəlki kimi. 1. uzdu. əzəli. çox əsgi. 1. 
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qatış. qarışıq. qarşıq. məmzuc. məxlut. 1. qaytım. qalı. 

palaz. 1. ip. 

qatım  qatlım. 1. qıvrım. bükim. büklüm. qırlım. sancı. əzab. 

dərd. 1. qıvrım. bükim. büklüm. qırlım. - saçın qatımı: 

qıvrımı. 1. tarlalara suyun əşit gedməsi üçün yapılan, 

suyu bölməyə yarayan arac. 

- qıvrım qıvrım: çoq qıvırcıq. - saçı qatım qatım: qıvrım 

qıvrım.  

- qoç qatımı: güzdə qoçları qoşnı üçün sürüyə qatmaq.  

- qatım qatım qatınmaq: qıvrım qıvrım qıvrılmaq: sandıdan 

bükülüb durma.  

qatım  qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. 

qarışım. qatılma işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 

1. əlavə. məxlut. ixtilat.  

qatım  qədim. güdürük. əsgi.  

qatımaq  (d < > t < > q < > y ). qadımaq. qaqımaq. qayımaq. 1. 

qarımaq. çitəmək. bərkimək. 1. küykəmək. kirimək. 

yığışmaq. bürüşmək. - küykirib oturmaq: bükülüb oturmaq. 
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1. qayımaq. qınamaq. yermək. daşlamaq. qaramaq. 

batırmaq.  

qatımaq  qadımaq. qaqımaq. sınırlanmaq. sinirlənmək. qızmaq.  

qatımıc  quruc. qurumuş. bəkimiş. bərkimiş.  

qatımış  qarımış. qocamış. qovcamış. hər nəyin əsgimişi, 

köhnəlmişi. kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq.qaltuq.  

qatımlamaq  qadımlamaq. 1. təkrarlamaq. qatlamaq. burmaq. 1. 

əzmək. 1. hissələmək ( < ıs). təkrarlamaq. 

qatımlı  məmzucluq. qatılış. qarışıqlıq. məxlutluq.  

qatımlıq  qarımlıq. qarıtlıq. qatılacaq ölçü. - bir qatımlıq un aldım.  

qatın qat  qadın qat. təkrar.  

qatın  - oynaq, hobba qadın: qancıq. qantıq.  

qatın  (qadın <> qatun. qadun). 1. xanım. abay. qayğız. xanım. 

bəyim. bayan. əçə. əcə. 1.tutu (özəlliklə erməni qadınlarına 

söylənir).1. əksik ətək. qarı. əş. arvad.1.(ölçək. əndazə. 

miqdar. miqyas. dərəcə). qadaq. qata. qatı. qatca. taqca. 

qədər. qapar. təkin. dəngi. dəğin. dəğir. dəğiş. çək. cən. 

dək. ( - bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin. - nə qatı 

(qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin oli, sevməz ürək öligin 

oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. - bu qatı 
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(qədər) şişmək olmaz ki. - ye, yeyə bildiyin qatca (qədər). - 

döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə (qədər). - ölməyi qapar (ölənə 

qədər) çalışdı. - saat onu qapar (ona qədər) gözlədim. - bir 

arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. - ölənə 

dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri var. - saat ona dəkli 

(qədər). 1. qayın. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. xoşgil. xoş. 

şik. - qadın oğlum. - qadın tanrım. 1. qatı. qayın. qatınqa. (< 

qatılmış olan. doğma olmayan). gətin. gətingə. (< gəlmiş 

olan). yengə ( < yenən. düşən).  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş.  

- arığ, zayıf, əsmər, ufaq təfəq qadın: qara maşa.  

- başı örtülü, çadralı qız, qadın: qapalı.  

- düznəsiz, əxlaqsız qadın: kavtuq. kavtaq. qaltaq. 

çaltaq.qaltuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalağ. qəhbə. 

ruspi.  

- qadın budu: gəlinbudu. küfdə çeşiti.  

- quru, sısqa qadın: qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. 

qaqcım.  

- yeni doğmuş qadın: doğus. doğulu.  

- qadın qadına: arvad arvada: qadınlar başbaşa. yalnız 
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qadınlar arasında.  

- qadın nənə: 1. böyük ana, nənə. 1. ağsaçlı ana. yaşlı xanım. 

- qadın qadıncıq: xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, 

yönətli xanım.  

- qadın ağızlı: qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: 

qadın ağız. qılıbıq. 1. arvadının sözündən çıxmayan. 1. arvad 

kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək.  

- xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı. 

- xanımlara, qadınlara özük, xass: arvadçıl. qadınçıl.  

- iri yarı, yaşlı qadın: qataq. qadaq. qotaq. qotur.  

- qadın budu: xanım budu: uzun biçimli qarpız, qabaq çeşiti. 

- qadın cinsi: xanımlıq. qadınlıq.  

- qadınların ərkəkdən qaçınmaları: qaçköç. 

- qısa boylu qadın: qadaq. qadalaq.  

- qızları, qadınları başdan çıxaran erkək. arvadbaz: qadın 

avçısı. qadın ovçusu. 

- sınavlı, yaşlı, sayqı göstərilən qadın, xanım: qadana. 

qadınana. 

- acınaqlı, zavallı xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.  

- kiçik xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq. 

- könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' xanım, qadın: 
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qadıncağız. qadıncıq.  

- qız qadın: qız qısraq. - qız qısraq içində neylisən. - qız 

qısraq yığnağı.  

- yaşlı qadın, özündən kiçik qadını səsləmə sözü: qız. - ay 

qız uşaqları çağır.  

- yaşlı qadın: qatınqa.  

- yaşlı qadın: əbə. aba.  

- qadın türməsi: xocaöy. xoca evi. qocaöy. qoca evi.  

- yüngül qadın: cıf, açıq sıçıq, yaxmaz, törə (əxlaq) yönündən 

pis olan arvad.  

- bacarıqsız, uyuşuq qadın: ıslaq toyuq. ıslaq qarqa. ıslaq 

sıçan.  

- çox uşaqlı qadın: tölək. dölək.  

- qadın otcusu, havalısı: arvadçı. arvadbar. arvadbaz.  

- qırıtan, qırcan, oynaq, şımarıq qadın. fırıldıqçı. fırıldaqçı. 

fındıqçı.  

- qadın yunaqlarında yuğunanların aralıq işlərin görən: 

aralıq. xəznə anası: yunaq (hamam) anası.  

- iri yarı, güclü, şişman, şirət qadın: xəznə anası. yunaq 

(hamam) anası.  
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- qadının baldızı: görümcə.  

- müsəlman qadınlarının, üz bölümü tor olan başlığ: 

gözlük. gözənə.  

- aybaşı olmaq: gününü görmək.  

- oxşarı dillə qadın, qızlara verlən gənəl ad: yaspa. yospa. 

yosma. - yospam bəzənib düzənimiş, hara gedir?.  

- ərin, qadını yönündən aldatılması: buynuzlanmaq.  

- (qadın üçün) ərini aldatılmaq: buynuzlamaq.  

- yaşlı qadın: nənə. əçə. əcə.  

- aşırı iri, şişman qadın: dev anası.  

- şaşırtıcı biçimdə geyinib, süslənən qadın: dəli saraylı: dəli 

sarılı.  

- qısır qadın: sonsuz. sütü olmaya ana.  

- qadın təpəciyi, kakili: çalbağ. balçaq. başlaq.  

- gözəl qız, qadın: bəbək. qolçaq.  

- doğumu yaxın qadın: ağır ayaq.  

- qadın olan din görəvlisi: bacı.  

- axlaqca düşük qadın: çürük. kövrük.  

- iri yarı qadın: dağlar ayısı.  

- kimi yaxın qadın: cici nənə.  
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- soylu qadın: bəqüm. bəyim.  

- qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının 

dilində.  

- küçədə qadınlara sarkınan kimsə: qaldırım çapqını. 

qızbaz.  

- qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz: gəlinalı. allıq. ənlik. 

- uşağı, cocuğu olmayan qadın, ərkək: qara don.  

qatın  1. xatın. {qayın: qıyın: gözəl. buyrulmuş. seçilmiş. < 

qadamaq: buyurmaq. əmir vermək} 1. əş. qoşti. qoşarta. 

yoldaş. qoçın. quçın. xanım. {xatın. "q < > x" səs 

çönməsinə misallar. - > xatunərəb. xədin (ərəb) (xədinət: cıqqılı 

xanım) }- qadın: xatın. - xan: qaan. - xodək: qoduq. - xav: 

qov: alışdırıcı. - qımız: xımız. 1. yetişgin dişi kişi. bayan. 

cadı. boluca. qarı. ana. 1. xanın xanımı. 1. qız. gəlin. 1. 

gözəl. sevimli. biçimli. çəkici. barlaq. parlaq. oxşayıcı. 1. 

xatun. xanım. imparator. imparatoriçe. kağan əşlərinə 

verilən bir ünvan. 1. gözəl qoxulu. - qadın barmaq: bir çeşit 

gözəl qoxulu üzüm. - qadın budu: biçimli, uzun, qadın budunu 

andıran qarpız türü. - xanım qadın: bir qadının tam sifətlərin 

daşıyan qadın. tamam qadın. 1. qanızaq. 1. qətin. sıcaq. 
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isıcaq. 1. möhtəviyyat. 1. qulluq yiyəsi. böyük, hörmətli, 

alicənab. həzrət. - qadın göğüslüğü: bağırdaq. məmə qabı. 

lifcik. 1. qayın. dünür. qohum. qayın. qazın. 1. qat. qatıq. 

bədəxlaq. 

- başçı xatın: bükə. büki. büci. babalu.  

- qatın almaq: evlənmək.  

- qatınqa almaq: əş olaraq almaq. 

- alçaq qadın: töqəl. tökəl.  

- böyük qadın: tarım. bəyim. xanım əfəndi. təyzə.  

- ərsiz qadın: bikə.  

- qadın öğrətən: bibiatun. bibi xatın. məəllimə. 

- qadının kiçi qardaşı: yügürçi. bala qayın.  

- sağdıc qadın: yengə. yanqa. yanca gedən qadın.  

qatın qadın. 1. dişiriv. yağluqbaş. yavluqbaş. busqulbaş. 1. 

xatın kişi. qoquna, madam. 1. urağut. avrat. arvad. 

- qadın şaman: qamma qırsa. büyücü.  

- yaşlı qadın: əmmə. amma. nənə. böyük nənə. 

- qadın ərin çağırmağa bir sevgi sözü: aquş. ağuş.  

- atavul əkəç: eyni soya bağlı qadınlar.  

- alçaq qadın: qaymasoq. alaşa.  
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- aycam qadın: qaraçay mitilojisinə görə yeryüzündə yaratılan 

ilk qadın.  

- cazibəli qadın: aybat dişiriv.  

- ərkəklərə düşgün qadın: dayaman.  

- qısa, şişman qadın: dorduq.  

- qısır qadın: betav. - yaşlı qadın: qurtqa. cadı.  

- qadın cinsəl orqanı: qotta.  

- qadınsı ərkək: qadın qılıqlı. qıstəkə.  

- cüvüt qadınlarına verilən ad: bolıca. - keçmişdə qadın, 

xanımlara söylənirdi: tuti.  

- sedi qaçmış qadın: südi dönmüş.  

- çıq məşrəbli, yüngül məzaclı qadın: yalluz. yelpənək. 

bolağan.  

- lopaz qadın: oynaq. 

- açıq saçıq qadın: ələkçi. çingənə qarısı. - qadınlara verilən 

ad: ağapə. - qadınların ay başı kullayan bezi: bağırdaq. - 

kişiçil qadın: ərkəksi. - süt verən qadın: əmzikli.  

- arvadın qatnaşıqları, tayfa tırığı: tüngür. tüngü. dünür. düğün 

( < tüq). - böyük qadınlara verilən unqun·: altun tarım. - altun 

üzük: qızıl könüllü qadın iyi tinli, duyqulu, ruhlu xanım.  
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qatına  qadına ( < qatmaq: taxmaq). bəzək düzək, süs, taxı, asım 

taxım, incik mıncıq nəsnələri.  

qatınana  qadınana. qadana. 1. sınavlı, yaşlı, sayqı göstərilən 

qadın, xanım. 1. qayınana. qaynana.  

qatınbarmaqı  qadınbarmağı. 1. qadınbarmaq. uzun, incə, qaralı ağlı 

üzüm çeşiti. 1. uzun incə, sulu yumşaq armıd çeşiti. 1. 

bağlava oxşarlı bir dadlı.  

qatınbaşı  qadınbaşı. qadıbaşı  qızılbaş. alalə. lalə.  

qatınbutu  qadınbudu arzıman küfdəsi. iri küdə.  

qatınc  qoşunc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçi. səhmli. 

səhamdar. bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, 

qatılan.  

qatınca  qadınca. xanımca. 1. xanıma yaraşır biçimdə. - qadınca 

bir ərkək. 1. xanım kimi. xanıma oxşar. 

qatıncaqız  qadıncağız qadıncıq.1.kiçik xanım. 1.acınaqlı, zavallı 

xanım. 1. könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' 

xanım.  

qatıncıq  qadıncıq. 1. görümcə. görüm. xanımın baldızı. xanımın 

ərinin bacısı. 1. üst geyim. - qatıncığın çıxarıb oturdu.  
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- qadın qadıncıq: xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, 

yönətli xanım.  

qatıncıq  qadıncıq. ağaçə ( < ağa + əçə). ağa qadın. xanıməfəndi. 

bibi.  

qatıncıq  qadıncıq. qadıncağız.1.kiçik xanım. 1.acınaqlı, zavallı 

xanım. 1. könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' 

xanım.  

qatıncıqlıq  qadıncıqlıq. görümcəlik. görümlük. baldızılıq.  

qatınçı  qarınçı. bir bölümün, bölmənin gözətçisi, baxıcısı.  

qatınçıl  qadınçıl arvadçıl. 1.arvaddüşgünü. arvadbaz. 1. 

xanımlara özük, xass.  

qatınçılıq  qadınçılıq.qarı,qadın alış verişində olan.  

qatınevi  qadınevi. yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz xanımlara keçici 

barıncaq.  

qatıniqnəsi  qadıniğnəsi qaraiğnə deyilən böcək.  

qatınımsı  qadınımsı. xanımınsı. xanıma özgəsinli, bənzəsinli, 

yarşasınlı, oxşasınlı.  

qatınış  qatma. qatama. artırın. artırış. artırma. yapışdırı. 

yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. mindirmə. 

izafələmə. əlavə edmə. 
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qatınq qatınğ. qayınğ. qayın ağacı.  

qatınqa  qadınqa. 1. qatın. qatı. (< qatılmış olan. doğma olmayan). 

gətin. gəlin.gətingə. (< gəlmiş olan). yengə ( < yenən. 

düşən). qatı. 1. yaşlı qadın.  

qatınqı  qatıntı. qatqıntı. bir nərsiyə qarıştırılmış nərsə.  

qatınqışlar  çətinliklər. çatmazlıqlar. məşəqqat.  

qatınqöbəyi  qadıngöbəyi. 1.ortası çuxur dadlı çeşiti. 1. qızılcıq 

böyüklüyündə, içi tüksü (tükə oxşar) qılçıqlı, yabangülü 

yemişi. 1. göbələk çeşiti.  

qatınlamaq  qadınlamaq ( < qat: yad). qatlamaq. yadlamaq. 

xatırlamaq.  

qatınlaşma  qadınlaşma. xanımlaşma. arvadlaşma. arvada oxşaşma.  

qatınlaşmaq  qadınlaşmaq. 1. arvadlanmaq. qarılaşmaq. dişilənmək. 

qancıqlanmaq. 1. qarılaşmaq. arvadlaşmaq. 

xanımlaşmaq. arvad qılığın almaq.  

qatınlıq  qadınlıq.1.ev saxlama. xanədari. 1.xanımlıq. qarılıq. 

arvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. dişilərin görəvləri. 1. 

xanımlıq. qadın cinsi.  

qatınmaq  (qatqınmaq. qatlanmaq. qatılmaq. qatlışmaq). 1. 

əklənmək. əkləşmək. əklinmək. əkinmək. ulanmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. 

saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. 

yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. 

zəmimə olmaq. 1. qatışmaq. qatılmaq. qarışmaq. 

qarınmaq. qarılmaq. qarcaşmaq. qaqaclanmaq. 

donaqmaq. sərtinmək. 1. sənginmək. sərtinmək. 

dışlaşmaq. taşlaşmaq. dişləşmək. 1. artırınmaq. nərsəni 

nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. əğlənmək. əklənmək. 

qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. 1. çorbaşmaq. 

çorbağmaq. çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. 

korcalmaq. kütcəlmək. qarablamaq. qarablanmaq. 

qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. 

qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. batmaq. 

batırmaq. manğlanmaq. banğlanmaq. yoltanmaq. 

üznükmək. döngüşmək. düşgümək. çürkünmək. 

çürkümək. söngünmək. mutsuz, qutsuz, şanssız 

düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi yatmaq. 

izafələnmək. minmək. minilmək. mindirinmək.  

qatınmaq  qatranmaq. 1. bükülmək. qətlənmək. - qatınmaz belim: 

bükülməz. 1. qırtınmaq. dayanmaq. kəsilmək. çəkinmək. - 
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pul verir ikən qatındı. 1. çönmək. dönmək. qaçınmaq. vaz 

geçmək. - işdən qatındı. - gülməyivi qatın danış. 1. 

quşqulanmaq. - qatınmadan işə başladılar. 1. sərtəlməkı. 

1. qatqınmaq. qatlaşmaq. koplanmaq. gücənmək. güc 

göstərmək. 

qatınsı  qadınsı xanımsı 1.xanıma özgü, yaraşır. ilişik. 1. xanım 

davranışlı, bənzərli ərkək.  

qatınsı qadınsı. - qadınsı ərkək: qanav.  

qatınsılıq  qadınsılıq. xanımsılıq. xanım özəlliyi qazanma.  

qatınsız  subay ərkək.  

qatınta qatında. varında. varıda (v < > b ) barıda. barında. 

endində. qulluğunda. alnıda. qulluğunda. xitmətində. 

hizurunda. hizurunda. nəzdində.  

qatıntan  qadından. ardından. götündən.  

qatıntı  qatınqı. qatqıntı. bir nərsiyə qarıştırılmış nərsə.  

qatıntılı  qatıq. qatıqlı. qəliz. mürəkkəb. tərkibli. 1. teyxa, yalın 

olmayan. qarışıq.  

qatıntuzluqu  qadınduzluğu. kiçik ağac çeşiti. sarıçalı.  

qatıntüqməsi  qadındüğməsi. çiçəyi düğmə biçimli, süs bitgisi.  
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qatıp  qotıq. topac.topaq. 1. (artılımış, yoğunmuş, yuvarlanıq). 

mazalaq. bazalaq. pazalaq. ucu sivri, başa doğru 

genişlənib, yuvarlaq uşaq oyunçağı. 1. yuvarlaq səbət, 

sələ, torba. 1. nərsənin şişgin, düğmə bölümü. 1. kündə. 

qopaq. 

qatır  1. çatır yapıda, çardaqda ağırlığı çəkən, uzunlamasına 

qoyulan qalın ağac, dirək. 1. qısır. 1. bərk, sərt, çoraq 

şoraq topraq. 1. qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. 

oraq. kəsən. tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. 

özbaşdaq. özbaşat. zalim. müstəbidd. dispot. tiran. 1. 

qatıq. əslər. iki, yaxud neçə nərsənin arasında ortaq 

olan, əsnək olan.  

- qadır qudurlamaq: anlaşılmaz sözlər söyləmək. - dili 

anlaşılmır, qadır qudurlayıb durur.  

- qara qatır belə yatır, gəl gedənə şıllaq atır.  

- qatır izi: tərslik. əksilik.  

- qatır gəmiyi: kürək gəmiyi.  

qatır qulağı: yapraqlarından dolma bükülən bir bitgi.  

- suya çaxır, sütə su qatır.  
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qatır  qadır. qayır. 1. < qat. qatmaq. qarma. qarşıq. qurma. 

məxlut. qatışıq soydan gələn heyvan. 1. < qaturmaq (: 

bərkimək) dayaqlı. möhkəm olan "qatır" adlanan heyvan. - 

qatır qılıq: dirəngən. dik. harın. qırçın. - qatırına minmək: 1. 

çıtaqmaq. 1. didişmək. 1. ərköyüllük edmək. istəyinə 

çapmaq. 1. motor. darta. 1. qalın, gobud, gön, qondara 

başmaq. 1. kuvvet. güç. güclü. dayanıqlı. mətin. qudrətli. 

uqan. uğan. oğan. tanrı. çalap. yaratan. hükmedən. ali. 

ulu. yüksək. 1. qaba. inatçı. (qatır (:heyvan adı) həmdə 

qatır (:qalın başmaq). bu iki söz arasında oxşarlığ marağ 

doğurur. necə ki mule (fırans): heyvan, mule (fırans): başmaq 

arasındaqi bənzərlik). 1. qaldıran. 1. qat. yoğun. bərk. 

qıyın. çətin. - qadır nə: zor nərsə. - qadır qış: qıyın qış. 1. 

qəddar. iti. - qadırxan: güclü xan. 1. qatuq. bədəxlaq. 1. 

qaq. qatı. bərk. sərt. 1. qaçır. qaçar. 1. qat, qaba olan. 

tərbiyəsiz. bədəxlaq. - nə qatırdır. - qatıra minmək: cin atına 

minmək. qatıqlamaq. - qatır muncuğu: qatırlara taxılan göy 

sırça. - qatır dirnağı: sarı çiçəkli bitgi. - qatır quyruğu: söki 

bitgisi. 1. > qadir. güclü. oğan. 1. ( < qat: taq. güc.). güclü, 

tablı dözümlü olub, dağ yollarında yükçülüyə ən yararlı 
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heyvanlardandır. 

- qatır dırnağı: çiçək çeşiti. 

- qatır quyruğu: bitgi adı. 

- çox quru, arıq. - qatıt kişi. - qatıt cocuq. 

- arıq olmayan: səmiz. toplu. bəsli. ətli. dolu. - bu kərə onu 

toplu gördüm. 

qatir qadir. bax > qadır.  

qatır qadır. qatır. 1. qadran. qayran. hər nərsəyə gücü yetən. 

uğan tənğri. gücü yetən tanrı. 1. çətin. güc. zor. - qatır 

işlər: böyük, çətin işlər. - qatır durum: pis şərayit. - qatır qışlıq, 

yaman donluq. 1. zayıf bayqır. 1.  

- qadır qılıq: inadçılıq.  

- qadır qılıqlı: əksi. tərs. kaprisli. xuysuz.  

- qadırına minmək: kapris yapmaq. xuysuzluq edmək.  

qatıra  qadıra kürəklə sürülən gəmi. qadırğa balığı: balen. 

naqqa balığ. katerqon.  

qatıran  qatran. qartan. qatğan. qayran. qayğan. qara çam, şam 

ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti.  

qatıran qadıran. qatran. inad. dirənən.  
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qatıraş  ( < qat. qad. qaq). qatırmaş: qatırış. qarmaqarş. qarışıq. 

düzənsizlik.  

qatıraştırmaq  qadıraştırmaq. quyuqlaştırmaq qoyulaştırmaq. uyuşturmaq.  

qatırca  qadırca qatır kimi.  

qatırçı  xərbəndə.  

qatırçı  qaçırçı. qaçarçı.  

qatırıq  1. qattırıq. qəttirik. kambırıq. kəmbir. kambır. kambur. 

quz. qoz. 1. qayırmaz. acımaz. mərhəmətsiz.  

qatırış  ( < qat. qad. qaq). qatırmaş: qatıraş. qarmaqarş. qarışıq. 

düzənsizlik.  

qatırqa  qadırğa. qıyırqa. qayıq. çəkdiri. sürək ( > zurək (fars)).  

qatırqa  qadırqa. qazırqaq. qayırqa. çox çalışmaqdan əldə tapılan 

qabarıq, pinə, qaxıq quzuq, qırış qıvrış.  

qatırqan  qadırqan. qayırqan. əğdirən. bükən.  

qatırqan qadırxan. qayıran. cəbbar.  

qatırqanmaq  qadırqanmaq. sərzənişləmək.  

qatırlamaq  qaçırlamaq. qatarlamaq. qatalamaq. qotaslamaq. 

boşqalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  
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qatırlanmaq  qadırlanmaq. 1. inad edmək. xoruzlanmaq. 

danqazlanmaq. 1. qadrınmaq: qayrınmaq. 

qaddarlanmaq. çağnamaq. çətinləşmək.  

qatırlanmaq qadırlanmaq. qatranmaq. inad edmək. dirənmək.  

qatırlı  dartılı. motorlı.  

qatırmaq  qadırmaq. qayırmaq. 1. bükütrmək. qatlamaq. qayırmaq. 

əğmək. burmaq. döndürmək. rədd edtmək. 1. qatıtmaq. 

qatılatmaq. qurutmaq. dondurmaq. şişirmək. 1. 

qayırmaq. qətdəyib yığmaq. - süsin qadırdı: qoşunun 

topladı. 1. qadıtmaq. qurumaq. - donluqda qadırmayasan. 

1. qaturmaq. qatılaşmaq. pişmək. bərkimək. 1. qatlaşıb 

bərkimək. yumşaq nərsənin sərtləşməsi. 1. sınaq görüb 

qavamlaşmaq. olqunlaşmaq. təcrübələnmək. - dış yer onu 

qatırdı: yad ölkə onu bərkitdi. 1. gövdəni, ruhu, biligi 

artırmaq, qatlamaq, becətmək. alışdırmaq. bəsləmək. 

aşılamaq. öğrətmək. eğitmək. - at qadırmaq: atı öğrətib 

bəsləmək. 1. qurutmaq. 1. qazdırmaq. 

qatırmaq  qaldırmaq. qaldamaq.  

qatırmaş  ( < qat. qad. qaq). qatıraş. qatırış. qarmaqarş. qarışıq. 

düzənsizlik.  
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qatırmıncığı  iri mıncıq.  

qatırtamaq qatırdamaq. bərk nərsələrin birbirinə toxunmasından, 

çıxan səs.  

qatırtırnaqı  qatırdırnağı. 1. iri yapraqlı ot çeşiti. 1. akasya ağacı.  

qatırtmaq  qətləmək. döndürmək. rəddədmək.  

qatısərt  1. qırıcı. üzücü. 1. qıvrambac. iti dönəməcli, girintili yol.  

qatış qutuş  qadış qutuş. qarma qatışıq. darma dağın. darma 

dağınıq. 

qatış  qadış (d < > t < > q < > y ). qatış. qaqış. qayış. 1. bağdaş. 

qatqı. ilişgi. ortaqlıq. aralıq. arac. araçı. irtibat. nisbət. 1. 

qınama. 1. qarışıq. qarışıt. bərabər. yanyana. birlikdə. 

baş başa. 1. qatım. nərsiyə qatılan nərsə. iştirak. 1. 

artım. artış. artma. çoxuş. doluş. boluş. 1. qatılaşma. 

donma. 1. qarışıq. berəbər. qatım. qarışıq. qarşıq. 

məmzuc. məxlut. 

- oda biznəm qatış baradı: oda bizimlə bərabər gedir. 1  

qatış  qatıq. dadlıq. məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. 

boğazlıq. oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat yeməklər. kərəz > 

çərəz. yer yemiş. quruyemiş.  

qatışaq  toplantı. yığva. cələsə. qonqalav. qonqalağ. məclis.  
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qatışçı  qadışçı. qatışan. qonaq. ortaq. iştirakçı.  

qatışdırmaq  1. bulandırmaq dumanlamaq. 1. qarışdırmaq. qarmaq. 

qatmaq. dağıtmaq. pozmaq. 1. qatmaq. qarmaq. 

çalxamaq. məxlut edmək.  

qatışıq  1. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qarımıq. çalxalı. 

yalxalı. yılxalı. qarışıq. qaruqlu. qarıqlı. qarşıqlı. qarışmış. 

tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. 

cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 

tədirgin. birəli. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. 

sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. 

şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 1. nərsədə ortaqlığı olan. 

şərik. 1. ğəll o ğəş. 1. pozuq. diğərgin. dəğirqın. (> 

digərqun (fars)). ( < dəğişmək). bulğanlıq. bulanıq. pərişan. 

1. qarışıq. çalalı. çallaq. pozuq düzən. dağınıq. tərtibsiz. 

intizamsız. 1. qoşuluq. qarılıq. qarışıq. çalalı. çallaq. 

qarbur. qarbura. məxlut.  

qatışıq  aralış. qarma qarış. məxlut. 1. araş. melez. 1. qadışıq. 

qarılan. 1. qarışıq. iləc. məxlut.  

qatışıqsız  1. nərsədə ortaqlığı olmayan. şərikiz. 1. xalis. silmə.  
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qatışqan  əkişgən. sapışqan. yapışgən. birişgən. bitişgən. 

qavuşqan. qovuşqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. iltisaqi.  

qatışlamaq  qadışlamaq. (d < > y ) qayış yapmaq.  

qatışlamaq qadışlamaq. tiqişmək. tikişmək.  

qatışlıq  qatılıq. ortaqlıq. ortaşlıq. şəriklik. şərakət.  

qatışma  qatılış. qatılım. qatılma. iştirak.  

qatışmaq  qadışmaq. 1. seyrəkcə (ikiləmə) dikiş tikmək. 1. 

qaytışmaq. qayrışmaq. dalbadal, arxa arxaya qoşulmaq. 

bükəlmək. bükülüb qalmaq. qərq olmaq. müztərib olmaq. 

1. taqışmaq. qarışmaq. 1. qarışmaq. - qarış - quraş: 

qarmaqarışıq.  

- qatış qura: qarmaqarışıq.  

qatışmaq  qarışmaq. 1. dumanlanmaq. bulanmaq. 1. qarışmaq. 

qarılmaq. qoşulmaq. 1. qarışmaq. qarmaqarışmaq. 

şorbaya dönmək. çönmək. 1. əğləşmək. əkləşmək. əlavə 

olmaq. əlavələşmək. minişmək. izafələşmək. artırışmaq. 

birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq. 1. duman 

bürümək. 1. qatılmaq. qatınmaq. qarışmaq. qarınmaq. 

qarılmaq. qarcaşmaq.  
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qatıştırmaq  1. qarışdırmaq. qarmanlamaq > xərmənləmək. 1. 

qatılaştırmaq. sərtləşdirmək. sərtiştirmək. bərkiştirmək. 

bərkləşdirmək.  

qatıştırmaq qatışdırmaq. qarışdırmaq. dağıtmaq.  

qatıştırövüq qatışdırövüq. qarışıq. çətrəvil. düzənsiz. intizamsız. 

dərbədər.  

qatışu  qatqı. qarışma. qatnaş. qatılma. iştirak.  

qatıt  qadıd. qatut. ( < qıtıq: qırıq). 1. bulaşıq. qatışıq. alalaşıq. 

- qatıtılı ox: ucu ağıya bulaşdırılmış ox. 1. şişik. qəliz. quru. - 

qadıd qoymaq: çətin, seçimsiz duruma soxmaq. 1. qırtıq. 

tikə. bölük. qadıq qalmaq: qırıq, əli boş qalmaq. mə'təl 

qalmaq. - arabanı yoldaşıma verdim, qadıd qaldım. yolsuz, 

çarasız, qıtlığda olan. 1. evli qadın. qadın. 1. çirkin, kötü 

axlaqlı qadın. 1. qart. qaq. quru. 1. qattı. ətsiz bəzəksiz 

qalan, olan nərsə. iskilet. - evin qatıtı. - yapı tklmədən ön, 

qatıtı qurulmalıdır. - qattılı: iskiletli. 1. qat olan. duzlanıb, 

qurutulmuş, qatınmış, bərkimiş ət, nərsə. basdırma. 1. 

çox quru, arıq. - qatıt kişi. - qatıt cocuq. 1. qattı. ətsiz 

bəzəksiz qalan, olan nərsə. iskilet. - evin qatıtı. - yapı 

tklmədən ön, qatıtı qurulmalıdır. - qattılı: iskiletli. 
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qatıtqan  qadıtqan. inatçı. dikbaş. kimsəyə boyun əğməyən.  

qatıtmaq  qadıtmaq. 1. ( d < - y ) qayıtmaq. geri dönmək. çəkinmək. 

- ər barırqən qatıddı: döndü. 1. qapılmaq. tutulmaq. - o 

tomluqqa qadıtdı. 1. qatılaştırmaq. uyutmaq. uyutmaq. 

yoğurmaq. 1. qatırmaq. qurutmaq. qatılatmaq. 

dondurmaq. şişirmək.  

qatıtmaq  qatıtmaq. bərkitmək. quyuqlatmaq.  

qatıv  kölə. qul. bağlı. sərbəst olmayan.  

qatıvıc  bostan.  

qatıy qadıy. yalançı. qandırıcı.  

qatız  katız. qadız. qədir. 1. əsir. laəlac. çarasız. 1. ağaç qabuğu. 

1. tarçın. 1. ağac qabuğu.  

qatızlanmaq  qadızlanmaq. qabuqlanmaq.  

qatqa  qamqa. çəlik. polad. - orağın ağzın qamqalat.  

qatqa  qatqa. 1. məlamət. 1. qeybət.  

qatqabalat  qatqabalt. qalın qulun.  

qatqabalt  qatqabalat. qalın qulun.  

qatqalanmaq  qardalanmaq büzülmək. qıvrınmaq. çinlənmək.  

qatqamaq  qadqamaq. qadağmaq. qadamaq. 1.ilinləmək. ilindəmək. 

bağlamaq. tikmək. 1. tikələri birbirinə ilişdirmək, yığmaq, 
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taxmaq. 1. tutulmaq. səkdə edmək. fələc olmaq. 1. 

qadalamaq. qat qat, iri iri, qabaca tikmək. 

qatqan  1. qatğan. qatran. qatıran. qartan. qayran. qayğan. qara 

çam, şam ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti. 1. 

qazıq. iri çivi, mıx. mıx tövlə.  

qatqan  qadqan. ketken. 1. çox. aşırı. böyük. bol. dolu. olduqca. 

gərgin. kəsgin. yeğin. çətin. bərk. qunt. yunt. 1. bayat. 

quru. iskirqan. bozulğan. əsgi. 1. qatı. çətin. 1. bayat. 

qurumuş. 

qatqara  qatıqara. iri, qara, əkşi (türş) üzüm çeşiti.  

qatqaşa  qarqaşa. 1. gərgin. gəriş. gərgiş. gərginlik. qarmıq. 

qarışıqlıq. pozqunluq. bunalıq <> bulanıq. bərkik bulquq. 

bulaqıq. həyəcan. qopuntu. didərgin. dedirgin. qarşıq. 

qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. 

tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. 

hizursuz. huzursuz. böhranlı. 1. iğtişaş.  

qatqat  1. qartqart. dəniz quşlarından. 1. qat qat. iki qat. muzaəf. 

müzaəf.  

- qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş: qantıl. qantın. 

qantam. qantama.  
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qatqat  sarqıq. heyvanların gəviş gətirən ayqıtı.  

qatqatalac  qat qacalat. qat qatalac. qar qatalat. qar qatalac. qar 

qacalat. qalın. qıvırdım. cahaz. cehiz.  

qatqatı  qatmarlı. qatmar. qatlac. ev yağlacı, çörəyi.  

qatqatlı  qatmanlı. yatmanlı. yatyatlı. qat qat, yat yat olan.  

qatqəllə  qad kəllə: qocaman, yekə baş.  

qatqı  1. qatıq. qatım. qatma. qayım. qayma. qayıq. əkləmə. 1. 

qatışu. qarışma. qatnaş. qatılma. iştirak. 1. ləqəb. 1. 

iştirak. - qatqısı olmaq: aşılı. qatıq.  

- qatqısı, artlığı ( artıqlığı) olmayan: düz. süm. şüm. çin.  

qatqı  qatı. bax > qatıq. 1. sərt. yağı, daş ürəklər yuvulsun. 1. 

qadqı. qatıq. qadıq. qəddək. qətlənmiş, yığılmış. 1. 

qoşum.  

qatqıc  əklənti. quyruq. dal. artırılıq. əlavəlik. izafələnən nərsə. 

artqıc. mindirik. yapşıc.  

qatqıç  1. qatı. sərt. dayanıqlı. 1. qəşin. qusan. qustaq.  

qatqıq  qayırmıq. qatqımıq. qalın qafalı. beyinsiz.  

qatqıl  qadqıl. qaqqıl. sancaq. yerə taxılan ağac.  

qatqılanmaq  çabalamaq. uğraşmaq.  
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qatqılı  qatılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. çalxalı. yalxalı. 

yılxalı. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 

tədirgin. birəli. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. 

sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. 

şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qatqınmaq  qatınmaq. qatlanmaq. qaqaclanmaq. donaqmaq. 

sərtinmək.  

qatqıntı  qatınqı. qatıntı. bir nərsiyə qarıştırılmış nərsə.  

qatqırmaq  qadqırmaq (qad < > qaz ). qazqırmaq. qudqurmaq. 

kədkirmək. 1. qoğzanmaq. salqaşmaq: sarqaçmaq. 

sərkişmək. ( < sal. sar). - at qadqırdı: salqışdı. 1. 

buruşdurmaq. qaçınmaq. bir yerdə dayanmamaq. 

dincsizmək. dözməmək.  

qatqirmək qadqirmək. qadqırmaq. qaqdırmaq. qabalıq, gobutluq 

edmək. çamışlanmaq. - at qadqırdı: kişə qalxdı. üstünə yük 

vurdurmaz oldu.  

qatqısız  qatıqsız. çin. çın. xalis. arın. aras. arsaq. arassa. təmiz. 

buz kimi.  
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qatqu  1. qadqu. qazqu. qayğı. tasa. kədər. qussə. 1. qarın. 

mə'də.  

qatqulanmaq  qadqulanmaq. qayğılanmaq.  

qatqurmaq  qadqurmaq. 1. qayırmaq. qayğıya düşmək. 

qayğılanmaq. 1. gülüb qaqqıldamaq. 1. oxumaq. - aız 

açıb qatqurmaq.  

qatqurmaq  qadqurmaq.qayğurmaq. qussələnmək. kədərlənmək.  

qatquzmaq  qadquzmaq. ketküzmək. qaçırmaq. qötqörmək. 

götütmək. əldən vermək. yox edmək. - yaraq qatquzmaq: 

fürsəti qaçırmaq. - dağı qaquzmaq: ləkəni silmək.  

qatqι  qadqι. qatma. qatιlma payι. takı. yardιm. bağış. dəstək. 

ək. kömək. qoşum. - bu işə qatqı göstərin. - sizin qatqızla 

işimiz tez bitdi.  

qatla  qadla. ( < qat). kərə. dəfə. - sağlıq olsun sizlərə min qatla. 

bu qatla səni bağışladım. 1. cib.  

qatlaban  < > qaytaban > qaltaban. 1. ( bax > aldatan. kələkçi).sırtıq. 

sürtük. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. 

qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. 

düznəçi. şarlatan. 1. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. 
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əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. 

ağır qanlı. 1. pezəvəng. qurumsaq. 1. toprağı, asfaltı 

bərkitməkdə kullanan yuvarlaq təkərlək daş. yuvaq. loğ.  

qatlac  1. qatlaş. qartalac. qartalaş. qartıc. qartış. qart. yaşlı. 1. 

yağlac. qatmar. qatmarlı. qatqatı. ev çörəyi.  

qatlac  qadlac. qatmaca. ev çörəyi, ki yağlı çörəkdə deyilir.  

qatlaq  1. < qəltək. qatlavan > qaltaban. 1. çox qatlı. qırxbağır. 1. 

dalqa. çevrik. dolab. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. 

su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qatalaq. 

çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dönək. dönəməc. qancıq. 1. 

əklək. yapşaq. bağlaq. birlək. qavşaq. qovşaq. yetlək. 

saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, bağlantı nuqtəsi. 1. 

qatıq. dəklək. dəklik. çəklik. çəkik. dərək. dərik. dərlik. 

qədər. - bu qatlaq. 1. qatlıq. qatlım. əklək. əklik. əkləm. 

ulanıq. ulanım. ulnaq. ulanıq. ulanım. ulnaq. saplaq. 

saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. 

əlavə. 1. qattaq. qıtlaq. qıttaq. qətdək. qətdəş. əğriş. 

bükük. gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf.  
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- baldıra dolanan çalaq, qatlaq, ensiz parça: dolac. tolaq. 

dolaq.  

qatlaq  1. kitab. hər nəyin qalxıq qoğzaq qıraqı, yanı. - qırx qat: 

qat qat. heyvanın gəviş gətirə qursağı. 1. tevrik. çevrik.- 

devrik dodaq, yaxa, qatlanma. 1. qatman. qat. lay. sıra. bir 

qat. 1. qatlaq: çin çin. çinə çinə. qat qat. qata qata. lay 

lay. laya laya. tap tap. tapa tapa. 1. qədər. qədərində. 

ölçüsündə. dəğin. dək.  

qatlaqlıq  dalqalıq. qanğıllıq. dönəməclik. dönəklik. çəkrəklik. 

çəkəcəklik. çəkcəklik. çevriklik. dolablıq. girdablıq.  

qatlam  1. bölük. oyılış. kısım. uyılış. kəsiliş. qatlam: təbəqə. qat. 

lay. örtük. 1. qat. qatman. qatmar. mərtəmə. yapraq. 1. 

qat. təbəqə. 1. təkərləmə. tikrar.  

qatlam  1. dözüm. tablaş. damar. təhəmmül. 1. tab. ovsar. avsar. 

cilov. güc. dözüm. iradə. ixtiyar.  

qatlama  (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). qıvırma. qıvrıntı. 

əğrətin. bükünti. buruma. burum. qatlayış. burulmuş, 

qatlanmış nərsə.qıyıntı. basdırma. bükmə. qat qat edmə. 

devşirmə. - qatlama yeri: bükmə yeri. qırım.- bu yəmşəyin 

qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu tikişin oya (yazı. 
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bəzək) kimi tikilməsi. 1. kətə. içinə göy qoyulub, yağlı 

əkmək. börək. paça. 1. devşirmə. 1. qaşları qıvrıb 

bükmək. 1. qıvrım. qıvrıntı. dönəməç. dolama. dolayı. 

dalqa. çevirmə. sapma. yuvarlaq. büzük. burum. 

tavlancaq. tavtar (saç). kölçə. qabartma. kökəşmə. 1. 

bölək. bölük. kəsiliş. kısım. uyılış. oyılış. 1. çalpaq. 

qoyman. yağ içində pişirilmiş əkmək. 1. ölü evində 

verilən bir tür qatmar. yağda qızartılan bir tür börək. 

- bizni da ölür atabız. biz da aşar bız qatlama: bizim də 

babamız ölür. biz də qatmər yeriz.  

qatlama  1. bürmə. bürüm. 1. sıralama. cərgələmə. kilaslama. 

dərcələmə. 1. bürmə. bürüm. 1. qapallama. kavallama. 

dürmə. bürmə.  

qatlamaq  ( l < > t ) qatturmaq. qadlamaq ( < qat). 1. iləri geri, yan 

yönə yerimək, yanaşmaq, gedib gəlmək. sürüb 

qaytarmaq. qörüşmək. ziyarət edmək. - bizə çox qattar: 

gedib gələr. - heç bizə qattamısan. - bu yerləri qatdıyarnların 

adlar belədi. 1. ( < qat: xətt). xəddəmək. yazmaq. cızmaq. - 

bax gör bu kağızda nə qatdalıb: nə yazılıb. 1. ( < qat: yapraq. 

varaq). qat qat, yapraq yapraq, varaq varaq, tabaq tabaq, 
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lay lay edmək, düzmək. - soğannan əti qatlayıb, birhən 

biryox qoyub pişir. - qatlaq topraqlar. 1. eşmək. - ip 

qatlamaq: qatturmaq. eşmək. 1. qatışdırmaq. - talqana yağ 

qatla: qovurda yağ qat. (xəmirə yağ qat). 1. bükmək. 

bükləmək. kəsmək. çəkmək. qıtmaq. qıtlamaq. 

çimdikləmək. 1. burmaq. büzmək. qıvırmaq. qısırlamaq. 

enəmək. kəkrə dad vermək. qayramaq. qəddəmək. 

kəsginləmək. ititmək. itiləmək. biləmək. 1. çabalamaq. 1. 

qatırmaq. qayırmaq. əğmək. bükmək. 1. tevirmək. 

devirmək. 1. toplamaq. - yataqları qatlayın. 1. dəvşirmək. 

devşirmək. türmək. dürmək. sarmaq. burmaq. - bu qalını 

devşirmək. - nərsə şüyüzü deşirib sandığa qoy. - bu qalını 

devşirmək. - nərsə şüyüzü deşirib sandığa qoy. 1. törmək. 

türmək. qıvırıb düşürmək. 1. burmaq. qırmaq. 1. 

qaytarmaq. tikraramaq. təkərləmək. 1. bükəmək.  

qatlamaq  1. devşirmək. dövşürmək. ( < dövrələmək < tüqrətmək). 

sarmaq. toparlamaq. yığmaq. dərləmək. 1. qırmalamaq. 

qıvırmaq. 1. yapışdırmaq. 1. qat qat edmək. bölümləmək. 

təbəqə bədlik edmək. təsnif edmək. 1. qətləmək. 

dürmək. bükmək. - qalını üç bük. 1. sarmaq. devşirmək. 
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dərşirmək. dirşirmək. 1. qaytarmaq. qeytərmək. 1. 

tümürləmək. dürümləmək. yumurlamaq. sarmaq. 

bükmək. bürkürmək. devşirmək. toplamaq. 1. qətləmək. 

bükmək. dürmək. tüqmək. - qalını üç bük. 1. yatlamaq. 

qeydləmək. saplamaq. saptamaq. səbtləmək. səbt 

edmək. qaptırlamaq. kəpçırlamaq.  

- nərsəni iki qatlamaq. bükmək: qaşlamaq. qaçlamaq.  

qatlaman  qaltaman. alaman. qaraqçı. yol kəsən.  

qatlamlı  - qatlı, qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan: qaslı olan.  

qatlamsız  cidamsız. dözümsüz. iradəsiz. ixtiyarsız. 

qatlana  - igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur atdan 

düşə, adlana.  

qatlanabilinməz  çəkilməz. dözülməz. - qatlanabilinməz acı: çəkilməz, 

dözülməz acı.  

qatlanabilir  çəkilir. dözülür. - qatlanabilən acı: çəkilir acı.  

qatlanamaq  məcbur olmaq.  

qatlanamamaq  çəkəməmək. dözəməmək. qısqanmaq. ciciklənmək. 

dayanamamaq. təhəmmül edəməmək. dayanamamaq. 

çəkəməzmək çəkəməmək. günüləmək. günücləmək. 

güncüləmək. cicinmək. cicikləmək. cicişmək. 
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qısqancmaq. qısqanmaq. həsəd edmək. gələməmək. 

çəkəməmək. dözəməmək. dayanamamaq. - bu ayrılığa, 

sıxıntıya gələbilirsinmi.  

qatlanamaz  qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. 

sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. 

sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. 

singirəmiyən. çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. 

dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. 

keçirəməz. keçirəməyən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edəmiyən. dayanamaz. günü. günüc. günücü. gücünçü. 

gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. 

çəkəmiyən. qısqınc. qısqanc. qısqanan. həsud.  

qatlanamazlıq  qatlaşamazlıq. tablanamazlıq. tablaşamazlıq. 

dayanamazlıq. dayanışamazlıq. çəkəməzlik. dözəməzlik. 

təhəmmülsüzlük. çəkəməzlik. qısqanclıq. dayanamazlıq. 

ciciklik. dözəmməzlik. dözənməzlik. çəkəməzlik. 

çəkənməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. 

keçirəməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 
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sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəməzlik.  

qatlanamıyan  çəkəmiyən. dayanamıyan. qısqanc. cicikli. cicinən. 

cicişən.  

qatlanamıyan  qatlanamaz. qatlaşamıyan. tablanamıyan. tablaşamıyan. 

dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. dözəməz. 

dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. sındıramıyan. 

sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. 

sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. 

çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. dartamaz. 

dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. 

keçirəməyən. səbr, təhəmmül, istiqamət edəmiyən.  

qatlanan  - sevgilisinin hər davranışına, oyununa qatlanan: könül 

diləncisi.  

qatlanan  qatlanışan. tablanan. tablaşan. dayanan. dayanışan. 

çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. əkidən. köçürən. 

əkidən. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. 

sığıqlaşan. dözən. dözüşən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edən.  
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qatlanılamaz  çəkilməz. dözülməz. dayanılmaz. təhəmmül olunmaz. 

güc yetməz.  

qatlanılamazlıq  dayanıqsızlıq. dözülməzlik. çəkilməzlik. 

təhəmmülsüzlük. muqavimətsizlik.  

qatlanılır  çəkilir. dözülür. dayanılır. təhəmmül olunur.  

qatlanım  qatlanış. qatlanma. dözüm. tablaş. cıdam. çıdam. səbr. 

təhəmmül.  

qatlanımlı  qatlanışlı. qatlanlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. səbirli. 

təhəmmüllü.  

qatlanımsız  qatlanışsız. dözümsüz. bitik. bıxıq. bıqqın. cıdamsız. 

çıdamsız. səbirsiz. təhəmmülsüz.  

qatlanış  qatlanım. qatlanma. dözüm. tablaş. cıdam. çıdam. səbr. 

təhəmmül.  

qatlanış  rizayət.  

qatlanışan  qatlanan. tablanan. tablaşan. dayanan. dayanışan. 

çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. əkidən. köçürən. 

əkidən. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. 

sığıqlaşan. dözən. dözüşən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edən.  
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qatlanışlı  qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. səbirli. 

təhəmmüllü.  

qatlanışma  qatlanma. tablanma. tablaşma. dayanma. dayanışma. 

dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. 

singişmə. sığıqlaşma. çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. 

götürmə. səbr, təhəmmül, istiqamət edmə.  

qatlanışmaq  qatlanmaq. dözmək. cıdanmaq. çıdanmaq. səbr, 

təhəmmül edmək.  

qatlanışsız  qatlanımsız. dözümsüz. bitik. bıxıq. bıqqın. cıdamsız. 

çıdamsız. səbirsiz. təhəmmülsüz.  

qatlanqan  1. bükülmüş. bükülü. 1. qatmərli.  

qatlanqoz  salyanqoz. qaravola. hələzon. yumuşacalardan, sarma 

qabıqlı heyvancıq.  

qatlanlı  qatlanışlı. qatlanımlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. səbirli. 

təhəmmüllü.  

qatlanma  1. qatlanışma. tablanma. tablaşma. dayanma. 

dayanışma. dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. 

sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. çəkmə. keçirmə. 

dartma. daşıma. götürmə. səbr, təhəmmül, istiqamət 
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edmə. 1. qatlanım. qatlanış. dözüm. tablaş. cıdam. 

çıdam. səbr. təhəmmül.  

qatlanma  devrim. çevrim. çevrilmə. bükülmə.  

qatlanmaq  1. sayınmaq. tə'zim edmək. 1. dözmək. çəkmək. 

keçirmək. tablanmaq. 1. tümürlənmək. dürümlənmək. 

yumurlanmaq. sarınmaq. bükünmək. bürkrünmək. 

devşirinmək. topnalmaq. 1. dürülmək. duruşmaq. 

dürüşmək ( < durmaq). cidamaq. qeyrət, çaba, 

muqavimət göstərmək. 1. ağzının qoxusun çəkmək. 

dözmək. 1. dözmək. təhəmmül edmək. bağrına daş 

basmaq. 1. göğüs gərmək. qarşı qoymaq. 1. 

qatlanışmaq. dözmək. cıdanmaq. çıdanmaq. səbr, 

təhəmmül edmək. 1. qarşı qoymaq. dayanmaq. göğüs 

gərmək. göğüs vermək. 1. qatqınmaq. qatınmaq. 

qaqaclanmaq. donaqmaq. sərtinmək. 1. dürülmək. 

sarılmaq. 1. ikiqatlanmaq: ikilənmək.  

- nərsiyə gücün qatlanmaq: döşə çəkmək.  

- iki qatlanmaq: dombalmaq. domalmaq. əğilib kürəyin 

çıxarmaq.  

- göz görməyincə könül qatlanır.  
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qatlanmaq  qadlanmaq. 1. yenidən çönmək. qayıdmaq. 1. 

dayanmaq. durağmaq. bəllənmək. bellənmək. dözmək. 

qatlanmaq. bəkləmək. qat qat olub əğilib bükülmək. 

yüklənmək. üstünə almaq. yamanmaq. 1. duzlanmaq. 

dadlanmaq. həzz etmək. 1. əğilmək. 1. dözmək. 1. 

bükülmək. qırılmaq. dürilmək. burulmaq. sarılmaq. 1. 

barlanmaq. yüklənmək. 1. büklənmək. 1. dözmək. 

əklənmək. əylənmək. əğlənmək. bükülmək.  

- bu köynəyin yaxası qırılmaz. 

qatlanmazınmaq  çəkməzinmək. çəkənməmək. 

dayanmazınmaq. günülənmək. günüclənmək. 

güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. 

ciciklənmək. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. 

qısqanılmaq. həsəd edinmək.  

qatlanmış  - burulmuş, qatlanmış nərsə: buruma. burum. qatlama. 

qatlayış.  

qatlanmış  1. qatrıq. devrilmiş. çevrilmiş. çönmüş. dönmüş. devrik. 

çevrik. yatıq. yatırılmış. bürülmüş. bürüm. burumlu. 

burulmuş. 1. qantal. qatnal. qaqtal. gəmikləşmiş. 
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qabanmış. bərkimiş.  

- dürülmüş, qatlanmış nərsə: dürü.  

qatlanmış  yaprığ. əğrib. əğrik. əğilmiş. yığıq. bir bir üsdünə 

yığılmış. 

qatlantırmaq qatlandırmaq. 1. qıvrım qıvrım, büklüm büklüm bükmək. 

1. dözdürtmək. 1. çarasız edib içərtmək.  

qatlarca  kərələrcə. kəzlərcə. dolaylıca. dəfələrlə.  

qatlaş !  qadlaş ! an !. yada: yad eylə !. xatırla !.  

qatlaş  1. qatlac. qartalac. qartalaş. qartıc. qartış. qart. yaşlı. 1. 

qatnaş. topcuq. topuç. topar. kümə. ağayın (< ağa ini). 

xanəvadə. ailə.  

qatlaş  qatılaş. 1. dözüm. 1. bərkiş. bəkiş. təqviyə. 1. əğik düzük 

yer. 

qatlaşamazlıq  qatlanamazlıq. tablanamazlıq. tablaşamazlıq. 

dayanamazlıq. dayanışamazlıq. dözəməzlik. 

dözəmməzlik. dözənməzlik. çəkəməzlik. çəkənməzlik. 

dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. 

singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəməzlik.  
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qatlaşamıyan  qatlanamaz. qatlanamıyan. tablanamıyan. tablaşamıyan. 

dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. dözəməz. 

dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. sındıramıyan. 

sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. 

sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. 

çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. dartamaz. 

dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. 

keçirəməyən. səbr, təhəmmül, istiqamət edəmiyən.  

qatlaşqa  iki kərtə arası. iki basamaq, pillənin arsı. iki bölüyün, 

əvrənin, mərhələnin ortasın qalan sürə aralıq.  

qatlaşmaq  1. dikənmədən, qalxmadan dözmək. keçinmək. 1. 

təkərləşmək. tikrarlaşmaq. 1. qatılaşmaq. bərkimək. 1. 

bulanmaq. yoğrunmaq. tütləşmək.  

qatlaşmaq  dözmək. götürmək. dayanmaq. tablanmaq. təhəmmül 

edmək. - bu yükü, ağrını, sözü götürmək gücdür.  

qatlaşmaq  üzləşmək. üzlənmək. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. 

xuysuzlaşmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. 

arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. 

çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. 
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çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. 

qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. 

itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qatlaşmamış  körpə. təzə.  

qatlaşmış  qartlaşmış. qartal. gərili. gərik. gərilmiş. çəkilmiş. 

tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. bərkimiş. siyimsimiş. 

bərkmiş.  

- hər nəyin qocalmışı, qatlaşmışı, arığmışı: qandağ. qatdaq.  

qatlaştırmaq qatlaşdırmaq. qatılaşdırmaq. diriltmək. sərtləşdirmək.  

qatlatış  qadlatış. oyatma. anıtma. xatırlatma.  
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qatlatmaq  1. ( < qat: yad). qadladmaq. yadlatmaq. xatırlatmaq. 

anılatamaq. anlatmaq. oyatmaq. 1. qıvırmaq. əğirmək. 

bükmək. qırıtmaq. - saçını, saqqalını qıvırmaq. - keçəl saç 

istər, onda qıvrığından. - bunu qırağın qıvırın. 1. yedirtmək. 

keçirtmək. əğib, burub yerləşdirmək. 1. xəmiri incə 

açmaq, yufqa yapmaq.  

qatlatmaq  sardırmaq. devşirtmək. dərşirmək. dirşirmək.  

qatlav  1. qaytış. qaydış. odət. 1. zireh. sipər.  

qatlavan  > qaltaban. qəltək < qatlaq.  

qatlayış  buruma. burum. qatlama. burulmuş, qatlanmış nərsə.  

qatlaz  qartlaz. qartaz. qataz. sərt. bərk. 

qatlı  1. qatıl. qatmər. müqavim. 1. yanlı. yönlü. tərəfdar. idəli. 

məsləkli. əqidəli.  

qatlı  qat qat aşamalı. 1. çatlı. dərəcəli. dərcəli. aşamalı. 

basalı. basaqlı.1. qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. 

gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm. 1. qartlı. süslü. bəzəkli. 

1. qatıq. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. 

atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. 1. qattı. 

qatrı. qartı. qatlı. > karlı. çoxlu. bol. gülgülü. kovalı. - söz 
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ola baldan dadıl, söz ola ağıdan qatlı.1. qırmalı. qıvrımlı. 

buruşlu. - diz qapağına dək geniş, altı dar, dar paçalı, 

baldırlı, qatlı qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: sığba sıpqa. 

potur. 

- qatlı yapıda ən aşağıda olan qat: qaradaban.  

- qatlı yapıda, yerüzə, yerdüzə, dabana yapışıq olan qat: 

qaradaban. həmkəf.  

- qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş: qantıl. qantın. 

qantam. qantama.  

- qatlı, qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan: qaslı olan.  

qatlıcaq  qatıca. sərtcə. şiddətli.  

qatlıq  1. qapıt (> kapot). 1. qatılıq. qatıqlıq. qapızlıq. qapazlıq. 

bərklik. sərtlik. sərtləşik. sağlamlıq. sağlaşıq. gücləşik. 1. 

qartlıq. tərslik. inadlıq. 1. yerqat. həmkəf. 1. qasıq. qazıq. 

bərklik. - sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, 

gövdədə oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq: pinə çalaq. 

qalaq.  

- (bərklik, sərtlik, qatlıq yönündən). qara. sağlam. 

möhkəm. keyfiyyətli. - qara çəlik: iyi cins çəlik.  

qatlıq  qadlıq. 1. ikiləmə tikiş. cüt tikiş. 1. qatılıq. sərtlik. 1. 

bədəxlaqlıq. 
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qatlıq  qartlıq. qartallıq. yoğunluq. 1. diyametr. yayranlıq. 1. 

qartlıq. qartallıq. qatlıq. sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. 

toxluq. qabalıq. qilzət. uyqunsuzluq.  

qatlıq  qatlaq. qatlım. əklək. əklik. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. 

saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. 

zəmimə. əlavə.  

qatlım  qatım. 1. qıvrım. bükim. büklüm. qırlım. sancı. əzab. 

dərd. 1. qıvrım. bükim. büklüm. qırlım. qatım. - saçın 

qatlım: qıvrımı.  

- qatlım qatlım: qıvrım qıvrım: çoq qıvırcıq. - saçı qıvrım 

qıvrım.  

- qatlım qatlım qatınmaq: qıvrım qıvrım qıvrılmaq: 

sandıdan bükülüb durma.  

qatlım  qatlaq. qatlıq. əklək. əklik. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. 

saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. 

zəmimə. əlavə.  

qatlış  1. qatılan, çatılan yer. su qollarının qavuşlan su 

birikintisi. su tirgəşi. 1. qovşağ. qoğuş.  

qatlışmaq  qatılmaq. qatınmaq. əklənmək. əkləşmək. əklinmək. 

əkinmək. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. 
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saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. 

yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. 

əlavələşmək. zəmimə olmaq.  

qatlışmaq  neçə qolun qavuşması.  

qatma  ( < qatmaq. neçəni birbirinə artırmaq). neçə sapı, qılı 

qovuşduraraq düzələn ip. özəlliklə keçmişdə at quyruğu 

qılıdanda yapılırdı.  

qatma  1qatım. xatım. nərsiyə qatılmış, taxılmış, artırılmış tikə, 

bölüm. 1.qatınış. qatama. artırın. artırış. artırma. 

yapışdırı. yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. 

mindirmə. izafələmə. əlavə edmə.1.neçə ipdən qatlanıb, 

simic kimi bərkmiş olan ip. neçə teldən hörülmüş təsmə, 

ip. yoğun ip. 1.gəbrəti. abraq. apraq. abartı. abartma. 

qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. 

böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. əkmə. 

artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. 

mindiri. mubaliğə. iğraq. 1. çatı. çatu. ip. 1.qətdənmiş, 

əğrilmiş, bükülmüş yün. 1. neçə nərsədən oluşan nərsə. 

1. qantıl. qantın. qantam. qantama. idarə, məçid kimi 

böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri 
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üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana. 1. qantıl. 

qantın. qantam. qantama. iki, neçə qat bükülmüş, 

eşinmiş qatma, ip. 1. qarma. irmik. irimik. iri dənəli olan 

hərnə.  

- qaraqatma. qaraçatma: 1. hindi. hunduşqa. həştərxan. 1. 

yapışqan ot çeşiti. 1. qara çəkirgə çeşiti.  

qatma  qadma. qarmaq. (1. < qıt: qırıq. 1 < darma. çəkib, dartıb 

bərkitməyə yarar). 1. bölüm. kəsim. parça. kütlə. 1. ək. 

yama. çıxma. əlavə. 1. bükülmüş yün iplik. alaca: ağ qara 

təsmə. eşmə. 1. ip, uçqur bağı (tuman bağı). 1. çıxar. 

yetənək. bacarı. yordam. uzluq. ustalıq. qabiliyət. - 

qadmalı: çıxarlı. usda. - qadmasız: çıxarsız. uzsuz. 1. maya. 

qaraqatma: mayasız xəmir. 1. qatı, qart ip. keçi tükündən 

toxunan ip. qəzil ip. 1. qat. dayanıqlı. bərk. 1. dartma. 

dartmaqa yarar nərsə. uçqur bağı. tuman bağı. 1. 

qartma. dartma. kiriş.  

qatma  qatım. qatıq. qayım. qayma. qayıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. 

qarışım. qatılma işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 

1. əlavə. məxlut. ixtilat.  
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qatmac  qatamac. qatan. qatal. qarışdıran. kaşıkl. 

qatmaca  kiçik yağlı (yağ qatılmış) əkmək.  

qatmaca  qadmaca. qatlac. ev çörəyi, ki yağlı çörəkdə deyilir.  

qatmaçı  ipçi. bağçı. sapçı. qeytançı.  

qatmaçılıq  gəbərtçilik. qabartıçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. 

abartıçılıq. yüklətiçilik. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. 

aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. əkməçilik. 

ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. 

qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

qatmaq  {çatmaq}. 1. çatdırmaq. qatıtmaq. - quzuyu qoyuna 

qatmaq. 1. qarışdırmaq. 1. əsir edmək. bulnamaq. 

bulanmış, tapılmış edmək. mal edidmək. tutmaq. 1. 

qatılaşmaq. sərtib qurumaq. - ağzım qatdı. 1. sıxıntıya 

mehnətə düşmək. yorulmaq. 1. qadmaq. qaymaq. qaya, 

tipiyə düşmək. 1. qarmaq. qarışdırmaq. 1. aşarmaq. 

aşılamaq. 1. alğatmaq. dağıtmaq. qarışdırmaq. ( > 

aloftən). 1. bulğamaq. qarışdırmaq. məxlut edmək. 1. 

qayıtmaq. dönmək. sərtləşmək. bayatmaq. yerində 

mıxlanmaq. mıxlanmış kimi durmaq. qoşmaq. əkləmək. 

ölmək. bəbəğin xəsdəlanıb ölməsi.  
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- sın qatmaq: daş kəsilmək. dimtik durmaq. qıpırdamadan 

durmaq. daş kəsilmək.  

- qoynuqca qatmaq: topaç kimi dönmək. 

qatmaq  < > qarmaq. (qaqmaq. çalmaq. çaqmaq).1. izafələtmək. 

artırmaq. əkləmək. əlavələtmək. 1. mindirmək. 

tərkibləmək. 1. aşırmaq. aşırlamaq. yoğurmaq. xəmir 

edmək. 1. ilhaq edmək. qarışdırmaq. - yağla su 

qarıştırılmaz. 1. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. 

küflənik. bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsafət. 1. qarmaq. 

qarışdırmaq. qatışdırmaq. dağıtmaq. əğritmək. pozmaq. 

1. qarmaq. qaryamaq. 1. yerləşdirmək. dərgəmək. 

dərləmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək. dircəmək. 

dirgimək. dirgəmək. soxmaq. sıxışdırmaq. daxil edmək. 

1. qarmaq. qatışdırmaq. çalxamaq. məxlut edmək. 1. 

qatıqlamaq. aşılamaq. 1.artırmaq. qarışdırmaq. birin 

birinə endirmək, saldırmaq. - qonuq qonşunu birbirinə 

endirməyin. 1.qatamaq. qatınmaq. artırınmaq. nərsəni 

nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. əğlənmək. əklənmək. 

qatmaq. qatamaq. əlavə edmək. izafələnmək. minmək. 

minilmək. mindirinmək. 1. soxmaq. girdirmək. batırmaq. 
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daldırmaq. 1. tökmək. - səndə özüvünkün qar qurtar. 1. 

qaymaq. pisə yönəlmək. kəsəlin azması, kötüləşməsi, 

bətərləşməsi. - başlanqıcda bir kiçik şişiydi, ged gedə bir 

yoğun bezə qardı. 1. qatşaq. qartşaq. qağşaq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq. 1. yoğurmaq. - yoğur 

qatmaq. 1. qatamaq. qatalmaq. almaq. çəkmək. 

çəkəmək. qəbul edmək. - mən bu sözləri qatamam. 1. 

yanına almaq. - bir qaraqol qatdı göndərdi. 1. iləri sürmək. 

pişnəhad vrmək. - sizdə görşüzü araya qatın görəlim. 

- palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə 

mala: qaqınc. qaqış. qaqıc. çapa.  

- qatıb qarışdırmaq: aşlamaq. birbirinə vurmaq. - aşlayıb 

daşlamaq: qatıb qarışdırmaq, dağıtmaq. - yumurtala unu 

aşlayıb, qayğanaq pişirmək.  

- nərsəni nərsiyə artırmaq, tökmək, qatmaq: calamaq.  

- tanrı yaşıza calasın. - əl qatmaq: əl qoymaq: əl soxmaq: 

qarışmaq. mudaxilə, dəxalət edmək.  

- birbirinə qatmaq: 1. aralarını pozmaq, vurmaq. 1. 

altüstləmək.  

- birə min qatmaq: abartmaq. mubaliğə edmək.  
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- qatıb qarışdırmaq: aşlamaq. qarmaq. yoğurmaq.  

- gecə gündüz deməmək: gecəni gündüzə qatmaq: tezinə 

gecinə baxmadan çabalamaq.  

- bir yeri genişlətmək üçün, yanındakı tikəni ona qatmaq 

işi: çaluq. çalıq.  

- qarın qatmaq: qarnı qaynar suya soxaraq pürüzlərində 

arıtlamaq.  

- önünə, qabağına qatmaq: önünə, qabağına almaq. dalışaca 

izləmək, gedmək, qoğalamaq. - düşmanı önünə qatıb getdi.  

qatmaq  1): qadmaq. 1). metatez (qat < > taq # qıt) 1. nərsəni taqmaq, 

girdirmək. (taxmaq: artırmaq # dağıtmaq: bölmək. azatmaq. 

əksitmək). tikmək. mıxlamaq (qad: çiviş mıx). çalmaq. 

vurmaq. döymək. qarışdırmaq. yığmaq. qatılamaq. 

yoğunlamaq. qabalaşmaq. çatmaq. ardamaq (ard arda 

qoymaq. bir nərsənin içindəkiləri birbirnə bağlamaq). 

əkləmək. toplamaq. sarmaq. ulamaq. çatmaq. yamamaq. 

soxmaq. yanına vemək. qətdəyib yığmaq (devşirmək). 

bağlamaq. girdirmək. içəri qoymaq. - qılıcın siyirib 

çəkmədən (vurmadan) qatdı getdi. - uşağı evə qatdım. - 

sirkəyə su qatmaq. - ikiyə üç qat. - yanına polis qatıb 
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göndərdi. - önünə qatmaq: qabağına salmaq qoğmaq, 

izləmək: düşmanı önünə qatdı. 1. qatıqdırmaq. qurutmaq. 

ititmək. kəsgitmək. bərkitmək. pəkitmək. çetmək (çətin). 

sərtəmək (sərt). sıxmaq. tıxamaq. möhkəmlətmək. - halı 

qatıq: qatqan hallı: halı pis. 1. boyamaq. sütmək. dolamaq. 

(boya). 1. (heyvanları) qoşuqmaq. cütləmək. sürmək. 

çəkmək. cütləmək. 1. atmaq. üpürmək.1. metatez. 

təkərləmək. 1. gizləmək. qoymaq. atmaq. çıxarmaq. 

əkmək. - bərk yerə qat: sıx yerdə gizlə. - baş qatmaq:{ 1. 

oyalamaq. 1. saxlanmaq. sığınmaq. girib qalacağ yer 

tapmaq.}. - cibindən çıxardıb, sonra qayıdıb qatdı: sonra 

genə cibinə qaytardı. - soyuxdu, bir nərsə üsdüvə qat. - səs 

qatmadan: səs çıxarmadan. - söz qatmadan: bir söz 

artırmadan. - nokda qatmaq: yular qatmaq. 1. gənəlliklə bu 

söz "edmək, eləmək, görmək, bitirmək, işləmək, çalışmaq, 

dalışmaq" kimi sözlərin yerinə oturub, ortam bir uğraş, 

tutuqluq, məşquliyyət, curləmək, düzətmək anlamın 

yetirir. - nə qatırsan: nə edirsən. - işlərin hamısın qatdıq: 

gördük. - qat qurtar: gör qurtar. - bu işləri qatın gəldim: buları 

görün gəldim. - qata qata gəldik çıxdıq başa: qıla qıla bitirdik. 
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- qatmasan çıxmaz: işləməsən düzəlməz. - qat bir gör: dənə 

bir gör. - yol qatı: yeryərək, yol uzunu. - yuxlayan yuxu ala \\ 

gecə qatan ılxı alar: iş, iş olsun diyə, nə yatmaq bilər, nə 

durmaq. 1. sərtləşmək. bayatlamaq. əsgimək. 1. gözünü 

tikmək. gözünü ayırmadan baxmaq. - kertimi deyib, üzünə 

qatdı: doğrumu deyib, dikə üzünə baxdı. 1. ölmək. 

gəbərmək. 1. çevrilmək. çönmək. dönmək. - top kimi 

qatdı. 1. (qad: çiviş mıx). mıxlamaq. mıx kimi durdurmaq. 

mat qalmaq. - sin qatınmaq: daş kəsilmək. 1. kəsib biçmək. 

toxdam, qərar çıxarmaq. 1. mat qalmaq. danqılmaq. danğ 

qalmaq. - onu görüb qatıb qaldım. 1. tikmək. çitmək. 

qəddəmək. bükmək. - don qatışmaq. 1. qatılaşmaq. 1. 

ehzar edmək. 1. #. dağıtmaq. yerə yıxmaq. basmaq. 

əzmək. nərsənin aralarıq dəngəsini, barışını pozmaq, 

birbirinə düşürmək. qarışdırmaq. - olanı qatdı qarışdırdı. 1. 

( < qat: yad: qatın). qadınlamaq. qatlamaq. yadlamaq. 

xatırlamaq.  

qatmaqan  qadmaqan. qat olmayan. yumuşaq.  
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qatmal  çatmal. bərtivən. bərdivən. mərdivən. nərdüvan. enəcək. 

bartıvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. 

basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.  

qatmallı  qatmar. qarmar. qartmar. içli çörək, kükə:  

- qatlı, qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan: qaslı olan.  

qatman  qadman. ketman. 1. qatlaq. lay. qat. sıra. 1. ( < > qazmaq. 

qazman. ). çapa. qazan. külük. - ketmen çapmaq: külük 

vurmaq.  

qatmanbulut  quyruqbulut. quyruqlubulut. şərit biçimində uzanan 

bulut. istiratus.  

qatmanlı  qatqatlı. yatmanlı. yatyatlı. qat qat, yat yat olan.  

qatmar  1. dilab. 1. qatmarlı. qatqatı. qatlac. ev yağlacı, çörəyi. 1. 

qartmar. qarmar. qarışıq, qarışımış nərsə. 1. qartmar. 

qarmar. qatmallı. içli çörək, kükə. 1. (soğana tay qat qat olan 

bigi) - soğan kimi qatmarlı (qat qat olan bigi) nərsələrin 

göbəyi: kütcük. cüycük. cücük.  

qatmar  qatmarlı. 1. lay lay, qat qat olan. çox yapraqlı. çox 

dolanbaclı. - qatmar çiçək. - qatmar çadıra. - qatmar manto. 

- qatmar börk. 1. ağır. zorba. qəliz. bükük.  
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- qatmarlı çörək: qataq. kətək. kətə. düğü unundan bir çeşit 

çörək.  

qatmarçı  qarmatçı. qaraçalı. aravuran. arapozan. arapozucu.  

qatmarlamaq  sıralamaq. səfə çəkmək.  

qatmarlı  qadmarlı. qatmar. 1. qat qat olan. çox qatlı olan. 1. çətin. 

qabıltəng. 1. dözümlü. dayaqlı. 1. lay lay, qat qat olan. 

çox yapraqlı. çox dolanbaclı. - qatmar çiçək. - qatmar 

çadıra. - qatmar manto. - qatmar börk. 1. artığına. müzaəf. - 

qatmarlı qıyım (zülüm): müzaəf zülüm. - gec gəlibdə, 

qatmarına (qatmarlısı) yalanda söylər.  

qatmarlı  qatqatı. qatmar. qatlac. ev yağlacı, çörəyi.  

qatmarlıq  - qarmatlıq, qatmarlıq qaldırmaq, edmək: qaramaq. mızılıq, 

mızıqçılıq, arapozuculuq edmək.  

qatmaşər  qatmaşır. gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən.  

qatmaşır  qatmaşər. gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən.  

qatmaşıramaq  qatmaşırlamaq. qatıqlamaq. ağzına gələni söyləmək.  

qatmaşırlamaq  qatmaşıramaq. qatıqlamaq. ağzına gələni söyləmək.  

qatmaşlı  qarmaşlıq. bulğançuqluq. bulaşıqlıq. aladalıq > aludəlik. 

şuriş. ixtilal. inqilab.  
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qatmər  1. qoy qırmızı. 1. xətmi gülü. 1. qatlu. artıq. müzaəf. 1. 

qüclü. zorlu. 1. qatlı. qatıl. müqavim. 1. qaqmar. yardım.  

- qatmər olmayan: yalın (qat). yos. yoz. sadə. 

qatmərli  qatlanqan.  

qatmıq  ilhaq. əlavə.  

qatmış  1. saplamış. 1. qatılaşmış. 1. əkləmiş.  

qatna  qatana. qatdana. yekəbaş malqaranın irisi. özəlliklə iri at.  

- qayaqatnağı: qayğatnağı: qayalifi. daş pambığı. oda 

dayanıqlı bir özək, maddə.  

qatnaq  - qayaqatnağı: qayğatnağı: qayalifi. daş pambığı. oda 

dayanıqlı bir özək, maddə.  

qatnaqun  qadnaqun. "qadınla, qancıq" "qayın mayın" kimi bir 

dəyim.  

qatnal  qantal. qaqtal. qatlanmış. gəmikləşmiş. qabanmış. 

bərkimiş.  

qatnalmaq  qatına, qulluğuna, yanına, xidmətinə almaq. qəbul 

edmək. - bəyəfəndi, çox gözləmədən bizi qatnaldi.  

qatnamaq  gedib gəlmək. ibur mirur edmək.  

qatnarı  qaznarı. qatanarq. qazanarq. böyük qazan.  
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qatnaş  qatlaş. 1. topcuq. topuç. topar. kümə. xanəvadə. ailə. 1. 

qalım. qalam. quram. şirkət. 1.qatım. qohum. 1. qatqı. 

qatışu. qarışma. qatılma. iştirak.  

qatnaşıq  - araqatnaşıq. arabağlanış. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. 

iniqad. əqd edilmə.  

qatnaşıq  qadnaşıq. 1. qarşılıq. araşıq. ortaq. özara: kəndi içində. 

1. ged gəl. gediş gəliş. 

qatnaşlı  ilişgin. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. 

dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. 

ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. 

mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. 

tutşunuşlu. munasibətli.  

qatnaşlı  qadnaşlı. sürəli. davamlı.  

qatnaşlıq  qaqnaşıq. yaxınlıq. dəğişmə.  

qatnaşmaq  1. yollaşmaq. 1. gəlib gedmək.  

qatnaşsız  ilgisiz. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. 

tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut olmayan. 

nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. 

tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz sözləri 

sormayın.  
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qatnaşsızlıq  1.ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. 

ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

1.ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. 

ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. 

nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 

qatnatmaq  təkərləmək. təkrar edmək.  

qatnav  qadnav. barış. bağış qurpdan düşmək: gücdən düşmək. 

1. tırafik.  

qatnayan  qadnayan. şəkkili. iki göyüllü.  

qatnışış  bax > qatnışma.  

qatnışma  qatnışış. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). qaynaşma. 

qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. 

yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. 
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tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 

qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 

qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

qaton  pulluq.  

qatoş  qadoşqalloş. alçaq. onursuz. sürtük. axlaqsız. 

pezəvəng.  

qatra  qatraq. 1. qayraq. qayra. arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, 

qabı. 1. qapaxat. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. 
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beyinsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. düşüncəsiz. başsız. 

görüşsüz. fərasatsız.  

qatraç  qadraç taxda biti. - qadraç olub girdi canıma.  

qatraçılıq  qatraqçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq. arac ayqıt, abzal, 

əbzar düzəltmə, satma.  

qatraq  qadraq. qayraq. 1. qataq. dağ qatları, qıvrımları, qatlağı, 

qıvrıqı, dolanbacı dönəmi olan nərsə. - qat qadraq: yan 

yamacı. 1. tez tez. çabuq çauq. iti iti. yeyin yeyin. bat bat.  

qatraq  qatra. 1. qayraq. qayra. arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, 

qabı. 1. qapaxat. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. 

beyinsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. düşüncəsiz. başsız. 

görüşsüz. fərasatsız.  

qatraqçılıq  qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq. arac ayqıt, abzal, 

əbzar düzəltmə, satma.  
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qatralmaq  qətləmək. bağlamaq. (# qartalmaq: ( < kərtilmək: 

kəsilmək). qırtalmaq. açılmaq). - öz qatın qartan: öz yaravı 

bağla. ölçüvü aşma. öz işən bax.  

qatramaq  tez tez, çabuq çauq, iti iti, yeyin yeyin təprənmək, 

qaçmaq. tələsmək. əcələ edmək.  

qatramız  qıtramız. incə belli, böyük kavanoz.  

qatran  1. qadran ( < qaq. qad). çalan. hırsız. oğru. 1. qadıran. 

inad. dirənən.  

qatran  qatıran. qartan. qatğan. qayran. qayğan. qara çam, şam 

ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti.  

qatranmaq  qadranmaq. 1. bax > qatınmaq. 1. qadırlanmaq. inad 

edmək. dirənmək. 1. bərkimək. qızmaq. qopunrmaq.  

qatrıq  qatlanmış. devrilmiş. çevrilmiş. çönmüş. dönmüş. devrik. 

çevrik. yatıq. yatırılmış.  

qatrılmaq  qadrılmaq. 1. bükülmək. qətlənmək. 1. qurutulmaq. 

qaqac (bastırma: quru ət) yapılmaq.  

qatrınmaq qadrınmaq. qayrınmaq. qadırlanmaq. qaddarlanmaq. 

çağnamaq. çətinləşmək.  

qatrış  dəfdər. dəptər. kitab. bitik. - anaqatrış: ana dəfdər. 

qatrışçı  dəfdərçi. dəfdərdar. dəptərçi.  
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qatrışmaq  qadrışmaq. 1. büküşmək. bərkişmək. 1. birinin sözlərini 

rəddətmək. 1. qayrışmaq. 1. deyişmək. qarşılıqlı olaraq 

birbirinin sözlərini rədd edmək. 

qatruqlanmaq  qadruqlanmaq. 1. eniş yoxuş yer. dağın girintisi; 

çıxıntısı, sərt yeri çox olmaq. 1. qatlaq qatlaq olmaq. 

girintili, çıxıntılı, sərt, qıvrıqlı nərsə.  

qatruqmaq  qadruqmaq 1. bərkimək. çətinləşmək. eniş yoxuşlanmaq. 

1. qudurmaq. qoduqlanmaq. gobutlanmaq. sırtılmaq. 

şıltaqlanmaq.  

qatrunmaq  duraqlamaq. çəkinmək. qətlənib dönmək.  

qatsaq  qarasıq. qarısıq. hər nəyi qara, qaranqul görmə. 

düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 

götümsər. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. 

qaramsar. qaramsır. pisanlış. uğursuz. çürükçu. 

qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

qatsala  qarsala. gic. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başboş. 

axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. səfeh.  

qatsayı  zərib. numayəndə. amil.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qatsıq  qarsıq. qasıq. qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. 

qarmaq. qartmaq. qatmaq. qatşaq. qartşaq. qağşaq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qatsız  1. qatıqsız. yalın. quru.- quru əkmək. 1. suçsuz. qıysız. 

qılsız. qınsız.  

qatşaq  bax > qamqaş.  

qatşaq  qartşaq. qağşaq. qarmaq. qartmaq. qatmaq. qaqmıq. 

qaqmaq. qaqam. qaqım. qamqaq. qarsıq. qatsıq. qasıq. 

çözmək. yara üzündə oluşan qabıq.  

qatta  kadda. qata. qatı. böyük. - kattalar: böyüklər. - katta. 

katta: böyük böyük. - katta kiçik: böyük kiçik. - katta kiçiklik: 

böyük kiçiklik. - qattalar qoldaşı: böyüklərlə iş birliyi aparan. 

qatta  qatta. 1. çox. qarqın. - yolu qıssa, qatı qatta, buda bir kələk 

mi ola. 1. dəğərli. tutarlı. bahalı. qiymətli.  

qattaq  qaddaq. qadaq. 1. qəddəq. - qaddaq qalmaq: çarəsiz 

qalmaq. 1. qurumlu. kövsə. kövəs. kövəz. kibər. kibrəli.  

qattaq  qatdaq. 1. yaşlı. qoca. 1. çox qat, qaba olan parça. 

biçgiyə gəlməyən. 1. qatlaq. qıtlaq. qıttaq. qətdək. 

qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6896 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

- qaddax qalmaq: qəddəh qalmaq: gücsüz çarasız düşmək.  

qattaq  qatdaq. qatçaq. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. darlaq. 

dardaq. darcaq. darca. 1. dar. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 1. 

buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. pürüz. qıvırıq. qıvrıq. 

pot. çin. 1. gənə bol geyimi daraltma, büzmə. qasıntı. 

sason.  

qattal  qaddal ( < qad. qat. qaq). qaddar. qaddər. 1. çox. 1. acar. 

kəsgin. sərt. etgili. güclü. zağlı. qadir. gür. dişli. bökə. 

basqın.  

qattal  qatdal. qatal. daşqal. daşal. aşqal. aşal. çox. qarqın.  

qattalanmaq  qatdalanmaq. qattanmaq. qatalanmaq. qatalamaq. 

şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək. 

qattamaq  ( t < > l ) qatlamaq.  

qattamaq qatdamaq. 1. bax > qartdamaq. ( < kər. qır). 1. qətdəmək. 

örtmək.  
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qattana  qatdana. qatana. qatna. yekəbaş malqaranın irisi. 

özəlliklə iri at.  

qattanmaq  qattalanmaq. qatdalanmaq. qatalanmaq. qatalamaq. 

şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

qattar qaddar. qamçi. mərhəmətsiz. qatı ürəkli.  

qattarlıq qaddarlıq. qəddarlıq. qamçılıq. acımazlığ.  

qattaş  qaddaş. xətdaş. bir yolda olanlar. yoldaş. yardaş. 

əməkdaş. bir biri ilə qatnaşıqlı, bağlı, mürtəbit. ilgili. ilişik. 

qatışıq.  

qattaş  qatdaş.həmrədə. həmsinf. həmkilas.  

qattaş  ortaq olma. ortaş. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. ortuqluq. 

arxalıq. iştirak.  

qattaşmaq  qaddaşmaq. xəttəşmək. bir biri ilə kağızlaşmaq.  

qattı  qatrı. qartı. qatlı. > karlı. çoxlu. bol. gülgülü. kovalı.  

qattır  qaddır. 1. sağlam. yapılı. güclü. bıçqın. qadavuz. ürəkli. 

çapqın. dayı. dadaş. qabadıyı. babaigid. 1. güdük. bodur. 

qısa boylu. boysuz.  
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qattır qatdır. 1. bodur. sağlam. yapılı. güclü. 1. qabadayı. 

gobud. gülhanbəyi.  

qattıraq  qaddıraq > qotduraq. 1.boylu. şəsli. heykəlin şax, dimdik 

tutan kimsə. qədli. qamətli. 1. qotac. qottac. qurumlu. 

qurralı. qururlu. 

qattırıq  qatırıq. qəttirik. kambırıq. kəmbir. kambır. kambur. quz. 

qoz.  

qattırmaq  qaddırmaq. 1. qaqdırmaq. qurutmaq. sərtələtmək. 1. 

güclətmək. suvatmaq. sağlatmaq. tavlamaq. - qurçun 

qaddırmaq: çəlik (polad) suvarmaq. 1. dözmək. dayanmaq. 

götürmək. qatlanmaq. - bel qaddırmaq: dayanıqlıq 

göstərmək. qaddanmaq. bərkinmək. 1. qatmaq. gözlərin 

bərədib baxmaq. 1. öldürmək. - aclığdan qatdır. 1. 

çevrələmək. çevirmək. devrələmək. quşatmaq. 

döndürmək. - urçuqnu qatdırmaq:qalanı çevrələmək. 1. 

qoşdurmaq. əklətmək.  

qattırmaq  qaytatmaq. geriyə doğru qaldırmaq. - uşağı çox qattırma, 

beli qəciyər: inciyər.  

qattu  qaddu. qatı. çox. böyük. qaqan. aqun.  
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qatturmaq  1. ( t < > l ) qatlamaq. eşmək. - ip qatturmaq: qatlamaq. 

eşmək. 1. büktürmək. qatlatmaq. qattırmaq.  

qatu  1.atın boğazının şişmək kəsəli. 1.daşçıl, daş yeyən quş. 

qatu  qamtu. üzür. huzur. yan. bərəbər.  

qatuq  qatır. bədəxlaq.  

qatuqatlamaq  qatuğatlamaq. qatığatlamaq. qatığlamaq. qatığ olmaq.  

qatuluq  qələyan. tuğyan. dalquaq. əmvac.  

qatumaq  qadumaq. qətləmək. qadılamaq.  

qatun  bax > qadın. qadın. xatun.  

qatun  qadun <> qadın.  

- qatur qutur: xırt xırp. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

qatunlanmaq  qadınlanmaq. xatunlanmaq. xanımlanmaq.  

qatur  qadur sərt.  

qatur qadur. iğrənc. diksindirici. mənfur. fəna.  

qatura qadura. 1. müşqülpəsənt. bahanaci. 1. sivrik. uyanıq. 1. 

süt süzmək üçün süzgəç. ağ kimi örgülü böyük kəpçə.  

qaturaçı qaduraçı. yaramazlıq yapan. hırsızlıq yapan it.  

- qaduraçı itqə yetməy baqası: hırsız it qədər qiyməti yox.  
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qaturqan  qatqurqan. qasqurqan. qaqqıldayan. qas qas, qah qah 

gülən. gülən. sevingən. çox öğünən. öğüngən. qüləyən.  

qaturlu  qatqısı olan. ağılı. - qaturlu oq təmrəni ağıya bulaştırılmiş 

oq.  

qaturmaq  qadurmaq. 1. ( d < > y ). qayurmaq. qayırmaq. qaramaq. 

baxmaq. saxlamaq. asramaq. gözətləmək. 1. 

qatılaşmaq. 1. qaqturmaq. qaqqa çəkmək. səvinmək. 

öğünmək. gülmək. 1. qatılaşmaq. pişmək. bərkimək. - 

yumşaq nə qaturdu. 

qatusucu  qadusucu. artist.  

qatut  bax > qatıq. 1. qaq. yarma. bölük. - armut qatutu: armıt 

arxı. 1. qatıq. bulaşıq. - qatut ox: ağılı ox. 1. yapışqan. 

çiriş. siriş. 1. kötük. bədəxlaq. qaba. 1. kifir. qarışıq. alağ. 

1. əkşi üzülü, suratlı. buruşuq üzlü.  

qatut qadut. qadut. bax > geyüt.  

qatuv  acı. kədər. tasa. qayğı.  

qatuv qaduv. kəndinə güvənən.  

qatuz  qatı susuz.  

qatürək  qatürək. daşürək. yağıbaş. qınzır. qıncır. qancıq. qıncıq. 

yaman, pis düşman.  
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qatvaqat  qataqat. qatbaqat. qat qat.  

qatι  qadι 1. ( < qatmιş). iştibah. 1. (qad. qat. qaq). kəsimli. 

kəsgin. iti. 1. yekə. qaba. böyük. - qadı qadı danışma.  

qatιz  qadιz (qat. qaq). qaqmış. çapmış. yorqun. ayağdan 

düşmüş. - getdik getdik, qadız düşüb yatdıq. - mənim qadız 

balam. - qovub qadızladılar.  

qauz  qabuz. taxıl yuğarkən, ələkdə qalan qabıqlı dənə. 

qav dom (fars)  < gövdüm. kövdüm. burqu (burnuzdan olur) şeypur. 

qav quv  - kaf kuf: it havlaması. - kaf kuf bolmaq: çil yavrusu kimi 

dağılmaq. - kaf kuf edmək. çil yavrusu kimi dağılmaq.  

qav quv  kav kuv. qırış büzüş. - parçanı tikəndə çox çəkib boşsan, 

kav kuv durur.  

qav  ( kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan 

boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. 

boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). > koblaq. 

koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. 

kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 
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kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. kaplaq. 

kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. kavra. 

kabra. kapra. kafra. kağra. 

qav  kav. ( < kavlamaq: aqtarmaq. genişlətmək) 1. kav < > qab. 

kov < > qabaq. kovaq. kovaq. oyaq. oyuq. 1. boş, gəvrək, 

quru, puk nəsnə. qolayca tutuşan. 1. qab. qabıq. 

kavlanmış ılanın dərisi. ğav. boşluq. ilan gömləği. 1. 

pürsə. pürüz. pürz ( > porz). azərbaycanda səs 

dəğişməsilə buna ''xab'' deyərlər. - qalının kavı (xabı). - 

parçanın kavı. 1. kov. qoyuq. qovuq. boşluq: dağın, 

qayanın quytu (qovuq) yeri. kaşuv. qaşuv. 1. boş oyuq 

nərsə. 1. bax > qaç. 1. qaqumuş. qaqmış. qurumuş. 

qoraq. 1. qov. tutaşturuq. (od yaxmaq üçn) tutaş. alışıq. 1. 

tutaraq. tutuşduruq. oto tutuşdurmağa özəl nərsə. çıra. 

kibrit.  

qav  kav. 1. ğav (fars). qar (fars). köğül. kövül. bağra. mağara. 

kavra. kavar. kövül. 1. kof. kov. gəvrək. içi boş. kavuq. 1. 
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qax. (qurutmağ, dənəsin çıxarmağ üçün) açılmış, yarılmış 

yemiş. 1. soyulan qab, qabığ. - ilan kavı. 1. kov qapan. 

qapanca. qalğa. ambar. qaznaq. xəznə. məxzən. 1. çal. 

alaşımları (alyajları) əritərək, içindəki çeşitlərin ayırma işi. 

1. gəv. yeraltı. qarayer. kəvət. zerzəmi. 1. kağ. kağan. 

kavan. tarlanı otalağdan arıtlama. çapa, kağlama, 

kavlama işi. 1. kağ. dağ yamacı. kövşən. 1. kağ. otalağ. 

kağan. kağavar. kavağar. 1. kağ. dağ ətəklərindəki 

çayırlıq yer. 1. kof. boş. gəvrək. - gəvrək gəmik: qaqırdaq. 

qıqırdaq. xıt xıt. 1. kov. boş. puç. 1. qaf. kaf. vağ. bağ. 

bənd. kərdi, tarla (zəmi. əkin) qıraqlarında yüksəkcə 

bəndlər. 1. qaq. su birikən çuxur. 1. qaf. kaf (< kav). 

savıq. savsıq. boç. boş. boşbaş. başıboş. baybaş. qayta. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh.  

- içi kav kof, boş nərsə: çanğıldaq. qanğıldaq.  

qava  kava. 1. kasa ( < kavsa). qəhfərab ( < kav). 1. qaba. 1. 

kövül. 1. dolça. kova.  
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qava  kava. kafa. 1.kofa. püfə böyrək. böyrək, lülə biçimində, 

yağda qızartılıb, üzərinə şəkər əkilib ( səpilib), ya da 

dadlıya ( dadlıya, şiriyə) batırılıb yeyilən yoğur (xəmir) 

dadlısı. 1.çava. çova. kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. 

puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq. 1. gaha. kaha. 

avlu. həyət. 1. gaha. kaha. ağul. ağıl. 1.kavağ. kavqa (< 

kav). kavlama, sökmə, qazma aracı. 1.kova. kavış. kovuş. 

kavdış. govduş. goduş. dolça. çəltək. 

- qava qava: qavdıra qavdıra: qoğa qoğa: qoğdura 

qoğdura: qaçdıra qaçdıra: qoşdura qoşdura: çapdıra çapdıra: 

çapa çapa.  

qava  qoğa. ilkyaz ya da sonyazda yelli havada yağmurla 

qarışıq yağan qar.  

qavac  1.kavac. kavaq. kavuca. qaquc. qaqquc. qaqqıc. qaqıc. 

çolaq. 1.qavaş. qavıc. qavış. odda qavrılmış, qızardılmış 

ət. 1. qavrac. qapqac. qapac. toxunac. toxac. toqqac. 

avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. yaxalac. avqar. 

tutmac. tutac. alac. almac. bulğac. bulac. saxlac. saxac. 

qasqac. qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac.  

qavaç  boşluq.  
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qavaf  kavaf. kavaz. kafkaz. xəfif. yüngül. - kavaz daş.  

- ağız kavafı: çox gəvəzə. çalçın. şarlatan.  

qavahən (fars)  < qav: kav: kavan ( < kavmaq: kovalamaq: oymaq. 

qazmaq): oyan + ahən: dəmir). saban (çapan) dəmiri.  

qavaq  kavak. kavağ. 1. içi boş. 1. kafaq. kavaq. çinar. 1.kavağ. 

kava. kavqa (< kav). kavlama, sökmə, qazma aracı. 1. söğüd 

ağacı. - söğüt çeşiti: qarağvaq. - balığ kavağa çıxınca: 

balıq söğüd ağacına çıxınca deməkdir: olmamazlığı, 

gerçəkləşməsi güclüyü göstərir. 1. kəvrə. kovak. kovuk. 

oyuq. içi boş. 1. kovuk. oyuq. boşluq. 1. kovaq. boş. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sapaq. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş. kəvəki. boş. 1. kavac. kavuca. qaquc. 

qaqquc. qaqqıc. qaqıc. çolaq. 1. kavnaq. qoğaq. qonğaq. 

qonaq. quvaq. saç kəpəyi. 1. kovaq. qavıt > qamıt. çava. 

kava. çova. kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk.  

- kavak ağacı: qaqama. qələmə.  

- qarakavağ: qoyu boyalı kavağ çeşiti.  

- başında qavaq yelləri əsmək: dəliqanlılıq edmək.  

- çalıqavak: səbət toxumağa yarar kavak dalları. 
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səbətçikavağı.  

- qavaq sümüyü: düdük gəmiyi.  

- çənə kavağı: çənə kovağı: çənə çanağı: gəvəzə. çalçın.  

qavaq  kavaq. ( < kof. kov < > qab). qovaq. 1. kovlaq. içi boş. 

kavay. kəfük. kəvək. yiyilmiş (≠ köpük: qab: şişik.). övək. 

qovuq. oyuq. çuxur. boşluq. deşik. 1. söğüd ağacı. bu 

ağac, boş, gəvrək olduğundan bu adı almış olar. 1. 

qazalaq. kovuk. mağara. köğül. oyuq. 1. bax > kovaq. 

- qavaq ağacı: busaq.  

- misir qavağı: söğütün çeşitlərindən: sorğun.  

- qavaq aqacı: toğraq. 

qavaqar  kavağar. kağavar. kağan. otalağ. kav. kağ.  

qavaqas  kavaqas. kavqas. toz fırtınası.  

qavaqaşlıq  kavaqaşlıq. kövşəklik. kəvşəklik. boşluq.  

qavaqı  kavağı. qarağı. əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan 

qazıqbelçə ( bir yanı bel olub, bir yanı qazmaolan arac).  

qavaqız  kavağız. çiyağız. çalağız. kalağız. düşünmədən qonuşan 

kimsə.  

qavaqlamaq  qabaqlamaq. dallamaq. ağacları gəliştirib, gəncləşdirmək 

üçün dalların budamaq.  
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qavaqlanmaq  qavallanmaq. kaval olmaq. qabığlanmaq. qabığından 

olmaq. soyunmaq.  

qavaqlıq  boşluq. önəmsizlik. əsassızlıq.  

qavaqteli  iplik yumağı.  

qaval  ( < qoval < kof < kov). { ( v < > p ). < qapamaq: yığmaq, 

çəmbərləmək}. bax > qəvəl. 1. koval. kovqal: qazıq. oyuq. 

içi boş. kövül. qab. oyuq (metatez > kolvaqa < kov. qovuq). 1. 

çiltiklə çalınan dığıraq çalıqı. qoval. dəf ( < təpmək: 

çıpmaq). 1. qamış. ney. tütək. bu çalqı içi, boşluğundan 

bu adı alar. - kaval kimi: incə, nazik uzun olan nərsə. 1. 

avqar. avlamaq ayqıtı. 1. av tüfəyi. - qara kaval: ağızdan 

dolma tüfək. 1. av tüfəği. - qara qaval: ağızdan dolma tüfək. 

1. kaval. kova. qalay. şişik. yalançı, üzdək (səthi) süs, 

bəzək. içi boş borı kimi nərsələrə deyilir. - qaval düdük: 

çobanların çaldığı qalınca səsli böyük düdük. - üstü qaval altı 

şişxana: altı üstünə bənzəməz, uyumsuz görnüş. - bildiyin 

bu qədər, qalayın nərədən. - atalıq qalayı kişiyə yaramaz: 

atasının ad sanına güvənmək (sevinən) kişiyə yaraşmaz. 1. 

tümrüq. dümrük. çıldırma. dəf. 

- qursaq qaval (dəf): incə bağısaq kimi incə dərili.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6908 

qaval  1.( < kaval: içi boş). 1.axdarış. axdarma. arama. ardama. 

arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. təftiş. 1.aşqal. 

dışatım. dışqal. dəğərəsiz, yıpraq nərsə. 1.funda. 

süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı çırpı.  

- kaval toprağı: içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə 

kimi işlənən topraq. 1. kağal. qozun, cəvizin qabığından 

ayrılma, soyunma çağı. 1. kağal. saçma (oğuq güllə) 

sapan ov tüfəyi. 1.kağal. qamış, əkin sapları ilə hörülən, 

ağzı açıq səbət, sələ. qaşıq səbəti. 1.kağal. yıxıntı, 

töküntü qalağı. 1.kanal. kanğal. kağal. (< kav. kov). yol. 

yöntəm. qarım. məcra.1. kavaş. kavaz. kovaş. kovaz. 

koval. (< kav. kov). çıplaq. yalın. lüt. 1. kavqal. kavqalı. 

dəlik deşik. 1. kavqal. anlamsız. 1.kavla. qabal. qabla. 

dəngəsiz. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. 

qırıq. qıtıq. düşgün. alqın. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. 

çalqın. qafası qantaq, qançaq. 1.qabal. böyük düdük, 

tütək, nay, ney. - kaval olmaq: qavaqlanmaq. qavallanmaq. 

qabığlanmaq. qabığından olmaq. soyunmaq. 1.qabal. qab. 

qaraltı. iz. ləş. cəsəd. - qaraltısı qalmaq: ölmək. 1. 

qaplayır. qaplar. qalbar. qornıc. qornış. sövə. sövək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

sövəc. söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə. - daşqa 

təkərin, qaval qasnağın doğuran, yay biçimində kəsilmiş 

ağacların hər biri: kəsək. qasaq.  

- neyə, qavala oxşar el çalqı ayqıtı: balaman. balaban.  

- zınqırovlı qaval: çağana. çağanaq.  

- yoğun boru, kaval, yüyə, lülə: qaradurba. qaradurba.  

qavala  dəniz qıyısında salaş, dam yapılmış yer.  

qavala  kavala. kovala. 1.başmaq. ayyaqqabı. 1.qala. kətən 

başmaq. 

qavalabartaqı  qavalabardağı. qavaldız. qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. 

qarqa qoğzağı. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis 

qoxulu ot.  

qavalaq  kavalaq. 1. kavdalan. quru, gəvrək dadlı çeşiti. bisküvit. 

1. kovalaq. qabalaq. soyulmuş qabıq.  

qavalamaq  1. bərkitmək. vurqulamaq. kipləmək. tə'kitləmək. 1. 

qovalamaq. ( < qaqramaq. < qaq). itələyib, dartıb açırmaq.  

qavalamaq  1. qovlamaq. kovlamaq. içindən gəlmək. içi gedmək. 

istəmək. istəyə qapılmaq. susamaq. diləmək. imrənmək. 
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özləmək. göz qoymaq. 1. yalvarmaq. yaxarmaq. - ona 

nədən belə qavalırsan.  

qavalamaq  kavalamaq. qafalamaq. kafalamaq. kağalamaq. 

(boşaltmaq). (< kav). 1. qarşısındakın tərsləmək, 

susturmaq, sındırmaq. savıqlamaq. savsıqlamaq. 

boçalamaq. boşalamaq. boşbaşlamaq. başıboşlamaq. 

qanmazlamaq. səfehləmək. qarıqmaq. qarıqlamaq. 

başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq. 1. sürçmək. 

sürüşmək. çaşmaq. yanlış, səhv, xəta, xəbt, iştibah 

edmək. yanılmaq. yahalmaq.  

- toprağı çapa ilə, kavalayıb, çevirib, qabartmaq: 

çəpinləmək, çapalamaq.  

qavalan  kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. 

qabalan. qabavan. qabadan. an. iri yapılı, qara qafalı. 

yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, 

kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), 

küflü qafa.  

qavalanmaq  kavalanmaq. 1. havalanmaq. qopalanmaq. şişinmək. 

iltihablanmaq. 1. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. talamarmaq. dağılmaq. 
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qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, param 

parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq.  

qavalat  kavalat. kalavat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. incik. 

işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

qavalı  kavalı. boş. havayı. dərəksiz.  

- iri qapalı, içi kavalı: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

qavalıq  kavalıq. 1. kavallıq. qamışlıq. sazlıq. 1. kovalıq. qağşaq. 

qavşaq. qayşaq. batağlıq. batqalıq. 1. kovalıq. batağlıqda 

yetişən qamış, saz. 1.səbəd.  

qavaliyə  bir sinif atlı, çapağan olub, bir yolun, qatın, məsləkin 

qapalı qafalısı, qızılbaşı, fədayisi, lotusu.  

qavalla  kavalla. gavalla. kavaş. kovaş. (> kəfş (fars) ). qapbaş. 

ayaqqabı. başmaq.  

qavallama  kavallama. qapallama. qatlama. dürmə. bürmə.  
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qavallamaq  kavallamaq. kovallamaq. kövülləmək. kağallamaq. 

koğallamaq. köğülləmək. 1. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq. 1. qapallamaq. qoparmaq. 

almaq.  

qavallanmaq  qavaqlanmaq. kaval olmaq. qabığlanmaq. qabığından 

olmaq. soyunmaq.  

qavallıq  kavallıq. 1.kavalıq. qamışlıq. sazlıq. kavul. fundallıq. 

süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı çırpıyla 

qapanmış quraq yer. çalı ormanı.  

qavalmaq  kavalmaq. kavlamaq. cavlamaq. 1. lütlənmək. tükün, 

dərisin, qabığın itirmək. 1. gəvərmək. gəbərmək. ölmək. 

1. dışqalmaq. aşqalmaq. çürümək. çüvrümək. 

yıpranmaq.  

qavalmış  - kavalmış, genəlmiş deşik ağzı: kavdıra. kaldıra. 

qavaltaq  kavaltaq. 1. kağaltaq. kovultaq. koğultaq. dəlik deşik 

olan. 1. nərsənin düşəcək, yıxılacaq kimi durması.  

qavaltız  qavaldız. qavalabardağı. qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. 

qarqa qoğzağı. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis 

qoxulu ot.  
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qavaltmaq  kavaltmaq. boş, fürsət, möhlət vermək. göz yummaq.  

qavama gətirmək  yoğurmaq. yoğrutmaq. qəlizlətmək.  

qavamaq  kavamaq. qapamaq. hörmək.  

qavamaq  kavamaq. qazmaq. qazımaq. endirmək. indirmək.  

qavamız  kavamız. incə. dərin.  

qavan  kavan. ( < kov. qab). 1. kovaq. ağzı geniş, açıq qab. 1. 

qovucu. savcı. dəfedici.  

qavan  kavan. kovan 1.> havan. həvəh. həvəng. havəng. içində 

çeşitli nərsələr dövülərək əzilən çuxur qab. - həvəh 

döğücünün, hıx (hınğ) diyəcisi: baltaçının hıx diyəcisi. 

baltaçıyla, həvəh döğənlə, yardaqçı kimi görüşür, səsləşən. - 

həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- həvəhdə su döğmək: boşuna uğraşmaq. 1. kağan. kav. 

kağ. kavan. tarlanı otalağdan, kağavardan arıtlama. 

çapa, kağlama, kavlama işi.  

qavanaq  kavanaq. qaz qapsılı, kəpsulu.  

qavanı  kavına. kavanı. kiçik, dadlısu balığı.  

qavanlamaq  kağanlamaq. kavlamaq. kağlamaq. otalağlamaq. 

çapalamaq. çəpinləmək. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlamaq.  
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qavanmaq  kavanmaq. kavmaq. kavurmaq. kavurlanmaq. (< kav). 1. 

boşanmaq. boşlanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kofanmaq. koflanmaq. 1. danamaq. dancamaq. 

danancamaq. kafər (< kavar < kav: boş) olmaq.  

qavanoz  kavanoz. ( < qab). küp. dəbbə.  

qavanoz  kavanoz. 1. kiçik, orta boylu, ağzı geniş qab. 1. ağzı 

yekə kimsə. 1. ağzı yırtıq, söz saxlamaz. 1. ağzı gen 

qab, şüşə, botru.  

- incə belli, böyük kavanoz: qatramız. qıtramız.  

qavanus  kavanus. tıqır. tikir. qolça. kəhriz, arx, noğdanın saxsı 

döşəməsi.  

qavar  avar. ağar. qara. xətər.  

qavar  kavar. 1. gavar. gəvər. gəpər. elə bilki. deyəsən. gərək ki. 

- gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, qanamadın. 

- gavar, yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən geri 

dönərmiş. 1 kavar. çavar. çağar. ana qoldan, arxdan 

ayrılan qol. 1. govar. qavır. qazan. qazar. qazıcı. oyan. 

oyucu. oyuc. eşən. 1. govar. qavır. govkan. govgan. 

gorkan. kənkən. qəbir qazan. 1. kavra. kəvrə. yem. 

malqara yeməyi. 1. kavuq. dəlik. deşik. 1. kavra. köğül. 
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kövül. kav > qar (fars). bağra. mağara. 1. kavra. kavraq. 

çöl.  

- qızqavar: qısqavar. qasqavar. odun altına, üstünə qoyulan 

daş, ayıq, dəmir.  

qavara  kavara. kovara. ( < kav). yonqar. kəsik dişli dişli ayqıt, ki 

balta, pıçaq kimi kəsələri ititməkdə, yaxud taxdanı, daşı 

yonub safatmaqda işlənir.  

qavara  qaparaq. qapra. (> qəvarə) biçim. görük. - bəd qəvarə: 

gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  

qavarlıq  kavarlıq. govarlıq. qavırlıq. 1. qazanlıq. qazarlıq. 

qazıcılıq. oyaçılıq. oyuculuq. oyucluq. eşənlik. 

həfriyyatçılıq. 1. govkanlıq. govganlıq. gorkanlıq. 

kənkənlik. qəbir qazanlıq.  

qavartlamaq  qavartmaq. qavurmaq. qızartmaq.  

qavartmaq  qavartlamaq. qavurmaq. qızartmaq.  

qavas  kavas. kavsa. kasa. ( < kav. kov: oyuq). 

qavaş  kavaş. 1. kavaz. kaval. kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov). 

çıplaq. yalın. lüt. 1. kovaş. (> kəfş (fars) ). kavalla. gavalla. 

qapbaş. ayaqqabı. başmaq. 1. məstanə.  
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qavaş  kavaş. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. 

qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 

gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş. 

qavaş  qavac. qavıc. qavış. odda qavrılmış, qızardılmış ət. 

qavaş  savaş. ılqarış. çəkiş bəkiş.  

qavat  1. gavat. gabat. kovsa. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. qalıb. 

qılıp. qaplıq. gövdə. gövrə. gəvrə. yapı.yapıt. heykəl. 

köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. 

boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. 

baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, 
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qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. 

ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. kavat. boş. içiboş. qorxaq. 

ürəksiz. cəsarətsiz.  

qavat  kavat. ( < kov. qab). kavata.qab kimi işlənən nərsə. bardaq. 

ayağ. cam. kasa. çörək qabı.  

qavata  kavata. ( < kov. qab) kovaq. kasa. yassı. yatsı olan. 

çuxurluğu olmayan yayvan qab. ağacdan yapılmış kiçik 

qaba deyilir. kiçik kərsən. çanaq. qumquma.  

qavatmaq  kavatmaq. kanatmaq. qacatmaq. çırtmaq. - xaşxaş 

qozalağı, saqqız otu qanatmaq: bunları cızaraq şirəsinin 

axmasına yol açmaq. 

qavay  kavay. ( < kav. kov). beşik. ( > gəhvarı (fars).  

qavaz  kavaz. 1. kavaf. kafkaz. xəfif. yüngül. - kavaz daş. 1. 

kavaş. kaval. kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov). çıplaq. 

yalın. lüt.  

- qarakavaz: qarakavza: yaban həvic, yerkökü.  

qavazaqlıq  kavazağlıq. - kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 
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kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qavazaqmaq  kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. 

gəpəsləmək. kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. yersiz 

qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qavba  kavba. kovab. kavıb. çuxur. oyuq. ocaq.  

qavbır  kavbır. nərsənin kəvrək, kəvək olan bölümü.  

qavcaq  kavlıq. kovlıq. kovcaq. içinə çaxmaq, qov, nərsə qoyulan 

torba.  

qavcar  kavcar. kavcır. xənçər. beldə daşınan pıçaq.  

qavcar  kavcar. qovcar. < qov (: od. qıvılcım) alan. qovqar. tutan. 

tutuşan. alışan. çaxmaxdan odu tutan.  

qavcarmaq  kavcarmaq. kavcaşmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq.  
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qavcaşmaq  kavcaşmaq. kavcarmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq.  

qavcın  qonaq. mehman.  

qavcır  kavcır. kavcar. xənçər. beldə daşınan pıçaq.  

qavça  kavça. kavıçi. ( < kav. kov. av). 1parantez. ayraç. dırnağ.  

qavçal  kavçal. qançal. qaşıq. 

qavçar  kavçar (< kav). belə taxılıb sökən, kəsən araclardan olan 

xənçər, yançər. kəncər.  

qavçımaq  sapçamaq. saldırmaq. üstünə düşmək.  

qavçın  1. qavçun. qonaq. 1. qonuq. qısa sürəli qonaq.  

qavçuq  1. müşəmmə'. muşamba. 1. qabuş. qavuçq. qavuc. 

qavuş. qapuş. qovuş. qovuç. qoruyan. qavrıyan. 

qavruyan.  

qavçun  qavçın. qonaq.  

qavdan  kavdan. 1. qışın heyvanların otladığı yer. quru otların 

olduğu yer. 1. qışın heyvanların otlatıldığı otlağ. quru 
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otların olduğu yerlər.  

- qavadan qoş: heyvanların qışın barındığı yer.  

qavdi (fars)  ( < kov. kav). içi boş. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. ağılsız.  

qavdunmaq  qaqdınmaq. acınmaq.  

qavduş (fars)  < govduş (içi kov, boş qab). kavaq.  

qave (fars)  < güvə. gövə. gəvə. deşə. bir yarığa bir tikə iti nərsə 

qoyub, güpünən təpəsindən vurub yarıq yekələr.  

qavı  kaxı. kavı. kaval. daxma. çöldə, bağda tikilən dəyə, 

alaçıq. altaçıq, üsdü tutuq qoruncaq.  

qavıb  kavıb. kavba. kovab. çuxur. oyuq. ocaq.  

qavıc  1.kavıc. qalıc. 1. kiçik ocaq. 1. qavış. qavaş. odda 

qavrılmış, qızardılmış ət. 1. qavuc. qaquc. qaqquc. 

qaqqıc. qaqıc. çanqal. çəngəl.  

qavıc  qığıc. ( < kav: boş, oyuq nərsə). su üzərində qalan, 

yüngül, puka daş.  

qavidən (fars)  kavidən (fars). kabidən (fars) < kavmaq. kavlamaq. kovlamaq. 

qazmaq. açmaq.  

qavidən (fars)  kavidən. < kav. ( qovmaq: ayırmaq. izləmək).  
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qavıq  1. hər bir nərsənin xırım xırdası. töküntü. 1. kəpək. 1. 

qovaq. qovuq < qab.  

qavıq  kavıq. kağıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qanğırıq. 

qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. qansırıq. qasırıq. 

bəlqəm. xilt.  

- dalqavıq: yağçı. çaplus.  

qavıq  kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. qaluq. 

qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, 

almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan.  

qavıq  kavıq. yavıq. qarqa. qarqı. qarqu. yüngül.  

qavıl bavıl  kavlı bavlı. ( < qablı bağlı). kor koruna. koru koruna. boş 

boşuna. - kavıl bavıl danışma. - kavıl bavıl sözlər qulaq 

verən, korlanar (kovlanar: boşalıb, xarab olmaq) gedər.  

qavıl  kavıl. 1. hər nəyin içi boşalmışı. 1. dənədən ayrılmış 

başağı ( sünbül). 1. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş 

nərsə. 1. < qapıl. dəri. 1. qocamtıl. qarımtıl.  

qavıla  qavla. qatıla. çavıla. çavla. çovla. cola. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  
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qavılla  kavılla. kavla. qonara. qarevil. ayaqaltı başmağı. 

ökcəsiz, dabansız başmaq.  

qavıllıq  kavıllıq. kavırlıq. 1. <> kovulluq < > küllük. zibillik. 1. 

kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 

küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. 

qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq. 1. kavşaqlıq. kağşaqlıq. 

köğşəklik. ağrıqlıq. kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. 

mərizlik. naxoşluq. 1. kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. 

ağrıqlıq. kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. 

naxoşluq.  

qavıltaq  qanıltaq. qağıltaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. aralıqlı. seyrək. dərik dərik.  

qavım  qaqım. qarım. qohum. quda. famil.  
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qavımsaq  1. sevimli. cana yaxın. sıcaqqanlı. issiqanlı. (# 

qovımsaq). 1. qohumlarına, yaxınlarına düşgün kimsə.  

qavın  - evli qadın: qanı ayaqlı.  

- qavın dilimi: tıraşa. daraça.  

qavın  qavqa. kovuq. gəvşək. boş. avara. kavqalaq. aylaq. 

haylaz. yaramaz. yumurcaq. ağır. gücər. zıqqı. təmbəl.  

qavına  kavına. kavanı. kiçik, dadlısu balığı.  

qavıncaq  kavıncaq. böyük tuxumluq xiyar.  

qavıncıq  kavıncıq. kağıncıq. qalıncıq. ( < kav). kovuq, ovuq 

qalıntılar. - çuvalın kavıncığı: torbanı silkərkən tökülən 

qalıntılar.  

qavır  gavır. kavır. kövmək. danmaq.  

qavır  kavır. 1. gavır (> kafir). govur. çuxur. qazılmış yer. 

qazlıq. qazlaq. 1. (< kavmaq: qazmaq). qaşınma. 1. içi 

boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

qavrayışsız. qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. 

anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. abdal. 1. kavşaq. kağşaq. köğşək. çalız. 

çalaz. ağrıq. kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş. 1. kafır. 

kafir. kafər. gavır. kövür. köfür. kovur. içiboş. inamsız. 
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inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. dinsiz. 

tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız. 1. kavur. kağır. 

qağrıq. qayrıq. qayır. əğri. 1. qavır. kavar. govar. qazan. 

qazar. qazıcı. oyan. oyucu. oyuc. eşən. 1. qavır. kavar. 

govar. govkan. kənkən. qəbir qazan.  

qavıran  qavuran. qovuran. qovran. göynədən. küyən. göyən. 

acıdan. yandıran. yaxan. yaxıcı. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. cəfalı. dağladan.  

qavıran  qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. 

acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. 

içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  
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qavıranlıq  qavuranlıq. qovranlıq. qovuranlıq. küyənlik. göyənlik. 

acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. 

zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qavırcamaq  kavırcamaq. qaqırcamaq. 1. qıjqırmaq. 1. pozulmaq. 

pisəlmək. kötünmək. qırınmaq. qırtınmaq. xərablanmaq.  

qavırcatmaq  kavırcatmaq qaqırcatmaq. qaqsatmaq. 1. qıjqırtmaq. 

qıjqıtmaq. qıcqırtmaq. qıcqıtmaq. 1. kifsətmək. 

kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. 

pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. 

qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qavırqa  qavqa. qoğqa. karzar. qaqsar. savaş. hərb.  

qavırlıq  kavarlıq. govarlıq. 1. qazanlıq. qazarlıq. qazıcılıq. 

oyaçılıq. oyuculuq. oyucluq. eşənlik. həfriyyatçılıq. 1. 

govkanlıq. govganlıq. gorkanlıq. kənkənlik. qəbir 

qazanlıq.  

qavırlıq  kavırlıq. kavıllıq. 1. kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın 

qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. 
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qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. 

qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq. 1. kavşaqlıq. 

kağşaqlıq. köğşəklik. ağrıqlıq. kəsəllik. kəsələklik. 

xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. naxoşluq.  

qavırma  kürmə. kurırdaq. kuyırdıq. közdırma. kürü. (qavır: quru.).  

qavırma  qovurma. qovruq. qavrıq. qavrış. göymə. göyüq. küymə. 

küyün. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. 

zülm. cəfa.  

qavırmaq  gavırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. ösgürərək, göğsündən 

kavrıq, bəlqəm çıxarmaq.  

qavırsın  qovrulmuş. quru.  

qavis (fars)  < govduş.  

qavısqan  qasırqa. sağırqa. quyun. tipi. təpi. izgirik.  

qavış  1. kavış. qamış. kovuş. kova. kava. kavdış. govduş. 

goduş. dolça. çəltək.məşgəfə. gən ağızlı, saplı iri su 

qabı. 1. qavıc. qavac. qavaş. odda qavrılmış, qızardılmış 

ət.  

qavışan  qovuşan. sataşan.  
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qavışar  yetişər.  

qavışım  qavşım. qavşaq. qavşıq. qovşum. qovşaq. qovşıq. 

qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qavıştırmaq qavışdırmaq. tuşlatmaq. tüşürmək. tutşurmaq. 

görüşdürmək.  

qavıt  kavıt. çavıt. > qamıt. kavaq. kovaq. çava. kava. çova. 

kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

qavıt  kavıt. qapıt. kağıt. kağız. kağaz.  

qavız  kavız. kavsıq. kovız. kovsıq. 1. kof. içi boş, çürük başaq, 

sünbül, çəkirdək. 1. içi boş nərsə 1. taxıl qabığı. qapcıq.  

qaviz  kaviz. qalız. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. 

damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. 

hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 
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yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. 

əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən 

gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, 

düşmüş. 

qavqa  - qavğa qaşağı: savaş qaşağı. savaş kürəsi. 

- qavqanı basmaq: həll edmək.  

qavqa  ( < kav. kavqamaq: kovqamaq. qazmaq. deşmək. qovmaq, 

oyma, deşmək işi). 1. qovqa. qovala qaşdı. 1. qovqa. vuruş 

- töküş. dalaş. çəkiş. qırğın. vuruş - qırış. uruş - kəriş. 1. 

üzgü. sıxıntı. güclük. əziyət. 1. qavın. kovuq. gəvşək. 

boş. avara. kavqalaq. aylaq. haylaz. yaramaz. yumurcaq. 

təmbəl. 1. qovala qaşdı. salım. sataş. savaş. qaçut. 

çarpışma. 1. sarmaşığ. yavqa. çavqa. savaş. sarmaş. 

savaş. mücadilə. maharibə. dövüş. əziyət. zülüm. 

mücadilə. qayğı. təlaş. salışuv. pozuşma. atışma.  

- qavqa edmək: salışmaq. araları açılmaq, pozuşmaq. ağız 

qavqası edmək. boğaz boğaza gəlmək. sarmaşmaq. mücadilə 

edmək. dövüşmək. savaşmaq. vuruşmaq. talaşmaq. 
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dalaşmaq. çəkişmək. təmləşmək. dəmləşmək. aralarını 

açmaq. çəkişmək. mücadilə edmək.  

- qavqa edmək: dayağlaşmaq. dövüşmək.  

- qavqa edmək: sandırışmaq. sanrışmaq. sanruşmaq.  

qavqa  1. kavağ. kava. kavqa (< kav). kavlama, sökmə, qazma 

aracı. 1. kavqa kafqa. güğüm. gürüm. 1. kavqa. kavkav. 

kavqaq. yonqa. dalaşa. talaşa. daraca. dalaca. dalca. 

dalcıq. 1. qaqat. qamat. çağat. gurultu. gürültü. 1. qoğqa. 

qopaqop. qalmaqal. qovala qaçdı. 1. qovqa. bir ülgü, 

amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş.  

qavqa  qovqa. ğovğa. qırgur. qırgür. qır. qırqın. yarqa. savaş. 

çatış. çataş. çatışma. qavırqa. qoğqa. karzar. qaqsar. 

savaş. hərb. hərb. maharibə. qarqaşa. qatqaşa. 

dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. dartışım. tutuş. 

tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qırçınma. pozuşluq. 

pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. 

munaqişə. niza'. çataş. çatal. cidal. cədəl. toxal. toxaş. 

toquş. döğüş. savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. 

qavqa. dartaş. dartış. də'va. çəkəçək. taptap. tapbaq.  

- ağız qavqası: sözlə yapılan qavqa: dil dalaşı.  
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- boğaz sıxıntısı, dərdi, qavqası: keçimini sağlama, 

təyərləmə (təhiyyə edmə) savaşı, çabası.  

- boğaziçində qavqa olmaq: yemək yemək.  

- ərarvad qavqası, yaz havası.  

- ağız qavqası, yaxalaşmaya töküşdü (çevrişdi).  

- ağız savaşı, qavqası yapmaq: hırlaşmaq. qırlaşmaq.  

- əkmək qovqası, qavqası, savaşı: çörək tələsi.  

- kavqa bucağı: batıda yüksələn, yağmırlı bulut.  

- qır çıxarmaq: qan, savaş salmaq.  

qavqacı  1. tabqac. tafqac. tamqaç. dövüşçü. 1. tokuşqan. 

toxuşqan. toqquşqan. döğüşqən. hər zaman çarpışan.  

qavqaclanmaq  qırçınmaq. xuysuzlanmaq. ətacılanmaq. 

yayqaraclanmaq.  

qavqaç  1. qacqaçı. savaşçı. 1. nərsənin bulağay, qarışıq, gərgin 

durumu. 1. topalançı.  

qavqaçı  1. bögək. tayağlı. yamançı. 1. talaşman. dalaşman. 

əxlaqsız. qızqın. sataşqan.  

qavqaçı  qovqaçı. 1. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. əli 

bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. döğüşçü. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

savuşçı. savaşçı. çatalçı. çataşçı > cədəlçi. cidalçı. 

dartaşçı. dartışçı. qalayçı. əli bayraqlı. qırçın. taxımsız. 

xuysuz. ətacı. yayqaraçı. dartışmaçı. dartışçı. cədəlçi. 

müşacirəçi. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. 

qaraçı.savaşçıl. 

qavqaçılıq  qovqaçılıq. dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. 

toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. 

çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq.  

qavqaq  kavqaq. kavkav. kavqa. yonqa. dalaşa. talaşa. daraca. 

qavqal  kavqal. kaval. 1. kavqalı. dəlik deşik. 1. anlamsız.  

qavqal  kavqal. kavqıl. qaqqıl. yaşıl qabığından çıxarılmış qoz.  

qavqal  kavqal. qanqal. 1. içi boşalmış nərsə. 1. kavqal. pambığı 

boşalmış qoza. 

qavqalaq  təmbəl. avara.  

- qavqalaq edmək: çalışmadan gününü geçirmək. aylağlıq 

edmək. avara dolaşmaq. haylazlıq edmək.  

qavqalaşçı  qovqalaşçı. dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal ba 

dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. qapışqan. savaşqan. 

savqaşqan. çəkişgən. çəkişbəkişçi.  
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qavqalaşma  qovqalaşma. dalaş. talaş. dalqaş. dal ba dallaşma. 

burqaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. boğuşma. 

qapışma. ısırışma. savaşma. savqaşma. çəkişmə. 

çəkişbəkişmə.  

qavqalaşmaq  culquşmaq. yulquşmaq. küfürləşmək.  

qavqalaşmaq  qovqalaşmaq. talaşmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. dal ba 

dal olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. qovqalaşmaq. 

dartışmaq. dartışmaq. didişmək. tutuşmaq. çəkişmək. 

qırçışmaq. bozuşmaq. mucadilə, munaqişə, niza', bəhs 

edmək. çəkişmək. əlbəyaxalaşmaq. boğuşmaq. 

qapışmaq. ısırışmaq. savaşmaq. savqaşmaq. çəkişmək. 

çəkişbəkişmək.  

qavqalı  kavqalı. 1. kavqal. kaval. dəlik deşik. 1. kavqal. kaval. 

incik. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. aralıqlı yığılan 

yığın. 1. barama. ipək qozası. 1. dartışlı. cədəlli. 

müşacirəli. 

qavqamaq  kavqamaq. kovalamaq. qazmaq. deşmək.  

qavqamıq  kavqamıq. qalğamıq. qaşalmıq. qaçalmıq. qalğamıq. sulu 

nərsənin quruduğunda çatlamış durumu. - kavqamıq 

topraq.  
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qavqas  kavqas. kavaqas. toz fırtınası.  

qavqaş  savaş. batruş. bətrüş. bartuş.  

qavqav  kavqa. kavqaq. yonqa. dalaşa. talaşa. daraca. 

qavqaz  kavqaz. kavraq. xəzəl. kavşal. xəşəl. xaşal. qaqşal. qaşal. 

quru çör çöp, yapraq.  

qavqazlıq  kavqazlıq. tikənlik, otluq yer.  

qavqıl  kavqıl. kavqal. qaqqıl. yaşıl qabığından çıxarılmış qoz.  

qavqövçü  kavkövçü. kafdarkövüsçü. > kafdarküskü < kafdar < 

kavdar. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) (inanışlara 

görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının (qəbrin) söküb, 

ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).  

qavqu  qovqu. 1. izləş. tə'qib. 1. sürək. dəf'. rədd.  

qavqunci qavğunci. 1. kələkçi. 1. qovucu.  

qavquvlamaq  kavkuvlamaq. qazıb tökmək. pərən pərənləmək. 

dağıtmaq.  

qavl  kavl > kal. çuxur. kavul.  

qavla  kavla. 1. kaval. qabal. qabla. dəngəsiz. budala. dəli. 

qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. 

alqın. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. çalqın. qafası qantaq, 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6934 

qançaq. 1. kavılla. qonara. qarevil. ayaqaltı başmağı. 

ökcəsiz, dabansız başmaq.  

qavla  kavla. kəvlə. ( < qab. kav). {kavlama işi, ayqıtı. kavuq, 

oyuq, alçaq nərsəni, doldurmaq, qalamaq, qaqlamaq, 

qoğzamaq. }1. qazıb doldurmaq işi. - güllərin dibin kavla 

çağıdı. 1. əğrik budağın altına, dayaq olaraq, yaxud 

budağı qoğzamaq üçün vurulan dirsək, haça. tənəyin 

altına vurulan dirsək. - ardışdan on dənə kəvlə kəs.- 

tənəkləri kavlayın. (tənək: üzüm dalı). 1. üzüm dərmək, 

qoparmaq üçün ayqıt.  

qavla  qavıla. qatıla. çavıla. çavla. çovla. cola. 1. kiçik, dayaz 

çuxur. 1. ənsədə olan çox sığ, dayaz çuxur. - qatılası 

dərin olan cılız qalır.  

qavlağan  kavlağan. çinar.  

qavlaq  kavlaq. > kəl. tükü qılı tökülmüş. dazlaq. dazalaq. 

qabıqlanmaq. qabığı tökülmüş. dəri qoymuş nəsnə. 

kavlamaq: qabığı qabarıb tökülmək. 1. qablaq. boş. 

yalan. köksüz. əssasız.  

qavlaq  kavlaq. 1. kovlaq. kolavat. kovalat. kalavat. kavalat. incik. 

işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 
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çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. 1. > kalək. 

kovlaq. çuxurcıq. 1. qalaq. burun dəliyi.  

qavlaq  kavlaq. kaflaq. kağlaq. kablaq. kaplaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qavlaqan qavlağan. kavlağan. tez tez qabıq qoyan.  

qavlam  kavlam. quyu.  

- çapa, kağlama, kavlama işi: tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlama. kav. kağ. kağan. kavan.  
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qavlama  kavlama. - kavlama, sökmə, qazma aracı: kavağ. kava. 

kavqa (< kav).  

qavlamaq  {kavlamaq. ( < kav. kov). {# qaplamaq. doldurmaq). 1. 

doldurmaq.- qabuq qavlamaq: qabıq doldurmaq. 1. tükün 

dərisin tökmək. dərisindən qabığından olmaq. 

fırığlanmaq. 1. qabıqlamaq. qabığı qabarıb tökülmək. - 

qabıqdan kovlanan, kovalaq (lüt) qalar. - ilanların kav çağı. 1. 

eşələmək. aqtarmaq. sökmək. qazbalav. 1. qurumaq. 1. 

kovlamaq. süprmək. lütdəmək. qiybət edmək. deyinib 

sövüb ağzına gələni deyib utandırmaq. məzəmmət 

edmək qabıqdan kavlandı. - qalmasın sözü kovladılar. 1. 

kovlamaq. qiybətləmək. 1. kovlamaq. qazmaq. ( # 

quylamaq: gömütmək). 1. qavmaq. qoğmaq. sürmək. dəf' 

edmək. tərd edmək. nəfy edmək. 1. kovlamaq. 

çovlamaq. çuklamaq. ağdurmaq. dörcələmək.  

qavlamaq  1. kavlamaq. kağlamaq. boşaltmaq. 1. kavlamaq. 

qaqlamaq. (qurutmağ, dənəsin çıxarmağ üçün) yemişi, 

nərsəni açlamaq. açmaq. parçalamaq. balçalamaq. 

yarlamaq. yarmaq. 1. kavlamaq. qavlaşmaq. kağlamaq. 

birinin arxasından danışmaq. qeybət edmək. 1. 
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kağlamaq. kağanlamaq. qavanlamaq. otalağlamaq. 

çapalamaq. çəpinləmək. tarlanı otalağdan, kağavardan 

arıtlamaq.  

qavlamaq  qavramaq. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. 

öğrənmək. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. 

anğılamaq. alğılamaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. 

alnamaq. avramaq. avlamaq. yaxlamaq. yaxalamaq. 

tutmaq. 

qavlan  kavlan. 1. kavdan. ambar gözü. 1. kovlan. təknə. təşt. 

ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab. ləğən. ləgən. 

ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş olan). - xəmir gələni. - 

palta ləğəni.  

qavlan  kavlan. qantan. qanğtan. qanyan. qonyan. dərin, dik 

yamaclı dərə, qapaz.  

qavlanq  qovuq.  

qavlanmaq  kavlanmaq. 1. ayaqyalın yerə basmaq, yerimək. 1. 

yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. xuylanmaq. 

xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək.  

qavlaşmaq  kavlamaq. kağlamaq. birinin arxasından danışmaq. 

qeybət edmək.  
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qavlaşmaq  kavlaşmaq. kovlaşmaq. qiybətləşmək.  

qavlava  kavlava. kallava. 1. soba biçimində kalağayı, sarıq. 1. iri. 

böyük.  

qavli  kavli (fars). koli (fars) < kövli. boşa gəzən.  

qavlıc  kavlıc. kavlıq. qasıq. fətq.  

qavlıc  kavlıc. kovlıc. oyuq. deşik. dəlik. göz.  

qavlıc  kavlıc. yırtıq. yarıq. yırıq. carıq. cırıq. 1. gövdənin iç 

üyələrindən (ə'zalarından) birinin, olduğu sınırından 

daşması, çıxması. fətq. 1. cır. yarıq. yırtıq. gədik. çökmə. 

çökək. dəlik. deşik. çatlaq. - cırıq curuq: qırad. qırdaq.  

- yarıqı, yırıqı, cırıqı, carıqı, kavlıcı partlamaq: çox 

sıxıldığından, aşırı qızmaq, sınırlanmaq.  

qavlıcıq  qavlıcıq. kav qov qabı. çaxmaq kisəsi. çaxmağın torbası.  

qavlıç  qasığı yırtıq yarıq. fətqli. daşşaq torbasının yırtıq olma 

dolayından. bu torbanın içinə, yağ, bağırsaqlar, su dolma 

xəsdəliyi.  

qavlıq  kavlıq. kavıq. kavuq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. qaluq. 

qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, 

almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan. 
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qavlıq  kavlıq. kovlıq. 1. qaqlıq. qonqalıq. evlərdə ən geniş, 

böyük otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon. hal. hol. 1. 

kovluq. kovalıq. koğalıq. aralıq. açalıq. açığlıq. boşluq. 1. 

yumşaqlıq. xuyluluq. xoşrəftarlıq. həlimlik. 1. > kaqlıq. 

kəvrək, yumşaq, parçalanması qolay olan qayalıq. 1. 

kavcaq. kovlıq. kovcaq. kovlıqca. kavlıqca. içinə çaxmaq, 

qov, nərsə qoyulan torba. 1. heyvan qursağı. 1. kibirlilik. 

qurralıq. 1. torbacıq. 1. > qaqlıq. 1. üç dörd metirlik quyu. 

1. sel qalıntısı, yığıntısı. 1. > qaqlıq. qalqıq. qalğaq. 

birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı.  

qavlıq  qavlıq. ( < qov. kav) kavlıc. kasıq. fətq.  

qavlıqca  kavlıqca. kovlıqca. kavlıq. kavcaq. kovlıq. kovcaq. kavlaq 

qovlaq. içinə çaxmaq, qov, nərsə qoyulan torba.  

qavluq  - qaraqavluq. qaraqavut: qaraqavuq. 1. hindiba. salatlıq 

bitgi. 1. quzuqulağı.  

qavluq  törünq uşağı. nəbirə. dördüncü quşaq.  

qavma  kavma. kafma. govma. qavma. kənəmə. kənələmə. 

çapma. qazma. qazı. oyma. eşmə. eşəmə. deşmə. 

deşəmə.  
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qavmaq  kavmaq. kafmaq. kovmaq. 1. ayrımaq. aryamaq. 

yarımaq. dəlmək. deşmək. bölmək. 1. kavlamaq. itmək. 

əkilmək. qaçmaq. 1. kovalamaq. oymaq. qazmaq.  

qavmaq  kavmaq. kavanmaq. kavurmaq. kavurlanmaq. (< kav). 1. 

boşanmaq. boşlanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kofanmaq. koflanmaq. 1. danamaq. dancamaq. 

danancamaq. kafər (< kavar < kav: boş) olmaq.  

qavmaq  kavmaq. kovmaq. kavallamaq. kovallamaq. kövülləmək. 

kağallamaq. koğallamaq. köğülləmək. kövmək. qazmaq. 

oymaq.  

qavmaq  kavmaq. qapmaq. kavmaq. ( < kav. kov. qab.). 1. örtmək. 

1. içinə almaq. qapramaq. qavramaq. 1. # qovmaq. 

boşaltmaq. qazmaq.  

qavmaq  qavlamaq. qoğmaq. sürmək. dəf' edmək. tərd edmək. 

nəfy edmək.  

qavmaq  qavmaq. qavdırmaq. qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq. 

qaçdırmaq. qoşdurmaq. çapdırmaq. çapmaq.  

qavmış  kavmış > qamış (< kav: boş). 1. içi boş, boru biçimli nərsə. 

- qamış çeşiti: kavşaq. 1.yaraq. ərkəklik gərəyi.  

qavna  kavna. qoğun qurdu.  
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qavnaq  kağnaq. kağnaq. kovnaq. kövnək. ətin, yeni doğmuş 

heyvanın üzərində olan incə dərisik, sar, zar.  

qavnaq  kavnaq. kavaq. 1. qoğaq. qonğaq. qonaq. quvaq. saç 

kəpəyi. 1. kiçik qab, torba, sak, səbət. 1. bir çeşit qurd.  

qavnarcüq  qarıncanın tabu ismi.  

qavnaşım  bax > qavnaşma.  

qavnaşış  bax > qavnaşma.  

qavnaşıt  bax > qavnaşma.  

qavnaşma  qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovnaşma. qovnaşım. 

qovnaşış. qovnaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). 

qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. tutnuşum. 

tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. bitnişim. bitnişit. ərnişmə. 

ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. 

əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit. gəlnişmə. 

gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. çatnışma. çatnışım. çatnışış. 

çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. 

yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. ulnaşma. ulnaşım. 

ulnaşış. ulnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. 

barnaşma. barnaşım. barnaşış. barnaşıt. vəsl, müttəsil 

olnuşma.  
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qavnaşma  qavuşma. qavşuş. qavnaşış. qovuşma. qovşuş. 

qovnaşma. qovnaşış. qaynaşma. qaynaşım. birləşmə. 

birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişmə. 

bitnişiş. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. 

çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. çapnışma. 

çapnışış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. tapnışma. 

tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. 

qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. düşnüşmə. 

düşnüşüş. ərnişmə. ərnişiş. tutnuşma. tutnuşış. ittisal. 

vəsl olma.  

qavra  kavra. 1. kavar. kavraq. çöl. 1. sinaqoq. cüğütlərin 

tapnağı, məçidi.  

qavra  kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. kablaq. kaplaq. kaflaq. 

kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 
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koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qavra  kavra. kavar. 1. kəvrə. yem. malqara yeməyi. 1. kavuq. 

dəlik. deşik. 1. köğül. kövül. kav > qar (fars). bağra. 

mağara.  

qavra  qavra. ( < kov). 1. gor. govur. qəbir. gomut. 1. anız. bitgi, 

əkin, göy gövərətilərin sapı, qurumuş sapı, dərildikdən 

sonra yerdə qalan çöplü bölümü. çör çöp. çürük. 1. 

nərsədən qalan, artan. qış zumarlığı. özəlliklə 

qurutulmuş ot, göy. 1. qurumuş bitgi sapı. anız.  

qavrabut  kavra bud. 1. incə bacaqlı. sırıqqıç. çöptən bacaq. 1. 

qıçları cılız, incə, nazik, çöp kimi olan.  

qavrac  qavac. qapqac. qapac. toxunac. toxac. toqqac. avlama, 

tutma, yaxalama ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. 

alac. almac. bulğac. bulac. saxlac. saxac. qasqac. 

qaslac. qasac. qısqac. qısac. çalqac. çalac.  
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qavraq  1. kavraq. kavar. kavra. çöl. 1. kavrak (fars). yuva. 1. 

kəndir. pətək.  

qavraq  kavraq. kavqaz. 1.xəzəl. kavşal. xəşəl. xaşal. qaqşal. 

qaşal. quru çör çöp, yapraq. 1. yüngül parça.  

qavraq  yünlü qumaş.  

qavralamaq  1. kavralamaq. kanğralamaq. kanralamaq. çalralamaq. 

boşaltmaq. 1. qanralamaq. qanğralamaq. qayralamaq. 

tutmağa, sarılmağa çalışmaq.  

qavram  qapram. kovsam. kosam. kovram. qapsam. qasam. 

qaram. qavsam. 1. anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. 

məqulə. 1. təsəvvür. idə. 1. tutam.  

qavram  tutar. çıxar. dəğər qavram yeri: heyvanların kök olub 

olmadığın bilmək üçün tutulan yeri.  

- qavrama gücü: anğı. zəka. zehin. qavrayış. ağıl.  

qavrama  1. anlama. qapış. qanma. 1. intiqal. əhatə. dərk. fəhm.  

qavrama  qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. 1. qoncayış. quncayış. qonlayış. 

( < qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 
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çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış. 1. bilmə. biliş. viquf.  

- qarın qavraması: qarın qıstı: qarın ağrısı.  

- bilinc, anlama, qavrama dışı: aşqın. şuurüstü.  

qavramaq  1. anlamaq. anğarılmaq. idrak edmək. 1. qarmamaq.  

qavramaq  1. qanmaq. alğılamaq. anlamaq. aydınlanmaq. 

düşünmək. dərk edmək. 1. çıxarmaq. - bu sözlərin anlamın 

çıxar. 1. öğrənmək. almaq. aydınlanmaq. - onun qafası 

almır. 1. baxmaq. görmək. dərk edmək. - baxıdım ki çoxa 

baxır, vaz keçdim. 1.görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. 

iktifa edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. islamaq. 

islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. 

hazırlamaq. təyərləmək. baxmaq. aydınlanmaq. 

anlamaq. dərk edmək. anlamaq. sezmək. hiss edmək. 1. 

keçinmək. öğrənmək. anlamaq. - yaşlaşdıqca, keçinim 

gücü azalır.  

qavramaq  1.qavlamaq. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. 

kövrənmək. öğrənmək. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. 

alnamaq. anğılamaq. alğılamaq. avramaq. avlamaq. 
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yaxlamaq. yaxalamaq. qavsamaq. tutmaq. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. qararamaq. qaralamaq. anlamaq.  

qavramaq  qovrağmaq. 1. qapramaq. karvamaq. əlilə tutmaq. 

tutmaq. qanmaq. örtmək. qurşamaq 1.qanqırmaq: sıxıp 

saxlamaq. tutup sıxmaq. burmaq sıxıp saxlamaq. 1. < 

qıvramaq. qapramaq. qavzamaq. yaqalamaq. qanmaq. 

tutmaq. qablamaq. kanqışımaq: kavimək. kavlimək.  

qavramaz  qımbıl. kəmbil. kütbaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. 

düşünməz.  

qavramçılıq  konsoptüalizm.  

qavramlıq  qavrayış. qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( 

< qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  
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qavran  1. tutan. yapışan. 1. kotanı oyan buyana gedməsin diyə, 

dəsdəyindən tutan kişi. 1. kavran. qoşçu. ovçu. cütçü.  

qavran  kavran. kabran. kapran. kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. 

kağlaq. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 

qavran  kavran. kəvrən. qaqaran (< qaqmaq: əzmək). qurut əzmək 

üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan saxsı qab. 

mətirət.  
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qavran  kavran. kəvşən. qapran. 1. qoca. qarı. 1. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. 

təmbəl. haylaz.  

qavran  kavran. qabran. 1.içi kovuq, boş quru odun. 1. boru. 

düdük. güh. 1. əli işə yatmayan. başarıqsız. 

qavranılmış  edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qazanım. qazanılmış 

müktəsəb.  

qavranış  qursaq. kavsaq. kovsaq. 1. alqı. anlayış. qanış. düşnüş. 

sezim. sezimə. seziş. idrak. ehsas. hiss. yanğı. 1. 

qavrayış. ərişim. anlayış. alqı. qanış. düşnüş. sezim. 

sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. 

öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. 

bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak.  

qavranmaq  edinmək. alınmaq. qazanmaq. sağlamaq. yiyələnmək. 

sahablanmaq.  

qavranmaq  kavranmaq. 1. anlamağa çalışmaq. 1. aranmaq. bulmaya 

çalışmaq. 1. qıvranmaq. çabalmaq. 1. qaşınmaq. 
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qavraranma  qavramlıq. qavrayış. qavrama. qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. qoncayış. quncayış. qonlayış. ( 

< qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış.  

qavraşma  - gürəşdə qucaqlama, sarılma, tutuşma, qavraşma: 

qaraqucaq. qaraqucuq.  

qavraşmaq  kavraşmaq. dartışmaq.  

qavratmaq  kavratmaq. 1. gəvrətmək.azarlamaq. paylamaq. 1. 

paylamaq. bölmək. kiçitmək. azarlamaq.  

qavrayamaq  yorumlayamaq. qafası işləmək. baş çıxaramaq.  

qavrayamamaq  baş çıxaramamaq. yorumlayamamaq. qafası 

işləməmək. qafası basmamaq. qafası almamaq.  

qavrayan  çabuq qavrayan. anğılı. anlayışlı. uslu. bilincli. şuurlu.  

qavrayış  anğı. 1. anğılam. anlam. anlayış. zəka. zehin. ağıl. 

qavrama gücü. 1. kavrayış. qablayış. 1. öqüt. öğüt. 

anlayış.  
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qavrayış  qavramlıq. qavraranma. qavrama. qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qursaq. kavsaq. kovsaq. 1. qoncayış. quncayış. qonlayış 

( < qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. 

alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. 

çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. 

dolayış. dolanış. 1. anlaq. anlayış. öğrəniş. zəka'. 1. 

fərasat. bəsirət. 1. qavranış. ərişim. anlayış. alqı. qanış. 

düşnüş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. 

sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. 

bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. 

kiyasət. dahilik. idrak. 1. düşünmə. düşüncə. görüş. 

alma. alqı. alğıma. alğılama. baxış. baxınış. baxnış. 

qarayış. qaranış. anlayış. tələqqi.  

- qıt qavrayışlı: eşşək qafalı.  

qavrayışlı  anlayışlı. bilgili. bilgin. düşüncəli. sivir. zirək. zeyrək. 

qafalı. başlı. başıl. oyunçu. oyanıq. uslu. ağıllı. beyinli. 

incə. incğə. işgə. anlayışlı. titiz. zərif. - çox gözəl, incə 

düşnuşlü bir qız.  
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qavrayışsız  anlayışsız. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. 

qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. anlayışsız. qalın 

qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

abdal. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. 

başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. 

kütbeyin. darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. kutahbin.  

qavrayışsızlıq  anlayışsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi 

boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 

küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. 

qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.  

qavrıq  1. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. kavıq. kağıq. 

qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. bəlqəm. 

xilt. - ösgürərək, göğsündən kavrıq, bəlqəm çıxarmaq: 

gavırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. 1. qovurma. qovruq. 
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qavırma. qavrış. göymə. göyüq. küymə. küyün. dağ. 

yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. zülm. cəfa.  

qavrılı  - şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva: qarma halva.  

qavrılmaq  qapırcaqlanmaq. qabırçaqlanmaq. yanmaq. 

kömürləşmək.  

qavrılmış  - quyruq əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış 

nərsə: qaqırt. qaqart. qaqırdaq. qıqırdaq. cızbız.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə.  

- odda qavrılmış, qızardılmış ət: qavış. qavıc. qavac. qavaş.  

qavrış  qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. göymə. göyüq. küymə. 

küyün. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. 

zülm. cəfa.  

qavrıyan  qoruyan. qavruyan. qavuc. qavuş. qapuş. qovuş. qovuç. 

qabuş. qavçuq. qavuçq.  

qavruq  - böyümədən yaşlanmış, qavruq (yaşca böyümüş, gövdəcə 

gəlişməmiş) ağac: qaraqoca.  

qavrulmaq  1. qovuşmaq. birləşmək. yapışmaq. 1. qayğurmaq. ürəyi 

yanmaq. əsirgəmək. - dədə balıya qavrular. 1. 

qaqrulmaq. qovrulmaq. qoqrulmaq.  
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qavrulmaq  küyünmək. göyünmək. yanmaq.  

- soğuqdan qovrulmaq, qavrulmaq: üşükmək. soğuq 

çalmaq, vurmaq.  

qavrulmuş 1. göynüq. yanığ. 1. quvut. qovut.  

qavrunmaq  ortanmaq. yaxınmaq.  

qavruşmaq  qaqruşmaq.  

qavruyan  qoruyan. qavrıyan. qavuc. qavuş. qapuş. qovuş. qovuç. 

qabuş. qavuçq.  

qavruz  kavruz. havruz. qarurə. otraq. oda içində oturulan qab.  

qavsa  kavsa. kavas kasa. ( < kav. kov: oyuq). 

qavsa  kavsa. kavus. kaos(latin). 1. evrənin düzənə girmədən 

öncə, biçimsiz, uyumsuz, qarışıq durumu. 1. boş. kovaş.  

qavsaq  1. (< qapanğ < qapamaq. ). tülkü dərisindən düzəlinən 

kəpənək, çuğla. 1. kavsaq. kovsaq. qursaq. (< kav. kov). 

(gənəlliklə torba, qarın kimi oyuq nərsələ, yerlərə, qablara 

verilən al). 1. qarın. 1. qarvraq. anlaq. anlayış. (bax > 

qavrayış).  

qavsaqmaq  özləmək. sağınmaq iştiyaqlanmaq. görəcəği gəlmək.  

qavsal  kavsal. qarsal. maldavarın boyunluğu.  

qavsala  kavsala. kosala. apsala. gij. boş. qafasız.  
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qavsalaq  kavsalaq. çavsalaq. qapsalaq. qapsa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qanmaz. qıtqafa. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

bilməz. bilməyən. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. 

uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. 

bön. sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, 

bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. 

aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. 

bilməz. kor. korsan(< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yayan. cahil.  

qavsam  qaram. qavram. kovsam. kosam. kovram. qapsam. 

qasam. qapram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. möhtəva. 1. 

məqulə.  

qavsamaq  qavramaq. tutmaq. örtmək. qapamaq. qamamaq.  

qavsara  kavsara. səbət.  

qavsatmaq  kavsatmaq. kovsatmaq. kövsətmək. kifsətmək. 

kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. pozmaq. 
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pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. 

qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qavsıq  1. kağsıq. kavsıq. kifsəməyə, acımağa, qoxumağa, 

pozulmağa üz tutmuş nərsə. 1. kavsıq. kavız. kovız. 

kovsıq. 1. kof. içi boş, çürük başaq, sünbül, çəkirdək. 1. 

içi boş nərsə 1. taxıl qabığı. qapcıq.  

qavsıq  kavsıq. ( < qov) çaxmağ daşına çırpılıb od püsgürdən daş.  

qavsırmaq  kavsırmaq. qağsırmaq. göğsün, sinəsin sökməyə 

çalışmaq. üksürmək. öksürmək. ösgürmək.  

qavsqovs  kavs kovs. qars. içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə.  

qavşa  ( < kov. kəv). boş ver. qatı bərk olma. yüngül tut. ğavşat: qoy 

ver. təngləmə. yüngülləşdir. qati tutma.  

qavşaq  1. ( < kab. qab). qovuşma. kəsişmə birləşmə yeri. ayağ. 

başlanğıç. ağız (: bərdaşt). 1. (kavşaq < kov. kəv). keh: 

keyinğ. kəyənğ. yusal. yalta. mısıq. yaravsιz. yaramaz. sust. 

boşluq. qazıntı. 1. qovşaq. bitişik. yanşaq. müttəsil. 

peyvəsdə. 1. qovşaq. quşaq. qurşaq.  

qavşaq  kavşaq. kağşaq. 1. bayqın. əsrik. əsrük. çalqın. çanğıl. 

qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. 

çəltik. çəllək. kefli. 1. köğşək. kavır. çalız. çalaz. ağrıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

6956 

kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş. 1. qamış (< kavmış) 

çeşiti.  

qavşaq  kavşaq. kağşaq. kavşar. kağşar. kağaşaq. kağruq. 

koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. 

qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş 

nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qavşaq  qağşaq. qayşaq. 1. uçurum, sarp qayalıq yerlər. 1. 

sürüşgən topraq. üstü yumuşaq, içərisi oyuq topraq. 1. 

dağ ətəklərində, dərələrdə sürüşüb yığılan daşqalağ. 1. 

kavalıq. kovalıq. batağlıq. batqalıq.  

- qağşaq otu: taralarda bitən ot çeşiti.  

- qağşaq topraq: gəvşək topraq: qazılması, işlənməsi qolay 

olan topraq.  

qavşaq  qovşaq. 1.çataq. birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma 

yeri. 1. yapşaq. bağlaq. birlək. əklək. qatlaq. yetlək. 

saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, bağlantı nuqtəsi. 

1.qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. 

qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 
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bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1. qayım. # gəvşək: boş.  

- qaba qavşaq: ələki. özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş. - 

qaba qavşaq bir işdir: əsərdir. 

qavşaqlamaq  kavşaqlamaq. qaşaqlamaq. qaşşaqlamaq. qazşaqlamaq. 

nərsəni dibindən, kökündən çıxarmaq.  

qavşaqlıq  kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. 

kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. naxoşluq.  

qavşal  kavşal. xəşəl. xaşal. xəzəl. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz. 

quru çör çöp, yapraq.  

qavşalmaq  kavşalmaq. gəvşəlmək.1. yorqunlaşmaq. bitginmək. 1. 

ölmək. yox olmaq. 1. açılmaq. yorulmaq. bitginmək. 1. 

ölmək. yoxalmaq.  

qavşamaq  kavşamaq. gəvşəmək. qağşamaq. ( < qaq: sərt səs). 

xərab olmaq. əprimək. yıpramaq. çox əsgimək.  

qavşamaq  kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. 1.gəvşəmək. laxlamaq. şollaşmaq. 1. 

boyanın, nərsənin qabığı pul pul olub tökülmək. 1. 

qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. zayıflamaq. 

zəifləmək. 1. boyanın, nərsənin qabığı pul pul olub 
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tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. dağılmaq. 

qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, param 

parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 

gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək.  

qavşamaq  kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. kəsəllənmək. 
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kəsəlləmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. mərizlənmək. 

naxoşlamaq.  

qavşamış  kavşamış. qağşamış. qavşaq. kavşar. kağşar. kağşaq. 

kağaşaq. kağruq. koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. 

əskimişik. əskik. qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, 

çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qavşana  kavşana. kovaşan (> kaşanə). kəvirtək. kətək. kiçik üy. 

yuva.  

qavşanmaq  kavşanmaq. qaşanmaq. gənəlliklə içindəki axıcı 

nərsədən boşanmaq, daşınmaq, süzünmək, axınmaq.  

qavşar  kavşar. kağşar. kavşaq. kağşaq. kağaşaq. kağruq. 

koğşaq. kovşaq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. 

qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş 

nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qavşar  yetişdirən.  

qavşatan  kavşatan. ( < kov). qırcı. öldürücü. azarlı.  

qavşatı qavşadı. ( < kov. kəv). keçdi. suslaşdı.  

qavşatqan  gəvşətən. gəbərtən. 1. öldürücü. 1. zərərlı.  
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qavşatmaq  {kavşatmaq < kovvatmaq: boşaltmaq. ayırmaq. açmaq}. 1. 

gəbərtəmək. gəvşətmək. öldürmək. yox edmək. 1. 

gəvşətmək. kovşatmaq. boşaltmaq. qaçıtmaq. 

qaçırtmaq. sıçratmaq. qəbətmək. öldürmək. yox edmək. 

ayırmaq. açmaq. 1. gəbətmək. öldürmək. yox edmək. 1. 

yuşatmaq. yumşatmaq. yüngülləşdirmək.  

qavşatmaq  gəvşətmək. 1. sustatmaq. yumşatmaq. 1. bastırmaq. 

üstələmək. yenmək. qazanmaq.  

qavşatmaq  kavşatmaq. kağşatmaq. koğşatmaq. kovşatmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qavşəng  1. ğavşəng (fars). qovuşaq. at heyvanı bizləyib sürmə 

ayqıtı. 1.qavşəng (fars): < kovşanğ. oyan. biz. heyvanları 

sürməkdə işlənən biz.  

qavşı  1. incə. çatıq. 1. qapşı. qapaç. sapaş. qovuşuq. çatıq 

yapışıq. tutaş. birikkən. - qavşı qaş: çatıq qaş.  

qavşıq  kavşıq. qağışıq. qağşıq. qapı aralığı.  
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qavşıq  qavşaq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. 

qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qavşıl  kavşıl > qaşıl. kəşil. xəşil < kəvşil. (< kav. kov). 

oğutulmuş, açılmış nərsədən, özəlliklə dənədən pişirilən 

yemək.  

qavşım  qavışım. qavşaq. qavşıq. qovşum. qovşaq. qovşıq. 

qovuşum. qovuşma. görüşmə. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. görşüq. 

tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qavşırmaq  yetişdirmək. aparmaq. qovuşdurmaq.  

qavşış  - qavşış gəlişiş: barışıq. barışma. qavşut. baysallıq.  

qavşıt  1. qavuşma. vüslət. qavuşulan yer.  

qavşuş  bax > qavnaşma.  

qavşut  1. çayın dənizə qavuştuğu yer. 1. qavşış gəlişiş. 

baysallıq. barışıq. barışma.  
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qavtaq  kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

çaqqal. çalqaş. çallaş. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. 

çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 

qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qavtaq  kavtaq. kavtuq. qaltaq. çaltaq. qaltuq. 1. qalan. qalıntı. 

qalqın. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. 

ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qoltaq. kovtaq. 

qalaq. qalaqlı. qalağ. qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız 

qadın. 1.qarı. qoca. 1. hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. 

qarımış. qatımış. qocamış. qovcamış. 1. cılız, zayıf 

malqara. 1. pambıq içli üst geyim.  

qavtaqı  kavtağı. hartavı. keçədən, yuvarlıq qoşunluq başlığı.  

qavtal  kavtal. qartal. su, suyuq daşımağa ortası şişik boçqa, 

boşqa.  

qavtalan  kavdalan. kavalaq. quru, gəvrək dadlı çeşiti. bisküvit.  

qavtan  kavdan. kovdan. 1.novdan. noldan. şıratan. 1. gərdən. 

kərdən. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. açlamıq. bağlamıq. bir 
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nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir 

nərsədən açma, ayırma tikəsi. qatan. boyun. boru. 

qavtan  kavdan.kavlan. ambar gözü.  

qavtar  kavdar > kafdar > kafdarküskü < kafdarkövüsçü. 

kavkövçü. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) 

(inanışlara görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının 

(qəbrin) söküb, ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).  

qavtaş qavdaş. heyvan yemliği.  

qavtıq  kavtıq. kaftıq. kovtıq > kaftə (fars) ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik. 

açtıq.  

qavtıra  kavdıra. kaldıra. kavalmış, genəlmiş deşik ağzı.  

- qavdıra qavdıra: qava qava: qoğa qoğa: qoğdura 

qoğdura: qaçdıra qaçdıra: qoşdura qoşdura: çapdıra çapdıra: 

çapa çapa.  

qavtırmaq  qavdırmaq. qavmaq. qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq. 

qaçdırmaq. qoşdurmaq. çapdırmaq. çapmaq.  

qavtış  kavdış. govduş. goduş. kavış. kovuş. kava. kova. dolça. 

çəltək. 
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qavtuq  kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq. 1. qalan. qalıntı. 

qalqın. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. 

ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız. 1. qoltaq. kovtaq. 

qalaq. qalaqlı. qalağ. qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız 

qadın. 1. qarı. qoca. 1. hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. 

qarımış. qatımış. qocamış. qovcamış. 1. cılız, zayıf 

malqara. 1. pambıq içli üst geyim.  

qavtuq  kavtuq.kavtaq. kovtaq. qoltaq. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

çaqqal. çalqaş. çallaş. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. 

çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 

qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qavuc  qavıc. qaquc. qaqquc. qaqqıc. qaqıc. çanqal. çəngəl.  

qavuc  qavuş. qapuş. qovuç. qabuş. qavuş. qavçuq. qavuçq. 

qoruyan. qavrıyan. qavruyan.  

qavuca  kavuca. kavac. kavaq. qaquc. qaqquc. qaqqıc. qaqıc. 

çolaq.  

qavucaq  cocuq oyuncağı. yalançı cızqı.  
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qavucu  qovqucu. 1. sürən. qovan. 1. rədd edən. dəf edən. 1. 

yola salan. bədrəğə edən. 1. nəfy. 1. qovucu. çuğulçu. 

nəmmam.  

qavuç  kavuç > həvic. kök. yerəkeçən. pürçüklü. yeyilən "kökü" 

yerə gömmüş, quylaq qalan bitgi.  

qavuçq  qabuş. qavçuq. qavuc. qavuş. qapuş. qovuş. qovuç. 

qoruyan. qavrıyan. qavruyan.  

qavuf  kavuf. {( < kov). qavıp. qayış (qayıb. qeyb: azlıq)} 1. axsa. 

əsgik. yoxsun. güdük. çıxıntı. yengin. özür. kövüt. gərilti. 

güclük. saxınca. 1. suç. ləkə. pozuq. yanılqı. yanlış. itik. 

zərər. pürtük. pürüz. köstək. pütür. mühtac. azsın. əngəl. 

saqat. ağman. çürük. çaparız. - qavuflu: pozqun. əksik. 

suçlu. ayıblı. 1. əksiklik. nüqsan. qusur. pürüz. özür.  

qavuflu  kavuflu. əksik. örüzlü. qusurlu.  

qavuq sallamaq  kavuk sallamaq. hörmət olaraq (göz önünə) sarıq sallamaq. 

başındaki kepisin göz üstünə keçirtmək. heç bir nərsəni 

görməmək. göz yummaq.  

qavuq  {< qapuk ( < kov)} 1. qab. südük yolu. torbası. 1. kəpək. 1. 

sidiklik. məsanə. 1. kəpək. - qavuğ əstirmək: ələyib, 

kəpəklə unu ayırmaq. 1. qağuq. qoğuq. kovuq. sarıq. börk. 
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sarıq. sələ. sala. sara. sərə. sarıq. tulpan. tulbağ. 

əmmamə. 1. qışın günəşli günlərdə havada uçuşan qar 

dənəcikləri.  

- qavuq sallamaq: şişirmək.  

qavuq  1.kavuq. kavra. kavar. dəlik. deşik. 1.qovuq. balon.  

- qaraqavuq: 1. quru kütük, odun. 1. qaraqavut. qaraqavluq. 

hindiba. salatlıq bitgi. 1. qaraqavut. qaraqavluq. quzuqulağı. 

1. yeyilən ağ köklü bitgi.  

- qaraqavuq: gəvrək olub çiğ yeyilən, salatlıq bitgi.  

qavuq  kavuq. kavıq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. qaluq. 

qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, 

almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan.  

- aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: kalafat. 

çalaçat. çalaqap. qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş 

biçimində olan börk). polis, qoşun börkü.  

qavuq  kavuq. kavuk. kəvik. gəvik > xəfif. savuq (> səbok (fars)). 1. 

boş. yüngül. engil. 1. içi pambıqla doldurulmuş başlıq. 1. 

kof. kov. kav. içi boş. 1. quş yuvası.  

- dalkavuq: (sarıqsız qavuq (içi pambıqla doldurulmuş başlıq 
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geyən).  

- soba biçimində kalağayı, sarıq, kavuk: kavlava. kallava.  

qavul  kavul. 1. qayol. lülə. şilanğ. 1. çuxur. 1. bəkəvül. tuşmal. 

1. kavallıq. fundallıq. süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox 

çeşitli çalı çırpıyla qapanmış quraq yer. çalı ormanı.  

qavulqan  kavulqan. kovulqan. aralıq. araqlıq. açaqlıq. açığlıq. 

güşatlıq. güvşatlıq.  

qavun  - qarqaqavunu: qarqaqovunu. qavuna oxşar, kötü qoxulu 

bitgi.  

qavun  kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. kal. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kic.  

- ağac qavunu: balah.  

- olqunlaşmamış qavun: düğlək. kalah. qıra.  

qavunmaq  kağunmaq. kovunmaq. qazınmaq. oyunmaq.  

qavur  kavur (< kav). 1. boş. kov. kof. 1. gavur > kafir. kafər. 

qabır. qapır. gəbr (< kavar < kav).danıq. danan. dananc. 

qara dinli. dinsiz. inacsız. imansız inamsız. mürtəd. - 
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mürtəd, kafər, gavur olma: (olduğundan) çıxma. dönmə. 

azma. irtidad. 1. kavır. kağır. qağrıq. qayrıq. qayır. əğri.  

qavur  kovur. kafur. 1. qurma. köksüz. əslisiz. 1. kölgə. 1. cavur. 

kovaq. çanaq. təknə. ləğən. 

qavuran  qavıran. qovran. göynədən. küyən. göyən. acıdan. 

yandıran. yaxan. yaxıcı. dağladan. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. cəfalı.  

qavuran  qavurqan. qavran. qapqıran. qapan. sıxan. sıxışdıran. - 

qavran durum. - qavurqan biləzik, başmaq.  

qavuran  qovuran. qavıran. qovran. küyən. göyən. göynədən. 

acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. 

içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  
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qavuranlıq  qavıranlıq. qovranlıq. qovuranlıq. küyənlik. göyənlik. 

acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. 

zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qavurqa  - əkin başaqların yaxaraq yapılan qavurqa: qaraqırman. 

qaraqarman. qaraqaxımən.  

- qaraqavurqa: quşbaşından kiçik doğranmış, qızartılmış yağlı 

ət.  

qavurqa  1. kavurka. nağara. kovs. böyük təbil. 1. kövs. kus.  

qavurqan  qavuran. qapqıran. qapan. sıxan.  

qavurlanmaq  kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. kavmaq. (< kav). 1. 

boşanmaq. boşlanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kofanmaq. koflanmaq. 1. danamaq. dancamaq. 

danancamaq. kafər (< kavar < kav: boş) olmaq.  

qavurma  - dönərək, fırlanaraq nərsəni qovurma (qavurma) qabı: 

dönər, dolanar qab. dölət. dolat. dolab.  

 qara qavurma: qovurma. quşbaşı doğranmış, quyruq 

yağında qızartılmış ət.  

qavurma  quvurma. quvurdaq.  

qavurmac 1. qavrulmuş. qoğurmaç. qovurmaç. 1. qurutulmuş, 

qurulmuş ətə, başqa nələrə deyilir. ütülmüş buğda.  
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qavurmaq  1. anlamaq. tüşünmək. tişləmək. qızartmaq.1. 

qavramaq. sıqmaq. sığıştırmaq. sıxmaq. 1. qızatmaq. 

qurutmaq. yandırmaq. 1. ortamaq. yaxmaq. 1. 

suruşlamaq. ütmək. talamaq. dalamaq. dağlamaq. 

yaxmaq. acıtmaq.- ısırqan daladı, əbə köməçi yaladı.  

qavurmaq  kavurmaq. kavurlanmaq. kavanmaq. kavmaq. (< kav). 1. 

boşanmaq. boşlanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kofanmaq. koflanmaq. 1. danamaq. dancamaq. 

danancamaq. kafər (< kavar < kav: boş) olmaq.  

- iç yaxan, qavuran, acıdan: üzücü.  

qavurmaq  qavartmaq. qavartlamaq. qızartmaq.  

qavurn  qarın. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). dolqun. 

dolu. doluq. doyuq. dolmuş. kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. 

bay. baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. 

əlibol. dincəş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. 

qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. əlibol. tox. 

tamay. yaşamlı. yaşmal. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. 

qarınğ. zəngin. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. 

mürəffəh.  
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qavursun  1. quru. 1. quş yələyinin ucuna dərlər, ki ona, nəqqaşlar 

qıl qələm keçirib işlərlər.  

qavurt  1. qurd. 1. qaşmat. ihtişam. 1. dayanıqlılıq. qalıcılıq.  

qavus  kavus. 1. kamus. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. kəvəç. kəviç. 

kəvçə. kəpcə. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 1. pak. 

təmiz. nəzif.  

qavus  kavus. kavsa. kaos(latin). evrənin düzənə girmədən öncə, 

biçimsiz, uyumsuz, qarışıq durumu.  

qavusluq  (< qavramaq). çəkişlik. çəkməlik. çəkmə, cəzb gücü. 

cəzzabiyyət.  

qavuş  1. quşaq. qurşaq. belbağ. kəmərbənd. ulaş. raslaş. 

düşəş. iltiqa. təlaqi. 1. kavuş ( > kəfş (fars)). ayağqab. 

gəviş. 1. 1. nikah. 1. barış. varış. elik. bir araya gəlib 

oturmaq. sülh. 1. bitişmə. ulaş. bitişiklik. ittisal. 1. vəslət. 

qohum. 1. qovuş. ulaşı. görüş. çatışı. yetişi. mulaqat. 1. 

qavuc. qapuş. qovuç. qabuş. qavuş. qavçuq. qavuçq. 

qoruyan. qavrıyan. qavruyan. 1. mənzil. qavuşulacaq 

yer. 1. buluşma. buluşma yeri.  

qavuş  qovuş. birləşim. birləşmə. tapış. buluş. tapış. vüsal.  

qavuşan  - ələ qavuşan: ələ çatan.  
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qavuşçu  kavuşçu. kavoşgər (fars). gömüçü. göməçi. gömən. 

göməyən. təpnəçi. dəfinəçi. gömləyən. yerə quylanan 

dəğərli nərsələri araştıran.  

qavuşdurmaq  - əlləri göğüsdə qavuşdurub, sayqı göstərmək: əl 

bağlamaq. divan durmaq.  

qavuşdurmaq  ulaşdırmaq. dəğdirmək. vardırmaq. əriştirmək. 

ərgürmək. ərdirmək. yetiştirmək. vasil edmək.  

qavuşqan  qovuşqan. yapışgən. birişgən. bitişgən. əkişgən. 

qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. iltisaqi.  

qavuşlaq  mor, yaban bənəfşə.  

qavuşma  qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. 

qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. 

qovnaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). qatnışma. 

qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. 

çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. 

çapnışım. çapnışış. çapnışıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 
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birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

qavuşma  qovuşma. 1. təvəssül. 1. ərişim. gəlişim. yetişim. ulaşım. 

ulaşma. varış. barış. bitişmə. vasil olma. muvasilə.  

- birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma yeri: çat - yol çatı. 

- su çatı.  

qavuşmaq  qovuşmaq. bitişmək. tapışmaq. buluşmaq. birləşmək. 

vüsala çatmaq. vəsl olmaq. dəğmək. dəğinmək. 

ulaşmaq. varmaq. ərişmək. yetişmək. vasil olmaq. 1. 

qovuşmaq. tapışmaq. buluşmaq. birləşmək. vüsala 

çatmaq. vəsl olmaq.  

- açıqlığa qovuşmaq durulmaq. bəlirmək. seçilmək.  

- gün anasına qavuşmaq: gün anaya qavuşmaq: gün 

anaya enmək: gün batmaq, uçmaq, yaşmaq.  
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- gün qavuşmaq: axşam olmaq. batsınmaq. gün batmaq.  

- gün qavuşmaq: axşam düşmək. gün batmaq.  

qavuşmaq 1. bitişmək. toxunacaq qədər yaxınlaşmaq. yanaşmaq. 

müttəsil olmaq. qovuşmaq. ulaşmaq. görüşmək. 

çatışmaq. yetişmək. mulaqat edmək. 1. qavuşmaq. birinə 

qarışmaq. qatlışmaq. yaqlaşmaq. 1. uğramaq. tübəmək.  

qavuşmuş  qovuşmuş. çatıq. bitişmiş. aralıqsız.  

qavuştaq  qovuştaq. nağarat. bağlama.  

qavuştaq  təkərləmə. dildolağı. bağlama. pirsək. nağarat.  

qavuşturma qavuşdurma. - toqa edmək: qovuşdurmaq.  

qavuşturmaq  1. bitişdirmək. toxunacaq qədər yaxınlaşdırmaq. 

yanaşdırmaq. müttəsil edmək. - iki masanı bitişdirib bir 

üzün masa qurduq. 1. tuşurmaq. tüşürmək. tuşqurmaq. tuş 

gətirmək. tuşlamaq. tuşqurmaq. tuşmaq. tuşurmaq. 

raslatmaq.  

qavuşturmaq  qovuşturmaq. 1. bitiştirmək. müttəsil etdirmək. 1. 

tutturmaq. yapışdırmaq. cuşlamaq. 1. buluşturmaq. 

tapıştırmaq. birləşdirmək. vüsala çattırmaq. vəsl 

etdirmək.  

qavuşut  nikah.  
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qavut  1. ( < qov: ot). qovur. qovurmaq. qovırt. 1. < qaqmaq 

(küpəmək). qaqut. avuq. oğulmuş qavırqa. qavırt: qavrılmış 

ləpə. buğda. 1. sıx. qovuşuq. 1. qaqut. qovut. 1. havut. 

dəvəyə vurulan kiçik palan. 

qavut  qavut <> qamut. (< kav). heyvan boynuna keçirilən 

təxdə çəmbər.  

- qaraqavut: qaraqavluq. qaraqavuq. 1. hindiba. salatlıq 

bitgi. 1. quzuqulağı.  

qavut  qavut. qəhvə.  

qavuz  1. gəvüz. qazılmış, oğulmuş, qatıx, zibil, çôr çöp, tortu 

kimilərə verilən ad. - qavuz gidərən: arıdan. safi. saflayan. 

1. qopuz.  

qavuz  balı tutan mum. balmumu. avus. ağus. pətək.  

- qavuz bal: pətək balı.  

qavuz  kavuz tuluq. dəri su qabı. məşg.  

qavuzcuq  kavuzcuq < qapuzcuq. incə, yufa örtük.  

qavvas  dalqıç. suvşıl. sucul.  

qavza  - qarakavza: qarakavaz: yaban həvic, yerkökü.  
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qavza  qoza. ipək. pambıq örtüyü, qabığı. pilə. küm. barama. 

çəkirdək. balaca qud quşun bərk qabıqı. yumurta. qoz 

qabığı. (tutuşdur: qoz. qozalaq: sərv şam ağacının meyvəsi).  

qavzal  kavzal. kəvzəl. qazal. xəzəl. quru, çürük yapraq.  

qavzamaq  kavzamaq. kovzamaq. qazmaq. azaltmaq.  

qavιştιq  çatar. kəsiştik. keçiştik.  

qay sarı  hançı yana.  

qay  1. < > qaq. tufan. tüpən təpən nərsə, yel. - qaya düşdük. 

1. bəla. - işlənsizin başına, qay (bəla) yağar: məşquliyyətsizin 

baş, bəladan əsgik olmaz. 1. qay !: gözlə !. diqqət ed !. bax !. 

- qayma !: qayırma. ötür. boş ver. vaz geç. 1. hər. qayarı. 

qayar. 1. sürək avı. 1. tipi. kar fırtınası. sağanaq yağmır. - 

dan qayına qayıqma qıl.1. tufan. yağış. külək. boran. 

çapqın. yel. qasırğa. tutqun. qasırqalı, soyuq gün. 1. 

yağmır. nəm. şeh. yağmırdan qabax əsən güclü yel. 1. 

məsəl. nağıl. hikayə. 1. hançı. hər. - qay oqqa: kay oqqa. 

kaysı yana. - qay eldiksiz: kay eldiksiz: hançi eldənsiz. 1. 

qayus nəcür. necə. 1. ğay. (alçaq uca. eniş yokuş). qarışıq. 

- qay it: iki tirəli it. 1. geri. arxa. dalı. qıç. arxa bulunan. - 

keyin: kedin: kede: kayran: arxada. sonra.arxa yan. - keyrə: 
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geri. 1. gay. ( < kav: oyuq. boş). gic. çıplaq. bacarıqsız. 1. 

qaysı. kandaq. hansı. hanqqı. nəndəy.  

- gay kişi: gəyliq kişi. şaşqın. yabansı kimi iki tərəfonə 

baxaraq yürüyən adam. 1. qarla yağan yağış. 1. qayan. 

qaysı. qanğı. qaydaki. hankı. hansı. nərdəki. 1. sərt, iri 

daş. təxdəsəng. səxrə. 1. əğik. şib. 1. yan. qıraq. 1. qəyə. 

qorum. - yalım qaya: {1. sarp dağın ətəği. 1. təxdəsəng}. 1. 

qayda. nərədə. handa. qanda. qayuda. 

- qaya tavuş: yanqı. eko.  

- qayanın ən sivri yeri: azav. - yüksək, sarp qaya: qıqqala. - 

sarp qayalıq: çınqıl. uçurum. - sarp qaya: cuq. 1. yabanı. 

vəhşi. - qaya sarsmaq: yabanı sarımsaq.  

- bir çeşit qaya başı hava: varsağı. 

- kor qaya: dənizin içində olub görünməyən qaya.  

- düz qaya: üşəriq taş. yüşərik. 

qay  qat. daşlaşmış, bərkimiş topraq, nərsə.  

- qay edmək: qəy edmək: < qaytamaq. qaytarmaq. qusmaq. 

qaya  - sivri qayaları olan dağ: azulu. azıval.  

qaya  - zirvəsi sivri olan qaya, dağ: azavlı. azavan. asavlı. asavan. 
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qaya  qaqa. ( < qaq. qad. qat). 1. dik. yüksək. kərt. qıya. kəsik. 

sivri. kəskin qıraqlı yer. (uçut. engit. alçaq uca. eniş yoxuş). 

dağ daş. çətin. güc. 1. böyük, sərt daş kütləsi, taş 

bölüyu. 1. keçilməz, qayalıq, sarp, yalçın, dağlıq. sərtlik. 

sağlamlıq. yıxılmazlıq. dayanıqlılıq. 1. ehsan. inayət. 1. 

qayaq. qayıq. 1.ağız. 

qaya  qəyə. - yel qəyədə nə aparacaqdı.  

- yalçın qaya: qandağ. uçurum.  

- qaya kələri, kərtənkələsi: yanardönər. (olduğu yerin 

boyasın alar).  

- qayaduz: daşduz.  

- kor qaya: dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, 

suda üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən qaya.  

- qaya, daş kütləsi, kitləsi: qayaç. - yer qabığında qatmanlı 

qayaçlar var.  

- qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması: qayşamaq. qayışmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq.  

- qazanqaya: qazanqara. dəniz yumuşaqsı ilə qabıqları.  

qayab  qayıq. süzən.  
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qayabaşı  1.çoban türküsü, havası. 1. el içində geniş yayqın olan 

bir qoşma, əzgi çeşiti. 1. yanları dik, üstü düz qayaların 

üst bölümü. 

qayacaq  1. təncərə. 1. qaycaq. saypancaq. qayıncaq.  

qayacıq  (yer). caytaq. caycaq (t < > c ) taycaq. tayrılacaq. 

cayrılacaq. sıyrılacaq. tayğaq. sıvşıq.  

qayaç  qaya, daş kütləsi, kitləsi. - yer qabığında qatmanlı qayaçlar 

var.  

qayaçuq  gözəl qoxulu bir dağ otu· olsunki "zəfran" bitgisidi.  

qayadaş  qaradaş. ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş.  

qayaf  qayav. cayav. cayaf. 1.çərçi. kərçi. gəzici satan. 1. 

süzücü. süzən. axıcı. axan. 1. ustalaşmış. uzlaşmış. - söz 

qayafı. - qayaf kişi. - qayaf yazıçı.  

qayağan  qayan. 1. yumşaq, sürtük, züvgən daş. 1. kaypaq.  

qayağan  yavaş. yumşaq.  

qayahörumcəyi  qayaörumcəyi. qayalıqlarda yaşayan hörumcək çeşiti. 

qayaq  {qayıq. qıyıq. ( 1 < qazıq. 1 < qaymaq: züvmək). (dayaq).} 

1. yastaq. tikyə. təkyə. hami. 1. gəzək. gəzik. gəzgin. 

sayaq. səyyar. dolaşıb gəzən. 1. züvgən yer. süzcək. 

sürcək. cayaq. tayqaq. - qayaq yer: sıyrıncaq. 1. 
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quraqlığda sürülməyə, suda üzməyə yarıyan içi boş, 

qazılmış qabaq. 1. qazaq. gəzən. dolaşan. 1. qayıq. 

sandal. 1. meyl. əyim. 1. taktik. köçə. ata. dəğiş. dəngə. 1. 

tay. dayanaq. dayanılacaq. 1. sərəcə. qızaq. 1. qazaq. 

qayğaq. qazqaq. arx. qanat. yaqaq. qıyıq. cəviz. 

girdəkan. 1. yan. taba. - bu qayağa: bu yana. 1. qanaq. 

qıyaq. qonaq. 

qayaq  1. cayaq. qazaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt. 1. iski. 

qayaq  qayğa. buz üzərində züvmə başmağı. buz pateni.  

qayaqan  qayğan.  

qayaqatnaqı  qayaqatnağı. qayğatnağı. qayalifi. daş pambığı. oda 

dayanıqlı bir özək, maddə.  

qayaqçı  qayaqul. qayaqov. iskiqov. iskiqul. iskiçi. iskibaz.  

qayaqov  qayaqul. qayaqçı. iskiçi. iskibaz. iskiqov. iskiqul.  

qayaqövərçini  - qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

qayaqta qayaqda !. ayağ altında qalmış qara başım !.  

qayaqul  qayaqov. qayaqçı. iskiçi. iskibaz. iskiqov. iskiqul.  

qayalaq  daşlaq. - daşlaq qayalaq yatağlı çayların, ırmaqların, 

yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs: qağaş. qağış. 
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qığış. qağıştı. çağaş. çağış. çığış. çağıştı. çığıştı. - gündüz 

gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır.  

qayalaq  qayalaq. 1. qayıq. sandal 1. qaya. qayalıq.  

qayalı  - daşlı qayalı, qazamatlı, uçurumlu, çuxurlu yer: qınara. 

qanara. qanaralıq. qınaralıq. 

qayalı  asqalalı.  

qayalifi  qayaqatnağı. daş pambığı. oda dayanıqlı bir özək, 

maddə.  

qayalıq  qaqralıq. qaqlıq. 1. daşlıq. 1. çayın daşlıq yatağı. 1. 

qaqra. qaqar. böyük daşlıq yer.  

- geçit verməyən dik sarp, uçurumlu, qayalıq, kötü yol, 

yer: qapan. qaban. qabalaq. 

- qayalıq aralarında qar yağış görməyən quytu, dərin yer: 

qaqma.  

- qayalıq yer: qaqma.  

- qayalıq, daşlıq yer: qartlan. qaytal. qaytalan. qayalıq, daşlıq 

yer. 

- uçurum, sarp qayalıq yerlər: qağşaq. qavşaq. qayşaq.  

- axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 

axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  
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- dağlıq, qayalıq yolun dönəməci: qaş.  

- dəniz qıyısındaki qayalıqlar: qaqlıq.  

- kəvrək, yumşaq, parçalanması qolay olan qayalıq: qaqlıq 

< kavlıq.  

qayalmaq  dönmək.  

qayamaq  züvüşmək. qaçınmaq.  

qayan yer  tayıq. cayıq. tayğan. bulaq yer. şıltıq durum.  

qayan  1. qayğan. sürcən. 1. sel. qayan. qabaraq. qaparaq. 

qabraq. qapraq.  

qayan  qayar. 1. sel. sel suyu. 1. qurur. onur. 1. axar. sürünən. 1. 

nal. - qayanlamaq: nallamaq. 1. çığ. çığ küməsi. 1. qayur 

qayğur. mehriban. - qayan qağan tanrım: rəhim qadir allah. 

1. sayan. e'tina edən. 1. başçı. sürən. sürücü. 1. qay. 

qaysı. qanğı. qaydaki. hankı. hansı. nərdəki. 1. nəcür. - 

qayan cıdarman.  

qayan  qaydan. qayğan. qayğın. qayın. alıq. alqın. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib.  

qayanaq  tay. dayaq. dayanılacaq.  

qayanılacaq  tay. dayaq. dayanaq.  
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qayanma  - qarşı dayanma, durma: göğüsləmə. sinə gəlmə. sinə 

gərmə. muxalifət edmə.  

qayar  1. bax > qayan. 1. qayarı. qay.hər. 1. sivişik. zivişik. 

sıvaşık. yapışır. yapışqan. - sivişik çamır. 1. yalçın. sal. 

düz. bərk dik. - yalçın qaya.  

qayar  züvgən. iti. çabık.  

qayarı  1. qayar. qay. hər. 1. səfeh. salsar. sərsəri. 

- qayarı yaravsız zatnı alıb aylanasa: hər gərəksiz nərsəni 

alırsın.  

- qayarı yığımdıq: sərsəri topluluğu.  

qayarqan  qatarqan. qaytarqan. qaytaran. qayırqan. 1. döndərən. 

geri döndərən. 1. yeniləyən. tazalayan.  

qayarlamaq  (qayan: qayar: nal). nallamaq.  

qayarlamaq  yamanlamaq. söğmək. küfür edmək, demək.  

qayasarmaşığı  qayalıqlarda bitən sarmaşığ çeşiti.  

qayasuyu  qayalıqdan axan su.  

qayaş  - qaşqayaş: qaşqaraş. qaşqazaş. qaşgörəş. qaşgözəş. 

qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  
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qayaş  1. əqrəba. qohum qardaş. 1. artıq qalmış, yararsız 

nərsə. 1. qayğaş. tanış. qohum. famil. 1. uruq. əqrəba. 

tayfa. al. el. soy.  

qayat  qayta. içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, 

cəzbə.  

qayat  qaytağ. cavab.  

qayataşı  qayadaşı. qaymadaşı. qaypaq. qaydıraq. sürsürə. 

üzərində oturub süruşmə oyuncağı.  

qayatuz  qayaduz daşduz.  

qayav  qayaf. cayav. cayaf. 1.çərçi. kərçi. gəzici satan. 1. 

süzücü. süzən. axıcı. axan. 1. ustalaşmış. uzlaşmış. - söz 

qayafı. - qayaf kişi. - qayaf yazıçı.  

qayav  qayaf. cayav. cayaf. çərçi. gəzici satan.  

qayavul  qaytavul. qataqul. qatavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

toğlavul. toğavul. duzqavul. oynavul. oylavul. oyqavul. 

oyalavul. yalqavul. aldavul. düzənçi. kələkçi. hiləçi.  

qayba  geybə. qırağa çəkilmə.  

qaybağ  qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. xısıltı. xısıntı. qısıltı. 

qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. 

qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. 

koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. 

kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından 

deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. 

dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. 

genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. 

fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. 

boş söz. (bəd quyi.).  

qaybaq  qaymış, caymış iş, davranış. qəbeh. sapaq. sapıq. 

basıq. çirkin. pis. - bu qaypaq işlərizdən əl götürün.  

qaybamaq  geybəmək. geyibəmək. qırağa çəkilmək.  

qaybanağ  qaybanağ. qaybağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. xısıltı. xısıntı. qısıltı. 

qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. 

qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. 

qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. 

koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. 

kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından 

deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. 
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dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. 

genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. 

fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. 

boş söz. (bəd quyi.).  

qaybanat  qaybağ. qaybanağ. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. 

qeybət. ğeybət. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qaybat  qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. 

qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 
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koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qaybır  kampır. qayurqa. qayurqa. qozbel. belibükük. bükükbel.  

qaybo  qoru. su qabı.  

qaycaq  1. qayacaq. saypancaq. qayıncaq. 1. yapıncaq. 

qapıncaq. dəvamlı ayağı taxılan. sürçən.  

qaycamar  qacamar. qaşamar. qoçamar. qoçmar. dalışçı. qocamar. 

başarıqlı. çalışqan.  

qaycayıq  qıycayıq. ziqzaq.  

qaycoş  qaynavuq. samavar.  

qayça  dayça. tay. - birdən üç yaşa dək olan tay, dayça: gürə. 

gürəc. gura.  

qayçaq  kayçağ. qayçan. qaçan. o çağ. o zaman. o vax.  

qayçan  qaçan. 1. kayçağ. o çağ. o zaman. o vax. 1. nasıl. nəsan. 

nəcür. nə üzdə. nə surətdə. 1.kaçan. haçan.qaçan. 

kaçda. neçədə. - kaçda yatısın. 
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qayçanda  kayçanda. heç vaxt. əslən.  

qayçı  1. kayçı. qıptı. "şor" türkləri ozanlarına “qayçı” adını verir. 

məsəlçı. dəstançı. qoşaç. qoşağ. 1. qəyçi. qırqı. qıftu. 

qıpıt. sındı. sındu. sındı. bıçquç. qırqılıq. - böyük qayçı: 

qılsıq.  

- böyük qeyçi: sindi.  

- nərsənin ucun, başın kəsməyə böyük qayçı: qırqı. 

qayçılamaq  qırqılamaq. qırpımaq. qırpıtlamaq. sındılamaq. 

biçqüləmək. qıftulamaq.  

qayə  qayğa. istək. bulqa. bulqama. dilək. - qayğamız 

yaşamaqsa, böylə yapmalı.  

qayğı  qayğı. acranğ. acıranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı). qussə.  

qayğın  qayğın. - kırıx,, şaşqın gözlərlə baxa qalma: qarığay. - onu 

belə görüb, qarığay qaldım.  

qayı  - ''qayı'' boyuna bağlı, türkiyədəc suriyədə yayqın oğuz 

topluluğu: qarakeçili.  

qayı  kayı. 1. bərk. qudretli. kuvvətli. 1. kay. yağmur. 1. sel. 1. 

qar fırtınası. 1. möhkəm, iyi qorunan.sağanaq. bora. 1. 

qayğı. - baş qayısı: baş qayğısı. dərdi. 1. təvəccüh. diqqət.  

qayib  sağın.  
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qayıcı  tayqur. tayğur. qayğur. cayğur.  

qayıq  {qayaq. (1. < kaymaq: zivmək. 1 < ( y < > z ) qazıq)} 1. 

qıyıq. dolaşan. qazaq. qayaq. gəzən. kolvaq. 1. oyulmuş 

nərsə. oyulmuş ağac qab. 1. qayaq: üzgək. ayağı yerdə 

üzdürən nərsə. züvgan. keçər ağac. - qayıq qıymaq. 

oturaraq caymaq. 1. qayğu. qayğuq. əyri. sürük. 1. 

yabançı. ası. yad. 1. qıraq. sapa. - qayığ yer: qıraq yer. 1. 

qadırğa. qıyırqa. çəkdiri. sürək ( > zurək (fars)). 1. qayab. 

süzən.  

- gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli yapışqan, yəlimlə 

qapamaq işi: qaplatmaq. qaplamaq.qalpatmaq. qalpamaq.  

- qayıqlarda dənək, dəngə daşı: ayağ daşı. 

- gəmi, qayığı, omurqa üzərinə mindirməyə yarayan, 

qabırqa biçimində olan ağaclar: qabırqa. 

- gögərtəsiz (çatısız) olub, altı düz, çaylara salınan qayıq: 

tombaz. 

- yuvarlaq qayıq: qofa. kofa.  

- qayıq kürəyinin keçdiyi dəlikli təxdə: kilitcik. 

qayıq  1. kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. böləm. bələm ( < bölmək: 

ayırmaq). zurəq < züvgək. lotqa. tolqa. 1. qanı. qayğı. 
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qayığ. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. düşüncə. qorxuc. 

qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. 

duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. 

üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. 

toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. 

qarasevda. 1. züvrək > zürəq (fars) ( < züvmək. üzmək). 1. 

qayıran. qoruyan. qorucu. ağabəy. hami. keşik. yataq. 

qolçu. qard. mahafiz. qarav. qaravul.qaraş. qaraç. 

qoruyan. qoruyucu. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. dayı. 

qalxan. hami. saqlav. qalxan. qaravul. 1. cayıq. yazıq. 

suç. pozaç. pozuç. qabart. günah. 1. qıyıq. qaq. sınır. 1. 

qaymış. əğrik. əğri. yayaq. yayqa. meyilli. - sağa qayıq. - 

sola qayıq. - düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir.  

- incə, uzun qayıq çeşiti: xanımiğnəsi. - böyük, savaş qayıq 

çeşiti: qayırqa.  

- qayığın ortasındaki, yelkənin dayandığı dirək: qadıağacı. 

dayaq ağacı.  

- qayıq çeşiti: çapar.  

- altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti: qancabaş. 

qançabaş.  
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- dörd kürəkli qayıq: iki qoşlu.  

- xoca qayığı: qoca qayığı: tabut.  

- neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq yapılan qayıq: 

güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük yük qayığı: bağna. 

bağnaq. bağanaq > ( b <> m ) mağna. mağnaq. 

mağanaq. (< bağlamaq). böyük sala, salaq, salqa.  

- qayıq çeşitlərindən: dubac. tubac. tumac. içi boş, boşqa, 

sala sayağı yapılmış, böyük sandıq. ırmaqda, su üzərində 

köprü qurmaqda, ayaqlıq görəvini görən, daşımaqda işlənən, 

çayda, ırmaqda üzər qayıq.  

- böyük qayıq: alamana.  

- qayıqların qaraya, quruluğa çəkildiyi qıyı: çəkək.  

- çəmbər qayıq: arxası yuvarlaq qayıq.  

qayıq  geyik. bax > qatıq. 1. yaban. vəhşi. - qayıq heyvan: yaban 

heyvan. 1. qaymaq. - sarmamış sütdən qayaq: qaymaq 

bağlamadı. 1. qayaq. sayıq. daşlı yer. sənglağ. - qayıq yer: 

yoldan sapan olan yer. 1. keçə börk. ərəxçin.  

qayıq  qayığ. qayğı. qanı. 1. tasa. üzüntü. sıxıntı. əndişə. 

anğaşa. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. 

fikir. fikr. kədər. - bu düşünü at. 1. təpək > tapaq. iztirab. 
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qərarsızlıq. 1. tutaq. tuxat. qussə. 1. düşük. tasa. 1. tut. 

qussə. ağrı. dərd. qəm. kədər. 1. təpək iztirab. 

qərarsızlıq. 1. qayıq. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. 

düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. 

duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. 

üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. 

təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. 

vəsvəsə. qarasevda. 1. qoğa. niyarançılıq. anğıranğçılıq. 

1. qurb. qussə. 1. qurum. qussə. 1. göynək. göynüq. 

qussə. 1. çilə. çilək. fikir.  

qayıq  qayım. qayma. qatım. qatma. qatıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. 

qarışım. qatılma işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 

1. əlavə. məxlut. ixtilat.  

- böyük qayıq çeşiti: qarabala. qarabalaq. qaravala. 

qaravalaq. 

- dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, suda 

üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən qaya: 

kor qaya.  

qayıqan qayığan. aşuqqan. tələsən. darığsınan. müztərib olan.  
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qayıqanmaq qayığanmaq. dalqınmaq. şaşmaq. şaşqına dönmək.  

qayıqçı  kərəkçi. gəmiçi. lotqaçı.  

qayıqın  qayri. qalan. qala. qalı. artıq. başqa. daha. - qalan gecdi, 

gedəlim.  

qayıqısız  qayığsız. qayğısız. çiləksiz. çiləsiz. dərdsiz. fikirsiz.  

qayıqlıq  1. yazıqlıq. cayıqlıq. suçluluq. suççuluq. günahkarlıq. - 

yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun: suça, günaha batma. 

1. züvgənlik. (# qayımlıq: bərklik. saxlıq. istehkam).  

qayıqmaq  1. qayıtmaq. - qayıqmasın geriyə. 1. öfkələnmək. 1. meyil 

görsətmək. qaymaq. əyilim. çəkilmək. gizlicə gedmək 

düzətmək. 1. yahalmaq. kırıxmaq. 1. darığsınmaq: 

aşuqmaq. tələsmək. müztərib olmaq. 1. ısrınmaq. 

öpgələnip dərlənmək. toplanmaq. çəkilmək. büzülmək.  

qayıqmaq qayıxmaq. kırıxmaq. bara qoymaq. iştibah edmək. - söz 

arası uçqunmadın.  

qayıqmış  qayılmış. qayğalduruq. süzgün. aydın. sığlı. sığallanmış. 

parlaq. saf.  

qayıqöz qayıgöz. kayıgöz. şaşıgöz. şəhla göz.  

qayılansız  qaylansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. qayrımsız. 

qayrınsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 
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qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qayılı  qıyılı. qıraqlı. kənarlı. sınırlı. qısıtlı. hidudlu. uclu. 

sərhəddli. sahilli.  

qayılmaq  qasınmaq. qasılmaq. yasılmaq. yanılmaq. yahalmaq. - 

gördün mi, qasıldın ya!.  

qayılmaq  yığılmaq. kümələnmək.  

qayılmış  qayıqmış. qayğalduruq. süzgün. aydın. sığlı. 

sığallanmış. parlaq. saf.  

qayıltmaq  əyri. qılış kimi. kovslı ( > qovslı) oyuq. yayıq (qayıltmaq 

qaş: yay qaş).  

qayım  qavşaq (# gəvşək: boş).  

qayım  qayma. qayıq. qatım. qatma. qatıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. 

qarışım. qatılma işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. 

qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 

1. əlavə. məxlut. ixtilat.  
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qayım  sağ. sağlam. inaq. güvənilir. güvənilən. inanılır. inanılan. 

içgin. əmin. möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > yataqlı. 

dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. 

dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. 

dayanan.  

qayim  tikili. tikil. daynaq. qalar. doğru. dik.  

- qayim qoymaq: qayırmaq. düzəlmək. bərkitmək. dikətmək. 

qayım 1. dik. düz. 1. qaqım. doğru. düz. turlu. durlu. qərarlı. 

sabit. qəvamlı. - durlu kişi. - durlu söz.  

qayımaq  1. bərkitmək. möhkəmləmək. yapmaq. birikdirmək. 

yapışdırmək. qayımaq. möhkəmləmək. 1. qınamaq.  

qayımaqlı  istəkli. yapılması istənən. göyçək. - qayırmaqlı işi bir bir 

doğurdu.  

qayimləmək  tikləmək. tikmək. bağlamaq. nəsb edmək. vəz' edmək. 

səbt edmək.  

qayımlıq  (# qayıqlıq: züvgənlik). bərklik. saxlıq. istehkam.  

qayın  {qazın. qadın}. 1. dünür. qohum. - qayın quda: qayın 

mayın: qadnaqun. - qayınboyun: yaxınlar. dünürlər. tayfa 

uruq. 1. ağac. kürt. bundan yay, qamçı, dəğnək kimi 

nərsələr - qayın ağacı: qayınğ. qadınğ. qağınğ. 1. dəğiş. 
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bədəl. əvəz. 1. qayın ağacı. - qara qayın: quş kirazı. 1. 

qayın yiqit. 1. kayın. bax > qayna. qeyin. qadın. qaqa. 

qaqın. 1. ağac. 1. sonra. geyin. 1. gözəl. - bəylik yaraşır, 

bizim qayın oğlana. 

- qayın qız: görüncə. baldız.  

- qayın daş: yonyulub ocağ daşı. 

- bir qadına görə qaynı arvadı: elti. ilti. əlti. iki qardaşın bir 

birinə verən adı. 

- bala qayın: qadının kiçi qardaşı. yügürçi.  

qayın  qatın. 1. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. xoşgil. xoş. şik. - 

qadın oğlum. - qadın tanrım.  

- qayın ana > qaynana: xanımannə. xanımana.  

qayın  qayğın. qaydan. qayğan. qayan. alıq. alqın. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib.  

qayın  qayınca.  

qayınana  qaynana. qadınana.  

qayınca  qayın.  

qayıncaq  qayacaq. qaycaq. saypancaq.  

qayınq qayınğ. qağınğ. qayın ağacı.  
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qayınmaq  kayınmaq. 1. bir birinə daldalanmaq. bir birinə yanmaq. 

bir birini qorumaq. yardım edmək. 1. danğ qayınmaq: 

şəfəq sökmək. 1. qaynamaq. - aşıc qayndı. 1. qaypanmaq. 

gizlənmək. örtünmək. qurşanmaq. qapınmaq. 

bağlanmaq. sığnaqmaq. qapanmaq. təhəssün edmək.  

qayıntı yapmaq  aclığı bastırmaq. atışdırmaq.  

qayıntı  kayıntı. ağac parçası.  

qayıp  yitirmiş. yitik. yoxsul.  

qayır  1. qağyır. qayğır. geriyə, arxara əğilmiş. 1. qayğı. üzüntü. 

1. qayma. qaymaq. qayım. qayıq. qatım. qatma. qatıq. 

çəngal. qatalaq. 1. qayrıq. qaqrıq. kambır. qaqabiç. 

qaşqal. çaşqal. biçimsiz. şəkilsiz.  

qayır  1. qayrı. qayrıq. qaqrıq. qayğı. qayğı. qayrıq. qayırqa. 

qayrı. tapşırıq. əmanət. təvəkgül. - on günlük qayır aldılar. 

- bir günlük qayır neçədir. - dil tanrı qayrıdır kişiyə. - qayrı 

saxlamaq. qorumağ çən çətindir. - bulutun yükü yağışın 

qayrısıdır. 1. (qayırmaq: düzəltmək. uğurlamaq). qazanc. 

fayda. xeyir. 1. ehtiyat. qorxu. 1. qum. çaqıl. çağıl. çanqıl. 

qum. 1. heybetli. kinli. öfgəli. hırçın. qırçın. 1. qazanc. 

fayda. xeyir. 1. qayğır. qazqır. bədəxlaq. 1. bərk sərt 
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daşlıq qaba topraqlı yer.1. qalın. uca. böyük. saltər. 1. 

önəm. əhmiyət. 1. qayırma. hamilik. tərəf. dəstək. 1. lütf. 

ehsan. hədyə. 1. heybət. göstəriş. 1. qərarlılıq. 1. yad. 

xatirə. qayırcın: yadda qalan. qayırmaq: xatırlamaq. 1. bax > 

qaq. ziyan.  

qayıramayan  qaldıramayan. qandıramayan.  

qayıran  1. qadırxan. cabbar. 1. qayırıcı. qayırıcı. qoruyan. 

əsirgəyən. arxayan. saxlayan. arxac. rəhm edən.  

qayıran  1. qardan. qayırdan. dəğişik uyqulamalara, işlətmələ, 

yönətlərə yol açan bağlantı. 1. qardan. qayırdan. haçar 

fəransə. ingilis haçarı. qısqacların çox yayqın 

çeşitləridən biri. 1. qayıq. qoruyan. qarav. qaravul.qaraş. 

qaraç. qorucu. ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. 

mahafiz. qoruyan. qoruyucu. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. 

dayı. qalxan. hami. saqlav. qalxan. qaravul. 1. qaryırıcı. 

qoruyucu. qalxan. arxa. hami. 1. qayırqan. qayırçaq. 

çalışqan. işcən. qeyrətkeş. 1. yaradan. başaran. 

bacaran. düzən. işbilir. bacarıqlı.  

- ürək yapan, qayıran, qoparan. könül çəkən. gözəl. dilmə. 
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diləm. sevgili.  

- ürək yapan, qayıran, qoparan: gözəl. sevgili. könül çəkən.  

qayırbeq  bəyin arxası. xan, padişahın əmrindəki əsgərlər.  

qayırcı  qayırıcı. qorucu. qoruyucu. qoruyan. qayıq. qayıran. 

qalxan. 

qayırçaq  qayırqan. qayıran. çalışqan. işcən. qeyrətkeş.  

qayırçaqlıq  qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırqanlıq. qeyrətkeşlik. 

işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. yaparqanlıq. 

çalışqanlıq. armazlıq. azarkeşlik.  

qayırxana  qayırqa. qayrıq.  

qayırıcı  qayırcı. qorucu. qoruyucu. qoruyan. qayıq. qayıran. 

qalxan. 

qayırılmaq  qafa tumaq. difiya keçmək. dirənmək.  

qayırım  qayrım. mərhəmət. rəhm.  

qayırqa  1. böyük, savaş qayıq çeşiti. 1. balina.  

qayırqa  qayrıq. qayrı. qayır. tapşırıq. əmanət.  

qayırqan  qatarqan. qaytarqan. qaytaran. qayarqan. 1. döndərən. 

geri döndərən. 1. yeniləyən. tazalayan.  

qayırqan  qayıran. qayırçaq. çalışqan. işcən. qeyrətkeş. qayırman. 

qeyrətmənd.  
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qayırqan qayırğan. sıyırğaq. sıyrıncaq. züvürgən. züvgən.  

qayırqanlıq  1. qayırtlıq. qayrıtlıq. qayrıqlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. 

işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. yaparqanlıq. 

çalışqanlıq. armazlıq. azarkeşlik. 1. qapaçlıq. yapaçlıq. 

yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. 

qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 

yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. qayırmanlıq. 

qeyrətməndlik. 

qayırqaş  kayırqaş. 1. dəsdə. dəmət. 1. qayırıcı. qorucu.  

qayırlamaq  sıbdırılmaq. soxulmaq. içərilmək. sindirilmək. əmilmək.  

qayırlanmaq  faydalanmaq.  

qayırlanmaq  qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. göcələnmək < 

göyçəklənmək. çalım satmaq. böbürlənmək. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. pozlanmaq. ifadə satmaq. ifadə vermək.  

qayırlı  önəmli. dəğərli.  

qayırlıq  qarqırlıq. daş kimi bərk, təprik çöllük.  
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qayırma  1. iltimas. 1. qandırma. aldatma. 1. qayrış. qayrıq. yarlıq. 

yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. qoruma. 

tutma. arxama. arxalama.  

qayırma  1. qayğırma. qayğı. üzüntü. 1. çəkinmə. qayğıyma. 1. 

qayırtma. içi özü dışarı çıxmış, dönmüş. tərs üzə 

çönmüş.  

qayırma  qayırtma. 1. tərs yüz olmuş. içi dışına dönmüş. 1. tərs.  

qayırmaq  ( y < > z ) qazırmaq. (1 < qararmaq. qarırmaq. qaramaq: 

baxmaq. 1 { 1 < qad. qat: qalın. yoğun. dönük. qatlaq. tıxız. 

çətin. sıx. bərk. quru. 1 < qadqurmaq: qəddəmək)}. 1. 

görmək. təvəcüh edmək. 1. məşğul olma. işləmək. 

düzətmək. 1. kələk, sapalaq vurmaq. zərər vermək. - 

qayırmaz: zərərsiz. - qayırmazın: çəkinməz. 1. qadqırmaq. 

qazırmaq. əğmək. bükmək. çevirmək. döndərmək. 

bükmək. qaytarmaq. qıvırmaq. - qayırma yaxa: qəddax, 

yatıq, büküləbilən yəxə. - boynun qazırdı: boynun bükdü. 1. 

qayğılanma. düşünmək. önəm vermə. əhmiyət vermək. 

1. savramaq. saymamaq. rədd edmək. - o mənim sözümü 

qazır: qayıyır: saymır, rədd edir. 1. kiyqizmək. yasıb, yapıb 

geyindirib keçindrmək.- o mənə don qəzürdü: geyirdi. 1. 
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nərsəni hazılayıb işlətməli duruma salmaq. yemək 

hazırlamaq. - qoyun, ət kəzirmək: qoyunu soyub, arıtlayıb, 

kəsib, bölmək. 1. qazırmaq. yerinə qoymaq. yerləşdirmək. 

əğib qoymaq. bükmək. - yağı boynyn qayırqan: qazıran. 1. 

qayğımaq. gözləmək. bir nərsəyə ürəyi yanmaq, 

maraqlanmaq. 1. qayrınmaq. yeniləmək. sağalamaq. 1. 

bax > qarlamaq. 1. qadırmaq. qartamaq. qətdəyib 

yığmaq. qaytarmaq. qatırmaq. qatlamaq. əğmək. 

burmaq. bükmək. bükmək. - süsin qayırdı: qoşunun topladı. 

- boynun alıb qayrışdı. 1. rədd edmək. - xan buyruğun 

qayırma. - sevgi sevgisin qayırmasın. 1. qeyirmək. 

geyirmək. geydirmək. - qılnu bilsə qızıl geyər, yaranu bilsə 

yaşıl geyər: qırcanmağa qırmızı, can almağa, göy qurşan. 1. 

qarmaq. məşqul olmaq: ilşinmək. 1. qeyirmək. geyirmək. 

örtmək. gizlətmək. 1. qeyirmək. geyirmək. aldatmaq. 1. 

düzəlmək. dikətmək. bərkitmək. qayim qoymaq. 1. 

saplamaq. nəsb edmək. işlətmək. kullamaq. kollamaq. 

yiyələnmək. qayrıtmaq. qapılandırmaq. hançı bir işə 

qoymaq. bir iş tapıb uğratmaq. yerləşdirmək. kullatmaq. 

qulluğlatmaq. xidmət vermək. - onu o kullayır. 1. 
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bərkitmək. qoymaq. qərar vermək. 1. yan basmaq. 

iltimas edmək. düzəltmək. uğurlamaq.  

qayırmaq  1.baştarmaq. qaştarmaq. yönətmək. aparmaq. 

bəsləmək. qorlamaq. qorumaq. baxmaq. gözləmək. 

1.bərkitmək. arxalamaq. qoldavlamaq. dəstəkləmək. 

qadaqlamaq.qaqatlamaq. qaqlamaq. - əğik duvarı 

qadaqladım. - seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam. 1. 

doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. 

sağlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. 

qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. 

gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. siyanət 

edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. 

dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid edmək. 1. 

qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. aldatmaq. saka 

basdırmaq, düşürmək. 1.qayğırmaq. qorlamaq. qorumaq. 

gözətləmək. əsrigəmək. sağlatmaq. imənmək. ımanmaq. 

tə'min edmək. muğayat, muraqib olmaq. 1.qayurmaq. 

qağurmaq. əğmək. əğirmək. bükmək. 1. qayğırmaq. 

arxalamaq. doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. 

sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. 
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qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. 

əsirgəmək. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. siyanət 

edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. 

dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid edmək. 1. düzəltmək. 

# ayırmaq: pozmaq:).  

- qarıb qayıran, görüb gözətən: qoruyan. qayıq. qayıran.  

qayırmaq  qanğırmaq. 1.geriyə bükmək. 1. əğərək, bükərək qırmaq. 

- fırtına ağac dalların qayırdı. 1. təkə, dibə, dərinə 

saplamaq, soxmaq.  

qayırman  1. qayraman. işbaşçı. 1. qayırqan. qeyrətmənd.  

qayırmanlıq  qayırqanlıq. qeyrətməndlik. 

qayırmaz !  yeyni. yiyni. əhmiyətsiz. önəmsiz. - qayırmaz !: dəğməz !. 

xahiş elirəm !. önəmsizdi !. əhmiyəti yox !.  

qayırmaz  qatırıq. acımaz. mərhəmətsiz.  

qayırmazlıq  məncə nəlik. mənə nəlik. mən neyniyimlik. aldırmazlıq. 

ilgisizlik. önəm verməmək. - qılmaq gərəklisi, gərək olduğu 

gərəğincə görüb qayırmadılar. - qayırmazlıq qırısında 

qaldılar.  

qayırmıq  çevirmək. bükmək. qıvırmaq. qatqımıq. qatqıq. qalın 

qafalı. beyinsiz. qarışıq. düzənsiz.  
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qayırmış  kayırmı. qayıran. qayırıcı. dəstəkçi.  

qayırnar  günəş tanrısı.  

qayırsınmaq  faydalı bulmaq. qazancsınmaq.  

qayırsız  1. önəmsiz. yeyni. yiyni. əhmiyətsiz. 1. qorxusuz. 

ehtiyatsız. 1. qazaşsız. xeyirsız. faydasız.  

qayırşı  kayırşı. 1. içli. mərhəmətli. 1. qarşı. muxalif.  

qayırt  qayrıt. qayrıq. 1. daynaqlı. dözümlü. 1. qısqanc. 1. 

çalışqan. işcən. armaz.  

qayırtan  qayırdan. qardan. qayıran. 1. dəğişik uyqulamalara, 

işlətmələ, yönətlərə yol açan bağlantı. 1. haçar fəransə. 

ingilis haçarı. qısqacların çox yayqın çeşitləridən biri.  

qayırtan qayırdan. qorxulu. qorxudan. düşündürən. - kimdir xanı 

düşmandan qayırdan.  

qayırtlıq  qayrıtlıq. qayrıqlıq. işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. 

yaparlıq. yaparqanlıq. çalışqanlıq. armazlıq. qayırqanlıq. 

qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik.  

qayırtma  qayırma. tərs yüz olmuş. içi dışına dönmüş.  

qayırtmaq  qayğılandırmaq. düşündürmək. qorxutmaq. kimdir xanı 

düşmandan qayırdan.  

qayıs  çabuk. ustal. sivir. zirək. zeyrək.  
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qayıs  qaysı. qabıq.  

qayısız  qıraqsız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. ucsuz. sərhəddsiz. 

qıyısız. kənarsız. sahilsiz.  

qayıslanmaq  qabıq qoymaq.  

qayış  - at yularının, ovsarının iki yanında olan qayışı: qantarma. 

qıntarma.  

qayış  {qaqış < qaqmaq)} 1.qadış. qazış. yalığ. dəridən qazılıb, 

yolunub, kəsilən şırıq. - qayışı köklət: yalığın bərkit. - qayış 

yapmaq, tikmək: qadışlamaq.1. bağ. bağlayan. - qayışçı: 

sərrac. 1. dirənmək. özən göstərmək. bükülmək. 

qatlaşmaq. 1. çanqaq. çaqnaq. çanaq. çəknək. çəgənğ. 

üzəngi. 1. dartma. uçqur. lastik. dartqı. dartqıç.  

- at quyruğu altından keçirilən, yəhərə bağlı qayış: qusqun. 

quşqun.  

- qurşaq, qayış kimi nərsələri bağlamağa özəl, dilli başlı 

böyük qopca: toqqa. tuqa. tuqa. - qolan toqası. - quşaq 

toqası. - qılıc qayışı toqası.  

- sırtından qayiş almaq: qəddarlıq edmək. mərhəmətsiz 

olmaq. 
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qayış  1. qeyiş. sırım. 1. qayşıq damarlı, dalqalı, carıq daş. 

mərmər daş. 1. qurşaq. quşaq. təsmə. qolan. kolan. 1. 

tuqal. duğal. düvəl ( < tuq). kösələ. təsmə.  

- qılıc qayışının, aşağı doğru sarxan, sallanan bölümü: 

baldıraq. - sırıt, sırıq qayış: kolan. 1. qayma. qayğış. qayğıt. 

qayğınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. cavma. cavış. 

cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. 

sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. yayma. 

yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. 

ağış. ağıt. ağınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. 

yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. 

ırqasınc. inhiraf.  

- incə qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş, qamçı çeşiti olan şallaq:qırbaç. qırbaş. qırbıç. 

çalava. çalva.  

- qandırıq qayışı: daşqalarda, qağnılarda boyunduruğu oxa 

bağlayan qayış.  

- boyunduruğu daşqıya bağlayan qayış: qaqan.  

- mal qaranın boynuna taxılan ip, qayış: cilov. ovsar. qıltar.  

qayışan  qayızan. axışan. axızan. sürüşən. sürüzən.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7008 

qayışçı  atlara yəhər taxımı yapan usta. sərrac.  

qayışqaq  elastik.  

qayışlanmaq  > kağışlanmaq. 1. oyalanmaq. məşqul olmaq. 1. 

malqaranın quyruq, qulaq sallaması. 1. geri əğilmək, 

bükülmək. 1. əğilmək.  

qayışmaq  > kağışmaq. 1. qayışlanmaq > kağışlanmaq. geri 

əğilmək, bükülmək. 1. qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək. 

qəyy edmək.  

qayışmaq  qayğışmaq. 1. qayğırmaq. qarşılıqlı qaymaq. meyil 

göstərmək. yardımlaşmaq. qarşı gəlmək. cütləşmək vaz 

keçmək. saymamaq. 1. qayırşmaq. birbirinə acımaq. 

birbirin qorumaq, gözətləmək. qeydinə qalmaq. - ər arvad 

qayışın. 1. qışmaq. qaymaq. qıyşıqmaq. qıyqışmaq. 

qıyışmaq. azmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana 

düşmək. münhərif olmaq.  

qayışmaq  qayrışmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. qaytılmaq. 

qanğışmaq. qanğrılmaq. qanrılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. 

dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, 

büdrəmək. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - 
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atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən 

düzəlməkdənsə qayrışır.  

qayışmaq  qayşamaq. 1. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. nərsə boğumundan, əkliyindən 

(ək yerindən) ayrılmaq, oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 

1. qayşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. qayaların, çürüyərək 

yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) qayması, axması, 

ağnaması.  

qayıştırmaq  saypalamaq. sıypalamaq. sayğamaq. sıyğamaq. 

sürçəşdirmək. keçindirmək. oxşamaq. lütf edmək. 

mehribanlıq edmək.  

qayıt  - ayıt qayıt: aytır qaytır.soru sorağ. sual cəvab.  

qayıt  1. qaytarı. yanığ. yanqı. cavab. 1. bağ. bağlama. 

sınırlama. bəlli koşullar altına almaq. yazmaq. qayıq. 

qayğı. əndişə. - qayıt görmək qayğılanmaq. maraqlanmaq. 

tədarük görmək. hazırlamaq. - evə çatdıq, atların qaydın 

gördük. - işin qaydına qalmaq: işin gərəklərini düşünmək. - 

qayıt yemək: qayğı yemək. düşünmək.  
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qayıta  - qayıda qayıda. qaytadan. qayta qayta. qaytalab. təkər 

təkər. dönə dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.  

qayıtanta  qayıdanda.qayıdışın. qayıdırkən. dönüşün. dönüşdə. 

dönərkən. dönəcəyi çağ. rücə‟tdə. ovdəddə.  

qayıtırqən  qayıdırkən. qayıdanda. qayıdışın. dönüşün. dönüşdə. 

dönərkən. dönəcəyi çağ. rücə‟tdə. ovdəddə.  

qayıtış  qayıdış. qaytım. dönüş.  

qayıtış qayıdış. dönüm. rücət. ovdət.  

qayıtışın  qayıdışın. qayıdanda. qayıdırkən. dönüşün. dönüşdə. 

dönərkən. dönəcəyi çağ. rücə‟tdə. ovdəddə.  

qayıtqan  kayıtqan. dik başlı. boyun əğməyən.  

qayıtlamaq  qaytarmaq. yanığlamaq. yanqılamaq. cavablamaq.  

qayıtlamaq qayıdlamaq. əsirgəmək. diqqət edmək. umursamaq. 

önəmsəmək. önəm vermək. gözətmək.  

qayıtlu  1. geydili. qayğulu. məsul. 1. iş güc yiyəsi, sahibi.  

qayıtma  - hər nəyin sürəkli dəvamlı, düzənli təkərlənməsi, 

qayıtması: dönüş. dönüm. - ildönümü: təhvil. - göndönümü: 

yeni günün başlaması, doğması. - doğum dönümü: adgünü.  

- doğru yola çönmə, qayıtma: boşurqanma. peşmanlıq. 

ökünc. öğünc. dönmə. döngə. dönüş. çönmə. tovbə. nidamət.  
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qayıtmaq  - xatirələrə qayıtmaq, dalmaq: anılara dönmək.  

- indi bayaxki sözə qayıtdın: çatdın. yetdin. gəldin.  

qayıtmaq  ( t < > q < > c ) tayıtmaq. cayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. 

qaydırmaq. caydırmaq. 1. qayğıtmaq. qərq edmək. 

dəngəsin pozmaq. yerindən edmək. 1. qadıtmaq. 

qeyitmək. geri dönmək. - o gedərkən qaytdı: o barır ərkən, 

qeyitdi. 1. çəkinmək. geri çəkilmək. qaçınmaq. tizinmək. 

tezinmək. tikinmək. tuqunmaq. 1. geriləmək. gerimək. 

dönmək. inkar edmək. 1. qatmaq. dönmək. 1. üstələmək. 

geri dönmək.- ısıtma üstələdi. 1. züvmək. dönmək. 

gerimək. qaymaq. 1. çönmək.  

- səsin dəğib qayıtması: yanqulama. pejvak. 

qayıtmaq qayıdmaq. 1. < qay. kaymaq. zivmək. dönmək. 1. izinə 

gəlmək. ovrulmaq. çevrilmək. dolanmaq.  

qayıtmas  kayıtmas. adil. ədalətli.  

qayıtmış  qovuşmuş. rəhmətlik. - qovuşmuş atam böylə buyuyurdu.  

qayıtsız  1. buzyürək. aldırmaz. laqeyd. umursamaz. sant. 

gəvşək. uyuşuq. ilgisiz. hissiz. duyqusuz. suvuq. 

aldırmaz. ehmalkar. 1. iqsən. iğsən. ilgisiz.  
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qayıtsız  turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. basqan. 

tutaqan. təpgin.  

qayıtsızlıq  tutumluluq. edərmənıik. iradəli.  

qayız  1. qapız. dediqodu. qeybət. ardanış. 1. qərəz. acıq. 

öcük. öcqüq. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. hınc. 

qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət.  

qayız  qaysız. qayğısız. təmbəl.  

qayızan  qayışan. axışan. axızan. sürüşən. sürüzən.  

qayqa  qaqay. 1. kədquda. kədxuda. 1. bolqa, ittihadiyyə, 

təaavüni başı. 1. hər nəyə burnun soxan. qatılqan. 

qatığan. fizul.  

qayqa  qayaq. buz üzərində züvmə başmağı. buz pateni.  

qayqa  qayğa. qayə. istək. bulqa. bulqama. dilək. - qayğamız 

yaşamaqsa, böylə yapmalı.  

qayqa  tufan.  

qayqac  1. qayğıc. qıyqac. qeyqac. qeyqıc. əğrik. əğik. əğrib. ərib. 

əğri. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir. 1. yanakılaşıb, yayı dartıb, ox atmaq.  

qayqaç  kayqaç. yumuşaq topraq.  
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qayqaq  qazqaq. qazaq. qayaq. arx. qanat. - qayğaq qayturmaq: 

qazaq qazturmaq.  

qayqal  qanqal. əğri.  

qayqalaq  kibirli. qurlu. qururlu. qurumlu. çalımlı. kəndini bəğənmiş. 

çalımlı. yekədən qayğalaq söyləşmək: yekədən 

danışmaq.  

- qayğalaq söyləşmək: böyüksünüb qonuşmaq. 

qayqalturuq qayğalduruq. qalaylanmış nəsnə.  

qayqalturuq qayqalduruq. qayılmış. qayıqmış. süzgün. aydın. sığlı. 

sığallanmış. parlaq. saf.  

qayqama  kayqama. qapqama. gəbə. çoban abası (örtüsü).  

qayqan  gayğan. qaypıncaq. çox gayan. cayınsaq. tayınsaq. 

züvürgən. sürüşgən. sıyrıncaq.  

qayqan  kayqan. 1. sıpsırlaq. saf. sadə. sam saf. 1. əyri. 

qayğanlıq: sıx çalılıq. 1. qayağan. qaypaq. 1. qayan. 

kaynaq. yassı. düz. qat qat olmuş daş. 1. qayğıncaq. 

sıyrıncaq. sürüncək. züvcan. 1. tayqalaq. tayqanç. 

tayqaq. uçalavuq. uçalavuq. 1. boyunsımayaz. muqavim. 

qayqan  qaydan. qayan. qayğın. qayın. alıq. alqın. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib.  
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qayqan  qayğan. 1. qayaqan. qayan. züvgən. qayğan yer: qayma. 

züvgən. 1. pürüzsüz. sürüz. yamlaş. yamalaş. yanalaş. 

düz. 1. qayran. qatran. qatıran. qartan. qatğan. qara çam, 

şam ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti. 1. 

qərarsız. dəğişgən. (: axarı yatağına, içi üzünə, üzü içinə 

durmaz: günü gününə uymaz).  

qayqanaq  çalqama. - yumurtasız qayğanaq olmaz.  

qayqanaq  qayğınaq. yazyazı.  

qayqanlıq  tayqağlıq.  

qayqanmaq  qayğanmaq. qayralmaq. qaymaq. bir yana çəkilmək. 

qanıqmaq. doymaq.  

qayqarmaq  qayğarmaq. qağaymaq. qəcimək. geri bükülmək.  

qayqaş  1. möcüzə. olağanüstülük. 1. qayaş. tanış. qohum.  

qayqaş  qıyğaş. qıyqaş. 1. əğri. 1. qıy vuruş səsi. qıyrav. qəriv.  

qayqaşa  qayğaşa. qanğaşa. qanaşa. anğaşa. anaşa. niyaran. 

nigəran. naygiran. qayğı. üzüntü. qussə. qəm. acı. 

anğaşa. anğaş. düşüncə. endüş. endüşün. endüşüncə. 

endişin. endişə. tasa.  
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qayqaşalı  qayğılı. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. 

endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. üzüntülü. qussəli. 

qəmli. acılı. tasalı.  

qayqat  qayğıt. boyunsımayazlıq. muqavimət.  

qayqatnaqı  qayğatnağı. qayaqatnağı. qayalifi. daş pambığı. oda 

dayanıqlı bir özək, maddə.  

qayqı  qayğı. qayı. qadqu. { 1 < qar. gözü çəkib özünə alan. 1 < 

qorxı. qorxmaq: qorumaq. qayğıya qalmaq. 1 < qat: yoğun. 

qalın. çətin. 1 < qaq: vurqu. çırpı. qaqılı: qaqışlı: tutuqlu. 

qaqmaq: çırpmaq. vurmaq.}. qadqı. qadqu: vurulma. 

sağınc. düşüncə. sıxılma. qısılma. darılma. darığma. 

qınanc. aşınıq. tutuq. qussə. qapa. göyünüş. munq. 

küyüt. zar. avrigəlçilik. alada. kəməsəv. kamaçan. sıkıntı. 

dayantı. karılma. yoğunlaşma. bezəvtilik. kədərgə. 

tüyşüt. müşkül. əvrə. aşınıq. aşınuv. tutuq şübhə. sezik. - 

qayqı arıldı: qayqı ayrıldi. qurtuldu. duman arıldı. - sis açıldı. 

dağıldı. - baş qayısı: baş qayğısı. dərdi. {bu sözdə qatlıq'' '' 

yoğunluq'' diqqət'' anlamları vardır. bu sözə tanıqlar (qadmaq: 

qaymaq: qat. bərk. yoğun. qalın}. 1. meyilli. əyri. sağıq. 

sağıq. 1. əğik. əyri. sarqıq. dik olmayan. qayğı buynuzlu 
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təkə. 1. qadır. qadqu. 1. qaqğı. qaqıl. sıxıntı. dincsizlik. 

rahatsızlıq.  

- qayğıdan titrəmək: irilmək. kəndi kəndini yermək. arılmaq. 

1. yarsı. yarıs. sağuncu.tasa. zərər. ziyan. qatuv. acı. 

kədər. sağış. düşüncə. dərd. tasa.  

- qayğı aş: ölü evinə götürülən yemək.  

- qayğı edmək: maraq edmək. tasalanmaq.  

- qayğı söz: baş sağlığı.  

- qayğı söz bermək: baş sağlığı diləmək.  

- qayğısın görmək: özən göstərmək. 

qayqı  qayğı. qayığ. 1. qayğu. qayır. qaxınc. tasa. üzüntü. 

sıxıntı. əndişə. anğaşa. düşün. düşünüq. düşnüq. 

düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. kədər. gümən. dərd. acı. 

ağı. incik. qara. qısıl çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. 

qoyuntu. küyüntü. gövnək. gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. 

toxu. - (qarqış sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın.- bu 

düşünü at. 1. təpək > tapaq. iztirab. qərarsızlıq. 1. tutaq. 

tuxat. qussə. 1. düşük. tasa. 1. tut. qussə. ağrı. dərd. 

qəm. kədər. 1. təpək iztirab. qərarsızlıq. 1. qayıq. iç 

darlığı. sıxıntı. pas. tasa. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. 
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qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. əndişə. 

maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. 

ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. 

quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. 1. qoğa. 

niyarançılıq. anğıranğçılıq. 1. qurb. qussə. 1. qurum. 

qussə. 1. göynək. göynüq. qussə. 1. çilə. çilək. fikir. 1. 

qayğaşa. anğaşa. anğaş. üzüntü. qussə. qəm. acı. 

düşüncə. endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. 

tasa.  

- aşırı qayğı: ürək fıtınası, dalqası.  

- boğaz qayğısında olmaq: yemə içmədən başqa qayğını 

düşünməmək.  

- qara qayğı: böyük dərd.  

qayqı qayğı. qayğu. {< qaq. qaqğı. qaqmaq: vurmaq. təpmək).} 1. 

çözək. közək. qussə. tasa. qussə. kədər. kətər. kətir. 

kitər ( < kitmək: qapamaq). 1. iş. avara. qısqınıq. təlaş. 

ürkü. quvurt. təlaş. talas. sağışlanmaqlıq. quşqu. talaş. 

təlaş. qorxu. qorxunc. sıxıntı. yarsuv. zorluq. dehşət. 

qovqun. yanuvul. canuvul. 1. sıxıntı. saxınma. sağınc. 

həsrət. özləm. - qaldım ərinc qayğuqa: vəslət həsrətində 
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qaldım. - qayğı göstərmək: qızmaq. qamaşmaq. 1. qayra. 

tabuq. iyilik. ödün. kərəm. inayət. yarlıq. yardım. xitmət. 

1. qayuq. çaş. iztirab. 

- qayğı edmək: yanuvu edmək. canuvu edmək. qonuşturmaq. 

təlaşlanmaq.  

- qayğı içində olmaq: quvurtlamaq. qayğılandirmək. 

təlaşlandırmaq. talaslandırmaq.  

- qayğı içində olmaq: quvurtlamaq. qayğılandirmək. 

təlaşlandırmaq. talaslanmaq.  

qayqıc  qayğac. qıyqac. qeyqac. qeyqıc. əğrik. əğik. əğrib. ərib. 

əğri. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir.  

qayqıq  qayğuq. qayıq.  

qayqıqmaq  qanğıqmaq. qanğırıqmaq. qayğılanmaq. qoruğunmaq. 

qorxusunmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq.  

qayqıla qayqıla  əyilə əyilə.  

qayqılanan qayğılanan. aldaray. aldıran. özünə alan. qiymət, dəğər, 

qayğı göstərən.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qayqılanmaq  qayğılanmaq. 1. qızılmaq. qussələnmək. 1. tuqmarmaq. 

tumarlamaq. şumarlamaq. 1. düşünmək. tasalanmaq. 

üzülmək. sıxınmaq. anlaşınmaq. əndişələnmək. 

anğaşalanmaq. kədərlənmək.  

qayqılanmaq  qayğılanmaq. qanğıqmaq. qanğırıqmaq. qayğıqmaq. 

qoruğunmaq. qorxusunmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq. 

gərginləşmək. hizursuzlaşmaq. sinsişmək. 

sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. didərginmək. 

dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. 

qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. 

toxancışmaq. gücənləşmək. daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. 

müztəribləşmək. qorxunuşmaq. düşqanışmaq. 

anğaşalanmaq. ımızqanmaq. yumızqanmaq. qorxmaq. 

qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. 

qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

işgillənmək. duramsızlıq, qərarsızlıq göstərmək. könülü 

gedmək. içi gedmək. darıqmaq. darınmaq. darqınmaq. 

üzülmək. üzünmək. tasanmaq. tasalanmaq. sıxınmaq. 

sıxılmaq. sıxışmaq. çilənmək. çiqlənmək. çilələnmək.  
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qayqılanmaq  qayğılanmaq.1.bükşükmək. bükşümək. boşuqmaq. 

qussələnmək. 1.acımsınmaq. üzülmək. əsəf duymaq. 

üzülmək. yarsımaq. düşünmək. sıxılmaq.1.tasamaq. 

armaq. içində qalanmamaq. daşmaq. içi yanmaq. ürəyi 

yanmaq. əsirgənmək.  

qayqılanmaq qayğılanmaq. 1. çözəmək. közəmək. sozalmaq. 

qussələnmək. 1. kitərlənmək. kitərlənmək. kədərlənmək. 

kətərlənmək. kətirlənmək ( < kitlənmək: qapanmaq). kədər 

edmək. tasalanmaq. qussələnmək. 1. talbınmaq. 

dalbınmaq. çırpınmaq. batıb çıxmaq. iztirab çəkmək. 1. sıxıntı 

edmək. yarsımaq. düşünmək. üzülmək. tərləmək. 

heyacanlanmaq. maraq edmək. tesuqa edmək. 

tesuqalanmaq. tədirgin olmaq. örələnmək. quşulanmaq. 

saqaymaq. 

qayqılanmamaq  qayğınmamaq. darqınmamaq darıxmamaq. 

darınmamaq. üzülməmək. üzünməmək. tasanmamaq. 

tasalanmamaq. sıxınmamaq. sıxılmamaq. sıxışmamaq. 

çilənməmək. çiqlənməmək. çilələnməmək.  

qayqılanmaz qayğılanmaz. aldaramay. vecinə almaz.  
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qayqılantırmaq qayğılandırmaq. 1. düşündürmək. 1. örələtmək. 

sağışlandır. quvurtlamaq. təlaşlandırmaq. 

talaslandırmaq.qayğı içində olmaq. quvurtlamaq. 

təlaşlandırmaq. talaslanmaq.qayğı içində olmaq.  

qayqılatmaq  qayğılatmaq. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. üzmək. üzdürmək. 

üzütmək. acıtmaq. dərditmək. kədərlətmək.  

qayqılı  qayğılı. qayğaşalı. 1. toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, 

soluq üz. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. 

uğru itmiş, batmış. 1. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. 

tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. 

məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. 

çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli. bataqara. qussəli. 

məhzun. 1. didərgin. dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. 

gərgin. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. 

qorxulu. düşüncəli. 1. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. 

endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. 

üzüntülü. qussəli. qəmli. acılı. tasalı.  

- üzü qayğılı, sıxıntılı, qaşları çatıq, qaşqabaqlı kimsə: qara 
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örtülü. - qara örtülüyünə baxma, içdən açıq, yüngül, güləyən 

kişidir.  

qayqılı 1. avaralı. talaşlı. əndişəli. oyalı. 1.düşüncəli. sağa. 1. 

qayğulu. məğmum. kədərli. qussəli.  

qayqılı qayğılı. qısqınıqlı. təlaşlı. qovqunlu. təlaşlı. saqayğan. 

vasvası. sağışlı. qayğılı. düşüncəli. dərtli. qozabalı. 

talaşlı. talaslı. tələsli. tələsik.  

qayqılmaq  qayğılmaq. üzülmaq.  

qayqılmaq  qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. 

qanğrılmaq. qanrılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. dəngəsin 

itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, büdrəmək. 

- yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - atın yükü 

geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən düzəlməkdənsə 

qayrışır.  

qayqıltamaq  qayğıldamaq. yayğıldamaq. cayğıldamaq. əsə əsə, titrəyə 

titrəyə yerimək.  

qayqımaq  qayğımaq. qorumaq. himayə edmək.  

qayqın  qayğın. 1. üzgün. qayğılı. nigəran.1. üsyançı. üsyankar. 

1. gəbə. doğurcu dəvə. 1. tayığ. cayıq. cayan. caysıq. 

zivən. zivgən.  
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qayqın  qayın. qaydan. qayğan. qayan. alıq. alqın. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib.  

qayqınaq  qayğanaq. yazyazı.  

qayqınc  qayğıt. qayma. qayış. qayğış. yağma. yağış. yağıt. yağınc. 

cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. 

savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. 

yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. 

ağma. ağış. ağıt. ağınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. 

yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. 

ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

qayqıncaq  üzgünlü. sıyrıncaq. sıxılmaq.  

qayqınışmaq  qayğınışmaq. qayrınışmaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. 

qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. 

üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. 

acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. 

qəhərlənmək.  

qayqınlantırmaqqayqınlandırmaq. avaralatmaq. talaşlandırmaq.  

qayqınmaq  qayğılanmaq. darıqmaq. darınmaq. darqınmaq. üzülmək. 

üzünmək. tasanmaq. tasalanmaq. sıxınmaq. sıxılmaq. 

sıxışmaq. çilənmək. çiqlənmək. çilələnmək.  
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qayqınmamaq  qayğılanmamaq. darqınmamaq darıxmamaq. 

darınmamaq. üzülməmək. üzünməmək. tasanmamaq. 

tasalanmamaq. sıxınmamaq. sıxılmamaq. sıxışmamaq. 

çilənməmək. çiqlənməmək. çilələnməmək.  

qayqır  1. bax > qaq. ziyan. 1. qazqır. qayır. bədəxlaq.  

qayqır  qayğır. qağyır. qayır. geriyə, arxara əğilmiş.  

qayqıranmaq  qayğırmaq. qızmaq.  

qayqırış  ilənc. lə'nət. qarqış. kötüləmə.  

qayqırışmaq  burşuşmaq. burcuşmaq. qarşı qarşıya duruşmaq. dəf' 

rədd edmək. gürgəşdirmək.  

qayqırma !  qayğırma. düşünmə ! ayama ! saqlanma !.  

qayqırmaq  qayğırmaq. hirslənmək. qızmaq. taxınmaq. 1. dözmək. 

qatlanmaq. qıymaq. qısmaq. müzayiqə edməmək. 

eləmək. rəhmisiz olmaq. göz yummaq. göz qıymaq. yol 

vermək. 1. ( y < > z) qazqırmaq. döyünmək. ökünmək. 

mütəssif, mütəəssir olmaq. üzülmək. qayğılanmaq. - bu 

sözlər bizi çox qayğırdı. düşünmək. istəmək. - bar ged 

nərə qayğusan. 1. qızmaq. hirslənmək. 1. önəmsəmək. 

maraq edmək. üzülmək.  
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qayqırmaq  qayırmaq. arxalamaq. doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. 

durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. 

qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. gözətmək. bəkitmək. 

güddəmək. siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. 

sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid 

edmək. qorlamaq. qorumaq. gözətləmək. əsrigəmək. 

sağlatmaq. imənmək. ımanmaq. tə'min edmək. muğayat, 

muraqib olmaq.  

qayqırmaz  önəmli dəğil. fərq edməz.  

qayqısız  1. dinc. 1. qaysız. qayız. təmbəl. 1. sağışsız. dərdsiz. 

tasasız. düşüncəsiz. tasasız. yarsuvsız. zərərsiz. 

ziyansız. tınçqul. tasasız.  

qayqısız  qayğısız. 1. dinc. arsat. aldırmaz. tutasız. sərbəs. 

qəmsiz. qussəsiz. 1. içi geniş. qursaqlı. tasasız. 1. 

soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. 

durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. quru. sakin. 

əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. edgisiz. 

batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. 

gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. 
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tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. 

1. qəmsiz. ərinc. rahat. aldırışsız. aldırmaz. qaptırmaz. 

qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz. laqeyd. 1. 

qəmsiz. aldırmaz. aldırışsız. dinc. arsat. ərinc. rahat. 1. 

tasasız. qussəsiz. qəmsiz. fikirsiz. 1. qayğısız. qayığsız. 

çiləksiz. çiləsiz. dərdsiz. fikirsiz. 1. yüngül. sıxıntısız. 

tasasız. - yüngül yaşam. - yüngül qazanc. - yüngül soru.  

- boş, qayğısız kişi: yoxla.  

qayqısız qayğısız. avarasız. talaşsız. əndişəsiz. qorxuncusuz. 

tehlikəsiz.  

qayqısızlıq  tınçqulluk. sakinlik. tasasızlığ.  

qayqış  qayma. qayış. qayğıt. qayğınc. yağma. yağış. yağıt. 

yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. 

savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. 

çapınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. 

əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. azma. azış. azınc. yazma. 

yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. 

ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

qayqışıq  qapı aralığı.  
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qayqışmaq  qayğılmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. 

qanğrılmaq. qanrılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. dəngəsin 

itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, büdrəmək. 

- yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - atın yükü 

geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən düzəlməkdənsə 

qayrışır.  

qayqışmaq  qayışmaq. 1. birbirinə acımaq. qayırşmaq. birbirin 

qorumaq, gözətləmək. qeydinə qalmaq. - ər arvad qayışın. 

1. əğilmək. bükülmək. burmaq.  

qayqıt  qayğat. boyunsımayazlıq. müqavimət.  

qayqıt  qayğınc. qayma. qayış. qayğış. yağma. yağış. yağıt. 

yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. 

savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. 

çapınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. əğriş. əğrit. 

əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. azma. azış. azınc. yazma. 

yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. 

ırqasıt. ırqasınc. inhiraf.  

qayqıtmaq  qərq edmək. ( t < > q < > c ) tayıtmaq. qayıtmaq. 

cayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. qaydırmaq. caydırmaq. 

dəngəsin pozmaq. yerindən edmək.  
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qayqız  qadın. xanım. bəyim. bayan.  

qayqu  qayğu. 1. qayğı. endişə. titizlik. 1. tasa. xəyal. kədər. 

sıxıntı. darıntı. çaba. çapa. nigərançılıq. iztirab. 1. təşviş.  

qayqu  qayğu. qaxınc. gümən. dərd. acı. ağı. incik. qara. qısıl 

çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. 

gövnək. gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. toxu. - (qarqış 

sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın. 

qayqu qayğu. qayu. qussə.  

qayquq  qayğıq. qayıq.  

qayqulu . 1. qayqılı. mahzun. 1. qayğulu. qayğılı. məğmum. 

kədərli. qussəli.  

qayqumaq  qayğumaq. 1. qayğurmaq. qorlamaq. qorumaq. 

qollamaq. əsrəmək. əsrəmişmək. 1. qayğumaq. 

qorlamaq. qorumaq. qollamaq. əsrəmək. əsrəmişmək.  

qayqun  kayqun. üzük. üzgün. məhzun. müteessir.  

qayqur  qayğur. 1. qayur. gözətçi. pərəstar. 1. qayğur !: rəd ol !. 

sikdir !. 1. tayqur. tayğur. cayğur. qayıcı. tərvic.  

qayquramaq  qayğuramaq. 1. qarlı fırtına, külək. 1. qorumaq. 

sayqamaq. saymaq. sayamaq. 1. tərvic edmək. 1. 

qavrulmaq. ürəyi yanmaq. əsirgəmək. - dədə balıya 
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qavrular. 1. maraqlanmaq. istəmək. - barsın nəru 

qayğurur: gedsin hara istəyir. 1. qadqurmaq. qayırmaq. 

qayğılanmaq. 1. qayurmaq.  

qayqurmaq  qaydurmaq. qussələnmək. kədərlənmək.  

qayquruq  buruşuq. çətin.  

qayqusuz  kayqusuz. umursamaz. saymaz. vurdumduymaz.  

qayla  qalya. qeylə. qıyma. qiymə. quşbaşı.  

qaylaq  qalaq. qəley. tutdaq.  

qaylan  > qalyan. uzun şilank.  

qaylanqıc  qaylanqış. 1. qaylanquş. qəlyan. nargilə. 1. salıncaq. 

salancaq. kuf.  

qaylanqıç  arabanın, daşqanın təyərlərin birbirinə bağlayan ox. mil 

dəng. mil ləng.  

qaylanqış  qaylanqıc. 1. qaylanquş. qəlyan. nargilə. 1. salıncaq. 

salancaq. kuf.  

qaylanquş  qaylanqış. qaylanqıc. qəlyan. nargilə.  

qaylansız  qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. qayrımsız. 

qayrınsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 
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bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qaylı  qanatlı.  

qaylım  kilim.  

qayma !  qayırma. ötür. boş ver. vaz geç. - qay !: diqqət ed.  

qayma  1. qayır. qaymaq. qayım. qayıq. qatım. qatma. qatıq. 

çəngal. qatalaq. 1. cayma. çıvarından, çevrəsindən 

çıxma. dekadraj. 1. cayma. qayğan yer. züvgən. 1. 

cayma. ağma. ulduz qayması. şəhab. 1. qayım. qayıq. 

qatım. qatma. qatıq. 1. qatqı. əkləmə. 1. qarışım. qatılma 

işi, çağı. sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. qoşnaşım. 

qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah. 1. əlavə. məxlut. 

ixtilat. 1. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. yağma. yağış. 

yağıt. yağınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. 

yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. 

çapma. çapış. çapınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. əğrik. 

əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. azma. azış. 

azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. 

yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf. 1. qayşa. topraq 
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qayması. eşilmə. süzüşmə. axma. axışma. 1. axma. 

ağnama. - qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən 

(gurultuyla) qayması, axması, ağnaması: qayşamaq. 

qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. 

- topraq qayması: qayma. qayşa. axma. axışma. eşilmə. 

süzüşmə. - topraq qayması, sürüşməsi: köçü. qayşa.  

qayma  1. tayqalav. tayqaqlav. 1. toğur. toğurqanma. çadır. 

alaçıq.  

qaymac  qeyqac. əyri.  

qaymaq  - buz qaymaq: balbuz. dondurma. 

qaymaq  (qay: diqqət. təvəccüh + ma. maq: nəfy sözcüyü. - qay: 

diqqət ed. - qayma: qayırma. ötür. boş ver. vaz geç. 1. 

qayğanmaq. qayralmaq. qayrılmaq. qaysılmaq. 

qayzılmaq. tayrılmaq. tayılmaq. taymaq. caymaq. 

zivmək. züvmək. çevrilmək. dönərmək. sürçmək. 

sürçəmək. saypalmaq. sıypalmaq. sürçəmək. sıyrılmaq. 

caymaq.sırmaq. sıyrılmaq. düşmək. əl ayağ üstə 

düşmək. bir yana çəkilmək. 1. qaymamaq. xarablamaq. 1. 

sayıb işə tutmamaq. altına vurmaq. - ayıq ayıq qaymadı: 
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söz (qovl) verib edmədi. 1. məylətmək. caymaq. 1. acımaq. 

qayışmaq. qayırmaq. tınmaq. iltifat edmək. 1. (yeyiləcək) ( 

< qaq). qaqmaq. bərkiyib qalınlanmış, qaqımış nərsə. ət 

suyu. yağlı, qoyuq olan nərsə. tərəyağı. qayaq. qıyaq. 

qanaq. qonaq. 1. sıdrılmaq. sızrılmaq. sıyrılmaq. 1. 

saymaq. e'tina edmək. 1. saymaq. təvəccüh edmək. - 

gerü görüb qaymadın: geri baxıb saymadın. 1. qaya, tufana 

düşmək. təpiyə alınmaq. ölmək. 1. sarınğulamaq. 

sərınğulamaq sərilib sürülmək. 1. sılcıramaq. 

sıyılcıramaq. sıyrılmaq. süzülmək. qaçınmaq. tayışmaq. 

taymaq. yerindən oynamaq. tayqalamaq. tayqaqlamaq. 

uçqalamaq. 1. tikmək. 1. çevrəlmək. 1. mərifət 

göstərmək. 1. ayrılmaq. dönmək. gedmək. sökülmək. 

uzaqlaşmaq. qaypanmaq. çəkinmək. qaçınmaq.- rəiyyət 

çü güc görə, qaçar qayar \\ xanın zülmün çavın cəhanə yayar. 

1. qaypımaq. taymaq. caymaq. cavmaq. sapmaq. 

çaşmaq. cavlamaq. çovmaq. tasımaq. büdrəmək. 

endirikləmək. yıxılmaq. 1. azmaq. itmək. 1. ağmaq. 

sapmaq. sürünmək. 1. qaypamaq. qıypmaq. zivmək. 

sivişmək. çıxmaq. düşmək. qaçmaq. 1. göz yummaq. rədd 
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edmək. 1. < metatez > yaxmaq. - odun kimi öz oduna qaydı 

canımı. 1. axmaq. sıyrılmaq. sızmaq. sürmək. - qayıq 

qaymaq. 1. qorumaq. qayırmaq. öz. cirgə. bərkimək. 

qoymaq. qıymaq: qəbul eləmək. qabağa gəlmək. - süt 

qaymağı: sϋtün üzünə yığılan yağ. qeymaq. { < kar: əl. 

barmaq. əl. qol. qıynaq. dırnağ. ciynaq (bu sözlərdə dirçəklik. 

artıqlıq. şişginlig anlamı var)} 1. ad. qama. xama. qatmaq. 

nərsənin üzündə oluşan quru, bərk, qalın qat. 1- ad.meyil. 

yöngək. əğiilm. əğim. 1. ad. nəticə. özək. sonuc. 1. qılmaq. 

- qızaq qaymaq: qızaq qılmaq: köpəyin qızıb yerə 

sürtünməsi. 1. yaxınlaşmaq. əğilmək. meyl edmək. sıcaq 

baxmaq. 1. öz. özdək. özlü topraq. 1. sivişmək. zivişmək.  

- gerü qaymaq: təvəccüh məhəbbət. edmək. inayət edmək. 

qaymaq  1. qayğalamaq. (nərsənin üzəyində.). üzmək. süzmək. 

süzərək üzmək. 1. (havada.). axmaq. qalxmaq. uçmaq. 

yüksəlmək. 1. içinə, xiyala dalmaq. sanğımaq. 

sanağmaq. düşünmək. 1. sürcmək. sürüşmək. 1. qeymaq 

( < qaqmaq). bərk, qəliz yemək. sütbaşı. xama. kirim. 

xamaq. 1. zübdə. - dil qaymaq: çaşmaq. dildən qaçırmaq.  

- gözü qaymaq, yazmaq, yozmaq, çaşmaq: istəmiyərək 
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baxmaq.  

- könlü, ürəyi qaymaq: ürəyi gedmək. sevgi duymaq.  

- yaşamı qaymaq: işləri pisəlmək, qarşmaq, tərs gedmək.  

- söz ola qaymaqla bal, söz ola odla alav.  

- suyu qaymaqlı. kimsənin bayağı nərsəsi, hər nəyi uğrulu, 

asılı, faydalı olan: suyu sütlü. 

qaymaq  qatmaq. qarmaq. pisə yönəlmək. kəsəlin azması, 

kötüləşməsi, bətərləşməsi. - başlanqıcda bir kiçik şişiydi, 

ged gedə bir yoğun bezə qardı. - yaşamı qaymaq: işləri 

pisəlmək, qarşmaq, tərs gedmək. 1. qayma. qayır. qayım. 

qayıq. qatım. qatma. qatıq. çəngal. qatalaq. - bel, qazma, 

qaymaq, dırnağ kimi araclara verilən gənəl ad: qaşıq. 1. 

qayşamaq. eşilmək. süzüşmək. axışmaq. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat.  

qaymaq  yaxmaq.  

qaymaqdaşı  balqamdaşı > bəlqəmdaşı. damarlı, dalqalı saydam 

(şəffaf) daş.  

qaymaqlanmaq  1. ağzı dada gəlmək. 1. qayuqlanmaq. qaquqlanmaq.  
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qaymaqlaşmaq  girişmək. qurunqulaşmaq. quyuq söhbətlə vəx keçirmək. 

oturub gəbləşmək. söz açıp danιşmaq. quyuqlaşma. 

quyaşma. büküşmə.  

qaymaqtaş  qaymaqdaş. balqımdaşı. damarlı, yarı saydam daş.  

qaymasoq  alaşa. alçaq qadın.  

qaymataşı  qaymadaşı. qayadaşı. qayğaypaq. qaydıraq. sürsürə. 

üzərində oturub süruşmə oyuncağı.  

qaymaz  taymağur. sıyrılmayan. taymayacı. caymayan.  

qaymır  qaqmır. ox çeşitlərndən.  

qaymış  1. qayıq.yayaq. yayqa. əğrik. əğri. meyilli. - sağa qayıq. - 

sola qayıq. - düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir. 1. 

sürüşmüş. sürçmüş.  

qaymışmaq  nazlanmaq. cilvələnmək. kəndini bəğəndirməyə 

çalışmaq.  

qayna  ( < qaynatmaq). qayın. 1. qayıqın iki qabdalında, yanında 

dışarı fırlanan çıxıntıları. 1. şüşə. 1. qayıran. qaynatan. 

çıxaran. çəkən. yaradan. törçi. törən. törədən. düzəldən. 

- araq qayna: araqçı. araq çəkən, dartan. - söz qayna: söz 

yaradan.  
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qayna  qaynaq. qanıq. qanıc. qanış. ocaq. kökün. kökən. qaynaq. 

göz. öz. iç. mərkəz. mənbə‟. mənşə'. - dörd qanıq: dörd 

qayna: kitab. sünnət. icma. qiyas.  

qaynaçı  durbaşan. yasaçı. yasavul. yasaqçı. mə'mur.  

qaynaq  1. qaynarca. çıxan. obuz. pınar. göze. gözək. mənbə. - 

qaynaq suyu: bulaq sözü. 1. coşqun. - qaynaq qanat: yazıb 

havada uçmaq işi. 1. ildiz. təməl. kök. qarakök. əsas. 1. 

irin. çirk. 1. ovış. oyşuq. oyuq. kov. mərkəz. baş. kan. 1. 

calaq. qayırmaq. qurantı: qırıqları qurmaq. yapışdırmaq. 

calamaq. fışqırma. bağlama. bitişdirmə. əkləmə. şişmiş. 

1. bulaq. 1. çoquraq. qımış. pinar. qara suv: pinar. 

qarasuv. qözləv. 1. tərinğüq. 1. yul. yol. çay. pınar. su 

pınarı, qaynağı, qözü.  

qaynaq  qanıq. qanıc. qanış. əlidolu. əlitox. bay. bəy. baysar. 

bəyik. bəygil. bayqıl. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. 

dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. 

keçimli. qanıq. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. 

kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. 
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yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh.  

qaynaq  qaynağ. qayna. qanıq. qanıc. qanış. 1. qan. xan. kan. 

ocaq. nərsənin bol olduğu yer. mə'dən. kökün. kökən. 

mənbə‟. mənşə'. - iyilik, uğur kanı. - bilim kanı. - dörd 

qanıq: dörd qayna: kitab. sünnət. icma. qiyas. 1. mə'dən. - 

çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni: çiban başı. 1. qayna. göz. 

öz. iç. mərkəz. 1. dönəncə. dolanca. yörüngə. dönüb 

dolanıb, fırlanan nərsənin dayandığı ox, nuxdə. mədar.  

1. beşik, bir nəyin ilk çıxış, oluş yeri. bix. kök. kan. 

mə'dən. əsas. ana. təməl. iç. mərkəz. araq. göz. mənşə. 

kökün. kökən. mənbə‟. - qaynaq mətbuat: beşik basqı.  

- su qaynağı: bulağ gözü. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq. 

- çəkim gözü, göbəyi, qaynağı: cazibə mərkəzi.  

- qaynaq, bulaqlı yer: qaysar.  

- əsgi qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: əsgi xərmən 

savırmaq. əsgi dəfdərləri qarışdırmaq. keçmiş, ölmüş soruları, 

yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.  

- mənfəət qaynağı: çıxar küməsi, küpəsi.  

- gəlir qaynağ hardandır: dəğirman suyu hardan gəliri.  
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- sıcaq su qaynağı: qormıq ( < qor: od). qaplıca. qapcıq. 

çərmik. ılıca. yılıqca. qaşqoz. hamam.  

- qaynağqol. qaynaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. 

içqol. anaqol. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. 

çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. kökün. 

kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi. 

qaynaq  qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. 1. coşaq. coşqa. 

coşuq. coşuş. coşma. coşanış. həyəcan. 1. ilkə. məbdə'. 

mənşə'.  

- dəmirçilərin qaynaq yapmaqda işlənən, ağ mərmərə 

oxşar bir öğə, maddə: qarqa duzu.  

qaynaqqol  qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. araqqol. oranqol. oratqol. 

ortaqol. içqol. anaqol. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. 

yataqqol. yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. 

gözqol. özqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). 

mənşə‟. kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. 

siql mərkəzi. 
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qaynaqlanmaq  ilkəlləşmək. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. 

dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. 

nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək. 

qaynaqlı  1. ilkəli. köklü. dayaqlı. qalaqlı. dibli. 1. kanlı. ocaqlı. 

mə'dənli. 

qaynaqlıq  1. ilkəliki. ilkəlliki. köklük. dayaqlıq. qalaqlıq. diblik. 1. 

kanlıq. ocaqlıq. mə'dənlik. 

qaynaqol  qaynağqol. qaynaq. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. 

içqol. anaqol. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. 

çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. kökün. 

kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi. 

qaynaqta qaynaqda. qələyan. qalağan. qaynayan. təpişin. təpişdə 

olan.  

qaynaqun  qaynan qaynata.  

qaynal  kef. neşə. ləzzət. içəl. için.  

qaynama  1. qalağın. qələyan. qalğama. əsrimə. coşma. coşu. 

coşuş. vəcd. şur. həyəcan. 1. qalaynama. qələyan. 

qaxma. qalxma. çağma. çağlam. çağlama. çalğantı. 

çalğam. çalğama. coşum. coşma. həyəcan. 1. qalğama. 
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qalağan > qələyan. coşma. coşu. coşuş. 1. qaynaq. 

qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. coşaq. coşqa. coşuq. coşuş. 

coşma. coşanış. həyəcan.  

qaynamaq  - qanı qaynamaq: 1. birdən sevgi, çəkim duymaq. 1. işə 

keçmək. oyanmaq.  

qaynamaq  1. (donmuş su kimi) şişmək. düvmək. 1. sataşmaq. 

taxılmaq. 1. oynamaq. sarılmaq. sarqamaq. 1. 

keflənmək. coşmaq. - içənin başı qaynar olur. 1. qarşı 

gəlmək. dirənmək. 1. fışqırmaq. yuşulmaq. 1. təprəmək. 

qımıldamaq. 1. qarşı gəlmək. qəbuldan çəkinmək. 

sözünü rədd edmək. - o mənə qaynadı. 1. bulanmaq. 

allanmaq. 1. qaşqamaq. 1. qızmaq. qızqınmaq. 

hiddətlənmək. keflənmək. neşələmək. ləzzətdənmək. 

içəlmək. içinmək. çoxalmaq. bollaşmaq. 1. oynamaq. 

yanmaq. həyəcanlanmaq. 1. təpmək. təbmək. yanmaq. 

çoquramaq. çoğşunmaq. coşmaq. 

- yaşı əsgərdən qaytıb gəlgənli, əli qaynaydı: oğlu əsgərdən 

gələli bəri əli həlimat neşə içində.  

- mən sanqa qaynap yurama: mən sana qızırım.  

- arbazqa mursa qaynab qalğandı: avluda ısırqan otları 
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çoğalmış. 

- qaynaqan ayran: əkşimiş yoğurt.  

- ürəyim oynadı. - coşub. qalxıb qaynamaq: şuluqlaşmaq. 

çoqraşmaq. covlaşmaq. covlanmaq. dalqalanmaq.  

- bıtraq kimi qaynamaq: çox qalabalığ olmaq. 

- qaynaqan yav: erimiş yağ.  

qaynamaq  qalğamaq. qalağınmaq. qələyan edmək. qələyanmaq. 

qalaynamaq. qaxmaq. qalxmaq. əsrimək. coşmaq. 

coşuqmaq. coşuşmaq. vəcdə, şura, həyəcana gəlmək. 

çağlamaq. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. 

coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. həyəcanlanmaq. 

qaynarmaq. bulanmaq. bulqanmaq. qarışmaq. qalxmaq. 

coşunmaq. həyəcanlanmaq.  

- bir qazanda qaynamamaq: uyşmamaq. uyuşmamaq. 

anlaşmamaq.  

- qazanı qapalı qaynamaq: içi bilinməmək.  

- qarınca kimi qaynamaq: çox tünlük, qımıldaq olmaq.  

qaynamaz  - ikisin bir qazanda qoysalar, qaynamazlar: aralarında 

böyük uyuşmazlıq olanlar.  
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qaynana  1. dünürşu. dünüş ( < düğnür. düğünləyən). 1. qayınana. 

qayın ana. qadınana. xanımannə. xanımana. 1. qeynana. 

gəlin bağrı çatdadan. 

qaynanalıq  dünürşuluk ( < düğnür. düğünləyən).  

qaynanayumruğu  topal biçimli kaktus çeşiti.  

qaynanmış  qaynanmış su. bulğan. çay, ırmaq suyi.  

qaynar  1. çoğra. çoğar. çoğrama. fəvvarə. fışqıran. 1. küşən. 

coşqun. təprəş. təprətik. coşqun. 1. taprat. çabaş. çıbış. 

çalqaş. 1. aşma. coşma. qumluqdan şığıran qaynaq. 

çeşmə. 1. günəş tanrısı. 1. qaynan. qaynağ. bulaq. 

gözəv. gözə. göz. gözbaş. özəv. gözləv. qızlav. çişmə. 

şişmə. çıxma. çığanaq. sığanaq. pinar. 1. atəşli. qızqın. 

1. kefli. 1. qayırnar. günəş tanrısı.  

- qaynar yer: qaynavuq. qaycoş. 

qaynar  1. ırq. arx. axar. bulaq. göz. dolaç. kök. motiv. 1. işlək. 

açıq. - qaynar xət: işlək, açıq yol, nərsə.  

- hərkimin qazanı qapalı qaynar: heçkimin içindəki, gərəkdiyi 

kimi bəlirməz.  

- başına qaynar su tökülmək: olmasın durumla qarşılaşmaq.  
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- qarnı qaynar suya soxaraq pürüzlərində arıtlamaq: qarın 

qatmaq.  

qaynarca  çağlayıq. yerdən fışqırıb çıxan su.  

qaynarca  hamam. üstü açıq olan ılıcaya, qaynarca deyilir, üstü 

qapalıya, günbəzliyə qaplıca deyilir. bataq. batılan yer: 

xəznə. hamam. üstü açıq hamam. ılıca. (# qaplıca). 1. 

qaynaq. çıxan. arşan. sağyan (şafalı) su.pınar. 1. ılıca. 

banyo.  

qaynarış  qaynaş. ırkış. ırqışıt. arxaş. axarış. bulquş. bulquc. 

gözəş. kökəş. həmahəng.  

qaynarmaq  1. qaynamaq. bulanmaq. bulqanmaq. qarışmaq. 

qalxmaq.  

qaynaş  1. fəvvarə. 1. coşuq. quruş. qələyan. 1. şuluqluq. 

qarşıqlıq.  

qaynaş  1. qaynaq. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. coşaq. coşqa. 

coşuq. coşuş. coşma. coşanış. həyəcan. 1. qaynarış. 

ırkış. ırqışıt. arxaş. axarış. bulquş. bulquc. gözəş. kökəş. 

həmahəng. 1. çalşıt. çalşıq. fəaliyyət.  

qaynaşalıq  qohumluq. dünürlük famillik.  

qaynaşıb  - suların qaynaşıb axtığı daşlı yer: qaqraq.  
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qaynaşıq  qaynaq. qaynaş. qaynayış. qaynama. coşaq. coşqa. 

coşuq. coşuş. coşma. coşanış. həyəcan.  

qaynaşım  bax > qaynaşma.  

qaynaşış  bax > qaynaşma.  

qaynaşıt  bax > qaynaşma.  

qaynaşıtmaq  gözəşitmək. kökəşitmək. ırkışıtmaq. arxaşıtmaq. 

axaşıtmaq. bulquşutmaq. bulqucutmaq. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək.  

qaynaşlı  çalşıtlı. çalşıqlı. fəaliyyətli. fə'al.  

qaynaşlıq  ırkışlıq. arxaşlıq. bulquşuq. bulquşluq. bulqucuq. 

bulqucluq. gözəşlik. kökəşlik. həmahənglik.  

qaynaşma  coşuşma. tutuşma. birləşmə. imtizac.  

qaynaşma  qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq 

nərsədə). qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. 

yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. 

tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 

qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 
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qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

qaynaşma  qutdanma. aşub.  

qaynaşmaq  1. fışqırmaq. qoğalanmaq. qoğuşmaq. 1. qoğalanmaq. 

qoğuşmaq. fışqırmaq.  

qaynaşmaq  qaşnaşmaq. daşnaşmaq. birləşmək. tutuşmaq.  

- bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq: aşlanmaq. 

aşlaşmaq. həşr, məhşər olmək.  

- birləşib qaynaşmaq: bütünləşmək. ənteqə, inteqrə olmaq.  

- birləşib qaynaşmaq: bütünləşmək. ənteqə, inteqrə olmaq.  

- birləşib qaynaşmaq: bütünləşmək. ənteqrə, inteqrə olmaq.  
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qaynaşmaz  alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. 

çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. qopqun. 

qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

qaynaşmazlıq  çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. 

dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. 

qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. 

yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. quşəgirlik. imtizacsızlıq. 

münzəvilik.  

qaynaşsız  fəaliyyətsiz. çalşıtsız. çalşıqsız.  

qaynaştırılmaq  - birləşdirib qaynaştırılmaq: bütünləşdirmək. ənteqrə, 

inteqrə edmək.  

qaynata  dünür. ( < düğnür. düğünləyən).  

qaynatalıq  dünürlük ( < düğnür. düğünləyən).  

qaynatıb  - bir konuyu içində qaynadıb oynatmaq: qafa patlatmaq.  
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qaynatılmış  - əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, 

şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə: qaraqoyu. 

qaraballı. karamel.  

qaynatımış  bulğatılmış.  

qaynatmaq  - çoxlu qaynatıb, açılana dək pişirmək: qaşlamaq. 

qaşlatmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq.  

- el qazanıyla, aş qaynatmaq: özgələrin yaraqlarından 

(araclarından) yararlanaraq, işin yeritməyə çalışmaq.  

- su qaynatmaq: qazan qoymaq, asmaq.  

qaynatmaq  1. əkşitmək. çoqratmaq. çuvşatmaq. çuğşatmaq. 

coğşatmaq coşdurmaq. turşatmaq. köpüklətmək. 1. 

gomıtmaq. coşdurmaq. - özük məni gomtdu. 1. xaşlatmaq. 

nərsənin üstünə sıcaq su tökmək. 1. qaytarmaq.  

- qaynatılıb, gəmikdən ayrılmış ət: söküş. 

qaynav  asιv. aşιv. asιvlanı. yarsu. daşıqlav. 

qaynavuq  qaynar yer. qaycoş. samavar.  

qaynayan  1. çoğan. çağan. coşan. köplənən. kəflənən. 1. qələyan. 

qalağan. qaynaqda. təpişin. təpişdə olan.  

qaynayan  coşacoş. coşan. coşqun. 
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qaynayış  qaynaq. qaynaş. qaynaşıq. qaynama. coşaq. coşqa. 

coşuq. coşuş. coşma. coşanış. həyəcan.  

qaynı  qanğı. qağnı. qonqı. qonqa. qaydırıb, sürüb, 

sürükləyərək daşıma aracı. daşqa. daşıqa.  

qaynır  - yağmır yağır, bulağ qaynır, taxıl qanırır. (qanırır: 

kanlaşır. bollaşır).  

qaynırıq  qanğırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. kavıq. kavrıq. 

kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. bəlqəm. xilt.  

qaynırıq  qanğrıq. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. çapaki. 

çəpəki.  

qaynış  bax > qıynış. qıraq.  

qaynuq  topaç.  

qayol  kavul. lülə. şilanğ.  

qaypa  bax > qıypa. qısıq.  

qaypaq  1. düğmə. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. 1. 

dəğişgən. - sürəkli, dəvamlı dəğişən, qaypaq nərsə, 

kimsə: fırdöndü. 1. əxlaqsız. 1. pezəvəng. qaldaban. 

çaldaban. namussuz. 1. güvənilməz. sorumsuz. başıboş. 

ipsiz. ipi qırıq. ipi çürük. 1. iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, 

davranış. altından qaçıla bilən yol. kəsnitsiz. kəsiniksiz. 
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kəsərlik daşımayan. qaçamaqlı. qərarsız. 1. qayadaşı. 

qaymadaşı. qaydıraq. sürsürə. üzərində oturub süruşmə 

oyuncağı. 1. üzüqara. üzqara. qarabet. kötübet. qaraüz. 

onuruz. dönək. qancıq. götlək. donuyırtıq. donsuz. 

pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. şərəfsiz.  

qaypaq  1.dönək. qancıq. götlək. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. 

namussuz.  

qaypaq  qıypaq. qaypaq. qaypancaq. ( > qaypımaq: zivmək). 1. 

qayağan. qayan. gay. gic. cayınsaq. tayınsaq. zivən. 

sürülən. 1. ağımçı. tutumsuz. davamsız. qararsız. 

kəsinsiz. qaçaq. 1. qaytaq. yalançı. dönük. sözündə 

durmayan. 1. ışıldayan. parlaq. parıldayan. yaldız. 1. 

qaynar. şurlu. çağan. coşan. 1. uçuq. güvənilməz. 1. 

zivən. 1. züvqan.  

qaypaqlıq  namussuzluq.  

qaypamaq  züvmək.  

qaypan  qapan. örtün. örət. xəlvət.  

qaypanmaq  1. gaymaq. çəkinmək. qaçınmaq. 1. qayınmaq. 

gizlənmək. örtünmək. qurşanmaq. qapınmaq. 

bağlanmaq. sığnaqmaq. qapanmaq. təhəssün edmək.  
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qaypı  sağıl. salıq. salı. çəki. qoruq. pərhiz.  

qaypımaq  zivmək < qaypaq < qay: sürülən. zivən.  

qaypıncaq  çox gayan. gayğan. cayınsaq. tayınsaq. züvürgən. 

sürüşgən. sıyrıncaq.  

qaypıtmaq  qaypmaq. görünmədən qaçmaq. savışmaq.  

qaypız  dərə. keçit. boğaz. qapalı yer. yel tutmayan. toprk atda. 

bərk daş qat. bərklik.  

qaypmaq  bax > qaymaq.  

qayra  1. qayğı. tabuq. iyilik. ödün. kərəm. yarlıq. yardım. 

kömək. xitmət. inayət. 1. bəkləş. şəfaət. lütf. 1. dalı. geri. ( 

< > qeyrə?). 1. başqa. yeni. - qayra qatla: yenidən yaz, zəbt 

elə.  

qayra  qayraq. qatraq. qatra. arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, 

qabı.  

- qayra durma: qıraq durma. ıraq durma. uzaq durma. dış 

durma. çəkə durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. 

e'raz.  

qayracı  1. qırqıçı. qırıcı. qırrıcı. kəsiqçi. ititçi. biləyici. sulaycı. 1. 

qırqıc. qırıc. kəsgin. iti.  
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qayraçılıq  qayraqçılıq. qatraqçılıq. qatraçılıq. arac ayqıt, abzal, 

əbzar düzəltmə, satma.  

qayraq  1. bilöv daşı. 1. qıyraq. bilöv daşı. bilək daşı. 1. qıyrıq. 

çınqıl. çanqıl. xır. çay daşı. döşəmə daşı.  

qayraq  qayra. qatraq. qatra. arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, 

qabı.  

qayraqçılıq  qayraçılıq. qatraqçılıq. qatraçılıq. arac ayqıt, abzal, əbzar 

düzəltmə, satma.  

qayralaqo  kayralaqo. geriləmək. geri saxlamaq. geritmək.  

qayralamaq  qanralamaq. qanğralamaq. qavralamaq. tutmağa, 

sarılmağa çalışmaq.  

qayralmaq  qayğanmaq. qaymaq. bir yana çəkilmək.  

qayraltıq qayraldıq. 1. dəstəkli. torpilli. 1. əli açıq. cömərt.  

qayramaq  1. qatlamaq. qəddəmək. kəsginləmək. ititmək. itiləmək. 

biləmək. 1. qıyramaq. qıratmaq. bilövləmək. biləkləmək. 

bilgətmək. ötgürmək. ititmək.  

qayraman  qayırman. işbaşçı.  

qayran  kayran. keyin: kedin: kede. ( < qay. qey). arxada. 

sonra.arxa yan.  
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qayran  qayğan. qatran. qatıran. qartan. qatğan. qara çam, şam 

ağacı. çox dayanıqlı, sağlam ağac çeşiti.  

qayratmaq  1. bilətmək. qayraq, bilöv sürtüb ititmək. 1. geritmək. 

pisətmək. izərmək. dalarmaq. qayramaq. yatırmaq.  

qayraz  qayrız. danqız. donqız. danrıq. tərs. əksi.  

qayrı  1. bax > qalan. qalı. qayrıqın. artıq. 1. qayrıq. qayırqa. 

qayır. tapşırıq. əmanət. 1. haraya. nərəyə. 1. bir nərsə 

üçün qayrılmış nərsə. dava. 1. gerü. geri. arxa. 1. 

nərəyə.  

qayrı  qanrı. qanğrı. uşaqların yeriməsinə yardımçı olan 

yügürək.  

qayri  qayıqın. qalan. qala. qalı. artıq. başqa. daha. - qalan 

gecdi, gedəlim.  

qayrıq  qanrıq. qanğrıq. qağrıq. qayrıt. 1.əğri. kambır. qozalaq. 

1.yaşlı. qoca. 

qayrıq  qayır. qaqrıq. kambır. qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 

şəkilsiz. 1. qayırma. qayrış. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. 

yasbal. yasbaltı. ehsan. 1. qayırt. qayrıt. 1. daynaqlı. 

dözümlü. 1. qısqanc. 1. çalışqan. işcən. armaz.  

qayrıq  qayırqa. əmanət yeri, evi. qayırxana.  
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qayrıq  qayırqa. qayırxana. 1. qayrı. qayır. tapşırıq. əmanət. 1. 

əmanət yeri, evi. 1. təvəggül. - boxcaları qayrıqa verdik. 

tapılan nərsələri qayrıqa (tapşıra) verin.  

qayrıqın  bax > qalan. qalı. qayrı. artıq.  

qayrıqlandırmaq  qeyrətləndirmək.  

qayrıqlanmaq  qeyrətlənmək. qayrıq almaq. qeyrət almaq. yapmaya 

çabalamaq. canlamaq. özənmək.  

qayrıqlatmaq  qeyrətlətmək.  

qayrıqlı  çalışqan qeyrətli.  

qayrıqlıq  qayırtlıq. qayrıtlıq. qayırqanlıq. qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. 

işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. yaparqanlıq. 

çalışqanlıq. armazlıq. azarkeşlik.  

qayrıqsız  qayrığsız.1. qeyrətsiz. 1. qayrısız. qayrız. qayruz. qaytız. 

qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. 

qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. 

qalsız. qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. 

qırılmadan. bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. 

güzəşmədən. müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız 

baxım altında saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - 

qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər. 
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qayrılıq  qayrıtıq. qeyrətlilik.  

qayrılqın  edilgin. qılınqın. edinlənən. təpgilənən. münfəil. pəsiv. 

tərsirə açıq olan.  

qayrılmaq  1. hırçınmaq. hirslənmək. qızmaq. öfkələnmək: 

qayırmaq. dirənmək. 1. edinmək. iyələnmək. 1. 

tayrılmaq. 1. taymaq. qaymaq. zivmək. züvmək. 

çevrilmək. dönərmək. 1. bir işə, bir yerə bağlanmaq, 

görvəlmək. mə'muriyyət tapmaq.  

qayrılmamış  qapısız. qulluğu, xidməti olmayan. işsiz. mə'muriyətsiz.  

qayrım  qayırım. 1. arxa. dəsdək. inayət. 1. mərhəmət. rəhm.  

qayrımsız  qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qayrınış  qayrınma. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. 

bərkiniş. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 
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qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qayrınışmaq  qayğınışmaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. 

qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. üzünüşmək. 

üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. 

içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.  

qayrınma  qayrınış. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. 

güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. qocrunma. 

qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. 

şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qayrınmaq  qadrınmaq: qadırlanmaq. qaddarlanmaq. çağnamaq. 

çətinləşmək.  

qayrınsız  qayrımsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. 

qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 
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qayrısız  qayrığsız. qayrız. qayruz. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qayrış  1. qayırma. qayrıq. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. 

yasbaltı. ehsan. 1. qataq. qadaq. durduraq. duracaq. 

duranaq. dəstək. qoruş. arxa.  

qayrışmaq  1. qaytışmaq. qaqrışmaq. büküşmək. buruşmaq. - olar 

boyun qayrışdı: boyunlaşdılar. boyun büküşdülər. 1. 

yarışmaq. bir nərsəni bölməkdə yarışmaq.  

qayrışmaq  qayışmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. qaytılmaq. qanğışmaq. 

qanğrılmaq. qanrılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. dəngəsin 

itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, büdrəmək. 

- yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - atın yükü 

geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən düzəlməkdənsə 

qayrışır.  
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qayrıt  qanğrıq. qayrıq. qağrıq. qanrıq. 1.əğri. kambır. qozalaq. 

1.yaşlı. qoca. 

qayrıt  qayırt. qayrıq. 1. daynaqlı. dözümlü. 1. qısqanc. 1. 

çalışqan. işcən. armaz.  

qayrıtıq  qayrılıq. qeyrətlilik.  

qayrıtlıq  qayırtlıq. qayrıqlıq. işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. 

yaparlıq. yaparqanlıq. çalışqanlıq. armazlıq. qayırqanlıq. 

qayırçaqlıq. qeyrətkeşlik. azarkeşlik.  

qayrıtmaq  qayırmaq. 1. qapılandırmaq. hançı bir işə qoymaq. bir iş 

tapıb uğratmaq. yerləşdirmək. kullatmaq. qulluğlatmaq. 

xidmət vermək. 1. qızdırmaq. öfgələtmək.  

qayrız  qayraz. danqız. donqız. danrıq. tərs. əksi.  

qayrız  qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7058 

qayru  1. geri. izə dönmə. yanma. qaytarı. - geri vermək: qayru 

vermək. 1. arxa. dəstək.  

qayrulmaq  qaqrulmaq. geriyə dönmək.  

qayruş  qaqruş. qabarmış. kəf.  

qayruz  qayrız. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qaysaq  qassaq. cinsi yaxınlaşmağa istəkli olan.  

qaysar buqu  şamanizm dönəmində yaxılan ölünün tozlar, külləri.  

qaysar  qaynaq, bulaqlı yer.  

qaysı  1. gülgək ərik. 1. kay. hanqsı. kandaq. hansı. hanqqı. 

nəndəy. 1. qay. qayan. qanğı. qaydaki. hankı. hansı. 

nərdəki. 1. qayıs. qabıq.  

qaysı  1. hançı. haysı. kaçıncı. neçənci. - kaçıncı sırada olur. 1. 

qeysi. (< qaysımaq: bərkimək. qurumaq). qurultub, 
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tüstülənmiş ərik.  

- çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  

qaysıq  1. qaysıq. kəm kəsir. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. 

kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qusur. naqis. 

nüqsan. 1. bir yanı olqunlaşmamış qoğun, qapız, yemiş. 

1.  

qaysılmaq  qayzılmaq. qaymaq. caymaq. zivilmək. düşmək. əl ayağ 

üstə düşmək.  

qaysırın  qasrın. hər nəyin artığı, geridə qalanı.  

qaysız  qayız. qayğısız. təmbəl.  

qaystan  qaysdan. qasdan. qasıddan. qasdancıqdan. yastan. 

yalandan. yalancıqdan. gopdan.  

qayşa  1. köçü. topaq qayması, sürüşməsi. 1. qayma. topraq 

qayması. eşilmə. süzüşmə. axma. axışma.  

qayşaq  1. qarşaq. qapanca. kölgəlik. sayavan. 1. qayşat. qayşıq. 

qayşıt. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. yayqa. yayqat. yayaq. 

yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. 

bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. 

bükrüm. bükrüb. inhina.1. abat. düşüt. salıt. girnit. dikləş. 
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dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa 

tutma. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. 

diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. 

söz. savat. savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. 

muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz.  

qayşaq  qağşaq. qavşaq. 1. uçurum, sarp qayalıq yerlər. 1. 

sürüşgən topraq. üstü yumuşaq, içərisi oyuq topraq. 1. 

dağ ətəklərində, dərələrdə sürüşüb yığılan daşqalağ. 1. 

kavalıq. kovalıq. batağlıq. batqalıq.  

- qağşaq otu: taralarda bitən ot çeşiti.  

- qağşaq topraq: gəvşək topraq: qazılması, işlənməsi qolay 

olan topraq.  

qayşaq  qanşaq. qandıl. qanğıl. çalqın. çanğıl. çəntil. qəndil. 

kəndil. çəltik. çəllək. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. 

bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. 

sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. kefli. 

tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş.  

qayşaqlı  qarşılı. qarşıqlı. qarşınlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. 

deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. 

söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). 
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düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. 

çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

qayşamaq  1. qaşamaq. yıxılacaq duruma gəlmək. 1. qayışmaq. 

cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayışmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. qayaların, çürüyərək yumşamış, 

yerlərindən (gurultuyla) qayması, axması, ağnaması. 1. 

qaymaq. eşilmək. süzüşmək. axışmaq. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat.  

qayşamaq  qanşamaq. qancamaq. sallanmğa başlamaq. - bu duvar 

qanşamağa gedir.  

qayşat  qayşaq. qayşıq. qayşıt. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. 

əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  
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qayşatmaq  qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. nərsəni boğumundan, əkliyindən 

(ək yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qayşıq  1. > qayş > qaş (qaymış < qaymaq). 1. qayış. damarlı, 

dalqalı, carıq daş. mərmər daş. 1. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. 

yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. 

bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. 

inhina.  

qayşıt  qayşıq. qayşaq. qayşat. qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. 

əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

qayşıtmaq  qayşatmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. 

köğşətmək. kövşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. nərsəni boğumundan, əkliyindən 

(ək yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qayt qayd. 1. qayğı. düşüncə. əndişə. arzu. iş - güc. nə kim 

qaydı: heç fikir. qayğı edmədən. qeydini görmək: 
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çarəsinə baqmadan. işi yerinə gətirmək (öldürmək) işi 

düzətmək. qaydına qalmaq: düşünmək. 1. kayda. ( < ka + 

yerdə). kayırdə. harda. 1. ozul. yolum. usul. pirənsip. əsas.  

qayta  - qayta quyta: qantın quntun: əğri büğrü: əğri büğri: 

dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana 

bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq 

mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, 

dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. 

çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. 

doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı 

yumru. kəc məc. kələ kötür. - kələ kötür yollar.  

qayta  (qaytarmaq). 1. qalta. qıssa. yoğun. küt. 1. geri. - qayta 

ver: geri ver. 1. dışqı. pox. xıx. heyvanlarda qığ, pisgil. 1. 

döngi. tolumba. nərsəni dolandıran. dolamba. tulumba. 1. 

tulumba. çapqın. qaba. gobud. tərbiyəsiz. 1. dönüş. 

dönəm. rücət. ovdət. yenə. genə. daxi. daha. kərən. 

mərtə. təkrən. 1. təhəvvül.  
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- qayta qayta: qaytarın. dönərin. dönə dönə. yenərin. 

yenyenidən. kərrən. təkərin. təkər təkər.  

qayta  boşbaş. başıboş. baybaş. boç. boş. qav. qaf. kaf (< kav). 

savıq. savsıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qatqır. yol bilməz. söz dinləməz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. yaramaz. 

görgünsüz. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. 

qamqalat. qapqalat. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. biçəmsiz. 

həşəri. bayırturpı. koryat. ədəbsiz. qabaca. qabaq. 

nəzakətsiz. tərbiyəsiz. 1. qayat. içdən, özdən, 

kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə. 1. qayda. qada. 

qatar. doğru. dizən. düzən. dizin. düzün. dizik. düzük. 

düzək. dizək. dizəm. düzəm. düz. düzgün. dizi. düzü. 

diziş. düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 

qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. 

salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. 

inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. 
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(taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).  

- qayta qayta: ikiləm.  

- qayta qayta: qaytadan. qayıda qayıda. təkər təkər. qaytalab. 

dönə dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.  

qayta  qayda. qadaq. uğur. urğu. qada. iş. yürüş. yeriş. edim. 

əməl.  

qayta  qayda. qural. qərar. yol. yöntəm. - qural buyumuş olandan 

bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa dəğir.  

qayta qayda. 1. hərdən. gahdan. bə‟zən.  

- tavsoltan qayda yırlay, qayda sızqıra qoy gütədi: tavsoltan 

hərdən şarkı söyləyərək, hərdən ıslıq çalaraq qoyun güdür. 1. 

nərədə.  

- onun üyü qaydadı?: onun evi nərde?.  

qaytab  qətifə.  

- tuma qaytab: basma qətifə.  

- qaytabnı tükü getsə də, dibi qalır: qətifənin tükü getsə də 

altı qalır.  

qaytaban  < > qaltaban > qatlaban. 1. sırtıq. sürtük. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 
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şarlatan. 1. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. ağır qanlı. 

1. pezəvəng. qurumsaq. 1. toprağı, asfaltı bərkitməkdə 

kullanan yuvarlaq təkərlək daş. yuvaq. loğ.  

qaytaban  sürü.  

qaytaca  qamqalatca. qapqalatca. qartca. qabaca. qaba sabaca. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. görməmişcə. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  
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qaytadan  1. yenidən. qabat. 1. təkrar. yamaşğadan. 

yamaşğandan. yanğadan. yenidən (dubarə). genə. yenə.  

qaytadan  qayta qayta. qayıda qayıda. qaytalab. təkər təkər. dönə 

dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.  

qaytaq  1. qıytaq. yalançı. hərzəçi. ağzı boş. 1. qayat. cavab. 1. 

dönük. sözündə durmayan.aldatıcı. ədaletsiz. hiləbaz.  

qaytaq  qaltaq. 1. yəhər. 1. yəhərin təxdə bölümü. 1. qalağ. 

qəhbə. uruspu. 1. qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. 

qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. 

kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. 

dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış 

qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. 

yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qaytaq qaydaq. nəcür. nəyinli. nə günə. nasıl. nə təhər.  

qaytaqi qaydaki. qay. qayan. qaysı. qanğı. hankı. hansı. nərdəki.  

qaytaqlıq  kopoğluluğ. namussuzluq. yalançılıq.  

qaytal  1. > qartal. yenidən diriliş simgəsi. güclülük simgəsi. 1. 

dönüş. qiyamət. 1. qaytalan. qartlan. qayalıq, daşlıq yer.  

qaytalab  qaytadan. qayta qayta. qayıda qayıda. təkər təkər. dönə 

dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam. təkrarən.  
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qaytalama  qaytarma. qeytərmə. geritləmə. döndərmə. döndürmə. 

çevirmə. evirmə. irca‟. irca‟, həvalə edmə.  

qaytalama  yeniləmə. təkərləmə.  

qaytalan  qaytal. qartlan. qayalıq, daşlıq yer.  

qaytalav  qaytarmaq. kırıxmaq. gerikmək. tikrarlamaq.  

qaytalı  - düzgün, yasalı, qaydalı gedən nərsəni pozuşdurmaq: iş 

qarışdırmaq.  

qaytalı  qaytqalı. dönəli. dönməli.  

qaytam  qaytarım. ötəş. ödəş. ödəmə. toxdaş. toxdam. vermə. - 

borcun ödəşi yarına qaldı.  

qaytam qaydam. bilməm. sanmam. əcəba.  

- qaydam aqqa sav: yox yahu. inanmam.  

qaytamaq  1. qaytarmaq. qay edmək. qəy edmək. qusmaq. 1. 

qaytarmaq. qay edmək. qəy edmək. qusmaq.  

qaytamalı  qaytarılmalı. qetülük. getülük. gitərlük. qetərilməli. 

gidərməli.  

qaytan  qamıtan. zip. hörüm. örüm. eşmə.  

- qaytan çaluv: paltarnın qırağına tikilən bir tür şərit.  
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qaytan  qaydan. qayğan. qayan. qayğın. qayın. alıq. alqın. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

müztərib.  

qaytan  qeytan. kərəkə sapı. incə sap.  

qaytan qaydan. qandan. hardan.  

qaytar !  qov. it !. köçür.  

qaytaran  çalan. çantur. yanğıran. çevirən. bir işin gedişin dəğişən.  

qaytaran  qatarqan. qaytarqan. qayarqan. qayırqan. 1. döndərən. 

geri döndərən. 1. yeniləyən. tazalayan.  

qaytarğı  qusuq. öğütmə. öyütmə. qəyy.  

qaytarı  1. qayıt. yanqı. yanığ. cavab. 1. qaytuq. qusuq. qusmuq. 

1. gerisinə. təskərisinə. yanma. geri. qayru. izə dönmə. 

geri vermək: kayru vermək. 1. qatarı. qeytərilmiş. 

geyidən. - qatarı mallar: qeytərilən nərsələr.  

qaytarılmalı  qaytamalı. qetülük. getülük. gitərlük. qetərilməli. 

gidərməli.  

qaytarılmış  qusuntu. qas.  

qaytarım  qaytam. ötəş. ödəş. ödəmə. toxdaş. toxdam. vermə. - 

borcun ödəşi yarına qaldı.  
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qaytarın  dönərin. dönə dönə. qayta qayta. yenərin. yenyenidən. 

kərrən. təkərin. təkər təkər.  

qaytarqan  qatarqan. geri döndürmək işi olan. döndürən. qaçıran.  

qaytarqan  qatarqan. qaytaran. qayarqan. qayırqan. 1. döndərən. 

geri döndərən. 1. yeniləyən. tazalayan.  

qaytarma  - dil qaytarma: dil uzatma. qarşılama. tərsinmə.  

qaytarma  qantarma. qıntarma. dəğirman, girdə daş.  

- qaytarma taxası: gömmə dolab, dilab. işqaf. ( # dışqab. 

çıxma. taxca. sərgən. qaş. rəf. ).  

qaytarma  qaytalama. qeytərmə. geritləmə. döndərmə. döndürmə. 

çevirmə. evirmə. irca‟. irca‟, həvalə edmə.  

qaytarma  quturma.  

qaytarmaq  {( < geri).} {( < qay + dartmaq. geri dartmaq)}. 1. saldırmaq. 

1. qusmaq. qaytarmaq. boşaltmaq. 1. aynatmaq. 

çevirmək. büksəmək. bükmək. qatarmaq. qadarmaq. 

qeytərmək. geri döndürmək. başqatmaq. çevirmək. 

büksəmək. irgənmək. burcutmaq. qaçınmaq. qayırmaq. 

qadırmaq. burmaq. bükmək. əğmək. rədd edmək. 

təvəccüh, diqqət edmək. - qaytur: diqqət ed. - 

qayturmadım: mütəccih olmadım. - işağı çox qaytursan 
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pozular. 1. saldırtmaq. 1. büküşmək. bükmək. qətləmək. 

1. döndürmək. çevirmək. 1. geriyə çevirmək.sərpiktirmək. 

püsgürtmək. 1. ögürmək. döndürmək. çevirmək. 

qatlamaq. qaytarmaq. tikraramaq. təkərləmək. 1. 

öğürmək. 1. yanqılamaq. yanığlamaq. cavablamaq. 

qayıtlamaq. 1. qusdurmaq. qusyurmaq. quysarmaq. 

qısyarmaq. qusyan etdirmək.  

- itə geyik qaytartdı: itinən ovu qaytartdırdı.  

- yanıt qaytarmaq: cəvab vermək. 

qaytarmaq  1. qedəritmək. qeytərmək. gedərmək. gidərmək. geri 

püsgürtmək. təf edmək > dəf edmək < təpitmək < 

təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. qovmaq. savmaq. 

sovmaq. itmək. aşırmaq. rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. 1. 

qeytərmək. gidərtmək. 1. qusmaq. çıxarmaq. - yediyin 

çıxarmaq. 1. qatlamaq. qeytərmək. 1. izə ibermək. çevirib 

götürmək. 1. qaqırtmaq. bükmək. basmaq. əğmək. - güc 

işlədərək nərsəni bükmək, qaytarmaq, basmaq: qaqırmaq. 

1. qaytamaq. > qay edmək. qəy edmək. qusmaq. 1. 

qeytərmək. geri bıraqmaq. 1. qeytərmək. qəyy edmək. 
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qusmaq. qayışmaq > kağışmaq. 1. qeytərmək. qusmaq. 

qarın, aşqazan boşatmaq.  

qaytatmaq  qattırmaq. geriyə doğru qaldırmaq. - uşağı çox qattırma, 

beli qəciyər: inciyər. 

qaytavul  qataqul. qatavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

toğlavul. toğavul. duzqavul. oynavul. oylavul. oyqavul. 

oyalavul. yalqavul. aldavul. düzənçi. kələkçi. hiləçi.  

qaytavul  qayıdış. dönüş.  

qaytbay  kaytbay. tanqaş. təngəş. adil. ədalətli.  

qaytı  qeyti (< qeytərmək. qaytarmaq. geri bıraqmaq. ). box. pox. 

dışqı. eşik. tərs.  

qaytı  qovuslu. kaman.  

- qaytı qaş: qələm qaş. yay qaş.  

qaytılı qaydılı. alımlı. çalımlı. kayıncaq. kayılacaqyer.  

qaytılmaq  qayğılmaq. qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. 

qanğışmaq. qanğrılmaq. qanrılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. 

dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, 

büdrəmək. - yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi. - 

atın yükü geriyə qayğılmış. - bizim uşaq böyüdükcən 

düzəlməkdənsə qayrışır.  
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qaytım  qatım. qalı. palaz.  

qaytım  qayıdış. dönüş.  

qaytır  - aytır qaytır: ayıt qayıt. soru sorağ. sual cəvab.  

qaytıraq  qaydıraq. qataq. qadaq. qayaq.  

qaytıraq qaydıraq. 1. yüksək yer. qavzaq. 1. ayağ daşı (oyun). 

züvgən yer. kırıklık. 

qaytırçılıq  qaydırçılıq. qaydırımçılıq. qandırımçılıq. qandırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. dolandırçılıq. kələkçilik.  

qaytırıb  - qaydırıb, sürüb, sürükləyərək daşıma aracı, arabası: 

daşqa. daşıqa. qanğı. qağnı. qaynı. qonqı. qonqa.  

qaytırımçı  qaydırımçı. qandırımçı. ( bax > aldatan. kələkçi). 

qaldırımçı. dolandırıcı. kələkçi.  

qaytırımçılıq  qaydırımçılıq. qaydırçılıq. qandırımçılıq. qandırçılıq. 

qaldırımçılıq. qaldırçılıq. dolandırçılıq. kələkçilik.  

qaytırma qaydırma. çaydaq (örtüsü qabarıq. dışaran).  

qaytırmaq  qaydırmaq. züvdürmək. - ayağı qaydırmaq: işindən 

qoymaq.  

qaytırmaq qaydırmaq. 1. ( t < > q < > c ) tayıtmaq. qayıtmaq. 

cayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. caydırmaq. qayğıtmaq. 

qərq edmək. dəngəsin pozmaq. yerindən edmək. 1. 1. 
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gaydırmaq. saptırmaq. 1. göndərmək. 1. tayqaqlatmaq. 

tayqalatmaq. taydırmaq.uçurmaq.  

qaytısız  qaytız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qaytış  qaydış. qatlav. odət.  

qaytış  mi'ad. rəstaxiz.  

qaytışmaq  1. gerişmək. bir birinin dalıca gedmək. 1. qayrışmaq. 

dalbadal, arxa arxaya qoşulmaq. qatışmaq. birbiri ardına 

gedmək. 1. rəhmətə gedmək.  

qaytız  qaytısız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 
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saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qaytqalı  qaytalı. dönəli. dönməli.  

qaytmaq  1. dönmək. 1. qarmaq. qurumaq.  

qaytu qaydu. 1. qatı. sərt. şiddətli. 1. qayqı. hüzün. 1. sel. sel 

suyu.  

qaytuq  qaytarı. qusuq. qusmuq.  

qaytuna qayduna. qıyduna.qadana. boğa. bağ. kündə. işgil. 

gəşən. zəncir.  

qayturmaq  1. bax > qaytarmaq. 1. yardım edmək. dalıcan gedmək.  

qayu  1. qansı. hansı. hançı. - qayu bir: hançı birin. qayu. 

qanqısı. hançısın. 1. qayğu. qussə. 1. qayğı. tasa. - ata 

eydür (dedi) öz sözün yavlaq eyü \\ yoxdurur bu danışıqda, 

heç qayu. 1. yamac. 1. qeytərilmiş. biçilmiş tarlada, 

yenidən, geridən cücərən ot. 1. təvəccüh. inayət. 

məhəbbət. 1. hayu. qanu. hanki. hani. nicə.  

qayucu  bulqur. güdücü.  

qayuq  1. bax > güdük. qaymaq. diqqət. təccüh. 1. qayğı. çaş. 

iztirab. 1. quru. quyuq. qalın. qəliz. 
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qayuqlanmaq  qaymaqlanmaq. ( < qaq). qaqyıqmaq. qaymaqlanmaq. 

bərkiyib qalınlanmaq, qaqımınmaq. - süt qayuqlanmaq: 

qaymaq bağladı.  

qayur  qayğur. 1. gözətçi. pərəstar. 1. qayan. mehriban.  

qayurqa  qayurqa. qozbel. qaybır. kampır. belibükük. bükükbel.  

qayurqa  qayurqa. qozbel. qaybır. kampır. belibükük. bükükbel.  

qayurmaq  qayırmaq. qağurmaq. əğmək. əğirmək. bükmək.  

qayurmaq  maraq göstərmək. düzətmək. önəm vermək. məşqul 

olmaq. düşünmək. ilgilənmək. e'tina edmək. saymaq. 

qorumaq. işə bağlamaq. itmək (davam vermək).  

qayurmuş  qayırmış.  

qayurtar  qurtarıcı. yardımsevər.  

qayut  qayut. bax > geyüt.  

qayuta qayuda. nərədə. handa. qanda. qayda.  

qayuv  qırağ. zeh.  

qayür  evin gillə sıvanmış dabanı.  

qayvalıq  gayvalıq. qalvalıq. kalvalıq. giclik.  

qayza  batır. cəsur.  

qayzalaq  kakilli trağay.  
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qayzılmaq  qaysılmaq. qaymaq. caymaq. zivilmək. düşmək. əl ayağ 

üstə düşmək.  

qayιnboyun  qarιndaş: qohum aqraba.  

qaz (fars)  ( < qazmaq). qazı. kövül. ğar.  

qaz qaz  ğaz ğaz (fars). qazqaz. qazıq qazıq. yarıq yarıq.  

qaz  1. ğaz (fars). < qaz. 1. yarıq. yırtıq. çək. 1. dəhrə. 1. qacar 

devrində ən kiçik pul birimi. 1. yarıq. yırtıq. çək.  

- qarağaz: qarayağaz. qarayanız. qaryağız. qəndil.  

- quba qaz: qu. su quşu. - yaban qaz çeşiti: baqlan. bağlan. 

anqıt. - bozqaz: yabanqaz. 1. qanayaqlı (ayağı xınalı, 

qırmızı). qanıyaqlı. xınayaqlı. - qalğanqazı: pelikana oxşar 

su quşu. 1. qız. hız. itilik. qıvralıq. qıvrama. sürək. sürət. 1. 

qoz. (qarından çıxan) qabara. yel. - qabara atmaq: qaz 

çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.  

- qaz qapsılı, kəpsulu: kavanaq. 

qaz  1. qas. iki nərsənin arasında olan aralıq, fasilə. ölüçü. 

çəki. 1. qarında olan yel. - bu yel yayar yeməkdir. - yel 

yayar: qazlı. 1. yoğaq. - axdırur gözüm yolaq \\ tuşqılır ördək 

yoğaq. 1. ağ qaz. toy quş. toydarı quş. qu. 1. qac. qacar. 

qac başlı. dik başlı. qarışmayan. keçimsiz. uyuşmaz. 
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tərs. bax > qaç. 1. qas. qasuq. ağac qabığı. 1. axmaq. 

səfeh. - qaz qafalı. - qaz beyinli. - qaz kimi.  

- qaq quq edmək: qazın səs verməsi. 

- qaz yağı: batıqan.  

- qaz qaz basdırmaq: söylədiğini yaptırmaq. 

- qaz ayağı: {1. çox qollu çəngəl. 1. salatlıq bir ot}.  

- qazı qoz anlamaq: yanlış anlamaq. qanmamazlıq edmək.  

- qaz qanadı: gürəş oyunlarından biri.  

- qazdan böyük, yabanı quş: toy.  

- qazın səsinin yansısı: tıs.  

- tıslamaq: qazın səsinin yansıtmaq. 

- qazın ayağını anlamaq: gizli bir gərçəyi tapmaq.  

qaza  1. ağıl. 1. püsü. püsgü. 1. dişə. deş. gəvə. bir nərsənin 

yarığına qoyub çırpıp, onu yarmaq, amaq tilişə. 1. ev. 

saray. 1. kövləgə. koma. kəvək. yataq. ağıl. 1. qada. 

çalız. çalaz. qəza. qəzov qədər. bəla. - qada almaq: 

(sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi. 

- qadavı alım, balasan gedmə. 1. qazağu. qazağı. 

işlənilərək aşınmış, güdəlmiş supürgə. kötükcə. 1. 
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qazaq. savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. qavqa. 

döğüş.  

qaza  1. kaza. baraq. qaqsar. qaqsıra. qaqsara. kəpə. ev. 1. 

qaça. iti. hızlı. yeyin.  

qazaburuq  qazbura. başmaqçılıqda işlənən dəlici biz çeşiti.  

qazacı  qazağı. qazma, qaşıma aracı.  

qazaçı  qazıçı. qazan.  

qazağa  qazağa işlənmiş çuxa, geyim.  

qazağan  qazur. gəzən. qazan. qapağan. dişlək.  

qazaq  (gəzək). {( < qazınmış: üzü qırxıq ( < qazmaq). türk ellərinin 

qaraqolluqda işləyənlərinin, üzləri qırxıq olması, onların başlı 

simgələrindənidi.}. 1. qayaq. qayğaq. qazqaq. arx. qanat. 

1. qazmaq. qəz. 1. başı boş. avara. salsar. sərsəri. - 

qazaq yürümək: avara dolaşmaq. 1. əsgi qaraçay malqar 

topluməsəl yapısında ən altta yer alan satın alınmış 

kölələr təbəqəsi. - qulu qazaqı bolmaq: qulu köləsi olmaq. 

1. qazıq. dirək. qanqıc. sivri uclu sopa. qazıq. sopa. - 

qazıq oynatmaq: savaşmaq. dövüşmək. dövmək. - 

təmirqazaq: qutb ulduzı. 1. evsiz eşiksiz. 1. ( < göz. 

gəzmək). gözək. gözəkçi. yizək. ordu qılavuz. öncü. 
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keşik. gözük. gəzən. dolaşan. 1. ( z < > y < qaz). qayaq. 

qıyıq: qayıq. iti, yeyin çapar. 1. gəzək. avara. başboş. 

aylan. - qazaq yerimək: boşuna, aylan gəzişmək. - gəlsə 

qonaq, gedsə qazaq: evə uğur (xeyir) gətirməyən boşdagəzər 

adam. 1. qaçaq. qıpçaq. mərkəzdən uzaq qalan. 1. 

otoritəyə bağlı olmayan. 1. qazıq. arx. axdırmağa yarar 

yataq. oyuq. su, ırmaq yatağı. - qazıq qazmaq.  

qazaq  1. cılıqqa. poliver. jəket. jaket. cəket. 1. yör yötəli, yasalı 

qadalı, zabitəli kimsə. 1. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. 

qıtnaş. girtiş. kitriş. danqaz. danaz. donaz. donqaz. 

qonaz. qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gür. gur. 

inadçı. 1. yasalı, düzənli kişi. 1. ərkək kəklik. 1. jandarm. 

quldur. 1. qataq. qozaq. qotaq. qazbağa. qozbağa. 

qatbağa. qotbağa. pambıq ipliyi, yündəndən gəvşəkcə 

hörülmüş parçadan tikilən, qollu yaxalı üst geyim. jaket. 

cəket. - soğuqdur, qazbağavı gey. 1. qataq. qozaq. qotaq. 

malqaranın boynuna taxılan, çan daşıyan süslü 

boyunbağ, girdə, həlqə. qıstı. qısqı. qıysac. 1. qəzavət. 1. 

yazaq. yalnız. tək. müfrəd. 1. yazaq. yalnız. subay. 

evlənməmiş. 1. yazaq. yalnız. yayaq. gəzək. piyada 
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əsgər. 1. qaraman. qanqıster. yol kəsən. oğru. 1. qaza. 

savaş. çatış. çataş. çatışma. yarqa. qavqa. döğüş. 1. 

qayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.  

- qazaq qozaq: aşığın çıxıntılı girintili yeri.  

- qazaq tülək: dörd yaşlı ərkək kəklik.  

qazaqac  qazağac. qazamıq. qazınıq. qazıyacaq. qaşağac. 

qaşamıq. qaşınıq. qaşıyacaq. qaşıycaq. qazıycaq. 

nərsəni qaşımaq aracı.  

qazaqçı  oğru. hırsız. çapar. qaraman. qıraman. çappul.  

qazaqı  qazağı. 1. qozağı. qaldırac. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 

köşgüc. küsgü. kösgü. çökgü. köşgü. 1. çalı süpürgəsi.  

qazaqı  qazağı. qazağu. 1.qaza. işlənilərək aşınmış, güdəlmiş 

supürgə. kötükcə. 1. qazacı. qazma, qaşıma aracı. 

qazaqmaq  oğurluq edmək. hırsızlıq edmək. çapmaq. qarammaq. 

qıramaq. çappullamaq. yol kəsmək. qıyınçılığa çıxmaq.  

qazaqu  qazağı. qazağu. qaza. işlənilərək aşınmış, güdəlmiş 

supürgə. kötükcə. 1. qazacı. qazma, qaşıma aracı. 

qazal  1. qatal. tikanlı ot. 1. taxıl sapı. 1. məkə, qarqıdalı qoçanı 

yapraqları. 1. kavzal. kəvzəl. xəzəl. quru, çürük yapraq.  
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- qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq. qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri 

gözlü, əsmər boyalı köçəmən avquşlarından bir çeşit.  

qazalac  1. dəlik dəlik olan nərsə. 1. mıxtövlə kimi yoğun, iri çivi.  

qazalaq  kavaq. kovuk. mağara. köğül. oyuq.  

qazalaqmat  qazal tavuğu. çulluq. qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər 

boyalı köçəmən avquşlarından bir çeşit.  

qazalamaq  qaçalamaq. iti qaçmaq.  

qazalatmaq  qaçalatmaq. iti qaçtırmaq. qovalamaq. qopalağın 

götürmək.  

qazaltmaq  azaltmaq. qısnatmaq. qıtnatmaq. əksiltmək. kəmiltmək. 

kəmitmək. nüqsanlatmaq. tənqislətmək. tənzil edmək. 1. 

nadir, kəmyab edmək. 1. kiçiltmək. məhdud, cüzi' 

edmək.  

qazamaq  1. qazmaq. çapmaq. çapamaq. deşmək. 1. qazanaq. 

yarıq. köçü. xəndəq. arx.  

qazamat  1. bombalardan qorunmaq üçün yerin altında qazılmış 

qorunaq. 1. qaqma. daxma. duzaq. dam. tələ.  

qazamat  qazavat. ( < qazmaq). 1. qazıq. çuxur. tələ. 1. 

dalmadalaş. savaş. 1. qazıq. duzaq. - dərin qazıq. - dar, 

qara qazıq.  
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qazamatlı  - daşlı qayalı, qazamatlı, uçurumlu, çuxurlu yer: qınara. 

qanara. qanaralıq. qınaralıq. 

qazamayan  qaldıramayan. siləməyən. gidərəməyən. 

qazamıq  qazağac. qazınıq. qazıyacaq. qazıycaq. qaşağac. 

qaşamıq. qaşınıq. qaşıyacaq. qaşıycaq. nərsəni 

qaşımaq aracı.  

qazamlı  qazanlı. tutumlu. çevrimli.  

qazan   

- ikisin bir qazanda qoysalar, qaynamazlar: aralarında 

böyük uyuşmazlıq olanlar.  

- qazan asma üçün, ocağın üstündə yerləşdirilən dəmir 

çubuq: qantarma. qıntarma. qaptırma. asmalıq.  

qazan  1. > məxzən. birikim. birikinti. bir qonuda, alanda 

toplanan bilgilər. 1. gəzən. qazağan. qazur. qapağan. 

dişlək. 1. dik. 1. deşən. qalvaşa. 1. soba. 1. bir uşaq 

oyunu. 1. qaznavız. qoylan. quylan. su çevrisi. burqac. 

göməğ. girdab. gicoy. qıcoy. qıvrım. qıyrım. çevrim. 1. 

qazançı. sazanda. dartan. dartçı. dartac. çalqıçı. 1. 

qazıçı. qazaçı. 1. aşıc. qablama. çömlək. çölmək. 1. 

qazar. qazıcı. kavar. govar. qavır. oyan. oyucu. oyuc. 
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eşən. deşən. - qəbir qazan: kavar. govar. qavır. govkan. 

govgan. gorkan. kənkən.  

- qazan qıfıl: lmək ilgək.  

- böyük qazan: qaranı. qaranıq.  

- böyük qazan: qatnarı. qaznarı. qatanarq. qazanarq.  

- bu günün dadı ilə, yarına ümüd qazan.  

- qulplu qazan: bağrac.  

- böyük asma qazan: bağrac.  

- yassı, ağzı gen qazan: güvəc. göğəc.  

- quyu, arx qazan: kərtkən. kətkən ( < kərtmək: kəsmək).  

- qazan baş: şişik baş.  

- bir qazanda qaynamamaq: uyşmamaq. uyuşmamaq. 

anlaşmamaq.  

- cin qazanı: cinli, deyingən, çatımsız, keçimsiz kişi.  

- el qazanıyla, aş qaynatmaq: özgələrin yaraqlarından 

(araclarından) yararlanaraq, işin yeritməyə çalışmaq.  

- qazan, fayda verməz kimsə: bal verəcək arı değil: bal 

yapmaz arı.  

- qazan, fayda vermən qapısın bulmaq: bal verəcək arını 

tapmaq.  

- kiçik qazan: qazanca. qazancıq > qazıc. qazan enciyi. 
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qazan eniyi. enik, encik qazan. topu. quşağna. 

- qazan qarası: əldə üzdə çıxan sarı yaralara sürülən bir ot, 

dərman.  

- qazan qaldırmaq: baş qaldırmaq. qarşıtınmaq. 

şuluqlandırmaq. şuluğ, üsyan, təmərrüd, şuriş edmək.  

- qazan qoymaq, asmaq: su qaynatmaq.  

- qazan qurbağa: qarada yaşayan, özəlliklə gecələyin gəzən 

qurbağa.  

- qazanı qapalı qaynamaq: içi bilinməmək.  

- aşqazan: qarın. - qarın, aşqazan boşatmaq: qusmaq. 

qaytarmaq. qeytərmək.  

- ev yapdı, qazan asdı.  

- hərkimin qazanı qapalı qaynar: heçkimin içindəki, gərəkdiyi 

kimi bəlirməz.  

- saplı qazan: qaçarula.  

qazan  1. bax > qazna. 1. aşıc. - iki qoçınqar başı, bir qazanda 

(aşıcda) pişməz. 1. ərsəm. mərzə. tutaq. müzd. 1. təncərə. 

1. tügər. düğər. məxzən. ambar. 1. böyük qab. 1. bir çeşit 

böyük top. 1. nərsənin bir nərsəyə dəyib, toxunması. 1. 

qazanc. qazanım. birikim. artı dəğər. bolluq. 1. qazanma. 
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üstünlük. 1. qızan. qızqın. 1. qozan. qozalaq. 1. qazi. 

qazna. qazqan. qaznaq. ocaq. xanidan. - qazan xan: 

ocaqçı. xanidan başı.  

- qazan qazıntısı: qazanın dibinə yapışıb, qazmaqla çıxarılan 

nərsə. qazmaq.  

- böyük qazan: qaznaq. qazna. xəzən. xəznə ( > məxzən). 

- ətin pişirməyə özgü yayvan, kiçik qazan: quşxana. 

- pilov qazanı: quşluq. quşlıq.  

- qazan yuvarlanıb, qapağın bulmuş: govduş yuvarlanıb, 

duvağın tapıb: iki arxadaş, iki qarı birbirinə uyğun.  

- qazanda pişirib, qapağında yemək: yoxsulca yaşama 

qanıqmaq. 

- sağır təncərə: ağır qaynayan, çabuq qaynamıyan qazan.  

- qəbir qazan: gömici. gömən. quylayan. 

- qazan qara: his.  

- tökmə qazan: çögən. çuğun.  

- qazan qırqıç: qırıntı. qazıntu. qasmaq. qazmaq. qəzmək.  

- qazan dibində qalan qırınılar: qırmaç. qırğıc. qırıntı. 

- böyük qazan: tuqosuq. dugosuq.  
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- sırqalı qazan: içinə bir sığırın etinin sığabiləcəği qədər böyük 

qazan.  

qazanaqarçə  qazanağarçı qazanağardan. qalayçı. qəleyçi.  

qazanaqardan  qazanağardan qazanağarçı. qalayçı. qəleyçi.  

qazanan  mütəmətte'.  

- kişi haralıdır, qazanan, sərpəyən yerli. (sərpəmək: 

xərcləmək.).  

qazanarq  qatanarq. qatnarı. qaznarı. böyük qazan.  

qazanayaq  qab qacaq.  

qazanc  - ara (fürsət) düşmüşkən qazancını güdmək, yığmaq: 

təsdisin (küpün) doldurmaq.  

qazanc  1. ası. istifadə. kar. nəf'. fayda. 1. düşəvit. girdəç. kar. 

başar. başarı. onqu. aslam. düşüm. gəlir. verim. ayanğ. 

tabış tüşim. kirəşə. utuq. yengiv. yenək. artı dəğər. gətiri. 

gömü. xəzinə. tapavat. - qazanılan qazanc: tapan tapavıt. 1. 

ticarət. kəsb. kəskar. podakarlıq. 1. uğra. xeyir. 1. 

qazqanç. çıxış. ası. asıq. asqı. kar. fayda. tapın. yolqa. 

tapın. istifadə. mənfəət. cür.  

qazanc  1. gəlir. maaş. 1. qar. kar <> yar. yarar. fayda.  

- qazanc sağlamaq: tərəf bəstən. istifadə edmək.  
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- yasaq (yasa dışı) yollardan sağlanan, qazanılan qazanc: 

qara para.  

qazanc  qazaş. qazanma. qazanış. 1.edinmə. ediniş. edniş. 

götürmə. götrüş. götürüş. önülüş. önülüm. iktisab. kəsb. 

1.axar. gəlir. gətirim. əriş. ərik. 1.əkmək. girdəc. keçiniş. 

maaş. dəraməd. 1.payac. payaş. payıc. payış. çarar. 

çaraş. yarar. yaraş. yarıc. yarış. istifadə. 1.saça. saçqa. 

verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. 

bulnut. buluş. tapış. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. 

bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. düşənc. 

düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. yarayış. yarıq. 

yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. alqı. 

səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. fayda. 

1.tapda. tapdıq. olca. fayda. 1.gəlir. kar. 1. çıxar. 1. ürən. 

törən. düşə. yaran. hasıl. 1. düşənc düşəvic. olca. fayda. 

1. gəlir. girdəci. əməlkərd. 1. tüşviç. düşviç. 1. gəlir. 1. 

buluntu. tapıntı. tapış. buluş. kəşf. 1.alım. alıq. - öz 

tapdasın çapmaq: öz mənfəətinə qoşmaq, çalışmaq.  

- uğur qazanc: xeyir həsənat.  

- yasal olmayıb, qaçaq yollardan qazanc sağlamaq:yolunu 
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bulmaq.  

- vurqun (vurulmuş) çalqın (çalınmış), həqsiz qazanc 

sağlamaq: qaratorbaçılıq edmək.  

- bu gün yapdığın, qazancındır: olduğun günü dəğərlə. gün 

bugün. uyqun çağ, gün.  

- bir işdən qazanc sağlamaq, tə'min edmək. əkmək yemək.  

- iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer: əkmək qapısı.  

- kimsənin qazancına iş yapmaq: əkməyinə yağ sürtmək.  

- yüngül qazanc: çətinlik çəkmədən əldə edilən gəlir. 

- qazanc qoxusu alaraq, həmən dalına düşmək: balıqlama 

atlamaq.  

- düşüncə, iş, qazanc birliği içində olmaq: bir qaba işləmək. 

- dəng qazanc: gəlir çıxarın görən.  

- gözlənmədik iyi sonuc, qazanc əldə edmək: boş atıb, dolu 

tumaq.  

- sonuc, qazanc əldə edəməmək: boş dönmək.  

- iyi ilə pis, itik qazanc birgə tutulur: təsdiyi qıranda bir, 

suyu gətirəndə bir.  

- qazancsız yerdə kimsə durmaz: balsız kovanda, arı 
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durmaz.  

- qolayca qazanc: çöpsüz üzüm.  

qazanca  qazancıq > qazıc. kiçik qazan. qazan enciyi. qazan 

eniyi. enik, encik qazan. topu. quşağna. 

qazancı  1. qazancıl. qazanc gətirən iş. - qazancı işləri yerdə 

qoymadılar. 1. aşçı. aşpaz. 1. kar. buluş.  

qazancıq  1. çuxur. kovur. kovaq. qoyaq. oyuq. 1. qazanşıq. 

qazanmalıq. qazanıq. ednişik. edinişik. edinməli. almalıq. 

alınmalıq. götürməli. götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

1. > qazıc. qazanca. kiçik qazan. qazan enciyi. qazan 

eniyi. enik, encik qazan. topu. quşağna. 1. > qazıc. yağ 

tavası kimi kiçik tava. 

- qaraqazancıq: gəlincik çiçəyi, bitgisi.  

qazancıq  1. qazanc. kar. gətiri. 1. yemək qazanı. təncər.  

qazanclı  1. asığlıq. faydalı. 1. qıllı. karlı. tüşümlü. karlı. 1. onquc. 

karlı. verimli. uğurlu. tapavatlı. gəlirli. aslamlı.  

qazanclı  qazaşlı. 1. düşərli. bərəkətli. bolqulu. asılı. karlı. faydalı. 

1. iyi. bol. yararlı. bərəkətli. - iyi yağmır yağdı. 1. yararlı. 

yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. 

payıclı. payışlı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli. 
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mənfəətli. 1. yetgili. munasib. barlı. hasıllı. verişli. verimli. 

bağışlı. qazanclı. qazaşlı. 1. yaranlı. yaranclı. yaraclı. 

olumlu. olmul. göyçək. yararlı. yarıl. sağılı. sağıclı. 

sağışlı. sağınclı. tutarlı. işləkli. işləgil. istifadəli. asılı. 

sütlü. bəhrəli. faydalı.  

qazancsınmaq  qayırsınmaq. faydalı bulmaq.  

qazançı  1. atəşbaz. 1. terorist. 1. sazanda. qazan. dartan. dartçı. 

dartac. çalqıçı. 1. aşçı. aşpaz. 1. deyinçi. deyənçi. qaraçı. 

1. çıxarçı. pulpərəst.  

qazançı  aşçı.  

qazandırmaq  - sınavı qazandırmaq: qəbul edmək.  

qazangötü  göy üzün qaplayan qara bulut.  

qazanıc  qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş biçimində olan 

börk). aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: 

kalafat. çalaçat. çalaqap. polis, qoşun börkü.  

qazanıq  qazanmalıq. qazanşıq. qazancıq. ednişik. edinişik. 

edinməli. almalıq. alınmalıq. götürməli. götrüşüq. 

götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 
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qazanılan  - oyunda qazanılan sayı: qama. çapa.  

- yasaq (yasa dışı) yollardan sağlanan, qazanılan qazanc: 

qara para.  

qazanılmaq  ələ gəlmək. əldə edmək. ələ gətirmək.  

qazanılmış  qazanım. edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. 

sahablanıq. yiyələnik. yiyələnmiş. müktəsəb.  

qazanım  1. qazanılmış. edinlik. edinilmiş olan. alınmış. 

qavranılmış. sahablanıq. yiyələnik. yiyələnmiş. 

müktəsəb. 1. həqq. huquq.  

qazanış  qazanma. 1. çıxarma. çıxarış. əldəliş. əldediş. əldə 

edmə. istixrac edmə. 1. qazanc. edinmə. ediniş. edniş. 

götürmə. götrüş. götürüş. önülüş. önülüm. iktisab. kəsb. 

qazanışlar  qazanmalar. çıxarmalar. çıxarışlar. əldəlişlər. işləyən. 

əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. tapışlar. 

tapıntılar. istixracat.  

qazanışmaq  qazanmaq. edinmək. edinişmək. ednişmək. ələ gətirmək. 

üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb edmək. 

qazanqabı  böyük heybə, torba.  

qazanqan qazanxan. qaziyol quzat.  
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qazanqara  1. qazanqaya. dəniz yumuşaqsı ilə qabıqları. 1. 

əbəköməci.  

qazanqarası  yazda bitib, yeyilən ot çeşiti.  

qazanqqu qazanğqu. qarma qarışıq. dolaşıq (ip).  

qazanqötü  qazangötü. göy üzün qaplayan qara bulut.  

qazanqulpu  qazanqılpı. göy quşağı.  

qazanlaşmaq  1. birlikdə yemək yemək. birlikdə, ortaq işləmək. 1. gəlir 

gedərdə oraqlaşmaq.  

qazanlaşmaq  birlikdə yemək yemək. masrafa ortaq latılmaq.  

qazanlı  qazamlı. tutumlu. çevrimli.  

qazanlıq  qazarlıq. qazıcılıq. govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. oyaçılıq. 

oyuculuq. oyucluq. eşənlik. həfriyyatçılıq. - qəbir 

qazanlıq: govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. govkanlıq. govganlıq. 

gorkanlıq. gorkanlıq. kənkənlik.  

qazanma  - dərəcə qazanma: təprə. tərfi'.  

qazanma  - durmuş (yaşam.). bir yarış, qoşan qazanır, yatan itirir.  

qazanma  - yanlı qazanmadın, barı qanlı törətmə. 

qazanma  qazanış. 1. çıxarma. çıxarış. əldəliş. əldediş. əldə edmə. 

istixrac edmə. 1. qazanc. edinmə. ediniş. edniş. götürmə. 

götrüş. götürüş. önülüş. önülüm. kəsb. götürmə. götrüş. 
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götürüş. önülüş. önülüm. iktisab. 1. qapma. ələ gətirmə. 

ələ salma. qola salma. əldə edmə. əldəmə. alma. alış. 

tutma. tutuş. edinmə. elinmə. yaxalama. ittixaz. əxz. 1. 

edinmə. edinim. əldə edmə. hasıl ediş. iktisab. kəsb. - 

işləmə, sağlıq qazanma: dirilmə. canlanma.  

- xanım özəlliyi qazanma: xanımsılıq. qadınsılıq.  

qazanmaq  1. əldə edmək əldəmək. 1. gəvşətmək. qavşatmaq. 

bastırmaq. üstələmək. yenmək. aparmaq. qələbə 

çalmaq. qalib gəlmək. 1. indirmək. endirmək. əldə 

edmək. - asqı endirmək: midal qazanmaq. - endirməyin 

bilməyən, qaldırmağın nə bilir. 1. qazanışmaq. edinmək. 

edinişmək. ednişmək. ələ gətirmək. üyşirmək. 

önümlənmək. iktisab, kəsb edmək. 1. qazaşmaq. 

yaranmaq. yararlanmaq. yarınmaq. yarşınmaq. 

çaranmaq. çarşınmaq. payaclanmaq. payıclanmaq. 

payşınmaq. istifadə edmək. faydalanmaq. 1. çıxarmaq. - 

ad qazanmaq: çıxarmaq. 1. çıxarmaq. sağlamaq. - çörəyin 

çıxarmaq. 1. bulunmaq. tapınmaq. tapışmaq buluşmaq. 

kəşf olmaq. 1. bulunmaq. tapınmaq. tapışmaq buluşmaq. 

kəşf olmaq. 1. çoxalmaq. ürənmək. törənmək. düşmək. 
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yaranmaq. hasıl vermək. - düşən girdəç (gəlir), çıxaca 

(xərcə) gedir. 1. edinmək. alınmaq. qavranmaq. 

sağlamaq. yiyələnmək. sahablanmaq. 1. edinmək. əldə 

edmək. 1. edinmək. tapmaq. əldə edmək. 1. geçmək. 

aşmaq. dalda qoymaq. üstələmək. - üst qata, sıraya, 

kilasa keçdi. 1. kəsb edmək: almaq. - on ödül aldı. - pislik 

edməkdən nə alırsın. 1. öndərmək. kəsb edmək. - əməksiz 

qazanmaq, aşırmaq, çalmaq. anaköklənmək. müfdəxorluq 

edmək. - midal qazanmaq: asqı endirmək.  

- çağ, zaman, möhlət qazanmaq: sürə çalmaq.  

- güvəncin, e'timadın qazanmaq: saqqızın oğurlamaq. ışığın 

oğurlamaq.  

- ün qazanmaq: ad çıxartmaq. ad yapmaq: ad edinmək, 

qılınmaq.  

- ün qazanmaq: ad çıxartmaq. ad yapmaq: ad edinmək, 

qılınmaq.  

- əkməyin qazanmaq: geçimini sağlamaq.  

- güvən qazanmaq: özünə inandırmaq.  

- kəndi keçimin sağlamaq, qazanmaq: yaşama atılmaq: 
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durmuşa girmək. çalışmaq.  

- könül qazanmaq: ürək almaq. özünə bağlatmaq, ilgilətmək.  

qazanmaq  qazqanmaq. 1. bacarmaq. iyiləşdirmək. sona 

çatdırabilmək. bitirmək. işləmək. çalışmaq. çabalamaq. 

qeyrət edmək. yaratmaq. aşırmaq. utmaq. yenmək. 

yemək. üstün gəlmək. 1. işlətmək. tapınmaq. əldə 

edmək. sağlamaq. kullanmaq. istifadələnmək. 1. 

edinmək.yiyələnmək. işləbmək. istehsal edmək. iktisab 

edmək. 1. uğramaq. mübtəla olmaq. - şeh yerdə durmaqla 

bir neçə xəstəlik qazandı. 1. almaq. ödül almaq. utmaq. 

yenmək. yenğmək. yendirmək. oyunda. qələbə çalmaq. 

1. istifadə eləmək. 1. qapmaq. yenmək. məğlub edmək. 

qıtmaq. yenmək. məğlub edmək. qeyrətlənmək. 

çabalamaq. çalışmaq.  

qazanmalar  qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. əldəlişlər. işləyən. 

əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. tapışlar. 

tapıntılar. istixracat.  

qazanmalıq  qazanıq. qazanşıq. qazancıq. ednişik. edinişik. edinməli. 

almalıq. alınmalıq. götürməli. götrüşüq. götürüşüq. kəsbi. 

iktisabi. 
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qazanmara  qarımpa. obur. acgöz. pisboğaz.  

qazanmara  obur. acgöz. pisboğaz.  

qazanşıq  qazancıq. qazanmalıq. qazanıq. ednişik. edinişik. 

edinməli. almalıq. alınmalıq. götürməli. götrüşüq. 

götürüşüq. kəsbi. iktisabi. 

qazantaşı  kehrə. kalker.  

qazantırmaq qazandırmaq. istifadə verdirmək.  

qazar  qazan. qazıcı. kavar. govar. qavır. oyan. oyucu. oyuc. 

eşən. deşən.  

qazar  onqar. onar. yonan. dələn.  

qazarlıq  qazanlıq. qazıcılıq. govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. oyaçılıq. 

oyuculuq. oyucluq. eşənlik. həfriyyatçılıq.  

qazaş  ətmək. əkmək. məişət. - əkməyini çıxarmaq.  

qazaş  qazanc. payac. payaş. payıc. payış. çarar. çaraş. yarar. 

yaraş. yarıc. yarış. istifadə.  

- qaşqazaş: qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. 

qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. bəzək 

üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qazaşlı  qazanclı. 1. iyi. bol. yararlı. bərəkətli. - iyi yağmır yağdı. 1. 

sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. yaraşlı. yaranlı. yaranclı. 
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yaraclı. olumlu. olmul. göyçək. yararlı. yarıl. tutarlı. işləkli. 

işləgil. istifadəli. asılı. sütlü. yararlı. yaraşlı. yarıclı. 

yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. 

verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli. mənfəətli. 

bəhrəli. faydalı. 1. qazaşlı. yetgili. munasib. barlı. hasıllı. 

verişli. verimli. bağışlı.  

qazaşmaq  qazanmaq. yaranmaq. yararlanmaq. yarınmaq. 

yarşınmaq. çaranmaq. çarşınmaq. payaclanmaq. 

payıclanmaq. payşınmaq. istifadə edmək. faydalanmaq.  

qazaşsız  qayırsız. xeyirsız. faydasız.  

qazavat  qazamat. ( < qazmaq). 1. qazıq. tələ. 1. dalmadalaş. 

savaş.  

qazay  dişi it.  

qazba  qazan, soxulan nərsə. (sik).  

qazban  qazan. qazban. qazağan mancanıqla atılan daş.  

qazbəyi  səfəvi dövründə "pul"a deyilirdi.  

qazbura  qazaburuq. başmaqçılıqda işlənən dəlici biz çeşiti.  

qazeb (ərəb)  < qazan. kəsən.  

qazetə  - gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında 

salınan ünlü, tanınmış kimsə: qapaq ulduzu. 
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qazetə  günlük. ruznamə.  

- qazetə çıxarmaq: dediqodu yapmaq.  

qazetəçi  dediqoduçu. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi.  

qazə  ğazə (fars). < qızaq. qırmızı.  

qazə  kavzə (fars) ( < kav. kov: oyuq). (< qaza). 1.kövül. 1. püsü. 

püsgü. 1. ev. saray. 1. ağıl.  

qazı  1. atın qarın bölgəsində bulunan yağlı bölüm. 1. 

qzaqlar‟ın at ətindən baharatsız, bibərsiz olaraq 

yapdığları sucuq. 1. girinti çıxıntı. çin qat. 1. qəzi. 

basturma. sucuq. 1. nərsənin bir bölümü. bir yürin bir 

qazlğı, tərəfi, məhləsi. - qazı qazı bulutar gəzir. - qazı qazı 

yel əsir: əsi əsi yel əsir.  

- qaziyol quzat: qazanxan. 

qazı  1.qazma. eşmə. deşmə. deşəmə. kənəmə. kənələmə. 

govma. kavma. kafma. qavma. çapma. oyma. 1. həffari. 

1. həfr. kövül.  
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qazıcı  qazan. qazar. kavar. govar. qavır. oyan. oyucu. oyuc. 

eşən. deşən.  

- irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan.  

qazıcılıq  qazanlıq. qazarlıq. govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. oyaçılıq. 

oyuculuq. oyucluq. eşənlik. həfriyyatçılıq.  

qazıçı  qazaçı. 1. qazan. 1. müntəqid. intiqad edən. - yazıçı, işi 

qazıçılığa vurdu.  

qazıq  - ipdən qazıqdan qurtulmuş: qırıq kişi. hər çeşit yamanlıq 

qırıqlıq, yardılışdan keçmiş kimsə.  

qazıq  1. dirək. sutun. 1. qazuy. qazuq. kavıq. kavuq. kavlıq. 

qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, 

almayan yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. 

mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan. 1. 

qarıq. xəndəq. kəndəq. qandağ. - qarıq, qazıq açmaq: 

qazıqlamaq. qarıqlamaq. xəndəqləmək. kəndəqləmək. 

qandağlamaq. 1. qatqan. iri çivi, mıx. 1. qazuq. (> zağuq 

(fars). zağuq (fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qalmuq. qalmıq. 

qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). süpəng 

(süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu. 1. uçuq. 

utuq. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis. 1. büklüm. burqu. 
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qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. təkər. təkərlək. çəmbər. 

çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, saç qazığı, qanqalı. 1. 

çoxur. çuxur. kovra. kovur. govur. (> hüfrə). (< kov. kav). 

oyuq. 1. çürük. zibil. - çadır qazığı: çadır iplərin 

tuddurmaq üçün çaxılan, taxılan qazıq. - çatal qazıq: 

sonuclanması, güc olan iki başlı iş. - çatal qazıq yerə 

keçməz, batmaz: çox başlı işlərdən sonuc alınmaz. - dos 

qazığı: yaxınlardan, tanışlardan gələn toxunma, kəsrə, 

kəsər, zərər.  

- qazıq qazıq: qazqaz (> ğaz ğaz (fars)). yarıq yarıq.  

- uçuq qazıq: əğri büğri, utuq butuq, uçuq buçuq edmək.  

- eşşəyi sağlam qazığa (mıxa) bağlayıb, üstəlik bir sobada 

yendirmək: gərəyi işlərin hamısın yer bə yer edmək.  

qazıq  qazuq. qıyıq. qıyyıq. qıyqac. qeyqac. 1. bax > qatıq. 1. 

qazunğuq. 1. ( z < > t ) qatıq. qətik. qətlənib tikilən tikiş. 1. 

qavıq. qoşaq. qoşa tikiş. 1. qazaq. mil. dirək. - 

təmirqazaq: qutb ulduzı. 1. gül çivi. gül mıx. böyük kəlləli 

çivi. ucu sivri dəgənək. dirək ağacı. 1. oğluq. orluq. 

xəndək. qalanın çevrəsində olan qazıq. 1. uru. ambar. 1. 

( < qazan: sökən). çivi. çiş. çüy. incə, uzun, düz mıx, 
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dəğənək, çubux, dirək (: dirəmək: uzatmaq. sürmək. 

qalxızmaq). heyvanı bağlamağda yerə taxılan çivi. 

mıxtövlə. yonulmuş, sırıq taxta. 1. çuvaldız. qalın yorqan 

iğnəsi. 1. xəndək ( < kan < > gen). gənəlmiş. kanalmış. 

qazılmış. oyuq. çuxur. 1. ( z < > y ) qayıq. oyulmuş nərsə. 

oyulmuş ağac qab. 1. bir yerə qaqılmaq çalınmaq üzrə, 

ucu qazılmış, yonulmuş, sivrilənmiş odun. - qazığ 

qaqmaq. - qazığa bağlamaq. 1. su içində, çürük, boş, bataq 

topraqda tikilən yapının təməli olaraq, sıra ilə yerə 

soxulan dirəklərin hər biri. - qazıq üzərinə yapı tikmək. 1. 

ölüm qınağı (cəzası) yollarından. şişə oxşar olub, ölümə 

yaxalı suçluların götündən soxulub başından çıxarılırdı. - 

qazıqlamaq: qazığa vurmaq. 1. aldaq. kələk. dubbara. hilə. 

- qazıqlamaq: kələk gəlmək. - qazığa düşmək. 1. qazıq kimi, 

dirək, mıx kimi dim dik olan, donmuş nərsə. - qazıq 

kəsilmək. 1. baş yazı. yazılmış. muqəddər. - qızaqlı 

qazıq: bədşans.- qazıqdan qaşmaq olmaz. 1. oyuq. yırtıq. - 

qazıq nərsə. 1. naxışlı. rəsmli. - qazıq parça. - qazıq çatı, 

duvar. 1. cizgi. rəsm. nəqqaşi. - qazıq saatı. - məktəbdə. 

həfdədə iki saat qazığımız var. - qazıq sərgisi. 1. qızaq. 
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işkəncə. - nədən böylə qazıq, böylə qızaq. - qopan qazıq: 

qiyamət uqubəti. 1. qazamat. duzaq. - dərin qazıq. - dar, 

qara qazıq. 1. deyləm. əhrum. 1. qozuq iz. buta (fars) ( < 

budaq: dal yarpaq). hərnərsənin üstündə olan budağa tay 

oyuq. rəsm. nəqqaşlıq ( > butəkari). 1. alanğ. aranğ. 

xəndək.  

- qaqıq qazıq: yerə bağlanmış kimi durmaq. 

- sağ qazıq: güvəniləcək. güclü tapı, sənəd, dayaq. muridi 

e'timad.  

- qazıq qaqmaq: yerləşib qalmaq.  

- ipdən qazıqdan qurtulmuş: öldürülməli. e'dama müstəhəq.  

- qazıq kök: mıx kimi aşağı işləyən kök.  

- qazıq bağı: bağ çeşiti. 

qazıqbelçə  - əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir 

yanı bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı.  

qazıqçı  kələkçi. aldaq. dubbaraçı. hiləçi.  

qazıqlamaq  1. qarıqlamaq. qarıq, qazıq açmaq. xəndəqləmək. 

kəndəqləmək. qandağlamaq. 1. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 
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aldatmaq. pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, 

basmaq, itmək, təpmək.  

qazıqlamaq  qazığa vurmaq.  

qazıqlanmaq  təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. 

təkərləkləşmək. həlqələnmək. dayrələnmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. çöngəllənmək. 

çöngəlləşmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. 

qanqallanmaq. qanqallaşmaq. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. - qanqallanmış sucuq, ip, saç.  

qazıqlatmaq  təkərlətmək. təkərləklətmək. dayrələtmək. 

çəmbərlətmək. çöngəllətmək. çöngələtmək. 

qonqalatmaq. qanqalatmaq. büklütmək. həlqələtmək. - 

qanqallanmış sucuq, ip, saç.  

qazıqlı  qanqallı. qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. 

təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - sucuq, ip, saç 

qanqalı.  

qazıqyemiş  qazıq yemiş. yerköki. qırt qırt. qıt qıt. qızılot. qızılçökük. 

həvic.  

qazılan  - yağış qar suyun yığmaq üçün qazılan dərin, uzun 

xəndəq, qandağ: qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş.  
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qazılı  - qazılı yoldan qaçdı, buruşuq dağdan aşdı.  

qazılıq  1ayrılmış bir tikə, bölük. 1. qazma aləti. 1. qızqın. cəlallı.  

qazılma  deşilmə. eşilmə. çuxurlaşma.  

- qazılması, işlənməsi qolay olan topraq: qağşaq topraq: 

gəvşək topraq.  

qazılmaq  1. açılmaq. eşilmək. - güc qazılan topaq. 1. oyulmaq. - 

içim qazılır.  

- qazılıb çuxurlaşmaq: aşlaşmaq. açlaşmaq. eşləşmək.  

qazılmaq  çuxurlaşmaq. deşilmək. eşilmək.  

qazılmaz  - iğnə ilə quyu qazılmaz, köklənmədən saz çalınmaz.  

qazılmış  - qazılmış yer: qazlıq. qazlaq. govur. gavır. çuxur.  

qazılmış  qazuq. qaznuq.  

qazım  gəmirci. - qazım heyvan.  

qazım  qazın. qasın. qaznaq. qasınıq. qazınıq. selin qazıb qapıp 

gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp.  

qazımaq  1. qaşımaq. silmək. - bu tümlədən (cümlədən) bu sözü 

qazın. 1. üzmək. yolmaq. - kut ülgüclə üzümü qazdı. 1. 

çuxurlayaraq yazmaq, naxış salmaq. oymaq. - mənim 

çəkilimi daşlara qaz. - ürəyə qazılmış duyğular. 1. qaşımaq. 

qıraşmaq. qıraşlamaq. aşındırmaq. oymaq. oğmaq. 
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qıcıtmaq. sürtmək. 1. dərmək. dərimək. taramaq. açıb 

yırtmaq. 1. qaşımaq. qarçımaq. qırçımaq. qırğıcla 

taraşlamaq. 1. qazmaq. qazımaq. eşmək. deşmək.  

qazımaq  qazmaq. kavamaq. endirmək. indirmək.  

- qafa qazmaq, qazımaq: qafa ütüləmək: qafa şişirmək: 

gəvəzələyib baş aparmaq. çox danışıb usandırmaq, 

sarsıtmaq, bıqdırmaq.  

qazın  1.qasın. qaznaq. qasınıq. qazınıq. qazım. selin qazıb 

qapıp gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp. 1. qazın. qaznaq. 

xəznə. məxzən. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qonqut. qontuq. qorun. qornuq. yenin. enin. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. bastı. bastanaq. 

basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. 

saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yığam. yığna. 

yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. 

qambar. ambar.  

qazın  qayın. dünür. qohum.  

qazınaqlamaq  incə incə, seyrək qar yağmaq, uçuşmaq.  

qazınc  1. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 
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qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.). 1. qasınc. borc. ödünc.  

qazınıq  1. qasınıq. qazın. qasın. qaznaq. qazım. selin qazıb qapıp 

gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp. 1. qazıyacaq. qazıycaq. 

qazağac. qazamıq. qaşağac. qaşamıq. qaşınıq. 

qaşıyacaq. qaşıycaq. nərsəni qaşımaq aracı.  

qazınquq qazınğuq. qazıq. çivi. mıx.  

qazınmaq  1. kovunmaq. kavunmaq. kağunmaq. oyunmaq. 1. 

qaşınmaq. sıyrılmaq. siyrilmək. kərtilmək. yolunmaq. 

silinmək. arınmaq. təmizlənmək. 

- içi qazınmaq, oyulmaq: içi əzilmək: ürəyi gedmək. aşırı 

aclıq duymaq. çox acığmaq.  
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qazınmaq  1. qaşınmaq. dərini, başqası, qazırcasına, dırnağa tay 

nərsə ilə, bərk bərk qaşımaq. - nə qazınırsın belə. - içi 

qazınmaq. 1. üzünmək. yolunmaq. - kut ülgüclə üzüm 

qazındı. 1. nə var nə yoxunu aranıb eşinib alıb vermək. 

dibin çıxarmaq. kökdən incələmək. arayış aparmaq. 1. 

açınmaq. sökünmək. təcziyə olunmaq. - daş topraq yağıntı 

ilə qazınır. 1. dağılmaq. 1. aşınmaq. eşinmək. silinmək. 1. 

qazmaq. qazılmaq. qazmayı iş edinmək. qazar 

görünmək. - quyu qazınmaq.  

qazıntı  1. qayıntı. geyinti. 1. geyimə yarar. 1. çox geyilmiş, 

işlənmiş nərsə. 1. soyuntu. qırıntı. 1. oğuntu. qırıntı. incə 

yonqa. talaşa. - odun qazıntısı. kavsala qazıntısı. - parça 

qazıntısı. 1. oyulmuş. silintili. silinmiş. - qazıntı kağızı 

dayiriyə sunmaq, göndərmək olmaz. - işlərizdə qazıntı 

olmamalı. 1. cırıq. yırtıq. - qazıntılı təkər. - qazıntılı kağız. 1. 

qapaq. oyuq. çuxur. dərin dərə. 1. balaca dam. karo 

(məcar). 1. kəsək. tikə. parça.  

- qazan qazıntısı: qazanın dibinə yapışıb, qazmaqla çıxarılan 

nərsə. qazmaq.  
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- təknə qazıntısı: yaşlı çağda doğulan son cocuq. sonbeşik.  

- qazındı topraq: qazılmış topraq. 

qazıntılı  qazılmış, həkli yerləri olan. iradlı. - qazıntılı yazıları 

yenidən yazılmalı.  

qazıntu  1. talaş. dalaş. rəndə. incə yonqa. 1. qazmaq. qəzmək. 

qazan qırqıç. qırıntı.  

qazır  qatır. qasır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. oraq. kəsən. 

tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. 

zalim. müstəbidd. dispot. tiran.  

qazırat  dışqı. bok. pox. qaytı. qeyti. qaqa. pislik. atlıq. atılat. 

ələnti. aşqal. dışatım.  

qazırqaq  bax > qatırqa.  

qazirqan  cəhənnəm.  

qazırlanmaq  qızışmaq. qızmaq. öfkələnmək.  

qazırmaq  ( z < > y ) qayırmaq.  

qazırmaq  1. qayırmaq. yerinə qoymaq. yerləşdirmək. 1. əğib 

qoymaq. bükmək. - yağı boynyn qazırqan: qayıran. 1. 

şişirmək. qoğzamaq. qozğalamaq.  

qazırtamaq qazırdamaq. bağırmaq.  
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qazış  qaldırış. götürüş. kəsiş. kəriş. yoxuş (yox edmə) silmə. 

gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. çarpış. çalış. 

dəriş. həzf.  

qazıtmaq  1. açdırmaq. eşdirmək. 1. oylutmaq. həgg etdirmək. - 

möhür qazıtmaq. 1. yolutmaq. qırxdırmaq. - saqqalıvı qatız.  

qazıtmaq  qazmaq. azatmaq. qısaltmaq.  

qazıtmaq  qızdırtmaq. qaçıtmaq. qoğmaq. qovmaq. ivdirmək. 

çapqıtmaq. çalıtmaq. çalqıtmaq. təlsətmək. tələsdirtmək. 

tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. yeyindirtmək. ititmək.  

qaziy qanı bolmaq  dəğəri artmaq. bahalaşmaq.  

qazıyacaq  qazıycaq. qazağac. qazamıq. qazınıq. qaşağac. 

qaşamıq. qaşınıq. qaşıyacaq. qaşıycaq. nərsəni 

qaşımaq aracı.  

qazqa  qazğa.alnyazı.  

qazqa  qazma.  

qazqaq  kəzgək. gəzək. kərsək. kəsrək. gəzəb. yarqıq.  

qazqaq  qayğaq. qazaq. qayaq. arx. qanat.  

qazqamaq  qazğamaq. davərlik edmək.  

qazqan  1. qazan. qazanc. 1. çuxur. - qazman dağ: qafqasya‟daki 

qazbeq dağının bir başqa adı. 1. qaznaq. qazan. qazna.  
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- qazqan yer: yardıq, dağlı, dərəli, uçurumlu bataqlı yer. - yer 

yavuzu qazğan: yerlərin yavası qazğan. əkinə otlağa 

yaramıyan yer. 

qazqan  qazğan.baca. ocaq. od püsgürən dağların təpəsində 

qalan oyuq.  

qazqanç  qazanc.  

qazqanmaq  qazanmaq.  

qazqaz  (> ğaz ğaz (fars)). qazıq qazıq. yarıq yarıq.  

qazqı qazğı. > qarğı. uzun mızraq. neyzə.  

qazqıc qazğıc. ürsün. qazan dibin qazacaq ayqıt.  

qazqıç  qazma.  

qazqır  1. bel. kürək. 1. qayğır. qayır. bədəxlaq.  

qazqırmaq  (qaz < > qad ) qadqırmaq. qudqurmaq. kədkirmək. 1. 

qoğzanmaq. salqaşmaq: sarqaçmaq. sərkişmək. ( < sal. 

sar). - at qadqırdı: salqışdı. - ər ox qazqırdı: yuxarı qaldırdı. 

1. buruşdurmaq. qaçınmaq. bir yerdə dayanmamaq. 

dincsizmək. dözməmək.  

qazquc  qayğuc. 1. qıf. quni. ağızlıq. 1. qayanaq. dayanaq.  

qazla!  - qazla!: uç!: qaç!. sürüş!. dəfol!. rəddol!.  

qazlaq  qazlıq. qazılmış yer. govur. gavır. çuxur.  
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qazlaqlamaq  qaslaqlamaq. gəpsələkləmək. ağız aramaq. ağız 

qoxulamaq. dolaylı olaraq, dönə dönə sorub oyusun, fikrin 

öğrənməyə çalışmaq.  

qazlamaq  1. açmaq. yırtmaq. yarqıtmaq. hallaşlamaq. 1. qaçmaq. 

foslamaq. püsləmək. uçmaq. basıb gedmək. - qazla!: uç!: 

qaç!. sürüş!.  

qazlamaq  paslamaq. aldatmaq. atmaq.  

qazlı  foslu. püslü. uçucu.  

- qazlı su: acı su. mə'dən suyu.  

qazlı  qaslı. qaltaqbaş. kibirli. qurumlu.  

qazlıq  qazlaq. qazılmış yer. govur. gavır. çuxur.  

qazlınmaq  qazılmaq. çuxurlar yapılmaq.  

qazma  - selin qazıb qapıp gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp: 

qaznaq. qazın. qasın. qasınıq. qazınıq. qazım.  

qazma  1. kənəmə. kənələmə. govma. kavma. kafma. qavma. 

çapma. oyma. eşmə. eşəmə. deşmə. deşəmə. 1. kibrə. 

qalın. 1. külük ( < kovluk: oymaq, qazma aracı). (koləng (fars) 

< kovlanğ: oymaq, qazma aracı). 1. yonma. oyalama. 

çarpma.  

- qazma, qaşıma aracı: qazağı. qazacı.  

- bel, qazma, qaymaq, dırnağ kimi araclara verilən gənəl 
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ad: qaşıq.  

- bir ağzı balta, öbürü qazmalı ayqıt: çükür. çonğur.  

- kavlama, sökmə, qazma aracı: kavağ. kava (< kav).  

- qazma qələmi: çapıla. çapla.  

qazma  1. kəvmə. həfr. - üzdən qazma. 1. oyma. həgg. - qazma 

yazı: həgg olnmuş yazı. - qazma naxış. 1. qazqa. qazmıq. 

oyma. həkk. 1. kövət ( < kov. kav). külük ( < kövkül). 1. 

qazna. qaznaq. oyma. yorma. həkk olunmuş. mənquş. 

çapıq. 1. çapa. 1. çaqa. çapa. qırqıy. xəmiri, qazan dibin 

qazmağa yarayan arac. - kiçik qazma: gifə. çapa. - qazma 

çıçqan: iri siçan. kətmən. kəymən. qazqıç. 1. kətmən. 

kərmən. 1. örə. ambar. 1. parça.  

- böyük enli qazma: kitman. qıtman. kətmən. kərtman. 

külüng. çapa. 

- külünğlü qazma:. kitman. kətmən. 

qazmaq  kavlamaq. 1. oramaq. uramaq. ura, xəndək yapmaq. 

əşmək. eşmək. aşmaq. açmaq. 1. tırmıqlamaq. 

tırmalamaq. çəngəlsi ayqıtla cızmaq, çizmək. yırtmaq. 1. 

açmaq. - quyu qazmaq. - kərdini qazmaq. 1. oymaq. 1. 

bara. tortu. qazanın dibindəki kirəç. gifələmək. oymaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7114 

qasmıq. qazan daşı. kirəç. 1. kovlamaq. ( # quylamaq: 

gömütmək). balqamaq. kəsmək. eşmək. qonqarmaq. 

kökündən qırmaq. yerindən qımıldatmaq. təprətmək. 

qoparmaq. 1. qəzmək. qasmaq. qazan. qırqıç. qazıntu. 

qırıntı. qırmaç. qızmıq. qırqıç. qırqac. 1. onğmək. 

yonmaq. dəlmək. qartamaq. qırmaq. kərtmək. kəsmək. 

açmaq. 1. çanımaq. açmaq. kəsmək. baltalamaq. 

çapmaq. qovuşmaq. çatmaq. oymaq. dörcələmək. 

eşələmək. aqtarmaq. sökmək. kovmaq. kavmaq. 

qaşımaq. belləmək. aşınmaq. aşındırmaq. çıxatmaq. 

kövləmək. qartof kövləmək: qazıp çıxarmaq. ünğərmək. 

1. ad. kəsmir. kəmək. qazıntı. yeməklərin pişərkən qabın 

dibinə yapışan bölümü. 1. ad. qazıq. mıx. çaqıp. - atı 

qazmaqa (mıx) bağla. 1. < qısmaq. yeməyin bərkiyib 

yapışmışı. 1. qazıqla bağlamaq. civiləmək. mıxlamaq. - atı 

qazdı.  

- qazan qazıntısı: qazanın dibinə yapışıb, qazmaqla çıxarılan 

nərsə. 

qazmaq  qazamaq. qazımaq. 1. kavmaq. kovalamaq. oymaq. 

çapmaq. çapamaq. deşmək. 1. kovzamaq. kavzamaq. 
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azaltmaq. 1. kəvmək. dürçəmək. dürəmək. axdarmaq. 

gözləmək. 1. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. 

yoxatmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. 

qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək. 1. 

kavamaq. endirmək. indirmək. 1. oymaq. kavmaq. 

kovmaq. kavallamaq. kovallamaq. kövülləmək. 

kağallamaq. koğallamaq. köğülləmək.  

- əl qazmaq: əl götürmək, çəkmək, kəsmək. bıraqmaq. - öz 

gorun qazmaq: öz ayağın baltalamaq. - bel ilə toprağı 

qazma, təpmə: belləmə.  

- qafa qazmaq, qazımaq: qafa ütüləmək: qafa şişirmək: 

gəvəzələyib baş aparmaq. çox danışıb usandırmaq, 

sarsıtmaq, bıqdırmaq.  

- qaşıq qazmaqda işlənən piçaq: çaqav. çaxav. çaqva. 

qazmaqlamaq  kibrələnmək. qalınlanmaq.  

qazmaqlanmaq  gəzlənmək. dib tutmaq.  

qazmaqlantırmaq qazmaqlandırmaq. gəzlətmək. dib 

tutdurmaq.  

qazmaqülüq  qazmakülük. çükür. çanğur. çonğur ( < çanğ). sökür. bir 

ağzı balta, öbürü qazmalı ayqıt.  
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qazmıç  qaraçay malqarlıar‟a özgü əl yapımı tüfək.  

qazmıq  qazma. oyma. həkk.  

qazna  qazan. ( < qazmaq). 1. > xəznə (ərəb). 1. sayca çox olan. 

çox. çoxlu. böyük. - qazna adam yığışdı. - qazna yeyən 

qazna sıçar. - qazna açar, qazna yapar. - qaznası gizli qalan 

qaznalar. 1. qazma. qaznaq. oyma. yorma. çapıq. həkk 

olunmuş. mənquş. 1. qaznaq. qazan. qazqan. qaznaq. 

böyük qazan. xəzən. xəznə ( > məxzən). 1. pek. artıq.  

- anda qazna kişi qalmaqandı: orada pək insan qalmamış.  

qaznac  qazanıc. ( qazanın tərs qoyulmuş biçimində olan börk). 

aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: kalafat. 

çalaçat. çalaqap. polis, qoşun börkü.  

qaznaq  1. xəzinə. gəniz. kənz ( < kan). gənc. təpnək. dəfinə. 

qazqan. qazan. qazna. böyük qazan. xəzən ( > məxzən). 

1. qazma. qazna. oyma. yorma. çapıq. həkk olunmuş. 

mənquş.  

qaznaq  qazın. xəznə. məxzən. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. 

çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. 

qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. bastı. bastanaq. 

basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. 
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saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yığam. yığna. 

yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. 

qambar. ambar. 

qaznalı  zəngin. varlı. paralı. ( > qəznəvi).  

qaznarı  qatnarı. qatanarq. qazanarq. böyük qazan.  

qaznavız  qazan. su çevrisi. burqac. göməğ. girdab. gicoy. qıcoy. 

qıvrım. qıyrım. çevrim. qoylan. quylan.  

qazor (fars)  (: geyimçi. paltarçı) < qazurmaq. qayurmaq. gezirmək. 

geyirmək.  

qazşaqlamaq  qaşaqlamaq. qaşşaqlamaq. kavşaqlamaq. nərsəni 

dibindən, kökündən çıxarmaq.  

qaztırmaq qazdırmaq. qazturmaq. aşdırmaq. açdırmaq. eşdirmək.  

qazu  qazanc. ne'mət.  

qazub  qəzəbli. qaqar > qəhhar.  

qazuc  - sağuc qazuc: gəliş səpiş. gəlir gedir. dəxli xərc.  

qazuq  1. dışqıl. dışqal. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. - qazuq sözlər: saçma 

danşıqlar. 1. qazul. xəzəl. 1. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq 

(fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. 
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(> ğaluq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). süpəng (süpəh) top, 

mincanaq (məncənaq) daşı, topu.  

qazuq  qazıq. gül çivi. gül mıx. böyük kəlləli çivi. ucu sivri 

dəgənək. dirək ağacı. 1. qazılmış. - qazuq arıq. qazılmış 

arc.  

qazuq  qazuy. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, almayan yer. 1. şum. 

cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. 

yümnsüz. mubarək olmayan.  

qazul  qazuq. xəzəl.  

qazunquq qazunğuq. qazıq.  

qazur  qazağan. gəzən. qazan. qapağan. dişlək.  

qazut  qazut. bax > geyüt.  

qazuv  - qazuv tişlər: arxa, acı dişlər.  

qazuvat  pox. yıxıntı. töküntü. pislik.  

qazvəl  xərdəl otu. qıcıka. aciko.  

qazvıl  xərdəl otu.  

qec  gec. 1. bayaq. - gec olmadan: bayaqmadan. 1. bevax. - 

uzaq qaldıq: gec qaldıq. - uzaqdı, dur ged: bevaxdı. - 

uzaqmadan gəldim. - uzaq gilıçmə: gec inkişaf. 
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uzaqlaşmaq: ıraqlaşmaq. yıramaq. yarılmaq. yaralmaq. 

çərtilmək. 1. geric. çağda geri. dalı. tə'xir. (# irkən. ərkən. 

erkən. ). - gec çağ. - gec qalmaq: gecikmək. yubanmaq. - ər 

gec: bir gün. nə vaxsa. - tanrım gecindən versin: olduqca 

uzun yaşam diləyi. - gecsiz: yubanmadan. yubatsız.  

- uza gec: maziyi bəid: ötə gec.  

- gec ala: gec saat.  

- gec bet almaq: ortalığın qararması.  

- gec edmək: gecilmək. gec qalmaq.  

- gec edməy: vaxtında. zamanında.  

qec  gec. batın. yubat. geçgin.  

- gec qızan: səbirli. sərin.  

- gec qalma: gecikmə. gecik. gecit. yubat. tə'xir.  

- az gec: geccə.  

- gec olmadan: yol yaxınkən. görülən kötü duruma 

düşmədən. artıq sıxıntıya nədən olmadan. özüvü qurtar. çıx 

ged.  

- sözümə gələcəksən, olar ki çox gec ola, birdə yağa, bizə 

axa, bu nol dola: mən deyənə çatacaqsan, iş işdən keçmiş 

olar.  
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- axşam gec vaxdı: dar çağıq.  

- gecə qoyan: gecirdən. sürüklədən. sürəcən. çağ, sürə, 

zaman, vəxt keçirən, öldürən.  

- ər evlənən qız alır, gec evlənən, dul alır. (ər: tez). - ər gec: 

enində sonunda.  

- er (tez) qalxan yol alır, ev evlənən döl alır, gec evlənən 

dul alır. - gec olmadan: tezdən. irtəndən. ertəndən irkəndən. 

erkəndən.  

- gec olmadan: artıq. - artıq gedməliyik.  

- gec olsun, güc yox.  

- tez gec bir gün bitər: enində sonunda bitər.  

- yaşamağa dünən gecdi, yarın tezdi.  

qeccə  geccə. az gec. 

qecə  gecə <> gicə. tün < tünğ < tüğn. qara.  

- gecə, qaranlıq düşmək: gecələmək.  

- gecə gözü, çağı. gecəsi. - gecəsi kimsənin qapısın qaqma.  

- dan sökdü, yandı gecə: sökərsə dan, sönər gecə. taqqa 

düşdü, kəl göründü. başlıq düşdü, baş göründü. örtük düşdü, 

dan söküldü.  

- sökərsə dan, sönər gecə: dan sökdü, yandı gecə. örtük 

düşdü, dan söküldü. başlıq düşdü, baş göründü. taqqa düşdü, 
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kəl göründü. 

- gecə börkü: taxa. taqqa. 

- gecəni yatmamaq: gecələmək.  

- gecəni bir yerdə keçirmək: gecələmək.  

- gecə basmaq: hava iyicə qararmaq. - gecə çəkirgəsi: 

cırcırböcəği.  

- gecə gündüz: gecə gündüzlü:ara verməksizin. sürəkli. 

aralıqsız.  

- gecə gündüz deməmək: gecəni gündüzə qatmaq: tezinə 

gecinə baxmadan çabalamaq.  

- gecə işçisi: oğru.  

- gecə quşu: 1. gəcəni gəzib dolanmağa alışıq kimsə. 1. 

böyük bayquş çeşiti. 1. yarasa. xuffaş.  

- gecə yaraqlı, gündüz papaqlı: görünməsinə qarşı, qara 

işlər çevirən, qılan kimsə.  

- gecə yanığı: əldə, üzdə bəlirən, tapılan qara ləkə.  

- gecə yatısı: gecə yatmaq üçün yolçu gəlməsi.  

- qara üzlü pul, ağartmış qara gecəni.  

- qaranlıq gecə, dar keçit: çətin qoşut, qoşantı, qoşanıt, 

şərayit.  
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- gecə gözü: gücəyin. tünür. tünğür < tüğnür ( < tün. tünğ. 

tüğn: qara. qapalı).  

- gecə korluğu: korluğ. qarağı. qaranlıq. qaranquluqluq.  

- gecə qonağın saxlamaq: oturaqlamaq.  

- ana gecəsi: doğan ananın yedinci günün gecəsi.  

- tün tünək: tün tünək.  

- gecə quşu: keçisağan. çobanaldadan. alacatoyuq.  

- təpəlikli (kakilli) yırtıcı gecə quşu: bayquş. kukumav quşu.  

: - düşmandan, nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı 

ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri: qarartma. gömüşlük. 

xamuşluq.  

- gecə bəkcisi: yataq. qaravıl. qaravul.  

- gecə börkü: çalçın. ərəqçin.  

- gecə gözləri görməyən kimsə: qaroy qaray.  

- gecə ilə gündüz, yay ilə qış arasında sıcaqlıq soğuqluq 

dəğişimi çox olan yurd: qara yurd.  

- gecə korluğu: qarağı. tavuqqarası: toyuqqarası. günəş 

batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli. korluq.  

- gecə paltarı: gecəlik.  

- gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər ovada. (oxuçu. şarkıçı. 

köçəki. rəqqas.).  
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- qecə böcəyi: ocaq çəkiggəsi, çəkirgəsi.  

- gecələri qaradan dənizə əsən yel: qara yeli.  

günlərlər gecə olmaq: çox sıxıntılı duruma uğramaq.  

- gecə yaraqlı, gündüz papaqlı: görünməsinə qarşı, qara 

işlər çevirən, qılan kimsə.  

- gecəylə günüzün əşit olduğu gün: əşit güntün. gün 

dönümü - gün dönüm bayramı.  

- hər günün gecəsi var, hər gecənin, günüzü.  

- oğru deməz gecədi, toyuqdusa cücədi, alar çapar, vurub 

qaçar.  

- sümüksüz, gecə börkü: kaçol. kaçola. taxqa. taxa. taxma. 

- gecədən gələn uğr ola: xeyr ola.  

qecə  gecə. 1. keşqurum. küqüm. yassι. yatsu. - gecə donu: 

yataq. döşək. - gecə içi: gecəylə. gecə vaxdı. gecələyin. - 

gecəylə kəndə girdilər. - gecə qonaqlığı: aqşam. - gecə gün: 

gecə gündüz. - gecə orta: gecə yarı. - qec yarıq: gec yarıq. 

gecəniz xeyrə. 1. tüşlük. - gecə quşu: tıncatmaz. - geçəqidə: 

gecələyin. - toğudav geçə: girdək gecəsi.  

- günüz açıb gecə qapanır çiçək: gündüz saça.  

- aylı gecə: aydın. ay ışığı. ayşığ. məhtab.  
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- gecqə qalmaq: gec qalmaq.  

- gecə arası: gecə yarısı.  

- gecəqi börk: qırağları kürklü qalpaq.  

- gecəqi börü: gecə quşu.  

- gecə aydınlığı: ağ sunğək. ayas. ayaş. ay ışığı.  

- gecə qaravulu, bəkcisi: turqaq. durqaq.  

- gecəni keçirmək. gecə çağı nərsə ilə yollanmaq, məşqul 

olmaq, yol gedmək, işləmək: tünləmək. gecələmək. 

- gecə gündüzün: gündüzün gecələyin.  

qecəböcəyi  gecə. böcəyi: ipək qurdu.  

qecəqondu  gecəqondu. 1. tər tələsik, dərmə çatma yapılan iş. 1. bir 

gecədə qurulan kiçicik dam.  

qecəquşu  gecəquşu. yarasa.  

qecələmə  gecələmə. 1. oturaqlama. qonaqlama. 1. yatırma. 

barındırma.  

qecələmək  gecələmək. 1. gecəni bir yerdə keçirmək. 1. gecəni 

yatmamaq. 1. gecə, qaranlıq düşmək.  

qecələmək  gecələmək. tünləmək. gecəni keçirmək. gecə çağı nərsə 

ilə yollanmaq, məşqul olmaq, yol gedmək, işləmək.  

qecələmək  tünəmək.  
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qecələtmək  gecələtmək. 1. gecəni bir yerdə qonaqlatmaq. 1. gecəni 

yatmamaq. 1. gecə, qaranlıq düşürtmək. 1. gecətmək. 

yubatmaq.  

qecələtmək  tünətmək.  

qecələyən  - olduğu yerdə gecələyən, qalan: qalıntı. qonaq. - bu gün üç 

qalıntımız var.  

- qarada yaşayan, özəlliklə gecələyin gəzən qurbağa: 

qazan qurbağa.  

qecələyin  - gündüzün gecələyin: gecə gündüzün.  

qecəliq  gecəlik. 1. gecə yatma paltarı. 1. gecəylə bağlı olan 

nərsələr. 1. gecə paltarı.  

qecəlmək  tünərmək. qaranlamaq. qararmaq.  

qecər  gecər. gecə evi (bağlıq yerdə).  

qecəsi  gecəsi. gecə gözü, çağı. - gecəsi kimsənin qapısın qaqma.  

qeciq  gecik. gecit. 1. yubat. tə'xir. 1. çiqlə. çillə. bükük. əğri. 

qıyşıq.  

qeciq  gecik. uzanmış. çəkilmiş. gecikmiş.  

qeciqə  gecigə. gecgə. qoşunun arxası.  

qeciqli  gecikli. gecitli. yubatlı. tə'xirli.  
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qeciqmə  gecikmə. 1. bulucuv. oyalanma. 1. uzaqlıq. yubanma. 

kütlük.  

qeciqmə  gecikmə. gecik. gecit. 1. gec qalma. yubat. tə'xir.  

qeciqmək  gecikmək. 1. ayanğlamaq. aylanmaq. yavaş yavaş 

atlamaq. 1. bulucumaq. gecikmək. geçmiştə 

qalmaq.sürücəmdə qalmaq. uzaymaq. gec qalmaq. 

uzaqlaşmaq. tesuqa edmək. ağır davranmaq. gec 

qalmaq. 

qeciqmək  gecikmək. axsalmaq. tə'xir edmək.  

- gedməkdə gecikmək: ayaq sürümək. sürünmək.  

qeciqməksizin  gecikməksizin. gecikmədən. həmən. dərhal.  

qeciqmətən  gecikmədən. çalasıq. çapıqca. çapıcaq. çalçapıq > 

çarçapıq. qırpadaq. anında. iticə. tezcə. tezcan. 

həməncə. gecikməksizin. həmən. dərhal. - işin harda 

olduğun, anında anladı. - söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar 

anında.  

qeciqti  gecikdi. qaldı. ertələdi. - yarına qaldı.  

qeciqtirmək  gecikdirmək. ertələmək.  
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qeciqtirmək  gecikdirmək. ertələmək. yubatmaq. sonraya, geriyə 

bıraqmaq. axsatmaq. sallamaq. asmaq. oyalamaq.tə'xir 

edmək.  

qeciqtirmək  geciktirmək.1. gecirmək yubatmaq. 1. köpqə sozmaq. 

ertələmək. 1. qəcikdirmək. qəcitmək. qəcitmək. 1. bir işi 

bir nədənlə, illətlə sallandırmaq. yubandırmaq. tə'xir 

etdirmək. - iki aydır, bu gün yarın ilə sallandırır.  

qeciqüv  gecikmə.  

qecilmək  gecilmək yubanmaq. dala salınmaq.  

qecim  gecim. < keçə. keçə < keç. {keçmək. tellərin birbirinin içinə 

keçməsindən. basılmasnıdan. dövülməsindən ələ gələn 

parça.}. 1. geçim (y < > ç ) geyim. keçə. otaq döşəməsi 

üzərinə yayılan yun toxuntu.  

- geyimlik yun: geçimlik yun: gecimlik yun.  

- gecim sırıq: geyzim sırıq: paltar sırığı: paltar, geyim 

yumaqda işlənən sırıq.  

qecim  gecim. 1. geycim. geyiniş. geyniş. paltar. urba. giyəsi. 

geyəsi. geysi. geyəcək. geycək. geygi. geyim. qapsaq. 

geyit. yamaşır > camaşır. 1. at qalxanı.  

qecinmə  gecinmə. qalma. ertələmə. tə'xir edmə.  
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qecirən  gecirən. keçirən. çəkicən. süzəcən. sürəcən. uzanan. 

dartılan. dartıcın. izəcən.  

- çağ, sürə, zaman, vəxt keçirən, öldürən: sürüklədən. 

sürəcən. gecirdən. gecə qoyan.  

qecirmək  gecirmək. yubatmaq. dala salmaq. geciktirmək. 

yubatmaq.  

qecirtən  gecirdən. gecə qoyan. sürüklədən. sürəcən. çağ, sürə, 

zaman, vəxt keçirən, öldürən.  

qecişmiş  gecişmiş. dal qalmış. əqəbmandə.  

qecit  gecit. yubat. tə'xir. - bir dəyqə gecitlə çatdıq.  

qecitli  gecitli. gecikli. yubatlı. tə'xirli.  

qecitmək  gecitmək. gecikdirmək. yubatmaq. yubalamaq. tə'xir 

edmək. - bir dəyqə gecitdi.  

qecqə  gecgə. gecikə. qoşunun arxası.  

qecmək  qəcmək. qecikmək.  

qeç  geç. 1. üzür. - geç dilə: üzür dilə. 1. qeç !: keç ! köç !. 1. 

keç. keçə. geyiz. geyqiz.  

qeçab  keçab. çəkov. suyuq salça, sos. girdə. girət.  

qeçə  - iki keçəli: qarşılıqlı olaraq iki yanlı.  

qeçə  gecə.  
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qeçə  geçə. 1. keçmiş. geçmiş. - onu beş keçə. ikini üç keçə. (# 

qala: qalmış. - ona beş qala. ikiyə üç qala). 1. keçək. 

tarix.  

qeçə  keçə. 1. ( < geycək. geymək). geç. keç. yastıcaq. 

yapıncaq. geyiz. geyqiz. qalı. palaz. örtük. basruq. çul. 

paltar. 1. budala. axmaq. salsar. sərsəri. ovanıq. kəkə. 

tutula. pəpə. 1. döğülmüş, təpilmiş yundan geyim. - yer 

keçə ilə döşənmişdi. - keçə çadır. - ayağlarına keçə sarmaq. - 

qar keçəsi: qarı əriməmək üçün sardıqları keçə. 1. gecim. 

geyim. otaq döşəməsi üzərinə yayılan yun toxuntu. 1. 

daş topraq kimi başqaların tutmaqdan xışır xışır, qat qat 

olmuş, bərkimiş dəri. uyuşmuş. uyuşuq. yatmış. kehimiş. 

hissini itirmiş. - əllərim keçə oldu. - çox suda qalmaqdan 

əllərim keçəmiş. 1. daranmamış. birbirinə keçmiş. - keçə 

saç. 1. ( < geçmə). küçə. küvçə. 1. geçə. keçdiyində. - 

saat beşi onbeş geçə. (# qala). 1. keçmiş. sonra. - beşi beş 

gəçə durun. - yazdan iki ay geçə gəlin. {# qala. - bayrama iki 

qala gəlin. - beşə beş qala getdi.}. qalmış. qabaq. əksik 

olaraq. - təpmə keçə: təpib döğərək yapılan qalın keçə. qar 

keçəsi. dibək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7130 

- keçə börkləmək: alçaqlamaq. görəvin alıb, qopsam (rəsmi) 

iş paltarın soyundurub qoğmaq. 

- keçədən olan. - keçə börk. - keçə yağmurluq.  

- ufaq keçə: kilim. xalça.  

qeçə  keçə. 1. burşuq. müəvvəc. 1. olmamış. bolmamış. çiğ. 

yoğursu. qırt. olmamış. xam. 1. həlqə. qaşsız üzük. 1. 

geçə (> kiçə (fars)) küçə. 1. kilim. qarartı.  

- nəxşəli keçə: alakeçə.  

- giriş qapısının eşik yanına vurulan, qıraqları keçəli, 

ortası pəncərəli qapı: qars qapısı. qors qapısı. 

- iri keçə alaçıq: buğru. 

- keçədən, parçadan, tordan, ağdan, toxunmadan yapılan 

qapı: qapılıq.  

qeçə  keçə. geçə. 1. yan. tərəf. - küçədə iki qəssab var, biri bir 

keçədə, biridə bir keçədə. - batı keçəsinə yönəldi. 1. geçmiş, 

mazi, geçən. 1. ( < > gecim: < keçə. < keç. keçmək). tellərin 

birbirinin içinə keçməsindən, basılmasnıdan, dövülməsindən 

ələ gələn parça. 1. dünən. sürə. gün. zaman. üç gün keçə.  

qeçəbə  kəçəbə. taxtadan düzəlmiş, dört bucaq, başı açıq 

sandıq. üzüm keçəbəsi.  
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qeçəbörq  qeçəbörk. 1. qoşunun börk çeşitlərindən. 1. börkü əğri. 

gözü əğri. əğrigöz. bə çəşm.  

qeçəcək  kiçik köprü.  

qeçəçi  keçəçi. 1. hərgələçi. çox təsadüf, qəza keçirən. 1. 

hərgələçi. macəraçı. macəracu. 1. hərgələçi. hər işdən bir 

az bilib, kökün sudan çıxarıb, bu başaracağın özünə iş 

eliyib işliyən. 1. keçə, hər çeşit döşəmə, qalı yapan, 

satan kimsə. 1. tarixçi. müvərrix.  

qeçək  (geçək. keçək). 1. xiyavanlarda kişi keçmək üçün cızıqlı 

yer. xətkeş. 1. qıyıq. paltar kimi nərsələrin qırağına tikilən 

bəzək. 1. məqbul. 1. geçit. güzər. keçmə. geçmə. qətə. 

qata. xət. yol. cığır. 1. geçit. keçiş. geçiş. aşım. keçirmə. 

mirur. 1. hərgələ. təsadüf. çalız. çalaz. qəza. 1. hərgələ. 

macəra. 1. keçək. tarix. 1. keçək (fars). keçəl (fars) ( < 

keçmək). dəri, paltarı yeyib çürüdən. cüvə.  

qeçəq  geçek. keçit, köprü.  

qeçəqən  keçəgən. 1. geçərli olan. sürümlü. rayic. ravat. 1. geçici. 

geçən. keçib gedən. keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi 

olmayan. müvəqqəti.  

qeçəqləmək  keçəkləmək. keçələmək. tarix yazmaq.  
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qeçəqə  keçəgə. pərçəm. saç hörgüsü.  

qeçəl  (kəçəl < kərçəl. kəl. kər). keçəl. ( < keçə) keçə kimi 

olmuş. tüksüz. qılsız qalmış. 1. çaqraq. çaqqar. qırbaş. 

qırt (qırtər). töklük. alıq. aluq. daz. - çağraq çağsaq yer: şor 

çoraq, qayalı yer. 

- keçəl edmək: keçələmək: bıqdırmaq, bezdirmək, 

bezikdirmək.birinə bir işi, bir sözü dönə dönə təkərləyib, deyib, 

edməkdən, onu bıqdırmaq. - bəsdi da! sabahdan məni 

keçələdin, keçəl eddin axı.  

qeçəl  keçəl. 1. qabax. qabaq başlı. qabaq qafa. qabaq qafalı. 

daz. dazlaq. dazalaq. 1. uyuz. 1. qılsız. çıplaq. dazlaq. 

taslaq. 1. başı qabax. saçı yox. kəl. 1. geçəl. ayaqları, 

qıçları birbirinə buruşan, keçən. (> keçəl (fars)). 1. gəviş > 

gəbiş. qabış. saçsız. baş açıq. 1. keçəl (fars). keçək (fars). ( < 

keçmək). dəri, paltarı yeyib çürüdən. cüvə 

- keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı: bir 

gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin düşünə, 

xiyalına qapılan kimsə. iş üç nala, bir ata qalmış. 

qeçələmək  keçələmək. keçəkləmək. tarix yazmaq. 

qeçələmək  keçələmək. keçəl edmək. bıqdırmaq, bezdirmək, 

bezikdirmək. birinə bir işi, bir sözü dönə dönə təkərləyib, 
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deyib, edməkdən, onu bıqdırmaq. - bəsdi da! sabahdan 

məni keçələdin, keçəl eddin axı.  

qeçələşmək  keçələşmək. 1. cabaqılanmaq. capaqılanmaq. birbirinə 

keçmək. uyuqmaq. uyuşmaq. üyükmək. 1. quruşmaq. 

uyuşmaq. bərkimək. tel. qol. dalların birbirinin içinə 

keçməsilə bərkinmək. qurulmaq. quruşmaq. uyuşmaq.  

qeçələşmək  keçələşmək. duymaz, hissisiz olmaq.  

- (saç) qarışıb keçələşmək: çitişmək (çatışmaq).  

qeçələşmiş  keçələşmiş. çaqmaq. qarışıq. birbirinə girmiş. - 

keçələşmiş yün: süzük. sərt yün.  

qeçələştirmək  üyükdürmək.  

qeçəli  keçəli. keçili. sanılı. xətirli. sayılır. sayqın. önəmli. etgili. - 

çox sanılı kimsədir.  

qeçəlik  keçəlik. geçəlik. geçərlik. keçərlik. keçənək. geçənək. 

keçəmək. geçəmək. keçəmik. geçəmik. keçilik. geçilik. 

geçəcək. keçəcək. geçək. keçək. geçit. keçit. keçmə. 

geçmə. gəzmə. gəzik. gəzit. gəzət. gəzək. gəznək. 

yolağ. yolac. yolluğ. güzərgə. gəzirgə ( > güzərqah. 

qozərqah (fars)). keçirgə geçirgə. yol boyu. yol üstü.  

qeçəliq  keçəlik. qarşı. - buda onun keçəligi.  
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qeçəlim  keçəlim. unudalım.  

qeçəllənmək  keçəllənmək. kəlləşmək artmaq. azmaqlanmaq. 

azmuqllanmaq. azmuqmaq.  

qeçəlləşmək  keçəlləşmək. kəllənmək.  

qeçəllik  keçəllik. 1. çıplaqlıq. çılpaqlıq. dazlaqlıq. dazalaqlıq. 

dazlıq. kəllik. 1. yavlaqlıq. yavalaqlıq. saçsızlıq.  

qeçəmək  keçəmək (. < saçmaq: sıçramaq). bax > çeçəmək.  

qeçəmək  keçəmək. geçilmək. ötəmək. vazgeçilmək. atılmaq. tərk 

edilmək. ayrılmaq. istəyin kəsəmək.  

qeçəməmək  keçəməmək. keçənməmək. vazkeçəməmək. duramamaq. 

ötəməmək. istəyin kəsəməmək.  

- çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.  

qeçəməzsəmək  keçəməzsəmək. duyqumazmaq. düşgəməzmək. 

düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. 

engəməzmək. alğamazmaq. alğımazmaq. alsamazmaq. 

andamazmaq. anğamazmaq. başı almamaq. 

başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. 

bulmazınmaq. fikr edməmək. görməsənmək. 
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güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. 

uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. 

qurqumazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz 

sanmaq. olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. 

olmazsımaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. 

taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

qeçən  - ələk gözündən keçən dənələr: qəlbir altı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. (# qalıntı).  

qeçən  geçən keçən. 1. qetgən. gedən. geçmiş. ozqan. uzqan. 

azqan. aşınan. aşın. aşan. aşqan. 1. geçə. geçmiş, 

mazi,. 1. ötəki. - keçən gün: ötəki gün. tünəgün. dünən. 1. 

ötgünçi. ötgün. abir. 1. ötgünçi. ötgün. gedən.  

qeçən  keçən. geçən. 1. axıb gedən. keçmişdə olan. - bu yoldan 

köçənlər varımış. 1.keçici. qeçgən. keçrən. güzərən. 

1.keçişən. sönüşən. sönən. sonan. sonuşan. solan. 

soluşan. öçüşən. ötən. öçən. uçan. uçuşan. ötüşən. 

1.qalma. sürən. dayanan. baqi qalan. 1. keçən. geçən. 

mütəcaviz. mütəxətti. 1. geçici. keçəgən. keçib gedən. 

keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti. 

1. geçmə. girən. 1. işləyən. yörgün. ötən. rayic. 1. keçici. 
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bulaşan. bulaşqan. bulaşıcı. bulaşıq. yoluxan. müsri. 1. 

keçmiş. ilərləmiş. 1. öncəki. - geçən il. - geçən ay. - geçən 

kərə.  

- keçən, öncəki il: bildir. bıldır. bıldırın. bildirin. - sözü keçən: 

qolu uzun. güclü. nifuzlu. - adı keçən: anılan. məzkur.  

- olub keçən: olub bitən.  

- açığlıq, qolaylıqla, bolluqla, dinəklə keçən yaşam: iyi gün. 

- iyi günün dosdu: aş, yemək dosdu. - iyi günün dosdu, 

yaman günə qalmaz. - iyi durum: sıxıntısız, qısılmaz, 

qıyılmaz, qısısız, qıyısız, sakıncasız ortam, ovza'.  

çəkib keçən: evrən. dünya.  

- əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən: işgəçi. işgəməçi. 

işgəmbəçi. qarınqulu. qarınpa. qarınçı. 

- keçən, keçmiş: keçmiş, keçinmiş: keçmiş ölmüş.  

qeçən  keçən. geçici. 1. keçmiş. qoyan. keçmiş. qoyaş. qoyşat. ( 

> qozəştə (fars)). ötən. sabiq. - qoyaş il. - qoyaştalar: 

keçənlər ötənlər.- qoyan il. - qoyanlar qorunmasın, qoyulsun 

burxılsın. 1. qoyan. ötən. güzəşt edən. 1. savan. qalmaz. 

dəvamsız. müvəqqət. bibəqa. fani. 1. köçəri. yerli 

olmayan. müvəqqti. - geçici bir durum. 1. bulaşan. sarıl. 

sarılan. - geçici kəsəl. 1. keçici. çağlıq. müvəqqət. uzğan. 
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uzğan. üzülən. ütkən. ötkən. ötən. 1. ütən. ötən. müsri.  

- nərsənin üstündən keçən: aşırtma. aşırma. - aşırtma 

yəmşək. 

qeçənlər  keçənlər. 1. keçmişlər. keçəriş > quzariş. - dünya 

keçərişi: dünya quzarişi. 1. qodəma. əsgilər. ötənlər. 

köçənlər. öncəkilər.  

qeçənlərdə  köp bolmay.  

qeçənlərtə  geçənlərdə. geçəndə. yaxın keçmişdə.  

qeçənməmək  keçənməmək. keçəməmək. vazkeçəməmək. duramamaq. 

ötəməmək. istəyin kəsəməmək.  

qeçəntə  geçəndə. geçənlərdə. yaxın keçmişdə.  

qeçəpiçaq  keçəpiçaq. quldur. gücməçi. gücəyən. qəddar. zorba. 

qurut. ququt. qaqut. zalim.  

qeçər  keçər. geçər. 1. icazə. keçit. salı. yar. 1. keçərli. rayic. 1. 

keçərli. cayiz. 1. işlər. toxunlı. toxnaqlı. etgili. tə'sirli. 1. 

keçit. icazə. salı. yar. yarlıq. - onun varından bizə toxunlı 

bir nə yoxdu. - toxunlı soyu. - toxunlı söz. 1. rayic. 

mütədavil. tədadavül edən. - geçər ağça. 1. rivaclı. satılır. 

aranılır. məqbul. - geçər mal.  
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qeçər  keçər. geçər. 1. məqbul. keçər. geçər. keçərli. geçərli. 1. 

gözər. dartıq. dartış. əxlaq. yöntəm. xuy. rəftar. 1. geçit. 

keçit. qoyu. icazə. pərvanə. 1. nifuz. sürüm. dəğərli. 

e'tibarlı. rivac. 1. yeriyən. yerir. keçərli. geçərli. rəvan. 

rayic. - keçər ağça: pule rəvan. 1. keçərli. geçərli. nafiz. 

- gün keçər, kin keçməz: çağın sürməsi, öc közün 

söndürəməz.  

- gəlib keçər: gəlisər. sürəsiz. ömürsüz.  

qeçər  keçər. geçər. geçit. keçit. özür. qoyu. olur. yol. yöntəm. 

yolağ. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. 

ərklik. onay. (təvafüq). mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. 

musidə. pərvanə.  

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra.  
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- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

qeçərəq  keçərək. keçirkən. keçmiş. geçmiş. geçə. keçə. - onu beş 

keçə. ikini üç keçə. (# qala: qalmış. - ona beş qala. ikiyə üç 

qala).  

- yolundan keçərək. yoluyla. - qara yoluyla gedidi.  

qeçəri  keçəri. (ötücü) 1. ötücü. gedən. gedəri. geçici. geçən. 

keçəgən. keçib gedən. əslək. əsnək. dayimi olmayan. 

müvəqqəti. 1. ötücü. gedəri. gedi. geçi (< gedmək. 

geçmək). müvəqqəti. 1. yolçu. dilənçi. gedə. gədə (> gəda 

(fars)) (< gedmək. geçmək). 1. gözəri. əxlaqi. xuyluq. rəftari. 

1. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. qalmaz. qalımsız. 

qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. 

yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. sürəksiz. 

məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani. 1. dönək. 

qancıq. döngə. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < tün: 

gecə. 1. tünğ < tüqn: düğn: düğün: qapalı. 1. < dönmək). 

ötücü. müvəqqəti. 1. geçici. geçən. keçəgən. keçib 
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gedən. əslək. əsnək. dayimi olmayan. əğrəti. iğrəti. 

müvəqqəti. 1. əsnik. əsəri. - əsnik, əsəri, keçəri istək, 

dilək: islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. əsvə. 

əsəv ( < əsmək).  

- keçəri istək: qaplıca. qapcıq. həvəs. əsinti.  

- keçəri istəkli: əsintili. bülhəvəs. həvəskar.  

qeçəri  keçəri. əğrəti müvəqqəti. müəlləq. qoyulub götürülən. 

qurulmuş olmayan. salma. - salma tumruq: müvəqqəti 

türmə. qara qolun gecə çüçədə tutduğu kişiləri saldığı türmə. 

1. köççək. 

- əğrəti duvar. - əğrəti köprü. - devələt gücü iyəsinə əğrəti 

sayılır. - dal quşa, əğrəti otraqdır.  

qeçəri  keçəri. ötücü. ivici. ivəci. ivci. müvəqqəti.  

qeçəriq  geçərik. movrusi. irsi.  

qeçəriliq  keçərilik. 1. çağlıq. gahlıq. qaqlıq. qanğlıq. müvəqqətilik. 

1. keçib gedənlik. qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. 

qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. 

yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. çəklilik. 

sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  
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qeçəriş  geçəriş. keçəriş. 1. geçmə. 1. bildiri. xəbər. 1. > quzariş. 

keçmişlər. keçənlər. - dünya keçərişi: dünya quzarişi.  

qeçərqən  - geçərkən uğramaq: yolu düşmək.  

- keçərkən uğranılan: yol uğrağı. yol üstü. uğraq. yanından 

yol keçən tükan, nərsə.  

qeçərli  - adı keçərli, e'tibarlı: adıötə.  

qeçərli  geçərli. keçərli. 1. yürüklü. yerikli. mütədavil. işlənilən. 

kullanılan. cari. 1. e'tibarlı. mö'təbər. 1. nifuzlu. sürümlü. 

dəğərli. rivaclı. 1. yürüklü. keçər. geçər. yerir. rəvan. 

rayic. 1. geçməli. geçimli. keçimli. dəğərli. sürümlü. 1. 

rivaclı. 1. nifuzlu. 1. gözərli. əxlaqlı. xuylu. rəftarlı.  

- geçərli olan: keçəgən. sürümlü. rayic. ravat.  

qeçərli  keçərli. 1. yörük. cavaz. təskirə. 1. geçer. cayiz. 1. 

ağayan. uyqun. mə'qul. 1. ərik.  

qeçərlik  keçərlik. gəzərlik. 1. geçim. keçim. geçmə. sürüm. rivac. 

1. e'tibar. 1. təzkirə. pasport. keçiş kağazı. gəzərlik. 

gəzişlik. gəzlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. 

keçişlik. geçişlik. keçməlik. keçiş kağazı. quzərnamə. 

qüzərnamə. 1. viza. 1. qolastı. buyruğu sürülən yurd, 

topraq. sınırlıq. qələmrov.  
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qeçərlik  keçərlik. gözərlik. əxlaqlılıq. xoş əxlaqlılıq. xoş xuyluluq. 

xoş rəftarlıq.  

qeçərliq  keçərlik. keçəşlik. çəkilik. çəkişlik. yetgilik. qabiliyyət.  

qeçərlilik  keçərlik. gəzərlik. gəzərlilik. keçərlilik. 1. geçim. keçim. 

geçmə. sürüm. rivac. 1. e'tibar.  

qeçərmək  geçərmək. - ötəri, keçəri olmaqlıq: özgəmik. özgəşik. 

ötgəşik.  

qeçərsiniz  keçərsiniz. bağışlayın. eşitmədim. pardon.  

qeçərsiz  keçərsiz. geçərsiz. 1. yürüksüz. yeriksiz. işlənməz. 

kullanmaz. ğeyri mütədavil. ğeyri cari. 1. nifuzsuz. 

e'tibarsız. mö'təbərsiz. 1. sürümsüz. dəğərsiz. yerirsiz. 

geçimsiz. keçimsiz. geçişsiz. geçməz. rivacsız. 1. 

yürüksüz. yeriksiz. işlənməz. keçərsiz. kullanmaz. ğeyri 

mütədavil. ğeyri cari. 1. gözərsiz. əxlaqsız. taxımsız. 

xuysuz. pisrəfdar. 1. sanısız. xətirsiz. sayılmaz. sayqsız. 

önəmsiz. etgisiz. - çox sanısız: yoxsul biri.  

- keçərsiz duruma gəlmək: kövşəmək. köğşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  

- nərsəni keçərsiz duruma salmaq, soxmaq: qaralamaq. 

pozmaq. batillətmək.  
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- keçərsiz nədənlər önə sürüb, istənilən işdən qaçınmaq. 

ipə un sərmək. savsaqlamaq.  

qeçərsizlik  keçərsizlik. gözərsizlik. əxlaqsızlıq. xuysuzluq. 

pisrəfdarlılıq.  

qeçəsi  keçəsi. verəsiyə. ha birə. durmadan. tikiz, diqqət, özən 

göstərmədən. - verəsiyə bir sağol, bir səlam.  

- bir yerdən keçəsi olmaq: yolu düşmək.  

qeçəş  keçəş. güzəş. keçiş. keçmiş. keçdiş. (> qozəştə (fars)). - 

başkeçəşi: başdan keçən.  

qeçəş  keçəş. keçim. keçirim. dözməzçilik. ötrim. bağιş. rəhm. 

güzəşt.  

qeçəşliq  keçəşlik. keçərlik. çəkilik. çəkişlik. yetgilik. qabiliyyət.  

qeçət  geçət. geçit.  

qeçəvər  keçəvər. > kəşavərz. əkin əkən. əkinçi.  

qeçəyiş  keçəyiş. titrəşim.  

qeçəymək  keçəymək. titrəşmək.  

qeçi  geçi. keçi. gedi (< gedmək. geçmək). 1. gedəri. keçəri. 

ötücü. müvəqqəti. 1. evrən. çevrən. dünya. cəhan.  

qeçi  keçi. 1. ekçi. öçki. içki. əçqü. sütü üçün bəslənən, tiftik 

adısı, yumşaq qılına görə bəslənən heyvan. - tiftik keçisi: 
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yumşaq, parlaq qıllı geçi. - keçi saqal: ucu sivri kəsik saqqal. 

1. içgi. oçqu. üç dörd yaşındaki keçi, əkçi. - dağ keçisi: 

cıbır. çıpır. çəpir. 1. keçit. 

- dağ keçisi: təkə. yabanı keçi.  

- dağ geçisi: qaşqa eçqi.  

- dağ geçisi: yavbıdır. yağbıdır. 

- geçi qıllarrnın diplərində bulunan yumuşaq incə yün: 

yolıç: yovlıç. yulıç. tiftik.  

- keçi qulağı: uşqun. aşqın.  

- keçi tükü: qıl.  

- küpəli geçi: boynunda küpə kimi sallanan artıq əti olan.  

- ərkək geçi: təkə 

- bir yaşlı geçi: çəpiç. çəpiş.  

- geçi balası: oğlaq.  

- geçi saqqalı: gözəl qoxulu bitgi. ləhyətül teys.  

- geçi sağan: quşların əbabil qolunun bir çeşiti.  

- dağ geçisi: yabanı bir çeşit heyvan.  

qeçi  keçi. keçik. keçim. yaşantı. yazıntı. anı. anığ. yatav. 

xatirə.  

- geçiləri qaçırmaq: başını, ağlını oynatmaq. çıldırmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- keçi aşığı: keçik. 

- keçi qılından olan yoxsul çadırı: qara çadır.  

- keçi qılından tikilən qumaş, parça çeşiti: keçmir. keçimir. 

kaşmir. keşmir.  

- keçi, qoyunlada olan: bir qarasalqım.  

- yel öylə əsə, dəvə göydə gəzə, vay yerdəki keçinin 

halına.  

qeçib  - keçib gedcək: keçib gedən: keçəri. çəkli. qalmaz. qalımsız. 

qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. 

yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. sürəksiz. məhdud. 

bəqasız. fani.  

- keçib gedənlik: qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı 

olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. 

durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. çəklilik. sürəksizlik. 

bəqasızlıq. fanilik. 

qeçic  keçic. keçiş. keçiniş. 1. bağış. əff. 1. maaf. 1. ölmə. ölüş. 

ölüm. həlak. həlakət.  

qeçici  geçici. geçən. 1. köçəri. yerli olmayan. müvəqqti. - geçici 

bir durum. 1. bulaşan. sarıl. sarılan. - geçici kəsəl. 1. 

görçüm. fani. köçüncü. köçqüncü. otar. ötər. ötgər. 1. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7146 

keçən. çağlıq. müvəqqəti. uzğan. uzğan. üzülən. ütkən. 

ötkən. ötən. ötəri. ötəpli. 1. səpişgən. salqın. bulaşan. 

sari. 1. ötgür. 1. savaru. savru. müvəqqət.  

qeçici  keçici. geçici. 1.(# duran. sürəkli. dayimi. dəvamlı). 1. 

keçəgən. geçən. keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. 

əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti. 1. keçəgən. 

ələnti. qısa sürəli. 1. sonlu. gedi. qalımsız. fani. 1. geçən. 

keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. əslək. əsnək. 

dayimi olmayan. müvəqqəti. - geçici işçi: aylakçı. iş tapsa 

çalışan gündəlikçi. 1. keçən. bulaşan. bulaşqan. bulaşıcı. 

bulaşıq. yoluxan. müsri. 1. dəğişgən. durasız. iğrəti. 

əğrəti. qeyri sabit. 1. geçən. 1. qalıcı olmayan. 1. arizi. 1. 

aralıqlı. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. keçəri. 

ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti. 1. 

keçən. qeçgən. keçrən. güzərən. 1. iğrəti. taxma. ötəri. - 

iğrəti, taxma, keçici, ötəri tutturmaq, bağlamaq: 

qandağlamaq. çanqallamaq. çəngəlləmək. ilgəkləmək.  

- keçici barıncaq: ( - yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz 

xanımlara keçici barıncaq: qadınevi.).  

- keçici istək, dilək: istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. 
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istəmşimiş. istəmsəmə. qaplıca. qapcıq. həvəs. həva vo 

həvəs. nəfsani əğilim, meyil. - ard arda gələn 

istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.  

- keçici ilgilərlə sevinib sürmək, yaşamaq: könül 

əğləndirmək.  

- keçici ilgilərlə sevinib, uğraşan kimsə: könül avcısı. 

çapqın. çalamıt.  

- keçici istək, dilək: istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. 

istəmşimiş. istəmsəmə. qaplıca. qapcıq. həvəs. həva vo 

həvəs. nəfsani əğilim, meyil. - ard arda gələn 

istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.  

- seyrək, keçici tikiş: iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. çatqı. 

dəğəl. kökəş. kökləmə. ilinti. ilgi.  

qeçiçilik  keçiçilik. sürəsiz. sürəksiz.  

qeçiçiliqin  geçiçiliğin. geçincə.  

qeçiq  geçik. keçik. 1. irsi. 1. keçi aşığı. 1. keçi. yaşantı. yazıntı. 

anı. anığ. yatav. xatirə.  

qeçiq  keçik. 1. uçuq. sönük. 1. keçit. qöprü. 1. mutlu. sevincli. 

1. qöprü. köprik. geçit. geçik. köprü. atız. köprük. geçit. 

geçiş.  
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qeçiqliq  keçiklik. mutlu. sevincli.  

qeçil  keçil. baca.  

qeçilən  - geçilən yer: yol bel. yol. yöntəm.  

- quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən: qalıtım. soya 

çəkim. irsiyyət. vərasət. genetik.  

- quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, 

keçmə: qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.  

qeçilən  keçilən. qoyar. qoyşat. qoyaş. keçmə. cərəyan. macəra. 

- buda bizim qoyşatımız. - maraqlı qoyarlar söylədilər.  

qeçili  keçili. keçəli. sanılı. xətirli. sayılır. sayqın. önəmli. etgili. - 

çox sanılı kimsədir.  

- qarakeçili: ''qayı'' boyuna bağlı, türkiyədəc suriyədə yayqın 

oğuz topluluğu.  

qeçilirkən  ırmaq keçilirkən, at dəğişdirilməz: hər nəyin yerisi var, hər 

yolun yerişi var. hər nə yapdın gerisi var, hər nə çapın, geyişi 

var.  

qeçilmək  geçilmək. 1. sərfi nəzər edmək. - alışıqdan qolay 

geçilməz. 1. qırılmaq. bitmək. qurtulmaq. qət' olunmaq. - 

yolun ağırı geçildi. 1. qeciktirilmək.  
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qeçilmək  geçilmək. keçilmək. 1. vazgeçilmək. atılmaq. tərk 

edilmək. ayrılmaq. keçəmək. ötəmək. istəyin kəsəmək. 1. 

dal qoymaq. dala qoymaq. ilərilmək. aşılmaq. yerilmək.  

qeçilməmək  keçilməmək. (nərsənin bolluğundan, sıxlığından, 

girginliyindən, gərginliyindən) dal qoyulamaq. dala 

qoyulamaq. ilərilməmək. aşılamamaq. yeriləməmək. 

bıraxılamamaq. göz yumamaq, yumammamaq. 

vazkeçiləməmək.  

qeçilməz  - keçilməz, çıxılmaz durum: qapalı.  

qeçilməz  geçilməz. keçilməz. 1. buraxılmaz. göz örtünməz. - 

geçilməz iş. - geçilməz gözəllik. 1. yol verməz. - geçilməz 

dağ. - geçilməz su. 1. qapalı. qapanmış. bağlı. işləməz. 

yubat. məəttəl. məsdud. - qapalı göz. - qapalı qapı. - 

qapalı yol. - qapalı çarşı.  

qeçim  geçim. 1. bağış. yarıq. əff. mərhəmət. 1. gecim( c. ç < > y 

). geyim. - geyimlik yun: geçimlik yun. 1. savaşda atların, 

iyidlərin geydigi dəmir geyim. at çuxalı. yarağ. cəbə. 

kaftan. 1. tiriqliq. dirlik. tirim. dirim. yaşam. yaşam yolu. 

uylaş. uylaşı. uyum. düzən. barış. 1. dolanma. tirikçilik. 

əklənç. caşö. yaşo. keçəş. keçirim. dözməzçilik. ötrim. 
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bağιş. rəhm. 1. savut. zireh. 1. geyim. coşun. taxım. 

qoşum. bütün örtək. 1. birlikdə yaşayış. durmuş. amiziş. 

imtizac. - böylə geçim olmaz. 1. rivac. rayic. - geçimli para. 

- geçimdən çıxartdılar. - geçimə qomaq. 1. dövrə. əsr. - 

geçmiş geçimdə. - gələcək geçim. - nə gözəl geçimlər 

gördük. 1. pərvanə. mücəvviz. - bu işə geçimsiz başladım.  

- güzəri keçimi iyi olmayan kişi. üzük: qusqunu düşük üzük. 

- anqa geçim yoxdu: ona yarıq, mərhəmət yox.  

- geçim salmaq: bağışlamaq. yarıqamaq. əff edmək.  

- geçim tiləmək: bağışsakmaq. yarıqsakmaq. əff diləmək.  

1. yaşama qaynağı.  

- geçim edmək: geçinmək. yaşamaq.  

qeçim  geçim. keçim. 1. durmuş. yaşam. - yaşamın yazılarıyla 

qazanır. 1. geyim. qapsaq. don. üz. örtü. örtük. qapanca. 

şərəf. keçim. geçim. 1. geygeçim. əğinbaş. əyinbaş. 

üsbaş. qiyafə. 1. keçi. keçik. yaşantı. yazıntı. anı. anığ. 

yatav. xatirə. 1.sınav. dənək. 1. imtahan. azimayiş. 1. 

təcrübə. 1. yaşam. - iç yaşam: öz yaşam: iç keçim: xisusi 

yaşam. 1. geçinim. geçinmə. yaşam. yaşama. yaşayış. 

durmuş. dirim. dirlik. dirilik. durmuş. ömr. həyat. 1. 
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geycim. örtü. örtük. qapanca. 1. qılıq. tutam. dartıq. dartış. 

rəftar. 1. geçmə. sürüm. gəzərlilik. keçərlilik. keçərlik. 

gəzərlik. rivac. 1. < geyçim. çuqşın > coşın > coşən (fars). 

cəbə. çapa. zireh. 1. saziş.  

- geçim istandardı:yaşam istandardı.  

- geçim iqtisadı: bazara yönəli yox, özəl (xisusi) yaşam üçün, 

daracıq işbölümünə dayanan yönətim, iqtisad.  

- bolluq keçim yaşamaq: çalışmadan dinliyin (dinclniyin) 

sağlamaq. əkmək əldən, su göldən.  

- bir arada yaşayanlar arasında iyi keçim: dirlik düzənlik. - 

yaşam keçimi, ötüşü, nağılı: yaşamöyküsü yaşamötgüsü. 

biyoqrafi.  

- geyim keçim: əğin baş. əğin eşik. geyim. qapsaq. - 

geçimini sağlamaq: baxmaq. - uşaqlarına kim baxır. - iyi 

geçimlə: ağız dadıyla. dadını almaq. dirlik düzənlə. - qolay, 

dinc, açıq, bol, rahat yaşam, keçim.  

- bol yaşam, keçim: əməksiz. dinclik. qolaylıq. rahatlıq.  

- əl əməyi ilə keçimini sağlamaq: əldən ağıza.  

- ev yükü keçim sıxıntısı, sorusu: ev baxımı, güdümü.  

- keçim sıxıntısı, sorusu: ev yükü.  
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- geçim, yaşam sağlamaq: qarın doyurma.  

- iş, qazanc, keçim sağlanan, əldə edilən yer: əkmək qapısı.  

- keçim sağlaması güc durum. əkmək aslan ağzında.  

- keçim sıxıntısı çəkmək: iki yaxası birbirinə gəlməmək.  

- kəndi keçimin sağlamaq, qazanmaq: yaşama atılmaq: 

durmuşa girmək. çalışmaq.  

qeçimdə  keçimdə. keçmişdə. qədimdə.  

qeçimən  geçimən. iyi çeşitli quru üzüm.  

qeçimir  keçimir. keçmir. kaşmir. keçi qılından tikilən qumaş 

çeşiti.  

qeçimli  1. bağışlı. yarıqlı. mərhəmətli. kin tutmayan. gönlü yücə. 

iyi ürəkli. insaflı. 1. bağışlayan. yarıqan. əff ediləbilir. 

1.bağışlayan. yarıqan. əff ediləbilir. 1.uyqan. uyumlu. 

uyqun. yönət. uysal. sıyımsı. onğşuq. tınışmav.  

qeçimli  geçimli. keçimli. geçməli. keçərli. 1. dəğərli. sürümlü. 1. 

rivaclı. 1. nifuzlu. 1. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. 

tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. 

boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. 

dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. xuylu. 

1. dirilikli. dirlikli. yaşayışlı. yaşamlı. durmuşlu. 1. taxımlı. 
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qılıqlı. tutamlı. xoşrəftar.  

- yiyəli yuvalı, yeyimli keçimli, gəlimli gedimli olsun.  

qeçimli  keçimli. geçimli. 1. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. 

dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. 

günü bacada. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. 

usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. 

tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh. 1. könüllü. göyüllü. dirlikli. əcir. 

muzdur.  

qeçimlik  keçimlik. 1. çevrimlik. yaşama gərəkən nərsələr. 

geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. qazanc. axar. 

gəlir. 1. keçinməlik. məi'şət. nəfəqə. dirlik. dirilik, yaşam 

üçün gərəkliklər. dayaq. dirlik. dirilik. yardım. dirimlik. 

durmuşluq. yaşamlıq. ömürlük. həyati. həyatlıq.  

qeçimlik  məltuf. rəhimlik. əff. mərhəmət.  

- geçimlik diləmək: əff diləmək.  

qeçimsiz  geçimsiz. 1. əffedilməz. 1. yola gedməyən. bətrəftar. 

sıyısımsız. onğsıksız. 1. yavuz dirlik. 1. ac göz. uğursuz. 
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uğumsuz. 1. mərhəmətsiz. insafsız. qatı ürəkli. 1. 

dözülməz. dayanılmaz. zəhmətli. 1. gəlişivsiz. xuysuz. 

qurmuq. sayqısız. nəzakətsiz. xuysuz. yaraşıvsız. 

xuysuz. ayrış. təzad. çəlişkli.  

- geçimsiz kişi: mərhəmətsiz kişi.  

- geçimsiz yaşav: dayanılmaz yaşam.  

- geçimsiz tərsliq: əfffedilməz xata.  

qeçimsiz  geçimsiz. keçimsiz. 1. geyimsiz. örtüsüz. üzük. üzsüz. 

donsuz. çılpaq. yalın. şərəfsiz. 1. çevrişsiz. çevrimsiz. 

tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. 

barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. 

qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. 

dik. çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. 

pisqılıq. əxlaqsız. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. 

çalanğ. bədəxlaq. taxımsız. xuysuz. 1. geçişsiz. geçməz. 

keçərsiz. geçərsiz. sürümsüz. dəğərsiz. yerirsiz. rivacsız. 

1. taxımsız. xuysuz. çevrimsiz. çevrişsiz. törəsiz. 

əxlaqsız. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 

damarı pozuq. 1. keçiniksiz. alışmaz. bağdaşmaz. 
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büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. 

içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. kərik (< 

kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. 

qıranlanıq. qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. 

münzəvi. 1. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qılıqsız. 

qırbal. qırban. yarçın. yarşın. taxımsız. xuysuz. 1. 

çatımsız. taxımsız. xuysuz. yarçın. yarşın. koryat. çalan. 

çalanğ. bədəxlaq. 1. tutamsız. bədrəftar. 1. 

yaşanılmayan. barışılmaz. - çirkin, keçimsiz, çatımsız, 

qarağız qarı: xortlaq. qorxlaq.  

- keçimsiz durum: çətinlik. qalafat. kalafat. çalaçat. 

qalaqalma. qalaqlama. qalıqlama.  

- keçimsiz duruma, çətinliyə salmaq: çalaçatlamaq. 

kalafatlamaq. çalaqaplamaq.  

qeçimsizişmək  keçimsizişmək. geçimsizişmək. hırçınmaq. qırcınmaq. 

qancışmaq. sınırlaşmaq. öcləşmək. xuysuzlaşmaq.  

qeçimsizlik  ayrılıq. ixtilaf. parçalanma. bölünmə. yaraşmav. 

anlaşmazlıq.  
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qeçimsizlik  keçimsizlik. geçimsizlik. keçiniksizlik. 1. hırçınlıq. 

qırcınlıq. qancıqlıq. öclülüq. sınırlılıq. xuysuzluq. 1. 

çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. 

dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. küncəniklik. qapanıqlıq. 

qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. 

qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. 

yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. 

bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. uyuşmamazlıq. qırgürlük. 

keçinişməzlik. uyummamazlıq. ixtilaflı. 1. uyuşmazıq. 

ədəmi imtizac.  

qeçin !  keçin !. bağışlayın !.  

qeçin  geçin. imrari maaş.  

qeçin  geçin. keçin. irs.  

- iyicəsinə yeyib için, suçum varsa, ondan keçin.  

qeçincə  geçincə. geçiçiliğin.  

qeçinəcaq  keçinəcaq. turqun. durqun. yaşam.  

qeçinəcək  geçinəcək. 1. keçimlik. çevrimlik. yaşama gərəkən 

nərsələr. qazanc. axar. gəlir. 1. yaşanacaq. yaşamaq 

üçün gərəkli nəsələr.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qeçinəcək  geçinəcək. gəlir. geçinmə qoşu. həyat əsbabı. - sizin 

geçinəcəyiz nasıldır. - geçinəcəyi varmıdır. - el geçinəcəyin 

sağlamlamalı.  

qeçinəməmək  keçinəməmək. bir arada olamamaq. edəməmək.  

qeçinəməz  geçinəməz. geçinməz. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. 

qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. ayrıq. 

adrıq. atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. 

talehsiz. tale‟siz. sanssız. məhrum.  

qeçinəməzlik  geçinəməzlik. geçinməzlik. paysızlıq. biçəksizlik. 

böləksizlik. boşluq. qırbatlıq. qırmanlıq. qırıqlıq. 

yoxsulluq. yoxsunluq. yoxsunuq. yoxluq. əksiklik. 

məhrumluq. möhtaclıq.  

qeçinən  keçinən. ötük. ötüc. ötüşən. həyalı.  

qeçiniq  geçinik. geçinmiş. bayqın. bayılmış. huşsuz. duyumsuz.  

qeçiniqsiz  keçiniksiz. keçimsiz. kərik (< kərmək. kəsmək). alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  
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qeçiniqsizlik  keçiniksizlik. keçimsizlik. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. 

bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. 

içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

imtizacsızlıq. münzəvilik.  

qeçinilmək  keçinilmək. olmaqlanmaq. olurlanmaq. qəbul edinmək. - 

sizin sözüz olmaqlandı. - sən bunu nədən olmaqlanmısın. - 

sənə olmaqlanırsa mən də olmaqlanaram. - sən allahın 

buna olmaqlan bitsin gedsin.  

qeçinim  keçinim. geçinim. keçinti. yaşam. yaşantı. yaşanım. 

dolanım. dolantı. məişət. zindəgi. geçinmə. geçim. həyat.  

- iyi keçinim: ağız dadı.  

qeçiniş  geçiniş. geçinmə. 1. imtizac. maaşirət. 1. dirilik. yaşam. 

durmuş. məişət. həyat. - güc geçinmə. - bol, qolay geçiniş. 

- geçinmə qoşu: həyat əsbabı.  

qeçiniş  keçiniş. 1. çəkiniş. sürnüş. biyoqrafi. 1. əkmək. qazanc. 

girdəc. maaş. dəraməd.  

- iyi keçiniş: iyi yollaşıq. qarıqıl. qaruqlı. bon əğanjman.  
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qeçiniş  keçiniş. keçic. keçiş. 1. bağış. əff. 1. maaf. 1. ölmə. 

ölüş. ölüm. həlak. həlakət.  

qeçinişlik  geçinişlik. geçinlik. gündəlik gərəklər, hacətlər.  

qeçinişmək  keçinişmək. keçişmək. anlaşılmaq. oturuşmaq. 

barınmaq.  

qeçinişməzin  keçinişməzin. keçinməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçinişməzlik  keçinişməzlik. bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. 

uyuşmamazlıq. qırgürlük. keçimsizlik. uyummamazlıq. 

ixtilaflı.  

qeçinişsiz  keçinişsiz. keçinməz. keçinməzin. keçinişməzin. 

keçişməzin. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 
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endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçinqən qeçingən. oysuravuq. oysavuruq. bayılan. dəvamlı 

kəndindən geçən.  

qeçinlik  geçinlik. geçinişlik. gündəlik gərəklər, hacətlər.  

qeçinmə  geçinmə. keçinmə. (geçiniş). 1. imtizac. maaşirət. 1. 

dirilik. yaşam. məişət. həyat. - güc geçinmə. - bol, qolay 

geçiniş. - geçinmə qoşu: həyat əsbabı. 1. maaşirət. ged 

gəl. birlikdə yaşayış. 1. ölmə.  

qeçinmə  geçinmə. keçinmə. 1. geçinim. geçim. yaşam. həyat. 1. 

keçiş. keçmə. dalış. dalma. içinmə. içənmə. batma. 

batış. çöküm. çöküş. sapış. sapım. gömüş. girişmə. 1. 

ölmə. çatlama. 1. sürmə. 1. dışıq. daşıq. bayılma. çoğun, 

çox bəğənmə. valeh olma.  

qeçinmək  geçinmək. keçinmək. 1. (intiqal). 1. yaşam sürmək. 1. 

ölmək. çatlamaq. vəfat edmək. 1. bayılmaq. ürəyi 

keçmək. huşdan gedmək. 1. onğmaq. cürləşmək. 

yaşamaq. gün görmək. güzərən keçirmək. 1. uyuşmaq. 

uymaq. yaraşmaq. yaxışmaq. 1. sürünmək. 1. ac, yoxsul 

qalmamaq. ötüşmək. 1. çatışmadan bir arada yaşamaq. 
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imtizac edmək. 1. geçirinmək. görmək. xiyallanmaq. 

duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. 

tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. fikirləşmək. fərz 

edinmək. - özüvü nə kimi keçinirsin. - çoxda hündürdən 

keçinmə belə. - nə duyqular, nə olaylar keçinirim. 1. 

geçirmək. geçirinmək. düşünmək. ağlına gəlmək. 

xiyallanmaq. tasaranmaq. tasaqanmaq. tasalanmaq. 

tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. 

tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. görmək. 

fikirləşmək. fərz edinmək. - özüvü nə kimi keçirirsin. - 

çoxda hündürdən keçirmə belə. - nə duyqular, nə olaylar 

keçirdim. 1. geyinmək. taplanmaq. tapanmaq 

tapaqanmaq. tapaqlanmaq. qapqanmaq. onuranmaq. 

onranmaq. dəğərlənmək. dəğrənmək. örtünmək. 

donanmaq. şərəf, heysiyyət qazanmaq. 1. könüçmək. 

əzbərləmək. 1. öğrənmək. anlamaq. qavramaq. - 

yaşlaşdıqca, keçinim gücü azalır. 1. köçünmək. köçmək. 

ölmək. 1. sovğa qalmaq. miras qalmaq. - bu ev atamdan 

keçinmişdir. - ötəkdən keçinmiş yapılar. 1. yoluxmaq. 

bulaşmaq. keçmək. sirayət edmək. 1. yer dəğişmək. 
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daşınmaq. 1. bağışlamaq. əsirgəmək. - o çimri hər 

nəyindən keçinsədə, parasından keçinməz. 1. ölmək. 

qınqılmaq. qanğılmaq. 1. savşınmaq. savaşınmaq. 1. 

könül endirmək. durumuna uyqun düşməyən bir nəyə 

ürək vermək.  

- çətinliklə keçinmək, yaşamaq. günü dağ başında.  

- zırıq zırıq, zırın zırın, süzük süzük sürünmək, keçinmək: 

süzünmək. zirənmək.  

- çalımından keçinəməmək: birinin şişməsindən dolayı 

yaxınlaşamamaq.  

- işgilli durumu anlayaraq keçinmək: qolaylıq göstərmək. 

qeçinmək  geçinmək. keçinmək. 1. əğlənmək. oyalmaq. 1. səbr 

edmək. dayanmaq. dözmək. 1. yaşamaq. sürqəlmək. 1. 

birisi ilə birlikdə iyi, iyi kimi yaşamaq. - iki günü çox gözəl 

geçinirlər. - yumşaq kişi hammı ilə geçinir. - belə bir durumla 

geçinmək olurmu. 1. durumun sağlayıb yaşamaq. 

dolanmaq. idarə olunmaq. - alın təri ilə geçinmək. 1. 

gedmək. qıyınmaq. əzilmək. bayılmaq.- ürəyim qıyındı. 1. 

keçinməsi qolaylaşmaq. yapınmaq. ötülmək. ötilmək. 

qoyulmaq. güzəşt edilmək. - ürəyi keçinmək: ürək 
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ötünmək. 1. tavlanmaq. tovlamaq. dolanmaq. 

burqunmaq. dözmək. 1. çıxışmaq. keçişmək. ötüşmək. 

uyuşmaq. anlaşmaq. dolanmaq. əkləşmək. 1. 

güzərənmək. keçim sağlamaq. 1. keçmək. ölmək. ötmək. 

1. kəçmək. ölmək. birbin keçindirmək. ötgürüşmək. 

ötrüşmək. 1. ötgənmək. imrari məaş edmək. - keçinəcək 

yer: qovala. qıvala. sığıncaq. 1. oysuramaq. bayılmaq. 

kəndindən geçmək. bihuş olmaq.  

- malçılıq bilə geçinəbiz: heyvancılıqla geçiniriz.  

- üydə kitablar bilə geçinirəm: evdə kitablarla oyalanırım.  

- darmannı iyisinə geçinib bolalmayma: ilacın qoxusuna 

dözürəm. 

qeçinməlik  keçinməlik. keçimlik. məi'şət. nəfəqə. dirlik. dirilik, yaşam 

üçün gərəkliklər. dayaq. dirlik. dirilik. yardım.  

qeçinməmək  keçinməmək. dayatmaq. dayıtmaq. sürəklətməmək. 

subatlatmaq. əğrilməmək. dəvam etdirmək.  

qeçinməmiş  keçinməmiş. keçməmiş. gedməyən. qalma. yaşıyan. 

baqi.  

qeçinməz  geçinməz. geçinəməz. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. 

qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. ayrıq. 
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adrıq. atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. 

talehsiz. tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac.  

qeçinməz  keçinməz. keçinişsiz. keçinməzin. keçinişməzin. 

keçişməzin. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçinməzin  keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçinməzlik  geçinməzlik. geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. 

yoxsunuq. yoxçunuq. yoxsalıq. böləksizlik. paysızlıq. 

əksiklik. məhrumluq. möhtaclıq.  
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qeçinmiş  geçinmiş. 1. geçinik. bayqın. bayılmış. huşsuz. 

duyumsuz. 1. baynaq. bayqın. geçgin. özündən keçmiş.  

- keçmiş, keçinmiş: keçən, keçmiş. keçmiş ölmüş.  

- gəlməmişə öğünmə, keçinmişə döğünmə.  

qeçinmiş  keçinmiş. talqın. dalqın. dalmış. kəndindən keçmiş. 

bihuş. mədhuş. - ısıtmadan dalqın yatır. - ısıtmadan sonra 

bir dalğınlıq gəldi. - ağladı ağladı dalğın düşdü.  

qeçinti  keçinti. keçinim. yaşantı. yaşanım. dolanım. dolantı. 

məişət. zindəgi.  

qeçintirmə  keçindirmə. bəsləmə. yetiştirmə.  

qeçintirmək  geçindirmək. 1. birisini yaşatmaq. durumun sağlayıb 

yaşatmaq. dolandırmaq. idarə edmək.- bu gəlir məni 

geçindirər.- yumşaq olan kişi, hamını geçindirər. - belə bir 

ağır durumu geçindirmək olmaz. - çoluq cocuğunu alın təri ilə 

geçindirən. 1. ötgərişmək. ötüşdürmək. 1. saypalamaq. 

sıypalamaq. sayğamaq. sıyğamaq. sürçəşdirmək. 

qayıştırmaq. oxşamaq. lütf edmək. mehribanlıq edmək. 

1. əğləndirmək. oyalamaq.  

- ol başın gücdən geçindirdi: o kəndisini zorluqla geçindirir.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7166 

- ol kəsin kitablar bilə geçindirdi: o kəndisini kitablarla 

oyalır.  

qeçintirmək  keçindirmək. 1. öldürmək. çatlatmaq. 1. köçtürmək. 

çöktürmək (> koştən (fars)). öldürmək.  

qeçir  keçir. çara. yol.  

qeçir  keçir. yolçı. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər.  

qeçirə  keçirə. keçir. yolçı. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. 

qılavuz. öndər. yöndər. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər.  

qeçirəq  keçirək. keçirgə. güzərək. güzərgə. 1. yol. yöntəm. 1. yol 

üstü.  

qeçirəməmək  - dişi kəsməmək: diş keçirəməmək: gücü yetməmək.  

qeçirəməyən  keçirəməyən. keçirəməz. çəkəməz. çəkəmiyən. 

çəkənmiyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. 

daşıyamıyan. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. 

dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. 

sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. 
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singirəməz. singirəmiyən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edəmiyən.  

qeçirəməz  keçirəməz. keçirəməyən. çəkəməz. çəkəmiyən. 

çəkənmiyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. 

daşıyamıyan. dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. 

qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. 

tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. 

dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. 

sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. 

singirəməz. singirəmiyən. səbr, təhəmmül, istiqamət 

edəmiyən.  

qeçirəməzlik  keçirəməzlik. geçirəməzlik. çəkəməzlik. çəkənməzlik. 

dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. dayanamazlıq. 

dayanışamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. 

tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. 

dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. 

sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edəməzlik.  

qeçirəmli  keçirəmli. keçləmli. geçirəmli. geçləmli. 1.bağışlayan. 

bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. 
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yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. 

acıyan. güzəşli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. 

mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. 1. keçləmli. güzəşli. 

bağışlayan.  

qeçirən  geçirən. geçirgən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. 

süzdürən. süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. 

sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. 

əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. 

aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. çəkici. çəkən. çəkirgən.  

qeçirən  keçirən. geçirən. 1. aparan. - könül aparan, keçirən: 

bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan. çəkən. 1. dartan. daşıyan. 

əkidən. köçürən. əkidən. götürən. sindirən. sındıran. 

sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. dözüşən. 

qatlanan. tablanan. tablaşan. qatlanışan. dayanan. 

dayanışan. səbr, təhəmmül, istiqamət edən.  

qeçirən  keçirən. keçirdən. qoyar. qoyan. icra edən.  
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qeçirici  geçirici. geçirgən. geçirən. keçirici. keçirgən. keçirən. 

sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. 

süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. 

sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. 

yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. 

daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. 

sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü. axıtan. axıtqan. 

axıtıcı. əkidən. götürən. götürgən. götürcü. çatdıran. 

çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. köçürgən. köçürücü. içən. 

içəgən. çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib.  

qeçirilən  keçirilən. savma. savrulan.  

qeçirilmək  geçirilmək. atlatılmaq. açılmaq. həlledilmək.  

- bir birinə keçirilmək: çitinmək (çatınmaq). bir araya 

gətirilmək.  

- gizli keçirilmək: qaçırılmaq.  

qeçirilmək  keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində 

bulunulmaq. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. 

tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. 

üzlənilmək. yapınılmaq. mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox 
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olay izlənilmiş. - bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi 

izlənilmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

qeçirilmək  keçirilmək. sürülmək. aparılmaq. - bir gözəl yaşam 

sürülür.  

qeçirilməmək  keçirilməmək. aldırınmamaq. salınmaq. düşmək. rədd 

olunmaq. qəbul edilməmək. - sınavdan düşdü.  

qeçirim  geçirim. keçirim. 1. yol. 1. su yolu. 1. götürüm. xoşgörü. 

xoşqaraş. xoşqarac. iyi qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. 

musamihə. tolerans.  

qeçirim  keçirim. bağιş. dözməzçilik. rəhm. ötrim. eçim. ötürüm.  

qeçirimçi  keçirimçi. keçirimli. geçirimçi. geçirimli. götürümçü. 

götürümlü. xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. xoşgörülü. iyi qarşılayan. ansayan. 

anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

qeçirimçilik  keçirimçilik. keçirimlilik. geçirimçilik. geçirimlilik. 

götürümçülük. götürümlülük. xoşgörücülüq. xoşgörülüq. 

xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. 

ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. anlayışçılıq. 

musamihəkarlıq. toleranslılıq.  
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qeçirimli  geçirimli. geçirimçi. keçirimli. keçirimçi. 1. geçirgən. 

süzdürgən. bir axımı geçirə bilən. 1. götürümçü. 

götürümlü. xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı 

xoşqaraşlı. xoşgörülü. iyi qarşılayan. ansayan. 

anlayışqan. musamihəli. toleranslı.  

qeçirimlilik  keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. götürümlülük. 

xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. 

xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. ansayışlılıq. ansayışçılıq. 

anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

qeçirimsiz  keçirimsiz. götürümsüz. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. 

xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. ansayısız. 

anlayışsız. iyi qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

qeçirimsizlik  keçirimsizlik. götürümsüzlük. xoşqarşısızlıq. 

xoşqaraşsızlıq. xoşgörüsüzlük. ansayısızlıq. 

anlayışsızlıq. musamihəsizlik. toleranssızlıq.  

qeçirinmək  keçirinmək. geçirinmək. geçinmək. geçirmək. 1. 

düşünmək. ağlına gəlmək. xiyallanmaq. tasaranmaq. 

tasaqanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. 

dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. 

tasarlanmaq. görmək. fikirləşmək. fərz edinmək. - özüvü 
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nə kimi keçirirsin. - çoxda hündürdən keçirmə belə. - nə 

duyqular, nə olaylar keçirdim. 1. yaşamaq. 1. uymaq. 1. 

geyinmək. örtünmək. donanmaq. donalmaq. qorunmaq. 

qəbullanmaq. yemək. - qalmasın işə, sözə, duruma geydik, 

düşdük, keçdik. 1. xiyallanmaq. duyqulanmaq. 

dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. 

tasarlanmaq. düşünmək. görmək. fikirləşmək. fərz 

edinmək. - özüvü nə kimi keçinirsin. - çoxda hündürdən 

keçinmə belə. - nə duyqular, nə olaylar keçinirim. 1. 

görmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. 

tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. 

düşünmək. fikirləşmək. fərz edinmək.  

- gözdən keçirinmək: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. sezinmək. - bu ustaca düzən, onun yaşamının hər 

nəyində izlənilir.  

qeçirivermək  keçirivermək. ötüzmək. salıvermək. bıraxıvermək.  

qeçirqə  geçirgə. keçirgə. keçirək. güzərək. güzərgə. 1. yol. 

yöntəm. 1. yol üstü. 1. uğrağ.  

qeçirqən  geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. 

süzdürən. süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. 
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sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. 

əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. 

aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. 

dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. 

sürütücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. əkidən. götürən. 

götürgən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. içən. içəgən. çəkici. çəkən. 

çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib.  

qeçirqən  geçirgən. keçirgən. 1. bilit. 1. geçirimli. bir axımı geçirə 

bilən. süzdürgən. 1. keçirkən. keçərək. keçmiş. geçmiş. 

geçə. keçə. - onu beş keçə. ikini üç keçə. (# qala: qalmış. - 

ona beş qala. ikiyə üç qala). 

qeçirqən  keçirgən. yol üstü.  

qeçirqənlik  geçirgənlik. işləmə netəliyi. qabiliyyəti nifuz.  

qeçirmə  geçirmə. keçirmə. 1. mirur. imrar. 1. əksbərgərdan. 1. bir 

şəklin üzərinə saydam (şəffaf) kağız qoyularaq alınan 

kopya. 1. mirur. 1. çəkmə. dartma. daşıma. götürmə. 

tablanma. tablaşma. qatlanma. qatlanışma. dayanma. 

dayanışma. dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. 

sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. səbr, təhəmmül, 
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istiqamət edmə.  

- dalqa keçirmə: huş başı itirmə. dəğişdirmə. qarışdırma. 

çalışdırma. - yola çıxanı keçirmə. uğurlama. təşyi'.  

qeçirmək  - dalqa keçirmək: qaf çaqmaq.  

- dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək: iplə çəkmək. nərsənin 

çox güc, ağır gəlməsi. - ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə 

çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, ‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: 

tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi uzlaşmır, 

keçmir, sürülmür.  

- qasıb keçirmək: qırıb keçirmək: 1. çox pis davranmaq. 1. 

çox kəsil, zərər vurmaq, vermək. 1. çox güldürmək.  

- içindən keçirmək: düşünmək.  

- qarnından keçirmək: düşünmək.  

- ürək keçirmək: bayılmaq. özündən gedmək. huşdan 

gedmək.  

- yaşamın keçirmək: yaşamın yaşamaq. yaşamın, varlığı 

sürdürmək. olduğun sürmək, yaşamaq.  

- yaşamın keçirmək: yaşamın yaşamaq. yaşamın, varlığı 

sürdürmək. olduğun sürmək, yaşamaq. öz başındakın qılmaq.  

qeçirmək  - gözdən keçirmək: izləmək. sezmək. - bu ustaca düzəni 

onun yaşamının hər nəyində izləyə bilərik.  
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- qan görüb bayqınlıq keçirmək: qan tutmaq.  

- işə keçmək: oyanmaq. qanı qaynamaq.  

- adı keçmək: adından söz edinmək, danışılmaq.  

- basıb, əzib keçmək: basıb, əzib keçmək basalamaq. 

basarlamaq. baslamaq. basa basmaq. pamallamaq.  

- səkdə, ənfəkt keçirmək: ürəyi, birdən yatmaq, işdən 

düşmək. qan tutmaq. ölmək.  

qeçirmək  geçirmək. 1. aşırmaq. alğıtmaq. atlatmaq. uçurtmaq. 

üzdürmək. durdurmaq. savışdırmaq. - baş ağrımı geçirdi. - 

1. çapıtmaq ( ç <> s ) saplatmaq. ötdürmək. ütkəzmək. 

ötkəzmək. yeritmək. sürdürmək. dinlətmək. - söz 

geçirmək. 1. geçirinmək. geçinmək. düşünmək. ağlına 

gəlmək. xiyallanmaq. tasaranmaq. tasaqanmaq. 

tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. 

tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. 

görmək. fikirləşmək. fərz edinmək. - özüvü nə kimi 

keçirirsin. - çoxda hündürdən keçirmə belə. - nə duyqular, nə 

olaylar keçirdim. 1. bulaşdırmaq. yoluxdurmaq. - xəstəliyi 

hamıya geçirdi. köçürmək. qaçırmaq. 1. geydirmək. 

girdirmək. giritmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. 
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qapatmaq. - soyuqdu, əğnivə bir örtgə keçir. - kitaba qab 

keçir. 1. yaşamaq. üzləşmək. düşmək. uğramaq. - 

təprəm, sıxıntı keçirmək. - nə durum keçirdik. - nə mutlu 

keçirdik bu günü. 1. soxmaq. basmaq. saldırmaq. 

toxunmaq. təcavüz edmək. - qudsal nərsələrə keçrilməz. 1. 

uğurlamaq. yola salmaq. yoldaşlamaq. - sizi qapıya dək 

keçirəlim. 1. götürmək. ilətmək. ibermək. ebirmək. 

aparmaq. evirmək. nəql edmək. - qarşıya keçir. 1. 

taxmaq. - bunu ona, onu buna keçir.  

qeçirmək  geçirmək. 1. atlatmaq. açmaq. savmaq. aşırmaq. 1. 

geçirinmək. yaşamaq. 1. barlamaq. barlağamaq. gözdən. 

1. geçiştirmək. 1. çəkmək. qatlanmaq. dözmək. 

tablanmaq. 1. çökürmək. tökmək. yazmaq. - duyqularıvı 

kağaza tök. 1. qoyqarmaq. qoymaq. qılmaq. 1. qılmaq. 1. 

uğurlamaq. yoldaşlamaq. yoldaşmaq. yollaşmaq. - sizi 

qapıya dək geçirəlim. 1. daşımaq. nəql edmək. - oyana 

keçirmək. 1. raslamaq. uğramaq. sürmək. yaşamaq. - 

çox yamanlıq keçirdik. 1. bir anlıq düşünüb gedmək. - 

parasın verim, yoxsa verməyim?. diyə keçirdi. 1. 

bulaştırmaq. - soyuq dəğməni hamımıxa keçirdi. 1. 
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buyruq yeritmək, dinlətmək. - söz keçirmək. 1. aşırmaq. - 

bu sorunuda aşıra bilsəm.  

- başından keçirmək: könül gəzdirmək.  

- əldən keçirmək: gözdən keçirib düzəltmək. onarıb, baxımını 

yapmaq. - gözdən keçirib düzəltmək: əldən keçirmək. 

onarıb, baxımını yapmaq.  

- gecəni bir yerdə keçirmək: gecələmək.  

- göğüs keçirmək: için çəkmək. iç çəkmək ah çəkmək. 

üzüntülü, dərin solumaq.  

- gün keçirmək: günləmək   

- xoş çağ sürmək, keçirmək: günün gün edmək.  

- könlünə, içinə, özünə sızdırmaq, geçirmək: almaq.  

- könüldən keçirmək: düşünmək.  

- iş keçirmək: yapmaq.  

- əldən keçirmək: gözdən keçirib düzəltmək. onarıb, baxımını 

yapmaq.  

- gözdən keçirib düzəltmək. əldən keçirmək. onarıb, 

baxımını yapmaq.  

- başından keçirmək: qarşılaşmış olmaq.  

- birlikdə gün geçirmək: aralarına qarışmaq.  
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- çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək: əğlənmək.  

- gözdən keçirmək. göz atmaq. göz gəzdirmək.  

- gözdən keçirmək: barlamaq. barlağamaq.  

- gözdən keçirmək: bir nəyi gözə almaq.  

- güzərən keçirmək: onğmaq. cürləşmək. keçinmək. 

yaşamaq. gün görmək.  

- içəri, özünə sızdırmaq, geçirmək: almaq. - suvaq suyu alır.  

- gönlər su alıblar.  

- qırıb, xərablayıb keçirmək: baltalamaq.  

- nərsələri, yoxlayıb gözdən keçirmək üçün gəzib 

dolaşmaq: qolaçanlamaq.  

- sözünü keçirmək: dinlətmək.  

- ürərk aparan, keçirən: bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan.  

- üzərinə, dışına, eşiyinə keçirmək: qaplamaq.  

- ələ keçirmək: ənğsələmək. ənğsələmək. ənsələmək. 

ensələmək. yaxalamaq. tutmaq.  

- içinə keçirmək: içmək. əmmək. sormaq.  

qeçirmək  geçirmək. söndürmək.  

qeçirmək  görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. 

dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. çəkmək. uğramaq. 
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sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. 

ərişmək. mə'ruz qalmaq. - bu ova çox olay görmüş. - bu 

qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq görmək.  

qeçirmək  keçirmək. 1. görmək. sınamaq. çəkmək. sıbdırmaq. 

əmdirmək. içirmək. sindirmək. soxmaq. tıqşırmaq. 

sındırmaq. 1. aşırmaq. böyütmək. alğıtmaq. atlatmaq. 

öçirmək. uçurmaq. 1. çapmaq ( ç < > s ) sapmaq. ütmək. 

ütkəzmək. ötkəzmək. girdirmək. giritmək. 1. düşünmək. 

ağlına gəlmək. - nə keçirirsən. 1. köçürmək. qaçırmaq. 1. 

tamamlamaq. 1. uğurlmaq. yola salmaq. 1. keçmək. 

bağışlamaq. ötmək. ütmək. - yazığım keçir tanrım. - bəylər 

çomaqla gəzər, qulların yazığın keçər. 1. ötgərmək. sürmək. 

bədrəqə edmək. 1. uçurmaq. söndürmək. - ələ keçirmək: 

qeyd olmaq. tutağlaşmaq. 1. ozdurmaq uzaqlatmaq. 

aşqınmaq. artıqlamaq. həddini aşırmaq. 1. təşyi' edmək. 

1. vazkeçmək. ərtürmək. bağışlamaq. qəbullənmək. 

səvritmək. 1. aşırılmaq. aşırmaq. atıqlatmaq. savurmaq. 

savdurmaq. durdurmaq. dəf etdirmək. qoğdurmaq. 

savmaq. atlatmaq. sürmək. keçişdirmək. savuşdurmaq. 
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atmaq. iyilətmək. vaz keçmək. tönqülmək. səvritmək. 

ərtürmək. bağışlamaq. qəbullanmaq. - { dırnağ keçirmək: 

dırnağ ilişdirmək: dırnağ taxmaq.}: yapışıb, ilişib 

buraxmamaq. pəncəni ilişdirib ötürməmək. - sıramı savdım. - 

baş ağrısını savdurdum.  

- anı tavuşu məni acıvımı sındırdı: onun səsi mənim 

hiddətimi geçirdi.  

- birbirinə geçirmək: dərəkləmək. taraqlamaq. örmək. 

çaprazlamaq.  

- üzərinə geçirmək: üzərinə qapamaq. qaplamaq. qaplamaq. 

- bu ağır bəla atıqladıq.  

- güni keçirmək: bir gün qalmaq, durmaq: günləmək. 

- vax keçirmək: çağlanmaq. çağ sürmək. əylənilmək. 

əğlənilmək. əklənilmək.  

- alay keçirmək: birinin sözünü dinlərkən, başqa nərsə 

düşünməklə uğraşmaq. 

- savaşı savuşdur.  

- əyləncə sürmək. 

- ələ keçirmək: qısdırmaq. tutdurmaq. tutmaq. qapsalamaq. 

yaxalamaq. dar yerə gətirib tutmaq.  

- qab, örtük keçirmək: qaplamaq. qapsamaq.  
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qeçirmək  keçirmək. nərsə ilə sürünmək. boylamaq. yaşamaq. - 

türmə boylamaq. - acı günlər boylamaq. - kimlərinən bu 

yaşamı boylayacağın, bəlli deyir.  

qeçirmək  keçirmək. sezinmək. sızınmaq. izlənilmək. 

duyqulanmaq. oyqulanmaq. düşünülmək. bilginmək. 

bəlginmək. hiss olunmaq. hiss edilmək.  

- var yoxun duyqulanmır: hiss edmir  

- duyqulanmadan gəlib keçdi: hiss olunmadan.  

- ağır ağrı duyqulandı: hiss olundu. - qızqınlıq duyqulandı: 

hiss olundu.  

- bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır: 

hiss olur.  

- bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər 

duyqulanırsız: hiss edirsiz.  

- iç keçirmək: iç çəkmək: ah çəkmək: için çəkmək. 

dalqınarmaq. üzüntüylə dərindən solumaq.  

- nərsəni ələ keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq: qança, 

çanqa, çalqa, panca, pəncə atmaq. qançalamaq. çanqalamaq. 

çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. 

- sav keçirmək: bilgi ilətmək, çatdırmaq. xəbər vermək.  
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qeçirməmək  - kilasda, dərsdə bıraqmaq, keçirməmək: qaldırmaq. rədd 

edmək. ibqa' edmək. 

qeçirməmək  keçirməmək. aldırmamaq. oralı olmamaq. 

umursamamaq. düşürmək. salmaq. rədd edmək. qəbul 

edməmək.  

qeçirmiş  - görmüş keçirmiş: dünya görmüş. eşmiş yırtmış. eşib 

çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

qeçirtən  keçirdən. bax >.  

qeçirti  keçirti. keçirtmə. əl altında olan nərsəni, başqa birinə 

qoyuvermə.  

qeçirti  keçirti. keçirtmə. əl altında olan nərsəni, başqa birinə 

qoyuvermə.  

qeçirtmə  geçirtmə. paltarda düğmə, giltə yerinə tikilən qarmaqcıq. 

çalkeçit. salkeçit.  

qeçirtmə  keçirtmə. keçirti. əl altında olan nərsəni, başqa birinə 

qoyuvermə.  

qeçirtmə  keçirtmə. keçirti. əl altında olan nərsəni, başqa birinə 

qoyuvermə.  

qeçirtməc  geçirtməc. yerimə, qaçma yarışı.  
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qeçirtmək  keçirtmək. 1. qatlatmaq. yedirtmək. əğib, burub 

yerləşdirmək. onqartmaq. onqurtmaq. yonqartmaq. 

düzəltmək. sağaltmaq. 1. rivac vermək. rayic edmək. 

mütədavil edmək. 1. döndərmək. vaz etdirtmək. - onu 

fikrindən keçirt. 1. taxmaq. qaplatmaq. örtdürmək. - 

şəkilə qab, yorqana üz keçirtmək. 1. ötmək. ütmək. 

aşıtmək. aşdırmaq. ötürmək.  

qeçirtmək  keçirtmək. geyindirmək. donatmaq. donamaq. 

donatlamaq. örtmək. qapamaq. qamamaq. qorlamaq. 

qorumaq. qəbullatmaq. yedirtmək. - qalmasın işə, sözə, 

duruma geydirdi, düşürdü, keçirdi.  

- aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

- aldırmadan xoş keçirtmək: gününü gün edmək.  

- yazqa, boşa keçirtmək. yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. 

azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. 

yazıqlatmaq. yayıtmaq. yahatmaq. çaşıtmaq. şaşıtmaq.  

qeçirtmək  keçirtmək. geyindirmək. qəbullatmaq. yedirtmək. 

donatmaq. - işlərin hamısın yalan palanla geyindirir.  

qeçirtmək  qaqmaq. - güclə qaqdıq.  
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qeçirtməmək  - gün keçirtmədən: gün səgirtmədən: gün səktirmədən. gün 

atlatmadan. ara vermədən. hər gün.  

qeçisaqan  geçisağan. çoban aldatan. dağ qırlanqıcı.  

qeçisaqan  keçisağan. gecə quşu. çobanaldadan. alacatoyuq.  

qeçisaqqal  keçisaqqal. çənəsaqqal.  

qeçisaqqalı  geçisaqqalı. quzuqulağı.  

qeçiş  geçiş. keçiş. 1. mirur. 1. keçmə. keçinmə. dalış. dalma. 

içinmə. içənmə. batma. batış. çöküm. çöküş. sapış. 

sapım. gömüş. girişmə. 1. əff. quzəşt. 1. keçmə. - keçiş 

bəlgəsi: quzərnamə. keçiş cavazı. 1. keçmə. 1. gediş. 

cərəyan. pırosə. - olayların keçişinə, gedişinə, pırosəsinə 

baxaraq.  

- keçiş olmaz: ibur məmnu'.  

- qıl keçisi: qarakeçi.  

- sınırkeçiş: sınır keçmə. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, 

keçmə). aşırış. aşırım. aşma. saldırma. saldırış. saldırım. 

təcavüz.  

qeçiş  geçiş. keçiş. 1. numayiş. 1. keçmə. qoyar. mirur. ibur. 1. 

xatirə. 1. ötüc. ötüş. asuv. ötköl. ütü. aşuv. yötkülüş. 

keçilmə. 1. tə'sir. - keçişsiz: küs çimsiz. gücsüz. ötpös. 

ötümsüz. 1. keçit. uza. uzay. 1. geçit. körpü. geçiş. köprü. 
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atız. köprük. geçit. geçik. - küçiti su ilətdi: apardı, götürdü. 

1. qıcıq. qaşınma. qıyçış. qeyçiş.  

qeçiş  keçiş. geçiş. mirur.  

- keçiş kağazı: gəzişlik. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. 

keçməlik. gəzlik. gəzərlik. keçərlik. quzərnamə. qüzərnamə.  

qeçiş  keçiş. keçəş. güzəş. keçmiş. keçdiş. (> qozəştə (fars)). - 

başkeçəşi: başdan keçən.  

qeçiş  keçiş. keçic. keçiniş. 1. bağış. əff. 1. maaf. 1. ölmə. ölüş. 

ölüm. həlak. həlakət.  

qeçiş  keçiş. qaçış. iləriş. basış. sibqət.  

- hər günün, olaylarının keçişi: günlük yaşam.  

qeçişən  keçişən. keçən. sönüşən. sönən. sonan. sonuşan. solan. 

soluşan. öçüşən. ötən. öçən. uçan. uçuşan. ötüşən.  

qeçişən  keçişən. önəmsəməyən. tikizməz. tikizməyən. diqqət 

edməz.  

qeçişiq  keçişik. taxışıq. birbirinə keçmiş, taxılmış.  

qeçişimi  - ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi: ışıq kölgə.  

qeçişqə  geçişgə. geçişmə. çönərgə. dönərgə. çevrişmə. 

çevrişgə. dönüşmə. dönüşgə. dəğişgə. dəğişmə. 

təhəvvül.  
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qeçişli  geçişli. mütəəddi. ğeyri lazim. "nəyi, kimi" sorula bilən 

işləm, fel. (# geçişsiz: lazim). 

qeçişlik  keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzərlik. 

keçərlik. gəzişlik. gəzlik. 1. keçiş kağazı. quzərnamə. 

qüzərnamə. 1. viza.  

qeçişmaq  keçişmaq. yollaşmaq. yoldaşmaq. yollanmaq. gedişmək.  

qeçişmə  geçişmə. keçişmə. 1. geçişgə. çönərgə. dönərgə. 

çevrişmə. çevrişgə. dönüşmə. dönüşgə. dəğişgə. 

dəğişmə. təhəvvül. 1. süzmə. təravuş. 1. bağışlama. 

qoyma. əff edmə.  

qeçişmə  geçişmə. keçişmə. nəql oluşma.  

qeçişmə  keçişmə. keçişim. yayışım. yayışma. yüyüşüm. 

yüyüşmə. sürüşüm. sürüşmə. dəğişim. dəğişmə. ərişim. 

ərişmə. yoxuşum. yoxuşma.  

qeçişmək  keçişmək. 1. dəğişmək. başqalaşmaq. dönüşmək. 

döngəmək. dönmək. çönmək. çevrişmək. çönərgəmək. 

dönərgəmək. dönüşmək. dönüşgəmək. mütəhəvvil, 

mütəbəddil olmaq. 1. dönüşmək. dəğişmək. mütəhəvvil 

olmaq. təhəvvül tapmaq. 1. keçinişmək. anlaşılmaq. 

oturuşmaq. barınmaq. 1. keçişmək. keçmək. 
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bağışlamaq. əff edmək. 1. taxışmaq. iç içə keçmək. 1. 

dəğişmək. - bir birinə keçişmək: çitişmək (çatışmaq). bir 

araya gətirişmək.  

qeçişmək  keçişmək. 1. keçinmək. çıxışmaq. ötüşmək. 1. yarışmaq. 

1. geçinmək. ötüşmək. 1. ötrüşmək. savuşmaq. (# 

sıvışmaq: örtüşmək. yapışmaq). 1. keçmək. qoyarmaq. 

mirur edmək. ibur edmək. 1. burnaşmaq. sibqət tutmaq.  

qeçişməz  geçişməz. lazim.  

qeçişməzin  keçişməzin. keçinməzin. keçinişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçişməzin  keçişməzin. keçinməzin. keçinişməzin. keçinişsiz. 

keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 
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endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qeçişsiz  geçişsiz. 1. lazim fe'l (# geçişli: mütəəddi. ğeyri lazim). 1. 

sürümsüz. keçərsiz. geçərsiz. keçimsiz. dəğərsiz. 

yerirsiz. geçimsiz. geçməz. rivacsız.  

qeçişsiz  geçişsiz. keçimsiz. çevrişsiz. çevrimsiz. tutamsız. törəsiz. 

durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. 

boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. 

qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. 

donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. 

əxlaqsız. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. 

bədəxlaq. taxımsız. xuysuz.  

qeçiştiq  keçiştik. çatar. kəsiştik. qavιştιq.  

qeçiştirilmək  keçiştirilmək. bağdaştırılmaq. anlaşdırılmaq. 

uyuşturulmaq. imtizac ettirilmək.  

qeçiştirmək  keçişdirmək. keçirmək. savuşdurmaq. atmaq. iyilətmək. 

- savaşı savuşdur.  

qeçiştirmək  keçiştirmək. geçiştirmək. 1. savmaq. atlatmaq. keçirib 

qurtarmaq. geçirmək. 1. bağdaştırmaq. anlaşdırmaq. 
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uyuşturmaq. imtizac ettirmək. 1. idarələmək. idarə 

edmək.  

qeçit  - dar keçit: qapız. qabız. boğaz.  

- qaranlıq gecə, dar keçit: çətin qoşut, qoşantı, qoşanıt, 

şərayit.  

qeçit  geçid. 1 keçit. məmərr. geçiləcək yol. 1. nərsənin 

geçiləcək yeri. yarıq. gədik. boğaz. dərbəd. - dağ geçidi. 

1. aşmalı, keçməli (aşılıb keçilə bilən) olan durum. - çayın 

dayaz (sığ) yeri keçid verər. 1. icazə. - geçitsiz: icazəsiz. - 

geçit versəniz: icazə versəz. 1. viza. - geçitsiz: vizasız. - 

yabançı ölkələrə geçid gərəkir. 1. (qopsam, rəsmi) geçit. 

san. 1. köçüş. - irmağın geçit yeri: dayaz. yayuv. 1. köprü. 

atız. köprük. geçiş. geçik. 1. geçek. köprü. aşı. - as aşı üs 

aşı < > altaşı üstaşı < > atkeçit üskeçit. 1. keçəlgə. otkül. 

keçik. keçü. ötüm. ötüş. aşuv. 1. keçiş. uza. uzay. 1. 

icazə. keçər. salı. yar. 1. ərt. art. əğələnmiş, kəsilmiş, 

cığıryol. ərməyə, keçməyə bir yol. dar yol. dar dərə. 

qovaq. kovaq. tutqavul. boğaz. dərbənd. ( < dar bat. dar 

bağ). - dar keçit: dərbənd. darbat. kütəl.  
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- qırx geçit: qırx qapı: dolanbac, burşuq olan yer, çay ırmaq. 

kərələr bir yolu kəsən çay. çox geçitli, qapılı olan yer. 

qeçit  geçit. baş yazı. başdan keçənlər. başa gələnlər. 

sərquzəşt.  

qeçit  geçit. geçək. güzər. keçmə. geçmə. qətə. qata. xət. yol. 

cığır.  

qeçit  geçit. geçək. keçiş. geçiş. aşım. keçirmə. mirur.  

qeçit  geçit. keçit. 1. dar dərə. boğaz. qıyındaraq. qıyındara. 

qındaraq. qındara. 1. geçət. 1. gədik. yol 1. san. rejə. 1. 

geçəcək. 1. qapı. dalvad. 1. uğrama. uğraq. 1. boğaz. 

bel. belən. uca dağın iki təpə arasındaki geçit verən 

bölüm. 1. gözər ( < gözə: baca. aça. yol). cığır. uğraq. 1. 

uzun, dar aralıq. dəhliz < dalğız. yolağ. rahro. dalan. 

koridor. 1. gecikmə. yubat. tə'xir.  

- keçidi tutmaq, bağlamaq: bel kəsmək. - yüksək dağ 

keçidi: baylan. bağlan. boğaz. - iki dağ arasında dar keçit: 

boğaz. dərbənd.  

- təmiryolu keçidi: təmiryolu ilə qarayolun kəsiştiyi yer.  

- güc geçit: girivə.  

qeçit  geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. icazə. pərvanə.  
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qeçit  geçit. keçit. keçər. geçər. özür. qoyu. olur. yol. yolağ. 

yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. 

ərklik. onay. (təvafüq). mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. 

musidə. pərvanə.  

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

qeçit  keçit. boğaz. ağız. arğıd. arğıdal. arğadal. dağ beli. - 

durna keçidi: yaz fıtınası. 1. boğuz. gədik. bük. təngə. 

soxaq. sox. dar yol.tıqrıq. tığrıq. tıxrıq. yol. boğaz. 

- qırx keçid: dolambac ırmaq. çay boyu gedmək üçün çoxlu 
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kərələr butay o tayına atlamağlı olan ırmaq.  

- dağ qeçidi: avuş.  

qeçit  keçit. geçit. boğaz.  

- geçit verməyən dik sarp, uçurumlu, qayalıq, kötü yol, 

yer: qapan. qaban. qabalaq.  

- qarayolla, dəmiryolu kəsiştiyi keçit: yerbir keçit. (qarayol: 

şosə).  

qeçit  keçit. gədik. aranıq. açığlıq. - dağ keçidi. - sürgünün 

salınan, keçirilən əğri, girdə keçidi, dəliyi, dəmiri: əğmə. 

əymə. - yaya keçid: yaya yol. piyadərov.  

qeçit  keçit. keçər. 1. icazə. salı. yar. yarlıq. 1. özik: iki dağ 

arasındaki yol. öd. öz. 1. san.  

qeçitlik  geçitlik. 1. geçməlik. mirur edmə. 1. ödənən geçmə 

parası.  

qeçitmək  keçitmək nəsb, mənsub edmək.  

qeçitmək  keçitmək. 1. qarartmaq. söndürmək. - ocağı qarart. 1. 

söndürmək. < > sondurmaq. bitirmək.  

qeçitmək  keçitmək. işləmək. içnətmək. çalqıtmaq. etgilətmək. 

nifuz edmək.  

qeçitmək  qəcitmək. keçirtmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qeçitmiş  keçitmiş. bacarmış. yekkə. olqun. pişmiş. görmüş. 

salqun. varqun. çəpər. çaqqun. mücərrəb.  

qeçittirmək  keçittirmək. olmaqlatmaq. olurlatmaq. qəbullatmaq. - ona 

bunu mən olmalatarım. - siz öz haqlılığızı mənə 

keçittirəməzsiz.  

qeçityeri  yol boyu. yol üstü.  

qeçqal  geçqal. keşqal. qaçqal. qaşqal. bir hektardan artıq 

topraq.  

qeçqeçi  geçgeçi. kol türü. - geçgeçidən çalqı kəsilib süpürgə 

düzəlir.  

qeçqeçilik  geçgeçilik. kolluq. koluşluq. koluşduq. kolışlıq. kolışdıq.  

qeçqə  güçgə. ənsə. başın, boynun arxası. hər nəyin arxadan 

gələn bölüyü.  

qeçqən  qeçgən. keçrən. keçən. keçici. güzərən.  

qeçqər  - geçgər olmaq. giçgər olmaq. gicəlmək. sərsəmləmək. 

uyuşmaq. - yolun uzunu kişini qeçgərlədər.  

qeçqi  geçgi. geçit. güzər.  

qeçqi  geçgi. keçgi. 1. modulasyon. 1. toxumaçılıqda, əllə 

keçirilən atqı ipləri.  
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qeçqin  geçgin. 1. artıq. - geçgin qiymət: bahall. 1. artığına olqun, 

yetgin. - geçgin yemiş. 1. gec. yubat. 1. etgili. etgin. 

müəssir. tə'sirli. 1. baynaq. bayqın. özündən keçmiş. 1. 

yaşlı. çox yetişmiş. 1. anaç. anaş. qart. qırt. qalın. iri. 

qatraq. qaba. kötük. gödük. yaşlı. qoca. 1. daşqın. artın. 

1. keçəri. ötücü. 1. aşqın. aşmış. ilərləmiş. mütəcaviz.  

qeçqin  geçgin. 1. aşqın. mütəcaviz. artıq. - altmışdan aşqın. 1. 

qart. yaşlı. qarı. qarıq. keçmiş. əsgimiş. qıtlaşmış. 1. 

geçmiş. - otuzu geçmiş. 1. geçmiş. çox yetgin, olmuş, 

oluşmuş. artığına olqun. - geçgin yemiş. 1. yaşlı. - geçgin 

kişi. 1. keçmiş. sabiq. itmiş. 1. yengin, çürük nərsə. - 

geçgin odun: yanqın ağac.  

qeçqin  geçgin. 1. qart. qartlaşmış. 1. qart. tarixi keçmiş.  

qeçqin  geçgin. keçgin. 1. qoca. xoca. qarımış. qart. qırt. çiyimsi. 

çigit > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. 

çökül. çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. qalın. iri. qatraq. 

qaba. kötük. gödük. yaşlı. 1. etgin. etgən. təpgili. əktiv. 

toxunaqlı. acı. üzücü. kəsgin. amil. yerir. birə bir. çarpıcı. 

kəsgin. tə'sirli. təpgili. birəbir. etgin. geçgin. deşgən. 

deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. müəssir. 
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izgili. toxunaqlı. tə‟sirli. dəlici. dələcən. nifuzlu. 1. artıq. 

artıqmac. başqa. çox. qarqın. böyük. aşırı. dolqun. dolu. 

doluq. - bunun dəğəri çox geçgindir. 1. çox olqunlaşmış, 

olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, ərgin, yetgin. 1. 

keçmiş. batıl. batil. ötmüş. savılmış. qaralmış. qərəlmiş. 

baslı. 1. paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. 

üzgün. çözük. silik. çürük. kövrük. pozqun. pozuq. 

bastınaq. bastan. əsgik. köhnük. kövnük. saptıq. sapqın. 

azqın. atqın. açqın. aşqın. püsgümüş. təftəmiş. təptəmiş. 

1. pis. nəcis. mundar. - geçgin söz. 1. sövmə sözü. rədd 

olası. dəf‟ olası!. itiləsi. 1. kəndindən keçmiş, çıxmış. 

bayqın. bihuş. mədhuş. 1. dolqun. dolu. doluq. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. foslu. tovlu. 

qurqın. köpük. kibirli. böyüklənən. ifadəli. qiyafəli. yelli. 

köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. 

bombaq. qabaq. kopaş. göbəkli. qapaz. apaz. qonbadaq. 

gombul. qabarıq. xopəsənd. ormun. orman. hobban. 

hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpbərən. quruqan. qanquru. 
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məğrur. mütəkəbbir.  

- ərkək keçi: qutur qotur.  

- iğdişlənmiş, enənmiş keçi: örkeç. öğkeç. örəş. öğəş. ərkəc. 

ərkeç. - keçinin körpəsi: əmzik oğlaq.  

- qarakeçi: 1. buğlubalıq. 1. qıl keçisi.  

- qıl keçi qara davar.  

- qıl keçisi: qaradavar.  

- üç dörd yaşında enənmiş qoyun, keçi: qart toxlu. qırt toxlu.  

qeçqinlik  keçginlik. talqınlıq. dalqınlığ. dalmışlıq. bihuşluq. 

mədhuşluq.  

qeçqinliq geçginlik. bağışlama. əff. 1. məələsəf. 

- qeçginlik bermək: bağışlama.  

- qeçginlik tiləmək: üzür diləmək.  

qeçqurun  gecqurun. alatoran. axşam üstü qaranlığı. (# aladoğan: 

dan ertən, səhərçağının qaranlığı. tanqurun.).  

qeçləmli  keçləmli. keçirəmli. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. 

bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. 

əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. vazkeçimli. ılım. 

həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. 

hazırlı. 
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qeçləmli  keçləmli. keçirəmli. güzəşli. bağışlayan.  

qeçmə  - quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, 

keçmə: qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.  

qeçmə  geçmə. 1. geçməli. birbirinə keçəcək parçalardan 

yapılmış olan. 1. hörü. örü. hörgü. örgü. 1. sataşma. 

icəşmə. dolaşma. 1. dolaşma. ayaqçılıq. gəzmə. 1. 

müzahimət. 1. istəmiyərək, yandan, qırağdan çıxmış iş. 

imalə. 1. geçim. keçim. sürüm. gəzərlilik. keçərlilik. 

keçərlik. gəzərlik. rivac.  

- könül keçmə: çox özləmə, istəmə.  

- könül keçməsi: özləniş, istək duyusu, hissi.  

- yol keçmə: yol alma. ilərləmə. 

qeçmə  geçmə. keçmə. 1. bir nəyin içinə, üstünə taxılan, keçirilən 

nərsə. bir nəyin ivli, oyuqlu olub, oynaq bölümü. - qeçmə 

çəkmə. - qeçmə qapaq. - qeçmə çərçivə. 1. boğmaqlı. 

birbirinə geçərək, vidə ilə taxılıb qapanan, bağlanan 

nərsə. kəşovlu. - geçmə düğün. - geçmə gözüldürük: 

dürbün. - geçmə qırıq: kəşovlu bölük. 1. ( < geçmək). küçə. 

küvçə. 1. atlama. ibur. 1. işləmə. toxnaq. toqun. etgi. 

tə'sir. - onun varından bizə toxun yoxdu. - toxunun azaltmaq. 
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- toxunun güclətmək. 1. keçmə. keçiş. qoyar. mirur. ibur. 

1. təcavüz. 1. qoyar. qoyşat. qoyaş. keçilən. cərəyan. 

macəra. - buda bizim qoyşatımız. - maraqlı qoyarlar 

söylədilər.  

qeçmə  keçiş. keçmə. 1. keçinmə. dalış. dalma. içinmə. içənmə. 

batma. batış. çöküm. çöküş. sapış. sapım. gömüş. 

girişmə. 1. aşılma. üstələmə. üsləmə. - bu işin aşılması 

çox güc. 1. geçiş. 1. geçəriş. 1. taxma. 1. geçən. girən. 1. 

dəğişmə. 1. girmə. bələşmə. bulaşma. sürülmə. qarışma. 

1. qoyar. uğrama.  

- ürək keçmə: zə'f. bayqınlıq.  

qeçmə  keçmə. bağışlama. güzəşt. yasbal. yasbaltı. ehsan.  

qeçmə  keçmə. bağlı. tə'til.  

- özündən, kəndindən keçmə: əsrimə.  

qeçmə  keçmə. geçmə. 1. girizən. gizirən. girişən. dalan. dalqıc. 

girgin. girilgən. sırtıq. soxulqan. sovulcan. qatılqan. 

qatığan. fizul. 1. girmə. ərkəklik. ərkək. - girmə deşmə: 

ərkək maya.  

qeçmə  keçmə. geçmə. geçək. geçit. güzər. qətə. qata. xət. yol. 

cığır.  
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qeçmə  uğraq. uğruq. könüllü. yol əri. fədayi. qızıbaş. dəli. dəlir. 

dəlirqan.  

- başsızlar başa keçib, dibsizlər (götsüzlər.). işə.  

- iç içə keçmə: entiməc. kənətlənmə kənətləniş. kənətlənti. 

kilitlənmə. kilitləniş. kilitlənti.  

- sınır keçmə: sınırkeçiş. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, 

keçmə). aşırış. aşırım. aşma. saldırma. saldırış. saldırım. 

təcavüz.  

qeçmədən  - çox geçmədən: az sonra. tezdən. köp turmay: köp qalmay. 

yaxından. uzaymay. nərədəysə. birazdan.  

qeçmədən  keçmədən. öytgəmanı.  

qeçmədi  keçmədi. qaldı. sürdü. silinmədi. dəvam etdi. 

dəğişmədi. olduğu kimi sürdü. - uydurucuların etgisi 

genədə qaldı. - ləkələri sildim genə qaldı. - dünya çöndü, o 

keçmiş kimi qaldı.  

qeçmək  - bir işdən vaz keçmək: baltanı bıraqmaq.  

- dalqa keçmək: gərəkli önəmi verməmək. işin alayında 

olmaq. ağır, ciddi bir konunu yufasamaq, kiçimsəmək.  

- dəlib keçmək: ilmək. iləmək. sancmaq. saşmaq. sancıtmaq.  

- gün keçmək: gün çarpmaq.  
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- iç sıxıntısı keçmək: boşalmaq. içi açılmaq.  

- içinə, yadına düşmək: içindən süzmək, keçmək: əsmək. 

birdən anmaq, xatırlamaq.  

- könlü keçmək: 1. bayılmaq. bayqınmaq. 1. ölmək.  

- qulağına keçmək: söz eşitmək: qulağına batmaq. 

- yoldan keç, yoldaşdan keçmə: yoldan qal, yoldaşdan 

qalma: yaramaz biriylə, iyi yola çıxmaqdansa, iyi yolu 

sağlamaqdansa, iyi yoldaşın olsunda, otur, yaşa.  

qeçmək  geçmək. 1. girmək. daxil olmaq. 1. ilərdə, öndə 

bulunmaq. - yarışda hammını geçdi. 1. köhnəlmək. 

əsgimək. - modası keçmiş. 1. işləmək. çalışmaq. ötmək. - 

burdan qatar keçərmi?. - o para burada keçməz. 1. 

savuşmaq. - ox başım üsdən keçdi. 1. əldən çıxmaq. 

itinmək. - gəncliyim keçdi. 1. aşmaq. təcavüz edmək. - 

brliklər (qrubba) sınırı keçdilər. 1. sovğaya, mirasa 

qalmaq. - bu ev ona atasından keçmiş. 1. bir yerə girmək, 

çıxmaq, qalxmaq. - başa keçdi. - evə keçmədən vurulub 

düşdü. 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. - bulağ hardan keçir. 1. bulaşmaq. yoluğmaq. - 

yaxınlaşma, xəstəlik keçər. 1. sürülmək. işlənmək. 
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dəğərmək. - burda əsgi paralar keçməz. 1. bitmək. 

sonarmaq. sönmək. sona ərmək. - soğuqlar keçdi. 1. 

dinlənmək. sayınmaq. sayılmaq. - sözü, gücü keçir. sizini 

bütün buyruqlarız keçər. 1. soxmaq. iticə, yamanca 

etgiləmək, işləmək, tə'sir edmək. - soğuq sümükərimə 

keçdi. - onun acı sözü ürəyimə keçdi. 1. öncəgən olmaq. - 

keçən keçdi, gələr gələnə qalıb. 1. (yolu) uğramaq. - bu 

küçədən günü minlər keçir: uğrur. 1. öğrətmək. - ustalar 

bildiklərin keçməlidirlər. 1. durdurmaq. yana, qırağa 

atmaq. - bu konudan keçəlim. - yasa konusun keç. 1. 

girmək. söz edilmək. qeyd olmaq. - baş pitiyə keçdi. - 

qazetəyə keçməmiş. - orda sənində adın keçir. 1. 

qatılmaq. daxil olmaq. yer almaq. - sıraya keç. - bu işə 

keçməyin. 1. bir durumdan dəğişmək. mütəhəvvil olmaq. 

- işə keçdi. - ağlarkən gülməyə keçdi. 1. qazanmaq. 

aşmaq. dalda qoymaq. üstələmək. - üst qata, sıraya, 

kilasa keçdi. 1. bırakmaq. vaz keçmək. - o kefindən 

keçməz biridir. 1. bir uğrda vermək. 1. girmək. yayılmaq. - 

bu xəstəlik necə bizə girdi. 1. geymək. girmək. 

qəbullanmaq. yemək. donanmaq. - qalmasın işə, sözə, 
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duruma geydik, düşdük, keçdik. 1. son bulmaq. 1. 

keçişmək. bağışlamaq. əff edmək. 1. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat.  

- saatlar nə tez axır. - içi keçmək: 1. çox yorulmaq. 1. ölmək. 

1. çox yıpranmaq.  

- çeynəyib keçmək: görmədən gəlmək. saymamaq.  

- içinə keçmək: dözümü tükənmək.  

- başa keçmək: 1. başqan, qılavuz olmaq. 1. ön sırada yer 

almaq.  

- içdən keçmək, olmaq: özündən keçmək. ölmək. ölümü gözə 

almaq. - buda keçər yahu: iyilik kötülük də sürəkli değildir, 

keçər.  

- sözə girmək, keçmək söyləmək. sözləmək: söz edmək. 

demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. 

ayıtmaq. aytamaq. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 

çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.  

- birbirinə keçmək: ilişmək. yilişmək. ilinmək. yilinmək. 

pırtlaşmaq. əmişmək < yəmişmək < yamışmaq <> yapışmaq 

<> yapaşmaq (< yamamaq. yapamaq).  

- çağı keçmək: əsgimək. köhnəlmək. modadan düşmək.  

- dalqa keçmək: alay edmək. başı bulutlarda gəzmək. 
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alaylamaq. ciddi olmamaq.  

- dalqa keçmək: dolamaq. alaylamaq. ciddi olmamaq. 

sərimək.  

- dənizi keçib, çayda boğulmaq: ağır soar çözüb, 

yüngülündə qalmaq.  

- geçmək bilməyən: çox gec sovuşan.  

- gəlib keçənlər: gəlib gedənlər.  

- gəlib keçici: ariyəti. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. 

keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti.  

- işə keçmək: davranmaq.  

- özündən keçmək: qapdırmaq.  

- sözü, buyruğu, hökmü keçmək, yerimək: borusu ötmək.  

- ürəyi keçmək: bayılmaq. keçinmək. huşdan gedmək. - için 

keçmək: çox gülmək. - özündən keçmək. ölmək. içdən 

keçmək, olmaq. ölümü gözə almaq.  

- özündən çıxma, kəndindən keçmə: cəzəbə.  

- borclu keçmək: borclu qalaraq, başqa görəvə, borca 

girişmək.  

- parasından keçməyən, canından keçinilir. - başdan 
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keçmək.  

- iş işdən keçipdir: çara qalmayıb.  

qeçmək  geçmək. nərsəni olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. 

boşlamaq. boşamaq. vazkeçmək. qoyqarmaq. qoymaq. 

qoyaşmaq. qomaq. aldırmamaq. ötürmək. salmaq. tərk 

edmək.  

qeçmək  keçmək. 1. işləmək. girmək. nifuz edmək. - bu ağrı içimə 

işlədi. - onun ölümü bizə çox işlədi. 1. ötmək. qoymaq. 

güzəşt edmək. bağışlamaq. boşuqmaq. 1. uğramaq. - 

yollar tehrana təbrizdən uğrur. 1. üstələmək. aşmaq. 

çoğalmaq. artırılmaq. 1. etgiləmək. işləmək. toxunmaq. 

əsər edmək. işləmək. savmaq. etgiləmək. tə'sir edmək. 

işləmək. tutmaq. keçmək. etgili olmaq. 1. keçişmək. 

qoyarmaq. mirur edmək. ibur edmək. nifuz edmək. 

sinğmək. sınğmaq. savuşmaq. iyiləşmək. iyi olmaq. - 

ısıtması savuşmamış hələ. - baş ağrısı savuşsada, göt ağrısı 

savuşmadi. 1. ozmaq. osmaq. ötmək. uzmaq. utmaq. - 

onun atı ozdi. 1. savılmaq. savulmaq. yaşmaq. yatmaq. 

enmək. 1. geçinmək. köçmək. ölmək. - ər keçdi. 1. 

girmək. tarılmaq. 1. əsnəmək. ötmək. ütmək. ötmək. 
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gedmək. savmaq. 1. keçinmək. ölmək. ötmək. 1. ozmaq. 

uzamaq.atlamaq. aşmaq. ötmək. nifuz edmək. önə 

geçmək. bağışlamaq. əff edmək.  

- birbirinə keçmək: cabaqılanmaq. capaqılanmaq. 

keçələşmək.  

- bir yanqılqannı allada keçədi: bir kərə yanılanı allah bilə 

əffedər.  

- şeh sümüyə yürüdü. 

- aradan keçmək: axmaq. cərəyan edmək. araya girmək: 

vasitə olmaq.  

- üstündən keçmək: atlamaq. unutmaq. salmaq.  

- nərsənin üstündən keçmək: aşırtmaq. aşırmaq. ötəyə 

atlamaq.  

- mənə onun sözü toxunmaz. - sizə eləbil çox toxundu bu.  

- bir yerdən aşmaq, keçmək: tolaşılmaq. dolaşılmaq. 

- bu gədik dolaşılıncan, o şəhər görüşər.  

- soyuq içimə savdi.  

- bu boya ilə damqa iyi tutar. - bu boya tutmaz.  

- bu parçaya ağır bir qoxu sınğmış: bir iy oturmuş. 
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qeçmək  keçmək. keçinmək. yoluxmaq. bulaşmaq. sirayət 

edmək.  

- birbirinə keçmək, girmək: qarınmaq. sevişmək. cütləşmək.  

- birbirinə keçmək: kənətlənmək. çənətlənmək. kilitlənmək. 

- iş işdən keçmək: yapılacaq nərsə qalmamaq.  

- qıvı keçmək: içi keçmək. içi pozulmaq.  

- yolçu keçər iz (yol) qoyar, haylı keçər, vay qoyar. - yolçu 

keçsə izi qalar, topraq əssə, tozu qalar.  

qeçməqliq geçməklik. bağışlama. əff.  

- qeçməklik salmaq: əff edmək.  

qeçməqsizin  keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. durmadan. 

qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. 

qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 

geyilənsiz. müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım 

altında saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - 

qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər. 
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qeçməli  geçməli. geçimli. keçimli. keçərli. 1. dəğərli. sürümlü. 1. 

rivaclı. 1. nifuzlu. 1. geçmə. birbirinə keçəcək parçalardan 

yapılmış olan.  

qeçməlik  geçməlik. geçitlik. gəzişlik. gəzlik. gəzərlik. keçiş. 

keçişlik. keçərlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. 1. keçiş 

kağazı. qozərnamə. 1. viza.  

qeçməlik  geçməlik. geçitlik. mirur edmə.  

qeçməlik  keçməlik. geçməlik. girginlik. girilgənlik. girizənlik. 

gizirənlik. girişənlik. dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.  

qeçməmə  keçməmə. kəsilmə. qalma. dərsdə, kilasda qalma. rifuzə. 

rədd olma.  

qeçməmə  keçməmə. qalma. gedməmə. yeriməmə. işləməmə. 

çalışmama.  

qeçməmək  keçməmək. durmaq. ilişmək. ilərləməmək. yığılmaq. - 

boğazıma durdu. - canıma durdu daha!.  

qeçməmək  keçməmək. geçməmək.sürəkləmək. dayanmaq. 

subatlamaq. əğilməmək.  

- başından (xatirindən) keçməmək: sanılamamaq. 

düşünməmək. ağlına gəlməmək.  
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- sinsitmək üçün əlindən gələni edmək, heçnədən vaz 

keçməmək: sav keçməmək: könlündən (xətirdən.). 

keçməmək.  

- könlündən (xətirdən.). keçməmək: sinsitmək üçün əlindən 

gələni edmək, heçnədən vaz keçməmək, sav keçməmək. 

- boğazından keçməmək: sıxıntı, özləm kimi ağrılardan 

dolayı cana sinər, dincliklə yeyəməmək. - vaz keçməmək: 

ardını boşaltmamaq. ardın buraxmamaq.  

qeçməmiş  keçməmiş. keçinməmiş. gedməyən. qalma. yaşıyan. 

baqi.  

- ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan 

dənələr: qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.).  

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 

qeçməyən  keçməyən. 1. alınmayan. düşük. məqbul olmayan. 1. 

ötməyən. işləməyən. yörgünməyən. rayic olmayan.  

qeçməz  - çaltaq qapıdan nələr keçməz: açıq qapıdan min bəla gəlir.  

qeçməz  geçməz. 1. yoluxmayan. sarılmayan. sirayət edməyən. - 

geçməz kəsəl. 1. əğri. tərs. qəlb. - geçməz ağça. 1. 

toxdamaz. düzəlməz. - geçməz xəstəliyə tutulmaq, düşmək. 

1. dəğərsiz. sürülməz. sürümsüz. e'tibarsız. rivacsız. - 
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geçməz mallar: satılmayan mallar. - geçməz söz. 1. çıxmaz. 

bünbəst. - geçməz yollarda qalanlar. 1. keçməz. 

savuşmaz. onğmaz. iyi olmaz. müzmin. - savuşmaz 

xəstəlik.  

qeçməz  geçməz. keçməz. 1. yoluqmaz. bulaşmaz. 1. iyiləşməyən 

xəstəlik. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. 

otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. dərmansız. davasız. 1. 

mümkün olmayan. imkansız. qeyrimümkün. 1. çıxmaz. 

kor. bünbəst. 1. geçimsiz. keçimsiz. geçişsiz. keçərsiz. 

geçərsiz. sürümsüz. dəğərsiz. yerirsiz. işləmiyən. rayic 

olmayan. yerimiyən. rivacsız. - sevgi qarşısında kəllə 

işləməz, söz keçməz: könül buyruq dinləməz.  

qeçməz  keçməz. geçməz. kəsət. kəsit. kasad. işə yaramaz. 

sürümsüz. rəğbət görməz.  

qeçmir  keçmir. keçimir. kaşmir. keşmir. keçi qılından tikilən 

qumaş çeşiti.  

qeçmiş  geçmiş. keçmiş 1. geçgin. çox yetgin, olmuş, oluşmuş. 

artığına olqun. - geçgin yemiş. 1. geçgin. sabiq. itmiş. 1. 

geçmiş. geçən. ozqan. uzqan. azqan. aşan. aşqan. 1. 

geçgin. - otuzu geçmiş. 1. keçən. qoyan. sabiq. keçən. 
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qoyaş. qoyşat. ( > qozəştə (fars)). ötən. sabiq. qart. yaşlı. 

qarı. qarıq. geçgin. əsgimiş. qıtlaşmış. savmış. fovt 

olmuş. mafat. 1. aşuq. aşıq. aşmış. iradəli. yılmaz. 

qeyrətli. - kəndindən keçmiş: uçqun. qam. baxsı. 1. geçə. 

geçmiş, geçən. ötgən. ötkən. ötən. aşmış. ötədə olan. 

burunqu. burunki. köçəştə. öncəki. önki. mazi. xatirə. - 

onurlu, öğünclü keçmiş: ötügən. 1. bayağı. bayığı. keşimiş. 

keşiyib. çaqşıl. qurumuş. əsgi. burunki. ilki. ilgəriki. qona. 

(qona adət: əsgi adət). 1. uçru. ötmüş. mazi. bayru. ötük. 

burunği. əsgi. əvvəlki. sabiq. qədim. ətiq. - keçmiş söz 

ertəki. nağıl. hikayət. - qeçmişdən belə: keçmişdən belə. 

otarıdan bərü. ötədən bərü. minəlqədim. 1. uzağı. ötən. - 

keçmiş biliklər: uzağı ötən bilginlər.  

- birbirinə keçmiş: daranmamış: keçə.  

- qoyan il. - qoyanlar qorunmasın, qoyulsun burxılsın.  

- qoyaş il. - qoyaştalar: keçənlər ötənlər. 

- savmış nərsə.  

- kəndindən keçmiş. talqın. dalqın. dalmış. keçinmiş. 

bihuş. mədhuş. - ısıtmadan dalqın yatır. - ısıtmadan sonra 

bir dalğınlıq gəldi. - ağladı ağladı dalğın düşdü. 
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- uzun keçmiş:uzaq zaman. ötə. əsgilər. - ötədən: əsgidən. 

keçmişlərdən. - ötələr: əsgilər. keçmişlər. 

qeçmiş  keçmiş.  

qeçmiş  keçmiş. geçmiş. keçdiş. 1. güzəş. keçəş. keçiş. (> 

qozəştə (fars)). - başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən. 1. 

köçmüş. bitmiş. sonmış. sönmüş. 1. ilişgi. ilişik. macəra. 

cərəyan. - onunla bir keçmişimiz var. 1. ölən. - geçmişlər 

söyləyiblər ki. 1. deyilmiş. zikr olunan. - keçmiş cümlədə. 

1. arayiş. tanışlıq. sui sabiqə. sui pişinə. 1. gericə. 1. 

biyoqrafi. 1. ötmüş. macəra. 1. keçirkən. keçərək. geçə. 

keçə. - onu beş keçə. ikini üç keçə. (# qala: qalmış. - ona beş 

qala. ikiyə üç qala). 1. bastınaq. bastan. əsgi. bas. köhnə. 

sürəgən. sürülən. 1. ilərləmiş. keçən. 1. geysi. - geysi 

yalı: keçmiş kimi. 1. - keçmiş çağ: dün. - birbirinə keçmiş: 

çapraz. çapraşıq. 1. ilk. əvvəlki. ibtidayi. 1. saxlı. ötmüş. 

qoymuş. bastanaq. bastani.  

- dönəm (zaman) geçmişə baxmaz.  

- keçən, keçmiş: keçmiş, keçinmiş: keçmiş ölmüş.  

- keçmiş, keçinmiş: keçən, keçmiş. keçmiş ölmüş.  

- tarixi keçmiş: geçgin. qart.  
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- üç yaşın keçmiş qoyun: qart. qat.  

- keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.  

- cam qırılıb, su tökülmüş, iş işdən keçmiş.  

- birbirinə keçmiş, tam uyşuq biçimdə: sıxışıq. qaşıq qalıbı.  

- çağı, vaxdı keçdi: qaldı. - mallar satılmadı, qaldı pozuldu.  

- işlənmə çağı keçmiş olan: qartmış.  

- kəndindən keçmiş, çıxmış: geçgin. keçgin. bayqın. bihuş. 

mədhuş.  

- keçmiş tasasından daşınmış, yeni oykular aşınmış.  

- özündən keçmiş: baynaq. bayqın. geçgin.  

- geçmiş olsun: uğur olsun.  

- tünək çəmbərin keçmiş: tünək darağın savmış: dünyanı 

əşib eşmiş. isti soyuq görmüş. sınavlı, görməgəy, təcrübəli.  

- keçmişdə olan: axıb gedən. geçən. - bu yoldan köçənlər 

varımış.  

- günü keçmiş: əsgi tarixli. bayat. bayatı. durmuş. qalmış. 

düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. köhnə.  

qeçmişdə  geçmişdə. bayığıda.  

qeçmişdə  keçmişdə. keçimdə. qədimdə.  

qeçmişdən  keçmişdən. əsgidən. əsgilərdən. qədimdən. çağından 

bəri.  
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qeçmişin  - geri qaradır qara, dönmə geri, keçmişin, sözdə yoxdu 

yeri.  

qeçmişlər  keçmişlər. geçmişlər. 1. keçənlər. keçəriş > quzariş. - 

dünya keçərişi: dünya quzarişi. 1. öncəkilər. köçmüşlər. 

ötəkilər. ötənlər.  

qeçmişlərdə  keçmişlərdə. əsgilərdə. əsgidə. qədimlərdə. bir çağlar. 

bir zamanlar.  

qeçmişlik  keçmişlik. görmüşlük. yarşarmış. - görmüşlüyü unudan, 

danqıra qalar. (danqıra: anqıra. mat. gic).  

qeçmiştə  - yaxın keçmişdə: geçənlərdə. geçəndə.  

qeçmiyən  - ələ gəlmiyən, keçmiyən: qaçağan. tutuqsuz. qapışsız. 

tutuq verməyən. - qaçağan qaçaqçı. 

qeçrəlik  geçrəlik. dəvəran. gərdiş. tədavul.  

qeçrən  keçrən. qeçgən. keçən. keçici. güzərən.  

qeçrişmək  - yumşaqlıqla keçrişmək: başdan eləmək. savmaq. 

ötrüşmək. ötüştürmək. - ay canım mən bu qonaqları savıb 

sizə qoğuşaram.  

qeçsəl  görsəl. eyni.  

qeçsələnğ  keçsələnğ. başqalanğ. - bu işdən başqalanğ, keçsələnğ.  

qeçsətmək  keçindirmək. keçmək umudunda bulundurmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7214 

qeçşim  keçişim. keçişmə. yayışım. yayışma. yüyüşüm. 

yüyüşmə. sürüşüm. sürüşmə. dəğişim. dəğişmə. ərişim. 

ərişmə. yoxuşum. yoxuşma.  

qeçti  - dombalan keçdi oyunu: birdirbir oyunu.  

qeçti  - günkeçimi: gündönümü.  

- basdım keçdi: hərgələ. basmaqalıb.  

- sökdü gücüm, keçdi yaşım.  

qeçtin  - gözdə olan bəzəkdir, içə keçdin təzəkdir.  

qeçtiş  keçdiş. keçmiş. güzəş. keçəş. keçiş. (> qozəştə (fars)). - 

başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən.  

qeçünmək  keçər görünmək.  

qeçür  keçür. ögərü. o yan.  

qeçürən  keçürən. gəzürən. keçqürqən. köçqürən. güzəşdə 

gedən. bağışlayan.  

qeçürqən  keçürgən. 1. çara, yol yoruq bilən, düşünəın. evirgən 

tevirgən. 1. başaran. başarıqlı.  

qeçürmək  keçürmək. ötküzmək. ötürmək. aşurmaq. göndərmək.  

qeçüvlü  rəhimli. iyi ürəkli. insafli. gönlü yüncə.  

qeçyiyinin  - adı keçdiyinin var olmadığını anlatır: adı var özü yox.  
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qef  kef. ( < kov: boşluq) sərbəslik. boşuxda olmaq. 

keflənmək: kovlanmaq. tovanmaq. dolanmaq: bir yerdə 

durmamaq.  

qeflənmək  keflənmək. 1. beslənmək. ləzzətlənmək. 1. 

tellənmək.ləzzətlənmək. yarlığanmaqtar. ağnamaq.  

qefli  kefli. sərgək. sərkək. sərgələyən. əsrük. sallanan. 

əlpək.  

qefsiz kefsiz. 1. bezgin. aciz. dərmansız. bitab. 1. göstərişsiz. 

alımsız. silik.  

qefsizlik  kefsizlik. bunalıq. bulanlıq. üzgünlük.  

qefsizlik  kefsizlik. kəsəllik. sızqavlığ. sızqavçılığ. xəsdəlik. 

sayrılıq. üzgünlük. mərizlik. naxoşluq. - sızqavlığa düşüb 

qaldı. - böylə sızqavçılığ, görməsin ellər.  

qeh  keh. < keyinğ. 1. kavşaq. yusal. yaravsιz. 1. güng. 

qanmaz.  

qeh  keh. uynıq. uyqın. yuxulu.  

qehəlmək  kehəlmək. kəkrəmək. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən 

kəkrəmiş. (bəğni: çaxır).  

qehəlmiş  kehəlmiş. oğuşmuş. yığışmış. yatmış. yorulmuş.  
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qehətmək  kehətmək. huşdan aparmaq. uyutmaq. bihuş edmək. - 

uyatsızın cərrahlıq etdilər.  

qehimək  kehimək. kivrəmək. soyuğundan üşümək.  

qehrə  kehrə. kalker. kəprə. qazan daşı.  

qehrə  kehrə. kekrə. kəkrəş. ( < qaq: bərk). 1. su ilişgisində olan 

nərsələrdə bağlanan daş. 1. acı. tüt. 1. gəc. kirəç.  

qehrəli  kehrəli. kəprəli. - kehrəli, kirəcli su: qaba su. 

qeqim  kekim. külkə. ovunuq. küküm.  

qelaf  ğelaf. < qılıf. sadaq. qınığ.  

qelulə (fars)  < güllə. qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). qopuq. (> 

ğabuq (fars)). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). 

qaldaşı. çaldaşı. süpəng (süpəh) top, mincanaq 

(məncənaq) daşı, topu.  

qen  gen < > kan. 1. geniş: kanış. kanşı. gey. geyn. qalın. çox. 

aldan. astam. bağız: saysız. arbın dərin. dərin. mul. mol. 

bol. bolluq. dol. tola. uzaq. uzaq. çaçaq. kən. - kan gəzək: 

çoğu kəz. - ondan bəri. kən illər keçdi. - kan pullu. - kan 

qara. 1. yepyeni. əsgiməmiş. toxunulmamış. əl 

dəğməmiş. işlənməmiş. ərdən. bütün. yıpranmamış. 

uğraşmamış. bikr. 1. istək. arzu. 1. isik. ısıq. saf. açıq. 
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yatız. enli, açıq. 1. tanqıl. kən. lay. olaraq. - yaşlay: 

gənckən. gənc olaraq.  

- gen yaxa: yüngül, yengəl, rahat yön, tərəf, şərait. boş tərəf. 

açıq. qırax. - gen yaxalıqla yaşam sürmək. - bir gen yaxadan 

ox gəldi. - gen yaxadan baxıb gördüki. - gen yaqadan. gen 

yerdən. gendən. uzaqdan. - gen yol: şahrah. 

qen  gen. 1. geniş. çox. qarqın. bol. 1. geniş. yayvan. 1. 

kövtük ( < kov. kava: oyuq. açıq). açıq. münfəricə. - kövtük 

dürc: münfəricə zaviyə. 1. (sınırlanıb, ayrılmamış nərsə) 

işlənməmiş. bikr. - gen topraqlar. 1. istək. əsmə. əsi. 

bulqa. bulqama. dilək. arzu. əriz. əriş.  

- yassı, ağzı gen qazan: güvəc. göğəc.  

- ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab: təknə. təşt. 

kavlan. kovlan. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< gen, geniş 

olan). - xəmir gələni. - palta ləğəni. - ağzı gen qab, şüşə, 

botru: kavanoz.  

- ağzı gen qab: kərsən. qarsan.  

- aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq çeşiti: kalafat. 

çalaçat. çalaqap. qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş 

biçimində olan börk). polis, qoşun börkü.  
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- qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan 

saxsı qab: qaqaran (< qaqmaq: əzmək). kavran. kəvrən. 

mətirət.  

- orta hızlı, yavaş, gen adımla yeriyən at: qara əşgin.  

qenas (fars)  < qıynas. əğri. kəj.  

qenbaşlı  - daşqa təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen başlı çivi, mıx: 

qama. qaqa. qaqam. qəmə. 

qenbilik  genbilik. dayrətülmaarif.  

qencə  gencə. genişcə. bolca. çoxca.  

qenes  kenes < qınas. qıncus. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. 

qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < 

qınas. kinis <> çinis < qınıs. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. yanığ. 

yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. 

gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli 

yumuq. yumru. çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. 

verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. 

xərcləməyən.  
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qenə  gene. yenə. 1. qanaq. doyum. həcm. 1. basa. genədə. 1. 

daha. təkrar. yenidən. - yenə gəldin. 1. belə. hətta. - bir 

belə yedimdə, yenə yorulmadın. - çox yoruldumsa, yenə 

yazacağım. 1. qayta. daxi. daha. kərən. mərtə. təkrən. 1. 

qaytadan. təkrar. yenidən. daxı da. yenə. təkrar.  

qenə  genə. 1. yenə. bir daha. yenidən. 1. öylə olsada. - genə 

yetmədi. 1. genə öylə. daha. dahı. böyləcə. yenə, birdə. 

hakəza. kəzalik. - daha eyləmə, gedmə. - yenə o cür. 1. öylə 

olsada. - genə yetəriz. 1. yenə. təzədən. bir daha. 1. yeni 

başdan. yenidən. dubarə.  

- gün genə yeni gün: hər günüzün öz günü (günlüyü) var.  

qenəl  genəl. büt. qomum. yumum.  

qenəl  genəl. gənəl. 1. külli. 1. imumi.  

qenələmə  genələmə. yenələmə. yeniləmə. təkrarlama.  

qenəliş  - daralış genəliş: darış geniş. qapanış açılış. qapış açış. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst.  

qenəlləmə  genəlləmə. gənəlləmə. tə'mim. imumiyyət vermə.  

qenəlmək  genəlmək. 1. genişləmək. dincəlmək. rahatlamaq. 1. 

yansamaq. yayılmaq. açılmaq. münbəsit olmaq. inbisat. 

bəsitləşmək.  
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qenəlmək  genəmək. genişlənmək. bullaşmaq. ənləşmək. vüsət 

tapmaq. tovsi' olmaq. ənliləşmək. - tumanın balağ keşləri 

bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı.  

qenəlmiş  - kavalmış, genəlmiş deşik ağzı: kavdıra. kaldıra. 

qenəmək  genəlmək. genişlənmək. bullaşmaq. ənləşmək. 

ənliləşmək. vüsət tapmaq. tovsi' olmaq.- tumanın balağ 

keşləri bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı.  

qenərək  genərək < geniş ürəkli. dəniz könüllü.  

qenətə  genədə. basa. genə.  

qenətə  genədə. qarşıt. rəğmən.  

qenətə  genədə. yenədə. başdan. dolayı. dubarə.  

- hələ genədə sürmə, dayanma, dəvam edmə qalma. - 

deyinə qaldı. - şişək qaldı. - dona qaldı. - yata qaldı. - baxa 

qaldı.  

qenətmək  genətmək. yansatmaq. yaymaq. açmaq. bəst vermək. 

münbəsit edmək.  

qenətmək  genlətmək. genişlətmək. bullatmaq. ənlətmək. vüsət 

vermək. tovsi' edmək. ənlilətmək. - tumanın balağların 

bollatmalı. - köynəyin qolların bollat.  
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qenəz  genəz. 1. genğəz. qolay. yüngül. yengəl. hasat. rahat. - 

gənəz suallar. - gənəz sözlər. - müşgül işlər gənəz oldu. - 

süci (şarab) içsən qalan yazığlar gənəz olur. 1. boşalmış, 

açılmış xərab olmuş nərsə. - genəz qoğun.  

qenəzir  iğrənc. tikisindirici. iğrənc. pis. çirkəf.  

- genəzir kişi: qabadayı. gülxanbəyi.  

qenəzirlənmək  1. iğrəncləşmək. çirkəfləşmək. 1. adiləşmək.  

qenəzirlik  iğrəncliq. çirkəfik.  

qenəzlik  genəzlik. yüngüllük. yengəllik. rahatlıq.  

qenəzraq  genəzraq. yüngülraq. yengilraq. rahatraq.  

qenəztə  genəzdə. yüngüllüklə. yengəlliklə. rahatlıqla.  

qengəşliq  genğəşlik. açığlıq.  

qeniçliyinə  geniçliyinə. eninə.  

qeniq  genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. 

qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. 

qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 
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arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. 

fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. 

boş söz. (bəd quyi.).  

qeniqliq  geniğlik. genişləmək. gəvşəmək.  

qenilmək  genilmək. vaz keçmək. var keçmək. baz keçmək. 

yanqılmaq. engilmək.  

qenincə  genincə. bolluca. - genincə yuxlamaq.  

qeninə qoymamaq  geninə qoymamaq. dinc. yüngül. 

yengil. rahatına. qolayına kefinə qoymamaq. 

buraxmamaq. - yapışıb qocanın birər yeninə \\ çəkişirlər 

qoymayıb geninə.  

qeninə  geninə. genğinə. 1. enin. enləməsinə. 1. ardına qədər.  

qeniş  geniş. ( ə < > e ) gəniş. açıq. yavan. yayvan. bol. 

yayılmış. münbəsit. gən. genğiş. bol. vəsi'. yayıq. yayqın. 

genişləmiş. 1. buqar. böyükara. buxara. böyük həcimli. 1. 

ovadan. toplu. bollu. yoğurtlu. yoğurt. 1. uçsız. sınırsız. 

böyük. yayqın. uzun. uzamış. uzay. usun. genişləmiş. - 

geniş yol: kerilgə yol. 1. çəkiş. uzuş. geriş dartışma. 1. 
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cayma. yayma. yayılmış. ergin. bol. fərax. 1. tərinğ. 

dərin. ənqin. engin. 1. yalpaq. yalpuq. yalfaq. yayvan. 

yasanğ. açıq. yası. düz. 1. yetiz. ənli. eninə geniş olan.  

qeniş  geniş. 1. açıq. aydın. güşad. 1. açıq. sərik. sərih. döşəli. 

1. biçimli. çaplı. böyük. həcimli. 1. gen. yayvan. bol. 

yayqın. enli. açıq. 1. qeydsiz. laübali. aldırışsız. 1. gen. 

çox. qarqın. bol. 1. bollu. bol. çox. qarqın. çoxlu. engin. 

ingin. böyük. dərin. fərax. vəsi'. enli. açıq. güşad. - geniş 

açı: münfəricə zaviyə.  

- açıq, geniş çöl: yayran. yayğan. yayğın. aran.  

- bilgili. geniş, yönlü, dərin bilgi yiyəsi: bilən. bilgə.  

- ağırlığı az, qapladığı yer geniş olan: qapaltı.  

- içi geniş: qursaqlı. tasasız. qayğısız.  

- qarnı geniş: aldırışsız. tasasız. duyusuz. fikirsiz.  

- qarnı geniş: qarınlı. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. 

anlayışlı. sərin. səbirli. musamihəli.  

- uz, geniş görüşlü: könül əri. açıq ürəkli. inaq. güvənilir. 

güvənilən. inanılır. inanılan. içgin. rind. əhlidil.  

- bol, geniş, uzun qollu geyim: miniş.  

- geniş sinəli: göğüslü.  
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- geniş tutmaq: enli götürmək.  

- oturaqlı dayaqlı, köklü basımlı, yayvan geniş, sabit olan 

nərsə: döşəkli.  

- qarnı geniş: qarınlı. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli. - geniş 

ürəkli: > genərək. dəniz könüllü.  

- darış geniş: daralış genəliş. qapanış açılış. qapış açış. 

inqibaz o inbisat. qəbz o bəst.  

- diz qapağına dək geniş, altı dar, dar paçalı, baldırlı, qatlı 

qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: sığba sıpqa. potur. 

- evlərdə ən geniş, böyük otaq: qonqalıq. qaqlıq. kavlıq. 

kovlıq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon. hal. hol.  

- əkinə zərərli, çəmən biçimində, geniş çayır kimi yetişilən 

bitgi: qaraçayır.  

- kiçik, orta boylu, ağzı geniş qab: kavanoz.  

qenişcə  genişcə. gənişcə. 1. çox geniş. ingin. engin. ucsuz 

bucaqsız. göz alabildiyiə. 1. gencə. bolca. çoxca.  

qenişləmə  genişləmə. 1. genişləyiş. ucalış. açıqlanış. qoğzanış. 

qalxış. ilərləyiş. ilərləmə. ilərmə. gəlişinmə. böyümə. 

osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. təkamül. 

1. şişmə.  
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qenişləmək  genişləmək. 1. geniğlik gəvşəmək. yayılmaq. arıqlamaq. 

uzanmaq. gəvmək. gücsüz qalmaq. yumuşamaq. 1. 

genğmək. fəraxlamaq. 1. gərilmək. açılmaq. 1. 

qengərmək. fəraxlamaq.  

qenişləmək  genişləmək. 1. şişmək. 1. bollaşmaq. yayqınlaşmaq. 

enləşmək. enliləşmək. açıqlaşmaq. rahatlamaq. 

dincəlmək. 1. genəlmək. dincəlmək. rahatlamaq. 1. 

böyümək. boyatmaq. gəlişmək. yetişmək. inkişaf edmək. 

ilərləmək. 1. gərmək. gərinmək. əsləmək. əsnəmək. 

əsilmək. əsinmək. uzamaq. uzanmaq. yayılmaq. 

soluqmaq.  

- əli genişləmək: para durumu iyiləşmək.  

- ucu sivri, başa doğru genişlənib, yuvarlaq uşaq 

oyunçağı:qatıp. qotıq. (artılımış, yoğunmuş, yuvarlanıq). 

mazalaq. bazalaq. pazalaq. topac.topaq.  

qenişləmiş  uzamış. geniş. uzay.  

qenişlənmə  genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. 

genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. 

genğirim. genğişim. genlinim. genlişim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. 
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kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qenişlənmə  genişlənmə. genişləyiş. qoğzanış. qoğzanma. qalxış. 

qalxınma. ucalış. ucalma. açıqlanış. açıqlanma. 

gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. 

ümran.  

qenişlənmək  - başdan başa. geniş açılışmaq, açıq qalmaq:anğaymaq. 

anğqaymaq. 

qenişlənmək  1. genəlmək. genəmək. bullaşmaq. ənləşmək. 

ənliləşmək. vüsət tapmaq. tovsi' olmaq.- tumanın balağ 

keşləri bollaşıb. - köynəyin qolları bollaşdı. 1. köçəymək. 
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gərilmək. sərilmək. böyümək. arası açılmaq. 1. 

tərqinmək. dərilmək. açılmaq. bollanmaq.  

qenişlənmək  genişlənmək. 1. dal budaq salmaq, atmaq dallanmaq. 

dallanıb budaqlanmaq. yayqınlaşmaq. 1. döşənmək. 

dışlaşmaq. düşmək. sərginmək. yayılmaq. açılmaq. - səs 

ölkəyə düşdü. - səsin çevrəyə düşür. 1. açılmaq. 1. 

böyümək. bollanmaq. göllənmək. gölərmək. 1. enlənmək. 

enləşmək. eni artmaq. 1. genişləmək. gərmək. gərinmək. 

əsləmək. əsnəmək. əsilmək. əsinmək. uzamaq. 

uzanmaq. yayılmaq. soluqmaq. 1. xiyalsızlanmaq. fikr 

edməmək. 1. bolarmaq. bollaşmaq. bollanmaq. 

bolalmaq. göllənmək. gölərmək. 1. əsnəmək. yellənmək. 

yayılmaq. törənmək. ürənmək. bollaşmaq. gəvşəmək. 1. 

könlü açılmaq. fərəhlənmək. 

- boy bosca gəlişmək, genişlənmək: sərpilmək.  

qenişləntirmək  genişləndirmək. gəyüşdürmək,.  

qenişlətmə  genişlətmə. yayma. təşmil.  

qenişlətmək  genişlətmək. 1. genlətmək. genətmək. bullatmaq. 

ənlətmək. vüsət vermək. tovsi' edmək. ənlilətmək. - 

tumanın balağların bollatmalı. - köynəyin qolların bollat. 1. 
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saçmaq. çişmək. çışmaq. şıçmaq. açmaq. şollatmaq. 1. 

gərmək. açmaq.  

qenişlətmək  genişlətmək. 1. qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. 

açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq. 1. 

sərgiləmək. düşürmək. 1. əstirmək. əsnətmək. uzatmaq. 

yaydırmaq. soluqlatmaq.  

- bir yeri genişlətmək üçün, yanındakı tikəni ona qatmaq 

işi: çaluq. çalıq. 

qenişləyən  genişləyən. əsilti. əsinti. əsnək. əslək. uzayıb gedən. 

yayılan. sorulan. sürülən.  

qenişləyiş  genişləyiş. genişləmə. genişlənmə. qoğzanış. qoğzanma. 

qalxış. qalxınma. ucalış. ucalma. açıqlanış. açıqlanma. 

gəlişinmə. abadlanma. osturma. açıqlanış. ilərləyiş. 

ilərləmə. ilərmə. gəlişinmə. böyümə. inkişaf. təkamül. 

tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran.  

qenişliq  genişlik. 1. ənlik. 1. çoxluq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. 

gursatlıq. güşadlıq. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. 

enginlik. 1. alım. çəkim. kapasitə. 1. genlik. qalınlıq. çap. 

güşadlıq. bolluq. açığlıq. bolluq. fəraxlıq. zənginlik. 

gəncişlik. gənğinlik. 1. ən. en. enləm. ənləm. ərz.  
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- neçə nərsəni birbiri üstə çapraz qoyub, onları birbirinə 

tutturmaq üçün, əninə, genişləməsinə çaxılan, çalınan 

uzun ağac, nərsə: qasdal. qapstaq.  

- bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli genişlikdə su 

sarxıntısı, şəriti: qara suları.  

- yaya açıqlığı.  

- genişliyi az olan: incə. incğə. işgə. dar.  

qenişliq  genişlik.1. genlik. ənqlik. ənlilik. yavanlıq. yayvanlıq. 

açığlıq. bolluq. inbisat. 1. uza. uzay. uzunluq. yayqınlıq. 

uzam, vüsət. 1. yatızlıq. yətüzlük. açığlıq. 1. yetizlik. bir 

nərsənin əni. 1. tərənlik. dərinlik. enginlik.  

qeniy  geniy. hər tərəli kişi. ağıllı. uslu. həlim.  

qenq taşa  kenq taşa. əngin. çəksiz. şəksiz. çiksiz. imqir. uşı qıyırı 

yok: ucu qırağı yok.  

qenq  genğ. 1. gənğ. açıla. gic. mütəhəyyir. 1. gen.qurp. 

kəvilən. oyulan yer. çunq. çuxur: dəhliz. qar.  

qenq  genğ. 1. heyran qaldırıcı. genğər. gendirçi. anormal. 

əcib. acayip. 1. geniş. uzaq.  

- genğ tüzledə at çapdırabız: geniş ovalarda at qoşturuyoruz.  
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- qengdə: uzaqta.  

- qengdən qarab görgəndi: uzaqdan baxıb görmüş.  

qenqala  genqala. bəxd ayağında olan qız.  

qenqbet qenğbet. almacıq gəmikləri çıxıq yüz.  

qenqə  genğə. gəgəç. şura. 1. qazıqlı humma xəsdəliği.  

qenqəmək  genqəmək. uzaq durmaq.  

qenqər qengər. genğər. genğ. gendirçi. genğ edici. heyran 

qaldırıcı.  

qenqərəq  genğərək. gençərək. genğərik. gençərik. qapanlı. 

qapanlu. ölkələrdən, ölkənin hər yerindən gələn aler yeri. 

forum. milli bazar. beynəmiləl bazar.  

qenqəritmək  genğəritmək. genişlənmək. rat. gen oturmaq.  

qenqərmək qengərmək. genişləmək. fəraxlamaq.  

qenqəş  genğəş. 1. anğanış. 1. güngəş. açıqlama. danışma. 

nəsihət. 1. istişarə. qarşılıqlı danışma.  

- qengəş edmək: istişarə edmək.  

- qengəş onov edmək: toplanıb istişarədə bulunaraq qarara 

varmaq.  

qenqəş  qengəş. gənğəş ( < genişlətmə). danşıq. danışma. 

danışıq. muşavirə. məşvərət.  
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qenqəşləmək  genqəşləmək. geləşləmək. açıqlamaq. danışmaq. 

qonuşmaq.  

qenqəşlik  genqəşlik. yüngüllük. yengillik. hasatlıq. rahatlıq.  

qenqəşmək  genğəşmək. açılışmaq. tanışmaq.  

qenqəşmək qengəşmək. 1. bolalmaq. bollanmaq. 1. dartışmaq. 

istişarə edmək.  

qenqicə  genqicə. təşkilat. genqçilik: təşkilatçılık.  

qenqilim  genğilim. bax > genişlənmə.  

qenqilmə  genğilmə. bax > genişlənmə. 

qenqimək  genğimək. açılmaq. genişləmək. - könlümüz açıldı. 

genğərdi.  

qenqincə  genğincə. genincə. istədiyi kimi. istəyinə görə. 

yüngülünə. yengilinə. rahat. - açılmaz iş bir az 

bağlanmayınca \\ yeğ oldur ki gələ, devlət genincə. - dəğişiklik 

genincə olursa bəllənməz. - işlər genincə gedir. - genincə 

gəlin gedin. - genincə girmiş genincə çıxmamış. - genincə 

yeyin. için. atın. - güclə qazansanda. genincə xəşlə. - sevdiyin 

nərsəni gizləd. genincə tamaşa ed.  
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qenqinə  geninə. 1. enin. enləməsinə. 1. ardına qədər.  

- yolnu genğinə baradı: yolun enləməsinə gedir.  

- tərəzni genğinə açdı: pəncərəyi ardına qədər açtı.  

qenqinim  genğinim. bax > genişlənmə.  

qenqinmə  genğinmə. bax > genişlənmə.  

qenqirim  genğirim. bax > genişlənmə.  

qenqirmə  genğirmə. bax > genişlənmə.  

qenqirümək  genğirümək. yengəllənmək. yüngüllənmək. rahatlanmaq.  

qenqiş  genğiş. gen. gən. geniş. bol. vəsi'.  

qenqişim  genğişim. bax > genişlənmə.  

qenqişmə  genğişmə. bax > genişlənmə.  

qenqitmək  genğitmək. genişlətmək. açmaq. - dözümün genğətmək. - 

könlünüzü genğidib: yumuşatın. - nəcür dilərsəvüz öylədə 

genğiləvüz. - tanrım könlümü gen eylə.  

qenqitmək qenğitmək. genişlətmək.  

qenqləşləmək  genqləşləmək. qonuşmaq. gəngəşləmək.  

qenqliq  genğlik. genişlik. açığlıq. bolluq. yüngüllük. yengillik. 

rahatlıq. - genğlik yaşam istəyi onun. - genğlik azmaq. 

genlik azmaq. genğək azmaq. kəhliyi azmaq. qarnı pozulmaq.  
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qenqmək qenğmək. genişləmək. fəraxlamaq.  

- gölü qengmək: könlü, içi açılmaq.  

qenqrünmək qenğrünmək. genişləmək. bolluq içində yaşamaq.  

qenqsiz  genğsiz. istəməyərək. istəksiz. istər istəməz. - kəndi geniylə 

ölən dirlik bula.  

qenqşəmək  genğşəmək. gəvşəmək. - ayağların genşməsin. - sən 

gənşədi versən mən çəkərəm. sən çəksən mən gənşədərəm.  

qenqümək qenğümək. genişləmək.  

qenqürmək qenğürmək. genişlətmək.  

qenqütmək  gəngütmək. genğərtmək. genişlətmək. - ər evin 

gəngütdü: genlətdi.  

qenlədən  genlədən. gənəldən. açıcı.  

qenlənmək  genlənmək. ənlənmək (n < > l ) ənnənmək. ənləşmək. 

şişmək. xəxr edmək.  

qenlənmək  genlənmək. genləşmək. 1. bollanmaq. bollaşmaq. bəst 

tapmaq. 1. çoxalmaq. bolanmaq.  

qenləşmək  genləşmək. bax > genlənmək. 

qenlətmək  genlətmək. 1. genətmək. genişlətmək. bullatmaq. 

ənlətmək. vüsət vermək. tovsi' edmək. ənlilətmək. - 
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tumanın balağların bollatmalı. - köynəyin qolların bollat. 1. 

ənqlətmək. ənlətmək.ənlilətmək. açlamaq.  

qenlətmək  genlətmək. bollatmaq. bəst vermək.  

qenli qensiz  genli gensiz. genğsiz genğli. istər istəməz. - aldı getdi aşq 

bəni genğsiz genin \\ könlümə andırmadı heçvax sonun. - 

genli gensiz ölüm yolçularıq biz. - genli gensiz ölməliyik biz.  

qenliq  genlik. 1. genişlik. bolluq. açığlıq. fəraxlıq. 1. açığlıq. 

yasar ( < yaz: açıq). genişlik. zənginlik. fəraxlıq. bolluq. 1. 

bir çalışqan, titrəşən, sarsılan nuxdənin etgisində olan 

aralıq, çevrik. - üstəlik, üstünlük, bolluq genlik, zənginlik 

qazanmağa çalışmaq: böyüğə oynamaq.  

- darlıq, qaranlıqdır, genlik, yaraqlıqdır.  

qenliq  genlik. genğlik. 1. bolluq. bərəkət. enlilik. genişlik. ənqlik. 

ənlilik. 1. genişlik. bollux. bollıq. bəylik. çoxlıq. kənlik. 

kanlıq. 1. qarşaq.  

qenliqlə  genliklə. çoxluca. bolca.  

qenlinim  genlinim. bax > genişlənmə.  

qenlinmə  genlinmə. bax > genişlənmə.  

qenlirmə  genlirmə. bax > genişlənmə.  

qenlişim  genlişim. bax > genişlənmə.  
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qenlişmə  genlişmə. bax > genişlənmə.  

qenrün  genrün. bolluq. açığlıq.  

qensiz  gensiz. ənğsiz. ənsiz. dar. - ənsiz yol.  

qensoru  gensoru. sorqusayış. sorqusayım. sorqusayıt. içaçsayış. 

içaçsayım. içaçsayıt. istizah. estizah. 

qenşəq  genşək. genğşək. gəvşək. - issi su sınırları genşədir. dişlərin 

dibi bərkmi, gənşəkmi. - gənşəyin qoyub bərkini tuddun \\ 

dərdini bilməyib dərmanın tuddun.  

qenşəqliq  genşəklik. genğşəklik. gəvşəklik. susluq. dərmansızlığ.  

qentən  gendən. gen yaqadan. gen yerdən. uzaqdan.  

qentiq  kendik. kəndik. orta. kət. - yer kendiki: yer ortası.  

qentirçi  gendirçi. genğ edici. heyran qaldırıcı. genğər.  

qenzək  genzək. genizdən qonuşan.  

qepi  kepi. qalaq. çalaq. börk. başlıq.  

qeptü  keptü. kimi.  

qer  cer. yer. yurt. ev. - yerlən: evlən.  

qerab(ərəb)  < qırav. kəsərləin kəsərli ağzı.  

qerayeş (fars)  gerayeş (fars). < qarayış. qarqına. baxış. anlayış.  
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qerayiş  gerayiş (fars). < girəyiş. girəyiş tapmaq. gərişmək. 

girəyişmək. əğimşinmək. çəkmək. dartmaq. - kimə çəkib 

bu.  

qeraz  keraz (fars) < qıraz. nazlı. qəmzəli.  

qerçəq  gerçək. 1. bax > kərt. 1. çınğ. ilk. düz. tün. həqiqət. 

gerçək. kirti. doğru. həqiqət. şart. həqiqət. 1. çıntdı. 

həqiqi. saf. 1. doğru. usun. öz. səhih. həqiqi. 1. gərçək. 

onıq. anığ. quşqusuz. şübhəsiz. yəqin. mühəqəq.  

qerçəq  gerçək. gərçək. 1. kök. təməl. əsas. - gerçəkmi yalanmı?. 

1. doğru. həqiqi. çın. doğru. 1. hüviyyət. mahiyyət. kimilik. 

- çin, çin ertən: səhər erkəndən.  

- gerçək dışı: var, doğru olmayan. üzü astarı yox. yalan.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır.  

qerçəqcə  qerçəkcə. lazimə.  

qerçəqçə  gerçəkçə. gərəyi kimi.  

qerçəqçi  gerçəkçi. gərçəkçi. rialist.  

qerçəqçilik  gerçəkçilik. gərçəkçilik. rialism.  

qerçəqəmək  gerçəgəmək. gərçəkləmək. 1. nərsənin doğruluğun 

araştırmaq, təhqiq edmək. 1. nərsənin doğruluğuna 
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inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, qəbul edmək, tə'yid 

edmək.  

qerçəqimsi  gerçəğimsi. gerçək kimi görünən. gerçəği andıran.  

qerçəqin  gerçəğin. gerçəğin. gərçəğin. dosdoğrusu. doğru 

doğurdan. doğru doğrusu.  

qerçəqinmək  girçəkmək. girçikmək. qərçəkmək. qerçəkmək. 

gerçəkinmək. gərçəkinmək. həqiqətləşmək. - baş tutması, 

gərçəkinməsi güc nərsə: ıraq. güc. qaldırı.  

qerçəqləmək  gerçəkləmək. gərçəkləmək. 1. nərsənin doğruluğun 

araştırmaq, təhqiq edmək. 1. nərsənin doğruluğuna 

inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, qəbul edmək, tə'yid 

edmək. 1. sərəncam vermək. təsdiqləmək.  

qerçəqləmək  gerçəkləmək. təsdiq edmək. - hamı gerçəkləyib bu 

mə'nayi.  

qerçəqlənmək  gerçəklənmək. gərçəklənmək. doğrulanmaq. doğru 

çıxmaq.  

qerçəqləşdirmək  gerçəkləşdirmək. gərçəkləşdirmək. 

oluşdurmaq. olmasına yol açmaq. əriştirmək. səbəb, bais 

olmaq.  

qerçəqləşmək  gerçəkləşmək.toldulamaq.  
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qerçəqləşmək  sərəncam çəkilmək. - düşündüyü gerçəkləşmək: 

qorxduğu başına gəlmək.  

qerçəqləştirmək gerçəkləştirmək. bacarmaq. yerinə gətirmək.  

qerçəqlik  gerçəklik. gərçəklik. rialitə. vaqeiyyət. həqiqət.  

- kölgə gerçəkliyi: bir olaydan sonuclanan ikinci üçüncü dərcə 

daşıyan olay.  

qerçəqliq  gerçəklik. doğruluq. dürüslük. həqiqət.  

qerçəqmək  qerçəkmək. qərçəkmək. girçikmək. girçəkmək. 

gerçəkinmək. gərçəkinmək. həqiqətləşmək.  

qerçəqsiz  gerçəksiz. qaravıl. qaravul. görüntü. xiyali. xiyalat. sanıq.  

qerçəqtə  - görnüşdə ürəkli, gerçəkdə qorxaq olan: üzdən dolu, içdən 

boş. qabaqoz. 

qerçəqtən  gerçəkdən. astayğın. ciddi. candan.  

qerçəqtən  gerçəkdən. gərçəkdən. gerçəyi. girdikin. gircikin. ciddən. 

doğrudan. həqiqətən. doğrusu. əlhəqq.  

qerçəqtən  gerçəkdən. taq.  

qerçəqtən gerçəktən. kirtidə. həqiqətən.  

qerçəqtışı  gerçəkdışı. gərçəkdışı. - öcü, umacı, xuxan, eybəcər, 

gerçəkdışı düşsəl yaratıq, məxluq: qalamanqozan.  

qerçəqüstçü  gerçəküstçü. gərçəküstçü. sürrealist.  

qerçəqüstçülük  gerçəküstçülük. gərçəküstçülük. sürrealistlik.  
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qerçəqüstü  gerçəküstü. gərçəküstü. ağla gəlməz. sürreel.  

qerçəyi  gerçəyi. gerçəkdən. doğrusu. açıqcası. əlhəqq.  

qerçəyin  gerçəyin. gərçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. 

bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurun. doğrun. 

doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruyın. həqiqətdə 

həqiqətən.həqiqətən. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. 

vaqeən. (məcaz olmayan).  

qerçiq  gerçik. gerçək. gərçik. gərçək. girti. girtü. doğru.  

qerçiqlənmək  erçiklənmək. göstəriş yapmaq. - işlərizi gerçiklətin. - kitab 

gerçəyi (gösdərişi).  

qerçiniq  gerçinik. gizirik. qısanıq. iğrənc. məkruh. çəkinik. 

sakınıq. saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq. 

almazıq.  

qereç  kereç (fars) < qırıç. qarç. qaç. qaş. dilim.  

qereh (fars)  gereh (fars). < girik. birbirinə girmiş. düğün.  

qereşmə  kereşmə (fars) < qırışma. qır vermə.  

qereşmə  kereşmə (fars) < qırşma. qəmzə.  

qerəqmək gerəkmək. tüşmək. gərəktirmək. icabetdirmək.  

qerəqtüqün  gerəkdüğün. gərək olduğun.  
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qerəltçilik  gerəltçilik. tikənçilik. dikənçilik. tikançılıq. əngəlçilik. 

mane'çilik. hai'lçilik. sarqıtçılıq. sıxıtçılıq. muzahimətçilik. 

muzahimçilik.  

qerəlti  gerəlti. 1. axsama. axsaqlıq. qaramıq. qaramuq. əngəl. 

qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. 

çaparız. düşüş. düşmə. mane'. arizə. işgil. müşgül. 

güclük. gərək. girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 1. 

əngəl. qarşıl. qarışıl. əngəl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. tiqən. dikən. tikan. qaramıq. qaramuq. 

mane'. hai'l.  

qerəltilik  gerəltilik. 1. girifdarlığ. didərgin. tədirgin. didirgin. çalız. 

çalaz. dincsiz. dişsiz. tutqunlu. tutuq. sıxıntılı. toxalı. 

gərgin. gərili. gərik. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. işgilli. 

tarınıq. qatlaşıq. rahatsız. huzursuz. korlu. qıcıqlı. 1. 

tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. həçəl. girifdarlığ. 

sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. küllük.  

qerəltisiz  gerəltisiz. əngəlsiz. tikansız. tikənsiz. dikənsiz. 

qoruqsuz. mane'siz. hai'lsiz. mumaniətsiz. 1. 

muzahimətsiz. sarqıtsız. sıxıtsız. yorqasız.  
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qeri  - arda, geriyə qalan: baqi.  

- geriyə doğru: tərsinə. gerisingeri. 

- geriyə qalan nərsə: qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. 

qalıntı. qalan. ardan. ardıc. arda. baqi.  

- geriyə baxmadan: (- bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə 

baxmadan, iticə, ilqarına ilərləmək: baltalamaq).  

qeri  - hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, qalan iz: 

qaçaq. - oğruların qaçaqın tapdıq. - qar üstü qaçaqla 

doluydu, bəlli bir izi seçə bilmədik.  

- ayrılana, gedənə görə, olduğu yerində, geridə duran: 

qalan. - qonaqlardan üçü qalan oldu.  

- geri, geridə qalmış nərsə: qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. 

qalmış. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'.  

qeri  geri. 1. art. ard. dal. arxa. iz. 1. arxa. dib. - otağın dibi. 1. 

dalı. alt. - altın oxu: dalı, gerin oxu. - bu işin altında nə 

olduğun bülnürəm: dalısında. 1. qalan. - ağlarsa anam ağlar, 

gerisi yalan ağlar. 1. dal. iz. arxa. sırt. ənsə. ensə. ənğsə. 

1. gəlişməmiş. azgəlişmiş. - geri bir toplum. 1. başqa. 

gələn, sonra. - gerisi boş söz. 1. - geri!: sakın!. dur!. bas!. - 

geri almaq: arxaya doğru itələmək, çəkmək. - geri basmaq: 
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arxa arxaya gedmək. - geri çevirmək, vermək: ödəmək. 

gəldiyi yerə göndərmək. - geri durmaq: qaçınmaq. 

yanaşmamaq. sakınmaq. - geri durmamaq: qaçınmamaq. 

yanaşmaq. sakınmamaq. imtina' edməmək. - geri gedmək: 

geriləmək. - geri qulluq: 1. başqa qulluq. 1. ikinci dərcədə 

olan görəv, iş. 1. yardımçı, köməkçi görəv, iş - geri təpmək: 

dalıya doğru olan basqı. - geridən baxmaq: ilgilənməmək. 

qarışmamaq. baxıcı olmaq. - geridən geriyə: yaxlaşmadan. 

uzaqdan, dolaylı olaraq. gendən genə. - gerisingeri: geri 

dönərək. yenə, təkrar geriyə. - gerisin gətirmək: bitirməmək. 

tamamlamamaq. 1. dalı. izinə. - geri, dalı istəmək: izinə 

istəmək. 1. göt. geri. dal. dalı. - geri geri: götün götün. dal 

dalı. qıçın qıçın. - dalıya, geriyə, arxıya doğru: götünə. 1. 

sonuc. nəticə.  

- geri qaradır qara, dönmə geri, keçmişin, sözdə yoxdu 

yeri.  

- nərsədən geriyə qalan, tökülən bölüm. artıq. töküt. izqal. 

izqalat. izqalıt.  

- nərsədən geriyə qalan, tökülən bölümlər toplayıb, 

işlədən, yeyən: izqalatçı. izqalçı. izqalıtçı. artıqçı. tökütçü. 
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- dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, 

kimisi gerinə.  

- bir oyunda, işdə ən geriyə qalan: qanara. qarana. - görax 

kim qaranaya qalacağ.  

- bir tutum, yarqı, qərardan geri çönmək: izinə dönmək. - 

izinə basmaq: yaxından izləmək.  

- çağdan geri qalmış: qafası küflü. geriçi. mürtəce'.  

- ən geridə qalan: ən son. sonuncu. qaraqa.  

- geri döndərən: döndərən. qatarqan. qaytarqan. qaytaran. 

qayarqan. qayırqan.  

- geri durma: çəkinmə. sakınma. qəbul edməmə. istinkaf.  

- geridə bıraqmaq: əkmək. başdan savmaq. atlatmaq. 

sıçramaq. sıçratmaq. itirtmək.  

- geri dönmək, qaçmaq: üz çevirmək. boyun qaçırmaq.  

- geri püsgürü: qedəri. qeytəri. gedərmə. gidərmə. qoğma. 

qovma. savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. sürgəmə. 

çıxarma. itmə. aşırma. dəf'. rədd. - dumanların aşırıb oturmuş.  

- gəri basmaq: dəf edmək.  

- artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa 

qonuşmamaq.  
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- geri bıraqmaq, qoymaq. artırmaq: geritmək. pəsəndaz 

edmək.  

- nərsə üzərində, iləri geri nərsələr söylənmək: dilə 

düşmək. dillənmək.  

- geri buraxmaq: yubatmaq. ertələmək. tə'xir edmək. tə'liq 

edmək. - toplantıyı genə geriyə buraxdı.  

- geri dönmək, gəlmək: dönüşmək. döngəmək. dönmək. 

çönmək. baş vurmaq. rücə't edmək. - qış keçər, yaz dönər.  

- geri bıraqmaq: rədd edmək. tökmək. - bütün tələbələri 

tökdü.  

- geri durmaq: gerimsəmək. qəbul edməmək. çəkinsəmək. 

çəkimsəmək. çəkimsərmək. qarışmamaq. yapmaq istəməmək. 

imtina edmək. istinkaf, ictinab edmək.  

- geri duran: gerimsəyən. çəkinsər. çəkimsər. çəkimsəyən. 

qarışmamaq. yapmaq istəməmək. mümtəne'. müstənkif. 

imtina, istinkaf, ictinab edən.  

- geri geri gedmək: geriləmək. sakınmaq. çəkilmək. 

usanmaq, utanmaq. qorğunmaq. yanaşmamaq. qısılmaq. 

ürkünmək. ehtiraz edmək. rücət edmək.  

- geri qalmış: gəlişməmiş. azgəlişmiş.  

- geri, dalda qalmış: gəlişməmiş. yetinməmiş.  
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- geri, dalı oturma, çəkilmə: dalıntı. gerilti.  

- geri, əksik olmamaq: aşağı qalmamaq.  

- geridə, dalıda qoymaq: aşılmaq. ara açmaq.  

- geridən geriyə: dalıdan dalıya. ardın ardın.  

- gerisi, sonrası, olub olacağı, varacağı nədir?: altı nədir?. 

alt yönü nədir?.  

- gerisin geri: arxa arxa. dal dalı. geriyə doğru.  

- gerisin geriyə: gerisin geri: tərs üzünə. geriyə, dalıya 

doğru. dal dalı. dalısın dalıya.  

- gerisin geri gedmə: qəhqəra.  

- sonraya, geriyə bıraqmaq: gecikdirmək. ertələmək. 

yubatmaq. tə'xir edmək.  

- geri çevirmə: eadə, rədd, mərdud edmək.  

- geri çevrilmaq: eadə, rədd, mərdud olunmaq.  

- gerisin geri: geri dönərək. yenidən geriyə.  

- gerisin gətirmək: dalısın tutmaq. tamamlamaq.  

- geridən geriyə: yaxınlaşmadan. uzaqdan. dolayıdan.  

- geri basmaq: izindən basmaq: izindən gedmək. arxa arxıya 

gedmək. arxasından gedmək.  

- geri təpmək: dalı vurmaq.  
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- geri püsgürmə: dəf' edmə.  

- geri düşmək: geri qalmaq.  

- geri durma: imtina'.  

- geri dönülməz: dövr vurmaq yasaq.  

- geri durmaq: çəkinmək. qaçınmaq. sakınmaq. 

yanaşmamaq.  

- geridən baxmaq: ilgilənməmək. qarışmamaq. baxıcı 

qalmaq.  

- geri təpmə: atışmadan sora, alaya gələn basqı.  

- geri gəlmək: yenidən dönmək.  

- geri qalmamaq: imtina' edməmək.  

- geri qulluq: yardıçılıq görəvi.  

- geriyə döndərmək: çevirmək.  

- geri durmaq: ərinmək. arınmaq. qaçınmaq. üstələnməmək. 

üstünə almamaq. öhdələnməmək. üşənmək. boyun qaçırmaq. 

buruq, dönük vermək. burcanmaq. çəkinmək. sakınmaq. 

yanaşmamaq. təmbəlləşmək.  

- geri qoydurmaq: dayatmaq. dayıtmaq. durdurmaq. 

sürütmək. qaldırmaq. saxlatmaq. baqi edidmək.  

- hər nə yapdın gerisi var, hər nəyin yerisi var, hər yolun 

yerişi var, hər nə çapın, geyişi var. (ırmaq keçilirkən, at 
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dəğişdirilməz).  

- bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan 

geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan 

yürüdü, hər nə desən, yeridi!. 

- dalı, geri, qıraq, qıra duran: çəkingən. çəkinik. qaçınqan. 

qaçınıq. girişməyən. qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. 

- geri durmaq: geriginmək. qaçınmaq. kürənmək. imtina' 

edmək. 

- geriyə doğru qaldırmaq: qaytatmaq. qattırmaq. - uşağı çox 

qattırma, beli qəciyər: inciyər. 

- diksinmiş kimi geri atılmaq: qanğırıqmaq. dikə qalxmaq. - 

qanğırır masaydım, daş başımı tutmuşdu.  

- ən geridə qalmış: bir sıranın ən sonunda olan. qaraquyruq. 

- geri alma: izə alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, 

istəmə. istirdad.  

- geri bıraqmaq: qaytarmaq. qeytərmək.  

- geri bükülmək: qağaymaq. qayğarmaq. qəcimək.  

- geri dönücü: geriçi. kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. 

əsgiçi. mürtəce'. irticayi. 

- geri dönücü: geriçi. kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. 

əsgiçi. mürtəce'. irticayi. 
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- geri dönücülük: geriçilik. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < 

köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

- geri dönücülük: geriçilik. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < 

köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

- geri əğilmək, bükülmək: qayışlanmaq > kağışlanmaq. 

qayışmaq > kağışmaq.  

- geri qalmaz, bənzər: qalır yeri yox. 

- geri, geridə qalmış nərsə: qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. 

qalmış. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce'.  

- geridə qalan: qalıq. iz. 

- geriyə bükmək: qanğırmaq qayırmaq. 

- geriyə, arxara əğilmiş: qağyır. qayğır. qayır.  

- heç ölü ağlayanın görməmiş. gömülən biri geri 

dönməmiş.  

- hər nəyin artığı, geridə qalanı: qasrın. qaysırın.  

- iləri geri qonuşmaq: dalqabaq, tutar tutmaz, tutarsız yersiz 

danışmaq.  

- ilərisin gerisin düşünmədən: dalqabağın sanmadan, 

sanğamadan.  
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qeri  geri. engir. yengir. sırt. dalı. 

qeri  geri. qerü. 1. alt. arxa. son. - bu işin altı iyi çıxmayacaq. 

dalı. - bu nağılın altı, lap şaşırdıcıdır. - gerisin geri: ardın 

ardın: arxa arxa. 1. arxa. iz. - izinə dönmək: geri dönmək. 

rücət edmək. 1. dönə. - dönəsindən gerisindən. dönəsinə 

keç. 1. aşağ. 1 artıq. daha. - gerü (daha) heç kimsə gerü 

dönmədi daha. 1. keyrə. 1. başqa. qeyri. - mən tanrıyam ki 

gerü tanrı yoxdur ondan. 1. gerü. qayrı. arxa. 

- dönəsindən gedmək: gerisindən gedmək. tə'qib edmək. - 

geri vermək: döndərmək. geriyə çevirmək. irca' edmək. - 

geriyə çevirmək: döndərmək. geri vermək. irca' edmək.  

- geri püskürmək: tısqırmaq. tıqsırmaq. tüskürmək. dəf' 

edmək. 

- qeri qalma !: uyuma ! yubanma !.  

- geri dönmək: izinə aylanmaq. əsgi halını almaq.  

- geri dönmək: taymaq. vazqeçmək.  

- geri püsgürtülmək: iqtırıltmaq.  

- qeri qarmaq: geri qarmaq. geriyə baxmaq. dönmək. 

irkilmək. çəkinmək. - qeri qaytarmaq: geri qaytarmaq. 

tüskürmək. püsgürmək. ric'ət edmək. - qeri qoymaq: geri 
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qoymaq. geri durdurmaq. alı qoymaq. ilişdirmək. - qeri 

tutmaq: geri tutmaq. uzaq tutmaq. qıraq buraqmaq. mən' 

edmək. - qeri varmaq: geri varmaq. dönmək. - qeri vermək: 

geri vermək. kayru vermək. 

- ən geridə olan: quyruq. 

- geri dönmə: geriz. qoriz (fars). giriz. kəriz. qaçma.  

- geridən bağlı, müttəsil: arxası sıra. ardı sıra. dal ba dal. 

mütəaqibən.  

- imdən geri: bundan sonra.  

- ayağları geri geri gedmək: könülsüz gedmək.  

- geri qoymaq: qaldırmaq. buldurmaq. bulaqmaq. 

bulqarmaq.saxlanmaq.  

- gerisinə qoymaq: qıypalamaq. izərləmək. qovalamaq. tə'qib 

edmək. dalına düşmək.  

- qeri qoymaq: tıtmaq. tıdmaq. tıxmaq. tutmaq. qadalamaq. 

qadağalamaq. mən' edmək.  

qeriban  geriban (fars) < qırpan. kirvən. qünçüqa. qoncuq. qonuc. 

qonça. yaxa.  

qeric  geric. dalı. gec. tə'xir. - gericsiz: tə'xirsiz. gecsiz. 

yubanmadan. yubatsız.  

qericə  gericə. 1. keçmiş. 1. az geri, dalı. nisbətən geri.  
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qericək  gericək. sonraki. ən son. sona doğru.  

qerici  gerici. artqul. əqəbdar.  

qericil  gericil. geriçil. irticayi. çağdışı. mahafizəkar.  

qeriçi  geriçi. gerici. 1. korsan ( < kor). gerili. geri, geridə qalmış 

nərsə. çağdış. çağdan geri qalmış. ardan. ardıc. ardıc. 

qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. qafası küflü. qafası 

hörümcəkli. geri dönücü. alqalı. alqal. alqalan. alqalaq. 

aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəmiyən. 

mütəəssib. mürtəce'. irticayi. 1. gərici. gərən. dartıcı. 

dartan. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. çəkən. 

1.kövnəçi. köhnəçi. könəz (< köhnə) izçi. əsgiçi. 

- acgöz geriçi, mürtəce', dikdator: baş görəndə daşdır, aş 

görəndə başdır.  

qeriçi  geriçi. tərsiçi. əsgiçi. əsgiyətçi. mürtəci.  

qeriçilik  geriçilik. geri dönücülük. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik 

< köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

qerixtə  gerixtə. gərixtə. qorixtə (fars). qırmış. qoğqun. qaçmış. 

qaçqın.  
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qeriq  gerik. 1. dalı qalmış. 1. qoşunun arxacı, dal qaravulu. 1. 

gərik. gərilmiş. dartıq. çəkik.  

qeriqi  geriki. ən sonki. sona qalan.  

qeriqi  geriki. geridə qalan. artdaki. artda qalan. mabəqi.  

qeriqinmək  geriginmək. geri durmaq. qaçınmaq. kürənmək. imtina' 

edmək.  

qeriqlik  geriklik. gerililik. çağdışlıq. ğeyri maasirlik.  

qeriqrimək  geriqrimək. > gərimək. qaytarı vermək. qarında toplanan 

yeli, səslə, ağızdan. geri vermək.  

qeriquylu  geriquylu. dalıquylu. dalüstü. sırtüstü > sıtüstü. 

çalqoyun.  

qerilək  gerilək. az geridə olan.  

qerilək  gerilək. gerirax. geriyə doğru. az geri.  

qeriləmə  geriləmə. 1.gerilənmə. izinginmə. dönəlmə. çönəlmə. 

enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. 

solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. 

çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. 

alçalma. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. salınma. 

çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul.1.geriliş. geriləyiş. düşgü. 

yozlaşma. yavalaşma. inhitat.  
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qeriləmək  geriləmək. 1. dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. 

alçalmaq. solğuqmaq. çürgünmək. çürüksünmək. 

düşgünmək. düşgənmək. düşgəlmək. başaşağ gedmək. 

yozlaşmaq. nizul edmək. inhitata, zəvala uğramaq 

çöküşsəmək. bataqsamaq. 1. geri geri gedmək. 

sakınmaq. çəkilmək. usanmaq, utanmaq. qorğunmaq. 

yanaşmamaq. qısılmaq. ürkünmək. ehtiraz edmək. rücət 

edmək.  

qeriləmək  geriləmək. gerimək. qayıtmaq. dönmək. inkar edmək.  

qeriləmiş  geriləmiş. dönmüş. çönmüş.  

qerilənmə  gerilənmə. geriləmə. izinginmə. dalqanma. dalı gedmə. 

darqalma. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. 

inmə. enginlik. yenginlik. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. 

solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. 

çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. 

alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. inhitat. nizul. 

qeriləyiş  geriləyiş. geriliş. geriləmə. düşgü.  

qerilgə yol  kerilgə yol. geniş yol.  

qerili  gerili. geriçi. mürtəce'. çağdış.  
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qerilik  gerilik. 1. dalılıq. 1. zəxirə. pəsəndaz. yədək. əldək. 

sakınıq. ehtiyat. kürtük. yığın. yığna. ehtiyat.  

qerililik  gerililik. geriklik. çağdışlıq. ğeyri maasirlik.  

qeriliş  geriliş. geriləyiş. geriləmə. düşgü.  

qerilla  qırlaq. çirik. bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik birliklərlə 

döğüşən savaşçı.  

qerillik  gerillik. arxada qalma. arxıya, yədəyə bıraxılan.  

qerilmək  gerilmək. gerinmək. azalmaq. alçalmaq. basılmaq. 

təpinmək. kəmilmək. kəminmək. enmək. yenmək.  

qerilmək  gerilmək. qalmaq. yubanmaq. açıb açığına bacaqlar ilə 

yerimək. gərgin olmaq. qurulub çəkilmək. dartınmaq. - o 

yarı yolda qaldı.  

qerilti  gerilti. dalıntı. geri, dalı oturma, çəkilmə.  

qerimək  gerimək. geriləmək. qayıtmaq. dönmək. inkar edmək.  

qerimək  kerimək. karmaq < ker: kar: böyük. ulqaymaq. yaşlanmaq.  

qerimsəmək  gerimsəmək. geri durmaq. qəbul edməmək. 

çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. qarışmamaq. 

yapmaq istəməmək. imtina edmək. istinkaf, ictinab 

edmək.  
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qerimsəyən  gerimsəyən. geri duran. çəkinsər. çəkimsər. 

çəkimsəyən. qarışmamaq. yapmaq istəməmək. 

mümtəne'. müstənkif. imtina, istinkaf, ictinab edən.  

qerin  gerin!. çəkil!.  

qerinə  - izinə, gerinə, dalına alma, istəmə: izə alma. geri alma. dalı 

alma. istirdad.  

qeriniş  geriniş. gerinmə. gerinti. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qerinmə  gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 
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sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qerinmək  gerinmək. gerilmək. azalmaq. alçalmaq. basılmaq. 

təpinmək. kəmilmək. kəminmək. enmək. yenmək.  

qerinsəyiş  gerinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qerinti  gerinti. gerinmə. geriniş. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. 

girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 
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sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qerirək  gerirək. 1. daha üzük düşük alçaq. geri. daha sonra. 1. 

kirlik. alçağraq. kağazı damğalarkən altına qoyulan 

kağız.  

qerisak  gerisak. gersək. dalı qalmış. abtal. gic.  

qerisaqlamaq  gerisaklamaq. gersəkləmək. abtallaşmaq.  

qerisi  gerisi. gerisincə. biləks.  

qerisin  gerisin. qıçın. gerisin geri. dala. arxaya doğru. - qayıq 

qıçın qıçın yanaşdı. - ətək öpüb (arxasını çevirməyib) qıçın 

qıçın çıxıb getdi. - qıçın qıçın gəlmək: sümsük sümsük, 

yavaş yavaş birinin yanına soxulmaq, yanaşmaq.  

- qerisin geri: arxaya doğru. götin. seyri qəhqərayi. - götün 

götün döndi.  

qerisincə  gerisincə. gerisi. biləks.  

qerisinə  gerisinə. qaytarı. təskərisinə.  

qerisingeri  gerisingeri. 1. geri dönərək. yenidən geriyə. 1. tərsinə. 

geriyə doğru.  
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qeriştirmək  geriştirmək. incidmək.  

qeritləmə  geritləmə. qaytarma. qaytalama. qeytərmə. döndərmə. 

döndürmə. çevirmə. evirmə. irca‟. irca', həvalə edmə.  

qeritmək  geritmək. geri bıraqmaq, qoymaq. artırmaq. pəsəndaz 

edmək.  

qeriyə baxmaq  geriyə baxmaq. geri qamaq. dönmək. irkilmək. 

çəkinmək.  

qeriyə  geriyə. artqa. soraya. izinə.  

qeriz  geriz. qoriz (fars). kəriz. giriz. geri dönmə. qaçma.  

qerq  kerk. gərk. kərgədən.  

qerləkəmək  gerləkəmək. yerləmək. evləmək.  

qersək  gersək. gerisak. dalı qalmış. abtal. gic.  

qersəqləmək  gersəkləmək. gerisaklamaq. abtallaşmaq.  

qertə'b(ərəb)  qırtıq. az.  

qerti 1. gerti. bax > kərt. 1. kerti. bax > qertü.  

qertü  kertü. kerti. gerçək. doğru. kertünmək:gərəkmək. 

inanmaq. doğramaq (doğrulamaq).  

qeru  geru. qəri. 1. dali. son. yön. tərəf. 1. geri. qayrı.  

- gerü qaymaq: təvəccüh məhəbbət. edmək. inayət edmək. - 

geriyə salmaq: nərsəni uzatmaq. aşınmaq. yubatmaq.  
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qerur  gerur (fars). gərək. gərəkmə.  

qes  kes < kasa. (< qapsa). - alverçi tükanında, para qoyulan 

qab, kasa: kes. qumpara.  

qes  kes. kisə. balış. sandıq.  

qesar  < qısqa.  

qesmek  kesmək. qırmaq.  

qesr(ərəb)  < qısqa. qıssa.  

qesvət  1.kesvət (fars) < geysitsiz. 1. kesvət (fars) < qısbat. qısbağ. 

baturlar bellərinə bağladıqları qurşaq.  

- yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> kesvət), 

kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş: qaraqucaq. qaraqucuq.  

qeş  (keş < çekiş, çəkiş. əsnik.) keş. çek. çək. kövür. köfür. 

kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. 

inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. dinsiz. 

tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. 

pitiksiz. insafsız.  

- keşli, dar geyim: çəkmə.  

qeş  keş. çək. (metatez < çək). 1. yağı çəkilmiş süddən çıxarılan 

qurut. çökək. keçək. quru yoqurt. yağsız pendir. 1. 
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gəvşək. loş. şol ("koş'' unan "keş'' in bir ilgisi varmı?). 1. 

sarsaq. avanaq. budala. səfeh. - keşə boğmaq: sarsaq 

yerinə qoymaq. 1. çağ. əsr. qərn. - onuncu keşdə: onuncu 

çağda.  

qeşaqeş  keşakeş (fars) < çəkəçək. çəkələmə. çəkməçək. qıyınşılıq.  

qeşeş  keşeş (fars) < çəkiş. > keşiş. axınc. axış. çəkişlik. 

cəzzabiyyət.  

qeşeş  keşeş (fars). (< çəkiş). gəl gəl. çəkiş.  

qeşəqən  keşəgən. qurumsaq. dəyyus. pezəvəng.  

qeşiq  keşik. 1. < > gecik. keç. keçit. 1. çağda. qaravul. 1. ( < 

çək: sınır. hədd). sınırçı. sınırları qoruyan. 1. növbət. sıra.  

qeşiq  keşik. 1. gəzik. saxçı. saxlav. baxan. baqqan. bəkçi. 

gözətçi. gözətiçi. qaraq. qaravul.qaraş. qaraç. qoruq. 

durğaq. yataq. qorucu. bəkçi. 1. gəzək. gəzik. gözük. 1. 

mə'muriyyət. - saxav qoymaq: keşikçi salmaq.  

- keşik çəkdirtmək: bəklətmək. gözlətmək. qorutmaq.  

qeşiqçi  keşikçi. baxıcı. baxcı. bəkçi. gözçü. muraqib. 

qaravul.qaraş. qaraç.  
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qeşiqçi  keşikçi. bəkçi. tunqtar. gözətçi. çasavoy. saqçı. qaravul. 

gözətçi. növbətçi. keçiti gözləyən. 1. sonraqi. arddaqı. 

yandaki. növbəti.  

qeşiqçilik  keşikçilik. baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. gözçülük. 

qaravulçuluq. muraqibçilik. qoruma. gözləyiş. gözləmə. 

bəkləyiş. bəkləmə.  

qeşiqləmək  keşikləmək. qoraqlamaq. qaravullamaq. gözətləmək.  

qeşimində  keşimində. çəkimində. izində. uzunluğunda.  

qeşimiş  keşimiş. keçmiş. çaqşıl. keşiyib. qurumuş. əsgi. qona. 

qona adət: əsgi adət.  

qeşinə  keşinə. gecəsinə. dünənisi.  

qeşiş  keşiş (fars) kəşiş. kəçüş. < çəkiş. (tanrı savın, peyamın 

çəkən, götürən < çəkmək). qarabaş. rahib. (evlənmədiyi 

üçün bu adı almış).  

qeşiş  keşiş > keşeş (fars). {qulluqçu. xidmətçi. 1. < çəkir: çakər. 

xitmətçi. demək keşişlik işinin sözü ''zəhmət'' '' iş'' ''tapıq'' 

dır. 1. metatez < çək. kiçik: qulluqçu. xitmətçi. (''ministr'' ilə 

anlamdaşdı).}.  

qeşiş  keşiş. çəkiş. axınc. axış. çəkişlik. cəzzabiyyət.  
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qeşiyib  keşiyib. keçmiş. çəkilib. quruyub. çaqışıb. çəkişib. 

çaqşıl. keşimiş. qurumuş. əsgi. qona. qona adət: əsgi 

adət.  

qeşqal  keşqal. geçqal. qaçqal. qaşqal. bir hektardan artıq 

topraq.  

qeşqə  keşgə. kaşki. əgər (< əğmək).  

qeşqi  keşki. heç olmasa. heç dəğilsə. barı. öylə isə.  

qeşqurum  keşqurum. gecə. küqüm. yassι. yatsu. (şam).  

qeşləmək  keşləmək. uzatmaq.  

qeşli  keşli. 1. sürünən. sürənən. 1. yaylı. əsnək.  

qeşli  keşli. keşdar. süynəgən. sürünən. sürüngən. sürnəşən. 

uzanan.  

qeşliq  keşlik < çekşik. çəkşik. əsnik. əsnəklik. elastik.  

qeşmə  keşmə <> çeşmə <> deşmə <> eşmə. topraqda, qumda 

eşməklə əldə edilən gözə, bulaq, su qaynağı.  

qeşməqeş  keşməkeş (fars). < çəkişbəkiş. çəkişbə çəkiş. çəkməçə. < 

çəkişmə. qapış. itişmə. qaqışma. qarşıqlıq. bəkişmə. 

uruşma. vuruşma.  

qeşmir  keşmir. kaşmir. keçmir. keçimir. keçi qılından tikilən 

qumaş çeşiti.  
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qeşniş  keşniş. tərmucaq.  

qeşov  keşov (fars). < kəşov. çəkov. çəkməcə. çəkmə. göz.  

qeşt  keşt (fars) < keçirmək. əkmək.  

qeştə  keştə. ( < kav. gəvşək. 'v' biçiyinin düşməsiylə. necəki 

"güşad < gəvşək" dir.). kavğ. kağa. yuşatılmış topraq. 

şitilin dib toprağın gəvşətmək.  

qeştəmək  keştəmək. ( < kav. gəvşək. 'v' biçiyinin düşməsiylə. necəki 

"güşad < gəvşək" dir.). kavlamaq. kağlamaq. yuşatmaq.  

qeşti  keşti (fars). ( < köçmək). köçmə aracı. gəmi.  

qeşürqən  keşürgən keçən. bağışlayan.  

qeşvər  keşvər. < çəkvər. (< çək: sınır. cızıq. hədd). sınırlı, həddili 

yer. el. yurd. ölkə. ülkə. məmləkət. çəkli, sınırlı ter. qıta.  

qet qetə  ged gedə. gedha gedə. barha. durdukca. günü gündən. 

gün sayın. getdikcə. baran baran. baram baram. vaxd 

keçdikcə.  

qet qetə  get gedə. barha. daha. hava barha qızır: get gedə qızır. 

daha qızır.  

qet qəl  ged gəl. xəm çəm. dəng döş.  

qet qəl  get gəl. barış gəliş.  
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qet  - ged gedə. yılar yılar. bara bara. vərə vərə. vara vara. asta 

apta. yavaş yavaş.  

qet  1.ged !. yıxılğur !. yığılğur ! itil !. dəf ol !. rədd ol !. baru. 

barı. çıx ged. 1. ged. < qısatılaraq < gedir: > minha. mənfi. 

\ gəlir: qısatılaraq > gəl. be'zafə. pülüs. 

- ged gəl. keçinmə. maaşirət. birlikdə yaşayış.  

- ged gedə: gələ gələ: bala bala. tədricən. miruri zamanla. 

vaxt geşdikcə. baram baramdan. günü gündən. getdikcə. gün 

sayın. 

- ged gəl: başlama. mübaşirət.  

- ged!. varda. çəkil. - varda yoldan: çəkil yoldan.  

qetbəqet  getbəget. baram baramdaq.  

qetcəq  - keçib gedcək: keçib gedən: keçəri. çəkli. qalmaz. qalımsız. 

qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. 

yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. sürəksiz. məhdud. 

bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

qete  kede. keyin: kedin: kayran. ( < qay. qey). arxada. 

sonra.arxa yan.  

qetemək  ketemək. bax > qətəmək.  

qetə  gedə. gədə (> gəda (fars)) (< gedmək. geçmək). keçəri. 

ötücü. yolçu. dilənçi.  
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qetəq  gedək. istixarə. - gedəyə düşmək: istixariyə yatmaq.  

qetəl  gedəl. qatal. qadal. sıra. novbət. - onunda qatalı sovuşdu. 

qetəli  - sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

qetəməc  gedəməc. qetəməç. < gidəməc. eşiklik. ayaqlıq. 

ayaqqabılıq. ayaqqab. 

qetəməç  gedəməç. bax > gedəməc.  

qetəmək  gedəmək. qeytərmək. önləmək. izal edmək. rədd edmək.  

qetəməmək  gedəməmək. yolundan qalmaq. yolundan qalmaq.  

qetən  gedən. 1. gedəri. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. 

keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti. 

- uzayıb gedən: əsilti. əsinti. əsnək. əslək. genişləyən. 

yayılan. sorulan. sürülən. 1. getgən. duran. duramlı. sürən. 

sürəmli. dəvamlı. kəsintisiz. qırılmaz. qırıqsız. arasız. 

aralıqsız. dayim. 1. yürüyən. yeriyən.  

- axıb gedən: geçən. keçmişdə olan. - bu yoldan köçənlər 

varımış.  

- dinində aşırı gedən, davranan: qaramaz. qaramas. yobaz. 

şex. sofi.  

- düzgün, yasalı, qaydalı gedən nərsəni pozuşdurmaq: iş 
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qarışdırmaq.  

- gedəni boşla, qalanı yoxla. 

- işləri uyqun uğurda, yolunda gedən kimsə: işi təkərində. 

işi tıkırında. işi qəltəyində.  

- küsən kimdən, gedən puldan qaşınma. (incimə). 

- qız, oğlana gedən, gələn elçi: görücü. 

- uçmağa gedən (behişt istəyən.), ölümə tablaşır.  

- uzayıb gedən: genişləyən. əsnək. əslək. əsilti. əsinti. 

yayılan. sorulan. sürülən.  

- yolunan gedən yorulmaz, acdan yemək sorulmaz: əğri 

olsun yol olsun, düz danışan dil olsun.  

- gedən gəlsə, sav gəlir (xəbər gətirilir), gələn gedsə, sav 

gedir (xəbər aparır).  

- gedən qoğulmasaydı, gələn yügürməzdi.  

- gedənə yalvarma, gələnə yaltanma (yaltaqlanma).  

- gedəni itir, gələni çəkir.  

- gedəni itəlir, gələni çəkəlir.  

- gələn gətirmədi, gedən apardı.  

- gələnə inanır, gedəni danır: axmaq nankor. 

- gələn, gedəni aratmasın: gələn, gedəndən daha kötü 

olmasın.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- ana yoldan ayrılıb, kəsitmədən gedən yol: qaçaq yol.  

- gələn ağam, gedən paşam. dos tanışların gəl gedi, mənə 

bir soru yaratmır.  

- xoşa gedən: könül oxşayıcı.  

- keçib gedən: keçib gedcək: keçəri. çəkli. qalmaz. qalımsız. 

qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. 

yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. sürəksiz. məhdud. 

bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.  

- boğazında tikən qalsın, gedəni yoldan qalsın. 

qetən  gedən. 1. varı. bənzər. çəkən. sayaq. yolunda. 

biçimində. müşabih. 1. yolçu. köçməli. - yazığ yolçudur: 

gedməlidir. 1. ötgünçi. ötgün. keçən. 1. getgən. geçən. 

- gələn gedən: qonaq. - qonağı (evi) gələn gedənə açıqdır: 

gələn gedən uğrar. 

- sıravarı: bir sırada. bir sıralı.  

- çapqınvarı: çapqın olan kimi.  

- türkvarı: türkəvarı: türk yolunda.  

- xaçvarı: xaça bənzər.  

qetənə  gedənə < girdənə. fıçı. şişman. hoşur < qoşur <> qocur. 

dolqun. boşqa.  
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- ayrılana, gedənə görə, olduğu yerində, geridə duran: 

qalan. - qonaqlardan üçü qalan oldu.  

qetənli  gedənli. getgənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. 

dəvamlı. kəsintisizi. kəsintisizin. qırılmazı. qırılmazın. 

qırıqsızı. qırıqsızın. arasızı. arasızın. aralıqsızı. 

aralıqsızın. dayima. bir düzüydə. boyuna. hər zaman. 

qanıma. mütəmadiyən.  

qetənliq  qedənliq. - keçib gedənlik: qalmazlıq. qalımsızlıq. 

qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. 

yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. 

çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.  

qetənmək  gedənmək. gedərlənmək. xərclənmək.  

qetənsıra  gedənsıra. gedincə. gedəndə. 

qetəntə  gedəndə. gedincə. gedənsıra. - gedinsıra onuda götür.  

qetər  gedər. xərc. kullaş. kullac. kullanış. işləş. düşüş. sərpiş. 

sərfiş. qarşılış. məsrəf.  

tükətim. xərc. xərcləmə. məxaric. çıxan para.  

- böyük gedər, tükətim, xərc altına girmək, yol açmaq: 

qapıyı böyük açmaq.  

- gedərinə: oluruna. - işi oluruna, gedərinə bıraqmaq: 

nərsənin dəğişməsinə, düzəlməsinə artıq güdməmək, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

durmamaq, önəmsəməmək.  

- gələn gedər, qonan köçər: kimsə, heçnə qalargı değil. hər 

nə dəğişir.  

- gəlir gedər: 1. dayaqsız. qərarsız. 1. orta. pis olmayan. 1. 

olduqca iyi.  

- içi qolay, unutur gedər, içi çətin, boğulur gedər.  

- qanmayan qıncı (kin. nifrət.). nədir, sevgi nədir, hər gələni 

sevib gedər, hər gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, gedəni 

döğər.).  

- ürək ağrısı, göz ağrısı deyil, biri untulur gedər, biri itinir 

gedər.  

- üzü gedər, astarı çıxar.  

- üz gedər, astarı qalar.  

qetər  gedər. uçar. boş. qalmaz. sırğal. sayyal.  

qetərayaq  gedərayaq. gedərkən. gedmək üzrə.  

qetərək  gedərək. bax > getgedə. 

qetərən  gedərən. gedərici. əkidən. götürən. aparan. yoxatan.  

qetərən  ketərən. nişasta.  

qetərgəlməz  gedərgəlməz. borc. bataq.  
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qetəri  gedəri aqqalı. axalı. axarlı. meyilli. axan. - ürək səndən 

ötrü aqqalı.  

qetəri  qedəri. 1. gedəri. gedən. keçəri. geçici. geçən. keçəgən. 

keçib gedən. gedi. geçi (< gedmək. geçmək). ötücü. 

əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti. 1. gedərmə. 

gidərmə. geri püsgürü. qoğma. qovma. savma. sovma. 

uzaqlaştırma. sürmə. sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma. 

dəf'. rədd. - dumanların aşırıb oturmuş.  

qetərilmək  gedərilmək. qeytərilmək. önlənmək. izal olunmaq. rədd 

olunmaq.  

qetərilməli  qetülük. getülük. gitərlük. qaytarılmalı. qaytamalı. 

gidərməli. 

qetəriş  gedəriş. gidəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. qaldırış. 

götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 

çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qetəritmək  gedəritmək. qeytərmək. qaytarmaq. gedərmək. 

gidərmək. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf edmək < 

təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. 

qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. rəddəmək. 

uzaqlaşdırmaq.  
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qetərqələn  gedərgələn. gedibgələn. çəkər gələn. varagələ. - bu 

tüfəyin varagələni çox doğru işlir.  

qetərqən  gedərkən. gedərayaq. gedmək üzrə.  

- gedərkən yanına almaq, yanında yeritmək: yədəklənmək. 

götürmək. - bu kərə oğlunda götürdü. 

qetərləmək  gedərləmək. gedərmək. xərcləmək.  

qetərlənmək  gedərlənmək gedənmək. xərclənmək.  

qetərli  gedərli. xərcli.  

qetərmə  gedərmə. gidərmə. qedəri. qeytəri. geri püsgürü. qoğma. 

qovma. savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. sürgəmə. 

çıxarma. itmə. aşırma. dəf'. rədd. - dumanların aşırıb 

oturmuş.  

qetərmək  gedərmək. gedərləmək. gidərmək. 1. qedəritmək. 

qeytərmək. qaytarmaq. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf 

edmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. 

qoğmaq. qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. 

rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. dəf' edmək. 1. uzaqlatmaq. 1. 

xərcləmək. 1. götürmək. qaldırmaq. savıştırmaq. - su kiri 

gedərər: alıb götürər. 1. tükətmək. bitirmək. - üç kilo yemişi 

yarım saatda gedərdi: yedi. 1. qırmaq. qırxmaq. 
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qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. 

yoxatmaq. silmək. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf 

edmək.  

qetərmək  qitərmək. 1. gidərmək. qeytrəmək. dəf edmək. rədd 

edmək. 1. arıtlamaq. təmizləmək.  

qetərsiz  gedərsiz. (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) xərcsiz. 

yoxadan. yufadan. qıyınsız. çabasız. çuvaldan. 

xəznədən. heybədən. əməksiz. zəhmətsiz.  

qetəturmaq  gedədurmaq. gedməyi, yeriməyi sürmək, dəvamlamaq.  

qetha qet  gedha ged. ged gedə. barha. durdukca. günü gündən. 

gün sayın. getdikcə. baran baran. baram baram. vaxd 

keçdikcə.  

qeti  gedi. geçi (< gedmək. geçmək). 1. gedəri. keçəri. ötücü. 

müvəqqəti. 1. evrən. çevrən. dünya. cəhan. 1. keçici. 

sonlu. qalımsız. fani. - gedi dünya.  

qeti  gədi. 1. pis. 1. gədə. qaltaban. pezəvəng. 1. kədi. pişik. - 

kədi ayası: bitfi adı. - kədi oti: valerina denilən ot.  

qetib qəlmək  gedib gəlmək. 1. yaraşmaq. barışmaq. müsalihə edmək. 

uyuquşmaq. doslaşmaq. 1. qatnamaq. ibur mirur edmək. 
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qetib  - gedib dönüş: gedib gəliş: gəliş gediş: gəlib gedmə: əyab 

zəhab. 

qetib  ketib (fars). < kitmək. kündə. duqtaxların əl ayağına salınır.  

qetibqəlmək  - bir yerə çox gedib gəlmək: qapısını aşındırmaq.  

qetici  gedici. bardaçı.  

qetici  gedici. gedməli. 1. gedməyə üz qoyan. 1. ölməli. ölücü.  

qetiq  kedik. ( güdük. şübhə ) keyik.  

qetilən  - dolaşaraq gedilən: dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolambac. 

qarşıq. qarışıq. çalalı. çallaq. burşuq. buruşuq. burqacıq. 

qarqacıq burqacıq. sapa. akrobas. - dolaşlı işlər. -- çox 

dolaşlı dolaşıq, qarışıq yol: girivə.  

- izlənən, gedilən yol, usul: çizgi. cızqı. cızıq.  

qetilmək  gedilmək. 1. gedişmək. birlikdə gedmək. 1. qırtılmaq. 

kərtilmək. oyulmaq. çəntilmək. çantılmaq.  

qetim  gedim. pırosə.  

qetimli  - yiyəli yuvalı, yeyimli keçimli, gəlimli gedimli olsun.  

qetin  kedin. keyin: kede: kayran. ( < qay. qey). arxada. sonra. 

arxa yan. son. - işin gedinqa baxınqıl: işin sonunu düşün.  

qetincə  gedincə. gedəndə.gedənsıra.  
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qetinilmək  - dalından, ardından gedinilmək: ardlanılmaq. izlənmək. 

izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. güdünülmək. - hara 

baxırsam, onun izi izlənilir.  

qetir  gedir. 1.sadirat.  

- gəlir gedir: 1. sadirat varidat. 1. gəliş səpiş. dəxli xərc. sağuc 

qazuc.  

- həm gedir həm çəkir: həm ziyarət, həm ticarrət. həm yanır, 

həm yaxır: iki işi birdən yapmaq. iş içində iş görmək.  

- imansız gedir, tumansız gəlir.  

- qaldırına gedir: gücünə gedir. qeyrətinə dəğir, toxunur.  

qetir  gedir. qısaltaraq > ged. minha. mənfi. \ gəlir: qısaltaraq > 

gəl. be'zafə. pülüs.  

qetiş  gediş. 1. baruğ. hərəkət. 1. borıq. axma. yorığ. yoruq. 

yürümə. yerimə. xuy. 1. uğraq. oğraq. osuq. - işlərin 

uğraqı: gedişi. 1. davranış. qalxış. qılıq. təhər. çırpı.basıl. 

basıq. axıl. hərəkət. gedişat. yeriyiş. rəftar. yörüm durum. 

qılıq yoruq. 1. axar. ağar. - bu gedişlə: bu axarla. 1. yoyum. 

yoxum. töküm. tükəm. kullanış. ödəş. xərc. məsrəf. 1. 

pırosə. axar. gəliş. 1. tür. hərəkət. 1. xuy: borıq. yorıq. 

yoruq. 1. gediş. yol. tür. cür. surət. - işi bu tür açmaq 
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olmaz: bu surətdə həll edmək olmaz. 1. məslək. 1. borıq. 

yorıq. yoruq. xuy. 1. gəriş. yeriş. yeyik. istəş. barış. rəftar. 

- gediş barış: gediş gəliş: barış qılış. qatnaşıq. ged gəl.  

- iyi gediş: uyqunluq. axış. yaqış. yaxış.  

qetiş  gediş. 1. çevrim. çevriş. qılış. taxım. dövrüş. davranış. 

davrış. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. 

varış. boluş. oluş. biçiş. hal. halət. çap. orun. yağday. 

vəziyyət. qasnaq. şərayit. rəftar. 1. isir. izir. izər. iz. 1. 

qətə. qata. xət. çizgi. biçim. yöntəm. usul. tərz. səbil. 1. 

gedişin. yolun. yoluşun. gəlişin. axışın. 1. iş. tutum. qılığ. 

tərz. rəviş. hərəkət. 1. pırosə. 1. keçiş. cərəyan. pırosə. - 

olayların keçişinə, gedişinə, pırosəsinə baxaraq. 1. olay. 1. 

rəftar. rəviş. 1. sürəc. dartıq. dartış. rəftar. yol yolağ. 1. 

yeriş. taxım. tutum. devin. devinim. devrin. davran. 

davranış. təpin. təprin. qımıl. qımıt. hərəkət. 1. yola 

çıxma. əzimət. 1. yol. yöntəm. yeng. yenək. rəsm. 1. 

tutum. tutuş. taxım. davranış. qılış. 1. axış. səriyiş. 

cərəyan.  

- gəliş gediş: gedib gəliş: gedib dönüş: gəlib gedmə: əyab 

zəhab. 
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- hər gələn, gedişi durduramaz: it hürür kərvan yürür. it 

hürür, yol açıqsa, kərvan yürür.  

- gediş alayı: xaqanın saray dışı gəzintiyə çıxma dolayısı ilə 

düzənlənən mərasim.  

- gediş o gediş: elə getmağı o gedmağ oldu.  

- bir gedişi, işi, düzəni, çalışmanı dudurmaq, 

dayandırdmaq: pozmaq.  

- gediş dönüş: get gəl.  

- gediş gəliş: gediş dönüş.  

- yerimə ilə qaçma arasında iti gediş: açıq ayağ.  

qetişat  gedişat. 1. olaylar. 1. viquat. 1. vəziyyət.  

qetişat  gedişat. gediş. davranış. qalxış. basıl. basıq. axıl. 

hərəkət. yeriyiş. rəftar. yörüm durum. qılıq yoruq.  

qetişli  gedişli onqşun. yaxcı. yolunda. - işləri onğşundur.  

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı: ılımsız. 

qızıqqanlı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. 

mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız.  

- orta gedişli: orta yağdaylı. ılımlı. yumşaq. yumuşaq. yavaş. 

yavşaq. yavaşıqlı. dinc. dincək. arsat. soğuqqan. salqın. 

salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. e'tidallı. mö'tədil.  
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qetişliq  - orta gedişlik: soğuqqanlıq. salqınlıq. dinclik. ılımlılıq. 

yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. uysallıq. 

mö‟tədillik. e'tidal.  

- iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq: ılımsızlıq. 

qızıqqanlıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. 

mulayimətsizlik. mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq. 

qetişmək  gedişmək. 1. qopmaq. ayrılmaq. - olar birbirindən 

gedişmək: ayrıldılar. 1. ayrılmaq. ayrışmaq. 1. iki nərsənin 

arası qatışıb pozulmaq. ayrışmaq.  

qetişmək  gedişmək. 1. yollanmaq. yola düşmək. 1. yollaşmaq. 

yoldaşmaq. yollanmaq. keçişmaq. 1. gedilmək. birlikdə 

gedmək. 1. yola düşmək. yollanmaq. bir yerə gedmək üçün 

ayrılmaq.  

qetitmək  qeditmək.  

- əldən geditmək, çıxarılmaq: düşürmək. - ilk savaşda üç 

şəhər düşürdük.  

qetiv  gediv. gediş.  

qetiv  ketiv. acı.  

qetqen  ketken. bax > qadqan.  

qetqet  getged. bax > getgedə.  
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qetqetə  gedgedə.asayın. bala bala. vara vara.  

qetqetə  getgedə. getged. gedərək. gettikcə. zamanla. asta asta. 

yasta yasta.yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. tədricən. 

balabala. gündən günə (gün keçdikcə).  

- görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma 

keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti: 

qaratma. qararma.  

- (duyqu) gettikcə güclənmək: qabarmaq. qaynayıb daşacaq 

kimi gərinmək, şişinmək. gərginmək. 

- getdikcə şişərək, coşaraq: qabara qabara. 

qetqəl  ged gəl. qatnaşıq. gediş gəliş.  

qetqəl  gedgəl. ağız. mübaşirət.  

qetqəl  gedgəl. büyün sabah. bugün yarın. sallama. yubatma. 

tə'xir.  

qetqəlinmək  gedgəlinmək ilgərmək.  

qetqən  getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. dəvamlı. 

kəsintisiz. qırılmaz. qırıqsız. arasız. aralıqsız. dayim.  

qetqən getgən. 1. gedən. geçən. 1. kitgən. çətin. bərk. sıx. bətər. 

güc çax. aşırı. çətin içici. 

- getgən yaz: geçən yaz.  
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- getgən ıyıh gün: geçən bazar günü.  

- getgən suv qaytmaz: gedən su dönməz.  

qetqənli  getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. 

dəvamlı. kəsintisizi. kəsintisizin. qırılmazı. qırılmazın. 

qırıqsızı. qırıqsızın. arasızı. arasızın. aralıqsızı. 

aralıqsızın. dayima. bir düzüydə. boyuna. hər zaman. 

qanıma. mütəmadiyən.  

qetqənlik  getgənlik duramlıq. sürəklik. sürəmlik. dəvamlıq. 

kəsintisizlik. qırıqsızlıq. qırıqsızın. aralıqsızlıq. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. dayimilik. dayimi. həmməşəlik. 

qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd.  

qetqin  getgin. köçəri.  

qetqüzmək  getgüzmək. bax >.  

qetqüzmək  getqüzmək. barturmaq. götürmək. göndərmək. 

barquzmaq. yönətmək. yubarmaq.  

qetlən  getlən. çəkə. pərhiz.  

qetli  - gəlgedli: işlək. yüyrək. yüyrük. - gəlgedli qaldırım: işlək, 

yüyrək yaya yol.  

qetlik  gedlik. kötülük. pozuqluq. pislik.  

qetman  ketman. - ketman kərdən: kitməmək. gizləmək.  
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qetmə  qedmə. təşrif.  

- gəlib gedmə: gedib dönüş: gedib gəliş: gəliş gediş: əyab 

zəhab. 

- dalı gedmə: dalqanma. darqalma. izinginmə. dönəlmə. 

çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. 

solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. 

çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. 

geriləmə. gerilənmə. alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. 

inhitat. nizul. 

- malqara dırnağında çürümə gedmə kəsəli: qarınca.  

- özündən gedmə: içi cumma. içtöküş. bayılma.  

- sürüb gedmə: uzama. imtidad.  

- gəlim gedmə: ara sıra uğrama.  

- çağrışa, çağrıya, də'vətə hən demə, gedmə: uyma qəbul 

edmə.  

qetmə  varış. varma. yetişmə. visul. - bu qədər çabuk varış.  

qetmək  - get gəl: gediş dönüş.  

- çəkil ged: sikdir ged. haydı oradan. öylə olmaz.  

- çəkil ged: haydı oradan. öylə olmaz. sikdir. 

- düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir tələ! az ged uzaq: 

(bu evrən. bu dünya).  
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- ged qucağına: qon qucuna. 

- gəlged: qabar yapar: cəzr mədd.  

- qalx ged çayı: qax ged çayı: qonağa, görüş bitməsini 

andıran çay.  

qetmək  gedmək. 1. < > < metatez > dəqmək. yetmək. < > edmək 

ərişmək. varmaq. 1. gurlamaq. atılmaq. fırlamaq. ölmək. 

- oda gurladı. - top yoluna gurlamaq: havayı yerə gedmək. 1. 

ötmək. keçmək. yayaqlamaq. yerimək. ayağlamaq. 

attımlamaq. hərəkət edmək. 1. barış. gediş. 1. çəkilmək. - 

o evə getdi: öndü. 1. havayi yerə məhv olmaq.  

- yağmasanda, gurla. 1. keçinmək. qıyınmaq. əzilmək. 

bayılmaq.- ürəyim qıyındı.  

- gedib gəlmə: varış gəliş. ülfət. e'tilaf. 

- gedib gəlmək. varışmaq.  

- gedibgələn. gedərgələn. çəkər gələn. varagələ. - bu tüfəyin 

varagələni çox doğru işlir.  

- gedib çatan: varan. ərən. vasil, nayil olan. - istəyinə varan. - 

sevişinə varan: sevgilinə çatan. 

- iti yeriyən, gedən: yorqa. 

- sürüb gedmək: taramaq. daramaq. - dəmir daramaq: gəmi 
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yelə, axına qapılıb dəmiri sürübləmək.  

- suyunca gedmək: uymaq. qarşı durmamaq. 

- topa gedmək: top yoluna gedmək: boşuna, havayı gedmək. 

hədər olmaq. 

qetmək  gedmək. 1. dayanmaq. yollanmaq. varmaq. - tanrı qapına 

dayan. 1. enmək. yenmək. varmaq. dəğmək. - yol üstü, bir 

yeməkliyə endik (yeməkxana. resturan). 1. yol alma. yola 

düşmə. yollanma.  

- içindən qan gedmək: çox üzülmək.  

- iləri gedmək: iləri varmaq: çəkdən (həddən) aşırı qılınmaq.  

- ipə gedmək: ölümə gedmək.  

- dayan qapı açılar bir gün. - varıb gedmək: dəf' olmaq.  

- ana arvad düz gedmək: nəkivarın söğmək.  

- boyunca gedmək: boylamaq.  

- düşüb, itib gedmək: gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək.  

- eşiyə, ayaq yoluna gedmək: oturmaq. dışqamaq. sıçmaq.  

- gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək: düşüb, itib gedmək.  

- içi gedmək: çox istəmək, arzulamaq.  

- ilərisinə gedmək: nərsənin incəlikləri ilə uğraşmaq.  

- işi tərsinə, kötüyə gedmək: işi dönmək.  
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- işləri yerinə gedmək: işi olmaq. doğrulmaq. çözülmək. - 

soruları, çətinlikləri çözülmək, doğrulmaq: - çox gözlədikdə, 

sonunda işimiz oldü, doğruldu.  

- izindən yerimək, gedmək: birinin başladığı işi iz bə iz 

sürdürmək.  

- qafasının dikinə gedmək: söz dinləməmək.  

- qarnı gedmək: qarnı sürmək: bağırsaq sürgünü olmaq.  

- naqqışlı gedmək: qaraquca. tək ayaq üsdə yerimək.  

- yıxıl get: rədd ol ged.  

- gedməkdə gecikmək: ayaq sürümək. sürünmək.  

-. gedməyə üz qoyan: gedməli. gedici.  

- əldən gedmək: nərsədən yoxsun qalmaq.  

- ayağına gedmək: alçaqkönüllük edmək.  

- böylə gedərək: böylə böylə.  

- böylə gəlmiş, böylə gedər: iş olacağına varır.  

- boşa gedmək: bir işə yaramamaq. bir sonuca varmamaq.  

- çox gedib gəlmək: eşiyini aşındırmaq. uğraqmaq. 

uğraqlamaq. patuqlamaq. yol edmək: bir yerə sıx sıx gedmək.  

- dikinə dikinə gedərək qızdırdı.  

- əğri büğri gedmək: sapatmaq.  
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- elçiliyə gedmək: dünür gedmək.  

- gedə gedə: vara vara.  

- gedmək üzrə: gedərayaq. gedərkən.  

- gəlib gedənlər: gəlib keçənlər.  

- gəlim gedmə: uğrama. aməd o şod.  

- sürüb gedmə: kəsilməmə. sürəkləmə. dəvamlama.  

- suya gedmə: 1. yeni parçanın yuvulunca çəkilməsi, 

daralaması. qısalması. 1. əməyin, zəhmətin havıya gedməsi.  

- gedib də gəlmək: ölümdən dönmək.  

- getdi gedər: bir daha ələ keçməz.  

- ürəkgedmə: acıqma. izginlik. əzginlik. əziklik.  

- basıb gedmək: qazlamaq. qaçmaq. foslamaq. püsləmək. 

uçmaq. - qazla!: uç!: qaç!. sürüş!.  

- gözü gedmək: gözü çəkmək: gözü düşmək: nərsiyə 

istəmədən baxmaq.  

- gurultuya gedmək: gurultuya gəlmək: bir duzağa, düzəyə, 

qarışqlığa düşmək. - oda sənin gurultuva getdi.  

- ürəyi gedmək: könlü, ürəyi qaymaq. sevgi duymaq.  

- üzük gedmək: gözü yolda, qovuşmadan ölmək.  

- yallı gedmək: halay çəkmək.  
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- yol gedmək: yolda ilərləmək. olduğu yolda dayanmaq.  

- yola gedmək 1. yola girmək. gəzintiyə, səfərə, səyahətə 

çıxmaq.  

- yolunda gedmək: dəvami olmaq. olumun sürmək, 

yaşanmaq.  

- yavaş gedmək: itiliyin, yeyinliyin azaltmaq. yol kəsmək. - 

motor yol kəsiyi üçün guruldamır).  

- hərkim gedir aşına, baxmır nələr gəlir başına.  

- sayın sayın gəliri, xarıltıyla gediri (para). (sayın sayın: 

azar azar).  

- başı gedmək, yorulmaq: qafası şişmək.  

- iş yoluna gedmək, doğrulmaq: iş tutmaq.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.  

- özündən gedmək: bayılmaq. ürək keçirmək. huşdan 

gedmək.  

- savuşub gedmək, qaçmaq: ipi qırmaq.  

- suyuq eşiyə gedmək: suoturmaq.  

- qan eşiyə gedmək: qanoturmaq.  

- quru eşiyə gedmək: quroturmaq. 
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- yol gedməyin itiliyi, sürəki: yoluq. itlik. itilik. sürət. ivinti. 

ivədi. çapıqlıq. çabıqlıq.  

qetmək  gedmək. 1. qitmək. yox edmək. yana, qırağa çəkilmək. 

aradan qalxmaq. 1. yerimək yönəmək. yönəşmək. 

yerimək. - çıxıb gedmək: salıb barmaq. - hızla gedmək: 

uqulmaq. qoşmaq.  

- araya gedmək: ortaya alınmaq. nəzəri diqqətə almaq. 

qarşılamaq. təvəccüh edmək. 

qetməqsəmək  gedməksəmək. barıqsamaq.  

qetməli  gedməli. gedici 1. gedməyə üz qoyan. 1. ölməli. ölücü.  

qetməmə  gedməmə. qalma. keçməmə. yeriməmə. işləməmə. 

çalışmama.  

qetməmək  qedməmək. - əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək: 

qıymamaq. əsirgəmək. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı 

olmamaq.  

qetməmiş  - hələ ərə gedməmiş qız: qalan.  

qetmən  1. it, domuz kimi heyvanların azı dişi. 1. külük. qazma. - 

ketmən tapdamaq: külük ititmək.  

qetməyən  gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. qalma. yaşıyan. 

baqi.  
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- xoşa gedməyən: ətacı. sevimsiz. saydamsız. mükəddər. 

donyağı. antipatik.  

qetməz  - üzdən gedməz: sırtıq. qara astar. qarastar. inad.  

- üzdən gedməz: sırtıq. qara astar. qarastar. inad.  

- üzdən gedməz: qabığıqalın. qalınqabıq. sırtıq. dayanıqlı. 

dözümlü.  

qetmiş  - üzü gedmiş, astarı çıxmış: işlərin üsdü açılmış.  

qetrülmək  gedrülmək. geyilmək.  

qetsə  qedsə. - gedən gəlsə, sav gəlir (xəbər gətirilir), gələn 

gedsə, sav gedir (xəbər aparır).  

- inam gedsə, tuman qalmaz.  

- tərsə ölçsən düz çıxar, asdar gedsə üz çıxar.  

qettiqcə  "sinmək" sözün feilə artırmaqla bu anlam ədə olunur. - 

getdikcə zayıflamaq: qaqsınmaq.  

qettiqcə  getdikcə. vaxt geşdikcə. baram baramdan. günü 

gündən. gün sayın. ged gedə.  

qettiqcə  gettikcə. bax > getgedə.  

qettıra  topaç oyunu. topaç çevirən cocuqların kəndilərini 

qeyrətə gətirmək üçün bağırtıkları bir söz.  

qettiyinə  - getdiyinə peşman olmaq: yoldan dönmək.  
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qetülük  getülük. gitərlük. qaytarılmalı. qaytamalı. qetərilməli. 

gidərməli.  

qetüv  gediş.  

qevet  kevet. qat.  

qevezliq  kevezliq. pamıq tarlası.  

qeviş  kişən.  

qey  gey. key. 1. bir nərsəni anlatmaqda abartma, obartma, 

bəkitmə ilgəci. - gey at: nə gözəl atdı. - gey nənğ: nə gözəl 

nərsə. 1. çox. aldan. bol. yaxcı. gen. dərin. uzaq. geyn. 

gen. astam. qalın. çaçaq. təmiz. zirvə. çeçəl. iri. böyük. 

uca. kamil. iyi. doğru. - geyli: xeyli. gözün gey aç. gey çirkin. 

- key kişi. - key anla: yaxcı düşün. key qonaqlıq. - key qatı 

toz qoptu. key bahadür. - key qaba. - gey ulu. 1. # key. ( < 

kov: boş). hava. - arı key: arın, təmiz hava. 1. ( < kov: boş). 

boş. yalan. saçma sapan söz. - key söz: hava söz. - key 

gəpəzə: yalançı. 1. key (fars). ( < ka: sorqu simgəsi) kaşan. 

kaçan. haçan. 1. ulağan av quşu.  

qey  key (< qaq. qay.). qotan. kotan. böyük. kökərək. kökələk. 

- keyxanım: keybayan. böyükxanım. - keyqız: qızoğlan. 

duşizə.  
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- gey geycək: üs baş. üz göz. geycək taxım. qapama.  

- bir qapama geyim paltar.  

qeybayan  keybayan. keyxanım. böyükxanım.  

qeybə  geybə. qayba. qırağa çəkilmə.  

qeybəmək  geybəmək. geyibəmək. qaybamaq. qırağa çəkilmək.  

qeybət  qiybət. ğeybət. qıybat. qıynat. qıyvat. qaybat. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qeybir  keybir. çağda. saqta. kəzdə. keydə. bir neçə. bə'zən.  

qeycəq  geycək. geyəcək. don. geysi. giyəsi. geyim. qapsaq. 

geyimlik. geyinti. geyit. paltar. geygi. geyim. qapsaq. 

geyit. geysi. geyəsi. giyəsi. geycim. geyiniş. geyniş. 
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paltar. urba. yamaşır > camaşır. - qıssa qollu üst 

geyəcək: geyizək. geyəzik. geyəzgi.  

- gey geycək: geycək taxım. üs baş. üz göz. qapama.  

- bir qapama geyim paltar.  

- geycək taxım: gey geycək. üs baş. üz göz. qapama.  

- bir qapama geyim paltar.  

qeycim  geycim. gecim. geyiniş. geyniş. paltar. urba. giyəsi. 

geyəsi. geysi. geyəcək. geycək. geygi. geyim. qapsaq. 

gecim. yamaşır > camaşır. örtük. 

qeyçi  - böyük parça qeyçisi: sındı.  

- malqara qırxmada işlənən qeyçi: qırptır. qapdır.  

qeyçi  1. qarçı: vergi yığan. 1. qayçı. sındı. qırqılıq. qıyan. 

qıran. qıyçı. qıycı. qıyıcı.  

- böyük qeyçi: sindi.  

- nərsənin ucun, başın kəsməyə böyük qayçı: qırqı. 

qeyçiləmək  qayçılamaq. qıftulamaq. sındılamaq. qırqılamaq. 

qırpımaq. qırpıtlamaq. biçqüləmək.  

qeyçim  geyçim. (> geçim. keçim). coşun. covşun. (çuqşın > coşın 

> coşən (fars)) cəbə. çapa. cübbə. çulxqa. çuqal. yubba. 

qapıcaq. qapran. qordan. qorlan. yapal > yalab. zireh.  
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qeyçiş  qıyçış. qıcıq. keçiş. qaşınma.  

qeyenq  keyeng. gəvşək. yavsal. yaramaz. cıdamsız. yusul. 

uqıbsız. sust. təmbəl.  

qeyəcəq  geyəcək. geycək. don. geysi. giyəsi. geyim. qapsaq. 

geyimlik. geyinti. geyit. paltar. geygi. geyim. qapsaq. 

geyit. geysi. geyəsi. giyəsi. geycim. geyiniş. geyniş. 

paltar. urba. yamaşır > camaşır. - qıssa qollu üst 

geyəcək: geyizək. geyəzik. geyəzgi.  

qeyəcəq  geyəcək. qablarıq.  

qeyəq  keyək. bənzərlərindən üstün olma. keyək bir uruş: çapar: 

qoşu atı.  

qeyən  - ox ovçunun, iş bilənin, diş yiyənin, geyim geyənindi.  

qeyəsi  geyəsi. geysi. giyəsi. geyəcək. geycək. geygi. geyim. 

qapsaq. geyit. geycim. gecim. geyiniş. geyniş. paltar. 

urba. yamaşır > camaşır.  

qeyəv  geyv. geyvə. qıv. ayaqqabı. 

qeyəzəq  geyizək. geyəzik. geyəzgi. qıssa qollu üst geyəcək.  

qeyəziq  geyəzək. geyəzgi. qıssa qollu üst geyəcək.  

qeyəzqi  geyəzgi. geyizək. geyəzik. qıssa qollu üst geyəcək.  

qeyxanım  keyxanım. keybayan. böyükxanım.  
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qeyibəmək  geyibəmək. geybəmək. qaybamaq. qırağa çəkilmək.  

qeyicəq  geyicək. {yırtıcı olmayan dört ayağlı heyvan. geyikcik (olsunki 

''göyçək'' sözündən almadır.}.  

qeyiq  - dişi geyik: burçın. burçun. - geyik tikanı: gövəm əriği. 

ağtikan. - dağ geyiki: vəhşi qoç. qoçi. umğa.  

qeyiq  geyik. 1. qayıq. yaban. vəhşi. yaban heyvanlarına 

verilən gənəl ad. - qayıq heyvan: yaban heyvan. - keyik 

söğüd: yaban söğüt. - geyik söğüt: yaban soğüdü. 1. sığın. 

ov. av. 1. kedik. buğı. bolan. buğa. süğün. maral. ceyran. 

qaraca. cüyür. yüyür. yayran. kır kəzəsi. qıralay. qır 

geçisi. tağ öçki. elik. - geyik ata varmaq. ceyran vurmağa 

gedmək. 1. butaqlı. - dişi geyik: maral. - allından geyik 

atlamaqan: usta avcı. 1. yaban. asav. - geyik kişi: yaban 

kişi. - geyik babuş: yaban ördəği. 

- bir çeşit böyük geyik: soxaq.  

- geyik dişisi: burçın. 

- geyik dərisi: gödəri. gövdəri. kudəri. 

- geyikin iri, bənəkli çeşiti: sığın. 

- böyük, yaban geyik: soğun. soğan. dağ öküzi.  

qeyiqsəmək  geyiqsəmək. yabanılaşmaq.  
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qeyilən  - bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük 

qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz.  

- içə, içdən geyilən köynək: içlik. işlik. tərlik.  

- nərsənin üstünə geyilən, taxılan, salınan, sərilən, 

qapacaq, örtük: qap. qab. 

qeyilənsiz  geyilənsiz. geylənsiz. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. 

qayrımsız. qayrınsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. 

qaytız. qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qeyilmək  gedrülmək.  

qeyim  geyim. geçim. geyit. 1.don. üz. örtü. örtük. qapanca. 

şərəf. 1.geyim. geyiş. - hər nə çapın, geyişi var, hər nəyin 

yerisi var, hər yolun yerişi var, hər nə yapdın gerisi var. (ırmaq 

keçilirkən, at dəğişdirilməz). 1. geycim. gecim. geyiniş. 

geyniş. paltar. urba. giyəsi. geyəsi. geysi. geyəcək. 

geycək. geygi. yamaşır > camaşır.1. geygi. geycək. əğin 
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eşik. geyim keçim. əğin baş. kisvət. geysi. giyəsi. 

geyəcək. geyimlik. geyinti. geyit. paltar. 1. bir əl bütün 

paltar. taxım. 1. görnüş. bürüş. zahir. örtü. örtük. 

qapanca. tutuş. 1. kilim. - dürlü boyalı kilim, geyim: cicim. 

cecim.  

- əsgi püsgü, cında yamalı geyim, nərsə: xırqa. qırqa. 

- geyim qoşam: parpaltar.  

- başa geyilən geyim, börk kimi: başlıq.  

- uzun alt geyimin dizdən aşağ bölümü: baldıraq.  

- uzun, bol üstlük geyim: çapan ( < qapan).  

- iş paltarı, geyimi: tozluq. önlük.  

- bol, geniş, uzun qollu geyim: miniş.  

- əğin baş: geyim keçim. əğin eşik. geyim. qapsaq.  

- bol, geniş, qolsuz örtük, geyim: çar. sar. çarşaf < sarçav. 

şinel.  

- çəkilərək geyilən geyim: çəkmə.  

- biçilmiş geyim: ən uyqun. ən əlverişli.  

- çox geniş, bol, əsnək geyim: gənəlliklə yanğın 

söndürənlər geyirlər: qartalqanat. çuxa, çulqa.  

- alt geyim: tərlik. alttıq. gövdək. gövlək. gövdəyə yapışan 
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toxunan paltar.  

- geyim quşam: geyimlə birlikdə olan gərəkləri, süsləri.  

- yüngül geyim: yüngül, incə, yufa, yoxa geyim.  

- böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, 

gənə bol üst geyim, xələti : qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 

- çəlik (polad) teldən yapılmış geyim: qaqmalı. cübbə. zireh.  

- eşik geyimi: üzdarıq. üsdarıq.  

- gənə bol örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. qapsalıq.  

- gənə bol incə örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. 

qapsalıq. 

- xot, kapşın kimi güdə üs geyimi: gödəkcə.  

- içgeyim: atgeyim: içdon. atdon. atsar. atsarı. atpaltar. 

atyama > atcama.  

- işlənmiş çuxa, geyim: qazağa.  

- pambıq içli üst geyim: kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. 

qaltuq.  

- üst geyim: qaşqoraş. qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. 

qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz.  

- üst geyim: qatıncıq. - qatıncığın çıxarıb oturdu.  

- bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük 
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qaşqazaş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşgörəş. qaşgözəş. qaşgöz. 

- geyim, paltar dolabı, dolabı, kamodu: geydolab. qərdrob.  

- geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda: 

dənək kəbən. pırob kəbən. 

- gənə bol geyimi daraltma, büzmə: qasıntı. sason. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. 

darca.  

- gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək: sason vurmaq. 

qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq.  

- girdə, devrik yaxa geyim: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qapanıca. 

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr. 

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr. 

- ox ovçunun, iş bilənin, diş yiyənin, geyim geyənindi.  

- paltosım uzun, bol geyim: qapama. qaban. qapan > 

kəpən. kəftən. 

qeyim  geyin. {geyim (y < > ç ) geçim. gecim. geyiz. giziz. giviz. 

güvüz. qidiz}. 1. geygi. - gözü oxşayan geyimdir. - geyimlik 

yun: geçimlik yun. - öndüni yalıq, geyin yalıq: ön qaş, arxa 

qaş. 1. geyin. kidin. keyin. qeyin. ( y < > c ) gecin. yuban. 

gec. dal. ard. sonra. son. - iş geyin: işin sonu. - işin geyin 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

baxınqıl: işin sonun düşünginən. - kidin təlim ökündü: geyin 

(sonra) telim ökündü. - geyin qaldım: gecin qaldım. - geyin 

qaldın yolundan sən: gec qaldın. - geyin gəldin, gecin qaldın: 

bevax gəldin, arda qaldın. 1. kiş. yorqan. örtük. pərdə. 

geyqürlük. geymür. paltar. quşam. qoşam. paltar. 1. 

paltar. opraq. paltar. yapraq. qaplam. qablam. paltar. 

üsbaş. qiyafə. 1. keçə. otaq döşəməsi üzərinə yayılan 

yun toxuntu. 1. geçim. coşun. taxım. qoşum. bütün örtək. 

1. eşik. paltar. alat. - geyim geçik: geyim geçim. geyim 

çəkim. 1. şəkil. 

- geyim keçək: geyim salım. 

- tüklü geyim: yanbulı gəbə. 1. paltar. qurşaq. quşaq. qın. 

don. örtük. qabıq. atqı. bir nəyin üzərinə yapışılan nərsə. 

geyim. türük. türgə. türək. bürək. bürgə. 

- gənə bol geyim: yelmək. yalmaq. 

- günüzlük geyim: günüzə özəl. 

- orta quşaq: aralıq geyim. əl geyim. bayağı qapsam, geyim. 

(# qopsam: rəsmi). - quşaq atmaq: soyunmaq. dincəlmək. - 

quşaq çözmək: əl suya yetirmək.  

- geyim yumaqda işlənən yassı toxmaq: taqtaq.  
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- qolsuz, önü açıq, yellənə bilən geyim: yelək. yələk. - iç 

yeləyi.  

- bir işə özəl geyim. iş paltarı. kəsbət. kisvət ( < kəsmək). - 

çöpçü, süpürgəçi kisvəti. - çərik kisvəti.  

- rəsmi geyim: qapanıça. qapança.  

- ayağ qeyim: ayağqabı.  

- çınday qeyim: hörgü paltar. tirikotaj.  

- iç qeyim: paltar.  

- qeyim tuxum sordurur: geyim hançı soydan olduğun 

göstərir.  

- şik geyim: aybat geyim.  

qeyimçi  geyimçi. paltarçı. gürşaqçı. qurşaqçı.quşaqçı.  

qeyimevi  geyimevi. geyizevi. paltarevi. geyim satılan, sərgilənən 

yer.  

qeyimli  geyimli. 1. yaraqlı. silahlı. 1. iyi geyinmiş olan. - iyi 

geyimli bir bəy. 1.quşamlı. yaraqlı. 1. paltarlı. örtlü. 

müləbbəs.  

qeyimli  geyimli. geyinik.  
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qeyimliq  geyimlik. 1. saruba. paltarlıq ərməğan. sarılmağa, 

örtünməyə, geyinməyə verilən soğat. xələt. 1. vestiyer. 

paltar yeri.  

qeyimsiz  geyimsiz. geçimsiz. örtüsüz. üzsüz. üzük. donsuz. 

çılpaq. yalın. şərəfsiz.  

qeyin  geyin. keyin. kayın. kedin: kede: kayran. ( < qay. qey). 1. 

sonra. geri. arxa. dalı, peşin. - biraz keyin: biraz sonra, - 

geyin gedmək: geriyə gedmək: çəkinmək. - geyninqə qara: 

arxana bax. - qeynidə qalmaq: arxada qalmaq. - geyin 

yanmaq: geri dönmək. - geyin yandırmaq: geri çevirmək. - 

geyinsiğə: sonra. - keyinçə: sonra. 1. qaynaq. qalaq. 

qaynamış. qaynatılmış. - qayın ana. - qayın ata. - qayın 

ağa. - qayın qız: baldız. 1. qeyim. arxa. 1. yanın. yandan. 

qıçın. dönəged. quşqulu. şəggili. mütərəddidyanə. - yanın 

gedirdi. - nə yanın yanın düşünürsən. - yanın yanın baxışlar.  

qeyin  geyin. kiçik. 1. cürə barmaq. geynək. geykən.  

qeyincə  geyincə. 1. ardınca. arxasınca. 1. rücət.  

qeyinçə  keyinçə. sonra. geyinsiğə: sonra.  

qeyinən  - dərviş yana geyinən: qırqaçı. xırqaçı.  

qeyiniq  geyinik. geyinmiş.  
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qeyinim  geyinim. geymə. geyinmə. bax >. geyiniş 

qeyiniş  geyiniş. geyniş. (geyinim. geymə. geyinmə). geycim. 

gecim. paltar. urba. giyəsi. geyəsi. geysi. geyəcək. 

geycək. geygi. geyim. qapsaq. geyit. yamaşır > camaşır. 

1. qılıq. don. görnüş. görünüş. üz. siyim. əğinbaş. 

əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. zahir. 1. 

əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qılıq. 

əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. 1. 

örtünüş. qorunuş. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. 

qeyinmə  geyinmə. geymə. geyinim. bax > geyiniş.  

- soyunub, geyinmə bölümü: hamam gəpəz. 

qeyinmək  geyinmək. geçinmək. 1. donanmaq. 1. bir qızğınlığı, hirsi, 

öfkəni içinə salmaq. 1. örtünmək. donanmaq. donalmaq. 

qorunmaq. keçirinmək. qəbullanmaq. yemək. - qalmasın 

işə, sözə, duruma geydik, düşdük, keçdik. 1. tutunmaq. 

bağlanmaq. 1. taplanmaq. tapanmaq tapaqanmaq. 

tapaqlanmaq. qapqanmaq. onuranmaq. onranmaq. 

dəğərlənmək. dəğrənmək. örtünmək. donanmaq. şərəf, 

heysiyyət qazanmaq.  
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- günə görə kürk geyinmək: qoşullara, çevrəyə görə 

davranışların düzənləmək.  

- incə geyinmiş: dalboy. şik.  

- bəzənib düzənib geyinmək: taxılmaq. qaqılmaq. çağılmaq.  

qeyinmək  geyinmək. taxmaq. quşanmaq. üstünə almaq. - taraq 

taxınmalı. - qılınc taxmaq. - üzük taxmaq.  

- geyinib quşanmaq: yığınmaq. hazırlanmaq.  

qeyinmiş  geyinmiş. 1. geyinik. 1. iyi geyinmiş olan. geyimli. - iyi 

geyimli bir bəy.  

qeyinsiqə  sonra. keyinçə: sonra.  

qeyint  təl. təpə. dəmir. köy. kənd. qəsəbə. qala.  

qeyinti ton  çox qeyilən paltar.  

qeyinti  - geyinti qoşantı: qoşu qoşantı. takı takım. bir əl geyimə 

gərəkli nərsələr. təkmil geyinti.  

qeyinti  geyinti. paltar. geysi. geyəcək. giyəsi. geyim. qapsaq. 

geyimlik. geyinti. libas.  

qeyintirmək  geyindirmək. 1. donatmaq. donamaq. donatlamaq. 

örtmək. qapamaq. qamamaq. qorlamaq. qorumaq. 

keçirtmək. qəbullatmaq. yedirtmək. - qalmasın işə, sözə, 

duruma geydirdi, düşürdü, keçirdi. 1. keçirtmək. 
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qəbullatmaq. yedirtmək. donatmaq. - işlərin hamısın yalan 

palanla geyindirir.  

qeyirmək  geyirmək. qayırmaq. 1. örtmək. gizlətmək. 1. aldatmaq. 

1. bəsləmək. süsləmək. geydirmək. donamaq. 

qurşamaq. hazırlamaq. 1. soxmaq.  

- tuvarlanı bavqa qeyirdi: sığırları axıra soxtu.  

qeyirməz  geyirməz. qayırmaz. manı yox. eybi yox. olsun. neynək. - 

sən vermə qayırmaz, bunun sonu nə olacaq bilmirsən.  

qeyis  geyis. geyiş. 1. geyis (kis (fars)). kisə. 1. qayış. sırım.  

- hər nə çapın, geyişi var, hər nəyin yerisi var, hər yolun 

yerişi var, hər nə yapdın gerisi var. (ırmaq keçilirkən, at 

dəğişdirilməz). 

qeyis  keyis. kasa. ( < qab). qabsaq. qabçaq. çanaq.  

qeyiş  geyiş. geyis. 1.geyim. 1. geyis (kis (fars)). kisə. 1. qayış. 

sırım.  

- hər nə çapın, geyişi var, hər nəyin yerisi var, hər yolun 

yerişi var, hər nə yapdın gerisi var. (ırmaq keçilirkən, at 

dəğişdirilməz). 

qeyit  geyit. bax > geyüt.  

qeyit  geyit. geyim. geycim. gecim. geyiniş. geyniş. paltar. 

urba. giyəsi. geyəsi. geysi. geyəcək. geycək. geygi. 
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yamaşır > camaşır. qapsaq. 1.geysi. geyəcək. geyim. 

qapsaq. geyimlik. geyinti. paltar. 

qeyitləmək  qeyidləmək. qeyd edmək. imləmək. imbarlamaq. 

yazmaq.  

qeyitsiz  - qeyitsiz davranmaq: aldırmamaq. baldırlıq edmək. 

umursamamaq.  

qeyiz  geyiz. (> kiz (fars)). sakız. saklaz. sakaz. nəməd.  

qeyiz  geyiz. geyqiz. giziz. giviz. güvüz. geyim. geç. keç. keçə. 

yastıcaq. yapıncaq. geydirməyə, geyinməyə yarar nə, 

örtük, parça. - geyiklik geyiz: geyimlik parça. 

- geyğiz geyiz: keçə. qalı. palaz. çul. 

- ala qeyiz: alacalı, çəşitli rənglərdə keçə.  

- qeyiz börk: keçədən yapılmış sapqa.  

- tərlik qeyiz: atın sırtına örtülən keçə.  

qeyizevi  geyizevi. paltarevi. geyim satılan, sərgilənən yer.  

qeyizqəq geyizgək. 1. geyilmiş, təzəliği gedmiş geyim. 1. 

keçələşmiş parça.  

qeyizliq geyizlik. keçə, geyim, paltarlıq.  

qeyqac  bax > qıyqac.  
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qeyqac  qeyqıc. qıyqac. qayğıc. qayğac. əğrik. əğik. əğrib. ərib. 

əğri. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir.  

qeyqeçim  geygeçim. əğinbaş. əyinbaş. üsbaş. qiyafə.  

qeyqən  geykən. kiçikrax. geynək.  

qeyqərmək  geykərmək. diksinmək. quşqulanmaq. ürkmək. 

qulaqların dikətmək. dik daşlanmaq. qalxmaq.  

qeyqi  geygi. geyim.  

qeyqi  geygi. geyim. qapsaq. geycək.  

qeyqıc  qeyqac. qıyqac. qayğıc. qayğac. əğrik. əğik. əğrib. ərib. 

əğri. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir.  

qeyqirəqən  keygirəgən. qulluqçu.  

qeyqirəmək  keygirəmək. utanmaq. usanmaq. gizlənmək. çəkinmək. 

ürkmək.  

qeyqiz  geyqiz. geyiz. geç. keç. keçə. yastıcaq. yapıncaq.  

qeyqürlük  geyqürlük. geyim. paltar.  

qeylə  qalya. qayla. qıyma. qiymə. quşbaşı.  
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qeylə  qıyma. ( < qırmaq eyləmi). qiymə.  

qeyləmək  keyləmək. ( < kov: boş). havalanmaq. yalan demək.  

qeylən  keylən. ( < kov: boş). hava. yalan. böbür. övünən. şişən.  

qeylənçək  keylənçək. ( < kov: boş). yalançı. övüngən. şişirdən.  

qeylənmək  1. keylənmək. ( < kov: boş). yalan demək. 1. qaralmaq.  

qeylənsiz  geylənsiz. geyilənsiz. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. 

qayrımsız. qayrınsız. qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. 

qaytız. qaytısız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qardısız. 

qartısız. qarıqsız. qarımsız. durmadan. qırılmadan. 

bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qeylətmək  keylətmək. ( < kov: boş). yalan deditmək.  

qeyliq geylik. geygil. ürkək yüryək, saçan atılan yaba, vəhşi nə. 

- geylik kişi: geygil, qaba, yaba adam. - qeylzlik yün: 

toxunma, parçalıq yün.  

qeymaq  qaymaq ( < qaqmaq). 1. bərk, qəliz yemək. 1. qaymaq. 

sütbaşı. xama. kirim. qaymaq. xamaq.  

1. geymək girmək. keçmək. qəbullanmaq. yemək. 
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donanmaq. - qalmasın işə, sözə, duruma geydik, düşdük, 

keçdik.  

- çəkilərək geyilən geyim: çəkmə.  

qeymaq  qaymaq. qatımaq: bərk. qatı. qalın. qalı.  

qeymə  geymə. geyinmə. geyinim. bax > geyiniş.  

qeymək  - qaralar geymək: yaslamaq. yas tutmaq. yas saxlamaq.  

qeymək  geymək. qomaq. qoymaq. taxınmaq. - başlıq qoymuş. - 

bu paltarı daha qomayın. - başına börk geydir: qoy.  

qeymür  geymür. geyim. paltar. quşam. qoşam.  

qeyn  geyn. çox. aldan. bol. gen. dərin. uzaq. gey. astam. 

qalın. çaçaq.  

qeynana  qaynana. gəlin bağrı çatdadan.  

qeynata  qanata. atalıq.  

qeynəq  geynək. 1. cürə barmaq. 1. kiçikrax.  

qeyninqə  geyninqə. arxana.  

qeyniş  geyiniş. geyniş. geycim. gecim. paltar. urba. giyəsi. 

geyəsi. geysi. geyəcək. geycək. geygi. geyim. qapsaq. 

geyit. yamaşır > camaşır. 1. qılıq. don. görnüş. görünüş. 

üz. siyim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. zahir. 1. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 
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geygeçim. qılıq. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 

geygeçim. qiyafə. 1. örtünüş. qorunuş. donalma. 

donanma. donatış. donayış. donanış. 

qeyp  keyp. kip. qalıb. - kərpiç kipi.  

qeyr  ögün. ökür. ökün. başqa.  

qeyrə  keyrə. < geri. dalısında. sonra < geyrək < > geyrü: dalı. 

son.  

qeyrət  - çabadan, qeyrətdən düşmək: asnağırmaq. asnağışmaq. 

işdən qaçınmaq. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).  

qeyrət  1. güc. dirənc. gizli quvvə, tiriş. diriş. çalış. 1. batırlıq. 

dikbaşlıq. özənc. ərlik. kişilik. 1. dilək. istək. arzu. 

yetənək. 1. yaşlı. ağ saçlı. - qeyrətli: gərişli. çəyə. 1. 

tıqalas. dıqalas. arzu. həvəs. istək. mücadilə. 1. 

muqavimət. dayaq. güc. quvat. barqas. bağır. barıq. - 

yava eyi qoşulsa, uğur qeyrət tökülər. - dayaq göstərmək. - 

qeyrət qılmaq: ürək tapıb işləmək. tavranmaq. davranmaq. 

tovranmaq. qızıqmaq. qılınmaq. işləmək. qımıldamaq. işə 

keçmək. əksüləməl göstərmək. - bu işləriə qarşı 

davranmalıyıq. - ona davranın. - davranırsa, vurulduğun 

görürdü, anlırdi. - tavranmağa canım daha yox. - iyiliklə 
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tavranmaq, kötülükləri qaqarın. tetik davranmaq. gəvşək 

davranmaq. ağır davranmaq.  

qeyrət  çalaq.  

qeyrətqeşliq  qeyrətkeşlik.işəcənlik. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparlıq. 

yaparqanlıq. çalışqanlıq. armazlıq. qayırtlıq. qayrıtlıq. 

qayrıqlıq. qayırqanlıq. qayırçaqlıq. azarkeşlik.  

qeyrətli  1. aşmış. aşuq. aşıq. ürəkli. dəmli. cəsur. keçmiş. iradəli. 

yılmaz. acar. hərəkətli. qıvraq. 1. çalqaş. çalqan. məğrur. 

1. qadalma. çalışqan. özənli. əzimli. qadalmış. çalışqan. 

özənli. sübatlı.  

qeyrətlilik  qayrıtıq. qayrılıq. qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. 

qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. 

qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. 

güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. şüca'lıq. cəsurluluq. 

cəsarətlilik.  

qeyri  < geri. qayğuri: dalısı. dalıdaki. sonraki. arxası. artdakı. - 

qeyrə: < geri dalısında. sonra < geyrək < > geyrü: dalı. son.  

qeysə  geysə (> kist. kisə).  

qeysər  qarasır. xaqan. qağan. ataxan. impiratur.  
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qeysi  1. < qaq. qaqsı. qurumuş. 1. geysi. kəsi ( < kəsmək). 

geyisi. paltar. bükəkə > puşak. 1. mışmış. ərik. biçi. 

bezdən biçilmiş. paltar. - kəsi biçmək: biçi kəsmək: paltar 

biçmək. - kəsi daşı: bulaq çay yanında palatarı döğərək 

yumağa özəl yassı daş. 1. qolunq.  

qeysi  1. geysi. paltar. - gənc qızın elçi qabağına çıxarkən 

geydiyi geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. 1. qaysı. (< 

qaysımaq: bərkimək. qurumaq). qurultub, tüstülənmiş ərik  

- çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 

qaramanı.  

qeysi  geysi. geyəsi. giyəsi. 1.geyəcək. geycək. geygi. geyim. 

qapsaq. geyit. geycim. geyiniş. geyniş. paltar. urba. 

yamaşır > camaşır. 1. geyim. qapsaq. giyəsi. geyəcək. 

geyim. geyimlik. geyinti. geyit. paltar. - sırmalı geysi: 

sırmalı geyim: çəkinli geyim: qızıllı, gümüşlü sapla bəzənmiş 

paltar. 1. keçmiş. - geysi yalı: keçmiş kimi. 

qeysitsiz  geysitsiz (> kesvət). - yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) 

geysitsiz (> kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, 

sərbəst biçimdə gələnəksəl gürəş: qaraqucaq. qaraqucuq. 

qeysu  geysu (fars). gis (fars). < geyis. - por gis: < bol geyis.  
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qeyt qeyd. < qayıt. 1. önəmli. 1. boqağı. buqağı. köstək. bənd. 

zəncir. bəd.  

qeytan  qaytan. 1. kərəkə sapı. incə sap. 1. incəcik sapaq, sap. 

qeytan  sapal. şərit. bağ.  

qeytançı  ipçi. bağçı. sapçı. qatmaçı.  

qeytər  dolandır. döndər. izə ver. izinə qov. dala qov.  

qeytəri  qedəri. gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. qoğma. qovma. 

savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. sürgəmə. çıxarma. 

itmə. aşırma. dəf'. rədd. - dumanların aşırıb oturmuş.  

qeytərilmək  gedərilmək. önlənmək. izal olunmaq. rədd olunmaq.  

qeytərmə  qaytarma. qaytalama. geritləmə. döndərmə. döndürmə. 

çevirmə. evirmə. irca‟. irca‟, həvalə edmə.  

qeytərmək  1. qatarmaq. qadarmaq. qaytarmaq. geri döndürmək. 

başqatmaq. çevirmək. 1. qeytürmək. gətürmək. cəlb 

edmək. hazırlamaq.  

qeytərmək  qaytarmaq. 1. qedəritmək. qaytarmaq. gedərmək. 

gidərmək. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf edmək < 

təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. 

qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. rəddəmək. 

uzaqlaşdırmaq. 1. qaytarmaq. qatlamaq. gidərtmək. 1. 
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gedəmək. önləmək. izal edmək. rədd edmək. 1.geri 

bıraqmaq. 1. qəyy edmək. qusmaq. qayışmaq > 

kağışmaq. 1. qusmaq. qarın, aşqazan boşatmaq. 1. 

geydirmək. qeyd edmək. cızmaq. çizmək. yazmaq. 

səbtəmək.  

qeyti  qaytı. (< qeytərmək. qaytarmaq. geri bıraqmaq. ). box. pox. 

dışqı. eşik. tərs.  

qeytiq  - böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, 

gənə bol üst geyimi: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ.  

- yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat.  

qeytirim  geydirim. qaplama. örtü. örtük. qapanca. donatım.  

qeytirmə  geydirmə. əkmə. əkmək. örtmə.  

qeytirmək  geydirmək. 1. bəsləmək. süsləmək. geyirmək. donamaq. 

qurşamaq. hazırlamaq. 1. geyvırmaq. 1. taxmaq. - əynivə 

gey: əynivə tax. 1. tonatmaq. donatmaq. 1. tonatmaq. 

tonutmaq. donatmaq. qapatmaq. örtmək.  

qeytirmək  geydirmək. 1. qaplatmaq. qaplamaq. quşaltmaq. 

donaltmaq. - duvara kağız, suvağ geydirmək. 1. kiçiltmək. 

yermək. yirmək. ilişdirmək. təhdir edmək. - yarqıcda 

(məhkəmədə) olmasın işləri bizə geydirəllər. - qalmasın sözü 
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üzünə geydirdi. 1. girdirmək. giritmək. geçirmək. örtmək. 

qapamaq. qamamaq. qapatmaq. - soyuqdu, əğnivə bir 

örtgə keçir. - kitaba qab keçir.  

- papaq geydirən: börk qoyan, qoyucu. qulaq kəsən.  

qeytitmək  geyditmək. geydətmək. qeyd edmək. cızmaq. çizmək. 

yazmaq. səbtəmək.  

qeytiyi  - gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi süslü bəzəkli 

geysi, paltar: qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

qeytolab  geydolab. geyim, paltar dolabı, dolabı, kamodu. qərdrob.  

qeytsiz qeydsiz. ilişiksiz. başı soyuq. - çox ilişiksizin biridir.  

qeytümək  geydümək. geydirmək. geyvümək. daxil edmək. içəryə 

soxmaq. təqdim edmək. vəz' edmək. ilqa edmək.  

qeytürmək  geytərmək. gətürmək. cəlb edmək. hazırlamaq.  

qeyüq  geyük. 1. kəyüq. bax > geyüt. geyim. gəbə. kəpənək qibi 

örtüklər. - geyüklük qeyiz: yağmurluq yapmaq üçün ayrılmış, 

hazırlanmış keçə. 1. qandığan. böyük. yekə. qaruq. (# 

qındığan: kiçik. girik).  

qeyüqlüq  geyüklük. paltarlıq parça.  

qeyürmək  geydirmək.  

qeyürsəmək  geydirmək istəmək.  
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qeyüt  geyüt. kədük. qəyüt. qazut. qayut. qadut. geyit. ( 1 < 

girmək < > geymək. 1 < qatılan, artırılan nırsə). 1. kəpənək. 

kəpəng. yağmurluq. 1. geyim. paltar. geyəcək. 1. xələt. 1. 

tulqanın altına geyilən, tükdən yapımış taqqa. 1. camaşır. 

qiyəcək. gəlin, qüvəyin qohumlarına ərməğan olaraq 

veriləy xələt.  

qeyvan (fars)  keyvan (fars) < > xiyavan. ( < key. kər: böyük). 1. gen. geniş. 

kərən. sağlam. yekə. enli. 1. tanqıl, enli, yekə yol. 

sağlam, işlək yol. 1. başdaş. arvad. ayal.  

qeyvan  keyvan. givəni. qıvanı. ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə 

yaxcı yetişən bacarıqlı qadın. xanə dar. xanədar. 

qeyvanı  keyvanı. xanımların baş işçisi.  

qeyvanlıq  keyvanlıq. qıvanlıq. givənlik. ocaqçılıq. ev eşik, pişir 

düşürə yetişməklik. xanə darlıq. xanədarlıq. 

qeyvə  geyvə. geyəv.(> givə (fars)). qıv. ayaqqabı. 

qeyvə  keyvə. boya. rəng.  

qeyvırmaq  geyvırmaq. geydirmək.  

qeyvümək  geyvümək. geydirmək. 1. daxil edmək. içəryə soxmaq. 1. 

təqdim edmək. 1. vəz' edmək. ilqa edmək.  

qeyz  < qızmaq. hinc. öfkə.  
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qeyzim  - geyzim sırıq: gecim sırıq. paltar sırıqı: paltar, geyim 

yumaqda işlənən sırıq.  

qez  1.kez (fars). < geyiz. 1.kez (fars). giz ( < gizmək. gizlənmək). 

yığışmaq. öz üzərinə buruşub, qıvrışıb, tovlanıb qırağda 

qalmaq, durmaq. 

- kez kərdən (fars). < gizsinmək. özünə dalmaq.  

qə vaqιt  kə vaqιt. gah gah. kətə kətə. kəyarιm.  

qə  qə qab (məfulüiləyh) ilgəci.  

qə  qəl. - gə bülü bülü: gə bili bili: qəl bili bili: toyuq çağırma 

ünləmi, səsi.  

qəb  1. gəb. quş avlamaq üçün buraqılan ölü quş. 1. kəb. çox. 

key. həp. 1. kəb. qalıb.  

- qəb qərə boyanı bildirir: kömür kimi: şəvə. - kömür saç. - 

kömür göz. 

- kəbqə yığmaq: gözaltında tumaq. kontrol altına lalmaq.  

qəba'  < qapa ( qapıyan).  

qəba  əba. bağıltaq. kaftan. paltar. dənlək. çəkmən. yamaq. 

camaq. yamaq. yalmaq. yelmək. 

- uzun gəbə, kəpə: böyük aba. yapuq. yenqsiz cul. kəpəng. 

yapıncaq. basturuq. yağmurluq.  
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qəbbastı  gəbbasdı. qatlı, laylı, iki qat nərsə. - gəbbasdı çəkmə. - 

gəbbasdı geyim.  

qəbcə  gəbcə. gəbəcə. kiçi qarınlı küp, nərsə.  

qəbçimək  qurumaq.  

qəbeh  < qaybaq. qaymış, caymış iş, davranış. sapaq. sapıq. 

basıq. çirkin. pis. - bu qaypaq işlərizdən əl götürün.  

qəbə  gəbə <> qubba. (qaba < qab: tutar # gəvə: < kəv. kav: boş). 

1. şaşqın. çaşqın. bön. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. sadə. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 1. köp. dağ. kuh 

(fars). 1. engəbə ( < en: enik. alçaq + gəbə: şişik. qabarıq). 

atartutar. enişyoxuş. 1. tühlü çulğa. baraq. bağaq. 1. 

boylu. ağırlıqlı. yüklü. aylı. hamilə. 1. uzun alqaşlı qalı. 1 

< qapa. kaftan. - qolsuz gəbə: kəpənək. 1. içərik. içirlik. 

içlik. anğılam. alğılam. anlam. salt. salıt. yük. qapsam. 

içərim. içində olan. toplan. möhtəva. məfhum. məzmun. 

1. borclu. boşlu. minnət altında. minnətdar. - bu gəbənin 

altından çıxamazsın. 1. yüklü. aylı. ikicanlı. hamilə.  

- gəbə qalmaq: gəbələnmək. 1. borclanmaq. boşlanmaq. 
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minnətdar olmaq. minnət altında olmaq. 1. yüklənmək. 

boylanmaq. hamilə olmaq.  

qəbə  gəbə. ( < qapa: qapalı. dolu. örtülü. qapıyan(örtən). ( qaba < 

qab. qabın dış biçimi. köp. gop. şişmiş). 1. döllü. yüklü. 

hamilə. 1. gəfə. hamilə. 1. at tumarında, qəşovlamasında 

işlənən incə qıldan gəbrə. kəfrə. ( < qab): keçi qılı qaba 

qıldan toxunan kisə. 1. qaba. gobut. qalın. şişik. yoğan. 

yoğun. 1. yundan, başqasından olan qalın geyim, gecim. 

- yanbulı gəbə: tüklü geyim. 1. yüklü. hamilə. 1. avqan. 

ovğan. ovan. yüklü (inək).1. boylu. boğaz. yüklü. hamilə. 

1. sıltavlu. yüklü. hamilə. ).  

- gəbə qalmaq: avunmaq. yüklənmək. 

qəbə  gəbə. gəvə. gəbiş. qapış. qapıc. qabış. qalı. qalıq. qalınğ. 

fərş.  

qəbə  gəbə. qaba ( qab # kəv: boş). 1. başsız. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. 

düşünməz. bön. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 
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səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

- gəbə getdi, eşşək getdi.  

- gəbə, yüklü olmaq: qarnı olmaq.  

qəbəc  kəbəc. kəbən. qapac. kabin (< qap). qopa. kupə. kiçik 

oda. kiçik bölmə. - tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun kiyusku. 

- aşlıq gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək kəbən: 

pırob kəbən: geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik 

oda. 

qəbəcə  gəbəcə. gəbcə. kiçi qarınlı küp, nərsə.  

qəbəq  kəbək. kəpək. kəvək. ( < kəv. kav. kov). 1. heyvanlara 

yem olub, aşlıqın (hibubatın) öğüdülmüş qabığı. - ata 

toyuqa kəpək tök. 1. dərinin qabıq qabıq oluşu. - baş 

kəpəyi: başda olan qonaq.  

qəbəl  kəbəl (fars) < qabal. kürk.  

qəbələnmə  gəbələnmə. döllənmə. tuxumlanma. başaqlanma.  

qəbələnmək  gəbələnmək. gəbə qalmaq: 1. borclanmaq. boşlanmaq. 

minnətdar olmaq. minnət altında olmaq. 1. yüklənmək. 

boylanmaq. hamilə olmaq.  
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qəbələtmək  gəbələtmək. gövrələmək. gövrələtmək. dölləmək. 

döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. 

yüklətmək. hamilə edmək. liqah, ilqah edmək.  

qəbəli  gəbəli. 1. qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. 

bulanıq. bulanlı. mübhəm. 1. yüklü. qapsamlı. içərikli. 

içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. anğılamlı. alğılamlı. 

anlamlı. içərimli. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. 

qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. 

məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  

qəbəli  kələbək. əvələk. pərvanə.  

qəbəlik  gəbəlik. qabalıq. 1. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi 

boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. 

kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. 

anlayışsızlıq. düşünməzlik. bönlük. budalalıq. səfehlik. 

axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq. 1. yüklülük. 

hamiləlik.  

qəbəlik  sıltav. yüklük. hamiləlik. sıltavluluq. yüklülük. hamiləlik.  

qəbən  kəbən. 1. quru ot yığını. 1. ambar. 1. qapa. barınağ. 

pənahqah. 1. dağların sarp, qayalıq yerləri. 

- andav kəbən: böyük ot yığını.  
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- öküz kəbən: kiçik ot yığını.  

- qəbən quş: anqa quşu.  

qəbən  kəbən. kəbəc. qapac. kabin (< qap). qopa. kupə. kiçik 

oda. kiçik bölmə. - tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun kiyusku. 

- aşlıq gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək kəbən: 

pırob kəbən: geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik 

oda. 

qəbənç  kebenç. 1. güvənc. xoşluq. 1. etimad.  

qəbənçü  kebençü. bəxtiyar. xoşnut.  

qəbənək kəbənək. 1. qapuşonlu bir tür ərkək geyimi. 1. kəbənək. 

kələbək.  

qəbər  gəbər. qabra. nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda 

işlənən qaba, gobud kisə.  

qəbər!  gəbər!. (ilənc, qarqış sözü). qarayola ged. öl. - qarayola ged, 

tamınında isti bucağına.  

qəbəre  kəbəre. kürk.  

qəbərəsi  gəbərəsi. gəbrəsi. (ilənc, qarqış sözü). gözü dönəsi. 

qarabalağa tutulası. öləsi. öləsi.  

qəbəri  gəbəri. gəlbəri. girvə. gir. koğa. kovğa.  

qəbəriq  gəbərik. (kiçiltmə. təhqir). ölü.  
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qəbərləmək  gəbərləmək qabralamaq. kisələmək. qəşovlamaq.  

qəbərmək  gəbərmək. 1. < qabarmaq: şişmək. yüklənmək. 

boylanmaq. 1. < kopar. koparmaq. qoparılmış. 1. qıvrıla 

qalmaq.1. tıqıraymaq. dıqıraymaq. ölmək.  

qəbərmək  gəbərmək. qabqarmaq. gəvərmək. 1. çalınmaq. 

çalğınmaq. çalarmaq. ölmək. 1. kavlamaq. kavalmaq. 

cavlamaq. qaqırdamaq. qəddəmək. ölmək. 1. qapanmaq. 

bağlanmaq. ölmək. 1. qabarmaq. şişmək. irilənmək. 1. 

salaqlanmaq. səfehləmək. qarıqmaq. qarıqlamaq. başın, 

ağlın itirmək. başın çaşmaq. sarsaxlamaq. sərsəm. 

axmaqlamaq.  

qəbərtçiliq  gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. abraqçılıq. 

apraqçılıq. abartıçılıq. yüklətiçilik. artırıçılıq. atlatıçılıq. 

attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. 

əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. 

qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. 

iğraqçılıq.  

qəbərtəmək  gəbərtəmək.qavşatmaq. gəvşətmək. öldürmək. yox 

edmək.  

qəbərtən  gəbərtən. gəvşətən. qavşatqan. öldürücü.  
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qəbərtmək  tıqıraytmaq. dıqıraytmaq. öldürmək.  

qəbəs  ğəbəs(ərəb) < kəbəs. kəbəs (fars) < qapas. qapama. 

qapanma. cumma. bağlanış. tutuluş. alatoran. alatorun.  

qəbəş  gəbəş. küpəş. 1. qabaş. potur. kündə. qısa şişman olan 

nərsə. boşqa. 1. güpün. dəmir, çəlik toxmaq. 1. qabaş. 

iğit. qabadayı. pəhləvan. 1. gəbəşağı. salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sarsax. sərsəm. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş.  

qəbəş  gəbəş. qabaş. 1. ərbaşı. igit. pəhləvan. - gəbəş oğlu. 1. 

qopuz. gopuz. dəmir toxmaq. 1. qalın qafalı. 1. qoç. 

ərkək qoyn.  

qəbəşaqı  gəbəşağı. gəbəş. küpəş. salaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. sarsax. sərsəm. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş.  

qəbətmək  qəbətmək. öldürmək. qaçıtmaq. qaçırtmaq. sıçratmaq. 

yox edmək. qavşatmaq: gəvşətmək. kovşatmaq. 

boşaltmaq. ayırmaq. açmaq.  

qəbəzlik kəbəzlik. kəpəzlik. pambıqlı. pambıq yiyəsi.  
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qəbil  < > qabıl. qapqıl. qapqal. ( < qab). 1. soy. nov'. dürlü. 

sinif. sınıb. məqulə. dürlü. türlü. - bu qəbil işləri burax. 1. 

bir soydan törənib, olub, bir başçı ilə dolanan toplum. 

oymaq.  

qəbil  < kibil. kimi.bənzərligi göstərir.  

qəbilə  < kopala. komala. neçə oba oymaqdan qurulan böyük el. 

1. uruy. uruq. boy. quma. soy. sinif. boy.  

qəbimək  gəpimək. qurumaq.  

qəbin  kəbin. ağırlıq. ağralıq. başlıq. mehr. mehriyyə. qalın. 

başlıq. ağırlıq.  

qəbin  kəbin. kipin.ağırlıq. qalınğ. cehiz.  

qəbir  (qəbr < gəvir) ( < qapır: qapıyan). 1.gəvər. çuxur. govur. 

gor (< kəv. kav. gəv. kov). sin. 1.gömək. gömük. gömüt. 

gömgən. basıq. dalıq. sın. sin. məzar. türbə. daxma. 

damğa < tuqma. dinləlik. dinlənik. qara yer. gor ( < kovr). 

qara yer. gömüt. qaraçat. qaraçatı. qaradaç. qaradam. 

sonöy. sonev. sonav. son duraq. sin. sinək. məzar.1. sın. 

sin. damqa. qalata. qalat. basma. daxma. taxma < 

tuqma. məzar. türbə. dinlənik. dinləlik. dalıq. çuxur. 

qarayer. - sində (qəbirdə) yana qoyulan böyük yassı daş: 
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beşik daşı.  

- üstü açıq, yaxud qapaq daşsız sin, gömüt, qəbir: 

qabaqsız. qapaqsız.  

- sin, gömüt, qəbir daşı: qapaqlıq. qabaqlıq. qapaq daşı. 

- boləndiye qədr o hosb: böyüklük. üstünlük. böyüklük. 

sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. 

ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e‟tibar.  

- qəbir, ölü üzərinə salınan örtü: qara örtü.  

- qəbir qazan: kavar. govar. qavır. govkan. govgan. gorkan. 

kənkən. 

- qəbir qazanlıq: govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. govkanlıq. 

govganlıq. gorkanlıq. gorkanlıq. kənkənlik.  

- sində (qəbirdə) yana qoyulan böyük yassı daş: beşik 

daşı.  

- dik, topar sin, qəbir: qaqlıq. gorqan. məğbərə.  

qəbir  {kəbir. qabır. ( < qab)}. 1. kəbir. ( < kimi bir). bə'zi. - kəbir 

kişilər. - kəbir yerdə. 1. qılıf. kobur. ağara. ağdırılan 

gömülən yer. qubba. gömüt. qonam. sin gümə. daxma. 

koma. - qəbir daşı: heç qonuşmayan. 1. qapır. qalıp. 1. 

tuplu. məzar. sınğ. sinğ. dəlik. çuxur. gömük. quylaq. 
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məzar. 1. basağa. kömül. gor. bükür. tügə. tuqa. 

türbə.sin. qaranlıq yer. sin. tünəriq. qaranlıq. sin. məzar. 

mərqəd. - qəbirdaşı: tüqədaş. tükədaş. tuqadaş. sin daşı.  

- qəbir qazan: gömici. gömən. quylayan. 

qəbirlik  < gəvirlik. gəvərlik. qəbistan. gorluq. govurluq. çuxurluq 

(< kəv. kav. gəv. kov). sinlik. göməklik. gömüklük. 

gömütlük. gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. 

məzarlıq. türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. 

dinlənik. qaralıq. gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. 

govuslan. gorustan. qəbirstan. çürüklük. 

qəbistan  gəvərlik. gəvirlik > qəbirlik. gorluq. govurluq. çuxurluq (< 

kəv. kav. gəv. kov). sinlik. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. 

gorustan. qəbirstan. çürüklük. 

qəbistan  tügə. tuqa. sinlə. - hançı sinləyə bölüyün düşür düşsün.  

qəbiş  gəbiş. 1. gəvə. gəbə. qapış. qapıc. qabış. qalı. qalıq. 

qalınğ. fərş. 1. qabış. < gəviş. keçəl. saçsız. baş açıq.  

qəbitmək  qurutmaq. qəpitmək.  
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qəbiz  < qapız. tutmaq. tutmac. sap. tutum.  

qəbqəb  ğəbğəb. saqaq. zənəx.  

qəbqəbəli  kəbkəbəli. alaylı. dəbdəbəli.  

qəbl  qabal. qabax. öndə. iləri. iləridə. əvvəl. - öğlədən qabal, 

qabax.  

qəbləmək  kəbləmək. 1. acgözlüklə yemək yemək. atışdırmaq. 1. 

doldurmaq. soxmaq. tıxışdırmaq.  

- geyik tük kəbləngən köbcək: geyik tükü doldurulmuş yəhər 

yastığı.  

- iki qolun yenqinə kəblədi: iki əlini yeninə soxtu.  

qəbmək  kəbmək. qurumaq.  

- cibiqən köləqim gündə kəbdi: ıslan gömləğim günəştə 

qurudu.  

qəboq  1. qızdırma. iltahap. 1. sibirya yarası denən bulaşıcı sığır 

xəsdəliği.  

qəbr  < qəbir < qab. bax > qəbir.  

qəbr  qəbir < gəvir. gəvər. govur. çuxur. gor (< kəv. kav. gəv. 

kov). sin.  

- gor, sin, qəbir daşı: balbal.  
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- sının (qəbrin) baş yanına tikilən daş: qafadaşı <> 

qapadaşı. başdaşı.  

qəbrə  gəbrə. pinə. qasıq.  

qəbrəsi  gəbrəsi. gəbərəsi. (ilənc, qarqış sözü). gözü dönəsi. 

qarabalağa tutulası. öləsi. öləsi.  

qəbrəti  gəbrəti. qatma. abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma 

qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. 

boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. 

yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. 

iğraq.  

qəbristan  gömüklük. gorıstan.  

qəbristan  qəbistan. gəvərlik. gəvirlik > qəbirlik. gorluq. govurluq. 

çuxurluq (< kəv. kav. gəv. kov). sinlik. göməklik. 

gömüklük. gömütlük. gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. 

sinlik. məzarlıq. türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. 

dinləlik. dinlənik. qaralıq. gorluq < govrluğ. govurluğ. 

govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan. çürüklük. sınlıq. 

sinlik. gorustan.  
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qəbs  qəps ( bs\ ps < > sb\ sp. z < > a ) qəsb. qəpz. ( < qab). 

qəsb olunmaq: qəpz olunmaq. qablanmaq. qaplanmaq. qəpz 

olunmaq. zəbt olunmaq.  

qəbteş gəbdeş. yemlik.  

qəbtirəvüz gəbdirəvüz. gözdaşı. sülfat.  

qəbtirmək gəbdirmək. qurutmaq.  

- əsgiləri yuvub gündə kəbdirdi: paltarları yuğub günəştə 

quruttu.  

qəbuq  kəbuk (fars). < kövük. göy.  

qəbul  ( < qab).  

- qəbul etməmək: irikdəmək. uzaqlaştırmaq. rədd edmək.  

- qəbul eddirmək: qablamaq. qandırmaq. sanatmaq. 

içəritmək. daxil eddirmək.  

- qəbul edmək: boynamaq. boyuna almaq. alışmaq. boyun 

qoymaq. bəğənmək. boş gəlmək. alçaq gəlmək. qalmaq. boş 

vermək.  

- qəbullanmaq: < qapallanmaq. qapsanmaq. qəsb edmək. 

alınmaq. qablanmaq. qaplanmaq. vaz keçmək. tönqülmək. 

səvritmək. ərtürmək. bağışlamaq. keçirmək.  

- qəbullanmış: onaq. onanmış.  
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qəbus  kəbus (fars). < küpə. qubba. (qabın dışı kimi olan). qoz. 

quz.  

qəbut  kəbud < gövüd. gömgöy. 

qəbut  kəbud < gövüd. göy boya. göyümsü.  

qəbutər  kəbutər (fars). ( < kavudmüin < koyut < göyüt: göy: mavi). 

göyərçin.  

qəbz  < qab. kəpəz. 1. çək. çəki. cəlb. tutmaq işi. 1. giro. 

qıpçaq. rəhn.  

qəbzə  < qapıs. < qapaz {( < qab). (qapmaq)}. 1.tutacaq yer. 

qulp. tutam. balçaq. sap. dəsdə. qapsa. qısım. sıxım. 

avuc. tutam.- bir qısım buğda. - qılıc balcası: qılıc sapı.  

- qəbzə edmək: qapsamaq. əldə bulundurmaq. tutmaq.- bu ipi 

tut. 1. qapas. qılp. tutam. 1. tutqa. sap. sapaq. saq. qol. 

qulp. dəsdə. 1. kəpzə. kəbzə. kövəz. çiyin, omuz kürəyi, 

gəmiyi. 1. gəbzə. omuz kürəyi. kürək gəmiyi. çiğni örtən 

sümük.  

qəbzə  < qapsa. ( < qapmaq). 1. qapsa. tutaq. sap. dəsdə. girə. 

tutac. sap. - qılıc sapı, qəbzəsi, sipəri: barçaq. balçaq. 1. 

pəncə. ovucca. ovucluq. tutam. qapış.  
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qəbzəçi  1. gəbzəçi. kəsilmiş qoyunların omuz kürəklərinə 

baxaraq, gözü bağlılıq edən. 1. kəpzəçi. kəpzəçi. kövəzçi. 

çiyin, omuz kürəyi, gəmiyinə baxıb falçılıq edən. baxıcı.  

qəbzələmək  qapazlamaq. qısımlamaq. sıxımlamaq. avuclamaq. 

oğuşlamaq. tutamalamaq.  

qəbzəli  < qapsalı. girəli. tutaclı. saplı. dəsdəli.  

qəc  1. gəc < kirəc 1. kəc <> çəp. qıysım. qıysar. qıysır. 

göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. əğri. əyri. çarpıq.  

qəc  1. gəc. kirəc. saruc. 1. kəc. qısıq. əğri. yuvar. kündələnq. 

buruq. piç. 1. kələk. təlbis. 1. aqartma. ağartma. arınqa. 

kehrə. kirəç. 1. kəc. bükük. - kəci: bükmə.  

qəc  kəc. 1. qıyşıq. qınqır. əğri büğri. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. 1. qaçıq. sapıq. çarpıq. - 

sapıq, çarpıq, tərs anlayışlı: kəj fikirli. 1. gəc. alçı. 1. kəj. 

əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. 

qeyqac. qeyqıc. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir. 1. kəc. çiqlə. çillə. bükük. əğri. kəci. 

qıyşıq.  

- kəc o klə: kəc məc. əğri büğri. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram.  
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- kəc məc. yamrı yumru. əğri büğrü. qant qunt. qantın 

quntun. qayta quyta. qanqal.  

qəcavə  kəcavə (fars) > qəzavə. < köçevin.  

qəcavə  kəcavə. < köçəvə. köçəbə < köç oba. hüdci.üqürmək. 

təkirmək. dəvə üzərinə iki tərəflı yüklətilərək içərisinə 

binilən səbət.  

qəcək  kəcək. hər başı əğri nərsə. əğəc. başı əyri nərsə. qullab.  

qəcəq  kəcək. ( < qayıq: gay. əğri). əğri. qaj.  

qəcələ  atmaca. - ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca: qaçağan. 

qəcələ  sağsağan.  

qəcərçi  qəqərçi. qəzərçi. qılavuz.  

qəcimək  1. incimək. - uşağı çox qattırma, beli qəciyər: inciyər. 1. 

qağaymaq. qayğarmaq. geri bükülmək.  

qəcləmək  kəcləmək. qıvırmaq. bükmək.  

qəcnəmək  kəcnəmək. qıyşımaq. əğləmək. əğmək. büknəmək.  

qəç  kəç. kəç. kəş. çək. yoğurt pəniri. yağsız pənir.  

qəççə  gəççə (fars). < kəçələmək. utquna utquna danışmaq.  

qəçəq  kəçək. iyit. doğru. düz.  

qəçər  - çağlar kəçər, tozlar köçər güzgüyə.  

qəçip  kəçip. həds. üzük.  
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qəçirmək  kəçirmək. kəmirmək. kəmişmək. qasınmaq. qasılmaq. 

güdəlmək.  

qəçqul  kəçkul (fars). kəşkul < kövçül. dərvişlərin daşıdığı kasa.  

qəçuq  kəçuq. kədi. kədik.  

qəçul  kəçul kərdən (fars): < qötçülləmək: götçülləmək. 

götçüləmək. götün, belin titrətmək.  

qəçüş  kəçüş. kəşiş. keşiş. qarabaş. rahib. (evlənmədiyi üçün bu 

adı almış).  

qədbanı  keyvan: ev idarəsini iyi bilən.  

qəddar  qağan. qaqar. qıyan. qıyıcı. əsirgəməz. əsirgəməyən. 

əsrəməz. inamsız. imansız. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 

rəhmsiz. rəhimsiz. 

qədəm  atdam. atdım. addım. ayaq.  

- xoş qədəm: ayaqlı. uğurlu. qutlu. mubarək. meymun. 

meymənətli. 

qədilmək  qiyilmək.  

qədquta  kədxuda. kədquda. qaqay. qayğa.  
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qəf  kəf. 1. aya. düz yer. 1. köp. çopan. kopab. hubab. 

qopan. su üzərində oluşan havalı şişlər. 1. bax > qoh. 1. 

kələk. düzən. - kəf gəlmək: kələk gəlmək. - dosdum 

dosduma kəf gəlirsə, mənə necə kəf gəlməsin. 1. köpük. 

püki. pöki.  

qəfalidən  kəfalidən (fars). < kovalamaq. oymaq.  

qəfcək  - kəfcək ilan: kəpik ilan: başı yastı ilan.  

qəfcək  kəfcək. < kopcük < kopçik < qab + çik. qabsık.  

qəfçə  kəfçə (fars). < kovca. malağa.  

qəfçə  kəfçə. kəmçə.  

qəfçə  kəfçə. kömçə. çəmçə. susaq.  

qəfçə  kömçə. ( < kav).  

qəfə  kəfə. kəffə. kəppə. qapba. qapqa.- tarazı kəfəsi.  

qəfə  kəvə. 1. ( < kav). avcın içi. 1. ( < gəm. kəm. gəpə). gəmə. 

örgən. bağ. saxlamaqa qapamaqa, bağlamaqa yarıyan 

nərsə. - at yükünün kəfəsin çək. kəfəlləşmək: birlikdə 

bağlanıb oturmaq. tərkləşmək ( < dər. dərgə. dərgələşmək).  

qəfəc  qovuc. ovuq. su quduqu (kovduqu).  

qəfəl  kəfəl. 1. ( < kəpəl. qapal). başı böyük bir balıq. 1. < qabal. 

qabıq. kopal. qopuq. qabarıq.  
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qəfəl  kəfəl. kəpəl. köpəl. ( < köp. göt). almalıq. almacıq. sağır. 

budun yuxarı bölümü.  

qəfələmək  kəfələmək. bax > kəpələmək.  

qəfən  kəfən (< qapan). ayaqsız peçə. ayaqsız bükə. ayaqsız 

bürək. qatbalağ. 

qəfən  kəfən. < kəfin. kəpin {( < qab). (< qapan)}. kəpən. örtük. 

ölüyə sarıldıq bez. qapıyan. ölünü qapıb, sarıyan ağ. 

ağlıq.  

qəfənçi  kəfənçi. ( < qapan. qapıyan). soyqunçu.  

qəfənq  kəpənğ. kəfnə. qapanğ. qapqan. kəpəç. biz ilə, təbənə ilə 

işləyənlər əllərinə taxan dəmirli qayış.  

qəfənləmək  kəfənləmək. < kəfinləmək. kəpinləmək ( < qablamaq: 

örtmək). 1. ölüyü bezə sarqıdıb çulqamaq. 1. toyuq kimi 

heyvanları bütün olaraq yufqaya çulqayıb pişirmək.  

qəfənləmək  kivinləmək.  

qəfər  kəfər. ( < kav). kovaq daş. su saxlamıyıb, süzdürən daş. 

isfənc, süngər: bacalı yüngül. daş. bulut.  

qəfəs  < qəpəs. < kəpəz < qab. 1. tügər. düğər. barmaqlıq. 1. 

iskilet. 1. bölmə. 1. nərdə. qorxuluq. 1. tərh. pılan. taslaq. 

iskilet. çərçivə. kökə. kök. qalıb. işin başlanqıcda, 
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bəzəksiz düzəksiz qururlan kök nəxşəsi, tasası. - 

taslağın araya qoymaq. - üqəla taslağı: yekəxana. özün 

alimlə sırasına qoyub dərinlərdən danışan. - qaba taslaq: 

yalnız biçimin, üzün göstərən yalın, qaba tası, nəqşə. - gəlin 

cehizi qəfəsi: toqurçın. 1. gövdə. qablut > kalbod. 1. tor. 

pəncərə. tikmə. 

- iki qəfəsli otaq.  

- böyük quş qəfəsi: quşxana. quşluq. quşlıq. 

- qəfəsdə hələ çox qadın var(qadınları kişilərdən ayıran 

bölmə).  

- qəfəs ardından: gizlidən.  

- qəfəsdən baxmaq: əl çatmayıb, duvar deşiyindən baxmaq.  

- tanrı vuran qəfəsi: çox kötü durumda olan ev.  

- qara qəfəs: qara bir kök.  

- qəfəs börk: ( > fes: börk çeşti). üzəri qəfəs kimi səkrək, 

aralı, gəvşək toxunmuş börk.  

- qəfəs kimi: çox səkrək, aralı, gəvşək olan (parça).  

qəfəs  kəpəz < qapas. 1. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. 

çalqıra. quraqı. 1. pəncərə. 1. qəfəsə. qapanas. qapnas. 

qapnasal. qapana. 1. qəfəs biçimində olan. - qəfəs cızıqlı 
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köynək: qəfəs köynək. 1. türmə. 1. bir yerdə, açığlıqda 

ayrılmış bölüm. 1. bir yerin ayrılmış olan törəsi, baş yeri, 

yuxarı başı. - şölən, toy quruldu, xanlar bəylər qapaza 

yerləşdilər. 1. ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir nərsə 

üçün ayrılan otaq. otaqca. odacıq. odac. odaç. - hamam 

gəpəz: soyunub, geyinmə bölümü. - aşgəpəzi: aşoda. 

aşpazxana. 1. kəvəs. barmaqlıqla bölünmüş yer. - ayı 

gəpəzi. - quş gəpəzi. 1. qambar. məhkəmələrdə suçlunun 

qoyulduğu barmaqlıq. - suçlu qambarada yerləşib, 

daşımağa başladı. 1. kəvəs. bir gözə, bacıya, tapışqıya, 

pəncərəyə taxılan tor, barmaqlıq. - kəvəs kəvəs: dəlik 

dəlik. - kəvəs anğı: qəfəsdə bəslənən heyvan. - kəvəs onarı: 

yapılarda yırtıq yamaq işlərin aparması.  

- bir qəfəs qurulmuş tilvizyon adlı. 

- tel qəfəs: nuqab. bükçə > peçə. tutuq. örtü.  

- can kasası, qəfəsi: qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. sapıq. çapıq. 

qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. 

paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. 

kovsa. bədən. tən.  
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qəfəs  qəfəsə. gəpəsə. < qapas. qapsa. 1. yüklük. 1. cəhrədə 

məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer.  

qəfəsartı  qəfəsardı. gəpsardı < qapasardı. qapsardı. 1. zəxirə. 1. 

qış üçün saxlanılmış yeyəcək. 1. sandıxana. daloda 

qapan. qapanca. qalğa. ambar.  

qəfəsçi  doğramaçı.  

qəfəsçi  qapasçı. ( bax > aldatan. kələkçi). aldat. aldatıcı. kələkçi. 

qalayçı. oğru.  

qəfəsə  gəpəsə. qəfəs < qapas. qapsa. 1. yüklük. 1. cəhrədə 

məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer. 1. qapanas. qapnas. 

qapnasal. qapana. 1. qurul. toxurcun ( < toxumaq).  

- qəfəsəli dilab, işqaf: qatamalı, qatalı, təbəqəli sərgən, rəf. 

qara ev.  

qəfəsləmək  kəvəsləmək. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.  

qəfəslənmək  kəvəslənmək: qandırılmaq.  

qəfəzəl  ( < kav). boş, işə yaramaz, gərəksiz nərsə. - qəfəzəl 

sözlər. qəfəzəl adam. qəfəzəl kitabdı. - qəfəzəl quruluş.  

qəffarə  kəffarə (ərəb) 1. ( < qapbaramaq. qaplamaq, tutmaq) arın. 

arna. arınma. yarın. yarna. yarınma. - bunun arını kimə 

düşür: bunun kəffarə kimə düşür. 1. kəfarət. bir suçu 
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qapamaq, örtmək, gidərmək üçün verilən sədəqə. bir 

günahın qabaqlıqı, əvəzi olaraq verilən nərsə, tutulan 

oruc. arınma.  

qəffe  kəffe. tabaq.  

qəffə  kəffə. kəppə. qapba. qapqa. kəfə. - tarazı kəfəsi.  

qəfil  1. qafil. avlaq. axmaq. avanaq. gözü bağlı. 1. kəfil. qapıl. 

qab qapaqlıqa, saxurta siqortalığa, zaminliyə işlənən. 1. 

boşanıq. boş. puç. havayi. səfeh.  

qəfil  qafil. qapıl. qapsan.  

qəfillik  korluq.  

qəfin  kəfin. kəfən. kəpin ( < qab). ölüyə sarıldıq bez.  

qəfinləmək  kəfinləmək. kəfənləmək: kəpinləmək. qablamaq örtmək.  

qəfqəq  kəfgək. kəvgək. kəkik. pəltək.  

qəfqəq  kəfgək. kəvgək. pəltək. kəkəmə kimsə.  

qəfqir  kəfgir. 1. çəmçə. çömçə. kömçə. 1. süzqüc. 1. < qap. 1. 

qapqır: qapan. 1. < qapcur: sayım vergisi. 

qəfqir  kəfgir. kəvgir. kəvirgə. kəvəç. kəviç. kəvçə. kəpcə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 

qəfqir  kəfgir. kəvgir. kövgir. dəlikli. dəlikli kəpçə.  

qəflənən  kəflənən. < köplənən. çoğan. çağan. coşan. qaynayan.  
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qəflənmək  kəflənmək. gəplənmək. köplənmək. köpənmək. 

qopanmaq. köpürmək. təvərrüm edmək.  

qəflət  aymazlık. dalqı.  

qəflətən  ğəflətən. ansızın. ansız.  

qəfnə  kəfnə. kəfəng. kəpənğ. qapanğ. qapqan. kəpəç. biz ilə, 

təbənə ilə işləyənlər əllərinə taxan dəmirli qayış. - 

başmaqçı kəfnəsi.  

qəfrəmək  gəvşəmək. gəvrəmək. kövrəmək. küfrəmək. kəfrəmək. 

pasaymaq. sayıflamaq. - gücün kəfrəmsin.  

qəfsə  qıntan.  

qəfş  kəfş (fars) < kavaş. kovaş. kövüş. kavalla. gavalla. gəviş. 

çapla. çapal. çalpa.qapbaş. ayaqqabı. başmaq.  

qəfş  kəfş (fars) < kavuş. ayağqab.  

qəftə  kəftə. kaftan. yalma. yağmır (yağmurluq).  

qəftəmək  gəftəmək. gəpləmək. gəptəmək. (> qoftən (fars)).  

qəftən  kəftən. kəpən < qapan. qaban. qapama. paltosım uzun, 

bol geyim.  

qəfüq  kəfük. ( < kof. kov). kəpək. qavaq. boş. yüngül.içi boş. 

kavaq. yiyilmiş (≠ köpük).  
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qəhbə  1. arsız. kəpək. namussuz. 1. qarabet. kaltaq. qantay. 

orrası. oynaşsı. seçmə. suyuqayaq. çapıq. qacay. qacı. 

qırıq. qıcıq.  

qəhərləmək  qırmaq. batırmaq. qələb çalmaq. məğlub edmək. - tanrı 

qırsın. - tanrı batırsın.  

qəhərlənmək  qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. 

qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. 

üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. 

acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək.  

qəhətlik  yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq.  

qəhfərab  ( < kav). kasa ( < kavsa). kava.  

qəhkeşan  kəhkeşan (fars). saman yolu.  

qəhqəh  - qəh qəhəylə, qah qah gülmək: qaqlamaq. qaqılmaq. 

qahlamaq. 

qəhqəhə  qah qah gülmə. qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qatıl. qatılış. 

qahlayış. güldürü. əğlənti. çaqqıldaq. çaqçaq gülmə. 

qəhqir  kəhgir. kağqır. kəğəl. kağal. kəvlə. > kəhlə. otalağ. 

küsgüt. asalaq, əngəl bitgilər. yabanı ot.  

qəhlə  kəhlə. < kəğəl. kağal. kəvlə. kəhgir. kağqır. otalağ. 

küsgüt. asalaq, əngəl bitgilər. yabanı ot.  
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qəhləz  kəhləz. dar. cılız. xəsdə. yaxcı görməyən.  

qəhliq kəhlik. - kəhlik otu: kəhlik otu. {< kək otu. keqən: iq. 

xəstəlik. keküs: dərman edmək. kök: kin. ket: xəstəlik. əziyyət 

(kenq > 1. kem < > em. əmgək. 1. keq > iq?)}.  

- kəhliyi azmaq. < genlik (qarın) azmaq. genğək azmaq. 

genğli azmaq.  

qəhrəman  < qaqırman. qaqarman. qaqraman. qaraman. qıyıqman. 

bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. buğa. yaptal. iğid. böğə. 

buğa. batır. batur. bahdür. bağtur. bağatur. bağadur. 

yiğit. igid. batqal. iğit. - qəhrəman iğid: çapan. (# 

kəvrəmən: yumşaq, səssiz, dinc olan).  

qəhrəman  qaraman. < qara + man. 1. qayaman. bökə. böyük. 

güclü. batuqa. batu. batur. batır. bağadur. ökdən. 

qorxusuz. başına buyruq. quvvətli. yiğit. qonur. kibirli. 

qururlu. 1. ərik. irlik. ərəklik. ərkəklik. qoçalaq. qoçqar. 

qoçaq. salbatlu. şücaətli. qaşqa. qaşda, öndə gedən. 

diləv. bağadur. şüca'. pələvan. 1. qızan. dəli qanlı. 

sökmən. batur. 1. cəsur. yiğit. tulpar. ərürək. cəsur. 

qəhrəmanlıq  qaramanlıq. 1. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. 

qapaçlıq. yapaçlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. 
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yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 

batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. 

şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. 1. birincilik. ən öndə. ən 

başda. şampiyonluq. əvvəl olma. qaramanlıq. basalatlıq. 

batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. iğitlik. yiğitlik. iyidlik. alplıq. 

baturlıq. ən başda, öndə bulunma. birincilik. 

şampiyonluq. ərlik. 1. qoçaqlıq. iğitlik. yiğitgənlik. 

iğitgənlik. yürüktülüq. həmasi.  

qəhrəmanlıq  qaramanlıq. usturə. ustura. utsara. kişilik.  

qəhrəz  kəhrəz. (1. < kərmək: kəsmək. qazmaq. 1. < kövriz < kov. 

kav). kəriz yab. yap. arx. yol. su yolu. tirəci. qanat.  

qəhriz (fars)  kəhriz < kövüz. kövüng). güng ( < kövüng). keşmə. axaq. 

axar. axıq. boru. yataq. kəsim. məcra.  

qəhriz  kəhriz. kariz (fars). kəvriz. kövriz. ( < köv. kav). qarım. 

kanal.  

- yer altı kəriz, kəhriz, qənov: kəhriz. qənov. giriz. gizir. kizir.  

qəht  < qıqıt. qıt. (# bolluq).  

qəhti  < qıtlıq. qıqıtlıq. qırqıtıtlıq.  

qəhtlik  yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq.  
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qəhvaltı  < qarın + altı. ağız alma. ertəlik. ertdən azıq. tutquç. 

tutquc. quşluq. quşluq vaxtı yenən yemək. sübhanə.  

qəhvaltı  yüngül yemək.  

qəhvaltılıq  yüngül yeyəcək.  

qəhvei  koqur tüstü. körən. kürən. kürön. qara kürön. qonğur. 

kalampir tüsti. yanığ rəng. - kürən at: yanığ at. yağızqa. 

orta qırmızı. qara boya. yağıb yer: yerüzünün rəngi. yağız at.  

qəhveyi  - qəhvə rəngi, alımsı (qırmızısı) bənək: sis. çis. çiş. - açıq 

qəhveyi: dəvətükü.  

- qara qəhveyi boya: palıt boyasıl.  

- iri, palıt boyasıl göz: qaramıq. qaramuq.  

qəhvə  içəlik. içilik. çayxana.  

qəhvəxana  içəlik. içilik. çayxana.  

qəhvərəngi  kürən.qoyu rəng. - kürən dartmaq: rəngi qoyulaşmaq.  

qəj  kəj. kəc. qıynas > qenas (fars). qıyqac. qayğıc. qayğac. 

qeyqac. qeyqıc. əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. hər nəyin 

əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, 

yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir.  

qəjar  kəjar (fars). < kəsər. bölüm. parça. tikə.  
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qəjaridən  kəjaridən (fars). < kəsərmək. bölümək. parçalamaq. 

tikələmək.  

qəjbel  kəjbel. kəjək. başı əyri bel.  

qəjək  kəjək (fars). < kəcək. əğəc. aşı əyri nərsə. qullab.  

qəjəq  kəjək. 1. kəjbel. başı əyri bel. 1. təbil ağacı.  

qəjim  kəjim (fars). < gecim.  

qəjqav  ğəjğav (fars). < kəcək. əğəc. aşı əyri nərsə. qullab.  

qəki kəki. bax > kükə. kəvik. xəmirli yumşaq çörək, xurək.  

qəkik kəkik. bürçə qans.  

qəkil kəkil. bax > qaqıl.  

qəkirsək  kəkirsək. sιnιq sιzιq. əğri - büğri. qınqιr - qıysıq. əğri - 

tokay. əğrək. ziqzaq.  

qəkiz  kənğiz. kəniz. 1. yumşaq. uysal. 1. dözümsüz. 

muqavimətsiz. 1. təmbəl. 1. köyköhnə. gəbə əsgisi. 

paçavra. 1. dəğərsiz. qiymətsiz.  

qəksimək kəksimək. bax > qaqsımaq. köğnəlmək.  

qəksinmək kəksinmək. bax > qaqsınmaq.  

qəq  kək. bax > qaq. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalı. çalınmış. 

acımsı. 1. kin. hınç. öc. - kək görmək: icimək. sıxılmaq. 1. 
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kəklik. qın. qıyın. qınçılıq. qyınçılıq. sıxıntı. zahmət. 

mihnət. 1. kəkmən. öclü. kinli. 1. qaq. suç. xəta.  

qəq  kək. qaq. 1. kin. hınç. öc. 1. əmək. dəd. dərd. sıxıntı. 

zəhmət. əziyyət. 1. sınaq. təcrübə.  

qəqə  gəgə. gəgəc. gəgələmə. kəvələmə. böcək, 

hörümcəklərin tikanlı soxmaları.  

qəqə  kəkə. ( < > ək. əkə: əğə. əğri. budaq. qol. böğür. xəsdə. ( 

> kəc (fars)). 1. əğri. dalı əğməkdə işlənən başı əğri ağac. 

hər bir nərsənin əğrisi. ''gəlbəri' ağacında olan ucu əğri 

bölük. - düz qəddi kəkədi. 1. kəkəmə. pəltək. pəpə. 

pəpəmə. tutuq. dili tutuq.  

qəqə  kəkə. 1. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. qarıq. qalıq. 

alıq. əli işə yatmayan. 1. sakav. 1. qaqa. sancma. saşma. 

soxma. 1. kəkəc. kəkəy. kəköy. kəkələc. kəkəmə. kəvkə. 

kəkələyən. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 1. kəvə. 

gəvə. güvə. bit. 1. kəkə (fars). < qaqa. xıx.  

qəqə  kəkə. 1. kəkəmə. sözləri dalbadal təkərləyib qolay 

diyəmməyən. lüknət. - kəkələmə cocuq. 1. çəkə. yemiş 

ağacının yuxar dalların əğməyə, nərsəni önə çəkmək 

üçün başı qancalı dəğənək. gəlbəri. əğri uclı ağac. 1. 
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çovqan. solıcan. 1. tətə. pəpə. keçə. tutula. tutaq. pəltək. 

dili əlkən. tutla. dili tutulub yarım yarım söyləmək. 

tutunuq söyləmək.  

qəqə  kəkə. titiz. kəkrə. gəs.  

qəqəc  gəgəc. gəgə. gəgələmə. kəvələmə. böcək hörümcəklərin 

tikanlı soxmaları.  

- gəgəc oti: bir bitgi. heraçiyun.  

- gəgəc quşi: səksək. atmacanın bir çeşiti.  

- gəgəc arı: ağılı arı.  

qəqəc  kəkəc. 1. kakil. 1. kəkəği. kəkəmə. pəltək. pəpəmə. 

sağιnιp gəpləyən. saqav. saqğav (əlkən).  

qəqəc  kəkəc. kəkə. kəkələc. kəkəmə. kəkəy. kəvkə. kəköy. 

kəkələyən. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqəc  kəkəc. qaqac. qaqan. sancmac. sancan. sancac. 

saşmac. soxmac. soxan. soxucu.  

qəqəq  kəkək. ösgürmə.  

qəqəqi  kəkəği. kəkəç. kəkəmə. pəltək. pəpəmə.  

qəqəl  kəğəl. kağal. kəhgir. kağqır. kəvlə. > kəhlə. otalağ. 

küsgüt. asalaq, əngəl bitgilər. yabanı ot.  
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qəqəl  kəkəl. kakil. saç parçası. pərçəm.  

- töppə kəkəl: ərkəklərin başları üzərində bıraqtıqları saç 

parçası.  

qəqələc  kəkələc. kəkə. kəkəc. kəkəmə. kəkəy. kəvkə. kəköy. 

kəkələyən. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqələmə  1. gəgələmə. gəgəc. gəgə. kəvələmə. böcək, 

hörümcəklərin tikanlı soxmaları. 1. kəkələmə. büldürgü.  

qəqələmək  gəgələmək. 1. qaqalamaq. dimdikləmək. - xoruzlar 

gəgələmiş: qaqalamış. 1. (böcək. heyvan) vurmaq. çalmaq. 

sancmaq. soxmaq. ısırmaq. 1. kəkələmək. büldürmək. dili 

dolaşmaq. qonuşamamaq.  

qəqələmək  kəkələmək. (gəvələmək. əğələmək: əğmək). 1. sözü 

utquna tutquna, qırıq qırıq, kərik kərik, yaxud təkərləyib 

söyləmək. doduğlamaq. sözü çeynəmək 1. açıqca 

söyləyəməmək. 1. kələk gəlmək. açıqca söyləməmək.  

qəqələmək  kəkələmək. 1. saxavlamaq. 1. qaqaclamaq. qaqalamaq. 

sancmaq. saşmaq. soxmaq. 1. qaqqılamaq. düzgün 

danışamaq. 1. qaqqılamaq. birinin danşığın yansılamaq.  

qəqələşmək  kəkələmək. dili tutulmaq. dili ağırlaşmaq, buruşmaq. 

aqnamaq.  
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qəqələyən  kəkələyən. kəkəy. kəvkə. kəköy. kəkəc. kəkə. kəkələc. 

kəkəmə. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqəlik  kəkəlik. kəkəməsi olan. lüknəti olan.  

qəqəmə  kəkəmə. kəkə. kəkəc. kəkələc. kəkəy. kəvkə. kəköy. 

kəkələyən. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqəmə  kəkəmə. kəkə. kəkələyən. dil döğməsi. dil düğünü. 

kəvgək. kəfgək. pəltək. tilqav. tilpə. dilpə. 

qəqəmək  kəkəmək. əymək.  

qəqəmək  kəkəmək. şaşıb nə söyləyəcəyin bilməmək. nəm nüm 

edmək. - kəkəməyə başladı.  

qəqərçi  qəzərçi. qəcərçi. qılavuz.  

qəqəs qəkəs. bax > qaq. kək. kəkə. kəks. kal. çal. çalı. çalınmış. 

acımsı.  

qəqəş  kəkəş. kəkiz. 1. dudu. lal. güng. 1. çənə. əng. 1. uysal. 

yumşaq başlı. sözə baxan.  

qəqəy  kəkəy. kəvkə. kəköy. kəkəc. kəkə. kəkələc. kəkələyən. 

kəkəmə. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqəz  kəkəz. kəkiz. ( < kav). 1. çanaq. qoraqa. gəvşək. yuşaq. 

yumşaq başlı. uysal. 1. qapqacaq. oyularaq düzələn 

nərsələr.  
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qəqəzlik  kəkəzlik. çanaqlıq. qəvşəklik. pərişanlıq.  

qəqiq  kəkik. 1. kəhlik oti. yaxıcı, qoxulu bir ot. bu bitginin yağı 

çəkilir. 1. kəvgək. kəfgək. pəltək.  

- qaya kəkigi: yabansi kəkik.  

qəqiq  kəkik. kəklik otu: qaqıq. qavıq.  

qəqiqqə  kəkiggə. - ağacların qabığında süzən kəkiggə, saqqız kimi 

öğə: bal.  

qəqil  kəkil. kəkül. 1. tulum. zülüf. qulaqla göz arasından 

sallanan saç. 1. alna düşən saç. pərçəm.  

qəqiltaraq  kəkildarağ. gəlinsərçə. daraxpipik. şanapipik.  

qəqirə  kəkirə. 1. ətacı. qaçurqan. qaçıran. ısız. kötü. bədəxlaq. 

- kəkrə kolu: acı ətacı kişi. 1. acı. - kəkirə kolu: acı, ətacı 

kişi. - kəkrə otu: bal qoxulu, acı dadlı bitgi.  

qəqirmə  gəğirmə. aruq.  

qəqirmək  gəgirmək. gəğirmək. gigirmək. qarında oluşan qazı 

dışarı vermək.  

qəqirmək  gəgirmək. qəkirmək. qəğirmək. gəgildəmək. ( < kəvirmək 

< kəv. kov).  

qəqirmək  kəğirmək <> kəvirmək > gəğirmək. (< kav. kəv). içdəki, 

sıxıq havanı, boğazdan boşaltmaq.  
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qəqirtəq  gəgirdək. boğurdaq. boğurtlaq. hulqum. həncərə.  

qəqiz  kəkiz. bax > kəkəz.  

qəqiz  kəkiz. kəviz. köküz. kövüz. uysal. yumşaq başlı. yumşaq 

qıllı.  

qəqləşmək  kəkləşmək. 1. kəkdəşmək. hınçlaşmaq. kin bağlamaq. 

cicikləşmək. 1. əngəngə vermək. 1. alaylamaq. ələ 

salmaq. 1. qaqqa çəkip gülmək. 

qəqliq  kəklik. qaqqabaraq.  

- dörd yaşlı ərkək kəklik: qazaq tülək.  

- çantada kəklik: əldə edilməsi kəsin, qolay nərsə.  

- kəklik otu: kəkik. qaqıq. qavıq.  

- kəklik ovlamaq üçün, başqa bir kəkliyi öttürmək: 

qıqırtmaq. qaqırtmaq.  

- kəklik ötüsü: qıq qıq qıbaq.  

qəqliq  kəklik. qaqlıq. 1. yaz tavuq. dadlı ötən toyuq kimi gözəl 

quş. bu quşun dişisi qəfəsdə bəslənir. qəfəsin önündə ağ 

qurmaq yolu ilə, bu quşun ötməsinə aldanan ərkək 

kəkliklər avlanılır. 1. kinli. hıncli. 

qəqliq kəklik. bürgə. talvır. urğacı. qızna. qotman tavuq. yastav. 

- kəklik otu: kəkik.  
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qəqmək  kəkmək. qaqalamaq. dimdikləmək.  

qəqmək  kəkmək. taş. ləkə.  

qəqmən  kəkmən. 1. qaqman. sınaqlı. təcrübəli. - kəkmən ər: isti 

soyuq çəkmiş kişi. 1. dərd. əzab. zəhmət.  

qəqmiş  kəkmiş. qaşqal. qaqşal. qaqmış.  

qəqot  kəkot. kökot. göyot. qöğot. qöyot. (< kök, göy + ot). ota. 

dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. sumaq. 

qoxuluq. iysilik. çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. 

islik. dadıq. dadlıq. baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. 

ədviyə.  

qəqotlu  kəkotlu. kökotlü. göyotlı. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 

çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

qəqöy  kəköy. kəkəy. kəvkə. kəkəc. kəkə. kəkələc. kəkələyən. 

kəkəmə. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

qəqrə  kəkrə. 1. dadı acımtıraq. acımsı. dil buran. əkşimiş. 

buruq. dil dodağı əğib büzüb yığan dad. ağız yığıcı olan 

(heyvaya tay). turş, meyxuş əkşimiş əsgimiş dad. 1. 
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qolaysız çətin xoşa gəlməz durum. əcəb kəkrəyə düşdük. 

1. acı asıq surat adam.  

qəqrə  kəkrə. 1. dəvə tikəni. 1. titiz. kəkə. gəs. 1. əkit. əkti. gəs. 

acımtıraq. dil burar. acımtıraq əkşi. - əkti yemiş. 1. kəkirə. 

gəs. ətacı. qaçurqan. qaçıran. ısız. kötü. bədəxlaq. - 

kəkrə kolu: acı ətacı kişi. 1. gəs. bur. mor. 1. təlx (fars). 

talxa. daluq. acı. 1. türü. gəs. buruşturan.  

qəqrə  kəkrə. kəkrəş. 1. dil buran. acımsı, acımtıraq, buruq 

əkşimiş dad. gəs. 1. qaşqanaqlı. suratı asıq üzü asıq. 

sallaq üz. üzü gülməyən. qax, sərt kimsə. 1. gənizi yaxan 

buruq qoxu. 1. iyi, xoş olmayan durum, nərsə. sıxıc. 

toxuc. xunova. 1.  

qəqrək  gəğrək. ( < kəvrək. kövrək < kəv. kov). 1. qabırqa altındaki 

boşluq, kovluq. 1. gəvşək. yumşaq gəmik. qıqırdıq. 

qıtırdıq. xıt xıt. kəmirtlik. gəzrək. 1. kəkrək. qaqraq. 

qarqaq. ( < qaqraq < qaq). qaqımış. qurumuş. çöl. suyu 

çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. 1. gəgrək. qaburğanın altı. 

boş böğrək.  

- gəgrək altı: böğrək üsti.  

- gəgrək batma: gəgrəkdə duyulan sancı. 
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qəqrək  kəkrək ( < qaqraq). 1. kəvir. qarqaq. 1. gəks. kəkəs. 

dadlılığdan uzaq, quru tamlı nərsə.  

qəqrəq  kəkrək. ( < qaq). 1. qaqraq. qurumuş. suyu çəkilmiş 

nərsə. 1. kəkrəmsi. kəkrəsi. asıq üzlü, sərt adam.  

qəqrəq  kəvrək. kərvək. gəğrək. gəvrək (< kav. kəv: boş). boş 

böğrək. qabırqanın alt bölümü. qabırqanın alt bölümünsə 

olan boşluq.  

qəqrəlik  kəkrəlik. dil burma. acılıq. sərtlik. əkşilik.  

qəqrəliq  kəkrəlik. xoş olmuyan, xoşa gəlməz, ağır çətin, asıq 

durum.  

qəqrəmək  kəkrəmək. acımaq. dil burarcak əkşimək. əkşiyib 

qabarmaq. təxmir olmaq.  

qəqrəmək  kəkrəmək. acιmaq. əkşimək.  

qəqrəmək  kəkrəmək. kehəlmək. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan 

əldən kəkrəmiş. (bəğni: çaxır).  

qəqrəmsi  kəkrəmsi. bax > kəkrək.  

qəqrəmsi  kəkrəmsi. buruq. əkşi. qalın.  

qəqrəmsi  kəkrəmsi. kəkrəsi. kəkrəs. dil buransı. acımsı. gəssi.  

qəqrəmsi  kəkrəmsi. üzü salıq. suratı asık. güvən verməyən. xoş 

qarşılanmιyan adam.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qəqrəs  kəkrəs. kəkrəsi. kəkrəmsi. dil buransı. acımsı. gəssi.  

qəqrəsi  kəkrəsi. bax > kəkrək.  

qəqrəsi  kəkrəsi. kəkrəmsi. kəkrəs. dil buransı. acımsı. gəssi.  

qəqrəş  kəkrəş. kəkrə. dil buran. acımsı, acımtıraq, buruq 

əkşimiş dad. gəs.  

qəqrətmək  kəkrətmək. kəsitmək. gəsitmək. burmaq. - turş heyva 

dilimi burur.  

qəqri  kəkrizan. əğri. əğik. qınğıra.  

qəqs kəks. bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kal. çal. çalı. çalınmış. 

acımsı.  

qəqşinmək  kəkşinmək. qaşqalğamaq. qaqşalğamaq. qaqmışın 

kəkmişin olmaq.  

qəqtəşmək  kəkdəşmək. kəkləşmək. hınçlaşmaq. kin bağlamaq. 

cicikləşmək. - olar ikisi kəkrəşdilər.  

qəqtim  - gül gözlədim, tikan dəğdim, boş yerinə ürək əğdim.  

qəqüq kəkük. səksək quşu. qəmiği büyü, tilsim üçün kullanılır.  

qəqül  kəkül. kəkil. 1. tulum. zülüf. qulaqla göz arasından 

sallanan saç. 1. alna düşən saç. pərçəm.  

qəqüş  kəküş. şiş üçün sürülən bir ilac. aqsırqan otu.  

qəl qet  gəl ged. varlaq. barlaq. təkapu.  
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qəl  1. gəl. < qısaltaraq < gəlir. be'zafə. pülüs. > \ gedir: 

qısaltaraq > ged. minha. mənfi.  

qəl  gə - qəl bili bili: gə bülü bülü: gə bili bili: toyuq çağırma 

ünləmi, səsi.  

qəl  kəl < kər. 1. keçəl. kəçəl < kərçəl. saç qırqınlığna 

uğramış kimsə. - kəl qız. - kər oğlan. 1. lüt. boş. çıplaq. - 

kəl dağ. - kəl ağac: budanmış ağac. - kəl oğlan: öksüz, 

yoxsul cocuq. - kəlxan bəyi: pislik xəstəliyinə düşən. bir 

çibanlı xəstəlikdir ki saçları kökdən qırar. - kəli qızmaq: 

keçəlliyi tutmaq. qızmaq. hirslənmək.  

- ged gəl: başlama. mübaşirət.  

- gələ gələ: ged gedə: bala bala. tədricən. miruri zamanla.  

- kəl, camış ətindən döğmə qaba basdırma: qaqac. 

- kəl, uyuzun qafası: irik.  

qəl  kəl. ( < kav). 1. kavlaq. tükü qılı tökülmüş. dazlaq. dazalaq. 

1. kal. kövük yer. 1. kal. < çal: yarımçıq. kəsik. alçaq. 

naqis. yetişməmiş. cılız. çıplaq. örtüsüz. ağacsız, otsuz. 

çöl bərə. 1. qusur. pozuqluq. əksik. yanlış. suç. kəli 

göründü. çıxdı. 1. quduz xəsdəliyi. 1. aybanğ. başı lüt, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

açıq. 1. buğa. boğa. sığır ayğırı. 1. qabbaş. dazlaq.  

- saçı saqqalı düşürən kəl çeşiti xəstəlik: bart.  

qəl  kəl. 1. çoraq. koraq. çor (kor) topraq. daz. başı qabax. 

saçı yox. keçəl. 1. camışın ərkəyi. dombay.  

- get gəl: gediş dönüş.  

- gəl gəl. çəkiş.  

qəl  kəl. 1. qabış. qabaş.qotur. ərkək camış. 1. gəl. baxalım. 

- gəl baxalım: gəl görəlim: vur tutalım. vur sanalım. vur 

sanıyım. tut tutalım. qoyalım. haydi. 

- bayram ol, ildə bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl.  

- bir kəl, birdə yağlı: bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn.  

- gəlged: qabar yapar: cəzr mədd. 

- kəl yavrusu: kəlcə.  

- taxqa düşdü, kəl göründü: örtük qaçdı, qaça çıxdı: qaçıları, 

qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar 

ortaya çıxdı. 

- taqqa düşdü, kəl göründü: başlıq düşdü, baş göründü. 

örtük düşdü, dan söküldü. dan sökdü, yandı gecə. sökərsə 

dan, sönər gecə.  

- əgər bir ikisin verdi, haydı hammısın verdi, onda 
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neyləyəcəksən.  

- iki əlli yaşa, haydi yüz yaşa.  

qəlafə  kəlafə. < kalava. qarışıq. çalalı. çallaq. gic.  

qəlan  kəlan (fars). < qalğan. yekə gövdəli.  

qəlan  kəlan. < qalın. kələn.  

qəlat (fars)  kəlat (fars). < qalat ( < qalmaq. qalamaq. qal: qaluq, qalxız, 

şişik olan nərsə).  

qəlb  ( < qal. qab: yığın). bax > qəlbi. qəlpə. (qalamaq). uca. 

hündür. qələmə. qalıma: yüksək çadır. ( < qalba. qablaq. 

qəb?).  

qəlb  girdələmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. döndürmə. 

dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. 

çalışdırma.  

- nərsiyə dirək, dayaq, göz bəbəyi, qəlbi yerində olan ürək. 

- ölkəmizin, durmuşumuzun ürəyi.  

qəlbet  gəlbet. yaxışıqlı. gözəl. alımlı.  

- gəlbetli: yaxışıqlı. gözəl. alımlı.  

qəlbəri  gəlbəri. 1. başı əyri uzun ağac ki uzaldın qabağa 

çəkməyə dəğər. nərsə şüyü yada ağacdan meyvə 

dərmək də bu əğri ağacla dalları aşağı əyəllər, qabağa 
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çəkərlər. 1. ölçər. ülçər. uzun qollu maşa. şiş. ərsin. odu 

qarışdırma aracı.  

qəlbəri  gəlbəri. gəbəri. gir. girvə. koğa. kovğa. qarağı. ağacdan 

yemiş toplamaqda işlənən, ucu əğri soba, ağac. əğrik. 

çəkməl. çəkmə. ərsik. uzun saplı, başı əğri olub, yüksək 

dalları əğməyə yarar arac.  

qəlbətin  kəlbətin. ( < kər: kəs). ( l < > r ) kərbətin. kəsgin, qart 

kəsək ki dəmir kəsərlər.  

qəlbi  ( < qal. qab: yığın). qəlb. qəlpə. hündür. uca. irtifa.- atdan 

qəlbi, itdən alçaq. - qəlbirə su çıxmaz.  

qəlbilik  ucalıq. hündürlük.  

qəlbir  ( < qal). bax > qalbur. ələvul. ələk.  

qəlbir  qabaran. ələk.  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.  

qəlbirləmək  < qıybalçamaq: qımıldamaq. oynamaq. dəprəşmək. 

çalxamaq. hərəkət edmək. ələkləmək. əlləmək.  

qəlbirləmək  ələkləmək. ələmək. çalxamaq.  

qəlcə  kəlcə. kəl yavrusu.  

qəlcəçi  gəlcəçi. qarşıçı. ayəndə bin. pişbinlik edən.  

qəlcəçilik  gəlcəçilik. qarşıçılıq. öngörücülük. ayəndə bini. pişbini.  
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qəlcəkbilim  gəlcəkbilim. gələcəkdən qonuşan bilək, elm.  

qəlcəq  gəlcək. - keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.  

qəlcəq  gəlcək. ilgəri. iləri. müstəqbəl.  

qəlcəqçi  gəlcəkçi. gələcəkdən qonuşan.  

qəlciq  gəlcik. gəlisər. genik. gənik. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. 

qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. 

qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. 

fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. 

boş söz. (bəd quyi.).  

qəlcili  gəlcili. kölgəli. izləkli. diləvli. tapınlı. qullu. yaptıqlı. 

müridli. peyrovlü.  

qəlcisiz  gəlcisiz. qölgəsiz. izləksiz. diləvsiz. tapınsız. qulsuz. 

yaptıqsız. müridsiz. peyrovsız.  
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qəlçə  kəlçə. bax > kalça.  

qəlçiq  kəlçik. samsıq. kəlpənək. qayza. tetik. uğursuz. kəmçik. 

qanmaz.  

qəley  qaylaq. qalaq. tutdaq.  

qəleyçi  qalayçı. qazanağarçı. qazanağardan.  

qələ  < qala. qalğa. dikə.  

- gələ!: gəl hey!: gəl da!: gəl bir. gəlsənə!.  

- hərgələ: basmaqalıb. basdım keçdi.  

- hərgələ: qalaverə. gələverə. gəlişigözəl. rasgələ.  

- gəlişigözəl yar olmaz, biçilsə don, dar olmaz.  

- kələ kötür: əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta 

quyta. qanqal. - kələ kötür yollar.  

qələ  kələ. gəllə. sürü.  

qələ  kələ. xala ( < kəl. kər: böyük). { < kəl (kər)}. 1. böyük 

qadın. 1. böyük. baş. - kələ çüçə: böyük küçı. baş küçə. - 

kələçi: elçi. kələ. 1. tosun. (danalığdan yeni çıxmış) gənc 

boğa. böyük kələ kələlər neynədiki. kərtənkələlər 

neyləsin. 1. dəliqanlı. tıqnaz. gürbüz. gümrah. həşəri ( < 

aşırı). 1. kərə. ( < kər. kəs). gələ. dəfə. kərə. səfər. - bu 
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gələ siz gəlin. - gələcəyə qn gələ inanan, keçmişə bir gələ 

inanar. - gələ gələ: bala bala. xımır xımır. asdda asda.  

qələ  kərə: kəsik. - kələ kərtik: yara izlərindən yamrı yumrı nərsə.  

- hər gələ danışmaq: ağız dolusu qonuşmaq.  

qələalman  gələməzin.  

qələb  kələb. güclü kökldən səmirtən ot.  

qələbə  qapala < qablamaq. ( < qap). ( a < > ə. qələbə). 1. qapma, 

qopma durumu. üstünlük. yenmək. çaldırı. 1. < : metatez 

qapala < qablamaq. ( < qap). ( a < > ə. qələbə). qapma, 

qopma durumu. üstünlük. çaldırı.  

- qələbə çalmaq: qəmə basmaq. üstələmək. yenmək. 

- qələbə çalmaq: qol burmaq.  

- qələbə çalmaq: alta almaq. altamaq. üstələmək. yenmək. 

yıxmaq. tutmaq. üstün gəlmək.- od basdı. kərdini ot basdı. 

qələbək  kələbək. kəpənək. ( < kəpənğ < qapamaq). 1. kəpəli. 

kəpələk. 1. gözəl qanatlarınan örtülmüş böcək. - kələbək 

kimi: çox gözəl geyinmiş kiçik qız. 1. qoyunların ciyərinə 

düşən xəstəlik, ki kələbək biçimində olur. - qoyunlar 

kələbək olmuş. 1. göbələk. it milçəyi. 1. qubələk. 

quballaq. 
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- kələbək otu: dağ yoncası.  

- kələbək sarmaşığı: bir bitgi.  

qələbir  ələk. deşilqan. dəlik deşik. deşik deşik.  

qələcək  gələcək. 1. önəki. öndəki. ilərki. ilərdəki. - gələcək yaz. 1. 

gözlənən. - gələcək gəlin nə çıxar, gəlmədən bilinməz. 1. ati. 

müstəqbəl. gələcəyi bilən kimdir. 1. qəza. qədər. yazılı 

olan nərsə. - gələcək pozumaz. - gələcəkdən qaçılmaz. - 

gələcəyin indi yapan, dününə ökünməz. - gələcəyə qəmə 

işləməz. - gələcəkdə var, çıxacaqda. - gələcəyin onun 

güdən, indinin birindən qalar. 1. gəlmə. - gələcəyi var isə. - 

gələcəyi olmadı. - gələcəyi tutarsa: gəlməyə qalxışarsa. 1. 

ağgün. ululuq. iqbal. istiqbal.  

qələcəq  gələcək. 1. gələn. gəlməsi güdülən, gözlənən nərsə. 

gəlici. 1. atiyə. gələn. ati. 1. gələş. 1. ön. iləri. aşağ. 

aşağı. - gələcək var mı?! yoxsa geçirik, biz yola çıxmalıyıq. - 

beşdən oyana, gələcəkləri içəri buraxmayın. 1. qarşı.  

- (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma 

diləyi: qada almaq. - qadavı alım, balasan gedmə. 

qələcəqtə  gələcəkdə. ilərdə. iləridə. öndə. iləridə. aşağda. aşağıda.  

qələcər  kələcər. kəlləli. çox bilmiş. - kələcər kişi.  
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qələcəyi  gələcəyi. qarşısı.  

qələci  kələci. kələcik. kələfcik. kələfcək. kiçik kələf.  

qələci  kələci. söz. sövhət. lakırdı. danışma. nağıl. hikayə. 

xitabə. - aralıq kələcisi (sözü) evlər yıxar. - başqa kələci 

edmədilər. - bəklədim gözətdim ki kələci arsında bir söz 

uçqunmuyasan. - bu kələcini eşidən kimi. - bunlar bu 

kələcidə ikən evə girdi. - dilin qoru yavız kələcidən: sözdən. - 

dürlü dürlü kələcilər, sözlər söylədi. - əli həzrətləri kələci 

ustadıdı. - gün doldu, oturub bir kələci qıldılar. - ışıqlı üzlüm, 

üzünü aç, bir neçə kələcim var. - kələcəməkdən, 

söyləməkdən nə çıxar, iş gərəkdir, iş !. - kələci arasındaydıki, 

bir kişi qapını döydü. - kələci edib gün dolundu axşam oldu. - 

kələci yerinə dür tökürəm mən. - kişinin kələcinə baxıb, 

ağlına qiymət ver. - məçid kələcləmək, dinləmək yeridir. - 

şeytanın kələcisinə, andına inandılar. - dadlı kələcilər. - 

yığıldılar kələcicüq edməyə başladılar.  

qələci  kələçi. elçi. arabulucu. dünür. temsilci.  

- kəliçi iymək: elçi, dünürcü göndərmək. göndərmək.  

- kələçi törəçi: aracı. ara bulucu.  

qələcik  kələcik. kələci. kələfcik. kələfcək. kiçik kələf.  
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qələcilu  kələcilu. çeçen. gözəl söz söyləyən.  

qələcləmək  kələcləmək. sözləşmək. danışmaq.  

qələcoş  kələcoş. kalacoş. tiltə çeşiti.  

qələçi  kələçi. elçi.  

qələçü  kələçü. hədis. söz, gəp danışıq.  

qələf  kələf. bax > kələp. qaptaq. yumaq. tutqun. tutğun. 

qələf  kələf. kələp. 1. biləkcə. biləzik. alqa. həlqə. 1.burcaq. 1. 

həçəl. dolamıq. duzağ. 1. kala. kalağa. kalağ. qoza. 

bağındaq. qanqal. qınqal. qandağ. qondaq. topara. 

qərqərə. çilə. çiğlə. yumaq.  

- kiçik kələf: kələci. kələcik. kələfcək. kələfcik.  

qələfcək  kələfcək. kələfcik. kələci. kələcik. kiçik kələf.  

qələfcik  kələfcik. kələci. kələcik. kələfcək. kiçik kələf.  

qələfətin  kələfətin. kələpətin. qaplatın. qaptaçın. qapqatın. qısqac 

türü.  

qələfəy  kələfəy. dizdən aşağısı dar, üst tərəfi geniş, çizməylə 

geyilən pantalon.  

qələfləmək  bax > kələpləmək.  
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qələfləmək  kələfləmək. kəlləfləmək. savlatlamaq. solvatlamaq. 

solvatamaq. şollattamaq. çalbaslamaq. çalsavlamaq. 

başdan savma iş yapmaq.  

qələfli  kələfli. burşuq. qarşıq.  

qələq  kələk. 1. kələk < kəvlək. kələk. kələk. toxu. toxuma. 1. 

yalan dolan. 1. qapanca. qapan. düzən. 1. çalaqçı. 

çalaçı. oğru. 1. gələk. gəlmə. girinti. gəlinti. gələz. 

köçmən. mahacir. 1. əğrib. yalan. düzən. 1. dolandırma. 

dolan. yalan. aldağ. hoqqa. düzən. dandırma. toğlama. 

toğlaq. hilə. 1. suyu keçmək ötrü, suya salınan qayıq kimi 

içi boş taxda, tulum. sal. 1. alay. giriz. gizir. girişim. 

yapalaq. duzaq. tələ. dalaverə. hilə. tələ. dam. 1. alaca. 

kötülük. - kişinin alacası içindədir. 1. dolab. aldatı. 1. iş. 

aldav. dalaverə. - bura bax, işə düşmədik!. bu işi aşıra 

bilsəm. 1. düzmə. düzməcə. 1. gözbağıçı. hoqqabaz. 1. 

hilə. açmaz. 1. işgil. fırıldaq. dolab. aldağ. hilə. 1. kəllaş. 

kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qırıq. dönük. 

aldatıcı. hoqqa. 1. qapan. aldatı. hoqqa. 1. qıtıq. qırıq. 1. 

yaşmar. yalan. 1. dönək. qancıq. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. hiləkar. 1. əğri. dala. 
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daladüz > dələdüz. 1. əğrib. giriz. gizir. girişim. çalğan. 1. 

girək. oyun. düzən. salaq. manor. 1. qapanca. qapan. 

düzən. 1. düzən. hilə. ququq.  

- kələk qılmaq, qurmaq: corab hörmək. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq.  

- dünya kələyinə düşmək: tünək dönəyinə çarpmaq.  

- kələk işləmək: fənd vurmaq. çalımlamaq. oynatmaq. oyun 

gətirmək. ildikləmək.  

- kələk işləmək: sak qurmaq, tikmək.  

- aldatıb, kələk, duzağa düşürmək: qabaq patlatmaq. 

- düzən, kələk işləmək: qara yapmaq.  

- iş, kələk işləmək: iş edmək. aldatmaq. tor qurmaq. - o iş 

edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla əl ələ sürtmə. 

- kələk, fırıldaq işləmək: işlər bacarmaq. 

qələq  kələk. aldağ. aldağın. yaltaq. - kələkçi: aldağçı. aldağuc. 

yaltaq. yaltağuc. yalançı. aldamçı.  

qələq  kələk. kəvlək. ( < kav. kov). 1. mənqəl. 11. türə. 1. börk. 

kisə. 1. tar. tav. sal. təv. təf. hilə. ucluq. üçlük. tələ. 

çantur. duzaq. aldaq. - kələk gəlmək. tovlanmaq. tavlanmaq. 

girlənmək. 1. kəl yaraları kimi çıblaq, boş, keçəl yerləri 
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nərsə. çotur. çopur. - kələk məkə. kələk dəri. 1. qılsız. 

çıplaq. - kələk tulum. 1. yam yamalaq. yamrı yumrı. kal. 

yetməmiş. kal. - kələk yemiş. 1. kalah. qavın kimi 

yemişlərin gənəl adı. 1. qursa. tələ. totiə. desisə. 1. oyun. 

aldaq. dolab. - oyun edmək. oyun yapmaq. oyun vermək: 

kələk gəlmək. - oyun çıxarmaq: bir yeni bir nərsə ortaya 

qoymaq. 1. doləng (fars) < dolanğ. dolangi. dolaq. hilə. 

qumpas. aldaq. dilab. dolab. qurqu. hilə. dəsisə. nəxşə. 

tuzaq. duzaq ( tutsaq < tutmaq). 1. açıq olmayıb, gizli, 

qapalı olan iş. qaplama. duzaq. desisə. aldaq. qazıq. 

dubbara. hilə. - qazıqlamaq: kələk gəlmək. - qazığa 

düşmək. 1. mənqəl. 1. duzaq. aldaq. 1. (ələ gələn. ələ 

geçən). ağman. düşən. əlgək. fürsət. 1. aldav. hilə. 1. 

ağıl. daşla hörülmüş çevrə. 1. ( < kəkək: buruşuq. sapalaq). 

kələh. kələp. - (köpöyoğlu < kəpəl oğlu). 1. düzən. duzax. 

tor. tələ. al. yasa. kilkə. quruşuq. buruşuq. 1. qoruq 

əlaməti olaraq yol qırağında komalaq, qubba qubba daş 

yığını. 1. kalah. kal, xam qoğun. 1. avara. huşsuz. 

axmaq. səfeh. 1. tümən. dolaq. duzaq. 1. yönətim. idarə. 

komitə. 1. sükan. fərman. 1. bax > qalaq. yonulmuş düz 
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taxda parçası. 1. axar su üstündə, tuluqlardan qurulan 

salı. 1. bax > kalafa. 1. aldaq. aldağ. aldatmaq. baymaq. 

kələkçi. bükər. hüllükbaz. aldaq. qaltaqay. tülük. tərs. 

tərsək. taslaq. taşlaq. kəc. təlbis. dışlaq. - kələk gəlmək: 

arğdamaq. aldatmaq. 

- kələk gəlmək: tavluklamək.  

- kələk qılmaq yap yup qılmaq. al edmək. yubılamaq. 

yuplamaq. 

- qaplama işlər. - qaplama kağız. - qaplama oyun. 

- o bir duzaqdır. - bu duzaq kişidən uzaq ol.  

- öz dolbın çevirməkdən başqa iş bilmir. - buna bir dolab 

düşünməli. - dolabın açmaq: kələyin dağıtmaq. - fələyin 

dolbı. - dolab qurmaq: kələk gəlmək.  

- kələk kəsmək: bərk etgiləmək. ip qırmaq. - soyuq kələyim 

kəsdi.  

qələqbaz  kələkbaz. ütrük. hiləci. yalançı. ütücü adam.  

qələqbazlıq  kələkbazlıq. qalpazanlıq. qalpazançılıq. qalpalıq. 

qalpaçılıq.  

qələqbazlıq  kələkbazlıq.kopoğluluq. arğdallıq.  
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qələqçi  kələkçi. ( < kələ: qala. quraq. qalaq). 1. qaraçı. kərəçi. 

kərəsdə, dəmirdən qurulan çərçi, quruq. divar hörməkdə 

bənnanın ayağı altına qoyulan taxda qurqu. bir tikintinin 

qur (qurucu) çəkisi. 1. aldağ. dağul. kələk. bükər. 

hüllükbaz. aldaq. qavğunci. 1. dolandırıcı. assı. 1. qallaş. 

kəllaş. bataqçı. allaq. aldaq. aldaqçı. tobraçı. beziqçi. 

oyunçu. dolabçı. mətsiz.qəhbə oğul. fırıldaqçı. bağıcı. 

baxıçı. göz bağcı. qataquli. qazıqçı. aldaq. dubbaraçı. 

hiləçi. oyunbaz. hiləkar. 

- kəp kələkçi: qaparuz. kəpçə quyruğ.  

qələqçi  kələkçi. kəllaş. kəlləş. kələk. çalqaçı. çalqaş. çallaş. 

qallaş. çəkici. çəpəçi. aldatan. aldatıcı. aldatcı.alladan. 

allaq. aldavac. aldayıcı. alcı. aldat. altdan işləyən. 

batakçı. çapaq. çapqıl. çaqal. çaqqal. çalaçı. çaldaban. 

qaldaban. qaltaban. qaldırımçı. dalaverəci. dalaverici. 

dalıca çəkən. dolabçı. dolaq. dolandırıcı. dönük. 

duyaran. duyarıcı. duzaq. duzaqçı. düzənçi. düzməci. 

düznəçi. dələduz. fırıldaq. fırıldaqçı. qabçı. qapçı. 

qapasçı. qəfəsçi. gözbağıcı. gözbağlayan. qalayçı. 

qalıbçı. qancıq. qandıc. qandaz. qandağ. qandağçı. 
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qandıran. qandırıcı. qandırımçı. qandırıtçı. qandırma. 

qanıqdıran. qanıqdırıcı. qanıtan. qanqıdan. qanqırıtçı. 

qantam. qantama. qantıl. qantılçı. qantın. qantınçı. qırıq. 

qırıqçı. qıtıqçı. qoparcı. əğrib. ələ salan. girişim. yapalaq. 

yaşar (gizlədən < yaşmaq: gizləmək). giriz. gizir. hiləçi. 

hiləçi. hiləgər. hiləli. hoqqa. hoqqaçı. hopan. hopçu. 

hoppuc. hopuçu. höppüc. kurnaz. kurzan. oyalayan. 

oyalayıcı. oylayıcı. oyalı. oylayıcı. palvara. palvaraçı. 

pezəvəng. sancıq. saptıq. şarlatan. təvlük. toğlaçı. 

tovlandıran. tovlayan. üçkağıtlı. yahaldan. yahaldıcı. 

yalançı. yalan. yanıldan. yanıltıcı. yalqavul. aldavul. 

oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. 

qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. 

qaydırımçı. toğlavul. toğavul. duzqavul. qurquqçu. 

qurbaş. işçi. muzdur. müzəvvir. arğuc. arğuş. ayağçı. 

aynaçı. səfsətəçi. məğlətəçi. muğalitəçi. 

qələqçiliq  kələkçilik. kələklik. diliməçilik. yalançılıq. düzənçilik. 

qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. 

çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. 
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aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün 

tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. 

yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qələqə  kələkə. 1. gülgi. alday. məsqərə. 1. kalağayi. yəmşək. 

başa örtülüb oyluqa dək enən yəmşək.  

qələqə  kələkə. duzağı. tələkə. (kimsə. nərsə). bulaşıq. bulğaşıq. 

bələşik. pozuq. alaylı. alada. ikiüzlü.  

qələqəlmək  kələgəlmək. inəyin, camışın buğa istəməsi.  

qələqən  gələgən. gələn.  

qələqən  gələğən. 1. gəlici olan. 1. göl başı. suyn gölə tökülən, 

qoyulan yeri. 1. göl başı. gölə axan çay.  

qələqəzən gələgəzən. gəzməyinə, təprəşməyinə yol verilən. bir çeşit 

yelləncək. beləki bir ağacın başın dəlib, başqa bir ağacın 

başına keçirirlər.  

qələqi  kələki. dalaverə. dalqa. aldavıc.  

qələqli  kələkli. qarışıq. çalalı. çallaq. qırıq. qatıq.  

qələqliq  kələklik. kələkçilik. gözbağı. hoqqabazlıq. dönəklik. 

hiləkarkarlıq. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. 

qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin 

üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 
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qutuçuluq. dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. 

toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib 

dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qələqotan  kələkotan. sapaq qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. kotan.  

qələqsiz  kələksiz. dolaysız. doğru. düz. müin. köynəksiz. dələduz 

olmayan. çin. doğru. riyasız.  

qələqsizlik  kələksizlik. dolaysızlıq. doğruluq. düzlük. müinlik.  

qələqü  kələkü. tarla sıçanı.  

qələlim  gələlim. gəlincə. qaldı ki.  

qələm  ( l < > r) gələm. ( < kərmək: kəsmək ). 1. bütün, bənzər 

nəsnələrdən olan bölük, kəsik. cür. növ. - bir qələm mal 

gəldi. kiçikli böyüklü on qələm. 1. kəsmək, dəlmək qıtı. 

daş qələm. - çəlik qələm. 1. kərtik, cızıq, iz salan yazı 

cızı ayqıtı. - yazı qələm. boya qələm.  
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qələm  1. kələm. qapusqa. 1. xama (fars). qama. qəmə. qamış.  

- qələm qulaq: kəsilmiş, daranmış qələm kimi incə, kiçik, 

gözəl, sivri qulaqlı heyvan.  

qələm  1. qəməl. qamal. dələm. çalam. - ağac yarmada işlənən 

enli çəlik çalam, dələm, qələm: qama. çapa. qəmə. 1. qarqı. 

qarqa. 1. çeşit. tür. cins. - nə qələmdəndir: nə çeşitdəndir: 

nə türdəndir: nə cinsdəndir. 1. kələm. kürünb. 1. yarğa. 1. 

isgənə. içgənə. ağzı iti, enli, yastı kəsgir arac. 1. çağ. çiv.  

- qələm qəddiyən: çaqqı.  

- qara qələm: kömür qələm.  

- qaraqələm: qaraqəməl: qaraqamal: qıraqları qara çiçək 

basqılı nərsə. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - 

qaraqəməl kağaz, yazı.  

- qələm çəkmək: pozmaq.  

- ney qələm yuvuş. içi boş, damarlı qamış.  

- qələm barmaqlı qız: yuvuş barmaqlı qız.  

- çəlik qələm: kəsgi. isgənə. qıtan. qıran.  

- daşçıların qələmi: əğis (> akos).  

- kələmin ən böyük çeşiti. qonbat.  

- dolma qələm: xudnevis.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- qələm açmaq: qələm qətdəmək, dərşəmək, taraşlamaq, 

yonmaq.  

- çala qələm: sürəkli, iti qələm.  

- çala qələm: durmadan, aralıqsız yazaraq. - çəlik qələm: 

çürük. çöp. çöv. köv ( < çov. kov: oyuq. boş). - qazma 

qələmi: çapıla. çapla.  

- əli qələm tutmaq: yaza bilmək.  

- sivri uclu, çəlik qələm murç. qurc. qurç. əldəmiri.  

- qələm sürmək, oynatmaq: yazmaq.  

- qələm çaqrı: incə, ucları yuvarlaq qaş.  

qələm  kələm - yımırtqa yaş: təzə kələm.  

 - kömürçi qələm: qara xallar salan, quşan qələm.  

qələmə  < qal (qalamaq). uca. hündür. qəlb. qalıma: yüksək çadır.  

qələmə  1. ağac tingəsi. körpəç. fidan. tikmə. dikmə. tikmət. 

dikmət. 1. çəlik < çalıq. bezərtmək üçün, yerə tikilən ağac 

dalı. 1. qaqama. kavak ağacı. 

- bir qələmə: dayanmadan.  

- bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə: qanırtmac. 

qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. qamırtmac.  

- qələmə aşı: qaqma aşı: ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət. 
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qələmək  kələmək. qonuşmaq. kələmək:otarmaq. budağlamaq. 

budamaq.  

qələməlik  qaqlıq. kökün. sapıqlıq. sürgünlük. qurçunluq. fidanlıq.  

qələməmək  gələməmək. çəkəməmək. dözəməmək. dayanamamaq. 

qatlanamamaq. - bu ayrılığa, sıxıntıya gələbilirsinmi.  

qələməmək  kələməmək. < gələməmək. qalamamaq. xalamamaq. 

kərəməmək. istəməmək.  

qələmiyən  gələmiyən. düşəməyən. qaldıramayan. yaxışamayan. 

oxşayamayan. uyqun düşəməyən. - qaldıramayan 

tikələrdən yapılmış paltar.  

qələmkarlıq  əl işi. yazma. oyma.  

qələmqıran  bir qələmi, çubuğu, kərtib, yonub iti duruma salan daraq.  

qələmləmək  quru qalladalları kəlləmək, kallamaq. ( < kərmək. 

kəsmək).  

qələmlik  qalamış. ( < qamış). qamışlıq. sazlıq.  

qələmtiraş  gəzlik.  

qələmtiraş  midad qətdiyən. gəzlik ( < kər: kəs).  

qələn  gələn. 1. gələcək. gəlməsi güdülən, gözlənən nərsə. - 

gələcək var mı?! yoxsa geçirik, biz yola çıxmalıyıq. - beşdən 

oyana, gələcəkləri içəri buraxmayın. 1. varid. 1. olan. vaqiə. 
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zihur edən. varidə. - bizə gələn çox ağır keçdi. - başıma 

gələnlər. 1. gələcək. 1. gələcək. gəlici. 1. gəlici. gəlməyə 

istəkli. 1. gənəl. ləgən. ləyən. ləğən (< gen, geniş olan). 

ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə qab. təknə. təşt. - 

xəmir gələni. - palta ləğəni.  

- bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn: bir kəl, birdə yağlı.  

- ələgələn: qabagələn. yumşaqca. uysalca.  

- gələn ağam, gedən paşam. dos tanışların gəl gedi, mənə 

bir soru yaratmır.  

- gələn gedər, qonan köçər: kimsə, heçnə qalargı değil. hər 

nə dəğişir.  

- gələn, gedəni aratmasın: gələn, gedəndən daha kötü 

olmasın.  

- xoşagələn: yatqın. cana yatan. xoşsinir. xoşsınır. iyi aşınan, 

həzm olan nərsə. nuş olan.  

- iyiliyi, yaxcılığı bilməzdən gələn: iyilik bilməyən. nankor.  

- qatıgələn: qatıqlan. çox qatı.  

- ağzına gələni söyləmək: qatıqlamaq. qatmaşırlamaq. 

qatmaşıramaq.  

- gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən: qatmaşər. qatmaşır.  
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- qız, oğlana gedən, gələn elçi: görücü.  

- önə gələn: qarşıçı.  

- suçluğun aldırmayıb, qabaxdan gələn: bir suçlu, birdə 

güclü. həm yapır, həm yaxır.  

- əlindən gələni edmək: iyi edmək. yaxcı edmək. əcəb 

edmək.  

- birdənbirə gələn titrəmə, üşümə, ısıtmac, kiriz: qartana.  

- buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, qıvırcıq, uzun 

tüklü qoyun çeşiti: qaragul. qaragül. - qaragül kürkü: bu 

qoyunu.  

- gedəni itir, gələni çəkir.  

- gedəni itəlir, gələni çəkəlir.  

- gələn gətirmədi, gedən apardı.  

- gələnə inanır, gedəni danır: axmaq nankor.  

- hər gələnə can demə, hər görənə, yan demə (yan demək: 

qoğmaq).  

- gedən gəlsə, sav gəlir (xəbər gətirilir), gələn gedsə, sav 

gedir (xəbər aparır).  

- hər ağacda bar olmaz, hər gələndən yar olmaz.  

- hər gələn, gedişi durduramaz: it hürür kərvan yürür. it 

hürür, yol açıqsa, kərvan yürür.  
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- içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. həvəs. qaplıca. 

qapcıq.içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. 

sirişt. nəhad. təbiət.  

- qanmayan qıncı (kin. nifrət.). nədir, sevgi nədir, hər gələni 

sevib gedər, hər gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, gedəni 

döğər.).  

- qəlbirlə su daşınmaz, başlı ağız, hər gələni danışmaz.  

- nərsənin ən iyisi, başda gələni, bəlli başlısı: qabadayısı. - 

bu malın ən qabadayısı neçədi. 

- səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa 

yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, ağıllı ağılsız bilmə, 

amma əksiklik hər kişinin işi değil.).  

- üst üsdə gələn tərslik: işin kötüsü. işin pisi. 

- gedən qoğulmasaydı, gələn yügürməzdi.  

- gedənə yalvarma, gələnə yaltanma (yaltaqlanma).  

qələn  gələn. 1. gələcəkdə olan nərsə. - gələn il. - arxaın ( < 

arxa + il. ard + il ). öbiriil. 1. kələn. dil. 

- gələn geçən: ötgən sötgən. 1. gəlici. gəlmiş. ati. varid. 

vasil. - dün bura gələn kişilər qayıtdılar. 1. olan. vaqe'. - 

gələn çəkilir. - başa gələn: ariz olan. 1. gətir. qədər. baş 
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yazısı. 1. baran. gələgən. - baranlar: gələnlər. - baran 

varmı: gələn varmı. 

- gələn gedən: qonaq. - qonağı (evi) gələn gedənə açıqdır. 

gələn gedən uğrar.  

qələnbə  gələnbə. ağıl. heyvan yatağı.  

qələncə  gələncə. gəlir.  

qələncər  kələncər. döğüş boğuş.  

qələndə  gələndə. gəlincə. gələn çağ.  

qələndidən  kələndidən (fars). < kovalamaq (> kəfalidən (fars)). oymaq. 

qələnəkçilik  gələnəkçilik. ənə'nəçilik.  

qələnəklik  gələnəklik. ənə'nəvi.  

qələnəksil  gələnəksil. ürfi. sünnəti.  

qələnəq  gələnək. 1. gəlik. ( < gəlmiş). keçənərdən gəlib çatan 

öğrəklər, biliklər. kültür. 1. öqrəyük. görənək. yola. salt. 

adət.tərbiyə.  

qələnəq  gələnək. gəlnək. dəğrik. törə. ənənə. ürf. yol yorda. 

yörülgə. dəb. adət. rəsm. ənənə.  

qələnəq  gələnək. görənək. qətə. qata. xət. adət. ürf.  

qələnəq  gələnək. qanıl. tanıl. anıl. qanılmış, tanılmış olan. 

yöntəm. yol. ürf.  
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qələnəqçi  gələnəkçi. soyacıq. soya dayanan, çəkən. rəsm 

rusumatçı. ürfçü. ənənəçi.  

qələnəqçi  gələnəkçi. yolçu. mühafazakar.  

qələnəqli  gələnəkli. soyaclı. rəsm rusumlu. ürflü. ənənəli.  

qələni  gələni. - qanmayan qıncı (kin. nifrət.). nədir, sevgi nədir, hər 

gələni sevib gedər, hər gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, 

gedəni döğər.).  

- sinsitmək üçün əlindən gələni edmək, heçnədən vaz 

keçməmək: sav keçməmək: könlündən (xətirdən.). 

keçməmək.  

qələntər  gələndər. ( < kərmək: kəsmək ). 1. bir kərtiyə, sıraya, sapa 

düzülmüş ardıcıl nərsələr. - on qələdər armıd qaxı. - 

gələndər uca evlər: düzülmüş uca evlər. - dörd gələndər 

basdıq. 1. dörd bucaq kəsilmiş, yonulmuş şüşə. - dörd 

qələndər sirkə, 1. bax > qalandər. yentür. dərvbiş. toluq. 

tolqu. dolqu.bir qələndər kək arağı.  

qələntər  qələndər. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. danqatur. 

donqatur. qalaylı. qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. 

özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. 

foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl.xudpəsənd. mütəkəbbir.  
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qələntər  qələndər.qolondor (fars) ( < quldur). 1. rind. bəkdaş. 

bağımsız. qaydsız. atacan. cana yaxın. elgin. dərviş. 

dünyaya doyğun. 1. könülxanı. könül əri. ürək kişisi. əhli 

dil.  

qələp  kələp. kələf. 1. biləkcə. biləzik. alqa. həlqə. 1. çilə. çiğlə. 

qanqal. qandağ. qondaq. 1. tor.  

qələp  kələp. kələf. kələk. (1. < qalaq. 1. < qabal: yığım. topum). 

böyük yumağ, bükülmüş iplik qanqalı. çilə. - qələp kələp: 

kələp kələp. yumaq yumaq. qubba qubba. qat qat.  

- yun, ip kələpi: çolaq. yumaq. yumalaq. bükük. 

qələpcə  kələpcə. kələpçə. 1. biləkcək. biləkcə. biləklik. bukağu. 

buxov. 1. qandalaq. qondalaq.  

qələpçə  kələpçə. kiləpə, suçlu tutulanların əlinə vurulan dəmir 

biləzik, bukağı, qandal, həlqə, zəncir.  

qələpən  kələpən. cüzam.  

qələpət  kələpət. bulanıq. qalıq. alıq. dəli. qarışıq. çalalı. çallaq.  

qələpətçi  kələpətçi. gəmi taxdalarının yırtıq yamaqçı.  

qələpətik  kələpətik. > kələptərə. yava, hava sözlər.  

qələpətin  kələpətin. kələfətin. qaplatın. qaptaçın. qapqatın. qısqac 

türü.  
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qələpir  1. gələpir. kəlpir. gəlbir. düşmə. düşə. ucuz olan nərsə. - 

bu atı kəlpir aldım. - bu pula o ev çox kəlpirdi. - kəlpir mal 

arayan: ucuzçu. - kəlpir uşaq: götürmə, doğma olmayan 

uşaq. - öz uşağı olmuyub yalnız bir kəmpiri vardır. 1. kələpir. 

kələklə, əməksizcə, ucuza yaxud müfdəsinə əldə edilən 

nərsə. - kələpirçi: aldaqçı. hoqqabaz.  

qələpləmək  kələfləmək. ələ sarmaq. hörmək. qurmaq.  

qələptərə  kələptərə (fars). < kələpətik. yava, hava sözlər.  

qələr  1. gələr. gələn. müstəqbəl. 1. kələr. kərtənkələ gillərin 

gənəl adı. 1. kələr. kərtənkələr. kəstənkələ. kəltəkələr. 

soyulğan. yaşılbaş. 

- kərtən kələr: kələrin çabıq yeriyən çeşiti.  

- yəşil kələr: bənəkli kələr: kələrin iri ağılı çeşiti. iri başlı 

kələr.  

- su kələri: kilis. 

- omuzları qalın dərili bir çeşit kələr: sırtar. 

- alaca kələr.  

- kələr balığı: oxtapus. - su kələri.  

- qum kələri: sağınqur.  

- qıya kələri: böyük hunduşqa.  
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qələr  1. gələr. gəlir. hər nəyin salxıq durumu. 1. kələr. susmar. 

- qaya kələri, kərtənkələsi: yanardönər. (olduğu yerin 

boyasın alar).  

qələrək  - içdən gələrək: könül rizas. istiyərək.  

qələrəq  gələrək. gəlibən. gəlirkən.  

qələs  kələs. kərtənkələr.  

qələsi  gələsi. - düşə gələsi: tuş gələsi. kimisə. birsikəsəcağız.  

- eşşək sudan gələsiyə: çox uzun sürə.  

qələsi  gələsi. 1. gələn. gələcək. ertə. ir. irtuk. erkən. ertəsi. 

kelev. kiyinki - gələsi il: gələn il. - gələsi yazuqdan saxla, 

keçmiş yazuqdan yarlıqaqıl. 1. gəlmə zamanı.  

qələsicə  - ipə gələsicə: "asılaraq öləsən" qarqış, ilənmə sözü.  

qələş  1. gələş. gələcək. 1. kələş. əğri büyrü.  

qələş  kələş. ( < kəl). 1. igid. bağadur. batur. yağı. - kələş oldu 

karvanlar pozdu. 1. mal kimi, kəl kimi olan. qanmaz. 

aymaz. bön. alıq. salaq. budala. səfeh. 1. çox gözəl. 

yaxışıqlı. - yosma canım, birdənə kələşim.  

qələşmək  kələşmək. nişanlamaq.  

qələşmiş  kələşmiş. gələşliş. nişanlı. sözlü.  
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qələt  çalat. çələt. çalqıt. çanıt. çənət. çənit. yanlış. səhv. 

iştibah. xəta. - onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı 

çalat.  

- yanlışın, qələtin, iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, 

çıxartmaq: yahatlamaq. yanlıtlamaq. çalatlamaq. çələtləmək. 

çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. çənitləmək. qələtləmək. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

qələtir  kələtir. səbəd. təpənək.  

qələtləmək  çalatlamaq. çələtləmək. çalqıtlamaq. çanıtlamaq. 

çənətləmək. çənitləmək. yanlıtlamaq. yanlışın, qələtin, 

iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq. yahatlamaq. 

- yazılaın çanıtlamasın kim görür.  

qələtmək  çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. 

çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. 

çənitmək. çənişmək. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, 

yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq. iştibah, xəta, 

səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

qələv  1. gələv. inkişaf. 1. kələv. < gələsi. ertə. ir. irtük. erkən. 

ertəsi. kələsi. kiyinki. tələv. diləv. kalö.  
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qələverə  gələverə. qalaverə. rasqələ. gəlişigözəl. rasgələ. olduğu 

kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. qarımqarışıq. 

qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq 

bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. baybaş. qayta. 

ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə 

gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. təsadüfi.  

qələvü  kələvü. axmaq. abdal.  

qələyan edmək  < qalağınmaq. qalğamaq. qaynamaq. əsrimək. coşmaq. 

coşuqmaq. coşuşmaq. vəcdə, şura, həyəcana gəlmək.  

qələyan  < qalağan. (< qalxmaq). 1. qaynayan. qaynaqda. təpişin. 

təpişdə olan. 1. sevinc. qanıt. 1. qalxan. qaynayan. 1. 

qatuluq. qaynaş. tuğyan. dalqaq. əmvac.  

qələyan  < qalağan. qalağın. qalğama. qalaynama. qaynama. 

qalğama. qaxma. qalxma. çağma. çağlam. çağlama. 

çalğantı. çalğam. çalğama. coşma. coşu. coşuş. 

qaynama. əsrimə. vəcd. şur. həyəcan.  

qələyanmaq  qalaynamaq. qaynamaq. qaxmaq. qalxmaq. çağlamaq. 

çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. coşunmaq. 

coğşunmaq. coşmaq. həyəcanlanmaq.  

qələyim  istirəm.  
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qələz  gələz. gəlinti. 1. gəlmə. gələk. girinti. köçmən. mahacir. 

1. özü özünə kəndiliyindən bitən əkin, bitgi. quduru. 

xuduru.  

qəli  gəli. raslayı. - pulun hər gəliyə əklədi bitirdi.  

- gəlivermək: birdənbirə gəlmək.  

qəlib qetmək  gəlib gedmək. barışmaq. varışmaq. müsalihə edmək.  

qəlib  - gəlib çatmaq: qapıya dayanmaq. çox yaxına gəlmək.  

- gəlib keçər: gəlisər. sürəsiz. ömürsüz.  

- mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən 

var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.  

qəlib  - gəlib gedmə: gedib dönüş: gedib gəliş: gəliş gediş: əyab 

zəhab. 

qəlib  bax > qalıb.  

qəlibən  gəlibən. gəlirkən. gələrək.  

qəlici  gəlici. 1. gələn. gələcək. gəlməyə istəkli. 1. əğimli. 

əğrimli. meyilli. 1. dalı. tiləv. diləv. tapın. qul. yaptıq. 

mürid. enik. yenik. tabe‟. peyrov.  

qəlici  gəlici. gələn. gəlmiş. ati. varid. vasil. - dün bura gələn 

kişilər qayıtdılar.  

qəliksəmək gəliksəmək. gəlmək istəmək. qəlsəmək.  
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qəliq  gəlik. 1. dəvamlı gedilə, dəyilən yer. 1. gəlinən, qaçılan 

sığınan yer. - dazın gəliyi börkçü: keçəlin qaçaq yeri, börkçü 

tükanıdı. 1. gələnək. keçənərdən gəlib çatan öğrəklər, 

biliklər. kültür. 1. qələcək. qələcəki.  

qəliqli gəlikli. gəlmək üzərə olan.  

qəliqsək gəliksək. qəlməyə istəkli olan.  

qəliliq  qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. 

qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. 

yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. 

ataqanlıq. qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.  

qəlim qetim  gəlim gedim. barış gəliş. ara ğatnaşlıq.  

qəlim  1. gəlim. məhsul. 1. kəlim. gəlir.  

qəlim  gəlim. gəliş. sürüncə. sürünc. sürüş. pırosə.  

qəlimli  gəlimli. onğurlu. uğurlu. uğrulu. xoşaddım. xoşadım. 

xoşqədəm.  

- yiyəli yuvalı, yeyimli keçimli, gəlimli gedimli olsun.  

qəlimsenmək  gəlir görünmək.  

qəlin  - bir evdə gəlinlərə, gəlinlərin birbirinə verilən sevişli ad: 

apsın abcın. öpsün. elti. yengə. 
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qəlin  - gəlin evdən yola salınanda verilən başlıq: qapıcalıq. 

qapısalıq.  

qəlin  gəlin. 1. gənc qız. 1. əris < > ərus ( < ərmək). 1. qatı. 

qadınqa. 

- gəlin başına qoyulan tac: qaqal.  

- gəlin otağı: hiclə. girdək. gərdək.  

- gəlinin toy gecəsi yatan otağı: girdək.  

- gəlinböcəği: uğurböcəği. - yaxın qohumu olmayan gəlin: 

çöpsüz üzüm.  

- gəlin edmək: qızı gəlin edmək: qız çıxarmaq.  

- gəlin ağlatma: həna gecəsi gəlinə öğüt öğrədən mahnılar.  

- gəlin alayı: gəlin köçürmə topluluğu. ??- gəlin asqısı: 

kısma.  

- gəlin dulu: yeni evlənikən dul qalmış arvad.  

- gəlin alması: alça çeşiti.  

- gəlin eşikdə, bəbə beşiqdə: gəlini evə gəlmədən, uşağı 

beşikdəykən yoxlayıb, bəsləməli.  

- gəlin havası: yüngül dəniz havası.  

- gəlin olmaq: evlənmək.  

- gəlini ata mindirmişlər, "ya nəsib" demiş: bir işin necə 
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gəlişəcəği bəlli olmaz.  

- kəndi kəndinə gəlin güvey olmaq: heç kimi qatmadan, özü 

öz işin görmək.  

- gəlin üzü: gəlin yolu: gəlingörə: gəlinertəsi. gəlinqıtı. 

gəlin gəldiyinin ertəsi günü, gəlini görmək üçün yapılan 

toplantı, yığva. 

- gəlin yanağı: portağal boyalı yeyilən göbələk türü. 

- gəlin yanısı: 1. gəlin yanı: toy ertəsi yapılan əğləncə. 1. 

gəlin duvağı, üz örtüsü, tülü. 

- gəlinin sağdıcı: qəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. 

gəlingə. gəncə. yengə. 

- bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi: qəlinaba. 

gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.  

- gəlin olmaq: duvağa girmək.  

- gəlin olmaq: duvaqlanmaq.  

- yeni gəlinkən dul qalmaq: duvağ düşgünü.  

- yeni gəlinkən ərindən ayrılmaq, ölmək: duvağına 

doymamaq.  

- kəlin qoyun. buynuzlu qoyun. qoç.  

- gəlin (gəlinlik) başmağı: qalmaç. qalmaş. 

- gəlin anası aş başı, ərin anası daş başı.  
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- gəlin çərzi: gəlin atdan enirkən, sağdıcın başından saçılan 

çərəz, qırıntı. 

- gəlin duvağı: gəlini görmək üçün yapılan yığva. 

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi.  

- gəlin kürəkəni bir otağa, girdəyə soxmaq: qapamaq.  

- gəlin quşağı: gəlinlərin taxdığı süslü qurşaq, bellik. 

- gəlin olma dövrü: gəlinlik. gəlinət. gəliyət. 

- gəlin öldürən arı: korarı. qonquraq. eşşək arısı. sarı, yaban 

arı. 

- gəlinə görək, ayid nərsələr: gəlinət. gəliyət. gəlinlik. 

- gəlinə götürülən sovğat: gəlingörə.  

- gəlinin düşən yeri, gəlin olsun. - gəlin düşən yeri, gəlin 

olmalıdı.  

- gəlinin qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan: 

qardaş yolu. qardaş qapqası, xələti.  

- gəlinlərin başına taxılan çələng: qaqma.  

- qıza, gəlinə alınan başlıq, cehiz: qalan. - ağır qalanla qızın 

köçürdü.  

- qızın tapdır, gəlin anlasın.  
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qəlin  gəlin. qörqəbəy. görkəbəy. gözəl. gözgəl.  

- gəlinin gərdəh gecəsi taxdığı başlıq: didim.  

- gəlin quşu: gəlin quşu. tanrı quşu. ala quşu. tavus quşu.  

- ətsiz boş, gəlinsiz toy. 

- gəlin yada yeni doğmuş bəbək görüldüğündə verilən 

görüş, gözlük, ərməğan: görümdük.  

- gəlinin başına örtülən uzun örtü: çontal.  

- yanğı gəlin üynü arış süpürür: yeni gəlin evi gözəl süpürür.  

- gəlin cehizi qəfəsi: toqurçın. 

- gəlinin sağıcı: yengə. yangə.  

- toy gecəsi gəlinə qılavuzluq edən: yengə.  

- kiçik gəlin: gəlincik.  

- gəlin quşu: böyük tuyğar çeşiti.  

- gəlin fənəri: əlkəkənc deyilən bitgi.  

- gəlin saçı: aftimon deyilən bitgi.  

- gəlin qalağ: gəlin havası: bərk durğun, rakit hava.  

- üzü yazılı gəlin kimi qalmaq: boşuna gözləmək.  

qəlinaba  gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 1. yengə. 

gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 
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qəlinabla  gəlinabla. qəlinaba. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 1. 

yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

qəlinalı  gəlinalı. gəlin. gəlincək. 1. al zambağ. 1. gəlingülü. 

gəlincik çiçəyi. gəlinciğəri. gülgülü. gülgülüm. küpqıran. 

qızalaq. küpəpartladan. qabqıran. qabsındıran. alala. 

lala. lalə. 1. (qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz. ). allıq. ənlik.  

qəlinalıcı  gəlinalıcı. al qara bənəkli böcək çeşiti.  

qəlinalması  gəlinalması. qırmızı, alca alaca, böyük alma türü.  

qəlinaltatan  gəlinaldadan. günəşin batış çağı.  

qəlinana  gəlinana. qəlinaba. gəlinabla. gəlinbacı. gəlingə. gəncə. 1. 

yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

qəlinbacı  gəlinbacı. qəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlingə. gəncə. 1. 

yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

qəlinbaqrı çattadan: gəlin bağrı çatdadan. qaynana. qeynana.  

qəlinbarmağı  1.yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. qırt qırt. qıt qıt. 

həvic. 1. kərəvüz. kərəviz. 1. qayalıqda yetişən, al uclu, 

ulduz biçimli çiçək türü. 1. ərik türü. 1. çiçək türü. 1. 
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barmaq ucu biçimində üzüm. 1. uzun qozuq, fındıq çeşiti. 

1. çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti. 1. əkinlə 

yetişən bir ot. 

qəlinbarmağı  gəlinbarmağı. armıt çeşiti.  

qəlinbəyim  gəlinbəyim. gəlinxanım. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan. 

duşizə.  

qəlinboğan  gəlinboğan 1. yaban armıdı. 1. (kimsə) görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. koryat. çirkin. qaba. 

qəlinböcəyi  gəlinböcəyi. 1. qəhvə. 1. kiçik mıncıq böyüklüyündə, üst 

qabığı al kiçik bənəkli böcək çeşiti.  

qəlinbutu  gəlinbudu. qadın budu. küfdə çeşiti.  

qəlincə  gəlincə. 1. sırası gəldikdə. - ona verdi mənə gəlincə qısdı. 

1. (söz danışıldıqda) amma. indi. - bu sözə gəlincə. - mənim 

konuma gəlincə. 1. gələlim. qaldı ki. yana. dən yana: cə. 

cəhətcə.  

qəlincə  gəlincə. gəlinsıra. gələndə. gəlmişkən. gəldikdə. gələn 

çağ. şu çağda. bu çağda. şimdi. imdi. indi. 1. qaldı ki. 

bundan başqa. bununla birlikdə. başqaca. - qaldı ki bu 

gün, çox gecdi. - qaldı ki sizin işiz.  

- sən gəlinsıra gedərik.  
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qəlincəq  gəlincək. gəlinalı. 1. al zambağ. 1. gəlingülü. gəlincik 

çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. qızalaq. 

gülgülü. gülgülüm. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. alala. lala. lalə.  

qəlinciq  bax > alala. 

qəlinciq  gəlincik. 1. alala. lalə. köknar. qızqandaq. 1. rasu. 1. 

şaqayiq gülü. 1. kiçik gəlin. ərusək. - gəlincik çiçəyi: 

qızalaq. 1. sanğsarın bərk kiçik çeşiti. ağlı sarılı, incə 

uzunca olub, quru duvarların dəliklərinə qaçar, toyuq 

yumurtası cücəsin tutan heyvancıq. 1. çöl lalası. qızalaq. 

çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək.  

- gəlincik balığı: dadlı yeməli balığ çeşiti.  

- gəlincik çiçəyi: yaban lalə. çöl laləsi. qızalaq güli. 

qəlinciq  gəlincik. 1. göbələk çeşiti. 1. itdirsəyi. arpacıq. 1. ilancıq 

kəsəli. 1. vərəm. sill. 1. ürək kəsəli. 1. böyrək kəsəli. 1. 

boyun sıracası, düzməsi. 1. üzdə çıxan çiban çeşiti. 1. 

süt cocuqlarında görülən öldürücü, qırıcı bir kəsəl. 1. 

çalıncıq. 1. xanımböcəyi. 1. lalə. alala. armıq - gəlincik 

çiçəyi: gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. küpqıran. gülgülü. 

gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7394 

qabsındıran.  

- gəlin pencəri: yeyilir ot çeşiti.  

- gəlincik çiçəyi, bitgisi: qaraqazancıq.  

- gəlincik otu: qaqma.  

qəlinciqəri  - gəlinciğəri: gəlincik çiçəyi: gəlinəli. gəlinalı. küpqıran. 

gülgülü. gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. 

qəlinciqləmə  gəlincikləmə. qızqınlıqdan, həyəcandan iləri gələn bir 

sınır kəsəli.  

qəlinçi  1. gəlini atalıq evindən almağa gələn düğün alayı. 1. 

gəlin. üç yaşında qısraq.  

qəlinçi  gəlinçi. üç yaşında qısraq.  

qəlinəli  gəlinəli. gəlinalı. gəlincik çiçəyi. gəlinciğəri. küpqıran. 

gülgülü. gülgülüm. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. 

qabqıran. qabsındıran. 

qəlinət  gəlinət. gəliyət. gəlinlik. 1.gəlinə görək, ayid nərsələr. 

1.gəlin olma dövrü.  

- gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək: düşüb, itib gedmək. 

qəlinqanım  gəlinxanım. gəlinbəyim. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan. 

duşizə.  
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qəlinqə  gəlingə. gəncə. qəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. 1. 

yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

qəlinqirqiçi  gəlingirgiçi. ot çeşiti.  

qəlinqirpiyi  gəlinkirpiyi. çiçəkli süs bitgi türü.  

qəlinqiz  gəlinğiz. gəlğiz. sel. - gəlinğizləyü: sel qibi.  

qəlinqız  gəlinqız. qızgəlin. 1.gəlinbəyim. gəlinxanım. qızoğlan. 

duşizə. 1.adaxlı qız.yavuq. adaxlı. nişanlı. namzəd.  

qəlinqızcıq  gəlinqızcıq. qadına görə ərin bacısı. görümcə. baldız.  

qəlinqörə  gəlingörə. 1. adax, nişan sovğatı, götürüsü, götrüsü. 1. 

gəlinə götürülən sovğat. 1. gəlin üzü. gəlin yolu. 

gəlinertəsi. gəlinqıtı. gəlin gəldiyinin ertəsi günü, gəlini 

görmək üçün yapılan toplantı, yığva. 

- gəlingörə gedmək: sovğat alıb gəlin görməyə gedmək. 

qəlinqüldürən  gəlingüldürən. portağalgillərdən gözəl qoxulu bir ağac.  

qəlinqüllü  gəlingüllü. çuxa gülü.  

qəlinlənmək  gəlinlənmək. görkənmək. gözəlləşmək. gözgəlnmək. 

cəmallanmaq.  

qəlinliq  gəlinlik. 1. yeni gəlinin qayın quda yanında 

danışmaması dövrə. bu sürəyə ''gəlinlik tutmaq, gəlinlik 
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edmək''. deyilir. 1. toyda gəlinə verilən sovğat, götürü, 

götrü. 1. gəlinət. gəliyət. gəlinə görək, ayid nərsələr. 1. 

gəlinət. gəliyət. gəlin olma dövrü.  

- gəlinlik görə: oğlan gildən adaxlı qıza götürdükləri sovğat.  

- gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək: düşüb, itib gedmək. 

qəlinmək  gəlinmək. gəlmək işi olunmaq. varid olunmaq. - bu 

çağda gəlinirmi.  

qəlinmək  gəlinmək. gəlmiş olmaq.  

- gəlin gəlinirkən, aparılırkən qapını bağlayıb alınan para: 

qapıgəlməsi.  

- nərsənin sonundan, arxasından gəlinmək, olunmaq, 

bulunmaq: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. - 

gündüz, gecəylə izlənilir.  

qəlinmumu  gəlinmumu. gəlinsırı. qırmızı gül türü.  

qəlinönü  gəlinönü. dadlı, şirni çeşiti.  

qəlinsaçı  gəlinsaçı. gəlindırnağı. yazda açan çiçək çeşiti.  

qəlinsərçə  gəlinsərçə. kəkildarağ. daraxpipik. şanapipik.  

qəlinsıra  gəlinsıra. gəlincə. gələndə. - sən gəlinsıra gedərik.  

qəlinsırı  gəlinsırı. gəlinmumu. qırmızı gül türü.  

qəlintəş  gəlindəş. ətli budlu.  
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qəlinti  gəlinti. gələz. 1. gəlmə. gələk. girinti. köçmən. mahacir. 

1. özü özünə kəndiliyindən bitən əkin, bitgi. quduru. 

xuduru.  

qəlintili  gəlin dili. al çiçək çeşiti.  

qəlintırnağı  gəlindırnağı. gəlinsaçı. yazda açan çiçək çeşiti.  

qəlinüfürməz  gəlinüfürməz. çox quru, tez yanan odun.  

qəlinyanağı  gəlinyanağı. qızarmış biriştə, xasa çörək.  

qəlinyemişi  gəlinyemişi. 1. sarı güllü bitgi. papatya. 1. heyva ağacına 

oxşar bir ağac.  

qəlir  gəlir. 1. düşüm. qazanc. aslam. girim. girdəci. girəşə. 

verim. ayanğ. ödənə. tapış. ödönti. kəsənək. - tükanın bir 

günlük düşümü. - gəlir çıxır. gəlir gedir. gəlir gedər. çəkim 

çıxım dəxli xəş. 1. qısaltaraq > gəl. be'zafə. pülüs. (gedir: 

qısaltaraq > ged. minha. mənfi). 1. geçinəcək. geçinmə 

qoşu. həyat əsbabı. - sizin geçinəcəyiz nasıldır. - 

geçinəcəyi varmıdır. - el geçinəcəyin sağlamlamalı.  

qəlir  gəlir. girdəc. 1. ücrət 1. müzd. 1. gələr. hər nəyin salxıq 

durumu. 1. giriş. gətirim. axar. əriş. ərik. qazanc. iş. 

tapda. çıxar. ası. olca. girə. qazanc. kar. fayda. mənfəət. 

- girəsi yox, çıxarı çox. - o işini bilir. - bu mənim işimə 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7398 

gəlməz: dərdimə dəğməz. 1. arpalıq. maaş. dəraməd. 1. 

girdəci. qazanc. əməlkərd. 1. məhsul. 1. varidat. - gəlir 

gedir: xərc o dəxl. 1. çıxar. ürən. törən. düşə. düşənc. 

düşən. düşərgə. düşəvic. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. 

tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. 

tapış. yağ. yaran. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < 

süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. 

kar. olca. mənfəət. fayda. - gəlirin yararın iyi bilmək: işini 

bilmək. 1. varidat. - gəlir gedir: 1. sadirat varidat. 1. gəliş 

səpiş. dəxli xərc. sağuc qazuc. 1. keçimlik. çevrimlik. 

geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. qazanc. axar.  

- gəlir dağılımı: tozie dəraməd. 1. taxılım. taxıl. dəraməd. - 

taxlımsız iş. - taxlımı az. 1. aylıq. dəraməd. dirlik. dirilik. 

maaş.  

- dar gəlir: sınırlı, məhdud gəliri olan.  

- dışgəlir: dışalım. eşikdən, dışdan alınan. varidat.  

- gəlir çıxarın görən: dəng qazanc.  

- gəlir toplamaq. ürün sağlamaq. təhsil edmək.  

- gəlirim, çıxarıma dayanır: xərc dəxlim biribirinə uyur.  
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- gəlir gedir: gəlir gedər: xərc o dəxl.  

- gəlir qaynağ hardandır: dəğirman suyu hardan gəliri.  

- gəlir gedər: 1. dayaqsız. qərarsız. 1. orta. pis olmayan. 1. 

olduqca iyi. 

- imansız gedir, tumansız gəlir.  

- sayın sayın gəliri, xarıltıyla gediri (para). (sayın sayın: 

azar azar). 

qəliri  gəliri. girilti. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. əsər. endik. 

nişan. arıntı. dizəlti.  

qəlirqən  gəlirkən. gəlibən. gələrək.  

qəlirlənmək  gəlirlənmək. girişlənmək. tapdalanmaq. asılanmaq. 

qazanmaq. faydalanmaq.  

qəlirli  gəlirli. gədikli. - gədikli müştəri.  

qəlirsə  - nə gəlirsə: olur olmaz. rasgələ. raslayı. dəğmə. düşərə. 

ayırmadan. seçmədən. təsadüfi. - dəğmə kişiyə sözün açır. - 

dəğmə işlər yapır.  

qəlirsiz  gəlirsiz. yararsız. faydasız. - qarazsız yararsız: heç nə 

gözləmədən, bəkləmədən.  

qəlisər  gəlisər. 1. gəlib keçər. sürəsiz. ömürsüz. 1. gəlcik. genik. 

gənik. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. 
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qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. 

qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qəliş  - gedib gəliş: gəliş gediş: gedib dönüş: gəlib gedmə: əyab 

zəhab. 

qəliş  gəliş. 1. giriş. gəlmə. 1. tutum. tərz. biçəm. cür. tür. 

təhər. 1. yazış. çıxış. 1. gəlim. sürüncə. sürünc. sürüş. 

pırosə. 1. gəlişin. yolun. yoluşun. gedişin. axışın.  

- gəliş səpiş: gəlir gedir. dəxli xərc. sağuc qazuc.  

- gediş gəliş: gediş dönüş.  

qəliş  gəliş. 1. pırosə. axar. gediş. 1. sayaq. sıra.- söz sırası: 1. 

gəlu. olay. təsadüf. söz gəlişi. 1. gəlmə. virud. - bu nə gəliş 

çağıdı. - sənin indi gəlişivə nədən nədir. 1. yol. tərz. üz. 
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surət. - gəlişi gözəl: ras gələ. - gəlişi gözəl bir şəkildə. - 

saçların gəlişi gözəl buraxmışdı. 1. 1. yetiş. visul. 1. qidum. 

1. rəviş. 1. kəliş. xahiş. istək.  

- gəliş barış: gəl ged. gəliş gediş. - bağdan ərik qurtuldu, 

gəliş gediş qurtuldu. - gəlişliq barışlıq ev: qonuq odası. 

qəlişat  gəlişat. gəlişmə bəlirtiləri, simgələri, nişanələri.  

qəlişən  gəlişən. ilərlək. yolaldı.  

qəlişən  gəlişən. uzanan. yazan. çıxan.  

qəlişi gözəl  gəlişi gözəl. qara düzən. düzənsizlik. hərki hərki. 

hərcmərc.  

qəlişiqözəl  gəlişigözəl. qalaverə. gələverə. qaradüzən. olduğu kimi. 

olcamışi. düzənsiz. hərgələ rasgələ.  

- gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən: qatmaşər. qatmaşır.  

- gəlişigözəl yar olmaz, biçilsə don, dar olmaz.  

qəlişilmək  gəlişilmək. ilərlənmək. qalxılamaq. qalxamaq. 

hoplamaq. zıplamaq. atılmaq.  

qəlişim  gəlişim. 1. örçüm. ürəyiş. böyümə. 1. andlaşma. 

anlaşma. uzlaşma. 

qəlişim  gəlişim. gəlişiş. gəlişmə. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 
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ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ösüşmə. ösüş. 

ösüşüm. ilərləyiş. ilərləyim. ilərgəyiş. ilərgəniş. yoğalım. 

yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. 

yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft. inkişaf 

edmə. e'tila'. 

qəlişim  gəlişim. gəlişmə. 1. yetişim. ərişim. durum. orun. yağday. 

vəziyyət. hal. qonuş. dalqa. 1. dəğişmə. dəğişim. evrim. 

evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. ərgənləmə. 

ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. 

ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. 

yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül. 1. 

gəlişmə. böyümə. ilərləmə. ilərləyiş. inkişaf. təkamül. 

gəlişmə. inkişaf. 1. gəlişmə. böyümə. inkişaf. təkamül. 1. 

açınsama. istikişaf. 1. ərişim. yetişim. ulaşım. ulaşma. 

varış. barış. bitişmə. qavuşma. vasil olma. muvasilə.  
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qəlişimçi  gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. evrimçi. evirimçi. çevrimçi. 

çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. ilərçi. 

iləriçi. ilgər. gəlişçi.islah tələb.  

qəlişinmə  gəlişinmə. genişlənmə. genişləmə. genişləyiş. qoğzanış. 

qoğzanma. qalxış. qalxınma. ilərləyiş. ilərləmə. ilərmə. 

ucalış. ucalma. abadlanma. açıqlanış. açıqlanma. 

böyümə. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. 

təkamül. 

qəlişirqə  gəlişirgə. uyuşurma. intibaq.  

qəlişiş  gəlişiş. gəlişim. gəlişmə. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

qəlişiş  gəlişiş. gəlişmə. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. 

ilərləyiş. ilərləyim. ilərgəyiş. ilərgəniş. yoğalım. yoğalma. 
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yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. 

yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft.  

qəlişiv  anlaşma. sözləşmə.  

qəlişivli  gəlişivli. uyqun. münasib. əlverişli. maqbul.  

qəlişivsiz  gəlişivsiz. 1. çirkin. yaxışıqsız. 1. geçimsiz. xuysuz.  

qəlişqin  gəlişgin. yetinmiş. münkəşif.  

qəlişqin  gəlişgin. yetmən. olqun. uzman. yetərli. yetənəkli.  

qəlişqözəl  gəlişgözəl. oldum olası. 1. hərgələ. la qeydcə. 

bağlantısız. amacsız. qayəsiz. rəbtsiz. - gəlişgözəl 

danışma. 1. bayağı, başısoyuq, hərgələ, la qeyd kimsə. - 

gəlişgözəl kişilər toplantısı. 1. gözdəri. üstüngörü. üzdən 

baxaraq. olduğu kimi. rasgələ. təsadüfi. qarışıq. ayırt 

edilməmiş.  

- gəlişgözəl, hər gələ qonuşan. hərdəmbil, patavatsız. 

dəlidolu. qılqa. 

qəlişli  gəlişli. 1. çəkici. sevimli. yaqımlı. görkəmli. görüklü. 

görməgəy. dartımlı. cəzzab. 1. uyqun. münasib.  

qəlişmə  gəlişmə. 1. macəra. hikayət. - gəlişmələr söyləndikcə bitən 

deyil. 1.gəlşic. gəlşiş. qalxıq. qalxac. qalxış. ötgəyişmə. 

ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. 
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ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. 

boysayış. rüşd. 

qəlişmə  gəlişmə. gəlişim. 1. gəlişim. inkişaf. 1. becəriş. pərvəriş. 

1. açılım. ösüş. tərrəqi. 1. açınım. açınma. inkişaf. 1. 

bitişmə. bitmə. ürəmə. yetişmə. yaşarma. 1. böyümə. 

açılma. inkişaf. 1. dəğişmə. dəğişim. evrim. evirim. 

çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. ərgənləmə. 

ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. 

ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. 

yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.  

qəlişmə  gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  
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qəlişmə  gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. 

ilərləyiş. ilərləyim. ilərgəyiş. ilərgəniş. yoğalım. yoğalma. 

yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. 

yoğurlayış. yoğurlanış. yetişmə. yoğuralım. tərəqqi. 

pişrəft. inkişaf. intişa'.  

qəlişmə  gəlişmə.1. doğuş. oluş. 1. önüş. ösüş. ösmə. alğayış. 1. 

yapraq. dirçəliş. cücərmə. inkişaf. 1. aynıv. ösüm. 

böyümə. zənginləşmə. dirilmə. canlanma.  

qəlişmək  gəlişmək. 1. gəlmək. 1. yetişmək. böyümək. boy atmaq. - 

gəlişmiş ağac. 1. iyiləşmək. səmirmək. - yolçuluq sizə 

yaramış, çox gəlişmisiz. 1. gəlişdirmək. toxdaşmaq. 

qərarlaşdιrmaq. gəlip bir qarara varmaq. seçimə gəlmək. 

barışmaq. yaraşmaq. qalkınmaq. qalxışmaq. alğa 

gedmək. səskəmək. 1. ösmək. böyümək. yaxışmaq. 

uyqun düşmək. uymaq. anlaşmaq. 1. övkələnmək. 

yoğlanmaq. öğlənmək. huşlanmaq. ağıllanmaq. öncədən 

anlamayıb sonradan anlamaq. böyümək.- uşağın 

öqlənməsi çox çəkər. - öqlənməmiş evlənən ev yıxar, 

öqlənibsə evlənir, ev yığar.  

- anı sözləri, alqın aytqanına gəlişməydilər: onun sözləri 
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öncə söylətiklərinə uymur.  

- gəlişmək barışmaq: birbirinə gəlip gedmək. 

- nökərləri bilə gəlişməydi: arxadaşları ilə anlaşamır. 

qəlişmək  gəlişmək. 1. raslaşmaq. qarşılaşmaq. 1. böyümək. 

boyatmaq. yetişmək. inkişaf edmək. ilərləmək. 1. 

gülüşmək. gülləşmək. böyümək. yetişmək. 1. baynımaq. 

sərpilmək. böyümək. boylanmaq. boy atmaq. - boy bosca 

gəlişmək, genişlənmək: sərpilmək. 1. əkləşmək. əkişmək. 

dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. ürətinişmək. birkişmək. 

bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. 

bulaşmaq. sataşmaq. quyruq olmaq. 1. gürbüzləşmək. 

gücləşmək. güclənmək. gürtünmək. çağqanmaq. 

sağqanmaq. 1. iriləşmək. ösüşmək. böyümək.  

- bir durum sürmək, gəlişmək: işləmək. ilərləmək. artmaq. 

artıqmaq. - ölkənin gəlişməsi durmadan işlir. - yaram baş 

verim işlir. - gərginlik ged gedə işlir.  

- gərəkdiyi biçimdə gəlişmək: yoluna girmək.  

qəlişmək  gəlişmək. yaraşmaq.  

qəlişmək  kəlişmək. xahiş edmək. istəmək.  

qəlişməqən gəlişməgən. yaxışıqsız. zovqsuz.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7408 

qəlişməmiş  gəlişməmiş. geri, dalda qalmış. yetinməmiş. kiçik 

qalmış. geri qalmış. azgəlişmiş. tərs düşmüş. dəğişik. 

vırqın.  

- gəlişməmiş, olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan: 

qabax. qabaq. kədu.  

- içi boş, çürük çözük, gəlişməmiş nərsə, kimsə: 

qarambuq. qaramçuq. qaramtuq. qaramqut. qaramıq. 

qaramuq.  

qəlişməmiş gəlişməmiş. 1. çaqıdiy. çaqmış. cılız. çırqım. 1. çırquv. 

zayıf.  

qəlişməz  gəlişməz. donuq. cansız. camid.  

qəlişməzlik  gəlişməzlik. donuqluq. cansızlıq. camidiyyət.  

qəlişmiş  - aşırı, çox gəlişmiş: çox yekə, böyük. azman.  

qəliştirib  - ağacları gəliştirib, gəncləşdirmək üçün dalların 

budamaq: qavaqlamaq. qabaqlamaq. dallamaq. 

qəliştirmə  gəlişdirmə. azıqlandırma. bəsləmə. qıdalandırma. 

səmirtmə. becərtmə. yedirib içirtmə. bəsiyə çəkmə. 

yetiştirmə.  

qəliştirmək  gəlişdirmək. toxdatmaq. qərarlaşdιrmaq. gəlgirmək. 

gəlip bir qarara varmaq. seçimə gəlmək.  
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qəliştirmək  gəliştirmək. 1. açmaq. becərtləmək. becərtmək. 

içaçlamaq. 1. azıqlandırmaq. bəsləmək. qıdalandırmaq. 

səmirtmək. becərtmək. yedirib içirtmək. bəsiyə çəkmək. 

yetiştirmək. 1. qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. 

genişlətmək. açıqlatmaq. abadlamaq. osturtmaq. - əğib 

(əyib), büküb, oğub, yonub, aşındırıb, biçib öğrətmək, 

yetiştirmək, gəliştirmək, uyqulamaq. törpüləmək: 

əğələmək <> əkələmək.  

qəlitmək  gəlitmək. qalxındırmaq.becərtmək.  

qəlivermək  gəlivermək. birdən birə gəlmək.  

qəliyət  gəliyət. gəlinət. gəlinlik. 1.gəlinə görək, ayid nərsələr. 

1.gəlin olma dövrü.  

qəliz  1. ağır. zorba. qatmar. qatmarlı. bükük. səmir. üzlü. 

yapışqan. qalın. yoğun. quyu. qoyu. kəsif. yoğ. qoyu. 

quyu. qalın. qəliz. kəsif. 1. bərk. quyu. tüt. qat. sıx. 

doyqun. - qəliz məhlul: doyqun ərgin. - quyu pozuq: bətər 

axlaqsız. 1. buğlü. bulğur. tünd. qayuq. quru. quyuq. 

qalın. sıq. kifir. kəsif. 1. qoyu. tünd. - qurum betli: qoyu 

rəngli.  
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qəliz  qalın. qataq. qatıq. qatıntılı. qatıqlı.dolma. quyuq. 

bəksim. ğəliz. qara. bərk. tükab. doşab. doşav. (< tuq). 

quyuq. mürəkkəb. tərkibli.  

- hər nəyin qəlizi, quyuğu, bəksimişi dolma. süzmə.  

- qaraboza: quyuq çaxır, şərab.  

- qoyu, kıvamlı, qəliz duqun sıvıq, suyuq, içgi: boza.  

- (sıvıq, suyuq nərsə). - qoyu, quyuq, qəliz, bərk olmayan: 

incə. incğə. işgə. açıq. duru.  

qəlizə  kəlizə (fars). < kövlüç. küzə.  

qəlizlənmək  yuğrulmaq. yoğrulmaq. yoğunlanmaq. quyuqlanmaq. 

quyulanmaq. qalınlanmaq. qoyulanmaq. təxmir edilmək.  

qəlizləşmək  1. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. gərginləşmək. 

hizursuzlaşmaq. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. 

tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. 

dedirgişmək. tedirgişmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. 

toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. 

qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq. 1. 

qalınlaşmaq. qalqınmaq. qabalaşmaq. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. 
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quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. 

quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. 

pəkşirmək.  

qəlizləşmək  tortulaşmaq: toncuqmaq. doncuqmaq. quyuqlaşmaq.  

qəlizlətmək  1. qavama gətirmək. yoğurmaq. yoğrutmaq. 

quyulaştırmaq. qoyulaştırmaq. qoyqulaştırmaq. 

bəkitləmək. açıqlığın, boşluğun gidərmək. yuğurtmaq. 

yoğurtmaq. yoğunlaştırmaq. quyuqlatmaq. quyulatmaq. 

qoyulatmaq. qalınlatmaq. təxmir etdirmək. 1. yoğurmaq. 

yoğrutmaq. qavama gətirmək. 

- pəkməzi bir az daha quyulaştır. - durum ged gedə 

qoyulaşır. - bunun göyün quyulaştır, sarısın aç.  

qəlizlətmək  qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. yoğunlatmaq. qoyulatmaq. 

aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. 

şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. 

yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq.  

qəlqeç  gəlgeç. 1. müvəqqət. 1. sürəksiz. davamsız. sübatsız. 

əğrəti. ariyəti. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. 

keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti.  
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qəlqeç  gəlgeç. yeltək. arxasız. bozyel. poyraz. cıdamsız. 

dayaqsız. dayamsız. dayanmaz. dayasız. dəğişən. 

dəngəsiz. dəvamsız. dibsiz. dönək. qancıq. dönüşgən. 

duraqsız. durmaz. durumsuz. düzənsiz. havayi. qərarsız. 

dalqaçı. oransız. oranşsız. söyəksiz. söyəngəsiz. 

sürəksiz. tapıqsız. tayaqsız. tayasız. təkyəsiz. tutaqsız. 

yasasız. subatsız. sübatsız. mütəhəvvil. hərcayi.  

qəlqed  gəlged. 1. sonucsuz iş. - gəlgedli dünya. 1. cəzr o mədd.  

- gəlged suyunun alçalıb çəkilməsi: düşgü. cəzr.  

qəlqedli  gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. 

çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. 

əzəmətli. həşəmətli.  

qəlqet  gəlged. cəzr mədd. - gəlged sırasında, sular çəkildiğində, 

dənizin durumu: enik dəniz. 

qəlqet  gəlged. qabarım. gəliv gediv. asub qaytıv. götəriş 

pəsəyiş. daşqın qaytqın. kəlkün. dol qayıd. cəzr məd. 

cəzri məd.  

qəlqetənə  gəl gedənə. - qara qatır belə yatır, gəl gedənə şıllaq atır.  

qəlqetli  gəlgedli. işlək. yüyrək. yüyrük. - gəlgedli qaldırım: işlək, 

yüyrək yaya yol.  
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qəlqetlik  gəlgedlik. kölgəlik. kölgəmlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. 

görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. 

möhtəşəmlik.  

qəlqetsiz  gəlgedsiz. qölgəsiz. sayqısız. alçaq. düşük. görkəmsiz. 

taptapaqsız. çalımsız. zəlil. hörmətsiz. əzəmətsiz. 

dəbdəbəsiz. həşəmətsiz.  

qəlqə  kəlkə. kəlpə. çərpə. kərxə. qarta. qarpa. kəllə kəlləyə 

qoyulan ağac, dirək.  

qəlqəl  gəlgəl. çəkicilik. cəzzablıq.  

qəlqələ  qalğala: < qal qala. qala qal. qalaba. şuluğluq. qarışıq.  

qəlqələlim  gəlgələlim. 1. nə fayda. yanı nə olsun. nə çara ki. nə 

bardı ki. söz bundadi ki. 1. yalnız. yalın. təki. fəqət. lakin. 

amma. 1. tuttutalım. təkcə. təhcə. tənğcə (> tənha (fars)). 

təki. səkcə. bıraq. ancaq. yalnız.  

qəlqəlimət  gəlgəlimət. gəlmək için.  

qəlqən  gəlgən. gələn.  

qəlqərmək  bax > qəlqirmək.  

qəlqin  gəlgin. ırmağın, dənizin daşar qabarması. mədd.  
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qəlqirmək  gəlgirmək. gəlqərmək. gələ yazmaq. gəlmək istəmək. 

gələyazmaq. gəlici olmaq, bulmaq. gəlməyə əğilmək. - o 

mənə gəlgirdi.  

qəlqirmək  gəlgirmək. gəlmək istəmək. - o sizə gəlgirmir.  

qəlqitmək  gəlgitmək. gəlşitmək. bir yolda ilərlətmək. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. düzətmək. düzgətmək. 

doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah 

edmək. 

qəlqiz  gəlğiz. gəlinğiz. sel.  

qəlqü  gəlgü. qəlmə zamanı. gəliş. qələcək.  

qəlqüçi  gəlgüci. gəlici. gələn.  

qəlqülük  gəlgülük. gəlməyə haq qazanmış (kimsə).  

qəlladə  bax > xalta. ( < qal: yoğun. yığıq. yığma ayqıtı).  

qəllaş  kəllaş (fars). < qallac. simtən.  

qəllaş  kəllaş < qallaş. qalac. dikəbaş. dikəş. qallaş. bataqçı. 

kələkçi. sıbdırqıç. kurnaz. dolandırıcı.  
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qəllaş  kəllaş. kəlləş. çallaş. çalqaş. qallaş. çaqqal. çaqqal. 

qallaş. 1.aldatıcı. qabçı. qalıbçı. aynaçı. kələkçi. qalayçı. 

qəfəsçi. qapasçı. aldat. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. 

qırıq. dönük. hoqqa. dolabçı. dalaverici. ayaqçı. duzaqçı. 

yalançı. qandağ. qandağçıqalayçı. kələkçi. allaq. hiləli. 

dönək. güvənilməz. aldağçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. 

hiləçi. qandırıcı. dalaverəci. altdan işləyən. 1.qaltaq. 

qaytaq. qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. kavtaq. 

kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. 

dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış 

qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. 

yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qəllaş  kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. ( bax > 

aldatan. kələkçi).  

qəllaşca  kəllaşca. kəlləşcə. qallaşca. çallaşca. çalqaşca. çaqqalca. 

üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli 

qalmasın sağlamaqla.  

qəllaşi  kəllaşi (fars). kəllələmək. kəllaşlıq.  

qəllaşlik  kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. 

bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. 
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quytuçuluq. qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. 

qırıqlıq. dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. 

toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib 

dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qəllaşlıq  kəllaşlıq. kəllaşi (fars). kəllələmək.  

qəllə  - başı, kəlləsi qarşına: özü tərsinə. uyuz qafalı. qafasının 

dikinə. düşüncəsinin tərsinə.  

qəllə  bağana. barana. sürü. - kəllə paçaçı: başçı. - uzunkəllə: 

uzunbaş. sivirbaş. uzunqafa. biztəpə. aşağısına görə yuxarısı 

incə, sivri olan baş. - kəllə baş ayaq olmaq: şaşırmaq. 

alıqlaşmaq.  

- sevgi qarşısında kəllə işləməz, söz keçməz: könül buyruq 

dinləməz.  

- kəllə şəq: turan. duran. islatan. sulayan. kəllə şəq. islatan. 

sulayan. boğazlıyan. basqan. tutaqan. qayıtsız. təpgin. əldən 

salan. simitən. tutub bıraxmayan. yaxalayıcı. dirəşgən. 

duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. üstgəşən. duraqlı. 

subatlı. subatkar. qərarlı. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. düzənli. dəngəli. sürəkli. subatlı. daynaqlı. 

qərarlı. düddürü. diddiri. dirəngin. dirəngən. simitən. qanğırıq. 

qartlanqaz. qartlanmaz. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. qara 
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damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. dəmirbaş. təpirbaş. 

çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dikqafa. dikəbaş. 

gəməlməz. gəmalmaz. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. 

dirəncən. sərkiş. inadçı. israrlı. müsirr.  

- çılpaq, lüt, örtüksüz, açıq, buynuzsuz, börksüz, baş, 

təpə, kəllə: çambaq. çapbıq. qambaq. - qambaq öküz. - 

qambaq keçi. - qambaq kişi. 

- baş, kəllə, ağıl işlətmək: baş yeritmək. 

- baş, kəllə, ağıl işlətmək: baş yeritmək. 

- kəllə kəlləyə qoyulan ağac, dirək: çərpə. kərxə. kəlkə. 

kəlpə. qarta. qarpa.  

- kəllə şəqq: qapaduyuq. qapantuq. yalnız başına yeriyən, 

ilərləyən. qapatuq. qapabaş. qapanbaş. qapanca. inad.  

qəllə  gəllə. 1. bax > qala. qab. 1. baydaq. kələ. sürü.  

qəllə  kəllə. (kələp < metatez > kəpəl. yumru olan hər bir nərsə). qafa 

( < qab). baş. yekə. başaq. baş.  

- kəllə biçimində əni boyu bir olan: toparlaq. yuvarlaq. - 

toparlaq kişi. - tos toparlaq cocuq.  

- kəl, uyuzun qafası: irik. 

qəlləbaş  kəlləbaş. başağay. gic. sərəsimə.  
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qəlləfləmək  kəlləfləmək. kələfləmək. savlatlamaq. solvatlamaq. 

solvatamaq. şollattamaq. çalbaslamaq. çalsavlamaq. 

başdan savma iş yapmaq.  

qəlləq  kəllək. kəllə biçimində. topalaq. yuvarlaq. girdə.- topalaq 

kişi. - bir topalaq pambıq: bir yumaq, bir yuvarlaq pambıq 

dəngi, dənəyi.  

qəlləqi  kəlləki. ovsar.  

qəllələmək  kəllələmək. kəllaşi (fars). kəllaşlıq.  

qəlləli  kəlləli. kələcər. çox bilmiş. - kələcər kişi.  

qəlləm  - əlləm qəlləm: işlərində baş çıxarılmaz kimsə.  

- həlləm qəlləmləmək: götür qoy edmək. hər yolu dənəmək, 

bütün oyunları yapmaq.  

qəlləmallaq  kəlləmallaq. başqınıq. başqınaq. başqonuq. başqoyuq. 

başqona (> vajqunə (fars)). başgöt.  

qəlləmək  kəlləmək. ( < kərmək. kəsmək). kallamaq. qələmləmək.  

qəlləmsiz  - həlləm qəlləmsiz: düzənsiz. doğru. düz. qalaysız. 

qəlləmsizlik  - həlləm qəlləmsizlik: qalaysızlıq. düzənsizlik. doğruluq. 

düzlük.  

qəllənmək  kəllənmək. keçəlləşmək.  
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qəlləş  kəlləş. 1. kalaş. yonulmamış. yontulmamış. qaba saba. 

yontulmamış. yonulmamış. gobud. 1. qallaş. qalğaş. 

qalğac. qaqlaş. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. 1. kəllaş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. ( 

bax > aldatan. kələkçi). 1.qaltaq. qaytaq. qaltuq. qalaq. 

yalaq. dalaq. qalaqlı. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. 

ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. 

ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. 

şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qəlləş  kəlləş. bax > qallaq.  

qəlləşcə  kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. çallaşca. çalqaşca. çaqqalca. 

üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli 

qalmasın sağlamaqla.  

qəlləşəq  kəlləşəx. çigid > cühüd. cüvüd. yiğid. qapaqafalı. didirən. 

dirgən. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. 

donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. 

danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. 

diddiri. düddürü. dirəngin. dirəngən. simitən. turan. 

duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. qolçomaq. qoçaq 
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qocur. quldur. özbaşdaq. güclü. gərdənlək. müsirr. inad. 

ləcuc.  

qəlləşəq kəlləşək. qatavuz. söz dinləməz. haylaz. üsyankar. 

tikbaş.  

qəlləşlik  kəlləşlik. kəllaşlıq. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. 

bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. 

quytuçuluq. qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. 

qırıqlıq. dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. 

toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib 

dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qəlləşmək  kəlləşmək. 1. keçəllənmək. azmaqlanmaq. 

azmuqllanmaq. azmuqmaq. 1. qaşqarmaq. 

qaşqalanmaq. 1. tazarmaq. tazqarmaq. tazqırmaq.  

qəlliq  kəllik. keçəl.  

qəlmə  gəlmə. 1. (bir soydan) törəmə. enmə. yetişmə. 1. giriş. 

gəliş. 1. təşrif. 1. ulaşma. varma. 1. gələk. girinti. gəlinti. 

gələz. köçmən. mahacir. 1. yerli olmayan. 1. başqaq. 

qəribə. eldən.  

- sinə gəlmə: sinə gərmə: göğüsləmə. qarşı dayanma, 

durma. muxalifət edmə.  
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- aqır gəlmə: - nərsənin çox güc, ağır gəlməsi: iplə çəkmək. 

dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək. - ertəsi gününü, öğləyə 

doğru, saatı iplə çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, 

‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda 

da, yaşam iyi uzlaşmır, keçmir, sürülmür.  

- qapıgəlməsi: qapıbasması gəlin gəlinirkən, aparılırkən 

qapını bağlayıb alınan para.  

- əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə: qalma. qalmış. 

qalan. duran. durma. durmuş. yadavul. yadiqar. anıt. - olardan 

qalma.  

- gözə gəlmə: göz, nəzər dəğmə.  

- gözə gəlmə: göz, nəzər dəğmə.  

- gözə gəlmə: gözdə olma. maraq çəkdirmə. - bayram ol, ildə 

bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl.  

- içdən gəlmə: içdən olan: çox sevimli birisi. səmimi.  

- önə gəldi, gözə gəlmədi.  

- və'dəsi gəlmə: çağı dolma, bitmə: çağdoluk. çağbitik. inqiza'. 

- çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi. - çağbitisindən öncə 

verməlisiz.  
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qəlmə  gəlmə. 1. virud. gəliş. - bu nə gəliş çağıdı. - sənin indi 

gəlişivə nədən nədir. - bu yerə gəlmə yolları. - gəlmələri 

qapattılar. - üç gəlməli yer. - dar gəlməli yer. - gəlməni 

kəsdilər. 1. gəlmiş. varidə. - avrupadan gəlmə. 1. yetişmə. 

olunma. hasil olma. - yazdan gəlmə. - sizdən gəlmə sovğat.  

- gedib gəlmə: varış gəliş. ülfət. e'tilaf.  

qəlməc  gəlməc. girməc. 1. sarmaşıq. 1. qaramıq. qaramuq. 

əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. 

burqu. gerəlti. tüfeyli.  

qəlmədi  - önə gəldi, gözə gəlmədi.  

qəlmək  1. yer dəğişmək. - aşağı, yuxarı gəl. 1. ortaya çıxmaq. 

bəlirmək. oluşmaq. tapılmaq. aydanmaq. aylanmaq. 

zihur edmək. - doğru gəlincə, yalan dörd ayaq qaçar. - doğru 

qapıya gəlsə, yalan bacadan qaçar. - birdən bir sevinc gəldi. 

1. yaraşmaq. alışmaq. tutmaq. uymaq. intibaq edmək. - 

bu ona, o buna gəlir. 1. çıxmaq. duyulmaq. basınmaq. 

düşmək. görünmək. hiss edilmək. - iyi, kötü, pis, qolay 

gəlmək. - sıxıntı, darıntı, darıxma gəlmək. - belə gəlir ki: 

görünür ki. 1. törənmək. - gecədən gələn uğr ola: xeyr ola. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 1. ulaşmaq. 
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varmaq. uğramaq. 1. enmək. eni vermək. 1. çıxmaq. 

düşmək. dışlanmaq. qoyulmaq. qonulmaq. salınmaq. 

atılmaq. bıraxıb qoyunmaq. düşüzləmək. 1. enmək. 

yenmək. düşmək. çatmaq. - onlardan, sav xəbər enməmiş 

hələ. 1. dəğmək. - işinə gəlmək, dəğmək: dərdinə dəğmək. 

kəndi girişinə, mənfəətinə, çıxarına, amacına, düşüncəsinə 

uyqun olmaq.  

- əldən gəlmək: gücü, iqtidarı çatmaq. - əlindən gəlmir. - 

kimin əlindən gəlir.  

- gəl əsrim gəl: - gəl çağım gəl: gəl kefim gəl: çoşluğum 

çatdayası. - gəl çağım, ged çağım: çox uzun çağ, sürə 

keçdikdən sonra. - gəlib çatmaq: çox yaxınlaşmaq. - gəlmiş 

keçənlər: bu çağa dək keçənlər.  

- gəl da: gəl bir: gəlsənə. gələ.  

- sinə gəlmək, gərmək: göğüsləmək. qarşı dayanmaq, 

durmaq. muxalifət edmək.  

- gurultuya gəlmək: gurultuya gedmək: bir duzağa, düzəyə, 

qarışqlığa düşmək. - oda sənin gurultuva getdi.  

- günü gəlmək: günü yetmək: günü dolmaq: günün 

doldurmaq. 1. sonu, və'dəsi gəlmək. 1. əcəli gəlmək. yaşı 
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tükənmək. - buda keçər, günü gələr, buğdalar əkilər, kimi 

biçər, kimi ələr. 1. boyluluğa gərəkən sürə bitmək. - günü 

dolmamış, doğulan uşağa "düşük" deyilir.  

- günü gəlmək: günü yetmək: sonu, və'dəsi, əcəli gəlmək.  

- xoşa gəlmək: oxşamaq. - nə kimi qörünmə sizi oxşayır: 

xoşuza gəlir.  

- ipə gəlmək: asılaraq öldürülmək.  

- qafa gəlmək: qafa tutmaq. diklənmək. sərtinmək. sərtişmək. 

sərtləşmək.  

- qarnı sırtına gəlmək: altüst olmaq. tərsinə dönmək.  

- qarşı gəlmək: tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə 

gedmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqışlamaq. 

qaqırlamaq. muxalifət, ziddilik edmək.  

- özünə gəlmək: özün tutmaq, tapmaq. qabıq tutmaq. 

alşınmaq. yerləşinmək. 

- yola gəlmək: bir yolda ilərləmək. açınışmaq. gəlşinmək. 

düzəlmək. doğrulmaq. yönüğmək. iyiləşmək. iyilənmək. 

eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. 

eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. 

islah olmaq.  

- nərsiyə gəlmək: nərsiyə sonuclanmaq, çatmaq, yetişmək.  
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- qurşun qıçına gəldi: dəğdi.  

- üç metrə gələn ağac.  

- günümüzə dək gələn əsgi yapılar: sürən, qalan yapılar.  

- saat beşə gəldi. girdi.  

- nəyə gəlir: nə deməkdir.  

- bu anlama, deməyə gəlirki: bu o deməkdiki.  

- kimsənin sözünə gəlmək: keçim, sınav, olaydan sonra 

kimsənin sözünə inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, sözün 

qəbullanmaq.  

- başı unlu, gələn yeri, dəğirman.  

- sözümə gələcəksən, olar ki çox gec ola, birdə yağa, bizə 

axa, bu nol dola: mən deyənə çatacaqsan, iş işdən keçmiş 

olar.  

- elçi gəlmək: elçi göndərilmək.  

- qarpıza gəl qarpıza: qarpıza bax qarpıza. - gəl: yaxınlaş.  

- işə gəlmək: işə dəğmək: dərdə gəlmək.  

- dilə gəlmək: söylənmək. - qan gəlmək: qan axmaq. - 

neçiyə gəlir: neçiyə çıxır, baxır.  

- gözündən yuxusu gəlmək: gözündən yuxu axmaq.  

- ayağına gəlmək: incimədən əldə edmək.  
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- başda gəlmək: ən önəmli.  

- gözə gəlmək: göz dəğmək.  

- arada gəlmək: arada qalmaq. bir yana yönəlməmək, ortalığı 

aramaq.  

- baş gəlmək, qalxızma, qaldırmaq: başınmaq. qarşı 

durmaq. inadçılıq edmək.  

- başa baş gəlmək: əşit, dəng olmaq.  

- bir araya gəliş, gəlmə: yığışma. təcəmmö'.  

- gəlib çatma: hilul.  

- gəlib keçici: ariyəti. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. 

keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. müvəqqəti.  

- gəlib gedənlər: gəlib keçənlər.  

- gəlim gedmə: ara sıra uğrama. aməd o şod.  

- gəlir gəlməz: həmən. ayağının tozuyla.  

- gəlir gəlməz: həmən. ayağının tozuyla.  

- gözə gəlmək: göz dəğmək.  

- işə gəlmək: dərdə dəğmək. - beli gəlmək: kişilik yaraqından 

salgı axmaq.  

- oyuna gəlmək, düşmək: ala düşmək.  

- qapıza gəl qarpıza: alış verişi qızdırmaq üçün çağrış.  
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- içəri gəl: gir.  

- gəl bəri: yaxınlaş.  

- gerçək gəlincə, yalan qaçar: bəlirincə. bilinincə. ortaya 

çıxınca.  

- dilə gəlmək: dillənmək. cana doymaq.  

- görəsi gəlmək: görmək istəmək.  

- birdən bir sevinc gəldi: doğdu. oluşdu. buluşdu.  

- iyi gəlsin: sinə gəlsin: sinsin. afiyət olsun. nuş olsun.  

- sərin yel iyi gəlir: xoşa gəlir.  

- su, qan gəlir: axır. süzür.  

- gözümə tərs gəlir: görünür.  

- başıva gəlirsə: düşürsə.  

- fikrivə gəlirsə: uyqun düşürsə.  

- ordan sənə neçə gəlir: çıxır.  

- bu yoxsulluğa gələməm: dayanamam. dözəməm. 

çəkəməm. daşıyamam. təhəmmül edəməm.  

- mənə öylə gəlir ki: görünür ki. sanılır ki.  

- yaz gəldi: girdi. başladı.  

- bu geyim sənə yaxcı gəlir: düşür. uyur. intibaq edir.  

- hamısı neçiyə gəlir: çıxır. baxır.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7428 

- indi bayaxki sözə gəldin: çatdın. yetdin. qayıtdın.  

- sıxıntı gəlir: duyulur. sezilir. hiss olunur.  

- bu işlərin hara, nərə gəlir: nə sonuca varır.  

- bizə genə gəlin: dönün.  

- boyu neçə gəlir: neçiyə ulaşır, yetişir, varır.  

- saat beşə gəldi: girdi. başladı.  

- ox qoluna gəldi: dəğdi. isabət etdi.  

- yuxarı gəl: çıx.  

- dara gəlmək: güc duruma düşmək.  

- çıxagəlmək: birdən gəlmək.  

- bir gəlmək: bir gətirmək: dəng, əş, musavi olmaq.  

- böylə gəlmiş, böylə gedər: iş olacağına varır.  

- görmədən gəlmək çeynəyib keçmək. saymamaq.  

- çox gedib gəlmək: eşiyini aşındırmaq. uğraqmaq. 

uğraqlamaq. patuqlamaq. yol edmək: bir yerə sıx sıx gedmək.  

- əldən gəlmək: gücü çatmaq.  

- dizə gəlmək: boyun əğmək. diz çökmək. yenilmək. müti', 

təslim olmaq.  

- geri dönmək, gəlmək: dönüşmək. döngəmək. dönmək. 

çönmək. baş vurmaq. rücə't edmək.  
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- qış keçər, yaz dönər.  

- dilə gəlmək: dillənmək.  

- qalxıb gəlmək, yerimək: durugəlmək.  

- böyrəyimdən daş düşüdü.  

- yola düşmək.  

- duzağa düşmək.  

- ələ salınmaq, gəlmək, tapılmaq: düşmək.  

- bir ara (fürsət) düşdükən, aradan çıxdı.  

- ələ gəlmək: 1. tutulabilmək. olqunlaşmaq. 1. qazanılmaq.  

- ələri yanına gəlmək: ölmək.  

- bir yerə çox gedib gəlmək: qapısını aşındırmaq.  

- eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

- gəlin çörəyimdən kəsin, suyumdan için (gələn qonağa 

söylənən qarşılama sözü.).  

- qart gəlmək: 1. uymamaq. tutmamaq. - haçar qart gəldi. 1. 

ağır gəlmək. ağrına gedmək. - onun tutumu (rəftarı) mənə çox 

qart gəldi.  

qəlmək  gəlmək. 1. geri dönmək. udət üdmək. rücət edmək. ricu' 

edmək. - ged gəl: gedib dönmə. - getdigi yerdən gəlməz. - 
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get amma çabuq gəl. 1. girmək. hilul edmək. başlamaq. 

olmaq. - yaz gəldi. - işlər hələ gəlir. 1. yetişmək. visul 

edmək. - kərvan havax gəlir. - qatar yarın gəlir. 1. 

ortalanmaq. zihur edmək. - kəndisinə bir alıqlıq gəldi. - 

ağlıma gəldi. iki gündə bir ısıtma gəlir. 1. çıxmaq. 

bulunmaq. düşmək. - bu çizmələr mənə dar gəldi. - bu 

yemək ürəyimə ağır gəldi. 1. görünmək. sanlanmaq. zənn 

olunmaq. - bu yol mənə çox uzaq gəldi. - sizə dadı acı gəlmir. 

- mənə öylə gəlirki. 1. giriş. virud. 1. sorumlamaq: 

yaxlaşmaq. - çıxa gəlmək: salıb gəlmək. 1. çəkmək. 

dözmək. dayanmaq. - bu at yükə gəlməz. - şakıya, şuxluğa 

gəlməz kişidir. - kiçik uşaq çox yeriməyə gəlməz. 1. 

sonuclamaq. çıxmaq. hasil olmaq. müncər olmaq. - 

bundan nə gəlir. - bu durum nədən gəlir. - bundan çox nələr 

gələ bilər. 1. uğramaq. düçar olmaq. - qarışa gəlmiş: aha 

gəlmiş. 1. yetişmək. bərkimək. 1. başlamaq. girmək. 

olmaq. - orucluq gəlsə. - yaz gəlir. - axşam gəlir. 1. 

düşmək. uymaq. uyğun olmaq. - bu sizə gəlir. - bu işimə 

gəlməz: dərdimə dəğməz. - ipə sapa gəlməz. 1. görünmək. 

düşünülmək. sanılmaq. zənn olunmaq. - bu yol mənə çox 
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uzun gəlir. - bu yemək mənə acı gəlir. - öylə gəlir ki: görünür 

ki. 1. dözmək. dayanmaq. - bu at yükə gəlməz. - mən çox 

yeriməyə gəlməm. - şakıya gəlməz: şuxluq götürməz. 1. 

sonuclanmaq. bitmək. çıxmaq. - bundan nə gəlir. - bundan 

çox nələr gələ bilər. 1. tutulmaq. düşmək. uğramaq. - 

qarqıma, ahıma gələcəksin. - qarqıya gəlmiş. 1. 

qazandırmaq. - sənə neçə gəlir. 1. qəbul edmək. - onun 

sözünə gəldim. 1. olmaq. üz vermək. - onda böylə iş 

gəlirmi. 1. yalandan göstərmək, görünmək. - görməzdən 

gəlmək: görməz kimi olmaq. - bilməzdən gəlmək: bilməz kimi 

olmaq.  

- arxadan gəlmək: izləmək.  

- nərsə nərsiyə gəlmək: uymaq. yaraşmaq. - bu paltar mənə 

gəlməz.  

- saya gəlməz: hesanlanmaz.  

- sözə gəlmək: inanmaq. qəbul edmək. - sonda səndə mənim 

sözümə gəldinmi. - oda mənim oyuma gəldi.  

- nərsənin nərsiyə çatması, yetməsi, ras olması. - başa 

gələn çəkilir. - gələn çəkiləcək.  

- aşağı gəlmək: {1. enmək. 1. yıxılmaq. düşmək}.  
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- ağıra gəlmək: gücünə gedmək.  

- əldən gəlmək: gücündə olmaq. bacarmaq.  

- əldən gələn: gücündə olan. bacardıqı dək.  

- ələ gəlmək: {1. tutulmaq. 1. miyəssər olmaq. hasil olmaq. - 

çətin ələ gələn}.  

- içəri gəlmək: girmək.  

- içə gəlmək: içinə, könlünə doğmaq.  

- iləri gələn: ə'yan əşrafdan olan.  

- çəkiyə gəlmək: cürləşmək. yaramaq. saziş edmək.  

- dolaya gəlmək: çaşmaq. iğfal olunmaq.  

- yan gəlmək: geçinmək.  

- ola gəlmiş: əsgidən öylə olmuş. - görülə gələn işlər: 

görülməyinə öğrəşilən işlər. - yazıla gələn.  

qəlməlik  - bir quşaqdan gəlməlik: soy bağı. qan bağı.  

qəlməmək  - ağlına gəlməmək: sanılamamaq. başından (xatirindən) 

keçməmək. düşünməmək.  

- əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək: qıymamaq. 

əsirgəmək. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq.  

- xəbər gəlməmək: sav çıxmamaq. 

- iki yaxası birbirinə gəlməmək: keçim sıxıntısı çəkmək.  
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qəlməmiş  - gəlməmişin dadı yox, köçənlərin yadı yox, qaçanları tut 

saxla.  

qəlməmişə  - gəlməmişə öğünmə, keçinmişə döğünmə.  

qəlməsi  başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi: qan tutmaq.  

qəlmətən  - yaşa yaşa, gəlmədən başa.  

qəlməz  - ağıza gəlməz: dilə alınmaz. çox qaba, çirkin söz. güc. 

qaldırı.  

- dilə gəlməz: dillə anlatılamaz.  

- ipə sapa gəlməyən: ipə sapa gəlməz: ipsiz sapsız. ipi 

sapı yox: sana başa uymayan, birbiriylə tutarsız olan. birbirin 

tutmaz. tutarsız. yersiz. anlamsız. - ipə sapa gəlməz sözlər, 

duyulardan qutarmaz canım, bizə düşür yarım qəhbə, 

qonşuya bütüncə xanım. - ipə sapa gəlməz yarqılar: 

hökmlər, qəzavətlər.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

qəlməz  gəlməz. - xoşu gəlməz: xoş olmaz. iyi düşməz.  

qəlməz  gəlməz. alınmaz. dəğməz. tutunmaz. yaqışıqsız. uymaz. 

yaraşmaz. namünasib.  
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- yaxışıqsız bir görüş: nəzər.  

.- sözə alınmaz işlər: danışmağa dəğməz işlər.  

qəlmic  gəlmic. gərmic. iri qılçıq, balıq gəmiyi.  

qəlmic  gəlmic. iri balıqları qılcığı, qılcığ yerinə olan gəmikləri. 

böyük qılçıq.  

qəlmiq  kəlmik. 1. dəri xəstəliyi. taş. daş. 1. bel suyu. bel. ağ. 

atıq. məni.  

qəlmiş  - gəlmiş olmaq: gəlinmək.  

- ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı: qarısamış. qarsamış.  

qəlmiş  gəlmiş. gələn. gəlici. ati. varid. vasil. gəlmə. varidə. - 

avrupadan gəlmə.  

- dün bura gələn kişilər qayıtdılar.  

qəlmişqən  gəlmişkən. gəlincə. gəldikdə. şu çağda. bu çağda. şimdi. 

imdi. indi.  

qəlmiyən  - ələ gəlmiyən, keçmiyən: qaçağan. tutuqsuz. qapışsız. 

tutuq verməyən. - qaçağan qaçaqçı. 

qəlnəq  gəlnək. gələnək. dəğrik. törə. ənənə. ürf. adət. - əsgi 

kəndə, yeni gəlnək: adət.  

qəlnişim  gəlnişim. bax >gəlnişmə.  

qəlnişiş  gəlnişiş. bax >gəlnişmə.  
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qəlnişit  gəlnişit. bax >gəlnişmə. 

qəlnişmə  gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. (yarıq, ayrıq, qırıq, 

sınıq nərsədə). yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. 

düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. 

tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. 

qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. 

yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. 

tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. 

çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. 

çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. 

qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. 

qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. 

əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. 

əknişit. vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma. 

qəlö  kəlö. umar. arzu.  
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qəlpə  ( < qal. qab: yığın). bax > qəlbi.  

qəlpə  kəlpə. kəlkə. çərpə. kərxə. qarta. qarpa. kəllə kəlləyə 

qoyulan ağac, dirək.  

qəlpənək  kəlpənək. kəlçik. ğayza. tetik. uğursuz. samsıq. kəmçik. 

qanmaz.  

qəlpətin  kəlpətin. qısqaç. qısquç. qapsuir. dişdevit. atağız. qısaç.  

qəlpir  kəlpir. gəlbir. gələpir. düşmə. düşə. ucuz olan nərsə. - bu 

atı kəlpir aldım. - bu pula o ev çox kəlpirdi. - kəlpir mal 

arayan: ucuzçu. - kəlpir uşaq: götürmə, doğma olmayan 

uşaq. - öz uşağı olmuyub yalnız bir kəmpiri vardır.  

qəlsə  - gedən gəlsə, sav gəlir (xəbər gətirilir), gələn gedsə, sav 

gedir (xəbər aparır).  

- söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu 

güllü biçər.  

qəlsəmək  gəlmək istəmək. gəliksəmək.  

qəlsənə  gəlsənə. gələ. gəl da. gəl bir.  

qəlsin  - gözəl gəlsin: bərəkətli olsun.  

- iyi gəlsin. - 1. (yemək, içmədə). sinər olsun. nuş olsun. 1. 

(işdə). qolay olsun. yarasın. arımasın. yorulmasın. 

yorulmuyasan. yorulmayasız. 1. işləriz yaxcı olsun.  
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qəlşic  gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. qalxıq. qalxac. qalxış. ötgəyişmə. 

ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. 

ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. 

boysayış. rüşd. tərəqqi.  

qəlşiq  - görümü yaxımsız, gəlşiksiz: görümsüz. üz gözü tərsək. 

kərih mənzər.  

qəlşiq  gəlşik. bəzək.  

qəlşiqləmək  gəlşikləmək. qəşəkləmək. yaxımlamaq. bəzəmək.  

qəlşiqli  gəlşikli. 1. doğru. aramıyan. 1. yağşıqlı. görməgəy. 

görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. avadan. 

ovlayan. çəkişli. şəkilli. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. 

aldağan. qandırğan. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib.  

qəlşiqsiz  gəlşiksiz. 1. görümsüz. görkəmsiz. yarşıqsız. yarışıqsız. 

yaxışıqsız. dalaqa. tələkə. yoxuş. iğrənci. yaramaz. 

yoxumsuz. yaxımsız. 1. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. 

şəkilsiz.  

qəlşinmək  gəlşinmək. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. açınışmaq. 

düzəlmək. doğrulmaq. yönüğmək. iyiləşmək. iyilənmək. 

eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. 
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eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. 

yeğcinmək. islah olmaq.  

qəlşiş  gəlşiş. gəlşic. gəlişmə. qalxıq. qalxac. qalxış. ötgəyişmə. 

ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. 

ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. 

boysayış. rüşd. tərəqqi.  

qəlşitmək  gəlşitmək. gəlgitmək. bir yolda ilərlətmək. iyəşitmək. 

eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. 

iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. 

yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. 

aşılatmaq. xaşlatmaq. düzətmək. düzgətmək. 

doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah 

edmək. 

qəltə  kəltə. ( < kər: 1. qara. böyek. 1. kəsik). 1. kültə. kərtə. 

güdə. küt. dar. qıssa. bücür. külə. basar. bəsdə boy. 

güdə boy. töpös. kotiğan. mıkır. kodö. koyduk. qoduk. 

qoyuq kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. pistək. pindək. 1. # iri. 

güclü, zorlu, heykəlli. - kəltə öküz. 1. böyük bilikli. təcrübəli 

yaşlı kişi. - kəltərin sözün dinlə. - kəltiyə sayqı. 1. çöprək. 

qırıq yün. çöpür. çöprək: keçi qılı.  
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qəltəbaqay  kəltəbaqay. qoduk. qoyuq. külə. bücür. basar. bəsdə 

boy. güdə boy. töpös. kotiğan. mıkır. kodö. karsaq. 

qιsraq. kəltə. pistək. pindək.  

qəltəban (fars)  < qaldaban < çaldaban. (dabanı, kökü boş). ( bax > aldatan. 

kələkçi). 1.kof, qorxaq, dabansız olan. 1. pezəvəng. 

bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq saçıq. alçaq. 

alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. 

arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. 

ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. 

çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. 

çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. 

dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. 

donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. 

düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. 

geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. 

kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. 

qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. 

qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. 

qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. 

örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. 
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şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. 

tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. 

utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. 

uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. 

üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. 

yıpranaq. yolsuz. abırsız. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. 

taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. 

rəzil. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz. 1. 

aldat. aldatan. aldadıcı. aldatıcı. aldayıcı. alladan. altdan 

işləyən. ayaqçı. aynaçı. dalaverəci. dalaverici. dolabçı. 

dönük. duyaran. duyarıcı. duzaqçı. əğrib. girişim. giriz. 

gizir. hoqqa. kələk. kələkçi. kəllaş. qallaş. qalayçı. qabçı. 

qapasçı. qəfəsçi. qaldaban. çaldaban. çaqqal. çalaçı. 

çalqaş. çallaş. çalqaçı. qalıbçı. qandıran. qandırıci. 

qandırıcı. qırıq. məğlətəçi. muqalitəçi. oyalayan. 

oyalayıcı. pezəvəng. səfsətəçi. şarlatan. yalançı. 

qandağ. qandağçıyanıldan. yanıltıcı. yahaldan. yahaldıcı. 

1. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. 

baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. damarsız. 
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uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. 

üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. qalız. 

kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. süzgün. 

əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən gücdən, 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1. yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə gəzdirilən 

enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər.  

qəltəçi gəldəçi. gəlici. gələn.  

qəltək kəltək. 1. basdırı. sürgi. sürgü. daban. hər bir yerin 

toprağın, qalxıq yerlərin düzəldib, safatmaq üçün 

yuvarlaq ağır qəltək. 1. qanqazın. talqan. təkərlək. 

küpçük. yuvalaq. dürək. türək. 1. yumqal. fırlan. 1. 

yuvalaq.  

qəltəq  < qatlaq. qatlavan > qaltaban.  
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qəltəq  gəldək. girdək. çiğdək. kikdək. iplik çiləsi. yumaq.  

- işi qəltəyində: işi təkərində. işi tıkırında. işləri uyqun uğurda, 

yolunda gedən kimsə.  

qəltəqələr  kəltəkələr. kələr. kərtənkələr. kəstənkələ. soyulğan. 

yaşılbaş.  

qəltəqələs  kəltəkələs. sayğan. kərtənkələ. kəltənkələ. suyılğan.  

qəltəqləmək kəltəkləmək. yumqalamaq.  

qəltən  ( < kər) kərsək. kəssək. daş topraq qırıq.  

qəltənqələ  kəltənkələ. sayğan. kərtənkələ. kəltəkələs. suyılğan.  

qəltiki  gəldiki. olduki. aqibət.  

qəltiktə  gəldikdə. gəlincə. gəlmişkən. şu çağda. bu çağda. şimdi. 

imdi. indi.  

qəltiqdə  gəldikdə. gəlincə. gəlmişkən. şimdi. indi.  

qəltiniz  qəldiniz. - xoş gəldiniz: qarşılarım.  

qəltirmək  kəltirmək. gətirmək.  

qəltiyi  - hər istəyənin gəldiyi, qonaq olduğu yer: qapısı açıq.  

qəltiyinə  əlindən gəldiyinə: tutdurabildiyinə. bacara bildiyinə.  

qəltüqi  gəldüki gəli.  

qəltürmək  gəldürmək. gətirmək.  

qəltürmək  gətirtmək. qəldürmək.  
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qəlu  gəlu (fars) < gəvlu. gal. ( < kav. kavıl: oyuq). boğaz. - gen 

gal: boğazı gen. obur. qarımpa.  

qəlu  gəlu. gəlis. olay. təsadüf.  

qəlüv  gəliş.  

qəlyan  1. əmzik. 1. qalqulı. 1. qaylanqış. qaylanquş. nargilə.  

qəlyan  qılıyan. ( < qıl). qıl qıl, xor xor edib, qılıyan, qaynayan 

tüstülü ayqıt.  

qəm biçmək  kəm biçmək. and içmək. söz kəsmək.  

qəm kül edmək  kəm kül edmək. nəm nüm edmək. az çox edmək. iləri geri 

söz söyləmək.  

qəm qəlbir  kəm qəlbir. şədərədən kiçik gözlü, qəlbirdə ondan kiçik 

gözlü, onda sohra cücə gözdü, sonra ələk.  

qəm qəmdən  kəm kəmdən. yavaş yavaş.  

qəm  (kəm. gəm. ) 1. entək. az. 1. çiq. qussə. 1. kəm. qalıq. 

əksik. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis. 1. qantarma. 

qıntarma. yüyən. cilov. 1. qussə. tutaq. tuxat. qanı. 

qayğı. qayığ. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. düşüncə. 

qorxuc. qussə. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. əndişə. 

maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. 

ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. 
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quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. qayğı. 

qayğaşa. üzüntü. acı. anğaşa. anğaş. düşüncə. endüş. 

endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. tasa. tut. ağrı. 

dərd. kədər.  

- at gəminin, ağza gələn yuvarlaq bölümü: acıdamaq.  

- dəmiri nəm, kişini qəm çürüdür.  

- gəm almaq: boyun, müti' olmaq.  

- gəm almaz: asav. başqaq (< başı qax).  

- gəmi acıya almaq: 1. at gəmi acı dişlərinə alıb, öz 

davranışın sürmək. 1. boyun, müti' olmamaq.  

- gəm vurmaq: cilovlamaq. daşqınlığını əngəlləmək.  

qəm  1. gəm. lüqam. liqam. saqal durluq. yüyən. yügən. yular. 

başlıq. yelo. cilo. tizqin. düzgün. ovşar. 1. ağrıqın. dərd. 

ələm. 1. gəm. oyan. dizgin. 1. kəm. astın > astin (fars). 

astar. astağ. aşağ. alt. az. 1. kəm. az. əksik. naqis. 

nüqsan. kötü. fəna. - kəm söz. 1. xəstəlik. iğ. kəmkə. 

kefsizlik. toqa. mun. iç ağırlığı. 1. zərər. ziyan. 1. qussə. 

sıqıntı. sıxıntı. kədər. 1. kəm. astın. az. əksik.- astın gəlir.  

- gəmi azıya almaq: baş qaldırmaq. - gəm almaq: qəbul 

edmək.  
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- kəm sanıcı: pisikçi. pis düşünən. bədxah. {# uğur sanıcı: 

xeyir sanıcı: uğurçu. xeyirdah}. 

- kəm yek < kəmik.tək. az. az tapılan.  

qəm  gəm > kam. - gəm gəmirmək.  

qəm  gəm. (ata vurulan gəm). qantarma. qıntarma.  

qəm  gəm. kəm. kəv. gəv. qəmə. kəmə. 1. ayıran, yırtan, 

soyan, dişli, qıran, dövən ayqıt. vəl. - gəm taxda: özəlliklə 

xərmən sürməkdə, altı çaxmaq daşlı taxda. 1. gəv. açıq. 

yara. çatlaq. dodaqların çatışan yeri. xəstəlik 

(heyvanlarda). 1. yol üsdə hızı, sürəti alan hörgüc, tıxac, 

əngəl. mane'. 1. uzun buğda saplarından hörülən 

hörgən. sümbül bağı. 1. kövrək. yüngül. zayıf. alçaq. az. 

yumşaq. puka. 1. ələyin süzgəyi, sağanağı. - ələyin kəmin 

tazala. 1. gəmirlik. cilovun ağızlığı, ağıza keçirilən dəmir 

bölümü. 1. kötü. kirik. kiritik. qorxulu. ayıb. pozuq. engin. 

ingin. ləkə. əngəl. - kəmgöz: pis göz. pis baxışlı. - kəmsöz: 

pis söz. 1. yaramaz. çöp. çürük. dəğərsiz. dəğəri düşük. 1. az. 

əksik. 1. kəm. (kəmsək < > < metatez kəsmək). xəsdəlik. 1. 

bax > qam. kal. 1. kim. kəs.  
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qəm  kəm. gəm. 1. az. minimum. 1. daha kötü. fəna. daha 

aşağı. 1. qammos. heyvanın ağzına geçirilən gəm. 

dişindiriq. burunsalıq. 1. ataş. 1. qussə kədər. sağuş. 

sağınc. - gəm alınaz. başı sərt. çamış at: salqa at. 1. 

xəstəlik. kefsizlik. 

- kəm kəmində: ən az.  

- kəm bolmaq: azamaq.  

- kəm edmək: azaltmaq.  

- mən anı kəsimdən qəm görməymə: mən onu kəndimdən 

daha aşağı görmüyorum.  

qəmal  kəmal. irginlik. ərginlik. pişginlik.  

qəmalmaz  gəmalmaz. gəməlməz. qartlanmaz. qartlanqaz. dikəbaş. 

qanğırıq. dikqafa. sərkiş. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə 

şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. 

domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad. 

qəmaltı  gəmaltı. kəmraltı. kəməraltı: bazarda (apalı çarşıda.). 

olan körpürgə (qəmə, kəmər.). başlı tükanlar sırası, dizisi.  
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qəman  kəman. kaman. çaman. yay. qaş.  

qəman  kəman. yay. iki başı əğrilibdə, ortası kovuq, qopuq olan. 

çənəylə omuz gəmiyinin arasına sıxıb çalınan yaylı çalqı.  

qəmanə  kəmanə. yaysı. yaysın.  

qəmani  yaylı.  

qəmaz  kəmaz. ara sıra. nadirən. arada bir.  

qəmbər  qanbay. kanbay. ( < kan. qan < > tox. doymuş + bay. bəy 

< > beğ: yetkin beğ. varlı bəy. məmnun bəy.  

qəmbiç  kəmbiç. çatlaq. çatıq.  

qəmbil  kəmbil. qımbıl. kütbaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. qavramaz. 

düşünməz.  

qəmbir  kəmbir. abdal. boşqafa.  

qəmbir  kəmbir. kambırıq. kambır. kambur. qatırıq. qattırıq. 

qəttirik. quz. qoz.  

qəmçat  kəmçat. qırıq çalıq, qaq quruq, kal qal, çatışmayan 

nərsə. kalakötük. - qamçatın biri.  

qəmçə  kəmçə. kəmçənə. (m < > p < > b ) ( < kəpçə < qabçə < qab. 

kav). 1. kəvçə. oyuq. oyuqlu. 1. mala.  
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qəmçənək  qıçıq, qısıq, kiçik ara, meydan, topraq.  

qəmçi  kəmçi. savsal. savsaq. sovsal. sovsaq. ağır. ərinik. 

ərincək. yalta. sust. önəmsiz. sudan. arıq. boş. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. bayas. 

ucuz. uyuşuq. yuxulu. kahil. duyusuz. hissisiz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. halsız. 

uyuşuq.  

qəmçi  qamçı. çaqı. yaxı.  

qəmçiq  kəmçik. kəmsik. 1. kəlçik. samsıq. kəlpənək. kəlçik. 

ğayza. tetik. uğursuz. qanmaz. 1. yarımçıq. əksik. - 

kəmçik tikinti. - kəmçik işlər. 1. samsıq. kəlpənək kəlçik. 

qayza. tetik. uğursuz. qanmaz.  

qəmçiləmək  kəmçiləmək. kəmçilətmək. təhqir edmək.  

qəmçiləti  kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmçilətmək  kəmçilətmək. kəmçiləmək. təhqir edmək.  
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qəmçilik  kəmçilik. 1. qolay, kötü, qısır iş. pis pozuq iş. 1. naqislik. 

ziyan.  

qəmçilik  kəmçilik. azçılıq.  

qəmçiliq  kəmçilik. engillik. engisəmə. yeğnisəmə. yengisəmə. 

susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. boşluq. ağırlıq. 

ərinlik. yaltalıq. önəmsəməmə. yeğsəməmə. bıraxmalıq. 

ehmal.  

qəmçitim  kəmçitim. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmçitiş  kəmçitiş. kəmçiləti. kəmçitim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmçitmək  çəkəmək. çəkləmək. fərz edmək. təxminləmək.  

qəmə  < qıyma. 1. qılıncdan güdə kəsər. 1. ağac yarmaqda, 

daş oymaqda işlənən qələm. 1. bölüm. qama. çapa. 

qapa. qismət. 1. deşnə. iki ağızlı kəsər. 1. hər nəyin ucu, 

təpəsi, günbəzi. 1. kəmə. tuş məzə. 1. xəncər < qıncar. 

qəddərə. iki yanı kəsir xəncər.  

qəmə  bax > qama. 1. taquz. taxuz. kipəz. cif. ciftə. 1. xama (fars). 

qamış. qələm. - doğranan nərsəni sıxışdırmaq üçün işlənir. - 

ağır yüklü nərsəni dəhləmək üçün altına qoyulur. - ağır 
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nərsənin altında olan gədiyi tıxamaq üçün işlənir. - neçə 

təxdəni birbirinə bağlayan qıssa tikələr. 1. kəmə. sirr. 1. 

kəmə. ovsun. 1. kəsən. qıran.  

- gəmə sıçan: lağmalarda bulunan bulunanın ən böyüyü.  

qəmə  gəmə. 1. böyük siçan. 1. çapa. iki ağızlı, iti, sivri uclu, enli 

piçaq biçimində yaraq. 1. qama. qaqa. qaqam. daşqa 

təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen başlı çivi, mıx. 1. 

qama. qaqa. qaqam. çağa. sürə. dövrə. öğrün. öğün. öğə. 

- bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, varın yedilər. 1. 

qaraqulaq. saldırma.  

- bel qəməsi: kasatura.  

- qəmə quyruq: çapa quyruq: qama quyruq: qama qıvırcıq: 

quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti. merinus. 

qəmə  gəmə. gəmi. - kəmərdə, qəmədə olan qabartma süslər. 

qıdana.  

qəmə  gəmə. qama. 1. sıçan. 1. qəmkən. köstəbək. kor sıçan. 

çöl sıçan. toprağı gəmirib qazmağından bu adı almış. 1. 

baz. paz. ürə. taqoz ( < tıxmaq). qısqıç. sıxan nərsə. tıxac. 

sıxac. mıx, burqunun yaxcı tutması üçün, pişlənən, 

mıxlanan şüyə yerləşdirilən ruplak kimi nəsnə. bel 
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külüyün sapın bərkitmək üçün, qoluynan başının arasına 

qoyulan ağac, dəmir, mədən tikəsi. 1. incə uclu ağac çivi, 

mıx, ki nərsə şüy asmaq üçün, bir yerə taxılar. 

daşqalarda, təkəri düz, qayım saxlamaq üçün, təkərlə 

oxun arasına sıxışdırılan tikə. ağac yarmaqda işələnilən 

enli pıçaq teşə. 1. oyunda qazanılan xal, kəri, bölük, 

marka, iz. 1. qəmə: çüy. mıx. < qaqamaq: mıxlamaq. 

taxmaq. çapmaq. ağacı aşmaq üçün ağac ya dəmir 

tikəsi. tikrəsi ( > tirişəsi) çapa. taqıç. qaqıc. teşə. diş. deş. 

xəncər. pıçaq. qaranlıq. duman. gecə. ('şam' sözüynən bir 

ilişgisi varmı ?). 1. sıqırqan. sağırqan. böyük sıçan.  

qəməbənd  kəməbənd. çevrə yol. şəhəri quşatan yol. çevrə.  

qəməçi  kəməçi. pozucu. xərabkar.  

qəmək  kəmək. 1. kəsmir. qazmaq. 1. pambıqdan yapılmış 

çubuqlu, naxışlı bir toxuma. bundan bürqü yapılır. 

qıpçaqlar yaqmurluq yaparlar.  

qəməl  1. kəməl. çapal. çəpəl. suç. günah. qusur. - bu cocuğun 

heç kəməli yox. - kəməlli: çapallı: çəpəlli. 1. qələm. qamal.  

- qaraqəməl: qaraqələm: qaraqamal: qıraqları qara çiçək 
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basqılı nərsə. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - 

qaraqəməl kağaz, yazı.  

qəməl  kəməl. 1. dəğər. qədir. qiymət. baha'. - bunun kəməli nə?: 

qiməti nə?. - kəməli beş para edməz. 1. kəmlə. məhəllə. 1. 

kəmal. eyitim. öğrəniş. 

qəmələk kəmələk. yapalaq. təmbəl. yumşaq. yorqun. uyuşuq.  

qəmələmək  kəmələmək. 1. kəməmək. əğmək. korlamaq. pozmaq. 

xarablamaq. - pıçağı kəmələdi. - işləri kəməmə. 1. yolmaq. 

qəl' edmək.  

qəmələt  kəmələt. qamalat. çapalat. yavalat. içsiz, dəğərsiz, 

düşük, keyfiyyətsiz mal.  

qəməli  izli. nişanlı.  

qəməli  kəməli. kəməsov. kəmil.  

qəməlli  kəməlli çapallı. çəpəlli. suçlu. günahlı. qusurlu.  

qəməlmək  kəməlmək. azalmaq. ayırmaq.  

qəməlmək  kəməlmək. kəmlənmək.  

qəməlməz  gəməlməz. gəmalmaz. qartlanmaz. qartlanqaz. dikəbaş. 

qanğırıq. dikqafa. sərkiş. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. 

dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. 

dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara 
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dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə 

şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. 

domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad. 

qəməlsiz  kəməlsiz. dəğərsiz. qədirsiz. qiymətsiz. bahasız.  

qəməltmək  kəməltmək. ayırmaq. çıxmaq.  

qəməmək  kəməmək. 1. bax > qamamaq. 1. kəmləmək. kəmirmək.  

qəmən  kəmən. 1. tuxum əkmək üçün topraqda açılan oyuq, 

şırıq. - kərdidə bir kəmən qarpız, iki kəmən xiyar əkdik. 1 dağ 

boyu çəkilib gedən cığır.  

qəmənçə  kəmənçə. yantaray.  

qəmənd  kəmənd çıqma. çikmə. çıxma.  

- uzun qollu, başı qurşaqlı (kəməndli) malqara tutmağa 

yarar arac: avqalıq. ovqalıq. avqalıq. oxlıq.  

qəmənd  kəmənd. 1. aqruq. 1. okruq. qoruq. çevrə. 1. arğan. 

örkən. 1. ilməkli ip. 1. kamand. sırtmaq. duzağ. tutsaq. 

qısmaq. 1. salma. 1. salmaip. salma heyvanları, asav 

heyvanları tutduqları ip.  

qəmər  kəmər. (> çəpər) {< kəvər. kovər #< komar. koma < kom}: 

komər. kummar. qommar. yamrı. yumar. çəmbər. çəpər. 

quşaq. bilən. kəpər. çəpər. çəpətəl. kəpətəl. kəpərlət. 
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kəmərləyən. qəpər. qapar. kəmər. kəvər. kovər. kombər. 

komalayan. qurşaq. quşaq. komər. kummar. yamrı. 

yumar. qoçar. sarıq. bağır. bel. yelin. qomər. kummar. 

yumar. 1. qurın. quşaq. qurşaq. belbağ. bağ. urama. 

qurın. mahasirə. 1. uymuq, yığıq dağ. əğri. kanbur.1. 

quşaq. məntəqə. - təbriz kəməri.  

- kəmərdə, qəmədə olan qabartma süslər. qıdana.  

qəmər  kəmər. 1. ara. orta. bel. 1. incə quşaq. bel bağı. - yarım 

dayrə biçimində kəmər: beşik qurşaq. 1. qamar. kiçik at. - 

kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən axmasa, çor vurar demi. 

1. qar. qor. qur. qurşaq. bel quşağı, bağı.  

qəmərbəd  kəmərbəd. qurşaq. uçqur.  

qəmərbənd  kəmərbənd. qavuş. quşaq. qurşaq. belbağ.  

qəmərli  kəmərli. kəmrik. yumru. qanbur. kanbur. kambur. (beli) 

bükük, büklü. (arxası) çıxıq. tümsək. əğri. mühəddəb. 

quşaqlı. yaraqlı. qurcı. uyuqluq. - çox işləməkdən kambur 

olmuş. - orasında kamburu vardır. - duvar kambur vermiş.  

qəməs  kəməs ( < kəm: az). - kəməs kəməs: qamas qamas: xımır 

xımır. bala bala.  

qəməsi  kəməsi. qamısı. barıça. həpsi. cümləsi. imumən.  
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qəməsov  kəməsov. kəməli. kəmil.  

qəmətanlıq  kəmədanlıq. kəmdanlıq. çəmədanlıq. qanmamazlıq. 

anlamazlıq.  

qəmətim  kəmətim. kəmətmə. kəmətiş. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

kəmitim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmətimli  kəmətimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmitili. kəmitməli. 

kəmitişli. kəmitimli. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. 

azatımlı. azatışlı. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmətiş  kəmətiş. kəmətmə. kəmətim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

kəmitim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 
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çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmətişli  kəmətişli. kəmətməli. kəmətimli. kəmitili. kəmitməli. 

kəmitişli. kəmitimli. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. 

azatımlı. azatışlı. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmətmə  kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. 

kəmitim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmətmək  kəmətmək kəmitmək. 1. qısıtlamaq. azaltmaq. 

məhdudlamaq. 1. kəsitmək. kəsmək. qısmaq. azaltmaq. 

güdətmək. alçatmaq. indirmək. endirmək. azaltmaq. 

ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. 

çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, 
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tənzil, təxfif, tənqil edmək. - bu ölçünü endirin. - könül 

endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır). - ona 

qarşı özüvü çox endimə. - endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, 

buz olmaz.  

qəmətmək  kəmətmək. (# komatmaq). 1. alçatmaq. basalamaq. 

təhqirləmək. pisləmək. 1. kəmlətmək. kəmtirmək. 

kəmişdirmək. qamıtmaq. qıstırmaq. alçatmaq. 

aşağlamaq. basalamaq. əzmək. saymamaq. əsgitmək. 

alçatmaq. təhqirləmək. pisləmək. 1. qamatmaq.  

qəmətməli  kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. kəmitili. kəmitməli. 

kəmitişli. kəmitimli. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. 

azatımlı. azatışlı. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəməymək  kəməymək. azalmaq.  

qəməytmək  kəməytmək. azaltmaq.  

qəmi  - yüngül gəmilərə verilən ad: incə donanma.  
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qəmi  gəmi. 1. kisəboy. yelkənli gəmi. 1. tüngə. təngə. təknə.  

- gəmidə orta bölüm: bel.  

- başı arxasından (götündən) yüksək, dar olan gəmi: 

çalımlı.  

- dilənçi gəmisi, daşqası: hər qapıda yatan kimsə.  

- döğüş gəmiləri: donanma.  

- bir qolda olan gəmillərin tümü: donanma.  

- gəmi içi işçisi: sapa.  

- kiçik çay gəmisi: çam.  

- kiçik çay savaş gəmisi: çamlıca.  

- gəmidə, yelkəni açmağa, yoğun, qalın yatıq sərən (uzun 

ağac): bumba.  

- gəmidə, yelkəni açmağa, yoğun, qalın yatıq sərən (uzun 

ağac): bumba.  

- gəmilərin durağı: dəmir yeri.  

- gəmilərin yatağı olan bağlı, qapalı su: toq < > toq. hovuz.  

- gəminin başı: ön bölüm. - kiçik gəmi: alamana.  

- kürəklə çəkilən gəmi: çəkdiri.  

- kiçik motorlu gəmi: çatana.  

- fırtınadan qorunmaq üçün, gəmilərin çəkiləbildiyi yer: 
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çəkməcə.  

- (gəmi) yanını yaslamaq: qarınlamaq.  

- gəmi dirəyi: dikəl > dəkəl (fars).  

- başı balta ağzı kimi düz gəmi: baltabaşı.  

- çox çalxalanmayan, yayıq, geniş gəmi: döşəkli.  

- dirsək biçimində olub, gəminin baş yanında olan çıxıntı: 

çənə.  

- (gəmi) yanını yaslamaq, dayamaq: qarınlamaq.  

- dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, suda 

üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən qaya: 

kor qaya.  

- axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 

axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  

- gəmini sarsan, qarıqdıran, kırıxdıran dalqa: qarıntı. 

qarıncaqaç.  

- döğüş gəmisi: qalğan. çalğan. nav.  

- gəmi yatağı: qoy < kov. dənizin qaraya doğru yaptığı kiçik 

körfəz (< kövrəz), girinti. gəmin. bəndər.  

- gəmisin yeritmək: işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, 

yerinə qoymaq.  
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- göy gəmisi: 1. uçaq. 1. səfinə.  

- gəminin toprağa oturması, saplanması: qaraya oturmaq. 

qaraya vurmaq.  

- gəminin yol ara sığındığı, barındığı yer: iskilə. qısqıla. 

bəndər. 

- gəminin yol ara sığındığı, barındığı yer: iskilə. qısqıla. 

bəndər. 

- gəmisi batmaq: qaraya vurmaq.  

qəmi gəmi. 1. uçan. iki yelkənli gəmi. 1. uçan. uçar. uçma. quş. 

səfinə. 1.kimi. keşti (fars) ( < köçmək). köçmə aracı. su 

içində yeryən təknə.  

- pusula tapılmadan ön, gəmilər qıyıları izlərdi. 

- gəmi, çadır dirəyinin başında olan təkərlək başlıq: 

başlama. başlıq. qapla. 

- gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli yapışqan, yəlimlə 

qapamaq işi: qaplatmaq. qaplamaq.qalpatmaq. qalpamaq. 

- döğüş gəmilərində olmuş, yelkənli, iti gedən təknələr: 

qırlanqıc.  

- gəmini sapıtmaq: açmaq. alarğa edmək.  

- gəminin yanlaması, yana əğilməsi: yalpa. yanpa. yana 

vermək. sağa sola vurmaq.  
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- gəminin yanlarında olan barmaqlıqlar. hər çeşit 

barmaqlıqların üstünə yuxarısına yapılan təxdə. təxdə sipər. - 

gəminin köpəştəsinə dayanıb uzaqlaşan qaraya baxırdıq. 

- hər yanında iki sıra topu olan, əsfi döğüş gəmisi: qapaq - 

qapaq suəri.  

- gəmi su edmək: gəminin içi su almaq. içinə su keçmək. su 

işləmək.  

- üç gögərtəli gəmi: üç qatlı gəmi.  

- döyüş gəmi toplusu: tonanma. donanma. 

- altı düz, alçaq, yelkənli, kürəklə sürülən gəmi: qalı.  

- altı, başı, divi düz gəmi çeşiti: qalyot. 

- gəmi, qayığı, omurqa üzərinə mindirməyə yarayan, 

qabırqa biçimində olan ağaclar: qabırqa. 

- gəminin alt kökərtəsi: tavlun. - gəminin ən alt kökərtəsi: 

tavlun kökərtəsi. 

- gəminin omurğasının arxa yanının dibi, quruğu: onurğa 

topuğu.  

- iti gedən, yelkənli kürəkli kiçik gəmi çeşiti: tırxandıl.  

- çox enli olub yalpası az gəmi: döşəkli. döşəkli. # narın 
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yapılı. - gəminin yelkəni, yeli avuclamışı, şişmiş olub, yavaş 

gəlməsi: apazlama.  

qəmic  gəmic. gəmirən.  

qəmiç  kəmüş. kəmiç. ( < qam: əksik). kümmüş. 1. küsük. qısıq. 

azalmış. sönük. uçuq. ( > xamuş (fars)). 1. kədər. qayğı.  

qəmiçi  gəmiçi. dumənçi.  

qəmiçi  gəmiçi. kərəkçi. qayıqçı. lotqaçı. məllah.  

qəmiçiliq  gəmiçilik. dumənçilik.  

qəmiq  - ağ gəmik: soyağ. soylu. soyu təmiz. əşraf. nəcib.  

qəmiq  - böyük aşığ gəmiği: cuqutur. yuqutur.  

qəmiq  - işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

qəmiq  (gəmik. kəmik.) 1. kəmuk < metatez > ( t < > s ) səmuk. 

sümük. 1. umaq. ırq. soy. 1. bərtik. sümük. gömük. 

kimük. kömük. sümük. umağ. yasun. 1. əti ayrılmış 

sümük. - gəmik sümük: kəmdük sünğük: kəmlük sümük: əti 

sıyrılmış, ayrılmış sümük. - qabırqa gəmikləri. göğüsün 

yanları: küsri. 1. kəmik ( > kəm yek).tək. az. az tapılan. 1. 

sümük. çırça. qumuq. qımıq. kömüq. qısa. koralmış. küt.  

- ləgən gəmiği: quymuç. quyruq soxumu. 
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- kürək gəmiği: çapqaq.  

 - gəlmiç: balığın yoğun qılcığı. 

- altı gəmik: qaburqa. qapurqa.  

- budun gəmiyi: umaça. uma. uma gəmiyi.  

- gəmik içi: yolun. ilik. - bel gəmiyi: okurfa. onqurğa. onqura. 

situni fəqərat. 

- baldır gəmiyi: incik sümük. incik gəmik.  

- bel gəmiyi: əgin. əmud fəqəri.  

- köks gəmiklərinin hər biri: qabırqa. - arığlığdan 

qabırqaları çıxmış.  

- göt gəmiyi: qıç gəmiyi. soxum. quyruq soxumu.  

- qaburqa gəmikləri: güsri. göğüsün yanları. 

- quyruğun gəmikli yeri: gəmirdik. 

- uçurcaq gəmiyi: toyuğun uçaq qanat gəmiyi.  

- bir gəmik atmaq: itə bir sümük atmaq kimi birinə azacıq bir 

nərsə vermək.  

- gəmik kimi: gəmik kəsilmək: çox quru olmağı göstərən 

deyim.  

- bir dəri bir gəmik: çox incə, yağsız zəifliyi göstərən deyim.  

- gəmikdən olan nərsə. - gəmik sap. - gəmik dügmə.  
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- kürək gəmiyi: omuz kürəyi: qəbzə. gəbzə. çiğni örtən 

sümük. 

- qol gəmiği: qısqayılıq.  

- qurdun kürək gəmikləri: sirəy qalaq.  

- sınıqçılığda, qırıq gəmikləri bir arada tutmaya yarayan 

çubuq: qıpqın.  

qəmiq  gəmik. sümük. qaqlı. qaqlıq. iskilet. - bu quyunun qaqlı 

qalmış. - əti tökülmüş, qaxı qalmış.  

qəmiq  kəmik. 1. azlıq. azılcıq. birnəmə. - bel gəmik: omurqa. 

onurqa. 1. kəmlik. kərik. əksik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. 

açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

qusur.naqis.  

- bir dəri bir sümük (gəmik): çox arıq zayıf. - dilin gəmiyi 

yoxdur: hər türlü söz edəbilir. dəğişik nələr söyləmək. 

dönəklik edmək. - gəmiklərin oynaq yeri: məfsəl. boğum.  

- diz qapağı gəmiyi: diz ağırşağı.  

- düdük gəmiyi: qavaq sümüyü.  

- düdük əriş: düdük rişdə: 1. içi boş makaroni. 1. salağ. 

sapaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

- əti sənin, gəmiyi mənim: öğrətib, oxutmağ uğrunda, uşaqla 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

hər nə edirsən ed.  

- belgəmiyi: omurqa, onurqa sümüyü. situni fəqərat.  

- gəvrək gəmik: qaqırdaq. qıqırdaq. xıt xıt.  

- pıçaq gəmiyə dayanmaq: sıxıntı, güclükdə bitgin, 

dayanılmaz duruma gəlmək.  

- oynaq gəmiklərin aralarında olan əsnəkliyi sağlayan 

(tə'min edən) qas, balça, mahiçə: açan.  

- aşıq gəmiyinin altında ki kiçik gəmik. bu gəmiklə 

oynanan oyun: bıcıl.  

- yumşaq sümük, sünğük, gəmik: kərkərənğ. xıt xıt. 

gəmirğənğ.  

- belgəmik: onurqa. - malqaranın onurqa, belgəmiyindəki 

əti: külbastı. rasta.  

- iri qılçıq, balıq gəmiyi: gərmic. gəlmic.  

- qaraca gəmiyi: qol gəmiyi.  

- sütlə girən qanla yaşar, gəmiklə çıxar.  

- gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq: qanğıldamaq. 

qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. ətsizişmək. 

arığlamaq. 

- göğüs gəmiyi: inam taxdası.  
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- it ağzını gəmik tutar: pozuq kimsələr azaş görüncə susar.  

- itin yalvarı (duası) alınırsa (qəbul olunursa), göydən 

gəmik yağar.  

- yekə aşıq gəmiyi: qanapaz qapanaz.  

- qamış gəmik: baldır sümüyü. incik. 

- qatır gəmiyi: kürək gəmiyi.  

qəmiqləşmiş  gəmikləşmiş. qantal. qatnal. qaqtal. qatlanmış. 

qabanmış. bərkimiş.  

qəmiqli  gəmikli. sümüklü. iççatlı. iç çatılı. içatlı. iskiletli.  

- gəmikli it, qapağan olur: ağzında sümüklü it, heç nəyi 

biləsinə yanaşmağa qoymaz.  

- incə gəmikli, incə biçimli: incə kəsim. incədən.  

qəmiqlik  gəmiqlik. köklü. durumlu. iri ullağan. ətli qanlı sümüklü. 

qəvi bünyə.  

qəmiqmək  qəmiqmək. qamıqmaq. qaplanmaq. qamlanmaq. 

qəmlənmək. qapıqmaq.tutulmaq. bulutlanmaq.  

qəmil  1. kəməli. kəməsov. 1. # qamın. hamılı. hamısı. kəmisi.  

qəmilik  gəmilik. bəndər. iliman (liman).  

qəmilmək  kəmilmək. kəminmək. kəmizmək. azalmaq. alçalmaq. 

gerinmək. gerilmək. basılmaq. təpinmək. enmək. yenmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qəmilmək kəmilmək. 1. söykənmək. yan vermək. yana yatmaq. 

yanaşmaq. 1. əğilib, yan durub güdmək. yanakı durmaq. 

gizli, yatsı yaxınlaşmaq. (kəmin (fars)). 1. qamılmaq. 

söykənmək. yana yatmaq.  

qəmin  kəmin (fars). < qəmilmək. 1. əğilib, yan durub güdmək. 

yanakı durmaq. gizli, yatsı yaxınlaşmaq. söykənmək. yan 

vermək. yana yatmaq. yanaşmaq. 1. büktü. pusu. busu. 

bəkmə. 1. pusu. kündə. astın > astin (fars). astar. astağ. 

aşağ. alt. az. kəm. pusı. pusu. pusqu. tuzaq. duzaq ( 

tutsaq < tutmaq). - ona (kəndisinə) duzaq qurmuşlar.- 

kündədə yatmaq. - kündə qurmaq.  

qəmin  kəmin. büksü > püsgü. pusu. gözləği. av güdülən yer.  

qəminə  kəminə. kəmnə. kəmnək. kəmkən. həqir. aciz. - sizin 

kəmnə quluz.  

qəminqah (fars)  < küm. kom). küməngə: bax > qüməltə. {1. < gommaq. 

gomur. kömülən yer. gizlənən yer. 1. < küməngə < kovəngə < 

kov (?). } 

qəminqə  kəmingə. pusu. pusqu. pusqu.  

qəminləmək  kəminləmək. qamınlamaq. 1. büktürmək. pusulamaq. 

kəminləmək. 1. pusqlanmaq. pusquda yatmaq.  
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qəminmək  kəminmək. 1.kəmilmək. azalmaq. alçalmaq. gerinmək. 

gerilmək. basılmaq. təpinmək. enmək. yenmək. 1. 

qamanmaq. qanıqmaq. qınıqmaq. boyun əğmək. 

qəminmək  kəminmək. qamınmaq. anqdımaq. anğdımaq. pusmaq. 

tuzaq qurmaq. çevrəsini sarmaq. yaxalamaq üçün kələk 

yapmaq.  

qəmir  kəmir. xəmir. qatıq. maya.  

qəmircək  gəmircək. qıqırdaq. gəmirtlək. xıtxıt. 

- burun gəmircək: burun qıqırdağı.  

- qulaq gəmircək: qulaq qıqırdağı.  

qəmirci  gəmirci. qazım. - qazım heyvan.  

qəmircik  gəmircik. qıqırdaq. quzruf. gəvək.  

qəmirən  gəmirən. gəmic.  

qəmiriq  gəmirik. gəmrik. 1. kərtik. gədirik. aralıqı, oyuqu, qırtıq, 

kəsiyi, bacası olan nərsə. - gəmirik dişli: dişlər alarlı olan. 

1. dar, kəsmə yol. keçi yolu. 1. gəmirilib, dişlənib artıq 

qalmış. - dilənçinin umduğu, gəmirikdən gəmirməkdir. 1. 

zayıf, çuxurlaşmış üz görünüşü.  

qəmirqənğ  gəmirğənğ. kərkərənğ. kərkərək. xıt xıt. yumşaq sümük, 

sünğük, gəmik.  
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qəmirmək  gəmirmək. kəmirmək. kəmrimək. ( 1. < kovmaq. gəvmək. 

1. < kər. kərmimək: qırıb oğmaq). kovurmaq. < gəvirmək < > 

gəvmirmək. kəmləmək. kəməmək. kərtəmək. gədikləmək. 

kəsmək. qazmaq. çırtmaq. qırtmaq. doğramaq. dişləmək. 

ısırmaq. dişləmək. ağızda çeynəmək. çeyləmək. 

yoğurmaq. avratmaq. parçalamaq. əzmək.  

qəmirmək  gəmirmək. kimürmək. gömürmək. kömürğmək.  

qəmirmək  kəmirmək. gəmürmək. gəmirmək. 1. çeynəyib yemək. 1. 

kəmitmək. (gizlətmək). qırağa qoymaq, atmaq. 1. 

gəmirmək. 1. (< kəvirmək). iztirab vermək. əziyət 

çəktirmək. 1. (< kəvirmək). dişlə ısırıb xırdalamaq. 

- gəmirib avru: sızlamaq.  

- gəmirgən avruv: sızı. gövdə qırıqlığı.  

qəmirmək  kəmirmək. kəmişmək. kəçirmək. qasınmaq. qasılmaq. 

güdəlmək.  

qəmirtiq  gəmirdik. quyruğun gəmikli yeri.  

qəmirtiq  gəmirtik. gəvirməyə, kərtməyə yarar nərsə. kərtilə, qırtıla 

bilən. bax > qamıtmaq.  

qəmirtlək  gəmirtlək. gəmircək. qıqırdaq. xıtxıt.  
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qəmirtmək  kəmirtmək. əsgirmək. kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir 

edmək. saymamaq. sanamamaq. pəsləmək.  

qəmiryağı  kəmiryağı. gəmiryağı. zeytun yağı.  

qəmis  kəmis. qapıs. qamıs (qapayan). 1. gömlək. 1. incə qabıq. 

zar. 1. könkülək. könlək. gömlək. kürtə köylək.  

qəmisi  kəmisi. çalaca. azacıq. azca. yoxacıq. alaca. salca. bir salιm. 

bir çalιm. bir az.  

qəmisqan  ırmaqların, göllərin tanrıcası.  

- göl anası gəmisqan, suv anası gəmisqan: tanrıcanın digər 

adları.  

qəmiş  gəmiş. ( < kam. qab: dolu.). 1. dolqun. bəsli. şişqo. gödəş. 

ətli. qaymaqlı, yağlı. bolqun. şişman. - "camış" sığırı adını 

bu sözdən almış olur. - gəmi ulduzu: gəmiş ulduzu: böyük 

ayı deyilən, ulduz taxımı. 1. ( < kav: boş). qamış. içi boş, 

düdük. 1. ( < kav: kər: kəsik. boş). hər bir nərsənin qıssası, 

güdəsi. özəlliklə alt çənəsi qıssa olub, yaxcı otlayamayan 

heyvan.  

- kəmiş kəmiş: kəmə kəmə. bala bala. 

qəmiş  kəmiş. qıraq. atılmış.  

qəmiş  qamış. qarqa. qarqı. qarqu. qarqı qamış.  
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qəmiş kəmiş. kəmiş. gömüş. - kəmiş nərsə: gizli nərsə.  

qəmişlik  qamışlıq. qarqınlıq. qarqılıq. sazlıq.  

qəmişmək  kəmişmək. ( < kam. qam. cam. cəm). 1. qoymaq. 

bıraxmaq. atmaq. salmaq. ayırmaq. çıxarmaq. 

düşürmək. bir nərsəni saxlı, gizli qılmaq. ( > kəmin (fars)) - 

qonaqları hara kəmişdin. - malları otlağa kəmiş gəl. - başına 

börk kəmişdi çıxdı. - duzaq kəmişib, qurdu tuddular. - bunu 

nə üçün kəmişdiz: ayırıb daşladız, atdınız. 1. çeynəyib 

yemək. 1. azaltmaq. çıxartmaq. qırağa qoymaq, atmaq. - 

bunu kəmiş. - onu, bu sayışdan kəmişdik: onu, bu hesabdan 

çıxdıq. 1. gizlətmək. qoymaq. quylamaq. - iyiliyi su 

ayağında kəmiş, başında dilə. 1. əkişmək. əkmək. - güzdə 

kəmişən, yazda dərişər. 1. saldırmaq. çıxarmaq. atmaq. 

sürmək. bir nərsəni çıxarıb atmaq.  

qəmişmək  kəmişmək. 1. xəfəgənmək. xəfələnmək. gəpəgənmək < 

qapaqanmaq. qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq. 1. 

kəmirmək. kəçirmək. qasınmaq. qasılmaq. güdəlmək.  

qəmiştə  gəmiştə. qumaşta. bükəvül. bəkəvül. qıncaq. qancurqa.  

qəmiştirmək  qəmişdirmək. kəmlətmək. kəmətmək. kəmtirmək. 

qamıtmaq. azaltmaq. qıstırmaq.  
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qəmit  gəmit. qumot. çənə. ağız.  

qəmit  kəmit. əksik. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. 

qantıq. qısır. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.  

- qamıt kəmit: qatır yatır. ifrat təfrit. qasıq qısıq. ağır yüngül. 

anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

qəmiti  kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmiti  kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. 

kəmətim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmitili  kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. azatımlı. azatışlı. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 
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altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmitim  kəmitim. kəmitiş. kəmiti. kəmitmə. kəmətmə. kəmətiş. 

kəmətim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmitimli  kəmitimli. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. azatımlı. azatışlı. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmitiş  kəmitiş. kəmiti. kəmitmə. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmitiş  kəmitiş. kəmiti. kəmitmə. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. 

kəmətim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 
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əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmitişli  kəmitişli. kəmitili. kəmitməli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. azatımlı. azatışlı. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmitmə  kəmitmə. kəmiti. kəmitiş. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. 

alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qəmitmə  kəmitmə. kəmiti. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. 

kəmətim. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. 

düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. 

əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. çıxdırım. 

çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. 

altayış. tənzil. tənqil. iskonta. təxfif.  

qəmitmək  kəmitmək. kəmətmək. 1. azıtmaq. kiçitmək. 1. kəmətmək. 

kəsitmək. kəsmək. qısmaq. azaltmaq. güdətmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

alçatmaq. 1. qıstırmaq. kəsirləmək. kəsirmək. kəsmək. 1. 

indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. 

düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. 

altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil 

edmək. - bu ölçünü endirin. - könül endirən başalır (ucalır), 

baş endirən basalır (basılır). - ona qarşı özüvü çox endimə. - 

endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.  

qəmitməli  kəmitməli. kəmitili. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. 

kəmətişli. kəmətimli. azatımlı. azatışlı. əsgitimli. əsgitişli. 

əksitimli. əksitişli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. 

endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. 

düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. 

altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. 

təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı.  

qəmiz  1. kəmiz. cılız. sısqa. xəsdəlik. - gəmizi bolğan: xəsdə. 

rahatsız. 1. gömüz. qısır sütü. baytal sütü. 1.  

qəmiz  gəmiz. 1. əsid. 1. əkşimiş. əkşi. turş.  

qəmiz  kəmiz. kəmsiz. kəsirsiz. əksiksiz. tam.  

qəmizli  gəmizli. kəmizli. zayıf. xəsdə. çəlimsiz.  

qəmizlik  gəmizlik. 1. əsidlik. 1. əkşimişlik. əkşilik. turşluq.  
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qəmizmək  kəmizmək. kəmilmək. azalmaq.  

qəmizsi  gəmizsi. 1. əsidli. 1. əkşimisi. əkşisi. turşumsı.  

qəmkəş kəmkəş. bax > qamqaş.  

qəmkətəq kəmkətək. kiçik. küçük.  

qəmqa  ipəkli qumaş.  

- asıl azmaz kəmqa tozmaz: əsil pozulmaz ipəkli əsgiməz.  

qəmqə  kəmkə. 1. ( > kəmxə (fars)) bir çeşit ipək parça. - kəmkəçi: 

kəmək parçası toxuyan. 1. xəstəlik. iğ. qəm. kefsizlik. toqa. 

mun. iç ağırlığı.  

qəmqəqləmək  kəmkəkləmək. kətkəmləmək.  

qəmqələq kəmkələk. bax > qamqalaq.  

qəmqəmləşmək kəmkəmləşmək. qamqamlaşmaq.  

qəmqən  kəmkən. 1. (m < > n) kənkən. gəmirən. kəvkən. kovkan. 

qazan. qazıcı. 1. köstəbək. kor sıçan. çöl sıçan. toprağı 

gəmirib qazmağından bu adı almış. 1. kəmnə. kəmnək. 

kəminə. həqir. aciz. - sizin kəmnə quluz.  

qəmqərmək  kəmgərmək. səyrəmək. kəmlənmək. azalmaq.  

qəmqəsir  kəmkəsir. qısımtı.  

qəmqəş  kəmkəş. kal. oluqsuz.  
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qəmqəşmək  kəmgəşmək. qamqaşmaq. qamaşmaq. (yığışmaq. 

çimçəşmək). 1. əkşi, turş yeməkdən dişlərin uyuşuq, 

kəsməz, ğıcıqlanır duruma gəlmək. - heyva dişlərimi 

qamaşdırdı. 1. ışığın gurluğundan, çox parıldaq, bərraq 

olduğundan, gözün qararması, kolaşması, görməz 

olması. - qara, günəşə baxmaqdan gözüm qamaşdı.  

qəmqin  üzgün.  

qəmqin gəmgin. aluq. dalğun. qussəli.  

qəmqirmək  kəmgirmək. çəmgirmək. çapqırmaq. çıpqırmaq. 

çalqırmaq. iti qarşınmaq. qarşı durmaq. e'tiraz edmək.  

qəmqit  kəmgit. çəmgit. qafa tutma. abat. düşüt. salıt. qayşaq. 

girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. qarşıq. 

qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. 

savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 

qəmqitli  kəmgitli. çəmgitli. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. abatlı. 

düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. 

dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. 

eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 
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savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. 

qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

qəmqöz  kəmgöz. göz vuran. gözü, nəzəri dəğən.  

qəmqözclük  kəmgözlük. gözərik. gözəğik. gözdəğik. gözdəğmə. 

bədnəzər.  

qəmqüm  kəmküm. - kəmküm edmək: quşqulanmaq. - kəmküm 

eylədi bir söz söyləmədi.  

qəmqüm  kəmküm. gəpgüp. nəmnüm. anlamsız söz.  

qəmqüt kəmküt. bax > qamqut.  

qəmlə  kəmlə kəməl. məhəllə.  

qəmləmək  əngəlləmək. bastırmaq. durmuşlamaq. tormuzlamaq.  

qəmləmək  gəmləmək. kəmləmək. 1. kötüləmək. xəstələmək. 1. 

noxdalamaq. - qığırıb, atı gəmşədim, qalxan süngü 

cumşadım. 1. narahat edmək.  

qəmləmək  kəmləmək. ( < kav). 1. kəvləmək. kəmirmək. xərmən 

sürmək. 1. kəməmək. azavlamaq. azalamaq. kiçitmək. 

kötüləmək. 1. qəlbirləmək. ələmək. arıtlamaq. 1. 

xəsdələnmək. kötüləmək. 1. azaltmaq. aşağılamaq. 

kiçiltmək.  
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qəmlənmək  1. kəmlənmək. kəsir gəlmək. az gəlmək. kəsirlənmək. 1. 

qamlanmaq. qəmiqmək. qamıqmaq. qaplanmaq. 

qapıqmaq.tutulmaq. bulutlanmaq.  

qəmlənmək  kəmlənmək. 1. xəstələnmək. çərlənmək. iğlənmək. 

iklənmək. yiklənmək. ağrınmaq. korlanmaq. çorlanmaq. 

pozulmaq. pisəlmək. - at kəmləndi. 1. səyrəmək. 

kəmgərmək. azalmaq. 

qəmləşmək  kəmləşmək. kəsişmək. razılaşmaq.  

qəmlətmək  kəmlətmək. 1. sıxıntı, zərər vermək. 1. kötülətmək. 1. 

xəstələtmək. 1. kəmətmək. kəmtirmək. 

kəmişdirmək.qamıtmaq. azaltmaq. qıstırmaq.  

qəmli  1. qamlı. qamalı. kədərli. qara. qaraqada. qaramat. kötü. 

pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. fəna. - qara gün: üzüntülü, 

sxıntılı çağ, zaman. - qara günlər. - qara yazı. qara baxt. - 

qara sav: qara xəbər: sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli 

bilgi. - qara axca, ağ günüdə ağarar. 1. qapalı. çapalı. toxalı. 

qussəli. 1. qapalı. gəmli. ovsarlı. 1. qayğılı. bataqara. 

qussəli. məhzun. tasalı. sıxıntılıacılı. dağlı. tozalı. 

quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. 

dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. 
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mükəddər. qussəli. qussəli. qayğılı. qayğaşalı. anğaşalı. 

anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. 

endişəli. düşüncəli. üzüntülü. acılı. tasalı. üzgün.  

qəmli  küfəçlik.  

qəmliq  kəmlik. 1. əksiklik. 1. kəmik. kərik. əksik. qalıq. çalıq. 

salıq. azıq. açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. 

nüqsan. qusur.naqis.  

qəmliq  kəmlik.1. yetərsizlik. əksiklik. 1. sıxıntı. yoxsulluq. 1. 

zərərlik. ziyanlıq. 1. kötülük. - kəmliyə qarşı iyilik edmək. - 

kimsədən kəmlik görmədi. 

qəmmək  kəmmək. qammaq. alçatmaq. təhqirləmək.  

qəmnə  kəmnə. kəmnək. kəmkən. kəminə. həqir. aciz. - sizin 

kəmnə quluz.  

qəmnək  kəmnək. kəmkən. kəmnə. kəminə. həqir. aciz. - sizin 

kəmnə quluz.  

qəmöh  kəmöh. 1. kövzək. boş. azacıq. - kəmöh qarlayıb. 1. havanın 

kəmsiyib, soyuğa, çənliyə üz tutması.  

qəmpə  gəmpə. 1. sırt. arxa. yağır. omuz. çiyin. 1. işləmədən, 

çalışmadan əldə edilən nərsə.  
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qəmpək  şəkər.  

- mıyala kəmpək: bonbon şəkəri. aqidə şəkəri.  

qəmpil  kəmpil. qampıl. əğiq. əğilmiş.  

qəmpir  kəmpir < kambır. 1. təpənik. kəpənik. kopalıq. kopalıc. 

qopanıq. domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. 

bağquruc. bağqanıc. yumrınıc. yumranıc. 1. bunaq. yaşlı. 

1. kombur. kambır. yumru. yumur.  

qəmpir  kəmpir. 1. yaşlı. qarı. qozuq qadın. kəmpirlik: qozqaq. 

büklük. qocalıq. 1. samavarın kəlləsində olan çaynik yeri. 

1. kaftar. qurtqa. qarı. qurtı.  

qəmpiris  kəmpirsi. dağınıq.  

qəmpirləşmək  kəmpirləşmək < kamburlaşmaq. kopalmaq. qopanmaq 

kəpəlmək. təpəlmək. tümsəlmək. dombalmaq. 

domalmaq. bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. 

yumrulaşmaq. yumranmaq.  

qəmpirlik  kəmpirlik. qocalıq qozqaq. kəmpir: yaşlı. qozuq qadın.  

qəmrə  kəmrə. 1. kübrə. qığ. 1. tərs. kir. çirk. 1. yarada bağlanan 

çözmək. 1. gəmi gövdəində, gögərtəsində eninə uzanan 

kirişlər.  
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qəmrəq  kəmrək. 1. azqun. azğun. yaramaz. həşəri. 1. qədir 

bilməz. asi.  

qəmrəq  kəmrək. azğın. azğun. 1. solğun.1. yaramaz. həşəri. 1. 

qədir bilməz. asi. ası. 

qəmrəq  kəmrək. çəmrək. çımraq. çımqır. çıqmır. çıpqır. çapqır. 

çalqır. 1. qıvraq. 1. qısa.  

qəmrəqliq  kəmrəklik. 1. azqunluq. azğunluğ. yaramazlıq. həşərlik. 

1. asi. qədir bilməz.  

qəmrəqliq  kəmrəklik. azğınlıq. azğunluğ. 1. yaramazlıq. həşərlik. 1. 

qədir bilməzlik. asılıq. 

qəmrələntirmək  kəmrələndirmək. çözmək bağlamaq. qabığlandırmaq.  

qəmrəmək  kəmrəmək. çəmrəmək. çıpqarmaq. çırmamaq. 

çırmalamaq. sıvamaq, siyirmək. çulqamaq. - qol qıçı 

sıvamaq, siyirmək.  

qəmrənmək  gəmrənmək. 1. dişlə ısırılıb xırdalanmaq, oyulmaq. 1. (at) 

gəmini çeynəmək. - bu at gərənir. 1. dişləri qıcıqlamaq. - 

gəmrənib dururdu.  

qəmrəşmək  gəmrəşmək. ( < gəp. kəv: açılışma) gəpləşmək. gəvrəşmək. 

şuxluğ edmək. şakalaşmaq.  
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qəmrət  1. gəmrət. kərtmə. armut. 1. kəmrət > kəmtər. daha 

aşağı. daha alçaq. əhqər. ələhqər. - kəmrət behman kəs. - 

sizin kəmrətiz.  

qəmrətinq  kəmrətinğ > kəmtəranə. əhqəranə. acizanə. - məni 

kəmrətinğə yazığın gəlsin. - sizin kəmrətiz.  

qəmrici  gəmrici. cəvəndə. - gəmrici heyvanlar.  

qəmriq  gəmrik. 1. gəmirməyə yarar. 1. kərtik. gədik. dar kəsə 

yol. keçi yolu. cığır. 1. gəmirmə, qabaq dişləri tökülmüş. 

1. kəmərli. yumru. qanbur. kanbur. kambur. (beli) bükük, 

büklü. (arxası) çıxıq. tümsək. əğri. mühəddəb. - çox 

işləməkdən kambur olmuş. - orasında kamburu vardır. - 

duvar kambur vermiş.  

qəmrilmiş  gəmrilmiş. kəmrilmiş. kədrim. kəmrit. kəmdük. arınmış. - 

kədrim ət: dəridən üzülmüş ət. - kəmdük sümük: əti sıyrılmış 

sümük.  

qəmrimək  kəmrimək. bax qəmirmək.  

qəmrişmək  gəmrişmək. birbirini yalayıb, somurub, dişləyib didişmək.  

qəmrit  kəmrit. kədrim. gəmrilmiş. arınmış. - kədrim ət: dəridən 

üzülmüş ət.  
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qəmritmək  kəmritmək. qanburlatmaq. kamburlatmaq. 

kanburlatmaq. büklətmək. bükmək. tümsətmək. 

əğritmək. yumrutmaq. mühəddəb edmək.  

qəmrüq  kəmrük. gəmrük. kərtük. gədik. kəsik.  

qəmrüşmək  gəmirişmək. gəmirmək.  

qəmsəq  kəmsək (fars). < kəsmik < > kəmsik. 1. süzmə yoğurt. 1. bir 

çeşit pənir. 1. kəsmək.  

qəmsələ !  kəmsələ !. bük ! kəmsə ! əy !.  

qəmsəlmək  kəmsəlmək. bükülmək. əğilmək.  

qəmsəmək  kəmsəmək. təhqir edmək.  

qəmsən  kəmsən. kimsən. saxtiyan. gön. kövsələ. çərm. meşin.  

qəmsəyiş  kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. yeğnisəyiş. yersəyiş. 

yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. kiçişsəyiş. 

kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. düşürsəyiş. 

əsgisəyiş. yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. 

kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

qəmsi  kəmsi. ağ. tor. duzaq.  

qəmsik  kəmsik. qısıq. əsgik.  

qəmsiq  kəmsik < > kəsmik. 1. süzmə yoğurt. 1. bir çeşit pənir.  

qəmsilik  kəmsilik. zərər. ziyan.  
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qəmsinmək  kəmsinmək. önəmsəməmək. əhmiyət verməmək.  

qəmsirə  kəmsirə. qorucu.  

qəmsitilmək  kəmsitilmək. xorgörünmək. aşağlanmaq. kəmsitiş. 

kəmsəmək: əğilmək. bükülmək.  

qəmsitiş  kəmsitiş. təhqir. xorlama.  

qəmsitmə  kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. əzmə. 

əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. 

tərsləmə. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. 

xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül 

savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

qəmsitmək  kəmsitmək. yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. ələ 

salmaq. sallamaq. kiçitmək. təhqirləmək. hoylamaq. 

korlamaq. xarlamaq. yuvalamaq. yuvub arıtmaq.  

qəmsiz  dinc. arsat. aldırmaz. tutasız. sərbəs.  

qəmsiz  kəmsiz. 1. kəmiz. kəsirsiz. əksiksiz. tam. dolu. bütüv. 1. 

başı boş. əngəlsiz. bitin. kamil. 1. qayğısız. ərinc. rahat. 

aldırışsız. aldırmaz. qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. 

önəmsəmiyən. diqqətsiz. laqeyd. 1. qussəsiz. yelə. 

tasasız. qayğısız. fikirsiz. 1. qayğısız. aldırmaz. 
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aldırışsız. dinc. arsat. ərinc. rahat. 1. bitik. bütük. bütün. 

bitin. dolu. yetgin. tükəl. tutuş. boydan baş. kəmallı. 

mükəmməl. kamil.  

qəmsiz  kəmsiz. çox. pək artıq. qusursuz.  

- gəmiz edmək: qusursuz yapmaq. rahat etdirmək.  

- yurtumu qəmsiz süyəmə: yurdumu çox sevirim.  

qəmsür  kəmsür. dalğın. dağnıq. düşgün. düşmüş. dalğın. 

dağnıq. 1. kəsri olan. alçaq. eybli.  

qəmşük  kəmşük. bükük.  

qəmtan  kəmdan. 1. az olub, sıx olmayan. 1. azdan. azraq 

olmaqdan, az olmaqdan. - kəmdən olması, serdən yeğdir. 

(# serdən: çoxdan. çoxraq, çox, artıq).  

qəmtanlıq  kəmdanlıq. kəmədanlıq. çəmədanlıq. qanmamazlıq. 

anlamazlıq.  

qəmtap  kəmtap. kəmyab. bulunmaz.  

qəmtər  kəmtər > kəmrət. ələhqər. - kəmrət behman kəs. - sizin 

kəmrətiz.  

qəmtəvər  kəmdəvər. həndəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. 

dövrəbər. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. dolay. 
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ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. 

çuval. civar. bölgə. məntəqə.  

qəmtirmək  kəmtimək. kəmişdirmək. kəmlətmək. kəmətmək. 

qamıtmaq. azaltmaq. qıstırmaq.  

qəmtüq  kəmdük. gəmdük. gəmrilmiş. - kəmdük sünğük ( sümük) 

kəmlük sümük: gəmik sümük: əti sıyrılmış, ayrılmış 

sümük.  

qəmür  kəmür. kömür.  

qəmürləmək  kəmürləmək. xəsdələnmək. kəsləmək.  

qəmürmək  1. gəmirmək. nərsəni nədən ayırmaq. 1. çeynəmək. 

öğmaq. əzmək.  

qəmürmək  gəmürmək. gizlətmək. qaçırmaq. çeynəmək.  

qəmürmək  kəmürmək. 1.azatmaq. 1.# səmürmək: şişirtmək.  

qəmüv  aqsıq. axsıq. əksik. yetməv.  

qəmyek  kəmyek. < kəm + tük. kəmtik. kəmsik.  

qəmzə  gəzmə. girişmə. qırışma. qır vermə ( < qırılmaq. 

burulmaq). buruqma. naz. işvə. qaş göz ilə oynanma.  

qəmzə  kereşmə (fars) girişmə < qırışma. qırşma. süzdürmə. yan 

baxış. göz süzmə. qır vermə. işvə. qırışma. qırcışma. 

qılışma. naz. çaldış. qandış. cilvə. qəmzə.  
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qəmzə  kəmzə. toy. naşı. qammaz. anığ.  

qəmzəli  qırmıli. qırasan. qırcan. qırcın. nazlı. işvəli. ərigən. 

əricən. əzigən. əzik. nazik. nazlı.  

qən  "gən" ilə başlayan sözlərə bax > "gen"ə.  

qən  1. gen. (sınırlanıb, ayrılmamış nərsə) işlənməmiş. bikr. - 

gen topraqlar. 1. gen. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. 

dilək. arzu. əriz. əriş. 1. kən. artıq. artıqmac. - beşgən: 

beş açılı, bucaq, yanlı.  

- dikdördgən. müsətətil.  

dördgən: tördül: dördül: dördyan: dördboy. mürəbbə'.  

- gən ağızlı, saplı iri su qabı: kavış. qamış. məşgəfə.  

- gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək: sason vurmaq. 

qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. qıstamaq.  

qən  gən. kən. 1. genğ. gənğ. gən. geniş. genğiş. bol. vəsi'.1. 

açıla. şaşa. mütəəccib. 1. laübali. qeydsiz. - o çox gen 

kişidir. 1. dinc. rahat. fərah. - gen bir yaşam sürür. - onun 

durumu çox gendir. - geniş könülli: qəmsiz. qeydsiz. 1. 

dəmirçi ayqıtlarından bir çeşit yonqar, rəndə. 1. geniş. 

genğiş. bol. vəsi'. 1. qıl. qın. - edkən: edqıl. qılqınan: qıl. 
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ed. 1. kənd. kət. şəhər.  

- gen bucaq: küt bucaq: zaviyeyi münfəricə. 

qənaətbəxş  bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qandıran. inandıran. 

qanıqdıran. razılaşdıran. qəbulladan.  

qənaətbəxş  toxdalı. toxdalaq.  

qənaətkar  qanıqlı. tox gözlü.  

qənar  kənar. 1. çək > çağ > gah. sınır. qıyı. - gahın çaşan, ötəyə 

düşən, gahın bilən, özündə üzən. (ötəyə: suça. günaha). 1. 

qıra. qıraq. qıyı. qayı. sınır. qısıt. hidud. uc. sərhədd. 

qıyı. sahil. boy. yan. duruq. doruq (1. < durmaq. 1. < 

tuqur. toqur: düğün. ).  

- ırmaq boyu getdik.  

- bir kənara qoymaq: qırağa qoymaq. ırqatmaq. ıraqlatmaq. 

qırağlatmaq. yanqatmaq. yanatmaq. yana atmaq.  

- qıraq, kənar olan: yana olan.  

qənar  kənar. 1. yalı. yalqı. yalıq. qıyı. qoltuq. qırax. bucaq. yan. 

quytu yer. - orası bir qoltuqdur: yan yerdir. - qoltuq 

devlətlər: qıraxda qalan devlətlər. - yalıya enmək. - yalı 

boyunca gedmək. - yalıya düşmək. 1. ağız. uc. qıraq. qıyı. 

ucraq. 1. qıran. çalma. qıraq. bükür. 1. qıyı. qıraq. uc.  
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qənarə  1. kənarə. yol qalısı. yol kilimi. yolluq. dar uzun qalı. 1. 

qıynaq. qanqıraq. qınğıraq. qonara. qullab. ətlik. ət 

asılacaq çəngəl. 

qənarə  1. qınara < qınqır < qın. ittiham yeri. darısqamaq. 

darısqılığın sözü, haləti, işi. 1. sandulac.  

qənarı  1. ev turağayı. 1. ğanar. xilal. 1. yavbölək. yağbölək. 

yavbadaq.  

qənarlı  kənarlı. qıraqlı uclu. qıyılı. qıraqlı. qayılı. sınırlı. qısıtlı. 

hidudlu. uclu. sərhəddli. sahilli.  

qənarsız  kənarsız. qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. 

ucsuz. sərhəddsiz. qıyısız. sahilsiz.  

qənarta  kənarda. çetdə. qıraqda. yanda. - çetdə qalmaq: kənar 

qalmaq.  

qənat  < qənov. kərt (> kət (fars). ) kəriz.  

qənat  qanat. saqa.  

qənc  - çəkili (şəkilli) dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) üçün poz 

verən gənc qız: qapaq qızı.  

qənc  gənc. ( 1. < kan. qenq < gen. (genlik. bolluq. barlıq. varlıq. 

ərkənlik. ərkinlik. özgürlük. sərbəslik. bərəkəti yansıtan gen 

sözü). (1. yanq < yenq < yeni. yanğanğ. yeni < > yeni yetmə). 
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1. cavan. yas. uşaq. tifil. 1. gür. qonur. ərkən. ərik. ilun. 

arısda. - gəncilik qılmaq: sərbəs buraqmaq. cıvan. - gənc 

quşluq. günəşin yer üzünə yayıldıqdan sonrakı zaman. - 

gənclər. yaşlar. 1. qoncaq. igit. törlək. cəvan. 1. gəncinə. 

döşəkxana. 1. tor. toy. çiğ. pişməmiş. yetinməmiş. əcəmi. 

- incə, uzun boylu, uyqun boylu, boylu boslu gənc. - 

dalyan kimi. - dalyan kimi qız. - iri, qanmaz gobud gənc: 

toraman. qılıqsız. gicbəsər. 1. uşaq. bala. - oğrət gəncin 

işətti. 1. yaş. yaşıl. taza. körpə. cavan. 1. gəniz. kənz (ərəb). 

( < kan). qaznaq. xəzinə. təpnək. dəfinə. gəncinə. xəznə. 

tübək. təpnə. 1. cocuq. hər heyvanın kiçiğü. 1. yaş. 

dəliqanlı. oğul. 1. çər. burun. burna. güclü. igid. 1. tubul. 

alısın. körpə.yaştuc. yaşuc. yaştuc. yaşqay. yaşqo. 

dəliqanlı. - gənc saymaq. yaşsınmaq.  

- onu gənc bulub yönətici seçmədilər. onu yaşsınıb, 

tamadağa ayırmadılar.  

- gənc irisi: iri boylu dəliqanlı.  

- hər nəyin yaşı, gənci: tör. ətənə. körpə. 

qənc  gənc. 1. dəfinə. gömü. 1. toraman. iti. ütük. 1. iğid. ər. 

basmaqan. - yeni gənc: ərgən. yeni yetmə. yetcən. gəncik. 
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novcəvan. 1. gənc. günc. qonuc. qonac. xəznə.  

- bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc: qara yaşıl.  

- gənc irisi: çağından ön, biçimdən artıq gəlişmiş cəvan. - 

gənc oğlan: gəncin. comərd. cəvanmərd.  

- gəncyaz: ilkyaz.  

- gənc qız: gəlin. - körpə gənc: gəncəcik. nocəvan.  

- gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi geysi, paltar: 

qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

- gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, yönətmə üçün 

qurulan qurum: bəsic. izçi. 

- gənclərin tapatın (həvəs. dəlilik) doyurmaqla yatırmaq 

gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.  

qəncay  gəncay. yeddi günlük ay. hilal.  

qəncə  gəncə. çəkməcə. kəşov. sandıqça. dolab gözü.  

qəncə  gəncə. gəlingə. qəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. 1. 

yengə. gəlinin sağdıcı. 1. bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla 

səslənmə deyimi. 

qəncəcik  gəncəcik. nocəvan. körpə gənc.  

qəncəqlənmək gəncəklənmək. gəncək qılığına girmək. gəncəkləşmək.  

qəncələştirmək  dinclik, canlılıq bağışlamaq. - əkilmiş ağaclar, şəhəri 

qəncələşdirdi.  
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qəncəlmək  gəncəlmək. gəncləşmək. cəvanlaşmaq. - saqqalsız çox 

gəncəlirsin, gəncəşirsin.  

qəncər  kəncər. xənçər. yançər. kavçar (< kav). belə taxılıb 

sökən, kəsən araclardan bir çeşiti.  

qəncicik  gəncicik. körpə. taza. çox gənc, cəvan.  

qənciq  gəncik. ərgən. yeni yetmə. yetcən. yeni gənc. çıtan. yeni 

yetmə. fidan. novcəvan.  

qənciq  qənciq. qancıq. qiçiq oğlan.  

qənciqləmək  gəncikləmək. çıtanlamaq. fidanlamaq. yeni yetməlik, 

cəvanlıq edmək.  

qənciqlik  gənciklik. yetcənlik. yengənclik. yeni yetməlik. ərgənlik. 

novcəvanlıq.  

qəncilik  gəncilik. yaxışıqlı. yiqit. yiğit. dəliqanlı. qanış. ərgin. 

yilkinsək. bolluq. bərəkət. ərkinlik. ərkənlik. özgürlük. 

sərbəslik.  

qəncin  gəncin. gənc oğlan. comərd. cəvanmərd.  

qəncinə  gəncinə. gənc. döşəkxana. xəznə. tübək. təpnə. 

qəncinə  gəncinə. gömü. dəfinə.  

qəncqən gənckən. yaşlay.  
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qəncləşmək  gəncləşmək. gəncəlmək. cəvanlaşmaq. - saqqalsız çox 

gəncəlirsin, gəncəşirsin.  

qəncləştirmək  - ağacları gəliştirib, gəncləşdirmək üçün dalların 

budamaq: qavaqlamaq. qabaqlamaq. dallamaq. 

qənclik  gənclik. 1. cəvanan. cəvanlıq. dəliqanlıq. cəhalət. 1. 

gənc qatı, onlarnan bağlı sorular. - gəncliyinə 

doymamaq: çox gənckən ölmək. 1. ilkyaz.  

- qıyma gəncliyinə.  

qəncliq  gənclik. 1. təzəlik. 1. çağıllıq. ( < çağa: uşaq). cahıllıq. 

uşaqlıq. cəvanlıq. mə'sumiyyət. 1. yiqitlik.  

qəncliyü  xanların düğünlərində, bayramlarda yağma edilmək 

üzərə yapılan sofra.  

qəncür  gəncür. gənğür. cəvanmərd. əlaçıq.  

qəncyaz  gəncyaz. ilkbahar.  

qənd  kənd. < kən. kan. gen). 1.bol, çox, aldan, dərin olmaqlıq 

durumu. böyük yığıncaq. – kan uzaq: gen uzaqr çox ıraq. 

gen. - kan gəzək: çoğu kəz. ondan bəri, kən illər keçdi. - kan 

pullu. - kan qara: gen qara. 1. avıl. basalqa. dərəmnə. 

şəhər. 1. kərənt. kərət. kət ( < kər). böyük aralıq. 1. qura. 

qəryə. - baş kənd. xanaqa. ölkə kürsisi: astana. paytəxd. 1. 
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qala. qeyint. qəryə. yurd. avul. qışlaq. köçəri ellərin otraq 

yeri. av. yurd. tizi. dizi. köy. qəsəbə. köy. məntəqə.  

- kəndisinə özəl: kəndisinə məxsus. özqü. özlək, xisusi kimlik, 

zat.  

- böyük kənd, şəhər: kətə qorğan.  

qəndəkarlıq  kəndəkarlıq. onquş. yonquş. nəqş. yazı. oyma.  

qəndərəmək  gəndərəmək. pisəlmək. qoqmaq. çürümək. kötümək. 

çirkinmək.  

qəndi halında  iləşsiz. ilişsiz. ilgisiz. ilgəsiz.  

qəndlik  kəndlik. kətlik. tostluq. dostluq: adaşlıq. arxadaşlıq. 

arxadaşlıq. düzlük. sədaqət.  

qənə  kənə. 1. qanca. qan soran böcək. sağırtqa. - sağırtqa 

kimi yapışmış. 1. asalaq. qaramıq. qaramuq. əngəl. 

qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. 

gerəlti. tüfeyli.  

qənə  kənə. sağırqa. sağırqu. sağıqur. saqurğa.heyvanlara 

yapışıb qanların əmən, yapışdığı yerdən qopmaq istəmiyən 

kiçik bir böcək. taxda qurusu kimi ətə yapışıb qan soran 

böcək, bit. - qoyun, inək kənəsi.  

- genə genə: dönə dönə: dalbadal. 
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- ətə yapışan bir kənə çeşiti: qasıq biti. qırq ayağ. 

- kənə göz: çox kiçik gözlü.  

- buğda kənəsi: buğda biti.  

- kənə oti: bitgi adı.  

qənəb  qənəf. qınav. ( < qın: örtük). açıq, dağnıq nərsəni 

qınlamağa, yığmağa, bağlamağa, tikməyə yarar incə 

sicim, qalın ip.  

qənəbol  gənə bol. kovalı. iyicənə. iyicə. çoxca. gərəği kimi, 

nərdəysə hamısı. olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı 

iyicə anladı, anlamadı, heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

- böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, uzun, 

gənə bol üst geyimi: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ.  

- gənə bol geyimi daraltma, büzmə: qasıntı. sason. qardaq. 

qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. 

darca.  

- gənə bol örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. qapsalıq.  

- gənə bol incə örtük, yorqan, geyim: qapsal. qapsaq. 

qapsalıq. 

qənəf  kənəf. qənəb. qınav. ( < qın: örtük). açıq, dağnıq nərsəni 

qınlamağa, yığmağa, bağlamağa, tikməyə yarar incə 

sicim, qalın ip, bağ, sap. çilvir. 
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qənəq  gənəg. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. gic. küd.  

qənəl  - gənəl bağış: tərxan. imumi əff.  

- gənəl, təməl, baş qapı: tümlə qapısı.  

qənəl  gənəl. 1. gələn. ləgən. ləyən. ləğən (< gen, geniş olan). 

kavlan. kovlan. ağzı gen, yayvan, açıq, bol, enli yekə 

qab. təknə. təşt. - xəmir gələni. - palta ləğəni. 1. imum. - 

gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc, məhkəmə: qapalı 

duruşma.  

- tapdanan, işlək, gənəl yol: eşilgən. eşgin.  

gənəl. am. imumi. külli. kolli.  

- gənəl ocaq: əsli, iç mərkəz.  

- gənəl qurmay ərkani hərbiyə.  

- gənəl ev: gənəlöy (gənəl: imumi + öy: ev). qəhbəxana.  

- gənəl qurma: ərkane hərb.  

- gənəl başçı: müdiri koll. rəise koll.  

- gənəl qurul, yığva: imumi məcmə'. qurultay. konqirə.  

- gənəl qurul, yığva: imumi məcmə'.  

- gənəl yoxlamaq: gənəl baxış yapmaq.  
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- gənəl yas: imimi əza. imimi matəm.  

- gənəl yazar: gənəl yazman: baş dəbir.  

qənəlev  gənəlev. 1. sosyal ev. 1. qəhbəxana. fahişəxana. 

cındaxana. fəsadevi.  

qənələmə  kənələmə. kənəmə. govma. kavma. kafma. qavma. 

çapma. qazma. qazı. oyma. eşmə. deşmə. deşəmə.  

qənəlqə  gənəlqə kullanma. yol yorık. görsətmə. buyruq.  

qənəlqurmay  gənəlqurmay. gənqumay. fəmandehe mərkəzi. sitad. 

sitadi arteş.  

qənəlqurul  gənəlqurul. qurultay. konqirə.  

qənəlləmə  gənəlləmə. tə'mim. imumiyyət vermə.  

qənəlləşmə  gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qamılaşma. 

qamulaşma. hamılaşma. barınaşma. imumiləşmə. 

intişar. neşr olma.  

qənəlləşmək  gənəlləşmək. 1. qaplamaq. yayılıb imumiləşmək. - ünü 

dünyanı qapladı. 1. tə'mim, imumiyyət verilmək.  

qənəllətmək  gənəllətmək. birləşdirmək. imumiyyət vermək.  

qənəllik  gənəllik. imumiyyət. koliyyət.  

qənəlliklə  gənəlliklə. ələlumum.  
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qənəlmək  gənəlmək. açılmaq. (# gərilmək: daralmaq). - gənəlib 

gərilmə: açılıb qapanma.  

qənəlöy  gənəlöy (gənəl: imumi + öy: ev) gənəl ev. qəhbəxana.  

qənəltən  gənəldən. genlədən. açıcı.  

qənəş  kənəş. < genğəc ( > kənac). danışıq. şura.  

qənətləmək  çaldışdırmaq. dolamaq.  

qənətləmək  kənətləmək kilitləmək. bağlamaq.  

qənətləniş  kənətləniş. kənətlənmə kənətlənti. kilitlənmə. kilitləniş. 

kilitlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qənətlənmə  kənətlənmə kənətləniş. kənətlənti. kilitlənmə. kilitləniş. 

kilitlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qənətlənmək  kənətlənmək. kilitlənmək. - birbirinə geçərək 

kənətlənmək, kilitlənmək: çaxışmaq.  

qənətlənti  kənətlənti. kənətlənmə kənətləniş. kilitlənmə. kilitləniş. 

kilitlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qənəvir  - kənəvir tuxumunun çeşiti: quş yemi.  

qənəvir  kənəvir. - kətən, kənəvir tuxumu: şahdana < çətənə.  

qənəz  gənəz. - gənəz gəlib gənəz gedər. - oğlanın gənəz doğması.  

qəngəşləmək  gəngəşləmək. çavalatmaq. savalatmaq ( < sav: söz. 

danşıq). genqləşləmək. qonuşmaq. məsləhət vermək.  
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qənic  kənic. kəniş. kəriş. kəric. torpu, rəndə çeşiti.  

qəniq  gənik. genik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. 

qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. 

qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. 

fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. 

boş söz. (bəd quyi.).  

qənilmək  gənilmək. gərtilmək. (insanlar için) horlanmaq.  

qənim  ğənim. < qıynım. qınım. düşman.  

qənimət  talan. dalan. yağma. alban. doyum.vergi. baylıq. yağma. 

bolluq. 

- qənimətə götürmək: olcamaq. olcalamaq. ( < yolmaq). 

yolcamaq. yolub dağıtmaq. yığmalamaq. yağmalamaq.  

qəniş  bax > geniş.  
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qəniş  gəniş. ( e < > ə ) geniş.  

qəniş  kəniş. kənic. kəriş. kəric. torpu, rəndə çeşiti.  

qənişcə  gənişcə. genişcə. 1. çox geniş. ingin. engin. ucsuz 

bucaqsız. göz alabildiyiə. 1. gencə. bolca. çoxca.  

qəniz  kəniz. kəkiz. kənğiz. gəniz. 1. gənzik. boşluq. 1. burun 

boşluğu: murun yolu. utquluq üstü. 1. qapı qızı. bəsləmə 

qız. 1. yumşaq. uysal. 1. dözümsüz. muqavimətsiz. 1. 

təmbəl. 1. köyköhnə. gəbə əsgisi. paçavra. 1. dəğərsiz. 

qiymətsiz. 1. gəniz. geniz. xəlayiq. məxluq. 1. odalıq qız. 

yinçqə qız. inçqə qız. 1. gənğiz. burun dəliğin boğaza 

çatan yer. - gənizdən söyləmək: mırıldamaq. xım xım 

edmək. - gənizə qaçmaq: yeyib içirkən nərsə burun dəliyinə 

gedmək. 1. kəniz. gəniz. xəlayiq. məxluq. 1. kəniz. avuş. 

1. gəniz. kənz (ərəb). ( < kan). gənc. qaznaq. xəzinə. təpnək. 

dəfinə. 1. burnun arxa yanı. hulqum. 

qəniz  kəniz. qırnaq. yamaçı.  

- soğuq dəğmədən burnun gənizində oluşan şiş: qaqrıq.  

qənizək  kənizək < qonzaq. qoynzaq. qaravaş.  

qənq  gəng. güng. genğ. açıla. gic. mütəhəyyir. əlkən. alğın. 

yəpsəm. əpsəm. əbsəm. lal. tutmaz.  
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qənq  gənğ. anğa. qaranıq. baxa qalma. qalav. qalaq. mat. 

alcıranğ. heyran.  

- şaşı, şaşa, gənğ qalmaq: bir gözü ayda, bir gözü çayda.  

qənq  gənğ. əlkən. lal.  

qənq  gənğ. genğ. gen. gən. 1. açıla. şaşa. mütəəccib. 1. 

laübali. qeydsiz. - o çox gen kişidir. 1. dinc. rahat. fərah. - 

gen bir yaşam sürür. - onun durumu çox gendir. - geniş 

könülli: qəmsiz. qeydsiz. 1. dəmirçi ayqıtlarından bir çeşit 

yonqar, rəndə. 1. kəs. şaşqın. məbhut. heyran.  

qənqaş  kənkaş (fars). < gənğəş ( < genişlətmə). danşıq. danışma. 

muşavirə.  

- kənkaş kərdən: toplanıb danışmaq.  

qənqəc  gənğəc. gənğəş. qonqac. qonqaş. danışma. görünüş, 

nəzər alma, istəmə. məşvərət. istişarə. məsləhət. - şura 

heyə’ti: qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. 

gənğəc. qonqac yığvası.  

qənqəcliq  gənğəclik. gənğəşlik. qonqaşlıq. qonqaclıq. görünüş, 

nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq. məşvərətlik. 

məsləhətlik. istişarəlik. istişari.  

qənqəcüq  gəngəcüq. çox gənc.  
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qənqəl  kəngəl. alay. şuxluq. əğləncə. lətifə. lağ. məsxərə. - 

kəngəl gətirmək: alaya qoymaq.  

qənqəl  kəngəl. çəngəl. çanqal. çöngəl. qonqal. qanqal. yengəl. 

yengə. engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qənqəl  kəngəl. çəngəl. qanqal. çanqal. dallı budaqlı.  

qənqələmək  gənğələmək. qalıqlamaq. qalaqlamaq. qalaqalmaq. 

qalavlamaq. gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. 

şaşırmaq. çaşırmaq.  

qənqəmək  gənqəmək. danışmaq. görüşmək. tədbir edmək.  

qənqən  kənkən. kavkav. kankan. qanqan. işi qazmaq olan. 

kəvrizçi ( > kəhriz). quyu qazan.  

qənqən  kənkən. kərkən (> kətkən (fars)). (kərmək: kəsib, açıb, 

qazmaq). kətkən. kərtkən. kavar. govar. qavır. govkan. 

govgan. gorkan. qəbir qazan.  

qənqənlik  kənkənlik. govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. govkanlıq. 

govganlıq. gorkanlıq. qəbir qazanlıq.  

qənqər  kəngər. - kəngər bitgisi: eşəktikanı.  

qənqər  kəngər. gəngər. genğir. genğiri. bol sol.  
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qənqəs  kənkəs. gənkəs. genq. yenq. dayaz. dərinliyi az. qolay. 

rahat. - kənkəs iş. - kənkəs qafa.  

qənqəş  gəngəş. genləyib açıqlama işi. qonqa. göngə. məşvərət. 

danışma. görüşmə. düşünmə. öyüd. övüt. öğüd. salıq. 

xəbər. tosiyə. küyləniş. düşünüş. fikirləşmə. müşavirə. 1. 

oylama. tolay. məşvərət.  

- gəngəş, şura yeri, dərnəyi. tutqar.  

- gəngəşli bilik, uzlaşır, gəngəşsizin öprəşür.  

- gəngəşli bilik utraşur, gəngəşsiz bilik opraşur. 

qənqəş  gənğəş. qengəş. gənğəc. ( < genişlətmə). qonqac. 

qonqaş. danışma. danışıq. görünüş, nəzər alma, istəmə. 

muşavirə. məşvərət. məşvərət. istişarə. məsləhət. - şura 

heyə’ti: qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. 

gənğəc. qonqac yığvası.  

qənqəş  gənqəş. 1. sığ. az. qolay. xəfif. 1. işlərdə danışma. 

görüşmə. düşünmə. tədbir. 1. tanqı. danqı. canqı. tənqi. 

dəhləmək işi. məsləhət. məşvərət. şura. istişarə. 

qənqəşləşmək  gəngəşləşmək. nəçüqləşmək. məşvərətləşmək.  

qənqəşli gənğəşli. danışıqlı. tədbirli.  

qənqəşlik  - gəngəşli bilik artamaz: dalı qalmaz.  
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qənqəşliq  gənğəşlik. gənğəclik. qonqaşlıq. qonqaclıq. görünüş, 

nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq. məşvərətlik. 

məsləhətlik. istişarəlik. istişari.  

qənqəşmə  gəngəşmə. söhbət.  

qənqəşmək  gəngəşmək. çavlamaq. ( c. ç < > s ) savlamaq. 

dəhləmək. məsləhətləşmək. məşvərətləşmək. şura 

qurmaq. istişarə edmək.  

qənqəşmək  gənğəşmək ( < genişlətmək). toplanıb danışmaq.  

qənqəşmək  gənqəşmək. qarşılıqlı danışmaq. tədbirləşmək.  

qənqəşsiz  gənqəşsiz. danışıqsız. tədbirsiz.  

qənqinim  gənğinim. gənğinmə. gənğiniş. çaşırma. çaşırış. çaşırım. 

şaşırma. şaşırış. şaşırım. heyrətlənmə. təccüblənmə. 

əcib görmə.  

qənqiniş  gənğiniş. gənğinmə. gənğinim. çaşırma. çaşırış. çaşırım. 

şaşırma. şaşırış. şaşırım. heyrətlənmə. təccüblənmə. 

əcib görmə.  

qənqinmə  gənğinmə. gənğiniş. gənğinim. çaşırma. çaşırış. çaşırım. 

şaşırma. şaşırış. şaşırım. heyrətlənmə. təccüblənmə. 

əcib görmə.  
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qənqiz  kənğiz. kəkiz. bax > kəniz. 1. yumşaq. uysal. 1. 

dözümsüz. muqavimətsiz. 1. təmbəl. 1. köyköhnə. gəbə 

əsgisi. paçavra. 1. dəğərsiz. qiymətsiz.  

qənqumay  gənqumay. gənəlqurmay. fəmandehe mərkəzi. sitad. 

sitadi arteş.  

qənqür  gənğür. gəncür. cəvanmərd. əlaçıq.  

qənliq  kənlik. < genlik. bollıq. bəylik. çoxlıq. kanlıq. genlik.  

qənov  arx. cədvəl.  

- yığılan nərsəni dağıdıb axdırmaq üçün açılan sapa (yana, 

dışa açılan) arx, qənov: (örnəyin göl suyu kimi birikintsi): 

iğrik. əğrək. xəndəq.  

- yer altı kəriz, kəhriz, qənov: kəhriz. qənov. giriz. gizir. kizir.  

qənov  qoğuş. oyuq. su yolu. su oluğu. su dəğirmən oluğu. 

oluq. arx. kovuş.  

qənt  kənd. 1. balıq. qala. şəhər. köy. avul. - anakənd: orata 

(mərkəzi) şəhər. bikənd. bikət. böyükşəhər. böyükkənd. 1. 

köy. rusta. tikək > deh (fars). - əsgi kəndə, yeni gəlnək: adət.  

- özündən çıxma, kəndindən keçmə: cəzəbə.  
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qənt  kənd. kəd. qara. qaraq. qarıq. qərə. köy.  

- kəndindən keçmiş, çıxmış: geçgin. keçgin. bayqın. bihuş. 

mədhuş.  

qənt  kənd. kəndi. 1.hizur. qat. iç. öz. kən özünə bax: öz içivə 

baz.  

- kənd özünə görə dəyir: öz içindən asılı deyil. özünə görə 

deyil. içinin içindən gələn vardır. - kəndini aşmış: yüksək. ulu. 

uca. - kəndindən keçmiş: uçqun. { 1. qam. baxsı. 1. odli. 

həyəcanlı}. - kəndinə dönüş: özləş. - kəndinə xas: özqün. 

özgün. özgü. özə ayit. özünə ayit. orijinal.  

- kəndi başına: quruq başlı. yalınbaş. yalnız. tanqa. tənha. 1. 

öz. zat. nəfs. 1. kənd. kəndü. kənüt. qala. şəhər. 

- kəndindən soğutmaq: çirqitmək. çiyritmək. vazqəçirmək.  

- kəndinə gəlmək: ayazımaq. ayılmaq. açılmaq. - kəndini 

yoxsul göstərmək. kəndini gücümsəmək. yarlılanmaq. 

yoxsılamsınmaq.  

- kəndini satmaq: özün şişirmək. 

- kor qəndil: kor ışıq: kor çırağ: çox əsrük: bərk kefli.  

- kəndi gəldi. kəndi yıxılan ağlamaz. - kəndi kəndinə: öz 

özünə.  
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- kəndinə mal edmək: ençiləmək. mənimsəmək.  

- kəndini itirmək: şaşırmaq. sərlənmək.  

qənt  kənt. kənd. kəndü. kənüt. qala. şəhər.  

qəntçil  kəndçil. kədçil. kəndinə aşırı güvənmə. osparlıq. qurum. 

çalım.  

qəntə  gəndə. pis. qoqmuş. çürük. kötü. çirkin.  

qəntəçilik  kəndəçilik. kovdaçılıq. oydaçılıq. oymaçılıq.  

qəntəq  xəndək. kəndək. çantal. çanlaq. çaldağ. çandağ. qantaq. 

qaltaq. çuxur. 

qəntəqləmək  xəndəkləmək. çəndəkləmək. kəndəkləmək. çandağlamaq. 

qandağlamaq. arx, uzadısı oyuq açmaq.  

qəntətləmək  kəndəkləmək. çəndəkləmək. xəndəkləmək. çandağlamaq. 

qandağlamaq. arx, uzadısı oyuq açmaq.  

qənti   

- kəndi kəndinə gəlin güvey olmaq: heç kimi qatmadan, özü 

öz işin görmək.  

- kəndinə inan, istəyə ulan.  

- kəndini, özünü bəğənmiş qaqavan. qaqavaş. qaqavac 

qaqabaş. avanaq. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 
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qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. budala. qafası 

üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal.  

- özün, kəndin öldürmək: ölündətmək. yoxnatmaq. canına 

qıymaq. xodkoşluq edmək.  

- özün, kəndin öldürtmək: ölündütmək. xodkoşluq edlətmək. 

- özün, kəndin öldürmə: ölündəti. ölündətiş. ölündətmə. 

yoxnatma. yoxnatıt. yoxnatış. xodkoşluq.  

qənti  kəndi. kəndisi. bizzat. baş. öz. baş. zat. - bu işi başından 

ata bilsən. - kəndi kəndisinə: özü özünə. binnəfs.  

- bu işi başından ata bilsən. ağıl. zəka.  

- kəndini öldürmək: özünə qıymaq.  

- özündən, kəndindən keçmə: əsrimə.  

qəntiq  kəndik. ambar. yığılma yeri.  

qəntiq  kəndik. kendik. orta. kət. - yer kendiki: yer ortası.  

qəntiq  kəntik. kantıq. çantıq. iki nərsənin arası.  

qəntiq  kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. çəntik. çantıq. çaltıq. 1. 

yırtıq. cırtıq. yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. qısır. 

qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. im. iz. əsər. yansı. 

yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. işarə.endik. əlamət.  
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qəntil  1. kəntil. qantıl. kantıl > qəndil. ışıtım. ışıtın. 1. qəndil < 

qondıl. sallaq, asılaq qalan hər nə. (şam qabı. donub 

sallanan buz, kehrə prçası. bir diləklə ağaca, zirehə bağlanan 

sap parça). 1. qəndil. çəntil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. 

çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. içgi içib qanmış, 

qanıqmış, doymuş. qanuq. qanıq. bulut.aldırmaz. laübali. 

saymaz. umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. əsrük. qərib. 

əğrik. əğric. əğlincik. kefli. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. 

laqeyd. sərxoş. 1. qəndil. qandıl. yandıl. ışıq yoğunluğu 

birimi. 1. qəndil. qarağaz. qarayağaz. qarayanıaz. 

qaryanıaz. 1. qəndil. kəntil. qantıl. kantıl. ışıtım. ışıtın.  

qəntil qəndil. ( ə < > o. < qonmaq). qondul. qondal. işığın mumun 

şamın yağın qoyulan yeri. yola. ıştın. ışdon. ışıq qıbı. 

məşəl.  

qəntiliq  kəndilik. özlük. zatiyət. xisusiyət.  

qəntiliqintən  kəndiliğindən. özündən. kəndisi. istəklə. arzusuyla. 

nəfsən.  

qəntiliyintən  kəndiliyindən. özlüyündən. özü özündən. quduru. 

xuduru. - kəndiliyindən bitən otlar.  
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- içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə: 

qayat. qayta.  

qəntin  - kəndini, özün aldıtmaq (qəbullatmaq) istəyən: qaqnaz. 

qaqanaz. dikqaga. dikbaşinadçı.  

qəntir  kəndir. qavraq. pətək.  

- kəndirdən toxunmuş bez: qarabaf. qarabağ. qarabafda. 

qarabağda. qarabafdal. qarabağdal.  

qəntir  kəndir. saz türlərindən. biyot. həsir otu. govalıq. ( < qındıra 

?).  

qəntir  qəndir. - arı kəndiri: arı kovanı: çox qalabalıq yer. - kəndir 

otu: çətənə.  

qəntirik  kəndirik. saçaq. sürfə.  

qəntisi  kəndisi. kəndi. bizzat. kəndiliğindən. özündən. kəndisi. 

istəklə. arzusuyla. nəfsən.  

qəntisinə  kəndisinə. ona. - ona (kəndisinə) duzaq qurmuşlar.  

qəntləv  kəntləv. damax.  

qəntli  kəndli. köylü. içi duru, bön kişi. öküz.  

qəntmək  kəntmək. çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kərtmək. kantmaq. 

qantmaq. ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq.  

qəntu  kəndu. kovan. - arı kovanı.  
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qəntu  kəndu. kovan. çotan. göməç. köməç (< gömmək). pətək. 

- kovan, pətək biçimində tikiş büzməsi: balgüməci. 

balkomacı. göməci (< gömmək). - arı kovanı.  

qəntü  kəndü. kənit. kənüt. 1. iç. öz. zat. nəfs. - kənit gördüm: 

kəndim, özüm gördüm. - o kəndi aytdı: o özü sylədi. - kəndi 

gərək: özü gərək. 1. kəndük. kəndik. ambar. qoyaq. 

tavarlıq. davarlıq. taparlıq. tavrıq. durdaq. xəznə. tarıqlıq. 

darılıq. tavrıq. durdaq. xəznə. turdaq. yığılma yeri. yatuq. 

yığın. - kəndükə un tıxıldı. 1. kənd. kənüt. qala. şəhər. 1. 

şəhər. qala. kənt. kənd. 1. özgü. (xudi. xodi).  

qəntüc  kəndüc. kəndüc.sarpun. çuxur. ambar. təpəngü.  

qəntüq  kəndük. oyulub, düzəlmiş qab, küp.  

qəntvan  kəndvan. kəndlan. < kovlan: qazıq. kovuk. yaylıq.  

qənüt  kənüt. kənd. kənt. kəndü. qala. şəhər.  

qənzəq  gənzək. ağan. (aqan ər). gənizdən söz söyləyən. burnunda 

danışan.  

qənzi  qırmızı, sarı, yəşil kimi birtaxım rəngləri bulunan bir çin 

toxuması.  

qənziq  kənzik. < gen. gənzik. boşluq. burun boşluğu: murun yolu. 

gəniz. utkuluq üstü.  
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qəp  gəp. - boş gəp, söz: ovurt. avurt. laf. - bu avurtları yığışdır. 

qəp  gəp. 1. gop. göptə. bulta. söz. söyləş. söz. sav. söhbət. 

kəlam. - büküt gəp: dolma, uydurma, qondarma söz. - quru 

gəp: boş söz. - gəp tarğatmaq: söz dağıtmaq, yaymaq. - gəp 

yox: söz yox. - gəp düşürmək: söz daşırmaq. - gəp 

toxumaq: gəpləmək. qonuşmaq. - çəp gəp: çap söz: kinayə. - 

çap sözləri yığışdırın. 1. kəp. kepi. qapqa. şapqa. başqa ( 

< başqab). qapqa. qavuq ( > kavuq). kasket ( < qapsqet: 

qapsamaq). qalpaq (qaplaq. qablaq). papaq. sarıq. bağlıq. 

börk. bərə. dolqa. bir çeşit başlıq.  

- kəp kələkçi: qaparuz. kəpçə quyruğ. 

qəp  gəp. nəm. dem. demə. söz. söy.  

qəp  gəp. söz. aytıq. qovl. - gəp gəp: çox danışan.  

qəpcə  kəpcə. 1. kəvçə. kəvəç. kəviç. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 1. 

kömçə. çömçə. od, köz kürəyi, belçəsi.  

- dəlikli kəpçə: kəfgir. kəvgir. kövgir. dəlikli.  

- taxda çömçə, kəpçə: çamçaq.  

- qaba, iri, kəpçə daşlardan yapılan, qaplanan yol: paket 
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qaldırımı.  

- kiçik kəpçə: qataq. qadaq. qota. kova.  

qəpçə  kəpçə. ( < qab. qəb. kav. kəv. kəf). 1. kovça > çömçə. 

çöməç. çəmçə. çümiç. 1. kəpəç. kiçik əl. uşaq avcı1. 

qapaç. 1. köpük almağa, yemək qarışdırmağa özəl, paxır 

(mis), təxdədən, dəlikli dəliksiz, böyük uzun saplı qaşıq. 

1. balıq avalamağ üçün gir qasnağa taxılmış ağ. 1. 

tökməçilərin ərintini qalıba tökməkdə işlədən böyük 

qaşıqı. - kəpçə quyruğ: qaparuz. əliynəndə qopara bilməsə, 

quruğu ilə ilişən. kəp kələkçi. 1. sablı. saplı. çolpu.  

qəpçələmək  kəpçələmək. qamıçlamaq. qəpçəyi daldırmaq.  

qəpçi  gəpçi. gopçu. gəpəz. gəpəzə. kövəzə. çox danışan. əngək. 

əngi boş. sağar. xətib.  

qəpçi  gəpçi. qoşa dilli. uzun dilli. dili yetgin.  

qəpçul  kəpçul. kəpsul. kəptul. qapsıl. qapsın. qaptul. qapsul. 

qapçul. çapçul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

qəpə  gəbə. kəpə. ( < qapamaq. qabamaq). 1. qapan. kaftan. 

kəpənək ( < qapanaq). qapar. aba. abar. albar. üstlük. 1. ( 

< qab. kav). qabaq. kəvək. külübə. 1. kəpəki. 1. dişlərə 
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köçüb, örtən kehrə, kirəç. 1. kaza. qaqra. külübə. külbə. 

çardaq. ev. qaqsar. qaqsıra. qaqsara. alaçuq. baraq.  

qəpəç  kəpəç. 1. kəfnə. kəfəng. kəpənğ. qapanğ. qapqan. biz 

ilə, təbənə ilə işləyənlər əllərinə taxan dəmirli qayış. 1. ( < 

qap). kəpəç. kəpçə. çəmçə. çöməç. çömçə. çümiç. 

qapaç.  

qəpəq  kəpək 1. > fənək (fars) (< qapanğ < qapamaq. ). tülkü 

çeşitlərindən. dərisindən kəpənək, çuğla, qarsaq (< 

qavsaq < qavramaq. qavsamaq: tutmaq. örtmək) düzəlinir. 1. 

köpək. kömələk. göbələk. 1. basav. masav. çapa. boş. 

boşa. puk. puç. puka. heç. yava. hava. həvərə. hevərə. 

avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. 

alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. 

gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. 

dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. oğnaq. oğunaq. tozsu.  

- kəpək olmaq: kəpək olub gedmək: kəpəklənmək: boşa, 

puça, havıya, heçə gedmək. savrılmaq. sərpələnmək.  

- başda, saçda oluşan kəpək, qonaq: donra.  

- kəpəksiz düğü: çəltik < çaltıq.  

- kəpək, küspə qarışımı olan malqara yemi: qarmac.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7516 

- saç kəpəyi: kavaq. kavnaq. qoğaq. qonğaq. qonaq. quvaq. - 

ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, kəpək: 

qalıntı.  

- kəpəkdən qubba yapmaq: boş nərsəni şişirtmək.  

qəpəq  kəpək. kəbək. kəvək. ( < kəv. kav. kov). 1. içsiz. 

bəğənilməz. 1. qəhbə. 1. arsız. namussuz. 1. aciz. 1. 

heyvanlara yem olub, aşlıqın (hibubatın) öğüdülmüş 

qabığı. - ata toyuqa kəpək tök. 1. dərinin qabıq qabıq 

oluşu. - baş kəpəyi: başda olan qonaq. 1. tonğra. donğra. 

baş qonağı. başda olan kəpək. qonaq. - baş qonağı otu: 

başın kəpəyinin dərmanı.  

qəpəq  kəpək. kəpəğ. ( < qab. qop. kov). quvax. 1. kəpək. körpə. 

un örö. un körpəsi. qonğraq. qonaq. kolaq. 1. əngəl. qonaq. 

göbələk. 1. qılqı. - saç kəpəki: qabu. 1. qovanıq. qonqaş. 

qonaq. sirkə.  

- taxıl kəpəği: aşüqü. 

qəpəq  kəpək. qəpik. 1. qalan. qalınqu. 1. sökti. söküt. hər bir 

oğuq, qopuq nəsə. 1. darı kəpəyi. qavuz. qavıq. 1. qıltıq. 

(başta bulunan) qonaq. unda, başta bulunan qəpək. - 

qəpək yincü: kiçik inci.  
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qəpəqənmək  gəpəgənmək. xəfəgənmək. xəfələnmək < qapaqanmaq. 

kəmişmək. qısılmaq. tutulmaq. boğulmaq.  

qəpəqi  kəpəki. qəbə. 1. dişlərə köçüb, örtən kehrə, kirəç. 1. oda 

dayanıqlı, gözənəkli, qaba bir daş.  

qəpəqləmək  kəpəkləmək. kəpəklətmək. boşa, puça, havıya, heçə 

vermək. savırmaq. sərpələmək.  

qəpəqlənmək  kəpəklənmək. kəpək olmaq. kəpək olub gedmək. boşa, 

puça, havıya, heçə gedmək. savrılmaq. sərpələnmək.  

qəpəqlətmək  kəpəklətmək. kəpəkləmək. boşa, puça, havıya, heçə 

vermək. savırmaq. sərpələmək.  

qəpəqli  - kəpəkli un: qara qırma.  

qəpəl  - bodur, şişman kəpəl balıq çeşiti: qanbut.  

qəpəl  gəpəl. gəpil. qovl. 1. söz. hərf. kəlam. 1. danışıq. 

qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. qarat. qırat. 

qərar. qovl o qərar. təvafüq. 1. uyqulanmayan, 

işlətilməyən, işə, fəaliyyətə tökülməyən, sözdə qalan 

danışıq.  

qəpəl  kəpəl. 1. çəpəl. köpəl. it balası. 1. köpəl. kəfəl. ( < köp. 

göt). almalıq. almacıq. sağır. budun yuxarı bölümü. 1. 
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kəpəl (fars). < köpəl. budun yuxarı başı. 1. < kopal. göt. 1. 

< köpəl götün dikə almacıq bölümü.  

qəpələq  kəpələk. kəpəli. kələbək1.  

qəpələmək  kəpələmək. kəfələmək. qapalamaq. savaşmaq. uğraşmaq. 

dirəşmək.  

qəpəlləşmək  gəpəlləşmək. gəpilləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz 

verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o 

qərarlaşmaq. təvafüqləşmək.  

qəpəlmək  kəpəlmək. təpəlmək. kopalmaq. qopanmaq. 

kamburlaşmaq > kəmpirləşmək. tümsəlmək. 

dombalmaq. domalmaq. bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. 

yumrulaşmaq. yumranmaq.  

qəpən  1. kəpən. < qapan. qaban. qapama. kəftən. paltosım 

uzun, bol geyim. qaput. palto. 1. gəpən. qapan. qapanca. 

dəsbənd. dəsbəd.  

qəpən  kəpən. gəpən. ( < qab). 1. bax > qəpəng. 1. > kəfən. 1. 

örtük.  

qəpəncə  gəpəncə <> qapanca.  
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qəpənək  kəpənək 1. < qapqanat. uçqur. 1. kəpəng. < qapanğ. aba ( 

< abamaq: örtmək). çuğal. çulqa. qolsuz gəbə.  

- balkəpənəyi: arı kovanlarına zərər verən böcək.  

qəpənəq  kəpənək. 1. kədük. yağmurluq. üst paltar, qiyəcək. 1. 

kəpəli. kəpələk. kələbək. 1. bəğənək. tüklü buğda böcəyi. 

- kəpənək tuxumundan çıxan, yapraqlara yapışan uzunca 

qurd ki açılıb toplanır, çoxlu qıllı, qısa ayağlı olur: tırtıl. 

dartıl. - əriklərə tırtıl üşmüş: düşmüş, yığışmış. 1. kəpəng. 

burka. bürgə. yilkəgə salınıb geyilər. dalman. çoxa. uzun 

şişik palto. kəbə.  

qəpənəqliq  kəpənəklik. arabalarda ön pəncərənin qabağ bölümündə 

yerləşən, bir ox (əksən.). üstündə dönən kiçik cam.  

qəpəng  kəpəng. {( ç < > k < > y ) çəpəng. yəpəng. yapanğ}. 

{gəpəng. gəpən. gəpnə. ( < qab: qapmaq)}. 1. bir yeri, 

oyuqu, tükanı qapamamaq üçün, yuxarıdan çəkilib 

endirilən, qapaq, örtük, tusi ( < tuqsi: qapaq), yaxud 

əğrəti taxılaraq qapanan qanad. - qazna (məxzən), 

nərdüvan, tükan kəpəngi. 1. böyük aba. yapuq. yenqsiz 

cul. yapıncaq. basturuq. yağmurluq. uzun gəbə. 1. 

qapanaq. tələ. 1. üsgük kimi qoruculara verilən ad. biz, 
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çuvaldızla işləyənlər barmaqlarına, əllərinə taxan dəmirli 

qayış. 1. qapı. qapayan. tükan gəpəngi. 1. kəfnə. qapanğ. 

qapqan. kəpəç. biz ilə, təbənə ilə işləyənlər əllərinə taxan 

dəmirli qayış.  

qəpəniq  kəpənik. təpənik. kambır > kəmpir. kopalıq. kopalıc. 

qopanıq. domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. 

bağquruc. bağqanıc. yumrınıc. yumranıc.  

qəpənq  1. kəpəng (fars). < qapanğ. qapnağ. 1. gəpəng. xəfəng. 

gəplədik. gəpləşik. danşıq. - o qamışın biridir, bırax 

xəfəngiynən birlikdə özünə: o artıqçı, fizulun biridir, 

gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə dəğməz. 1. gəpəng. 

qapan. 1. kəpənğ. < qapanğ. (qapıyan). kaftan. 

qartalqanat. kəpənək. aba ( < abamaq: örtmək). çuğal. 

çulqa.  

qəpər  1. gəpər. gəvər. gavar. elə bilki. deyəsən. gərək ki. - 

gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, qanamadın. - 

gavar, yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən geri dönərmiş. 

1. kəpər. çəpər. < qapar. tutar. dəğər. e'tibar. qiymət. 1. 

kəpər. qapar. çevrələnmiş yer. alaçıq. koma. alvanaq (> 

alunək (fars)). 1. kəpər (fars). < qapar. çəpər. qabağ. qoraq.  
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qəpər  kəpər. ağıl. qoş.  

qəpərçi  kəpərçi. çəpərçi. alaçıqda oturan.  

qəpərli  kəpərli < qaparlı. tutarlı. dəğərli. iyi.  

- çox qaparlı, kəpərli: çox tutarlı. qapın. çox bahalı. 

qəpəs  > qəfəs. gövdə. qablut > kalbod.  

qəpəsə  gəpəsə. qəfəsə. qəfəs < qapas. qapsa. 1. yüklük. 1. 

cəhrədə məkiyin taxıldığı, saxlandığı yer.  

qəpəsə  qapasa. > qəsəbə. (< qap. qab). 

qəpəsləmək  gəpəsləmək. gəpsələmək. kavazaqmaq. gəvəzələmək. 

gəvzələmək. kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. yersiz 

qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəpəsliq  gəpəslik. - kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəpətmək  gəpətmək. gəptəmək. gəpləmək. qonuşmaq. söyləmək. - 

uşaq gəpətməyə daha başlamadı.  
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qəpəyini almaq  kovlamaq. çaqaslamaq.  

qəpəz  gəpəz. havaz. hapaz. qapaz. 1. avuc. ovuc. 1. duzağ. 

türmə. dusdax.  

qəpəz  kəpəz. 1. < qab. qəfəs. tor. pəncərə. tikmə. kəpəz: > 

qəfəz. 1. kakil. pərçəm. 1. kəpəzə. köpək. kövək ( < kəv. 

kav: boş). salıqasız. salmaksız. sıysız. sayqısız. 

e'tibarsız. mübtəzəl. dəğərsiz. qiymətsiz. 1. pambıq. - 

kəpəz uruqlandı: pambıq qozalandı. - bəliklik kəpəz: fitillik 

pambıq.  

qəpəz  kəpəz. qəfəs. qapas. 1. qəfəs biçimində olan. - qəfəs 

cızıqlı köynək: qəfəs köynək. 1. türmə. 1. bir yerdə, 

açığlıqda ayrılmış bölüm. 1. bir yerin ayrılmış olan törəsi, 

baş yeri, yuxarı başı. - şölən, toy quruldu, xanlar bəylər 

qapaza yerləşdilər. 1. ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir 

nərsə üçün ayrılan otaq. otaqca. odacıq. odac. odaç. - 

hamam gəpəz: soyunub, geyinmə bölümü. - aşgəpəzi: 

aşoda. aşpazxana. 1. kəvəs. barmaqlıqla bölünmüş yer. - 

ayı gəpəzi. - quş gəpəzi. 1. qambar. məhkəmələrdə 

suçlunun qoyulduğu barmaqlıq. - suçlu qambarada 

yerləşib, daşımağa başladı. 1. kəvəs. bir gözə, bacıya, 
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tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, barmaqlıq. - kəvəs 

kəvəs: dəlik dəlik. - kəvəs anğı: qəfəsdə bəslənən heyvan. - 

kəvəs onarı: yapılarda yırtıq yamaq işlərin aparması.  

qəpəzə  gəpəzə. gəpəz. kövəzə. kövəz. çox danışan. əngək. əngi 

boş.  

qəpəzə  kəpəzə. kəpəz. köpək. kövək. ( < kəv. kav: boş). 1. alçaq. 

əksik. şəxsiyətsiz. rəzil. 1. kəpəz. salıqasız. salmaksız. 

sıysız. sayqısız. dəğərsiz. qiymətsiz. e'tibarsız. mübtəzəl. 

1. qapbaz. öğrənci yayı. yay atmaqa alışmaq, qapınmaq 

üçün oynadılan yey.  

qəpəzələtmək  kəpəzlətmək. kəpəzələtmək. köpəklətmək. kövəklətmək. ( 

< kəv. kav: boş). salkasızlatmaq. salsızlatmaq. 

sıysızlatmaq. sayqısızlatmaq. e'tibarsızlatmaq. 

mübtəzəllətmək. dəğərsizlətmək. qiymətsizlətmək.  

qəpəzəoğlu  kəpəzəoğlu. köpəkoğlu. kövəkoğlu. kəpəzoğlu.  

qəpəzləmək  gəpəzləmək. havazlamaq. qapazlamaq. hapazlamaq. 

avuclamaq. ovuclamaq.  

qəpəzlətmək  kəpəzlətmək. kəpəzələtmək. köpəklətmək. kövəklətmək. ( 

< kəv. kav: boş). salkasızlatmaq. salsızlatmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7524 

sıysızlatmaq. sayqısızlatmaq. e'tibarsızlatmaq. 

mübtəzəllətmək. dəğərsizlətmək. qiymətsizlətmək.  

qəpəzlik  gəpəzlik. (tutulub, saxlanma sürəsi, dövrəsi). hapazlıq. 

qapazlıq. həpislik. duzağlıq. türməlik. dusdaxlığ.  

qəpəzliq  kəpəzlik. 1. köpöyoğluluq. 1. kəpliz. kəpzil. pambıqlıq. 

pambıq bitən yer.  

qəpəzoğlu  kəpəzoğlu. köpəkoğlu. kövəkoğlu. kəpəzəoğlu.  

qəpi  gəpi. qabıq. meymun.  

qəpi  yamaq. tıxac. dəlinən tuluma qoyulan yama parçası.  

qəpik kəpik. ( < > kəpək). 1. kiçik para. xırda pul. - qəpikli saylı: 

paralı. nəğdən. - qəpik som: quruş. önəmsiz para. 1. kəpək. 

hər bir oğuq, qopuq nəsə.  

qəpiq  qəpik. - kəfcək ilan: başı yastı ilan.  

qəpil  gəpil. gəpəl. qovl. 1. söz. hərf. kəlam. 1. danışıq. 

qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. qarat. qırat. 

qərar. qovl o qərar. təvafüq. 1. uyqulanmayan, 

işlətilməyən, işə, fəaliyyətə tökülməyən, sözdə qalan 

danışıq.  

qəpilləşmək  gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz 

verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o 

qərarlaşmaq. təvafüqləşmək.  

qəpimək  kəpimək. kəbimək. bəzi yerləri qurumaq.  

qəpin  kəpin. kəfən. kəfin. ( < qab). ölüyə sarıldıq bez.  

qəpinq  gəpinğ. gurrunğ. gürrünğ. gəpləşi. söyləşi. sözləşi. 

ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. 

diyləşi. deyləşi. değləşi. danşıq. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. qonuşma.söhbət. musahibə. mahavirə. 

bəhs.  

qəpinləmək  kəpinləmək. kəpinləmək. kəfənləmək: kəfinləmək. 

qablamaq örtmək.  

qəpir  - qarakəpir: palçığı özlü, tutumlu, yapışqanlı qara topraq.  

qəpir  kəpir. 1. suyuq nərsənin çöküntüsü. - kəpir daş: çöküntüdən 

qurulan, lay lay olub, kəvrək daş. 1. əhənqli yer. 1. boş, tez 

ovulan. çöküntüdən ola,.  

qəpirli  kəpirli. kipirli. qapırlı. bənəzərli. taylı. tuşlu. oxşaşlı. 

eynili.  

qəpis  küpənin ucundaki qiymətli daş.  

qəpiş  qapış. qabıq. qovlan. kovlan. dəri.  

qəpit  kəpit. məyhana.  
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qəpitən  kəpidən (fars). < köpmək. yığılıb, qıvrılıb yatmaq.  

qəpitmək  kəbltmək. qurutmaq.  

qəpiz  ( < qab). peymanə.  

qəpqüp  gəpgüp. kəmküm, nəmnüm. anlamsız söz.  

qəpləmək  gəpləmək. 1. gəptəmək. gəftəmək (> qoftən (fars)). 1. 

dinlənmək. dilə gəlmək. 1. gəpətmək. gəptəmək. 

qonuşmaq. söyləmək.  

qəpləmək  gəpləmək. demək. nəmləmək. sözləmək. söyləmək.  

qəpləmək  gəpləmək. sövbətləmək.  

qəpləməz  gəpləməz. - eşitməz gəpləməz: kar lal.  

qəplənmək  gəplənmək. kəflənmək. köplənmək. köpənmək. 

qopanmaq. təvərrüm edmək.  

qəpləşi  gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. 

aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. 

değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. 

musahibə. mahavirə. bəhs.  

qəpləşik  gəpləşik. nəmləşik. deyləşik. sözləşik. söyləşik.  

qəpləşiq  gəpləşik. gəplədik. gəpəng. xəfəng. söylədik. söyləşik. 

danşıq. - o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə: 
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o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə 

dəğməz. 

qəpləşiqdə  gəpləşiqdə. danιşmada. danιşιqda.  

qəpləşmək  anğaşmaq. danğaşmaq. danışmaq. qonuşmaq.  

qəpləşmək  gəpləşmək. 1. görnüqləşmək. görüşmək. ilgəşmək. 

muravidə edmək. 1. kipləşmək. gəpürmək. qonuşmaq. 1. 

sanruşmaq. ağız ağıza verib danışmaq.  

qəpləşmək  gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. söyləşmək. 

sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. eyitişmək. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. 

deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. 

söhbətləşmək. musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

qəplətiq  gəplədik. gəpləşik. gəpəng. xəfəng. söylədik. söyləşik. 

danşıq. - o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə: 

o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə 

dəğməz. 

qəpnə  gəpnə. kəppə. ( < qab). 1. bax > qəpəng. 1. kəffə. qapba. 

qapqa. kəfə. 1. süt süzməyə yarayan qab.  

qəprə  kəprə kehrə.  

qəprəş  gəprəş xoş danşıqlı.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7528 

qəpsartı  gəpsardı. qəfəsardı. < qapasardı. qapsardı. 1. zəxirə. 1. 

qış üçün saxlanılmış yeyəcək. 1. sandıxana. daloda 

qapan. qapanca. qalğa. ambar.  

qəpsələqləmək  gəpsələkləmək. qaslaqlamaq. qazlaqlamaq. ağız aramaq. 

ağız qoxulamaq: dolaylı olaraq, dönə dönə sorub oyusun, 

fikrin öğrənməyə çalışmaq.  

qəpsələmək  gəpsələmək. gəpəsləmək. kavazaqmaq. gəvəzələmək. 

gəvzələmək. kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. yersiz 

qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəpsəliq  gəpsəlik. - kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəpsorqa  akrobat. canbaz.  

qəpsul  1. kəpsul. kəpçul. kəptul. qapsıl. qapsın. qaptul. qapsul. 

qapçul. çapçul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı. 

1. kəpsul(latin). qapsul.  

- qaz qapsılı, kəpsulu: kavanaq.  
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qəpsul  kəpsul. 1. qapsul. kapuş. qoğan. qovan. kovan. dərman, 

barut qoyulan qorcuq, qabıqcıq. - fişəng qoğanı. 1. 

qapsul. tüfəng, tapanca saçmaların toplayan yığıb, kiçik 

tənikə qabcıq. acı dərmanı içinə alan qabcıq.  

- qapsullı (kəpsullu) tüfəng.  

qəptələmək  gəptələmək. xəbtələmək. xəbt edmək. gəbteləmək < 

qaptatmaq. qapatmaq. bağlamaq.  

qəptəmək  gəptəmək. gəpətmək. 1. gəpləmək. qonuşmaq. 

söyləmək. 1. gəftəmək. (> qoftən (fars)).  

qəptul  kəptul. kəpçul. kəpsul. qapsıl. qapsın. qaptul. qapsul. 

qapçul. çapçul. hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı.  

qəpürmək  gəpürmək. kipləşmək. qəpləşmək. gəpləşmək. 

qonuşmaq.  

qəpz  qəps ( pz\ bz < > ps\ bs. s < > z ) qəsb. qəbs. ( < qab). 

qəsb olunmaq: qəpz olunmaq. qablanmaq. qaplanmaq. qəpz 

olunmaq. zəbt olunmaq.  

qəpzə  kəbzə. kəpzə. kövəz. çiyin, omuz kürəyi, gəmiyi.  

qəpzəçi  kəbzəçi. kəpzəçi. kövəzçi. çiyin, omuz kürəyi, gəmiyinə 

baxıb falçılıq edən. baxıcı.  
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qər  1. gər (fars). < qor. uyuz. 1. kər. kar. - kər o lal: eşitməz 

gəpləməz. - kərləşmək: qulaq ağıralmaq.  

qər  ker. gər. böyük. ulğayu. qartayu oloğıy. iri. yekə.  

- ker balıq: naqqa balıq. balen.  

qəra  kəran (fars). < qıranğ.  

qəralı  atağlı. adağlı.  

qəran  (qırnaq. qıran > kəran). (1.< kərən ( < kərmək: kəsmək). 

(1.< qıran < qırmaq) < qıraq. qırıq. yan. engirək. 

yanğıraq. yanaq. qıra. qıraq. yaxa. nərsənin boyu.  

- kəran ta kəran: qıran qırana: boya boy. bu başdan ol 

başacanlı.  

qəranə  kəranə. (< qıranağ). 1.engirək. yanğıraq. yanaq. qıra. 

qıraq. yaxa. nərsənin boyu.1. kərtə. dərəcə. hədd. - 

gücünün son kərtəsi.  

qəranə  kəranə. < qır. qıranğ. qıranğa. qırağ. qınğarğ.  

qərar  ( < qarar. qaramaq: baxmaq. güdmək). 1. görünüş. 

görüntü. bəlləşik. anlaşma. sözləşmə. görüşmə. tapışma. 

buluşma. - qərarilə: < qarayilə. qaramilə. < gərəkilə. 

qaramilə 1. tapa. tapıl. toxdaq. - göz qararı: göz görüşüynən 

nişanlamaq, öləmək. 1. bolca. bulca. olca. sürə. möhlət. 
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və'də. 1. qarar. onav. - biçimli onov: qarşılıqlı dartışib 

verilən qarar. 1. çək. ölçü. çəki. hədd. uyar. uyaş. uyu.- bir 

uyarı uyarlamaq: bir qərar çıxartmaq. - qərar vermək: 

kəsdirmək. - ucun ortasın bulmaq: baş açmaq.  

- qərar bulmaq: qalmaq.  

qərar  1.qayda. yol. yöntəm. qural. - qural buyumuş olandan bəri, 

ağız çatırsa aşa, baş daşa dəğir. 1. tutar. - tutarımız 

belədəyirdiki: qərarmız belədəyirdiki. - bu tutarda üzük, 

həsrət, sıxı bitirər məni. 1. qarat. qırat. qovl o qərar. gəpil. 

gəpəl. qovl. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. 

anlaşma. təvafüq. 1. qarar. qara. 1. qarar. qarul. öncədən 

bəlirmiş görüş yeri, çağı. 1.çəki. ölçü. qanıl. yasa. hökm. 

höküm. hükm. hüküm. - yerindən duran çəkir çəkisin ( 

çıxarır hökmün). - yatıb duran yasasın yatırdır: (qanunun 

qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.  

- söz, qərar vermək: qararlaştırmaq. qararlamaq. 

qaravirləmək. - mən bu işi qaravirlədim.  

- bir işi yapmağa kəsinləşmək, qərar vermək: qafasına 

qoymaq.  

- bir tutum, yarqı, qərardan geri çönmək: izinə dönmək. - 
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izinə basmaq: yaxından izləmək.  

- qərar, qılma, qoyma: uyuqlama. uyutlama.  

- qərara varılma: qərarlanma. iniqad. əqd edilmə. 

qərardad bağlamaq  bağqılamaq. bağqılmaq.  

qərarında  tutarında. - mən səndən artıq istəmirəm, yediyin yeməyivin 

tutarındaa parasın ödə. - bir milyon tutarında el toplanmışdır.  

qərarlama  dikdəmə. tikləmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. tapıtma. 

inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. 

sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. 

köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. 

sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. 

onqatma. onqutma. isbat edmə. sibutlama. 

qərarlamaq  dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. 

diblətmək. kökləmək. köklətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. 

anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. 

sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. 

dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. 

doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. 

qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. isbat edmək. 

sibutlamaq. 
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qərarlanma  qərara varılma. iniqad. əqd edilmə. 

qərarlaşdιrmaq  toxdaşdırmaq. gəlişdirmək. gəlişmək. gəlip bir qarara 

varmaq. seçimə gəlmək.  

qərarlaşmaq  qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. 

gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz 

verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

təvafüqləşmək.  

qərarlaştırmaq  əqd edmək. qıymaq. - nikah qıymaq.  

qərarlatma  uyutma.  

qərarlattırmaq  qərarlatdırmaq. sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. 

onqatıtmaq. onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. 

yerləştitmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. 

birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. inatdırtmaq. 

anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. 

sənədlətdirmək. var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. 

dabanlatıtmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

qərarlıq  qərarlılıq. tutumluq. tutumluluq. duralıq. duralılıq. olcalıq. 

olcalılıq. yılımlılıq. yılımlıq. ılımlıq. ılımlılıq. yarqılıq. 

yarqılılıq. yönəlik. yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. ölçünlük. 
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ölçünlülük. ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. mö'tədillik. 

e'tidallıq.  

qərarlılıq  qərarlıq. tutumluq. tutumluluq. duralıq. duralılıq. olcalıq. 

olcalılıq. yılımlılıq. yılımlıq. ılımlıq. ılımlılıq. yarqılıq. 

yarqılılıq. yönəlik. yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. ölçünlük. 

ölçünlülük. ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. mö'tədillik. 

e'tidallıq.  

qərarnamə  toxdam xət: anlaşma.  

qərarsız  iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, davranış. altından qaçıla 

bilən yol. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. 

qaypaq. qaçamaqlı.  

qərarsızlıq  - dalqınlıq, qərarsızlıq göstərmək: izinə dönmək.  

qərarsızlıq  arısalda. toxdamsızlıq. tərəddüt.  

qərbal  ğərbal (fars) < qarval. qırbal. qırval. qırqaq. qıraqlı olan. 

qasnaq. qısnaq. çəmbər. təkərlək.  

qərbas  kərbas. < kirbas. toxunmuş basılmış. bez. parça. çit.  

qərbasa  kərbasa. kərbaşa. kərtənkələ. kərtic.  

qərbaş iynək  geniş aralıqlı buynuzları olan inək.  

qərbaşa  kərbaşa. kərbasa. kərtənkələ. kərtic.  
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qərbəntə  xərbəndə. 1. qatırçı. 1. qarbanda. qara bəndə. qartəkin. 

qaratəkin. tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.  

qərbətin  kərbətin. qıçqaç.  

qərbi  ğərbi < qarabı. qarağıl. qarayel. qarağdan (ğərbdən: 

batıdan) əsən qara yel.  

qərcə  dərcə. dərəcə. kərtik. kərtə. rədə. mərtəbə. - iş bu kərtiyə 

gəldikdən sonra.  

qərçəğimsi  gərçəğiməkiçsi. gerçəğiməkiçsi gərçəksi. gerçəksi. gərçək 

görünən.  

qərçəq  gərçək. gerçək. 1.hüviyyət. mahiyyət. kimilik. 1.gərçik. 

gerçək. gerçik. girti. girtü. doğru. 1.həqiqət. ciddi. 1. kök. 

təməl. doğru. əsas. həqiqi. çın. doğru. - çin, çin ertən: 

səhər erkəndən.  

- gerçək dışı: var, doğru olmayan.  

- gerçək dışı: üzü astarı yox. yalan.  

- gerçəklər, görüş açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, 

bambaşqa biçimlər alır.  

qərçəq  gərçək. gərçəkdən. 1. vaqe'ə. mühəqqəq. səhih. 1. 

səhihən. həqiqətən. - səhihən söylürəm: gərçək söylürəm. 

1. tamam. olduğu kimi. - gərçək sizin işiz nasıl oldu. - 
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gərçəyin söylə. 1. doğru. düz. mühəqqəq. - doğru söz. - 

doğru iş.  

- gərçək !. aha !. ahan !. ha !. doğru !.  

- qazın ayağını anlamaq: gizli bir gərçəyi tapmaq.  

qərçəq  kərçək. (gərək: kəsin olaraq. < kərmək: kəsmək). 1. düz. 

doğru. doğruluq. 1. quldur.  

qərçəqçi  gərçəkçi. gerçəkçi. rialist.  

qərçəqçilik  gərçəkçilik. gerçəkçilik. rialism.  

qərçəqin  gərçəğin. gerçəğin. dosdoğrusu. doğru doğurdan. doğru 

doğrusu.  

qərçəqinmə  gərçəkinmə. qərçəkmə. qerçəkmə. girçəkmə. girçikmə. 

həqiqətləşmə. - baş tutması, gərçəkinməsi güc nərsə: 

ıraq. güc. qaldırı.  

qərçəqinmək  gərçəkinmək. qərçəkmək. qerçəkmək. girçikmək. 

həqiqətləşmək. - baş tutması, gərçəkinməsi güc nərsə: 

ıraq. güc. qaldırı.  

qərçəqləşdirmək  gərçəkləşdirmək. gerçəkləşdirmək. 

oluşdurmaq. olmasına yol açmaq. əriştirmək. səbəb, bais 

olmaq.  

qərçəqləşmə  qərçəkləşmə gərçəkləşmə. gerçəkləşmə. təhəqqüq.  
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qərçəqləşmək  gərçəkləşmək. gərçək olmaq. toğrulmaq. doğrulmaq. 

təhqiq edmək. - işlər tamamilə doğrulmadı.  

qərçəqləştirmək  qərçəkləşdirmək. gərçəkləşdirmək. gerçəkləşdirmək. 

mühəqqəq edmək.  

qərçəqləştirmək gərçəkləştirmək. çınlatmaq. təsdiq etdirmək.  

qərçəqlik  gərçəklik. gərçəklik. rialitə. vaqeiyyət.  

qərçəqliq gərçəklik. kirtü. doğruluq. həkiqət.  

qərçəqmək  gərçəkmək. çınıqmaq. doğruımaq. doğurmaq. təhəqqüq 

tapmaq.  

qərçəqmək  qərçəkmək. qerçəkmək. girçikmək. girçəkmək. 

gerçəkinmək. gərçəkinmək. həqiqətləşmək.  

qərçəqsi  gərçəksi. gerçəksi. gərçəğiməkiçsi. gerçəğiməkiçsi. 

gərçək görünən.  

qərçəqtən  gərçəkdən. gerçəkdən. girdikin. gircikin. ciddən.  

qərçəqtən  gərçəkdən. həqiqətən. gərçək.- həqiqətən söylürəm: 

gərçək söylürəm.  

qərçəqtışı  gərçəkdışı. gerçəkdışı - öcü, umacı, xuxan, eybəcər, 

gerçəkdışı düşsəl yaratıq, məxluq: qalamanqozan.  

qərçəqüstçü  qərçəküstçü. gərçəküstçü. gerçəküstçü. sürrealist.  

qərçəqüstçülük  gərçəküstçülük. gerçəküstçülük. sürrealistlik.  
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qərçəqüstü  gərçəküstü. gerçəküstü. olmasın nərsə. ağla gəlməz. 

sürreel.  

qərçəmək  kərçəmək. kərçimək. çabqamaq. kəsmək.  

qərçəmək  kərçəmək. kərçləmək. qaçlamaq. qaşlamaq qaqlamaq.  

qərçəyin  gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. 

bolduğun. boluşdan. doğruyın. doğurdan. doğurun. 

doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. həqiqətdə. 

həqiqətən. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. 

(məcaz olmayan).  

qərçi  1. gərçi. (gərək. kərsin, kəsin olaraq. < kərmək: kəsmək). 

kəsək ki. olsun ki. olsada ki. qaramazdan. 1. kərçi. 

xırdavatçı. yaymaçı. dəsfiruş.  

qərçi  1.gərçi. əyər. əgər. əğərçi. əyərçi. isə də. hər neçə ki. 

olsun ki. - isə də. - əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır 

için, özgələr üçün. 1.kərçi > çərçi. (gəzçi: gəzib satan). 

xırdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

ufaq təfəq nərsələr gəzinçi satıcı. qayaf. qayav. cayav. 

cayaf. gəzici satan.  

qərçiq  gərçik. gərçək. gerçək. gerçik. girti. girtü. doğru.  

qərçiləyən  kərçiləyən. bıçaq. kəsən. çapğıç. gəzlik.  
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qərçimək  kərçimək. doğramaq. avratmaq. döğmək. dövmək. 

qırpalamaq. qırmalamaq. tikələmək. çapmaq. qırmaq.  

qərçimək  kərçimək. kərçəmək. kəsmək. çabqamaq.  

qərçin  kərçin. xərçin. kərşin. xərşin. dərçin. dərşin. bərçin. 

bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

qərçləmək  kərçləmək. kərcəmək. qaçlamaq. qaşlamaq qaqlamaq.  

qərçöp  < kərçöp. çərçöp. 1. çalı çırpı. 1. süpürüntü. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

qərex  kərex (fars). girik. kırıx. qırıq. dışardan bir iz səmir 

alamamaq durumu.  

qərə  1.kərə. qətə. qata. dəfə. xət. əl. yürüş. yeriş. mərtəm. 1. 

qara. qaraq. qarıq. köy. kəd. kənd. 1. gərə. - gərə gərə: 

aça aça. çəkə çəkə. - göğsün gərə gərə: qurralı. güvənərək. 

iftixarla.  

- evkərə: ev önündə çevrilmiş, çəpərlənmiş kiçik yer. 1. kərə. 

dart. ayaq. dəfə. dönüş. dönüm.  

- bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki.  

- min kərə boya, min kərə bəzə, dünənki köhnədir, bu günkü 

təzə.  
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- bir kərə, dəfə: bir ağız.  

- bir kərə: bir yol.  

- bir kərədə, dəfədə: bir ağızda. bir əldə. ara vermədən.  

- bir kərədə: bir uğurda.  

- bir kərədə: birdən.  

- hər dəfəsində, kərəsində bir: birər.  

- bu kərə, dəfə: böğəz. bukəz.  

- çox kərə, dəfə: əksərən. çoxun. çoxu.  

- bir kərədə, dəfədə: birdən.  

- bir kərəsində: barı.  

- kərə kərə > kərkərə (> kirkirə). qırım qırım. damar damar. 

damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. yol yol. iz iz. xət xət. qət qət. 

qat qat. sır sır. sür sür. - sıra kərə: ara sıra: çağ ba çağ. 

zaman zaman. bə'zən.  

- sırad kərəd: arad sırad. bə'zi bə'zi.  

- dörd əl od açıldı. - bir əl mən verdim, bir əldə sən ver 

baxalım.  

qərə  kərə. 1. dönüm. dəfə. növbət. öğün. yol. övün. dəfə. - bir 

kərədə, birdən tutulacaq tutar, ölçü, miqdar: tutam. - bir 

tutam ot. - bir tutam duz. 1. qata. dəfə. kəz. 1. qıya. qaraltı. 
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şəbəh. 1. burum. burun. dönəm. sürə. tala. dala. talan. 

dalan. dəfə. qaça. tapqur. tabqur. dabqur. yol. qat. 

mərtəbə. mərtə. 1. kələ. kəsik. - kələ kərtik: yara izlərindən 

yamrı yumrı nərsə.  

- yüz kərə: yüzləb. 

- qırx bir kərə: çox. - qırx bir kərə maşallah.  

qərə  kərə. qara. çara. bax > qara. 1. böyük tabaq. - qarabet: 

çarabet: tabaq üzlü. geniş üzlü. 1. pay. dənə. qıra. qırqı. 

1. dəfə. təpə. kar. əl. kəzə. sərə. səpə ( > səfər). 1. kərki. 

balta. yekə balta. taxda oymaq üçün kəsərli ayqıt. 1. 

qazma. 1. kərə. ( < kərmək: sütdən qoparılan, kəsilən, 

ayrılan). - kərən: kürən: çox sarı olan.  

qərəbasma  basan. ağırlıq. qapış. kabus.  

qərəbasmaq  basırqanmaq. kabus, qapış, ağırlıq basmaq. 

qapşınmaq.  

qərəbatımcan  qərəbadımcan. patlıcan. qaraoğlan.  

qərəc  gərəc. vəsayil. - idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, 

su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, 

bölmə: qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.  
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qərəc  kərəc. 1. şal. şırıq parça. ər nəyin parçası, tikəsi. 1. 

kıravat. 1. yarıq. cırıq.  

qərəc  kərəc. kələc. kəric. kəriş. kərinc. 1. ölçü qabı. qıyrat. 

qıyrac. qıyran. 1. ilişgi. irtibat. - kələc qatmaq: ara vurmaq, 

pozmaq.  

qərəc  kərəc. qırəç. kərti. hesab çubuğu. çətlə. çıtla. dilim dilim.  

qərəcan  kərəcan. ( < kərmək: kəsmək). əzən, qıran ayqıt. qurut 

əzən.  

qərəcidən  kərəcidən (fars). kərəçləmək. qaşımaq.  

qərəciq  kərəcik. - bir kərəcik, təpəcik, dəfəcik: biricik.  

qərəç  gərəç. 1. yarac. çarac. qarac. farac. arac. aralıq. əl. 

vasitə. məlzəmə. - nəyin əli ilə bunu yapdız. - bir əl 

tapmadıq, gec qaldıq. 1.iş aracları. ləvazim. 1.arac. alət. 

əbzar. vəsilə. 

- gərəkən gərəçləri tapmaq yolunu bulmaq.  

- gərəkliyə, gərəç gərək, işləməyə çörək gərək: aca yemək, 

xəstiyə yataq sorulmaz.  

- nərsənin örtüyün, çatısın tutmağa yarayan gərəç, 

çarçıva, çərçivə: qapırqa. qabırqa.  

- süslük, bəzəklik gərəçləri, nərsələri: qapar. qabar.  
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qərəç  kərəç. kərət. parça. dilim.  

qərəçi  kərəçi. ( < qaraçı). bax > qaraçı. ( < kər. kəs). 1. yağmaçı. 

şəhər adı: deyənlərə görə çox gözəlləri olan bir topraq 

olmuş. 1. çingənə. 1. iftiraçı. 1. gözətçi. gözçü. 1. falçı. 

arpa salıcı. baqla salıcı. otçu. kərəçi: qaraçı. görən. 

şahit. kərək. kərmək. kəzmək (dəfə.) ölçmək üçün 

düyümlü ip. 1. çanqana. çingənə. çet. çət. encək. alçaq 

kişi. - kərəçi atı: borta. yük heyvanı. yabı. 

qərəçi  kərəçi. 1.qayıq. kiçik gəmi. böləm. bələm ( < bölmək: 

ayırmaq). zurəq < züvgək. lotqa. tolqa. 1.qərəçi. çərçi. 

çərəçi (< kərmək: kəsmək. qırmaq). qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. 

oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. xıdavatçı. 

xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

qərəçi  qaraçı. qacar. qaçar. qaçara. 1. aldavçı. hiləçi. 1. sırtıq. 

üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. 1. savaşçıl. qavqaçı. 

qərəçi. qaraçı.1. çingənə. qərəçi. qaraçı. 

qərəçləmək  kərəçləmək. (> kərəcidən (fars)) qaşımaq.  

qərəxi (fars)  kərəxi (fars). < quruğ.  
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qərəkli  gərəkli. 1. möhtac. - xəsis olmayıb gərəkliləri yedirən. 1. 

söyükli. sevikli. mərğub. 1. asıqlı. faydalı. 1. işçi. vəzifəli. 

1. möhtac. gərəksinməq: möhtac olmaq. 

qərəkmək  gərəkmək. 1. gərkmək. iqtiza edmək: - bu acı qəhvəni bir 

az dadlamaq gərəkir. - gərkir: iqtiza edir. 1. iqtizası olmaq. 

lazim olmaq. yaxışmaq. layiq olmaq. səzavar olmaq. - 

böylə davranmaq gərəkmir. 1. vacib, lazim, muqtəzi 

görünmək.  

qərəksizinə  gərəksizinə. artığına. artıqmac. yersiz. qucaqsız. 

lizumsuz. lazimsiz.  

qərəq  gərək. gərəkmə. 1. gərəklik. istək. əsmə. əsi. ehtiyac. 1. 

istər. ya. 1. istər. icab. zəruri. 1. toxuş. töküş. səbəb. 

iqtiza. 1. icbari. məcburi. 1. kərək. kərəkə (< kərmək: 

kəsmək). sırıq. asma (möv) kimi yüngül bitgilərə dayaq, 

dəsdək vurmaq ötəri, incə, uzun kəsilmiş ağac. 1. yarar. 

iqtiza.  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- gərəyi yox: gərəksiz. bol. kan. bəs. kafi.  

- gərəktiyi kimi: öcür ki gərəkdir, lazimdir.  

- gərək dolu gərək boş: isdər dolu isdər boş: ya dolu ya boş.  
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- gərəyi kimi: gərəkcə.  

- gərək ki: çox ehtimal ki.  

- gərəyi, yararı yoxkən: heçdən. qarşılığsızca. faydasızca. 

yox yerə.  

- heçdən bunca para sərpədik, gedərttik.  

- gündəlik gərəklər, hacətlər: geçinişlik. geçinlik.  

- yaşam gərəkləri, qeydləri: yaşam bağları.  

- baş olmasın yaşlansın, çör çöb yeyib bəslənsin, nəyə dəyər, 

nəyə gərək.  

- çox gözəl, gərəyi kimi: iyidən iyiyə. eykudan eykuya. 

yaxcıdan yaxcıya. gözəlcə. - bu gün iyidən iyiyə yorulduq. - 

bunu iyidən iyiyə başıva sox.  

- gərəği kimi, nərdəysə hamısı: iyicənə. iyicə. çoxca. gənə 

bol. kovalı. olduqca yaxcı. qurcaq. - danışığımı iyicə anladı, 

anlamadı, heç bilmədim. - o gecə iyicə dad aldıq.  

- dəlini oynamağdada, gərəkli baş gərək.  

- gərək ki: gavar. gəvər. gəpər. elə bilki. deyəsən. - gavar, 

hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, qanamadın. - gavar, 

yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən geri dönərmiş.  

- gərək gərəkməz: gərəkir gərəkirməz. istər istəməz: istər 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7546 

istərməz: yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz. 

- gərək gərəkməz: gərəkir gərəkirməz. istər istəməz: istər 

istərməz: yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz. 

- gərək ki: çox ehtimal ki.  

- görünməz düşünülməz gərəyə düşdük.  

- bu gərəkləri, tezliklə qaldırmalıyıq.  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.  

- özgərək: özünə gərəkli nərsələr. şəxsi vəsayil, əsas.  

- bir soruna, gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan 

olmaq: olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. sən 

eddigivi ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz 

işin işləyəcək. 

- gərək gərəki. acili vacibat.  

- gərək yox: istəməz: hacət yox.  

- gərəyi qalmamaq hacəti qalmamaq.  

- kora iğnə, gərək nəyinə.  

- olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 

sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək.  
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qərəq  gərək. gərgək. gərgil. ( < kərmək: kəsmək). 1. tarıq. lazım. 

kərsin, kəsin olan nərsə. bəlli. bəlirli. bəsbəlli. kəsin. qatı. 

açıq. danılmaz. duru. ortada. məqtu. müəyyən. - gərək 

çəmədə. bəlli ölçüdə. 1. faydalı. iş. karlı. 1. dəlil. 1. gədik. 

yetək. yetər. güclük. danqı. azlıq. ağrış. sıxlıq. darlıq. 

qıslıq. tiyiş. karet. ehtiyac. - gəri var: gərəyi, kəsri, işi var. - 

gərəksinmə: ehtiyacı olmaq. gərəkli: işçi. vəzifəli. gərəksiz: 

ehtiyacsız. 1. belə. - yağın ərsə gərək, yundağı dəğir: at 

təzəyi düşmanın atınında olsa belə dəyir: yararlıdı, dərdə 

dəyir. 1. buxsat. icbar. lazım. ihtiyac. - nə gərək: nə gərək. 

(. < > g ) nərək: ceyiçün. nəyivə gərək. 1. olmalı. yaraşır. 

gözəl. yaxcı. - gərəkmü: öyləmi. yaxcımı. 1. qədəş. gəyəş. 

gərəş. lazım. vacıb. labüd. 1. tutmalı. tuturğu. tutqur. 

tutraq. tutqar. vacib. 1. yaxışır. şayisdə. şayan. layiq. 

müstəhəq. - bu iş sizə gərəkdir. - əsgərliyə gərək iyid. - 

gərəyi kimi işləmək. - gərəyinə çalışmaq. gərəyi kimi. 1. 

lizum. lazim. hacət. aqut. ağut. lazim. lizumlu. vacib. 

lazim. yaraq. - kərək isə. gərəkli: möhtac. - gərəksiz: bol 

durum. ehtiyacsız. - gərək yoxdur: ehtiyac yoxdur. 1. istər. - 

gərək zəngin olsun, gərək yoxsul olsun. 1. tarıq. - yırqıca (: 
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ozana) tarıq bir saz: bir saz bir söz. oxuyana sazı gərək. 1. 

kərək. qoyuq. kovuq. quyu. oyuq. 1. kərək. qırıq. 1. 

vəsayil. ləvazim.  

- nə gərək: nərək: nə gərəkkə. 

qərəq  gərək. girək. 1. iş. - hadağı gərəyə qol qoyur: hərhanki iş, 

nəməniyə əl sürtür. 1. nərsə. - hadağı gərəyə qol qoyur: 

hərhanki iş, nəməniyə əl sürtür. 1. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. çaparız. düşüş. düşmə. axsama. axsaqlıq. 

arizə. güclük. çətinlik. çıxılmazlıq. duvar. çatallılıq. 

quşqululuq. çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. təşəvvüş. mane'.  

qərəq  gərək. lazım.  

- at gərək: atın qoşun taxımları.  

- gərəgin bermək: azarlamaq. paylamaq. dövmək.  

- tolu gərək: taxım.  

- üy gərək: ev eşyası.  

qərəqcə  gərəkcə. 1. nədən. mocib. illət. toxuş. töküş. səbəb. 1. 

gərəyi kimi. 1. əsbab. vəsayil. səbəblər. 1. zəruri dəlil.  

qərəqçə  gərəkçə. yilik. cili. nəgiz. dəlil.  

qərəqçi  kərəkçi. qayıqçı. gəmiçi. lotqaçı.  
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qərəqef  gərgəf. ( < gərmək: çəkmək. dartmaq). qasnaq. naxış 

toxumaq üçün gərilmiş, çəkilmiş çərçevrə. dəzgah. 

gərgəf işləmək: bu qasnaqda işləmək.  

qərəqeyid  qaraqayğı. qarağadı. 1. sıxıntı. niyarançılıq. 1. işi çətin 

sandığından gələn təmbəllik.  

qərəqə  kərəkə. dərəkə. dərəcə. kərtə. qırat. tapı. pillə. basamaq. 

bölüm. aşama. mənzil. pərəsə. pərsə. parça. mərhələ.  

qərəqə  kərəkə. kərək (< kərmək: kəsmək). sırıq. asma (möv) kimi 

yüngül bitgilərə dayaq, dəsdək vurmaq ötəri, incə, uzun 

kəsilmiş ağac.  

qərəqə  kərəkə. təsbeh. - kərəkə takımı: təsbeh mallası. əmmamə.  

qərəqən  gərəkən. 1. gərəktir. gərəkli. muqtəzi. 1. düşərgə. zəruri. 

boyun borcu. 1. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz. 

cəbri. (# iradi. ixtiyari). 

- gərəkən gərəçləri tapmaq yolunu bulmaq.  

- gərəkən nərsələr hamısı yerindədir iğnədə var sapda var. bu 

at bu meydan.  

- gərəkən, bəlirtilən gündə: günündə.  

qərəqəntə  gərəkəndə. gərəkdiyində. gərəkincə. gərəkdiyinə. lazim, 

lizumlu olanda.  
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qərəqər  gərəkər. istər. lazım gələr. icab edər. vacib olsa.  

qərəqəs  kərəkəs. kərkis. kərkəs. qaraqas. iskilet.  

qərəqi  1. kərəki. kərki. quruq. qurquş. görənək. özgülük. özəllik. 

fitrət. təbiət. alışqanlıq. adət. törə. 1. kərəki. gərəklik. 

gərək. gərəkmə. açat. açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. 

hacət. ehtiyac. 1.gərəki. xərc. - bağlava gərəki: xərci. - 

gərəkindir al: xərcindir al.  

- gərək gərəki. acili vacibat.  

qərəqi  iskilet. 1. çatma. çatı. 1. qaraqu.  

qərəqi  kərəki. bilqürmə. fehrist.  

qərəqi  kərəki. fehrist. bağalıq. nərsənin içində bağlı olanlar. 

içindəkilər.  

qərəqi  kərəki. nərsədən ayrılıb götürülmüş bir özət, yaxud 

bölüm. qura'nın bir nəçə su'rəsin yığını.  

qərəqim  gərəkim. gərəkmə. gərəkiş. gərətirmə. gərətiriş. 

gərətirim. icab ( icab edmə). icbar. istilzam.  

qərəqincə  gərəğincə. gərəkincə. 1. gərək, gərəyi, lazim, ehtiyacı 

qədər. 1. mütabiq. 1.gərəkdiyinə. gərəkdiyində. 

gərəkəndə. lazim, lizumlu olanda.  
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qərəqinmə  gərəkinmə. qaçımlıq. qaçmalıq. tezəlmə. təlsinmə. 

tələsinmə. ivəlinmə. evlinmə.  

qərəqinmək  gərəkinmək. istənmək. icab edinmək. lazim gəlinmək. - 

bu yükə güclü biri istənir. - gün batmadan çatmağa, indi yola 

düşmək istənir. - istənirsə məndə gəlləm. - bu yetər, artığı 

istənməz. - bu işdə çox yağ istənir.  

- gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə 

inanmamaq, dayanmamaq: gərəkməzçilik. gücünsüzçülük. 

zorunsuzçuluq.  

qərəqir  gərəkir. gərəkli. istərli. icablı. vacibli. lazımlı. - istərli 

qoşular: gərəkir taxılar: lazım olan vəsayil.  

- istərli dərcəyə çatdı: icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.  

- gərəkir gərəkirməz. gərək gərəkməz: istər istəməz: istər 

istərməz: yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz.  

- gərəkir gərəkirməz. gərək gərəkməz: istər istəməz: istər 

istərməz: yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz. 

qərəqirci  gərəkirci. determinist. bəlirtici. tə'yin edici. şaxis.  

qərəqirçilik  gərəkirçilik. 1. determinizm. bəlirtiçilik. icabçılıq. 1. 

gərəkliyə, icbara, məcburiyyətə dayanan.  
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qərəqirliq  gərəkirlik. gərəklik. istərlik. icablıq. vaciblik. lazımlıq. - 

bular hamısı istərlikdir: lazimdir.  

- istərlik duyursa: lazımlıq olursa.  

- istərliyinə baxmayaraq: vacibliyinə qarşıt.  

- bunun istərliyin kim bilir: lazımlığın.  

qərəqirməz  - gərəkir gərəkirməz. gərək gərəkməz: istər istəməz: istər 

istərməz: yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz.  

qərəqirsə  gərəkirsə. 1. bardı gəldi. vardı gəldi. vurdu gəldi. vurdu 

oldu. əyər. şayət. birdən. 1. əgər. vardi gəldi. vurdi gəldi. 

bardı gəldi.  

qərəqirsiz  gərəksiz. gərəkməz. istərsiz. icabsız. vacibsiz. lazımsız.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  

qərəqiş  gərəkiş. gərəkmə. gərəkim. gərətirmə. gərətiriş. 

gərətirim. icab ( icab edmə). icbar. istilzam.  

qərəqləl  kereklel. gərəklik. xəş. yük.  

qərəqləmək  gərəkləmək. 1. istəmək. işləmək. çalışmaq. 1. dəlilləmək. 

isbat edmək. qaralamaq.  
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qərəqləmək  kərəkləmək (< kərmək: kəsmək). kiçik bitgilərə dayaq 

vurmaq.  

qərəqlər  gərəklər. tölənğ. ləvazimat. təzminat.  

qərəqlər  gərəqlər. ləvazim. vəsayil. zəruriyyat. - yaşama gərəkən 

nərsələr: keçimlik. çevrimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən 

nərsələr. qazanc. axar. gəlir.  

- bir yönətimin, idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan 

görəvli: qapı çuxaqul.  

qərəqlətmək  gərəklətmək. alğındıtmaq. alğıtmaq. içindirtmək. 

içirtmək. icbara qoymaq. vacibləmək. məcbur edmək. 

qəbullatmaq.  

qərəqli  gərəkli. 1. basıt. lazim. çəkinilməz. qaçınılmaz. ictinab 

napəzir. gərəkən. muqtəzi. lazim. lizumlu. səbəbli. 

iqtizalı. muqtəzi. 1. qaçınmaz. vazkeçinməz. lazim. 

iltizami. 1.gərəkir. istərli. icablı. vacibli. lazımlı. - istərli 

qoşular: gərəkir taxılar: lazım olan vəsayil. - istərli dərcəyə 

çatdı: icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı. 1.yararlı. iqtizalı. 

muqtəzi. 1.umaclı. diləkli. hacətmənd.  

- bir yerdə, evdə yaşamaq üçün gərəkli nərsələrin topu, 

hammısı: qalartı. qoşu. 
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- dəlini oynamağdada, gərəkli baş gərək.  

- gərəkli olduğu çağda: gərəkdiyində. icabında. zərurət icab 

edsə. zəruri olsa.  

- gərəkliyə, gərəç gərək, işləməyə çörək gərək: aca yemək, 

xəstiyə yataq sorulmaz.  

- özünə gərəkli nərsələr: özgərək. şəxsi vəsayil, əsas, 

ləvazim.  

- özünə gərəkli nərsələr: özgərək. şəxsi vəsayil, əsas, 

ləvazim.  

qərəqli  gərəkli. ixtiyaç.  

- yox gərəqlinğ barmıdı: bir nərsəyə ixtiyacın var mı.  

qərəqlidir  gərəklidir. olmalıdır. zəruridir.  

qərəqlik  gərəklik. gərəklilik. gərəkirlik. 1. gərək. gərəkmə. açat. 

açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. hacət. istək. əsmə. 

əsi. ehtiyac. lizum. icab. vicub. lazim. zərurət. icab. 

darlıq. - keçim darlığı. - darlığ çəkmək. - artıqmac 

gərəkliliklər: yədək. 1. qaçınmazıq. vazkeçinməzik. zəruri. 

1. istərlik. icablıq. vaciblik. lazımlıq. - bular hamısı 

istərlikdir: lazimdir. 1.istərlik. icablıq. vaciblik. lazımlıq. - 

bular hamısı istərlikdir: lazimdir. 1.zərurət. - görülən 

gərəkliyə görə.  
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- istərlik duyursa: lazımlıq olursa.  

- istərliyinə baxmayaraq: vacibliyinə qarşıt.  

- bunun istərliyin kim bilir: lazımlığın.  

- istərlik duyursa: lazımlıq olursa.  

- istərliyinə baxmayaraq: vacibliyinə qarşıt.  

- bunun istərliyin kim bilir: lazımlığın.  

- gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə 

inanmamaq, dayanmamaq: gərəkməzçilik. gücünsüzçülük. 

zorunsuzçuluq.  

- gərəkliyə, icbara, məcburiyyətə dayanan: gərəkirçilik.  

qərəqliq  gərəklik. 1. edu. zərurət. 1. kalavray. yüklətiv. hökmənlik. 

1. aşlıq. ləvazim. həvayic. mayəhtac. ehtiyaclar. zəxirə. 

1. yararlıq. lizum. vaciblik. - onun gərəkliyi budur. - 

gərəklik olsa doğrulur. 

qərəqlilik  gərəklilik. gərəklik. lizum. icab. zərurət. vicub.  

qərəqmə  gərəkmə. gərək. 1. gərəklik. istək. əsmə. əsi. ehtiyac. 1. 

istər. ya. 1. istər. icab. zəruri. 1. toxuş. töküş. səbəb. 

iqtiza. 1. icbari. məcburi. 1.yarar. iqtiza. 1.gərəkiş. 

gərəkim. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab ( icab 

edmə). icbar. istilzam.  
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qərəqmək  gərəkmək. 1. işə yaramaq. 1. uyqun düşmək. 1. lazim, 

vacib, icablı olmaq. 1.istəmək. icab edmək. lazim 

gəlmək. - bu yükə güclü biri istir. - gün batmadan çatmağa, 

indi yola düşmək istir. - istirsə məndə gəlim. - bu yetər, artığı 

istəməz. - bu iş çox yağ istir.  

qərəqməqsiz  gərəkməksiz. gərəkməzin. gərəkməksizin. boşuna. 

uzqatılma. uzaltılma.  

qərəqməqsizin  gərəkməksizin. gərəkməksiz. gərəkməzin. boşuna. 

uzqatılma. uzaltılma.  

qərəqməz  gərəkməz. gərəksiz. gərəkirsiz. istərsiz. istərməz. 

istəməz. icabsız. vacibsiz. lazımsız.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  

qərəqməzçilik  gərəkməzçilik. gücünsüzçülük. zorunsuzçuluq. gərəkliyə, 

gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə inanmamaq, 

dayanmamaq.  

qərəqməzin  gərəkməzin. gərəkməksiz. gərəkməksizin. boşuna. 

uzqatılma. uzaltılma. durub dururkən. oturduğu yerdə. 

yersiz. nədənsiz. gərəksiz yerə.  
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qərəqsəmə  gərəksəmə. gərəksinim. gərəksinmə. gərək. gərəkmə. 

gərəklik. istək. əsmə. əsi. ehtiyac. niyaz. hacət. lizum.  

qərəqsəmək  gərəksəmək. yoxluq, boşluq, gərək, gərəklik, ehtiyac, 

lizum duymaq.  

qərəqsinmə  gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. 1. gərək. gərəkmə. 

gərəklik. istək. əsmə. əsi. hacət. lizum. ehtiyac. niyaz. 

hacət. lizum. 1. gərəkli olan.  

qərəqsinmək  gərəksinmək. əl açmaq. yoxsunmaq. möhtaclanmaq.  

qərəqsinmək  gərəksinmək. yetkinmək. gücsünmək. danqsamaq. 

azıqsamaq. ağrışsamaq. sıqsınmaq. darsınmaq. 

qısqınmaq. ehtiyacı olmaq.  

qərəqsinməmək  gərəksinməmək. saymamaq. çeğnəmək. çiğnəmək. 

önəmsəməmək. - çeynəyib keçmək: görmədən gəlmək. 

saymamaq.  

qərəqsiz  gərəksiz. 1. bol. kan. bəs. gərəyi yox. kafi. 1. boş. 

saçma. uyarsız. əbəs. 1. lizumsuz. - gərəksiz yerə: 

oturduğu yerdə: durub dururkən. yersiz. nədənsiz. 

gərəkməzin. 1. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. 

baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. 
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dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. 

günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. 

mallı. usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. 

zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. 

devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh. bəy. bay. baysar. 

devlətli. dövlətli. pullu. mallı.  

qərəqsiz  gərəksiz. gədiksiz. yetəksiz. yetiksiz. gücüksüz. danqsız. 

azqsız. ağrışsız. sıxıqsız. darığsız. qısıqsız. ehtiyacsız. 

artığca. istənilməyən. tələb olunmayan. - gərəksiz nəsnə. -

.  

qərəqsiz  gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. 1.istərsiz. istərməz. 

istəməz. icabsız. vacibsiz. lazımsız. 1.yararsız. iqtizasız. 

- gərəksiz, sıxıcı, bıqdırıcı işləmə, söyləmə. 

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz 

xərclədik.  

- rasgələ, ağra, ciddi olmayan, gərəksiz iş: iş olsun diyə.  

- boşuna, gərəksiz yüklənmək: yükçülüq. hamballıq. - bu 

issidə, palto geymək yükçülüqdür. 

- gərəksiz, çözülməmiş sorularla başın yormaq: qafası 
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bulutlu. qafası dumanlı.  

 

qərəqsiz  gərəksiz. lüzumsuz.  

qərəqsizcə  gərəksizcə. lizumsuz. boş yerə. boşu boşuna.  

qərəqsizqə  gərəksizqə. lüzumsuz yerə. boş yerə. boşuna.  

qərəqsizlik  gərəksizlik. gərəksiz. 1. lizumsuzluq. 1. varlılıq. bəyiklik. 

bəylik. baylıq. baysarlıq. devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq.  

qərəqtəmə  kərəkdəmə. yıpranma. yeyilmə. aşınma. aşınım. 

istehlak. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. istehlak. yeyilmə. amortisman.  

qərəqtir  gərəktir. gərəkən.  

qərəqtirən  gərəkdirən. gərəkdirici. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. oluşduran. 

oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. 

bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. 

səbəbçi. müsəbbib.  

qərəqtirici  gərəkdirici. gərəkdirən. törətən. müvəllid. ürətən. 

öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. oluşduran. 

oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. 
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bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. 

səbəbçi. müsəbbib.  

qərəqtirmək  gərəktirmək. icab, iqtiza, lizum ettirmək.  

qərəqtirmək qərəkdirmək. tüşmək. gerəkmək. icab etdirmək.  

qərəqtiyi  - gərəkdiyi biçimdə gəlişmək: yoluna girmək.  

- gərəkdiyi cəzanı vermək: gününü göstərmək.  

- heçkimin içindəki, gərəkdiyi kimi bəlirməz: hərkimin 

qazanı qapalı qaynar.  

qərəqtiyində  gərəkdiyində. icabında. gərəkli olduğu çağda. zərurət 

icab edsə. zəruri olsa.  

qərəqtiyinə  gərəkdiyinə. gərəkincə. gərəkdiyində. gərəkəndə. lazim, 

lizumlu olanda.  

qərəqtiyintə  gərəkdiyində. gərəkəndə. gərəkincə. gərəkdiyinə. lazim, 

lizumlu olanda.  

qərəqulaq  - qərəqulaq edmək: baş qulağın aparmaq.  

qərəqü  kərkü. 1. çadır. - kök gördü kəriki üzdü: ağırlıq, çətinlik 

görüb, ev eşiyin üzüb (söküb) getdi. 1. qışlıq ev.  

qərəqülənmək  kərəkülənmək çadırlanmaq. çadır edinmək. çadıra 

girmək.  

qərələmək  çizmək. cızmaq. silmək. batil edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qərələmək  kərələmək. 1. çarpma, zərbdər işləmi yapmaq. 1. 

arttırmaq. çoğaltmaq. 1. kərətləmək. təkrarlamaq. 

yeniləmək. - bu pozqunluqlarızı bir daha yeniləməyin. - bir 

kərə söylədiyini, yeniləməyə gərək yox.  

qərələrcə  kərələrcə. kəzlərcə. qatlarca. dolaylıca. dəfələrlə.  

qərələtmək  kərətlətmək. təkrarlatmaq. yenilətmək. - bu çaşıq yazıları 

bir daha yenilətin. - bir kərə yapdırdın, yenilətməyə gərək 

yox. - bu pozsan, sənə yenilətəcəyəm. - əsgi oyunlarızı 

yenilətin.  

qərəli yazılı  örmə cit.  

qərəli  kərəli. - inci saçan dili var, bal kərəli dadı var, dağlar aşan 

adı var. 

qərəlmək  qararmaq. qaralmaq. 1. qara boyalanmaq - üzü düdlə 

qaraldı. - bunu qarat: qara rənglə. 1. bulanmaq. duruluğun 

gedmək. - bulut çıxıb hava qaraldı. - günəşə baxdım gözüm 

qarardı. - uçurumdan, köprüdən aşağı baxdım gözüm 

qarardı. - baş gicəllənib, gözün qararlmasın.  

qərəlmiş  qaralmış. geçgin. keçgin. keçmiş. batıl. batil. ötmüş. 

savılmış. baslı.  
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qərəlti  gərəlti. gərilti ( < gərinmək: dartılmaq. çəkilmək). 1. sıxıntı. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. 

çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. 1. tutaq, pərdə işin görüb, 

gərilən, dartılan nərsə.  

qərəm  1. gərəm. qırım. ( < kərmək: qazmaq). toprağı qazaraq 

oyunmuş yerlik. yerdola. izbə. padval. zerzəmi. 1. kərəm. 

qat. tav. tov. rəf. rədif. çin. - bu duvar on tav kəpiçlidir. - yer 

tavları.  

qərəmit  < gəvəmit. mal yemi.  

qərəmit  kərəmit. qaramıt. qarağac adaq, niyyət ağacı. qutsal 

ağac. böyük ağac.  

qərəmpə  kərəmpə. qaradan dənizə uzanan daşlıq burun.  

qərəmpə  kərəmpə. üstük > estiğ. setiğ (fars). uc. ucalım. yüksəlim. 

qalxım. siud. zirvə. uruc nuqtəsi. təpə, dağın, böyük 

nərsənin ən yuxarsı, zirvəsi, ən yüksək yeri, ucu. yuxar. 

baş. təpə. çıxat. duruq. doruq (1. < durmaq. 1. < tuqur. 

toqur: düğün. ). qullə.  

qərən  1.gərən. gərici. gerici. dartıcı. dartan. içən. içəgən. 

çəkici. hopan. cəzzab. cazib. çəkən. 1.gərən. taran. 

darağan. ərən. əriştirən. ulaştıran. gətirən. 1. gərən. 
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quruyunca, gərilib çatdayan gilli topraq. 1. kərən > kəran ( 

< kərmək: kəsmək). qıraq. qırıq. yan. 1. kərən. gəzək. 

dəfə. - bu kərənlik yazuqundan keçdim: günahından.  

- kərən kərən: kərrən kərrən: kərə kərə. dönə dönə. 

dəfələrlə. - gecə gündüz kərən kərən, durmada söylür kərəm, 

kərəm.  

qərən  kərən. kərəng. 1. > kəran (fars). kəranə ( < kərmək). qıran. 

hər nəyin ən yüksək, ucqar yeri. qırağ. sınır. - ölkənin 

kərəni. - ölkələr birbirindən kərənlə ayrılır. 1. 1. qaran. qaranı. 

qaranqı. qarantı. toy. bilgisiz. çolpa. səfeh. 1. ( < kərtik: 

qırıq. kəsik). kar. sağır. 1. yenə. genə. qayta. daxi. daha. 

mərtə. təkrən.  

qərənbə  kərənbə. dülgər ayqıtlarından.  

qərəney  kərəney. (qərə <> qara.). qaraney. bora. boru. borazan. 

şeypur. buğ. gur səsli soluq ayqıt. tütək. tüydük. düdük.  

qərəney  kərəney. bori. böri. - kərəneyin səsi: buğ. yoğun səs.  

qərəneyçi  kərəneyçi. borazançı. şeypurçu. buğçu.  

qərənfil  - yabanı qərənfil: qarağan.  
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qərənq  1.gərəng. kərəng. döğüş alanı, meydanı. 1. kərənğ. 

cərəng. cıranğ. ciring. cərəs. kərvanda dəvələri birinin 

boynuna salınan çanğ, zəng.  

qərənq  kərənğ. kar.  

qərənqin  kərəngin. yanaqın. tərəfdar.  

qərənqurq  kərənqurq. 1. qonqıraq. çınğıraq. çanğ. zəng. zənqulə. 

çanqula. 1. cərənqurq. çanqırdaq. çınqırdaq. qonqurdaq. 

çalaçal. zəng. cərəs. 

qərənləmək  kərənləmək. qıranlamaq. kəsmək. çəkləmək. hədd 

qoymaq.  

qərənlənmək  kərənlənmək. qırağsınmaq. qıranlanmaq. qırağ, yan 

gəzmək. küncələnmək. quşəgirlənmək.  

qərənsiz  kərənsiz > bikəran (fars). bikəranə (fars) ( < kərmək). 

qıransız. ucsuz bucaqsız. yansız. qıraqsız. sınırsız.  

qərənsiz  kərənsiz > kəransız ( < kərmək: kəsmək). qıraqsız. 

qırıqsız. sonsuz. sanasız.  

qərəntinə  < qara. baxıb göz altına alma yeri.  

qərər  kərər. kərrə. təkrar.  

qərəs  kərəs. 1. atların bağlandığı dirək. 1. böyük yekə qəvarə.  

qərəs  kərəs. böyük qazan, qab.  
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qərəstə  kərəstə. ( < kərmək). 1. kəsilmiş ağac. dirək. özəlliklə 

yassı kəsilmiş kiriş taxdalar. 1. məvadd. parça. əbzar. 

vəsayil. - bu başmaqçı iyi kərəstələr kullanmır. - iyi kərəstəli 

yapı. - pozuq kərəstə. 1. gövdə. maddə.  

- dirəyin, sərənin. kərəstənin yoğun aşağısı: topuq.  

qərəstəçi  kərəstəçi. ( < kərmək). ağaşçı.  

qərəstəli  kərəstəli. sümüklü. gövdəli.  

qərəş  gərəş. qədəş. gəyəş. gərək. lazım. vacıb. labüd.  

qərət  kərət. 1. kərə. dəfə. 1. kərəç. parça. dilim.  

qərət  kərət. 1.at qoşturma alanı. 1. rəkət. - iki kərət. - üç rəkət.  

qərətə  kərətə. 1. dəyyus. qaltaban. pezəvəng. 1. qondara kimi 

başmaqları ayağa geyməkdə yarayan buynuzdan, 

sümükdən, dəmirdən olan yasıq arac. piləsgən.  

qərətəlik  kərətəlik. dəyyusluq. qaltabanlıq. pezəvənglik. 

namussuzluq.  

qərətən  kərətən. kərtən. kərtənə. nin.  

qərətirim  gərətirim. gərətirmə. gərətiriş. icab ( icab edmə). 

gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. icbar. istilzam.  

qərətiriş  gərətiriş. gərətirmə. gərətirim. icab ( icab edmə). 

gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. icbar. istilzam.  
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qərətirmə  gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab ( icab edmə). 

gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. icbar. istilzam.  

qərətləmək  kərətləmək. kərələmək. təkrarlamaq. yeniləmək. - bu 

pozqunluqlarızı bir daha yeniləməyin. - bir kərə söylədiyini, 

yeniləməyə gərək yox.  

qərətlətmək  kərətlətmək. kərələtmək. təkrarlatmaq. yenilətmək. - bu 

çaşıq yazıları bir daha yenilətin. - bir kərə yapdırdın, 

yenilətməyə gərək yox. - bu pozsan, sənə yenilətəcəyəm. - 

əsgi oyunlarızı yenilətin. - bu çaşıq işləri bir daha 

yenilətməyin.  

qərətmək  qarartmaq. qaratmaq. 1. qara boyalı edmək - əlləri düdlə 

qərərtdi. - bunu qarat: qara rənglə. 1. bulandırmaq. 

duruluğun gidərmək. - bulut çıxıb havanı qarartdı.  

qərəvən  gərəvən. gərilib uzanan. karvan (fars).  

qərəvər  kərəvər. kərəvrə. kərəvrə. kanapə. salon. iki üç kişilik 

otracaq, mobl.  

qərəvət  kərəvət. kıravat. ( < kərmək: kəsmək). bir işdən ötəri kəsik 

parça. səggi. - yataq kirəvəti: üstündə yatmaq üçün biçilən 

təxdə.  

- yaxa kirəvəti: yaxaya taxılan bəzək şırıx bez.  
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qərəviz  kərəviz. kərəvüz. gəlinbarmağı.  

qərəvrə  kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. kanapə. salon. iki üç kişilik 

otracaq, mobl.  

qərəvüz  kərəvüz. kərəviz. gəlinbarmağı.  

qərəy  kərəy. yüliqü. ülgük. saç tıraş edən. ustura.  

qərəyi  gərəyi kimi. gəriyincə. əniboyuna. eniqonu. iyicə. iyidən 

iyiyə. incədən incəyə. layiqincə.  

- ərkəklik gərəyi: qamış. kavmış (< kav: boş). yaraq.  

qərəyin  - gərəyin yapmadan, istənilən sonuc alınamaz əkmədən 

biçilməz.  

qərəyincə  həsb. görə.  

qərəyiş  gərəyiş. qarayış. gözləyiş. intizar.  

qərəz  kərəz > çərəz. oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat yeməklər. yer 

yemiş. quruyemiş. dadlıq. qatış. qatıq. məzə. dilaltı. 

dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq.  

qərəz  kərəz. ( < kər. kəs: bölük). ( k < > ç ). 1. bax > qəz. 1. 

çərəz. qıvır zıvır, xırda mırda nərsələr ki əğlənmək üçün 

yeyilir.  

.- ağac kərəz: tomaq. at üzərində daşınan qalın bir çomaq. 
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qərəzli  qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < ummaq). 

bəllikli. oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid.  

qərgə çıpçıq gərgə çıpçıq. çayır quşu. toyqar.  

qərgin  gərgin. 1. dartqınlı. dartılğan. sıcaq. urğalduu. urğaal. 1. 

sozulğan. kiyrinki. qırıntı. çözilğan. çətinləşib qırılmağ 

üzrə olmaq. ilişgiləri gərndi. 1. sınırlı. sıxıcı boğucu 

durum. çətin. sıx. gərgin hava. 1. bərkdən sıx sarılmış 

nərsə. - gərgin çadrasına büründü getdi. 1. soğuk. 1. 

gərilmiş. çəkilmiş. qurulmuş. - gərgin ip. gərgin bez. 1. 

qırılma duruma çatmış nərsə. - araları, ilişgiləri çox 

gərgindi. - gərgin durmaq: inad edmək.  

- gərgin nəyi gəvşətmək: yatsamaq. yasmaq. - oxu atıb yayı 

yasmaq: oxu atıb yayı asmaq.  

- gərgin etdirmək: gərdirmək.  

qərh(ərəb)  qırıq. yara. vurqun.  

qərhə (ərəb)  > qırqa. yara. - akıla qırğa: yayılıb genişlənən yara.  

qərxana  kərxana. ( < qayır + xana). qabaq. qabay. yap. qapalı, 

bağlı, hörürülü iş yeri. tünük: örökü. iş yeri. qayırmaq, 

düzəltmək yeri.  

qəri  gəri. gərü. qaru. doğru.  
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qərib  1. gərib ( < qır). qırılmış. didərgin. yalanğaç. qalac. 

yiyəsiz. yalınçaq. 1. qıyıda olan. qıyıraq. qıyraq. yaxın. 

yağuq. yoğuq. qonşu. (# qıraq: uzaq). 1. qucur. əcib. 

tuhaf. 1. ömür. şux. şən. marağlı. şatır. istəkli. yat. yad. 

uzqaq. yabançı.- çox ömür birisidir. - ömür kişi.  

qərib  kərik. kırıq. əcib. ötəlik. çaşıq. şaşıq. yad. biqanə. uzaq. 

- qardaş evdə, yaxın demə, qonşu çöldə, uzaq demə.  

qəriblik  - yadırqısı, qəribliyi gedilmək: yaxnışınmaq. 

yadırqamazlanmaq. içə yaxınılmaq. isinmək. issinmək. 

istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 

yatışınmaq. alışınmaq. tutşunulmaq. - bir yerə ısınmaq: iyicə 

yerləşmək.  

qəribliq  qucurluq. əcibliq.  

qəribsəmək  1.qarıbsamaq. gözü yolda olmaq. qaruqsamaq. 

qarusbamaq. özləmək. 1.qəribsəmək. qarıbsamaq. 

qaruqsamaq. qarusbamaq. özləmək. gözü yolda olmaq.  

qəribsəməmək  gözü alışmaq. nərsənin ilk etgisin itirmək. yadırqanmaz 

olmaq.  

qəribsinmək  tanğrımaq. tanğlamaq. tanğmaq. yadırqamaq. 

şaşınmaq. təəccüblənmək.  
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- kəndini öksüz görüb qəribsinmək: öksimək. kövrəlmək. 

köksünmək. tasalanmaq. kədərlənmək.  

qəric  gəric. gəriş. kərim. kəric. kəriş. qarım. 1. arx. su yolu. 1. 

bir parça. bir tikə. bir çeğnəm. - bir qarım saqqıza, satar 

varın cocuqca. 1. bölük. çağıl. fəsl. movsim. mosim. 

mevsim. 1. nərsədən ayrılan parça. 1. keçmişdə, evlərdə 

ildə iki kərə lavaş çörək yapılırdı, hər kərəsinə bir qarım 

deyilir. - bir qarımlıq çörək yapdıq. 1. yağış qar suyun 

yığmaq üçün qazılan dərin, uzun xəndəq, qandağ.  

qəric  kəric. 1.səlmani. həcəmətçi. 1.kəriş. kəniş. kənic. torpu, 

rəndə çeşiti. 1.kərik. carıq. yarıq. qarıq. açılan cızıq, iz, 

cığır.  

qəric  kəric. kəriş. kələc. kərəc. kərinc. 1. ölçü qabı. qıyrat. 

qıyrac. qıyran. 1. ilişgi. irtibat. - kələc qatmaq: ara vurmaq, 

pozmaq.  

qərici  gərici. gərən. gerici. dartıcı. dartan. içən. içəgən. çəkici. 

hopan. cəzzab. cazib. çəkən.  

qəriç (fars)  kəriç (fars). < qorıc. alaçıq. kiçik sığıncaq, otaq.  

qərih  kərih. 1. ağır. 1. gərik. gərgin durmaqlıq. simitən. inad.  
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qərih  kərih. kürtük. kürtə. kürcük. yelək. iç üzü tüklü dəridən 

olan qolsuz, açıq yaxa jaket. çördək ( < çövürdək. 

çevirdək. çövdək. çevdək ( < çövürmək. çevirmək).  

qərik  gərik. gərgik. kərik. çərik. çarıq. yarıq. 1. gərnişlik. 

gərnəşik. 1. batruş. bətrüş. quyuq. bərk. qəliz. (bərk xəmir, 

şorba, aş, palçıq). 1. gərim. örtük. 1. geniş.  

qəriq  gərik. alıc. 1.iradə. 1.rəğbət.  

qəriq  gərik. çəkiş. dalqıç. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. yaxış. 

yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. 

qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. 

obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. 

yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. 

istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. 

ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.  

qəriq  gərik.- gərilgə yol: geniş yol.  

- gəriş dartışma: gəriş soxuş, yaxşılığa baştamaz 

(qurtarmaz).  

qəriq  kərik (< kərmək. kəsmək). 1. kərik > qarıq. qarım. kanal. arx. 

cızqı. arxları, kərdiləri ayıran yüksək qalan topraq. 1. 
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alçaq. qıssa. 1. qırlıq. qırılmış. qırlımış. yarıq. yarılmış. 

yarlımış. açılmış. 1. keçimsiz. keçiniksiz. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. 

qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi. 1. kəsim. 

çəkim. qırım. sakınım. saknım. pərhiz. 1. kərik ( < > 

kəsik). dərik. dəliz. dəlik. dəriz. dəriş. dərz < dəğiş. dəriş ( 

< dəğmək < > dərmək < > tikmək). 1. gərik. gərili. gərilmiş. 

çəkilmiş. tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. bərkimiş. 

qatlaşmış.  

- gəriyindən çox: olduqca qalabalıq it sürüsü dək. 

qəriq  kərik. 1.kəmik. kəmlik. əksik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. 

açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

qusur.naqis. 1.kəric. carıq. yarıq. qarıq. açılan cızıq, iz, 

cığır. 1.kırıq. qərib. çaşıq. şaşıq. yad. biqanə.  

qəriq  kərik. arxalıq. qollu, qolsuz, yarım ətək geyim. kot. xot. 

yelək. dəklə. yarımtənə. nimtənə. 
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qəriq  kərik. çərik. sərik. şərik. şərit. sərit. dərik. qarıq. 1. sıra. 

qat. səf. 1. səfə. səfhə. səhfə. 

qəriq  kərik. kəric. kərgit. 1. cədvəl. 1. kərpiç. 1. yara.  

qəriq  kərik. qarıq. 1. acı. əkşi. turş. 1. qısıq. saram. qaran. 

çimri. tutumlu. kibrit. 1. arası açıq. geniş.  

qəriqirsimək  dibi yanmaq. dibi yanaraq qoxu yüksəlmək.  

qəriqişmək  gərigişmək. gərginləşmək. gərginmək. tarımlaşmaq. 

tirqəşmək. tərgişmək. yengişmək. yencişmək. 

dartqınmaq. qopacaq duruma gəlmiş.  

qəriqli  gərikli. alıcı. iradəli.  

qəriqli  gərikli. çəkişli. dalqıçıq. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. 

talvalı. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. qaraçıq. 

qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. 

qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qəriləmə  gəriləmə. rücət.  
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qərili  gərili. gərik. gərilmiş. çəkilmiş. tarınmış. tirlənmiş. 

çiyrimiş. bərkimiş. qatlaşmış.  

- balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili 

qalmasından doğan durum: qasınmaq. qasılmaq. sınırılmaq. 

sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. 

əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.  

qərilim  gərilim. 1. istires. tansiyon. sıxıntı. iztirab. 1. çəkiş, 

çəkim gücü. 1. dirənc. muqavimət. 1. bulağay. sinirlilik. 

boğnaq. böhran. 1. təşviş. həyəcan.  

qərilimli  gərilimli. 1. istiresli. tansiyonlu. sıxıntılı. toxalı. iztirablı. 1. 

böhranlı. 1. mühəyyic.  

qərilimölçər  gərilimölçər. voltmetr.  

qərilimsiz  gərilimsiz. gərimsiz. qızqın, həyəcanlı olmayan.  

qəriliş  gəriliş. gərilmə. ayrılma. ayrılış. dağılma. dağılış. 

təşətdüt. 

qərilqən qərilgən. 1. gərilən. gərgilən. gərinən. gərniyən. əsniyən. 

uzanan. çəkilən. - gərgilən sözlər. - gərilgən dağlar. 1. 

əsingən. əsnəyən.  

qərilmə  gərilmə. çəkilmə.  
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qərilmə  gərilmə. gəriliş. 1. gərginmə. darınıq. tarmıq. qasılma. 1. 

ayrılma. ayrılış. dağılma. dağılış. təşətdüt. 1. qasınma. 

qasınış. inqibaz. ispasma. təşənnüc.  

qərilmək  {gərilmək. kərilmək}. 1. açılmaq. çəkilmək. 1. gərnəşib 

əsnəmək. 1. genişləmək. açılmaq. 1. vurmaq üçün 

qaldırmaq. 1. gərinmək. dartılmaq. çəkilmək. 1. ardına 

qədər açılmaq. 1. açılmaq. sərilmək. genişlənmək. 

əsnəmək. kərişmək. çözülmək. - göz qızarıb damarlar 

gərilib. - gün vurdu gərildik. - dəmir sıcaqda gərilməz, qısılır. 

- ip gərildi. 1. çəkilmək. kəsinmək. 

- börküm gərilgəndi, başıma ullu boladı: qalpağım 

genişləmiş. başıma böyük gəlir.  

- qamçi bilə gərildi: qamçıyı vurmaq üçün qaldırdı.  

- eşik genğinə gərildi: qapı ardına qədər açıldı.  

qərilmək  gərgilmək.  

qərilmək  gərilmək. kərilmək. gərginmək. qasılmaq. daralmaq. (# - 

gənəlmək: açılmaq). - gənəlib gərilmə: açılıb qapanma.  

- əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. 

kərtə. kərdi.  
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qərilmiş  gərilmiş. 1. gərik. dartıq. çəkik. çəkili. çəkik. çəkilmiş. 

sürüklü. dartıq. dartılı. dartılmış. 1. gərili. gərik. çəkilmiş. 

tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. bərkimiş. qatlaşmış.  

qərilmiş  gərilmiş. kərkük. açıq. yalaman.  

- gərilmiş təbil: tərənq. 

qərilti  gərilti. gərəlti ( < gərinmək: dartılmaq. çəkilmək). 1. sıxıntı. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. 

çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. 1. tutaq, pərdə işin görüb, 

gərilən, dartılan nərsə.  

qərim  gərim. ( < gərmək). 1. açıb açığına bacaqlar ilə yerimək. 

1. gərilməkdə önə gələn olay. 1. gərik. örtük. duvarları 

örtən, qaplayan toxuma nəsnələr.  

qərim  gərim. 1. duvara gərilmiş, çəkilmiş, aslanmış parça, 

kilim, qalı. 1. gərimlik. dəğşim. dəğişim. dəğişmə. 

dəğişimlik. çəkim. çəkimlik. çeşit. çeşitlik. varyasyon. 

1.gəriş. təniş. 1.volt. voltaj.  

qərim  kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. qarım. 1. arx. su yolu. 1. 

bir parça. bir tikə. bir çeğnəm. - bir qarım saqqıza, satar 

varın cocuqca. 1. bölük. çağıl. fəsl. movsim. mosim. 

mevsim. 1. nərsədən ayrılan parça. 1. keçmişdə, evlərdə 
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ildə iki kərə lavaş çörək yapılırdı, hər kərəsinə bir qarım 

deyilir. - bir qarımlıq çörək yapdıq. 1. yağış qar suyun 

yığmaq üçün qazılan dərin, uzun xəndəq, qandağ.  

qərimə  gərimə. coşa. aruğ.  

qərimə  kərimə. kirimə. karaim. karayim.  

qərimək  gərimək 1. < gəgirmək. qaqırmaq: kağırmaq ağız 

boğazdan səs çıxarmaq. 1. işləmək. - çıraq ağ dəmirdən 

qərilir. 1. < gerimək. geriyə vermək. ağramaq.  

qərimək  gərimək. < geriqrimək. qaytarı vermək. qarında toplanan 

yeli, səslə, ağızdan. geri vermək.  

qərimli  gərimli. çəkimli. boylu boslu. uzunca gövdəsi dərnəkli. 

qunt möhkəm qurumlu.  

qərimlik  gərimlik. gərim. dəğşim. dəğişim. dəğişmə. dəğişimlik. 

çəkim. çəkimlik. çeşit. çeşitlik. varyasyon.  

qərimsiz  gərimsiz. təpgisiz. həyəcansız. soyuq. donuq. odsuz. 

sönük. durqun. oturuq. yatqın. yanız. yanğsız. yaxsız. 

cansız. quru. çökük.  

qərin  gərin. 1. giran. basğun. ağır. dəngin. səngin. 1. uzun.  
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qərinc  kərinc. kərəc. kəric. kəriş. kələc. 1. ölçü qabı. qıyrat. 

qıyrac. qıyran. 1. ilişgi. irtibat. - kələc qatmaq: ara vurmaq, 

pozmaq.  

qərincqa  qarıncqa. qarışqa. qarnıyarıq.  

qərinə  - gərinə gərinə: gərinərək. övünərək. böbürlənərək. 

şişinərək.  

qərinən  gərinən. gərilən. gərgilən. gərniyən. əsniyən. uzanan. 

çəkilən.  

qərinərək  gərinərək. gərinə gərinə. övünərək. böbürlənərək. 

şişinərək.  

qərinmək  gərinmək. 1. gərilmək. 1. gərnəşmək. qol qıçı çəkib 

uzadaraq əsnəmək. 1. kərinmək. açılmaq. gərnəşmək. 

uzanmaq. 1. gərnəşmək. çəkilmək. istəmək. özləmək. 

qərinmək  gərinmək. gərmək. 1. genişləmək. genişlənmək. uzamaq. 

uzanmaq. yayılmaq. sürükmək. əsnəmək. əsləmək. 

əsilmək. əsinmək. 1. əsnəmək. gərnəşmək. 1. 

qolaçlamaq. uyuşuqluqdan qolları aça bildiyinə açımaq. 

gərnəşmək. 1. övünmək. qaslanmaq. daşmırlanmaq. 

daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. 

asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 
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şişinmək. 1.daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 

pozlanmaq. ifadə satmaq. poz vermək. 1.şişinmək. - 

qaynayıb daşacaq kimi gərinmək, şişinmək. qabarmaq. 

gərginmək. (duyqu) gettikcə güclənmək.  

- gərinə gərinə: övünərək. böbürlənərək.  

qərinmək  kərinmək. kərtinmək. - (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, 

qopunmaq, qırılmaq: çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

qərir  kərir. kərt.  

qəriş  gəriş. 1. dartışma. 1. əriş. ip.  

qəriş  gəriş. 1. dayanış. savaşta dayanma. muqavimət. 1. 

savaş. atış. 1. giriş. atın sırtı, beli, yelkəs, yağırnı. təpə. 

nərsənin şişik, topal olan bölümü. - dağ kərişi. - at gərişi: 

at yağrı. - kəriş yağrı, oğula qalar: atın kürək yarası oğula 

andıra qalır. 1. gediş. yeriş. yeyik. istəş.  

qəriş  gəriş. 1. gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. böhran. 1. gərim. təniş. 1. çiyin. 

omuz. əğin. arxa. sırt. yağrın. 1. girəyiş. girayiş. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. əğim. 1. gərgiş. qarmaqarışıqlıq. 

pozqunluq. avaraçılıq.  
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qəriş  gəriş. geriş. 1. qeyrət. dartış. dartışma. - gəriş söğüş 

yaxşılığa gedməz: dartışma iyiliğə götürməz. - sürən gəriş: 

böyük dartışma. 1. dartışma. xorlama. korlama. sövmə. 

təhqir. kiçitmə. daşlama. yermə. tərsləmə. təhqir. 1. kiriş. 

çəkiş. ixtilaf. 1. dartışmanı sevən.  

qəriş  gəriş. gəric. kərim. kəric. kəriş. qarım. 1. arx. su yolu. 1. 

bir parça. bir tikə. bir çeğnəm. - bir qarım saqqıza, satar 

varın cocuqca. 1. bölük. çağıl. fəsl. movsim. mosim. 

mevsim. 1. nərsədən ayrılan parça. 1. keçmişdə, evlərdə 

ildə iki kərə lavaş çörək yapılırdı, hər kərəsinə bir qarım 

deyilir. - bir qarımlıq çörək yapdıq. 1. yağış qar suyun 

yığmaq üçün qazılan dərin, uzun xəndəq, qandağ.  

qəriş  kəriş. kəric. kələc. kərəc. kərinc. 1. ölçü qabı. qıyrat. 

qıyrac. qıyran. 1. ilişgi. irtibat. - kələc qatmaq: ara vurmaq, 

pozmaq.  

qəriş  kəriş. kəsiş. qaldırış. götürüş. qazış. yoxuş (yox edmə) 

silmə. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. çarpış. 

çalış. dəriş. həzf.  

qərişcənq gərişcənğ. savaşan. qayışqan.  

qərişçi  gəriş. qarşıcı. inadçı. öngər. dartışmanı sevən.  
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qərişi  - dağların başı, təpəsi, ulğamı, gərişi, kötəli. qullə.  

qərişimmək  gərişimmək. girişimmək. girəyişmək. əğrinmək. əğinmək. 

əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. istənmək. 

istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. 

çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. 

meyillik, təmayül göstərmək.  

qərişli  gərişli. qeyrətli. çəyə. qöğüş. kövüşlü. kərsov. içli, 

anlamli. məntiqli. içləmli.  

qərişmək  gərişmək. 1. gərgişmək. gərməşmək. dartışmaq. 

dartışmaq. savaşmaq. mücadilə edmək. - nəlik gərişdin: 

nəyə ki savaşdın. 1. uğraşmaq. çəkişmək. 1. asınmaq. 

əsinmək. asılaşmaq. dartışmaq. çəkişmək. 1. qarışmaq. 

qaraşmaq. qarşı qarşıya durmaq. qarşı qoymaq. 

duruşmaq. muqavimət göstərmək. - tanrı utru qarışma. - 

pis yollarda qarışma. - qara öyküyə qaraşmaq gərək. - yaşam 

içrə qaraşmalı, duruşmalı.  

qərişmək  gərişmək. gərnişmək. sinə gərib, şişinmək. şişitmək. 

toğlatmaq.  

qərişmək  gərişmək. girəyişmək. girayiş tapmaq. əğimşinmək. 

çəkişmək.  
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qərişmək  gərişmək. girəyişmək. girəyiş tapmaq. əğimşinmək. 

çəkmək. dartmaq. - kimə çəkib bu.  

qərişmək  kərişmək. qarışmaq. qatışmaq. 1. gərilmək. kərilmək. 

açılmaq. əsnəmək. çözülmək. 1. çəkişmək (öcmanlıq. 

düşmanlıq). iki tərəfdən çəkip, dartmaq. 1. öngərmək. 

inadlaşmaq. 1. qamaşmaq. qıcışmaq. - böri dişləri qərişdi. 

1. qarşılaşmaq. vuruşmaq. cəncəşmək. çarpışmaq. - iki 

bəylər qarışdılar. - nədən bu gəriş: savaş. 1. # qırışmaq. 

qıvrışmaq. yığışmaq. qarılaşmaq. yaşlanmaq. qocalmaq. 

1. yoluqmaq. raslaşmaq. ulaşmaq. - o mənə yolda qərişdi. 

1. gərmək. əğirmək. açmaq. çözmək. - ip gərişmək.  

qəriştirmək  incitmək. azarlamaq.  

qəritmək  gəritmək. gərdirmək. gərginlətmək.  

qəritmək  gəritmək. qarıldatmaq. 1. bavıllatmaq. səsin çıxarmaq. 

havlatmaq. hürdürmək. - bəsdi iti gərildətmə. 1. boş boş 

danışmaq. gurramaq. şişirmək. - çoxda gəritmə.  

qəritmək  kəritmək. gəritmək. qarımaq. arx, su yolu açmaq.  

qəriv  1. ğəriv < qıyrav. qıy vuruş səsi. qayğaş. qıyğaş. qıyqaş. 

1. kəriv. kəziv. sıra.  
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qəriyincə  gəriyincə. gərəyi kimi. əniboyuna. eniqonu. iyicə. iyidən 

iyiyə. incədən incəyə. layiqincə.  

qəriz  gəriz. çarmıx.  

qəriz  kəriz > kariz (fars) ( < kərmək: kəsmək). 1. qırtıq. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

1. kəhriz. kəviz ( < kəv. kav: oyuq) qənov. 1. (kariz (fars)). 

kərt (> kət (fars). ). 1. avqun. oyqun. qarım. kanal. 

kanalizasyon.  

- kərizə daş atmaq: yaramazın, yaramazlığına yer vermək.  

qəriz  kəriz. 1. çarmıx. qayış. - kərizə çəkmək: çarmıxa çəkmək. 

1. geriz. giriz. qoriz (fars). geri dönmə. qaçma. 1. kəhrəz. ( 

> kəhriz (fars)). ( < kərmək: kəsmək. qazmaq). yab. yap. arx. 

yol. su yolu. qanat.  

qəriz  kəriz. 1. kiriz. çirkov su arxı. - kirizə daş atmaq: çirkov, 

pozuq suya daş atmaq: pozuq birinin pozuqluğun 

görstərməyə yar açmaq. - yer altı kəriz, kəhriz, qənov: 

kəhriz. qənov. giriz. gizir. kizir. 1. qırız. cızıq. cızqıl. cızqılıq. 

1. dərcə. dərəcə. 1. qoşut. durqal. mühit.  
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qərizləmək  kərizləmək. kərizlətmək. qırızlamaq. qırızlatmaq. 

cızqılamaq. cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. 

durqalatmaq. durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. 

mühit, şərayit, imkan yaratmaq.  

qərizlətmək  kərizlətmək. kərizləmək. qırızlamaq. qırızlatmaq. 

cızqılamaq. cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. 

durqalatmaq. durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. 

mühit, şərayit, imkan yaratmaq.  

qərjü  kərçü. kərüç. qırıç. dənə. tüfəkdən atılan yuvarlaq 

dənələr.  

qərq  - qərq edmək: artığına çoxaltmaq. daşıtmaq. qarığdırmaq. 

qardırmaq. - su arxı qardırdı.  

- qərq edmək: qərqitmək. qanıqdırmaq. qandırmaq. 

qarığdırmaq. qardırmaq. boluna sulamaq. suya, nərsiyə 

doyurmaq.  

- qərq olmaq: aşınmaq. dalmaq. düşmək. dalmaq. batmaq. 

batınmaq. batılmaq. - yuxuya düşmək.  

- qərq olmuş: batıq. məğruq.  

- qərq olunmaq: batılırmaq. batınılmaq.  
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- qərq olmuş: boğuq. boğulmuş. batıq. məğruq.  

- qərq olmuş: qarıqtı. qardı.  

qərq  - qərq olma: batma.  

- qərq edmək: qarqatmaq. qarturmaq. 1. cumdurmaq. 

çulqamaq. - onu sova qatrturun. 1. qayğıtmaq. ( t < > q < > c 

) tayıtmaq. qayıtmaq. cayıtmaq. tayturmaq. taydırmaq. 

qaydırmaq. caydırmaq. dəngəsin pozmaq. yerindən edmək.  

- qərq olmaq: 1. qarmaq. cumub batmaq. qaruqmaq. girib 

dalmaq. 1. qarımsınmaq. boğulmaq. 1. bükəlmək. bükülüb 

qalmaq. çıxmazlanmaq. acizləmək. qatışmaq. müztərib olmaq.  

- qərq edmək: boğmaq. daldırmaq.- onu dənizə boğdular. - 

borca boğdular.  

- qərq olmaq: qaruqmaq. batmaq. dalmaq. girmək. düşmək.  

qərqavol (fars)  < qırqavul. çöl, yabanı tavuq.  

qərqə  gərkə. icra. - gərkə komatı: icra komitəsi.  

qərqə  kərgə > çərgə. 1.yataqlı yamaqlı, sürəkli dəvamlı bir 

yerdə durmayan. yurdsuz. qırıq. 1. alaçıq. yüngül çadır. 

çingənə, qaraçı çadırı. 1. çərgi. qaraçılar. çingənələr. 1. 

çərgi. köçəbə.  
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qərqə  kərxə. çərpə. kəlkə. kəlpə. qarta. qarpa. kəllə kəlləyə 

qoyulan ağac, dirək.  

qərqəc  gərgəc. gərgic. 1. gərmə, çəkmə, sıxma ayqıtı. 1. 

işkəncə ayqıtı.  

qərqəciz qərgəciz. bir quş türü.  

qərqəf  gərgəf ( < gərmək: dartmaq. çəkmək). çərçivə. qasnaq. 

tarım. - gərgəf işləmək: qasnaqda toxumaq.  

qərqəf  gərgəf. 1. dar. qasnağı. çərçivə. işlənən parçanı bu 

çərçivənin üzərinə gərib işlələllər. dəzgah. - gərgəf 

qurmaq: dəzgah önündən qalxmamaq. 1. naxış işi. - iyi 

gərgəf bilmək. 1. çiy tiqiş: naxış.  

qərqələmək  kərgələmək > kərgələmək. 1. alaçıq qurmaq. 1. dərmə 

təpmə nərsələr yapmaq.  

qərqəmək  gərkəmək. 1. icra edmək. 1. böbürlənmək. qurlanmaq. 

bir durumu anlamaqdan gerilmək, gərilmək, qalmaq. 

qırılmaq. kirimək. böyük, kərən, zor bir sorunun 

qabağında qalmaq. heyran qalmaq. şaşmaq. 

bayqınmaq. bağlanmaq. büyülənmək. yanığmaq.  

qərqəmək  kərqəmək. yaraşmaq.  
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qərqən  kərkən (> kətkən (fars)). kənkən (kərmək: kəsib, açıb, 

qazmaq).  

qərqənəs  kərkənəs. quş. kiçik, yıtıcı, qanatları altında qırmızı, göy 

tükləri qara bir quş.  

qərqərə  1. böyük sarquclı durna, ki tükləri tuğlaya, qotuza taxılır. 

1. təkərük. təkərlək. təkərmi. təkər. dəgirmi. girdiş. 

gərdiş. toğlaq. toğalaq. qıldıraq. yuvarlaq. toğanaq. 

həlqə. ayadola.  

- qərqərə edmək: qarmaqmaq. 

qərqərə  kərkərə > kirkirə. (< kərmək). 1.qat qat, lay lay 

ağaclardan qurulan kölgəlik, tutalıq, pərdəlik. 1. kərim 

kərim, kəsim kəsim, qırım qırım olan. damar damar. 

damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. yol yol. iz iz. xət xət. qət 

qət. qat qat. sır sır. sür sür.  

qərqərə  kərkərə. kirkirə. < gərgək. gərdək. ( < gərmək). tutu. 

yaşın. pərdə. 1. qarqara. cəvizdən yapılan bir oyuncaq.  

- qərqərə, ipi düzənli yığıb, açma üçündür. 1. tıqırcək. 1. 

tolaq. dolaq. boğata. 1. qataq. qadaq. qota. 1. qapaq. 

yelkən, nərsənin ipin gərib, açıb, yığmaq üçün işlənən 

arac. 1. kələf. qanqal. qınqal. çilə. çiğlə. 1. topara. bobin.  
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- yelkəni dirəyə çəkən qərqərə: qarnı yarıq.  

- qərqərə edmək: çalxamaq.  

qərqərə  məkik. burcaq. sarqac. topara. boğın > bobin ( < boğma: 

yığma).  

qərqərək  kərkərək. kərkərənğ. xıt xıt. gəmirğənğ. yumşaq sümük, 

sünğük, gəmik.  

qərqərənğ  kərkərənğ. kərkərək. xıt xıt. gəmirğənğ. yumşaq sümük, 

sünğük, gəmik.  

qərqəs  kərkəs. 1.ağbaba. qartal. 1. kərkis. kərəkəs. qaraqas. 

iskilet.  

qərqəs  kərkəs. kerquş kərquş (< kər (böyük) + quş). böyük quş. 

burqut. ilquş. - kerbös: dev. - kerboğa: mamut.  

qərqəs  kərkəs. qaraquş. qaçır.  

qərqətmək  kərkətmək. şaşırmaq.  

qərqi  gərgi. 1. çarmıx. işkəncə aracı. 1. pərdə. barmaqlıq. 1. 

gərəcək, gəriləcək, dartılan ayqıt.  

- çulğa gərgisi.  

- yükür gərgisi: qayıqda kürək çəkilirkən ayağların dayanma 

taxdası.  
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qərqi  gərki. kərəki. ( < gərmək). 1. tutaq. yaşın. pərdə. işkəncə 

ayqıtı. 1. quruq. qurquş. görənək. özgülük. özəllik. fitrət. 

təbiət. alışqanlıq. adət. törə. 1. işkəncə ayqıtı. 1. fələkə. 

tələkə. tərəkə.  

qərqi  kərki. ( < kər). 1. gərgi. pərdə. 1. gerçək. həqiqət. olan. 1. 

kərkit. ( r < > s). kəsgi. balta. balta. qιrqι. pıçaq. çapacaq. 

nacaq. 1. xırda toxa. 1. böyük balta. - kərki (ağır balta) ilə 

vurub kökündən qırmaq: gərginmək.  

qərqi  kərki. dülqər kəsəri. kəsər.  

qərqibel  kərkibel. başı əğri yekə bel.  

qərqic  gərgic. gərgəc. 1. gərmə, çəkmə, sıxma ayqıtı. 1. 

işkəncə ayqıtı.  

qərqicəq  gərgicik. gərqicək. masanın, otracağın qıçların birbirinə 

tutduran incə çubuq.  

qərqiciq  gərgicik. gərgicək. masanın, otracağın qıçların birbirinə 

tutduran incə çubuq.  

qərqiq  gərgik. gərik. gərnişlik. gərnəşik.  

qərqiq  kərgit. kərik. kəric. 1. cədvəl. 1. kərpiç. 1. yara.  

qərqilən  gərgilən. gərilən. gərinən. gərniyən. əsniyən. uzanan. 

çəkilən.  
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qərqili  gərgili. toxalı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. 

qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. 

tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. 

qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. 

qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. 

bulanı. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qərqimək  kərkimək. kəsgəmək. inanmaq. qonulmaq.  

qərqin  gərgin. 1. bərkik bulquq. bulaqıq. həyəcan. qopuntu. 

böhran. 1. didərgin. dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. 

toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. 

qorxulu. qayğılı. düşüncəli. hizursuz. huzursuz. 1. 

tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. qolay olmayan. 

çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. 

qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. qırılıb, sınıb, 

qopacaq durum. 1. kərgin. dəstərə. dülgər ərəsi. 1. tirək. 

tirik. dartıq. qopacaq duruma gəlmiş. - ikisinin ilgiləri çox 

tirik, gərgin. 1. yüklü. yükümlü. güc. qaldırı. çətin. zor. 

məsuliyyətli. - yüklü iş.  

- açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları 

arasındaki aralıq, məsafə: qatman. qulaç. qolaç.  
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- gərgin hal, vəziyyət: dumanlı durum.  

- qırılacaq, gərgin durum: qırız. qırış. kıriz. böhran. 

qərqin  gərgin. kərgin. 1. dolu. dolmuş. məşbu. 1. böyük rəndə. 

1. tərgin. qovqa. tolum. dalaş. mücadilə.  

qərqincə  gərğincə. əniqoni. ənli dibli. əninə boyuna. olduğuca. 

olmasın.- bu gün əniqoni soyuqdu. - əniqoni işləyən.  

qərqiniq  gərginik. tədirgin. qonumsuz. dirimsiz. dirliksiz. dinciksiz. 

yaşamsız. rahatsız. huzursuz.  

qərqinləşmək  gərginləşmək. 1. gərigişmək. gərginmək. tarımlaşmaq. 

tirqəşmək. tərgişmək. yengişmək. yencişmək. 

dartqınmaq. qopacaq duruma gəlmiş. 1. hizursuzlaşmaq. 

sinsişmək. sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. 

qayğılanmaq. didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. 

qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. 

sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. 

qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq. 1. 

qopacaq, pozulacaq, qarılacaq duruma gəlmək.  

qərqinlətmək  gərginlətmək. gəritmək. gərdirmək.  

- kamuoyunu (imumi əfgarı) tədirginlətmək, gərginlətmək, 
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müşəvvəş edmək: dalqatmaq, dalqalandırmaq, qarmaq. 

çalxamaq.  

qərqinlik  gərginlik. 1. gəriş. gərgiş. qarmıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. böhran. 1. hizursuzluq. qarışıqlıq. 

pozqunluq. qarışıqlıq. pozqunluq. pozqunluq. pozuqluq. 

dişsizlik. dincsizlik rahatsızlıq. sınırlılıq. dartınlıq. 

dartıqlıq. 1. ilişgi pozuqluğu. qızqınlıq.  

qərqinliq  gərginlik. dartışlıq. soğuqluq. dartış. soğuqluq.  

qərqinliq qərginlik. tiqliq. diklik. sərtliq.  

qərqinmə  gərginmə. gərilmə. darınıq. tarmıq. qasılma.  

qərqinmək  gərginmək. 1. ağırca basmaq. - xoruz toyuğu gərgindi. 1. 

sıxı sıxı sarılmaq. - kərtənkələ ağaca gərginir. 1. kərki (ağır 

balta) ilə vurub kökündən qırmaq.  

qərqinmək  gərginmək. gərigişmək. 1. gərginləşmək. tarımlaşmaq. 

tirqəşmək. tərgişmək. yengişmək. yencişmək. 

dartqınmaq. qopacaq duruma gəlmiş. 1. gərilmək. 

qasılmaq. 1. qabarmaq. qaynayıb daşacaq kimi 

gərinmək, şişinmək. (duyqu) gettikcə güclənmək.  

qərqinsiz  - gərginsiz, sərbəs, boş gəvşək duruş: dinc duruş. rahat 

duruş.  
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qərqis  kərkis. kərkəs. kərəkəs. qaraqas. iskilet.  

qərqiş  gərgiş. gəriş. 1. gərginlik. qarmıq. qarqaşa. qatqaşa. 

qarışıqlıq. pozqunluq. böhran. 1. qarmaqarışıqlıq. 

pozqunluq. avaraçılıq.  

qərqit  kərkit. kərki. balta. nacaq.  

qərqitmə  gərgitmə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. 

qasqıqlama. acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. 

qarışdırma. narahatçılıq vermə. dincsiz, dişsiz edmə. can 

sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. aramişin, 

asayişin pozma. əziyyət vermə. iza‟c. 

qərqitmək  qərq edmək. qanıqdırmaq. qandırmaq. qarığdırmaq. 

qardırmaq. boluna sulamaq. suya, nərsiyə doyurmaq.  

qərqitməmək  gərgitməmək. sallamaq. boşaltmaq. çəkişdirməmək.  

qərqmək  gərəkmək. gərkmək. iqtiza edmək. - gərkir: iqtiza edir. - 

qorıları qorutmaq gərkir.  

qərqmək  kərkmək. yontmaq. çəntiq açmaq.  

qərqsər  gərgsər. bir turan bahadüri.  

qərquş  kərquş. kerquş < kərkəs < kər: böyük + quş. qaraquş.  

qərqüq  kərkük. 1. qatlaq, qat qat olan nərsə. mal heyvanda olan 

qatqat. qırış quruş olan nərsə. 1. gərilmiş. açıq. yalaman. 
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qərqüm  gərküm. göy qurşağı.  

qərləmək  kərtləmək. kərttələmək. qəttələmək. qartlamaq. yonmaq. 

yontmaq. yontamaq. biçmək. nərsəni eşələyib yer 

açmaq.  

qərlənmək  gərlənmək. (ç < > q ) çərlənmək. yağlanmaq. ətlənmək.  

qərlik  kərlik. qarlıq. qazma ayqıtı. töğlə, pulluq, toyux yerin 

arıtlamaq yarar ayqıt.  

qərliq  gərlik. ək. - mişi. - yədəmişi: cadugəri.  

qərmə  gərmə. kərmə. 1. qurum. quruluş. quruş. alver quruluşu. 

işlətmə. müəssisə. şirkət. 1. barmaqlıq. mə'cər. nərdə. 1. 

kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. qırma. qırtı. qırıt. 

boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. 

dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. 

yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. 

qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 

qənaət.  

- gərmə, çəkmə, sıxma ayqıtı: gərgəc. gərgic.  

- sinə gərmə: sinə gəlmə. göğüsləmə. qarşı dayanma, 

durma. muxalifət edmə.  

- gərmə atdım: yekə, gen atdım.  
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- göz qaş gərmə: yufa qarayış. naz. işvə. qırışma. qırcışma. 

qılışma.  

qərmə  kəmrə. 1. kəsək. quru təzək: çalma. 1. < kər. ( < kərmək. 

qırmaq). peyinin oğuntusu. qurusu. böyük. yığın. karma. 

kurama. yıyılma. cıyılma. qalın.aralaş. qarşıq. yığma. 

yιğılma. qurma. toplam. mütəmərkiz. 1. kərmək: kəsmək: 

heyvan təzəyi yığınından kəsmələr, yapbalar yapmaq. sil 

yanacağı. bel ilə kəsilmiş təzək. yerə sərilmiş mal silini, 

ayağ atda tapdanıb bərkiyərək, bel ilə kəsib, qalax 

qurarlar. 1. çəkik. duvar. sur.  

qərməç  gərməç. şərit. şırıq. qol kimi uzanan nərsiyə verilən ad.  

qərmək  gərmək. 1. dartmaq. - çarşaf gərmək: nərsəni örtüyə dartıb, 

çəkib bağlamaq. 1. açmaq. - qanat gərmək: qanat açmaq. 

qorlamaq. qorumaq. 1. sınırlanmaq. qızıqmaq. dözmək. 

təhəmmül edmək. çəkmək. qarşı durmaq. 1. açmaq. 

tirləmək. 1. dartmaq. çəkmək. - göğüs gərmək: sinə 

gəlmək. sinə vermək. 1. çəkmək. 1. çəkmək. dartmaq. 

asmaq.  

- gərib sərtləşdirmək: dirəmək.  

- göğüs gərmək: göğüs vermək: qarşı qoymaq. qatlanmaq.  
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- sinə gərmək gəlmək: göğüsləmək. qarşı dayanmaq, 

durmaq. muxalifət edmək.  

- göz qaş oynadış, gərmə. kirişmə. qırışma < gərişmə. naz. 

işvə. qırışma. qırcışma. qılışma.  

- gərib sərtlənmək. dirənmək.  

- göğüs gərmək: göğüs vermək.  

- sinə gərib, şişinmək. gərişmək. gərnişmək. şişitmək. 

toğlatmaq.  

qərmək  gərmək. çərmək. kərmək. ( < > gər. kər. kir). 1. 

genişlətmək. açmaq. 1. kirtmək. qırtmaq. kəsmək. 

qətmək. kədmək. qıtmaq. çıtmaq. çitləmək. cızmaq. 1. 

kermək (fars) < girmək. qirmiq. girik. girih ( > gireh (fars)). 

düğün. düğüm. qoza. bağ. əqd. uqdə. 1. çəkib uzatmaq. 

1. kərib kəsmək. qapatmaq, ürümək. qablamaq. - yollar 

kərildi. 1. toplamaq. qurmaq. 1. kirmək. gərmək. 

uzanmaq. genişlətmək. yaymaq. yarmaq. gerimək. 

uzatmaq. uzamaq. dartıv. çəkmək. 1. doğrayıb 

xırdalamaq. 1. # becərib, şişirmək. dərmək. düzüb 

yığmaq. "dərmək" "ölçmək" "varmaq" sözündə olduğu 

kimi, həm "qırmaq", "öldürmək" "yarmaq" həmdə 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

"toplamaq" "oldurmaq" anlamları vardır. türkümüzdə hər 

sözün iki qarşıt, çəlişik anlamı var. yalnız onları izləyib, 

gizli ilişgilərini, ilişiklərini üzə çıxartmaq gərəkdir. 1. 

çözmək. çözilmək. 1. girişmək. ilişmək. 1. asmaq. əsmək. 

1. qərşirmək. əğirmək. açmaq. çözmək. - qanat gərib uçan 

quşlar. - ip gərmək: gərşirmək. ip açmaq, əğirmək. 1. 

sərimək. 1. kirimək. kiriliv. keriliv. gərinmək. çəkilib 

düzəlmək. 1. dözmək. qatlanmaq. yüklənmək. göğüs 

gərmək: sinə qağa vermək. 1. bir yolu kərtib qapatmaq, 

daratmaq. qısatmaq. 1. gərnəşmək. gövdəni, əl ayağın 

təprətib yatmış (oğuşmuş) yerləri dincəltmək. 1. ad. 

iltəşlik. çəkiş. kiriş: zeh. çəkiş. 1. çəkmək. çəkib uzatmaq. 

çəkib uzadaraq qurmaq. ipi gərmək. - teli gərmək. - yayı 

gərmək. - xaça gərmək: çarvuğa, çatruğa çəkmək. 1. çəkib 

uzadaraq asmaq. - pərdəni gər. - çarşabı üstünə gərdi 

yatdı.  

- xaça gərmək: çarmıxa çəkmək.  

- köks gərmək: 1. kükənmək. güvənmək. ögünmək. fəxr 

edmək. 1. qarşı durmaq. muqavimət edmək.  
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qərmək  gərmək. gərinmək. (kərmək < > qarmaq < > kəsmək) 1. 

genişləmək. genişlənmək. uzamaq. uzanmaq. yayılmaq. 

sürükmək. əsnəmək. əsləmək. əsilmək. əsinmək. 

açmaq. açılmaq. 1. qaçınmamaq. sakınmamaq. - göğüs 

gərmək. 1. sinirlənmək. 1. açmaq. - qanat gərmək, açmaq: 

qanadı altına almaq: qorumaq. kölgələmək.  

qərmək  kərmək. kəsmək. 1. gətmək. çapmaq. - dağ daşı gətib, 

çapıb, kərib kəsməklə açılan yol: qapan. qaban. çapan. 

çapın. gədik. 1. qaldırmaq. götürmək. qazmaq. yoxatmaq. 

silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. 

çalmaq. dərmək. həzf edmək.  

qərmən  1. gərmən. qala. qalğan. qorunaq. qoruqan. qurqan. 

dulda. duvar. qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. 

istihkam. 1. kərmən. kətmən. qazma.  

qərmən  kərmən ( < kərmik: kəsik). gərmən. qala. duvarlı, hisarlı 

yer. qala.  

qərmənd  gərmənd. gərməd. güclü. iti. yeyin. tez. tələsik.  

qərməşmək  dartışmaq. qərişmək.  

qərmət  gərməd. gərmənd. güclü. iti. yeyin. tez. tələsik.  
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qərmi  gərmi. aymança. üstü açıq otaq. tövlə. duvar. çit. 

barmaqlıq. ayman. havlı. aylav.  

qərmic  gərmic. gəlmic. iri qılçıq, balıq gəmiyi.  

qərmik  gərmik. 1. yuxarı. yoxuş. dağ gərmiyi. 1. çətin. sıx 

durum. pis gərmiyiə düşdük.  

qərmik  kərmik. gərmik > qarmıq. 1. kiçik bənd, bağac, sədd. 1. 

çaba. çapa ( < çapmaq). çapışma. güc. qaldırı. qeyrət. 

damar. uğraşma. çalışma. qeyrət. sə'y. uğraşma. uğraş. 

çəkiş. çəkişmə. çalış. çalışma.  

qərmut  < qərəmit < gəvəmit. mal yemi.  

qərn  qarın. əsr. yüz illik devrə.  

qərn  qırın. 1. bir sürədən, çağdan olub, dövrə adlanan, bir 

qırıq, bölük. - qırın ba qırın: neçə qərnlər, əsirlər boyu. 1. 

buynuz. qırıq dala oxşarlığından böylə ad alır.  

qərnək  toplantı. tərim. dərim.  

qərnəş  gərnəş. gərniş.  

qərnəşmə  gərnəşmə. gərnişmə. qarnaçma qarnaşma. əsnəmə.  

qərnəşmək  gərnəşmək. 1. qolaçlamaq. gərinmək. uyuşuqluqdan 

qolları aça bildiyinə açımaq. 1. əsnəmək.  
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qərnəşmək  gərnəşmək. gərinmək. 1. çilmək. 1. qol qıçı çəkib 

uzadaraq əsnəmək. 1. qərmək. gövdəni, əl ayağın 

təprətib yatmış ( oğuşmuş) yerləri dincəltmək.  

qərni(latin)  qarmıt. qorun. hər nəyin ən dış qabığı.  

qərnic  gərnic. gərnik. qalaqop. təşənnüc.  

qərniş  gərniş. gərnəş.  

qərnişmək  gərnişmək. gərişmək. sinə gərib, şişinmək. şişitmək. 

toğlatmaq.  

qərniyən  gərniyən. gərilən. gərgilən. gərinən. əsniyən. uzanan. 

çəkilən.  

qərpici  kərpici. ivlək. əvlək. evlək. bölünmüş yerlərin ivi, xətti. - 

əvlək paltar. - əvlək parça  

qərpiç  kərpiç. < kərmək. kər + biç 1) kəs + biç: kəsilib biçilmiş. < 

qırıç. çalma (? qab+qıc cik?). kəsək. çiy tuğla. çiğ, 

pişirilməmiş tuğla. - kərpiç kimi: çox sərt, quru. - kərpiç 

kəsilmiş yerlər. - quraqlıq düşdü yer kərpiç kəsildi.  

- pişik kərpiç. 

- pişmiş, sərt kərpiç: tuğla.  

qərpiç  kərpiç. kərgit. kərik. kəric.  

- böyük kərpiç: ana. - kiçik kərpiç: quzu. - kərpiç kürəsi: 
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tuğla xərməni.  

- çamır, kərpiçlə yapılmış yapı: qarayapı.  

qərr  kərr o fərr. qoş döş.  

qərrə  kərrə. kərər. təkrar.  

qərrən  kərrən. qaytarın. dönərin. dönə dönə. qayta qayta. 

yenərin. yenyenidən. təkərin. təkər təkər.  

qərsə  kərsə. konqırə.  

qərsək  kərsək. kəsrək. gəzəb. kəzgək. gəzək. qazqaq. yarqıq.  

qərsələ  kərsələ. pezəvəng. qaltaban. dəyyus. namussuz. 

şərəfsiz.  

qərsəmək  gərsəmək. açılıb büzülmək. oynamaq. rəqsəmək. rəqs 

edmək.  

qərsən  1. gərsən. ağacdan yapılmış böyük çanaq. qab. kavata 

ağacdan yapılmış qaba deyilir. 1. kərsən. karsan. kürsən. 

kövsən. ağacdan oyulmuş böyük qab. tağar. təknə.  

qərsov  kərsov. kövüşlü. qöğüş. kərişli. içli, anlamli. məntiqli. 

içləmli. ağıllı. bilgə. dahi.  

qərsək  kərsək. kəssək. kəsək. qırsək. quri. toğalaq topraq. qum.  

qərşəqü  kərşəkü. kürşək. kürək yağırı, yarası. - kərşəkü at: 

kürşəkli at.  
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qərşən  kərşən. kirşən. toz topraq.  

qərşi  - dağ gərşi: dağ beli. dağ sırtı.  

qərşin  kərşin. xərşin. kərçin. xərçin. dərçin. dərşin. bərçin. 

bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

qərt !  kərt !. izlə !. quşla !. nişanla !.  

qərt  kərd (fars). kərt ( < kərmək: kəsmək) ağacdan budanmış, 

qırılmış budağ. 1. kərdi.  

qərt  kərt. 1.(qırıq oğuq) (> gərd (fars)) (< kərmək: kəsmək). toz. 1. 

(> kət (fars)). kəriz. qənov. 1. kərd ( < kərmək: kəsmək) 

ağacdan budanmış, qırılmış budağ. 1. kərdi. 1. kərtə. 

qırıq budaq. 1. oyuq. 1. kərir. 1. kət. təxdə. 1.kərdi. qaruq. 

qarıq. evlək. - sovzu, soğan qarığı. 1.kast. kəst. kəsit. 

kəstə. qart. qat. təbəqə.  

qərt  kərt. irci. sınır.  

qərt  kərt. kərti. gerçək. ( < kəs). 1. kəsin olub, doğru sayılıb, 

quşqus nərsə. həqiqət. - kərtdə: doğrudan. gerçəkdən. 

həqiqətən. - kərtimi aysın: doğrumu desin. - sözlərində kərtik 

bulmadım. - kərti yıltırar, ötrük qaltırar: doğru parıldar, yalan 

titriyər. 1. qiyamət. sayuc gün. - kərti gün. 1. kərk. kəsik. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

uçurum. alçaq uca. eniş yokuş. dik. yüksək. uçut. engit. 

qırış, buruş. - buynuz kərtiyi: buynuzun üstündə olan qırışlar.  

qərtana (fars)  < kərtən. kərətən. kərtənə. nin.  

qərtə  gərdə (fars) < kərmək. kəsmək. qırmaq. bax > qaroda.  

qərtə  kərtə. 1. (> kətarə (fars). kətrə). enli qılınc. 1. bir tikə yer. 1. 

kərt. qırıq budaq. 1. kürtə. köynək. 1. dərəcə. hədd. 

kəranə. - gücünün son kərtəsi. 1. xəritə. nəqşə. 1. kərdi. 

əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq.  

qərtə  kərtə. kərtik. 1. diş. nişan. işarə. kərti. çəntik. çizgi. - 

çıtlanın kərtəsi. - heyvan qulağının kərtəsi. 1. oyuq yol. - 

sapan kərtəsi. 1. dərcə. dərəcə. rədə. mərtəbə. - iş bu 

kərtiyə gəldikdən sonra. 1. nərsədə, bir durumda yetəri, 

gərəyi çək, yer, nuxdə. dərəceyi mətlub. həddi nisab. 

qəvam. - işi kərtəsinə düşürmək. - kərtəsin keçmək. 1. 

güdə. kürtə. - kürtə köylək: könkülək. könlək. gömlək. qəmis. 

qərtə  kərtə. qarda. ( < kərtmək: kəsmək. çırtmaq. qırtmaq). 1. 

kərtiş. xət. cızıq. kərtəsinə gətirmək: cızığına gətirmək. 

uyqun əlverişli durumuna gətirmək. 1. nuxtə. oyuq. 1. 

dərəcə. məqam. məhəl. - bu kərtədə görüləcək iş yox: bu 

məqamda. 1. böyük iş yerlərində işə girib çıxmada kart 
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vurmaq (poıntage (fırans)). 1. kəsik kimi damqa, im, işarə. 1. 

çitlə hörülmüş heyvan barınağı. 1. dəfə. zaman. im. 

əlamət. nişan. qırıq. kərtə - kərtə: qırıq qırıq. 1. dərəkə. 

kərəkə. qırat. tapı. pillə. basamaq. aşama. bölüm. 

mənzil. pərəsə. pərsə. parça. mərhələ. 1. mərtəbə. or. 

qırıq. bura. - kərtə kərtə: qıra qıra. bura bura. qırcana 

qırcana. cilvə yaparaq. kərtərək.  

qərtəci  kərtəci. ( < kər: kəs). 1. kərliyən. ısıran. sıçan. 1. nərsəni 

döğüb, yastılandıran ayqıt.  

qərtəq  gərdək. ( < kərtmək: kəsmək). 1. toy gecəsi gəlinə 

ayrılmış otaq. gəlin çadırı. 1. böyük çadır. otaq. oba.  

- gərdək gecəsi: toğudav geçə. 

qərtəq  gərdək. girdək. kərdək. 1. gəlin otağı. hiclə. 1. böyük 

çadır, oba, otağ. 1. kərkərə > kirkirə ( < gərmək). tutu. 

yaşın. pərdə. 1. hər nəyin bir bölümü. 1.ölçək. dərəcə. 

rədə.  

qərtəqlik  gərdəklik. girdəklik. girdək. gərdək. gəlin otağı.  

qərtəqliq  gərdəklik. gəlin odası.  

qərtəl  gərdəl. 1. alı üsdi bir genişlikdə olan orta böyük su, süt 

qabı. 1. böyük qab.  
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qərtəl  gərdəl. girdəl. ağacdan, göndən yapılmış kova, qab.  

qərtələ  kərtələ > çətələ. çıtala( < çıtlama: yırtlama: açma). kərtmə 

(kəsmə), cızma ilə qoyulan işarə.  

qərtələmə  kərtələmə. tədric.  

qərtələmək  kərtələmək. qırtmaq. kərtə kərtə. kərtik kərtik. dərəcə 

dərəcə. dərik dərik edmək. kərt kərt edmək.  

qərtəmək  gərtəmək. 1. haqlı çıxarmaq. isbatlamaq. doğrunu 

söyləmək. 1. işə girib çıxmada kart vurmaq işi. poıntage 

(fırans). 1. alçaltmaq. əsgitmək. təhqiləmək. 

qərtəmək  kərtəmək. kərtmək. əlamət, nişan qoymaq.  

qərtən  gərdən (fars) (1. < kərdən: biçilmiş. 1. < qatan. kərdən. 

kavdan. kovdan. boyun. boru. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. 

açlamıq. bağlamıq. bir nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, 

aşıran, başqa bir nərsədən açma, ayırma tikəsi.  

qərtən  gərdən. < girdə. girdə. qardan. kərtən. ( < kərmək: 

kəsmək). 1. kəsik, biçik, dar yer. boğaz. çevrədən qırılmış 

daruq yer. ( > gərdən (fars)). 1. ənsə. artqafa. başat. 1. 

qonqa. boyun.  

qərtən  kərtən. kərətən. kərtənə. nin.  

- şalgərdən: bükül. bükmə. büklüm. şal. şərif.  
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qərtənə  gərdənə ( < kəvdənə < kəv. kov) 1. boyun. gədik. kötəl. 1. 

dönəməc büküntü. viraj. 1. kərtən. kərətən. nin.  

qərtənə  gərdənə. gədik. gərdik.  

qərtənkələr  kərtənkələr. kələr. kələs. kəstənkələ. kəltəkələr. 

soyulğan. yaşılbaş.  

qərtənq  kərdəng. qırıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

qərtənq  kərtənq. ( < kər. kar: böyük). böbürlənən. kipirlənən. 

guran. qurumlanan. övünən.  

qərtənqələ  kərdənkələ. kələz. kələr.  

qərtənqələ  kərtənkələ. kəltənkələ. kəltəkələs. kəsləncik. kəsələklə. ( 

< kər. kəs. qır. qırιq qιrιq olmasιna görə) yəşilcə. qurqun. 

sayğan. suyılğan. 

qərtənqələ  kərtənkələ. kərtic. kərbaşa. kərbaşa. kərbasa qaşmar. 

qaçmar. çağmar. çaxmar.  

- qaya kələri, kərtənkələsi: yanardönər. (olduğu yerin 

boyasın alar).  

- kərtənkəliyə oxşar, qarışqa yeyən sürüngən: qarmalı.  

qərtənqləmək  kərtənqləmək. ( < kər). övünmək.  
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qərtənlək  gərdənlək. quldur. özbaşdaq. kəlləşəq. qoçaq qocur. 

güclü. qolçomaq.  

qərtənləmək gərdənləmək. üsdəmək. üsdələmək. boyun olmaq.  

qərtənliq  gərdənlik. boğmuq. boyunluq. qulladə.  

qərtər  kərtər (> kətgər (fars)). dülgər. nəccar.  

qərtəriz  kərtəriz. kəsip ayırd edmək. yer bəlləmək. nişanlamaq.  

qərtəriz  kərtəriz. ölçmə.  

- kərtəriz almaq: ölçmək. ölçü tutmaq.  

qərtəsin tapmaq kərtəsin tapmaq. tam uyğunlamaq. həddin tapmaq.  

qərtəş  qərdəş. dadaş.  

- böyük qız qərdəş: bacı. abla.  

- kiçik qərdəş: qada. qıta.  

qərtəş qərdəş. - süt qərdəş. əmikdəş. əmgəş. bir məmədən süt içən 

körpələr.  

qərtəşlər  qərdəşlər. qardaşlar. doğanlar. əxəvan.  

qərtəşlik  qərdəşlik. qardaşlıq. doğanlıq. oxuvvət. uxuvvət. 

bəradəri.  

qərtəyi  kərtəyi. boşuna. havayi.  
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qərti  1. gərti. gerçək. həqiqi. doğru. 1. gərti. ağıllı. yaxcı. 1. 

kərti. kərəc. qırəç. hesab çubuğu. çətlə. çıtla. dilim dilim. 

1. kərti. kərtə.  

qərti  gərdi (fars) < kərtin (< kərmək: kəsmək). 1. tozlu. 1. tozluq. 

1. kərdi. kərt > kərd (fars) evlək. qaruq. qarıq. evlək. - 

sovzu, soğan qarığı.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları: qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. bazı. bazıq. 

bazut.  

- qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik: qarıqlıq. qaruqluq. 

qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

- kərdi, tarla (zəmi. əkin) qıraqlarında yüksəkcə bəndlər: 

kaf. kav. qav. qaf. vağ. bağ. 

qərti  kərdi. 1. evlək. ocaq.- sozu ocağı. - badımcan ocağı. 1. 

kərdi. taxda. saxla. evlək. bölük.  

qərti  kərdi. kərtə. əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik 

topraq.  

- kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən 

qol, çərçivə, barmaqlıq: qanat. qana. 
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qərtic  kərtic. kərtənkələ. kərtic. kərbaşa. kərbaşa. kərbasa. 

qərtik  kərtik. kərtə. 1. çırtıq. cırıq. çəntik. yarıq. yırtıq. tırtık. 

kəstik. kəsik. didik. çəntik. çimdik. dəlik. baca. kəsmə. - 

kərtik - kərtik. kəsik kəsik. diş - diş. dilim - dilim. qıyım qıyım. 

1. diş. nişan. işarə. çəntik. çizgi. - çıtlanın kərtəsi. - heyvan 

qulağının kərtəsi. 1. oyuq yol. - sapan kərtəsi. 1. dərcə. 

dərəcə. rədə. mərtəbə. əkəmək. - iş bu kərtiyə gəldikdən 

sonra. 1. nərsədə, bir durumda yetəri, gərəyi çək, yer, 

nuxdə. dərəceyi mətlub. həddi nisab. qəvam. - işi 

kərtəsinə düşürmək. - kərtəsin keçmək. 1. kərtük. alçaq. 

əsgik. mühəqqər.  

qərtiq  gərdik. gədik. gərdənə.  

qərtiq  kərtik. kantıq. qantıq. kəntik. çəntik. çantıq. çaltıq. 1. 

yırtıq. cırtıq. yarıq. 1. man. eyb. 1. əksik. kəmit. qısır. 

qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. im. iz. əsər. yansı. 

yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. işarə.endik. əlamət. 1. 

çəntik. çantıq. dəndənə. 1. buraqan. burqan. pirahən. 1. 

çuxur. qaça.  

qərtil  kərtil. qartal. ( < kərmək). 1. kəsilmiş. doğral. qiymə. qırıq 

qırıq olan. parçalanmış. - kərtil ət: qırtıl ət: qiymə ət. - kərtil 
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kərtil: kəsik kəsik. parça parça. 1. ağlı qaralı, rəhbə rəh, 

alaca nərsə. - kərtil (qartal) qoy: qır alaca qoyun.  

qərtiləmək  kərdiləmək. atızlanmaq: toprağı evik, bəndlərə ayırmaq.  

qərtili  kərdili. kərtli. qaruqlu. qarıqlı. evləkli. - qarığlı avlu, baxca.  

qərtilik  gərtilik. həqiqət.  

qərtiliq  kərdilik. kərtlik. evləklik. qarıqlıq. qaruqluq. - sovzu, 

soğan qarığlıqları.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik: qarıqlıq. qaruqluq. 

qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

qərtilmək  gərtilmək. qənilmək. (insanlar için) horlanmaq.  

qərtilmək  kərtilmək. 1. sıyrılmaq. siyrilmək. qaşınmaq. qazınmaq. 

yolunmaq. silinmək. arınmaq. təmizlənmək. 1. gədilmək. 

qırtılmaq. oyulmaq. çəntilmək. çantılmaq.  

- əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. 

kərtə. kərdi.  

qərtin  kərtin (> gərdi (fars)) (< kərmək: kəsmək). 1. tozlu. 1. tozluq.  

qərtinmək  kərtinmək. kərinmək. - (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, 

qopunmaq, qırılmaq: çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

qərtinmək  kərtinmək. kərtmək işi. çırtdanmaq. çərtilmək. yeyilmək. 

dişləmək. - paltarı qıraqları kərtinmiş.  
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qərtirmək  gərdirmək. 1. gərgin etdirmək. 1. çəkdirmək. asdırmaq. 

pərdə kimi uzatmaq. - nərdivanın başına bir sarqı 

gərdirməli. 1. çöztürmək. çəktirmək.  

qərtirmək  gərdirmək. gəritmək. gərginlətmək.  

qərtisiz  gərtisiz. yalnış.  

qərtiş  gərdiş. ( < kərmək: kəsmək). 1. kəsik. gəzək. dönüş. 

dönəm. bölük. 1. qulağı xırda, yaxud kəsik olan (qoyun).  

qərtiş  gərdiş.girdiş. təkərük. təkərlək. təkərmi. təkər. dəgirmi. 

toğlaq. toğalaq. qərqərə. qıldıraq. yuvarlaq.  

qərtqən  kərtkən. kətkən ( < kərtmək: kəsmək). quyu, arx qazan. 

kənkan.  

qərtqər  kərtgər. dülgər. nəccar.  

qərtqi  kərtki. kəsəən. qıran. balta. parçalayan.  

qərtləmək  qətləmək. ( < kar. kər). qartalamaq. kəsib qısaltmaq.  

qərtli  kərtli. kərdili. qaruqlu. qarıqlı. evləkli. - qarığlı avlu, baxca.  

qərtliq  kərtlik. kərdilik. evləklik. qarıqlıq. qaruqluq. - sovzu, 

soğan qarığlıqları.  

qərtman  kərtman. kitman. qıtman. kətmən. böyük enli qazma. 

külüng. çapa.  
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qərtmə  kərtmə. 1. kərtmək işi. çırtmadan, soymaqdan çıxan 

nərsələr. 1. çəntmə. izlik. çizgi. xədd. 1. gəmrət. armut. 1. 

armut. - çiy kərtmə: xam armut. 

- kərtmə dirək: armut ağacı. 

qərtmə  kərtmə. enli, uzun taxda.  

- beşik kərtmə: beşikdəykən adaqlanış.  

- kərtmə (kəsmə), cızma ilə qoyulan işarə: kərtələ > çətələ. 

çıtala ( < çıtlama: yırtlama: açma).  

qərtmək  kərtmək. 1. çərtmək. çırtlamaq. 1. ucundan kəsmək. bir 

tikə qoparmaq. 1. imləmək. nişanlamaq. 1. kərtik 

kərtmək. kəsək qoymaq. boqramaq. bükərmək. 

boqramaq. doğramaq. kəsmək. kəsmək. qartamaq. 

qırmaq. açmaq. qazmaq. 1. kəsmək. gəmirmək. çırtmaq. 

cırmaq. çərtmək. çəntikləmək. cızmaq. yırtmaq. vurmaq. 

çalmaq. bölmək. qırtmaq. doğramaq. dişləmək. 1. 

qədmək. kətmək. ( < gədik. kərdik < kər). oymaq. 

çəntmək. gədik gədik, diş diş edmək.  

qərtmək  kərtmək. 1. kərtəmək. əlamət, nişan qoymaq. 1. 

gədmək. qırtmaq. oymaq. çəntmək. çantmaq. 1. 
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kəntmək. çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kantmaq. qantmaq. 

ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq.  

qərttələmək  kərttələmək. kərtləmək. qəttələmək. qartlamaq. yonmaq. 

yontmaq. yontamaq. biçmək. nərsəni eşələyib yer 

açmaq. 

qərttirmək  kərtdirmək. kərtik, çəntik, gədik yapmaq. çəntikləmək. 

çəntdirmək. dişləmək. - çitləyi kərtiklətmək.  

qərtu  kərdu (fars). ( < kərmək: kəsmək) ağacdan budanmış, 

qırılmış budağ.  

qərtük  kərtük. kəmrük. 1. kəsik. gədik. - kərtük kəmrük: kesik, 

gedik. 1. kərit. kərtik. - kərtük kəmrüq: kərmük kəmrük: 

kərüt kəmür: kəsik küsük. yartıq yırtıq. gədik.  

qərtürmək  gərtürmək. kərtürmək. 1. açmaq. sərmək. çözmək. - 

paltarları gərtür. - ip gərtürmək: əğirmək. 1. gərdirmək. 

sərdirmək.  

qərü  gəri. qaru. doğru.  

qərüç  kərüç. kərçü. qırıç. dənə.  

qərüt  kərüt. beşik.  

- kərüt kəmür: kərtük kəmrüq: kərmük kəmrük: kəsik küsük. 

yartıq yırtıq. gədik. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7614 

qərvamək  kərvamək (fars). < gərvəmək. gürəş fəndlərindi.  

qərvan  kərvan. ( < 1. kər: uzun. böyük. 1. bir birinin ardınca topluca 

kərən kərən dalbadal düzülən nərsələr. kərən kərən toplu 

toplu.). arqıçmış uzanmış yada böyümüş hər bir nərsə. 

arğış. - dəvə kərvanı: dəvələrin birbiri ardınca düzülən sırası. 

1. tam. əksiksiz. yetgin. bütün. 1. arğış.  

qərvan  kərvan. yapanlı.  

- nə xanlar endirmiş qoca kərvan.  

- it hürür kərvan yürür: it hürür, yol açıqsa, kərvan yürür: 

hər gələn, gedişi durduramaz.  

- yol bilən, kərvana qatılmaz: sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, 

işini tək başına görər, aşar, açar.  

qərvanqıran  kərvanqıran. axşam ulduzu. zöhrə.  

qərvanqıran  kərvanqıran. çulpan. çobanulduzu. venüs. zöhrə. 

ağulduz.  

qərvansaray  kərvansaray. - bir neçə tükan, otaqdan oluşan, qapalı 

kiçik kərvansaray. kiçik saray. timçə. tıxmac (< tıxmaq). 

dalan.  

qərvək  kərvək. kəvrək ( < kav: boş). qabırqanın alt bölümünsə 

olan boşluq.  

qərvəmək  gərvəmək. gürəş fəndlərindi.  
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qərvən  kərvən > kərvan ( < gərinmək). hər nəyin gərinib uzanan 

takımı. arğış. - uzaq yerin sözünü. xəbərini. karvandan 

soruş: ıraq yer savın. arğış gətirir. 

- kərvan otı: baş otı.  

- kərvan başı: kərvənçi. kərvənə başçılıq edən.  

qərvəşə  kərvəşə. kuruşə. qanqıraq.  

qərvət  kərvət > kıravat. təxtxab.  

qərzəq  gərzək. ağıldan kəsik, qırıq. səfeh < sapaq. kavak. uçarı 

çapqın. çalamıt. sapaq. qabax. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. cahil. yayan. bön. salaq. mat. gic. kərdəng. 

qırıq. qıt ağıllı. pəxmə. ussuz. huşsuz. salaq. sərsəm. 

abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. sanqac. 

qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. kotan. qırtıq. kəriz ( < kərmək: 

kəsmək). tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. qayta. başıboş. 

baybaş. boşqafa. düdük. dəlipozuq. başına əsəni yapan. 

alıq. şaşqın. çaşqın. bön. gəbə. gəvə. sadə. - səfeh 

səfeh: bön bön.  
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qərzəq  gərzək. aydaçı. verici. yayan. yayıcı. açan. açıcı. 

paylayan. payxaşlayan. payxaşçı. pəxşçi. pəxş edən. 

payıcı. paylac. taylayan. tayıçı. dağıdan. dağıtıcı. 

dağıtımcı.  

qərzəqləşmək  gərzəkləşmək. səfehləşmək < sapaqlaşmaq. 

abdallaşmaq.  

qərzəqlik  gərzəklik. ağıldan kəsiklik, qırıqlıq. qırıltı. səfehlik < 

sapaqlıq. abdallıq.  

qərəməmək  kərəməmək. kələməmək. istəməmək. xalalamaq.  

qərən  kərən. kəzək. qayta. yolam.  

qəs  1. kəs. bəs. yetər. yetişir. 1. kəs. xırda. 1. kəs. birəy. fərd. 

1. kəs. kəsin. dur. duruq. bitin. istop. ist. 1. gəs. kəkrə. 

kəkrəş. dil buran. acımsı, acımtıraq, buruq əkşimiş dad. 

- atəşkəs: atəşbəs. bəsim. - hər kəs. kimi. - hər kəs (kimi) 

başın çarasın bulsun. kimi (hər kəs) özün qurtarsın.  

- hərkəs: hamı. dos düşman.  

- hərkəs: hammı. el gün.  

- buran, gəs, qamaşdıran iy, qoxu, dad: buruq.  

- hərkəs: el gün. başqaları. hərkəs. əlaləm. elaləm.  

- kəs görüntüvü!: kəs hədə qorxu.  
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- yazığ o kəsə ki (kəsgə ki.). qaraqabaqdır, nə gözəl yaraşır 

üzlərə gülmək.  

- bir kəs: birisi. bir nəfər. yardanquli. - qısa kəs: haydi haydi. 

haydın haydın. işi uzatma.  

qəs  gəs. 1. kəkrə. bur. mor. 1. titiz. kəkə. kəkrə. 1. türü. 

kəkrə. buruşturan. 1. əkit. əkti. kəkrə. acımtıraq. - əkti 

yemiş. 1. gəs. kəkrə. kəkirə. ətacı. qaçurqan. qaçıran. 

ısız. kötü. bədəxlaq. - kəkrə kolu: acı ətacı kişi. 1. şaşqın. 

genğ. məbhut. heyran.  

- hər kəs: hər kişi.  

qəs  kəs. < > sək. çək. qıs. < gəsək. kəsək. 1. kəsilmiş, 

özəlləşmiş nərsə. mülk. - topraqı on kəsə böldük. - iki kəs 

mənə düşdü. 1. öz. kim. kimsə. fərd.şəxs. - kəsivi yaxcı 

apar: özüvü iyi apar. - bir kəs: bir şəxs. - bir kəsi görmədim: 

bir şəxsi görmədim. - kəsiz gəlin: özüz, şəxsən gəlin. 1. 

kəssək. parça. 1. tikə. bölük. parça. - bir kəs: bir tikə. 1. 

kəsək. kəsik. çart. tikim. tikə. tikü. tikir. bölək. bölük. 

buçuq. bıçuq. parça. parsa.  
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qəsalət  kəsalət. ( < kəs). kəstəl. kəsiyi, qısıqı, qırığı, 

çatışmamazlığı olan. - necəki: yarqın: arqın: yarılmış, 

kəsilmiş.  

qəsalət  kəsalət. sırqavçılıq. yağdaysızlıq.  

qəsb  ( sb\ sp < > bs\ ps. s < > z ) qəpz. qəbs. ( < qab).  

- qəsb olunmaq: qəpz olunmaq. qablanmaq. qaplanmaq. 

qəpz olunmaq. zəbt olunmaq.  

- qəsb edmək: qapallanmaq. qəbullanmaq. qapsanmaq.  

qəsbəqəq  kəsbəğək. kəsbənət. kəsbəğət. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. biçgənət. biçənət. basqanat. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

qəsbəqət  kəsbəğət. kəsbənət. kəsbəğək. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. biçgənət. biçənət. basqanat. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  
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qəsbənət  kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. biçgənət. biçənət. basqanat. 

gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

qəsbət  kəsbət. kisvət ( < kəsmək). 1. biçək. pəçək. nərsiyə 

uyqun kəsilən parça, örtük. 1. bir işə özəl geyim. iş 

paltarı. - çöpçü, süpürgəçi kisvəti. - çərik kisvəti.  

qəsbi  < qapsı. qaparuz.  

qəsci  kəsci. kəsici. qəssam. 1. ayırıb verən kimsə. 1. sovğanı, 

mirası bölüşdürən görəvli (vəzifəli).  

qəsci  kəsici. qaraqçı. qıraqçı. oğru.  

qəsə  kəsə. 1. kəsin. qıssatılmış. - kəsə yol, kəsə arac, uzun 

amac. 1. samanı yumuşatmaq üçün sapı ikinci kəz 

sürmək işi. 1. seçgin. özəl. öz. qatsız. gerçək. doğru. 

xalis. - kəsə şumqar: gerçək doğan. - kəsə kişi: adlı sanlı, 

işlərində düz kişi. 1. şəxsi. - kəsə yer. - kəsə topraq. - kəsə 

qoraq. - kəsə nəsnə. 1. kisə. cib. kəski. kəsi ( < kəsmək). 1. 

qasa. kəsər. 
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- kəsə, doğru, düz yoldan yox, sapa yoldan götürmək, 

apartmaq: tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. - bizi haralaracan 

dolaşdırdı. 

- kəsəlldən qalxmaq: arımaq. arınmaq. toxdamaq.  

qəsə  kəsə. yama. - yama yol: kəsə yol.  

- söz ola kəsə savaşı, söz ola bitirə başı.  

- kəsə yoldan: dolaylı yoldan. - kəsə yol: kəstirmə.  

qəsəbə  < qəpəsə. qapasa. (< qap. qab). 

qəsəbə  kəsəbə. bir yanı kəsik, qırıq uçurmlu yığın.  

qəsəbura  kəsəbura. biz. başmaqçılığda gönü (kösələni) dəlmək 

aracı.  

qəsəcağız  kəsəcağız. 1. kimisə. birsi. düşə gələsi. tuş gələsi. 1. 

kimsəcağız. yazıq birisi. 1. yoxsun, üzük, acınaqlı sevilən 

kimsə.  

qəsəcə  kəsəcə. keçiştik. kəsiştik. qavιştιq. çatar.  

qəsəgir  kəsəgir. itildən. soğan.  

qəsək  kəsək. kəsəğ. 1. kəssək. kərsək. qırsağ. quru toğalaq 

topraq. 1. təkərin oxunun çevrəsinə sapılan (taxılan) kiçik 

kəsilmiş çubuxlar. 1. kəsəl. kəsələ. bir nərsəyə taxılan 

çatal qol ay biçimindəki həlqə. saplıq olaraq qırıq parça. 
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uc. 1. parça. - can kəsəyim. - bir kəsək: biraz. - iki kəsək. - 

iri kəsək: bir çox. bərk çox. 1. pıçaq. 1. qosax. kəsik.  

qəsəq  kəsək. 1. dilim. qaç. qaş. bürhə. qətə. bölüm. - uzun bir 

sürə (zaman) dilimində. - bir çağ dilimi: bir zaman bölümü. 

1. gəzək. gəzin. kəzin. kəsin. (> gəzənd (fars)). zərər. ziyan. 

1. kəssək. çallaq. kəsilmiş topraq. bərk topraq. qaqraq. 1. 

qasaq. daşqa təkərin, qaval qasnağın doğuran, yay 

biçimində kəsilmiş ağacların hər biri.  

qəsəq  kəsək. 1.kəs. kəsik. tikim. tikə. tikü. tikir. çart. bölək. 

bölük. buçuq. bıçuq. parça. parsa. 1. kəsik. kəs. kəsik. 

parça. - kəsəklə qoğmaq: kəsləmək. 1. gədik. kərtük. 

kəmrük. 1.kisək. kəsik. kərpiç.1.az. parça.  

- bir kəsək: bir az.  

- qayğım bir kəsək söl boldu: qayğım biraz əğiklədi.  

- bir kəsək: biraz. bir parça.  

- iyi kəsək: birçox. pək çox.  

- danğ kəsək: pək çox. əpəycə.  

- iyi kəsək yol koratdım: çox uzun yol getdim.  

- bir kəsəkdə mında oltur: biraz da burada otur.  

qəsəqçi  kəsəkçi. kəsəgən. oğru. qaraman. yolkəsən.  
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qəsəqən  kəsəgən. kəsəkçi. oğru. qaraman. yolkəsən.  

qəsəqən  kəsəqən. kəsəkən.deşəqən. düşən. 1. (kəs + əkən. kəsə 

+ kən ). nəxənəkçi. ortaq malda, yaxud özgə malında 

gözü olan.  

qəsəqi  kəsəki. kəsik. 1. iç kişi olmayan. qərib. özgə. 1. sayrıq. 

əslik. əsrik. yesir. yarıq. ayrıq. qərib. eldiş. ildiş. eldış. 

sarpıq. çarpıq. çor. dışqır. daşarlı. daşralı. çıplaq. yeğrik. 

yolçu. 1. özgəc. alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. 

alşarı (< alış aşırı: alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. 

daşqa. əcib. ənayi. eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. 

yabanısım. şaşrınıq. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. 

ğeyri mə'mul. 

- malqarada görülən qan tutma kəsəli: qaratikil.  

qəsəqlə  kəsəklə. nəzlə. qırip. soyuq dəğmə.  

qəsəqləmək  kəsəkləmək. parçalamaq. parçalara ayırmaq.  

qəsəqləmək  kəsəkləmək.kəsələmək. parçalamaq. ayırmaq.  

qəsəl  ağrıq. iyiməz. eyiməz. iyməz. eyməz. xəsdə. naxoş. - iyi 

görünmür, ağrıqa oxşur. 

qəsəl  kəsəl. 1. alız. xəstə. naxoş. - hörəkim alızlamış, 

kəsəllənmiş. 1. kəsələk. çalız. çalaz. ağrıq. kavşaq. 
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kağşaq. köğşək. kavır. xəsdə. məriz. naxoş. 1. ürək. ürək 

kəsəli. - ürəkdən oldü. 1. yataqlı. döşəkli. xəsdə. 1. çor. 

sızqav. xəsdə. sayrı. üzgün. kefsiz. ilişik. sırqav. məriz. 

xəsdə. naxoş. məriz. naxoş. - sızqav düşüb qaldı. - böylə 

sızqav, görməsin ellər. - ağır kəsəl: qaraçıxın.  

- camış kəsəllərindən: qaravut.  

- danalarda olan bir sığır kəsəli: qarayanıq.  

- dəridə olan qabarcıq kəsəli: qarayanıq.  

- qoyunların məmələrini üstünün şişməsiylə bəlirən kəsəl: 

qarayelin.  

- quşların qaraciyərinə düşən, öldürücü kəsəl: qarabaş.  

- məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar biçimində 

bəlirən bir kəsəl: qara papaq.  

- sürmə kəsəli: qaradarı. qaradağ. qaradoğ. qaradon. buğda 

başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi qarardan bir kəsəl.  

- taxıl çoru, kəsəli: qaraca.  

- bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, qorxuluq, dehşət: 

qara salqın.  

- odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli: qarayatalığ. tifo kəsəli.  

- tifo kəsəli: qarayatalığ. odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli.  
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- üz, burun, dodaqların şişməsiylə bəlirən kəsəl: qaradalaq.  

- buğda kəsəli: qaradavu.  

- ağır sığır kəsəli: qaşıma. qaşımo.  

- göz kəsəli: qarataq. qartaq. qataraq.  

- uyuz kəsəli: qaşıntı.  

- bağırsaq kəsəli: bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. 

qapırcaq. qapız. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. xoşgiyyət. 

- böyrək kəsəli: gəlincik.  

- dəridə qara qabarcıqlar oluşturan kəsəl: qaramıq. 

qaramuq.  

- əkinlərdəki qararma kəsəli: qarıca.  

- gövdədə su yığışma kəsəli: suqısaq.  

- günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli: qarağı. 

tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq.  

- incə kəsəl: sill. vərəm.  

- keçi, qoyunlada olan: bir qarasalqım.  

- qaşınan sərpmə kəsəli: qardal. qordal. qurdeşən. qordeşən.  

- qıçlarda tapılan yellik, rumatizm, şişlik kəsəli: qaraquş.  

- qızqınlıqdan, həyəcandan iləri gələn bir sınır kəsəli: 

gəlincikləmə.  

- malqara dırnağında çürümə gedmə kəsəli: qarınca.  
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- salqın kəsəli: qaraqıran.  

- sınır, əsəb kəsəli: qapalam. qaparam.sınırlılıq. əsəbilik.  

- süt cocuqlarında görülən öldürücü, qırıcı bir kəsəl: 

gəlincik.  

- taxıl dənələrinin içi qara tozla dolduran ağrıq, kəsəl: 

qaralıq.  

- yemişlərdə görünən göbələk kəsəl çeşiti: qaraləkə.  

- içrik kəsəllər: iç kəsəllər: iç xəsdəlikləri. - boğucu 

öksürük, bulaşıcı kəsəl: boğmaca.  

- ağır kəsəl, xəstəlik: qarabalağ. 

- ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə: 

qarakütük.  

- ağrıqdan, kəsəldən üzü sararmış olan: qaraquzqun. 

- başa qan axma kəsəli: qan alma. qana düşmə.  

- bir cocuq kəsəli: qarasıxmaca.  

- bu kəsəl, dincliyimi endirdi. (pozdu).  

- kəsəl ol, kəsəlli olma. 

- kəsəlin azması, kötüləşməsi, bətərləşməsi: qatmaq. 

qarmaq. qaymaq. pisə yönəlmək. - başlanqıcda bir kiçik 

şişiydi, ged gedə bir yoğun bezə qardı.  
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- qulaq altı, tüpürük bezlərinin şişməsi ilə bəlirən, yaxınlı, 

bulaşıcı, salqın kəsəli: qaba şiş.  

- mığmığaya oxşar, qan əmib, kəsəl bulaşdıran böcək: 

küpdüşən. yaxarca.  

- sarılıq kəsəlinə qarşıt, dərman: qaracot. qaraot.  

qəsəl  kəsəl. 1. armaq. armıq. yataq. yatalaq. xəsdə. gücsüz. 

yorqun. zayıf. 1. xəsdəlik. pozara. bozara. 1. yara.1. 

acıqlıq. ağrı. dərd. man.1. sökəl. kəsil. iğlik. iğçil. xəstə. 

ağrı. urğun. kəsil. sökəlkə. iğlik. iğçilkə. iqləş. xəsdə. 

aruq. sağ olmayan. xəsdə. saurı. sayru. üzgün. məriz. 

naxoş. - aruq ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: dincəldi. - 

soğuq urğunu: soğuq dəğmə. - daş kəsəli: sidik torbasında 

daş yığılma kəsəli.  

- qasıq kəsəli: qasıq çatlağı. fətq.  

- qızıl kəsəl: qızıllıq. qızamuq oğşar, ondan qorxulu olan 

yoxucu kəsəl. isqarlatin. 

- qızıl kəsəlo: qızıllıq. qızıl. isqarlatin. - qızıl otu: eşək qulağı.  

- quş kəsəllərindən: quyruq altı.  

- uzaq ağrı. vərəm, sill kəsəli.  

- kəsəldən qalxmaq: arılmaq. toxdamaq.  
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qəsələk  kəsələk. kəsəl. çalız. çalaz. ağrıq. kavşaq. kağşaq. 

köğşək. kavır. xəsdə. məriz. naxoş.  

qəsələkliq  kəsələklik. kəsəllik. kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. 

kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. 

naxoşluq.  

qəsələqqə  kəsələqqə. qərtənqələ.  

qəsələqlə  kəsələklə. kərtənkələ.  

qəsəlxana  kəsəlxana. sağlay. sağmay (< sağalma evi, öyü). hopital. 

xəsdəxana.  

qəsəli  kəsəli. enli. çovli.  

qəsəlimsi  kəsəlimsi. alzımsı. alızımsı. sozarımsı. xəstəmsi. 

naxoşsım.  

qəsəllədən  kəsəllədən. kəsillədən. iğrəndirən.  

qəsəlləmək  kəsəlləmək. ağrımaq. arımaq. talığmaq. talmaq.  

qəsəlləmək  kəsəlləmək. xəstələnmək. xəsdələmək. sozalamaq. 

alızlamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. kavşamaq. 

kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. yatalmaq. yatlanmaq. yaltanmaq. na 

sazlamaq. mərizlənmək. naxoşlamaq. - hörəkim alızlamış, 

kəsəllənmiş.  
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qəsəllənmək  kəsəllənmək. armaq. xəstələnmək. xəsdə düşmək. 

yatmaq. düşmək.  

qəsəllənmək  kəsəllənmək. kəsəlləmək. kavşamaq. kağşamaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. ağrıqmaq. 

ağrışmaq. ağrınmaq. xəsdələnmək. xəsdələmək. 

mərizlənmək. naxoşlamaq.  

qəsəllənmiş  kəsəllənmiş. alızlamış. xəstələnmiş. - hörəkim alızlamış, 

kəsəllənmiş. - artığına yemək, içməkdən kəsəllənmiş: 

qarıqtı. qardı.  

qəsəllətmək  kəsəllətmək. iğrətmək. yadatmaq.  

qəsəllətmək  kəsəllətmək. üşəndirmək. gəvşətmək. təmbəlləşdirmək.  

qəsəlli  kəsəlli. arqın. çalız. çalaz. ağrıq. acqıl. xəsdə. çorlu. 

xəstəli. naxoş. məriz.  

- kəsəl ol, kəsəlli olma.  

qəsəllik  kəsəllik. xəstəlik. üzüklük. kəsillik. öpüçin. xəstəlik. illət. 

ölət.mərəz. üzgünlük. qırqın. sınqaqlıq. sınıqlıq. xəstəlik. 

afət.  

qəsəllik  kəsəllik. kəsələklik. kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. 

kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. xəsdəlik. sızqalıq. çorluq. 

xəstəlik. sızqavlığ. sızqavçılığ. xəsdəlik. sayrılıq. 
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üzgünlük. kefsizlik. mərizlik. naxoşluq. yatalım. yatlım. 

yatlanıq. yaltanıq. sırqavlı. naxoşluq. naxoşlama. 

mərizləmə. - sızqavlığa düşüb qaldı. - böylə sızqavçılığ, 

görməsin ellər.  

qəsəmə  kəsəmə. kəsmə. kəstəmə. kəsətmə. qısğama. qısğatma. 

qısatma. ixtisar. xilasələmə.  

qəsəmək  - istəyin kəsəmək: geçilmək. keçəmək. ötəmək. 

vazgeçilmək. atılmaq. tərk edilmək. ayrılmaq.  

qəsəmək  kəsəmək. iyələnmək. malik olmaq. yetkinmək.  

qəsəməmək  - istəyin kəsəməmək: keçəməmək. keçənməmək. 

duramamaq. ötəməmək. vazkeçəməmək.  

qəsəmən  kəsəmən. kəsici. qıraman > qaraman. qaraçı. oğru. 

hırsız.  

qəsəmət  kəsəmət. 1. ilişdiri. kıritik. tənqid. 1. kəsənə. anlaşma. 

sözləşmə. uyuşma. uzlaşma. kontırat. - kəsəmət vermək: 

hüküm çıxarmaq. 1. muqavilə. anlaşma. 1. kıritik. tənqid. 

- kəsəmət edmək: anlaşma yapmaq.  

qəsəmətləmək  kəsəmətləmək. kəsəmət vermək. hüküm çıxarmaq. toxdam 

çıxarmaq. qərar vermək. saptamaq. hükm vermək. təsbit 

edmək. 
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qəsəmətləşmək  kəsəmətləşmək. anlaşmaq. sözləşmək. uyuşmaq. 

uzlaşmaq. kontırat yapmaq.  

qəsən  kəsən. 1. ayıran. bölən. duraq. - əpəycə duraqdan sonra 

gəldi başqa biri. 1. biçən. paylayan. payqan. bölən. ayıran. 

qıran. parçalayan. təqsim edən. 1.gəzən. biçən. biçici. 

ısırıcı. sərt. kəsici. kəsin. - cib kəsən: yankəsici. cib bor. - 

birbirin kəsən: birləşən. mütəqate'. 1. sözə qoşularaq yeni 

söz qurur. (-kəsən: -əzən: -qıran). 1. oraq. tırpan. qatır. 

qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. zalim. 

müstəbidd. dispot. tiran.  

- qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, 

yağmaladığı var dövlət, nərsə: qırac. qaraç. xırac. qapqı. 

ğənimət. qənimət.  

- cibkəsən: cibvuran. cibvur. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. 

qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. 

yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. qaldırımçı. 

- ışıqkəsən: ışıqqıran. ışıqqorxulu. qaraçı. ışıqdan, 

aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan. mürtəce'.  

yol kəsən: yol kəsici. alaman. qaltaman. artlaman. qaraqçı. 

qaraman. soyqunçu. oğru.  
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qəsən  kəsən. 1. bıçaq. çapğıç. kərçiləyən. gəzlik. basan. salan. 

1. alan. özünə iyəlik savı qazandıran. 1. qıran hər bir 

nərsə. qıta. tiqə. tiğə. tüqə. ( < tik. tiq. tuq) ( > tiğ (fars)). 1. 

qıtan. qıran. qəmə. yarıcı. ayıran.yarcı. yaran. açan. 

paralayan. - qıran ayqıt.  

- qısa kəsən: qıtan. qıran. qurtaran. bitirən. - sıtma qıran.  

- yol kəsən: yol qıran. soyqunçu.  

qəsənə  kəsənə. gün müzdü işləyən. işçi.  

qəsənə  kəsənə. müzd. işçilik. ücrət. kira.  

qəsənəq  kəsənək. başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən 

kimsə.  

qəsənəq  kəsənək. kəsilmiş, qəti' vergi.  

qəsənəq  kəsənək. kəsişmək. toxdaşmaq. qərara gəlmək. satın 

alma. anlaşma. uzlaşma. sözləşmək. götürü vermək.  

qəsənəqçi  kəsənəkçi. boyunlu. yüklü. borclu. mültəzim. 

qəsənqəs  kəsənkəs. mütləqa.  

qəsənli  - tarlada bitən, tuxumları ağılı, pozucu, kəsənli, zərərli 

bitgi: qaramıq. qaramuq.  

- uzun boylu, başı iri piləklərlə ( pullarla) örtülü, pozucu, 
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kəsənli, zərərli heyvanları yediyi üçün tarıma (əkinə) 

yararlı, toxusuz, zərərsiz ilan: qarayılan. qarailan.  

qəsəoqlu  kəsəoğlu. çapanoğlu > köpeyoğlu. köpəyoğlu. azığ. 

zinazadə. eloğlu. küçəoğlu.  

qəsər  kəsə. 1. kəz. kərə. - bir kəsə verdi doydu. 1. qırar. qıtar. 

qate'.  

qəsər  kəsər. 1. kəsici. qatı. sərt. donuq. tutuq. boğunaq. 

boğnaq. qapa. qapalı. xəfə. xəfək. bərk. 1. bölüm. parça. 

tikə. ısırıcı. ısıran. gəzən. gəzə (fars): ( < kəsmək). qapan. 

1. kəsrə. qırpa. qırca. qırıc. batıq. çal. çıxaşa. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. qısqın. pozaq. toxu. toxuştoxnaq. toxunc. 

toxanc. toxunca. toxunma. toxunaq. toxat. afət. bəla. 

ziyan. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. lətmə. zərər. 1. zərər. - 

başqalarının oldutlarından, etdiklərindən kəsərə (zərərə) 

düşmək, uğramaq: qabaq başına patlamaq. qabaq birinin 

başında patlamaq.  

- kəsərli aracların ağzı, kəsgin üzü: çalım.  

- kəsər tökər: 1.tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc.1.aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. 

düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. saç savur. 
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sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. 

saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal 

töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. 

dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. 

savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.  

- kəsər tökər: aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. 

düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. saç savur. sav sov. sava 

sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.  

- kəsər tökər: kəsir tökür: yayça. yürüt çürüt. açar saçar. 

müsrif.  

- kəsər tökər: kəsir tökür: yayça. yürüt çürüt. açar saçar. 

müsrif. 

qəsərləmək  kəsərləmək. qılağılamaq. itiləmək.  

qəsərlənmək  kəsərlənmək. qılağımaq. itilmək.  

qəsərli  kəsərli. 1. balkan. iti. 1. bic. diqqətli. biçək. özənli.  

qəsərli  kəsərli. kəsgin.  
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qəsərliq  - kəsərlik daşımayan: kəsnitsiz. kəsiniksiz. iki uclu, neçə 

uclu söz, yanıt, davranış. altından qaçıla bilən yol. qaypaq. 

qaçamaqlı. qərarsız. 

qəsərmək  kəsərmək. 1. qışarmaq. yatmaq. uzanmaq. 1. qızmaq. 

qudurmaq. öfkələnmək (ökkələnmək).  

qəsərmək  kəsərmək. bölümək. parçalamaq. tikələmək.  

qəsərti  kəsərti. soğuq yaraq.  

qəsəsi  kəsəsi. 1. kəstirməsi. düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. 

qıssası. qısası. özəti. 1. qısatı. qısası. özəti. xülasəsi.  

qəsət  kəsət. kasad. 1. bax > qasat. 1. qısıq. sürümsüz. yağsız. 

yaxımsız. yaxmaz. 1. yoxsulluq. qıtlıq. - para kasadı 

yoxumuzdur. - yemək kasadı.  

qəsət  kəsət. kəsit. 1. kasad. keçməz. geçməz. işə yaramaz. 

sürümsüz. rəğbət görməz. 1. qırğ budağ.  

qəsətləmə  kəsətləmə. kəstələmə. saptama. sapatlama. saptırma. 

çaşatlama. sataqlama. səqətləmə. saqatlama. pozma. 

ixlal edmə. 

qəsətmə  kəsətmə. kəstəmə. kəsmə. kəsəmə. qısğama. qısğatma. 

qısatma. ixtisar. xilasələmə.  
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qəsəvən  kəsəvən. ( < qab. gop: qabarıq. şişik). gopsağın. gop şişik 

qabartı abartı yalan söz.  

qəsfinləşmək  kəsfinləşmək. itimək. itilmək.  

qəsgin  kəsgin. 1. iti. dal yaraq. 1. orçun. kəsici. doğrayıcı. iti. 

yalman. şiddətli. qaraca. - qılıcın kəsgin üzü, ağzı: çalım. 1. 

sivri. iti. yalman. ərsənğ. 1. sarım. salım. bilək. bilənmiş. iti. 

1. sivri. sərt. bək. bərk. quvvətli. 1. toxunaqlı. tə‟sirli. 

müəssir. 1. çalışqan. çalaq. zirək. 1. cütü. yütü. 

sülpüavuz. sülpüq. çafqı. sivri. tab. 1. qılav. ötgür. itik. iti. 

bərk. çabıq. yeyin. sərt. tiz. qayrac. qırqıc. qırıc. 

yanağan. bövlənmiş. titiz. tünd. yarquci. qate'.  

- çox kəsgin: qılqıyar. 

- kəsgin ovçu, nişançı: tab maravçu.  

- çox kəsgin: qılqıyar. 

- qəsgin olmayan: qumadaq. qısa. küt. koralmış. kor.  

qəsi  kəsi ( < kəsmək). 1. geysi. biçi. bezdən biçilmiş. paltar. - 

kəsi biçmək: biçi kəsmək: paltar biçmək. - kəsi daşı: bulaq 

çay yanında palatarı döğərək yumağa özəl yassı daş. 1. 

kəski. hər nəyin olduğu ölçüsündən, biçimindən bir 

parçası. - bir kəsim barut: bir atımlıq barut. - beş kəski barut: 
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beş atımlıq barut. 1. pors. pars. - iki kəski yemək: iki porsyon 

yemək. 1. ölçü. miqdar. - bu kəsidə çörəyi nə edirsən. 1. 

kəsə. kisə. cib. 1. kəsmə. hükm. 1. qısıt. pay. nəsib. 1. 

kəndi. kəndisi. özü. - kəsi alnına: kəndi kəndinə. özü özünə. 

1. iyə. is. malik. - bu ölkənin kəsi yoxdu. - kəsi yoxsa özüdə 

yoxdu. - savut kəsinədə yağıdı: yaraq iyəsinə də düşmandı. 1. 

kəsik. qıt. qır. eyb.  

- kəsi allına: kəndi kəndinə.  

- kəsi yaravun edmək: özün rahatlamaq.  

- kəsi otunda kəsi küymək: kəndi xətası nəticəsində zərər 

görmək. kəndini edmək. kəndini bulmaq.  

- kəsin pozmaq: öfgələnmək. qızmaq.  

- kəsin yüqənqə yığmaq: kəndini tutmaq.  

- kəsin qolqa almaq: kəndini ələ almaq.  

- kəsin köbdürmək: küsmək. darılmaq. 

qəsib  - astardan kəsib, üzə yamır.  

- kəsib qırmaq: kəsgirtmək. dibindən, kökündən qoparmaq.  

- malqara kəsib, yaxud kəsilmiş malqaranın ətin satan: 

kəssat. qəssab. ətçi.  
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qəsici  kəsici. 1. kəsci. qəssam. 1. ayırıb verən kimsə. 1. 

sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli (vəzifəli). 1. kəsəmən. 

qıraman > qaraman. qaraçı. oğru. hırsız. 1. kəsər. qatı. 

sərt. donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. qapa. qapalı. xəfə. 

xəfək. bərk. 1. kəsgin. iti. sərt. sarp. acı. acıq. 1. qıran. 

qırıcı. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. 

acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. iti. sıxı. qatı. 

güclü. toxunan. işləyən. müəssir. tə'sirli. yarlac. kəsən. 

kəsin. - ağrı kəsici: ziddi dərd.  

- yankəsici: cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. qapdırqaç. 

qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. 

yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. qaldırımçı.  

- yol kəsici: yol kəsən. alaman. qaltaman. artlaman. qaraqçı. 

qaraman. soyqunçu. oğru.  

qəsici  kəsici. 1. qıran. ötücü. ütücü. qırıcı. 1. orçun. kəsgin. 

doğrayıcı. orqır. biçici. 1. kəsən. biçici. biçən. oraqçı. 

zalim.  

- yan kəsici: oğru. cibvuran. oğru. 

qəsiciliq  kəsicilik. qan tökmə.  

qəsiq  - qulağı kəsik: qulaqsız.  
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qəsiq  kəsik. ( kisək. kəsək). 1. (kə < metatez > ək) əksik. ( < əksiz). 

güdük. 1. aralı. qırıq. münqəte'. boğunaq. boğuq. aralıqlı. 

(# sağınaq). 1. kərə. kələ. - kələ kərtik: yara izlərindən 

yamrı yumrı nərsə. 1. qozaq. kosaq. kosalağ. kosman. 

kosqa. qospan. qosdağ. qosbağ. qocuq. qopan. kobarıq. 

qazalağ. danqan. qabarıq. sospaq. dolşaq. dolaşan. 1. igid. 

batur. 1. çalımlı. özünü bəğənən. kasılan. boyun gələn. 

böyüklük taslayan. (qabadayı). 1. ödəv. vəzifə. iş. 1. kərt. 

uçurum. 1. əksik. 1. beçə. biçik. çapıq. yarıq. çırtıq. kərtik. 

cırıq. qırıq. - kəsik kəsik. kərtik kərtik. çapım çapım. parça 

parça. yarıq yarıq. qırıq - qırıq. 1. buçuq. bıçuq. parsa. 

parça. gədik. kərtük. kəmrük. 1. kəsək. kəs. kəsik. parça. 

1. kəsək. kəs. çart. parça. parsa. tikə. tikim. tikü. tikir. 

bölək. bölük. buçuq. bıçuq. 1. parçalanmış hər nərsənin 

yarısı. buçuq. bıçuq. 1. tüpi. turpılmış. biçik. qıssa. güdə. 

1. samır. qısa. topal. axsaq. çolaq. çort. qısa. güdük. 

çubur. qısa. carxa. yarğa. yarılmış. 1. turpilmiş. 1. 

kəsilmiş. qırpıq. qıpıq. qırpılmış.- qıpıq saçlı. qıpıq saqqal. 

1. kor. kar. küt. qapalı. içi tutuq, qapalı yer. sağır. 

məsdud. 1. qopuq. qupmuş. qırıq. sınıq. 1. san. bölük. 
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parça. qətə. - san san: parça parça. yırıq yırıq. cırıq cırıq. - 

san san olmuş ürəyim, xəbərin yoxdu sənin. 1. kəsilmiş. 

biçilmiş. məqtu'. - kəsik parça, ağac, kağız. - kəsik süt: 

pozuq süt. 1. yorqun. yorqunluqdan qırılmış, tökülmüş, 

düşmüş kimi olan. - dizlərim, biləklərim kəsikdir. - əl 

ayağdan kəsikdim: düşdüm. 1. gərəkli. vacib. zəruri. - 

kəsik olsa gedəcəyəm. - kəsik deyil. 1. gərəkli. vacib. 

zəruri. - kəsik olsa gedəcəyəm. - kəsik deyil.  

- kəsik tökük: qırpındı. qırqındı.qırıntı. qırıq döğük.- saç 

qırpıntısı. 1. kəsi. qıt. qır. eyb.  

- kəsik kəsik dura dura, söyləmək: turaqlamaq. duraqlamaq.  

qəsiq  kəsik. 1. məxsus. xass. 1. haşa. üzük. uzaq. olmasın. - 

kəsik sizdən: haşa sizdən. 1. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. 

yesir. yarıq. ayrıq. qərib. eldiş. ildiş. eldış. sarpıq. çarpıq. 

çor. dışqır. daşarlı. daşralı. çıplaq. yeğrik. yolçu. 1. kəsik. 

qate'. ciddi. 1. kəsim. bölək. bölüm. ayıl. ayıq. ayrıq. 

movsim fəsl. 1. kəsir. qısır. sınır. sınıq. qısılmış. ( < 

qısmaq. kəsmək. sınğmaq: sınmaq). verimsiz. 1. çalıq. 1. 

qıssa. 1. nərsənin qırağında, ucunda kəsik, qırıq, yıxıq. 

gədik. çəntik. çantıq. 1. qırıq. sınıq. əzik. - qılıcın gədiyi: 
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qılıcın ağzındaki çantıq, haça. 1. kəsik. (yağmır). boğunaq. 

aralı. aralıqlı. sürəksiz. (# sağnaq). 1. (yağmır). boğunaq. 

qırıq. aralı. aralıqlı. sürəksiz. (# sağanaq). 1. yara.  

- kəsik baş, danışmaz.  

- kəsik küsük. - kimsənin qasıq qısıqlığın, kəsik 

küsüklüyün qaldıran qorucu kimsə: iyi asdar, üzü saxlar. 

- kəsik cızığ: kəsik cizgi. xətti müqəttə'.  

- kəsiyi, qırığı, ayrıqı, bölüyü olan: kəsimli.  

- çağından kəsik, özünə gəzik: heç nəyi saymaz, aldırmaz.  

- bir filimdən seçilmiş kəsiklərin, olduğu sırayla qısaca 

görsətmə: qabaq qurqu.  

- kəsik, ayrı olan: kəsim.  

- kəsik cızığ: kəsik cizgi: xətti müqəttə'.  

- çort kəsik: mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. 

kəsinli. üzül kəsil. şəggisiz. gümansız.  

- kəsik quyruğ: sonsuz. uşaqsız.  

- kəsik qulağ: qilağı, dağmalı, damqalı, alıqılı.  

- kəsik kəsik hürmək: çımqırmaq. çəmgirmək.  

- kəsik kəsik: boğuq boğuq. boğum boğum. qısıq qısıq.  
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qəsiqçi  kəsiqçi. qayracı. qırqıçı. qırıcı. qırrıcı. ititçi. biləyici. 

sulaycı.  

qəsiqə  kəsigə. şəxsiyyət. kəsiqəli: şəxsiyyətli. kəsiqəsiz: 

şəxsiyyətsiz.  

qəsiqi  kəsiki. yad. tat. biqanə.  

qəsiqləmək  kəsikləmək. kərtləmək. kəsmək məngirləmək. hədə qorxu 

gəlmək.  

qəsiqliq  kəsiklik. 1. kəsilmiş biçilmiş olan. qət' olmuş. - kəsiklik 

parça, ağac, kağız. - kəsiklik süt: pozulacaq süt. 1. 

yorqunluq. yorqunluqdan qırılmalı, tökülməli, düşmməli 

kimi olan. - işin ağırlığından dizlərim, biləklərim kəsikdir. - əl 

ayağdan kəsikdim: düşdüm. 1. saqatlıq. çolaqlıq. - əl 

kəsikliyi. 1. pozuqluq. qırıqlıq. - süt kəsikliyi. 1. yorqunluq. 

qırıqlıq. - dizlərimin kəsikliyi.  

qəsiqliq  kəsiklik. qırıqlıq. qırıltı. susluq.  

- ağıldan kəsiklik, qırıqlıq: gərzəklik. səfehlik < sapaqlıq. 

abdallıq.  

qəsiqmək  kəsikmək. yorulmaq. yorğunmaq. qırılmaq. tökülmmək. 

düşmək. - əl ayağdan kəsikdim: düşdüm.  
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qəsil  kəsil. ( < kəsilmək). 1. kəsəl. sökəlkə. sökəl. iğlik. iğçilkə. 

iqləş. xəsdə. xəstə. aruq. iğlik. iğçil. sağ olmayan. - aruq 

ər. - aruq dindi: xəsdə yarıqdı: dincəldi. 1. gəvşək. sus. 

təmbəl. 1. kəsəli. kəstə. 1. sayru. üzgün. üblək. yüplək. 

yıplaq. xəsdə.  

qəsil  kəsil. 1. gücsüz. yastalaq. yastanaq. xəsdə. halsız. 

qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. uyuşuq. 1. xəsdə. alqın. naxoş. 

1. kəsil. məriz. alqın. xəsdə.  

- üzül kəsil: mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. kəsinli. 

çort kəsik. şəggisiz. gümansız.  

- çox kəsil, zərər vurmaq, vermək. qırıb keçirmək. qasıb 

keçirmək.  

qəsildi  - borc alanın bir əli kəsildi, borc verənin ikisi. - borc alanın 

bir əlin kəsiblər, borc verənin ikisin.  

qəsiləcək  kəsiləcək. toxumluq.  

qəsiləmiyən  kəsiləmiyən. biçiləmiyən. ölçüləmiyən. çəksiz.  

qəsilən  - bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə: qanırtmac. 

qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. qamırtmac.  

qəsilən  - ortadan biçilən, kəsilən ağacın, bir yanı yaylı, münhəni 

olan iki bölüyün hər biri: qapaq. qabaq. 

qəsilər  - yersiz ötən xoruzun, kəsilər başı.  
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qəsili  budvar. zayıf.  

qəsilik  kəsilik. kəslik. cərrahi. cərrahlıq. cərrahlıq əməliyyatı.  

qəsilir  - xoruz başı kəsilir, tükü günə sərilir.  

qəsiliş  kəsiliş. bölük. oyılış. qatlam. kəsilişmək.  

qəsilişmək  kəsilişmək. ayrılmaq.  

qəsilqən  kəsilqən. qırılan.  

qəsillədən  kəsillədən. kəsəllədən. iğrəndirən. yadatan. bezdirən.  

qəsilləniş  kəsilləniş. kəsillənmə. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. 

sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. 

alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arğınlanma. 

arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. çorlanış. çorlanma. 

mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş. naxoşlama.  

qəsillənmə  kəsillənmə. kəsilləniş. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. 

sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. 

alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. 

sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arğınlanma. 

arğınlanış. ağrılanma. ağrılanış. çorlanma. çorlanış. 

mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş. naxoşlama.  
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qəsillənmək  kəsillənmək. xəsdələnmək. dağlanmaq. dığlanmaq. 

ağrınmaq. dərdlənmək.  

qəsillətmək  kəsillətmək. yormaq yadatmaq.  

qəsillik  kəsillik. kəsəllik. öpüçin. xəstəlik. illət. mərəz.  

qəsillik  kəsillik. sırqavçılıq. yağdaysızlıq.  

qəsilmə  kəsilmə. 1. keçməmə. qalma. dərsdə, kilasda qalma. 

rifuzə. rədd olma. 1. dinmə. yatışma. dinginlik. 1. kəsinti. 

inqita.  

qəsilmə  kəsilmə. 1. üzüklükğa. 1. toğram. doğrum. kəsim. 

paralanma. 1. söngüş. sönmə. duraqlama. dinmə. 

yatışma. 1. üzüqlük.  

qəsilmək  kəsilmək. 1. (əkin. yemiş). toplanılmaq. düşürülmək. 

qoparılmaq. - indi yemiş qoparılmaz. 1. durmaq. 

oynamamaq. qımıldanmamaq. sakin olmaq. oturmaq. 

gedməmək (işləməmək).- bizə gəlincə durdu. - işlər durdu. - 

yağmur durdu. 1. yarılmaq. ayrılmaq. açılmaq. 1. biçilmək. 

diqqət vermək. çiyrimək. qapanmaq. bağlanmaq. 

doymaq. düğünlənmək. 1. kəslinmək. qırqılmaq. 

qısaltılmaq. utrulmaq. bıçılmaq. büqülmək. üzlükmək. 1. 

qatınmaq. qırtınmaq. dayanmaq. çəkinmək. 1. qıyılmaq. 
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qırılmaq. şavşalmaq. çavşalmaq. sakinləşmək. 

durqunlaşmaq. dinmək. toxdamaq. durmaq. dinmək. ara 

vermək. yerləşmək. qıypalanmaq. doğranmaq. 

qıypaymaq. - səsi kəsilmək: qapışmaq: qabışmaq. 

susmaq.  

- daş kəsilmək: {1. şaşa qalmaq. 1. sərtləşmək}.  

- qazıq kəsilmək: qazıq kimi, dirək, mıx kimi dim dik olan, 

donmuş nərsə. qazıq. 

qəsilmək  kəsilmək. 1. dilinmək. dilimmək. dalınmaq. talanmaq. 

yırtılmaq. üzülmək. ixtiraq. 1. tinmək. dinmək. durmaq. 

qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. bitmək. 

susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. 

dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək. 1. 

biçilmək. yarılmaq. ayrılmaq. qırılmaq. 1. olmaq. - daş 

kəsilmək: daş olmaq. 1. durmaq. oynamamaq. dinmək. 

hərəkətsiz qalmaq.  

- daş kəsilmək:1. qatılaşmaq. buzlamaq. buz bağlamaq. buz 

tutmaq. donmaq. donaqmaq. donqamaq. soğumaq. üşümək. 

solmaq. üzülmək. 1. şaşıb qalmaq.  

- buz kəsilmək: çox soyuq. buz kimi.  
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- çivi kəsilmək: kəsicəsinə üşümək, donmaq.  

- bir sürcən atın başı kəsilməz: kimsə bir suçla öldürülməz.  

- qulağ kəsilmək: qulağ asmaq: qulağ olmaq: qulağ 

tutmaq: qulağ tikmək, şüşləmək: böyük güdü ilə, özənlə 

qulağ vermək. qulağ yatırmaq.  

- dilim dilim, qaç qaç kəsilmək, yarılmaq: dilinmək. 

dilimlənmək. qaçlanmaq.  

- tikiz kəsilmək: böyük özən, diqqət görsətmək.  

- dörd yanı dəniz kəsilmək: yolsuz yodasız, çarasız qalmaq.  

- alov kəsilmək: çox qızmaq. qızınmaq.  

- süt kəsilmək: sütün çürümək.  

- göz kəsilmək: çox özənlə, diqqətlə baxmaq.  

- könüllər buz kəsildi, əllər balta.  

- küfdə kəsilmək: (küfdə < güpdəmək. güpsəmək. ). 

güpdələnmək. bərk yorulmaq.  

- qara kütük kəsilmək: arığlayıb, üzü qararmaq. - yanğı ilə 

qara kütük kəsildi.  

- sınır kəsilmək: hirslənmək. öfgələnmək.  

qəsilməmə  kəsilməmə. sürüb gedmə. sürəkləmə. dəvamlama.  

qəsilməyən  kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. dinmiyən. 

dinlənmiyən. susmayan. durmayan. axan. sürən. sızan. 
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süzən. qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.  

- göbəyi küçədə kəsilmiş: sırtıq sürtük.  

qəsilmiş  kəsilmiş. yarılmış. biçilmiş.  

- daşqa təkərin, qaval qasnağın doğuran, yay biçimində 

kəsilmiş ağacların hər biri: kəsək. qasaq.  

- incə kəsilmiş tütün: qarınca ayağı.  

- malqara kəsib, yaxud kəsilmiş malqaranın ətin satan: 

kəssat. qəssab. ətçi.  

- saçları tökülmüş, yada qıssa kəsilmiş baş: çambaq. 

çapbıq. qambaq. 

- kəssək kəsilmiş topraq: bərk topraq. çallaq. qaqraq.  

qəsilmiş  kəsilmiş.1. biçik. iğdiş. enənmiş. əxtə. 1. kəsik. qırpıq. 

qıpıq. qırpılmış. biçilmiş. məqtu'. - kəsik parça, ağac, 

kağız.- qıpıq saçlı. qıpıq saqqal. 1. kəsit. balat. balıt. qalat. 

tikiş. tikilmiş. qayim. 1. biçmə. kəsmə. biçilmiş.- sərən 

biçməsi: sərəni biçib, uzun döşəməli ağac.  

qəsilsin  - özgə əllər kəsilsin.  

qəsiltiyintən  kəsildiyindən. - bir nərsənin bir başa, düz kəsildiyindən 

ortaya çıxan düz üzün şəkli: kəsit. yanay. pırofil.  
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qəsim  kəsim. 1. biçim. dilim. - bir kəsim ot: bir orum ot: bir oraqta 

çıxarılan ot. 1. örum. hörüm. urum. dəsdə. - bir örüm ot: bi 

kəsim ot. bir oraqta biçilən ot. 1. biçim. şəkil. əndam. 1. 

toxdaş. qərar. 1. icazə. 1. axaq. yataq. məcra. 1. vergi. - 

kəsim edmək: (1. vergiyə bağlamaq. 1. məhkum edmək). 1. 

kəsim. qismət. qısım. üləgü. bölüm. pay. 1. kəsmə. kəsiş. 

qət'. 1. buraxma. tərk. tə'til. aralıq vermə. - dərslərin 

kəsimi. 1. yol. biçik. qırım. tərz. şəkil. islub. 1. muqatiə. 

nərsiyə götüri olaraq qiymət biçmə. - tarlayı kəsimə 

vermək. 1. pərhiz. - ət kəsimi: ət yeməkdən uzaq gəzmək. - 

duz kəsimi. 1. biçin. zülm. 1. qism. ılıq. uruq. vuruq. ırıq. 

ilik. boy. bölük. şö'bə. - ət kəsimi: ət qırımı: pak bayramı. 1. 

təsdə. dəsdə. boyun. tutamaq. sap. orum. hörüm. örum. 

hörüm. urum.- bir örüm ot: bi örum ot. bir oraqta biçilən ot. 

1. toğram. doğrum. paralanma. kəsilmə. - su kəsimi: 

gəminin, tam yükləmiş durumunda, suya batan bölümü. 1. 

kəsmə. qırqın. heyvan kəsimi. soxum. 1. qurban. 

qurbanlıq. 

- su kəsimi: gəmilərin qaplamasının aşağısında yazılan 

sayılar, ki gəminin ağırlığına görə suya batma ölçüsün 
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göstərir. - bu gəminin su kəsimi nədir. 

- su kəsimi: gəmilərin qaplamasının aşağısında yazılan 

sayılar, ki gəminin ağırlığına görə suya batma ölçüsün 

göstərir. - bu gəminin su kəsimi nədir.  

- kəsim heyvanı: soyumluq.  

qəsim  kəsim. kəsik. 1. kəsik, ayrı olan. 1 > xəsim. öcman. 

düşman. yağı. 1. yarqıc. yarşıc. qarşıt. qarşıc. dolaş. çalı. 

qarım. qoşuc. rəqib. 1. biçim. qərar. 1. qurban. - kəsim 

bayramı: qurban bayramı. - kəsimdən qabax. - kəsimdən 

sonra. 1. qat. təbəqə. 1. kəsit. kəsmə. kərmə. kərim. 

qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. 

bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. 

yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. 

qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. 

oyuq. düşüncə. qənaət. 1. zil'. zel'. - dörd kəsmlər. 1. 

biçim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. model. - təbriz kəsimi geyinmişlər. 1. bölək. 

bölüm. ayıl. ayıq. ayrıq. movsim fəsl. 1. qırım. kərik (< 

kərmək. kəsmək). çəkim. sakınım. saknım. pərhiz. 1. 

təbəqə. bölüm. bölük. 1. biçik. parça. 1. ara vermə. 1. 
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mod. 1. kəsit. 1. çəkim. qırım. pərhiz. - ətkəsimi: ətqırımı. 

ətdən çəkim, pərhiz. ət rejimi.  

- incə kəsim: incədən: incə gəmikli, incə biçimli.  

- qamu kəsimi: dövlət iqtisadi siyasəti.  

- ətkəsimi ətqırımı. ətdən çəkim, pərhiz. ət rejimi.  

- kəsimə ayrılan orman: baltalıq. - bir kəsim: bir qısım. bir 

sayı. bir taxım: bə'zi.  

- kəsim evi: sallaqxana. salxana. qanara. 

qəsimevi  kəsim evi. sallaxxana. salxana. qanar. qanara. 

heyvanlar salınan (basıb kəsilən) yer.  

qəsimə  kəsimə. hədə qorxu edmək.  

qəsimləmək  kəsimləmək. 1. vergiyə bağlamaq. 1. məhkum edmək.  

qəsimli  kəsimli. 1. kəsiyi, qırığı, ayrıqı, bölüyü olan. 1 > xəsimli. 

öcmanlı. düşmanlı. yağılı. qanlı. 1. yaxımlı. yaxtımlı. 

yatımlı. yaxışıqlı. şəkilli. biçimli. biçəmli. formalı. 

mütənasib.  

qəsimli  kəsimli. qatι. kiskin.  

qəsimlik  - kəsimlik heyvan: soxumluq.  
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qəsimlik  kəsimlik. 1. çalıqlıq. dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. 

qarşıtıq. rəqabət. 1. > xəsimlik. öcmanlıq. düşmanlıq. 

yağılıq.  

qəsimşi  kəsimşi. iltizamçı. mültəzəmçi.  

qəsin  kəsin 1. kəsqin. açıq seçik. 1. özün. - kəsin qaltaq 

edmək: özün tutmaq. burnu qaf dağında olmaq. burnu 

böyümək. 1. arsarlıqsız. qəti'. sasılmaz. əmin. tavqal. 

quşqusuz. güvənlə. 1. səkin. incuq. yencuq (yencmək) 

pıçaq. biçək. 1. kimi. bikin. kibi. kimi. tibq. misl. - kişi kəsin 

davran. 1. kəsdirmə. qəti'. - kəsdir cəvab. 

- kəsin qararlı: armavsız. sübatlı. əzimli.  

qəsin  kəsin. 1. biçin. hasıl. bərdaşt. 1. dəğişməz qəti'. 1. 

kəsən. kəsici. 1. müsəmməm. 1. tam. bütün. mütləq. 1. 

qəti'. - kəsin (qəti') söz verən: kəsib atıcı. cazim. 1. kəs. dur. 

duruq. bitin. istop. ist. 1. kəzin. gəzin. gəzək. kəsək. (> 

gəzənd (fars)). zərər. ziyan.  

- kəsin olaraq: kəsmən. qətə'n. 

- kəsin olaraq bitirmək: pıçaq kimi kəsmək.  

- kəsin, tutumlu uzman biçərikli bəcərikli. müsəmməm, ciddi 

usda, bilgin.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7652 

qəsiniqsiz  kəsiniksiz. kəsnitsiz. kəsərlik daşımayan. iki uclu, neçə 

uclu söz, yanıt, davranış. altından qaçıla bilən yol. 

qaypaq. qaçamaqlı. qərarsız.  

qəsinləşmə  kəsinləşmə. bəlirmə. qətiləşmə.  

qəsinləşmək  - bir işi yapmağa kəsinləşmək, qərar vermək: qafasına 

qoymaq.  

qəsinləşmək  kəsinləşmək. qəti' olmaq. müsəlləm olmaq. mühəqqəq 

olmaq. kəsginləşmək. bilənmək. iradə edmək. müqərrər 

olmaq.  

- kəsinləşəməyib şaşqınlıq, sarsınıtı, quşqu, şəgg 

keçirmək: sarsılmaq. səndələmək. döğəzimək. tökəzimək. 

tökəzləmək. döğəzləmək.  

qəsinlətmək  kəsinlətmək. ititmək. (t < > r). itirmək. bilətmək.  

qəsinli  kəsinli. kəsgitli. üzül kəsil. çort kəsik. mütləqən. hökmən. 

qətə'n. ayqıtlı. quşqusuz. şəggisiz.  

qəsinlik  arsarsızlıq. qətiyət. sasımazlıq.  

qəsinlik  kəsinlik. qətiyyət.  

qəsinliklə  kəsinliklə. 1. apaçıq. bəsbəlli. mühəqqəqən. əslən. 

müsəmməmanə. əkidən. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 
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labüd. əlbəddə. qətiyyətlə. cəzmən. 1. götrü. götürü. 

heçbir çağ. əsla. qətiyyən. kəlla. 1. nə olursa olsun. nə 

yapıp yapıp. hər halda.  

qəsinmədən  kəsinmədən. bir düzüyə. ha birə. durmadan. 

dinləmədən.  

qəsinmək  kəsinmək. 1. kəndinə paltar yapdırmaq. 1. əğlənmək. 

şakalanmaq. şuxluğ edmək. 1. ələ salmaq. istehza 

edmək. məsxərə edmək.  

qəsinmək  kəsinmək. kəsirinmək. 1. xəsim, düşman kəsilmək. 

öcləşmək. yağılanmaq. 1. qəti' olmaq. 1. sözləşmək. 

biçişmək. qərarlaşmaq. 1. kəsir, az gəlmək. 1. ayrılmaq. 

bölünmək. 1. həsr olunmaq. özgülənmək. ixtisaslanmaq. 

muxtəss edilmək.  

qəsinsiz  kəsinsiz. ağımçı. tutumsuz. davamsız. qararsız. kaypaq. 

qaçaq.  

qəsinsiz  kəsinsiz. qanıqsız. qanıtsız. duraqsız. duruqsuz. 

oransız. oranşsız. qərarsız.  

qəsinti  kəsinti. 1. alay. ələ salma. məsxərəlığ. istehza. 1. yansı. 

yansılama. təqlid. 1. məsxərə. 1. qırqındı. qırpıntı. tikə. - 
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dırnağ kəsintisi.  

- dırnağ kəsintisi: dırnağları kəsməkdən çıxan qırıntılar.  

qəsinti  kəsinti. aralıq. dinləmə. duraq. fasilə. bir kiçik duraqdan 

sonra. 1. kəsilmə. inqita. 1. qırqlıq. fasilə. 

qəsintili  kəsintili. aralıqlı. arası olan. seyrək. fasiləli.  

qəsintisiz  kəsintisiz. 1. aralıqsız. sıx. fasiləsiz. arasız. sürəkli. çox 

sürən sürəki. sürəkli. davamlı. aralsız. aralıqsız. 

mütəmadi. 1. bitişik. bitəvi. ha birə. durmadan. 

durmaqsızın. arasız. aralıqsız. fasiləsiz. 1. qırılmaz. 

qırıqsız. arasız. aralıqsız. getgən. gedən. duran. duramlı. 

sürən. sürəmli. dəvamlı. dayim.  

qəsintisiz  kəsintisiz.taymazdan. dayima. dəvamlı. arımsız. 

yorulmadan. fasiləsiz.  

qəsintisizi  kəsintisizi. bax > kəsintisizin. 

qəsintisizin  kəsintisizin. kəsintisizi. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. 

qırıqsızın. arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. 

getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. 

dəvamlı. dayima. bir düzüydə. boyuna. hər zaman. 

qanıma. mütəmadiyən.  
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qəsintisizlik  kəsintisizlik. kəsintisizin. dəvamlıq. getgənlik. duramlıq. 

sürəklik. sürəmlik. qırıqsızlıq. qırıqsızın. aralıqsızlıq. bir 

düzgüyşdəlik. madamlıq. dayimilik. dayimi. həmməşəlik. 

qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd.  

qəsintliklə  kəsintliklə. bassılıqla. qətiyyətlə.  

qəsintsiz  kəsintsiz. dəliksiz. aralıqsız. arasız. fasiləsiz.  

qəsip kovurmaq  qazıb gavırmaq. qazıb savırmaq. talayıb yox edmək. əzib 

dağıtmaq: fırtına əkinləri kəsip kovurdu.  

qəsir  kəsir. 1. (dəngli nərsədə olan) kəsr. nüqsan. - budcə açığı. 

1. budur. bodur. naqis. 1. qısa. bölşək. balaca.  

qəsir  kəsir. kəsik. 1. qısır. sınır. sınıq. qısılmış. ( < qısmaq. 

kəsmək. sınğmaq: sınmaq). verimsiz. 1. kəsr. - kəsr imi, 

işarəti: bölü. payla ilə paydanın arasında ki cızıq, xədd.  

- iki yanı kəsir xəncər: qəmə. qəddərə.  

- yoxluqla toxluğun arasın, dağlar kəsir.  

- kəsir gəlmək: az gəlmək. kəsirlənmək. kəmlənmək.  

- kəsir tökür: kəsər tökər. yayça. yürüt çürüt. açar saçar. 

müsrif.  

- bir əsir, bir kəsir, yersiz qalır yesir.  
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- pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.  

- kəsir, az gəlmək: kəsirinmək. kəsinmək.  

qəsirinmək  kəsirinmək. kəsinmək. 1. kəsir, az gəlmək. 1. ayrılmaq. 

bölünmək. 1. həsr olunmaq. özgülənmək. ixtisaslanmaq. 

muxtəss edilmək.  

qəsirləmək  kəsirləmək. qırdırmaq. qıstırmaq. kəsirmək. kəsmək. 

kəmitmək.  

qəsirlənmək  kəsirlənmək. kəsir gəlmək. az gəlmək. kəmlənmək.  

qəsirli  kəsirli. 1. buçuqlu biçikli. 1. pis. kəsgik. kəsgit. əsgik. 

naqis. ayıblı. aşağılıq. - aşağılıq işlər: pis işlər. 

qəsirlik  kəsirlik. buçuqluq < biçiklilik. yarımlıq.  

qəsirmə  kəsirmə. kəsmir. kəsmə. 1. sınırlama. məhdudlama. 1. 

ixtisaslama. 1. qapatma. sınırlama. çəmbərləmə. 

çevrələmə.  

qəsirmək  kəsirmək. qıstırmaq. kəsirləmək. kəsmək. kəmitmək.  

qəsirsiz  kəsirsiz. əksiksiz. 1. kəmsiz. kəmiz. tam. 1. qırıqsız. 

qırılmaz. sürəli. sürəkli. dayaqlı. davamlı. dəvamlı. 1. 

tamm. som. dördyüzlü: dörtdördlük. kamil. mükəmməl.  

qəsirsiz  kəsirsiz. tüzgün. ayıbsız. eybsiz.  

qəsis  bax > xəsis. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs.  
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qəsisi  kəsisi. biri. birisi. yanki. - o yanki: o biri. - bu yanki: bu biri.  

qəsiş  kəsiş. 1. bəsiş. atəşkəs. atəşbəs. 1. təqatö'. 1. əsgiş. 

düşüş. düşmə. çatıq. çarpıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 

yarış. 1. təqatö'. - təmiryolu ilə qarayolun kəsiştiyi yer. 

təmiryolu keçidi. 1. kəriş. qaldırış. götürüş. qazış. yoxuş 

(yox edmə) silmə. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. 

qırxma. çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qəsiş  kəsiş. 1. doğram. boreş. kəsmə. qət'. - bu pıçağın kəsişi 

iyi deyil. 1. gəsis. əktilik. əkitlik. kəkrəs. acıqlıq. 1. aymaq. 

avdan. bölük. qol. əl. dəsdə. sektör. 1. mücadilə edmək. 

savaşmaq. yarışmaq.  

qəsişçi  kəsişçi. götürücü. götrücü. əkidən. götürən. muqatiəçi. 

muqatiəkar.  

qəsişik  kəsişik. çatışık. çatrık. qovşaq.  

qəsişiv  kəsişiv. qətliam. qırım.  

qəsişmə  kəsişmə. başlanğıç. təqatö.  

qəsişmə  kəsişmə. çatma. təqatö'. təqatü.  

- yolların kəsişmə yeri: yolağzı. çatal. 
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qəsişmək  kəsişmək. 1. birbirin qət' edmək. 1. anlaşmaq. uzlaşmaq. 

1. birləşmək. - bu sözdə sizlə kəsişirəm. 1. raslamaq. ras 

gəlmək. 1. uzlaşmaq. uyuşmaq. anlaşmaq. birləşmək.  

qəsişmək  kəsişmək. biçimləşək. qarşılıqlı qonuşup qararlaşmaq.  

qəsişmək  kəsişmək. ütrüşmək. biçişmək. bıçışmaq. ayrışmaq.  

qəsiştik  kəsiştik. çatar. keçiştik. qavιştιq.  

qəsiştirmək  kəsiştirmək. birləşdirmək. anlaşdırmaq. uzlaşdırmaq. 

uyuşdurmaq. razılaşdırmaq.  

qəsit  kəsit. 1. kəsim. kəsmə. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. 

boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. 

dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. 

yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. 

qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 

qənaət. 1. kəstə. kəst. kast. kərt. qart. qat. təbəqə. 1. 

qırıq. alçaq. 1. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. 

yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. 

ərək. istək. istəm. istəş. niyyət. 1. zərər - dəniz, su içində 

gizli olub, suyun üzünə yaxın, suda üzənlərə, gəmi, qayığa 

kəsit, zərər toxundura bilən qaya: kor qaya. 1. bir nərsənin 

bir başa, düz kəsildiyindən ortaya çıxan düz üzün şəkli. 
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yanay. pırofil. 1. kəsim. məqtə. 1. bac. xirac. cizyə. 1. 

kəsət. kasad. keçməz. geçməz. işə yaramaz. sürümsüz. 

rəğbət görməz.  

- yapı, qurum içindəki ara kəsit, duvar: bölmə.  

- böyük kəsit, çalaq, bəla: qarabalağ.  

qəsit  kəsit. xət. cızıq.  

qəsit  kəsit. kəsilmiş. balat. balıt. qalat. tikiş. tikilmiş. qayim.  

qəsit  kəst. qəst. tövbə. yəmin.  

qəsitləmək  kəsitləmək. yatatmaq. iğrəndirmək.  

qəsitmək  kəsitmək. 1. adamaq: sözlətmək. biçitmək. söz vermək. 

əhd, və'd edmək. qərarlamaq. qərarlaştırmaq. 1. 

kəsmək. qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. 

güdətmək. alçatmaq.  

qəsitmək  kəsitmək. kəkrətmək. gəsitmək. burmaq. - turş heyva 

dilimi burur.  

qəsitmətən  kəsitmədən. - ana yoldan ayrılıb, kəsitmədən gedən yol: 

qaçaq yol. 

qəsiv  ağrı. sancı. acı. buruntu. sızı. xəsdəlik. - başkəiv: baş 

ağrısı. - qıçkəsiv: qıç ağrısı. - qarınkəsiv: qarın ağrısı.  
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qəski  kəski. kəsi ( < kəsmək). hər nəyin olduğu ölçüsündən, 

biçimindən bir parçası. - bir kəsim barut: bir atımlıq barut. - 

beş kəski barut: beş atımlıq barut.  

qəsqəli  kəsgəli. kəsmək üçün.  

qəsqən  kəsgən. ısıran. dişləyən.  

qəsqi  kəsgi. kərki. balta. qιrqι. pıçaq. çapacaq.  

qəsqi  kəsgi. kiçi balta. çəlik qələm. isgənə. qıtan. qıran.  

qəsqiç kəsgiç. kərki. taxda pıçaq.  

qəsqiq  kəsgik. kəsgit. əsgik. uçuq. utuq. qazıq. əksik. az. pis. 

kəsirli. ayıblı. aşağılıq. kəm. qalıq. əksik. natəmam. 

əksik. namükəmməl. yamalaq. yarım yamalaq. qeyri 

mükəmməl. nakamil. naqis. 

qəsqin  kəsgin. 1. çarpıcı. etgili. tə'sirli. iti. çala. yeyin. tünd. 

toxunaqlı. acı. üzücü. etgili. 1. sərt. toxunaqlı. dəli. aşırı. 

tünd. iti. - dəli bibər. 1. qırçın. qırıcı. sərt. dik. tünd. qatı. 1. 

biçgər. biçmər. sivri. iti. 1. baltalı. iti. - iğnəli baltalı 

davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti tutumlar. 1. baltalı. 

qateiyyətli. - yaşmda baltalı kişi. 1. çarpıcı. etgin. etgən. 

təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. 

birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. 
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deşirli. deşgirli. izgili. müəssir. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu. 

1. kəsərli. 1. kəsici. iti. sərt. sarp. acı. acıq. 1. sivri. 

şiddətli. hadd.  

- çox tünd, iti, kəsgin: acar.  

- çox iti, yeyin, kəsgin, toxunaqlı: acı acı.  

- kəsərli aracların ağzı, kəsgin üzü: çalım.  

- kəsgin anlayışlı qəvi zehnli.  

qəsqin  kəsgin. 1. titrü. didik. dik. acıq. 1. bilənmiş. yitik. 1. açıq 

seçik. kəsin.  

- sözün kəsgin aytdı: sözünü açıq seçik söylədi.  

- kəsgin olmayan: tuppuq. duppuq. kor.  

qəsqinim  kəsginim. kəsginmə. kəsginiş. kəsgir. biləmə. biləyiş. 

biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. bilövlənmə. 

bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. bilətinim. itilmə. 

itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

qəsqiniş  kəsginiş. kəsginmə. kəsginim. kəsgir. biləmə. biləyiş. 

biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. bilövlənmə. 

bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. bilətinim. itilmə. 
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itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

qəsqinişmək  kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. 

üzləşmək. üzlənmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. 

pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. 

bətərləşmək. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. 

sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. 

qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. 

itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. 

ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. 

öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  
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qəsqinləmək kəsginləmək. qayramaq. qatlamaq. qəddəmək. ititmək. 

itiləmək. biləmək.  

qəsqinləşmək  kəsginləşmək. itiləşmək. tütləşmək. kəsinləşmək. 

bilənmək. iradə edmək.  

qəsqinləştirmək  kəsginləşdirmək. biləğiləmək biləyiləmək. bilövləmək. 

biləmək. ititmək.  

qəsqinləştirmək  kəsginləşdirmək. biləğilətmək. biləyilətmək. bilövlətmək. 

bilətmək. itilətmək.  

qəsqinlətmək  kəsginlətmək. çağlamaq (ğ < > r ) carlamaq. parıldatmaq.  

qəsqinlətmək  kəsginlətmək. qılavlamaq. parlatmaq. cilalamaq.  

qəsqinlik  kəsginlik. qılıçlama durum. - taxdaları kəsginliginə 

qoymaq.  

qəsqinmə  kəsginmə. kəsginiş. kəsginim. kəsgir. biləmə. biləyiş. 

biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. bilövlənmə. 

bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. bilətinim. itilmə. 

itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

qəsqir  kəsgir. kəsginim. kəsginmə. kəsginiş. biləmə. biləyiş. 

biləyim. biləğləmə. biləğləniş. biləğlənim. bilövlənmə. 
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bilövləniş. bilövlənim. bilətinmə. bilətiniş. bilətinim. itilmə. 

itişmə. itinmə. itinişmə. itiniş. itinişim. itilişmə. itiliş. 

itilişim. tizəlmə. tizəliş. tizəlim. tizəlişmə. tizəlişiş. 

tizəlişim.  

qəsqirtmək  kəsgirtmək. kəsib qırmaq. dibindən, kökündən 

qoparmaq.  

qəsqit  kəsgit. kəsgik. əsgik. uçuq. utuq. qazıq. əksik. az. pis. 

kəsirli. ayıblı. aşağılıq. kəm. qalıq. əksik. natəmam. 

əksik. namükəmməl. yamalaq. yarım yamalaq. qeyri 

mükəmməl. nakamil. naqis.  

qəsqit  kəsgit. qətyi.  

qəsqitləmək  kəsğitləmək. bilövləmək. bəliləmək. bəlirləmək. 

bəlləmək. yalıtlamaq.  

qəsqitli  kəsgitli. kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. mütləqən. hökmən. 

qətə'n. ayqıtlı. quşqusuz. şəggisiz.  

qəsqitlik  kəsgitlik. qət'namə. - kəsgitlik çıxarmaq: qət'namə sadir 

edmək.  

qəsqut  kəsqut. yarqı. müsadirə.  

qəsqü  kəskü. 1. kisgü. qurban. 1. kəsəcək nəsnə. 
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qəsqüq  kəskük. qısquc. həlqə. tuğ. tuğla. köpəyin boynuna 

keçirilən təsmə.  

qəsqüq  kəskük. təsmə. (nəsəni çevrələyib, dövrələyib, ayıran 

aylaq) arac, bağ, həlqə.  

qəsqüləmək  kəsküləmək. 1. kəsməli eyləmək. 1. kisgüləmək. qurban 

vermək.  

qəsləçüq  kəsləçüq. kərtənkələ.  

qəsləmək  kəsləmək. kəmürləmək. 1. xəsdələnmək. 1. kəsik kəsik, 

bölük bölükləmək.  

qəsləmək  kəsləmək. kəsəklə qoğmaq.  

qəslən  kəslən. təmbəl.  

qəslər  kəslər. birəylər. əfrad.  

qəslik  kəslik. kəsilik. cərrahi. cərrahlıq. cərrahlıq əməliyyatı.  

qəsliq  kəslik. qıtlıq. yoxluq.  

qəslin  kəslin. sivri. uca. uzun.  

qəslinçü  sarı kələr.  

qəslinmək  kəslinmək. 1. kəsilmək. qırılmaq. uzaq durmaq. 1. 

qurtulmaq. - bundan nəru kəslinir: bundan yana, bundan 

sonra qurtulur.  

qəslişmək  kəslişmək. kəsilip ayrılmaq.  
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qəsmə quyu  bərk topraqda. qayada quyu vurmaq. - qəsmə ev: dağ 

ətəklərində oyularaq ev. in.  

qəsmə  kəsmə. 1. ara. araqəsmə. tənəffüs. aralıq. tə'til. 1. kəsə. 

yaxın. 1. yığın. hazırlıq. - kəsmə işləri: bir işi yerinə qoymaq 

üçün ən lazımlı nərsələr. 1. artıq. - məgər mən kəsmiyə 

qaldım. - kəsməçi: yoxsul. artıqa qalan adam. 1. örnək. 

nərsənin varlığın daşıyan ən qıssa, ən yaxın, ən yansı, 

ən bənzərli parça. - kifir zadın, kəsməsidə kifir olur. bu oğlan, 

lap dədəsinin kəsməsidir. - kəsmə yeyən, ətə dolmaz \\ çüçə 

qadını arvad olmaz. kəsmə mal: bir nərsə üçün ən yaxın, 

əlverişli olan nərsə. - 1. ( < kəsmək: kələk gəlib almaq). içində 

olanı gizlədib, yalançı bir örnək gösdərmək. - kəsməylə mal 

aldıq, kəsəyə düşdük. - kəsmə verdilər, malın aldılar \\ igid 

dedilər, canın aldılar. 1. atlara savaşda geydirilən zireh. 

çoxal. yancık. 1. bel biçimində ox dəmrəni. 1. kərtik. 

yarıq. parça. 1. məmə tutmayan bəbə. 1. kəmsə. biçik. 

hərf. 1. kəmsə. büyü. cadu. - kəmsəçi: şaman. büyücü. 1. 

döğüş günü atlaın, igidlərin geyimi. yancıq. çuxal. çuğal. 

1. kiçik köprü. 1. enli kəsgin uclu ox təmrəni. 1. ensiz 

uzun nizə. 1. pərçəm. kakil. zülüf. 1. pərçəm. alna axan 
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saç bölümü. - kəsmələrin kəstimiz. 1. kəsi. hükm.1. 

kəsilmiş. məqtu'. 1. rahətilqum. 1. götüri. qəti. - kəsmə 

hesab. 1. daş çanqıl. - buranın toprağı bütün kəsmədi. 1. 

kəsilmiş, açılmış olub bəyənilmək şərti ilə olan iş. 

kəsməcə. - kəsmə qavun satıram. - kəsməcə aldım. 1. 

tənikə, dəmir kəsməyə özəl böyük pıçaq. 1. aralıq. 

qırma. inqita. biçmə. biçilmiş. kəsilmiş. - sərən biçməsi: 

sərəni biçib, uzun döşəməli ağac. - kəsmədə: aralığda: bir işin 

ortasında. 1. bölmə. fəsl. - ilin dörd bölümü var. 1. götüri. 

bitirmə. məqtu'. kəsmə. kəsiş. qət'. - bu pıçağın kəsişi iyi 

deyil. 1. qırım. 1. qıt. biçək. biçin. - qıt dövrü: biçin çağı. 1. 

kəsim. qırqın. 

- baqa kəsmək: fiyat biçmək.  

- bolcal kəsmək: və‟də vermək.  

- onov kəsmək: qarara varmaq. 

- kəsmə sırça: tökmə sırça: bilur.  

qəsmə  kəsmə. 1. kəsəmə. kəstəmə. kəsətmə. qısğama. 

qısğatma. qısatma. ixtisar. xilasələmə. 1. kəsim. kəsit. 

kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. 

balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. 
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yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. 

ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. 

inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 1. qabal. qapal. 

qapala. qabala. peymankarlıq. muqatiə. - bu yapını neçiyə 

qabalaya verirsin. - qabalayla işləmək, hammının işi değil. - 

kəsmiyə almaq: qabala almaq: qabalamaq. muqatii‟yə 

almaq. muqatii‟yə göttürmək.1. həzf. 1. qırma. təksir. 

sındırma. 1. bölmə. açma. ayırma. ayıqlama. parçalama. 

balçalama. analiz. təqti'. 1. alna düşüb duran saç 

bölümü. 1. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. yaxtım. 

qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. balat. 

patlet. lapatqa. dış görnüş. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. 

bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. 1. açılma. - sütdən 

açılma çağı gəlmiş quzu: əmlik. 1. parçalama. balçalama. 

analiz. ayırma. ayıqlama. təqti'. 1. kəsdə. kəstə. dəsdə. 

bir sıra ayqıtlarda dövməyə, əzməyə yarayan parça. 

dövək. dövələk. dövəc. əl. qol. qılp. sap. - həvəng əli. 1. 

kəsdə. kəstə. dəsdə. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. 

töpmə. bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. 

dəmət. təmət. tümət. tümək. bağ. bağıq. bağıt. bağat. 
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bağça. bağma. boğça. boğma. sapma. sabba. taxma.  

- söz kəsmə: adaxlama. qalıntı. nişan taxma. 

- qabal, kəsmə almaq: topdan almaq. 

- yaşamdı, biri pul kəsir, biri saç.  

- ara kəsmə: dincik almaq üçün ara kəsmə. dincik. dinclik. 

antırakt. - kəsmə!: sür!. sürdür!. durma!. dəvam!. - kəsmə imi: 

apastırof.  

qəsmə  kəsmə. kəsirmə. kəsmir. 1. sınırlama. məhdudlama. 1. 

ixtisaslama. 1. qapatma. sınırlama. çəmbərləmə. 

çevrələmə.  

qəsməcə  kəsməcə. kəsib yoxlamaqla. kəsin, məqtu' qiymət.  

qəsmədən  kəsmədən. qırsız. qırqsız.  

qəsmək  - dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək: 

qabığına çəkilmiş. qınına girmiş: ətliyə sütlüyə qarışmamaq. 

qəsmək  - qurban kəsmək: qan axıtmaq.  

qəsmək  baltamaq. çiğnəmək. əzmək. doğramaq.  

qəsmək  kəsmək < > kərmək <> qarmaq. 1. gətmək. çapmaq. - 

dağ daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol: qapan. 

qaban. çapan. çapın. gədik. 1. hökm, qərar çıxarmaq, 

vermək. 1. qaldırmaq. götürmək. qazmaq. yoxatmaq. 
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silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. 

çalmaq. dərmək. həzf edmək. 1. sındırmaq. ayırmaq. 1. 

biçmək. tə'yin edmək. - dəğər biçmək: kəsmək. 1. 

budamaq. ağacı arıtlamaq. 1. bölmək. böləmək. 

baltalamaq. yarmaq. yontmaq. yontamaq. 1. 

çaprazlamaq. çatmaq. qət' edmək. 1. qısatmaq. - budaq, 

saç, saqqal, dırnağ almaq. 1. qırmaq. qısmaq. alçatmaq. 

azaltmaq. 1. qıstırmaq. kəsirləmək. kəsirmək. kəmitmək. 

1. sırmaq. qırxmaq. - saqqalın sır: kəs. 1. kəsitmək. 

qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. 

alçatmaq. 1. biçmək. doğramaq. yarmaq. qırmaq. təqdir 

edmək.  

- ilgisin kəsmək: əlini üzünü yumaq.  

- əl götürmək, çəkmək, kəsmək: əl qazmaq. bıraqmaq.  

- əlini kəsmək: yasamaq. yasaqlamaq. qadağamaq. mən' 

edmək.  

- birinin yolun kəsmək: birinin baltasın qapmaq. işdən 

salmaq.  

- göbəyin özü kəsmək: öz işin, işgilin özü çözmək.  

- yol kəsmək: yol bağlamaq.  
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- yol kəsmək: 1. yol çapmaq. yol vurmaq. 1. itiliyin, yeyinliyin 

azaltmaq. yavaş gedmək. - motor yol kəsiyi üçün guruldamır).  

- ağca kəsmək: para basmaq. siggə kəsmək.  

- ayağını kəsmək: birdə gedməz olmaq.  

- ayaz kəsmək: ayazda uzun sürə qalmaq.  

- baş kəsmək: əğilmək. təslim olmaq.  

- gözü kəsmək: gözü su içmək: ağlına batmaq. 

yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək.  

- pıçaq kimi kəsmək: kəsin olaraq bitirmək.  

- buğunu balta kəsməmək: buğ burmaq: qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.  

- balta kəsməz: qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 

gobud. ayı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal.  

- baş kəsmək: baş almaq. baş vurmaq.  

- boğazından kəsmək (artırmaq): yeyəcəkdən qısaraq 

malına artırmaq, arda qoymaq, yığmaq.  
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- buz kəsmək: aşırı ölçüdə üşümək.  

- çivi kəsilmək: kəsicəsinə üşümək, donmaq.  

- dəğər kəsmək dəğər biçmək: kəsmək.  

- dilini tutmaq, kəsmək: 1. susmaq. 1. susdurmaq.  

- kəsib atıcı: kəsin (qəti') söz verən. cazim.  

- qıssa kəsmək: qıssatmaq.  

- qol kəsmək: ayağ kəsmək: gücün tükəmək. əldən 

düşürmək.  

- qulaq kəsən: papaq geydirən. börk qoyan, qoyucu.  

- para kəsmək, qırmaq: qazanmaq.  

- sözü qısa kəsmək: təlxis edmək.  

- yol kəsən: alaman. qaltaman. qatlaman. qaraqçı.  

- bel kəsmək: keçidi tutmaq, bağlamaq.  

- dişi kəsməmək: diş keçirəməmək: gücü yetməmək.  

- boğazdan kəsmək: dişdən artırmaq.  

- diş kəsmək: çeynətmək. çərxləmək. çərxlətmək. dişlətmək. 

dişəmək. deşəmək. deşləmək.  

- asıb kəsmək: hədə qorxulamaq.  

- nərsədən kəsmək, qırtmaq: almaq. - buyurun çörəkdən 

alın. - öksüz yeməyindən alamadım.  
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(xez(ərəb). xas(sumer): kəsiş. - scinder(latin): < sındır.).  

- gəlin çörəyimdən kəsin, suyumdan için (gələn qonağa 

söylənən qarşılama sözü.).  

- ilgilərin kəsmək: ipi qoparmaq.  

- ilişik kəsmək: ayrılmaq. ilgisin sonarmaq, bitirmək, biçmək.  

- ilişik kəsmək: ipi çözmək. ilişgini qırmaq.  

qəsmək  kəsmək. kismək. ( < qısmaq. qırmaq). 1. çalmaq (heyvan 

başı). boğnamaq. çaqmaq. çanımaq. 1. qazmaq. 

baltalamaq. çapmaq. çabqamaq. qıymaq. 1. açmaq. 

biçmək. çərtmək. çəkmək. 1. dartmaq. kərçəmək. 

kərçimək. kərçi (kəsgi) ilə doğramaq. qıyım qıyım, dilim 

dilim edmək. 1. çəkinməmək. əsirgəmək. məhrum 

edmək. muzayiqə edmək: 1. qırmaq. üzmək. qiymət, iş, 

qərar bəlləmək, qoymaq. 1. duruzmaq. dayandırmaq. 

yığmaq. yıqarmaq. 1. keçmək. yazmaq. - bitiyə kəs: 

yazıya keç. 1. ad. kəsgin: kəsən. kəsək. 1. toxdaşmaq. 

qərar vermək. qararlaşmaq. 1. kəmmək. 1. igəşmək. 

əğələmək. yontmaq. tıraşlamaq. 1. kərtmək. qartamaq. 

qırmaq. açmaq. qazmaq. 1. sıturmaq. sımaq. qırmaq. 

tomurmaq. yamurmaq. yığmaq. 1. biçmək. vurmaq. 
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urmaq. ormaq. 1. tiləmək. diləmək. dalamaq. dilim dilim 

edmək. parçalamaq. kirtmək. qırtmaq. kərmək. qətmək. 

kədmək. qıtmaq. çıtmaq. çitləmək. cızmaq. tikkələmək. 

tikə tikə edmək. qıymaq. balqamaq. qazmaq. eşmək. 

biçmək. parçalamaq. paralamaq. toğramaq {( ğ < > r ). 

toğ < > tor }. torqamaq. 1. şəqqələmək (ş < > ç). 

çəqqələmək. çəkləmək. - ucundan kəsmək: kərtmək. bir tikə 

qoparmaq. 1. sındırmaq. qırmaq. dindirmək. soyuşmaq. 

soymaq. talamaq. dalamaq. qıymaq. qırpmaq. 

şavşaltmaq. çavşaltmaq. sakinləşdirmək. 

durqunlaştırmaq. dindirmək. toxdatmaq. durdurmaq. 

tuvramaq. doğramaq. tomurmaq. yonmaq. doğramaq. 

sılmaq. sıymaq. qırmaq. yarmaq. tilqəmləmək. 

dilimləmək. parçalanmaq. qıypamaq. qıypalamaq. 

doğramaq. 1. bükmək. boğmaq. bölmək. qətləmək. 1. 

dilim. parça. kəssək. 1. qırpmaq. qırmaq. biçmək. 

qısatmaq. nərsənin əl qolun yığıb, qırıb kiçitmək. oyan 

bu yanın kəsmək. almaq. qırtmaq. qısmaq. qırmaq 

ayrılmaq. bölmək. ayırmaq. aralamaq. sıymaq. qırmaq. 

əzmək. pozmaq. basıb yox edmək. tıraşlamaq. igəşmək. 
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əğələmək. yontmaq. yonmaq. çaldırmaq. yemürmək. 

tomurmaq. durdurmaq. dindirmək. toxdatmaq. keçirtmək. 

biçmək. qaldırmaq. boğazlamaq. qırmaq. yonmaq. rəf' 

edmək. qapamaq. qapsamaq. tutmaq. bətdəmək. 

yumutmaq. sədləmək. səddəmək.- dəliyi qapat. - diş diş 

kəsmək: tırtıl kəsmək. - tarlanı bölmək. - başının saçını 

bölmək. - boyundan alda, əninə qoy. - sözün kəsdi. - yolu 

kəsdi. # yetişmək. çatmaq. - söz kəsmək: çatışmaq. 

barqışmaq. - xərclərizi qırpa qırpa azaldın. - bu kağazın 

ursalanmış qıraqlarını qıpdım. - yazın sıcaqlığında qoyunları 

qırpın. - yeməyin çoxluğuna baxmayaraq, qırpa qırpa heç bir 

nə qalmadı. - daşdan heykəl çaldırdım. - göz kəsmək: yapa 

biləcəğıni anlayıb güvənmək.  

- at kəsmək: enəmək. iğdişləmək. 

- qərarlaşmaq. tə'yin edmək. hükm çıxarmaq. - söz kəsmək. 

kəbin kəsmək.  

- ağça kəsmək: para vurmaq.  

- ayax kəsmək: artı, daha gedməmək.  

- əlini kəsmək: önünü kəsmək: mən' edmək.  

- ümidi kəsmək: üzülmək.  
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- baş kəsmək: alçatmaq. başın salmaq.  

- boyun kəsmək: tabe' edmək.  

- çək kəsmək: hədd qoymaq.  

- qısa kəsmək: çox uzatmamaq. ixtisar edmək.  

- kəsib atmaq: dibdən qırıb qət' edmək.  

qəsməqsizin  kəsməksizin. davamlı. verə. arasız. bir düzüyə. müttəsil.  

qəsmələnmək  kəsmələnmək. kəsmə, pərçəm buraxmaq. kakilllənmək.  

qəsməliq  kəsməlik. daş kanı.  

qəsməmək  - nərsənin boyun kəsməmək üçün, ucun qıvırıb tikmək: 

qəddəmək. qatamaq qadamaq. qıytamaq. qıyıqlamaq. 

qıvırtmaq. qıvrıtmaq.  

qəsmən  kəsmən kəsin olaraq. qətə'n.  

qəsməz  kəsməz. küt. qunt. künt. kor. kəsginliyi olmayan.  

qəsmiq  kəsmik < > kəmsik. 1. süzmə yoğurt. 1. bir çeşit pənir. 1. 

incə qırıq saman. başaq samanı. 1. xərməndə toprağa 

qarışub təzədən döğülmüş başaq parçası. 1. boğumlu iri 

saman. - başa kəsmik: sünbüldə qalan buğda. 1. dibin. 

tüpün. - qəsmikli: - tüpünlük tarıq: kəsmikli buğda. 1. xəsis. 

pinti. ağın. axın. qıtmır. qısmır. 1. pinti. xəsis. ağın. axın.  

- süt kəsmiyi: kəsilmiş sütün qurusu. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qəsmiq  kəsmik. dolmalanmış süt.  

qəsmir  kəsmir. kəmək. qazma.  

qəsmir  kəsmir. kəsirmə. kəsmə. 1. sınırlama. məhdudlama. 1. 

ixtisaslama. 1. qapatma. sınırlama. çəmbərləmə. 

çevrələmə.  

qəsmis  kəsmis. qımsız. qımıltısız. sağrı. sağır. susuq. səssiz. 

səkin. duruq. soğuq. sönük.  

qəsmismək  kəsmismək. qımsızlamaq. susmaq. qısmısmaq. 

sakitləmək.  

qəsmitmək  kəmsitmək. kəsmitmək. 1. malik olmaq. iyələnmək. 

sahiplənmək. 1. yağmalamaq.  

qəsniq  kəsnik. yəmin. qarakütük. andlı. and edmiş.  

qəsnitsiz  kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. iki uclu, neçə 

uclu söz, yanıt, davranış. altından qaçıla bilən yol. 

qaypaq. qaçamaqlı. qərarsız.  

qəsr  kəsr. (dəngli nərsədə olan) kəsir. nüqsan. - budcə açığı.  

qəsrə  kəsrə. 1. kəsər. qırpa. qırca. qırıc. batıq. çal. çıxaşa. 

qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. 

çöngəl. büklüm. burqu. qısqın. pozaq. toxu. toxuştoxnaq. 

toxunc. toxanc. toxunca. toxunma. toxunaq. toxat. afət. 
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bəla. ziyan. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. lətmə. zərər. 1. 

zərər. - o işdən dolayı birinə kəsrə, zərər vermək: işin ucu 

birinə toxunmaq. 

qəsrək  kəsrək. kəsrək. kərsək. gəzəb. kəzgək. gəzək. yarqıq.  

qəsri  kəsri. əksiki. qusurlu. xətalı. ək yeri.  

qəsrüq  kəsrük. kəsürgə. dağarcıq. xalta. xaral. qap. qab. 

sandıq. cə'bə. 

qəssab  kəssat. malqara kəsib, yaxud kəsilmiş malqaranın ətin 

satan. ətçi.  

qəssat  kəssat. qəssab. malqara kəsib, yaxud kəsilmiş 

malqaranın ətin satan. ətçi.  

qəssəq  kəssək. (kərsək < kər < kəs) 1. tərsək. kəsək. kərsək. 

qırsək. quri - toğalaq topraq, qum. nərsənin, topağın 

bərkimişi. 1. kəsilmiş. biçilmiş. 1. kəsmək. dilim. parça.  

qəssəq  kəssək. kəsək. çallaq. - kəssək kəsilmiş topraq: bərk 

topraq. qaqraq.  

qəssəqli  kəssəkli. - susuz, kəssəkli, bərk topraq: daşqam. qaşqam.  

qəssi  gəssi. kəkrəs. dil buransı. acımsı.  

qəssiz  kəssiz. bölüş. adamsız. ayrığ.  

qəssiz  kəssiz. kimsəsiz. ıssız. issiz. doğasız. yad. qərib.  
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qəssiz  kəssiz. kimsəsiz. qorucusuz. dossuz. hamisiz.  

qəssizləşmə  kəssizləşmə. kimsəsizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. 

dəngəşmə. tanqışma. tanqalaşma > tənhalaşma. 

yalğızlaşma. yalınlaşma. yalnızlaşma. issizləşmə. 

ıssızlaşma. ıssız, issiz qalma.  

qəssizləşmək  kəssizləşmək. kimsəsizləşmək. ıssızlaşmaq. issizləşmək. 

ıssız, issiz qalmaq. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  

qəssizlik  kəssizlik. kimsəsizlik. issizlik. ıssızlıq. boşluq. tənğlik. 

dənglik. tanqlıq. tanqalıq > tənhalıq. təklik. yalnızlıq. 

yalğızlıq. yalınlıq.  

qəst  kəst. 1. kəsit. kəstə. kast. kərt. qart. qat. təbəqə. 1. 

utandırıcı. usandıran. müftəzəh.  

qəst  kəst. kəsit. tövbə. yəmin.  

- alaqa barmazqa kəstim bardı: onlara gedməməyə yəminim.  

- kəst edmək: kəstənmək: niyyətlənmək. amaclamaq.  

qəstana  - kəstana qarası: açıq qara boya.  

qəstə  kəstə. 1. proqram. bərnamə. 1. kəsin. qəti. yəmin. 1. ərək. 

uğur. niyyət.  
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qəstə  kəstə. kəsdə. 1. kəsmə. dəsdə. bir sıra ayqıtlarda 

dövməyə, əzməyə yarayan parça. dövək. dövələk. 

dövəc. əl. qol. qılp. sap. - həvəng əli. 1. kəsmə. kəsmə. 

dəsdə. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. 

büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. 

tümət. tümək. bağ. bağıq. bağıt. bağat. bağça. bağma. 

boğça. boğma. 1. kəsit. kəst. kast. kərt. qart. qat. təbəqə.  

- kəstə kəstə: az az: xımır xımır. parça parça. tədrcən. 

qəstələmə  kəstələmə. kəsətləmə. saptama. sapatlama. saptırma. 

çaşatlama. sataqlama. səqətləmə. saqatlama. pozma. 

ixlal edmə. 

qəstəm  kəstəm. 1. çağrılmamış qonağa verilən yeməksiz içgi, 

içməli. yeməksiz içgili qonaqlıq. 1. ayağ üstü, yüngül 

yeməkxana. (restarana qarşıt).  

qəstəm  kəstəm. kəstim. kəsit. kəsti. qəsd. yönə. yönək. yönət. 

daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. ərək. 

istək. istəm. istəş. niyyət.  

qəstəmə  kəstəmə. kəsətmə. kəsmə. kəsəmə. qısğama. qısğatma. 

qısatma. ixtisar. xilasələmə.  
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qəstən kəsdən. öcqəqə. bilərəq. məxsus. - öcqəqəliq edmək: 

bilərək yapmaq. qəsdən yapmaq.  

qəstənə  kəstana. şaqbulut. çaqpalıt.  

- kəstənə qarqası: qoy çıpçıq.  

qəstənə  kəstənə. - kəstənə qabağı: dadlıq qabaq: dadlıq, 

murabbalıq qabağ.  

qəstənqələ  kəstənkələ. kərtənkələ. kələr. kərtənkələr. kəltəkələr. 

soyulğan. yaşılbaş.  

qəstənmək  kəstənmək kəst edmək: niyyətlənmək. amaclamaq.  

qəstər  kəstər. saxsı qab.  

qəstərə  kəstərə (< kəsib daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, 

düzənləmə). 1. kəsdərə > dəsdərə. əl piçağı, biçgisi. çaqqı. 

ərə. əğə. biçgi. buxcu. 1. dülgər. nəccar. 1. kəstərəçilik. 

dülgərlik. nəccarlıq.  

qəstərəçilik  kəstərəçilik(< kəsib daraqlamaq: kəsib, biçib, daraqlayan, 

düzənləmə). dülgərlik. nəccarlıq.  

qəsti  kəsti. kəsit. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. 

daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. ərək. 

istək. istəm. istəş. niyyət.  

- qıskəsti: ləçək. alınçək. alna bağlanan bağ.  
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qəstiq  kəsdik. naəhl.  

qəstiq  kəstik. kəsici.  

qəstim  kəstim. kəstəm. kəsit. kəsti. qəsd. yönə. yönək. yönət. 

daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. ərək. 

istək. istəm. istəş. niyyət.  

qəstirib  kəsdirib. - bir sorunu çözənməyib, kəsdirib atmaq. işin 

içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - işi yaş görüb içindən sıyrıldı. 

qəstirmə  kəsdirmə. 1. qısa. xülasə. muxtəsər. tulaşmaz. 

dolaşmaz. - kəsdirmə yol. 1. kəsin. qəti'. - kəsdirmə cəvab. 

1. təxmini. - kəsdirmə bir ölçü.  

qəstirmə  kəstirmə. kəsə yol.  

qəstirmək  kəsdirmək. 1. biçdirmək. doğratmaq. yardırmaq. 

qırdırmaq. təqdir eddirmək. çəkləmək. təxminləmək. 

anlamaq. aydınlanmaq. qanmaq. mürgüləmək.  

- tük kəstirmək: baş vurdurmaq.  

qəstirmək  kəsdirmək. biçdirmək. yardırmaq. şəqqələtmək. 

qırpdırmaq. qırdırmaq. biçdirmək. qısatmaq. nərsənin əl 

qolun yığıb, qırıb kiçitmək.qısaltmaq. güdətmək. 

budatmaq. budaqdadmaq. budaqlatmaq. budaxlatmaq. 
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qərar vermək. - ucun ortasın bulmaq: baş açmaq. - ağac 

biçdirmək.  

qəstirmək  kəstirmək.  

qəstirmək  kəstirmək. 1. düzətmək. çırım edmək. uyuqlamaq. 

şəkərləmə yapmaq. qımıqlatmaq. qırdırmaq. sıldırmaq. 

sıyıldırmaq. yardırmaq. 1. qıydırmaq. qırdırmaq: 

sıturmaq. kəstürmək. 1. baltatmaq. çiğnətmək. əzdirmək. 

doğratmaq.  

qəstirməsi  kəstirməsi. kəsəsi. düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. 

qıssası. qısası. özəti.  

qəstirtmək  kəsdirtmək. qapatmaq. tıkatmaq. bükətmək. durdurmaq. 

tə'tillətmək. bağlatmaq.  

qəstlənmək  kəstlənmək. kəsitlənmək. 1. niyyətlənmək. qarar vermək. 

1. and içmək. tövbə edmək. yəmin edmək.  

qəstürmək  kəstirmək.  

qəsüq  kəsük. kisüq. qırıq. bölünmüş. parçalanmış.  

qəsürqə  kəsürgə. kəsrük. dağarcıq. qab. sandıq. cə'bə.  

qəsürqə  kəsürgə. kəsrük. qap. 1. dağarcıq. xalta. xaral. 1. qutu. 

sandıq. cə'bə. - yıparlıq kəsürgüdən yıpar gedər, iyi qalır.  

qəsürqü  kəsürgə. kəsrük. dağarcıq. xalta. xaral. qap.  
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qəş  baqınlıq. sara xəstəliyi.  

qəş  kəş. 1. çəkici. cazib. calib. çəkən. sürən. - dilkəş: içi 

çəkən. ürək aparan. can sürən. - azarkeş: dərdin alan. 

havadar. - sürməkəş: sürmə sürən. 1.kəş. kəç. çək. yoğurt 

pəniri. yağsız pənir. 1. yağsız, quru pənir. ayran süzməsi. 

süzmə.  

qəşakəş  kəşakəş. < çəkçəkiş. çəkişmə ( < çəkmək). itişmə. 

qəşaqeş  kəşakeş (fars). < çəkəçək. 1. çəkişmə. dartışma. - aramızsa 

çəkəçək yoxdur. 1. dartış. iztirab. tərəddüd. - bir ağır 

çəkəçəkə düşdük.  

qəşalə  kəşalə (fars). - dər kəşaleye: çəkimində. keşimində. izində. 

uzunluğunda.  

qəşan  kəşan (fars) - kəşan kəşan (fars): < çəkəçəkə.  

qəşeş (fars)  kəşeş (fars) < çəkiş. 1. cəzb. cəlb. 1. dözüm. tablaş. 

təhəmmül. 1. götürmə.  

qəşəh  bax > qəşənğ.  

qəşəh  qəşəng. ıslaq. sulu. suluq. yarın. yasın. gözəl. dilmə. 

diləm.  

qəşəqləmək  qəşəkləmək. qəşənğləmək. gəlşikləmək. yaxımlamaq. 

bəzəmək.  
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qəşəl  xəşəl. kavşal. xaşal. xəzəl. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz. 

quru çör çöp, yapraq.  

qəşən  gəşən. qadana. boğa. bağ. kündə. işgil. qayduna. 

qıyduna. zəncir.  

qəşənq  qəşəng. qəşəh. ıslaq. sulu. suluq. yarın. yasın. gözəl. 

dilmə. diləm.  

qəşənq  qəşənğ. qəşəh. göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. gözəlçə. 

gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. lətif. yağşıqlı. gəlşikli. 

görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. avadan. 

ovlayan. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. 

çəkişli. şəkilli. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 

qırnaq. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil.  

qəşənq qəşənğ. < gəvşək. bərk qat quru olmayan. gözəl. qaşanğ. 

şux. gözəl. istəkli. xoşa gəlim.  

qəşənqləmək  qəşənğləmək. qəşəkləmək. gəlşikləmək. yaxımlamaq. 

bəzəmək.  

qəşil  xəşil. qaşıl. qac. qaşa. qaşal. qarğıdalı oğutu, qırması, 

bulquru. bundan yapılan şorba. qac şorbası.  
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qəşil  kəşil. xəşil < kəvşil. qaşıl < kavşıl. (< kav. kov). 

oğutulmuş, açılmış nərsədən, özəlliklə dənədən pişirilən 

yemək.  

qəşiş  kəşiş. çəkiş. cəhət. canib.  

qəşiş  kəşiş. keşiş. kəçüş. qarabaş. rahib. (evlənmədiyi üçün bu 

adı almış).  

qəşişləmə  kəşişləmə. çəkişləmə. cəhətləmə. canib tutma.  

qəşişləmə  kəşişləmə. güneydoğudan əsən yel (# qara yel. 

quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır 

qar gətirən yel). 

qəşit  gəşit. > gəşt. gəzit.  

qəşitə  kəşidə (fars) < çəkik. ( < çəkmək). çəkili. çəkik. çəkilmiş. 

dartıq. dartılı. dartılmış. gərilmiş. sürüklü.  

qəşitə  kəşidə (fars). 1. çəkilək. çəkilə. çəkilmiş. dizilmiş. 

kəçirilmiş. - çəkiləmək: çəkmək. - bir telqıraf çəkilədim. - 

sizə ondan telqıraf çəkilənmiş. 1. çəkə. - "əlləmək" də dörd 

dənə çəkə var.  

qəşq  kəşk (fars). < köçək. qurutulmuş qatıq.  

qəşq  kəşk. ( < köçək). qurut. toğalaq toğalaq qurudulan duzlu 

süzmə.  
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qəşq  kəşk. (1. < çəkmək. çəkləmək). 1. ( < köçək. köçmüş < 

çökək < çök). kəşiq. çəkik. kəsik. əkşimik. keşkimik. çökəlti. 

qurut.  

qəşqəq  kəşkək (fars) < qıçqaq. diz çanağı.  

qəşqəq  kəşkək. döyülmüş buğda.  

qəşqəşan  kəşkəşan < çəkə çəkə, yavaş yavaş yol alma.  

qəşqul (fars)  kəşkul (fars). kəçkul < kövçül. dərvişlərin daşıdığı kasa.  

qəşqul  kəşkul (fars). < kövçül. kövşül. dərvişlərin gəzərək özləri 

ilə dolandıran qabları.  

qəşqul  kəşqul < qapşularğaq: zayıf. ərköyün. armas: tarmas. 

ərincək.  

qəşqül  < kəşgül. kövüşgül. oyuq, çuxuq nərsə.  

qəşqül  kəşgül. çaşqal. çanaq. çömlək.  

qəşməqəş  kəşməkəş (fars) ( < çəkmək). çəkəçək. çəkişbəkiş. 

çəşməçəş. çəkişmə. dartış. çəkişbəkiş. turqalan.  

qəşniz  gəşniz. sibüt.  

qəşo  qaşav.  

qəşov  kəşov ( < çəkov. çəkəv. ). çəkmə. çəkməcə. göz. sürmə 

qabırcıq yaşıq, yeşik. - dörd gözlü dilab. göz. - işqafın alt 

gözünə bax. 1. qaşağı.  
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qəşov  kəşov. 1. < çəkmək. dərək. dərik. daraq. kəşov. sürmə. 

sürütmə. sürgü. sürüngüc. sıyırmə. çəkmə. çəkməciq. 

evciq. göz. 1. ( < qaşımaq). at kırğışı. qaşlığıç. qaşav. at 

darağı. qaşılağuc. 1. çəkməcə. sandıqça. gəncə. dolab 

gözü. 1. qaşaqu. qaşan.  

qəşov  kəşov. çəkməcə. sürmə.  

qəşovlamaq  qaşımaq. qaşnamaq. 1. tumarlamaq. timarlamaq.  

qəşovluq  qaşıqlıq. timaristan. 1. gəbərləmək qabralamaq. 

kisələmək.  

qəşş  tutanaq. tutmaca. tutar. tutmaca. tutaraq. tutalqa. sər'.  

qəşt  gəşt (fars) ( < geçit. gəzit). gəzmə. gəzib dolaşma.  

qəşt  gəşt. gəşit. gəzit. - gəzit keçit: gəşt o qozar. seyr o səfər.  

qəşür  kəşür. gəzər. gizri. sarıq turma, tırp.  

qət qüy  kət küy. ayıl - qışlaq.  

qət  < qət. biçim. ölçü. qamət. boy. - qəd o qamət: boy bos.  

qət  1. ( > qədd). biçim. ölçü. 1. kət. nişasta. 1. qat. tabaq. 

yapraq. - iki tabaq kağız.  

qət  1. kət. 1. kərt. təxdə. 1. kət (fars). < kərt. kəriz. qanat. 

çanat. - kət zədən: kərtmək. 1. kəd. kənd. qara. qaraq. 

qarıq. qərə. köy. 1. qat. (qatlamaq: qətdəmək). büklüm. 
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büküm. qıvrım. əğrik ( < əğilmək: bükülmək). dönəməc ( < 

dönmək). dalqa. 1. qat. bala ( < balamaq: bölmək)- iki bala: 

iki qat. iki qət.  

- qət qət: qat qat: xət xət: yol yol. iz iz. sır sır. sür sür. damar 

damar. damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. qırım qırım. kərə kərə > 

kərkərə (> kirkirə).  

- qət edmək: çaprazlamaq. çatmaq. kəsmək.  

qət  kət. gət. kərt. 1. kəm. əksik. qıtıq. qıt. çalıq. boşuq. qısıq. 

qısa. qıssa. qınıq. qınıt. qısal. qıtal. qıssa. az. - başdan 

gədik birisinə ilişdik. - işivi bitir kət bıraxma. 1. malqara 

qulağın yararaq yapılan im, işarə. 1. kəntik. çəntik. 

dəntik. oyuq. 1. incə, uzun soba. qazıq. 1. küt. kürt. çox 

güclü. güctük. güjtük. güjtüc. qoyac. qoytac. quyac. 

quytac. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. 

qopur. 1. '' doğurdan!. ya, doğru mu, öylə mi'' anlamında 

şaşma, təəccüb sözü, ünləmi.  

qət kəd. 1. gəy. gəz. bax > gey. obartma. bəkitmə bildirən bir 

ədat. qəd. qəy. 1. kənd. kərənt. kərət. ( < kər). böyük 

aralıq.  
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qəta  gəda (fars) < gədə < gedə (< gedmək. geçmək). keçəri. 

ötücü. yolçu. dilənçi.  

qətarə  kətarə (fars). kətrə < kərtə. enli qılınc.  

qətavul  kətavul (fars). < güdval. gütüval. qala başçısı.  

qətavul  kətavul < götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. 

qaravul.  

qətayun  kətayun (fars). < xatun.  

qətçil  kədçil. kəndçil. kəndinə aşırı güvənmə. osparlıq. qurum. 

çalım.  

qətetmək  qırıtmaq. 1. kəsmək. 1. qırtalamaq. qırtalmaq. ilərləmək. 

yol almaq. bir yeri, bölümü keçmək.  

qətə qətə  kətə kətə. gah gah. kəyarιm. kə vaqιt.  

qətə'  ( < qıt). qırıq. qırtıq. tikə. kərtə.  

qətə  1. bölüm. dilim. kəsək. qaç. qaş. bürhə. - uzun bir sürə 

(zaman) dilimində. - bir çağ dilimi: bir zaman bölümü. 1. 

qırat. qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. 

bölüm pay. tikə.düşü. düş. düşər. qismət. qism. səhm. 

nəsib. parti. cüz'. hissə. 1. qarayolçu. pozuq. dələduz.  

- qətə qətə: qətrə qətrə. qıta qıta. damla damla. çıq çıq. çək 

çək. çəkə çəkə.  
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qətə  gədə. 1.gədə < gedə (> gəda (fars)) (< gedmək. geçmək). 

keçəri. ötücü. yolçu. dilənçi. 1. kəte (fars) < kətə (: 

bükülmüş). sandıxana. 1. apaç. apaş. şələm şorba. 

başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. 

əringən. damarsız. yararsız. uğursuz. işsiz gücsüz. 

havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. velgərd. 1. az suda, 

süzgəclə süzülməmiş pişirilən düyü. 1. < qıta. bölük. cüz'. 

qism. pay. hissə. - qətə qətə: qıta qıta. qaç qaç.  

- gədə güdə: toplumun pozuq qatı. ovbaş. ovlaş. oğbaş. 

oğlaş.  

qətə  kətə. 1. qataq. qatmarlı çörək. düğü unundan bir çeşit 

çörək. 1. baqa. bağa. boq'ə (ərəb). ( < boq. baq). boqa. tikə. 

san. bölük. kəsik. parça.- san san: parça parça. yırıq yırıq. 

cırıq cırıq. - san san olmuş ürəyim, xəbərin yoxdu sənin.  

qətə  kətə. kətək. 1. < > qıta. utlaş. ulaş. tikə. san. parça. 

bölək. bölük. hissə. cüz'.taram. para. parça. cüz'. hissə. 

bölək. 1. kalan. qonuq. uluğ. ulu. ulğan. kalan. böyük. 
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kəbir. yekə. cəsim. - kətə qorğan: böyük kənd, şəhər. 1. 

kətə. qatlama. ( < qatlamaq). içinə göy qoyulub, yağlı 

əkmək. börək. paça.  

qətə  qata. xət. 1. yol. geçək. geçit. güzər. keçmə. geçmə. 

cığır. 1. yazı. yazış. 1. cızıq kimi uzanan nərsə. uzuq. 

uzuc. uzqar. ucqar. sınır. sınğır. izəc. izgər. 1. çizgi. 

gediş. biçim. yöntəm. usul. tərz. səbil. 1. şəriət. - yol 

bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz. 1. axım (cərəyan) 

daşıyan kabl sistimi. yüyəc. yüyəş. kanal. 1. çiqin. çizilən, 

cızılan, yazılan nəsnə. cızıq. cızqı. çizgi. çizik. - qutsi 

yazı: qutsal yazı: mubarək yazı. 1. məslək. 1. adət. 

gələnək. görənək. ürf. 1. amac. amca. iməc. imcə. uğur. 

hədəf. 1. ərkan. ilkə. qayda. 1. icazə. ruxsət. 1. məzhhəb. 

alşıq. 1. çarə. yöntəm. çözüm. 1. arac. vəsilə. 1. kərə. 

dəfə. 1. yol. yolçuluq. 1. ulaşım şərit. 1. uzaq. sətr. - uzaq 

yollar, qonut yoxlar (yoxlar: gözlər).  

qətə gədə. 1. gədə (fars) ək < kərtə. ara. aralıq. meydan. 

məhəvvətə. 1. ( < qad. qaq. qadamaq). qadıq. qaqılmış, 

qadalı, qıtıq, qırtıq, əksik, alçaq, çatlaq olan kimsə. 
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yoxsul. - gədəlik: yoxsulluq. darlıq. 1. kitə. alçaq. soğur. 

sağur.  

qətəbə  qataba. təbəqə. yatba. yatab. 

qətəh  qədəh. çanaq. qədəh. kəvtə. kəvət. qataq. qadaq. qovaq. 

qota. bardaq. ayaq. - ayaq döndürmək: dövrəyə içgi 

sunmaq. - ayaq toxuşdurmaq: istəkən istəkənə vurmaq.  

qətəh qədəh. qadaq. gədək. kətəq. ( < qadamaq: tikmək. 

bağlamaq). 1. su içmək qabı. sağraq. içgi içilən qap. küpə. 

1. camışın balası. 1. dördül. cədvəl. xana. mürəbbə'. 

kətək - kətək: xana xana.  

qətəq  kətəğ. kətək. 1. quru. qurut. 1. kəvirtək. kiçik üy. yuva. 

kavşana. kovaşan (kaşanə). 1. kətək (fars). < güdək. əl 

ayağı güdə hüyvan.  

qətəq  kətək ( < köv. ). öycik. həvirtək. it. toyuq yeri. nini. 

köməs. yuva. nin. - kətək toyuğu burdağan olsun gərək. 1. 

kətə. qataq. qatmarlı çörək. düğü unundan bir çeşit 

çörək.  

qətəqən  qədəğən. 1. girilməz. məmnu'. 1. tə'kid. 1. təqəyyüd. 

tə'kid. - qədəğənçi: tə'kid edən. 1.dəsdur. buyruq.  
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qətəqən qədəğən. {1.< qadağa < qadamaq. qatılmış. qətlənmiş. 

basılmış. yasanmış. qorunmuş.1. < qorxutmək. 

qodğalamaq. qorqdalalmaq. qoqdalamaq}. yasaq. mən'. 

sədd. qoruqlamaq. qorqutlamaq. qoqudlamaq.  

qətələmək  qətləmək. qıtılamaq. qıtalamaq. qıttamaq. qırtalamaq. 

qıratlamaq. qırmaq. qət', iqta' edmək.  

qətələnmək qədələnmək. ( < qıtıq) qırtıqlanmaq. əksilmək. 

alçaqlanmaq.  

qətəli  kətəli. nişastalı bez.  

qətəlic  gədəlic. böyük ox quburi, qabı. böyük sadaq.  

qətəlik  gədəlik. darqaşayırdlıq. sürtmə.  

qətəm qədəm. 1. atım. adım. - qədəm basmaq: girmək. 1. uğur. 

addım. - qədəmli: uğurlı.  

qətəmə qədəmə. taqı. qat. basamaq. çıxıntı. atlavuc. basamaq. 

yarqıl. çıxıntı. basamaq. pillə.  

qətəmək  kətəmək. ketemək. kitimək. güdmək. izləmək. kərtəmək. 

genişləmək.  

qətən  kətən 1. - kətən tuxumı: yitim. 1. qətən. qatan. zəhmət. 

mehnət. qınaq. sıxıntı. əzab. - kətən gördü, kərəki üzdü. 1. 
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yelkən bezi. çadır bezi.  

- kətən qayıq: yelkənli təkne.  

qətən  kətən. çətən. çitənğ. kitən. quzu barındırma yeri.  

- kətən, kənəvir tuxumu: şahdana < çətənə.  

- kətən başmaq: qala.  

- kətən döğən toxmaq: teləzən.  

- kətən başmaq: qala. kovala. kavala. 

qətənbəd  gədənbəd. boğmuq. boyunbağ. boyunluq.  

qətəncə  kədəncə. büsük. çətük. kədi. pişik.  

qətər  kətər. kədər. kətir. kitər. kitir. ( < kitmək: qapamaq). 1. 

qapalı. tutuq. bulanıq. 1. tasa. qussə. qayğı.  

qətər  qədər qadar. 1.dərək. dərik. dərlik. dənli. kimi. belə. can. 

dək. ölçüdə. dərəcədə. qatlaq. qatıq. qatıq. dəklək. 

dəklik. çəklik. 1.qata. qatı. qatın. qadaq. qatca. taqca. 

qapar. kimi. təkin. dəngi. dəğin. dəğir. dəğiş. çək. cən. 

dək. ( - bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin. - nə qatı 

(qədər) söyləyim: "sevən ürək ivəgin oli, sevməz ürək öligin 

oli". - bal kərəsi yemiş kimi, ol qatı (qədər) sevindikki. - bu qatı 

(qədər) şişmək olmaz ki. - ye, yeyə bildiyin qatca (qədər). - 

döğ sinəvə, canın çıxan dəkcə (qədər). - ölməyi qapar (ölənə 
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qədər) çalışdı. - saat onu qapar (ona qədər) gözlədim. - bir 

arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. - ölənə 

dək (qədər). - bir avuc içi, (qədər) yeri var. - saat ona dəkli 

(qədər). 1.yaxlış. yaxlaşı. təxminən. ( - yüzə yaxlış (yüz 

yaxlaşı. qədər) çadır qurulmuşdu. - bu yaxlış (qədər) çağ 

sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli 

həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, 

yeridi! ). 1.yaxış. oxşaş. yalı. kimi. ( - görən, yiyən yalı 

(qədər) dadanmaz. - balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz. - 

oda sən yalı (qədər) var.). 1.belə. birlə. 1.ölçək. əndazə. 

miqdar. miqyas. dərəcə. - patlayası (sı: qədər) şişmişdir: - o 

belə: eybələ. o qədər. - bu belə: beybələ. bu qədər.  

- bu qatlaq.  

- nə qədər: nə dərək: çanca. qanca. neçə.  

- qəzov qədər: qəza. qaza. qada. bəla. - qada almaq: (sevgi 

bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi. - 

qadavı alım, balasan gedmə. 

- bu dənli: birbelə.  

- o dənli: obelə. eybələ.  

- burdan odənli: burdan oracan, oradək.  
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- bu dənli yubanmaq olmazki.  

- bu dənli bahalı: birbelə bahalıq.  

- bu qədərlik: bu dərəklik. buncalayın.  

qətər qədər. (qəd < metatez > dəq). 1. < > dək < > çək. dəğər. 1. 

miqdar. kəmiyyət. 1. kədər. kətər. kətir. kitər ( < kitmək: 

qapamaq). 1. qapalı. tutuq. bulanıq. 1. tasa. qussə. qayğı. 

- nə qədər: nəməkə. nicə. necə. neçəka. kaç. 1. yazqi. yazı. 

muqddərat. alın yazısı.1. təxmin. - onlar igirmi dək 

olurdular: igirmi qədər. - çatıya (dama) igirmi dək ağac 

gərəkdir: igirmiyə qədər. 1. son. nəhayət. - ikiyə dək: ikiyə 

qədər. - nə dək: nə qədər. - bu dək varki: bu qədər varki: bu 

dəğişləki: bu fərqlə ki. - o dək: o çək: o qədər. - bu dək: bu 

çək: bu qədər. - şi dək: şu çək: şu qədər. 1. e'tibar. 

heysiyyət. - öz dəğərin qoru dur. 1. dərəcə. rütbə. paya. - 

uca dəğərli: ali rütbəli. 1. miqdar. kəmmiyyət. - olduğu 

dəğər. - böyüklüyü dəğəri: böyüklüyü qədəri.  

qətər qədər. 1. < qıt. bir qıt: bir qədər. 1. < qıtər. ölçü. çəkə. cərgə. 

sınır. hədd. 1. < dəğər. dəğən. dək. dəğin. - bir iğnə qədər 

bacadan: bir iynə yurduca. 1. yazğıt. yazmış. görəcək. 1. 

kədər. qιt + ğιr. kιd + ğιr. gιs + ğιr > qayğı. kayğιr. kayğι. 
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bunq. bun. yas. üzüntü. siqin. sıxın. sıxıntı. 1. çaqlı. 

dənğli. təriçin. dəriçin. dəkli. təri. dəri. quvvət. güc. 

qudrət. - bu dəri bəsdi. - o qədər: ançaşər. 1. ölçü. çağar. 

çarqa. çərqə. çaqra. miqdar.  

- o qədər: ol qədər. ança ança. çoxca.  

- bu qədər: uşmunca çağlıq. bu qədər. bu ölçüdə. bu 

miqdarda.  

- oluqda qədər: onğacan (o < > a) anğaca. ona qədər (a < > 

o) ana qədər.  

- uşmuna. oşmuna. bu qədər. o qədər.  

qətəri  < gətiri. gətirilənə, gəlişə, gələnə inanan. (# cəbri).  

qətərlənmək  kədərlənmək. kətirlənmək. kitərlənmək ( < kitlənmək: 

qapanmaq). 1. kədər edmək. tasalanmaq. qussələnmək. 

qayğılanmaq. açıqlığı, dincliyi pozulmaq. qamılmaq. 

tutulmaq. bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqıtlanmaq. 

bıqtalanmaq. üzünlənmək. hüzünlənmək. öqüm ölü 

bolmaq. çox üzülmək. acı çəkmək. 1. öksimək. 

kövrəlmək. köksünmək. tasalanmaq. kəndini öksüz 

görüb qəribsinmək.  
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qətərlənmək  kətərlənmək. kədərlənmək. kətirlənmək. kitərlənmək ( < 

kitlənmək: qapanmaq). kədər edmək. tasalanmaq. 

qussələnmək. qayğılanmaq.  

qətərli  kədərli. puşaq. buşaq. buşgan. bunlu. bunluq. manlı.  

qətəş gədəş. gəyəş. gərəş. gərək. lazım. vacıb. labüd. iqtiza.  

qətəş qədəş. qabdaş. ( < qa: qabın qısalmış biçimi + daş: birlik 

simgəsi). 1. bir qabdan olanlar, bir qarından, yataqdan, 

bətndən olanlar. qardaş. 1. bir çölməkdən, ocaqdan, bir 

soydan gələnlər: qahum, qataş. qarındaş. qardaş. 1. bir 

ölkədən, sınırdan, məsləkdən olanlar.  

qətətmək  kətətmək. ketetmək. kititmək. izlətmək. açmaq. uzlatmaq. 

uzatmaq. genişlətmək.  

qətəz  kətəz (fars). ( < qataq: qatıq: bərk. qəliz). qurut.  

qətf  kətf. çiyin. gəriş. omuz. əğin. sırt. arxa.  

qəti  bitdək. sağlam. dayanıqlı.  

qəti  kədi. kədik. kəçuq.  

qəti kədi. < çətük. pişik. büsük. çətük. kədəncə.  

- güvük muş: ərkək kədi. 

qətiq  gədik. ( < qıt. qır. kərt). 1. < güdük. güdə. qırtıq. qırıq. 

kərtik. kəsik. yarıq. yıxıq. çatlaq. çəntik. kovşuq. gədik ay: 
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əsgik ay. 1. yetək. güclük. danqı. azlıq. ağrış. gərək. yetər. 

sığlıq. darlıq. qıslıq. ehtiyac. - gədik qapamaq: bir ehtiyacı 

qarşılamaq. - gədik düzülmək: əksiklikləri gidərilmək 

qaldırılmaq. 1. ucu qırıq kəsik. 1. güh. gəvər. dəlik. boşluq. 

oyuq. 1. quruqsuz. böyüməmək. kiçik. bodur qalmaq. 

bitməmiş. sonsuz qalmaq. 1. dar. nazik. kövrək. 1. 

imtiyaz. həqq. əsnaf gədiyi. 1. fürsət. gədik tapmaq: 

fürsət tapmaq. 1. oya. naxış. süs. acur. işləmə. 1. 1. 

buçuq. biçik. biçuq. bük. keçit. 1. uçurum. səkirtmə. 1. 

çəntik. dişlik. fərcə. fürcə. rəxnə. 1. yıxıq yer. xaraba. 1. 

fürsət. 1. başaç (görəv, vəzifə). imtiyaz. təkəl. 1. məqam. 

1. nişan. 1. ön dişilərindən düşüyü olan. - gədik həsən. 

gədik paşa. 1. bir mülkün vəqfə bağlı görəvi. 1. əksik. 

nüqsan. qusur. - əksik, gədik tamamlamaq. 1. cavaz. 

patenta. pərvanə. 1. ruxsət. gərdik. gərdənə. 1. qoğuq. 

kovuq. oyuq. küf. kof. içi boş. - qoğuq diş. - qoğuq ağac. - 

diş qoğyğu: çürük dişin kof yeri. 1. geçid. yarıq. boğaz. 

dərbəd. nərsənin geçiləcək yeri.- dağ geçidi. 1. çola. cola. 

əksik. fürsət. 1. tarul. darıl. 
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- gədik gədik, diş diş edmək: qədmək. kərtmək. kətmək. ( < 

gədik. kərdik < kər). oymaq. çəntmək. çəntmək.  

qətiq  gədik. 1. ərgənə. əğgənə. gərdənə. boğaz. dağın beli. 1. 

çökmə. çökək. dəlik. deşik. çatlaq. yarıq. cırıq. 1. keçit. 

aranıq. açığlıq. - dağ keçidi. 1. nərsənin qırağında, 

ucunda kəsik, qırıq, yıxıq. çəntik. çantıq. - qılıcın gədiyi: 

qılıcın ağzındaki çantıq, haça. 1. istək. əsmə. əsi. ehtiyac. 

gərək. gərəkmə. gərəklik. əsgik. qusur. nuqsan. 1. aça. 

haça. qaça. faça. açığlıq. 1. arqıt. yarqıt. boğaz. dərbət. 

geçit. yol. yöntəm. gərdənə. boyun. kötəl. gərdənə ( < 

kəvdənə < kəv. kov). 1. qapan. qaban. çapan. çapın. dağ 

daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol. 1. patuğ. 

kimsənin çox gedib gəlinən yeri. - gədik qapamaq: gəlir 

çıxarın, dəxl xərcin bir təhər qarşılamaq. yırtıq 

yamaqlamaq. - gədik qapmaq: gəlir qaynağı əldə edmək.  

- əksik gədik: bir para ufaq təfəq əksiklər. 

qətiq  kədik. kədi. kəçuq.  

qətiq kətik. işləmə. naxış. yazı.  

qətiqçi  gədikçi. belçi. dağ gədikləri açıq tutub, güvənliyi 

sağlayan görəvli. dərbətçi.  
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qətiqlənmək  gədiklənmək. gədilmək. ( < gədik. kərdik < kər). oyulmaq. 

çəntilmək.  

qətiqli  gədikli. 1. astsubay. 1. bir yerlə, nərsəylə ilişgisi olan. 

ilişikli. ilişgili. mürtəbit. 1. bacalı. dəlikli. yarıqlı. 1. rifuzə. 

rədd olmuş. 1. pülçüklü iş. 1. dayimi. sürəkli. daimi. 

dəvamlı. həmməşəlik. mürəccəh. - gədikli alıcı: dayimi 

müştəri.  

- başgədikli: astsubaydan yüksək qonum, dərəcə.  

qətiqli  gədikli. 1. baş görəvli. nişanlı. - gədikli ağalar. 1. vəqfə 

bağlı yöni olan yer. - gədikli tükan. 1.gəlirli. davamlı. 

sürəkli. dayimi. gədikli müştəri. 1. mülk olduğunda vəqf 

ilə ilgili tərəfi olan.  

qətil  kətil kötül. dik, uca yer.  

qətil  kətil. 1. < qıtrıl. qırılmış. məqtul. 1. kəsik, qorunmuş yer. 

kürsü. milçəkdən, mığmığdan qorunmaq üçün hündür 

qurulub, qorunmuş taxt. 1. ağız sütdən pişirilmiş yemək. 

1. peyləmə işi. tikiniti tikərkən, him daşlarının altına 

qoyulan taxda. 1. bir işə başlamadan qabaq, görülən 

təməl yarqılar, hazırlıqlar. 1. qıtıl. qırım.  

qətiləşmə  kəsinləşmə. bəlirmə.  
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qətilmək  gədilmək.  

qətilmək gədilmək. ( < gədik. kərdik < kər). 1. gədiklənmək. 

oyulmaq. çəntilmək. 1. didinmək. gicişmək. qaşınmaq. 1. 

azalmaq. alçalmaq. 1. oyulmaq.  

qətim  kətim (fars). < kitmə (: bükük). gizli.  

qətim  sap. ip.  

qətim qədim. 1. arxa. erkə. burun. əsgi. 1. ertdəli. əsgi.  

qətimləmək  kətimləmək. qövünmək. kövünmək. gömmək. quylamaq. 

kovuqlamaq. üstünü örtmək.  

qətin  gətin. gətingə. (< gəlmiş olan). qatı. qatın. qatınqa. (< 

qatılmış olan. doğma olmayan). yengə ( < yenən. düşən). 

qətin  qatın. sıcaq. isıcaq.  

qətinqə  gətingə. gətin. (< gəlmiş olan). qatı. qatın. qatınqa. (< 

qatılmış olan. doğma olmayan). yengə ( < yenən. düşən).  

qətir  {gətir (gət < metatez > təg) təkir. təqir.} {(kətir. kədər. kətər. 

kitər ( < kitmək: qapamaq).} 1. təkərlənən, tikrarlanan 

nərsə. alşaq. alşıq. adət. 1. zikr. zikir. 1. qədər. gələn. 

baş yazısı. 1. hökm. 1. qapalı. tutuq. bulanıq. 1. tasa. 

qussə. qayğı.  
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qətir  qədir (dəğ < > qəd) < dəğər.  

 - qədir vermək: alqılamaq. tanımaq. bilmək. uklamaq.  

qətirə  gətirə. gətiri. buyruq. qismət - gətirə olsun: gətiri olsun: 

buyruq olsun. qismət olsun. 

qətirəməmək  - iki sözü bir araya gətirəməmək: iyi, düzgün, açıq 

qonuşamamaq.  

qətirən  gətirən. 1.daşıyan. əkidən. köçürən. daşıyıcı. götürən. 

çatıran. yetirən. ulaşdıran. 1.gərən. taran. darağan. ərən. 

əriştirən. ulaştıran.  

- yağmur gətirən yel: qarartı yeli.  

- meydana gətirən: törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. 

bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. 

oluşduran. oluşdurucu. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. 

itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.  

- eşikdən, dışdan gətirən: dışalımçı. dışgəlirçi. varidatçı.  

qətiri  gətiri. gətirə. buyruq. qismət - gətiri olsun: gətirə olsun: 

buyruq olsun. qismət olsun. 

qətiri  qədəri. (# cəbri). gətirilənə, gəlişə, gələnə inanan.  

qətirici  gətirici. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 

çağrıcı. calib.  

qətiriləməz  - dilə gətiriləməz: anlatması çox güc olan.  
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qətirilmək  - oyuna gətirilmək: avlanmaq. ovlanmaq. aldanmaq. 

qandırılmaq.  

qətirilməli  gətirilməli. gətümlük. hazırlamalı. amadə edməli. ehzar 

edməli.  

qətirilmiş  gətirilmiş. ərsə. iris. ( < ərdirmək). ( > irs). sovğa. 

çatdırılmış. bağlanmış.  

qətirim  gətirim. gəlir. axar. əriş. ərik. qazanc.  

qətirlənmək  kətirlənmək. kədərlənmək. kətərlənmək. kitərlənmək ( < 

kitlənmək: qapanmaq). kədər edmək. tasalanmaq. 

qussələnmək. qayğılanmaq.  

qətirli qədirli. dəğərli. toyumluq. doyumluq. toyumlu.  

qətirmə  - yerinə gətirmə: - adı olmasına qarşılıq (rəğmən) 

görəvini, etginliyini yerinə gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs 

izi bulunlmamaq: adı var özü yox.  

qətirmə  gətirmə. çəkmə. çağrı. cəlb.  

- bolluq, bərəkət gətirməsinə inanılan sağısı, duva: qarınca 

sağısı, duvası.  

- ələ gətirmə: ələ salma. qola salma. əldə edmə. əldəmə. 

alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. 
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yaxalama. ittixaz. əxz.  

- qana gətirmə: həcəmət almaq.  

qətirmək  gətirmək. 1. çəkmək. cəlb edmək. 1. ərişmək. çatmaq. 

ulaşmaq. yetmək. cəlb olmaq. 1. (nağıl). daşımaq. 

söyləmək. - belə gətirmişlər ki: belə söyləmişlər ki. - 

gətirilmişə görə: deyilənə görə. 1. cəlb etdirmək. 1. 

qondarmaq. yaratmaq. - bir nərsəni yapmamaq üçün, 

nərsədə olmamaq üçün nədənlər, mahanalar gətirmək, 

yaratmaq: qaçımsamaq. saxlansımaq. nəm nüm edmək.  

- ayaq gətirmək: uğur, qut, xoşluq gətirmək.  

- eşitməzliyə gətirmək: eşitməzliyə gəlmək: eşitməzliyə 

qoyunmaq: eşitməmiş, duymamış kimi davranmaq. 

- gələn gətirmədi, gedən apardı.  

- ələ gətirmək: əldə edmək: ednişmək. edinişmək. edinmək. 

qazanmaq. qazanışmaq. üyşirmək. önümlənmək. iktisab, kəsb 

edmək. 

- ələ gətirmək: əldə edmək: qazanılmaq.  

- yerinə gətirmək: yeritmək. qılmaq. görmək.  

- yerinə gətirmək: yeritmək. qılmaq. görmək.  

- ələ salmaq, gətirmək, tapmaq: düşürmək. - bir ara (fürsət) 

düşürkən, aradan çıxdı.  
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- söz gətirtmək: dedirtmək. dedirmək. söylətmək. 

danışdırtmaq. - dilə gətirtmək: söyləndirtmək. dilləndirtmək. 

bıqdırtmaq. deməyə gətirtmək.  

- belini gətirmək: bir nəsəni bıqdıracağına uzatmaq.  

- biçiminə gətirmək: fürsəti dəğərləndirib, gərəkəni qılmaq.  

- bir gətirmək: bir gəlmək: dəng, əş, musavi olmaq.  

- boğuntuya gətirmək: qarqaşa hayküy salaraq, bağırıb 

çağırmaqla, nərsəni dəğərindən, olduğundan artığına 

göstərmək, satmaq, basmaq, qəbullatmaq.  

- boğuntu yeri: bataqxana.  

- çalımına gətirmək: düz çağına düşürüb, fürsətinə yetirib 

açmaq, həll edmək.  

- dəng gətirmək: uyqun yağday, hal, çağın tapmaq.  

- dilə gətirmək: söylətmək. qonuşturmaq. - sazı dilə gətir.  

- oyuna gətirmək: al yapmaq.  

- oyuna gətirmək: qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 

dolaba soxmaq.  

qətirmək  gətirmək. 1. soxmaq. qomaq. qoymaq. - yoluna gətirmək. 

- meydana gətirmək. 1. hazırlamaq. amadə edmək. 1. zikr 

edmək. nəqıl edmək. irad edmək. - hər işə bir örnək 
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gətirdi. - hər işə bir güvək gətirməli. 1. uydurmaq. tətbiq 

edmək. - dərzi köynəyin yaxasın iyi gətirməmiş. - ipləri baş 

başa gətir. - onu bir uca gətirdi. - astar üzün dalına 

gətirilməlidir. 1. döndərmək. çevirmək. - dinə gətirmək. - 

inama gətirmək: inandırmaq. düzəltmək. islah edmək. yoluna 

qoymaq. - quraqlıq əkini bu günə gətirmiş. 1. icab edmək. 

mocib olmaq. - bu yel qar gətirir. - bu darı ( > daru) yuxu 

gətirir. - kal yemiş sancı gətirir. - bu bulut yağış gətirir. 1. 

çevirmək. - ingiliscədən türkcəyə gətirdim. 1. söyləmək. - 

belə gətirmişlər kim, bir xan varıdı. 1. çəkmək. cəlb edmək. 

- birini dilə gətirmək: qarşı durmağına, qarşı söylənməsinə 

nədən vermək. 1. ( qət < metatez > təq) təgirmək. təqizmək. 

çatdırmaq. - sizə xandan söz gətirdim. 1. əkitmək. 

yerləşdirmək.  

- dörd ayağını bir yerə gətirmək: əlindən gələni 

darıxmamaq, diriğ edməmək, qısqanmamaq, əsirgəməmək. 

var gücünü vermək.  

 - yerinə gətirmək: bacarmaq. qerçəkləşdirmək. 

- bir yerə gətirmək: tutuşmaq. birlikdə tutmaq. təmas 
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etdirmək.  

- əl tutuşmaq. - yerinə gətirmək: əda' edmək ödəmək. 

qətirmək gədirmək. heyvan dərisi üzmək. bir heyvanı qaqaç 

(bastırma) yapmaq.  

qətirsiz qədirsiz. kəməlsiz. dəğərsiz. qiymətsiz. bahasız.  

qətirtiq  - selin qazıb qapıp gətirdiyi zığ, lığ, topraq, çörçöp: 

qaznaq. qazın. qasın. qasınıq. qazınıq. qazım.  

qətirtmək  gətirtmək. əriştirmək. çatdırmaq. ulaşdırmaq. yetdirmək. 

yetiştirmək. cəlb etdirmək. girdirtmək. varışdırmaq. hasil 

etdirmək.  

qətişmək gədişmək. ( < gədik. kərdik). gicişmək. qaşınmaq. - 

ovucum gədişir. - yaram gədişir.  

qətit qədid (ərəb). < qat. qaq. bərk. qalın.  

qətivər  kədivər. ərçin. kədxuda. tayxan.  

qətizləmək qədizləmək. avar qoymaq. quruqlamaq. gic qalmaq. 

kicəlmək. quruqa düşmək.  

qətqar  kətkar (fars). kətgər < kərtər. dülgər. nəccar.  

qətqən  kətkən. < kərtkən < kərkən. ( < kərtmək: kərmək: 

kəsmək.kəsib, açıb, qazmaq.). kənkan. kənkən. quyu, arx 

qazan.  
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qətqər  kətgər. əkinçi.  

qətqi  gətgi. gətik. gədik. dar incə bel. - gətik at: beli incə, yanı 

enli at.  

qətqirmək  kədkirmək. qudqurmaq. qadqırmaq. (qad < > qaz ) 

qazqırmaq. 1. qoğzanmaq. salqaşmaq: sarqaçmaq. 

sərkişmək. ( < sal. sar). - at qadqırdı: salqışdı. 1. 

buruşdurmaq. qaçınmaq. bir yerdə dayanmamaq. 

dincsizmək. dözməmək. 1. açıqlığı, dincliyi pozulmaq. 

qamılmaq. tutulmaq. darıxmaq. ( > kədərlənmək).  

qətquta  kədxuda. - qapı kədxudası. qapı ərçini: qapı qaqayı: qapı 

qayğası: qapı darqası. 

qətqü  gəykü. geygü. geyim. geyiləcək nəsnə. bürgək ( bürgəş 

> puşak (fars)).  

qətl  1. qıyım. qanıl. yasa. 1. ölüt. qanıt. qınqıt. qırqıt. - 

cinayət, qətl törətmək: ölütmək. qanıtmaq. qınqıtmaq. 

qırqıtmaq. böyük suç törətmək.  

qətl  qan. - qan olmaq: qətl üz vermək.  

qətləmək  1. qərtləmək. ( < kar. kər). qartalamaq. kəsib qısaltmaq. 

1. bükmək. boğmaq. bölmək. kəsmək. 1. büküşmək. 

bükmək. qaytarmaq. 1. çarmamaq. çırmamaq. 
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çəmrəmək. bükmək. yığmaq. toxumaq. 1. qatınmaq. 

bükülmək.  

qətləmək  kətləmək. 1. qətələmək. qıtılamaq. qıtalamaq. qıttamaq. 

qırtalamaq. qıratlamaq. qırmaq. qət', iqta' edmək. 1. 

qatlamaq. dürmək. bükmək. - qalını üç bük. 1. siyirmək. 

sıvamaq. - yenin sıvamaq: qolların siyirmək. işə başlamaq.  

- qolları qətləmək, siyirmək sıvamaq: işə girişmək, 

başlamaq. 1.qatlamaq. bükmək. dürmək. tüqmək. - qalını 

üç bük. 1. əğmək.  

qətliq  kətlik. kəndlik. tostluq. dostluq: adaşlıq. arxadaşlıq. 

arxadaşlıq. düzlük. sədaqət.  

qətmək  gədmək. 1.gətmək. kərmək. kəsmək. çapmaq. qırtmaq. 

kərtmək. oymaq. çəntmək. çantmaq.  

- dağ daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol: qapan. 

qaban. çapan. çapın. gədik.1.yıxmaq.  

qətmək  kədmək. qıtmaq. kərmək. kəsmək. kirtmək. qırtmaq. 

çıtmaq. çitləmək. cızmaq. 

qətmək  kətmək. kərtmək. kətmək. ( < gədik. kərdik < kər). 

oymaq. çəntmək. gədik gədik, diş diş edmək.  

qətmən  kətmən. kərmən. qazma.  
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qətmən kətmən. kəymən. qazma.  

qətr  qədr. qədər. qatlaq. qatıq. dəklək. dəklik. çəklik. dərək. 

dərik. dərlik. - bu qatlaq.  

qətran  - qətran ağacı: qamalaq.  

qətrə  kətrə (fars). < kərtə. qırıq. yırtıq. boş. - kərtə sözlər: boş, 

havayi, ədəbsiz söyləmlər.  

- qətrə qətrə: qətə qətə. qıta qıta. damla damla. çıq çıq. çək 

çək. çəkə çəkə.  

qətrə  tamla. damla. dənə. zərrə. - qətrə qətrə: tim tim. təm təm. 

dam dam. damcı damcı.  

qətrəkeş  ( < qətrə: < qıtra. damcı + keş: < çək) damlalıq. damla 

damla axıtmaya yarar kiçik ayqıt.  

qətrəkeş  aqıtaç. arqaçıq. tamıtac. damac. damzırıq. damcı damcı 

axıdan ayqıt. 

qətrəyi  kətrəyi (fars). < kərtəyi. boşuna. havayi.  

qətri qədri (ərəb). < qıtrı. qırtı. qırıq. az.  

qətrim  kədrim. kəmrit. gəmrilmiş. arınmış. - kədrim ət: dəridən 

üzülmüş ət.  

qətrişmək  kədrişmək. ət soyup qurutmaqda yardım edmək.  

qətrüşmək  gədrüşmək. birbirinə geydirmək.  
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qəttaq  ( < qəddək: ( < qəddəmək: bərkitmək. uşağa verilən kömək 

əmzik).  

qəttaq  tikiş yeri.  

qəttar qəddar. geçimsiz. qıyıcı. qıyıcı. qıyan. əsirgəməyən. 

zalim.  

qəttə  kətdə. kəddi. çox danışan. - nə kəddi adamsan.  

qəttəh  qədlək. bax > qəddək.  

qəttəq  qətdək. 1.qədlək. qətdəş. qıtlaq. qıttaq. qattaq. qatlaq. 

əğriş. bükük. gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. - qəddəh qalmaq: qaddax qalmaq: gücsüz 

çarasız düşmək. 1.qataq. yama. yamaq. artma. əklik. əkik. 

nərsiyə vurulan tikə. 

qəttəq qəddək. ( < qəddəmək: bərkitmək) uşağa verilən kömək 

əmzik.  

qəttələmək  kərttələmək. kərtləmək. qartlamaq. yonmaq. yontmaq. 

yontamaq. biçmək. nərsəni eşələyib yer açmaq.  

qəttəmək  qəddəmək. 1. qatamaq. qadamaq. qıytamaq. qıyıqlamaq. 

qıvırtmaq. qıvrıtmaq. nərsənin boyun kəsməmək üçün, 

ucun qıvırıb tikmək. 1. qaqırdamaq. ölmək. gəbərmək. 1. 

dərşəmək. taraşlamaq. yonmaq. - qələm qətdəmək: qələm 
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dərşəmək, açmaq, taraşlamaq, yonmaq.  

- midad qətdiyən: qələmtiraş. gəzlik ( < kər: kəs).  

qəttəmək qəddəmək. bax > qatlamaq. qayramaq. qatlamaq. 

kəsginləmək. ititmək. itiləmək. biləmək.  

qəttəmək qətdəmək. qətdəyib yığmaq. qadırmaq. qayırmaq. - süsin 

qətdədi: qoşunun topladı.  

qəttənmiş  əğrilmiş. bükülmüş. - qətdənmiş, əğrilmiş, bükülmüş yün: 

qatma. 

qəttərə  qəddərə. qəmə. iki yanı kəsir xəncər.  

qəttəş  qətdək. qətdəş. qattaq. qatlaq. qıtlaq. qıttaq. əğriş. bükük. 

gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

qəttəyib  qəddəyib. - qıçların, bacaqların bitiştirib, qəddəyib altına 

qoyum oturma: qaşıq qalıbı. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı 

oturulsa on beş kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, 

qaşıq qalıbı oturun hammıya yer olsun.  

qəttiriq  qəttirik. qatırıq. qattırıq. kambırıq. kəmbir. kambır. 

kambur. quz. qoz.  

qəttit  qəddid(ərəb). qatıt. qurtma.  

qəttiyən  qəddiyən. - qələm qəddiyən: çaqqı.  

qəttiyən qəddiyən. (midad). çıtlayıc. yonquç. yontıç. yonuç. uclatıç.  
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qətu  kədu. 1. soluq, qansız, soyuq üzlü. 1. qabax. qabaq. 

gəlişməmiş, olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan. 1. 

kədük. qota. qotaq. kiçik, incə, uzun, sulu qabaq. 1. 

kovlaq. ( < kov: içi boş). qabaq. - kədu qurdu: askarit. 

bağırsağ solucanı, soğulcanı, qurdu. - kədu tuxum: qarın 

qurdu.  

qətu  kədu. kəpi. qapu. ( < qab. kav). ( l < > d) kavdu < > kavlu: 

ortası oyuq, boş. bu yemişin böyügünə qabaq deyilir.  

qətuq  kəduq. kasa.  

qətur  gövrəli. gövdəli. yoğun.  

qətü  gətü. gəytü. çolaq.  

qətüq  gədük. dodağı cırıq. yanı sınıq, qırıq, dişli.  

qətüq  kədük. kədu. qota. qotaq. kiçik, incə, uzun, sulu qabaq.  

qətümlük  gətümlük. gətirilməli. hazırlamalı. amadə edməli. ehzar 

edməli.  

qətürmək  gətürmək. 1. qeytürmək. geytərmək. cəlb edmək. 

hazırlamaq. 1. tarımaq. tarıtmaq. darımaq. darıtmaq. 

çəkmət. 1. uzaqdan yaxına çıkitmək. {# götürmək: 

yaxında uzağa aparmaq}. - siz nə gətirdiz nə götürəsiz.  

qətürük  gədürük. dəridən surfa.  
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qəv  gəv. kav. 1.gəv (fars). ( < kov). çuxur. 1.yeraltı. qarayer. 

kəvət. zerzəmi.  

qəv  gəv. kəv. 1. açmaq işi. - kövrək, kövər: həzm olunan: nuş 

olunan. - sağ su: gəv kövrək, kövər (quvara) su. 1. yavaş. 

yumşaq. xəfif. 1. kov. ilan dərisi.  

qəvamlı  turlu. durlu. qərarlı. sabit. qayım. qoyuq. qalın. quyuq. 

sulu olmayan. - qalın yoğurt. - qalın pəkməz: qəliz doşab. - 

durlu kişi. - durlu söz.  

qəvarə  < qavara. qaparaq. qapra. biçim. görük. - bəd qəvarə: 

gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  

qəvçə  kəvçə. kəpcə. kəvəç. kəviç. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç.  

qəvçi  kəvçi. kəviç. ölçəv. ölçü qabı.  

qəvə  gəvə. 1. gəbə. gəbiş. qapış. qapıc. qabış. qalı. qalıq. 

qalınğ. fərş. 1. givə. yem. ot. 1. kəkə. gəvgənə. gəvgəy. 

bacarıqsız. qarıq. qalıq. alıq. əli işə yatmayan. 1. kəkə. 

kəvə. güvə. bit. 1. yumşaq. (# qaba: bərk).  

- gəvə, güvə, gövə qoymaq: cüvələnmək. gövələnmək. 

güvələnmək. 1.kəvə. kəkə. güvə. cüvə. bit.  
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qəvə  gəvə. gəbə. güvə. gövə. 1. şaşqın. çaşqın. bön. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş. sadə. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. 1. deşə. bir yarığa bir tikə iti nərsə qoyub, 

güpünən təpəsindən vurub yarıq yekələr. 1. deş. dişə. 

qaza. bir nərsənin yarığına qoyub çırpıp, onu yarmaq, 

amaq tilişə.  

qəvəcə  gəvəcə. gəbəcə. gobutca. dəlicə. gicinə. görgüsüzün. 

kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. 

qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. 

qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. 

axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  
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qəvəç  kəvəç. kəviç. kəvçə. kəpcə. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 

qəvəki  kəvəki qavaq. boş.  

qəvəq  kəvək. gəvək. kəpək. kəbək. ( < kəv. kav. kov). 1. 

heyvanlara yem olub, aşlıqın (hibubatın) öğüdülmüş 

qabığı. - ata toyuqa kəpək tök. 1. dərinin qabıq qabıq 

oluşu. - baş kəpəyi: başda olan qonaq. 1. (burun, qulaq) 

daki qıqırdaq. gəmircik. quzruf. 1. gəvrək. bisqivit. quru 

çörək. 1. kovaq. oyuq. oymaq. deşik. hin. 1. kövrək, puk 

daş. 

qəvəq  kəvək. kövləgə. qaza. koma. yataq. ağıl.  

- nərsənin kəvrək, kəvək olan bölümü: kavbır.  

qəvəqə  kəvəkə. kəvkə. 1. kəvgə kəbəgə. alaçiy. iyi pişməmiş 

nərsə. 1. kəpəgə. qapaqa. qapuq. qapqa. suyuq, sıvıq 

nərsənin üzərində oluşan qoyu, quyuq qat, qataba, 

təbəqə.  

qəvəl  kəvəl. gəvəl. qaval. ( < qab. kav). 1. gövdə, biçim, çəlim, 

çap yönündən gəvrək, arıq, himsiz, zayıf, cürə olan. 1. # 

kəpəl. gombul. qarınlı. qarnı kök. - kəvəl adam. - kəvəl 
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qoyun. 1. yumşaq, uyuq qılıqlı. - kəvəl at: yorqa at. minik 

verən at. ( > köhər). 1. kəvgi. boşluq. puçluq. zayıflıq. 

qəvələ  gəvələ. gövələ. gömələ. kiçik çuxur, oyuq. tuxum 

quylama çuxuru.  

qəvələ  kəvələ. dimdiyi uzun quş.  

qəvələmə  kəvələmə. gəgəc. gəgə. gəgələmə. böcək hörümcəklərin 

tikanlı soxmaları.  

qəvələmək  gəvələmək. gəvləmək. kəkələmək. 1. sözü utqunaraq 

tutqunaraq qırıq qırıq kərik kərik söyləmək. çəlişdirmək. 

sözü çeynəyib aydın deməmək. doduklamaq. kələk 

sapalaq gəlmək. - sözü gəvlə denə: içində pişir çıxar. - 

cocuğa gəvələyib yemək verir. 1. açıqca söyləyəməmək. 

imır yamır söyləmək. dilin çeynəmək. dolandırmaq. 

oynatmaq. çeynər kimi edmək. dişsiz ya dişi ağrıyan kişi 

ağzında yeməyi çəlişdirir. dolaşdırır. 1. çiynəmək. dönə 

dönə çeynəmək. gəviş gərirmək. qazmaq. 1. imır yamır 

söyləmək. dilin çeynəmək.  

qəvələmək  gəvələmək. sözü ağzında çeğnəyib, dolaşdırıb, açıq 

söyləməkdən qaçınmaq.  

- sözü ağzında əvələmək, gəvələmək. əğələmək, 
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dolaşdırmaq, çeynəmək.  

- gəvələyib durmaq.  

qəvəlmək  kəvəlmək. gəvşəmək. zayıflamaq. çeynənmək. - 

kəvəlməsin gücün sənin. - yava yağı, kül başıva ələnsin, 

gücün sənin kəvəlsin.  

qəvəmək  gəvəmək. gəvləmək. çeynəmək.  

qəvəmit  gəvəmit > qərəmit. mal yemi.  

qəvən  - eşşək gəvəni: kətirə kolu.  

- qarın gəvəni: qarın ağrısına işlənən bir bitgi.  

qəvən  gəvən. < > çiqən (çiq: düğün). bir kökdən çıxıb, toplu dal 

dal olan bitgi. çobanotu. çalı. süpürgəlik.  

- gəvən otı: qoğan. bir çeşit tikənli ot. qoğanlıq.  

qəvər  gəvər. 1. gəpər. gavar. elə bilki. deyəsən. gərək ki. - 

gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - gavar, qanamadın. - 

gavar, yeməklə doymayacaqmış. - gavar, ölən geri dönərmiş. 

1. gəvir. qəbir. qəbr. govur. gor. çuxur. (< kəv. kav. gəv. 

kov). 1. sin. 1. çöl eşşəyi. 1.kəvər > kahı. gəvşək olub, 

xırpıldayan göy.  

qəvər  kəvər. gəvər. (gəvmək: çeynəmək). 1. gənəlliklə ot alağa 

verilən addır. özəlliklə "soğzu" deyilən yeməli göy. 1. güh. 
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gədik. dəlik. arxın bağa gətirdiyi su oyuğu. 1. gəvrək. 

boş, yumuşaq, yeməli. sovzu deyilən yeməli göy. 1. 

topraq yer. - yağış yağar, gəvər gəvir: topraq yumşanır, 

ağnır. - gəvər yerdə ev tutmaz. 

qəvərim  gəvərim. güvəriş. gəvərtim. sindirim. hazimə.  

qəvərlik  gəvərlik. gəvirlik > qəbirlik. qəbistan gorluq. govurluq. 

çuxurluq. (< kəv. kav. gəv. kov). sinlik.  

qəvərmək  gəvərmək givrəmək. 1. gəvrək olmaq. çox qurumaq. 

qavrılıb qıqırmaq. xaslanmaq. - bu əmək gəvərmiş. 1. 

ayazda, soyuqda üşümək. - dışarda gəvərdik. 1. otda, 

günəşdə yanmaq.  

- gəvrəyə qalmaq: gəbərmək. tələf olmaq.  

qəvərmək  gəvərmək. gəbərmək. kavlamaq. kavalmaq. cavlamaq. 

ölmək.  

qəvərmən  kəvərmən. kəvrəmən. yumşaq, səssiz, dinc olan. (# 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. batır. bağtur. bağatur. 

bağadur. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə).  

qəvərtim  gəvərtim. gəvərim. güvəriş. sindirim. hazimə.  

qəvərtmək  gəvərtmək. sindirmək. həzm edmək.  
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qəvəs  kəvəs. kəpəz. qəfəs. qapas. 1.bir gözə, bacıya, tapışqıya, 

pəncərəyə taxılan tor, barmaqlıq. - kəvəs kəvəs: dəlik 

dəlik. - kəvəs anğı: qəfəsdə bəslənən heyvan. - kəvəs onarı: 

yapılarda yırtıq yamaq işlərin aparması. 1.barmaqlıqla 

bölünmüş yer. - ayı gəpəzi. - quş gəpəzi. 

qəvəsləmək  kəvəsləmək. qəfəsləmək. qamandırmaq. inandırmaq. 

qandırmaq.  

qəvəslənmək  kəvəslənmək. qəfəslənmək. qandırılmaq.  

qəvəşəq  gəvəşək. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. koğşaq. kovşaq. kağşaq. kağaşaq. kavşar. 

kağşar. kağruq. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  

qəvət  1. gəvət. gövət. gömət. gömülgəç. çuxur. oyuq. quyu. 

kavlam. 1. kəvət. kəvtə. çanaq. qədəh. qataq. qadaq. 

qovaq. qota. bardaq. 

qəvət  kəvət. atlıq. altlıq. girgə. koz. kovzuq. kozuq.yerzəmi. 

zerzəmi.  

qəvətçi  gəvətçi. gövətçi. çəvətçi. çövətçi. göyçü. gövçü.  
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qəvəzə  gəvəzə. 1. bazarsöz. çox qonuşan. boşavuz. çənəsi 

düşüq. sandıraqçı. qanqqıldavuq. sandıravuq. boşboğaz. 

söztəpər. boşboğaz. qalğay. tonqquldavuq: 

donqquldavuq. çənəbaz. yayqaracı. qırıldavuq. 1. çox 

sözlü. çox qonuşan. sazaq. boşboğaz. gəvəzə. yanşaq. 

ağaş dələn. boş söyləyən. çənəsi düşük. əngi boş. boş 

boğaz. ağzı gəvşək. boş boğaz. yalançi. 1. sözənqri. 

əngə verən. danışqan. munqan. mınğ mınğ edən. boş 

boğaz. 1. yanğşaq. ağzı yayvan. ağzı boş. laqırtı. ağzı 

yayvan. ağzı açıq. sarsaq. boşboğaz. ağzı gəvşək. 1. 

yanqşaq. yanğşaq. yanşaq. çənəçi. qonuşqan. ağzı 

dadsız. çaqıldaq. çox danışan. (dəgirman) çaxçaxı. 1. 

işqaldır. içqaldır. çənəsi düşük. yarıcayaq. yarıçanaq. 

çənəsi düşük.  

- gəvəzəlik edmək: satulamaq. faydasız söz söyləmək.  

qəvəzə  gəvəzə. çalçın. çırçır. düşük çənə. qonuşqan. dilinə 

yürük. çənə kavağı. çənə kovağı. çənə çanağı. çalaçənə. 

vara yoxa, sürəkli durmadan qonuşan. çənəsi düşük. 

çaçaran > saçaran. düşük çənə. şarlatan. cırcır. 

cırcırama. çox qonuşan. çənəli. carcar. gürültülü. gəvşək 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7724 

ağız. düşük çənə. boşboğaz. - çox qonuşqan, gəvəzə: dilli 

düdük.  

- dadlı dadlı çox danışan, gəvəzə: şirin dilli: tingic. dingic > 

dəmkeş. - boş, qolay, gəvəzə söz sav, qonuşma. dediqodu 

(1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). lakırdı.  

- ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı.  

qəvəzələmək  gəvəzələmək. gəvzələmək. kavazaqmaq. gəpsələmək. 

gəpəsləmək. kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. yersiz 

qonuşmaq. boşboğazlanmaq. sudan havadan danışmaq. 

çənə çalmaq.  

- gəvəzələyib baş aparmaq: qafa ütüləmək. qafa şişirmək. 

qafa qazmaq, qazımaq. çox danışıb usandırmaq, sarsıtmaq, 

bıqdırmaq.  

qəvəzəlik  gəvəzəlik edmək. sanamaq. sayaqlamaq. sayıqlamaq. 

çənəsi düşmək. sandırav. boşboğazlıq. saçmalama. 

yanşav. boşboğazlıq. qırıldav. - qəvəzəlik edmək: 

yanşamaq. boş qonuşmaq. - gəvəzəlik edmək: yanşamaq. 

boş qonuşmaq.  

- gəvəzəlik edmək: yanşatmaq. yanğşatmaq. 
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qəvəzəlik  gəvəzəlik. 1. qırqır. boş söz. çançan. çənə yarışı. 

çənəçilik. boş sözlü. çox boş sözlü. çənə. saçaranlıq. 

çaçaranlıq. düşük çənəlik. şarlatanlıq. - bıqdırıc 

gəvəzəlik: dikinə daraq: dikinə tıraş. 1. sır tutamama.  

- arvad kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək. qadın 

ağızlı. qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: qadın 

ağız. qılıbıq.  

- kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəvəzəmək  gəvəzəmək. 1. çəkçükə. çəkə yarışdırmaq. apuq sapuq 

söyləmək. gəvzəmək. çılpıldamaq. çalpıramaq. 

cıvramaq. cıvıldamaq. mızıldamaq. 1. qozalamaq.  

qəvi  1. bərk. möhkəm. sağlam. güclü.- sağ qazıq: güclü mıx. 1. 

dərnəkli. qunt. sımsıkı. ətinə dolu.  

qəviç  kəviç. kəvçi. ölçəv. ölçü qabı.  

qəviç  kəviç. kəvəç. kəvçə. kəpcə. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 
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qəviq  1. gəvik. yufaq. yufqa. gözləmə. incə. 1. kəvik. gəvik. 

kavuq > xəfif. savuq (> səbok (fars)). boş. yüngül. engil.  

qəviq  gəvik. 1. yumşanmış. kəvrək. kövrək. kövücüq. 1. > 

kəpək. burqunun, ərənin ağzından tökülən oğuntu, dalağ, 

daraşlar. 1. orunc. urunc. ışıq. açaq. rüşvət. - qara bulutu 

yel açar, urun bilə il açar: rüşvət düğün açar. 1. kəvik. zayıf. 

qəviqinmək  kəvikinmək. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. (< köv: 

kav: boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. 

yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). 

açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. 

boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. içi, 

könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  

qəviqliq  kəviklik. kövünlük. göyünlük. gövklük. (< köv: kav: boş). 

yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( 

< yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. 

içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

qəvilmək  kəvilmək. gəvəlmək. 1. gəvşəmək. zayıflamaq. - 

kəvilməsin gücün sənin. 1. gəvşəmək. açılmaq. boşalmaq. 

- ər gücdə kəvildi.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qəvilmiş  kəvilmiş. gəvir. oyuq. iv. iz. (suyun yerdə axmağından 

açılan) arx.  

qəvin  kəvin. 1. qabaq. 1. qavın. qovun. 1. kəfən.  

- yamçı qeygən gəlir, kəvin qeygən gəlməz: yamçı geyən 

gəlir, kəfən geyən gəlməz.  

qəvir  gəvir. gəvər. qəbir. qəbr. govur. çuxur. gor (< kəv. kav. 

gəv. kov). 1. sin. 1. çöl eşşəyi.  

qəvir  kəvir (fars). < kovar. (k < > ç) çoraq. boş, törəmsiz yer.  

qəvir  kəvir. gəvir. ( < qarqaq. kəkrək. qaqraq). 1. kəvilmiş, 

boşalmış yer. lüt. 1. kəvilmiş. oyuq. iv. iz. (suyun yerdə 

axmağından açılan) arx. 1. qarqag. kəkrək ( < qaqraq). çöl. 

qurumuş. suyu çəkilmiş. bitqisiz quru qırlar.  

qəvirqə  kəvirgə. kəfgir. kəvgir. kəvəç. kəviç. kəvçə. kəpcə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 

qəvirlik  gəvirlik > qəbirlik. gəvərlik. qəbistan gorluq. govurluq. 

çuxurluq. (< kəv. kav. gəv. kov). sinlik.  

qəvirsə  kəvirsə. kəvrəs. incə. nazik.  

qəvirtək  kəvirtək. kətək. kiçik üy. yuva.  

qəviş  gəviş 1.> gəbiş. qabış. keçəl. saçsız. baş açıq. 1. kövüş. 

> kəfş. 1. kəviş. kətən ayaqqabı. 1. çeğnəmə. 1. gəvilən, 
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çeğnənən. 1. gəvis. gövüs.  

- ağız gəvişi: sıx təkərlənən söz. ağzından düşməyən söz.  

- gəviş gətirmə: gəvişləmək: uttuğu yeməyi yenidən ağza 

gətirib çeğnəmək.  

qəviş  gəviş. kəviş. yaşlıların çənəsinin özözünə titrəməsi. 1. 

gavuş. kövəş. qoşad (fars) < kövşəd ( < köv. kav: açıq). 

açıq. 1. başmaq. çəpək. yəlkən. 

- ağız gəvşəyi: ağız sözü, virdi.  

- gəviş gətirmək: gəvmək. nərsəni təkrar çeynəmək.  

qəvişləmək  gəvişləmək. gəviş gətirmə. uttuğu yeməyi yenidən ağza 

gətirib çeğnəmək.  

qəvişlənmək  gəvişlənmək. ağzı köpüklənmək.  

qəvişlik  gəvişlik. üşən. üşün. üşənmə. təmbəllik. - üşən gətirən 

sözlər.  

qəviz  kəviz. kəkiz. köküz. kövüz. uysal. yumşaq başlı. yumşaq 

qıllı.  

qəviz  kəviz. kilvan. ( < kav: oyuq). otuz iki kiloluq ölçü qabı.  

qəvqə  kəvkə. kəkəy. kəköy. kəkəc. kəkə. kəkələc. kəkələyən. 

kəkəmə. tətə. çəçə. pəltək. pəltək qonuşan. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qəvqəç  gəvgəç. sallaq. dik durmayan. - gəvgəç qulağ. - bir 

gəvgəç qulağ atım varıdı.  

qəvqəq  gəvgək. kəvgək. 1. sallaq qulaq. 1. pəltək. sözü tuta tuta 

danışan. 1. kəkik. pəltək.  

qəvqəq  kəvgək. kəfgək. pəltək. kəkəmə kimsə.  

qəvqənə  gəvgənə. gəvgəy. kəkə. gəvə. bacarıqsız. qarıq. qalıq. 

alıq. əli işə yatmayan.  

qəvqəy  gəvgəy. gəvgənə. kəkə. gəvə. bacarıqsız. qarıq. qalıq. 

alıq. əli işə yatmayan.  

qəvqi  kəvgi. kəvəl. boşluq. puçluq. zayıflıq.  

qəvqin  gəvgin. çivgin. yağlı. doyurucu. bəsləyici. sinir. sınır. 

həzm olunan nərsə. içlənənən nərsə. dadlı.  

qəvqin  gəvgin. gücsüz, boş gəvşək, yağsız doyurmayan bəsi, 

qıda. (# çivgin). - gəvgin aş: doyurmayan, gücsüz aş.  

qəvqinləmək  gəvginləmək. çivqinlənmək. yeyib sindirmək. nuş 

edmək. dad tamahla yemək yemək.  

qəvqir  kəvgir. kəfgir. 1. kəvirgə. kəvəç. kəviç. kəvçə. kəpcə. 

kamus. kavus. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç. 1. 

kövgir. dəlikli. dəlikli kəpçə.  

qəvlə  bax > qavla.  
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qəvləq  kəvlək. kələk. ( < kav. kov). 1. mənqəl. 1. duzaq. aldaq.  

qəvləq  kəvlək. kəvsək. quru. lüt. kova. koğa. hava. qırıq. köfük. 

kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. kovat. korat. çorat. 

qırtçala. haylaz. yaramaz. qurata. yararsız. keçəl. qırbaş. 

qoğuq. qovuq. qoyuq. bi hudə. möhməl. qoşdurum.  

qəvləmək  bax > kəvələmək.  

qəvlənmə  gəvlənmə. bax > gəvşənmə.  

qəvli  gəvli. ırmaq ağzı.  

qəvmə  kəvmə. qazma. həfr. - üzdən qazma.  

qəvmək  gəvmək 1. nərsəni kavlayıb, oyub, oğub çürütmək, 

çeynəmək. gəvmək. 1. ısırıb qoparmağa çalışmaq. - at 

gəmini gəvirir. 1. nərsəni təkrar çeynəmək. - gəviş 

gətirmək. 1. ağızda çeynəmək. gəvələmək. gəvşəmək - it 

sümüyü gəvəgənincə oğru işin görər. 1. gəviş gətirmək. - bəy 

danası kimi yatıb gəvşir. 1. gəvşəmək. yayılmaq. 

arıqlamaq. uzanmaq. genişləmək. gücsüz qalmaq. 

yumuşamaq. 1. qoparmaq. çiğnəmək. dağıtmaq. 1. 

sındırmaq. xırdalamaq. əzmək. açmaq. 1. gəvələmək. 

qəvmək. gəvşətmək. çeynəmək. ağızda dolandırmaq. - 
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ər sözün kəvdi: mız mız, mın mın elədi. - kimni qalı satqasa, 

gücün kəvər: kimə ki çatsa, yetsə, onun gücün alar.  

qəvmək  gəvmək. 1. çeğnəmək. 1. quruyub gəvrənmək. 1. qazmaq. 

dürçəmək. dürəmək. axdarmaq. gözləmək.  

- gəvilən, çeğnənən nərsə: gəviş.  

qəvmil  kəvmil. kalış. kovlış. şalı, çaltıq samanı.  

qəvnənmə  gəvnənmə. bax > gəvşənmə.  

qəvrə  1. kəvrə. kavra. kavar. yem. malqara yeməyi. 1. gəvrə. 

gövrə. yəltə. ləş. kalbud. tən. 1. gəvrə. gövrə. toratan, 

torumca toru. gəvrə. gövrə. gövdə. qabat. gavat. kalbud. 

kadavr. ölüt. cəsəd. ləş. 1. gövrə. gövdə. qabat. gavat. 

kovsa.yapı. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. 

çalqat. çalçat. boyqat. boy. cism. cüssə. çuval. yəltə. 

sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qaraltı. qaldırım. 

qalıb. qılıp. qaplıq. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. 

kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. 

cəndək. cəsəd. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 1. kəvrə. 

kavra. kavar. yem. malqara yeməyi.  

qəvrə  kəvrə. < kov. 1. kor. boş. 1. kəvrək. yumuşaq. çeynəməli. 

çeynim.  
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qəvrək  gəvrək. 1. qolayca qırılan. diri. sölpülməmiş. 1. sevincli, 

qıvrıq gülüş. 1. kav. kof. boş. - gəvrək gəmik: qaqırdaq. 

qıqırdaq. xıt xıt. 1. xəfif. yumşaq. - kəvrək, yumşaq, 

parçalanması qolay olan qayalıq: qaqlıq < kavlıq.  

- oda daynaqlı, gəvrək, ipəyə oxşar ilkə, öğə, maddə: 

daşpambıq. daşpamıq.  

- qaragəvrək: qara üzüm çeşiti.  

- quru, gəvrək dadlı çeşiti: kavalaq. kavalaq. kavdalan. 

bisküvit.  

- gəvrək nərsəni yeyirkən çıxaran səs: qatur qutur. xırt xırp. 

xarp xarp. xarp xurp.  

- gəvrək olub çiğ yeyilən, salatlıq bitgi: qaraqavuq.  

- qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam: qarqadələn. fırıx 

badam.  

- nərsənin kəvrək, kəvək olan bölümü: kavbır. 

- süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı çırpı: kaval. 

funda.  

qəvrəq  gəvrək. kəvrək. ( < köv: qazıq). 1 quru olub qırıldıqda, 

ısırıldıqda qıtır qıtır edən. çabuq qırılan. 1. quru nərsənin 

qırıldıqda çıxaran səsini andıran səs. xırtldaq səs 

çıxarmaq. - gərvrək gülüşü vardır. - quzu gəvrək gəvrək 
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yapraq yeyirdi. - gəvrək gəvrək gülürdi. 1. çuqu. çatıq. 

şatıq. qırılqan. zayıf. 1. gəvək. kövrək. qolay gəvrilib, 

kövrəlib, qırılar durum. bisqivit. quru çörək. 1. yumuşaq. 

sust. talğan. 1. yumuşaq. oğumsul. xırdalanmış. 

çiğnəmiş. - kəvrək gülmək: kəsik kəsik, qah qah gülmək.  

qəvrəqçi  gəvrəkçi. gəvəkçi. bisqivitçi. quru çörək satan.  

qəvrəli  gəvrəli. gövrəli. ayağı ağır. iki qat. hamilə.  

qəvrəlmək  kəvrəlmək. kövrəlmək. könüllənmək. ürəyi dolmaq.  

- inamı gəvrəmək: çox sıxılmaq. aşırı yorulmaq.  

qəvrəmək  gəvrəmək. kəvrəmək. gəvşəmək. kəfrəmək. kövrəmək. 

kövrəmək. küfrəmək. kəfrəmək. zayıflamaq.  

qəvrəmən  kəvrəmən. kəvərmən. yumşaq, səssiz, dinc olan. (# 

qəhrəman < qaqraman. qaqarman. batır. bağtur. bağatur. 

bağadur. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə).  

qəvrən  kəvrən. kavran. 1. qaqaran (< qaqmaq: əzmək). qurut 

əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan saxsı 

qab. mətirət. 1. qapran. qoca. qarı.  

qəvrənmə  gəvrənmə. bax > gəvşənmə.  

qəvrəs  kəvrəs. kəvirsə. incə. nazik.  
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qəvrətmək  gəvrətmək. kəvrətmək. 1. qavratmaq. azarlamaq. 

paylamaq. 1. qurudub kövrək, qırılır duruma gətirmək. 1. 

talqanlatmaq. talğanlatmaq. yumşatmaq. çeğnətmək. 1. 

gəvşətmək.  

qəvriq  kəvrik. kəfrik. gürgən1, qırap ağacı. qumluq yerdə bitən 

ağac.  

qəvriz  kəvriz. kariz (fars). kövriz. kəhriz ( < köv. kav). qarım. kanal.  

qəvrə  gəvrə. yəltə.  

qəvsəl  kəvsəl. kövsəl. kovsul. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  

qəvsərə  kəvsərə. 1. (heyvan, kişi). iskilet. 1. daldan qamışdan 

yapılan səbət. - bir kəvsərə yemiş.  

qəvşenmək  gəviş gətlrmək.  

qəvşəklik  gəvşəklik. 1. gücsüzlük. zə'f. quvvətsizlik. durğunluq. 

ağırlıq. batağlıq. batıqlıq. bətalət. yavanlıq. yayvanlıq. 

laqeydlik. 1. çanaqlıq. arıqlıq. 1. çanaqlıq. kəkəzlik. 

pərişanlıq. 1. pusuluq. sarqıqlıq. xirəlik. yumuşaqlıq. 

cılızlıq. 

- o durqunluqla, iş görülməz.  
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qəvşəq  gəvşək. gəvəşək. koğşaq. kovşaq. kağşaq. kağaşaq. 

kavşar. kağşar. kağruq. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. 

qağşamış. kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş 

nərsə. 1. qoca. yaşlı.  

qəvşəq  gəvşək. kəvşək. küvşək. ( 1 < kov. gəvşəmək: boşatmaq. 

tökmək. danışmaq. # 1 < qovşamaq: qoşvarmaq: 

gəpşəmək: çatışmaq. tümləşmək). 1. çanaq. çanğıl. çalınğ. 

boşanğ. kovşək. kovşaq. açıq. sus oyuq. boş. cansız. 

uyuşuq. soluq. kəkəz. oyulmuş. ovuq. qoraqa. zayıf. 

yetərsiz. yavsal. yaramaz. cıdamsız. yusul. keyeng. 

uqıbsız. sust. təmbəl. 1. qap qacaq. 1. şişman. çağnaş. 

yoğun. kötü. 1. qapraq. qıpraq. təmbəl. sust. üşəngən. 

yaxmaz. təngir. 1. otlayan. çeğnəyən. çərəndə. 1. busu. 

pörsümüş. yumuşaq. əzik. sant. uyuşuq. ilgisiz. qayıtsız. 

hissiz. duyqusuz. gəvşək. uçqara. bəsituydurmaq. 

üstüngörü. əğikçe. istiqrarsız. xıra. sulu. xirə. xıra. bol. 

yumuşaq. pörsük. pusu. sarqıq. söl. sakin. dingin. zayıf. 

əğik. beləv. sarqıq. beləvüt. güvənılməz. boşat. boşam. 

susta. sust. boşayqan. boş. sarqıq. sıntıl. quvvətsiz.- 

gəvşək biçimdə: uçqaratın. üstüngörü. əğik alaraq. 1. gücük. 
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küşək. gücsüz. zayıf. kəsil ( < kəsilmək). sust. təmbəl. 

ölşük. ölşək. solpük. salğıq. əngil. engül. sarqıq. salpa. 

solpuq. az. duyğusu gəvşək. qabran. üşənc. təmbəl. 

turğun. durğun. ağır. bataq. batıq. - o çox durqun kişiymiş. 

- gəvşək olmayan: tetik. canlı. iti. fə'al.gəvşək olmayan. - 

tetik kişi. - tetik ol!. - tetikliyin ölməsin. - ağzı gəvşək: ağzı 

yayvan. ağzı açıq. sarsaq. boşboğaz. gəvəzə. - solpük ətlər. 

1. yumuşaq. sarıçqa. sürüşgən. sölpük. kəkəz. qorqaq. 

çanaq. çanaç.  

- gəvşək gəvşək yanaşmaq: sırıtıb gülüşmək. yılışmaq. 

qorxaq, təmbəl.  

qəvşəq  gəvşək: boş (# qavşaq: qayım.). 1. kəvşən. kavran. 

qapran. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. haylaz. 1. qalız. kaviz. 

yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. 

baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. damarsız. 

uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. 

üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. 
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sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. süzgün. 

əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən gücdən, 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 

1. qımbıl. uyşuq. təmbəl. 1. yıpranmış. kağşaq. kavşaq. 

köğşək. kavır. biçimi pozuq. 1. damarsız. işdən gücdən 

düşük. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. 

bitgik. bitgək. ərik. əzik. engik. alçaq. dayancdan, 

dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. 1. 

güvənilməz. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. damarsız. aylaq. 

gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. 

becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız. 1. kəsməzlik. kütlük. korluq. 1. savsal. savsaq. 

sovsal. sovsaq. boş. sust. damarsız. 1. sust. halsız. 

damarsız. uyuşuq. 1. yalta. tummal. yaramaz. 
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başarınğsız. kırıx. 1. yaramaz. batqal. işləməz. 1. 

uyuşuq. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. 1. açıla. 

yayqın. halsız. bayqın. cansız. yorqun. qaqırdaq. 

qaqşaq. zayıf. damarsız. 1. apaç. apaş. şələm şorba. 

gədə. başıboş. baybaş. qayta. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

damarsız. yararsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. 

hovlaz. hovlat. 1. pıstıq. fıstıq. soluq. qaba, iti olmayan. 

ərincək. əringən. açıla. üşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. 

kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. 

süzgün. 1. sölpük. yumşaq. 1. qımıldamaz. damarsız. 

cansız. qeyrətsiz.  

- gəvşək ağız: gəvəzə. çalçın. olur olmaz söz söyləmək.  

- ağzı gəvşək olmamaq: sır tutmaq. paxlayı ıslatmaq.  

- gəvşək ağız: gəvəzə. çalçın. düşük çənə. boşboğaz.  

- gəvşək yay: kəbbadə.  
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- gəvşək görüşlük: görmə nitəliyi güclü olmayan.  

- gəvşək görüşlü: sus oyalı, fikirli.  

- gəvşək damarlı: qeyrətsiz. uyuntlu.  

- sınır gəvşəkliyi: ə'sab susluğu.  

- boş, gəvşək düğünləmək: ilmək. iləmək. 

- gəvşək, yelli, sıxıtırmadan doldurulmuş nərsə, torba, 

çuval, tay: qabarlama. 

- gərginsiz, sərbəs, boş gəvşək duruş: dinc duruş. rahat 

duruş.  

- gəvşək sözlü: sözü gəvşək: sözü boş.  

- gəvşək, dayanıqsız, muqavimətsiz, hər biçimə qolayca 

girən kimsə: balmumu.  

qəvşəq  qanıltaq. qağıltaq. qavıltaq. aralıqlı. seyrək. dərik dərik.  

qəvşəqliq  gəvşəklik. 1. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. ərincəklik. 

əringənlik. açılıq. üşəngənlik. qaranqaşlıq. haylazlıq. 

susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 

süzgünlük. 1. qaçaqlıq. susluq. qapıqlıq. təmbəllik. 1. 

qaçaqlıq. susluq. qapıqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 1. 

düşüklük. soluqluq. əsgiklik. əsgilik. çürüklük. bitginlik. 

ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. enginlik. alçaqlıq. 
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dayancsızlıq, dirəncsizlik. muqavimətsizlik. 1. bitginlik. 

gücsüzlük. 1. battalıq. işsizlik. avaralıq. qırbanlıq. 

qırballıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. 

qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. 1. qaranqaşlıq. 

haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. 

təmbəllik. cansızlıq. 1. susluq. ağırlıq. qaranqaşlıq. 

haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. 

təmbəllik. uyuşuqluq. qeyrətsizlik. kəsalət. 1. sürədurum. 

sürdürüm. susluq. halsızlıq. 1. halsızlıq. bayqınlıq. 1. 

yavaşlıq. ağırlıq. uyuşuqluq. yengilək. susluq. halsızlıq. 

kəsalət. 1. kavaqaşlıq. boşluq.  

qəvşəlmək  gəvşəlmək. 1. savsalmaq. savsalamaq. boşalmaq. 

susdalmaq.  

qəvşəlmək  yırışmaq. quvvətsizləşmək.  

qəvşəmə  gəvşəmə. açılma. rahatlama. bəst. gəvşəklik. uyuşuqluq.  

qəvşəmək  balbınmaq. təmbəlləşmək.  

qəvşəmək  gəvşəmək. 1.əsnəmək. yellənmək. yayılmaq. törənmək. 

ürənmək. bollaşmaq. 1. işdən gücdən düşmək. solmaq. 

əsgimək. bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. çürümək. 

əzilmək. 1. tummalmaq. yaltanmaq. yaltalıq edmək. 
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yaramazlamaq. kırıxqamaq. 1. kavşamaq. laxlamaq. 

şollaşmaq.  

- nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. 

cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  

qəvşəmək  kəvilmək. gəvşəmək. ( < kov. kovmək). 1. kovşamaq. 

gəvşəmək. tökünmək. danışmaq. 1. qazmaq. daşınmaq. 

boşanğlamaq. qovşamaq. genişləmək. geniğlik. 1. 

gəvşəmək. açılmaq. gücsüzləmək. boşalmaq. - ər gücdə 

kəvildi. 1. boşaymaq. xirə bolmaq. pörsümək. 1. 

kavşamaq. qağşamaq. ( < qaq: sərt səs). xərab olmaq. 

əprimək. yıpramaq. çox əsgimək. 1. kəfrəmək. 

gəvrəmək. küfrəmək. kövrəmək kilfrəmək. kövrəmək. 

gəvilmək. gəvəlmək. çözüləyazmaq. saçılmaq. 

sesinmək. saşlımaq. saşümək: saşılmaq. boşumaq. 

zayıflamaq. obramaq. opramaq. əprimək. əsqimək. 

kortalmaq. tazalığı, itiliyi gedmək. kövrəmək. kəfrəmək. 

gəvrəmək. küfrəmək.  

- gəşəyib sarqımaq: salqımaq. 
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qəvşəməyən  gəvşəməyən. dəğişməz. əzilməz. çökməz. qırılmaz. 

pozulmaz. pozulmayan. çürüməz. əsgiməz. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

qəvşəməyən  gəvşəməyən. qacı baş. qacar baş. qaçar baş. sarsılmayan. 

enmiyən.  

qəvşən  kəvşən. kavran. qapran. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. 

qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. haylaz.  

qəvşən  kəvşən. kövşən. ( < kav: açıq). açığlıq yer. əkin əkmilən, mal 

otarılan yer.  

qəvşənqən kəvşəngən. gəviş gətirən. gənişçi.  

qəvşənmə  gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. gəvlənmə. kövlənim. 

kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. 

genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. 

genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. 

genğirim. genğişim. genlinim. genlişim. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 
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bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qəvşənmək  gəvşənmək. çözgülmək. çözülmək. çözünmək. 

dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll olmaq. 

ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. yayınmaq. 

parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq.  

qəvşər  kəvşər. qağşar. çökmüş. yoxar. yoxluğa, məhvə doğru 

gedən.  

qəvşəşdirmək  gəvşəşdirmək. əriştirmək. yayışdırmaq.  

qəvşəşmək  gəvşəşmək. çözümlənmək. çözgüşmək. çözüşmək. 

ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. ərişmək. həll 

olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. 

yayışmaq. balçaşmaq. parçaşmaq. pozuşmaq. 

xərablanmaq.  
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qəvşətdirmək  gəvşətdirmək. açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. 

sökdürmək. ərittirmək. həll etdirmək. ayrıtmaq. 

savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. 

balçatdırmaq. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq. 

fəsx etdirmək.  

qəvşətən  gəvşətən. gəbərtən. qavşatqan. öldürücü.  

qəvşətmə  gəvşətmə. işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. engintmə. 

alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən 

düşürmə.  

qəvşətmək  gəvşətmək. 1. boşaytmaq. zayiflatmaq. gücsüz 

düşürmək. qavşatmaq. gəbərtəmək. öldürmək. yox 

edmək. 1. işdən salmaq. əldən salmaq. 1.qavşatmaq: 

kovşatmaq. boşaltmaq. qaçıtmaq. qaçırtmaq. sıçratmaq. 

qəbətmək. öldürmək. yox edmək. ayırmaq. açmaq. 

qoğşamaq. oğşalamaq. yumşatmaq. gəvtürmək. 

gəvşətmək. yurnuşatmaq. gəviş gətirtmək. 1.üşəndirmək. 

kəsəllətmək. təmbəlləşdirmək. - gərgin nəyi gəvşətmək: 

yatsamaq. yasmaq. - oxu atıb yayı yasmaq: oxu atıb yayı 

asmaq.  
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qəvşətmək  gəvşətmək. qavşatmaq. 1. sustatmaq. yumşatmaq. 1. 

bastırmaq. üstələmək. yenmək. qazanmaq.  

qəvşətmək  gəvşətmək. savsalatmaq. boşatdırmaq. susttadmaq.  

- nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: kağşatmaq. kavşatmaq. 

koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. 

qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq.  

qəvşic  gəvşic. üşənc. üşünc. təmbəl.  

qəvşil  kəvşil > kəşil. xəşil. qaşıl < kavşıl. (< kav. kov). 

oğutulmuş, açılmış nərsədən, özəlliklə dənədən pişirilən 

yemək.  

qəvşinmək  gəvşinmək. üşənmək. yığışıb bir yerdə oturmaq, 

qalmaq.  

qəvşiriq  gəvşirik. ağızda çiğnənib yumşaltılmış nəsnə.  

qəvtə  gəvdə. gövdə. - qatıq sözə, yoğun gövdəyə, yumşaq 

davranmayın. - damarında qan varıkən, gövdəndə can 

varıkən.  

qəvtə  kəvtə. kəvət. çanaq. qədəh. qataq. qadaq. qovaq. qota. 

bardaq. 
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qəvtirmək  kəvtirmək. gəvtirmək. gəvşətmək. getqəzmək. 

boşaltmaq. dəngəsini (dinciliyin) qurutmaq. - o mənim 

gücümü gəvtirdi: gəvşətti, apardı.  

qəvtürmək  gəvşətmək.  

qəvürqə gün gəvürgə gün. salı günü.  

qəvürqən  gəvürgən. gümürgən. güvürgən. dağ soğanı·. -.  

qəvüz qotur  yara qabığı.  

qəvüz  gəvüz. gəvüz. qavuz. qazılmış, oğulmuş, qatıx, zibil, çôr 

çöp, tortu kimilərə verilən ad. - qavuz gidərən: arıdan. safi. 

saflayan.  

qəvvas  ğəvvas. tumuçu. dalqıc. cumucu.  

qəvvas  kovqac. kovaş. kuvaş. cumac. dalan. dalqıc.  

qəvz  gəvz. < kov.  

qəvzəl  kəvzəl. kavzal. qazal. xəzəl. quru, çürük yapraq.  

qəvzələmək  gəvzələmək. gəvəzələmək. kavazaqmaq. gəpsələmək. 

gəpəsləmək. kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. yersiz 

qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  
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qəvzələmək  gəvzələmək. yanqşamaq. yanğışalamaq. çənə döğmək. 

artığına, çoxlu qonuşmaq.  

qəvzəliq  gəvzəlik. - kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, 

gəpəslik, düşük çənəlik edmək: gəpəsləmək. gəpsələmək. 

kavazaqmaq. gəvəzələmək. gəvzələmək. köğşəmək. 

kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. 

yersiz qonuşmaq. boşboğazlanmaq.  

qəvzəmək  gəvzəmək. gəvəzəmək. çılpıldamaq. çalpıramaq. 

cıvramaq. cıvıldamaq.  

qəvzənlənmək  kəvzənlənmək. qaqsılanmaq. qaqnazlanmaq. 

dediqodulanmaq.  

qəy  - qay edmək: qəy edmək: < qaytamaq. qaytarmaq. 

qusmaq.  

qəy  1. qəd. bək. qayət. sağlam. 1. qusıq. qusu. qusma. 

qeytərmək. qeytəri. istifraq.  

qəyarιm  kəyarιm. gah - gah. kətə - kətə. kə vaqιt.  

qəyçi  qayçı. qırqı. qıftu. qıpıt. sındı. sındu. bıçquç.  

qəye (fars)  < qıyha. qışqırıq.  

qəyə  bax > qaya.  

qəyə  qaya. - yel qəyədə nə aparacaqdı.  
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qəyənq  kəyənğ. yalta. rahət tələb.  

qəyirmə  gəyirmə. aruğ. yaruğ.  

qəyirmə  gəyirmə. gəğirmə. açıl. aruğ.  

qəyirmək  gəyirmək. gəğirmək. içqırmaq. içqırmaq.  

qəyliq  - gəyliq kişi: gay kişi. şaşqın. yabansı kimi iki tərəfonə 

baxaraq yürüyən adam.  

qəytərmək  qəyy etdirmək. qusdurmaq. qusyurmaq. quysartmaq. 

qısyartmaq. qusyan etdirmək. qaytatmaq.  

qəyüştürmək  gəyüşdürmək genişləndirmək.  

qəyüt  gəyüt. bax > geyüt.  

qəyy  - qəyy etdirmək: qəytərmək. qusdurmaq. qusyurmaq. 

quysartmaq. qısyartmaq. qusyan etdirmək. qaytatmaq.  

- qəyy edmək: qeytərmək. geri vermək. qaynamaq.  

qəyyum  qorucu. qoruq. görük. tutan.  

qəz  gəz. ( < kər: kəs). 1. oxun arxa ucundaki kərtik. 1. odlu 

yaraqların üstündə olan amaclama üçün (nişanlama) göz, 

baca. 1. ox yapmağa uyğun olan ılqın ağacı. 1. qalalarda 

ox atmaq üçün yapılan yarıq. 1. yer ölçmək üçün 

düğünlü ip. 1. gəz (fars). gəzər. gəzən. gəzə (fars) ( < 
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kəsmək). ısırıcı. kəsər. qapan. ısıran. 1. əriş arşın. orta 

barmağ ucundan, dirsəyə dək olan uzunluq ölçüsü.  

qəz  gəz. 1. oxun dibində, kirşə keçən haçalı. 1. gəz, arşın, ox 

düzəltməyə yarar ağac. 1. doğru dal. sürgü.  

qəz  gəz. kəz. kərəz. gərəz. { < kəs. gəzək. gəzəmək: doğramaq. 

doğurlamaq. çeynəmək. gəzlik: pıçaq. kəsən. çapğıç. 

kərçiləyən}. gəzək. kəsək. 1. dəfə. sıra. bölüm. para. çağ. 

çaq. gah. saq. sal. salιm. ara. dəm. key. qətə. qatım. - 

kəzdə: keydə. - keybir: bə'zən çağda: saqta. 1. kəsiv. kəziv. 

zaman (ölçü. dəfə). 1. ox. 1. arşın. 1. tüfəyin çəlik 

borusunun üstündə olan kərtik (göz. baca), ki düz 

imləməyə, nişanlamağa yarar. - imgəz: amac bacası. 1. 

oyuq. oluq. 1. bel. keçit. çəntik. kərtik. - dağ kəzi: dağ beli. 

- kəz yaxa: yaxanın oyuqu. 1. sıra dağların uzanıb gedən, 

arx arx görünən təpələri. 1. iki nərsənin birbirinə yapışan 

yerində olan aralıq. 1. iki kərpiçin ortasına qoyulan kirəç, 

çamır, palçıq. 1. arxın ağzı, bacası. tuvalet. 1. uzunluq 

ölçməkdə işlənən gözlü, düğünlü ip. ( > gəz (fars)). 1. kəz. 

ölçü. arşın. 1. qata. kərə. dəfə. 1. qazaq. qazmaq. dibə 

yapışan bölük. qazmaq. - aşıc kəzi: qazan qazmağı.  
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qəza  < > qıda. doyqu. azıq. yemək. rizq. qıda. bəslək. bəsi. 

güc qaynağı. kalori.  

qəza  qəzov qədər. qaza. qada. bəla. - qada almaq: (sevgi 

bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi. - 

qadavı alım, balasan gedmə. 

- iş qəzası: iş qırcası.  

qəza  uğral. uçral. olay. təsadüf. bəla.  

qəza 1. birdən gələn ağır qəza. saqnaq. birdən gələn ağır 

qəza. sancaq. quyu. tuman: tümən. ( < tuqman. tuqan < 

tuq). urçin.- sağnağa uğradıq. 1. qadav. dərd. bəla.  

qəzaq  < qazaq. qayaq. cayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.  

qəzan (fars)  gəzan (fars) < gəzən. kəsən. ısırıcı. sərt.  

qəzavə  < kəcavə. 

qəzetə  çaqu. çavı. savı. jurnal.  

qəzə  gəzə (fars). gəzər. ( < kəsmək). ısıran. ısırıcı. ısıran. kəsər. 

( < kəsmək). qapan.  

- yel öylə əsə, dəvə göydə gəzə, vay yerdəki keçinin 

halına.  

qəzə  kəzə. ( z < > s ) kəsə. gəzə. 1. qəti. açıq. sayqısız. yırtıcı. - 

kəzə ayıtdı: açıqca, qabasına dedi. 1. yaraqlanmamış. 
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yaraqsız. hazırlanmamış. öncədən sanılmamış, 

hesablanmamış. özənsiz. elə belə. elə beləsinə. - tüfəyin 

kəzə götürdü. - gəzə gəldim. - gəzə girib çıxdım, yadımdan 

çıxdı götürəm.  

qəzəb  < ğızıv. qızıv. ğəzəb qızaq. sərzəniş. - qəzəb edilmiş: 

qarqanmış. ursa.  

qəzəb  gəzəb. 1. qazqaq. kəzgək. gəzək. kərsək. kəsrək. 

yarqıq. 1. qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qıcım. qışım. 

xəşim (> xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. öpgə. 1. 

qızqınlıq. darqınlıq. dazqınlıq. aşırlıq. aşralıq. həşrəlik. 

hirslilik.  

qəzəbqın  qəzəbnak. qızqınaq. darqınaq. dazqınaq. hirsginik.  

qəzəblənmək  qızqanmaq. qısqanmaq. qızmaq. hiddətlənmək.  

qəzəblənmək  qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. 

qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). 

aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qəzəbli  acağan. acığan. - acağan düşman: amansız. yaman 

düşman. 

qəzəbli  qaqmaqlı. qızqın. öktək. öykülü.  
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qəzəbnak  qəzəbqın. qızqınaq. darqınaq. dazqınaq. hirsginik.  

qəzəq  gəzək. 1. ( < kəs. kər).kərə. dəfə. say. enə. yolam. kabat. 

qat. tapğιr. səfər. durqun. göz. atar. dəğişən. mərtəm. 

təzə. qayta. yanqa. bölüm. parça. sürə. - bu gəzək içində. 

1. gəzik. gəzgin. qayaq. sayaq. səyyar. dolaşıb gəzən. 1. 

qazaq. evsiz eşiksiz. 1. gəzik. gəziş. çaşnıq. çaşnı. məzə. 

noğul. 1. gəzmək. səyahət. 1. qılıq. rəftar. 1. bax > gəzik 

yəzək. öncü. (tilayədar). 1. qazaq. yizək. başı boş. avara. 

salsar. əsgəri qılavuz. öncü.  

qəzəq  gəzək. 1. sıra. 1. gəzmə yeri. 1. otlağ. mərtə'. 1. gəzəb. 

qazqaq. kəzgək. kərsək. kəsrək. yarqıq. 1. gəzik. gözük. 

keşik. 1. kərən. dəfə. - bu kərənlik yazuqundan keçdim: 

günahından. 1. sürə. sürəm. sürüş. çəkim. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. zaman. - bir çəkim. 1. yazaq. qoşun 

önündə gedən. 1. yəzək. pasıban. pas. casus. 1. yol. 

yöntəm. yolam. - telim, kan, çox gəzək, yolam: təkər təkər. 

qaytadan. qayta qayta. qaytalab. qayıda qayıda. dönə dönə. 1. 

kəsək. gəzin. kəzin. kəsin. (> gəzənd (fars)). zərər. ziyan. 1. 

qayaq. qazaq. qızaq. cayaq. gəzmə. gəşt.  

qəzəqçi  gəzəkçi. mübsür.  
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qəzəqçi  gəzəkçi. yazqıçı. elç indən yazı pozu ilə uğraşıb, ara 

qatnaşlığı quran yazıcı, gəzici.  

qəzəqən  : çox qəzən. aylanıvçı. yerində durmayan.  

qəzəqən  gəzəgən. 1. sayyara. 1. çox qəzən. aylançaq. haylazlıq 

edən. 

qəzəqən  gəzəgən. 1. səyyar. 1. səyyarə. 1. çalaçı. çalaqçı. 

cuvanəzən. durmadan gəzən. qonat. qanat. qapı qapı 

gəzən. 1. qanat. qonat. səyyar.  

- gəzəgənlər (səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, 

göydək, asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.  

- venus gəzəgəni: axşamulduzu. çulpan.  

qəzəqənmək  gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. çalaqlamaq. çalalamaq. çabalamaq. 

cuvanəzənlik edmək. qonatamaq. qonaclamaq. 

qanatamaq. qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək.  

qəzəqinmək  gəzəginmək. gəzəgənmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. çalaqlamaq. çalalamaq. çabalamaq. 

cuvanəzənlik edmək. qonatamaq. qonaclamaq. 

qanatamaq. qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək.  
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qəzəqləşmək  gəzəkləşmək. gəzik durmaq. keşik durmaq. 

növbətləşmək.  

qəzəqləşmək  gəzəkləşmək. növbətləmək.  

qəzəqmə  gəzəkmə. gəziylə. növbətlə.  

qəzəl  > xəzəl. ağac üstə quruyan yapraq.  

qəzəl  xəzəl. (qazal. kavzal. kəvzəl.) kavşal. xəşəl. xaşal. qaqşal. 

qaşal. kavraq. kavqaz. quru çör çöp, çürük yapraq.  

qəzələmək  gəzələmək. 1. aşağı yuxarı gedib gəlib dolaşmaq. 1. 

qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. nə yapacağını bilməmək.  

qəzələnc  gəzələnc. aylanış. aylanğ çaylanğ. gəzim. iki bağa 

yeriyib.  

qəzələnmək  gəzələnmək. gəzişmək. gəzinmək. ilgərmək. 

yolağçılanmaq. səyahət edmək.  

qəzəlik  gəzəlik. gəzilik. gəzinti dolantı, dolaşma yeri. gəzingə. 

park.  

qəzəmək  gəzəmək. 1. yəzəmək. aramaq üzərə dolaşmaq. 1. 

doğramaq. doğurlamaq. çeynəmək. imləmək. 

nişanlamaq.  
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qəzən  gəzən. 1. ayan. qazaq. qayaq. dolaşan. qıyık: qayıq: 

üstünə minmiş. minmiş. 1. gəzin. gəzgən. ayağlı. tolaş. 

dolaş. səyyar. - dolaş ulduz koması. - ayağlı kitab edi: çox 

bilgin. - boş gəzən: aylaq. avanaq. işsiz. avara. havayı.  

- boş qəzən: aylanma. darqaşayıd. haylaz. 

qəzən  gəzən. 1. gəzər. gəzə (fars): ( < kəsmək). ısırıcı. ısıran. 

kəsər. qapan. 1. gəzəyən. gəzişnə. covlan edən. dönüb 

dolaşan. savarı. 1. gəzər. dolaşan. 1. qazan. qazağan. 

qazur. qapağan. dişlək. 1. yazğan. arayan. 1. səyyah. 1. 

kəsən. ısırıcı. sərt. 1. qalxan. köçər. köçən. səyyar. (# 

duran: sabit).  

- başqalarının pisliyin güdən, gəzən. könlü qara. qaba, pis 

ürəkli.  

- durmadan gəzən: çalaçı. çalaqçı. cuvanəzən. gəzəgən. 

qonat. qanat. qapı qapı gəzən.  

- qapı qapı gəzən: çalaqçı. çalaçı. cuvanəzən. gəzəgən. 

durmadan gəzən. qonat. qanat.  

- qarada yaşayan, özəlliklə gecələyin gəzən qurbağa: 

qazan qurbağa. - dağlar gəzən ayaqlar, gücsüz qalıb, gücü 

çatsa ayaqlar.  
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- gəzən dol: canlı dol: diri, çalqan ruh.  

- boş gəzən: aylaq yaylaq. aylaq haylaq. işsiz gücsüz. avara. 

qırbal. qırban. sərsəri. - boş gəzən: sərsəri.  

qəzənde (fars)  gəzənde (fars). < kəsgən. soxan. ısıran. dişləyən.  

qəzənə  gəzənə. ( < gəzmək: sancmaq) ısırqan otu.  

qəzənək  gəzənək. gəzinti. aralıq. yolağ. hal. rahro. koridor.  

qəzənəq  kəzənək. suvat. sucaq. otlu yer.  

qəzənq  kəzənq. dönəm. məzqil. dövür.  

qəzənmək  kəzənmək. 1. açıqca, kəsin, barmaqla gösdəriş vermək. 

ölçüb biçmək. - nə belə gəzənirsən. - ərib eşib gəzinmək: 

gəzinti olaraq, avara oyan buyana dolanmaq. 1. başlamaq. 

girişmək. qalxışmaq. təşəbbüs edmək.  

qəzənt  gəzənd (fars) < gəzin. kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. zərər. 

ziyan.  

qəzəntə  gəzəndə. gəzgin. elgəzər. səyyah.  

qəzər  gəzər (> kəzər (fars)) 1. avara. qırbal. qırban. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş. 1. gəzir. mütəhərrik. 1. gəzər. gəzən. 

dolaşan.  

- it itlə gəzər: kər kim taydaşı ilə birlikdə olur.  
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- qulaqdan qulağa, ağızdan ağıza söz gəzər.  

- gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər ovada. (oxuçu. şarkıçı. 

köçəki. rəqqas.).  

- gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər ovada. (oxuçu. şarkıçı. 

köçəki. rəqqas.).  

qəzər  gəzər. 1. cəsur. qoçaq. 1. dik baş. savaşçıl. dinləməz. 

qavqa axdaran. 1. qizri. kəşür. sarıq turma, tırp. havuc. - 

kəşür. qizri. sarıq turma. 1. yatmayan. ayağda olan. 

qalxub dolanan. - gəzər xəstə: yataqda olmayan.  

qəzərçi  qəqərçi. qəcərçi. qılavuz.  

qəzərlik  gəzərlik. keçərlik. gəzişlik. gəzlik. geçişlik. keçitlik. 

geçitlik. keçməlik. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. 

keçməlik. 1. keçiş kağazı. quzərnamə. qüzərnamə. 1. 

viza.  

qəzərlilik  gəzərlilik. keçərlilik. keçərlik. gəzərlik. 1. geçim. keçim. 

geçmə. sürüm. rivac. 1. e'tibar. 1. təzkirə. pasport.  

qəzəyən  gəzəyən. gəzişnə. gəzən. covlan edən. dönüb dolaşan.  

- gəzəyən kimsə, satıcı: çərçi. qarranquc.  
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qəzi  gəzi. 1. əylənc. 1. sürü. 1. silk. məslək. məşy. 1. dövr. 

mərhələ. 1. əni bir qarış, ipəklə iplikdən qarışıq bir bez. 1. 

qazı. basturma. sucuq.  

qəzi  gəzi. 1. gəzgi. gəziləcək, dolaşılacaq yer. park. 1. 

yolçuluq. gəzinmə. səyahət. 1. gəziləcək, dolaşılacaq 

yer. park. 1. gəzinti. dolanma. seyr. 1. dolanma. səyahət.  

- gəziyə çıxmaq: səfərə gedmək.  

qəzib  - gəzib dolanmaq: əylənmək. əylənmək.  

- gəzib dolaşmaq:gəzib əğlənmək. iəşib eşmək. stədiyi işə, 

yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq 

dırdalaqmaq.  

- çox gəzib tozan: qaldırım süpürgəsi: qalatım süpürgəsi.  

- dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi: eşmiş yırtmış. eşib 

çözmüş. toxuyub yırtmış. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. 

sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. 

qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı 

görən. gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. 

anlayışlı. təcrübəli.  

- şəhəri iyicə tanımaq üçün gəzib dolaşmaq: qaldırım 

çeğnəmək.  

qəzici  gəzici. gözəçi. qaravul.  
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qəzici  gəzici. güzərçi. səyyar.  

- gəzici satan: qayaf. qayav. cayav. cayaf. çərçi. kərçi. 

qəziçilik  gəziçilik. səyyarlıq.  

qəzidən  gəzidən (fars). < kəsgitmək. ısırmaq. dişləmək.  

qəziq  gəzik. gəzək. 1. gəzək. sıra. nöbət. - gəzikin bəklə, gedəni 

vellə. - mənim gəzikim indi. - gəziki gəlmədən verilməz, 

gəziki olmadan alınmaz (olum, ölüm). 1. ürək. batırlıq. cürət. 

cəsarət. - bu işdə sənə gəzik gərək. 1. sıtma. qızdırma. 

bezgək. titrəmə. 1. gəzək. gəziş. çaşnıq. çaşnı. məzə. 

noğul. 1. səyahət. 1. gəzək. gəzgin. qayaq. sayaq. 

səyyar. dolaşıb gəzən. 1. qılıq. rəftar. 1. fürsət. fürcə. 

qəziq  gəzik. gizik. izik. əzik. 1. basıq. sıxıq. incik. gücük. 

güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. 

əziyyət. zəhmət. 1. bəzək. əl sürmə. ənlik kirşan. 1. 

səyyar. - gəzik (səyyar) pərdə, tutaq: çıq. çiq. 1. gəzək. 

gözük. keşik. 1. keşik.  

- çağından kəsik, özünə gəzik: heç nəyi saymaz, aldırmaz.  

qəziqləmək  gəzikləmək. gizikləmək. əzikləmək. izikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. 

acıtmaq. yarıtmaq. gücükləmək. güclükləmək. 
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ağrıqlamaq. ağıqlamaq. tıxızlamaq. qarıqlamaq. 

qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

qəziqlətmək  gəziklətmək. giziklətmək. əziklətmək. iziklətmək. 

basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, 

zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

qəziqli  gəzikli. gəzgig. gizikli. gizgig. əzigig. izigik. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

qəziqmək  gəzikmək. gizikmək. əzikmək. izikmək. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. 

ağıqmaq. tıxızmaq. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, 

zəhmət çəkmək.  

qəzil  1. bükiş. tiftil. tiftih.büküm. 1. işlənməmiş, tüklü keçi 

dərisi. ( > kajul (rus). 1. kəzil. kəzlik. kiçik bıçaq.  

qəzil  qaba. kötük. gödük. yoğun. çirkin. koryat. ədəbsiz. 

koryat. qalın. tərbiyəsiz.  

- qəzil qıfıl: ilgək ilmək.  

qəziliç  qıldan, qəzildən hörülmüş nərsə.  
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qəzilik  gəzilik. gəzəlik. gəzinti dolantı, dolaşma yeri. gəzingə. 

park.  

qəzilqıfıl  düymə yerinə işlənən ilmək ilgək, ilmək keçit.  

qəzilmək  gəzilmək. dolaşılmaq. yürünmək. məşy o hərəkət 

edmək. - çimndə gəzilməz. - gecə çağ gəzintisi.  

qəzilmək  gəzilmək. gəzmək.  

qəzim  gəzim. gəzit. səyahət. aylanış. dolanma.  

qəzin  1.gəzin. hiz. müxənnəs. 1.kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. (> 

gəzənd (fars)). zərər. ziyan.  

qəzin  gəzin. gəzən. gəzgən. ayağlı. səyyar. - ayağlı kitab edi: 

çox bilgin.  

qəzinci  gəzinci. gəzinçi. gəzgin. dolanan. - ufaq təfəq nərsələr 

gəzinçi satıcı: kərçi > çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. xırdavatçı.  

qəzinib  gəzinib. - gəzinib aramaq: dönüşdürmək. qurdalayıb 

tapınmaq.  

qəzinilmək  gəzinilmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. 

tanıqınılmaq. dolanılınmaq. ərşinilmək. keçirilmək. 

çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində bulunulmaq. 
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üzlənilmək. yapınılmaq. mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox 

olay izlənilmiş. - bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi 

izlənilmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

qəzinqə  gəzingə. 1. bilvar. 1. gəzilik. gəzəlik. gəzinti dolantı, 

dolaşma yeri. park.  

qəzinmə  gəzinmə. 1. dolanma. 1. seyran.  

qəzinmək  gəzinmək. 1. özü üçün dolanmaq. vax keçirmək. 1. əl 

suya yetirmək. həyətə çıxmaq. su tökməyə gedmək. 1. 

gəzişmək. dolanmaq. dolaşmaq.  

qəzinmək  gəzinmək. 1.gəzəgənmək. gəzəginmək. durmadan 

gəzinmək. çalaqlamaq. çalalamaq. çabalamaq. 

cuvanəzənlik edmək. qonatamaq. qonaclamaq. 

qanatamaq. qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək. 1. 

gəzişmək. gəzələnmək. ilgərmək. yolağçılanmaq. səyahət 

edmək. 1.görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. 

izləmək. dolanmaq. ərşinmək. keçirmək. çəkmək. 

uğramaq. sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. 

yapınılmaq. ərişmək. mə'ruz qalmaq. 1. aylanmaq. 

dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. devrənləmək. sarılmaq. 

çaparanmaq. saparanmaq. savaranmaq. əğrənilmək. 1. 
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dolaşmaq. fırlanmaq. 1. dolanmaq. dönəlmək. dölənmək. 

dolaşmaq. tovlanmaq. toğlanmaq. fırlanmaq. çevrinmək. 

1. gəzərək, dolaşaraq çağ keçirmək. 1. kiçik adımlarla bir 

çevrəsə dolaşmaq. - otaqda gəzinir. amacsız, umacsız 

dolaşmaq. - yıxıq şaşqın aylarca gəzindim. 1. nərsə 

gəzmək. dolaşmaq. dolanmaq. əldə edmək istəmək.  

- bu ova çox olay görmüş. - bu qıssa sürədə nələr görmədik. 

- ilgi görmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq görmək.  

- qapı qapı gəzinmək, dolaşmaq: çalaqlamaq. çalalamaq. 

çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. gəzəgənmək. gəzəginmək. 

gəzinmək. durmadan gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. 

qanatamaq. qanatlamaq.  

qəzinti  gəzindi. otaların önündə gəzəcək qədər dar yer. dəhliz. 

koridor.  

qəzinti  gəzinti. 1. dolanma. gəzinmə. 1. gəzi. gəzmə. səyahət. 

dolanma. 1. park. dolanca. gəzmə yeri. 1. səfər. səyahət. 

- gəzintiyə, səfərə, səyahətə çıxmaq: yola girmək. yola 

gedmək. 1. yolağ. rahro. gəzənək. aralıq. hal. koridor. - 

gəzinti yeri: bağ. seyrangah. səyahətqah. - gəzinti dolantı, 
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dolaşma yeri: gəzilik. gəzəlik. gəzingə. park.  

- gəzinti yeri: yolağ. qolağ. park.  

qəzintilik  gəzintilik. 1. dolanlıq. gəzmə, dolanma yeri. 1. gəzməlik. 

səyahət. 1. seyranqah.  

qəzir  gəzir. gəzər. mütəhərrik.  

- sarılı gəzir, hər yanı bəzir. 

qəziş  gəziş. gəzik. gəzək. 1. çaşnıq. çaşnı. məzə. noğul. 1. 

gəzmək. səyahət. 1. qılıq. rəftar.  

qəzişlik  gəzişlik. gəzlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. 

keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzərlik. 

keçərlik. 1. keçiş kağazı. quzərnamə. qüzərnamə. 1. 

viza.  

qəzişmə  gəzişmə. 1. dolşma. gərdiş. 1. gəzmə. dolaşma. covlan.  

qəzişmək  gəzişmək. gəzinmək. çəpə çevrə gəzmək. tolaşmaq. 

dolaşmaq. dönmək. dövr, cəvəlan edmək. - dan ertədən ( 

sabah tezdən) çüçələri dolaşırıq. - qırlarda (çöllərdə) dolşıb 

durduq. 1. dolanmaq. dolaşmaq. - bu dağlaraı birgə 

gəzişəlim.  
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qəzişmək  gəzişmək. gəzinmək. gəzələnmək. ilgərmək. 

yolağçılanmaq. səyahət edmək.  

- dalısında sözlər söylənilmək, gəzişmək: dilə düşmək.  

qəzişnə  gəzişnə. gəzəyən. gəzən. covlan edən. dönüb dolaşan. 

savarı.  

qəzit  gəzit > gəşt (fars). geçət.  

qəzit  gəzit. 1. gəşt < gəşit. 1. gəzim. səyagət. aylanış. 

dolanma. 1. görüş. dolanıb yerimək. tur.  

qəzitdirmək  gəzitdirmək. gəzitmək. dönəldirmək. döləndirmək. 

dolaşdırmaq. fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. 

dolandırmaq. çevirmək. çevirtmək.  

qəzitlik  keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzişlik. geçişlik. gəzlik. 

keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzərlik. 

keçərlik. 1. keçiş kağazı. quzərnamə. qüzərnamə. 1. 

viza.  

qəzitmək  gəzdirmək. dolandıaq.  

qəzitmək  gəzitmək. gəzitdirmək. dönəldirmək. döləndirmək. 

dolaşdırmaq. fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. 

dolandırmaq. çevirmək. çevirtmək.  

qəziv  kəziv. kəriv. sıra. zaman.  
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qəzqəq  qəzgək. kəzgək. qazqaq. gəzəb. gəzək. kərsək. kəsrək. 

yarqıq.  

qəzqən  gəzgən. elgəzə. elgəzər.  

qəzqən  gəzgən. gəzin. gəzən. ayağlı. səyyar. - ayağlı kitab edi: 

çox bilgin.  

qəzqən  gəzgən. səyyah.  

qəzqi  gəzgi. - yol gəzgisi: pasport.  

qəzqi  gəzgi. gəzi. park.  

qəzqiq  gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. əzigig. izigik. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

qəzqin  barqın. səyyah. turist.  

qəzqin  gəzgin. 1. canlı. ayaqlı. 1. gəzingi. dolanan.  

qəzqin  gəzgin. 1. elgəzər. gəzəndə. səyyah. 1. gəzək. gəzik. 

qayaq. sayaq. səyyar. dolaşıb gəzən.  

qəzləq  gəzlək. əğlək. dolanan. dönən. fırlanan. səyyar. - əğlək 

qapı. - əğlək satıcı: çərçi. - əğlək otac: gəzlək, səyyar sağıc, 

sağın, döhdür. - əğlək yardım: gəzlək, səyyar kömək, yarıq. - 

əğlək kişi: bir yerdə durmayan.  
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qəzləmək  {gəzləmək. kəzləmək}. 1. gərləmək. oxu yayın gözünə 

qoyub kirişin gərmək, datmaq. gözləmək. dizləmək. 

nişana qoymaq. - oxu gəzlədim. - gəzlənmiş oxlar. 1. 

qazmaq salmaq, qoymaq. 1. ölçmək. 1. ölçüb biçmək. 

təsviyə edmək. 1. yay qurmaq. oxu yayın kirişnə taxıb 

qurmaq. 1. ölçüərmək. arşınlamaq. 1. yayı kirişinə 

qurmaq.  

qəzləmək  gəzləmək 1. gözləmək. amaclamaq. nişanlamaq. oxu 

gəzinə, kərtiyinə yeləşdirərək, amaca doğrutmaq. 1. 

düğünlü iplə yer ölçmək.  

qəzlənmək  gəzlənmək. kəzlənmək. 1. qazmaqlanmaq. dip qapmaq. - 

aş kəzləndi. 1. qazmaqlanmaq. dib tutmaq.  

qəzlərcə  kəzlərcə. kərələrcə. qatlarca. dəfələrlə. dolaylıca.  

qəzlətmək  gəzlətmək. qazmaqlandırmaq. dib tutdurmaq.  

qəzliq  gəzlik ( < kəslik) ( < kər: kəs). 1. xəncər. deşnə. 1. pıçaq. 

1. ucu əğri kiçik gəzən. midad qətdiyən. 1. əğri qılıcın 

ağzı. 1. çaqqı. çaqı. 1. qələmtiraş. midad qətdiyən.  

qəzliq  gəzlik. gəzişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. 

keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzərlik. 
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keçərlik. 1. keçiş kağazı. quzərnamə. qüzərnamə. 1. 

viza.  

qəzliq  gəzlik. kəzlik. 1. əğri qılıncı ağzı. 1. qələm tiraş. 1. kiçik 

pıçaq, kəsən. çapğıç. kərçiləyən. 1. kiçik pıçaq. çaqqı. 

qələmtıraş. 1. kəzil. kiçik bıçaq.  

qəzliq  gəzliq. gəzən. kiçik bıçaq.  

qəzlirmək  gəzlirmək. əslətmək. əstirmək. əsir edmək. oyalamaq. 

alıqoymaq. tutaqlamaq. dolandırmaq.  

qəzmə  gəzmə. ( < gəzmək. gəz < > kər < > kəs.). 1. darqa. keşik. 

bəkçi. şəhər güvəncin qorumaq üçün çüçə bacada 

gəzən görəvli. 1. növbət. sıra. - gəzməni pozan sıradan 

çıxar. 1. kəsən kəsici ayqıt. - küt gəzmə: küt piçaq. 1. 

çizmə. çəkmə. 1. gözçü. ayğaq. tutqaq. 1. girişmə. 

qırışma. qır vermə ( < qırılmaq. burulmaq). buruqma. naz. 

işvə. qaş göz ilə oynanma. 1. qol. gözətçi. ağalığın 

(devlətin) yardımçı gücləri. polis. 

- gəzmə gəzək: növbət ilə. sıra ilə.  

qəzmə  gəzmə. 1. (cocuq dili). atta dədər. dışarı. obbalar. - atam 

hanı? - atan attaya (obbalara) getdi. 1. ayaqçılıq. dolaşma. 

1. gəzişmə. dolaşma. covlan. 1. dolaşma. bəkçi. darğa. 
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güzərçi. 1. gəzək. qazaq. qızaq. qayaq. cayaq. gəşt. 1. 

gəzib dolaşma. gəşt (fars) ( < geçit. gəzit). 1. keçmə. 

geçmə. dolaşma. ayaqçılıq.  

- kimliyi yüksək, soyu nə gəzir.  

- gəzmə yeri: gəzək.  

- gəzmə yeri: park. gəzinti. dolanca.  

qəzməcə  gəzməcə. aşıqların yolçuluqlarında kəndləri, şəhərləri 

öğüb, yaxud yerləmə (pisləmək) sözləri.  

qəzmək  - dəvə bəzərəm, belə gəzərəm.  

qəzmək  gəzmək. 1. gəzilmək. 1. yol almaq. yol eşmək. yola 

düzülmək, çıxmaq. 1. dolanmaq. dolaşmaq. yaşamaq. - 

qardaşın necədir?. - hələ gəzir da. - gəzib tozmaq: çox 

gəzib dolaşmaq. 1. tapılmaq. bulunmaq. - yolçu yalavaqda 

para nə gəzir.  

- gəcəni gəzib dolanmağa alışıq kimsə: gecə quşu.  

- gəzib dolaşmış: gəztik. gəzmiş. əşmiş eşmiş. dönmüş.  

- bulutda gəzmək: düşə, xiyala qapılmaq.  

- çox gəzmək, dolanmaq: ələkləmək. ələmək.  

- əllərdə gəzmək: çox sayqı güvən görmək.  

- nərsə gəzmək: gəzinmək. dolaşmaq. dolanmaq. əldə 
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edmək istəmək.  

- astarsız üz gəzmək: görnüşə, zahirə aldanmaq.  

- qol gəzmək: gəzinmək. aramaq.  

- başı bulutlarda gəzmək: dalqa keçmək. alay edmək. 

alaylamaq. ciddi olmamaq.  

- boş gəzənin boş heybəsi: işləməz, dişləməz.  

- gəzib görmüş: dünya görmüş. bilgili görgülü. eşmiş yırtmış. 

eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən 

kişi. 

- qırağ, yan gəzmək: küncələnmək. quşəgirlənmək. 

qırağsınmaq. qıranlanmaq. kərənlənmək.  

- qol gəzmək: 1. qaraqol (polis) görəvlisinin şəhədə 

dolaşması. 1. qorxmaz, qorxusuz dolaşmaq. - 

yaramazlıq, qaçaqçılıq ölkəni qol gəzir (ölkədə baş alıb 

gedir).  

- yaramazla uğraşmaqdansa, boş çölləri gəzmək yerdir 

(yaxcıdır): itlə dalaşmaqdansa, çalıyı dolaşmaq yeğ.  

qəzmək  gəzmək. 1. səyahət. qəziş. gəziş. gəzik. gəzək. 1. 

qazmaq. qasmaq. qazan. qırqıç. qazıntu. qırıntı. 1. 

tolaşmaq. dolaşmaq. dolanmaq. səyahət edmək. eşmək. 

aşmaq. sürmək. 1. ayağ olmaq. bulunmaq. olmaq. 
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tapılmaq. mövcud olmaq. - bizdə öylə nələr nə gəzir. - bu 

çöllükdə kitabevi nə gəzir. - görəsin harda gəzir indi sevgilim. 

1. dolaşmaq. 1. uqqa barmaq. dolaşmaq. aylanmaq. 

dolaşmaq. təntərmək. boydan boya dolaşmaq.  

- qəzməyi səvən: aylanıvıq: sərsəri. avara. yerində durmayan. 

- bulutlarda gəzmək: taslamaq. şişinmək. yekəxanalanmaq. 

havalanmaq.  

- igitlik taslıyan.  

- çəpə çevrə gəzmək: gəzişmək. tolaşmaq. dolaşmaq. 

dönmək. dövr, cəvəlan edmək. - dan ertədən ( sabah tezdən) 

çüçələri dolaşırıq. - qırlarda (çöllərdə) dolşıb durduq. 

- gəzib yoxlamaq: tolaşmaq. dolaşmaq. - bütün otaqları 

dolaşdıq.  

- boş boşuna gəzib durmaq: tolaşmaq. dolaşmaq. - burda nə 

dolaşırsan. - dolaşa dolaşa yaşın sürüb getdi.  

qəzməliq  gəzməlik. 1. gəzintilik. səyahət. 1. dincalaq. park. 

istirahətqah.  

qəzməz  gəzməz. gizməz. izməz. əzməz. basmaz. sıxmaz. toxmaz. 

dəğməz. əziyyətiz. zəhmətsiz.  

qəzmiş  gəzmiş. gəztik. gəzib dolaşmış. əşmiş eşmiş. dönmüş.  
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qəznəvi  < qaznalı. zəngin. varlı. paralı.  

qəzov  - qəzov qədər: qəza. qaza. qada. bəla. - qada almaq: (sevgi 

bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi. - 

qadavı alım, balasan gedmə. 

qəzrümək  ( z < > y < > d ) qəyrümək. qayırmaq. qadrumaq. qeyirmaq. 

geydirmək. 1. nərsəni nərsiyə taxmaq, quramaq. 1. 

qatrumaq. qaqramaq. qurutmaq. - ət qəzrümək: əti kəsib 

qurutmaq.  

qəztə  kəzdə. çağda. saqta. keydə. keybir. kərə. nobət. bə'zən.  

qəztiq  qəztik.gəztik. gəzib dolaşmış. gəzmiş. eşmiş əşmiş. 

dönmüş.  

qəztirən  qargəzdirən: börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik 

lobiyə.  

qəztirilən  gəzdirilən. - yumşaq, boş yeri bərkitmək üçün, üstündə 

gəzdirilən enli, yuvarlaq (ustuvanə biçimli) təkər: qaldaban 

< çaldaban > qəltəban (fars).  

qəztirməçi  gəzdirməçi. çərçiçi. çeşitçi. xırdavatçı.  

qəztirmək  gəzdirmək. 1. bir sıvıyı nəsənin üzərinə dolaşdıraraq 

axıtmaq, səpmək, sürtmək. - salata yağ gəzdir. - ütü 

gəzdirmək: ütüləmək. 1. daşımaq. - bu yükü nəyə 
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gəzdirirsin. 1. tarif edmək. - qonaqlara yemiş gəzdirin. 1. 

əstirmək. 1. oyalamaq. oynatmaq. dolandırmaq. 

dolaşdırmaq.  

- könül gəzdirmək:1. başından keçirmək. 1. orancmamaq. 

oranmamaq. söz, qərar verməmək.  

- göz gəzdirmək: yoxlamaq. devrəmək. dövrəmək. 

devrətmək. dövrətmək.  

- göz gəzdirmək: göz atmaq. gözdən keçirmək.  

- göz gəzdirmək: gözdən keçirmək. baxmaq.  

- oyalayıb gəzdirmək, toğlamaq, uğraşdırmaq: 

dolandırmaq.  

qəztirmək  gəzdirmək. 1. dolaşdırmaq. - atı gəzdirmək. 1. 

əyləndirmək. dolandırmaq. - uşaqları bir az gəzdir. 1. hər 

göstərib baxdırmaq. - qonaqları şəhəri gəzdirmək. 1. 

keçirmək. imrar edmək. - göz gəzdirmək. - yazıya bir əl 

gəzdirmək. 1. sərpmək. damıtmaq. dağıtmaq. əkmək. - 

piloova yağ gəzdirmək. - dadlıya şəkər gəzdirmək. 1. 

tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. döndərmək. dövr etdirmək. 

çevrətmək.- tamam çüçələri dolşdırdıq. 1. gəzitmək. 

dolandırmaq. 
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- yeməyi gəzdirmək. qaval gəzdirmək: özü ilə dolandırıb hər 

yana varnmaq.  

- su üzündə durdurmaq, gəzdirmək: yüzdürmək.  

- birlikdə gəzdirmək: yətəmək. yitəmək. yidəmək. çəkmək.  

qəztitən  kəzdidən (fars). < kəsmək. budamaq. ağacı arıtlamaq.  

qəzürən  gəzürən. keçürən. keçqürqən. köçqürən. güzəşdə 

gedən. bağışlayan.  

qəzürmək  qazurmaq. qayurmaq. gezirmək. geyirmək. (qazor (fars): 

geyimçi. paltarçı).  

qəzzaq  < qazaq. qayaq. cayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.  

qı  1. qa. qıyıq. qız anlamıda ünləm. 1. ək. qı. qu. sevgi 

bildirən bir söz. - atağı. babacığım. babacan - bacığu: əziz 

bacı. - sevigu: çox istəklim. - qarıqu: arvad can. - bəbuq: 

bəbəyu: cocuqcik. - ağayu: qağam: ağam.  

qıb  qab. qub. "q"ilə başlayan bir para sözlərin başına gəlib, 

anlamı vurqular. - qab qara. - qəb qərə. - qub quru. - qıb 

qırmızı.  

qıbal  qabal. qabaq. ( < qab). üz. ön.  

qıbaq  - qıq qıq qıbaq: kəklik ötüsü.  

qıbas  qıybas. xanım yeriyişi. kiçik narin atdım. 
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qıbıl  1. qıvrıq. cıvıl. çevik. iti. 1. şulux. yaramaz. - qıbıl qıbıl: 

qıpır qıpır. çox şulux.  

qıbırt ton  kötü tabaqlanmış dəridən yapılmış kürk.  

qıbırt  sərt.  

qıbırtmaq  qıvraqmaq. qaçmaq. iti gedmək. - qıbırta qıbırta ged, gəl. 

yüyütmək. iti iti qonuşmaq. - nə qıbırtısan belə.  

qıbış  1. dəng. əş. aynı. 1. kəl. keçəl. saçsız.  

qıbıt  tulum. qarın. göbək. 

- qıbıt bışlaq: tulum peyniri.  

- qıbıt qopuz: tulum çalqısı.  

- qıbıt qobucça: gəvəzə.  

- qıbıt savda: etin qavrulduqtan sonra tuluma basılması, üzəri 

yağ ilə qapatıltıqtan sonra qışa saxlanması. bax > ət savda.  

qıbız  ( < qab). qapaz. çox qayalıq, çətin keçit.  

qıbla  ( < qab). qabaq. üz tutulan yön, yer.  

qıbraq  < qapraq. çalağan. çalağ.  

qıbraq  qurumsaq.  

qıca  bax > qacax.  

qıca  qarğı. göndər. göndəri. neyzə. - ucu çəngəlli balıq 

avlama qarğı çeşiti: zıpqın çıpqın.  
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qıcamlamaq  qırcamlamaq (< qırmaq). çilləmək. çənləmək. çinləmək. 

çığdamaq. çiğitləmək. danğatmaq. danğlamaq. 

danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan: danğ: dən: 

dənğ: nuxdə). xallamaq. nuxdələmək.  

qıcaq  1. bax > qacax. 1. qıycaq. əğri. sapına doğru artığca 

əğilmiş tırpan.  

qıcay  diş çuxuru. düşmüş dişin oyuğu. gədik.  

- gıcay kişi: dişsiz. dişləri tökülmüş.  

qıcı  ( < qısıq: kiçik). 1. ufaq. balaca. bala. yetişməmiş. 

böyüməmiş. 1. " oğlum" "gülüm" " əzəzim" kimi yaxışıqlı, 

sevimli anlamına gəlir, ki uşaqlara səslənmədə işlənir. - 

qıcı gəl bura. - qıcı ged ora. - qıcı qıcı gəl. bu söz heyvanları 

çağırmaqdada işlənib, başqa ağızlıqlarıda var: quçu quçu. 

qubcu qucu.kimi. demək olar ki, bu yansıma söz "qaçmaq" 

qucmaq: qucaqlamaq" dan alınıb.beləki kiçik cocuqları 

çağımada, bir şyə tələsdirməkdə deyilir: qaç qaç. quc quc: 

gəl gəl. 1. qağacı. qağacıq. qacıq. qacı. quci. qocu. "hacı" 

sözüdə bu sözün dönüşməsi kimi sayqılama sözüdü. bəllidi ki 

bu söz, "məggəyə gedib hacı olanla" ilişgi bağlamır. 1. acı. 
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tüt. qıs. gəs. gəsək. 1. qıcıq. qıcıqlamaq. 1. qazvəl. 

xərdəl. xərdəl otu. aciko.  

qıcı  çam qozası.  

qıcılamaq  qaşımaq.  

qıcılamaq  qıdıqlamaq.  

qıcılamaq  qıycılanmaq. qaycılanmaq. birdən çönmək, dəğişmək, 

soğumaq.  

qıcılanmaq  qıvcılanmaq. tələsmək.  

qıcıltamaq  qıcıldamaq. diş qıcırdamaq. qamaşmaq.  

qıcıltamaq  qıcıldamaq. qıqılcımaq. qıjqırmaq. qaqılcılmaq.  

qıcıltatmaq  qırçıldatmaq. - dişləri ğıcıldatmaq: qırçıldatmaq. 

qıcıldatmaq.  

qıcıltı  qıcırtı. bərk nəsələrin birbirinə sürtülməsindən, canı 

qıcıldata, çimçəşdirən səs. - kağaz qıcırtısı duyulmaq.  

qıcım  qışım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. qızın. qızım. qızlıq. 

qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.  

qıcımaq  1. qaşımaq. qaşınmaq. təhrik olmaq. edmək. 1. 

qıcınmaq. qaşınmaq. qıcıqlanmaq. qıdıqlanmaq.  

qıcımlanmaq  qırışmaq.  
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qıcımlanmaq  qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). aşımlanmaq. 

acıqlanmaq. qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. 

qızlınmaq. qəzəblənmək. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qıcınaq  gicinmək. qıcıqlanmaq. gicişmək. qıcışmaq. qaşınmaq. 

qiciləvik. qıdıklanıv. kımırcı.  

qıcınlıq  qıyınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. 

zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. 

işgillik. müşgül. işqal.  

qıcınmaq  ( < kav). qıcımaq. qaşanmaq. qaşınmaq. cicinmək: 

cicişmək. qıjınmaq. təhrik olmaq. boşalmaq istəmək. - 

orağut qıcındı: arvad azdı, qaşınır. - ətim qıcınır: canım, 

gövdəm qaşınır.  

qıcınqıra  xırda balığ çeşiti.  

qıcıq  1. bax > qaçıq. 1. barmaqla işarə edmək. - qıcıq qıcıq 

çağırmaq. 1. çapıq. qacay. qacı. qəhbə. qırıq. 1. ğıcıq. 

qıycıq. ğıycıq. qıcı. qıcıqlamaq. 1. qeyçiş. qıcıq. qıyçış. 

keçiş. qaşınma. qıycış. qıcış.  
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qıcıq  1. boğazda qaşınma, yanma duyusu. 1. davranışı ilə 

qarşısındakıni qızdıran kimsə. qaşınan. qaşınması olan. 

- çox qıcıq biridir.  

qıcıqlama  qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq 

vermə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. 

qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 

qıcıqlamaq  1. qıcıq vermək. icəşmək. qaşındırmaq. 1. quşqulatmaq. 

şəgg şübhəyə salmaq. qurtdalamaq. kimsədə bir duyular 

oyatmaq. 1. ələ salmaq. sallamaq. qaşındırmaq. 

fişəhləmək. təhrik edmək.  

qıcıqlamaq  1. qıcqındırmaq. qacındırmaq. qaşındırmaq. təhrik 

edmək. 1. qıdıqlamaq. 1. qıycıqlamaq. qaşındırmaq. 

tırmalamaq. dırmalamaq. təhyic edmək. - onun sözlər 

başımı tırmlayır.  

- dişləri qıcıqlamaq: gəmrənmək. - gəmrənib dururdu.  

qıcıqlamaq qıcıklamaq. qıdıqlamaq.  

qıcıqlandırmaq  qıcıq vermək. his vermək. qızdırmaq. qaşındırmaq. 

cicişdirmək. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. 
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hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. 

alışdırmaq.  

qıcıqlanmaq  1. çiğrişmaq. iki nərsənin sürtüşməsindən, 

qaşınmasından çıxan qıcırtıdan için ürpərşməsi. - qaşığı 

boşqaba sürtmə, içim qıcışır. 1. gicinmək. qıcınaq. 

gicişmək qıcışmaq. qaşınmaq. qiciləvik. qıdıklanıv. 

kımırcı.  

qıcıqlanmaq  1. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. 1. qaşınmaq. 1. istənmək. həvəslənmək. - 

gec olduğuna baxmayaraq, ora gedmək istənirəm: ora 

gedməyə həvəslənirəm, qıcıqlanıram. - içgi içildikcə istənir. 1. 

istənmək. həvəslənmək. - gec olduğuna baxmayaraq, ora 

gedmək istənirəm: ora gedməyə həvəslənirəm, qıcıqlanıram. 

- içgi içildikcə istənir. 1. kovcunmaq. qocunmaq. 

qaşınmaq. birələnmək. 1. çayın axmasının səsi. dalların, 

yapraların yellənməsindən çıxan səs. qapı, təkərin 

cığıldaması, cırıldaması.  

- boğaz qıcıqlanmaq: qarıncamaq.  

qıcıqlatmaq  acıqdırmaq.  
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qıcıqlatmaq  qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. 

qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. 

qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. birələtmək. 

fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. doldurtmaq < > 

dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qıcıqlı  qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

dincsiz. niyaran. quşqulu. işgilli. şübhəli. şəggili. məşkuk. 

müşəvvəş.  

qıcıqtırmaq qıcıqdırmaq. qıpıqdırmaq. qıvıqdırmaq. sıxışdırmaq. 

tələsdirmək. ivdirmək.  

qıcır  1. qıcırtı. qıcıltı. çimçəşdirici səs. 1. yeni. taza. - qıcır 

para. - qıcır sav: taza xəbər.  

- qıcır qıcır: 1. taptaza. yepyeni. 1. tərtəmiz.  

qıcır  1. qıçır. qatır. 1. qısa. bodur. 

- qıcırı bükmə: dərmə çatma. başdan savma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7782 

qıcıramaq  1. azarlamaq. paylamaq. 1. qısramaq. azarlamaq. 

ağzının payını vermək.  

qıcırçı  qılavuz. 1. araçı. araç. 1. dəlalət. 1. salğıq. salıq. 

salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. 

yöndər. araçı. 1. qıl kimi incə, uzun, sərt nərsə. 1. 

başbuğ. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər. böyük. 1. 

bayraqçı. ələmdar. 1. dəlil. 1. elbaş. lider. 1. görgüz. 

yolçu. 1. ilətmiş. başçı. boyrat. rəhbər. lider. 1. koçirdə. 

boyrat. rəhbər. 1. qaravul.qaraş. qaraç. 1. qorgüz. 

görgüz. başçı. qoşun qorucusu. 1. öncü. 1. tapqara. yol 

göstərici. yolbaşçı. boyrat. rəhbər. rəhnəma. lider. 1. 

yolbaşı. saltar. saltər. 1. yolçı. boyrat. rəhbər. 

qıcırdanmaq  qamaşmaq. qırctılamaq. qırçalamaq. - dişlərin 

qırçıldatma: qıcırma.  

qıcırdatmaq  - dişlərin qıcırdatmaq, qırıcdadmaq: diş biləmək. dişin 

ititmək. öc üçün açığlıq, fürsət güdmək.  

- diş qıcırdatmaq: dişi dişini yemək: çox qızmaq, 

öfgələnmək. öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək.  

- dişlərin qıcırdatmaq, qırıcdadmaq: diş biləmək. dişin 

ititmək. öc üçün açığlıq, fürsət güdmək.  

- dişlərini qıcırdatmaq: çatırdatmaq.  
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qıcırım  çığırım. uzaqlıq ölçüsü. bağıraraq duyula bilən bir aralıq. 

aşaı yuxar bir kiləmetir.  

qıcırımşımaq  qıycırımşımaq. qıcrımşımaq. qıyırımşımaq. qıyrımşımaq. 

gücümşimək. gücümşümək. gücünə gedmək. 

çətinşimək. çikinşimək. istəmiyərək yapmaq.  

qıcırıq  çığırıq. haytqırış. - qıcırıq salmaq.  

qıcırışmaq  çığrışmaq. bağrışmaq.  

qıcırıvçı  xoruz.  

qıcırlanmaq  qısrlanmaq. azarlamaq. hirslənmək. öfgələnmək. 

azarlanmaq. 

qıcırlı  ğıcırlı - ğıcırlı saqqız: ağız patlanğıcı.  

qıcırmaq  - dişlərin cicişməsi, qıcırması: qamaşmaq.  

qıcırmaq  metatez > çığırmaq. bağırmaq. - yart qıcır: bərk çığır. - mahnı 

qıçırt: mahnı oxu.  

qıcırtamaq qıcırdamaq. 1. cırıldamaq. - yırıldaqan çarx köp yürür: 

gırcıldayan təkərlək çox yerir. 1. çıqırdamaq. taqırdamaq.  

qıcırtatmaq qıcırdatmaq. birbirinə sürtüb, vurub, taxıb qığcıraq səs 

çıxartmaq. çıqırdatmaq. taqırdatmaq.  

- dişlərivi qıqcırma. - pıçaq qıqcırmaq. - iki kişi qıqcırdı: 

birbirinə atıldı.  
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qıcırtı  < metatez > çıqırtı.  

qıcırtı  qıcıltı. bərk nəsələrin birbirinə sürtülməsindən, canı 

qıcıldata, çimçəşdirən səs. dişlərin birbirinə sürtəndə 

çıxan səs. - kağaz qıcırtısı duyulmaq. -. 

qıcırtılı  - qıcırtılı söz: dolaşıq, anlaşılmaz söz.  

qıcırtmaq  1.qaşırtmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. alaylamaq. 

alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq. məsqərələmək. - 

qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən. - qaştarmadan 

qaçının. 1.dişlərin birbirinə sürtüb, çimçəşdirici səs. 

1.qıncıtmaq. qındırmaq. qaşartmaq. qacartmaq. 

özəndirmək. istəkləndirmək. təşviq edmək. təhrik edmək. 

qışqırtmaq.  

qıcış  qıycış. qıcıq.  

qıcışmaq  qıycışmaq. 1. qaşınmaq. 1. gicişmək. gicinmək. 

qıcıqlanmaq. qıcınaq. qaşınmaq. qiciləvik. qıdıklanıv. 

kımırcı. 

qıcıtmaq 1. qaşıtmaq. 1. qolayca, üzdən ısırmaq, dişləmək. 

qazımaq. qaşımaq. qıraşmaq. qıraşlamaq. aşındırmaq. 

oymaq. oğmaq. sürtmək.  

qıcqalıq  xırdalıq. kiçiklik.  
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qıcqıltamaq qıcqıldamaq. qıjqıldamaq. qaynamaq. bollaşmaq.  

qıcqıltım qıcqıldım. qıjqıldım. qıjqıl. bol, çox ölçüdə. - qıjqıl mıjqıl: 

çox. bol. qaynayan. dolu.  

qıcqıntırmaq qıcqındırmaq. qıcıqlamaq. qacındırmaq. qaşıdırmaq. 

təhrik edmək.  

qıcqırıq  qıncqırıq. qafa, sınır pozuqluğu daşıyan histerik 

xəstəliyi.  

qıcqırmaq  qıjqırmaq. qıyqırmaq. köhnəlib, əsgiyib, pozulmaq.  

qıcqırmaq  qıjqırmaq: qıqılcımaq. qıcıldamaq. qaqılcılmaq. 

qaqırcamaq. kavırcamaq.  

qıcqırtmaq  qıcqıtmaq. qıjqıtmaq. qıjqırtmaq. kavırcatmaq 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq.  

qıcqıtmaq  qıcıqlatmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qışqıtmaq. 

qızdırtmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qıcrıtma  göz qıpça.  

qıcurmaq  qınamaq. ayıblamaq. başqasının qayğısından sevinc 

duymaq.  
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qıç  1. arxa. geri. göt. dalı. arxa. - atın qıç ayağlar. 

- başsız qıçsız: başsız ayağsız.  

- qıç atdırmaq: şıllaqlamaq. irəliyə keçmək. ötmək. - sınağ 

usa qıç atdırır. 

- bir sıra heyvanların qıçları başında uzanıb, ətdən yaxud 

qıldan, tükdən oluşan artıq: quyruq. 

- qıç gəmiyi: göt gəmiyi: soxum. quyruq soxumu. 

- qıça geyilən tozluq: qalçın.  

- qıça geyilən tozluq: patava. 1  

qıç  1.basaq. bacaq. ayaq dabanından kasığa dək 

(qarnınaltında uyluğa, buda dək olan bölüm) olan gövdə 

bölümü. 1. göt. - it götünə (qıçına) soxmaq: it ardına 

bıraqmaq: çox alçatmaq.  

- dönəm (zaman) qılıcı, doğruldar qıçı.  

- hər qoyun öz qıçından asılır: hər kim öz davranışının 

sorumlusudur.  

- qaşığa mindi, qıçı sallandı (əriştə.).  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

- qaşığa mindi, qıçı sallandı (əriştə.).  

- qaylanqıç: arabanın, daşqanın təyərlərin birbirinə bağlayan 
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ox. mil dəng. mil ləng.  

- qıçın dizdən topuğa dək olan sümük (baldırın ön 

bölümündəki işgə sümük): incik.  

- qıçlarda tapılan yellik, rumatizm, şişlik kəsəli: qaraquş.  

- qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara: qarabacaq. 

- qıçların, bacaqların bitiştirib, qəddəyib altına qoyum 

oturma: qaşıq qalıbı. - on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa 

on beş kişi yerləşə birlir. - bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq 

qalıbı oturun hammıya yer olsun.  

- qıssa, çarpıq qıçlı: bastıbacaq.  

- qol qıçı sıvamaq, siyirmək, çulqamaq: çəmrəmək. 

kəmrəmək. çıpqarmaq. çırmamaq. çırmalamaq.  

- qıçı bükərək yapılan gürəş oyunu: baldır patlatan.  

- qıçın dizdən ayağa dək olan bölümü: baldır.  

qıçayaq  ayaqqabı qalıbı.  

qıçı  1. iti çağırmağ üçün birsöz. (uş kimi). - qıçı qıçı. - uş uş. 

1. uşaq dilində it.  

qıçımaq  qaşımaq. qıraşlamaq.  

qıçın  - qıçın qıçın: 1. oturaq, oturaraq yerimək. 1. araxa arxaya. 

daldala. geri geri. götüm götüm.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7788 

- qıçın qıçın: dalı dalı.  

- qıçın qıçın: götün götün. geri geri. dal dalı.  

qıçın  gerisin. gerisin geri. dala. arxaya doğru. yanın. yandan. 

geyin. dönəged. quşqulu. şəggili. mütərəddidyanə. - 

yanın gedirdi. - nə yanın yanın düşünürsən. - yanın yanın 

baxışlar. - qayıq qıçın qıçın yanaşdı. - ətək öpüb (arxasını 

çevirməyib) qıçın qıçın çıxıb getdi. - qıçın qıçın gəlmək: 

sümsük sümsük, yavaş yavaş birinin yanına soxulmaq, 

yanaşmaq.  

qıçıq  çin. doğru.  

qıçırım  çağırım. ağac. uzaqlıq ölçusü. bağıraraq duyurabiləcək 

qədər uzaqta olan məsafə. yaxlaşıq bir kilometr.  

qıçırıq  çığırtı. hayqırış.  

- qıçırıq edmək: çığırtı edmək. bağırmaq.  

- qıçırıq sıyıt: çığırtı. bağırma.  

qıçırışmaq  bağırışmaq.  

qıçırıvçı  xoruz.  

qıçırmaq  bağırmaq.  

- azan qıçırmaq: əzan oxumaq.  
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qıçlıq  ayaqlıq. ərlik. nərsənin altına qoyulub, ona dayandığı 

paya. dayaq. ayaq. paya.  

qıçqaç  kərbətin.  

- çüy qıçqaç: kərbətin.  

- nal qıçqaç: kərbətin.  

- ot qıçqaç: maşa.  

qıçqaq  diz çanağı.  

qıçqırmaq  1. qışqırmaq. ışqırmaq. ıçqırmaq. 1. iki qişiyi birbirinə 

qışqırtmaq. sürttürmək.  

 - qıçqıra qımqıra: hüngür. üngür. səslə,- hüngür hüngür 

ağlamaq. 

qıçqırş  çığrış. bağrış. fəryan.  

qıçtuvma  qovm. qəbilə. əsgi qaraçay toplumsal yapısında bir soya 

bağlı insanları bəlirləyən bir söz.  

- abay qıçtuvması: abay soyuna bağlı olanlar.  

- qırımşavhal qıçtuvması: qırımşavhal soyuna bağlı olanlar.  

qıf  1. qunu. qonu. quni. ( < qon). qoynu, quynu, quyu, dərin, 

dibi dar, deşik, başı gen qab. 1. ağızlıq. buranqa. 

kuyğuç. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7790 

qıf  ağzı gen, altı dar qab. kuni. çortu. çovlu. kovlu ( < çov. 

kov: boş). qılf. gilif. qonu. tıkav.  

qıfçaqlamaq  qıpçaq boyundan saymaq.  

qıfıl  - qəzil qıfıl: ilgək ilmək. - qazan qıfıl: lmək ilgək.  

qıfıllanmaq  bax > qılpıldanmaq.  

qıfıltı  qıpıltı. qıvıltl. (1 < kav: boş, oyuq nərsə. 1 < qıpmaq: 

qopmaq. 1 < qılmaq. 1 < qıvılmaq. qıvrılmaq. təprəşmək). 1. 

bir boşluğu doldurmaq istəmək. istək. çəkim. - bir qıfıltı 

üzrə getdi. 1. qopuntu. patırtı. dincliyi pozan nərsə. - el içrə 

qıfıntı qopdu. 1. qıvırcıqlıq. ivəcənlik. təlaş. daş.  

qıftu  qırqı. qıpıt. sındı. sındu. qəyçi. qayçı. bıçquç.  

qıftulamaq  sındılamaq. qırqılamaq. qırpımaq. qırpıtlamaq. 

qayçılamaq. biçqüləmək.  

qıjıldamaq  vıjıldamaq. atıla oxun, qurşunun çıxardığı səs.  

qıjılıqımba  qıcılıqımba. qıcavqımba. qıjıbbadan. qıcıbbadan. 

qıcavbadan. qıjqoylu. qıcqoylu. qıcqavlı. sırıl sıxlam. 

iticənə. sürəklə. - yanımda qıjılıqımba keçib getdi.  

- qıcoydan çıxma çox güc olur, yada heç olmur.  

qıjıltamaq qıjıldamaq. gıcırdamaq.  

qıjıltatmaq qıjıldatmaq. gıcırdatmaq.  
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qıjıltav qıjıldav. gıcırtı.  

qıjıltavuq qıjıldavuq. gıcırtılı.  

qıjna  ağac qaqan.  

qıjna  qıjıv. qızlara söylənən bir söz.  

qıjqıj  çəkirgə quşu. böcək yiyən bir tür quş. sığırcıq.  

qıjqıl mıjqıl  qımıl qımıl. bol. qaynayan. dolu. pək çox.  

- qıjqıl mıjqıl edmək: qaynaşmaq.  

qıjqıl  1. bax > qıcqıldım. 1. bol plçüdə. çox.  

- qıjqıl bolmaq: bol olmaq. qaynaşmaq. çox olmaq.  

qıjqıltamaq qıjqıldamaq. qıcqıldamaq. qaynamaq. bollaşmaq. bol 

olmaq. baynaşmaq. 

qıjqıltım qıjqıldım. qıcqıldım. qıjqıl. çox. bol miqdarda. bol, çox 

ölçüdə. - qıjqıl mıjqıl: çox. bol. qaynayan. dolu.  

qıjqırmaq  qıcqırmaq. qıqılcımaq. qıcıldamaq. qaqılcılmaq. 

qaqırcamaq. kavırcamaq.  

qıjqırmaq  qıcqırmaq. qıyqırmaq. köhnəlib, əsgiyib, pozulmaq.  

qıjqırtmaq  qıjqıtmaq. qıcqırtmaq. qıcqıtmaq. kavırcatmaq 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq.  

qıjqıtmaq  qıjqırtmaq. qıcqırtmaq. qıcqıtmaq. kavırcatmaq 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq.  
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qıl qıl  gülmə. qahqaha.  

- qıl qıl etib gülmək: qıs qıs gülmək.  

qıl  - götünün qılı ağarmaq: çox yaşlanmaq.  

qıl  - qıl keçi: qara davar.  

qıl  (tel. tük). gizli öc, kin, düşmanlıq.  

- qıl yolan: qımbız. maqqab cımbız.  

- domuzdan qıl qoparan: yumurtadan tük qırxan.  

- dilinə qıl dolaşmamaq: qolayca, pürüzsüz qonuşmaq.  

- bir para heyvanların quyruq altı qıllarında, toplanıb 

qatılaşan çamır, pislik: çağıldaq.  

- bükülmüş, qıvrılmış qıl, tük, sicim: qarıl.  

- inəkləri sağarkən, duz yalatmaq üçün, qıldan yapılmış 

qab: qataman.  

- keçi qılından tikilən qumaş, parça çeşiti: keçmir. keçimir. 

kaşmir. keşmir.  

- qıl keçisi: qaradavar.  

- qıl keçisi: qarakeçi.  

- qıl payı: qatı az. çox az.  

- qıl qıran: yunaq otu. hamam otu. aratma davası. qılları 

dibdən götürən yoğur (xəmir) dava.  

- sığırların soluq borularında yerləşən qıl qurdu: iplicik.  
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- dəri, qıl boyasızlığı: ağşar. çapar.  

- qıl kimi incə, uzun, sərt nərsə: qılavuz.  

- qıl qələm: qələm mu.  

- qıldan qıla: incədən incəgəyə.  

- qılı qırx yaran: incələyən.  

- qılı qırx yarmaq: incəni incələmək.  

- dişqıl. diştel. dişsap. dişsapı. qılsır. qıldır. qıltar.  

qıl  1. rüşvət. mənfəət. 1. keçi tükü. {qoyununkuna yun (yün) 

yapağ, dəvə, at kimi heyvanların qıssa, incə olanlarına "tük" 

deyərlər}. 1. çox az. cüzi'. - işin bitməsinə qıl qaldı. - qıl 

qədəri yerindən oynamış. - qıl eybi yoxdur.  

- qıldan yoğurt tobrası: köynük. 

- qıl baraq: bir çeşit uzun tüklü kiçik at.  

- burnundan qıl aldırmaq: köməklik edməmək. qabağın 

almaq. dibindən qoğalamaq, mən' edmək.  

- qıl burun: dənizə uzanmış incə, uzun qara, topraq parçası.  

- qıl tökmək: tük dəğişdirmək.  

- qılı qırx yarmaq: 1. çox incələmək. tədqiq edmək. 1. zügürd. 

qılıqsız. cansız.  

- qıl qıran: saç xəstəliyi.  
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- qıl yaqı: heyvan yarasını dəlib keçirdikləri qaytan cürü.  

- qıl quyruq: sona. bir çeşit ördək.  

- qır qıl: qır saqqal.  

- qıl quyruq: {1. bərk incə quyruqlu heyvan. 1. gücsüz yoxsul. 

zügürt. bir nəyi olmayan}.  

- heyvan qılı: yam. cam. 

- qıl tüşürmək: mənfəət əldə edmək. rüşvət almaq.  

- qıl üzmək: rüşvüt almaq. mənfəət qoparmaq.  

- qıl üzüvçü: rüşvətçi.  

1. sərt tük.  

- qıl çaynamaq: çox öfgələndirmək. qızmaq.  

- qıl buştuq: fırça.  

1. müzik aracınin teli.  

- qıl yaya: kamança yayı.  

1. ası. fayda. - qıl üzmək: qar edmək. qazanmaq. mənfəət 

əldə edmək.  

qıl  ək. 1. qın. kən. - edkən: edqıl. qılqınan: qıl. ed. 1. ok. 

dəridən çıxan qıllar.  

qıl  qılıq. qılış. ( > qil (fars)). 1. yol. qol. dəsdə. cür. tür. çeşit. 1. 

don. biçik. form. tərz. növ. çeşit. cür. duruş. düşüz. çəkli 
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(çəkil < > şəkil). üst baş. qiyafə. - bir qıla gətirmək: 

tarazlamaq. - hər qıl: hər çeşit. 1. gösdəri. görünüş. xəsiyət. 

rəfdar. - bir qıl kişidi ki: bir cür adamdı ki. - öz qılığın 

tapqınan. 1. ayrı. istisna. 1. kələk. düzək. 1. - qıl qıl: doğal 

olub boğuq səs. pıqqıltı, açılma, gülmə səsi. - qıl qıl 

qaynır: pıq pıq qaynır. - qıl qıl gülür: qıs qıs gülür. altdan 

gülür. 1. qılmaq. iş. 1. asma qapan, ölçək, tarazı. ilməkli 

qapan. 1. bax > qıllı. tək. yalnız. 1. tük. tar. incəlik simgəsi 

olan söz. çüçür. çüprək. keçi tükü. - qıl tamah: darboğaz. - 

qıl sığmaz iğnə düşməz: çox sıxışıq. - qıl aldında: hər 

nərsədən öncə. - qıl tabında: lap çağında. lap 

olqunlaşmışanında. - qıl tabında vurduq. 1. qılıq. tülük. tür. 

türlük. xuy. təhər.  

- qıl quş: ördəğə bənzər bir quş.  

- qıl qudruq: qıl quyruq. ördəyə bənzər bir quş.  

- qıl quyruq: quyruğu çox, uzun tüklü qiş.  

qıla  1. bükrə. bükrü. qımıl. hərəkət. - qıla qıla: yapa yapa. edə 

edə. 1. sırıq. uzun boylu.  

qılab  ğilaf, gilip. gilif. qınıf. qılıf. qab. qapaq. qoraq. zərf. bəkit. 

paket. kip. kif.  
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qılabtan qılabdan. ( d < > l ). {qıl + lan: dan}. bir işi qılmaq üçün 

yer, bir nərsəni qoymaq üçün yer, qab. qutu. - para 

qılabdan. - iplik qılabdan. - iğnə qılabdan. - boya qılabdan.  

qılaç  incə, ağ tüklü bir çeşit ot.  

qılaçna  dəridən yapılmış qıçlıq, şalvar.  

qılaçuq  incə, yumşaq olan nərsə.  

qılaf  1. qın. saxlantı. məhfəzə. 1. qurban. qorban. taqtuq. 

taxılan nərsə. taxluq. qın. qab.  

qılaf  qılıf. yaşın. pərdə.  

qılaf  qınıv qılıf.  

qılaflamaq  çəkləmək. qınlamaq. qablamaq.  

qılalı  qılmağa, edməyə, qavqaya düşgün, qızqın. öfkəli. 

qızışdıran. - qılalı kişi: iş adamı.  

qılalmaq  qıla almaq. icra edmək.  

qılamamaq  yapamamaq. edəməmək.  

qılamannar  kılamannar. kirpikler.  

qılamıq  yuxacıq, incə, üzdən olan nərsə. taza yağmış qar. - 

bulamaşda diş qırılır, qılamıqda qıç qırılır.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qılan  1. qalabalıq. gürültü. patırtı. 1. öldürücü. dehşətli. 

müthiş. qanlı. 1. yel tanrıcasının oğlu. 1. edən. yapan. 

görən. mücri. işləyən. yapan. amil. fail. - bu işi işləyən.  

qılan  1. qılıcı. yapan. yapıcı. edən. edici. 1. qoyucu. - yasa 

qoyucu: qanun qozar. 1. qoyqaran. qoyan. əda edən. 

yerinə gətirən. 1. əkən. edmən. edən. yapan. amil. faktor. 

1. qılay. çalay. çalan. işçi. qolçu. qılay. qılan. çalay. 

çalan. qulluqçu. 1. qılay. çalay. çalan. qolaç. qolat. qolaş. 

qolaq. qolçu. qul. qulluqçu. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. 

qornuq. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. 

baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 

qılanc  bax > qılınc.  

qılanç  əğri. ziq zaq. viraj.  

qılanmaq  qılınmaq.  

qılanqız  saxda. qondarma. uydurma. əl aparılmış nərsə. - 

qılanqız süt: yağı ayrılmış süt. - qılanqız ürün.  

qılanqlamaq  ( < qılmaq). qırıtmaq. qır verə verə yerimək. gösdərişlə 

davranmaq.  

qılap  qılaf. qın.  
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qılapat  qılpaq. qılşıq. qarşı durmaq. ixtilaf.  

qılaplamaq  qarışdırmaq. qarşı durmaq.  

qılaq  qılağ. qılav. 1. qondarma. yapma. uydurma. saxta. süni. 

1. qılağı. qıyıq. qıvrıq. kəsgin. kəskinlik. iti. çevik. çapıq. 

tezik. hızlı. 1. feil. fe'l. 1. qıllaq. qadaq. fənd. işək. işqəl. 

qulaq. 1. qıraq. qıyı. - gölün qırağı.  

qılaqan  məxlut. qarışıq. sütlə suyun qarışıqı.  

qılaqar  qaydan. dönən. keçmiş. - gözləri qılaqay xəsdə: ölmək 

üzrə olan.  

qılaqı qılağı. 1. bax > qılaq. 1. kəsgin nəsənin toxunduğundan 

qalan iz.  

qılaqılamaq  qılağılamaq. itiləmək. kəsərləmək.  

qılaqımaq  qılağımaq. itilmək. kəsərlənmək.  

qılaqlamaq  1. nərsənin qıraqından, qıyığından gedəmək. - çayı 

qılaqlayıb getdi. - yolları qılaqlamaqdan nə çıxar. - məni 

qalaqlama: mənim yanımdan çəkil. 1. yanaşmaq. - birdə 

bura qlaqlanma. 1. qılmış kimi edmək. qondarma. 

saxtalamaq. 1. qıyıqlamaq. qıvrıqmaq. itilətmək. 1. 

dalqalatmaq. - bayraqı qılalayıb açdı.  

qılaquz qılağuz. yolçu.  
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qılaraq  yaparaq. edərək. bilfe'l.  

qılarsan  - caymasan yoldan, qılarsan yuva. 

qılas  qıla. qılı. ( < qılmaq). təcrübə. - qılasız: qılassız. 

təcrübəsiz.  

qılas  yapas. təmə'. tamah. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. 

qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. 

qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  

qılasıq  yapasıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. atışıq. utuşuq. 

oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. 

coşquq. yaxışıq. yanqısıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  
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qılasız  qılısız. ( < qılmaq). qılassız. təcrübəsiz.  

qılat  ( < qılmaq). gəlir. verim. çıxar. yarar. kar. - az qılat: az 

gəlir. yetməz. yetərsiz.  

qılatma  qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qılav  - qılav vermək: qılavlamaq. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. 

könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

qılav  1. çəntiq. pürüz. 1. dəlik. 1. yusyuvarlaq. 1. əngəl. gərilti. 

köstək. sakınca. mane'. 1. gədik. kərtik. çəntik. 1. damqa. 

çətələ. sim. simgə. 1. meydan. alan. iş, göstəriş yeri. 1. 
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şiş. çıxıntı. pürüz. püsür. pütür. 1. yuvarlaq. əğri. buruq. 

1. itmami hüccət. 1. öldürücü qoyun xəstəliklərindən.  

qılav  1.qılıncaq. edlək. edincək. 1. qılan. edən. işləyən. 

bağatur. ürəlü. cürətli. 1. qılıncın kəsginliyindən "qılav: 

kəsici" adı almış. 1. iti, güclü sığallı, cilalı olan tuğla, 

dəmir börk. 1. bağadur. şüca. parlaq. cilalı. kəsgin.  

qılavat  ( < qıl). qabaq. qabal. qıbal. üz.  

qılavı  keçmişdə vəzirlərin geydikləri sobı(herəmi) telli sarıq.  

qılavız  uyaran. oyarıcı. düzəldən. düzənci. dozğuran. mühərrik.  

qılavlamaq  1. parlatmaq. cilalamaq. kəsginlətmək. 1. qılavuzluq 

edmək. cilovlamaq. başlamaq. başçılıq edmək.  

qılavlamaq  qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. könül, 

ürək, güc, cürət, quvvət vermək. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

qılavlamaq  qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, 

təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət vermək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

qılavlandırmaq  quşqurmaq. ürək vermək. təhris. təhrik.  

qılavlıq  təşviqnamə.  

qılavqöz  gözü saqat.  
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qılavuz  (qıcırçı.) 1. araçı. araç. 1. dəlalət. 1. salğıq. salıq. 

salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. 

yöndər. araçı. 1. qıl kimi incə, uzun, sərt nərsə. 1. 

başbuğ. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər. böyük. 1. 

bayraqçı. ələmdar. 1. dəlil. 1. elbaş. lider. 1. görgüz. 

yolçu. 1. ilətmiş. başçı. boyrat. rəhbər. lider. 1. koçirdə. 

boyrat. rəhbər. 1. qaravul.qaraş. qaraç. 1. qorgüz. 

görgüz. başçı. qoşun qorucusu. 1. öncü. 1. tapqara. yol 

göstərici. yolbaşçı. boyrat. rəhbər. rəhnəma. lider. 1. 

yolbaşı. saltar. saltər. 1. yolçı. boyrat. rəhbər. 1. açıcı. 

ilkin. birinci. yolbaşçı. rəhbər. 1. açıcı. lülə, ərə kimi 

nərsələrdə diş açan arac. 1. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. 1. 

biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. 

yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. 

tapqara. lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, 

görünməz kəndə, biligit gərək. 1. götürən. 1. ışıqçı. ışıq 

tutan. yolçu. yol açan, göstərən. 1. yol atası. mürşid. 

yönətici. yönətci. yolbaşçı. biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. 

göstərici. yol göstərici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. tapqara. 

lider.  
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- baş qılavuz: ağababa. ağbaba. üst yönətci.  

- qılavuz açmaq: burqu, piç yeri açmaq.  

- başqan, qılavuz olmaq: başa keçmək.  

- dəvə qılavuzu: eşşək.  

qılavuz  qulavuz. 1. oda yanan dəridə araya gələn ləkələr. 1. yol 

başçı. yolusta. rəhbər. 1. yalabaç (yenisey): yulavuc. 

yalavuc. yalvac. yayalavac. yalavac. yalauç. yətici. yətən. 

yolağcı. elçi. (pilot. qid. avan qard) (latin). 1. < ( l < > r ) 

qıravuz. ləkəli nərsə. otda yanan dəridə oluşan qırış 

izləri. 1. yolavuc. yolçu. yolaç. yol bilici. yolağçı. yolavac. 

yolavuc. aravul. alavul. başqaravul. peşqarabul. ataşçı. 

adaşçı. ad, nişan verici kimsə. bələdçi. bağbayraq. 

bağbağraq. rəhbər. çavçı. suçi. başçı. rəhbər. təliədar. 

mürşid. 1. kösəm. kösən. kosan. öndə atıla atıla gedən. 

1. ortançı. 1. qəqərçi. qəzərçi. qəcərçi. satıcı. 1. başçı. 

tayşı. yol gösdərən. mürşit. əsgəri qılavuz. yizək. qazaq. 

gəzək. öncü. yerçi. yirçi. izci. rəhbər. yer bilən. yer 

bildirən. 1. konduktor. yol göstərən. sürücü. 1. müdür. 1. 

gənəl yerlərdə, sinamada bilitçi, bilit cıran. 1. təkə. 

kosaman. öncü. başçı. 1. tərgən. tərxan. tarxan. iş 
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başında olan. işbaş. usta qılavuz. yorçı. yolçu. rəhbər. - 

qılavuzluq edmək: başlamaq. - qılavuzluq edmək: 

qılavlamaq. cilovlamaq. başlamaq. başçılıq edmək.  

- qılavuzluq edmək  qurumsamaq. yol 

göstərmək. hidayət edmək.  

qılavuzlamaq  ilətmək. başçılamaq. çatışdırmaq. götürmək. boyratlıq. 

rəhbərlik. edmək.  

qılavuzlamaq  yol açmaq. yol göstərmək ışıq tutmaq.  

qılavuzlar  birincilər. ilkinlər. açıcılar. yolbaşçılar. başçılar. 

rəhbərlər. 

qılavuzlıq  ilətmə. ilətiş. ilətim. başçılıq. boyratış. boyratım. 

boyratma. aparma. aparış. aparım. götürmə. götürüm. 

götürüş. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik. 1. 

ilklik. ilkincilik. birincilik. öncülüq. öncüllüq. öncəlik. 

öncəllik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. rəhbərlərlik. 1. 

rəislik. ağalıq. saltarlıq. saltərlik > sərdarlıq. yolbaşçılıq. 

başlıq. qiyadət. - qılavuzluq, yolbaşlıq edmək: baş çəkmək. 

başında durmaq. öndə gedmək.  
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qılavuzmaq  yoldamaq. yol göstərmək. yolaçmaq. yolavucmaq. 

yolçuqmaq. yolağçamaq. yolavacmaq. yolavucmaq. 

mürşidlik edmək. rəhbərlik edmək.  

qılavuzsuz  başsız.  

qılay  nətəhər. nəcür. nasıl.  

qılay  qılan. çalay. çalan. 1. işçi. qolçu. qılay. qılan. çalay. 

çalan. qulluqçu. 1. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qul. 

qulluqçu. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qornuq. çəkər. > 

çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. 

yardımçi. əcir. xidmətçi.  

- ayın yeddisinə dək yay biçimi alan hilal: qılyay.  

qılbız  - qılbız qılbız bolmaq: gözləri nəmlənmək. islanmaq. gözləri 

dolmaq.  

qılca  əğri. - qılca müyüz: əğri buynuzlu inək.  

qılcaburun  əğri burunlu.  

qılcan  qılğan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. 

edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. 

ərcil. fəal. əktiv.  
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qılcas  qıyqac. yanqılıc baxış.  

qılcasmaq  qılcaymaq. qıyqaclamaq. yanqılıc, yan baxmaq.  

qılcav  qışmar. qaşmar. güldürücü. şakaçı. qırşmal. məsqərə. 

müzhik.  

qılcaylamaq  qılcasmaq. qıyqaclamaq. yanqılıc, yan baxmaq.  

qılcıq  - iri balıqları qılcığı, qılcığ yerinə olan gəmikləri: gəlmic.  

qılcıqsız  - qılcıqsız arpa: yalavac arpası.  

qılcıqsız  - qılcıqsız buğda, balığ, nərsə: çambaq. çapbıq. qambaq. - 

qambaq balığ. - qambaq buğda. 1. komba. şişgin. - aclıq 

arıqlıq, toxluq kombalıq. 

qılcır  ( < qıl. qıy ). dovşan. bu heyvan gözlərinin qıyıq, buruq 

olduğundan bu adı almışdı.  

qılça  1. qılsıq. tük kimi. balığın xırda sümüyü. 1. qıltay. azacıq. 

çox az. - qılça tamah: darboğaz.  

qılçal  tüklü.  

- qılçal damar: incə damar.  

qılçanq  bax > qıyqac.  

qılçanqlamaq  qıyqacı, pis pis baxmaq.  

qılçaq  1. bax > qıyqac. 1. başaq.  

- qılçıq edmək: başaqlanmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qılçı  ovçu başı.  

qılçıq  balığın incə sümükləri. göy gövərəntinin qırağında olan, 

qat saplar.  

- iri qılçıq, balıq gəmiyi: gərmic. gəlmic.  

- iri, bol qılçıqlı, iri pullu, piləkli balıq: qasna balıq. qasnaq 

balıq.  

- qaraqılçıq: 1. başağı qara olan arpa. 1. başaqları qara 

qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, soyuğa dayanıqlı buğda.  

- qılçıqlı qara buğda: qarsapağ. qarsbağ.  

- iri qılçıq: qılmıç. balıq gəmiyi.  

- balığ qılçığı: bu qılçığa oxşar süsləmli.  

qılçıq  qıltıq. qılqı. qılsıq. 1. kiçik tüklər. yemişlərin üzərində 

olan tüklər. 1. qıltıraq. (şaftalı kimi yemişlərin üstündə olan) 

kiçik tüklər. balığda incə sümüklər. 1. bir çeşit gürəş 

oyunu. - böyük qılçıq: gəlmic. böyük balığ qılçığı. 1. qıldruq. 

1. qıl, tük kimi. balığın xırda sümüyü. tikan tikan balığ 

sümüyü. 1. başaq.  

qılçıqlanmaq  başaqlanmaq. başaq tutmaq.  

qılçıqlı  1. başaqlı. 1. çasraşıq. pürüzli.  
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qılçıqlı  qılcıqlı. qıltıqlı. qılbıqlı. qılmıqlı. qıyıqlı. qıyqıl. bəlalı. 

çətin, ilişik, işgilli iş.  

- qızılcıq böyüklüyündə, içi tüksü (tükə oxşar) qılçıqlı, 

yabangülü yemişi: qadıngöbəyi. 

qılçıqsız  qaynanasız, qaynatasız kürəkən.  

qılçır  qeyqac, əğri, yanqılıc baxış.  

qıləv  çəlimsiz. gücsüz. zayıf.  

qıləvlük  zayıflıq. çəlimsizlik. gücsüzlük.  

qıləvüz  zayıf. çəlimsiz.  

qılı mılı  qarışıq. düzənsiz.  

- qılı mılı edmək: qarışdırmaq. düzənsiz yapmaq.  

- qılı mılı kəsmək: doğramaq. parçalanmaq.  

- qılı mılıla edmək: dəli kimi hoplayıb zıplamaq.  

qılı mılılıq  qarışıqlıq. düzənsizlik.  

qılı  1. qılqu. qılqı. yapış. qıni. quni. qüni. güni. kimi. - nə qıni 

bir adamdı. 1. qıni. quni. qüni. güni. kimi.  

qılıb  1. bax > qılıq. 1. suç. hilə. dolab.  

- qılıb edmək: numara yapmaq. yaramazlıq yapmaq.  

qılıb  qalıb. qapıt. qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. 

kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. yapı.yapıt. heykəl. köpdə. 
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köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. 

yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. 

maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. 

cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. 

bədən. tən. tənə.  

qılıbıq  arvad ağızlı. qarı ağızlı: qadın ağızlı. arvad ağız. qarı ağız: 

qadın ağız. 1. arvadının sözündən çıxmayan. 1. arvad kimi, 

dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək.  

- arvadının sözündən çıxmayan: qadın ağızlı. qarı ağızlı. 

arvad ağızlı.  

qılıblı  yaramaz. alayçı.  

qılıc  1. arac. ayqıt. vəsilə. əbzar. 1. qapı sürgüsü. qınğıraq. 

sülpü. 1. qılqıyar. 1. qılınc. - təğriqılıc: yanqılıc: 

göyqurşağı. - qılıc kimi: büsbütün. tamamiylə. 

- qılıc bacaq: əğri bacaq: çarpıq bacaq.  

- əğri qılıc: qorda bıçaq. yatağan.  

- qılıc ağac: kiriş. sırıq.  

- yan qılıc: göyquşağı.  

- qılıc kimi: müləmməl.  

- təyri qılıc: göyquşağı.  
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qılıc  1.< qıyıc. uzun soyuq yaraq. 1. qıyıc. corab.  

- qılıc qayışının, aşağı doğru sarxan, sallanan bölümü: 

baldıraq.  

- çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz. çitir.  

- çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz.  

- dönəm (zaman) qılıcı, doğruldar qıçı.  

- əğriqılıc: əğripiçaq. köşəqılıç. çözəqılıç. acımaz. əsirgəməz. 

əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. 

qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim.  

- iş bilənin, qılıc taxanın: bacarıqlı olanlar qazanır, aparır. 

- pambığa qılıc salmaq: göyə top atmaq: boşuna çalışmaq. 

göyə savurmaq.  

- pambığa qılıc salmaq: göyə top atmaq. boşuna çalışmaq. 

göyə savurmaq.  

- qılıc yalamaq: ülgüc yalamaq: pıçaq yalamaq: çox 

qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq.  

- qurd qulağı tay sapı olan qılıc çeşiti: qaraqolaq.  

- qılıcı altından keçirmək: qırmaq. öldürmək. - qılıcını göyə 

asmaq:qarşılana böyük başarı çalmaq. - qılıc ağı: qılıc balığı 
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avlamaqda işlənən ağ. - qılıc arğı: qılıcdan keçirildiyində arda 

qalanlar.  

- qılıc bacaq: ayaqların əğri qoyan.  

- qılıc balığı: neyzəli balığ.  

- çala qılıc: durmadan, aralıqsız qılıclayaraq.  

- çala qılıc: sürəkli, iti qılıc.  

- əğri qılıcın ağzı: gəzlik ( < kər: kəs).  

- qılıc sapı, qəbzəsi, sipəri: barçaq. balçaq.  

- qılıcın gədiyi: qılıcın ağzındaki çantıq, haça.  

qılıcdalqılıc  qınsız, yalın qılıc.  

qılıcı  qılan. yapan. yapıcı. edən. edici.  

qılıcı  qılqul. yapan. yapıcı. işləyən. işçi. amil.  

qılıclama  1. nərsənin dar kəsgin yönünü dikinə, qılıcına yuxarı 

qoymaq. (# palasına: yastısına). - taxdaları qılıclama qoyun. 

1. bir yandan o bir yana. ip ilə boyundan asılmış qılınc 

kimi əğri durma. 1. kirişləmə. kəsginlik. - taxdaları 

kəsginliginə qoymaq.  

qılıclamaq  kilitləmək. sürgüləmək.  

qılıclanmaq  kəsginmək. itinmək.  

qılıclaşmaq  birbiri ilə kəsginləşmək, itişmək.  
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qılıclatmaq  kəsgitmək. ititmək.  

qılıcquyruq  süs balıq çeşiti.  

qılıçbağ  qılıc bağlanan qurşaq.  

qılıf  qılığ. qınığ. qın. qılıf. qılığ. 1. bir işin yapmağına gərəkən 

bilgi. püf. işin püfü. 1. qab. çevrək. çevrik. örtü. örtük. 

qapanca. çulqa. çuval (< çuq. cuq. tuq). 1.qın. qap. qab. 

çanta. səbət. sandıq. 1. > ğelaf. sadaq. qınığ. qınıv. qılaf. 

pərdə. dışıq. daşıq. qaşaq. örtü. 1. köynək. görüş. 

əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. - 

qılıfı nəürüdü. - nə köynək deydi. 1. qilaf. qablıq. qın. 

qapaq.  

qılıf  qınıf. ( < qın). 1. < { (lıf < metatez > pıl) > qıfıl. qıpıl < qab)}. 

qapıl. qapan. qablağ. qablıq. qab. qapaq. gömlək. 

köynək. qutu. qoruncaq. örtü. sadaq. quburluq. 1. < { (lıf < 

metatez > pıl) < qıfıl < qıvıl < qavıl < kav: oyuq}. duvarda, 

çəpərdə açılan su yolu, oyuqu. 1. qıf. barmaqçıl. qaput. 

1. ğilaf. qumpur. tapanca, tüfənq qılıfı. dış. qapağ. 1. gilif. 

gilip. qab. içinə nərsəni qoyub qorumaq üçün, oyumu, 

böyüklüyünə uyğun tikilən qurulan geyim, qılab, ğilaf, 

qab. qapaq. qoraq. zərf. bəkit. paket. kip. kif. - pıçaq qılıfı. 
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- kitab qılıfı. - çubuq qılıfı. - işi gilifinə, qılıfına qoymaq. - 

qılıfsız iş: sayı ölçüsü olmayan. - qılıfın tutub, için buraxıb. - 

qılıfı çatlaq: özündən çıxmış. azqın. - qılıf qoymaq: çəkləmək. 

sınırlamaq. həd qoymaq. 1. < metatez > fılıq. fırıq. dağarcıq. 

nərsənin, heyvanın qının, dərisin çəkib, bütün soymaq. 

böylə soyulmuş heyvan dərisi, tulum, tuluq yasılmağa 

(yapılmağa) yarar.  

qılıflamaq  qalatmaq. qablatmaq. qılıf keçirtmək. bir nərsəni 

buxcaya, sarqıya, sandığa salmaq. qoydurmaq.  

qılıfsız  küt. qunt. künt. qıssa. biçimsiz.  

qılım  qılıq. qılış. qılıt. 1.duruq. duruş. durum. şəkil. çəkil. çəkiş. 

çəkim. çəkit. qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. 

salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. 

çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. vəsf: vəsif. sifət.1. yapım. 

yapış. iş. 1. qılma. iş. çalışma. davranıq. ediş. edik. 

edmə. fe'l. əməl. hərəkət. - qılım, davranım sərbəsliyi 

sağlayan durum, uyqulama: açıq qapı.  

qılımlı  1. bayağı. 1. pis. kirli.  

- qılımlı bolmaq: pozulmaq. bərbat olmaq.  
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qılımsınmaq  edimsinmək. uğraşsimmək. özünü bir işə uğraşsı 

göstərmək.  

qılın quş  bayquş.  

qılın  qılınc. 1. qılıx. xuy. yaradılış. 1. naz. işvə.  

qılınacaq  qılınmalı. tutulacaq. tutulmalı. götrüləcək. iqdam edilməli. 

qərar veriləcək. təşəbbüsə alınmalı.  

- tutulacaq söz dəğil.  

- tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.  

- bu gün tutulacaq nərsə yox.  

- tutulacaqları, könlünə görə qılır.  

qılınan  təprəşən. hərəkət. - qaqılmış, taxılmış, işgilli, çətin 

qılınan, təprəşən, hərəkət edən nərsə, kimsə: qağnı.  

qılınc  - çəkilmiş qılınc: dalyaraq. - enli qılınc: kətarə (fars). kətrə < 

kərtə.  

- altın qaqmalı (daşlı) qılınc.  

- çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz. çitir. 

- çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz.  

- qılınc çəkib baş alır, arşın çəkib bez alır, yorulduysa yer 

alır.  

qılınc  - qılınc sapı: balcaq. 
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qılınc  1. əğri. çapıq. çarpıq. - qılıc bacaq. 1. şəmşir. büqtə. 1. 

yaraq. qoşaq. 1. qılın. naz. qırcan. nazlı. qılnıc. oxşağ. 

oxşağuğa. 1. əməl. əxlaq. xuy. 1. qırcanma. qırışma. 

yaman qılıq. naz. 1. qılnıc. qırcan. nazlı. 1. feil. hərəkət. 

1. qılanc. qırıq. qırıq, əğri, qıvrıq, girintili çıxıntılı nərsə, 

cizgi. ziqzaq. buruq. bükük, qəddağ. 1. qulluq. xidmət. 1. 

iş. təprən. iş güc. ırqat. 1. məiyşət. yaşam. yaşayış. 1. 

qılınış. xuy. karakter. 1. olunmuş. edilmiş. ediş. fe'l. - 

qılınc qulağının həlqəsi: baldaq. 1. salur. silah. salum. 

yaraq. 1. ullu pıçaq. 

- uzun qılınc: qaraçor. 

- qılınca sarılmaq: qılınca tavranmaq, dolnmaq.  

- qılınc çalmaq: atmaq.  

- əğri qılıncı ağzı: gəzlik. 

- qılınc savurmaq: kəsgin qılınc oynatmaq. 

- iki yanı kəsgin olan qılıncın iti ucu: yalman.  

- qılıc qaşı: qılıncın (əğri olan) sapı.balçaq.  

- qılıc qılıca gəlmək: qarşı qarşıya qılıc çəkmək.  

- qamçı qılıc: ənsiz qılıc 

- sapan qılıc: əğri qılıc.  
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- qılıc otı: bitgi adı. qantarun.  

- qılıc balığı: burnu kəsgin, uzun, iri balıq.  

qılıncaq  qılav. edlək. edincək.  

qılıncçı  yalduçi. şəmşirçi.  

qılınclı  işli. iş görən. əməlli başlı.  

qılınçı  qılışçı. salur. vuran. endirən. çalan.  

qılınçlanmaq  nazlanmaq. qırcanmaq. qırışmaq. - öküş qılıncılanma.  

qılındırmaq  qımıldırmaq. davrandırmaq. devrindirmək. devindirmək. 

hərəkət etdirmək.  

qılınış  1. ediliş. işləniş. yapılış. 1. quruluş. köküş. tavlanış. 

tovlanış. götürüş. əzəmətli təkəbbürlü davranış.  

qılınış  qılıq. qılış. edim. edmə. ediş. ediniş. iş. davranış. 

davrantı. davranma. əməl. hərəkət.  

qılınma  görülmə. icra.  

qılınmalı  qılınacaq. tutulacaq. tutulmalı. götrüləcək. iqdam 

edilməli. qərar veriləcək. təşəbbüsə alınmalı.  

- tutulacaq söz dəğil.  

- tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.  

- bu gün tutulacaq nərsə yox.  

- tutulacaqları, könlünə görə qılır.  
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qılınmaq  1. ifadə satmaq. poz vermək. tavır taxınmaq. 

nazlanmaq. yapılmaq. - qılınıb keçinmə çox. - nə qılınırsan 

belə. 1. işləmək. qoyunmaq. edinmək. o dəğmə qılınc 

qılındı: hər qılığdan, işdən çıxmaq. - öküş qılınma: çəkivi, 

sınırıvı, həddivi aşma. 1. şuluqluğ edmək. 1. edişmək. 

qılışmaq. qarşımaq. 1. etinmək. edinmək. ( e < > i ) 

itinmək. 1. oxunmaq. ötrülmək. ödrülmək. - yükün ötrülən 

oğur: namaz, ibadət qılınma çağı. 1. oyun vermək. - qılınma 

daha bəsdi. - nə qılınırsan belə. 1. yaranmaq. edilmək. 

ortaya çıxmaq. 1. hazırlanmaq. düzənmək. 1. qılınıb 

durmaq: yapmaq. - nə qılınıb durursan. 1. qılmaq. olmaq. 

özünü aparmaq. davranmaq. təprənmək. 1. yaqmaq. 

yaxmaq. tə‟sir edmək. 1. etilmək. edilmək. yapınmaq. 

olunmaq. devrinmək. rəftar edmək. görülmək. təsviyə 

olunmaq. - mənim işim görüldü. - böylə iş görülməz. 1. 

şuluqluq edmək. 1. ürək tapıb işləmək. tavranmaq. 

davranmaq. tovranmaq. qeyrət qılmaq. qızıqmaq. 

işləmək. qımıldamaq. işə keçmək. əksüləməl göstərmək. 

- bu işləriə qarşı davranmalıyıq. - ona davranın. - davranırsa, 

vurulduğun görürdü, anlırdi. - tavranmağa canım daha yox. - 
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iyiliklə tavranmaq, kötülükləri qaqarın. tetik davranmaq. 

gəvşək davranmaq. ağır davranmaq.  

- acınmadan qılınmaq: qıymaq. qədər edmək. qıyına (zülmə) 

muzayiqə edməmək, qısırqanmamaq. - fələk mənə qıydı. - 

suçsuz birinə nasıl qıyarım. 

qılınmaq  qılanmaq. 1. taxınmaq. davranmaq. devrinmək. 

devinmək. hərəkət edmək. 1. tutumlanmaq. yapınmaq. 

təşəbbüs edmək. taxınmaq. davranmaq. 1. taxınmaq. 

davranmaq. hərəkət edmək. çevrinmək evrinmək. 

tevrinmək. devrinmək. devinmək. 1. edilmək. olmaq. 1. 

edmək. taxınmaq. davranmaq. - iyi edmək. - kötü edmək. - 

yaxcı edmək. - pis edmək.  

- tərs, qarşı qılınmaq. əğri gedmək. 1. davranmaq. - iki 

yanıda gözətərək qılınmaq: ikili oynamaq. 1. edinmək. - ad 

edinmək, qılınmaq: ad yapmaq: ad çıxartmaq. ün qazanmaq. 

1. yapınmaq. işlətmək. - sən olara qapınma, qara gördün 

yapınma (qara: tiryək. ).  

- çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq: pıçaq 

yalamaq. qılıc yalamaq. ülgüc yalamaq.  

- çəkdən (həddən) aşırı qılınmaq: iləri varmaq. iləri gedmək.  
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qılınqın  edilgin. qayrılqın. edinlənən. təpgilənən. münfəil. pəsiv. 

tərsirə açıq olan.  

qılınqınlıq  edilginlik. münfəillik. pəsivlik.  

qılınqıraq  ləbriz.  

qılıntan  - keçi qılından olan yoxsul çadırı: qara çadır.  

qılıp  bax > qılıf. 1. gir. suç. yazqaq. 1. qılp. şaka. alay.  

qılıplı  1. yaramaz. şakacı. afacan. 1. şakaçı. alayçı.  

qılıq yoruq  qιymιl. iş. qιmιldι. fe'l. yol. çəm. adət. meyl. endik. istək. 

yeriyiş. davranış. basıl. axıl. hərəkət. gedişat. gediş. 

cürüm türüm. yörüm durum. yeriş duruş. xuy.  

qılıq  1. bəniş. məniş. özgülük. özəllik. yöntəm. xuy. təbiət. 1. 

iş. - işi, qılığı yasal, rəsmi yola soxmaq: işi yasala, 

rəsmiyyətə tökmək. işi yasalamaq.1. çalım > çəlim > çəm. 

çəm qım. tavır. tür. cür. göstəriş. 1. geyiniş. əğinbaş. 

əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. əğinbaş. əyinbaş. 

üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. 1. girtay. taxım. 

davranış. tutum. yöntəm. xuy. rıxtım. töküm. 1. uğur. yol. 

yolağ. yöntəm. çəm. - işinin uğrun tapmaq. 1. keçim. 

tutam. dartıq. dartış. rəftar. 1. surət. tərz. 1. iş kişisi. 

çalışqan. işcən. 1. karakter. 1. qılşıq. yeriş. yerşik. yürüş. 
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yürşük. sürmə. sürəm. dartıq. dartış. rəftar. hərəkət. 

tutum. tavır. tür. dartıq. dartış. rəftar. 1. don. geyiniş. 

görnüş. görünüş. üz. siyim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. zahir. 1. yağday. durmuş. 

durum. görnüş. şəkil. siyim. don. geyiniş. görnüş. 

görünüş. üz. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. zahir. heyə't. 1. iş. tutum. gediş. tərz. rəviş. 

hərəkət.1. ibadət. 1. yöntəm. xuy. məşrəb. dalqa. əxlaq. 

1. ifa. 1. qılış. qılınış. edim. edmə. ediş. ediniş. iş. 

davranış. davrantı. davranma. əməl. hərəkət. 1. qılış. 

qılım. qılıt. duruq. duruş. durum. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. 

çəkit. qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. 

salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. 

yağday. yağlıq. yağlış. vəsf: vəsif. sifət.1. dartıq. dartış. 

huyluq. əxlaq. rəftar. - huyluqumuz tutmur.  

- çox gözəl, iyi qılıqlı: ipək kimi.  

- iş qılığı yavaş olan: yapalaq. yabba. hantal. qantal. ağır 

edişli, hərəkətli. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl.  
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- yumşaq, qılıq, xuy: ortac. miyanərov.  

- qılığın, inciğin, zayıf çəkin, nuqtəsin tapmaq: damarını 

bulmaq, tapmaq.  

- yumşaq qılıqlı: ağızsız. dilsiz.  

- qılıq dəğitirmə: qiyafə. 1. ciq. cih. hır. ıra. sin. sın. 

yaradılış. qurum. özəlik. özgül. özgülük. sifət. xislət. 

xəsiyət. səciyyə. karakter. 1. çalqı. yol. yöntəm. yörtə. 

yetə. yordam. yası. yapı. fənn. sənət. - çala çalqısı: oğru 

borusu: oğru kələfcəsi: oğrunun işlədən, yararanan yolları, 

qılıqları, yordamları.  

qılıq  gilip. gilif. 1. duzağ. düzən. tor. çıxılması çətin iş. 1. hizb. 

parti. boğaq. bulaq. bölük. 1. fıraksiyon.  

qılıq  qılığ. qılıf. qınığ. qın. 1. bir işin yapmağına gərəkən bilgi. 

püf. işin püfü. 1. qab. çevrək. çevrik. örtü. örtük. 

qapanca. çulqa. çuval (< çuq. cuq. tuq).  

qılıq . (qılıb). 1. dəng. dəngə. tenq. tinq. dək. tək. adaq. dəğər. 

tuş. əş. iş. kimi. misil. sınqar. yalı. təhər. - ayqıl: onunday. 

onatay. ayday: ay kimi. - qıl ba qıl: tay ba tay: paya pay. 

tabaq tabaq. taba taba. 1. təkin. bəy. bəy oğlan. pirəns. 1. 

yaramaz. dikbaş. haşar. - qılıq kişi deyil. - qılıq nərsələrlə 
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uğramaq. - qılıq sav sövbət nəyə gərəkdir. 1. təki. sadəcə. 

yalnız. - qılıq özüsüz: elə özüsü: təki (təkin) özüdü. - qıllıq gəl 

hələ: təkin (təki) gəl hələ: bir gəl hələ. 1. badava. talağa. 

salqara. boşuna. müfdə. açqasız. akcasız. parasız. 1. 

səkin. dinc. yüngül. yengil. rahat. 1. təptəng. təp dək. 

dümdüz. 1. tox. tok. dək. çıxmaz. çıq. açmaz. çıx. im. 

simgə. simbol. əlamət. işarə. şifrə. rəmz. 1. yasa. qanun. 

disiplin. 1. qıbıl. şulux. qıvrıq. cıvıl. çevik. iti. - qılıb qılıb: 

qıbıl qıbıl. qıpır qıpır. çox şulux. 1. şuxluq. alay. şaka. 1. 

oyun. şaka. kələk. 1. çıxar. başarı. əl çabıqlığı. şaşırtıcı 

çəpərlik. 1. suç. yaramazlıq. yazıq. qusur. qəbahət. 

günah. yaramaz. qıyanqı. yaramaz. haylaz. 1. ədəbsiz. 1. 

düzənsiz. 1. bax > ( l < > r ) qırıq. fürsət. uyqun. dək. 

dəng. 1. qılaq. biçim. pişin. kelbet. ira. gediş. təhər. çırpı. 

oluq. adət. yatım. əsgi. davranış. basıl. axıl. hərəkət. iş. 

qılaq. gedişat. gediş. cürüm - türüm. yörüm durum. qιlιq 

yoruq. yeriş duruş. tür. tutum. xuy. axlaq. rəfdar. 

karakter. məzac. - yaman qılıq: çətin, yolsuz kişi. - qılıq 

salıq: 1. bir çeşit vergi. 1. hərəkət. 1. könd. qιymιl. iş. 

qιmιldι. fe'il. yol. çəm. fənn. 1. adət. meyl. endik. istək. 
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yerik. səbk. 1. toxunma. paltar. pilək (balığ). 1. qılma. 

edmək. eləmə. dəlmə. deşmə. açma. yapma. 1. qılq. 

munasibət. insanlar ara ilişgi. 1. qılq. qılış. yapış. qldı. 

xuy. qıl. tülük. tür. türlük. xuy. təhər. tülük. davraş. rəfdar. 

- ağır tülüklü kişi. 1. qurçaq. saxt. 1. rəftar. qəziş. gəziş. 

gəzik. gəzək. 1. rəsm. rəsim. örnək. yürüş. yeriş. 

davranış. xuy. 1. qıllı. tüylü. 1. vicdan. 1. xilqət. 1. fe'l. 1. 

xuy. karakter. məzac. ifadə. 1. bilqim. xuy. karakter. 

görüm. görünüm. sifət. sın. görünüş. sifət. - yumuşaq 

xuylu: qabırqası yaraşqan: dadlı dilli. 1. zahir. biçik. 1. yol. 

kimi. üz. surət. tərz. vəziyyət. - sənəd qılığında nir kağaz. 

- nə qılığdadır o. - gəlin qılığında bəzəkli. 1. biçik. rəsm. 

yansı. çəkil. şəkil. əks. foto. fotoqrafya. - qılıq çıxarmaq: 

qılıq çəkmək: əks salmaq. 1. oyun. yansı. məsqərə. - şəklin 

çıxartmaq: yansılamaq. - oyun çıxartma. 1. biçim. şəkil. edik. 

mod. tərz.  

- qılıq edmək: yaramazlıq yapmaq.  

- qılıqa üyrətmək: tərbiyə edmək. əğitmək. dersini vermək. 

- ac qılıq, xəsiyət: ac göz. azıq. xəsis. - azıqlığı burax qıl. 

- birin qılığına girib, göylün alıb, əldə edib işlətmək, 
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kullanmaq: damarına girmək: damarın tutmaq.  

- sivri çirkin qılıqlı nərsə: qoqoruz. xoruzlanan kimi.  

qılıqan  > qələyan. həyəcan. dolqunlanma. doluqma. dalığma.  

qılıqan qılığan. çox işləyən. işçil.  

qılıqbiçik  çəkidüzən. düzgünlük. duzənlik. dərlitoplu. intizam. 

müntəzəmlik.  

qılıqçı  1. qaboş. qapış. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. 

qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. 

çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. 

yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1. qulluqçu. qolçu. 

qolaş. qolaç. qolat. qolaq. xitmətkar.  

qılıqçı  gilifçi. gilipçi. 1. duzağçı. düzənçi. torçu. 1. hizbçi. 

partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü. 1. fıraksiyonçu.  

qılıqçı  qıltaban.soytar. şaqlaban. hər qılığa girən kişi.  

qılıqçılıq  qıltabanlıq.soytarlıq. şaqlabanlıq. hər qılığa girən kişinin 

davranışı.  

qılıqış  xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 
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qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qılıqlamaq  qılığına, yoluna qoymaq. öğrətmək. eğitmək.  

qılıqlanmaq  bəzənib keçinmək. özünü bəğənmək. nazlanmaq. 

qırcanmaq.  

qılıqlanmaq  qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

düşnüşmək. şəkillənmək. xiyallanmaq. mütəsəvvir olmaq. 

təssəvür edinmək.  

qılıqlanmaq qılığlanmaq. bax > qılpıldanmaq.  

qılıqlı  1. qiyafəli. gözəl. dilmə. diləm. xoşa gəlim. 1. xoşqılıqlı. 

xoşqılqınıq. enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. 

iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. 
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ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. xulqlu. 

xuylu. xoşrəftar. 1. keçimli. tutamlı. xoşrəftar. 1. yollu. 

düzəli. düzəcli. türəli. türəcli. biçimli. biçəmli. uslublu. 

istilli. usullu. yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə. 1. keçimli. 

çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. 

qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. 

çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. 

xuylu.  

- ərkək qılıqlı qadın: qozbadam. qozbadan. feminist.  

- kötü qılıqlı: pozuqçu. təsqılıqlı. bədkirdar.  

qılıqlı  1. yaramaz. afacan. kaprisli. 1. tikbaşlı. tərbiyəsiz. 

ifadəli. 1. yafaş. yavaş. yumuşaq xuylu. 1. yürüşlü. yerişli. 

davranşlı. vəcahətli. görkəmli. əndamlı. gözəl. xoşa 

gəlim. xuylu. rəftarlı.  

qılıqqalıq  yüz qarası. rəzalət. ayıb.  

qılıqsız  1. axlaqsız. azqın. bədaxlaq. 1. yasasız. qanunsuz. 

disiplinsiz. 1. görüksüz. ədəbsiz. qaba. sırtıq. incəsiz. 1. 

çapqaqsız. yapqaqsız. çirkin. çəlimsiz. alımsız. üzünə 

baxılmaz. qaba saba. halahosta. pasaqlı. 1. iri, qanmaz 

gobud gənc. toraman. gicbəsər. tamarsız. damarsız. 
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nəhadsız. təbiətsiz. xulqsız. tanqalaq. danğalaq. danqa. 

göbut. quduz. qotur. qaba. gür. iri gövdəli. budala. küp. 

tetiz. yanaz. darxaz. xuysuz. zügürd. cansız. qıl quyruq. 

biçiksiz. bəşiksiz. qatanqur. biçimsiz. gobud. yaxışıqsız. 

beqiyafə. namətbu'. uyqunsuz. qiyafəsiz. qancıq. qıncıq. 

qınıq. qırıq. ipə sapa gəlmiyən. qiyafəsiz. namətbu'. 

uyqunsuz. 1. pasaqlı. pasağıl. qalbara. bədəxlaq. 1. 

qatanqur. biçimsiz. gobud. yaxışıqsız. bəqiyafə.  

qılıqsız  1. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. keçimsiz. çevrimsiz. 

çevrişsiz. törəsiz. əxlaqsız. yarçın. yarşın. koryat. çalan. 

çalanğ. bədəxlaq. taxımsız. geçişsiz. tutamsız. 

durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. 

boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. çataq. qaqırcanğ. 

bükülməz. tərs. dik. çatımsız. tıxız. pisqılıq. pisrəftar. 

xuysuz. 1. işgücsüz. eveşiksiz. salğasür < > sərsəri. 

dallaq. dallaş. dərbədər < > dalbadal. dal dal olmuş. 

başıboş. baybaş. qayta. 1. tərs. kəcxulq. 1. qaqavan. 

qaqavaş. qaqavac. qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. 

çirkin.  
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qılıqsızlanmaq  1. ifadə satmaq. şımaramaq. 1. tərbiyəsizləşmək. 

yaramazlıq yapmaq. 1. dənğizlənmək. xuysuzlanmaq. 

çıxarsız ləyaqətsiz davranmaq.  

qılıqsızlıq  dalbadağlıq. dalbadallıq. dərbədərlik. qırballıq. qırbanlıq. 

avaralıq.  

qılıqsızlıq  darxazlıq. tetizlik. yanazlıq. xuysuzluq. təngdillik.  

qılıqta  qılıqda. işdə. - bir yolda, qılıqda, işdə, geriyə baxmadan, 

iticə, ilqarına ilərləmək: baltalamaq.  

qılır  əğri. - qılır gözlü: qıyıc, əğri gözlü.  

qılırmək  qıvermək. qılıvermək. yapıvermək.  

qılış  1. < qıldış. qıldaş. xuydaş. tülüş. türüş. türdəş. iki nəyin 

birbirinə çəkişi, oxşaşı, tutarı. həmcins. 1. yapış. qılıq. 1. 

tapuq. ibadət. pərəstiş. 1. kömək. əməkdaş. 1. yapış. 

adət.1. ediş. yapış. oluş. devriş. rəftar. 1. quruq. kökük. 

tavıq. tovuq. götüş. səltənət. şişik. əzəmət. təkəbbür.1. 

qanıq. usuş. ötüş. üzüş. istək. rizayət. 1. yasav. usul. 

məntiq. 1. ediş. yapış. yapma. 1. qılınc. - qılışın bizi: 

qılıncın ucu. 1. ediş. etiş. yapış. iş.  

qılış  1. çevrim. çevriş. taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. 

tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. 
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boluş. oluş. biçiş. hal. halət. çap. dartıq. dartış. orun. 

yağday. vəziyyət. qasnaq. şərayit. rəftar. əkiş. taxım. 

tutuş. duruş. dartıq. dartış. rəftar. dövrüş. davrış. dartıq. 

dartış. rəftar. gediş. tutum. tutuş. iş. oluş. yapış. eyləm. 

duruş. fe'l. hərəkət. 1. qılım. yapım. yapış. iş. 1. qılıq. 

qılım. qılıt. duruq. duruş. durum. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. 

çəkit. qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. 

salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. 

yağday. yağlıq. yağlış. vəsf: vəsif. sifət. 1. qılıq. qılınış. 

edim. edmə. ediş. ediniş. iş. davranış. davrantı. 

davranma. əməl. hərəkət. 1. qılıt. qılma. görüt. görüş. 

görmə. yapma. yapış. yapıt. ediş. edit. edmə. iadə. əda. 

ifa.  

qılışıq  rizayət. ödəşim. ötüşüm. uzulış. usulış. usuş. qanıq.  

qılışmaq  edişmək. edinmək. görmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. 

ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək.  

qılışmaq 1. edişmək. qılınmaq. qarşımaq. verişmək. bağışlamaq. 

ikram edmək. yapışmaq. 1. əməkdaşlıq edmək. - o mənlə 

qılışdı. 1. təpişmaq. təprəşmək. təprişmək. edişmək. 1. 

yaraşmaq.  
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qılıştıran qılışdıran. vasitə. araçı. ortamçı. yaraştıran.  

qılıt  1. qılıq. qılış. qılım. duruq. duruş. durum. şəkil. çəkil. 

çəkiş. çəkim. çəkit. qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. 

çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. 

çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. vəsf: vəsif. sifət. 1. 

qılış. qılma. görüt. görüş. görmə. yapma. yapış. yapıt. 

ediş. edit. edmə. iadə. əda. ifa.  

- qılıt ad: işlik ad: edlik ad: ad ediş: ad edim: ad edik: ad 

eyləm: məsdər. isim fe'l.  

- qılıt ad: işlik ad: edlik ad: ad ediş: ad edim: ad edik: ad 

eyləm: məsdər. isim fe'l.  

qılıvan  ağıl. ətrafı duvarla çevrili yer. məhəvvətə.  

qılıvçi  qılavuz. başlıq.  

qılıvermək  qılırmək. qıvermək. yapıvermək.  

qılıy  şaşı. çer. çəp.  

qılla  1. uzun, sivri, sırıq, çəkik boylu. 1. uzanıb, sırıq nərsənin 

ucu. zirvə. 1. sırıq kimi uzun boylu.  

qıllamaq  ( < qıl). 1. ayırmaq. seçmək. 1. ayrılıq salmaq. 

kələkləmək. düzəkləmək. 1. əzib, yorub düşürmək. 
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açmaq, bitirmək. 1. qılalanmaq. 1. canını çıxarmaq. 

halsız düşürmək. əzmək. bitirmək. 1. tüklərini qabartmaq.  

qıllanmaq  ( < qıl). 1. ayrılmaq. seçilmək. 1. çeşitlənmək. 

dəğişilmək. 1. əzilib, yorulub düşmək. açılmaq, bitmək. 1. 

qılalanmaq. qızmaq. öfkələnmək. 1. kələklənmək. 

düzəklənmək. 1. bığı saqqalı gəlmək, qartlaşmaq. - yaşı 

az olsada qıllanmış oğlan. 1. canı çıxmaq. bitmək. 

tükənmək. halsız düşmək.  

qıllaq  qılaq. qadaq. fənd. işək. işqəl.  

qıllav  1. bax > qiləv. 1. çox açıb, acıdıb yoran. simitən. 

uzaldan.  

qıllavca qıllavça. salıncaq. qıldan, ipdən qurulmuş sallancaq. kuf. 

- qıllavca edmək: salıncaqta sallanmaq.  

qıllavça qıllavca. salıncaq. qıldan, ipdən qurulmuş sallancaq. kuf.  

qıllavçalanmaq  kuf uçmaq. sallancaqda əsmək.  

qıllavmaq  çox yorma. canını çıxarma. halsız düşürmə.  

qıllı  {qıl. ( < qıl)}. 1. cubu. yubu. tüklü. 1. karlı. qazanclı. 1. 

eylülün ondörd igirmi üçü arasında doğanların bürcü. 1. 

yalnız. tək. ancaq. 1. keçi. (#yapaqlı: yumşaq, qalın yünlə 

örtülü. bu yüni verən heyvan). 1. qıl, tük ilə örtülü olan. - qıllı 
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heyvan, köks, qol. 1. yalnız. tək. ancaq. - məni qıllı buraq: 

tək buraq. - qıllı canım vay. - qıllı başına: tək başına. - birin 

yeyib, qıllı qalmadı, öbüründə yedi: ancaq birinə yetinmədi, 

kifayətlənmədi. 1. ayrıq. alaş. dəğişik. başqa. başqa başqa 

olan nərsə. əşsiz. özəl. özgü. xisusi. istisnası olan nərsə. 

- qıllı yol: 1. çeşitli. türlü. muxtəlif. - çox qıllı əgəlik: çox 

qollu ekonomi. 1. kələkli. düzəkli.  

- bu işdə məni kəsim qıllı qoyuquz: bu iştə məni tək başıma 

bıraqın.  

- anı bergən qıllı qalmay, munu da bergəndi: yalnız onu 

verməklə qalmayıb. bunu da verdi. 

qıllı  qonuşqan. çalışqan. çalağan. güctax. güstax. qoçtax. 

qurtax. gürtax. qoştax. ələyağı odlu diri.  

- bu, şu cür, tür, təhər, qıllı, yalı, kimi: kəza. - bir qıllı 

tırqıllı: dəğişməz. dəğişsiz. fərqsiz. həmən. eyni.  

- yumşaq qıllı: yumşaq başlı: kövüz. köküz. kəkiz. kəviz. 

uysal.  

qıllıq  anız. 1. topraqda qalan bitgi kökü. 1. biçilən əkində qalan 

sap, saman, kötük. 1. biçikdən sonra sürülməmiş topraq.  

qıllıqışlı  (tel. tük). gizli öclü, kinli, düşmanlı olan. gizli amaclı. 

qandırıcı.  
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qılluv  1. sallantı. 1. ritm.  

qılluvça  salıncaq.  

qılluvlanmaq  sallanmaq. çalqalanmaq. yalpalanmaq.  

qılluvma  sallanaraq yürümə.  

- qılluv qılluv edmək: çalqalanmaq.  

qılma  1. edmə. yapma. işləmə. qılım. ediş. edik. edmə. iş. 

çalışma. davranıq. fe'l. əməl. 1. qılıt. qılış. görüt. görüş. 

görmə. yapma. yapış. yapıt. ediş. edit. edmə. iadə. əda. 

ifa. 1. yapma. əda' (əda' edmə).  

qılma  1. yapma. yapı. eyləmə. eləmə. edmə. 1. qılmaq. təşrifat. 

1. ifa. əda. 1. qıyma. rəva görmə. rəva bulma.  

qılmac  qolmac. 1. dəstrəs. əl altı. 1. havayi, boşuna nərsə.  

qılman  1. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. 1. 

qaboş. qapış. qılıqçı. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. 

qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. çəkər. > 

çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. 

yardımçi. əcir. xidmətçi. 

qılman  oğlan. bala.  

qılmanca  uşaq. incə, kövrək.  
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qılmaq  - işi iticə qılıb qutarmaq: iş çıxarmaq.  

qılmaq  1. edək, görək, qılaq, icra işləri. 1. tutmaq. - toy qılmaq: 

tutmaq. 1. eyləmək. eləmək. edmək. yapmaq. 1. qılma. 

təşrifat. 1. əda edmək. ifa edmək. 1. qıymaq. rəva 

görmək. 1. atamaq. edəmək. edmək. əda edmək. 

yapmaq. 1. qıymaq. bağlamaq. əncam çəkmək. - malla 

çağırıb nikah qıydırdılar. 1. qıymaq. incə incə, rizə rizə 

doğramaq. 1. qamaq. durmaq. iqdam edmək. edmək. 

edmək. ( e < > i ) itmək. qılmaq. yapmaq. edmək. 

eyləmək. olmaq. ötəmək. - namaz qılmaq: ötmək. - 

qamaq. - yükünc qılmaq, edmək: ibadət edmək. - siz havax 

duracaqsız. - buyruq olsa durarıq. - durqan uluğ işlərə. 1. 

qıymaq. edmək. 1. qomaq. qoymaq. ötürmək. əda 

edmək. vəz' edmək.  

qılmaq  1. işləmək. edmək. eyləmək. yapmaq. qoyqarmaq. 

qoymaq. keçirmək. əda edmək. 1. qıymaq. edmək. rəva 

görmək. 1.eyləmək. edləmək. edmək. görmək. 

göstərmək. yapmaq. - ilgi görsətmək. 1.əkmək. edmək. 

yapmaq. - nə əkirsin. - əkib biçmək: nərsəni qurtarmaq. 

1.görmək. yapmaq. uyqutmaq. qulutmaq. endirmək. 
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yendirmək. yeritmək. doğurtmaq. axıtmaq. icra edmək. 

1.yerinə gətirmək. yeritmək. görmək.  

- bir işi sevərək qılmaq: könül vermək.  

- iş yapmaq, qılmaq: iş görmək.  

- iyi, uğra, doğru, düz iş qılmaq.  

- birinin istəyi kimi qılmaq: könül (xətir) qılmaq, edinmək.  

- çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, yaraqlanmaq, 

hazırlanmaq: isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. 

girşinilmək.  

- qılmağa, edməyə quşqurtmaq: könül, ürək, güc, cürət, 

quvvət vermək. qılavlamaq. qılav vermək. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

- öz başındakın qılmaq: yaşamın, varlığı sürdürmək yaşamın 

yaşamaq. yaşamın keçirmək. olduğun sürmək, yaşamaq.  

- qıyma mənə: edmə, qılma, rəva görmə mənə.  

- öndə gedib, qolaylıqla işi başarmaq, qılmaq: duman 

attırmaq.  

- tapu qılmaq: beyət, itaət edmək.  

- kələk qılmaq, qurmaq: corab hörmək. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq.  
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- etgisiz, təsirsiz nərsə söyləmək, qılmaq: buz üstünə yazı 

yazmaq. 

- könül (xətir) qılmaq, edinmək: birinin istəyi kimi qılmaq. 

- qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə: həm 

qaçar, həmdə təbilin çalar. bir qaçar, birdə təbilin çalar: 

çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək.  

qılmaqlı  görülməsi, işlənməsi, edilməsi, qılınması gərəkli.  

qılmaqu qılmağu. qılınmağı qərəkli iş. - qıldın, ərsə qılmağu: 

gərəyini gördünsən. əlindən gələni eddin sən.  

qılmasan  - iş var qılsan yaxır, iş var qılmasan yaxır.  

qılmaş  səfeh gədə. boş söyləc.  

qılmay  buynuzları gözlərinə doğru əğilmiş heyvan. əğri. yan 

yatmış. sopa. baston. tutac. tutmac. sap. dəsdə. tırpanın 

sapında əl tutma yeri.  

qılmaybaş  başı bükülmüş, əğilmiş.  

qılmaz  yaqmay. yaxmay. etgiləməz. tə‟sir edməz.  

qılmazışmaq  xuysuzlaşmaq. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. 
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qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. 

itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. 

ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. 

öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. 

odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. 

çapraşmaq. çaprazışmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qılmıç  iri qılçıq. balıq gəmiyi.  

qılmıq  türlü, dəğişik, qarışıq olan nərsə. qılımıllı. qarışıq. 

anlamsız.  

qılmış  yapdığı.  

qılnıc  qılınc. qırcan. nazlı.  

qılp  ( < qıl: qılış. qılıq. iş. yapış). 1. qılıp. şaka. alay. - tilfun 

qılpı: çolpu. 1. nərsiyə, nərsədən yapışmaq, qılışmaq, 
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edişmək gərəçi. qolluq. tutacaq. manşet. 1. kiriş. əğri 

çubuq. həlqə. qavalın tutulacaq həlqəsi.  

qılp  qulp. 1.qulaq. küpə. küppə. 1. qulaq. asma. sap. 1. sap. 

çat. dəsdə. 1. əl. qol. sap. dövək. dövələk. dövəc. bir sıra 

ayqıtlarda dövməyə, əzməyə yarayan parça. kəsmə. 

kəsdə. kəstə. dəsdə. - həvəng əli.  

- iki qılplı küzə: qaba qulaq. qobalaq. qopalaq. 

- qazanqılpı: qazanqulpu. göy quşağı.  

- qaşıx görsətir, qılpın gizlədir: görsətib vermir.  

- qaşıq yapan çox olar, qılpın verən az olar.  

- qaşıq yapdın, qılpın qoy: iş gördün bitir.  

- o yapdığı qaşığın, qılpı olmaz.  

- qılp qoyma: can sıxma. baş ağrıtma. çürütmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. 

qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. 

dincsiz, dişsiz edmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. 

iza‟c. 

qılpa  ( < qıl + pa. "pa" son əkdi. "sək, sov" əklərinə tay "istəyi, 

bolluğu" göstərir. örnək: "qarınpa" qarınçı, qarnın güdən). 1. 

dəğişik. tərs. xilaf. ayqırı. zidd. çəlişik. 1. kələk. əğri. düz, 

doğru olmayan.  
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qılpalıq  əğrilik.  

qılpıldanmaq  qıfıllanmaq. qılığlanmaq. ( < qıl. qılmaq). süslənmək. çəki 

düzən vermək.  

qılplı  qulplu. qıplı. quplı. qıplı. qollu. 1. küp kilid. asma kilid. 1. 

işgilli, quyruqlu soru, iş. 1. küpəli. pülçüklü. qorlı. qurlı. 

gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. 

qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. 

çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. 

qatışıq. qarımıq. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. 

toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 1. əlli. 

saplı. tutcaqlı. tutacaqlı. dəsdəli.  

- qulplu qazan: bağrac.  

qılpsız  - qılpsız qaşıq: ələ gəlməz kimsə. quruq verməyən kimsə.  

- qılpsız qaşıq, qırıq çömçə: işlərinin təməli tutarlı, doğru, 

düzgün olmayıb, əksikliyi, tərsliyi çox olan. yarım yamalaq 

nərsə, kimsə. qırıq, güvənilməz, aldavac kimsə.  

qılq  qılıq. xuy. gediş.  

qılqa  1. buğ. bıyıq. 1. sütül. beşik. taxılın başaqa (dənə) 

oturuncaya dəki olumu. - aş qılqada, bala qabayda: 

başağın necəliyi tuxumdan, cocuğun qılığı beşikdən bəllidir.  
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qılqan  1. çox qılan. yapqan. 1. qalxan. savır. sopər. 1. sərt qıl.  

qılqan  qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. 

edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. 

ərcil. fəal. əktiv.  

qılqar  qılqan. qılğan. qılcan. görücü. görücən. görcən. 

görəngən. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. 

edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. 

ərcil. fəal. əktiv.  

qılqı  1. bax > qılçıq. 1. başaq. 1. darıya bənzər bir tür dənəli 

bitgi. 1. kəpək. 1. tav. devinim. çeviklik. qoşu. çalış. edim. 

işlək. yarış. hız.  

qılqıc  - çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz.  

- çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq: qatı göz. iti göz. çitir.  

qılqıl  qılq qılq. şırıltı səsi. lık lık: şır şır.  

qılqıldamaq qılqıldamaq. 1. gülmək. 1. şırıldamaq. 1. pıqqıldamaq. 

gülmək. 1. şırıldamaq.  

qılqılış  qıdıqlama.  

qılqılışmaq  qıdıqlanmaq. qaşınmaq.  

qılqıltav qılqıldav. pıqqldav. gülmə. şırıltı.  
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qılqıltavuc qılqıldavuc. davamlı gülüb duran.  

qılqın  aşpazxanada qaşığların qonulduğu yer. baldıran otuna 

bənzər bir bitgi.  

qılqınmaq  girişmək. dayanmaq. uğraşmaq. edlənmək. - yeməyə 

dayandı.  

qılqınmaq  iyələnmək. etinmək. edqinmək. olqunmaq. alqınmaq. 

alşınmaq. qazanmaq. sahab olmaq.  

qılqıran  1. ağda. tə'mir. 1. saçlaları qıran xəstəlik.  

qılqısızlaşmaq  qırbalaşmaq. qırbanışmaq. avaralaşmaq. daldalaşmaq. 

dalbadallaşmaq. dərbədərləşmək.  

qılqış  bulanış. qarışıq. ürək ğılğış: ürək aynış. ürək dönmə.  

qılqıt  ləxtə. pıqtı.  

- qan qılqıt: qan ləxtəsi.  

qılqıy  şaşı.  

qılqıyar qıl qıyar. 1. çox iti, kəsgin. 1. qılıc. qılınc. 1. quş kirazı.  

qılqu  qılqı. qılı. yapış.  

qılqul  qılıcı. yapan. yapıcı. işləyən. işçi. amil.  

qılquyruq  yoxsul. yüngül. parasız.  

qılsan  - iş var qılsan yaxır, iş var qılmasan yaxır. 

qılsıq  böyük qayçı.  
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qılsır  qıldır. qıltar. diştel. dişqıl. dişsap. dişsapı.  

qılsız  - qılsız, tüksüz qılıc: qamçı quyruq.  

qılsız  1. keçəl. çıplaq. dazlaq. taslaq. çıplaq. dazlaq.  

qılşıq  qılıq. yeriş. yerşik. yürüş. yürşük. sürmə. sürəm. dartıq. 

dartış. rəftar. hərəkət.  

qılta qılda. qıldat. 1. usda. iş bilən. uz. uzman. uzlu. yetgin. 1. 

içli. mahir. 1. incə. zərif. narin. 1. mədəni. uyqar. 1. alımlı. 

çəkici. gözəl. lirik. 1. həssas. duyqun. duyar. duyarlı. 

rumantik. 1. anlıq. bəcəri. 1. yordam. ixtisas.  

qıltaban  qılıqçı. soytar. şaqlaban. hər qılığa girən kişi.  

qıltabanlıq  qılıqçılıq. soytarlıq. şaqlabanlıq. hər qılığa girən kişinin 

davranışı.  

qıltalıq qıldalıq. qıldatlıq. ustalıq. incədən incəyə işini bilən.  

qıltama  qılatma. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 
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pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qıltamaq  bax > qaltamaq.  

qıltamaq qıldamaq. seçmək. ayırmaq. çeşitləmək.  

qıltaq  qaltaq. atın yəhər ( < əkər) yeri.  

qıltar  1.qılsır. qıldır. diştel. dişqıl. dişsap. dişsapı. 1. ovsar. 

cilov. mal qaranın boynuna taxılan ip, qayış.  

qıltaş  1. əməkdaş. 1. üyə: üzv.  

qıltaş qıldaş. tüdəş. tüləş. türəş. bir türdən, qıldan, qılığdan, 

cinsdən olan. birbirinə bənzəyən, oxşaş.  

qıltat qıldat. bax > qılda.  

qıltı qıldı. hər bir nərsənin ucu, təpəsi. - qıldı yoxuş: təpənin 

başı. - qıldı ucu: lap ucu.  

qıltımsız  qıldımsız. qıldıqsız. qıldınsız. inamsız. inancsız. imansız. 

kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qıltın  diş çöpü düzəlinən yabansı bitgi.  
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qıltınsız  qıldınsız. qıldıqsız. qıldımsız. inamsız. inancsız. imansız. 

kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qıltıq  qılcıq. 1. tikan tikan balığ sümüyü. 1. (başta bulunan) 

kəpək. qonaq. 1. kiçik tüklər. yemişlərin üzərində olan 

tüklər. 1. balığda incə sümüklər. şaftalı kimi.  

qıltıqlamaq  qırtıqlamaq. qırttaqlamaq. qırtlaqlamaq. xıltıqlamaq. 

xirtləkləmək. xirtdəkləmək. boğazlamaq.  

qıltıqlı  - qıltıqlı yonca: dığırdıqlı yonca. kümük, yuvarlaq tuxumlu ot 

çeşiti. 

qıltıqsız  qıldıqsız. 1. qatı. əxlaqsız. koraza. qoraza. köndələn. 

çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bəd əxlaq. bəd 

xuy. 1. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. inamsız. inancsız. 

imansız. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. 

gavır. içiboş. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. 

çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qıltıqsız  qıldıqsız. qıldısız. kovur. kavır. kafır. kafər. gavır. dinsiz. 

məssəbsiz. qınzır. vicdansız.  

qıltır  qıldır qılsır. qıltar. diştel. dişqıl. dişsap. dişsapı.  
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qıltıramaq  qaltıramaq. titrəmək.  

qıltıran qıldıran. yıxıq tökük ev. əsgi ev. izbə ev.  

qıltıraq  qılçıq. (yemişlərin üstündə olan) kiçik tüklər.  

qıltıraq qıldıraq. təkəlrək. təkərük. təkərmi. təkər. dəgirmi. girdiş. 

gərdiş. toğlaq. toğalaq. qərqərə. yuvarlaq.  

qıltırıvay qıldırıvay. qıldıvay tırpanın sapında əl tutma yeri.  

qıltırmaq  qıldırmaq. oldurmaq. çıxarmaq. qurmaq. - alışıqlıq, yasa 

çıxarmaq.  

qıltırmaq qıldırmaq. 1. qaldırmaq. gurlatmaq. 1. etdirmək. işi 

gördürmək.  

qıltısız  qıldısız. qıldıqsız. kovur. kavır. kafır. kafər. gavır. dinsiz. 

məssəbsiz. qınzır. vicdansız.  

qıltış qıldış. qılış. xuydaş. tülüş. türüş. türdəş. iki nəyin 

birbirinə çəkişi, oxşaşı, tutarı. həmcins.  

qıltız  qıldız. qız kimi. gül kimi. arın. kürdan. kürlan. qordan. 

qorlan. təmiz.  

qıltızlama  qıldızlama. sildiri. arıtlama. arınlama. təmizləmə. 

pahlama.  

qıltruq qıldruq. qılçıq.  

qılturmaq  yaptırmaq.  
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qıluçə  kıluçə. gülçə. 

qılup  qulp. qulup. qol.  

qılva  < > qiblə.  

qılyay  qılay. ayın yeddisinə dək yay biçimi alan hilal.  

qılyə  qıyma ilə cürlənmiş yemək.  

qım  çoxluğu göstərən ön ək. - qım qart: çox yaşıl. çox qoca. - 

qım qart: çox yaşlı insan.  

 - qım qım: durmadan qımıldamağı yansıtır. - qım qım 

qımıldamaq.  

qım  qıma ( < qılma). fənn. fənd. fət. - gürəş qımalarından: 

badağı. sürişmə. yan baş.  

- çəm qım: çəm < çəlim < çalım. qılıq. tavır. tür. cür. göstəriş.  

- qım qımlamaq: yubanmaq.  

qıma  qım ( < qılma). fənn. fənd. fət. - gürəş qımalarından: 

badağı. sürişmə. yan baş.  

qımaca  əngəl. mani'ə.  

qımamaq  kəmləmək. kəmirmək. gəmirmək.  

qımbıl  uyşuq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. 

soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. 

qaltaban. çaldaban. təmbəl. kəmbil. kütbaş. qapsalaq. 
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kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

anlamaz. qavramaz. düşünməz.  

qımbız  cımbız. 1. qıl yolan. maqqab. 1. ətacı söz.  

qımcıq  çıpcıq. çapcıq. böcək. qutquş. həşərə.  

qımıca  çıplaq.  

qımıcalanmaq  çıplaq qalmaq. soyunmaq.  

qımıcalıq  çıplaqlıq. soyunuqluq.  

qımıcbaş  dazlaq.  

qımıcıq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  

qımıclay  çıplaq olaraq.  

qımıctıv qımıcdıv. çıplaq.  

qımıl  1. atlaq. hərəkət. tab. tav. gözdiki çapaq. - qımıllanmaq: 

çapaqlanmaq. 1. bükrə. bükrü. bükrülcük. bükrəcik. qıla. 

siltə. hərəkət. cünbüş. hərəkət. 1. təpəş. hərəkət.  

qımıl  qımıt. devin. devinim. devrin. davran. davranış. təpin. 

təprin. gediş. yeriş. taxım. tutum. hərəkət. 

qımılcuq  qarıncanın tabu ismi.  

qımıldamamaq  - olduğu yerdən qımıldamamaq, təprənməmək: 

qalıqlamaq. qalaqlamaq. qalaqalmaq. hərəkət edməmək.  
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qımıldanma  qımıldanma. qımıldama. qıpırtı. təprəş. titrəş. hərəkət.  

qımıldırmaq  qılındırmaq. davrandırmaq. devrindirmək. devindirmək. 

hərəkət etdirmək.  

qımılış  qıpılış. kiçik çaplı, balaca ayaqlanış, hərəkət. çapır. 

oyunuş. oyanış. - bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir 

çapırlıq görünür.  

qımılmaq  çalınmaq. aşırılmaq.  

qımılqın  qımıtqın. devingən. devringən. davışqan. davrışqan. 

təpingən. təpringən. hərəkətli. mütəhərrik.  

qımılqınlıq  qımıtqınlıq. devingənlik. devringənlik. davışqanlıq. 

davrışqanlıq. təpingənlik. təpringənlik. hərəkətlilik. 

mütəhərriklik.  

qımılsız  1. duran. durqun. hərəkətsiz. 1. hərəkətsiz. sabit. çaxılı. 

1. hərəkətsiz. donmuş. donuq. daşlaşmış. cansız.  

qımıltama  qımıldama. qımıldanma. qıpırtı. təprəş. titrəş. hərəkət.  

- axar sularda gəmilərin qımıldamasın əngəllədən sərt 

axıntı, çağlaşıq, qayalıq: dəmir qapı.  

qımıltama qımıldama. ırqalandı. yırqalantı. sallanma.  

qımıltamamaq qımıldamamaq. qınq edməmək. hərəkət edməmək. 

tıbsız. dıbsız. hərəkətsiz qalmaq.  
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qımıltamaq  qımıldamaq. ərişmək. təprənmək. əsrəmək. əsirmək. 

əsrimək. əsmək. dəprəmək. təprəmək. sarsırdamaq. 

salsırdamaq. çabalamaq. hərəkət edmək. 

hərəkətlənmək. hərəkələnmək.  

qımıltamaq qımıldamaq. 1. bax > qıymıqdamaq.əsmək. titrəmək. 

dəbəşmək. irğıldamaq. silkələmək. 1. qımlanmaq. 

ırqalanmaq. yırqalanmaq. sallanmaq. tıpırdamaq. 

oynamaq. vurmaq. - ürəyim tıpırdır. 1. təbçimək. 

qımpıtmaq. hərəkət edmək. təbinmək. hərəkət edmək. 

təbrənmək. sallanmaq. sarsılmaq. təpmək. təbmək. 

hərəkət edmək. yer dəğişdirmək. tıbıldamaq. dıbıldamaq. 

oynamaq. tıbırdamaq. dıbırdamaq. hərəkət edmək. 1. 

təpircimək. təpirmək. təprənmək. hərəkət edmək. 1. 

təprəmək. qaynamaq.  

qımıltamaz  qımıldamaz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. cansız. damarsız.  

- ağır, qımıldamaz kimsə: çəkidaşı.  

qımıltamaz qımıldamaz. təbməy. təprənməz.  

qımıltanış  hərəkət.  

qımıltanış qımıldanış. devin. hərəkət. davranış.  
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qımıltanma qımıldanma. qımıltı. hərəkət.  

qımıltanmamaq qımıldanmamaq. durmaq. oynamamaq. sakin olmaq. 

oturmaq. iqamət edmək. gedməmək (işləməmək). 

dinğmək. kəsilmək. - yerində durmaq. - ayağda durmaq. - 

bizə gəlincə durdu. - su dura dura pozulur. - harda durursuz. 

- işlər durdu. - yağmur durdu.  

qımıltanmaq  qımıldanmaq. 1. salsırdanmaq sarsırdanmaq. 

dəprənmək. təprənmək. çabalanmaq. hərəkətə gəlmək. 

1. tirtirənmək. titrənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. 

ırqanmaq. yırqanmaq. yelxalanmaq. yerxalanmaq. 

çalxalanmaq. təprənmək. dəbəşmək. sallanmaq. 

sarsınmaq. oynanmaq.  

qımıltanmaq qımıldanmaq. 1. qımırlanmaq. qımmaq. qıyımşınmaq. 

sallanmaq. yavaş təprənmək. - yavaşdan qımıldanmaq: 

qırçılmaq. 1. qıpranmaq: qıpırdanmaq. qımlanmaq. 

təprəşmək. 1. qımlanmaq. qaxmaq üzrə götün təprətmək. 

götünmək. quşun uçmaq üzrə təprənməsi. 1. qaşınmaq. - 

tanrı özü qımıltıvı qoysun. 1. qalxmaq. - yerindən qımıldadı. 

1. qıpırdanmaq. oynamaq. durmayıb oynanmaq. təhrik 
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olunmaq. səqirmək. səğirmək. atılmaq. oynamaq.- gözüm 

səğirir. - gözləri qıpırdandı. 

qımıltanmayan qımıldanmayan. turan. duran. sakin. sabit.  

qımıltaş qımıldaş. yoldaş. arxadaş. ayağdaş.  

qımıltaşmaq  qımıldaşmaq. - bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq: 

aşlanmaq. aşlaşmaq. həşr, məhşər olmək.  

qımıltatmaq  qımıldatmaq. ırqalamaq. yırqalamaq. ırqamaq. 

yırqamaqyelxalamaq. yelxamaq. yerxamaq. yerxalamaq. 

çalxalamaq. çalxamaq. təprətmək. dəbətmək. sallamaq. 

sarsıtmaq. tirtirətmək. titrətmək. oynatmaq.  

qımıltatmaq qımıldatmaq. az oynatmaq. çabalatmaq. - əlin, başı, qıçın, 

götün qımıldatmaq. 1. ırqatmaq. irqətmək. çapalatmaq. 

etgiləmək. təhrik edmək. dəritmək. siltəmək. hərəkət 

edmək. - yerindən qımıldatmaq: qonqarmaq. kökündən 

qırmaq. təprətmək. qoparmaq. qazmaq. 1. qıpırdatmaq. 

oynatmaq. durmayıb oynatmaq. təhrik edmək. - gözlərivi 

qıpırdatma: çalma. döğmə. 1. üqrimək. sallanmaq. birisinə 

qarşı yaltaqlanaraq hiləsini saqlamaq. 1. yaymaq. 

çalqamaq. sallamaq. məyl edmək. 1. yerini dəğişdirmək. 

taydırmaq. tədbirmək. təpdirmək. oynatmaq. hərəkət 
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etdirmək. təbindirmək. hərəkət etdirmək. təbrəndirmək. 

sarsmaq. sallandırmaq.  

qımıltayın qımıldayın. təbrəqiz. təprənin.  

qımıltı  1. qıymılt. ( < qıy). bir tümdə dəprəşmə, çalxanma izi. 

çalıq. hərəkət. 1. qımıldanma. hərəkət. 1. qıpırtı. tıpırti. 

oynama. vurqu. vurma. urma. xələcan. - bir qımıltı: 

tərpən. göz qıpımı. - bir tərpəndə vurub yıxdı. - tərpəncə ara 

verin. 1. qaşınma. - tanrı özü qımıltıvı qoysun. 1. tavuş 

hərəkət.  

qımıltısız  1. durqun. dingin. dinmiş. sakit. hərəkətsiz. 1. soğuq. 

donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. 

meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. 

əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. edgisiz. 

batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. 

gərimsiz. həyəcansız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. 

oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa.  

qımıltısız  kəsmis. qımısız. sağrı. sağır. susuq. səssiz. səkin. 

duruq. soğuq. sönük.  

qımınqı qımınğı. qamçı.  
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qımıq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq. bax > qıyqa.1. ( < qımıldamaq). 

qınıq. qısıq: gərəgindən çox dolu. 1. cins. nov'. 1. qısa. 

qumuq. kömüq. kəmik. qısa. koralmış. küt.  

- qımıq kişi: bəcəriksiz. zayıf.  

qımıqlandırmaq  qısaltmaq.  

- qart sürücü saqalın gımıqlandırqandı: yaşlı çoban saqalın 

qısaltmış.  

qımıqlatmaq  qırdırmaq. kəstirmək.  

qımır  - xımır xımır: incədən incəyə. incə incə: incəcikdən. narın 

narın. yüngül yüngül. bala bala.  

qımırcamaq  kımırcamaq. qıdıklanıv. qıcıqlanmaq. qıcışmaq. 

gicişmək. gicinmək. qıcınaq. qaşınmaq. qiciləvik.  

qımırısqa  qımısqa. qarışqa. qarınca. kurmurska. kımıska. morqol.  

qımırlanmaq  qımıldanmaq. qımmaq. sallanmaq. yavaş təprənmək.  

qımırtamaq qımırdamaq. ( < ır). irqamaq: ırqımaq. üğrümək. 

dalqalanmaq. silkənmək. oynatmaq. oyan bu yana 

tərpənmək. titrəmək. sallanmaq.  

qımısqa  qamasqa. düşük dəğəri, keyfiyyətli olan.  

qımış  qaynaq. pinar.  
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qımıt  1. qamıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. 

çınğız. çanğıc. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. ətsiz. 1. 

qımıl. devin. devinim. devrin. davran. davranış. təpin. 

təprin. gediş. yeriş. taxım. tutum. hərəkət. 

qımıt  dənə.  

qımıtlı  işlək. canlı. hərəkətli. 

qımıtlılıq  işləklik (bir işi dinclik, qolaylıqla görmə). canlılıq. 

hərəkətlilik.  

qımıtqın  qımılqın. devingən. devringən. davışqan. davrışqan. 

təpingən. təpringən. hərəkətli. mütəhərrik.  

qımıtqınlıq  qımılqınlıq. devingənlik. devringənlik. davışqanlıq. 

davrışqanlıq. təpingənlik. təpringənlik. hərəkətlilik. 

mütəhərriklik.  

qımıvçı  oğru. qıran.  

qımız  1. turş, əsidli, əsgimiş at sütü. 1. turş. əkşi. - qımız almıla: 

əkşi alma.  

qımızçı  ayağçı. araqçı. sağar.  

qımızı  - al qımızı nərsələr, yemişlər: qandağ.  

qımızlanmaq 1. qamatlazlanmaq. uyuşmaq. 1. qımız yiyəsi olmaq. 1. 

qımıldamaq. qaxmaq üzrə götün təprətmək. götünmək. 
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quşun uçmaq üzrə təprənməsi. 1. qıpırdanmaq. 

qıpranmaq. qımıldanmaq. təprəşmək.  

qımmaq 1. aşırmaq. atlanmaq. çalmaq. kəndinə mal edmək.1. 

qımdıdmaq. yatırmaq. 1. qımırlanmaq. qımıldanmaq. 

qıyımşınmaq. sallanmaq. yavaş təprənmək.  

qımmıy  neysanın bir onu arasında doğanların bürcü.  

qımpaymaq  devrilmək. yuvarlanmaq.  

qımpıtmaq  qımıldamaq. hərəkət edmək.  

qımqıs  qımsaq. qısmaq. qımsaq. üzənginin iki yanında olan 

qayış bağıc. ilməkli ip.  

qımsa  biçik. hərf.  

qımsaçı  şaman. büyücü.  

qımsaq  qısmaq. qımsaq. qımqıs. üzənginin iki yanında olan 

qayış bağıc. ilməkli ip.  

qımsınmaq  qapsamaq. kəndinə mal edmək. almaq. yağmalamaq. 

sahiplənmək.  

qımsız  1. kəsmis. qımıltısız. sağrı. sağır. susuq. səssiz. səkin. 

duruq. soğuq. sönük. 1. durqun. hərəkətsiz. sakin. 

qımsızlamaq  susmaq. kəsmismək. qısmısmaq. sakitləmək.  

qımsızlanmaq  susmaq. səsini kəsmək. sakinləşmək. 
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qımsızlıq qımsızlığ. susuqluq. sumuqluq. səssizlik. sikunət. 

qımsızmaq  susmaq. sakinləşmək. səsini kəsmək.  

qımtım  1. gizli. 1. istək. arzu. həvəs.  

- qımtım edmək: istəmək. arzu edmək. niyyət edmək. ima 

edmək. bəhs edmək. quşqulanmaq. ağzında gəvələmək. qəm 

qüm edmək.  

qımtımlamaq  arzu edmək. istəmək. ima edmək.  

qımtıq qımdıq. bax > qıyqa.  

qımtırmaq qımdırmaq. çaldırmaq.  

qın  1. (ı < > ü ) gün. durum. olum. - quraqlıq əkini bu günə 

gətirmiş. - gününə bax, donun biç. - gündən günə düşdük. 1. 

don. geyim. örtük. qabıq. qılaf. saxlantı. örtük. məhfəzə. 

1. qılıf. ( < qon). - qındaq: qondaq: yataq.soxulmaq yeri. 

qoruncaq. sadaq. qabır. qutu. qab. qapaq. örtü. köynək. - 

qəmə qını. 1. bun. sıxıntı. dərd. acı. ağrı. sancı. qizi. 

yanma. göyək. göynək. göyüntü. yazıq. buruntu. çilə. 

əzab. qayğı. 1. noxu kimi buruşuq dənələrin gənəl adı. 

1. qızıq. qısıq: sığ, dolu istəkli. 1. qıyıt. qınaq. qın qızqıt. 

zulum. qınav. qınanc. işkəncə. sıxınca. qısqın. cəza. 

burqu. əziyyət. - qın qın: qıy qıy. çaş çaş. - qın iş: qara iş. 
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ağır iş. 1. müzahimət. 1. bax > ikən. 1. qın. qılıf. pıçaq. 

qılıc qını. 1. kən. ərkən. - o barır ərkən, qeyitdi: o gedərkən 

qaytdı. 1. bürgək. bəzilyə kimi göylərin dənəsi. lobya. 

fasulyə. kin. qılıf. 1. çin. sinəc. ısnac. sıkınc. sikənc ( > 

şekənc (fars)). ərmə. əğmə. axma.  

- qəmə qın: qəmə qını.  

qın  qın. ğın. qıyın. qınaq. qınlıq. 1. qurban. qorban. qılaf. 

qab. 1. taxtuq. taxılan nərsə. qılaf. qab. 1. kimi. - bu ğın: 

şu qına. 1. ək. qıl. kən. - edkən: edqıl. qılqınan: qıl. ed. 1. 

kin. tuz. toz. töz. öc. kədürət. 1. qılaf. taqtuq. taxluq. 1. 

qıyın. cərimə. işkəncə. zəhmət. məşəqqət. 1. işkəncə. 

əziyət. zəhmət. 1. çətinlik. məşəqqət. 1. qisas.  

qın  qınığ. qılıf. qılığ. 1. qın. qıyın. kin. qınağrın. qanağrın. 

hinc. öc. boğız. düşmanlıq. 1. qab. ğilaf. qılıf. qap. qab. 

çanta. səbət. sandıq. 1. qılıf. qilaf. qablıq. qapaq. 1. bir 

işin yapmağına gərəkən bilgi. püf. işin püfü. 1. qab. 

çevrək. çevrik. örtü. örtük. qapanca. çulqa. çuval (< çuq. 

cuq. tuq).  

- boynu qınına girmiş: qınıq.  

- hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı: qaptul. qapsul. 
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qapçul. çapçul. qapsıl. qapsın. kəpçul. kəpsul. kəptul.  

- qınına girmiş: qabığına çəkilmiş. dış evrəndən, çevrəndən, 

dünyadan ilişgilərin kəsmək. ətliyə sütlüyə qarışmamaq.  

- qına gəlmək: qınaqmaq. doymaq. bıqmaq. usanmaq.  

qına  1. kimilik, oxşarlığı göstərən söz. - kişiqına: balaca kişi. 

kişisəl. - atqına: balaca at. dayça. - irginə (humonico (latin)) 

balaca kişi. - quşqına: quşkimi (balaca). 1. tınqa. tingə. 

tutuq. hirsli. öfkəli. qızqın. - qınası tutmaq: qızmaq. qızıb 

nəfəsi tutulmaq. 1. boduq. boya. 1. 1. teyxalığı, çoxluğu 

göstərən ək. - apaqğına: çox gözəlcə ağ. 1. kiçildici ək. 

cığaz. - birqına: biricək. - buqına: böyləcə. bunun kimi. - 

azqına: azacıq. cüzi. - birğına: azacıq. biraz. endək.əndək. - 

hər quş qına: quş cığaz. 1. öfgəli. hiddətli. şaka qaldırmaz. 

şuxlux götürməz. 1. qan kimi al boya. hına. həna. - 

qınalar yaxınmaq: çox oğünmək. - qına çiçəyi: bir çeşit. 

çiçək.  

qına  qınaq. 1. tobix. səzəniş. 1. cərmə. cərimə.  

- xına çiçəyi: qantılçiçəyi.  

qınac  kinci. qıncı. öç alıcı. tütsüq. öfgəli.  
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qınac  qıncıq. 1.fitnə. 1.afət. asib. bəla. fəlakət. ziyan. zərər. 

təbahi. fəsad. 

qınac  qınıc. düdsük. kinic. kinli.  

qınalı  1. < qın. qınaqlı. əxlaqsız (onu bir qına) qınamalı. 1. kinli. 

qarabavur. kötü niyyətli. qərəzkar.  

qınalı  1. qınalıq. qınaq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. 

qarmıq. qatıq. qartıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh. 1. 

qınlı. günahçı. yazıq. suçlu. - yazıq tutulmadı, yanığ tutuldu. 

(yanıq: məzlum.).  

qınalıq  qınalı. qınaq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. 

qarmıq. qatıq. qartıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. 

yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

qınalmaq  zorlanmaq.  

qınalqutuq qınalğuduq. işkənciyə, zorluğa müstəhəq.  

qınama  1.azarlama. paylama. tərsləmə.1.qaxınc. qınaq. 

suçlama. məlamət. yermə. 1. qınayım. örsətiş. örsələmə. 

örsətim. çırpış. çırpma. 1.təqbihləmə.  

- söğəndə sevgi ocağı arama, sevmiyən söğürsə, qınama.  
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qınama  ayıbsınuv. söğüm. yermə. ilişdirmə. söğüş. ayıblama. 

quruşqa. qıyın. nəqd.  

qınamaq  1. mücrim saymaq. 1. bıqdırmaq. usandırmaq. 1. 

ayıblamaq. suçlamaq. ləkələmək. 1.danlamaq. bir 

kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. 

alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. 

qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 

1.doğruluğuna inanmamaq. (# qanmaq. inanmaq. 

doğruluğun yenmək, qəbul edmək). 1. indirmək. endirmək. 

ilişdirmək. - o hələ uşaqdır, deyişinə (deyişini) endirməyin. 1. 

qaramaq. xor görmək. xorlamaq. korlamaq. suç atmaq.  

qınamaq  1. zəmm edmək. məzəmmət edmək. 1. hüçüləmək. həcv 

edmək. 1. tənqidləmək. intiqad edmək. təqbihləmək. 1. 

əğlənmək. istehza edmək. məsxərə edmək. 1. 

ayıbsınmaq. ayıblamaq. söqmək. yermək. ilişdirmək. 

ayıblamaq. azarlamaq. paylamaq. 1. cəzalamaq. 

müttəhim edmək. ayıblamaq. çırpmaq. tapmaq. qaqmaq. 

taqmaq. təpmək. çəktirmək. basmarlamaq. sıxmək. 

çeynəmək. işkəncələmək. qısqıncamaq darıtmaq. başa 

vurmaq. tinəmək. tınamaq. uzun danışmaq. yerilmək. 
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yermək. 1. qıyınamaq. cərimə edmək. incitmək. işkəncə 

edmək. 1. tabalamaq. ayıblamaq. cəzalamaq. işkəncə 

edmək. cəzalandırmaq. bir nərsəyə qın, qıyın, qıynış 

yapmaq.  

qınamsıq  1. münəqqid. tənqidçi. təqbih edən. 1. əğlənci. istehzaçı. 

məsxərəçi.  

qınan  qara sabanın parçası.  

qınanan  qınlanan. danlancan. danlanan. qaqlacan. qaqacan. 

alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə.  

qınanc  qayğı. acım. ökünc. ğayğı. toxatlıq. qəm peşmanlıq.  

qınanclı  çətin.  

qınanır  - ilin sonu toplanır, kötü işlər qınanır. (sana bitik sınanır.).  

qınanmaq  ökünmək. övünmək. peşmanlamaq. peşmanlanmaq. 

peşman olmaq.  

- alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, yanmağa 

yeraçan, imkan yaradan söz, davranış: işgi. inci. bara. - 

inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: bara 

qoymaq. 

qınanmaq  ökünmək. peşman olmaq.  

qınanmış  ayıblanmış. söqümlü. söqünclü. ayıblanmış. iliştirilmiş.  
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qınaq  1. qınama. 1. günah. cürm. 1. qınalı. qınalıq. qaqqıc. 

qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. 

yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. 

alal. alat. tıq. bıq. qəbeh. 1. qına. tobix. səzəniş. 1. qına. 

cərmə. cərimə.  

qınaq  qınağ. qıyın. qın. qınlıq. 1. müttəhim. ittiham. 1. qıyıt. qın 

qızqıt. zulum. qınav. qınanc. işkəncə. sıxınca. qısqın. 

cəza. burqu. əziyyət. 1. sınaq. 1. cəza. işkəncə. qınaş. 

zəhmət. kətən. qatan. sıxıntı. əzab. kök. əzab. çətinlik. - 

kök gördü, kərəkü üzdü. 1. bənd. barmaq məfsəli. 

barmağın çıtlayan yeri. 1. cəza. 1. işkəncə. əziyət. 

zəhmət. 1. çətinlik. məşəqqət. 1. qisas. 1. kəniz. cariyə.  

qınaqır  suçlu. günahkar.  

qınaqmaq  qına gəlmək. doymaq. bıqmaq. usanmaq.  

qınar  qocaq. qucaq. avuş. ağuş.  

qınara  qanara. qanaralıq. qınaralıq. daşlı qayalı, qazamatlı, 

uçurumlu, çuxurlu yer.  

qınaralıq  qanaralıq. qınara. qanara. daşlı qayalı, qazamatlı, 

uçurumlu, çuxurlu yer.  

qınarlamaq  qocaqlamaq. qucaqlamaq. avuşlamaq. ağuşlamaq.  
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qınarmaq  qocaqlamaq. qucaq. avuş. ağuş.  

qınas  (qıncus > kenes). kinis <> çinis < qınıs. qısmac. qasmac. 

qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 1. qıysıq. əğri. 

çəplik < çaplıq. çapılıq. əyrisi olan.  

qınasılanmaq  qınası tutmaq. qızmaq. öfgələnmək.  

qınasov  kinəli.  

qınat  1. işkəncə. cəza. 1. kinet. kenet. qenet. həmən. elə 

birdən. birdən. güdüsüz. düzədən. ansızın. iskərməstən. 

ustumtuk. andavsız. duymadan.  

qınatız  kinli.  

qınatmaq  işkəncə yaptırmaq. cəzalandırmaq.  

qınav  1. qanav. qanağu. deşən, cıran yırtan ayqıt. nəştər. 1. 

qənəb. qənəf. ( < qın: örtük). açıq, dağnıq nərsəni 
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qınlamağa, yığmağa, bağlamağa, tikməyə yarar incə 

sicim, qalın ip. 1. zulum. qın.  

qınavıldı  yamçının tüklərinin taranması.  

qınayaqlı  - xınayaqlı: qanayaqlı: ayağı xınalı, qırmızı. 1. qanıyaqlı. 

qadın. 1. qaz. ördək.  

qınayıcı  irad tutan.  

qınayım  qınama. qınayış. örsətiş. örsələmə. örsətim. çırpış. 

çırpma.  

qınayış  qınama. qınayım. örsətiş. örsələmə. örsətim. çırpış. 

çırpma.  

qınc  dolu. məmlu. tinc. dinc.  

- qınc qınc edmək: homurdanmaq. söylənmək.  

qınc  hınc. 1. qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. öfgə. kin. 

qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. darıt. hiddət. şiddət. 1. 

dolu.  

qınca  qanca. qapı cəfdəsi. qullab. çəngəl.  

qıncal  xənçər.  

qıncalamaq  1. qancalamaq. cəfdələmək. çəngəlləmək. 1. üstələmək. 

müsəllət olmaq.  
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qıncalaz  qıncalız. qancıq. qıncıq.  

- qaraqıncalaz: qaraqıncalız: 1. çox çirkin olan. 1. xuxu. öcü. 

umacı.  

qıncalı  qancalı. cəfdəli qapı. qullablı. çəngəlli.  

qıncalız  qıncalaz. qancıq. qıncıq.  

- qaraqıncalız: qaraqıncalaz: 1. çox çirkin olan. 1. xuxu. öcü. 

umacı. 

qıncaq  qancurqa. bükəvül. bəkəvül.  

qıncaqınc  1. dopdolu. tıxabasa. ağzına dək. silmə. 1. kipəkip. 

qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. tünlük. şuluxluğ.  

qıncaqınc  hıncahınc. dopdolu. qalaqalbalıq. qalabalıq. qalaboluq. 

qalabolluq.  

qıncar  > xəncər. qəmə.  

qıncar  xıncar. dırnağ. çəngəl.  

qıncə  incə.  

qıncı  1. kinci. qınac. tütsüq. öfgəli. öç alıcı. 1. kötü ürəkli. kinli. 

qızqın.  

qıncı  1. qancı. qanzı. qırıc. kiçik dişin, dilim. - yoğurda bir neçə 

qıncı sarımsaq at. 1. qınıç. kit. küt. küdür. kin. nifrət. - 
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qanmayan qıncı nədir, sevgi nədir, hər gələni sevib gedər, hər 

gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, gedəni döğər.).  

qıncıl  qorxuluq. barmaqlıq. nərdə.  

qıncılamaq  qancıqlamaq. qancıqlanmaq. cığallamaq. cığallıq edmək.  

qıncılaz  qancılaz. qarabasan. qarabaslı. sıxıntı verən yuxu, iç 

durum. kabus. 

qıncılıqtan  qıyıncılığdan, zəhmətdən.  

qıncılqı (fars)  < qırıncıq. dərinclik ( < tərəncidəki). içqınc (> şekənc (fars)) 

yıra. çin.  

qıncıq  1. (<> pındıq <> fıncıq).1. qancıq. qıncalız. qıncalaz. 1. 

qancıq. qınzır. qıncır. daşürək. qatürək. yağıbaş. yaman, 

pis düşman. 1. qancıq. qınzır. qıncır. gənəlliklə alayca 

sevgiliyə söylənən söz: qınzır. qıncır. - mənim qıncırım. - 

qıncırın biri, gedgedə gözəlləşir. - o bir qıncırdır!, onla 

çalmaq olmaz. 1. qınac. fitnə. 1. qınac. afət. asib. bəla. 

fəlakət. ziyan. zərər. təbahi. fəsad. 1. qıntıc. çınğız. 

çınğır. çanğıc. calız. cılız. yalız. qambır. qanbır. qaqbır. 

çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. soluq. qaba, iti olmayan. 

solğuq. solmuş. ölgün. pörsümüş. sarğımış. sarğuş. 

çözük. 1. qızıl ət. diş əti. ləsə.  
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- hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı: qaptul. qapsul. 

qapçul. qapsıl. qapsın. çapçul. kəpçul. kəpsul. kəptul.  

qıncıq  qancıq. qınıq. qırıq. ipə sapa gəlmiyən. qılıqsız. 

alaqıncır. qəhbə qılıqlı.  

qıncıqtırmaq qıncıkdırmaq. tıncıqdırmaq. bapıb sıxmaq.  

qıncır  1. qıymac. çaşı. çeri. 1. zəncir. köstək. ayağ bağı.  

qıncır  qınzır. 1. domuz. doğuz. donğuz. dikəbaş. qartlanqaz. 

qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. tərs. gödən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. 1. 

qancıq. qıncıq. daşürək. qatürək. yağıbaş. yaman, pis 

düşman. 1. qancıq. gənəlliklə alayca sevgiliyə söylənən 

söz. - mənim qıncırım. - qıncırın biri, gedgedə gözəlləşir. - o 

bir qıncırdır!, onla çalmaq olmaz. 1. sirimsi. sırtıq. sinsi. 

sinsidən. əziyyət edən. 1. şıltaq. şarlatan. pis. kötü. 1. 

girəgin. taxılqan. qatılqan. qatığan. fizul.  

qıncırqa  qoşqun. qosqun. atın quyruğa keçirlib, yəhərin arxasına 

bağlanan ip.  

qıncıtmaq  qıcırtmaq. qındırmaq. qaşartmaq. qacartmaq. 

özəndirmək. istəkləndirmək. təşviq edmək. təhrik edmək. 

qışqırtmaq.  
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qınclı  hınclı. kinli. dolmuş. dolu. qərəzli. öcük. öcqır. acqır. 

öfgəli. dartıq. qırçın. qınqı. qınqıl. öclü. sinli. sinəvər. 

sinğir. sınğır. sindır. sindar. sinsax. kinli. qatı.  

qıncqırıq  qıcqırıq. qafa, sınır pozuqluğu daşıyan histerik xəstəliyi.  

qıncurqa  qancurğa. qancuğa. büktürə. kiçik həlqə.  

qıncus  qınas > kenes. kinis <> çinis < qınıs. qısmac. qasmac. 

qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. 

qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.  

qınça  xınça. xımça. kiçik dal. incə dəyənək.  

qınçı  1. qınçı. ğunçi. (qın. qıyın: qınaq: mane'). atlar çulların 

yeməyə qınçılı, qıyınçılıq yaratmaq üçün, boğazları 

altından bağlanan ağac. itlərdə iplərin qırmasın deyə 

bağlanan ağac. 1. qıyıncı. zalim. cəllad. 1. dartçı. datlı. 

kin tutan. kinli. öfgə dolu. 
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qınçılıq  1. pəsqəlçilik. bükdənç. asğınçılıq. müzahimət. 

mə‟təlçilik. 1. kək. kəklik. qıyınçılıq. 1. məşəqqət.  

qını  1. günah. suç. 1. sərt. acı. - qını qonuşma.  

qınıc  qınac. düdsük. kinic. kinli.  

qınıcıq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  

qınıclıq  qıyınlıq. qıcınlıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. 

zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. 

işgillik. müşgül. işqal.  

qınıç  qıncı. kit. küt. küdür. kin. nifrət. - qanmayan qıncı nədir, 

sevgi nədir, hər gələni sevib gedər, hər gedəni söğüb gedər. 

(gələni sevər, gedəni döğər.).  

qınıf  qılıf. ( < qın). 1. gilif. gilip. içinə nərsəni qoyub qorumaq 

üçün, oyumu, böyüklüyünə uyğun tikilən qurulan geyim, 

qılab, ğilaf, qab. qapaq. qoraq. zərf. bəkit. paket. kip. kif. 

- pıçaq qılıfı. - kitab qılıfı. - çubuq qılıfı. - işi gilifinə, qılıfına 

qoymaq. - qılıfsız iş: sayı ölçüsü olmayan. - qılıfın tutub, için 

buraxıb. - qılıfı çatlaq: özündən çıxmış. azqın. - qılıf qoymaq: 

çəkləmək. sınırlamaq. həd qoymaq. 1. < metatez > fılıq. fırıq. 

dağarcıq. nərsənin, heyvanın qının, dərisin çəkib, bütün 
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soymaq. böylə soyulmuş heyvan dərisi, tulum, tuluq 

yasılmağa (yapılmağa) yarar.  

qınıq  1. qımıq. qısıq: gərəgindən çox dolu. qımıldamaq. 1. 

qısqanclıq. aşırı arzu. 1. qıyınq. öclü. kinli. pis. quduz. 

yaman. 1. qırıq. qıncıq. qancıq. ipə sapa gəlmiyən. 

qılıqsız. istək. izdək. qızıq. irək. ərik. irkək. izdək. hacət.  

qınıq  1. qısaq. qıtaq. qıssa. 1. boynu qıssa olan. - qınıq keçini 

qurt yemiş: qıssa boyun. 1. boynu qınına girmiş. 1. çanıq. 

çağıq. kiçik uşaq. cocuq. 1. çanıq. doğuz yavrusü. 

1.qınığ. ğelaf < qılıf. sadaq.  

qınıq  qınığ. qın. qılıf. qılığ. 1. bir işin yapmağına gərəkən bilgi. 

püf. işin püfü. 1. qab. çevrək. çevrik. örtü. örtük. 

qapanca. çulqa. çuval (< çuq. cuq. tuq).  

qınıqçin  qınığçin. ürkürük. qaçağan. bezgən. kəndinə qapanan. 

qapanıq.  

qınıqlamaq  qınığlamaq. qoyun dərisin bütöv fırıxlamaq, siyirmək.  

qınıqlatmaq  yol yatırmaq. qəbullatmaq. razılatmaq.  

qınıqlı  qızıqlı. qızımlı. qısıqlı. qoruqlu. atışıq. utuşuq. oduşuq. 

alışlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 
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azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qınıqmaq  iştahlanmaq. qanıqmaq. çəkinmək. - yeməyə qınıqmaq: 

həvəs görsətmək.  

qınıqmaq  qanıqmaq. qamanmaq. kəminmək. boyun əğmək. 

qınıqmaq  yol yatmaq. razılaşmaq. qəbullamaq.  

qınıqsamaq  qanıqmaq. qanırmaq. alışmaq. tutuşmaq.  

qınır  bax > qınqır.  

qınırtmac  qınqırtmac. qınıtmac. 1. tərs. zidd. onun işləri 

qınqırtmacma gedir. - qınqırtmaclı söz demə. - sizin 

davranışızda qınqırtmaclar var. 1. tərs. qara damaqlı. 

qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. - nə qınqırtmacın biridir. - 

qınqırtmacla yaşam sürülmür. - qınıtmacla sürülmür, 

bulanmadan, dürülmür.  

qınıs  > kinis < > çinis. qıtmır. qısmır.  

qınış  ( ı < > a ) qanış. 1. bax > qıynış. qıraq. 1. güvəniş. qıvanış. 

seviş. sevinc. şadlıq. rahatlıq. dinclik. dincəş. genlik. - bu 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7872 

işdən qınış bulduq. - evlənmək, qonuşub, qanışmaqdı. - 

qınış tapasın: rahat olasın. 1. qandırış. 1. cilvə, işvə. 1. 

kırıltı. naz. əda. kınnış. işvə.  

qınışmaq  1. istəklə işə qoyulmaq. 1. qanışmaq. qoyulmaq. 

sevişmək. suvuşmaq. yollanmaq. düzəşmək. 1. qınşmaq. 

yaşmaq. gizləmək.  

qınıt  1. umutsuz. ümitsiz. üzük. 1. ibadət. 

qınıt  çanıt. çox cılız, arıq.  

qınıv  qılıf. qılaf.  

qınız  qınzı. qanzı. qanız. dənə. 1. həbbə. - iki qınzı qoz. 1. 

çərəz. acil. 1. ləpə. qoz, badam kimi yemişlərin ləpələri, 

içi.  

qınızlıq  qınzılıq. qanızlıq. qanzılıq. dənəlik. qozqıran. badam, 

fındıq qıran.  

qıni  qılı. quni. qüni. güni. kimi. - nə qıni bir adamdı.  

qınlamaq  qın yapmaq.çəkləmək. qılaflamaq. qablamaq.  

qınlamaq  qıyınlamaq. kinləmək. boğızlamaq. hincləmək. 

öcüləmək. düşmanamaq.  

qınlanan  qınanan. danlancan. danlanan. qaqlacan. qaqacan. 

alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə.  
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qınlanmaq  qıyınlanmaq. kinlənmək. kinləşmək. qınlaşmaq. 

qıyınlaşmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək. 

tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. gücənmək. 

qınlaşmaq  qıyınlaşmaq. kinləşmək. kinlənmək. qınlanmaq. 

qıyınlanmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək. 

tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. gücənmək.  

qınlı  1. bilgin. bilən. 1. qılınc daşıyan. yaraqlı. silahlı. 1. kinli. 

yaxıtqan. düşmanlıq edən. - bu kişi, nə yaxıtqan. qılıc 

daşıyan. yaraqlı. müsəlləh. silahlı.  

qınlı  qınalı. günahçı. yazıq. suçlu. - yazıq tutulmadı, yanığ 

tutuldu. (yanıq: məzlum.).  

qınlıq  qın. qıyın. qınaq. 1. işkəncə. əziyət. zəhmət. 1. çətinlik. 

məşəqqət. 1. qisas. 1. barmaqların şıqqıltısı. 1. bənd. 

boğun. 1. sevik. əziz. 1. qıyınlıq. dolqun. doluq. dolqaq. 

boğaz. bıqıq. buruq. bükük. sıxıntı. 1. türmə. 

qınlıq  qıtlıq. qaldıq. daldıq. qaragünlük. daragünlük. 

batagünlük. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

qınmaq  1. istəmək. arzulamaq. 1. ad. dalaş. çalış. çapış. cəhd. 

sə'y.  

qınnaq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  
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qınnıq  ölçüdə az, balaca, kiçik nəsnə. 1. göbək. yaşama ən 

gərəkli nərsələrin tümü. - qınnıqlı: zumarlı. varlı. - 

qınnıqsız: yoxsul.  

qınq edməmək: qımıldamamaq. hərəkət edməmək.  

- qıqını çıxarmamaq: e‟tiraz edməmək.  

qınqa  bax > qıynaq.  

qınqal  qırılan qol üçün yapılan asqı.  

qınqal  qonqal. qanqal. büklüm. burqu. çöngəl. 1.qazıq. təkər. 

təkərlək. çəmbər. çənbər. həlqə. dayrə. - sucuq, ip, saç 

qanqalı. 1.nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, 

əncümən, cəmaat. - tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el. 

1. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. çətin. burşuq. 

çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. 

müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. 

çıxılmazlıq. güc. qaldırı. zor. 

qınqallanmaq  (bir durum) qınqallaşmaq. qanqallaşmaq. qanqallanmaq. 

qonqallanmaq. qonqallaşmaq. çöngəllənmək. 

çöngəlləşmək. çəngəlləşmək. çətinləşmək. nərsənin 

düzəlməyi uzamaq. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. 

burquşmaq. 
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qınqallaşmaq  (bir durum). qınqallanmaq. qanqallaşmaq. qanqallanmaq. 

qonqallanmaq. qonqallaşmaq. çöngəllənmək. 

çöngəlləşmək. çəngəlləşmək. çətinləşmək. nərsənin 

düzəlməyi uzamaq. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. 

burquşmaq. 

qınqanatlı  dörd qanatlı.  

qınqaq qınğaq. dırnağ. tırnaq.  

qınqas  qınsaq. qısnaq. qasnaq. çəmbər. təkərlək. qırbal. qırval. 

qarval (ğərbal (fars)).  

qınqasaquc  qasnağac. qasnaqçı. qısnağac. qınsaquc. çəmbərçi.  

qınqaşmaq  itin sızlayıb qaçmağına dərlər.  

qınqılmaq  qanğılmaq. 1. uyumaq. yatmaq. 1. keçinmək. ölmək. 1. 

qınqımaq  bax > qamıqmaq.  

qınqır boqur qınğır boğur. qınğır mınğır. əğri büğrü.  

qınqır mınqır  qınğır mınğır. qınğır boğur. əğri büğrü.  

qınqır  qınğır. 1. toğalaq. dövürtük. ziyil. 1. əğri. - qınqιr qıysıq: 

əğri büğri. sιnιk sιzιk. əyri tokay. iyrək. kəkirsək. ziqzaq. - 

qınqır boğur: qınqır mınqır: əğri büğrü. - ocaq qınqır bolsa 

da tütünü tüz çıxar: baca əğri olsa da dumanı düz çıxar. - altı 

qınqır bolub işlə: çox gücənərək, zorlanaraq çalışmaq. 1. 
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qınğru. aşı. tüt. iti. hirsli. qızqın. tərs. yan. əğri. çəp. - 

qınğır baqış: yan baqış. - qınğır gözün baxışdı: iti gözlə 

baxındı. - qınqır sözü qut ginən: tərsə, qızqın sözü boş ver.  

 - yaya qınqır: əğri üğrü. 

qınqır  qıyşıq. əğri büğri. yanaki. doğru olmayan. yay verib 

duran. qovqı. kovqı. kəc.  

qınqır  qonqır. 1. sıx. palçıq kimi. 1. boz qır. qonqar. 1. öngər. 

inad. başçomaq. gobut.  

qınqır qınğır. 1. əyri. yan. 1. qınqru. yan. şaşı.  

qınqıra  əğri. əğik. kəkrizan.??.  

qınqıran  qanqıran. qanburan. gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı 

yığılıb, qaralması. - onun ayağında qanburan qorxusu var.  

qınqıraq  qanqıraq. qənarə.  

qınqıraq qınğırağ. 1. qılıc. qılınc. 1. dəri, taxda kimi nərsələri 

qaşımaqa qıyıc, əğri pıçaq.  

qınqıraymaq  1. inad edmək. öngərimək. başçomaqlanmaq. 

gobutlanmaq. darılmaq. 1. incitmək. izərləmək. 

azarlamaq.  

qınqırlanmaq qınğırlanmaq. əğilmək. əğrilmək. 
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qınqırmaq qınğırmaq. 1. bax > qanqırmaq. 1. çınlamaq. səslənmək. 

çınğıramaq. çığırmaq. səs vermək. yanqılamaq.  

qınqırtamaq qınğırdamaq. bax > tinqirdəmək. tınqırdamaq. 

tınqıldamaq. dınqırdamaq. zınqırdamaq. zanqırdamaq. 

sınqırdamaq. çınqırdamaq.  

qınqıru qınğıru. əyri. çəp.  

qınqıt  ölüt. qanıt. qırqıt. cinayət. qətl.  

qınqıtmaq  qanıtmaq. qırqıtmaq. ölütmək. öldürmək. böyük suç 

törətmək. cinayət, qətl törətmək.  

qınqraq qınğraq. ət, xəmir kəsilən satıra bənzər böyük pıçaq.  

qınqru qınğru. yan. şaşı. qınğır.  

qınranmaq  1. mırıldamaq. qırlgamaq. mır mır edmək. - söylənib 

gümrəndi. yavuz köpək kimi qınrandı. 1. söylənib 

gümrənmək. yavuz köpək kimi mırıldamaq.  

qınraq  qırnağ. qıranğ. qız. qız uşağı. qacaş. cürə. inci. günü. 

yalnıq. as. əkət. qaravaş. kömək. külfət. kəniz. hər nəyin 

əğrisi. başı əğri piçaq, çəngəl.  

qınru  əğri. yaxın yağuq görməyib, nəyi (malı. pulu) görər, 

qadaş taba, it kimi qınru (əğri) baxar.  

- qadaş taba. it kimi qınru (əğri) baxar. 
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qınsamaq  1. qaplamaq. tutmaq. avlamaq. ovlamaq. 1. 

darıqsatmaq. tə'nə vurmaq.  

qınsaq  qınqas. qısnaq. qasnaq. çəmbər. təkərlək. qırbal. qırval. 

qarval (ğərbal (fars)).  

qınsaquc  qasnağac. qasnaqçı. qısnağac. qınqasaquc. çəmbərçi.  

qınşaq  qanşaq. qapanca. qapan. dar, qorxunc, xətərli yer.  

qıntalaq qındalaq. qadalaq. qondalaq.  

qıntalaz  qındalaz. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. zəif.  

qıntan  qəfsə. buxov. külə, qıt kişi.  

qıntaq  qındaq. qandağ. 1.hər nəyin qurumuşu, cılızı, susuzu, 

arığı, darı. 1. düğmə. ilgək.  

qıntaq qındaq. qundaq. qondaq.  

qıntar  qantar. qapan.  

qıntara  qındara. qındaraq. qıyındaraq. qıyındara. 1. basqı, 

işkəncə ayqıtı. 1. dar dərə. boğaz. keçit. 1. dar, sıxışıq, 

sıxıntı verən yer.  

- qındara çəkmək: qındıra çəkmək: qantara çəkmək: iyidən 

iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  
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qıntaraq  qındaraq. qındara. qıyındaraq. qıyındara. 1. basqı, 

işkəncə ayqıtı. 1. dar dərə. boğaz. keçit. 1. dar, sıxışıq, 

sıxıntı verən yer.  

qıntarlamaq  qıntarmaq. qantarmaq. qantarlamaq. qantarlamaq. 

qapanlamaq. 1. yerləşdirmək. 1. dartmaq. çəkmək. 

dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə 

boyuna ölçüb biçmək, düşünmək. 1. ölçmək. dartmaq. 1. 

sınavlamaq. sınağlamaq. sınamaq. 

qıntarma  qantarma. 1. qıntargilə. qantargilə. tüfəngə barıt 

qoymada işlənən bir ölçək. 1. ata vurulan gəm. 1. at 

yularının, ovsarının iki yanında olan qayışı. 1. dizgin. 1. 

qaptırma. asmalıq. qazan asma üçün, ocağın üstündə 

yerləşdirilən dəmir çubuq. 1. qaytarma. dəğirman, girdə 

daş. 1. qantarma. qəm. yüyən. cilov. 1. qıntargilə. 

qantargilə. tüfəngə barıt qoymada işlənən bir ölçək.  

qıntarmaq  qıntarlamaq. qantarmaq. qantarlamaq. 1. yerləşdirmək. 1. 

dartmaq. çəkmək. dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, 

incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək.  

qıntarqilə  qıntargilə. qantargilə. qıntarma. qantarma. tüfəngə barıt 

qoymada işlənən bir ölçək.  
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qıntər  qantər. cimcilaq tər. teyxa tər içində.  

qıntı  kapris. həvəs.  

qıntıc  qıncıq. qıntın. çınğız. çınğır. çanğıc. calız. cılız. yalız. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. 

soluq. qaba, iti olmayan. solğuq. solmuş. ölgün. 

pörsümüş. sarğımış. sarğuş. çözük.  

qıntıl qındıl. ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  

qıntılı  alınğan. həvəsli. kaprisli.  

qıntıma  qırdıqıç. qısdırı. qısdırıq. qısırrıq. qısırnıq. qıtnasıb. 

qənaət.  

qıntın  öncə. qabaxcan. ilkin. ən birinci.  

qıntın  qıntıc. qıncıq. çınğız. çınğır. çanğıc. calız. cılız. yalız. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. ölüq. 

soluq. qaba, iti olmayan. solğuq. solmuş. ölgün. 

pörsümüş. sarğımış. sarğuş. çözük.  

qıntıq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq. bax > qıyqa.  

qıntıq  qındıq. qandıq. 1. çandıq. çömçəçik. kiçik çömçə1. kiçik 

soru, məsələ.  

qıntıq qındıq. 1. ( < qın). kiçik olan nəsnə. kiçik küfdə. irzə 

küfdə. 1. göbək. mərkəz. nərsədə yığılıb, yumurlanan, 
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oyulan yer, nuxdə. - yerin qındığı: dünyanın məkəzi. - 

qındıqbağ: göbək bağı. - qındıqsız olmaq: gülməkdən göbəyi 

oynamaq. çox gülmək.  

- geyik qındıqı yıbar qoxar: ceyran göbəyi ətir qoxar.  

- yernin qındıqı: yerin ortası.  

- qındıq bav: göbək bağı.  

- qıntıksız bolmaq: çox gülmək. gülməkdən qatılmaq.  

qıntıqan qındığan. kiçik. girik. (# qandığan: böyük. geyük. yekə. 

qaruq).  

qıntır  incə. nazik. zərif.  

qıntıra otu qındıra otu. yaxı otu. həsir otu kimi bir qamış.  

qıntıra  qındıra. - qındıra çəkmək: qındara çəkmək: qantara 

çəkmək: qantarlamaq. qıntarlamaq. dənəmək. sınamaq. 

iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, 

düşünmək.  

qıntırım qındırım. tərğib. təşviq.  

qıntırış qındırış. təşviq.  

qıntırmaq  qındırmaq. qıncıtmaq. qıcırtmaq. qaşartmaq. qacartmaq. 

özəndirmək. istəkləndirmək. təşviq edmək. təhrik edmək. 

qışqırtmaq.  
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qıntırmaq qındırmaq. 1. bax > qıynaşdırmaq. aralı buraqmaq. 1. 

qandırmaq. qan‟ edmək. 1. qızdırmaq. yeltəmək. ilətmək. 

təhrik edmək. - yeməyə qındırqmaq: həvəs qurşatmaq. 1. 

yönətmək. gücətmək. təşviq etdirmə. 1. bir sınağa, 

inciyə, ağır istəyə dözüb tablaşmaq.  

qıntırşımaq qındırşımaq. bir birini təşviq edmək.  

qıntıtmaq qındıtmaq. təhrik edmək.  

qınus  üsarə. maye'.  

qınzı  qınız. qanzı. qanız. dənə. 1. həbbə. - iki qınzı qoz.  

qınzılıq  qınızlıq. qanızlıq. qanzılıq. dənəlik. qozqıran. badam, 

fındıq qıran.  

qınzımaq  ağlamaq. zılamaq.  

qınzır  qıncır. 1. domuz. doğuz. donğuz. dikəbaş. qartlanqaz. 

qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. tərs. gödən. 

sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. 1. 

dinsiz. kovur. kavır. kafır. kafər. qıldısız. qıldıqsız. 

məssəbsiz. vicdansız. 1. qancıq. qıncıq. daşürək. 

qatürək. yağıbaş. yaman, pis düşman. 1. qancıq. 

gənəlliklə alayca sevgiliyə söylənən söz. - mənim 

qıncırım. - qıncırın biri, gedgedə gözəlləşir. - o bir qıncırdır!, 
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onla çalmaq olmaz. 1. sirimsi. sırtıq. sinsi. sinsidən. əziyyət 

edən. 1. şıltaq. şarlatan. pis. kötü. 1. girəgin. taxılqan. 

qatılqan. qatığan. fizul.  

- iş qınzıra, tərsinə minmək: bir işin yapmasında dirənişmək. 

iş inadına minmək. - dəli ata minmiş, işlər tərsinə. - bu 

gədeynən hər qolay iş tərsinə minər. 

qıp  - hər küpə qıp qoymaq: hər aşın qaşığı olmaq. hər nəyə 

qarışan, burnun soxmaq.  

qıp  1. qıb. vurqulama sözü. - qıp qırmızı. - qıb qızıl. 1. qıpır. 

qımıldanmağı göstərən söz. - gözlərin qıp qıp qıpmaq. - 

qıpır qıpır qımıldanmaq. 1. ək. bərkidici 'ək'. qır. cuda. - 

qıpqızıl: çım qızıl acı qızıl (acı: tünd) ala qızıl. qızıl ala. 1. 

qıpır. yarıq. qıvrıq. - yağış yağıb çəkilib, topraq qıp qıp qaldı. 

- yaşı ötüb, dərisi qıp kəsildi. - dağlar baş alıb buram buram, 

qıpır qıpır gedirdi.  

qıpa  az. bir az. - qıpa keçdi.  

 - qıpa qıpa: qıypa qıypa: qıyım qıyım. bölək bölək. şürrhə 

şürhə. parça parça. 

qıpcaq  < qapcaq: qapan). qorxmaz.  

qıpcınmaq  incimək. yaralanmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7884 

qıpçaq  1. ağaç qovuğu. türk boylarından. 1. qımıldayan. 

hərəkətli. yerində duramaz. 1. qıyaq. qıyıq. 1. gözü qıyıb, 

yumub açmaq. 1. tutmaq. qəbz. 1. giro. rəhn.  

- qıpcaq göz: qıyıq göz.  

- böyük qıpcaq çölü: qıqız.  

qıpçımaq  çəmbər. qısnaq. həlqə. girdə sarılmış nərsə.  

qıpı  1. < qap. cıqqılı qab. 'i', 'ık' kiçildən əklərdi qıp < > qap + ı. 

qıpıq. 1. çiğ süttən yapılan içgi. kəfir.  

- qıpı ayran: kəfir.  

qıpılış  qımılış. kiçik çaplı, balaca ayaqlanış, hərəkət. çapır. 

oyunuş. oyanış. - bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir 

çapırlıq görünür.  

qıpım  - göz qıpımı: bir qımıltı. tərpən.- bir tərpəndə vurub yıxdı. - 

tərpəncə ara verin.  

- bir qıpım: ovucun bir kərədə tutacaq boyu. bir ovuc. qıpsa. 

- göz qıpımıda: dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. qaşla göz 

arasnda.  

qıpıq  {qıbıq. ( < qab)}. 1. nərsənin özəl üzü, özəlliyi, qılıq. 1. 

cıqqılı qab. "i", "ıq" kiçildici hərflərdir (qıp < > qap + ı). 1. 
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bir bölgəyə özgü xəstəlik. 1. ayran. çalağ. çalab. doğa. 

çal.  

qıpıq  qırpıq. qırpılmış. kəsik. kəsilmiş. - qıpıq saçlı. qıpıq 

saqqal.  

qıpıqtırmaq qıpıqdırmaq. ( < qap. kip). qıcıqdırmaq. qıvıqdırmaq. 

sıxışdırmaq. tələsdirmək. ivdirmək.  

qıpır  - qıpır qıpır: çox silkəlik, təprəşik. mütəhərrik.  

qıpır  qıp. 1. qımıldanmağı göstərən söz. - gözlərin qıp qıp 

qıpmaq. - qıpır qıpır qımıldanmaq. 1. kiçik qımıldanmanın 

qırılmadan, durmadan təpinməsi, hərəkət edməsi. - qıpır 

qıpır qımıldanmaq. - gözlərini qıpır qıpır oynatır. - su ocaqda 

qıpır qıpır qaynır.  

qıpır  qıp. yarıq. qıvrıq. - yağış yağıb çəkilib, topraq qıp qıp qaldı. 

- yaşı ötüb, dərisi qıp kəsildi. - dağlar baş alıb buram buram, 

qıpır qıpır gedirdi.  

qıpırmaq  hərəkət edmək.  

qıpırtamaq  qıpırdamaq. qıpırdanmaq. təprəşmək. çabalamaq. 

çapalamaq.  

qıpırtanma qıpırdanma. talabımaq. dalabımaq. təprənmə.  
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qıpırtanmaq  qıpırdanmaq. qıpırdamaq. təprəşmək. çabalamaq. 

çapalamaq.  

qıpırtanmaq qıpırdanmaq. 1. qımıldanmaq. oynamaq. durmayıb 

oynamaq. təhrik olunmaq. - gözləri qıpırdandı. 1. 

qıpranmaq: qımlanmaq. qımıldanmaq. qıvranmaq. 

təprəşmək.  

qıpırtaq  qıpırdaq. 1. çapalaq. çabalaq. təprəşik. mütəhərrik. 1. 

işvəli. nazlı. qırlı. parlaq. cilvəli. 1. qıvırdaq. qıpraq. 

qıvraq. canlı. 

qıpırtaq qıpırdaq. < qap. qapalmalı. qıp + ır + daq.  

qıpırtatmaq qıpırdatmaq. 1. qımıldatmaq. oynatmaq. durmayıb 

oynatmaq. təhrik edmək. - gözlərivi qıpırdatma: çalma. 

döğmə. 1. təpsəmək. dəpsəmək. təpinmək. təfsinmək. 

dəfsinmək. təpmək. təpikləmək. ayağ dürtmək. vurmaq.  

qıpırtı  1. < qap. qapa qap. 1. qımıltı.  

qıpırtı  təprəş. titrəş. hərəkət.  

qıpışqa  qiyməli yemək.  

qıpıt  1. ( < qab). qarın. 1. qırqı. qıftu. sındı. sındu. qəyçi. 

qayçı. bıçquç.  

qıplama  yalançı.  
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qıplamaq  ( ı < > a ) qaplamaq.  

qıplı  quplı. qıplı. qılplı. 1. küp kilid. asma kilid. 1. işgilli, 

quyruqlu soru, iş.  

qıpma  1. göz qapaqlarını oynatma. 1. göz vurma. göx imi. göz 

işarəsi.  

qıpmaq  (göz kimi) nərsəni, tez yumub açamaq. hələc xəfəc 

edmək.  

qıpmır  qıymır. qıtmır. qısmır. (bax > qıtmır). kinis <> çinis < qınıs. 

xəsis. 

qıppa  1. ipək böcəği qozası. 1. sağlamca. sərtcə. 1. yumaq.  

qıppa  1. qubba. yumaq. 1. ipək böcəği qozası.  

qıppala  yumaqlamaq.  

qıppalanmaq  quppalanmaq. yumaqlanmaq.  

qıppır  sərtcə. sağlamca.  

- suvuq yerni qıppır qatdırqandı: soğuq toprağı 

sərtləşdirmiş.  

qıpqı  dəridən tikilən eşyaların üzərinə işləmə yapmada 

kullanılan arac.  

- qıpqını qızdırıb qayışqa naxış saladı: aracı qızdırıb qayışa 

desən yapır.  
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qıpqın  1. boyunduruq. kəndisini əmən inəği önləmək üçün 

boynuna taxılan taxda. 1. sınıqçılığda, qırıq gəmikləri bir 

arada tutmaya yarayan çubuq.  

qıpranmaq  qıpırdanmaq. qımlanmaq. qımıldanmaq. təprəşmək.  

qıpraq  qapraq. gəvşək. sust. təmbəl.  

qıpraq  qıvraq. qıpırdaq. qıvırdaq. canlı. 

qıpsa  ( < qab). 1. bir qıpım. bir ovuc. ovucun bir kərədə tutacaq 

boyu. 1. tutacaq. dəsgirə.  

qıpsıl  1. avluda əkilən tərəvəz. 1. qapsıl. qapsı. qası. özəl 

nərsiyə ayrılan yer, bölüm.  

qıpsıramaq  qıpsırqamaq. qapsırqamaq. qapsıramaq. qasırqamaq. 

qasıramaq. əsirgəmək. saxlamaq.  

qıpsırqamaq  qıpsıramaq. qapsırqamaq. qapsıramaq. qasırqamaq. 

qasıramaq. əsirgəmək. saxlamaq.  

qıptı  1. çingənə. pirpiri. 1. ( < qıpmaq: qırtmaq. qoparmaq.). 

qayçı. 

- qıptı bilə qırqılqan: əksi. tərs. xuysuz.  

- qıptı qınıça: çox dar paltar.  

- qıptı dibində qoyça: sakin. uysal. səbirli.  
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- qıptısından qan tamqan: əli hər işə yatqın qadın. əli usta 

qadın.  

qıptıy  qayçı.  

qıq  1. xıx. qaqqı. qaqa (cocuq dilində). kötü. çirkin. pis. 1. qığ. 

qaqşaq. qağşaq. qığşaq. qaqırdaq. qoyunun quruğ dışlığı, 

pisgili, pisliyi. 1. cınqır. cımqır. səs. - qıq deməmək: 

cımqırı çıxmamaq. - qıq diyəməmək: cımqırı çıxamamaq. - 

qıq dedirtmək: cımqırın çıxartmaq. 1. qığ. qıqıl. qoyun 

pisliyi.  

- "qığ qığ" "qır qır"səsi çıxarmaq: qığlamaq. qırlamaq.  

- qıq qıq qıbaq: kəklik ötüsü.  

qıq  qığ. 1. ( < qıy. qıymaq: ayırmaq). balaca, qırıq qırıq, bölük 

bölük olan qoyun pisligi. uşaqları bir nərsədən 

iğrəndirmək, qaçırmaq üçün deyilən "xıx" sözü. 1. 

bayağı, çürük yemiş qurusu. 1. qoyun tərsi. 1. quru 

kübrə. 1. qığı. bərk qurumuş kiçik nərsə. 1. ən. in. yin. 

yin. yen. pox. xıx. yin. en. ən. qoyun pisliği, tərsi. 1. 

kübrə. 1. pis. kirli. çamurlu. 1. qumalaq. komalaq. peşgil. 

heyvan poxu.  

qıqbutaq  qıxbudaq. qıx qollu şamdan.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7890 

qıqcıraq  qıcırdatmaq. birbirinə sürtmək, vurmaq, taxmaq. - 

dişlərivi qıqcırma. - pıçaq qıqcırmaq. - iki kişi qıqcırdı: 

birbirinə atıldı.  

qıqcur  qığcur. vergi. bac. xırac.  

qıqı  qığı. 1. gürültü. urı. qığıkaş. hay küy. hayqırı. 1. qığı. qığ. 

bərk qurumuş kiçik nərsə. 1. urı qığış hay küy. qürültü. 

hayqırı. 1. qürültü. 

- qığı qaş: hayqırı. urı. qıqı.hay küy. qürültü.  

qıqıc  qığıc. bax > kavıc.  

qıqıç qığıç. bulağayçılıq. fitnə.  

qıqıl  qığıl. 1. çöl xoruzu. 1. qığ. qoyun pisliyi.  

qıqılcım  qığılcım. 1. qaqılcım. uçqun. od kimi. sıçraq. saçraq. - 

qığılcım saçmaq: sıçramaq. saçramaq. 1. yıldırar nəsnə. 

ulduz quruğu.  

qıqılcımaq  qıcıldamaq. qıjqırmaq. qaqılcılmaq.  

qıqıltı  qığıltı. - qığıltı, qırlama, qığlama səs qırıltı.  

qıqınçılıq  qıqırançılıq. ölşikçilik.  

qıqıntı  kör könə. cır cındı.  

qıqıqaş  qığıqaş. gürültü. urı. hay küy. hayqırı. qıqı.  

qıqırançılıq  qıqınçılıq. ölşikçilik.  
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qıqırdamaq  hırıldamaq.  

qıqırdaq  qaqırdaq. xıt xıt. gəvrək gəmik.  

qıqırış  qıylaş. hay küyəş. hay küy. hayğırış.  

qıqırışmaq qığırışmaq. 1. qışqırışmaq. çığırışmaq. 1. qıylaşmaq. hay 

küyəşmək. hayqırışmaq. - ərən qamuğ qıqrışdı: el tümü 

hayğırışdı.  

qıqırmaq  qığırmaq. 1. qığ qığ edmək. səs çıxarmaq. 1. çağırmaq. 

də'vətləmək. qonaqlığa qığırmaq. 1. qıçırmaq. çığırmaq. 

çağırmaq. cavlamaq. 1. oxunmaq. çığırmaq. indəmək. 

ünləmək. 1. yüksək səslə çağırmaq. bağırmaq. 

hayqırmaq.  

qıqırmaq  qığırmaq. qanğırmaq. qanırmaq. qısıq qısıq, boğuq 

boğuq səs çıxarmaq. - körpə qanğırmağa başlamış.  

qıqırtamaq  qığırdamaq. qıqırdamaq. qıtırdamaq. qırıq qırıq, kəsik 

kəsik səs çıxarmaq, gülmək.  

qıqırtamaq qıqırdamaq. qaqalamaq. qıtqıldamaq. qaqqıldamaq. 

qıqırtanmaq  qığırdanmaq. hürmək. ürümək. bər zuruldamaq. bərk 

sızlanmaq. (köpəklər) çığrışmaq.  

qıqırtaq  qığırdağ. - qulaq qığırdağı: qulağın başdan dışarı çıxan 

yəlpəzə bölümü.  
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qıqırtaq  qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. (xoruz, quş) ibiğ. ipik. 

pipik. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. tac.  

qıqırtaq  qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. cızbız. quyruq 

əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə.  

- qaqırdaq boğacası: cızbızla pişirilmiş kükə.  

qıqırtaq qığırdaq. 1. əgü (əğə, qabırqa) gəmiklərinin ucundaki 

yumşaq sümük. ğuzruf. 1. qulağ yelpəyi. 1. göz kürəsi. 

göz topcuği. 1. iç yağı, quyruq əridildikdən sonra 

qazanda qalan qızarmış tikə. - qığırdaq böyrəyi. 1. 

qaqırdaq böyrəyi. 1. gəmircik. (qulaq. göz. burun). - burun 

qıqırdağı, ğuzrufu: burun qamışı. 1. əmirçqə. gəmircik. 

quzruf. gəvək. 1. gəmircək. gəmirtlək. xıtxıt.  

qıqırtaq qığırtaq. xırtlaq. qırtlaq. qırtaq. boğuz. hulqum.  

qıqırtatmaq qığırdatmaq. qırqırmaq.  

qıqırtmaq  1.qaqırtmaq. kəklik ovlamaq üçün, başqa bir kəkliyi 

öttürmək. 1. xıxırtmaq yıxırtmaq. (dəvə.). yatırtmaq.  

qıqırtmaq  qığırtmaq. qırğırtmaq. carlatmaq. səslətmək. 

oxundurmaq. çığırtmaq.  

qıqış  qığış. kağış. kağız. nərsəni sarımada işlənən incə, 

yumşaq yapraq, ot.  
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qıqış  qığış. qağaş. qağış. qağıştı. qığıştı. çağaş. çağış. çığış. 

çağıştı. çığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

qıqış  qığış. xışırtı.  

qıqıştamaq  qığışdamaq. 1. xışırtamaq. şıxırdamaq. 1. şaqırdamaq.  

qıqıştı  qığışdı. 1. xışırtı. şıxırtı. 1. şaqırtı.  

qıqıştı  qığıştı. qağıştı. qağaş. qağış. qığış. çağaş. çağış. çığış. 

çağıştı. çığıştı. 1. daşlaq qayalaq yatağlı çayların, 

ırmaqların, yaxud buz parçalı axar suların çıxardığı səs. - 

gündüz gecə, gur axan çaylar qağaş qağaş qağışlayır. 1. 

buzlu su. içində buz parçaları olan su.  

qıqıt  > qəht. qıt. (# bolluq).  

qıqıtlıq qığıtlıq < > qıtlıq. qırqıtıtlıq. qəhti.  

qıqız  qığız. 1. pis cındıra, paçavra. pis gəbə parçası. 1. böyük 

qıpcaq çölü. 

qıqlama  qığlama. - qığıltı, qırlama, qığlama səs qırıltı.  

qıqlamaq  qığlamaq. qırlamaq. "qır qır" "qığ qığ" səsi çıxarmaq.  
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qıqlatmaq  qığlatmaq. fışqı ilə kübrələtmək. (at) sıçırtmaq. 

tərslətmək.  

qıqmıq  qığmıq. bax > qıyqa.  

qıqolu  incə uzun, ağ köklü yenəbilən bir bitgi.  

qıqqa  bəbək. qolçaq. oyuncaq bəbək.  

qıqqa  körpə uşaqları güldürmək üçün çıxarılan səs.  

qıqqala  yüksək, sarp qaya.  

qıqqalanmaq  qıyqalanmaq. nazlanmaq.  

qıqqıltamaq  qıqqıldamaq. qaqanlamaq. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. toyuq 

yumurtlarkən qıt qıt edməsi.  

qıqramaq  qığırmaq. qıyqaymaq. qıy vurmaq. bağırmaq. hayqırmaq. 

- bir içəlim qaqralım. - hamı qıqraşdı: bağrışdı.  

qıqrılmaq  qığrılmaq. ölüşgəmək. xumarlanmaq. qıvrılmaq.  

qıqrıq  qığrıq. qaqrıq. qağrıq. qalın, acı, iti səs.  

qıqrışmaq qığrışmaq. çaqrışmaq. bağrışmaq.  

qıqşaq  qığşaq. qaqşaq. qağşaq. qaqırdaq. qığ. qoyunun quyruğ 

dışlığı, pisgili, pisliyi.  

qır vermək  qırıtmaq. sınqsıldamaq. cilvələnmək. cilvə yapmaq.  
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qır  (qırıtmaq. qır vermək). 1. çalım. jest. əda. burum. 1. arğıc. 

kövşən.  

qır  1. qıyr. qıyır. 1. qır !. qıs !. qın !. kəs !. bas !. biç !. cır !. 

öldür !. saç !. sap !. saş !. sıx !. üz !. vur !. yen !. yıx !. yol 

!. 1. kır. boya adı. sıçan sırt. qırçıl. kül rəngi. ağ. çal. - qır 

saqqal. açıq sarı. ağçıl sarı (sarı: təhər). ağsır. ağsarı. sorğılt. 

boz. bozlaq. gümüşü. qurşun. 1. < quru. qurqaq: çöl. 1. ova. 

qırıq. açıqalan ( > açqalan). 1. xır. sərik (sərilmiş) düz, 

qırıq daşlı, daş çanqıllı, işlənməmiş yer. düzəngah. 

cülgə. - qır kəmisi: tarla sıçovu. 1. qıraq. tikiş yeri. - 

qırında: yanında. qırağında. - qırına oturmaq: qırağ 

durmaq. - göz qırısından baxmaq: göz qırığınan baxmaq. 1. 

dağ. dağlıq. - böyük qırlın başında: yüksək dağın 

doruğunda. 1. xətt. zil'. - üçqırlı: müsəlləs. 1. bax > qırıcı. 1. 

qaymaq. - qırlamaq: qaymaqlamaq. 1. avlaq. ova. açıq yer. 

çayır. qulatüz. bozqır. tala. dala. açıq alan. çöl. qır. ova. 

düzlük. 1. ova. yazı. boş. basıq dağlı, təpəli, açığlıq yer. 

1. alaca. çal. qarışıq boyalı nə. 1. qır, boz rəng. 1. su 

bəndi. 1. qırıq. çətin. yolsuz, iləksiz olan nərsə. - qır yağı: 

iç, gizli düşman. 1. alan yazqıçı yazıcı. hısımlar arasında 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7896 

məktup gətirip kötürən elçi. 1. yiv. iv. 1. çal. boz. ağlı 

qaralı. 1. ərkə. naz. işvə. 1. tala. dala. çöl. yaban. kötəl. 

kıyı. dış. səhra. 1. kirli ağ. külə çalar ağlıq. - qır saqqal: qır 

qıl. - qır saç. 1. qır donlı at. - qır at. - onun qırı vardır. - bir 

qıra minmişdi. 1. çöl. səhra. boş. - qırda gəzmək. - qıra 

çıxmaq. - qırda bitən otlar. - boz qır: isteb. açıq böyük çöllük. 

- qır sərdarı: qır saltəri: sınırları, yolları qoruyan bir başpozuq 

bölüyün başı. 1. qar. qara saqqız. zift. 1. qurm. boya. rəng. 

- dəmir qırı: dəmir boyasın andıran boya. dəmiri qır. - süt 

qırı: teyxa ağ (olan). 1. bir para quşların durmadan 

ötməsin yansıtır. - bütün gün qır qır ötdü. - durna qırı: külə 

çalar at donu. 

- qır sanğsarı: göçgən. göçən. 

- qır vermək: qırınmaq. nazlanıb qırlaraq yerimək.  

- qır vermə: girişmə. qırışma. ( < qırılmaq. burulmaq). 

buruqma. naz. işvə. qəmzə. qaş göz ilə oynanma.  

- qır vermək: qırılmaq. gövdənin bir para yerlərin oynatmaq. - 

bu qədər qırılmaq nəyə gərəkdir.  

- ala qır: qarışıq boyalı qır.  

- baqla qırı: qurşun boyalı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- boz qır: bozamtıl qır. boza çalar qır.  

- dəmir qır: dəmir boyalı.  

- sıçan qırı: sıçançıl qır.  

- durna qırı: durna boyalı qır.  

- qır qıl: qır saqqal.  

- göy qır: göyə çalar qır.  

- qır boya: boz.  

- qıvrılıb, qır verib yerimək: salınmaq. salınyanmaq. yaslana 

yaslana yerimək.  

- boz qır: qınqır. qonqır. 

qır  1.qırıc. qırcanma. günəc. günüc. naz. əda. 1.qırqın. 

qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. - qır çıxarmaq: qan, savaş 

salmaq.1. qırışma. naz. işvə. qırıtma. qırışma. qırcışma. 

qılışma. naz. 1. qara boq (pox): qarabük. zıp. 1. " qır. qıra. 

qar. qara. dur. dura. dir. diri. ". önək olaraq, artırılan sözə 

"duraqlıq. itilik. ağırlıq. mətinlik. muqavimlik" özəlliyi verir. - 

durkişi. - durkök: qalın kök. soylu. - qarqır: bərk topraq. - 

dəmirqırı: ağ, qara, al qarışığı at donu.  

- qır vermə: qırışma. kereşmə.  

- qır at: ağ at. yalus. çarma.  
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- qır çiçəyi: çöl çiçəyi.  

- qır saltəri: çöllərdə, qarada güvənliyi qoruyan görəvlisi. 

- qır sansarı: göcən.  

- qır verib, sallana sallana yerimək: qırınmaq.  

- qır vermək: qırcanmaq. ədalanmaq.  

- qır vermək: qırıtmaq. işvələnmək. asnulanmaq. nazlanmaq.  

- qıvraq, qırlı oyun havası: göbək havası.  

- oyun, qır vermək: əda vermək qırıtmaq.  

- süt qırı: atın ağ boyası.  

- yer yer qaraya çalan qır at donu: bağlaqırı > paxlaqırı.  

- "qır qır" "qığ qığ" səsi çıxarmaq: qığlamaq. qırlamaq.  

- qır sansarı: qöçən.  

- soğanlı, otsu, qır çiçəklərinə verilən gənəl ad: çiğdəm.  

- güz çiğdəmi: acı çiğdəm.  

- qır vermə: girişmə < qırışma. işvə. qırışma. qırcışma. 

qılışma. naz. çaldış. qandış. cilvə. qəmzə.  

qır  qarı. qara. (qara, qır, topraq sözlərində toppalıq, tutqunluq 

anlamı saxlıdır). 1. qır. topraq. 1. qır, kır, qara boyamsı. 1. 

qıt. kəsi. kəsik. eyb.  
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qıra  1. hibubat. 1. yığın. kümə. 1. qoyun cinsi. 1. sürülə bilən 

topraq. tarlalıq yer. 1. yan.  

- topaç qıra: qıssa, qalın olaraq biçimsiz.  

qıra  qıraca. 1. sısqa. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

quruq. çəlimsiz. zəif. 1. (qarpız, qoğun kimi) obur. şişgin. 1. 

xiyar. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

şapşal. qaba saba. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

qamqalat. qapqalat. qayta. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış. yonulmamış.  

- sallana sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu 

yerimək: qıraman > xoraman. qıram qıram > xoram xoram.  

- dalı, geri, qıraq, qıra duran: çəkingən. çəkinik. qaçınqan. 

qaçınıq. girişməyən. qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. 

- qıraq, qıra durmaq: çəkilmək. savulmaq. savılmaq. 

qaçılmaq. 

- it qırası: əbulcəhl qarpızı.  

- qaraqıra: qaraqırqa: yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər 

çeşit yeyəcək.  

- qıra kimi: qıracıq. qırba. 1. iriyarı. qalavatlı. 1. qıt. qırıq. 
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qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. qaba 

saba.  

qıra  qıraq. 1. engirək. yanğıraq. yanaq. yaxa. qıran > kəran. 

kəranə. qırnaq. nərsənin boyu. 1. qıyı. boy. yan. kənar. - 

ırmaq boyu getdik. 1. düğlək. kalah. olqunlaşmamış 

qavun. 1. " qır. qıra. qar. qara. dur. dura. dir. diri. ". ön ək 

olaraq, artırılan sözə "duraqlıq. itilik. ağırlıq. mətinlik. 

muqavimlik" özəlliyi verir. - durkişi. - durkök: qalın kök. soylu. 

- qarqır: bərk topraq.  

qıraba  qırava. qırova > xərabə. xaraba. yıxı. yıxıq. örən. qalıntı. 

üzük.  

qırabaç  - qırabaçın bağlanmış, düyünlənmiş başı: tuqulqa. tuyulqa. 

( < tuq). qamçının ucu.  

qırabal  qıraval. qıroval. qıravat > xərabat. xarabat.  

qıraballı  qıravatlı. qıravallı. qırovallı > xərabatlı. xarabatlı. 

xərabati.  

qırac  qaraç. xırac. qaraçının, yol kəsənin, talançının, 

çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə. qapqı. 

ğənimət. qənimət.  

qırac  qıraç. ( < qırılmış. qırmaq). 1. qır. çöl. verimsiz. bərk, 

əkinsiz topraq. çoraq. şoraq. çor. şor. qısır. anğız. 
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sürülməmiş topraq. sulanmamış, quru topraq. işlənməiş. 

xam. 1. çoraq. şoraq. - qıraç yer: tatır, duzağ, şor yer. ot 

alağsız, quraq yer. 1. əğim. - qırac yer. 1. qırlığ. çöllük. 

işlənməmiş. abad olunmamış. boş. - qırac topraq. 

qırac  qırcaq. 1. > hərrac (< qırmaq). nərsənin dəğərin 

qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək. 1. > xirac. bac. 

güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, 

qoparmaq, süzdürmək. 1. qıyıq. qıyıc. qıycıq. zülm.  

qıraca  qıra. 1. sısqa. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

quruq. çəlimsiz. zəif. 1. (qarpız, qoğun kimi) obur. şişgin. 

qıraca.  

qıracaq  qıran arac.  

- könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz: iri söz. 

qıracçı  qırcaqçı. 1. > hərracçı (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin 

dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alan, satan. 1. > xiracçı. 

bacalan. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb 

alan, qoparan, süzdürən. 1. qıyan. qıycıyan. qırpayan. 

qıyıqçı. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 
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ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.  

qıracçılıq  qırcaqçılıq. 1. > hərracçılıq (< qırmaq <> qırxmaq). 

nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alınan, satılan. 1. 

> xiracçılıq. bacalanlıq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən 

qırıb, qırxıb alma, qoparma, süzdürmə. 1. qıyançılıq. 

qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. zalimlik. 

zülmkarlıq.  

qıracıq  qırba. qıra kimi. 1. iriyarı. qalavatlı. 1. qıt. qırıq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış.  

qıraclamaq  qırcaqlamaq. 1. > hərraclamaq (< qırmaq <> qırxmaq). 

nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək. 

1. > xiraclamaq. bac almaq. bacalanmaq. güclə, zorla 

nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, 

süzdürmək. 1. zülüm edmək: çapırdamaq. güc sürmək. 

qıycırmaq. əzdirmək. qıymaq. qiymələmək. doğramaq. 

rəhm edməmək.  

qıraç  bax > qırac.  

qıraç  çor. verimsiz yer. hasılsız. bayır. kəvir.  
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qıraçı  1. cütçü. 1. qırçı. qraqay. dönük. kallaş. kələk. sözündə 

durmayan.  

qırağı   

(qaraya (bask). - karuu (sans): ağ.). 

qıral  1. devlət. 1. yurt. 1. xalq. 1. yəmin. and.  

- tış qıral: yabancı devlət.  

- and qıral: yəmin.  

qıral  andağ. atağ. mə'hud. əhd. and, əhd olunan nərsə. 

qıral  qıran. qıranğ. 1.pis. koruz. korus. koruc. korunc. koruq. 

koruqlu. koruqlu. çoruqlu. korasa. çorasa. yaman. kötü. 

1.çök. çöküc. düşüc. alçaq. 1.gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. qurut. ququt. qaqut. zalim. sitəmgər. cəfakar. - 

bu qırılası qıran evrən.  

qıralamaq  tarım, əkin işləriylə uğraşmaq.  

qıralay  ceyran. karaca. cüyür. yüyür. yayran. kır kəzəsi. kır 

keçisi. keyik. tağ öçki. elik.  

qıraltqu  qırqu. talaş. oğaq.  

qıram  biçgi. satur.  
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qıram  pərdə.  

- qıram qıram > xoram xoram: qıraman > xoraman. sallana 

sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu yerimək.  

qıraman  1.> qaraman. qaraçı. kəsici. kəsəmən. oğru. hırsız. 1. > 

xoraman. qıram qıram > xoram xoram. sallana sallana, 

qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu yerimək.  

qıraman 1. qaraman. qazaqçı. hırsız. oğru. çapar. çappul. 1. 

xuraman. qıran qıran. salın salın. sallana sallana. 

salınaraq. sallanaraq. sallana sallana.  

qıramaq  qarammaq. çappullamaq. çapmaq. qazaqmaq. oğurluq 

edmək. hırsızlıq edmək. yol kəsmək. qıyınçılığa çıxmaq.  

qıramis  ikiyüz əlli qıram. nərsənin dörddə biri.  

qıran qırana  qırha qır.  

qıran  (qırıcı). 1. qıtan. qatır. qasır. qazır. qaqan. oraq. kəsən. 

tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. 

zalim. müstəbidd. dispot. tiran. 1. pozan. pozucu. 1. 

kəsici. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. 

toxunan. acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. iti. sıxı. 

qatı. güclü. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1. qırcı. sındıran. 1. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 
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bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim. qolçomaq. müstəbidd. 1. > kəran. 

kəranə. qırnaq. engirək. yanğıraq. yanaq. qıra. qıraq. 

yaxa. nərsənin boyu. 1. qıyı. qırağ. 1. giran (fars) < girən. 

batman (girmək: batmaq). ağır. çox. qarqın. artaq. 1. 

qıtan. çəlik qələm. kəsgi. isgənə. 1. afət. 1. daşın. xəşin. 

sərt. qatı. 1. ayıran. kəsən. biçən. paylayan. payqan. 

bölən. parçalayan. təqsim edən. 1. qaraqıran. fəlakət. 1. 

yarçın. yarşın. sındıran. parçalayan. bölən.  

- ışıqqıran: ışıqkəsən. ışıqqorxulu. qaraçı. ışıqdan, 

aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan. mürtəce'.  

- küpqıran: gülgülü. gülgülüm. gəlinciğəri. gəlincik çiçəyi. 

gəlinəli. gəlinalı. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. 

qabsındıran. 

- yol quran ol, yol qıran yox.  

-qıran: -əzən: -kəsən.  

- qıl qıran: yunaq otu. hamam otu. aratma davası. qılları 

dibdən götürən yoğur (xəmir) dava.  

- qıran qıran:azar azar. bala bala. xırda xırda.  

- qıran qıran satmaq: çox nazlanmaq.  
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- qıran qırana: qıyı qıyına: əsirgəmədən. rəhmsicə.  

- qıran qırana: kəran ta kəran: boya boy. bu başdan ol 

başacanlı.  

qıran  (qıtan). ( < qır). 1. qıraqçı. qaraqçı. oğru. qaltaban. 

hərami. 1. kəsən hər bir nərsə. qıta. tiqə. tiğə. tüqə. ( < 

tik. tiq. tuq) ( > tiğ (fars)). 1. qıyacaq. yancaq. yancqay. 

yancayan, yencən ayqıt. 1. qırıcı. ötücü. ütücü. kəsici. 

qıyan. alaçı. öldürücü. can alan. qatil. cəllad. 1. qıyan. 

qeyçi. qıyçı. qıycı. qıyıcı. 1. qırqın. qital. qıtlaq. 1. qımıvçı. 

oğru. 1. qıraq. kənar. çalma. 1. qıraq. qıyı. 1. kəsən. 

qəmə. - qıran ayqıt. 1. qısa kəsən. qurtaran. bitirən. - 

sıtma qıran. 1. bölən. cizgi. xətt. sekant (latin). 

- yol qıran: yol kəsən. soyqunçu. 1. mühlik. müxrib. 

xərabkar. - qoyun qıran. - saç qıran. 1. giran. qıran. ağır. 

hər nəyin ən yüksək, ucqar yeri. qırağ. sınır. kərən. > 

kəran (fars). kəranə ( < kərmək).- ölkənin kərəni. - ölkələr 

birbirindən kərənlə ayrılır. 

- qıl qıran: saç xəstəliyi.  

- qıran qıran: xuraman. qıraman. salın salın. sallana sallana. 

salınaraq. sallanaraq. sallana sallana.  
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- yatba qıran: {1. təvəccühi, meyli, iştahı çevirən. 1. iğrənc}. 

- saç qıran: saçı qırıb düşürən kəsəl.  

qıran  qıranğ. qıral. 1.pis. koruz. korus. koruc. korunc. koruq. 

koruqlu. koruqlu. çoruqlu. korasa. çorasa. yaman. kötü. 

1.çök. çöküc. düşüc. alçaq. 1.gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. qurut. ququt. qaqut. zalim. sitəmgər. cəfakar. - 

bu qırılası qıran evrən.  

- (xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, 

öldürücü, vəxim olmayan: kötüçül, pisçil olmayan. iyicil: iyiçil. 

eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.  

- könül qıran sözlər: xətir qıran sözlər. - sənin könlüvə bunu 

etdim: sənin xətrivə.  

- oğlağqıran: yazın ilk ayı.  

qırança  başörtüsü. şal.  

qıranğ  qırsız. xırsız. acımaz. qıylı. qıyası. gücməçi. gücəmçi. 

cəbbar. qəddar. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. oraq. 

kəsən. tırpan. öldürücü. gücəyən. zalim.  

qıranlamaq  kərənləmək. kəsmək. çəkləmək. hədd qoymaq.  

qıranlanıq  qırağsın. qırıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. çəkili. 

çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. 
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içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. 

kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qopqun. 

qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. 

quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

qıranlanıq  qırağsınlıq. qırıqlıq. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. 

bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. 

içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

keçimsizlik. keçiniksizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. 

qaynaşmazlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

quşəgirlik. imtizacsızlıq. münzəvilik.  

qıranlanmaq  qırağsınmaq. kərənlənmək. qırağ, yan gəzmək. 

küncələnmək. quşəgirlənmək.  

qıranlıq  zalimlik. müstəbidlik. dikdatorluq. qolçomaqlıq.  

qıranq  qıranğ. qıran. qıral. 1. darmadağın. 1.pis. koruz. korus. 

koruc. korunc. koruq. koruqlu. koruqlu. çoruqlu. korasa. 

çorasa. yaman. kötü. 1.çök. çöküc. düşüc. alçaq. 

1.gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. zalim. 

sitəmgər. cəfakar. - bu qırılası qıran evrən.  
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qıranq qıranğ. 1. qınrağ. qırnaq. qız. qız uşağı. qacaş. cürə. inci. 

günü. yalnıq. as. əkət. qaravaş. kömək. külfət. kəniz. 1. 

qıyı. sınır. uc. ətraf. üfüq. 

qıranqıç  qaranqıç. sıxıntı. qısac. şikəncə.  

qırant  qırna ( < qırmaq aracı). qıran. burma. şir.  

qıranta  1. < qarıntı. qarı təhər. 1. qır təhər. qırlanmış. yaşla kül 

rəngi almış.  

qıraplıq  qıraplığ. qırıqlıq. qırıltı. xərablıq. yıxıqlıq. yıxqınlıq.  

qırapqanmaq  qırqınmaq. xərablanmaq. yıxqınmaq.  

qıraq  - qırağın tikmək: qıtıqlamaq. qıdıqlamaq. qıyı tikmək. 

qıyılamaq.  

qıraq  qırağ. 1. ağız. uc. qıyı. kənar. ucraq. - qıraq yerdə olan 

çuxur: andız. 1. uzaq. sapa. yol üstündə olmayan. doğru 

olmayan. - o bir sapa kənddi. - sapa yer. - sapa yollar. 1. 

quşə. bucaq. nərsənin ocağından, ortasından qıraq olan 

bölüm. uzaq. qıyı. kənar. uc. (# qıyraq. qıyıraq. qıyıda olan. 

yaxın. yağuq. yoğuq. qonşu. qərib). 1. qurqa. arın. hər bir 

qarşıqdan uzaq, qıraq. 1. ayır. uzaq. üzük. 1. kəmiş. 

atılmış. 1. yımaq. yamaq. yumaq. qıyı. qıyı. qaş. - dəniz 

qaşı. - dağ qaşı. - qaya qaşı. 1. çət. çet. çətəl. yabançı. 
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yad. yaxa. uc çək. son. sınır. uc bucaq. qıyı. kıran. 1. 

dərə kənarı. çaylan. çalma. kənar. qıran. uc. sahil. iriciq. 

ırçıq. 1. qıraqu. qırağu. qırav. qırov. çiy. çiğ. şəbnəm. 

jalə. 1. yaxa. yaq. 1. biləvş. bilöv. bılağ. biləku daşı. 1. 

çat. çit. çet. çət. çalı. duvar. 1. uzaq. bəid. 1. qopu. tikə. 

1. sürgü daşı. bilöv daşı. 1. yan. qaya. qarağay. dolayı. 

dövür. çevrə. bükür. kənar. 1. yaban. bəid. talay. dalay. 

uzaq. 1. yağma. tarac.  

- geyimləin qırağı: çapuq. ətək. təmən > damən. geyimləin 

qırağı.  

- qırağa çəkilmək: ıraqlamaq. qırıqlamaq. qırağlamaq. 

qırağda durmaq.  

- bir qırağa qoyulmuş: saqlanmış. saxlanmış. saqlı. məhfuz.- 

saqlı para, qara günün açar.  

- hər nəyin qırağı: dodaq. - dəniz dodağı.  

- qıraq yer: yabanı yer. dağ. 

- qıraq qırıq: dil qırıq. qurp.  

- qıraq yer: sapa. sapaq. ucra. qaladan, şəhərdən dış. çet. 

yan.  

qıraq  qırağ. 1. dolay. dolayı. imgə. yankı. kinayə. (üstü qapalı 

söz, davranış). 1. qıyı. yan. əşqır. əşqıya (< əş + qıya. qır: 
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cızıq. xədd). 1. qırov. çiğ. çiy. qırbı. qırba. qarbı. 1. ıraq. 

dışra. mübərra. 1. axnaq. ağnaq. qıran. qıyı. sərhədd. 

hədd. uc. qırıq. kərən > kəran (kərmək: kəsmək). yan. 

qıra. engirək. yanğıraq. yanaq. yaxa. qıran > kəran. 

kəranə. qırnaq. nərsənin boyu. 1. qıyı. duruq. doruq. ( < 

durmaq). 1. qayı. sınır. qısıt. hidud. uc. sərhədd. qıyı. 

kənar. sahil. 1. qıra. qıyı. boy. yan. kənar. - ırmaq boyu 

getdik. 1. yan. yal. - nərsənin yanına, yallarına, qırağına 

qoyulan, sancılan qoruqluq, barmaqlıq: anğıc. yanğıc. 

nərdə. mə'cər. - anğıclı yük arabası. - kərdi, dam, eyvan, 

dərə anğıcı. 

- dolayı yollarla aldatdı.  

- dikdördqırağ: dikdördgən: müsətətil.  

- ana yolu bıraxıb, qıraq, sapaq yolu seçmək: qapıları 

qapıyıb, pəncərələri açıb.  

- avlu, bağ qırağlarına çit olaraq tikilən tikənli ağac: 

qaraçaltı. qaraçalıt.  

- bir yeri, nərsəni qorumaq üçün qırağına çəkilən 

barmaqlıq, nərdə: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- sulaq yerlərdə, bulağ qıraqlarında yetişən ot: qazayağı.  
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- cin qaradan danışırkən "qara, üzüntü qıraq, uzaq olsun" 

diləyilə işlənir: iyi sağlam olsunlar. - iyi sağlam olsunlar, 

gecənin bu çağında buralarda neylirsən.  

- dalı, geri, qıraq, qıra duran: çəkingən. çəkinik. qaçınqan. 

qaçınıq. girişməyən. qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. 

- evdə, bağda qıraq otaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

- giriş qapısının eşik yanına vurulan, qıraqları keçəli, 

ortası pəncərəli qapı: qars qapısı. qors qapısı. 

- kərdi, tarla (zəmi. əkin) qıraqlarında yüksəkcə bəndlər: 

kaf. kav. qav. qaf. vağ. bağ. 

- kiçik, qırağ, yan avlu (həyət): xəlvətlik. dulda. duldaq. 

dalda. daldağ. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. 

kov). həyat xəlvəti.  

- qırağa qoymaq: qırağlatmaq. ırqatmaq. ıraqlatmaq. 

yanqatmaq. yanatmaq. yana atmaq. bir kənara qoymaq.  

- qırağın demə, bezini de, anasın demə, qızını de.  

- qırağın, yanın çəkmək: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. 

əldən qoymaq. yel çıxartmaq.  

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı 

savduq yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa.).  
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- qıraq, kənar olan: yana olan. 

- qıraq, qıra durmaq: çəkilmək. savulmaq. savılmaq. 

qaçılmaq. 

- qıraqda yeyir, ortada sıçır, ortada yeyir, qıraqda sıçır.  

- qıraqları qara çiçək basqılı nərsə: qaraqamal. qaraqəməl. 

qaraqələm. - qaraqəməlli börk, parça, qumaş. - qaraqəməl 

kağaz, yazı.  

- toxumanın qırağına salınan çəki, şəkil çeşiti: qaragöz.  

- uzaq, qıraq, ıraq, bəi'd görmə: uzaqsayış. uzaqsama. 

qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. 

dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. 

olmazsanış. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd.  

- at orağı, gözlə qırağı.  

- qırağ ol demək: yan demək. qoğmaq. - hər gələnə can 

demə, hər görənə, yan demə.  

- uzaq olsa, qıraq olsa, qan damarsa, yanar damar.  

- qıraq durma. ıraq durma. qayra durma. uzaq durma. dış 

durma. çəkə durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. 

e'raz.  

- dik qıraxlı: dikgən. qaim.  
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- bizlərdən uzaq, qıraq: düşman başına.  

- parçanın, başlığın, nərsənin qırağına yapılan oya, yazma 

oyası: əğdirmə. əkdirmə (< əkləmək: yapışdırmaq).  

- qırağ, yan gəzmək: küncələnmək. quşəgirlənmək. 

qırağsınmaq. qıranlanmaq. kərənlənmək.  

- qırağa çəkilmə: geybə. qayba.  

- qırağa çəkilmək: qaybamaq. geybəmək.  

- bu qırağa: bu biryana.  

- qırax, yan yer: künc. qoltuq. - qırağa qoymaq: qaldırmaq. 

rədd, rəf' edmək.  

- nərsədən: uzaq. açıq.  

- qırağ, yad olmayan kişi: evdən.  

- uzaq, qıraq, ıraq, bəi'd görmə: uzaqsayış. uzaqsama. 

qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. 

dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. 

olmazsanış. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd. 

- yayalar, ayaqla yerimək üçün qırağına görə qalxıtılmış 

yol: yaylıq. yayalıq. qaldırım. qalatım.qalatım. yaldırım. 

yardırım. yandırım. piyadərov. - bu qaldırım çör çöpdən 

qurtulmayacaq. - gəlgedli qaldırım: işlək, yüyrək yaya yol. 

qıraq  yanğır. 
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qıraq qırağ. 1. qıran. hər nəyin ən yüksək, ucqar yeri. sınır. 

kərən. > kəran (fars). kəranə ( < kərmək). - ölkənin kərəni. - 

ölkələr birbirindən kərənlə ayrılır. 1. yad. xuylanmayan. 

tutmaz. afət. yalı. yalqı. yalıq. qıyı. kənar. - yalıya enmək. 

- yalı boyunca gedmək. - yalıya düşmək. 1. quru əkmək 

dilimi. əkməğin dış qabuğu. 1. cılız. zayıf. sısqa. çəlimsiz. 

gücsüz. ərin. uc. qablavuş. yan. qıyır. buçqaq. bırnaq. 

uzaq. qayuv. zeh. 1. bucaq. yan. inziva. 1. sın. qıyı. - 

sınardan yeri. - çay sınında. - çay sını.  

qıraq qırağ. qoltuq. kənar. bucaq. yan. quytu yer. - orası bir 

qoltuqdur: yan yerdir. - qoltuq devlətlər: qıraxda qalan 

devlətlər.  

- qıyı, yaptirmaq: qırlatmaq. - börküvü, donu qırlat. 

qıraqa  qırağa < qıra ağa. xiyağa. < xiyar ağa: qabağa < qabağ 

ağa. xiyar. qıra. qabağ. kalah. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. şapşal. qaba saba. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dümbələk. bacarıqsız. 

başarıqsız. yontulmamış. yonulmamış.  

qıraqac qırağac. qarağac. akasya.  

qıraqay  qıraçı. qırçı. dönük. kallaş. kələk. sözündə durmayan.  
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qıraqçı  ( < qır). qıran. qaraqçı. kəsici. oğru. qaltaban. hərami.  

qıraqdan  qıraqdan. dolaylı. uzaqdan.  

qıraqı  qırağı. 1. qırağlı. yanqılı. dolaylı. dolayı. imgəli. kinayəli. - 

dolayı söz anlatma. - dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq. 1. qırov. 

incə qırağı. çiğərkin. çiğiskin. donmuş çis.  

- qırağı çalmaq: göy gövərəntinin don vurması.  

qıraqı qırağı. qırağu. əmir. sis. inğir. donmuş çiğ, şeh. soyuq 

ayaz havada donmuş durumda yağan çiy, yaxud 

yağdıqdan sonra donuş şeh, çiğ. - qırağı yağmış. - bu 

qırağı əkinləri, bağları yaxdı. qıraqu. qırov. qıro. qıru. qırav. 

donmuş çiğ, şeh. 1. yanğırı. anğırı. anırı. anrısı. 

qıraqına  - nərsəni qoruq edmək, qorumaq üçün, qırağına düzülən 

daş: qapadaşı.  

qıraqıntan qırağından. qıyırı bilə.  

qıraqlamaq  1. qıyıqlamaq. qıyıqlamaq. yanamaq. 1. tezləmək. 

tizləmək. biləmək. təlsirmək. itimək.  

qıraqlamaq  qıyılamaq. qıymalamaq. aşıllamaq. bir nərsənin qırağın 

işləmək, bastırmaq.  

qıraqlanmaq qırağlanmaq. bucaqmaq. yana çəkilmək. inziva edmək.  
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qıraqlatmaq  qırağlatmaq. qırağa qoymaq. ırqatmaq. ıraqlatmaq. 

yanqatmaq. yanatmaq. yana atmaq. bir kənara qoymaq.  

qıraqlayına  yankıyına. yankıyana. sezdirərək. dolayına. dolayılı. 

imgəylə. imgəyinə. işarəylə. kinayə ilə. ima ilə. təlvihən.  

qıraqlı  kənarlı. qıyıq. uci kəsik. qıvırma. qapurma.  

qıraqlı  qırağlı. 1.qırağı. yanqılı. dolaylı. dolayı. imgəli. kinayəli. - 

dolayı söz anlatma. - dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq. 1. qıyılı. 

qayılı. kənarlı. sınırlı. qısıtlı. hidudlu. uclu. sərhəddli. 

sahilli. 1. uclu. kənarlı.  

- qıraqlı, yanlı, ləbəli börk: qorlu börk. qoruc. 

qıraqlıq  qırağlıq. 1. bərilik. 1. yanlıq. çərçivə. qapsa. kasa. sınlıq. 

sinlik. - içərilik, daldalıq, qıraqlıqda duran, qalmış yer, 

sığıncaq: çəkməcə. xəlvətgək.  

qıraqmaq  qaraqmaq ( < qır). qırmaq. tökmək. qıratlamaq. 

qaratlamaq. yağmalamaq. taraclamaq.  

qıraqmaq qırağmaq. çəkilmək. bir yönə məyl edmək. qıyqışmaq. 

qıyışmaq. qayışmaq. qaymaq.  

qıraqsama  qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. uzaqsayış. uzaqsama. 

dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. 
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olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, 

bəi'd görmə. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd.  

qıraqsayış  qıraqsama. ıraqsama. ıraqsayış. uzaqsayış. uzaqsama. 

dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. 

olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, 

bəi'd görmə. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd.  

qıraqsın  qırağsın. qıranlanıq. qırıq. alışmaz. bağdaşmaz. 

büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. 

içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. 

keçiniksiz. kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. 

qaynaşmaz. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. 

yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

qıraqsınlıq  qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. çəkiklik. çəkginlik. 

alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. 

giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. 

içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. küncəniklik. 

qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

quşəgirlik. imtizacsızlıq. münzəvilik.  
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qıraqsınmaq  qırağsınmaq. qıranlanmaq. kərənlənmək. qırağ, yan 

gəzmək. küncələnmək. quşəgirlənmək.  

qıraqsız  qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. ucsuz. sərhəddsiz. 

qıyısız. kənarsız. sahilsiz. qırıqsız. sonsuz. sanasız. 

kərənsiz > kəransız ( < kərmək: kəsmək).  

qıraqsız  yansız. sınırsız. ucsuz bucaqsız. kərənsiz > bikəran (fars). 

bikəranə (fars) ( < kərmək).  

qıraqta  qıraqda. çetdə. yanda. kənarda. - çetdə qalmaq: kənar 

qalmaq.  

qıraqtan  - istəmiyərək, yandan, qırağdan çıxmış iş: keçmə. geçmə. 

imalə.  

qıraqtan qıraqdan. çetdən. kıyıdan.  

qıraqu  qırağı. qırov. donmuş şeh.  

qıraqu  qırağu. qırağ. qırov. çiy. çiğ. şəbnəm. jalə.  

qıraqu qırağu. qırağı. 1. soyuq ayaz havada donmuş durumda 

yağan çiy, yaxud yağdıqdan sonra donuş şeh, çiğ. - 

qırağı yağmış. - bu qırağı əkinləri, bağları yaxdı. 1. çibək. 

çıbaq. çapaq. sıbaq. sapıq. çapıq. iti. ovçu. 

qırar  1. qarar. ölçü. olçum. bir tür. 1. qırqar. ( < qırmaq). güz. 

son bahar. 1. qıtar. kəsər. qate'.  
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qırarmaq  saçı ağarmaq.  

qıras  naz. qəmzə. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. - qıras 

qıras yerimək: nazla, xuraman yerimək.  

qırasa  > qorazə(ərəb). xırda mırda. nərsənin, qırığı, oğuntusu.  

qırasan  qırcan. qırcın. nazlı. qəmzəli. işvəli.  

qırası  kiçik balığ çeşiti.  

qırasınqan  qırsınıq. qaçınğan. qaçınıq. çəkingən. çəkinik. 

girişməyən. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra 

duran. 

qırasıya  tünd. iti. öldürəcəsinə. əzicəsinə.  

qıraşlamaq  1. qıraşmaq. qazımaq. qaşımaq. aşındırmaq. oymaq. 

oğmaq. qıçımaq. qıcıtmaq. sürtmək. 1. qırmaq. 

turpılamaq. durpılamaq. talaşalamaq. talaşlamaq. 1. 

xıraşlamaq. cırmalamaq. dırnağlamaq. dırnağla qazmaq. 

tırmalamaq. dırmalamaq. cızmaq. çizmək. təxdiş edmək. 

- pişik əlimi tırmaladı.  

qıraşmaq  qıraşlamaq. qazımaq. qaşımaq. aşındırmaq. oymaq. 

oğmaq. qıcıtmaq. sürtmək.  

qırat  ( < qır). 1. dərəcə. dərəkə. kərəkə. kərtə. tapı. pillə. 

basamaq. aşama. bölüm. mənzil. pərəsə. pərsə. parça. 
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mərhələ. 1. qıradus (latin). qıradoitali. deqre (fırans) ( < 

qıtmaq). qırat (ərəb): cıqqılı daşqızıl ölçməyə ölçək. 1. 

yaxın. yan. 1. qopan. qızan. qızqın, ucumlu, kəsgin, 

güclü nərsə. 1. buynuz. (karat (yunan)). 1. qarət. nəhb. 

qarağay. tarac.  

qırat  1. qarat. qərar. qovl o qərar. gəpil. gəpəl. qovl. danışıq. 

qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. təvafüq. 1. qətə. 

qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm 

pay. tikə.düşü. düş. düşər. qismət. qism. səhm. nəsib. 

parti. cüz'. hissə. 1. qırad. qırdaq. cırıq curuq. 1. qırad. 

pay. düşər. nəsib. 1. qırad. qırıt. qırta (>xəritə). 1. qırıq. 

oğuq. atqal. aşqal. dışatım.  

qıratlamaq  > qaratlamaq. qıraqmaq. qaraqmaq ( < qır). qırmaq. 

tökmək. yağmalamaq. taraclamaq.  

qıratlamaq  qırtalamaq. qırmaq. qətələmək. qətləmək. qıtılamaq. 

qıtalamaq. qıttamaq. qət', iqta' edmək.  

qıratlaşmaq  qaratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. 

gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz 

verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. 

təvafüqləşmək.  
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qıratma  qırtama. qılatma. qıltama. qırbat. qırqır. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qıratmaq  qayramaq. qıyratmaq. bilövləmək. biləkləmək. 

bilgətmək. ötgürmək. ititmək.  

qıratqan qıratğan. öldürücü.  

qırav qaqqan  tan soğuğu. don.  

qırav  1. biçimsiz. çəlimsi. sırıq kimi. 1. nəzdikbi. 1. qırağı. 

qırov. 1. qırçıl. sırıq. ləkə. 1. miyop. gözlər qaravı görən, 

iyi görməyən. 1. qırov. qıraq. çiğ. çiy. 

- qırav dartı: qırağı düşməsi. buz kəsilmək. donmaq.  

- saçına qırav urqandı: saçı qırçıllaşmış.  
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qırav  qırov. çisigin.  

qırava  qıraba. qırova > xərabə. xaraba. yıxı. yıxıq. örən. qalıntı. 

üzük.  

qıraval  qırabal. qıroval. qıravat > xərabat. xarabat.  

qıravallı  qıravatlı. qıraballı. qırovallı > xərabatlı. xarabatlı. 

xərabati.  

qıravaş  qaravaş. qırnaq.  

qıravat  1.kıravat < kərvət. qırnavat. təxtxab. 1. qıraval. qırabal. 

qıroval > xərabat. xarabat.  

qıravat  kıravat. 1. < kərəvət ( < kərmək: kəsmək). bir işdən ötəri 

kəsik parça. səggi. - yataq kirəvəti: üstündə yatmaq üçün 

biçilən təxdə. 1. < qalafat. ( < qal). nərsəni yüsəkdə 

saxlayan ayqıt. yatmaq üçün qurulan taxat, yataqın 

yeksəkdə olduğundan "kıravat" adın almışdır. 

- yaxa kirəvəti: yaxaya taxılan bəzək şırıx bez.  

qıravatçılıq  > xərabatilik xərabatçılıq. xarabatçılıq.  

qıravatlı  qıravallı. qıraballı. qırovallı > xərabatlı. xarabatlı. 

xərabati.  

qıravlı  damqalı, izli, ləkəli, xallı, bənəkli nərsə. tanılğan.  

qıravlu  1. üçlə onikinin aralıq arasındaki günlər. 1. ləkəli.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7924 

qıravqöz qıravgöz. gözü bənəkli, xallı. göz bəbəğində ləkə 

bulunan. 

qıravuz  > ( l < > r ) qılavuz. ləkəli nərsə. otda yanan dəridə 

oluşan qırış izləri.  

qırayt  əxtələnməmiş. biçimsiz.  

qıraz  1. ağır saban ki, iki ucuna ip bağlanıb yerə çəkilib, 

toprağı safaldır. 1. nazlı. qəmzəli.  

qırba  1. qıracıq. qıra kimi. 1. iriyarı. qalavatlı. 1. qıt. qırıq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. 1. qırbı. qarbı. 

qərib. 1. qırbı. qarbı. qırağ. qırov. çiy. çiğ.  

qırba  1. tulum. - su qırbası. 1. cocuqları qarnının şişməsi. - bu 

cocuq qırba olmış. 1. sumaq. susaq. su qabı. sunğaq. 

məşrəbə. yalaq.  

qırbac  1. sərt, bərk dəridən olan bir parça qamçı. 1. daşqa 

heyvanlarını vurmaq üçün uzun dəğənəkli qamçı. - çala 

qırbac sürürdü: qamçı çalaraq sürürdü. 1. qamçı. tazyana.  

qırbac  sıbırtqı.  

qırbacı  qarnı şişmiş cocuğu toxdatmaq üçün soluya (yel verən, 

imalə verən) kimsə. ları.  
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qırbaclamaq  qamçını sallayıb çatırdaraq, şaqqıldataraq, heyvanları 

yeritmaq. sıbırtqılamaq. - qırbaclamadan bu heyvanlar 

yeriməzlər. 

qırbaç  1. qırbaş. qırbıç. çalava. çalva. qamçı çeşiti. incə 

qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş şallaq. 1. çapaq. qamçı. şallaq. - bir para 

yekəbaş heyvanların ərkəklik yaraqından, dərisindən 

yapılan qırbac, şallaq: çağun. çavun.  

qırbaç  qamçın. qamçı. şallaq. tazyanə. şallaq. qamçı. dövək 

(göndən yapılmış). ( > kravaş (fırans). > korbaç (rus). > 

karbaçoispan).  

qırbal  qırban. 1. dalbadaq. dalbadal > dərbədər. dağnıq. dal 

dal olmuş. dallaq. dallaş. salğasür < > sərsəri. başıboş. 

baybaş. qayta. eveşiksiz. qılıqsız. işgücsüz. 1. avara. 

çataq. alışmaz. başdaş. baybaş. boluşsuz. çapsız. 

çatımsız. çevrimsiz. çevrişsiz. duruğsuz. durumsuz. 

həşəri. pisqılıq. pisrəftar. törəsiz. tutamsız. tutma. 

tutmaz. uymaz. uzlaşmaz. yaramaz. yarşın. zorbal. 

yarçın. biçişsiz. qılısız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. əxlaqsız. 

qalın. tərbiyəsiz. əxlaqsız. ədəpsiz. xuysuz. 
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qırbal  qırval. qarval ( > ğərbal (fars)). qasnaq. qısnaq. çəmbər. 

təkərlək.  

qırbalaşmaq  qırbanışmaq. avaralaşmaq. daldalaşmaq. 

dalbadallaşmaq. dərbədərləşmək. qılqısızlaşmaq.  

qırbalıq  qıracıq. qıra kimi. 1. iriyarı. qalavatlı. 1. qıt. qırıq. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış.  

qırballıq  qırbanlıq. avaraçılıq. avaralıq. aylaqlıq. başıboşluq. 

battalıq. bulağaylıq. bulağaylıq. bulaşıqlıq. çaqallıq. 

çaqqallıq. darqaşayırdlıq. dolaşqanlıq. salsürlük. 

düzənsizlik. gəvşəklik. işsizlik. qalmaqallıq. qarışıqlıq. 

pozqunluq. qarqaşa. qatqaşa. qarqaşalıq. pərişanlıq. 

salsürlük. sərsərilik. təmbəllik. 

qırballıq  qırbanlıq. avaralıq. dalbadağlıq. dalbadallıq. dərbədərlik. 

qılıqsızlıq.  

qırban  qırbal. 1. dalbadaq. dalbadal > dərbədər. dağnıq. dal dal 

olmuş. dallaq. dallaş. salğasür < > sərsəri. başıboş. 

baybaş. qayta. eveşiksiz. qılıqsız. işgücsüz. 1. avara. 

çataq. alışmaz. başdaş. baybaş. boluşsuz. çapsız. 

çatımsız. çevrimsiz. çevrişsiz. duruğsuz. durumsuz. 
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həşəri. pisqılıq. pisrəftar. törəsiz. tutamsız. tutma. 

tutmaz. uymaz. uzlaşmaz. yaramaz. yarşın. zorbal. 

yarçın. biçişsiz. qılısız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. əxlaqsız. 

qalın. tərbiyəsiz. əxlaqsız. ədəpsiz. xuysuz. 

qırbanışmaq  qırbalaşmaq. avaralaşmaq. daldalaşmaq. 

dalbadallaşmaq. dərbədərləşmək. qılqısızlaşmaq.  

qırbanlıq  qırballıq. avaraçılıq. avaralıq. aylaqlıq. başıboşluq. 

battalıq. bulağaylıq. bulağaylıq. bulaşıqlıq. çaqallıq. 

çaqqallıq. darqaşayırdlıq. dolaşqanlıq. salsürlük. 

düzənsizlik. gəvşəklik. işsizlik. qalmaqallıq. qarışıqlıq. 

pozqunluq. qarqaşa. qatqaşa. qarqaşalıq. pərişanlıq. 

salsürlük. sərsərilik. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. 

qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik.  

qırbanlıq  qırballıq. avaralıq. dalbadağlıq. dalbadallıq. dərbədərlik. 

qılıqsızlıq.  

qırbaqlamaq  ilk qar, qarın incə incə yağması.  

qırbas  1. qırıq basıq kəsik. 1. ( s < > ş ) qırbaş. keçəl. - qırbas ər: 

başında saç olmayan kişi.  
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qırbaş  qırbaç. qırbıç. çalava. çalva. qamçı çeşiti. incə 

qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş şallaq.  

qırbat  əksik. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. 

böləksiz. paysız. geçinəməz. geçinməz. ayrıq. adrıq. 

atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. 

talehsiz. tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac.  

qırbat  qırqır. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qırbatlıq  yoxsunuq. yoxsunluq. yoxsulluq. yoxçunuq. yoxsalıq. 

qırmanlıq. qırıqlıq. paysızlıq. biçəksizlik. böləksizlik. 
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geçinməzlik. geçinəməzlik. boşluq. əksiklik. məhrumluq. 

möhtaclıq.  

qırbı  qırba. qarbı. 1. qərib. 1. qırağ. qırov. çiy. çiğ.  

qırbıç  qırbaç. qırbaş. çalava. çalva. qamçı çeşiti. incə 

qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə 

düğünlənmiş şallaq.  

qırca  qırpa. qırıc. batıq. çal. çıxaşa. qaramıq. qaramuq. 

əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. 

burqu. kəsrə. kəsər. qısqın. pozaq. toxu. toxuştoxnaq. 

toxunc. toxanc. toxunca. toxunma. toxunaq. toxat. afət. 

bəla. ziyan. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. lətmə. zərər.  

- iş qırcası: iş qəzası.  

qırcamaq  qırcaymaq. çıxarmaq. qoparmaq. xərcləmək. - kimin 

dağarcığından qırcayırsan.  

qırcamaq  qırçamaq.  

qırcamlamaq  qıcamlamaq. (< qırmaq). çilləmək. çənləmək. çinləmək. 

çığdamaq. çiğitləmək. danğatmaq. danğlamaq. 

danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan: danğ: dən: 

dənğ: nuxdə). xallamaq. nuxdələmək.  
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qırcan  1. qırcın. qırıtqan. qırlı fırlı. qırışmal. qırasan. nazlı. 

qəmzəli. işvəli. - qırıtan, qırcan, oynaq, şımarıq qadın. 

fırıldıqçı. fırıldaqçı. fındıqçı. 1. qırıtqan. oynaq. 

- qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə: anabalası. ərköğül. 

xanımoğlu. çıtqırıldım.  

- sallana sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu 

yerimək: qıraman > xoraman. qıram qıram > xoram xoram.  

qırcan 1. qılıncka. nazlı. qılnıc. oxşağ. oxşağuğa. 1. qılnıc. 

qılınc. nazlı.  

qırcanlıq  qırcanma. qırcınlıq. nazlıq.  

qırcanma  1. qır. qırıc. günəc. günüc. naz. əda. 1. qırcanlıq. 

qırcınlıq. nazlıq.  

qırcanmadan  nazlanmaksızın. nazlanmadan.  

qırcanmaq  qırtıldamaq. 1. oynamaq. oynaclamaq. dınqırdamaq. 

fınqırdamaq. fırıldamaq. fırılqamaq. hobbalanmaq. 1. 

həllənmək. əllənmək. özünü oynatmaq. qoduqlanmaq. 

ərkünmək. ərköyüllük edmək. 1. burcanmaq. qır vermək. 

çaldış. qandış atmaq. naz çəkmək qarnı götürmək. 

ədalanmaq.  

- aşırı dərəcədə oxşanmaq, qırcanmaq, şımarmaq: başa 
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çıxmaq.  

- qırcana qırcana, qırışa qırışa, sallana sallana, qırr fırrnan 

yerimək: süzülmək.  

qırcanmaq 1. ( < qur: bur). qurcanmaq. qaymışmaq. burulmaq. buruq 

vermək. nazlanmaq. əzilmək. oyun işlərlə bir nərsəyə 

varmaq istəmək. aynımaq. əzilmək. qısranmaq. qurnaz. 

qurnazlıq. 1. çanqalanmaq. nazlanmaq. 1. qısruşmaq. 

qısranmaq. 1. qızlanmaq. qısqanmaq. qısqanclıq edmək. 

- qırcanma, bəsdi daha: qızlanma - nə belə özüvü taxcaya 

qoyub qırcanırsan: qızlanırsan. 1. təpsəmək. qırıtmaq. 

qıvırmaq. oynamaq. nazlanmaq. - qıvıra qıvıra oynamaq.  

qırcaq  qırac. 1. > hərrac (< qırmaq). nərsənin dəğərin qırmaqla, 

sındırmaqla almaq, vermək. 1. > xirac. bac. güclə, zorla 

nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, 

süzdürmək. 1. qıyıq. qıyıc. qıycıq. zülm.  

qırcaqçı  qıracçı. 1. > hərracçı (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin 

dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alan, satan. 1. > xiracçı. 

bacalan. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb 

alan, qoparan, süzdürən. 1. qıyan. qıycıyan. qırpayan. 

qıyıqçı. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 
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ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.  

qırcaqçılıq  qıracçılıq. 1. > hərracçılıq (< qırmaq <> qırxmaq). 

nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla alınan, satılan. 1. 

> xiracçılıq. bacalanlıq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən 

qırıb, qırxıb alma, qoparma, süzdürmə. 1. qıyançılıq. 

qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. zalimlik. 

zülmkarlıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qırcaqlamaq  qıraclamaq. 1. > hərraclamaq (< qırmaq <> qırxmaq). 

nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək. 

1. > xiraclamaq. bac almaq. bacalanmaq. güclə, zorla 

nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, 

süzdürmək. 1. zülüm edmək: çapırdamaq. güc sürmək. 

qıycırmaq. əzdirmək. qıymaq. qiymələmək. doğramaq. 

rəhm edməmək.  

qırcaşı  qırtıldaşı. dınqırdaşı. fınqırdaşı. fınqırtı. fırıldaşı. fırılqaşı. 

oynaşı. oynaşma. oyunacaşı. hobbaşı.  

qırcaşmaq  qırtıldaşmaq. oynaşmaq. dınqırdaşmaq. fınqırdaşmaq. 

fırıldaşmaq. fırılqacmaq. hobbaşmaq.  

qırcatmaq  qırçatmaq.  
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qırcı  1. dolu. 1. qırıcı. qıran. sındıran.  

qırcıltatmaq qırcıldatmaq. qıcırdatmaq.  

qırcıman  qır saçlı. 

qırcın  1. hırçın. qancıq. keçimsiz. geçimsiz. öclü. sınırlı. 

taxımsız. xuysuz. 1. qırqın. malların qırqını, ölümü.  

- qırcın hırcın, nazlın salınan, sallanan, əğilib büzülüb 

yeriyən: çalış. çapış. çağış.  

qırcın  qırçın. əkmək. çörək. - tava gırçını: tava əkməği. 

- qırcının cılamuqu bilə tənq aşa: fəqir, zor bir yaşam 

sürmək. 1. mal qarıya düşən salğın xəsdəliyi. 

- kəsi qırcınına qol dartqan: yalnızca kəndisi üçün iyilik 

düşünən. mənfəətçi. çıxarcı.  

qırcınlıq  hırçınlıq. qancıqlıq. 1. öclülüq. keçimsizlik. geçimsizlik. 

sınırlılıq. xuysuzluq. 1. qırcanlıq. qırcanma. nazlıq.  

qırcınmaq  hırçınmaq. qancışmaq. keçimsizişmək. geçimsizişmək. 

sınırlaşmaq. öcləşmək. xuysuzlaşmaq.  

qırcıq  bulqurcuq. bölgurcuq. kiçik parçalar.  

qırcış  öcəş. icəş.  

qırctılamaq  qıcırdanmaq. qamaşmaq. qırçalamaq. - dişlərin 

qırçıldatma: qıcırma.  
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qırça  qarça. 1. boyalı bir quş. 1. bir quş adıdır. əvam. kütlə. 

qırça  xırça. ğuzruf.  

qırçalamaq  qıcırdanmaq. qamaşmaq. qırctılamaq. - dişlərin 

qırçıldatma: qıcırma.  

qırçallaşma  çölləşmə. bayırlaşma.  

qırçallaşmaq  çölləşmək. bayırlaşmaq.  

qırçalmaq  dəğmək. dəğip sıyırmaq. toxunmaq.  

qırçam  1. daşlı yer. 1. soğuk alğımı. soğuk alğılığı. alam üşümə. 

yel ilə savrularaq yağan yağmur.  

qırçamaq  1. nərsənin qırağına toxunub, silip, yarıb keçmək. 

dəğmək. dəğip siyirmək. yarmaq. - daş başımı qırçadı. - 

oxum amaca qırçadı. 1. nərsənin, bir nərsənin yanına, 

qırağına toxunub keçmək. silip, dəğib keçmək. - pıçaqla 

oynama, əlivi qırçar. 1. qıaq. qoparmaq. - qıaları qırçadıq. 

1. yağış. yağmur. qarın yavaş yavaş yağması.  

qırçan  qurçan. uyuz. qaşınma kəsəli.  

qırçat  qırçıt. qırığı olan. - qırçat qaş: qaşında kəsik, qaşaq, iz olan.  

qırçatmaq  1. sıyırtmaq. siyirmək. yaralamaq. nərsəni dəlip keçmək. 

- daş dəğib, qaşımı qıcatdı. - ox amacıq qırçatdı: dəğib keçdi. 

1. yencmək. sıyırtmaq. yaralamaq. dəğib, qırmaq. söküb 
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dağıtmaq. - daş onun başın qıçatdı: yardı, qırdı. - pıçaq 

əlimi qırçatdı.  

qırçı  qraqay. qıraçı. 1. dönük. kallaş. kələk. sözündə 

durmayan. 1. incə. dolu.  

qırçıl  1. birbirinə girgin sərt qıl. 1. ağ ilə qarışıq qır boyalı. - 

qırçın at. 1. çal. çalayqan. ağarmış. qırav. - qırçıl saqallı. 

ağarmış saqallı: çalsaqal. 1. qırçan. qırqıl. qırkırlaq. ağı 

çox olan. 1. qırçan. qırcanan. qırçı. bir durumda, 

davranda olmayan. 

qırçıl  çala.  

qırçıllaşmaq  çalaymaq.  

qırçılmaq  1. yavaşdan qımıldanmaq. 1. təhrik olmaq. qaşınmaq. 1. 

qırılıb qopmaq. qızmaq. bıqmaq.  

qırçıltatmaq qırçıldatmaq. qıcıldatmaq. dişləri ğıcıldatmaq.  

qırçımaq  qarçımaq. qazımaq. qaşımaq. qırğıcla taraşlamaq.  

qırçın  1. çalı çırpı. 1. əngəl. ayrac. 1. bədaxlaq. qaqnım. qaq. 1. 

qayır. kinli. öfgəli. hırçın.  

qırçın  qancıq. hırçın. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. 

qaqcım. xuysuz.  
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qırçın  qırıcı. 1. xıtxıt. ğuzruf. 1. ətacı. yayqaraçı. qavqaçı. 1. 

dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. koryat. ədəbsiz. tərs. 

uyumsuz. şarlatan. keçimsiz. çevrimsiz. çevrişsiz. 

törəsiz. əxlaqsız. qılıqsız. qırbal. qırban. taxımsız. 

xuysuz. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. şirrət. 

çağaloz. çataloz. 1. sərt. dik. tünd. qatı. kəsgin. 1. qırcan. 

qırcın. qırıtqan. qırlı fırlı. qırışmal. qırasan. nazlı. 

qəmzəli. işvəli. 1. öfgəli. acı. iti. sınırlı.  

qırçın  qırşın. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. 

bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

qırçın  qırşın. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. 

bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

qırçınlaşmaq  çağalozlaşmaq. çatalozlaşmaq. şarlatanlaşmaq. 

şirrətləşmək.  

qırçınma  1. dartışma. çəkişmə. mucadilə. 1. dartışma. dartışıq. 

didiş. didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. 

çəkişmə. çəkiş. qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. pozuşluq. 
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pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. 

munaqişə. niza'.  

qırçınmaq  xuysuzlanmaq. ətacılanmaq. yayqaraclanmaq. 

qavqaclanmaq.  

qırçıqay qırçığay. qırtal. qartal. qırqı.  

qırçışmaq  dartışmaq. didişmək. tutuşmaq. çəkişmək. 

qavqalaşmaq. qovqalaşmaq. bozuşmaq. mucadilə, 

munaqişə, niza', bəhs edmək. çəkişmək.  

qırçmaq  qırçamaq. qaçramaq. qaçamaq. qaçıb gedmək.  

qırəç  kərti. kərəc. qırəç. hesab çubuğu. çətlə. çıtla. dilim dilim.  

qırevet  kırevet. çayanın, qısqıçbaqanın bir çeşiti qırqızca.  

qırı  - bağla qırı: qara bənli (bənəkli) ağ at. qaragöy.  

qırı  endirim. ucuzlama.  

qırıc  1. ( l < > r ) qılıc. qapı sürgüsü. - qırıclamaq: kilitləmək. 

bağlamaq. sürgüləmək. 1. qırğıc. qayrac. kəsgin. iti.  

qırıc  1. qancı. qanzı. qıncı. kiçik dişin, dilim. - yoğurda bir neçə 

qıncı sarımsaq at. 1. qaç. 1. qır. qırcanma. günəc. günüc. 

naz. əda. 1. qırpa. qırca. batıq. çal. çıxaşa. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. kəsrə. kəsər. qısqın. pozaq. toxu. 
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toxuştoxnaq. toxunc. toxanc. toxunca. toxunma. toxunaq. 

toxat. afət. bəla. ziyan. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. lətmə. 

zərər.  

qırıcı  1. öldürücü. öldürən. ölütən. qatil. cani. 1. qatısərt. 

üzücü. 1. qıran. qıtan. qatır. qasır. qazır. qaqan. oraq. 

kəsən. tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. 

özbaşat. zalim. müstəbidd. dispot. tiran.  

- qabaca, qırıcı işə başlamaq: işə balta ilə girişmək.  

- süt cocuqlarında görülən öldürücü, qırıcı bir kəsəl: 

gəlincik. 

qırıcı  1. qırma. könül qıran. könül əzən: düz iş görməyən. qırtı 

( > qerti (fars)). küsəgən. darılan. buruq (qırıq). biçik. ərinək. 

əzinək. fırıl. yelək. dalaq. daldaq. qır vermək:. ( < qırmaq). 

{qırılmaq: buruq (qırıq) vermək. biçilmək. ərinmək. əzinmək. 

fırıl fırıl dönmək. yeltəklənmək. dalqalanmaq. daldalanmaq}. 

1. qabıqçı. səhaf. səyfələri qalayıb qabıq tutan. 1. qırqın 

yapan. titiz. uyuşmaz. tərs. sinirli. sərt. küstək. aşın ( > 

xəşin (fars)). çiy. çıtaq. ası. asav. 1. qıran. ötücü. ütücü. 

kəsici. qırrıcı. qırqıçı. qayracı. kəsiqçi. ititçi. biləyici. 
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sulaycı. 1. qıtqıl. qırqıl. - qırqıl darı, ot. 1. sərt xuylu. irçi. 

ırçı.  

qırıcı  qıran. qırçın. 1. kəsici. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. 

toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. 

sərt. bərk. iti. sıxı. qatı. güclü. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1. 

qırıqcı. çapar > cabir. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. 1. öldürücu. öldürən. ölümcül. 1. qıran. 

sındıran. 1. sərraf. 1. sındıran. 1. ətacı. 1. sərt. dik. tünd. 

qatı. kəsgin. 1. qırcan. qırcın. qırıtqan. qırlı fırlı. qırışmal. 

qırasan. nazlı. qəmzəli. işvəli. 1. öfgəli. acı. iti. sınırlı. 1. 

qıran. pozan. pozucu. 1. iri boylu boslu. boyrat. 

qabadayı. qatraq. qaba. qaşqal. çaşqal. biçimsiz.  

- qırıcı söz: üzücü, acı söz.  

- qırıcı, xoşa gedməz danışmaq: acı söyləmək.  

qırıcıl  sərt. durşut ( < durmaq). qatı. qatraq. qaba. kötük. 

gödük. tərs.  
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qırıcılıq  1. öldürücülük. öldürənlik. ölütənlik. qatillik. canilik. 1. 

tərslik. sərtlik. qapızlıq. qapazlıq. qatılıq. qabalıq. 

durşuluq ( < durmaq).  

qırıcıq  ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  

qırıcıq  sərt. durşulu. ( < durmaq). qatıq. qabaq. tərs.  

qırıctatmaq  qırıcdadmaq. - dişlərin qıcırdatmaq, qırıcdadmaq: diş 

biləmək. dişin ititmək. öc üçün açığlıq, fürsət güdmək.  

qırıç  (kereç (fars)) qarç. qaç. qaş. dilim.  

qırıç  kərçü. kərüç. dənə. tüfəkdən atılan yuvarlaq dənələr. ( > 

qırıçqa: dən).  

qırıçqa  < qırıç. kərçü. kərüç. dən. dənə. tüfəkdən atılan yuvarlaq 

dənələr.  

qırıçqa  incə. oğuq nərsə. - qırıçqa bel: qarışbel: incə bel.  

qırıflı  ( l < > r ) qılılı. 1. yaramaz. 1. ədəbsiz. 1. düzənsiz. 1. 

şakaçı.  

qırıl  qırğıl. 1. qırılmış. yoxsul. kasıb. 1. mütəssir. həssas.1. 

infial.  

qırılabirlir  qırılqan. sınabilir.  

qırılacaq  - qırılacaq nərsə: sınacaq nərsə.  

- qırılacaq, gərgin durum: qırız. qırış. kıriz. böhran. 
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qırılan  - çabıq qırılan: yufa könül. ürəyi incə, nazik. çıtqırıldım. 

dəğmədüşər.  

- qırılan cam bütün olmaz.  

- qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam: qarqadələn. fırıx 

badam.  

qırılar  - ipin dartsan qırılar, boş tutarsan uçar.  

- qıyın (zülm.). ipi yoğunluğundan qırılar.  

qırıldım  - çıtqırıldım: anabalası. qırcan, nazlı böyütülmüş kimsə. 

ərköğül. xanımoğlu.  

qırılfırıl  - qırıl fırıl: qırlı fırlı: foslu. qalandır. qalantur. qalnadır. 

qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. 

tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. 

quraq. guraq. şişrən. pozlu. xudpəsənd. mütəkəbbir. 

qırılıb tökünmə  qırtarab dillər tökmək. qırım qırım: qırta qırta. qırıtmaq: 

xoş görünmə çabasıylə çalımlı yerimək.  

qırılıb  - cam qırılıb, su tökülmüş, iş işdən keçmiş.  

qırılış  1. qırılma. qırğılış. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. 

sınğış. sındırqı. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. 

yenilmə. basılış. basılma. dağılma. dağılış. yıxış. yıxılış. 

devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. batış. 
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batma. məğlubluq. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 

həzimət. 1. qırılma. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. 

gücənmə. gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. 

üzülmə. üzülüş. üzüntü.  

qırılma  1. inkisar. 1. könüllənmə. ürəklənmə. içlənmə. içinmə. 

dövülmə. dövülüş. üzülmə. gücənmə. xatırlanma. könlü, 

xətni qalmaq. 1. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. 

gücənmə. gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. 

üzülmə. üzülüş. üzüntü. 1. qısılma. üzülmə. yaxınma. 

yaxınış. içərləmə. gücənmə. acıma. acınma. təpginmə. 

təpginiş. mütəəssir olma. 1. qırılış. qırğılış. pozqunuq. 

pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. yenmə. 

yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. basılış. basılma. 

dağılma. dağılış. yıxış. yıxılış. devrişmə. devriliş. düşüş. 

düşmə. çöküş. çökmə. batış. batma. məğlubluq. şikəst. 

tükənmə. dinmə. sönmə. həzimət.  

- nərsənin birdən yıxılması, qırılması, qoyulması: 

gubbuldataq. qartadaq. paldataq. küldürək. küttürək. gurladaq. 

taqqıldaq.  

qırılma  nazlanma.  
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qırılma  qırışım. 1. ayrılım. ayrılma. dağılma. dağılım. dağılış. 1. 

sınma. üzünmə. üzülmə. 1. yarılma. çatlama. çıtlama. 

tuxumun açılması.  

qırılmadan  durmadan. bıraxmadan. keçməksizin. gözətmədən. 

güzəşmədən. qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. 

qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. qayruz. 

qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. 

qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz. 

müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım altında 

saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - qayrığsız 

gözdən ayırmadan güddülər. 

qırılmadan  sürəkli. artılan. artılanaraq. ard arda. dal ba dal. 

əksilmədən. - artlan qazanır. - artlan gəl ged varıdı. - artılan 

gəlişmə. - artılan şişinmə, şişmanlama.  

qırılmaq  1. çaq paçaqmaq. parçalanmaq. 1. silinmək. qazınmaq. 

1. yox olmaq. 1. gücənmək. darılmaq. münfəil olmaq. - 

bilməm nədən mənə qırıldı. 1. itiliyin itirmək. düşmək. - 

fırtına qırıldı. - soyuq qırıldı. 1. qır vermək. gövdənin bir 

para yerlərin oynatmaq. - bu qədər qırılmaq nəyə gərəkdir. 

1. kəsikmək. yorulmaq. yorğunmaq. tökülmmək. düşmək. 
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- əl ayağdan kəsikdim: düşdüm. 1. bükülmək. qatlanmaq. - 

bu köynəyin yaxası qırılmaz. 1. geçilmək. bitmək. 

qurtulmaq. qət' olunmaq. - yolun ağırı geçildi. 1. 

qartalmaq. yarılmaq. azmaq. 1. qıyılmaq. kəsilmək. 

uvalmaq. oğalmaq. qıtalmaq. qırtılmaq. yoxluqtan iztirab 

çəkmək. məhvolmaq. tələf olmaq. 1. soyulmaq. 

qoparılmaq. sıyrılmaq. süpürülmək. kürənmək. yığılmaq. 

- qabığı qırılmaq: qoyulmaq. - qırılmış ər: malı alınmış, 

gedmiş, yosullanmış ər. yoxsullaşmaq. - qar qıran: kürəkçi. - 

qar qırındı. 

- qarqış yerinə işlənir. - əli qırılsın. - ayağı qırılsın.  

- beli qırılmaq: çox yorulmaq.  

- qol qanatı qırılmaq: üzülmək.  

- gülmədən qırılmaq: ölmək. qatılmaq.  

- çit qırıldım: çox gözəl, şik.  

qırılmaq  1. qırtalanmaq. dağılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək. par parça, param 

parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 
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xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. könül qoymaq. 

könüllənmək. gücənmək. darılmaq. küsmək. alınmaq.  

qırılmaq  qırışmaq. 1. ayrılmaq. ayrışmaq. dağılmaq. dağınmaq. 1. 

yarılmaq. çatlamaq. çıtlamaq. tuxumun açılmaq. 1. çat 

edmək. 1. ayrılmaq. kəsilmək. 1. qırpılmaq. vurulmaq. 

taraşlanmaq. dərilmək. 1. sınmaq. üzülmək. incimək. 

oğulmaq. - baş qırılır, börk içində, qol qırılır, kürk içində: 

saxlı, gizli tutma. - qırılıb, sınıb, qopacaq durum: gərgin.  

- (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, qopunmaq, qırılmaq: 

çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

- ağzın (sırrın) verən beli qırılar, açıx qapı, iti yarılar 

(çapılar, oğurlanar).  

- daldaların qıyıda qırılaraq köpürməsi: çatlama.  

- dizinin bağı çözülmək, qırılmaq: yorqun arqın düşmək. 

gücü qalmamaq.  

- çabıq qırılan: çıtqırıldım.  

qırılmayan  qırışmayan. kəsilməyən. dinmiyən. dinlənmiyən. 

susmayan. durmayan. axan. sürən. sızan. süzən. 

qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.  
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qırılmaz  1. əzilməz. çökməz. pozulmaz. pozulmayan. çürüməz. 

əsgiməz. dəğişməz. gəvşəməyən. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. qırıqsız. 

əksiksiz. sürəli. sürəkli. kəsirsiz. dayaqlı. davamlı. 

dəvamlı. 1. qırıqsız. kəsintisiz. arasız. aralıqsız. getgən. 

gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. dəvamlı. dayim. 1. 

bitməyən. sonsuz. dayimi.  

qırılmaz 1. davamlı. ulaşdırı. dalbadal. bitqiş. müttəsilən. 

peyvəsdə. 1. yindək. yendək. dayamlı. davamlı. həmişə.  

qırılmazı  bax >  

qırılmazın  qırılmazı. qırıqsızı. qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. 

arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. getgənli. gedənli. 

duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir 

düzüydə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən.  

 

qırılmazlıq  əzilməzlik. çökməzlik. pozulmazlıq. çürüməzlik. 

əsgiməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. 

dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. dayınıqlıq. 

dayınımlıq. dəvamlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. 
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dayanamlıq. dəğişməzlik. sabitlik. sübatlıq. kəsintisizlik. 

kəsintisizin. getgənlik. duramlıq. sürəklik. sürəmlik. 

aralıqsızlıq. bir düzgüyşdəlik. madamlıq. dayimilik. 

həmməşəlik. qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd. 

qırılmış  1. qırğın. ılıq. alçalmış. aşağlamış. itiliyi keçmiş. tənəzzül 

edmiş. - qırğın su: çox isdi olmayan. ılığ. 1. qıtrıl. məqtul. 

qətil. 1. qiymə. qıyma. 1. qırtıl. qıytıl. parçalanmış.  

qırılmış  qırlıq. qırlımış. 1. kərik (< kərmək. kəsmək). yarıq. 

yarılmış. yarlımış. açılmış. 1. qırpıq. vurulmuş. 

taraşlanmış. dərilmiş. 1. incimiş.  

qırılmsın  - (qarqış sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın. (tox: 

dərd.).  

qırılqac  ğırılğac. qızaq. qayaq. qar buz üstündə sürülən təkərsiz, 

alçaq beşik. dənizdə yerləşdirilib, üstündə gəmi 

düzətməyə yarar böyük taxda. qayığı dənizə yendirilən 

dəzgah. millər ilə döşənmiş yolda sürülən bir çeşit beşik.  

qırılqan  çatıq. şatıq. gəvrək. zayıf. gücsüz.  

qırılqan  qırılabirlir. sınabilir.  

qırıltamaq qırıldamaq. 1. tanqır tunqur edmək. homurdanmaq. 

gəvəzəlik edmək. 1. xırıldamaq.  
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qırıltav qırıldav. 1. xırıltı. 1. gəvəzəlik. 

qırıltavuq qırıldavuq. gəvəzə. xırıltılı.  

qırıltı  1. qığıltı, qırlama, qığlama səs. 1. keçimsizlik. 

uyuşmazlıq. dağılma. dağılım. dağılış. dağınıq. ayrılıq. 

uyuşmanlıq. dağınıqlıq. uzuşmazlıq. barışsızlıq. 

uzlaşmazlıq. uylaşmazlıq. anlaşmazlıq. sazeş napəziri. 

vuruşma. çatışma. çəlişmə. çətişmə. mucadilə. 

təfahümsüz. fərqlik. təfrəqə. ixtilaf. mubayinət. 1. 

sapçılıq. ipçilik. incilik. arıqlıq. acıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. 

incəlik. inciklik. özənlik. naziklik. təniklik. darıqlıq. didlik. 

tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. 

tıkıdlıq. tıxızlıq. dəqiqlik.  

qırıltı  hırıltı. xırıltı. qıcırtı.  

qırıltıcı  gurultucu. gürültücü. hayküyçü. qavqaçı. qovqaçı. əli 

bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı.  

qırıltuq  qısqanc. günücü.  

qırım  1. biçim. zahir. 1. yol. biçik. tərz. şəkil. islub. 1. basıb 

basılmaqdan oluşan qırma. yatqı. - qumaş yatıqı. 1. 

kəsmə. qımaq, kəsmək işi. 1. qırma. qat. bükmə. - 
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parçanı, kağazın qat yeri. 1. qıtıl. qətil. 1. qırma. indirim. 

təxfif. 1. qətliam. 1. arınmış, təmizlənmiş nərsə. 1. gərəm. 

( < kərmək: qazmaq). toprağı qazaraq oyunmuş yerlik. 

yerdola. izbə. padval. zerzəmi. 1. qətliam. ölüt. kəsişiv. 

- ət kəsimi: ət qırımı: pak bayramı.  

- qırım tırtır: sucu (şərab) tortusundan çıxan şimik maddə.  

qırım qırıq: qırmaça. çalı çırpı. param parça.  

qırım  1. çəkim. kəsim. pərhiz. - ətdən çəkim, pərhiz: ətkəsimi: 

ətqırımı. ət rejimi. 1. qətli am. 1. kəsim. kərik (< kərmək. 

kəsmək). çəkim. sakınım. saknım. pərhiz.  

- qırım qırım: kərə kərə > kərkərə (> kirkirə). damar damar. 

damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. yol yol. iz iz. xət xət. qət qət. 

qat qat. sır sır. sür sür. 1. qırış. qırxış. qırxma. gidəriş. 

gedəriş. qaldırış. götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox 

edmə) silmə. çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qırımaq  qarımaq. saçları ağarmaq.  

qırımaq  qıtımaq. qıtmaq. 1. nərsənin qırağından qırxmaq, 

kəsimək. 1. göz qıpmaq. 1. imləmək. imələmək. 

işarələmək.  
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qırımlı  1. arınıb, təmizlənmiş nərsə. 1. dərinin təmiş lənmiş 

yönü.  

qırımpır  qısımpır. qıtımpır. qırımpıs. (bax > qıtmır). qırtım. qatı 

qısıq. qatıqsıq. çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, 

xəsis.  

qırımtı  dərinin qazınıb təmizlənmiş iç üzü.  

qırın  oyuq. içi boş. ağacdan yada pişmiş topraqdan yapılmış 

qab. 

- ağac gırın: səbət. sandıq.  

qırın  qərn. qırpın. 1. bir sürədən, çağdan olub, dövrə adlanan, 

bir qırıq, bölük. - qırın ba qırın: neçə qərnlər, əsirlər boyu. 1. 

buynuz. qırıq daldan oluşmağından böylə ad alır. 1. 

qıtmır. çinis. 1. çəkingən.  

qırın  qırıntı. toxun. toxuntu. yıxın. yıxıntı. tökün. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. ziyan. zərər. xəsarət.  

qırınc  qırnav. ağı. zəhər. öldürücü nəsə.  

qırıncıq  (> qıncılqı (fars)). dərinclik ( < tərəncidəki). içqınc (> şekənc 

(fars)) yıra. çin.  

qırınıc  qurunc. birinc. düyü.  
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qırınıq  ayrınıq. dağınıq.  

qırınıs  çinis.  

qırınmaq  1. qır verib, sallana sallana yerimək. oynamaq. 1. 

qırışmaq. gərişmək. qıncanmaq. qıyıncanmaq. 

qıydırmaq. qırdırmaq. qırcanmaq. qıyrata çəkmək. naza 

qoymaq. qıncıvırlanmaq. qıncıvlanmaq. qıncıqınmaq. 

oynağınmaq. oynaqlanmaq. asnulanmaq. nazlanmaq. 

eşmənmək. eşmələnmək. işvələnmək. qəmzələnmək. 1. 

qırtınmaq. kavırcamaq. qaqırcamaq. pozulmaq. 

pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.  

qırınmaq  1. qır vermək. nazlanıb qırlaraq yerimək. 1. soyarmaq. 

qazırmaq.  

qırınsa  quşların tülək, tük dəğişmə çağı, dövrü. (özəlliklə doğan 

üçün).  

qırıntaqi qırındaki. qıraqdaki.  

qırıntı  1. bax > qıyqa. 1. qazan. qazmaq. qasmaq. qəzmək. 

qırqıç. qazıntu. qırmaç. qırğıc. qazan dibində qalan 

qırınılar. 1. qırpıntı. xırda mırda. mayda. talaşa. tıraşa. 

tilişə. dalaşa. töküntü. yonqa. 1. qazıntı. oğuntu. incə 

yonqa. talaşa. - odun qazıntısı. kavsala qazıntısı. - parça 
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qazıntısı. 1. qırpındı. qırqındı. qırıq döğük. kəsik tökük. 

oğuntu. ufantı. talaş. dalaş. talaz. dalaz. - parça ufantısı. 

əkmək ufantısı.- saç qırpıntısı. 1. artıq. çıxıntı. 1. qamqa. 

yonqa. kiçik parça. 1. duqqul. salıntı. dıqqıl. parça. pura. 

çürük. pozuk. toz. 1. töküntü. avrıntı. qazıntı. soyuntu 

burta. - qırntıları yapışdırmaq: burtalamaq.  

qırıntı  1. qırılma. qırılış. incinmə. inciniş. incinti. gücənmə. 

gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. üzülmə. üzülüş. 

üzüntü. 1. qıymıq. qırmıq. qaqmıq qaqmaq qaqıntı. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. yonultu. tıraşa. 1. xırda mırda. tikə parça. qırdıq. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. tikə. 1. qırın. toxun. toxuntu. yıxın. yıxıntı. tökün. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. ziyan. zərər. 

xəsarət.  

- hər nəyin yonultusu, yonqası, qırıntısı, tikəcikləri: çanğıl. 

çanıl. qanıl. qanğıl. 

qırıpta  yer altı dəhlizi, koridoru.  
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qırıq  1. (yağmır). boğunaq. kəsik. aralı. aralıqlı. sürəksiz. (# 

sağanaq). 1. sapsız. bağlantısız. 1. nərsənin qırağında, 

ucunda kəsik, qırıq, yıxıq. gədik. çəntik. çantıq. 1. sınıq. 

kəsik. əzik. 1. kərdəng. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. 1. qarışıq. çalalı. 

çallaq. kələkli. qatıq. 1. ipsiz. yüyənsiz. 1. çəpəl. əğri, pis 

kişi. 1. qərh(ərəb). yara. vurqun. 1. qıraq. kərən > kəran 

(kərmək: kəsmək). yan. 1. qıtıq. yalan. kələk. giriz. gizir. 

girişim. 1. kələk. kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. 

çaqqal. dönük. aldatıcı. hoqqa. 1. atıq. çapıq. çarpıq. 

çatıq. çatlaq. 1. qırağsın. qıranlanıq. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qopqun. qapanıq. sinik. 

soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. 

imtizacsız. münzəvi. 1. yataqlı yamaqlı, sürəkli dəvamlı 

bir yerdə durmayan. yurdsuz. kərgə > çərgə. 1. qopuq. 

bütün olmayan. 1. qırqan. (qırıqqan < qırıq: qopuq. bütün 
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olmayan. + qan). 1. aşın. mələz. əkdəş. qarışıq qanlı. 1. 

ətacı. nanəcib. soysuz. 1. bij. zinazada. 1. yoxsum. 

yoxsun. yoxsul. yüngül. qırman. qırıq. düşgün. düşmüş. 

fəqir. zavallı. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. 

olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. beçara. 1. 

biçik. biçilmiş. könülsüz. göyülsüz. istəksiz. ixtiyarsız. 1. 

ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. 

ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. 

bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. mərbut olmayan. 

nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. 

tutşunuşsuz. munasibətsiz. - məndən ilgisiz sözləri 

sormayın. 1. kəsəl. xəsdə. naxoş. 1. kırıq. kərik. qərib. 

çaşıq. şaşıq. yad. biqanə. 1. kırıx. yalta. tummal. gəvşək. 

sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yaramaz. 

başarınğsız. damarsız. 1. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. 

kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. 

nüqsan. qusur.naqis. 1. qırat. oğuq. atqal. aşqal. dışatım. 

1. qırığ. > giriz. danışıqda, yazıda sıra dışı bir nərsə 

girdirmək. 1. qırman. paysız. boş. yoxsul. yoxsun. 

biçəksiz. böləksiz. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. 
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ayrıq. adrıq. atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. 

hissəsiz. talehsiz. tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac. 1. 

qıt. qırba. qıracıq. qıra kimi. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. qaba saba. 

yontulmamış. yonulmamış. 1. sınıq. yenic. yenci. 1. qırt. 

qart. qırtalaq. qırtabaş. abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. dümbələk. salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. ayran dəlisi. ayran 

ağızlı. ayran budalası. salaq. salça. saçıq. cacıq ( < 

saçmaq). alqın. ənayi. dalyaraq. bacarıqsız. alabaş. 

sərsəm. aldavıl. andavıl. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. bön.  

- könlü qırıq: üzgün. ümidsiz.  

- bir qırıq: bir tikə, parça.  

- qırıq sarma: düzəltmə. onarma.  

- qırıq tökük: çat pat. ara sıra. biraz.  

- könül qırıq, ürək yıxıq.  

- sınıq qırıq bağlamada, tutturmada işlənən təxdə: söykək. 

süyək. dayancaq.  

- atıq çapıq qab qacaq.  
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- qırıq tökük: sınıq sökük.  

- könlü qırıq: könlü üzgün.  

- qılıcın gədiyi: qılıcın ağzındaki çantıq, haça.  

- qırıq sarmaq: 1. sınıq bağlamaq. 1. cübran edmək.  

- daş qırığı: çəğil. çay daşı. çaqıl. çanqıl ( < çanğ: çalğ: 1. 

çalınmış. oğulmuş. 1. içi boş).  

- yol yapımında işlənən qırıx daş: balast ( < balamaq: 

bölmək). - qırıx verən: qırışmal. şulux.  

- ipi qırıq: ipi çürük: qaypaq. sorumsuz. güvənilməz.  

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz.  

- baltası qırıq: var yoxundan olmuş. - qırıq qırıq, kəsik kəsik 

səs çıxarmaq, gülmək: qığırdamaq qıqırdamaq. qıtırdamaq.  

- kəsiyi, qırığı, ayrıqı, bölüyü olan: kəsimli.  

- qılpsız qaşıq, qırıq çömçə: işlərinin təməli tutarlı, doğru, 

düzgün olmayıb, əksikliyi, tərsliyi çox olan. yarım yamalaq 

nərsə, kimsə. qırıq, güvənilməz, aldavac kimsə.  

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz.  

- qırıq kişi: hər çeşit yamanlıq qırıqlıq, yardılışdan keçmiş 

kimsə. ipdən qazıqdan qurtulmuş.  

- qırıq, bölünmüş odun: kötük, kütük parçası, balçası, tikəsi. 

qaqma.  
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qırıq  kırıx. - kırıx, qayğın, şaşqın gözlərlə baxa qalma: qarığay. - 

onu belə görüb, qarığay qaldım. 

qırıq  qıruq. 1. kərtik. çıxıq bertük. kəsik. qırıs. qısır. qırış. 

sınmış. - qırıq tökük. sınığ sarsıq. - kərtik: kəsik - kəsik. 

sınıq. - qırıq ər: çolaq, çalıq kişi. əli qurumuş, şil adam. - qırıq 

ayağ: ayağdan yararsız. topal ayağ. 1. oyuq. - su kəməri. 

dəğrmən qırığı: dəğirman oluğu. - qəmə qırığı: qəmə oyuğu. 

1. qoşuq. qarışıq soylu. qanlı. - qırıq at. 1. (düz, oğuz, uğur, 

saf, ağ, pak, xalis, yaxcı, sağ) olmayan. - qırıq adam. 1. küt, 

güdə, zayıf olub, iti, huşlu olmayan. 1. ( l < > r ) qılıq. suç. 

yaramazlıq. yazıq. qusur. qəbahət. günah. 1. qurban 

bayramı. hayvan kəsilən günün törəni. 1. çapıq. qacay. 

qacı. qəhbə. qıcıq. 1. iki cinsdən olan nərsə. qırma. 

azma. azman. araş. 1. saqat. - qıruq ayağ: topal. - qıruq 

ər: çolaq. əli qurumuş. - ağzı qırıq qab: dülək. dölük. 1. qırıq 

qırıq, ağlı qaralı. alaca. rəhbə rəh. 1. azma. azman. 

metis. - yaban ayqırıylə evcil qısraqdan olan at: arqun. 1. 

şütük. çütük. çotuq. - qırıq saqal: kösə saqal. 1. üzük. ötük. 

cırıq. 1. qıyla. qıylaçı. kurnaz. kopoğlu. çartlaqan. dəlik. 

qırıs. qolduq. parça. qopuq. sərsəri. baştaq. avara. səfil. 
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ipsiz. yolu olmayan. məssəbsiz. sınıq. 1. kərtə. bura. - 

qıra qıra: kərtə kərtə: bura bura. qırcana qırcana. cilvə 

yaparaq. kərtərək. 1. kisüq. kəsük. bölünmüş. 

parçalanmış. 1. qırxım. qıraş. turpıl. durpıl. talaş. dalaş. 

tıraş > təraş. tala. dala. dallanq, yonatıq. yonta. oğaq. 1. 

qıyıq. pəsgəl. 1. qopal. biçimsiz. yaxışıqsız. 1. kərək. 1. 

kırıx. bara iştibah. - kırıxmaq: bara qoymaq: iştibah edmək. 

1. qopuq. qopmuş. kəsik. sınıq. pozuq. münfəil. 1. sınğın. 

tökük. dağnıq. pərakəndə. 1. sınıq. qarışıq. teyxa, xalis 

olmayan. məxlut. - qırıq tazı. 1. münkəsir. - qırıq ışıq. 1. 

aralı. kəsik. münqəte'. 1. itik. ütük. uçarı. iti. çapqın. 

həşəri. - uçarı çapqınlardandır. - ipi qırıq: ipini qırmış: azğın. 

1. qınıq. qıncıq. qancıq. ipə sapa gəlmiyən. qılıqsız. 1. 

qıyıq. münhərif. 1. qıymıq. xırda. kiçik yonqa. yonquc. 1. 

azıq. hər nəyin oğuntusu, qırığı. 1. qədri (ərəb). < qıtrı. qırtı. 

az.  

- ipi qırıq: qırıq. tolandırıcı. dolandırıcı. aldatıb soyğunçuluq 

edən. aşırıcı. namussuz. şərəfsiz. - çoxları dolandırıcıya yem 

(mal) olur.  

- qırıq quruq: - qırıq quruq: doğru bütün olmayan. yalan 
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yanlış. xətalı səhvili olan. 

- qırıq döğük: qırpındı. qırqındı. qırıntı. kəsik tökük. - saç 

qırpıntısı. 

- qırıq tökük: 1. qarışıq. pərişan. 1. nərsədən qalan xırda 

mırda. - qırıq tökük toplamaq. 

- qıraq qırıq: dil qırıq. qurp. 

- qırıs tişlər: seyrək dişlər.  

- qırıq tökük: qabur çubur. əsgi püsgü. pılı pılrtı. paçavra.  

qırıqamaq  bax > qarqamaq.  

qırıqca  qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 
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şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

qırıqçı  1. cani. - bilərək yanqın törədən qırıqçı, cani: qondaqçı: 

qundaqçı. 1. çıxıqçı. sınıqçı.  

qırıqçı  1. qıtıqçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi. kələkbaz. 1. sınıqçı. 1. qırıcı. çapar > 

cabir. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 

qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.  

qırıqçılıq  çıxıqçılıq. sınıqçılıq.  

qırıqdırıcı  kırıxdırıcı - kırıxdırıcı qılıq, hərəkət edmə: ildik. çalım. edər 

kimi görsətmə. yansıtma. yahatma. caydırma. şaşırtma. 

sapdırma. oynatma.  

qırıqınlıq  yoxsulluq. yoxsunuq. yoxsunluq. yoxsalıq. yoxçunuq. 

qırmanlıq. qırıqlıq. paysızlıq. biçəksizlik. böləksizlik. 

geçinməzlik. geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. əksiklik. 

məhrumluq. möhtaclıq.  

qırıqıq  kırıxıq. qarıxıq. qaraqa. başarısız.  

qırıqlamaq  çıtlatmaq. çatlatmaq.  
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qırıqlamaq  qırağlamaq.qırağda durmaq. qırağa çəkilmək. 

iraqlamaq.  

qırıqları  - qıymıq: odun qırıqları. iriq otunğ.  

qırıqlı  qırtıqlı. qırpıqlı. qırımlı. xırımlı. xırtıqlı. ufaqlı təfəkli. - ən 

iyi düğü aldım, genə qırıqlı çıxdı.  

qırıqlıq  1. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. 

qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin 

üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. 

qutuçuluq. dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. 

toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib 

dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq. 1. 

ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. 

ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. 

ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. 

bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. 

dərəksizlik. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. 

nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. 1. qıraplığ. xərablıq. 

yıxıqlıq. yıxqınlıq. 1. qırımlı. çalılıq, ağaclıq yerlərdən 

açılan tarla. - ən iyi düğü aldım, genə qırıqlı çıxdı. 1. 

qırqınlıq. sınıqlıq. - könül qırqınlığı, qırıqlığı, sınıqlığ. 1. 
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qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq. axmaqlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< 

kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. 

qabalıq. bönlük. budalalıq. səfehlik.  

- hər çeşit yamanlıq qırıqlıq, yardılışdan keçmiş kimsə: 

qırıq kişi. ipdən qazıqdan qurtulmuş.  

- ağıldan kəsiklik, qırıqlıq: gərzəklik. səfehlik < sapaqlıq. 

abdallıq.  

- düş qırıqlığı: arzusu gözündə qalma. arzuna çatmama.  

- qırıqlığın, qırqınlığın gidərmək: könlünü almaq. könül 

yapmaq. sevindirmək.  

qırıqlıq  1. qıylalıq. kurnazlıq. kopoğluluq. 1.kəsiklik. 1. pozuqluq. 

kəsiklik.- süt kəsikliyi. 1. yorqunluq. - dizlərimin kəsikliyi. 1. 

qırğınlıq. gövdədə olan köşəklik. gövdədə his olunan 

ağrı, yorqunluk. - canımda bir qırıqlığım vardır. - bir qırıqlığ 

duymaq. 1. qıyıntı. inhiraf. - işlərdə bir qıyıntı duyuram.  

- qırılmaq, qırıqlığa uğramaq: qıyınmaq. - bütün gövdəm 

qıyınır.  

qırıqlıq  qopuqluq. 1. varsız parasızlıq. sərsərilik. salsürülük. 1. 

qıranlanıq. qırağsınlıq. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. 
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bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. 

içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

keçimsizlik. keçiniksizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. 

qaynaşmazlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. 

uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. qırnıqlıq. ayrınıqlıq. 

dağınıqlıq. 1. qırmalıq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. 

mələzlik. aşınlıq. iki cinsdən olmaq: iki qanlılıq, soyluluq. 

qarışıq qanlılıq. 1. qırmalıq. azmanlıq. əkdəşlik. 

çaprazlama. mələzləmə. iki rəgəlik. 1. qıraqsız. sonsuz. 

sanasız. kərənsiz > kəransız ( < kərmək: kəsmək). 1. 

kəsiklik. susluq. 1. sınıqlıq. əziklik.  

- sözdən könül qırıqlığı: dil yarası.  

- düş qırıqlığı: xiyal qırıqlığı: sekti xiyal: ümidsizlik 

üzüntüsü.  

- düş qırıqlığı: huş pozuqluğu.  

- xiyal qırıqlığı: açılav. ümitsizlik.  

qırıqma  kırıxma. qarıqma. qaraqma.  

qırıqmaq  kırıxmaq. 1. < qayıqmaq: yahalmaq. 1. kirimək. donmaq. 

1. qayıxmaq. bara qoymaq. iştibah edmək. şaşqınlamaq. 
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şaşırmaq. çaşmaq. yanılmaq. heryrətdə qalmaq. - söz 

arası uçqunmadın.  

qırıqmaq  kırıxmaq. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, yapmaq. 

yahalmaq. yahaşmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. 

çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. 

çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. 

iştibah, xəta, səhv edmək. - o yanlışmadan danışa bilməz.  

qırıqmış  kırıxmış. - soğuqdan kırıxmış, qısılmış olan: qarıq.  

qırıqqamaq  kırıxqamaq. tummalmaq. yaltanmaq. yaltalıq edmək. 

gəvşəmək. yaramazlamaq.  

qırıqqan  qırıqsoy. qanıqırıq. soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. 

qanıpozuq. şərafətsiz. şərəfsiz. qaraqanlı. ağsöyək, 

əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan. 

qırıqsız  davamlı. əksəksiz.  

qırıqsız  qırılmaz. əksiksiz. sürəli. sürəkli. kəsirsiz. dayaqlı. 

davamlı. dəvamlı. qırılmaz. kəsintisiz. arasız. aralıqsız. 

getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. dəvamlı. 

dayim.  

qırıqsızı  bax >  

qırıqsızın  bax > qırılmazın. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qırıqsızlıq  kəsintisizlik. dəvamlıq. getgənlik. duramlıq. sürəklik. 

sürəmlik. aralıqsızlıq. bir düzgüyşdəlik. madamlıq. 

dayimilik. dayimi. həmməşəlik. qamışalıq. qamıçalıq. 

əbədi. ilələbəd.  

qırıqsoy  qırıqqan. qanıqırıq. soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. 

qanıpozuq. qaraqanlı. şərafətsiz. şərəfsiz. ağsöyək, 

əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan. 

qırıqtıran  kırıxdıran. - gəmini sarsan, qarıqdıran, kırıxdıran dalqa: 

qarıntı. qarıncaqaç.  

qırıs  1. qırıq. - qırıs tişlər: seyrək dişlər. 1. qırıt.kaprisli. buruş. 

nazlı.  

qırıs  qırış. küncük. çin. qırıs. qıvrıc.  

qırış büzüş  kav kuv.  

qırış  ( < qır). 1. qırsı. büzük. 1. küfür. sövmə. sökmə. 1. bitiş. 

çıxış. son. 1. burğuq. burış. büzüş. 1. urus. uruş. vuruş. 

döğüş. savaş.  

qırış  1. qırım. qırxış. qırxma. gidəriş. gedəriş. qaldırış. 

götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 

çarpış. çalış. dəriş. həzf. 1. qırız. kıriz. qırılacaq, gərgin 

durum. böhran. 1. qırpış. ısırış. dişləyiş. qapış.  
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qırışcan  qırışmal. dartışan. davaçı. qaba kişi.  

qırışım  qırılma. ayrılım. ayrılma. dağılma. dağılım. dağılış.  

qırışıq  1. burşu. buruşuq. qolpu. buruşuq. qurtta. qırta. solqun. 

1. qırışmış. qırışıq olan nərsə. potur. potur çotur. qırmalı 

potlı. buruşuq. buruşmuş. - damağın poturu. - parçanın 

dolaşığı, qırışığı: qamba. 1. qıvrış. büzşük. yoğuş. 

yoğunlamış. qalın. qalınuq.  

qırışıq  1. qarıcıq. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. 

qatçaq. darlaq. dardaq. darcaq. darca. buruşuq. büzük. 

pürüz. qıvırıq. pot. çin. - daraldan qırışıq: büzgü. sason. 1. 

qırşıq. qıvrıq. qardaq. qarda. qarıcıq. qarımış. büzük. - 

qardaq tikiş. - yaxanda qarda var.  

qırışıqlıq  qarıcıqlıq. qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. qarçalıq. 

darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. 

dalcaqlıq. buruşuqluq. büzüklük. pürüzlük. qıvırıqlıq. 

potluq.  

qırışma  (> kirişmə > kereşmə. < qır vermə). qır. naz. işvə.  

qırışma  girişmə. qır vermə ( < qırılmaq. burulmaq). buruqma. 

naz. işvə. qəmzə. qaş göz ilə oynanma.  
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qırışmal  1. çingənə. şamatacı. yosma. 1. qırışcan. dartışan. 

davaçı. qaba kişi. 1. çingənə. mazanğ. cüki. 1. qarışmal. 

ütük. ütükçü. ütüçü. oportünist.  

qırışmal  1. qırıx verən. şulux. 1. qırıtqan. qırlı fırlı. qırcan. qırcın.  

- qırışmal, şuluğ uşaq: yavacan.  

qırışmaq  1. qıcımlanmaq. qızmaq. 1. sövmək. küfr edmək. 1. 

burşulanmaq. buruşmaq. əzilmək.  

qırışmaq  qarışmaq. 1. təvşəlmək. təvşülmək. dağılmaq. 

ufalanmaq. 1. kəsmək. qazmaq. - ikisi birgə yer qırışdılar. 

1. qayıqmaq. 1. qarışmaq. tutuşmaq. ərmişmək. 1. 

sarınmaq. sarqınmaq. qurşanmaq. 1. süçünmək. 

şirnəşmək.  

qırışmaq  qırılmaq. 1. bölüşmək. 1. büzüşmək. çinləşmək. 1. 

ayrılmaq. ayrışmaq. dağılmaq. dağınmaq. 1. 

cədəlləşmək. savaşmaq. qaşqalaşmaq. gurulmaq.  

- qırcana qırcana, qırışa qırışa, sallana sallana, qırr fırrnan 

yerimək: süzülmək.  

qırışmayan  qırılmayan. kəsilməyən. dinmiyən. dinlənmiyən. 

susmayan. durmayan. axan. sürən. sızan. süzən. 

qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.  
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qırışmış  qırışıq. potur. potur çotur. qırmalı potlı. buruşuq. 

buruşmuş.  

qırıştırmaq  1. büzüştürmək. müçələmək. çəmələmək. 1. 

buruşdurmaq. büzmək. toplamaq.  

qırıştırmaq  burşulandırmaq. buruşturmaq. əzmək. cıyırıştırmaq. 

yığrıştırmaq. buruşturmaq.  

qırıştırmaq qırışdırmaq. 1. çatmaq. buruşdurmaq. büzmək (qaşları). 1. 

dartışmaq.  

qırıt  1. qırış. kaprisli. buruş. nazlı. 1. yüzüt. üzüt. - soy üzüt: 

soy qırım. qətli am.  

qırıt  1. qırta. qırat (>xəritə). 1. qırtı. qırma. kərmə. kərim. 

kəsmə. kəsim. kəsit. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. 

bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. 

yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. 

burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. 

oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  

qırıtan  - qırıtan, qırcan, oynaq, şımarıq qadın. fırıldıqçı. fırıldaqçı. 

fındıqçı.  

qırıtat  qırad.  

qırıtlamaq  şolatlamaq. sovatlamaq. savatlamaq. cızma qaralamaq.  
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qırıtma  qırılıb tökülmə. naz. əda.  

qırıtma  qırma. qır. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. naz. oyun. 

əda. - qabaca qırıtma: eşşək qırması. 

qırıtmaq  1. qır vermək. işvələnmək. asnulanmaq. nazlanmaq. 1. 

oyun, qır vermək. əda vermək. 1. qırmaq. kavırcatmaq. 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. 

kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. 

pisətmək. kötülətmək. kötütmək. xərablamaq. 

xərablatmaq.  

qırıtmaq  1. qıvırmaq. əğirmək. bükmək. qatlatmaq. - saçını, 

saqqalını qıvırmaq. - keçəl saç istər, onda qıvrığından. - 

bunu qırağın qıvırın. 1. təpsəmək. qıvırmaq. oynamaq. 

qırcanmaq. nazlanmaq. - qıvıra qıvıra oynamaq. 1. 

omaqlanmaq. umaqlanmaq. böbürlənmək. nazlanmaq. 

qatçaylanmaq. cilvələnmək. kəndini bəğəndirməyə 

çalışmaq. sınqsıldamaq. cilvələnmək. cilvə yapmaq. 

süzülmək. cilvələnmək. nazlanmaq. süzülmək. 

cilvələnmək.  

qırıtmaq  kətətmək. ititmək.  

qırıtqan  qırlı fırlı. qırışmal. qırcan. qırcın. oynaq.  
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qırıv  turna.  

qırız  kəriz. cızıq. cızqıl. cızqılıq. 1. dərcə. dərəcə. 1. qoşut. 

durqal. mühit.  

qırız  qırış. kıriz. qırılacaq, gərgin durum. böhran.  

qırızlamaq  qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. cızqılamaq. 

cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. durqalatmaq. 

durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

qırızlatmaq  qırızlamaq. kərizləmək. kərizlətmək. cızqılamaq. 

cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. durqalatmaq. 

durqalamaq. qoşutlamaq. qoşutlatmaq. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

qırızma  1. tumuşluq. buruntaq. burunluq. lavaşa. mal qaranın 

ağız burnuna taxılan nərsə. 1. sırqav. asqav. küpə. 

güşvara.  

qırlama  qətli am.  

- qığıltı, qırlama, qığlama səs qırıltı.  

qırlamaq  1. qırla, qıraqla gedmək. 1. dağ sıralarında dolaşmaq. 1. 

qazmaq. qabığın soymaq. 1. çöldə qalmaq. yabanlamaq. 
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çölləmək. çöldə yerimək. 1. əkin üçün yerdə çuxur, şırıq 

açmaq. qazmaq.  

qırlamaq  qığlamaq. "qır qır" "qığ qığ" səsi çıxarmaq.  

qırlan  1. dərə təpəli yer. dağ ətəkləri. uzaq, zor ulaşılan yer. 1. 

quru çöl.  

qırlanmaq  ( < qırıq < qır). qıraçlanmaq. arıq yoluqlanmaq. 

verimsizmək. quruyub çatlamaq. - yer qırlandı.  

qırlanmaq  qırılmaq. qıraçlaşmaq. çatlamaq.  

qırlanq  ara çəkini bəllədən üyşməlik. tummuq. püştə. mərz. 

uzaq. əl çatmaz. dərə təpəli yer. dağlıq yer.  

qırlanqıc  1. köçəbə quşlardan olub, boynu, yanaqları al qırmız, 

quyruğu çatallı olan. 1. döğüş gəmilərində olmuş, 

yelkənli, iti gedən təknələr.  

- qırlanqıc otu: sarı kök.  

- qırlanqıc balığı: əti dadlı, uzun qanatlı, gözəl al boyalı balığ 

çeşiti.  

- qırlanqıc çeşiti: qar quşı.  

- qırlanqıc fırtınası: martın sonunda olan boran, fırtına.  
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qırlanqıç  qırlanqıc. - qırlanqıç dönümü: güzün orta çağı.  

- qırlanqıç qovunu: şamama. - dəniz qırlanqıcı: balığçıl.  

- dağ qırlanqıcı: geçisağan. çoban aldatan.  

qırlanqıç qırlanğıc. 1. bənəkli, gözəl qoxulu kiçik qavun. yılxıç. 

xüçünək. 1. qaranquş. karluqaç. karlıqaş. karlıqaç. 

kaldırqaç. qalavaç. kalqaç. 1. qarılqaç.  

 - bir çeşit qırlanğıc: ağ göt.  

qırlaq  1. qerilla. çirik. bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik 

birliklərlə döğüşən savaşçı. 1. qıvlaq. qıylaq. qıvıc. qıvıl. 

qıvrıc. serpantən. marpiç.  

qırlaqan  bəla. qada. çalız. çalaz. qəza. taun. vəba. yoluxan 

xəstəlik.  

qırlaqan  qırlağan. ölət. qırğın. bəla. 1. taun. 1. vəba.  

qırlaqan qırlağan. yumrucaq taun urı. - qırlağan sürisi: pozuq kişilər 

dəsdəsi.  

qırlaş  qarlaş. yazıq. yoxsul. aciz. fəqir. boşəl.  

qırlaşmaq  bozarmaq.  

qırlaşmaq  hırlaşmaq. 1. ağız savaşı yapmaq. 1. qoğqalaşmaq. 

didişmək. boğuşmaq.  
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qırlatmaq  kirlətmək. kötüləmək. qaralamaq. qaramıtlamaq. qara 

çalmaq. pisləmək. yermək. ləkə sürmək. kötülük 

yükləmək.  

qırlatmaq  qıyı, qırax yaptirmaq. - börküvü, donu qırlat.  

qırlı  1. çavuşun bir kiçik cürü. - qırlı quşı. 1. vızıltılı. dinc 

durmayan. 1. qırtıq. qıvraq. nazlı. - qıvraq qız. 1. dağlı. - 

qırlı yer: dağlı yer. 1. kaprisli. buruş. nazlı. qırış. qırıt. 1. 

qıycı. qıycıq. işvəli.  

qırlı  1. qara boq. qarabüklü. zıplı. 1. qıpırdaq. işvəli. nazlı. 

parlaq. cilvəli. 1. nazlı. işvəli.  

- qırlı fırlı: qırıtqan. qırışmal. qırcan.  

- qırlı fırlı: qırıl fırıl: foslu. qalandır. qalantur. qalnadır. 

qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. 

tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. 

quraq. guraq. şişrən. pozlu. xudpəsənd. mütəkəbbir. 

qırlım  1. qıvrım. bükim. büklüm. qatım. qatlım. sancı. əzab. 

dərd. 1. qıvrım. bükim. büklüm. qırlım. qatım. qatlım. - 

saçın qırlımı: qıvrımı.  

- qırlım qırlım: qıvrım qıvrım: çoq qıvırcıq. - saçı qıvrım 

qıvrım.  
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- qırlım qırlım qırılmaq: qıvrım qıvrım qıvrılmaq: sandıdan 

bükülüb durma.  

qırlımış  qırlıq. qırılmış. kərik (< kərmək. kəsmək). yarıq. yarılmış. 

yarlımış. açılmış.  

qırlıq  qırılmış. qırlımış. kərik (< kərmək. kəsmək). yarıq. 

yarılmış. yarlımış. açılmış.  

qırlıq qırlığ. qırac. çöllük. işlənməmiş. abad olunmamış. boş. - 

qırac topraq.  

qırma  - qırıb keçirmək: qasıb keçirmək. 1. çox pis davranmaq. 1. 

çox kəsil, zərər vurmaq, vermək. 1. çox güldürmək.  

qırma  1. qatlaq. büklək. bükək. 1. parçanın bükülən yerində 

tapılan çizgi, xətti. 1. pozma. çözmə. nəqz. 1. potur. 

sason. - qırmalı don, köynək. - qırmalı potlı: potur. potur 

çotur. buruşuq. buruşmuş. qırışıq. qırışmış. 1. kəsmə. aralıq. 

inqita. 1. qat. qırım. bükmə. - parçanı, kağazın qat yeri. 1. 

qırım. indirim. təxfif. 1. qırıcı. könül qıran. könül əzən: 

düz iş görməyən. 1. iki dəğişik kökdən, çeşitdən olan 

nərsə. qatışıq. xalis olmayan. qırıq. azma. azman. araş. 

alaş.  

- qırma yazı: şikəstə xətt.  
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- qırma topıq. söbü (məxrut) biçiyi. qonus. 

- qırma daş: sokaklarda döşəməyə sərilən kiçik daş. 

qırma  1. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. boluş. 

bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. 

darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. 

anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. 

qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. 1. 

ısırma. dişləmə. qapma. - ısırma qənd. 1. xırdalama. 

iskont. 1. azma. qarışıq qanlı, soylu. - qurtdan azma it. 1. 

çərxləmiş ət. 1. əkdəş. qarışıq soylu. təksir. kəsmə. 

sındırma. 1. sındama. pozma. dağıtma. saqatlama. ixlal. 

1. incitmə. sındırma. 1. əda. naz. - eşşək qırması: qabaca 

qırıtma. 1. qıyma. öldürmə. cinayət. 1. incitmə. - könül, 

ürək qırma, incitmə. 1. sınma. şikəstə. - qırma yazı: 

şikəstə xət.  

- ürək qırma: incitmə.  

- qara qırma: kəpəkli un.  

- qırma yazı: şikəstə xət.  

qırmac  qasmac. qıtmac. qasmaçı. qırmaçı. 1. ət maşını. çərx. 

çəx. 1. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7976 

qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < qınas. kinis <> çinis < 

qınıs. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 1. xərəzi < 

xıdavatçı. qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı 

> ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi. 1. əldə satan. əl 

satıcı. ayaq satıcı. çərçi. 1. mağaşar, bürcək, hibubat 

satan. 1. sərraf. pul pozan. 1. qoltuq. simsar. əsgiçi. 

köhnəçi. 1. bazarlayan. bazarlıq edən. alverdə danışan. 

1. dəllal. vasitə. 1. qıyan. zalim.  

qırmaç  > qıymaç. ev qoşuları. hər nəyin qırığı.  

qırmaç  1. qırğıc. qırıntı. qazan dibində qalan qırınılar. 1. qırqıç. 

qazmaq.  

qırmaça  qırım qırıq. çalı çırpı. paam parça.  

qırmaçı  1. kağızları büküb kitab eliyən işçi. 1. kırmaçı. fιrladan.  
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qırmaçı  qasmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 1. ət maşını. çərx. çəx. 

1. qıssac. qısmac. qıstac. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. 

qısıq. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < 

qınas. kinis <> çinis < qınıs. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. yanığ. 

yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. 

gözü doymaz. doymaz. doymayan. kenes < qınas. 

qıncus. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. acgöz. 

paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. varyeməz. 

sərpəməyən. xərcləməyən.1. xərəzi < xıdavatçı. qıvırçı. 

ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. 

kərəçi. qərəçi. çərəçi. 1. əldə satan. əl satıcı. ayaq satıcı. 

çərçi. 1. mağaşar, bürcək, hibubat satan. 1. sərraf. pul 

pozan. 1. qoltuq. simsar. əsgiçi. köhnəçi. 1. bazarlayan. 

bazarlıq edən. alverdə danışan. 1. dəllal. vasitə. 1. qıyan. 

zalim.  

qırmalamaq  1. qırpalamaq. kərçimək. doğramaq. döğmək. dövmək. 

avratmaq. tikələmək. qırmaq. əzmək. ayaqlamaq. zülm 

edmək. yastablamaq. yastalamaq. alçatmaq. yermək. 
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yerləmək. çeğnəmək. çiğnəmək. basqı yapmaq. 

əsgitmək. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. 

düşürmək. qaqlamaq. qaqmaq. 1. qıvırmaq. qatlamaq. 

çinləmək.  

qırmalamaq  doğramaq. ufalamaq.  

qırmalı  1. qıvrımlı. qatlı. buruşlu. - diz qapağına dək geniş, altı 

dar, dar paçalı, baldırlı, qatlı qırmalı qıvrımlı, buruşlu 

şalvar: sığba sıpqa. potur. 1. qıyılı. qıymalı. çinli.  

- qatlı, qırmalı, qatmalı, qatlamlı olan: qaslı olan.  

qırmalı  qırığı, büküyü çox olan.  

qırmalıq  1. qırıqlıq. qırıltı. azmanlıq. əkdəşlik. çaprazlama. 

aşınlıq. mələzləmə. iki rəgəlik. 1. qırıqlıq. qırıltı. azmaq. 

azmanlıq. əkdəşlik. mələzlik. aşınlıq. iki cinsdən olmaq: 

iki qanlılıq, soyluluq. qarışıq qanlılıq.  

qırman  1. qırıq. paysız. boş. yoxsul. yoxsun. biçəksiz. böləksiz. 

əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. ayrıq. adrıq. atrıq. 

bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. 

tale‟siz. sanssız. məhrum. möhtac. 1. xərmən. çeşitli, 

türlü xırdavat nərsələrdən oluşan topar.  
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qırman  1. qorunaq. qoruqan. qurqan. dulda. duvar. gərmən. 

qala. qalğan. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. istihkam. 1. 

qıyın. - qırman edmək: qıyın edmək. 

qırmanlıq  yoxsulluq. yoxsunuq. yoxsunluq. yoxsalıq. yoxçunuq. 

qırmanlıq. qırıqlıq. paysızlıq. biçəksizlik. böləksizlik. 

geçinməzlik. geçinəməzlik. boşluq. qırbatlıq. əksiklik. 

məhrumluq. möhtaclıq.  

qırmaq  1. qırtalamaq. qıratlamaq. qətələmək. qətləmək. qıtılamaq. 

qıtalamaq. qıttamaq. qət', iqta' edmək. 1. ayırmaq. 

bükmək. - nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni ayırmaq, 

qırmaq, bükmək: qapısamaq: qapsarmaq. qanırmaq. 

qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. qaqrıtmaq. 

qaqrınmaq. 1. indirmək. endirmək. darıtmaq. sıxmaq. 

sıxışdırmaq. üzmək. çürütmək. - sevgi acısı sizi çox 

endirdi. 1. qaqırmaq. qaqımaq. bərələmək. sədəmə 

vurmaq. 1. qırıtmaq. kavırcatmaq. qaqırcatmaq. 

qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. 

kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. 

kötülətmək. kötütmək. xərablamaq. xərablatmaq. 1. 

qırxmaq. gidərmək. gedərmək. qaldırmaq. götürmək. 
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kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. çarpmaq. 

çalmaq. dərmək. həzf edmək. 1. qıtlamaq. 1. yıxmaq. 

indirmək. endirmək. pozmaq. xərablamaq. - bu kəsəl, 

dincliyimi endirdi. - savaş düzəltməz, endirir. - pəncərəni 

daşlayıb, camları endirdi. 1. yonmaq. çalmaq. dərmək. 1. 

yoxlamaq. yox edmək. 1. sındırmaq. oğmaq. incitmək. 

toxunmaq. 1. kəsmək. qısmaq. alçatmaq. azaltmaq. 1. 

baltalamaq. - qırıb, xərablayıb keçirmək: baltalamaq. 1. 

biçmək. kəsmək. doğramaq. yarmaq. təqdir edmək. 1. 

çanğatlamaq. çanatlamaq. çənətləmək. çatlatmaq. 1. 

kərçimək. doğramaq. döğmək. dövmək. qırpalamaq. 

qırmalamaq. avratmaq. tikələmək. çapmaq. 1. qırpmaq. 

vurmaq. taraşlamaq. dərmək. 1. qoparmaq. parçalamaq. 

sökmək. 1. öldürmək.  

- para kəsmək, qırmaq: qazanmaq.  

- könlünü qırmaq: duyuları, istəkləri ilə oynayıb üzmək.  

- könül qırmaq: gücəndirmək. alındırmaq. qırıtmaq. darıtmaq.  

- barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq: çatılatmaq. qatılatmaq.  

- bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, qoparmaq: 
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qanğırmaq. qanqırtmaq.  

- bir tikə götürmək, qırmaq: qapıllamaq. çimdikləmək. 

dadlamaq. dadmaq.  

- əğərək, bükərək qırmaq: qanğırmaq qayırmaq. - fırtına 

ağac dalların qayırdı.  

- ipi qırmaq: savuşub gedmək, qaçmaq.  

- ipini qırmaq: azmaq. ələ ovuca sığmamaq.  

- ilişgini qırmaq: ipi çözmək. ilişik kəsmək.  

- kəsib qırmaq: kəsgirtmək. dibindən, kökündən, kökündən 

qoparmaq.  

- könül qırmaq: ürək sındırmaq, üzmək.  

- könül qırmaq: xətir qırmaq.  

- noxdasın qırmaq: utanqaçlıqdan, kişilikdən, bağlılıqdan 

çıxıb, sıyrılmış kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik göstərmək. qabaq 

çiçəyi kimi açılmaq.  

- qanat qırmaq: qol budağın sındırmaq.  

- ürək qırmaq: könül yıxmaq.  

- nərsənin dəğərin qırmaqla, qırxmaqla, sındırmaqla 

almaq, vermək: qırcaq. qırac > hərrac.  

- bel qırmaq: 1. böyük ziyan vermək. 1. başqasının önündə 
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əğilmək.  

- qoz qırmaq: yaramaz işləmək, iş görmək.  

- təsdiyi qıranda bir, suyu gətirəndə bir: iyi ilə pis, itik 

qazanc birgə tutulur.  

qırmaq  qırqmaq. qırpmaq. qırtmaq. {bax > qırqmaq. kərmək ( < 

kər < > qır)}. 1. sındırmaq. kəsmək. dindirmək. 

carqalamaq. yarqalamaq. parçalanmaq. yartmalamaq. 

çartmalamaq. parçalanmaq. tişəmək. parçalamaq. 

uvatmaq. yarmalamaq. parçalamaq. qazmaq. yoxedmək. 

1. qırqmaq. nərsənin kökündən olmayıb, ucundan, 

yanından, başından kəsmək. kəsmək. biçmək. qısatmaq. 

nərsənin əl qolun yığıb, qırıb kiçitmək. oyan bu yanın 

kəsmək. oramaq. uramaq. vurmaq. oraqlamaq. 

sındırmaq. pozmaq. batırmaq. məğlub edmək. simək. 

siqmək. sıymaq. kəsmək. əzmək. pozmaq. basıb yox 

edmək. qıymaq. doğramaq. əsirgəməmək. rəhmisizlik 

edmək. 1. isqonta edmək. bir tapını, sənədi, çəki, 

süfdəni, qiyməti olan nərsəni, alıb, qiymətin kəsib, 

endirərək pulun vermək. - yüzdə igirmi əksinə sənin malıvı 

qıraram. - sərra mənim çəkimi üzə otuzla qırdı. 1. 
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gücəndirmək. könlünə dəğmək. üzmək. xətrinə dəğmək. 

xatir yapmaq. - bu qədərlik az nərsədən ötrü ürəyin 

qırmayın. - mən səni qırmam. - gülən ürəklər qırılmasın. 1. 

bükmək. qatlamaq. - bu kağızları qırıb toplayıb. 1. təsgin 

vermək. - ağrı qıran: müsəggin. - ağrını qırmaq. - qulunci 

qırmaq. - bel qırmaq: yormaq. - burun qırmaq: alçatmaq. 

burnun əzmək. qururuna dəğmək. - qoz qırmaq: yanılmaq. 

lakırdı qaçırmaq. - qırdığı çözbəyi keçdi: etdiyi uyqunsuzluqlar 

sınırın aşdı. 1. batırmaq. qəhərləmək. qələb çalmaq. 

məğlub edmək. - tanrı qırsın. - tanrı batırsın. endirmək. 

tənəzzül edmək. - qiymətləri qırdı. - günəş soyuqu qırdı. - 

yağmır tufanı qırar. 1. qazmaq. bir nərsəni kökündən 

çıxarmaq. - yer qırıldı: qazıldı. 1. sıturmaq. sımaq. 

kəsmək. 1. qartamaq. kərtmək. kəsmək. açmaq. 

qazmaq. 1. cırmaq. sökmək. pozmaq. dağıtmaq. 

xərablamaq. 1. qıymaq. kəsmək. üzmək. çəkinməmək. 

muzayiqə edmək. 1. qırpmaq. qırqmaq. çeynəmək. 

qazmaq. - topraqı qır: qaz. - yer qırıdı. - qırılmış nərsələr. 1. 

qıraqmaq. qaraqmaq ( < qır). tökmək. qıratlamaq. 

qaratlamaq. yağmalamaq. taraclamaq. qıraşlamaq. 
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turpılamaq. durpılamaq. talaşalamaq. talaşlamaq. 

talamaq. talanlamaq. yonmaq. vurmaq. çapmaq. 

yağmalamaq. taraclamaq. tuqmaq. səkdələmək. 

yancıqmaq. yenciqmək. yencmək. yavmaq. qırıq qırıq 

edmək. parçalamaq. burmaq. qatlamaq. çalmaq. kəsib 

götürmək.  

- kökündən qırmaq: qonqarmaq. yerindən qımıldatmaq. 

təprətmək. qoparmaq. qazmaq. 

- qulunc qırmaq: çox oğmaq. 

- qoz qırmaq: yanlış, suç, xəta yapmaq.  

- ağacı qırx. - qoyunu qırx. - saqqalıvı qırx. - saçıvı qırx.  

- qışın soyuğun uşaqların saçın qırpdırmayın. - bu kağazın 

ursalanmış qıraqlarını qırpdırmlaı. - yazın sıcaqlığında 

qoyunları qırpdırmalıyıq. - yeməyin çoxluğuna baxmayaraq, 

qırpa qırpa heç bir nə qalmadı. 

- iticə qırmaq, qoparmaq: uçurtmaq.  

qırmayan  - könül (xətir.). sayan, qırmayan: sayqılı. könülçü. 

xətirşinas.  

qırmıli  qəmzəli. ərigən. əricən. əzigən. əzik. nazik. nazlı.  
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qırmıq salmaq  biçin, xərmən yerində çalışmaqta olanların yoldan geçən 

yolcuların yollarını kəsərək onlardan ərməğan almaları 

gələnəği.  

qırmıq  1. ip. (ottan örülən ip). 1. sırıq. dəğnək. sopa. 1. qırlı. 

qıvraq. fəttan. ürək aparan. 1. sırıq. dəğnək. sopa.  

- qırmıq iygəncə: qırmadan yiyən. çox yiyən. hızlı hızlı, 

dəvamlı yiyən. nəfəs almadan yiyən. 

qırmıq  qıymıq. qırıntı. qaqmıq qaqmaq qaqıntı. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

yonultu. tıraşa.  

qırmıqlamaq  bağlamaq.  

qırmır  qır qur. dediqodu.  

- qırmır bolmaq: pozuşmaq. darılmaq. geçinəməmək.  

qırmış  qorixtə (fars). gərixtə. gerixtə. qoğqun. qaçmış. qaçqın.  

qırmız  < qızmır. qızmış. 1. ala boya. ala boyalı. qızqılt. olt. al. 1. 

qızıl boya. bir kiçik böcəkdən çıxan al qızıl boya. 1. 

qızmır. qızıl. al. alıq. - qırmızı: qızmırı. - qızıl süci: qırmızı 

şarab. - qırmız çıraq: qızıl şam.  

 - qırmızya çalar: qızılca. qırmızımsı.  

- qırmız böcəyi: bu al qızıl boyanı törətən böcək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

7986 

- qırmızı soğan: dadlı soğan çeşiti. 

- qoyu qırmızı: tuğla alı.  

- qoyu qırmızı: yipin. - qızıl bayın: yipgil. yipqin.  

- quyu al, qırmızı. tünd, qoyu gilanar boyalı: qomıt - qomıt 

suci: qırmızı şərab. - qomıt at.  

 - qırmızı yanaq: qızılıvurt.  

 - qoy qırmızı: qatmər. qatmər. - qırmızı mum: sürqüc. 

sürəğuc.  

qırmız  qızılala.  

qırmızı  1. allı. 1. ğazə ars < qızaq. 1. yavru ağzı. al. - tuğla 

qırmızısı: qoyu qırmızı. - al qırmızı: dodağ boyası. - açıq 

qırmızı: alıq. qızal. qızılsım. alsım. qızıla, qırmızıya çalan. 1. 

qızartı. 1. qızıq. al.  

- açıq qırmızı, al: xanımrəh. xanımrəngi.  

- ayağı xınalı, qırmızı: qanayaqlı: qanıyaqlı. xınayaqlı. 1. 

qadın. 1. qaz. ördək.  

- içi qırmızı yemiş: qan yemişi.  

- qan qırmızı: 1. aşırı kötülük daşıyan. 1. daha basqın. - qan 

qusmaq: çox üzülmək, incinmək.  

- qan qırmızı:1. qızıl qırmızı. 1. üstün yaman. - bu durumda, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gənclər getdikcə qan qırmızı kəsilmiş.  

- çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş: qan daşı.  

- qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi: qan otu.  

- yeyilir, qırmızı göbələk: qanlıca. qannıca.  

- qırmızı gül türü: gəlinsırı. gəlinmumu.  

- qırmızı turp: qantorbası. qanturup.  

- qırmızı, alca alaca, böyük alma türü: gəlinalması. 

- qırmızı, sarı çiçəkli bitgi adı: qantamlası. 

- salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi yeyilən ağlı 

allı, qırmızı tuxumları: qarağan biçiği.  

- qara ilə qırmızı arası boya: qaramtıqqızıl. qaramtıqızıl. 

qaramıtqızıl.  

- qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın 

yapraqları tökülməyən ağac çeşiti: qaramış. qarayemiş.  

- ağ qırmızı cızıqlı parça. qardaşqanı.  

- başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, ya da ağ dənəli, 

soyuğa dayanıqlı buğda: qaraqılçıq.  

- sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş: qarayaz.  

- yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat.  
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qırmızıca  qırmızımsı. qızılca.  

qırmızılıq  qızıllıq.- yanqın qızıllığı: alovun yanqıtı, inikası.  

qırmızımsı  qırmızıca. qızılca. qızıldım. qırmızıya çalan. qızılca. 

qızılca. qırmızya çalar.  

qırmızımtı  - kökündən qırmızımtı alsarı boya alınan bitgi: boyalıq kök. 

kökboyası. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl kök. qızıl boya. 

qırmızımtıl  - çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, 

qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq. 

- çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, 

qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq. 

- qırmızımtıl göyərti: göyvəz. gövəz. morartı. morluq.  

qırmızımtraq  qızılsıman. qızqıldım.  

- qızqıldım sarı: altın sarsı.  

qırmızısı  alımsı. - qəhvə rəngi, alımsı (qırmızısı) bənək: sis. çis. çiş.  

- qırmızımsı sarı boya: tutuburnu.  

qırna  1. < qır ; qıran. 1. qatal. qırtıl. su şiri. 1. qolluqçu. 

qolluqçu. aralıqçı. araçı. - baş qırna. - ikinci qırna. 1. 

əsgimiş. yıpranmış. 1. tülük. tükləri tökülmüş.  

- qırna börkün qablab oramqa çıqdı: tükləri tökülmüş 

əsgi qalpağını geyib sokağa çıqtı.  
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qırna  şir. buram. musluq.  

- qırnaya bağlanmaq: cirəbətlik olunmaq.  

- yunağa gedər, qırnaya (şirə), düğünə gedər, zırnaya 

vurulur: çapıq otuşan, çabıq ötüşür: çapıq bəğənib, çabıq 

vazkeçənlər üçün söylənir.  

qırnalıq  qulluq. qolluq. aralıq. ara. xaqanların sarayında, iç 

ağası, nökər qulluqçuların bulunduğu yer, özgü dayrə.  

qırnaq  1. > kəranə. qıran > kəran. engirək. yanğıraq. yanaq. 

qıra. qıraq. yaxa. nərsənin boyu. 1. külfət. 1. gözəl. 

dilmə. diləm. qəşəh. 1. işvəli. 1. odalıq. otaqlıq. kilfət. 

kəniz. 1. yamaçı. işçi, nökər. kəniz.  

- (verna(latin): evdəki nökərdən olan nökər.).  

qırnaq  1. bax > qırqın. qaravaş. işçi. nökər. kəniz. - qırnacık: kiçik 

kəniz. 1. qarnaq. qanqal. çanqal. qanal. caynaq. 1. 

qaravaş. qıravaş. kiçkincə varlıqlar (xəlayiq). qart kəniz. 

1. qınrağ. qıranğ. qız. qız uşağı. qacaş. cürə. inci. günü. 

yalnıq. as. əkət. qaravaş. kömək. külfət. kəniz. 1. qul. 

bulğun. bəndə. quma. kəniz. qul. qulluqçu. doğma. 

külfət.  
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qırnav  asav. yabanı. pişik miyavlaması. xuysuz. somurtqan. 

asıx yüzlü.  

qırnav  qırınc. ağı. zəhər. öldürücü nəsə.  

qırnavat  kıravat. qıryat. qırvat.  

qırnay  əxtələnməmiş.  

qırnıqlıq  qırıqlıq. qırıltı. ayrınıqlıq. dağınıqlıq.  

qırnış  1. korneş. tə'zim. əğilim. əğilmə. 1. basım, fişar altında 

sıxılış, qısılış.  

qıroc  qaroc. daşlı çanğıllı yer.  

qıroşə  kıroşə. ( < qurşaqq).  

qırov  1.qırağı. qırav. çisigin. incə qırağı çiğərkin. çiğiskin. 

donmuş çis. çiğ. çiy. qırbı. qırba. qarbı.  

qırov  qırav. qırağı. 1. cıza. incə buz. donmuş şeh. 1. çiğ. 

sarqım. salqım. 1. qıraqu. qırağu. qırav. qırağ. qıraq. çiy. 

çiğ. şəbnəm. jalə.  

qırova  qıraba. qırava > xərabə. xaraba. yıxı. yıxıq. örən. qalıntı. 

üzük.  

qıroval  qıraval. qırabal. qıravat > xərabat. xarabat.  

qırovallı  qıravatlı. qıravallı. qıraballı. > xərabatlı. xarabatlı. 

xərabati.  
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qırp  çırp. çıp. oqla. at. dəy.  

qırp  xırp. - yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit 

yeyəcək: qaraqıra. qaraqırqa.  

qırpa  qırpa. qırca. qırıc. batıq. çal. çıxaşa. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. kəsrə. kəsər. qısqın. pozaq. toxu. 

toxuştoxnaq. toxunc. toxanc. toxunca. toxunma. toxunaq. 

toxat. afət. bəla. ziyan. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. lətmə. 

zərər.  

qırpa  sıxıntı. üzüntü. zülm.  

qırpalamaq  1. döğmək. əzmək. örsələmək. 1. azarlamaq. incitmək. 

sinsitmək. 1. qırmalamaq. kərçimək. doğramaq. döğmək. 

dövmək. avratmaq. tikələmək. qırmaq. əzmək. 

ayaqlamaq. qaranmaq. zülm edmək. yastablamaq. 

yastalamaq. alçatmaq. yermək. yerləmək. çeğnəmək. 

çiğnəmək. basqı yapmaq. əsgitmək. yıpratmaq. yormaq. 

üzmək. salmaq. düşürmək. qaqlamaq. qaqmaq.  

qırpalamaq  xırpalamaq. - dartıb çəkərək xırpalama: dartaqlamaq. 

didikləmək.  
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qırpalaşmaq  didişmək. çəkişmək. icəşişmək. əzişmək. örsələşmək. 

çırpışmaq.  

qırpalatmaq  1. döğətmək. əzdirmək. örsələtmək. 1. azarlatmaq. 

incititmək. sinsititmək.  

qırpan  kirvən. qünçüq. qoncuq. qonuc. qonça. yaxa. (geriban 

(fars)).  

qırpaq  ilk qar. incə yağan qar.  

qırpaqlamaq  incə incə qar yağmaq.  

qırparmaq  qoparmaq. üzmək. ayırmaq.  

qırpataq  qırpadaq. tələsik. dalasıq. ayaq üsdü. çalçapuq. forən. 

açqapa. çapıcacıq. çapıcaq. çabucaq. qırpadaq. dərhal. 

həmən. durmadan. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. saçqın. 

saçıq. çaçqın. çaçıq. çapqın. çalamıt. çapıq. əcələli. səri‟. 

evgin. ivəgin. fori. əlbədək. əlbələk. əlbəhəlim. alaver. 

çalbaşıq. çalpaçaq. içi tez. durumsuz. dayanıqsız. 

dözümsüz. bitik. bıxıq. bıqqın. talaşıq. talaşla. apar 

topar. əcələylə. tez. ivək. yeyin. ivədiklə. acilən. gərməd. 

gərmənd. ivgənlik. ivəgənlik. ivədi. çapıqlıq. tezlik. 

yeyinlik. qırman. basıt. çabuk. əcələ. güclü. iti. yeyin. tez.  
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qırpayan  qıyan. qıycıyan. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. 

öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. 

basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. 

rəhmsiz.  

qırpayan  qıyan. qıycıyan. qıyıqçı. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim.  

qırpayanlıq  qıyançılıq. qıycıyanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. 

qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qırpı  - qırpı tikan: kirpi tikan. qırpıqatikan. kirpi.  

qırpılmaq  qırılmaq. vurulmaq. taraşlanmaq. dərilmək.  

qırpılmış  qırpıq. qıpıq. kəsik. kəsilmiş. - qıpıq saçlı. qıpıq saqqal.  

qırpımaq  1. qayçılamaq. biçqüləmək. qırpıtlamaq. qıftulamaq. 

sındılamaq. qırqılamaq. 1. qıftulamaq. qayçılamaq. 

qırqılamaq. qırpıtlamaq. sındılamaq. biçqüləmək.  
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qırpın  qırın. 1. qıtmır. çinis. 1. çəkingən. 1. biləği daşı. qırşı. 

qumtaşı. 

qırpıntı  1. bax > qıyqa. 1. qırıntı. qırqındı. qırıq döğük. kəsik 

tökük. - saç qırpıntısı. 1. qırıntı. xırda mırda. mayda. 

talaşa. tıraşa. tilişə. dalaşa. yonqa. töküntü. 1. qırqındı. 

kəsinti. tikə. - dırnağ kəsintisi.  

qırpıntı  qıtıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. 

töküntü. tör töküntü.  

qırpıq  1. bax > qıyqa. 1. paltarın, börkün qırağına tikilən 

qıraqlıq. qıyıq. 1. qıpıq. qırpılmış. kəsik. kəsilmiş. - qıpıq 

saçlı. qıpıq saqqal.  

qırpıq  qırılmış. vurulmuş. taraşlanmış. dərilmiş.  

qırpıqatiqan qırpıqatikan. qırpı tikan. kirpi tikan. kirpi.  

qırpış  qırış. ısırış. dişləyiş. qapış.  

qırpıştırmaq qırpışdırmaq. qırmaq.  

qırpıtlamaq  qırpımaq. qayçılamaq. qıftulamaq. qırqılamaq. 

sındılamaq. biçqüləmək.  

qırpıtmaq  qapıtmaq. qapıdırtmaq. ısırıtmaq. dişlətmək.  

qırpma  sığırın dil altı. qurbağacıq.  

qırpmamaq  - göz qırpmamaq: yuxlamamaq. uymamaq.  
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qırpmaq  1. bax > qırqmaq. 1. qırqmaq. qırmaq. qırasmaq. 

çeynəmək. biçmək. yonmaq. 1. qıymaq. kəsmək.  

qırpmaq  qırmaq. vurmaq. taraşlamaq. dərmək.  

- göz qırpmaq: göz vurmaq.  

qırptır  qapdır. malqara qırxmada işlənən qeyçi.  

qırptırmaq  qırdırmaq. kəsdirmək. biçdirmək. qısatmaq. nərsənin əl 

qolun yığıb, qırıb kiçitmək. oyan bu yanın kəsmək. - 

yeməyin çoxluğuna baxmayaraq, qırpa qırpa heç bir nə 

qalmadı. - qışın soyuğun uşaqların saçın qırpdırmayın. - bu 

kağazın ursalanmış qıraqlarını qırpdırmlaı. - yazın 

sıcaqlığında qoyunları qırpdırmalıyıq.  

qırq  - bir çıplağı, qırx qaraman (qolçomaq) soyamaz: 1. 

boşdan, yoxdan bir nə alınamaz. utanmazdan utanc olmaz. 

sırtığı sürütləməklə sırtılır. 1. mənliyin buraxana kimlik 

veriləməz.  

- bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda 

tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, 

bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.  

- qırx ambar: çox bilgin kişi.  
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qırq  1. sayıda qırq. 1. çoxluğu göstərir. - qırx kərə gəldim 

yoxudun.  

- qırx bağır: gəviş gətirən heyvanların üçüncü qursağ.  

- qırx ambar: çox çeşitli nərsələr içərən yer, qab. - onun 

çantası qırx ambardır.  

- qırx geçit: qırx qapı: dolanbac, burşuq olan yer, çay ırmaq. 

kərələr bir yolu kəsən çay. çox geçitli, qapılı olan yer. 

- qırq ayağ: qasıq biti. ətə yapışan bir kənə çeşiti. 

- qırx keçid: dolambac ırmaq. çay boyu gedmək üçün çoxlu 

kərələr butay o tayına atlamağlı olan ırmaq.  

- qırx kilid otu: bitgi adı.  

- qırx nərdüvan: dik yoxuş olan yer.  

- qırx qat: qatlağ. qat qat. heyvanın gəviş gətirə qursağı.  

- qırx il bir gün: sonında. nəhayət.  

- artıq qırxına gəlmiş: ağla dolan çağıdır.  

- qırx bir kərə: çox. - qırx bir kərə maşallah.  

- qırx ayağ:{ 1. iki yanında bollu ayağı olan qurt. 1. - qasıq 

biti. kənə çeşiti, başlıca qasıqda olub, çoxlu ayağları ilə 

gövdəyə yapışıb, çabuq balalayıb çoxan böcək}.  

qırqa  1. > qərhə (ərəb). yara. - akıla qırğa: yayılıb genişlənən yara. 

1. sürgü. qapı sürgüsü.  
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qırqa  1. bölük. bir topluluq içində, ayrılmış, ayrıca, başqaca 

görünən topluluq. firqə. qol. 1. xırqa. əsgi püsgü, cında 

yamalı geyim, nərsə.  

- qaraqırqa: qaraqıra: yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən 

hər çeşit yeyəcək.  

qırqac  1. qazmaq. qızmıq. 1. qıyqac. qarağay.  

qırqaç  qırqaş. qaşqır. qaçqır. qurd. canavar.  

qırqaç  qırqıç. qazıntu. talaş. dalaş. rəndə. incə yonqa.  

- qazan qırqıç: qırıntı. qazıntu. qasmaq. qazmaq. qəzmək.  

qırqaçı  (xırqaçı). 1. dərviş yana geyinən. 1. əsgi püsgü, cında 

yamalı, köhnə nərsələrlə uğraşan, alverləyən. könəçi. 

əsgiçi. tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar. 

1. bölükçü. firqəçi. qolçu. partıçı. hizbçi.  

qırqaçılıq  > xırqaçlıq. dərvişlik.  

qırqaçın  > xırqaçın. dərvişyana. dərvişcə.  

qırqamaq  qarıqamaq. (1. < qaq. qıq. qaqramaq. 1. < qır. qırqamaq. 

qırmaq). 1. qarğamaq. qızmaq. qarşı çıxmaq. üz 

çevirmək. 1. qırmaq. çevirmək. döndərmək. üz çevirmək. 
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qırqamaq qırğamaq. qınamaq. birinə qızıb qoğmaq. - məni nədən 

qırğırsan. - qırğamasın tanrım səni. - qırğanmış, 

qarğanmışlar: lə'nət olub qoğulmuşlar. - qırğamaz məni: 

qoğmaz məni.  

qırqan  qırıqqan ( < qırıq: qopuq. bütün olmayan. + qan). qırıq. 1. 

aşın. mələz. əkdəş. qarışıq qanlı. 1. ətacı. nanəcib. 

soysuz. 1. bij. zinazada.  

qırqaq  1. qızma. hirslənmə. 1. paltarın yanı, qırağı.  

qırqar  qırar. ( < qırmaq). güz. son bahar.  

qırqar  qırxar. 1. temmuzun igirmiüçü otuzbiri arasındaki günlər. 

1. sonyaz.  

qırqarı  qarqırı. sivrisinək.  

qırqaşmaq  1. qırışmaq. çevrişmək. dönəşmək. 1. birbirindən üz 

çevirmək. - ər arvad qırğaşdı. 1. birbirinin küsmək, üz 

çevirmək.  

qırqatmaq  1. qırdırmaq. üz çevirtmək. 1. çuğullamaq. çuğulluq 

edmək. 1. qoğulamaq. qızaraq üz çəvirtmək.  

qırqav  xəbər.  

qırqavıl  solğun. dağ xoruzu. horazı.  

qırqavlan  qırx kişi.  
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qırqavul  1. soluqun. yavan, yaban toğaqu, toyuğu. 1. yabanı 

toyuq. bozlağ. turacın disisi.  

qırqavul  çöl, yabanı tavuq. sülün. 

qırqavuz  1. ağustosun girmidördü ilə eylülün biri arasındaki 

günlər. 1. ocaq ayı.  

qırqayaq qırxayaq. yüzayaq.  

qırqbağır  qırxbağır. qatlaq. çox qatlı.  

qırqbaqır  qırxbağır.  

qırqbaqır  qırxbağır. göyş (gəviş) gətirən heyvanların üçüncü 

midəsi. yüz qat. min qat.  

qırqər  qırxər. qırx qırx. - tümləmiz qırxər quruş aldıq. - ağacları 

qırxər qırxər arabaya aldıq.  

qırqı  1. bax > qırqıy. 1. boğaz. qırtlaq. bozarmış. tutuq. 1. 

nərsənin ucun, başın kəsməyə böyük qayçı. 1. qıftu. 

qıpıt. sındı. sındu. qəyçi. qayçı. bıçquç. 1. qırtal. qartal. 

qırçığay. qarcıqay. doğan. çəpək. cığılbay. çəpək. 

atmaca quşu.  

- qırqı kişi: asıx üzli. əksi. tərs. 

qırqı  başa. alğır. quş. qaraquş. - ərkək qırqı: cürə.  

qırqı qırxı. qayçı. çəfşəng.  
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qırqıc  qırıc. qarqıc.1. qırğıc. qırmaç. qırıntı. qazan dibində 

qalan qırınılar. 1. qayrac. kəsgin. iti.  

- qırğıcla taraşlamaq: qarçımaq. qırçımaq. qazımaq. 

qaşımaq.  

qırqıç  1. qaşağı. rəndə. 1. qırqaç. qırmaç. qazmaq. - qazan 

qırqıç: qırıntı. qazıntu. qasmaq. qazmaq. qəzmək.  

qırqıçı  qırıcı. qırrıcı. qayracı. kəsiqçi. ititçi. biləyici. sulaycı.  

qırqıl  qıtqıl. 1. qır (ağ) + qıl (tük). ağ düşmüş saç. 1. bilən. qoca. 

1. ağbaş. ağsaç. saçları qırlı olan. 1. qırıl. qırçıl. 1. 

buğdamsı, əsmər, orta yaşlı. - qırqıl ər. 1. qırılmış. 

yoxsul. kasıb. 1. qıtal. qırqın. vuruşma. savaş. - aralarında 

qıtqıl üz verdi. - qıtqıl qırqıl: döğüş savaş. 1. qırıcı. - qırqıl 

darı, ot.  

qırqıl qırğıl. qırçıl.  

qırqılamaq  1. qırpımaq. qırpıtlamaq. qıftulamaq. qayçılamaq. 

sındılamaq. biçqüləmək. 1. ağarmaq. çallamaq. 

qırqılı  qırxıq. qırxılı. taraxlı. daraxlı. taraşlı. yonulu. yonuq.  

qırqılıq  1. qayçı. qeyçi. 1. qırıq. pozulma. dəgişmə. dönmə. 

sapma. fəsad. inhiraf.  
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qırqılış  qırğılış. qırılma. qırılış. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. 

sınış. sınğış. sındırqı. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. 

yenilmə. basılış. basılma. dağılma. dağılış. yıxış. yıxılış. 

devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. batış. 

batma. məğlubluq. şikəst. tükənmə. dinmə. sönmə. 

həzimət.  

qırqılmaq  qırxılmaq. biçilmək. çalınmaq.  

qırqılmış  - tükü qırxılmış dəri: qapartlama. 

qırqılraq  qırçılrağ. ağı çox olan. qırçıl.  

qırqım  qırxım. 1. çapğıt. çapıt. balış, yastıq, döşək kimi 

nərsələrin için doldurmaqa yarar nərsələr. 1. hevanların 

yunları biçilən çağ.  

- yataq, yorqan içinə qoyulan əsgi çapıt, qırxım: içirik. 

içirlik. içərik. içirlik. içlik.  

qırqım  qırxım. 1. heyvan yapağısın (yunun) qırxılan çağı. - 

birindən yapağı (yun) borc alıb, qırxımda ödəmək. 1. qırıq. 

qıraş. turpıl. durpıl. talaş. dalaş. tıraş > təraş.  

qırqım qırxım. qıtıq. qırtıq. ( < qırmaq. qırqmaq). yun, ip, kətən 

kədir qabuğı qırıntıları ki yastıq kimilərə doldurmağa 

yarar. - qıtıq doldurmaq.  
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qırqımaq  silmək. qazmaq.  

qırqımçı  gül ağaclarında olan bir böcək. xanım böcəyi.  

qırqın  ( dalqır). 1. incik. incimiş. könülü sınıq, tutuq. 1. qır. 

qavqa. qovqa. qırgur. qırgür. - qır çıxarmaq: qan, savaş 

salmaq. 1. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq. 1. qara. 1. 

qırcın. malların qırqını, ölümü. 1. ut. yut. ölüt. ölət. 

yoluxub öldürən xəstəlik.  

qırqın  1. elqıran. ilqıran. qırlağan. qıran. qital. qıtlaq. qırğın. 

ölət. bəla. {taun. vəba}. kəsəllik. xəstəlik. afət. 1. çaqulaş. 

vuruş. döğüş töküş. 1. sınqaqlıq. sınıqlıq. üzüklük. 

üzgünlük. 1. kəniz. qul. 1. kəsmə. kəsim. 1. qayğı. sıxıntı. 

üzgü. güclük. əzab. əziyət. 1. qırmaq. nərsiyə qıraqlıq, 

yanlıq olma durumu. işlərdə köməkçi, qulluqçu. işçi. 

nökər. 1. qurban günü. 1. qıtqıl. qırqıl. qıtal. urat. orat. 

vuruşma. savaş. - aralarında qıtqıl üz verdi. - qıtqıl qırqıl: 

döğüş savaş. 1. soyuşuv. qətliam. kəsim. kəsmə.  

qırqın  girgin. gərgin. 1. qızaq. boğranın, dəvənin qızqın, qoşnu 

çağı. - boğra qırqını girdi: dəvə qıznağı çatdı. 1. külfət. 1. 

qıyım. tezik. bulğaş. bulğaq. qarışıqlıq. sarmaş. ürküş. 

ürküntü. ürkünç. dehşət.  
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qırqın qırğın. 1. buruq. alınğan. mahzun. 1. ılıq. qırılmış. 

alçalmış. aşağlamış. itiliyi keçmiş. tənəzzül edmiş. - 

qırğın su: çox isdi olmayan. ılığ. 1. gözü qalmış. ürəyi 

qalmış. - o özü mənə qırğındı. 1. mal qaraya düşən salğın 

kəsəli. - balığ qırğını (qırcın kimi).  

qırqıncamaq  dövmək. bataqlamaq.  

qırqıncıqdan bolmaq  nərsəni yapmaq yada yapmamaq üçün 

uğraşmaq. dirənmək.  

qırqını  1. qıtqını. azlığı. güdəliyi. sözdən sonra gəlib, bir bəlli, 

uzun sürənin, devrin, ölçününün başa çatmamağını, 

dolmadığını, qıtlığını, azlığını, yoxluğunu göstərir. - yaş 

qırqını: yaşa dolmamış ölmək. gəncilik çağda ölüm. yaşın az 

olduğundan, təcrübəsizlikdən doğan işlər. - pul qırqını: pulun 

azlığı, qıtlığı. pulun çatmadığı. - yaz qırqını: yazı başa verə 

bilmədən. - çilə qırqını: çilə devrin bitirəmiyyən kimsə. - 

demoqrası qırıqını: demoqrası qıtlığı. 1. nərsənin 

artıqlığından, bolluğundan, aşılığından törənən ölüm. bir 

nərsənin yolunda ölmək. - namus qırqını: namuslu 

olduğundan ölmək. - iş qırqını: çox işləməkdən ölmək. - kef 

qırqını: kefin çoxluğundan ölmək.  
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qırqınlıq  1. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. ürəyi sınıqlıq, tutuqluq. 1. 

yorqunluq. halsızlıq. 1. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. könülü 

sınıqlıq, tutuqluq. 1. qırıqlıq. qırıltı. sınıqlıq. - könül 

qırqınlığı, qırıqlığı, sınıqlığ.  

- qırıqlığın, qırqınlığın gidərmək: könlünü almaq. könül 

yapmaq. sevindirmək.  

qırqınlıq qırğınlıq. 1. darğınlıq. xatir qalma. - bu qırğınlığa nədən 

nədir. 1. qırıqlıq. gövdədə olan köşəklik.  

qırqınma  qıvrılma. büzünmə. burunma. bükünmə. istəməmə. 

sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. 

uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. 

məmnun olmama.şadlanmama. xoşlamama. 

xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. 

kefalmama. işme'zaz.  

qırqınmaq  qıraplanmaq. xərablanmaq. yıxqınmaq.  

qırqınmaq qırğınmaq. sınıqmaq. acğınmaq. üzgünmək. ruhi 

yöndən acı çəkmək. ruh qırıqlığına uğramaq.  

qırqıntı  qırpıntı. qırıntı. qırpındı. qırıq döğük. kəsik tökük. kəsinti. 

tikə. - dırnağ kəsintisi. - saç qırpıntısı.  

qırqıpcıq  çöp. süprüntü.  
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qırqıq  qırxıq. qırxılı. taraxlı. daraxlı. taraşlı. yonulu. yonuq.  

qırqıq  yarıtıq (# yaratıq). 1. istandarda uyqun olmayan ürün, 

ürətim. qırqıq. 1. ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, 

kimsə.  

qırqır  1. gəvəzəlik. boş söz. 1. qırbat. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. 

qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. 

qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qırqır  usandırıcı vızıltı, qor qor səs. - bütün günü qırqır etdi.  

qırqıranğ  xıt xıt. ğuzruf.  

qırqırmaq  qıqırdatmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8006 

qırqırşmaq  vızıltı ilə qavqalaşmaq, savaşmaq. - axşamacan 

qırqırşdılar.  

qırqırtmaq  qırğırtmaq. qığırtmaq. carlatmaq. səslətmək. çıqırtmaq.  

qırqısı  qarqaşa. savaş.  

qırqış  qırxış. qırxma. qırış. qırım. gidəriş. gedəriş. qaldırış. 

götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 

çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qırqışmaq  qırqıçmaq.  

qırqıt  aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür 

töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. 

sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. 

saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. 

sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. 

tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. 

sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. velxərclik. israf. 

qırqıt  cerceviz.  

qırqıt  ölüt. qanıt. qınqıt. cinayət. qətl.  

qırqıt  savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. savuruş. 

savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. sovuruş. 

sovurqanlıq. saçama. saçma. saç savur. saça. saçaç. 
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saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. 

dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. çökütmə. çökütüş. 

düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. 

tələf. tələf edmə. 

qırqıtıtlıq  qıtlıq > qıqıtlıq. qəhti.  

qırqıtmaq  qınqıtmaq. qanıtmaq. ölütmək. öldürmək. böyük suç 

törətmək. cinayət, qətl törətmək.  

qırqıy  qırqı. 1. < kıy: hey. hay. qıy (vurmaq). bağırmaq. 1. ( < 

qara + qu). güdükçü. ovçu. alğır. şahbaz. baz. ala doğan. 

1. bir nərsəni bir nərsədən qoparma qırma ayqıtı. 1. 

zayıf. düzgün, incə boylu. - qırqıy sanlı: incə bolu. 1. zərif. 

1. düzgün. 1. əndamlı. 1. qazma. xəmiri, qazan dibin 

qazmağa yarayan arac. qırqı. ala doğan. 

- qırqıy sanlı: zərif gövdəlu. 

qırqlamaq  qırxın keçitmək. - bir para hüyvan balaları qırxlamayanca 

dışarı çıxmaz. - yeni doğan cocuq qırxladımı.  

qırqlar qırxlar. - qırxlara qarışmaq: {1. meydanda olmaq. 1. yox 

olmaq}.  

qırqlı  1. qırx paraçası olan. 1. bir cocğun qırxı çıxmadan, 

başqa bir cocuğun doğulması (bir evdə, qonşuluqda), bu 
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iki uşağı birbirinə "qıxlı" edir. - bizim uşaqla qonşununki 

qırxlıdırlar.  

qırqlı qırxlı. qirkli. şamanist gələnəyinə görə “qırx ünlü ata 

ruhunun qoruması altındaki kişi”.  

qırqlıc  qayçı.  

qırqlıq  qırqlığ. 1. kəsinti. fasilə. 1. yavuzluq. hislilik. sərtlik. 

qapızlıq. qapazlıq.  

qırqlıq  qırx ölçüsündə olan. - qırxlıq bir kişi, bir qadın. - qırxlıq 

ağac.  

qırqlum  dolusu bir kilə ədip, orancıların kullandıqları bir ölçəğə 

verilən ad.  

qırqma  bir yaşında havan yavrusu.  

- qırqma tay: bir yaşında tay.  

qırqma  qırxma. qırxış. qırış. qırım. gidəriş. gedəriş. qaldırış. 

götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 

çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qırqmaq  qırmaq. qırxmaq. qırtmaq. qırpmaq. 1. sındırmaq. kəsmək. 

- saç qırmaq: saç kəsmək. - ağac qırmaq: ağac kəsmək. 1. 

döğmək. bataqlamaq. 1. nərsənin kökündən olmayıb, 

ucundan, yanından, başından kəsmək. - ağacı qırx. - 
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qoyunu qırx. - saqqalıvı qırx. - saçıvı qırx. 1. kəsmək. 

dövmək. pataqlamaq.  

- baş qırxmaq: saç kəsmək.  

- dirək qırqmaq: ağac budamaq.  

qırqmaq  qırxmaq. 1. qırmaq. gidərmək. gedərmək. qaldırmaq. 

götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. 

çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək. 1. kəsmək. 

sırmaq. - saqqalın sır: kəs. 1. qıxlamaq. xıxlamaq. 

- daban qırxmaq, yonmaq. 

- malqara qırxmada işlənən qeyçi: qırptır. qapdır.  

- nərsənin dəğərin qırmaqla, qırxmaqla, sındırmaqla 

almaq, vermək: qırcaq. qırac > hərrac.  

qırqmaq qırxmaq. 1. bax > qırqmaq. 1. yülümək. yolmaq. 

darağlamaq. tıraşlamaq.  

qırqmaraq qırxmaraq. sürtük. hər nərsəni bilmək istəyən. çox 

maraqlı olan.  

qırqmıç  qırtlaq.  

qırqo  tarla sürərkən toplanan, kökləri yenəbilən bir bitgi.  

qırqov qırğov. qırşı. kötü hava.  

qırqsız  qırsız. kəsmədən.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8010 

qırqtırmaq qırxdırmaq. yolutmaq. qazıtmaq.- saqqalıvı qatız.  

qırqu  qıraltqu. talaş. oğaq.  

qırqu qırğu. qırqı.  

qırqur  qırgur. qırgür. 1. qaşqov. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. 

ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. 

ürkmə. ürkərmə. vəhşət. 1. savaş. çatış. çataş. çatışma. 

qavqa. qırgur. qırgür.  

qırqur  qırmır. dediqodu.  

qırqurlanmaq  qırgurlanmaq. qırgürlənmək. qudurmaq. kökəlmək. 

kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. quşqunmaq. 

qurşanmaq. qudurmaq. təhrik olmaq.  

qırqurluq  qırgurluq. hırgürlük. qırgürlük. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

çəkginlik. qopqunluq. qırıqlıq. savaş. çatış. çataş. 

çatışma. çəkiş. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. 

uyuşmamazlıq. keçinişməzlik. uyummamazlıq.  

qırquşun  qurquşun. qurqaşım. qurşun.  

qırqür  qırgür. qırgur. qaşqov. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. 

ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. 

ürkmə. ürkərmə. vəhşət.  
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qırqürlənmək  qırgürlənmək. qırgurlanmaq. qudurmaq. kökəlmək. 

kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. quşqunmaq. 

qurşanmaq. qudurmaq. təhrik olmaq.  

qırqürlük  hırgürlük. qırgürlük. qırgurluq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

çəkginlik. qopqunluq. qırıqlıq. savaş. çatış. çataş. 

çatışma. çəkiş. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. 

uyuşmamazlıq. keçinişməzlik. uyummamazlıq.  

qırr  - qırr fırr: zor güclük. təpərlik.  

qırrac  qayracı. qırqıçı. qırıcı. qırrıcı. kəsiqçi. ititçi. biləyici. 

sulaycı.  

qırrıcı  qırıcı. qırqıçı. qayracı. kəsiqçi. ititçi. biləyici. sulaycı.  

qırruv  durna.  

qırs  qars. 1. acım. peşmanlıq. nədamət. əfsus. 1. əli ələ 

çarpmaq, çırpmaq. çəpikləmək. çapıqlamaq. 1. parça. 

daş. - qırs tuz: qaya tuzu. 1. acgöz. çimri. tamahkar. 

qırs  qıyqa. qıtmır. qısmır. acgözlü. çimri.  

qırsa  dişi köpək.  

qırsa  qırsaq. bir nəyin bir böləyi.  

qırsal  çöllük.  

qırsalmaq  qırtılmaq: qartalmaq.  
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qırsapsız  pək çox. sınırsız. sonsuz.  

qırsaq  qırsa. bir nəyin bir böləyi.  

qırsı  qırış < qır.  

qırsıl  qasıl. qısal. başaq tutmamış taxıl.  

qırsıldamaq  qırçıldamaq. çatırdamaq.  

qırsımaq  qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qıstamaq. sason vurmaq. 

gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək.  

qırsınıq  qırasınğan. qaçınqan. qaçınıq. çəkingən. çəkinik. 

girişməyən. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra 

duran. 

qırsınma  giriz. gizir. qaçınma. çəkinmə.  

qırsıq  hər nəyin köhnəlmişi, qrılmışı. ( > qurazə).  

qırsız  qırqsız. kəsmədən. çox qonuşan. gəvəzə.  

qırslıq  qıtmırlıq. qısmırlıq. acgözlük. çimrilik.  

qırşı  - qırşı çıxma: çıxım.  

qırşı  1. sahə. yer. 1. biləği daşı: qırpın. qumtaşı. 1. kötü hava. 

qırğov. 1. pis, kötü, yağmırlı hava. 

- çigit hırşı: şərit halında uzanan orman.  

- hırşı çəlik: kiçik kova.  
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qırşın  qırçın. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. 

bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. 1. pillə. 

basacaq. 1. dərcə. dərəcə. rədə.  

qırşıq  qırışıq. 1. qıvrıq. qardaq. qarda. qarıcıq. qarımış. büzük. 

- qardaq tikiş. - yaxanda qarda var. 1. qırışıq. çin.  

qırşıq  yıyrıq. yığrıq. buruşuq.  

qırşma  > kereşmə (fars). qəmzə.  

qırşmal  qışmar. qaşmar. qılcav. güldürücü. şakaçı. məsqərə. 

müzhik.  

qırt mırt  geçimsizlik. anlaşmazlıq.  

qırt  {qart. xırt. xarp. xırp}. 1. ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq. 1. 

nərsədə boy qısalığı. qalta. güdə. - qırt ot. qısa ot. - qırt 

saç: saçı qıssa. - qırtər: keçəl. 1. qırıq, paxıl, çinis. xəsis. - 

qırt ər. 1. mütlək. - qırt olanmaz: mütlək olanmaz. 1. tərs. 

bədaxlaq. - qırt kişi: tərs, bədaxlaq ər. 1. qırılmaq səsi. - 

barmaqları qart qurt eddi: qarıt qurut eddi. 1. qırıq. güdə. - 

qırt ot: güdə ot. - qırt saç: güdə saç. 1. pəxil. qısqaş. çinis. - 

qırt ər. 1. parça. topaq. 1. sərt nərsəni ısırırkən, qaba 

qaba qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır. 1. boğazın hava 

borusundan çıxan səs. kəsilən nərsənin güc səs 
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çıardığın yansıtır. - qırt qırt kəsiverdi.  

- qırt şəkər: kəsme şəkər. 

qırt  1. arımış. qart qarı. qalın. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

geçgin. keçgin. xoca. çiyimsi. çigit < > çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. 

yaşlanmış. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 

anaç. anaş. ərik. 1. qart. çiyimsi. çigit. çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. 

yaşlanmış. qoca. qarımış. 1. qırıq. qart. qırtalaq. qırtabaş. 

abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

dümbələk. salaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

sərsəm. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. salaq. 

salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. ənayi. dalyaraq. 

bacarıqsız. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. qamqalat. 

qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

koryat. bön. 1. qurt. fırt. - bir fırt. - fırt diyə: çapıcaq. 

qırpadaq. həmən. - fırt fırt: qırt qırt: qurt qurt: durmadan.  

- qırt qırt: qıt qıt. yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. 

gəlinbarmağı. həvic.  

- qırt toxlu: qart toxlu: 1. üç dörd yaşında enənmiş qoyun, 

keçi. 1. aşırı qudurqan.  
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qırta  1. xırda. qara. mayda. kiçik. - qara pul: xırda pul. 1. qırıt. 

qırat (>xəritə).  

- xırda mayda: ( - cürü, xırda mayda olan: cürücək. cürcək). 

- xırda, qırta satıcı: baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. xırdavatçı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat. 

- hər nəyin oğuntusu, xırdası, maydası: darı. dara.  

- çörək xırdası ilə pənir qarışımı: qarmac. doymac. döğməc. 

döyməş.  

qırta  qurtta. qırışıq. solqun.  

qırta qırda. 1. bəlgə. ulaka. əlamət. 1. xırda. qıymıq. qırıq. kiçik 

yonqa. yonquc. 1. bəlgə. əlamət. ula.  

qırtab  dağ burnu.  

qırtabaş  qırıq. qırt. qart. abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. dümbələk. salaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. sərsəm. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran 

budalası. salaq. salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. 

ənayi. dalyaraq. bacarıqsız. alabaş. sərsəm. aldavıl. 

andavıl. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. 

qısgöz. qıtgöz. koryat. bön.  
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qırtabaşca  qırıqca. qırtalaqın. qırtca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. 

görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba 

sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. 

alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

qırtabaşlıq  qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. axmaqlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. başsızlıq. 

qafasızlıq. qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. 

bönlük. budalalıq. səfehlik. şaşqınlıq. çaşqınlıq. 

qırtabaşlıq.  

qırtal  qartal. qırçığay. qırqı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qırtalamaq  qıratlamaq. qırmaq. qətələmək. qətləmək. qıtılamaq. 

qıtalamaq. qıttamaq. qət', iqta' edmək.  

qırtalanmaq  qırılmaq. dağılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək. par parça, param 

parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq.  

qırtalaq  qırtabaş. abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart. dümbələk. salaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. ayran dəlisi. ayran 

ağızlı. ayran budalası. salaq. salça. saçıq. cacıq ( < 

saçmaq). alqın. ənayi. dalyaraq. bacarıqsız. alabaş. 

sərsəm. aldavıl. andavıl. qamqalat. qapqalat. qayta. 

görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat. bön.  

qırtalaqca  amiyanə. nadanca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. gobutca. 

gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. görgüsüzün. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 
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qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca.  

qırtalaqın  qırıqca. qırtabaşca. qırtca. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

qırtama  qıratma. qılatma. qıltama. qırbat. qırqır. xısıltı. xısıntı. 

qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qıyatma. qıytama. qaybağ. 
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qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. 

qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. 

qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 

gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. 

yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qırtamaq qırdamaq. qurdamaq. qıdırmaq. aramaq. gəzmək. 

dolanmaq.  

qırtan  1.çırtan. dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. yarıq. yarın. sübh. 

sabah. səhər. səhər. 1. səhər. irtən. ertən. 1. axşam. 

1.yarıq. yarın. yarar. dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. sübh. 

sabah. səhər.  

qırtaq  1.qırdaq. qırad. cırıq curuq. 1. əzm. himmət. 1. verimsiz 

nərsə.  

qırtaq  qıqırtaq. xırtlaq. qırtlaq. boğuz. hulqum.  

qırtarmaq  qatışdırmaq. qarışdırmaq. çatmaq.  
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qırtasatma  qırdasatma. xırdasatma. aşağlama. alçatma. xorlama. 

korlama. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma. 

təhqirləmə. istehkar.  

qırtavat  xırdavat. xıdavat. qıdavat. qırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. 

ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq.  

qırtavatçı  qırdavatçı. qıdavatçı. xıdavatçı. xərəzi. qıvırçı. ıvırçı. 

ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. xırda satıcı. 

baqqal. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

çərçi. kərəçi. qərəçi. qərəçi. çərəçi. çapat. baçat. qamat. 

qapat. tapat.  

- xırdavatçı tükanı: qantıl. qantın. qantam. qantama. baqqal.  

qırtca  qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. kötükcə. ködükcə. 

görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. 

qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. 

qaytaca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. 

aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. 

bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. 

budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. 

dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. 

gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. 
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salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

qırtcan  qantıl. qantın. qantam. qantama. ildik. buruq. - qırtcan 

vermək: qantınlamaq. qantın edmək. qantın vermək. qantın 

atmaq. ildik vermək. buruq vermək. aldatmaq. dolandırmaq. 

yalan söyləmək, satmaq.  

qırtçı  1. əsnək. 1. sərt. şiddətli. 1. xam. olmamış.  

- anı sanları qırtçıdır: onun varlığı əsnəktir.  

qırtçı  qırtçıl. qırtçır. bitgiçil. otçul. göyək, bitgi ilən 

bəsələnənlər. xamxar.  

qırtçıl  qırtçır. qırtçı. bitgiçil. otçul. göyək, bitgi ilən 

bəsələnənlər. xamxar.  

qırtçın  çox. pek. bərk. xeyli. xeylək.  

qırtçır  qırtçı. qırtçıl. bitgiçil. otçul. göyək, bitgi ilən 

bəsələnənlər. xamxar.  

qırtı  1. qırdı. qıttı. şəkər. toz. 1. qırıt. qırma. kərmə. kərim. 

kəsmə. kəsim. kəsit. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. 

bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. 

yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. 
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burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. 

oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  

qırtı  qıdı. 1. qıtrı > qədri (ərəb). < qırıq. az. əksik. 1. bir kərə 

biçiltiktən sonra təkrar çıxan otlar. az. əksik.  

- qırtı bolmaq: sarpa sarmaq. axsamaq. pozulmaq. azalmaq. 

əksilmək.  

qırtıl 1. qatal. qırna. su şiri. 1. qıytıl. qartal. doğral. qırılmış. 

parçalanmış. - qırtıl ət: qıyma ət. parçalanmış ət: qartal ət.  

qırtıldamaq  qırcanmaq. oynamaq. oynaclamaq. dınqırdamaq. 

fınqırdamaq. fırıldamaq. fırılqamaq. hobbalanmaq.  

qırtıldaşı  qırcaşı. dınqırdaşı. fınqırdaşı. fınqırtı. fırıldaşı. fırılqaşı. 

oynaşı. oynaşma. oyunacaşı. hobbaşı.  

qırtıldaşmaq  qırcaşmaq. oynaşmaq. dınqırdaşmaq. fınqırdaşmaq. 

fırıldaşmaq. fırılqacmaq. hobbaşmaq.  

qırtılmaq  1. azalmaq. əksilmək. pozulmaq. axsamaq. 1. sarpa 

sarmaq: gücənmək. gücə düşmək. 1. qıvrılmaq. əğrilmək. 

bükülmək. qatlanmaq. çəkilib toplanmaq. - iplik, saç, qıl 

qıvrıldı. - bu kitabın yapraqları qıvrılmış. - qıvrıla qalmaq: 

gəbərmək. 1. qurtulmaq. olduğu yerdən fırlayıb qaçmaq. - 

onun əlindən heç nə qurtulmaz: onun əlindən hər nə gəlir. 1. 
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qırsalmaq. qartalmaq. 1. qıtalmaq. qırılmaq. yoxluqtan 

iztirab çəkmək.  

qırtılmaq  gədilmək. kərtilmək. oyulmaq. çəntilmək. çantılmaq.  

qırtım  qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs. qatı qısıq. qatıqsıq. 

çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis.  

qırtınmaq  qatınmaq. dayanmaq. kəsilmək. çəkinmək.  

qırtınmaq  qırınmaq. kavırcamaq. qaqırcamaq. pozulmaq. 

pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.  

qırtıpıl  1. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). anlamsız. 

mə'nasız. qiymətsiz. ərzəməz. ərzişsiz. 1. xırda mırda. 

xırda mayda.  

qırtıq pırtıq  busqultikə.  

qırtıq  qırdıq. 1. qırıntı. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü. tikə. 1. qırtışma. savışma. 

savtıq. qaçtıq. qaçma. cırtıq. cırma. bartıq. uztıq. 

uzaqlaşma.  

qırtıq  qıtıq. qırxım. ( < qırmaq. qırqmaq). 1. qatıt. tikə. bölük. 1. 

yun, ip, kətən kədir qabuğı qırıntıları ki yastıq kimilərə 

doldurmağa yarar. - qıtıq doldurmaq. 1. qırlı. qıvraq. nazlı. 

- qıvraq qız.  
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qırtıq qırdıq. 1. çimən. ot. 1. kosa. - qırdıq kişi: kosa. 

- qırdıq betli: yaşıl.  

qırtıqıç  qırdıqıç. qırdıqış. qırdıqıs. 1. qısdırı. qısdırıq. qısırrıq. 

qısırnıq. qıtnasıb. qənaət. qıntıma. qıntama. 1. 

qırdıqıçlıq. qırdıqışlıq. qırdıqıslıq. qırdıqıssıq. çimrilik.  

qırtıqıs  qırdıqıs. qırdıqıç. qırdıqış. 1. qısdırı. qısdırıq. qısırrıq. 

qısırnıq. qıtnasıb. qənaət. qıntıma. qıntama. 1. 

qırdıqıçlıq. qırdıqışlıq. qırdıqıslıq. qırdıqıssıq. çimrilik.  

qırtıqlamaq  qıltıqlamaq. qırttaqlamaq. qırtlaqlamaq. xıltıqlamaq. 

xirtləkləmək. xirtdəkləmək. boğazlamaq.  

qırtıqlanmaq qırdıqlanmaq. çimlənmək. çimən çıxması.  

qırtırmaq  qırdırmaq. 1. biçdirmək. kəsdirmək. doğratmaq. 

yardırmaq. təqdir eddirmək. 1. kəsirləmək. açmaq.  

qırtırmaq  qırdırmaq. qırturmaq. qırıb yastılatmaq. əzdirmək. qazıb 

siyiritmək. təmizlətmək. - toprağı qırdırdım.  

qırtırmaq qırdırmaq. 1. isqonta edmək. sürəli (möhlətli) bir paradan 

biraz çıxaraq, qalanın zamanından öncə almaq. - bazarda 

iki aylıq yüz min çəki, səksən minə qırdırıb aldım. - bu çəki 

yüzdə neçə əsgiyinə qırdıracağıq. 1. ölüm duzağına 

salmaq. - sözə baxmamaqla, çox adam qırdırdı. 1. 
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endirtmək. düşürmək. - qiymətləri qırdırdılar. 1. 

qırpdırmaq. kəsdirmək. biçdirmək. qısatmaq. nərsənin əl 

qolun yığıb, qırıb kiçitmək. 1. qımıqlatmaq. kəstirmək. 1. 

qırzırmaq.  

qırtırqıc  qırdırqıc. qabıqçılarının, kitabın qırağların kəsmək aracı.  

qırtış  1. başarısız. 1. qırılıb, biçilən nərsə. çimən. çayır. 1. 

nərsənin dış görünüşü, üz qatı. üz. zahir. səth. - yerin 

qırtışı: toprağın üzü. 1. rəhruf. üz rəngi. kişinin üz gözü. - 

qırtışlı: üzlü. 1. üz. görünüş. - yer qırtışı: yer üzü. 1. 

abıhava. durum. - görklü qırtışlı kişi. 1. əxlaq. 1. biçim. 1. 

çimən. çayır.  

qırtış qırdış. çayır. otlağ. sürülməmiş topraq.  

qırtışlamaq  1. nərsədən qırtaraq, incəcik üzündən götürmək. üst 

qatın çıxarmaq. - dəri qırtışlamaq: dərini incəvari yağdan, 

ətdən ayırmaq. 1. qazımaq.  

qırtışlanmaq  gözəlləşmək. gözəlliği artmaq. - gündən günə qırtışlanır 

qızlar.  

qırtışlıq  üzlü.  

qırtışma  qırtıq. savışma. savtıq. qaçtıq. qaçma. cırtıq. cırma. 

bartıq. uztıq. uzaqlaşma.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8026 

qırtıymaq  qırcanmaq. küsmək. alınmaq.  

qırti  qoyun quyruğu.  

qırtlağlamaq  boğazlamaq.  

qırtlamaq  1. kötü xuylu saymaq. 1. yarayı iyi edmək ( - qartamaq. 

qartanmaq). 1. ilişdirmək. qırtqalamaq. tənqid edmək.  

qırtlaq  1. boğaz. 1. boğazın hava borusundan çıxan səsin yeri. 

ökkənin başı. - qırtlağına basdı. - qırtlağıma qaçdı. - 

qırtlağını sıxdı. 1. qırqı. boqqur. boğaz. qırqmıç. 

boqurdaq. boğaz. solu, nəfəs borusu. 1. xırtlaq. qıqırtaq. 

xırtlaq. qırtaq. boğuz. hulqum. boqaça. boğaça. boğuça. 

boğaz. alqum. hulqum. damaq.  

qırtlaq  alsım. həlq. hulqum. yemə içmə. boğaz. yutaq. utaq. 

həncərə.  

- qırtlağına basmaq: boğazına soxmaq. gücləmək. 

darıtmaq.  

- qırtlağına dək: boğazınacan: hər nəyin çoğunluğu.  

- qırtlağına sarılmaq: dirənmək. israr edmək.  

- qırtlaq qırtlağa gəlmək: əlbəyaxa olmaq. boğuşmaq. - 

qırtlağın ağız bölümü: boğurtlaq. həncərə.  

- qırtlağ qırtlağa gəlmək: boğazlaşmaq. iticə çatışmaq.  
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qırtlaqlamaq  qırttaqlamaq. qıltıqlamaq. qırtıqlamaq. xıltıqlamaq. 

xirtləkləmək. xirtdəkləmək. boğazlamaq.  

qırtlı  qasımın iki onikisi arasında doğanların bürcü.  

qırtlıq  1. qırıqlıq. qartlıq. qırtabaşlıq. axmaqlıq. içi boşluq. 

başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< 

kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. 

başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. düşünməzlik. gəbəlik. 

qabalıq. bönlük. budalalıq. səfehlik. 1. çiğlik. çiylik. gədik. 

özlüq. xamlıq.  

qırtman  tükü tökülmüş.  

qırtmaq  1. bax > qırqmaq. 1. kirtmək. kərmək. kəsmək. qətmək. 

kədmək. qıtmaq. çıtmaq. çitləmək. cızmaq. 1. qırqmaq. 

qırmaq. almaq. kəsmək. qısmaq. - boyundan alda, əninə 

qoy.  

qırtmaq  gədmək. kərtmək. oymaq. çəntmək. çantmaq. - 

nərsədən kəsmək, qırtmaq: almaq. - buyurun çörəkdən alın. 

- öksüz yeməyindən alamadım.  

qırtmırlnmaq  çinislənmək. üzülmək. - kişi qocaldıqcan üzülür.  

qırtqa  > qurtqa. köynək. qısa geyim.  

qırtqa  torba.  
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qırtqalamaq  qırtlamaq. ilişdirmək. tənqid edmək.  

qırtqınıq  qırtqıynıq. ləgən gəmiği.  

qırtqıynıq  qırtqınıq. ləgən gəmiği.  

qırttam qırtdam. qırtdı. topaq. parça.  

qırttaq  qurttaq. kiçik. mini mini. kiçik parça.  

qırttaqlamaq  qırtlaqlamaq. qıltıqlamaq. qırtıqlamaq. xıltıqlamaq. 

xirtləkləmək. xirtdəkləmək. boğazlamaq.  

qırttaqlamaq  qurttaqlamaq. qıttaqlamaq. parçalamaq. ufalamaq.  

qırttı qırtdı. 1. pürüz. çopur. çiçək bozuğu. 1. qırtdam. topaq. 

parça. 

- qırtdılı: pürüzlü. çopur.  

qırtuq 1. kırtuq. kertük. kirtük. 1. qartuq. dımrıq. kiçik sürgü.  

qırturmaq  qazıtmaq. sıyırtmaq.  

qırtüc  kırtüc. kirtüc. 1. cicikli. qısqanc. - kirtüc kişi. 1. bədəxlaq.  

qıruçə kərdən  < qıcırdatmaq, qırıcdadmaq. - dişlərin qıcırdatmaq, 

qırıcdadmaq: diş biləmək. dişin ititmək. öc üçün açığlıq, fürsət 

güdmək.  

qıruq  bax > qırıq.  

qırval  qırbal. qarval ( > ğərbal (fars)). qasnaq. qısnaq. çəmbər. 

təkərlək.  
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qırvaş  culaqların bez toxuduğu daraq.  

qıryal  kiryal. timsah.  

qıryas  1. boşuq. bağış. 1. çəkin. pərhiz. (# giryas: giriş. qapu. 

qapı.  

qırza  1. pərçəm. 1. lülə.  

qıs  1. qas. qos. "q" ilə başlayan bir sıra sözlərin başına gəlib, 

anlamın güclətir. - qas qatı. - qos qoca. - qıs qıvraq. 1. sıq. 

ziq. tar. sıxıntılı. azlığda bulunan. gərəklik, zərurət çəkən. 

- dar qaldıq. 1. gizli gizli gülməyi yansıtır. - qıs qıs gülmək. 

1. itləri quşqutub boğuşmağa yarar söz. 1. bir çeşit "q" ilə 

başlayan sözlərin başına gəlib, anlamı vurqulur. - qıs 

qıvraq. 1. vurqulandıran sözlərdən. - qıs qıvraq. 1. 

kəsdirmə. xülasə. muxtəsər. tulaşmaz. dolaşmaz. - 

kəsdirmə yol. 1. qısın. pərhiz.  

- qıs qıvraq: sıxıq bərk. ip iti. bərk bərkinə. bək bəkinə. kip 

kipinə. - ilan qıs qıvraq olmuşdu. - qıs qıvraq bağlamaq: kipə 

kip bağlamaq.  

qıs  çin. kis. - qıs qıs gülmək: pıqqıldamaq.  

- us, qıs söz: qısa, göstərişli söz: yapıcı güdə söz: qut, qıt 

söz: özlü, qısa söz: dərli, toplu söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. 
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muxtəsər, müfid kəlam. vəciz.  

- qıs görülü: görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dayazgörülük. 

korgörülü. qıtbaş. qaba saba.  

- qıs qıs: qas qas: qız qız: itləri cütləşməyə qışqırtma, 

quşqurtma üçün söylənən söz.  

qıs  qıy. sıx. yığ. 1. ək. çoxluğu gösdərən ön ək. - qısqısqanc: 

bətər qısqanc. - qısqalabalıq: çox qalabalıq. - qısqıssalmış: 

lap qıssalmış. - qısqıvraq: çox iti. çox göstərişli. 1. suç. giz. 

günah. utanc.  

qısa gün  qış günü. qüncuq.  

qısa  1. az. qıssa. külə. güdə. boysuz. alçaq. güdə. boysuz. 

güdə. külə. boğdur > bodur. tıknaz. alçaq. muxtəsər. 

endək. 1. az. yetərsiz. dar. qıt. əlverişsiz. - dar çağda, 

sürədə. - dar yer. 1. çəmrək. kəmrək. çımraq. çımqır. 

çıqmır. çapqır. çıpqır. çalqır. 1.öz. topluca. xilasə. icmali. 

1. qıssa. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. güdə. qotuq. qodux. 

boysuz.  

- bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı söz: im. 

söz. danşıq. parol. qovl. - imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm 

(alım: qazanc).  

- çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə uzun olan, 
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uşaq: biçimsiz uşaq. qısqamıt. qasqamıt.  

- öğüdün qısası, ipin uzunu: sözün qısası, ipin uzunu.  

- özlü, qısa söz: qısa, göstərişli söz: yapıcı güdə söz: qut, qıt 

söz: dərli, toplu söz: us, qıs söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. 

muxtəsər, müfid kəlam. vəciz.  

- qısa boylu: götdən bacaqlı.  

- qısa kəs: haydi haydi. haydın haydın. işi uzatma.  

- qısa kəsmək: önəm, ilgi göstərməmək, verməmək.  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

- qısa qısa: qısıq qısıq: qısmırlıqla. qıtmırlıqla. qıdıqısdı. 

çəkinərək. çimriliklə. - yeməyi özün çək, bacın qıtıqıstıdı: 

qıtmırlıqla çəkir.  

- qısa sürə: qaşıq çalımı.  

- qısa, göstərişli söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. yapıcı güdə 

söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs 

söz.muxtəsər, müfid kəlam. vəciz. 

- kiçik, qısa boylu: paxla boylu. bodur.  

- qısa boylu: bacaqsız. boysuz. kiçik. bodur.  

- qısa görüşlü: görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat.  
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- qısa gəlmə: əsirgəmə. vaz keçmə.  

- əlqısa ( < əli qıssa): əlsiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf.  

- qısa boy kimsə: cücə. cüycə < kütcə. kiçik qalmış, 

gəlişməmiş.  

- sözü qısa kəsmək: təlxis edmək.  

- qısa sürə: ayaqda ayaqüstü. - qısa bir sürə: bir aralıq.  

- qıssa, üzü çevrələyən səqqəl dəğirmi səqqəl.  

- bir qısa sürədə: bir çala.  

- qıssa qollu üst geyəcək: geyizək. geyəzik. geyəzgi.  

- qısa şişman olan nərsə: gəbəş. küpəş. qabaş. potur. 

kündə. boşqa.  

- gəlişməmiş, olqunlaşmamış, qısa boylu, çəlimsiz olan: 

qabax. qabaq. kədu. 

- qısa boylu qadın: qadaq. qadalaq. 

qısa qısqa. 1.budur. bodur. boysuz. kütə kültə. bacaqsız. 

alçaq. külə. kültə. pəkənə. qısqa. kiçik söyləş. qissə. 

tıqrıq. tığrıq. tıxrıq. kiçik. güdə. dar. 1.güdə. çolta. çalto. 

əksik. naqis. 1.muxtəsər. muxtəsərən. - dilli qısa: 

anlatmağa sözü olmayan. anlamaqdan aciz. - qısa keçmək: 

danşığı çabıq qapamaq. - qısa kəsmək: uzatmamaq. xulasə 
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edmək ixtisar edmək. - qısa tutmaq: qısa yapmaq. 1. qısqa. 

qımıx. çabuq. həmən. kəsik. samır. qısa boylu. alaşa. 

alçaq. yüksək olmayan. qumadaq. küt. koralmış. kor. 

kəsgin olmayan. qurta. şontuq. çontuq. küt. çort. güdük. 

kəsik. çubur. kəsik. - qıcır. bodur. qumuq. koralmış. küt. 

qumuq. qımıq. kömüq. kəmik. koralmış. küt.  

- qısa, şişman qadın: dorduq.  

- qısa boylu: ösümsüz. bodur.  

- qısa burunlu: çortburun. 

- qısa boylu, tıqnaz, topac olan: top topuz. 

- qısa kəsən: qıtan. qıran. qurtaran. bitirən. - sıtma qıran.  

qısac  1. qısıq. zalim. 1. işgəncə. 1. qısqac. əmbir. kəlbətin. 

ənbür.  

qısac  qıranqıç. qaranqıç. sıxıntı. şikəncə.  

qısac  qısqaç. qısqac. qasac. qasqac. qaslac. saxlac. saxac. 1. 

toxunac. toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama 

ayqıtları. yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. 

qapqac. qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. 

çalac. 1. (sıxışdıraraq tutmağa yarayan ayqıt). 1. girə. ənbür. 

pəns.  
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qısaca  xulasə. ixtisarən. icmalən. əlqissə. icmali. ixtisarən. 

muxtəsərən.  

qısacası  sonuc olaraq. hasili.  

qısaclamaq  1. qısığlamaq. işgəncələmək 1.zülm edmək.  

qısaclamaq  qısqaçlamaq. sıxışdırmaq. qısıştırmaq. gücləmək. 

darıtmaq. zorlamaq. çəkiştirmək. basıştırmaq. 

yatıştırmaq. durdurmaq.  

qısal  qasıl. qırsıl. başaq tutmamış taxıl.  

qısal  xülasə. - qısal sav: qıssa xəbər.  

qısalıq  1. güdəlik. kütəlik. 1. boysuzluq. bodurluq. 1. qıssalıq. 

qıslıq. qıstıq. qıtlıq. sıxlıq. güdəlik. kütəlik. darlıq. 

maydalıq.  

qısalıq  qıssağıl. qıssa. çökötlük. çökötqül. cüküt. güdə. qalta 

boylu. cücəlik.  

qısalmaq  1. azalmaq. qısnaşmaq. qıtnaşmaq. 1. büzülmək. 

çəkilmək. toplanmaq. - bu parça yuğulduqca çəkilər. -. 

qısalmaq  1. qısqarmaq. 1. çəkilmək. xülasələnmək. - ucu kəsilsə 

qısalar.- dili çox qısalmış. - günlər ged gedə qısalır.  

qısaltma  ixtisar. təlxis. ixtisar.  
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qısaltmaq  1. qımıqlandırmaq. 1. kəsdirmək. güdətmək. budatmaq. 

budaqdadmaq. budaqlatmaq. budaxlatmaq.  

qısaltmaq  qazmaq. qazıtmaq. azatmaq.  

qısan  1. qısıb, kəsməklə bir nərsəni qoruyan. zolayan. qasib. 

1. bilgili. bilən. işinin usdası. 1. qısın. çimri. xəsis. 1. qısır. 

qısar. qısqır. qısqar. ( < qısmaq. sxmaq)zalim. zülm edən. 

zorlaq.  

qısanıq  gerçinik. gizirik. iğrənc. məkruh. çəkinik. sakınıq. 

saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq. almazıq.  

qısanmaq  usanmaq. çəkinmək. - güc olur varlanmaq, usanılmır ona 

yürümək.  

qısaq  qısıq. qıtıq. qıtaq. qınıq. qıssa. güdə. qotuq. qodux. qısa. 

qıssa. boysuz.  

- qıssa boyun keçini qurt yemiş: qınıq keçini qurt yemiş.  

- suqısaq: suğsaq: gövdədə su yığışma kəsəli.  

qısaq 1. qazaq. qazıq. sel yarıntısı (şırığ zolağ). 1. qısqa. engil. 

müxəffəf. - bu sözün qısağı, engili. - səkiz" səggizin 

qısağıdı, engilidi. 1. qısqaç. qısan ayqıt. kəlfətin.  

qısaqı qısağı. çevrəsi sarp, əngəbəli yer.  

qısar  - uzar qısar: uzqıs. əsnək. elastik.  
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qısar  qısır. qısqır. qısqar. ( < qısmaq. sxmaq. qısmaq, sıxmaq 

nitəliyi olan). 1. etgiləyən. müəssir. 1. kimsəni bir işə 

gücləyən, zorlayan. 1. zalim. zülm edən. zorlaq.  

qısaraq  güdərax.  

qısarlamaq  1. incitmək. sıxışdırmaq. azarlamaq. 1. qorxutmaq. zor, 

qımıldamayacaq duruma düşürmək. 1. toplamaq. 

bağlamaq.  

qısarqa  nəzdikbin.  

qısası  qıssası. qısatı. 1. ixtisari. - qısatı adı: ixtisari ismi. 1. düzcə. 

düzünə. düzcəsi. doğrusu. kəsəsi. kəstirməsi. kəsəsi. 

özəti. xülasəsi. özəti. 1. qıssacası. özü. əlhasil. əlqissə.  

qısasın  güdəsin. qısırın. - qısırın sözlər.  

qısatı  qıssası. qısası. 1. ixtisari. - qısatı adı: ixtisari ismi. 1. 

düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. kəsəsi. kəstirməsi. 

kəsəsi. özəti. xülasəsi. özəti. 1. qıstacası. özü. əlhasil. 

əlqissə.  

qısatış  özətiş. xilasələmə. icmal.  

qısatlamaq  incitmək. sıxışdırmaq.  

qısatma  qısğama. qısğatma. kəsmə. kəsəmə. kəstəmə. kəsətmə. 

ixtisar. xilasələmə.  
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qısatmaq  kəsmək. - budaq, saç, saqqal, dırnağ almaq.  

qısatmaq  qırpdırmaq. qırdırmaq. kəsdirmək. biçdirmək. nərsənin 

əl qolun yığıb, qırıb kiçitmək.  

qısatura  süngi yerinə, qıssa yalın qılınc olub, belə, tüfəngin 

başına taxılır.  

qısbaq  qısbağ. əzmək aracı. üzümü əzib suyun çıxarmaq üçün 

bir arac.  

qısbaş  başısıx. sıxbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. kütbeyin. 

darqafa. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. 

yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. kutahbin.  

qısbat  qısbağ > kesvət (fars). baturlar bellərinə bağladıqları 

qurşaq.  

qısı  1. qısqıq. qatı. sərt. bərk. - qısı ürək. 1. qısım. zülm. 

qısıb  sıxıb. ( < > pısıq < > basıq < > bıçık < > çıpıq).  

qısıc  içiqıs. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

qısıç  qısıc. içiqıs. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  
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qısıl  qısılmış. küsül. darıl. darılmış.  

qısılcım  sıqılcım. sıxılcım. müzayiqə.  

qısılı  - balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili 

qalmasından doğan durum: qasınmaq. qasılmaq. sınırılmaq. 

sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. 

əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.  

qısılma  1. qırılma. üzülmə. yaxınma. yaxınış. içərləmə. 

gücənmə. acıma. acınma. təpginmə. təpginiş. mütəəssir 

olma. 1. (boya. səs). boğulma.  

qısılma 1. barınaq. sığınaq. 1. sıxılma. sığınaq. barınaq.  

qısılmaq  1. sakınmaq. çəkilmək. usanmaq, utanmaq. qorğunmaq. 

yanaşmamaq. ürkünmək. ehtiraz edmək. geriləmək. geri 

geri gedmək. rücət edmək. 1. kiçilmək. daralmaq. 

incəlmək. 1. xəfəgənmək. xəfələnmək. gəpəgənmək < 

qapaqanmaq. kəmişmək. tutulmaq. boğulmaq. 1. 

qararmaq. sönmək. 1. qasınmaq. qasılmaq. daralmaq. 

darılmaq. çəkilmək. büzülmək.  

qısılmaq  1. sıxılmaq. sıxıda qalmaq. darılmaq. dara gətirilmək. 

təzyiq olunmaq. - barmağım qapıda qısıldı. - güc, zor altında 

qısıldıq. 1. tutulmaq. sərbəst işləməmək. - səsim qısıldı. - 
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boğazım qısıldı. - çox çığırmadan səsim qısıldı. 1. qasılmaq. 

çəkilib daralmaq. - donum qasıldı. 1. qıslanmaq. sıxılmaq. 

sıxışmaq. bitişmək. - əlim qapığa qısıldı: əlim qapı arasında 

qalıb sıxıldı. 1. qısqılmaq. sıxılmaq. (bir durumda) qalmaq, 

bacamamaq. 1. sığınmaq. sıxışmaq. bitişmək. səsi 

qısılmaq. qarılmaq. boğazında qalmaq.  

qısılmış  kəsik. kəsir. qısır. sınır. sınıq. ( < qısmaq. kəsmək. 

sınğmaq: sınmaq). verimsiz.  

- soğuqdan kırıxmış, qısılmış olan: qarıq.  

qısılmış 1. qısıl. küsül. darıl. darılmış. 1. qısıq. sıxıq. sıxılmış. 

məziqə.  

qısıltamaq qısıldamaq. pıçıldamaq.  

qısıltı  qısıntı. xısıltı. xısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 
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dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qısım  1. bəxş. bölüm. şö'bə. departman. - bir qısım: bir kəsim. 

bir sayı. bir taxım: bə'zi. 1. qısın. qışın. qış ayları.  

qısım  sıxım. 1. basınc. basım. basış. sıxış. 1. ölçü. sıxım. 

ovuc. - barmaq qısım: barmaq basımı. 1. dəsdə. dəmət. 

bağ. 1. bölük. parça. cüz'. 1. no'. növ'. cins. qəbil. - bu 

qısımlar. - kişi qısımı. - qadın qısımı. - uşaq qısımı. 1. 

budaq. dal. bölük. takım. qaç. şö'bə. 1. sıxım. avuc. 

tutam. qapsa. qəbzə. - bir qısım buğda. 1. qısı. zülm. 1. 

qismət. kəsim. üləgü. bölüm. pay. 1. avuc. 1. dəsdə. 

dəmət. həvəng. 1.üzüm. üzüq. bölüm. bölmə. parça. 

şö'bə.  

qısımlamaq  sıxımlamaq. avuclamaq. oğuşlamaq. tutamalamaq. 

qapazlamaq. qəbzələmək.  

qısımpır  qırımpır. qıtımpır. qırımpıs. qırtım. qatı qısıq. qatıqsıq. 

çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis.  
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qısımsız  kəsimsiz. qismətsiz. bölümsüz. bölüksüz. parçasız. 

parasız. avucsuz. ovucsuz. qolsuz. dalsız. qıyınsız. 

qutumsuz. uğursuz. qur. qarov. bəhrəsiz. nəsibsiz. 

talehsiz. bədbəxt.  

qısın  qısım. qışın. qış ayları.  

qısın 1. qıs. pərhiz. 1.qısan. çimri. xəsis.  

qısıncalı  sakınacalı. çəkingəli. usancalı. utancalı. qorğuncalı. 

yanaşmamalı. ürküncəlı. ehtiraz edməli.  

qısınlı  yonumlu. qonumlu. orınlı. sanalı. mə'qul.  

qısınmaq  1. büzülmək. sıxılmaq. 1. qıtmırlıq edmək. çıxımdan 

qaçmaq. - ər malın qısındı. 1. özün saxlamaq. işəyin 

qabağın almaq. - qısın birazdan evə çatırıq. 1. sıqtamaq. 

sığtamaq. sıxınmaq. iqınmaq. 1. qısmaq. cimrilik edmək. 

1. sidiyi tutulmaq. boğulmaq. 1. çəkilmək. işəyin 

saxlamaq. (# qaşanmaq: boşanmaq: dışarmaq. özəlliklə 

heyvarnlarda işəmək, özün sidikdən boşaltmaq).  

qısınmaq  əksilmək. əsgilmək. 1. azalmaq. azınmaq. düşmək. 

kiçikmək. alçalmaq. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. 

üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq.  
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qısıntçılıq  tutumçuluq. tanğaclıq. dəngəclik. paylaclıq. taylaclıq. 

saylaclıq. iqtisadçılıq. 

qısıntı  1. kəmkəsir. 1. qısıltı. xısıltı. xısıntı. qılıqış. qazınc. 

qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. 

qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. 

kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). 1. tutum. iqtisad. 

təsərrüf.  

qısıntıcı  tutumçu. dəngəc. tanğac. taylac. saylac. paylac. 

iqtisadçı. 

qısıq  {(qıs < metatez > sıq). sıxıq}. { s < > y ) qıy}. {qısaq. qısnaq. 

qıstaq. }. 1. boğaz. dağ təpə arasındaki dar keçit. dar 

yer. dar yol. gədik. 1. dağların quytu, qıraq, xəlvət yeri. 1. 
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uçurum. 1. köşə. bucaq. ara. 1. keçməz çüçə. bünbəst. 1. 

dərələrin çayların yolların birləşdiyi yer. 1. dar dərə. 1. 

apışarası. qasıq. 1. buğun. bənd. məfsəl. 1. qımıq. qınıq. 

basıq. qıssa (gərəgindən çox dolu) qın. qızıq. (sıq, dolu 

istək). 1. saram. kerik. qaran. çimri. tutumlu. kibrit. 1. 

kiçik. əsgik. az. ucuz. dəğərsiz. həqir. - qısıq sözdən, 

əsgik üzdən qoyunqıl: uzaq ol. 1. qamaş. sıxıt. qısıt. həpis. 

- beş qısıq çəkdi. 1. küsük. örtü. pərdə. 1. kiçik. tula. tuqal. 

tuqla. kiçik. qısa. bodur. külə. güdə. 1. qısnaq. dar yol. 

tanqa. təngə. kövçə. küçə. 1. əğri. kəc. qosıq. qovus. 

münhəri. 1. qıyıs. dantel. qıysıx. dəndə. sıxı. yoğun. 

sıxışıq. bitişik. 1. qısac. zalim. 1. pərdə. küsük. örtü. 1. 

sıxıq. tutuq. tutulmuş. - tutuq səs. 1. kəsət. kasad. 

sürümsüz. yağsız. yaxımsız. yaxmaz. rivacsız. 1. 

qısılmış. sıxılmış. məziqə. 1. çətinliklə çıxan. zorla xırıltı 

ilə çıxan. darsuq. bol olmayan. boğuq. 1. çatmaz. 

yetməz. - bu işdə çox qısıqlar (çatmaz. yetməz) görünür. - 

işin qısığın (çatmazın. yetməzin) çıxarmalıyıq. - hər nəyin 

qısığın (çatmazın. yetməzin) çıxarıb, aradan qaldırmalıyıq. - 

sizin yaşamda çatmaz (qısıq. yetməz) nə var ki. 1. işlərində 
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qıssa gələn. işini bitirməyən. 1. zülm.  

- qısıq səs.  

- qısıq boğaz.  

- oyluğun (budun) yuxarısında qatlaq yerləri. - cocuğun 

qısıqları pişmiş.  

qısıq  1. qısıq qısıq, boğuq boğuq səs çıxarmaq: qığırmaq. 

qanğırmaq. qanırmaq. - körpə qanğırmağa başlamış. 

1.qasıq. qasıt. qasaq. qasat. qısıt. özət. xülasə. xulasə. 

1.qıtıq. qıtaq. qıttıq. güdə. qotuq. qodux. qısa. qıssa. 

qısqa.boysuz. 1.qızım. qınıq. qızıq. qoruq. atış. utuş. 

oduş. alşıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

təmə'. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. 

acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 

dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. 

yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. 

iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. (boya. səs) 

boğuq. - qısıq qısıq: boğuq boğuq. boğum boğum. kəsik 

kəsik. 1. kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısıs. sıxıq. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. 
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qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. 

qaraçanaq.qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. 

qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. 

tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. 

kenes < qınas. qıncus. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. 

çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. 

əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən.1. 

qısqıq. qasıq. qasqıq. gərgin. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. 

qolay olmayan. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. işgilli. 

münqəbiz. həyəcanlı. sıxıntılı. toxalı. tüngə. tünük. dar.  

- qısıq səs: boğuq.  

- qağıq, qısıq, boğuq səsli: qaruqlu. qarıqlı.  

- qasıq qısıq: ifrat təfrit. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı yasırı. 

doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq 

əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc 

yasıc.  

- qatı qısıq: qatıqsıq: çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, 

xəsis. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

- qatı qısıq: qatıqsıq. çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, 
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xəsis. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

- qısıq gözlə incələmək, baxmaq: göz ucuyla süzmək.  

- qısıq qısıq: qısa qısa: qısmırlıqla. qıtmırlıqla. qıdıqısdı. 

çəkinərək. çimriliklə. - yeməyi özün çək, bacın qıtıqıstıdı: 

qıtmırlıqla çəkir.  

- qısıq, boğuq səs: qaruq. qarıq. qağıq.  

- qısıq, boğuq səslik: qarıqlıq. qaruqluq. qağıqlıq.  

qısıqlama  qıcıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq 

vermə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. 

qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 

qısıqlamaq  1. qasığlamaq. avurduna vurmaq. 1. itələmək. itmək. 1. 

qısaclamaq. işgəncələmək.  

qısıqlaşmaq  boğuqlaşmaq.  

qısıqlı  qızıqlı. qızımlı. qınıqlı. qoruqlu. atışıq. utuşuq. oduşuq. 

alışlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 
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hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qısıqlı  sıx su. qayadan çır çır ağan. - qısıqlı su. - qısıqlı bulaq.  

qısıqlıq  - səs qısıqlığı: boğaz tutulması.  

qısıqlıq  sıxıqlıq. 1. sıxışmış. təzyiq. 1. boğuqluq. xırıldı. - boğazın 

qısıqlığı. 1. sıxıqlıq. tutuqluq. tutqunluq.  

qısıqqöz  qıyıqgöz. çəkik gözlü. yumuq gözlü.  

qısır  1. faydasız. nəticəsiz. asısız. 1. qatır. 1. barsız. 1. 

doğamayan. 1. əxdə. xunsa. əqim. qatır. 1. güdə. kiçik. 1. 

qusur. kəmit. əksik. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. 

kantıq. qantıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. kəsik. kəsir. 

sınır. sınıq. ( < qısmaq. kəsmək. sınğmaq: sınmaq). 

verimsiz. 1. asısız. faydasız. qara. barsız. bərəsiz. 

yararsız. etgisiz. - qaradal: barsız ağac.  

- qısır döngü: qısır döngə: çor, pozuq yer, mihit. dayrəyi 

fasisdə.  

- qısır qusur: yarım yamalaq. bölük pörçük.  

qısır  qısar. qısqır. qısqar. ( < qısmaq. sıxmaq. qısmaq, sıxmaq 

nitəliyi olan). 1. doğmayan. verimsiz. - qısır bulut: yağmaz, 
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ağ bulut. 1. bütün. təkparça. 1. yalçın. sarp. - qısır qaya. 1. 

yalçın. sarp. 1. tək parça. tüm. 1. qaraton. qozlavsız. 

cocuğu olmayan. 1. qısraq. doğurmayan. sonsuz. yozaq. 

əqim. 1. çevrük. çevrinti. külək. girdab. 1. etgiləyən. 

müəssir. 1. kimsəni bir işə gücləyən, zorlayan. 1. qısan. 

zalim. zülm edən. zorlaq. 1. bi ədəb. külük (kövlük). 1. 

əksik. naqis. - qısır oyulu (fikirli). 1. güdə. qıssa. - əlim qısır 

qaldı: əlim səndən güdə qaldı. 1. yakın. yakır ( < yaxmaq). 

verimsiz. doğmaz. doğurmaz. əqim. 1. qısraq. doğurmaz. 

əqim. - qısır topraq. - qısır tarla. - qısır il. - qısır qadın.  

- əli qıssa: gücsüz.  

- qısır bolmaq: 1. (qısraqdan başqa heyvan) qısır qalmaq. 1. 

yozamaq qısırqanmaq.  

- qısır qalmaq: qısır bolmaq.  

- qısır qadın: betav.  

- qısır qaya: sarp gıranit qaya. 

- qısır at: baytal. baytaq.  

qısıramaq  qıcramaq. azarlamaq. ağzının payını vermək.  

qısırın  1. əksikinə. naqisanə. 1. güdəsin. qısasın. - qısırın 

sözlər.  
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qısırlanmaq  qıcılanmaq. azarlamaq. hirslənmək. öfgələnmək.  

qısırlaştırmaq  xunsa edmək.  

qısırmaq  qusurmaq. kösürmaq. küsürmək. 1. qısqatmaq. - uzun 

sözün qısqarı. 1. köstəkləmək. qıstaqlamaq. bağlamaq. 

qaşaqlamaq. - atı qusurmaq: köstəkləmək. -.  

qısırqa  qoyan. toflanğ. girdibad.  

qısırqan  ısırqan. encər. yencən. encən. yencər. yencir. encir. 

dişləyən. dişələyən. deşləyən.  

qısırqanmamaq  muzayiqə edməmək. - qıyına (zülmə) qısırqanmamaq: 

muzayiqə edməmək. acınmadan qılınmaq. qıymaq. qədər 

edmək.  

qısırqanmaq 1. əsirgəmək. darqınmaq. diriğ edmək. 1. qısqanmaq. 

qısmırlanmaq. qıtmırqanmaq. çəkinmək. 1. yozamaq. 

qısır bolmaq. - o tavarına, canına qısırqandı: malına canına 

qıymadı.  

qısırqınt qısırqınd. çalı çırpı. xəs xəşəl.  

qısırtal qısırdal. boğaz. iki qat. ağır ayağ. alğın. yüklü.  

qısıs  xəsis. kibritçi. qısmır. qıtmır.  

qısıştırmaq  qısışdırmaq. sıxışdırmaq. 1. qısdırmaq. gücləşdirmək. 

çətinlətmək. əngəlləmək. 1. qısaclamaq. qısqaçlamaq. 
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gücləmək. darıtmaq. zorlamaq. çəkiştirmək. basıştırmaq. 

yatıştırmaq. durdurmaq. 1. qıstırlamaq. qastırlamaq. 

nərsəni bir yerə güclə vermək.  

qısıt  1. ( > qıst). 1. kəsi. pay. nəsib. 1. məzlum. qısığa, gücə, 

zora konu olan. 1. əsrək. əsrik. qoşul. sınır. mihit. hədd. 

şərt. 

qısıt  1. bunalıq, səfehlik, qocalıq, yazıqlıq, məhkumiyyət 

sonucu, varının, pulunun işlətmə həqqindən ayrılmış 

kimsə. hacir. işlətmə doğrusundan (həqqindən) ayrılmış. 

1. sınır. hidud. uc. sərhədd. qıyı. qıraq. qayı. kənar. sahil. 

1. son. nəhayət. müntəha. 1. qısıtma. qısıtlama. sıxma. 

təzyiq. 1. müsadirə. 1. qasıq. qasıt. qasaq. qasat. qısıq. 

özət. xülasə. xulasə.  

qısıt qısıd. qısdıq. qısdı. iqtisad. ekonomi.  

qısıtçı  haciz. müsadirəçi.  

qısıtır qısıdır. qısdırı. iqtisadi. ekonomik.  

qısıtlama  1. bılokaj. 1. qısıt. qısıtma. sıxma. təzyiq.  

qısıtlamaq  1. azaltmaq. kəmətmək. məhdudlamaq. 1. bunalıq, 

səfehlik, qocalıq, yazıqlıq, məhkumiyyət sonucu, varının, 
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pulunun işlətmə həqqindən ayırlamaq, ayırmaq. hacir 

edilmək. işlətmə doğrusundan (həqqindən) ayırmaq.  

qısıtlamaq  sıxmaq. sınırlamaq.  

qısıtlı  1. sınırlı. hidudlu. uclu. sərhəddli. qıyılı. qıraqlı. qayılı. 

kənarlı. sahilli. 1. məhcur. məhdud.  

qısıtlı  sınırlı. sıxılı.  

qısıtma  qısıt. qısıtlama. sıxma. təzyiq.  

qısıtmaq  ( d < y ) qıdıtmək. qısıtmaq. ( d < y ) qıydırmaq. 

qıyıqlamaq. qıyılatmaq. qəddəmək. yığmaq. nərsənin 

qırağın qəddəyib tiqtirmək. - paltar, börk qıdıtmaq.  

qısıtmaq qısıdmaq. qısdırmaq. iqtisadi davranmaq. ekonomik 

edmək.  

qısıtsız  1. çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. sınırsız. sonsuz. 

ucsuz. ucsuz bucaqsız. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. 

çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa 

( < al: böyük). ğeyri məhdud. 1. qıraqsız. qayısız. sınırsız. 

hidudsuz. ucsuz. sərhəddsiz. qıyısız. kənarsız. sahilsiz.  

qıslama  qıstama. qıssama. qısnaq. ( sıx <> qıs). sıxlama. sıxtama. 

sıxsama. sıxnaq. sınaq. sınav. sınaç. sınama. yoxlama. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8052 

yoxlayış. yoxlanış. dənək. dənəyiş. dəniş. imtahan. 

azimayiş.  

qıslamaq  qıstamaq. 1. sıxıb sıxışdırıb aradan çıxarmaq, qoğmaq. - 

işi sarsıtanı qıstağız: işi axsatanı qıslayın: qoğun. 1. hürmək. 

ulamaq. - itlər qıstadı.  

qıslanmaq  qısılmaq.  

qıslatmaq  bir nərsəni üzərinə alıb saxlamaq.  

qıslı  suçlu. gizli. günahlı. utancaqlı.  

qıslınmaq  qısılmaq. araya sığışmaq.  

qıslıq  qıstıq. qıtlıq. sıxlıq. qısalıq. qıssalıq. güdəlik. kütəlik. 

darlıq. maydalıq. güclük. zorluq.  

qıslıq  qıtlıq. qızlıq.  

qısmac  (bax > qıstac). (bax > qıtmır). qıssac. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. xəsis 

qısmaq  (qısdırmaq). {< > sıxmaq. - börk başını qısdı ( < > sıxdı).} 

{1. # qazmaq. yeməyin bərkiyib yapışmışı. }1. kəsmək. 

pozmaq. əzmək. - qapı ayağımı qısdı. 1. nərsəni görənək, 

adi, rəsmi halından alıqoymaq. 1. qısınmaq. qıstırmaq. 

cimrilik edmək. 1. sidiği tutulmaq. 1. qısaltmaq. daha qısa 

yapmaq. qısaraq çalmaq. qıstırmaq. 1. ad. qımsaq. 
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qımsaq. qımqıs. üzənginin iki yanında olan qayış bağıc. 

ilməkli ip. rikkab. - qısmaq qısramaq: üzəngi ipin qısaltmaq. 

1. sırtmaq. duzağ. tutsaq. kəmənd. 1. sıxmaq. iki nəsnə 

arasında sıxmaq. əzmək. incitmək - qapı əlimi qısdı. - əlim 

qapıya qısıldı: qapıda qaldı. 1. qaqurmaq. qapurmaq. 

sıxmaq. 1. qasmaq. sıxmaq. sıxışdırmaq. çəkib dartmaq, 

tarıltmaq. 1. sıxıb tutmaq. sıxışdırmaq. - qapı barmağımı 

qısdı. 1. təzyiq edmək. 1. ayırmaq. həsr edmək. - bu yığva 

qoşuya, şe'rə qısmışıq. - kitaba qısılan evə kitan evi deyilir. - 

bu işlərə para qısdırın: qısın, ayırın. 1. azaltmaq. kiçiltmək. 

darlaşdırmaq. 1. qıymamaq. əsirgəmək. diriğ edmək. 1. 

yatırmaq. endirmək. - qulaqların qısdı. 1. qalxıq, dışarda, 

açıq olan nərsəni içəri almaq. - quyruğun apışlarının içinə 

qısıb getdi. 1. qıymamaq. asrağamaq. asramaq 

əsigətmək. əsirgəmək. almaq. kəsmək. qırtmaq.- 

boyundan alda, əninə qoy. - sözi əsirgədi: asradı: ağzın açıb 

danışmamaq. düşünb daşınıb danışmaq. - parasına 

əsigəməyən: asramayan: xərcləmək. 1. sıxışdırmaq. 

bastırmaq. 1. qasmaq. çəkilib daraltmaq. - donumu qas. - 

qasmalı nərsə.  
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- çəkib qısmaq: qanğtarmaq. qantarmaq 

- quyruğı qısmaq: qorxub toplanmaq, qaçmaq.  

- quyruq qısmaq: dimməz olmaq. səs çıxararamaq. 

alğılanmaq.  

- avuzunqu qıs: ağzını qapa.  

- yavluq qısmaq: şal örtünmək. başörtüsü taxmaq.  

- yürük ayağımı qısadı: ayağqabı ayağımı sıxı.  

- qöz qısmaq: göz yummaq.  

qısmaq  1. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. 1. 

qırmaq. kəsmək. alçatmaq. azaltmaq.  

- ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı: 

inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

qısmar  ( s < > t ) qıtmır. qızmar. qıtmıq. çimri. acgöz. 

qısmıq  - könül qısmıqı: könül sınma: könül sınıqması: könül 

qalması: könül qaralığı: inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. 

öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

qısmıq  ( s < > t ) qıtmıq. qısmar. çimri. pinti.  

qısmır  (bax > qıtmır). 

- çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  
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qısmır  qıtmır. qıtmır. kibritçi. qısıs. xəsis. pinti. xəsis. kəsmik. 

ağın. axın.  

qısmırlanmaq  qısqanmaq. qısırqanmaq. qıtmırqanmaq.  

qısmırlıqla  qıtmırlıqla. qıdıqısdı. qısa qısa. qısıq qısıq. çəkinərək. 

çimriliklə. - yeməyi özün çək, bacın qıtıqıstıdı: qıtmırlıqla 

çəkir.  

qısmısmaq  qımsızlamaq. susmaq. kəsmismək. sakitləmək.  

qısmış  qosuq. qısuq. kosuq. küsmüş.  

qısnamaq  sıxışmaq. soxulmaq.  

qısnaq  (< qıs). qasnaq. qınsaq. qınqas. 1. qasnağ. qapsnaq (< 

qab). qablayan. çevrəyən. çəmbər. 1. iğnə işi. 1. çəmbər. 

təkərlək. qırbal. qırval. qarval (ğərbal (fars)). qıpçımaq. 

çəmbər. həlqə. girdə sarılmış nərsə. 1. qısıq. dar yol. 

tanqa. təngə. kövçə. küçə.  

qısnaq  1.> qasnaq. hər nəyi qısıb, yığıb, çəkib, gərib, bir araya 

gətirən çəmbər. 1.qıstama. qıslama. qıssama. ( sıx <> qıs). 

sıxlama. sıxtama. sıxsama. sıxnaq. sınaq. sınav. sınaç. 

sınama. yoxlama. yoxlayış. yoxlanış. dənək. dənəyiş. 

dəniş. imtahan. azimayiş.  

qısnaqac  qasnağac. qasnaqçı. qınsaquc. qınqasaquc. çəmbərçi.  
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qısqa  1. (> qesar). qısa. qıssa. külə. güdə. boysuz. 1. ısqa. 

ıncalız. incə, kiçik, xırda nərsə. özəlliklə, turşu qoyulan 

kiçik soğan. yabanı soğan. 1. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. 

qıttıq. 

qısqa  qısa. 1. güdə. - qısqa boy. 1. yaxın. - qısqa yola çıxdı: çox 

uzağa çıxmadı. - qısqa yavuq: yaxın qohum. - qısqa girmək: 

yaxınlaşmaq. - qısqa qısqa: sıx sıx. 1. çabıq. tez. yeyin. 

həmən. - qısqa gəl: tez ol. 1. bir çeşit hızlı, yeyin oynanan 

xalq oyunu. 1. yaxın. 1. həmən. çabuq. 1. alçaq. külə. 

kültə. pəkənə. 1. cücə. 1. qısaq. qısa. engil. müxəffəf. - 

bu sözün qısqası, engili. - səkiz" səggizin qısqasıdı, engilidi.  

- qısqa yuvuq: yaxın qohum.  

- qısqa girmək: yaxlaşmaq.  

- qısqa qısqa: sıx sıx.  

1. hızlı oynanan bir qaraçay malqar xalq oyunı.  

- qısqaqa barmaq: hızlı oyun edmək.  

qısqab  qıstas. əyar. 1. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar. 1. ölçək. ölçük. ölçüt. tərazı. 1. 

sayac. hesab.  
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- qıstassız biçək olmaz (biçək: biçmək.). - hər konunun bir 

qıstası var.  

qısqac  qısac. qasac. qasqac. qaslac. saxlac. saxac. 1. toxunac. 

toxac. toqqac. avlama, tutma, yaxalama ayqıtları. 

yaxalac. avqar. tutmac. tutac. alac. almac. qapqac. 

qapac. qavrac. qavac. bulğac. bulac. çalqac. çalac. 

ənbür. 1. sıxışdıraraq tutmağa yarayan ayqıt. açılıb qapanar, 

iğrəti, əğrəti, dolabac bartıvan, çatmal, qatmal, nərdüvan.  

- qısqaç gözlü: qısqac kimi əğri göz.  

- ucu qıvrıq qısqac: qarqaburnu.  

- paltar qısqacı: camaşır ağacı.  

- qısqac türü: qaplatın. qaptaçın. qapqatın. kələpətin. 

kələfətin.  

- qısqacların çox yayqın çeşitləridən biri: haçar fəransə. 

ingilis haçarı. qardan. qayırdan. qayıran.  

- qısqaç kimi ayqıların ağızları, sıxışdırma bölümləri: çənə. 

- ucu qıvrıq qısqaç: qarqaburun.  

qısqac  qısğac. qasğac. qapğac. 1. maşa. 1. qısqaç. tutturuc. 

girə. qota. qataq. qadaq. - paltar qısqacı.  
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qısqac qısqaç. qısac. 1. qısaq. qusqac. qısan ayqıt. kəlfətin.1. 

əmbir. kəlbətin. qapan. qabıq. qapıq. tutan. alan. 1. 

maşa. tutcaq. götürgə. qısqıç. əmbir. 

- burnu bir çeşit çəngəlli qısqaç.- qarğa burnu.  

- nal qısqaç: kərbətin.  

qısqaca  ısqaca. dirək, situnun dayandığı, durduğu yuva, oyuq, 

dayaq.  

qısqaç  qısqac. girə.  

qısqaçlamaq  qısaclamaq. sıxışdırmaq. qısıştırmaq. gücləmək. 

darıtmaq. zorlamaq. çəkiştirmək. basıştırmaq. 

yatıştırmaq. durdurmaq.  

qısqal  əsgi püsgü.  

qısqalamaq  qasqalamaq. batırmaq. dürtmək. dirətmək. saplamaq.  

qısqalatmaq  qısaltmaq. qıssaltmaq. 

qısqama  qısğama.qısğatma. qısatma. kəsmə. kəsəmə. kəstəmə. 

kəsətmə. ixtisar. xilasələmə.  

qısqamıt  qasqamıt. çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə 

uzun olan, uşaq. biçimsiz uşaq.  

qısqanan  1. günçi. qısqanç. 1. rəqabətli. 1. uqu. yağ. yağı. 

düşman. ciciklənən. çəkəməyən.  
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qısqanan  qısqınc. qısqanc. günü. günüc. günücü. gücünçü. 

gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. 

çəkəmiyən. qatlanamaz. dayanamaz. çatlayan. təhrik 

olan. qaşınan. cicikli. həsud.  

qısqanaq  qısqanıq. qısqancılıq. həsədnak. qeyrətkeşlik.  

qısqanaraq  cicişərək. cicinərək. gününərək. həsudanə.  

qısqanc  1. cicikli. kirtüc. kırtüc. təbiz. təbqiz. cicik. həsəd. 1. 

çəkinən. əsirgəyən. qırıltuq. günücü. qıssanc. 1. gürünc. 

1. küyük. qiptə edən. qızqanc. çimri. acgöz. tarqanın. 

darqanın. tarqanın. 1. qövni. kövni. qöni. köni. cicik. 

həsəd. rəşg. qibtə. 

qısqanc  1. qısqanan. çatlayan. təhrik olan. qaşınan. cicikli. 1. 

əsirgəyən. qıymayan. 1. iğrənən. irgənən. 1. çəkəmiyən. 

qatlanamıyan. dayanamıyan. cicikli. cicinən. cicişən. 1. 

korgöz. çorgöz. cicikli. 1. tov. sıxınca. mehnət. 

məşəqqət. 1. tərs baxışlı. cicikli. 1. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. 1. qayırt. qayrıt. qayrıq. 1. 

çəkəməz. çəkəməyən. qarnı dar. qarınsız. qarnaz. qarnı 

almaz. qarnalmaz. cicikli. qısqanan. günü. günüc. 

günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. 
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cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qatlanamaz. dayanamaz. 

həsud. 1. sıxınca. tov. mehnət. məşəqqət.  

qısqanc  qısqanclıq. 1. qeyrət. - yersiz qısqanc olma: boşuna quyrət 

göstərmə. 1. rəqabət. 1. cicikli. həsədli. həsud. 1. 

qısqanma. güni. 1. cicik. qibtə. həsəd.  

qısqancılı  - pis, yaman, uğursuz, qısqancılı baxış: göz. - göz 

dəğmək.  

qısqancılıq  küyüklük. cicik. qızqanclıq. çimrilik. acgözlük.  

 - qısqanclıq duymaq: qısqanmaq. güniləmək. ciciklənmək. 

qibtə, həsəd edmək.  

qısqancılıq  qısqanıq. qısqanaq. həsədnak. qeyrətkeşlik.  

qısqancımaq  çəkəməmək. ciciklənmək.  

qısqancınılmaq  qısqancınmaq. qısqanılmaq. günülənmək. günüclənmək. 

güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. 

ciciklənmək. çəkməzinmək. çəkənməmək. 

qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. həsəd edinmək.  

qısqancınmaq  qısqancınılmaq. qısqanılmaq. günülənmək. 

günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. 

cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. çəkənməmək. 

qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. həsəd edinmək.  
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qısqancla  qızqınca. - bir istək, dilək, amac, meyilin, qızqınca, 

qısqancla ardında olma: üşüş. üşüşmə. rəğbət.  

qısqanclıq  1. qaşınma. ciciklik çəkəməzlik. 1. əsirgəlik. 

qıymamazlıq. 1. iğrəngilik. irgənğilik. 1. çəkəməzlik. 

qatlanamazlıq. dayanamazlıq. ciciklik. cicinmə. cicişmə. 

1. çaba. gərmik. qeyrət. - qısqanlcılıq damarı qabarmaq: 

qeyrətinə dəğmək. 1. qısqanıqlıq. qısqanım. günüçülük. 

gücnüçülük. günülük. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. 

cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. 

çəkəməzlik. həsudluq. 

qısqanclıq  qısqanc. 1. qeyrət. - yersiz qısqanc olma: boşuna quyrət 

göstərmə. 1. rəqabət. 1. cicikli. həsədli. həsud. 1. cicik. 

həsəd. qibtə.  

- qısqancılıq qavğası: qarı qoca qavğası.  

qısqancmaq  qısqanmaq. günüləmək. günücləmək. güncüləmək. 

cicinmək. cicikləmək. cicişmək. çəkəməzmək 

çəkəməmək. qatlanamamaq. dayanamamaq. həsəd 

edmək.  

qısqançı  qısqınc. güni. gündəş. qoma. qadın ortağı.  
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qısqandırıcı  1. qaşındıran. ciciklədən. cicikdirən. cicikdirici. mühərrik. 

1. əsirgədən. qıymamazdırıcı. 1. iğrəndirən. 

irgənğəndirən. 1. ciciklədən. cicikdirən. cicikdirici. 

cicindirici. cicişdirici.  

qısqandırmaq  1. çatlatmaq. təhrik edmək. cicindirmək. cicikdirmək. 

ciciştirmək. qaşındırmaq. 1. əsirgədirmək. 

qıymazdırdmaq. 1. iğrəndirmək. irgəndirmək.  

qısqanılmaq  1. qeyrətə gəlinmək. çəkiləməmək. çəkəmməmək.  

- bu işə qısqanılmaz. - belənədənsiz yerə qısqanılırmı. 1. 

rəqabət olunmaq. 1. əsirgəlinmək. diriğ edinmək.  

qısqanılmaq  qısqancınmaq. qısqancınılmaq. günülənmək. 

günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. 

cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. çəkənməmək. 

qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. həsəd edinmək.  

qısqanım  qısqanclıq. qısqanıqlıq. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. 

cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. həsudluq. 

qısqanıq  qısqanaq. qısqançılıq. həsədnak. qeyrətkeşlik.  
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qısqanıqlıq  qısqanclıq. qısqanım. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. 

cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. həsudluq. 

qısqanış  təbzəş. təpzəş. tapzaş. tabzaş. cicik. həsəd. - nədir bu 

təpzəş, nədir bu dartış: həyəcan.  

qısqanma  1. ciciklənmə. 1. çatlama. təhrik olma. qaşınma. 1. 

əsirgəmə. qıymama. 1. iğrənmə. irgənmə. 1. 

qatlanamama. çəkəməmə. dözəməmə. dayanamama. 

cicinmə. cicişmə. ciciklənmə. 1. damar. 1. rəqabət.  

qısqanma  1. qısqanc. güni. cicik. qibtə. həsəd. 1. təpsəş. cicik.  

qısqanmaq  1. çatlamaq. təhrik olmaq. cicinmək. ciciklənmək. 

cicişmək. ciciklənmək. qaşınmaq. 1. əsirgəmək. 

qıymamaq. 1. iğrənmək. irgənmək. 1. çəkəməmək. 

ciciklənmək. qatlanamamaq. dayanamamaq. 1. 

çəkəməmək. dayanamamaq. ciciklənmək. 1. nərsiyə 

qısqanmaq. gözü qalmaq, tutmaq. bəğənmək. 

imrənmək. 1. qarantılamaq. qaraltılamaq. 1. qarnı 

almamaq. qarın almamaq. qarnı ağrımaq. qarnı burmaq. 

qarnı qalxmaq. qarıncımaq. çəkəməmək. qəbul 

edəməmək. 1. qısqancmaq. qanı almamaq. canı 
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almamaq. çəkəməmək. günüləmək. günücləmək. 

güncüləmək. cicinmək. cicikləmək. cicişmək. 

çəkəməzmək çəkəməmək. qatlanamamaq. 

dayanamamaq. həsəd edmək.  

- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq 

bostana vurma talanı.  

qısqanmaq  qısqınmaq. qısınqanmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. 

sırcıranmaq. 1. < > qızırqanmaq}. qızqanmaq. qızmaq. 

qəzəblənmək. hiddətlənmək. 1. çəkəməmək. qısqanclıq 

duymaq. güniləmək. ciciklənmək. qibtə, həsəd edmək. 1. 

qeyrətə gəlmək. 1. rəqib olunmaq. rəqabətdə bulunmaq. 

1. əsirgəmək. əsirgənmək. darığtınmaq. diriğ edmək. - 

qarısı kəndini qulluqçu qızlarından çox qısqanırı. 1. rəşg 

edmək. qibtələnmək. həsədlənmək. çəkəməmək. - mən 

sizdən bir nəsə qısqanmamam. 1. qızqanmaq. çimrilik 

edmək. 1. kin güdmək < qıs (+ sanğ. + canğ. + qanğ). 

müzayiqə edmək. pəxillənmək aynımaq. əzilmək. 

qırcanməq. ciciklənmək. qarıncımaq. çəkəməmək. 

qarnaz (qarnı almaz). qarnı dar. qarın qısmaq. qarnı 

burmaq (ağrımaq). 1. istəmək. aramaq. gözləmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

arzulamaq. uzanmaq. 1. cicikmək. yığılmaq. çəkinmək. 

əsirgəmək. yüksünmək. ağırlıq duymaq. gücənmək. zora 

düşmək. salğınmaq. 1. əsirgəmək: qurunmaq. 

qurumsaqlanmaq. qurumsaqmaq. çıxımdan 

xəşləməkdən, verməkdən çəkinmək. qıtmırlanmaq. 

qısmırlanmaq. 1. qısmırlanmaq. qısırqanmaq. 

qıtmırqanmaq.  

qısqanmaz  comərt.  

qısqantırmaq qısqandırmaq. 1. qeyrətə düşürmək. 1. rəqabətə 

düşürmək.  

- cocuqları qısqandıracaq ayrı seçidən qıraq edməli.  

qısqaq  (bax > qıtmır). əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. qıymır. qıpmır. 

qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıstac. 

qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. 

qırmaçı. xəsis.  

qısqaqıl  dəli. dəlirmiş. üşütgən. üşütük. qaçıq. çılqın.  

qısqar  qısqır. qısır qısar. ( < qısmaq. sxmaq. qısmaq, sıxmaq 

nitəliyi olan). 1. etgiləyən. müəssir. 1. kimsəni bir işə 

gücləyən, zorlayan. 1. zalim. zülm edən. zorlaq.  
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qısqarmaq  1. qısalmaq. 1. qıstamaq. tələsmək. sürət götürmək. 

əcələ edmək.  

qısqaş  pəxil. qırt. çinis. - qırt ər.  

qısqatma  qısğatma. qısğama. qısatma. kəsmə. kəsəmə. kəstəmə. 

kəsətmə. ixtisar. xilasələmə.  

qısqatmaq  alçatmaq. sökmək. təhqir edmək.  

qısqavar  qızqavar. qasqavar. odun altına, üstünə qoyulan daş, 

ayıq, dəmir.  

qısqay  kiçik qız cocuğu.  

qısqayılıq  qol gəmiği.  

qısqəsti  qıskəsti. ləçək. alınçək. alna bağlanan bağ.  

qısqı  qısqır. qısqar. dəsgah.  

qısqı  taxoz. taqoz ( < taxmaq). çalınan çivinin, mıxın, 

burqunun, piçin tutdurulması üçün, duvara yerləşdirilən 

tikə, parça, təxdə, ruplak.  

qısqıc  1. basqı. qapanca. cəbr. 1. sıxıntı. güclük. acılıq. 

əziyyət. zəhmət. məşəqqət. 1. yapınc. icbar. məcburluq. 

qıyıq. 1. qıyıq. qıvrıq. bastırma. basırıq. bükmə.  

qısqıc  kərbətin.  

qısqıla  iskilə. gəminin yol ara sığındığı, barındığı yer. bəndər.  
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qısqın  qabırqa. qabırcaq. qutu. cə'bə < cım + bə. cumba. 

cumbə. kumbə. komba. kümbə. bəsdə.  

qısqın  sıxıntı. afət. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər.  

qısqınc  1. çimri. pinti. 1. güni. gündəş. qoma. qadın ortağı. 

qısqançı. 1. cicik. qibtə. rəşg.  

qısqınc  qısqanc. qısqanan. günü. günüc. günücü. gücünçü. 

gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. 

çəkəmiyən. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qısqıncamaq  çəktirmək. basmarlamaq. sıxmaq. işkəncələmək. 

qınamaq.  

qısqınıq  1. əcələ. 1. qayğı. təlaş. ürkü.  

- qısqınıq girmək: əcələ edmək. qoşuşmaq.  

- qısqınığa girmək: təlaşlanmaq. dört dönmək.  

qısqınıqçı  teləşlı. vəlvələci. ürkü çıxaran.  

qısqınıqlan  təlaşlanmaq. əcələ edmək.  

qısqınıqlı  1. qayğılı. təlaşlı. 1. ələ avuca sığmaz. canlı. 1. sıxıntılı. 

qısğıntılı. üzüntülü. usancıq. talaşlı. tasarlı. 1. alınması, 

yığılması, iyələnməsi güc nərsə. ələ sığılmayan, canlı. 

hay küyçü.  
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qısqınmaq  qısqanmaq. qısınqanmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. 

sırcıranmaq. 1. çəkəməmək. 1. qeyrətə gəlmək. 1. rəqib 

olunmaq. rəqabətdə bulunmaq. 1. əsirgəmək. 

əsirgənmək. darığtınmaq. diriğ edmək. - qarısı kəndini 

qulluqçu qızlarından çox qısqanırı. 1. rəşg edmək. 

qibtələnmək. həsədlənmək. çəkəməmək. - mən sizdən bir 

nəsə qısqanmamam.  

qısqıq  1. qısıq. qasıq. qasqıq. gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. 

çalaz. dincsiz. qolay olmayan. çətin. gücünlü. zorunlu. 

toxa. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. sıxıntılı. toxalı. 1. 

sıxqıq. basqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. 

gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  

qısqıq  qısı. qatı. sərt. bərk. - qısı ürək.  

qısqıqlama  qıcıqlama. qısıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. acıtma. 

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq 

vermə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. 

qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət 

vermə. iza‟c. 

qısqır  qasqır. qapsqır. iri çoban iti çeşiti.  
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qısqır  qısqar. qısır qısar. ( < qısmaq. sxmaq. qısmaq, sıxmaq 

nitəliyi olan). 1. etgiləyən. müəssir. 1. kimsəni bir işə 

gücləyən, zorlayan. 1. zalim. zülm edən. zorlaq.  

qısqırt  qısqıt. 1. axsaq. 1. alçaq. 1. alçaldan. bayağı. kovuş. 

kovşur (< kav. kov). qəbeh. şəni'. 1. basqıt. təzyiq. 1. 

alçatma. təhqir. 1. axsaq.  

qısqırt  qısqıt. xasa. qızarmış çörək.  

qısqırtmaq  axsatmaq.  

qısqıs  (bax > qıtmır). 

- qısqıs gülmək: içindən, səssiz, alaylı gülmək.  

- qısqıs gülmək: könül çəkib, səssiz, alaylı gülmək.  

qısqıt  qısqırt. axsaq.  

qısqıt  qısqırt. xasa. qızarmış çörək.  

qısqıtmaq  1.yanıtmaq. yanğıtmaq. qanıtmaq. qamandırmaq. 

inandırmaq. qandırmaq. qane' edmək. razı edmək. 1. 

susdurmaq. yatırtmaq. 1. qızqıtmaq. qızdırmaq. 

quşqurtmaq. qamçılamaq. susqatmaq. susatmaq. istitmək. 

ısıtmaq. yanğıtmaq. yandırmaq.  

qısqör  qısgör. nəzdikbin.  
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qısqöz  qısgöz. qıtgöz. güdəgöz. dargöz. maydagöz. 1. başısıx. 

sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. kütbeyin. 

darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. 

kutahbin. 1. görgüsüz. avalaq. avanaq (< av). budala. 

qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. aldavıl. 

andavıl. abdal. koryat. bön. qısa görüşlü. naşı.  

qısqöz  qısgöz.güdəgöz. dargöz. qıtgöz. maydagöz. kutahbin.  

qısquc  kəskük. həlqə. tuğ. tuğla. köpəyin boynuna keçirilən 

təsmə.  

qısqutlanmaq  qızqutlanmaq. suçlanmaq. özün günahlı saymaq. 

utanmaq. çəkinmək.  

qısra  çəvrük. çavruq. çevrinti. girdab. çovqun. çayqun. suyun 

havanın çevrişi, cünbüşü. talatüm. dalğa. daşqın. tolqum. 

dolqum.  

qısrac  qısraq.  

qısramaq  qısaltmaq.  

qısranmaq  qısruşmaq. qırcanmaq.  

qısraq  1. qıstaq. qıvraq. çabuqraq. 1. qısrac. səmrilmiş qısraq. 

tobya. bəyə. səmrilmiş qısraq. 1. biyə. qısır. doğurmaz. 
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əqim. - qısır topraq. - qısır tarla. - qısır il. - qısır qadın. 

- iki yaşar qısraq: qonaçın.  

 - iki yaşına gəlmiş qısraq: qonan.  

qısraq  hələ doğmamış gən dişi at. madyan. - yaban qısrağı: 

bayqal.  

- qız qısraq: qız qadın.  

- üç yaşında qısraq: gəlin. gəlinçi.  

qısraqın  xesarqun. kəfdə. əzilmiş. zərərərli. mütəzərrir.  

qısratmaq  biçmək. iğdiş edmək.  

qısrıq  qısraq. 1. israq. qısqın. özündə olan. özünə çəkilən. 1. 

tutuq. götrük. bəcəriksiz. yazıq. miskin. aciz. - qısrıq 

kimsə. 1. bəfalı. abırlı. 

qısrıq  ürzəsiz. əl ayaqsız.  

qısruşmaq  qırcanmaq. qısranmaq.  

qıssa  1. basıq. qısıq. yoğun. küt. qalta. bokur < boğ. qıssa 

boyun: boğur boyun. 1. kissə. dəri çuval. dəri torba. 1. 

tüpi. turpilmiş. kəsik. biçik. güdə. 1. güdə. qısır. - əlim 

qısır qaldı: əlim səndən güdə qaldı. 1. qopal. kopal. kupal. 

küp kimi. tobaç. qunt. biçimsiz. 1. küt. qunt. künt. 

biçimsiz. qılıfsız. 
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- şişman, biçimsiz, qıssa olan: tumbadız. - tumbadız kişi.  

- qıssa dəğənək: tayancaq. dayancaq. 

- qıssa, qalın olaraq biçimsiz: topaç. - topaç kişi. - topaç 

qıra, xiyar. - topaç yapı. - qısa boylu, tıqnaz, topaç olan: top 

topuz.  

- bərk qıssa: sürəksiz. dəvamsız. bəqasız. çoq sürməz. - gül 

devri sürəksiz olur.  

qıssa  qısqa. qısa. 1. külə. güdə. boysuz. 1. kəsik. 1. bıcıq. 

bıdıq. biçiq. tıqnaz. bodur. 1. qısa. qısqa. qısaq. qısıq. 

qıttıq. qıtıq. qıtaq. güdə. qotuq. qodux. boysuz. 1.qısaq. 

qıtaq. qınıq. - qıssa boyun keçini qurt yemiş: qınıq keçini 

qurt yemiş. 1. bodur. bücür. ufaq təfəq. incik boncuq. incik 

mıncıq. alçaq. tıknaz. tıxılmış. boysuz. - uzun qıssa 

qonuşmamaq: artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq.  

- qıssa buynuzlu heyvan: qabaq.  

- qıssa sürə əyləşmək, oturu vermək: ilişmək. ilinmək. - bir 

iki dəyqə ilişin, harda olsa tapılar. 

- saçları tökülmüş, yada qıssa kəsilmiş baş: çambaq. 

çapbıq. qambaq. 

- sözün qıssası: özdeyiş. son söz.  

- bəlli, açıq aydın, qıssa, sənədli söz: bəliq. bəliğli.  
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- çox qıssa, az olan: qılpayı. rəməq. - qılpayı qaldı. - qılpayı 

vermək. - qıssa boylu: arpa boylu. - qıssa, çarpıq qıçlı: 

bastıbacaq.  

- iki yer arasında, ən qıssa cızıq: düzgediş.  

- əli qıssa: yoxsul.  

- çox qıssa: qasacaıq.  

- qıssa kəsmək: qıssatmaq.  

- qıssa topuq: qıssa səğə.  

qıssac  bax > qıstac. qıtmır. çinis < qınıs.  

qıssacası  qısası. özü. əlhasil. 

qıssalıq  1. qısalıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. sıxlıq. güdəlik. kütəlik. 

darlıq. maydalıq. güclük. zorluq. 1. bodurluq. bücürlük. 

boysuzluq. bodurluq. tıknazlıq. tıxılmışlıq. alçaqlıq. 

güdəlik.  

qıssaltmaq  - nərsəni qıssaltmaq: almaq. - kotumun qollarından bir az 

alın. - qaşlarımı aldıracağam.  

qıssaltmaq  qıstırmaq. azatmaq.  

qıssama  qıstama. qıslama. qısnaq. ( sıx <> qıs). sıxlama. sıxtama. 

sıxsama. sıxnaq. sınaq. sınav. sınaç. sınama. yoxlama. 
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yoxlayış. yoxlanış. dənək. dənəyiş. dəniş. imtahan. 

azimayiş.  

qıssanmaz  qiyan. tələsik.  

qıssaqlı qıssağlı. tez. aşıqıs. ivədi. çapçanğ. aldıraşlık. toxdasız.  

qıssası  qısası. düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. kəsəsi. 

kəstirməsi. özəti.  

qıssatmaq  qıssa kəsmək.  

qıst  < kəsit. kəsqit.  

qıstac  kenes < qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısıs. sıxıq. qısıq. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. 

qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. yanığ. 

yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. 

gözü doymaz. doymaz. doymayan. kenes < qınas. 

qıncus. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. acgöz. 

paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. varyeməz. 

sərpəməyən. xərcləməyən. 

qıstama  qıslama. qıssama. qısnaq. ( sıx <> qıs). sıxlama. sıxtama. 

sıxsama. sıxnaq. sınaq. sınav. sınaç. sınama. yoxlama. 
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yoxlayış. yoxlanış. dənək. dənəyiş. dəniş. imtahan. 

azimayiş.  

qıstamaq  1. bax > qıslamaq. 1. qısqarmaq. tələsmək. sürət 

götürmək. əcələ edmək. 1. qovmaq. sürmək. 1. 

tə‟kitləmək. israr edmək. 

- qoylanı bəri qısta: qoyunları bu tərəfə sür.  

- tav adətni buzqanı üçün anı eldən qıstadılar: qaraçay 

malqar gələnəğini bozduğu üçün onu köydən qovdular. 1  

qıstamaq  qasmaq. qarsmaq. qarsımaq. qırsımaq. sason vurmaq. 

gənə bol geyimi daraltmaq, büzmək.  

qıstamaq  qoğmaq. - qıstaqız: qovun.  

qıstaq  1. fişar. tıyıq. təzyiq. 1. tələs. sürət. şitab. 1. qısraq. 

qıvraq. çabuqraq. 1. sıxıntılı.  

qıstaqlamaq  köstəkləmək. qısırmaq. bağlamaq. qaşaqlamaq.  

qıstara  qısdara. qısdarı. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qıstarı  qısdarı. qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. 

boyunbağ. kolyə. girdənbət. gərdənbənd.  

qıstas  1. həcm. həcim. çap. cüssə. qoncay. qoyum. oyum. 

oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. ölçüm. 
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ölçü. ölçək. öləç. dəğərlik. qab. qaran. gülüm. 1. ölçü. 

dəğərlik. miyzan.  

qıstas  qısqab. əyar. 1. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar. 1. ölçək. ölçük. ölçüt. tərazı. 1. 

sayac. hesab.  

- qıstassız biçək olmaz (biçək: biçmək.). - hər konunun bir 

qıstası var.  

qıstasız  həcimsiz. həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. qoncaysız. 

qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. 

sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. 

qabsız. qaransız. gülümsüz.  

qıstaslamaq  qıstasmaq. ölçəmək. miyzanlamaq.  

qıstaslı  həcimli. həcmli. çaplı. cüssəli. boyrat. qoncaylı. 

qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. 

sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. 

qablı. qaranlı. gülümlü.  

qıstasmaq  qıstaslamaq. ölçəmək. miyzanlamaq.  

qıstaşmaq  titrəşmək. sılaşmaq. qasnaşmaq.  

- soyuqdan qıstaşmaq: titrəmək. 
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qıstav  hızlı. sürətlı. canlı.  

- suv qıstav baradı: su hızlı axır.  

qıstəqə qıstəkə. qadınsı ərkək. qadın qılıqlı.  

qıstı  - qarın qavraması: qarın qıstı: qarın ağrısı.  

qıstı  ( < qısmaq). qısıt qısıt, parça parça gümüş, qızıl, dəmir 

taxımı olub, qopca, zəncirlə harasa qısdırılıb, sırqav, 

boyun bağ, köstək kimi işlənir. 1. çatlaq. 1. dəmət. 

dəsdə. 1. qısıq, bükük olan. bağlı. dəsdə. 

- qıstı bolmaq: çatlamaq. yarılmaq.  

qıstı qısdı. qısdıq. qısıd. iqtisad. ekonomi.  

qıstıc  ölçü. ölçək. dəngə. tanqı. me'yar. əyar. nisbət. qiyas.  

qıstıç  (qısıt iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

qıstılamaq  1. qısıqları, bağları bir yerə yığmaq. 1. yığmaq. 

dəmətləmək. dəsdələmək. toplamaq.  

qıstıq  1. qıslıq. qıtlıq. sıxlıq. qısalıq. qıssalıq. güdəlik. kütəlik. 

darlıq. maydalıq. güclük. zorluq. 1. bərzəx.  

qıstıq qısdıq. qısdı. qısıd. iqtisad. ekonomi.  

qıstırı qısdırı. qısıdır. iqtisadi. ekonomik.  
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qıstırıq qısdırıq.1. astar. - dibinə qısdırıq salmaq: astarlanmaq. 1. 

qısdırı. 1. sıxıb yetəkləmək. ekonomi. idarə. 1. qısdırqıç. 

idarəli. tutumlu. 1. yədək. stok.  

- daş qısdırıq: təmbəl. 

qıstırıqçı qısdırıqçı. 1. tədarikli. 1. çimri. acgöz.  

qıstırlamaq  qastırlamaq. qısıştırmaq. sıxışdırmaq. nərsəni bir yerə 

nərsəni bir yerə güclə vermək.  

qıstırma  1. yələk. 1. qadın kalağayılarının önünə düzülən bəzək. 

1. çörəyin içinə ət mət qoyub pişirmək. dürmək. sandvic.  

qıstırmaq  qısdırmaq. 1. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. gücləşdirmək. 

çətinlətmək. əngəlləmək. 1. könül sıxmaq. iç sıxmaq. 

üzmək. usandırmaq. 1. sıxmaq. basmaq. fişar vermək. 

girləmək. 1. kəsirləmək. kəsirmək. kəsmək. kəmitmək. 1. 

kəsirləmək. kəsirmək. kəsmək. kəmitmək.  

qıstırmaq  qısdırmaq.iç sıxmaq. usandırmaq.  

qıstırmaq  qısturmaq. ( < qıs. sıx). 1. birləşdirmək. qətləmək. 

qatlamaq. 1. sıxmaq. işkəncə edmək. 1. azaltmaq. 

kəmlətmək. kəmətmək. kəmtirmək. kəmişdirmək. 

qamıtmaq. - onun payın qıstırdıq. 1. işkəncə ilə 
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cəzalandırmaq. 1. qıssaltmasın azalmasın istəmək. - 

onun dirikin qıstıdılar: onun gəlirin, maaşın azatdılar.  

qıstırmaq qısdırmaq. qısmaq. 1. sıxıb tutmaq. sıxışdırmaq. - qapı 

barmağımı qısdı. 1. təzyiq edmək. 1. boğmaq. buqurmaq. 

bükürmək. bükmək. indirmək. alçaltmaq. 1. qısıdmaq. 

iqtisadi davranmaq. ekonomi edmək. 1. ayırmaq. həsr 

edmək. - bu yığva qoşuya, şe'rə qısmışıq. - kitaba qısılan 

evə kitan evi deyilir. - bu işlərə para qısdırın: qısın, ayırın. 1. 

azaltmaq. kiçiltmək. darlaşdırmaq. 1. qıymamaq. 

əsirgəmək. diriğ edmək. 1. yatırmaq. endirmək. - 

qulaqların qısdı. 1. qalxıq, dışarda, açıq olan nərsəni içəri 

almaq. - quyruğun apışlarının içinə qısıb getdi. 1. tutdurməq. 

tutmaq. ələ keçirmək. qapsalamaq. yaxalamaq. dar yerə 

gətirib tutmaq. 1. qapsatmaq. bir yerə soxub sıxışdırmaq. 

- əlimi, barmağımı qapıya qısdırdım. 1. sıxdırmaq. 

- qısdırıb zorlamaq: sıq boğaz edmək.  

qıstırqaç  bükək. ambalaj. bəstəbəndi.  

qıstırqıc qısdırqıc. 1. idarəli. tutumlu. 1. məngənə.  

qıstıtmaq  < kəsmək. 1. bölmək. 1. qısaltmaq. - donun ayağıların 

qıstıddım.  
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qıstol  əli ağır. təmkinli. - saltuq olmaqdan. qıstul ol.  

qıstuvma  bax > qistəkə.  

qısu  qısıq. dar. daracıq yer. - qısu görmək: sıxıntya düşmək.  

qısur  < qıs. əsgiklik.  

qısurmaq  qısaltmaq.  

qısuv  - bel qısuv: bel bağlama.  

qısyartmaq  qusdurmaq. qusyurmaq. quysarmaq. qusyan etdirmək. 

qaytatmaq.  

qış  - qatı qış. - qatı yerikli at: sarsan at.  

- könlün yazıda var, qışıda var, varlığın oluda var, ölüdə 

var.  

- qara qış: 1. çox sıxıntılı durum, çağ. 1. qış ortası. zəmhərir. - 

qara kovan: yasama kovan, pətək.  

- qara qış: qara, çapıq qış.  

- gecə ilə gündüz, yay ilə qış arasında sıcaqlıq soğuqluq 

dəğişimi çox olan yurd: qara yurd.  

- qışa, soyuğa dayanıqlı sərt buğda: qarabaş.  

-qış ortası: qara qış. zəmhərir.  

- qaraqış: qaraqoncola.  

- qaraqış: qışın ilk ayları.  
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- qış ayları: qasım < qısım. qısın. qışın.  

- qış üçün saxlanılmış yeyəcək: qapasardı. qapsardı > 

qəfəsardı. gəpsardı.  

- qışa, soyuğa, şaxdaya dayanıqlı yemiş: qarcıq yemiş.  

- qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü.  

- qorxma qışdan, yaz gəliri qabadan.  

- yazdı topraq açan, yapraq tökən, beli bükən qış olur.  

- qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru 

durur.  

qış  - qış yuxusuna dalmaq: doncumaq.  

qış  < qıç < gec. (gecə. gec). - qış qıran: onikinci ay. aralıq. - 

qara qış: qışın ortası olub, ən soyuq sırası. 

- qara qış: qışın ortası. zəmhər. - qara qışda yolçuluq: işlərin 

ən gücü, zoru.  

- yaz qış: həmişə. hər vax.  

- qış yapmaq: soğumaq. - azərbaycanda çox qış yapar.  

- qış yemək: soyuq çəkmək.  

- qış yapar: qışlaq. qışı çox olan yer.  

- qış: soyuq olan. - qış durum: soyuq əhval. - qış hava: 

soyuq hava.  
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- qış keçirmək: qışı keçirmək. qışlatmaq. - qoyunları harda 

qışlatacaqsız.  

- qış olmaq. qışlamaq. soğuq olmaq.- bu il yaman qışladı.  

- qış günü: qüncuq. qısa gün.  

- qış qış: kiş kiş. kişələmək, qoğmaq sözü. 

- qara qış: sərt qış.  

- qış zumarı: arğış.  

- qışın son ayı: ağuz. avuz.  

- qış alma: bənəkli alma.  

- qış çillə: ocağın onyeddisi şubatın igirmi yeddisi arasındaki 

soğuq günlər. 

qışar  - ayaqları dışarı dönük olan: it əlli.  

qışar  yat. uzan.  

qışarmaq  kəsərmək. yatmaq. uzanmaq.  

qışartmaq  əymək. bükmək.  

qışım  qıcım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. qızın. qızım. qızlıq. 

qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.  

qışımlanmaq  qıcımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). aşımlanmaq. 

acıqlanmaq. qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. 
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qızlınmaq. qəzəblənmək. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qışın  qısım. qısın. 1.qış ayları. 1. qışda. - qoyu qırmızı dallı, 

çiyələyə oxşar yemişli, qışın yapraqları tökülməyən ağac 

çeşiti: qaramış. qarayemiş.  

qışından  - qorxusu var qışından, işləməzsə yazından.  

qışıq  1. qışqı. qışnıq. kişnək. qışqırma. 1. qıyşıq. əyrilmiş. 

qışıqlı  qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qışıqmaq  qış olmaq.  

qışla  ( < qıslıq: sıxlıq. yığılma. sıxılma). toplum yeri. əsgərlərin 

topluca durduğu yapı.  

qışla  sərbazxana.  

qışlamaq  1. oturaqlamaq. ordulamaq. 1. qışlaqlamaq. 

qışlamışlamaq. qışlağa gedmək.  
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qışlamaq  1. soğuq olmaq. qış olmaq. - bu il yaman qışladı. 1. qış 

işin, görəvin, çəkimin görmək, yerləmək. - yayda 

qışlamaq gərək. 1. qış geçirmək. qışı sürmək.  

qışlamışı  qışlaqlamaq.  

qışlamışlamaq  qışlamaq. qışlaqlamaq. qışlağa gedmək.  

qışlaq  1. qara. 1. qışlıq. zimistani. 1. orduqah. - qışlıq ev, yurd. - 

qarabağ. - qaraqurum. 1. qara. oturaq. orduqah. kom. - 

qara bağ. - qara qurum. - qara amid. - qara dağ.  

qışlaq 1. köçəri ellərin otraq yeri. av. yurd. kənd. köy. məntəqə. 

1. qışlanacaq yer.  

- qışı çox olan yer: yapar. qış yapar. 

qışlaqlamaq  qışlamaq. qışlamışlamaq. qışlağa gedmək.  

qışlaqlanmaq  qışlaq edinmək. qışlamaq.  

qışlatmaq  qış keçirmək. qışı keçirmək. - qoyunları harda 

qışlatacaqsız.  

qışlıq  qışlaq. zimistani. - qışlıq ev, yurd.  

- qışlıq ağıl: kom.  

qışlıq 1. qış üçün anuq, hazırlanmış nə. - qışlıq ev. kərəkü. 1. 

qışa saxlanan otlağlar. heyvanlara qışın baxılan yerlər. 1. 
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qışlaq. qışa özgü, özəl olan. - qışlıq azıq: qış zəxirəsi. - 

qışlıq ev. - qışlıq hava: soğuq hava.  

qışmaq  qıyqışmaq. qıyşıqmaq. qıyışmaq. qayışmaq. qaymaq. 1. 

qaymaq. azmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana 

düşmək. münhərif olmaq. 1. bir yönə çəkilmək. 

qırağmaq. məyl edmək.  

qışmar  qaşmar. qılcav. güldürücü. şakaçı. qırşmal. məsqərə. 

müzhik.  

qışmı  heyvan tırnağı.  

qışmır  mızi. taxılıb incidən. - qışmır kişi.  

qışmırlıq  mızılıq. - qışmırlıq bəsdi daha.  

qışnıq  qışıq. qışqı. kişnək. qışqırma.  

qışqı  1. qış çağı. qış mevsimi. 1. qışıq. qışnıq. kişnək. 

qışqırma. 

- bilim bilə qışqıda alma bişər: bilimlə qışda belə alma 

yetişir.  

qışqıldaq  bağ. ördək çeşiti.  

qışqır   

- qışqır ələk: dediqoducu. laf daşıyan.  

qışqıraq  ışqırıq. fışqıraq. fışqa. ıslıq.  
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qışqırar  quzqun.  

qışqırı vermək  təşviq edmək.  

qışqırınmaq  qızqırınmaq. qabarmaq. öfgələnmək. sınırlanmaq. 

diklənmək. dikənmək. saldırıqsınmaq.  

qışqırıq  hay küy. qıyha. hıçqırıq.  

- hıq, qışqırıq, hıçqırıq tutmaq.  

qışqırıq  iq. hıçqırıq. hıq. ürküş. qorxub qaçış. həyəcan. talaş.  

qışqırıtmaq  1. canuvlamaq. yanuvlamaq. saldırtmaq. təhrik edmək. 

1. tişəmək. saldırtmaq.  

qışqırma  qışıq. qışqı. qışnıq. kişnək.  

qışqırmaq  1. ürküb, qorub qaçmaq. - quşlar qışqırdılar. 1. 

həyəcanlanmaq. 1. talaşlanmaq. qorxub ürkmək. 1. 

ışqırmaq. ıslıqmaq. ıslıq çalmaq. fışqalamaq. 1. döğmək. 

hayqırmaq.  

qışqırmaq  quşqurmaq. təprikmək. təprinmək. təhrik olmaq. təhyic 

olmaq. həyəcanlanmaq.  

qışqırtan  qarışdıran. quşqurtan. 1. yardaqçı. çığırtan. mühərrik. - 

el yardaqçı: müşəvvişi əzhani imumi. 1. qızışdıran. 

qışqırtı  quşqurtu. təhrik. təprik. əngizeş.  

qışqırtıcı  quşqurtubu. təhrikçi. aşubçu.  
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qışqırtıcı  uduvçu. provakatör. təhrikçi.  

qışqırtılma  quşqurtulma. qışqırtı. qışqırtı. təhyic. təprik. təhrik.  

qışqırtılmaq  quşqurtulmaq. təhyic, təhrik olunmaq. qızdırılmaq. 

qızışdırılmaq. kökətmək.  

qışqırtma  1. atışlama. odlama. qızdırma. coşturma. təhrik edmə. 1. 

təşviq.  

- itləri cütləşməyə qışqırtma, quşqurtma üçün söylənən 

söz: qas qas. qıs qıs. qız qız.  

qışqırtma  1. səkirtmə. səksəkə. 1. uduv. təhrik. 

qışqırtmaq  1. istəkləndirmək. özəndirmək. qındırmaq. qıncıtmaq. 

qıcırtmaq. qaşartmaq. qacartmaq. təşviq edmək. təhrik 

edmək. 1. qaldırıtmaq. qaldır edmək. 1. quşqurtmaq. 

qızdırtmaq. qıcıqlatmaq qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. 

qızışdırmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək. 

qışqırtmaq  1. ürküdüb, qorxudub qaçırmaq. - qarqaları tarladan 

qışqırtmalıyıq. 1. həyəcanlandırmaq. talaşlandırmaq. 

təhyic edmək. 1. qaçırtmaq. qıcırtmaq. qadalamaq. 
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işlətmək. çalışdırmaq. edidmək. eddirmək. götürmək. 

göndərmək. qudurtmaq. körükləmək. qızışdırmaq. 

coşdurmaq. azdırmaq. 1. qozumaq. qızdırmaq. 

sataşmaq. uçurmaq. saldırmaq. təhrik edmək. udulamaq. 

deşviq edmək. təhrik edmək.  

qışqıtımaq  üsdürtmək. saldırtmaq.  

qışqut  cəza.  

qıştay  kirli. pasaqlı.  

qıştı  tuluğ. şişman. - qıştı uvurt: şişman yanaqlı. - qıştı uvurtlar: 

şişman yanaqlar. - hıştı çapıy: şişman yüzlü cocuq. - qıştı 

bet: şişman yüzlü.  

qıştınay  kirli. pasaqlı.  

qıt  1. az. qıssa. 1. anlayışı qıt. küt. 1. qat. təbəqə. yan. yaq. 

1. aşığın „s‟ biçimində olan yönü. 1. kəsmə işi. biçək. 

biçin. - qıt dövrü: biçin çağı. 1. qurı. quraq. yabıs. 1. qıqıt > 

qəht. (# bolluq). 1. qır. kəsi. kəsik. eyb. 1. adarqılı. cüz'i. 

az. tıqqı. dar. üzüm. dar. sınırlı.  

- qıt qıt: dalba dal. ötləş ötləş. ardalı. - düşdük ötləş ötləş 

qıyınlara: çətinliklərə.  

- qıt olsun, qut olsun: az olsun xoş olsun. 
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- qıt qıt edmək: soğuqtan titrəmək.  

- qıt olmaq: qıtlanmaq. az olmaq. bulunmamaq.  

qıt  1. az. yetərsiz. dar. qısa. əlverişsiz. 1. az tapılan. - dar 

çağda, sürədə. - dar yer. 1. damcı. qətrə. 1. qıssa. - qıt 

ağıllı: səfeh. pəxmə. huşsuz. 1. (pis işlərdən uzaq gəzdirici 

söz.). öğüt. pay. göz. yağıt. yaxtı. yarac. yarat. yarıt. 

yartıc. yantar. yantarı. əkic. bəllic. bəllək. uyut. uyuc. 

uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. nəsihət. pənd. moizə. ibrət. 1. 

nadir. azraq. seyrək. 1. qırıq. qırba. qıracıq. qıra kimi. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. salaq. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış.  

- qıt bilgili, bilgisin durmadan satar şişər: boş qab səs 

verər.  

- başı qıt:: ağlı qıt: caya. yaya. 

- qıt başlı. qıt ağıllı:: qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. bilməz. bilməyən. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. 

uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. 

sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 
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olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. 

korsan (< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. nadan. 

mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

yayan. cahil. 

- qıt qıt: qırt qırt: yerkökü. sarıkök. qızılot. qızılçökük. 

gəlinbarmağı. həvic.  

- qıt tapılan nərsə: könül quşu otu: quş sütü: can otu.  

- qut, qıt s:öz: qısa, göstərişli söz: yapıcı güdə söz: özlü, qısa 

söz: dərli, toplu söz: us, qıs söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. 

muxtəsər, müfid kəlam. vəciz.  

- toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi: qaqanlamaq. 

qıqqıldamaq. qaqıtlamaq: qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq.  

- qıt qavrayışlı: eşşək qafalı.  

- xıt xıt: kərkərənğ. kərkərək. gəmirğənğ. yumşaq sümük, 

sünğük, gəmik.  

- qıt tapılan nərsə: iç quşu otu. quş sütü. can otu.  

qıta  1. > qətə. - qıta qıta: qətə qətə: qaç qaç. 1. qıda. < > qəza. 

doyqu. azıq. yemək. rizq bəslək. bəsi. güc qaynağı. 

kalori. 1. qada. kiçik qərdəş.  
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- qıta qıta: qətə qətə. qətrə qətrə. damla damla. çıq çıq. çək 

çək. çəkə çəkə.  

qıta  tiqə. tiğə. tüqə. ( < tik. tiq. tuq) 1. kəsən, qıran hər bir 

nərsə. ( > tiğ (fars)). 1. < > qətə. taram. para. parça. cüz'. 

hissə. bölək.  

qıtal  1. qıtqıl. qırqıl. qırqın. vuruşma. savaş. - aralarında qıtqıl 

üz verdi. - qıtqıl qırqıl: döğüş savaş. 1. seyrək. kəmyab. 

qıtalan zatlar.  

qıtalamaq  qıtılamaq. qətələmək. qətləmək. qıttamaq. qırtalamaq. 

qıratlamaq. qırmaq. qət', iqta' edmək.  

qıtalandırma  qıdalandırma. azıqlandırma. bəsləmə. səmirtmə. 

becərtmə. yedirib içirtmə. bəsiyə çəkmə. gəlişdirmə. 

yetiştirmə.  

qıtalandırmaq  qıdalandırmaq. azıqlandırmaq. bəsləmək. səmirtmək. 

becərtmək. yedirib içirtmək. bəsiyə çəkmək. gəliştirmək. 

yetiştirmək.  

qıtalı  qıdalı. bəsinci. bəsləyici. bəsici. bəsinli. azıqlı. kalorik.  

qıtalmaq  qırılmaq. qırtılmaq. yoxluqtan iztirab çəkmək.  

qıtam  qıtam. 1. qırıq. 1. bükük. əğri. - qıdam kəkə: əğri saplı 

balta.  
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qıtam  qıtam. 1. qırıq. bükük. 1. əğri.  

qıtan  1. qırıcı. qıran. qatır. qasır. qazır. qaqan. oraq. kəsən. 

tırpan. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. özbaşdaq. özbaşat. 

zalim. müstəbidd. dispot. tiran. 1. qıran. çəlik qələm. 

kəsgi. isgənə.  

qıtan  qıran. 1. qutan. kitən. kütən. gütən. saxlur. gizlədən. 

söyləməz. 1. kəsən. - qıran ayqıt. 1. qısa kəsən. qurtaran. 

bitirən. - sıtma qıran. 1. bölən. cizgi. xətt. sekant (latin). 

- yol qıran: yol kəsən. soyqunçu.  

qıtan  qıtanlaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qanqıra. qandıra. bilməz. 

bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. 

uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. 

dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi 

olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. 

ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. 

kor. korsan (< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

qıtana qıdana. 1. kəmərdə, qəmədə olann qabartma süslər. 1. 

yaldız.  

- qıdana salıqan gümüş qəməsi bilə bəy üydən çıqdı: 

qabartma süsləməli gümüş qəməsıyl.  

qıtanlaq  qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtan. qanqıra. 

qandıra. bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. 

uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. 

bön. sadə. dışarılı. daşralı. dışqır. bir konuda yetəri, 

bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. 

aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. 

bilməz. kor. korsan (< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

qıtanlaq  qıtqanac. abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq. qabaq başlı. qabaq qafa. 

qabaq qafalı. 
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qıtaq  1. qısaq. qınıq. qıssa. - qıssa boyun keçini qurt yemiş: 

qınıq keçini qurt yemiş. 1. qıtıq. qısıq. qısaq. güdə. qotuq. 

qodux. qısa. qıssa. boysuz.  

qıtaqlamaq  (toyuq). qıtqıtlamaq. qıt qıt qıdalamaq.  

qıtar  qırar. kəsər. qate'.  

qıtasız  qıdasız. bəsinsiz. bəsləyici nitəliyi daşımıyan.  

qıtat  qudrət. güc.  

qıtavat  qıdavat. qırdavat. xıdavat. xırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. 

ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq.  

qıtavatçı  qıdavatçı. qırdavatçı. xıdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xərəzi. qıvırçı. ıvırçı. 

ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. kərəçi. 

qərəçi. çərəçi.  

qıtay  1. çin. 1. kökürök mıncıq. döş mıncıq. boyunbağ.  

qıtbaş  görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. dayazgörülük. 

korgörülü. qıs görülü. qaba saba.  

qıtca  kiçik. - qıtca barmaq: sərçə barmaq.  

qıtcalamaq  kiçiltmək.  

qıtcalandırmaq  kitəçitmək. kiçiltmək. aşağılatmaq. kiçik duruma 

düşürmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qıtcalanmaq  kiçilmək.  

qıtcalantırmaq qıtcalandırmaq. 1. aşağı salmaq. kiçik duruma düşürmək. 

1. təhqir edmək.  

qıtcalatmaq  kitcəltmək. 1. kiçitmək. bölmək. 1. alçaltmaq. aşağı 

salmaq. təhqir edmək.  

qıtcasınmaq  kəsik, kiçik saymaq, bulmaq. azımsamaq. 1. təhqir 

olmuş duyulmaq.  

qıtças  doğanaq. iki ipi birləşdirməyə yarayan ağac xalqa.  

qıtçı  payçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. 

öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yaxtıcı. yağıtçı. yarıtçı. 

yartıçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. 

bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. pəndçi. moizəçi. ibrət 

verən. nəsihətçi.  

qıtı  ( < > qutu. quytu). 1.qıs. sığ. 1.qısıncaq. sığıncaq. 

barınaq. baraqa ( < var). - yarlının qıtısı (qutusu), zənginə 

qala (saray) görünür. 1. baraka. daxma.  

- yarlını qıtısı bəyqə qala görünür: fəqirin baraqası zənginə 

qalə kimi görünür.  
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qıtı  qırtı. bir kərə biçiltiktən sonra təkrar çıxan otlar.  

 - qıdı qıdı: qıdıq qıdıq: qıcı qıcı: qıcıq qıcıq: heyvanı 

çağırma ünləmi. 

qıtıç  içiqıs. qısıc. qısıç. qıstıç (qısıt iç). içisıq. içisıx. sıxıc (sıx 

iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar 

iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

qıtıl  qətil. qırım.  

qıtıl  qıtılı. hər nəyin kiçiyi, cürüsü, xırdası.  

qıtılamaq  qıtalamaq. qətələmək. qətləmək. qıttamaq. qırtalamaq. 

qıratlamaq. qırmaq. qət', iqta' edmək.  

qıtılı  qıtıl. hər nəyin kiçiyi, cürüsü, xırdası.  

qıtılmaq  yenilmək. məğlub olmaq.  

qıtım  - çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

qıtım  1. kitm. qutum. kütüm. güdüm. gizli. söylənməz nə. sirli. 

salığ. saxlı. 1. qırıq. ağır. yavaş. azar. kiçik. - qıtım qıtım: 

azar azar. yavaş yavaş. ağır ağır.  

qıtımaq  qırımaq. qıtmaq. nərsənin qırağından qırxmaq, kəsimək.  

qıtımpır  qırımpır. qısımpır. qırımpıs. qırtım. qatı qısıq. qatıqsıq. 

çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis.  
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qıtıq  1. boynun ön bölümü. çənə altı. qıyıq. qıytıq. ğəbğəb. 1. 

qırıq. yalan. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. 1. çağmar. 

çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. 

qırpıntı. 1. qıtaq. qısıq. qısaq. güdə. qotuq. qodux. qısa. 

qıssa. boysuz. 1. qıttıq. qısıq. qısaq. qıssa. qısqa. 

qıtıq  qıdıq. 1. qırtıq. qırxım. ( < qırmaq. qırqmaq). yun, ip, 

kətən kədir qabuğı qırıntıları ki yastıq kimilərə 

doldurmağa yarar. - qıtıq doldurmaq. 1. qıtma. tənqid. 

nəqd. 1. bax > qıyqa. 1. qıyı. yan. kənar.  

qıtıq qıdıq. 1. nərsənin ən kiçik bölümü. muluqul. 1. < > ( d < > 

z ). qızıq. diləkdəş. rəğbət. meyil. 1. köpək yavrusu. keçi 

yavrusu. oğlaq. 1. mıncıqdan düzülmüş boyun bağı. 1. 

çənə altı, boyunda olan qatdaq, bükük bölüm. gərdən ( < 

kərtik yer yer). 1. çənə. 1. əlaltı kiçik torba, səbəd. 1. boş, 

tez qırılan bağ, ip.  

qıtıqçı  qırıqçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

düzənçi. düznəçi. kələkbaz.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8098 

qıtıqıstı  qıdıqısdı. 1. qadaqısdı. göz mıncığı. 1. qısa qısa. qısıq 

qısıq. çəkinərək. çimriliklə. qısmırlıqla. qıtmırlıqla. - 

yeməyi özün çək, bacın qıtıqıstıdı: qıtmırlıqla çəkir.  

qıtıqıtına  daradar. çətinliklə. güclüklə. ucu ucuna. güclə. çətinliklə. 

zəhmətlə. əziyyətlə. zorluqla.  

qıtıqlama  qıdıqlama. qılqılış.  

qıtıqlamaq  qıdıqlamaq. qıcıqlamaq. 1. aramaq. araştırmaq. 

qurtdalamaq. 1. ələ salmaq. sallamaq. qaşındırmaq.  

qıtıqlamaq  qıdıqlamaq. qıyı tikmək. qıyılamaq. qırağın tikmək.  

qıtıqlamaq  qıyıqlamaq. yoxsunmaq. itirmək. qeyb edmək. batırmaq. 

- bütün varın yoxsundu.  

qıtıqlamaq qıdıqlamaq. ( < qıp. qıpıldamaq). təprətmək. qızıqlanmaq. 

əmritmək.  

qıtıqlanıv qıdıklanıv. kımırcı. qıcıqlanmaq. qıcışmaq. gicişmək. 

gicinmək. qıcınaq. qaşınmaq. qiciləvik.  

qıtıqlanmaq  qıdıqlanmaq. qılqılışmaq. qaşınmaq.  

qıtıqlanmaq  qıdıqlanmaq. qıyılanmaq. qənarlanmaq.  

qıtıqlatmaq  qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. 

qışqıtmaq. qızdırtmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 
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birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qıtıqlı  qıdıqlı. qışıqlı. qızıqlı. qıcıqlı. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qıtıqmaq qıdıqmaq. ( < qıp). qıpıldamaq: dəbəşmək. dəbətmək.  

qıtır  1. yalan. uydurma söz. - qıtır atmaq. 1. incə, iti, sərtcə, 

yaxud gəvrək səsi yansıtır. - qıtır qıtır gülmək. - qıtır qıtır 

çörək yemək. 1. dəğər. ölçü. əndazə. 1. güc. quvvə.  

qıtır qıdır. 1. qısa boylu. bodur.  

1. qısa saç.  

- başın gıdır etgəndi: saçlarını qısa kəstirmiş.  

qıtırmaq qıdırmaq. qurdamaq. qırdamaq: aramaq. gəzmək. 

dolanmaq.  

qıtırnaq  bax > qıynaq.  

qıtırtamaq  qıtırdamaq. 1. qığırdamaq. qıqırdamaq. qırıq qırıq, kəsik 

kəsik səs çıxarmaq, gülmək. 1. xırt xırt edmək.  
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qıtırtamaq qıtırdamaq. gəvrək bir səs çıxarmaq.  

qıtırtaq qıtırdaq. suxari. bisküvit.  

qıtırtı qıtırdı. gəvrək səs. - qıtır qıtır edmə.  

qıtışmaq qıdışmaq. 1. ( d < > c) giçimək. qaşınmaq. 1. qırağın 

qətləmək. - bu donu, börkü qıdışla. 1. qıyışmaq. 

qıdığlamaq. qıyığılamaq. qırax qoymaq. tikmək. - börk 

qıdığlamaq: börkün qırağın bərkitmək.  

qıtıtmaq  qıdıtmaq. ( d < y ) qıydırmaq. qıyıqlamaq. qıyılatmaq. ( d < 

y ) qısıtmaq. qəddəmək. yığmaq. nərsənin qırağın 

qəddəyib tiqtirmək. - paltar, börk qıdıtmaq.  

qıtlama  dişləmə.  

qıtlamaq  qırmaq.  

qıtlamaq  qıtmaq. 1. tənqid edmək. 1. eyibləmək.  

qıtlanmaq  qıt olmaq. az olmaq. bulunmamaq.  

qıtlaq  1. öldürücü tənqid olunmaq. 1. qırılan, ölünən yer. 

qətlgah. sallaxxana. 1. qıran. qırqın. qital.  

qıtlaq  qıttaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. 

gücsüz. çarəsiz. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

qıtlaşmaq  az tapılmaq.  

qıtlaşmış  qart. yaşlı. qarı. qarıq. keçmiş. geçgin. əsgimiş.  
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qıtlıq  1. yoxsulluq. kəsət. kasad. - para kasadı yoxumuzdur. - 

yemək kasadı. 1. > qıqıtlıq. qırqıtıtlıq. qəhti. 1. azlıq. 1. 

çəprəşiklik. darlıq. 1. çıtırım. çılşırım. bulaşlıq. qızlık. 

qıslık. müşgül. 1. kəslik. yoxluq.  

qıtlıq  qınlıq. qaldıq. daldıq. qaragünlük. daragünlük. 

batagünlük. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

qıtlıq  qıslıq. qıstıq. 1. sıxlıq. qısalıq. qıssalıq. güdəlik. kütəlik. 

darlıq. maydalıq. güclük. zorluq. 1. yoxluq. qaqırqurluq. 

quraqlıq. azlıq. qəhətlik. 1. aclıq. 1. azlıq. qillət. darlıq. 

quraqlıq. qəhti.  

qıtma  qıtıq. tənqid. nəqd.  

qıtmac  qasmac. qırmac. qasmaçı. qırmaçı. 1. ət maşını. çərx. 

çəx. 1. qısmac. qasmac. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. kenes < qınas. kinis <> çinis < 

qınıs. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı. qaraçanaq. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. 

qataq. qadaq. qotur. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. 

çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. doymaz. 

doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. 

acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8102 

varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 1. xərəzi < 

xıdavatçı. qıvırçı. ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı 

> ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi. 1. əldə satan. əl 

satıcı. ayaq satıcı. çərçi. 1. mağaşar, bürcək, hibubat 

satan. 1. sərraf. pul pozan. 1. qoltuq. simsar. əsgiçi. 

köhnəçi. 1. bazarlayan. bazarlıq edən. alverdə danışan. 

1. dəllal. vasitə. 1. qıyan. zalim.  

qıtman  kitman. kətmən. kərtman. böyük enli qazma. külüng. 

çapa.  

qıtmaq  - yük qıtmaq, azaltmaq: ağrıqıtmaq. (ağrını qırmaq, 

azaltmaq). zəhməti azaltmaq. 

qıtmaq  qıtlamaq. ( < kərtmək: kəsmək). çentmək. kərtmək. 

kəsmək. qırmaq. qoparmaq. iz qoymaq (qıtıq qırtıq). 1. 

qazanmaq. yenmək. məğlub edmək. 1. qətmək. kədmək. 

kərmək. kəsmək. kirtmək. qırtmaq. çıtmaq. çitləmək. 

cızmaq. qırımaq. qıtımaq. nərsənin qırağından qırxmaq, 

kəsimək. 1. tənqid edmək. 1. eyibləmək.  

qıtmıq  bax > qıyqa.  

qıtmır  qısmır. pinti. xəsis. kəsmik. ağın. axın. qırpın. qırın. 

çinis. qısmır. kibritçi. qısıs. xəsis.  
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qıtmır  qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. kenes < 

qınas. kinis <> çinis < qınıs. qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. 

qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. 

qırmaçı. qısıs. sıxıq. qısıq. qaraçı. qaradadaq. 

qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. 

yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. 

gözü dar. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

kenes < qınas. qıncus. əlisıxıq. əli yumuq. yumru. acgöz. 

paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. əlverişsiz. varyeməz. 

sərpəməyən. xərcləməyən. çimri. momsik. mümsik. 

- çox qıtım, qıtmır, qısmır, çimir, çimri, xəsis: qatı qısıq. 

qatıqsıq. qırtım. qırımpır. qısımpır. qıtımpır. qırımpıs.  

qıtmırlıqla  qısmırlıqla. qıdıqısdı. qısa qısa. qısıq qısıq. çəkinərək. 

çimriliklə. - yeməyi özün çək, bacın qıtıqıstıdı: qıtmırlıqla 

çəkir.  

qıtmırqanmaq  qısqanmaq. qısmırlanmaq. qısırqanmaq.  

qıtoy  (qıt: qıssa+ oy: düşüncə). huşsuz. ussuz. ağlı qıt, qısa.  

qıtqab  cib.  

qıtqafa  qanmaz. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 
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qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. 

anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. 

dışqır. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. 

anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. 

anlamaz. bilməz. kor. korsan (< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. 

bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. səfeh. yayan. cahil. 

qıtqanac  qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. 

qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq. qabaq başlı. qabaq qafa. 

qabaq qafalı. 

qıtqı  sərzəniş.  

qıtqıç  qatqıç. çayan (əğərəb) kimi sancan böcək.  

qıtqıl  qırqıl. 1. qıtal. qırqın. vuruşma. savaş. - aralarında qıtqıl 

üz verdi. - qıtqıl qırqıl: döğüş savaş. 1. qırıcı. - qırqıl darı, ot.  

qıtqıltamaq qıtqıtdamaq. 1. qaqalamaq.qıqırdamaq. 1. qıt qıt edmək. 

soğuqdan titrəmək.  

qıtqınmaq  çətginmək. çiqtinmək. gücgünmək. gücünmək. 

sərtginmək. tərsginmək. əməklənmək. sıxınmaq, 

darılmaq. zəhmət çəkmək. sinsimək.  

qıtqıtlamaq  (toyuq). qıtaqlamaq. qıt qıt qıdalamaq.  
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qıtqıtmaq  qıdıqlatmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. qışqıtmaq. 

qızdırtmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qıtqöz  qıtgöz. qısgöz. güdəgöz. dargöz. maydagöz. 1. görgüsüz. 

avalaq. avanaq (< av). budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. aldavıl. andavıl. abdal. koryat. 

bön. qısa görüşlü. naşı. 1. güdəgöz. dargöz. qısgöz. 

maydagöz. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. 

kütbaş. kütbeyin. darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. 

qavrayışsız. kutahbin.  

qıtramız  qatramız. incə belli, böyük kavanoz.  

qıtrı  qırtı. > qədri (ərəb). < qırıq. az.  

qıtrıl  qırılmış. məqtul. qətil.  

qıtta  əninə kəsik.  

qıttamaq  qıtılamaq. qıtalamaq. qətələmək. qətləmək. qırtalamaq. 

qıratlamaq. qırmaq. qət', iqta' edmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8106 

qıttaq  qıtlaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. 

gücsüz. çarəsiz. çarasız. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

qıttaqlamaq  qurttaqlamaq. qırttaqlamaq. parçalamaq. ufalamaq.  

qıttay  xoruz.  

qıttı  qırdı. şəkər. toz.  

qıttıq  qıtıq. qıtaq. qısıq. qısaq. qıssa. qısqa. 

qıttırmaq qıtdırmaq. yendirmək. məğlub etdirmək.  

qıv olmaq  istəkli, talib olmaq.  

qıv  1. qırv < qırıv: qırıx. 1. ayağqabı. 1. quv. devlət. qut. bəxt.  

qıv  geyəv. geyvə. ayaqqabı. 

- qıvı keçmək: içi keçmək. içi pozulmaq. 

qıval  qılav. çəkmə. düzgün·. - qıval burun. çəkmə burun.  

qıvala  qovala. keçinəcək yer. sığıncaq.  

qıvalmaq  qıvanmaq. sevinmək. öğünmək.  

qıvam  tavan. dayqun. duruş. durma. quysunq. çağqın.- ölkə 

qıvamı qılıncla qələmdəndir.  

qıvamlanmaq  tavanlanmaq. dabanlanmaq. dayqunmaq. 

duruşsunmaq. quysunmaq. çaqqınlanmaq.  

qıvamlı  - qoyu, kıvamlı, qəliz duqun sıvıq, suyuq, içgi: boza.  

qıvamlı  dayqunlı. tavanlı. tavında olan. quysunqli.  
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qıvanc  qıvanma. güvənc. güvənmə. güvəniş. öğünc öğünmə. 

övünc. övünmə. onur. mubahat. qurur. fəxr.  

qıvanc qıvanç. güvənc.könünq. qurur. sevinc. şadlıq.  

qıvanclı  güvəncli. müftəxər. 

qıvanç qıvanc. quanc. kuanc. quançı. sevincli qurur.  

qıvanı  givəni. 1. işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı. 

güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli. 1. keyvan. 

ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı 

qadın. xanə dar. xanədar. 

- givənlik. qıvanlıq. 1. ocaqçılıq. xanə darlıq. xanədarlıq. 

qıvanlıq  1. givənlik. işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. zirənglik. 

bacarçılıq. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik. 1. givənlik. 

keyvanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə yetişməklik. 

xanə darlıq. xanədarlıq. 1. qıvanlıq. güvənlik. güvənclik. 

güvənəklik. güvənişlik. qoruqluq. yəminlik. əminlik. 

imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. 

inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. durqalıq. əmniyyət. 

e'timad.  

qıvanma  güvən. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. güvcənək. güvən bəsləmə. gümən. gümənmə. 
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gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. 

qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. 

qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. 

quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. 

dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. 

doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. 

əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. 

içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. 

inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. 

inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. 

işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. 

ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. 

söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. 

asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin 

olma. 

qıvanma  qıvanc. güvənc. güvənmə. güvəniş. öğünc öğünmə. 

övünc. övünmə. onur. mubahat. qurur. fəxr.  

qıvanma  sevinmə. gönənmə. məmnun olma.  
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qıvanmaq  1. oynamaq. dəbəşmək. - sümük içində qıvandı (oynadı) 

iligim, damarlar ırmaq kimi, sümüklər dağ kimi. 1. qıvalmaq: 

sevinmək. öğünmək.  

qıvanmaq  güvənmək. öğünmək. övünmək. fəxr edmək.  

qıvansız  güvənsiz. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. 

inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qıvansızca  qıvansızca. güvənsizcə. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inammazca. 

inamsızca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qıvansızlıq  qıvansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  
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qıvartmaq  qoparmaq. sökmək.  

qıvçaqlanmaq  qıpçaq qılığına girmək. qıfçaqlanmaq.  

qıvermək  qılırmək. qılıvermək. yapıvermək.  

qıvı  - qıvı tutmaq: 1. cini tutmaq. 1. titiz, tərtələsik iş yapmaq. 

qıvıc  qıvıl. 1. hələzon. 1. qıvrıc. qırlaq. qıvlaq. qıylaq. 

serpantən. marpiç. 1. qıvırc. iğnəli yapraq. 

qıvıcıq  köbök. kopik. köpük. qabarcıq. qıvıq.  

qıvıl  qıvıc. 1. hələzon. 1. qıvrıc. qırlaq. qıvlaq. qıylaq. 

serpantən. marpiç. 1. qıvırc. iğnəli yapraq. 

qıvılamaq  qapılamaq. qapmaq. çalmaq. cüvütləmək.  

qıvılatırmaq  qıvılatmaq. qıvıqdırmaq.  

qıvılcım  1. < qo. qov. kuy. köv) kovruq. ot. çaqmaq. uçqun. 

çağım. yaşın. ıldırım. çağılğan. yarğa. nayzağay. otıq. 1. 

< qop. qopırcıq. qopmuş ovuqlar. 1. < metatez > ( ı < > r ) < 

qırıvcım ( < qır). qırıntı. qırıq. 1. çaxım. çaqın. uçqun. 

çaqın. çağılğan. ürqan. əxgər. yalım. od. 1. çiltin. 1. 

uçqum. uçquduq. uçqun. uçquruq. 1. qoğun. 

- qıvılcım çıxarmaq: çiltin edmək.  

qıvılcım  bələk. cırıqqa. çaxın. çaxım. əxgər. - od, qıvılcım 

çıxarmaq: birdən ışıqlatmaq. şimşəkmək. çaxmaq.  
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qıvılcımlanmaq  od almaq. çaqmaq.  

qıvılcımlı  qoğunluq.  

qıvım  burum. qopum. - bir qıvım: bir burum. bir qopum.  

qıvıq  ( < qıyvırıq): bax > qıynaşıq.  

qıvıqtırmaq  qıvıqdırmaq. qıvılatmaq.  

qıvıqtırmaq qıvıqdırmaq. qıpıqdırmaq. qıcıqdırmaq. sıxışdırmaq. 

tələsdirmək. ivdirmək.  

qıvır  - qıvır qıvır: durmadan sarılmağı yansıtır. - qıvır qıvır 

qıvrılmaq.  

qıvır  - qıvır qıvır: qıvrım qıvrım: dalqa dalqa. büklüm büklüm: 

büküm büküm: bükür bükür.  

- qıvır qıvır: qıvırcıq. pırtlaşıq. fer. mücəə'd.  

- qıvır zıvır: ıvır zıvır. ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. 

oğnaq. ovnaq. xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat.  

qıvıraq  qıvraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. çapıq. 

çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. 

çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

qıvıraraq  - parçanın qırağın qıvıraraq yapılan çapraz tikiş: çırpma. 

çıpma.  

qıvırc  qıvıc. qıvıl. iğnəli yapraq. 
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qıvırcıq  1. durmuyub qıvrılan, buruşub toplanan. buruşuq. 

mücə'əd. tudə. tuydə. tüydə. - qıvırcıq kahı. - qıvırcıq saç. 

- qıvırcıq saqqal. - qıvırcıq qoyun: incə qısa quyruqlu, qıvıcıq 

yapal (tüklü) qoyun çeşiti. merinüs. 1. qıvraq. fer. mütəcəiid. 

- qıvraq saç. 1. boğurda. bükət. bükük, boğuq nərsə. 1. 

çırpa. - çırpa saç:qıvırcıq saç. 1. qıvrılmış. buyra. 

bürülmüş.  

qıvırcıq  qıvracıq. qıvrımcıq. dalqacıq.  

- qıvırcıq parça: kırepon. bükmə.  

- buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, qıvırcıq, uzun 

tüklü qoyun çeşiti: qaragul. qaragül. - qaragül kürkü: bu 

qoyunu.  

- qama qıvırcıq: qama quyruq: çapa quyruq: qəmə quyruq: 

quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti. merinus. 

qıvırçı  ıvırçı. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. 

xıdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

xırdavatçı. xərəzi. qıdavatçı. qırdavatçı. çərçi. kərəçi. 

qərəçi. çərəçi.  

qıvırıb düşürmək  törmək. türmək. qatlamaq.  
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qıvırıq  qıvrıq. qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. 

darlaq. dardaq. darcaq. darca. buruşuq. qırışıq. qarıcıq. 

büzük. pürüz. pot. çin.  

qıvırıqlıq  qıvrıqlıq. qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. qarçalıq. 

darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. 

dalcaqlıq. buruşuqluq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzüklük. 

pürüzlük. potluq.  

qıvırış  qıvrış. dalaş. təlaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. sə'y. 

qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.  

qıvırışsız  qıvrışsız. təlaşsız. dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. 

dalqıcsız. dalsıcsız. sə'ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. 

çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

qıvırma  - ip ucun qıvırıb, düğmələmə ilə əldə edilən həlqə: ilmək. 

ilmik. həlqə. 

qıvırma  1. burma. çevirmə. döndərmə. 1. çevirmə. əğmə. 1. naz. 

1. qapurma. qıyıq. uci kəsik. qıraqlı. kənarlı.  

qıvırma  qıyma. çevirmə. biye. yaxa, ətək qırağlarında olan 

çevirmə.  

qıvırmaq  1. burmaq. sarmaq. bükmək. 1. pırtlaştırmaq. 1. 

döndərmək. yönətmək. çevirmək. buruq vermək. 
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bükmək. 1. tovlamaq. bükmək. 1. qırmalamaq. qatlamaq.  

- yolun sola büküb getdi.  

- buraraq, qıvıraraq dəlik deşik açma ayqıtı: ivli çivi. burqu.  

- dizlərin qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı oturmaq: 

çömbəlmək. çömbətmək. köməlmək. çöməlmək. çömmək. - 

içə qıvıraraq bastırılan yan tikiş: qıyıq. basqı. qapanca.  

qıvırmaq  1. əğirmək. bükmək. qırıtmaq. qatlatmaq. - saçını, 

saqqalını qıvırmaq. - keçəl saç istər, onda qıvrığından. - 

bunu qırağın qıvırın. 1. başa çıxmaq. bacarmaq. 

başarmaq. bəcərmək. - bunu qıvırdınsa, eşq olsun. - onuda 

qıvırarım. 1. təpsəmək. oynamaq. qırcanmaq. 

nazlanmaq. - qıvıra qıvıra oynamaq. 1. əğmək. çevirmək. 

1. qıyı vermək. avrımaq. oğramaq. oğmaq. çarpmaq. 1. 

dartmaq. büzmək. qıvrışdırmaq. tıncıqdırmaq. 1. 

tovlamaq. qatlamaq. büzmək. qat qat edmək. qırıq qırıq 

edmək. 1. anğışmaq. qayğımaq. tasamaq. qussələnmək. 1. 

burmaq. bükmək. dartıtmaq. dartmaq. sapmaq. - hara qıvırdı, 

allah bilir. 1. qığırmaq. uydurub söyləmək. - yalanları 

qıvırmaya başladı. 1. eşmək. bükmək. əğirmək. 

tavratmaq. 1. qayırmaq. çevirmək. bükmək.  
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qıvırtaq  qıvırdaq. qıpırdaq. qıpraq. qıvraq. canlı. 

qıvırtmaq  qıvrıtmaq. qıytamaq. qıyıqlamaq. qəddəmək. qatamaq. 

qadamaq. nərsənin boyun kəsməmək üçün, ucun qıvırıb 

tikmək.  

qıvırzıvır  aburçubur. hapursapur.  

qıvlaq  qırlaq. qıylaq. qıvıc. qıvıl. qıvrıc. serpantən. marpiç.  

qıvra  ivəcən.  

qıvracıq  qıvırcıq. qıvrımcıq. dalqacıq.  

qıvralmaq  qıvrılımaq. burulmaq. tavlanmaq. tovlanmaq. qızışmaq. 

güclənmək.  

qıvramaq  tıvramaq. tıqramaq. burmaq.  

qıvrambac  qatısərt. iti dönəməcli, girintili yol.  

qıvranmaq  - iti sancıdan qıvranmaq: bükünmək.  

qıvranmaq  qıpranmaq: qımlanmaq. qımıldanmaq. qıpırdanmaq. 1. 

təprəşmək. 1. acı çəkmək. yoksulluq içində qıvranmaq.  

qıvraq  qıvrıq. < > tabraq < > tavraq. 1. iti. bol. 1. incə qadın baş 

örtüyü. 1. qıvrıq. pilaşıq. 1. qısraq. qıstaq. çabuqraq. iti. 

hızlı. yeyin. çalıt. topurcaq. topcaq. çəpər. çiqil. çiğ. 

pərçin. qırmıq. fəttan. qırlı. ürək aparan. 1. dolanmış 

sarılmış. qanqal olmuş. - ilan qıs qıvraq olmuşdu. - qıs 
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qıvraq: sıxıq bərk. ip iti. bərk bərkinə. bək bəkinə. kip kipinə. - 

qıs qıvraq bağlamaq: kipə kip bağlamaq. 1. burşuq. pürtük. 

burtuk. - qıvraq saç. 1. qırtıq. qırlı. nazlı. - qıvraq qız. 1. iti. 

dartılı. çəkilmiş. qıyaq. sivir. sever. zirək. qıvırcıq. fer. 

mütəcəiid. - qıvraq saç. 1. başarlı. bacarlı. bəcərli. çıxarlı. 

bacmar. çıxmar. 1. burraq. burqaq. bırraq. bırqaq. iti. 

yeyin. dikiz. tıxız. 

- iti qıvraq: çağ durumlu. quşqunlu. qusqunlu. çağlayan.  

qıvraq  qıvrıq. 1. əğri. bükük. - qıvraq qaqalı: bükük, qartal dimdikli. 

1. çəmrək. kəmrək. çımraq. çımqır. çıqmır. çapqır. çıpqır. 

çalqır. 1. qıpraq. qıpırdaq. qıvırdaq. canlı. 1. axıcı. axarlı. 

axımlı. dalqıc. oynaq. canlı. başarıqlı. ustal. sivir. zirək. 

zeyrək. sever. çapıq. çabuk. hərəkətli. 1. qıvıraq. evgin. 

ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. çapıq. çabıq. çapqın. 

çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. 

dalasıq. tələsik. əcələli. səri‟. fori. 

- qıvraq, qırlı oyun havası: göbək havası.  

qıvraqlanmaq  tıqramaq. tıqraqmaq. tıqdamaq. yavranmaq. 

bağadurlanmaq. tiğrək, qatı, sərt olmaq. cürətlənmək.  

qıvratmaq  bükmək.  
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qıvrav  tavlı. tovlı. dartılı. burulı.  

qıvrıc  1. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb 

gedən nərsə. dolamac. dolanı. əğri büğrü. qant qunt. 

qantın quntun. qayta quyta. qanqal. 1. qırış. çin. 1. qıvıc. 

qıvıl. qırlaq. qıvlaq. qıylaq. serpantən. marpiç.  

- saçda olan, oluşan qıvrıc, çin: hörcük. örcük. hörüc. örüc. 

quluş. quluc.  

qıvrılımaq  1. qıvralmaq. burulmaq. tavlanmaq. tovlanmaq. 

qızışmaq. güclənmək. 1. tolqamaq. burmaq. burulmaq. 

ağrımaq. kədərlənmək.  

- qıvrılıb, qır verib yerimək: salınmaq. salınyanmaq. yaslana 

yaslana yerimək.  

qıvrılma  1. qırqınma. büzünmə. burunma. bükünmə. istəməmə. 

sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. 

uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. 

məmnun olmama.şadlanmama. xoşlamama. 

xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. 

kefalmama. işme'zaz. 1. bükülmə. dolanma.  

qıvrılmaq  1. bükülmək. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. 

çevrilmək. evrilmək. əğilmək. 1. dolanmaq.  
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- dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə: 

dolambac. dolamac. dolanı. əğri büğrü. qant qunt. qantın 

quntun. qayta quyta. qanqal. qıvrıc. - qıvrılıb yatmaq: 

bükünmək.  

qıvrılmaq  1. əğrilmək. bükülmək. qırtılmaq. qatlanmaq. çəkilib 

toplanmaq. - iplik, saç, qıl qıvrıldı. - bu kitabın yapraqları 

qıvrılmış. - qıvrıla qalmaq: gəbərmək. 1. çömbəlmək. 

çönbəlmək. çörəklənmək. çövrəklənmək. qanğallanmaq. 

tos toparlaq devşirilmək. - ilan, köpək qıvrılıb yatmış. 1. 

ölüşgəmək. xumarlanmaq. qığrılmaq. 1. qığrılmaq. 

ölüşgəmək. xumarlanmaq. 1. burqulanmaq. çulqanmaq. 

dolanmaq. qaplanmaq. bükülmək. 1. ulınmaq. ulunmaq. 

usanmaq. bıqmaq. doymaq.  

qıvrılmış  - bükülmüş, qıvrılmış qıl, tük, sicim: qarıl.  

- qanal qanal qıvrılmış ilan. (qanal qanal: qanqal qanqal: 

həlqə həlqə). 

qıvrım qıvrım  bıcır bıcır. biçik biçik. burum burum. dalqalı dalqalı. dal 

dal.  

qıvrım  1. kakil. 1. kilkə. 1. həlqə. türrə. 1. hörük. 1. sancı. əzab. 

dərd. 1. əğrim. bükim. büklüm. qırlım. qatım. qatlım. - 
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saçın qıvrımı. 1. qıvrıntı. dönəməç. dolama. dolayı. dalqa. 

çevirmə. sapma. yuvarlaq. büzük. burum. qatlama. 

tavlancaq. tavtar (saç). 

- qıvrım qıvrım, büklüm büklüm bükmək: qatlandırmaq. 

- qıvrım qıvrım: çoq qıvırcıq. - saçı qıvrım qıvrım.  

- qıvrım qıvrım qıvrılmaq: sandıdan bükülüb durma.  

qıvrım  qıvrıntı. 1. dürgü. dürmə. dürüm. bürgü. buruş. burquş. 

büklüm. büküntü. qat. qalaq. 1. qat. (qatlanmaq: 

qətdənmək). tov. büklüm. büküm. əğrik ( < əğilmək: 

bükülmək). dönəməc ( < dönmək). dalqa.  

- qıvrım qıvrım: qıvır qıvır: büklüm büklüm. büküm büküm: 

bükür bükür. dalqa dalqa.  

- qıvrım qoyunla qaraman qoyun birləşməsindən oluşan 

qoyun: dağlıc.  

- başı qıvrım, uzun tüklü qoyun: qaqmalı.  

qıvrımcıq  qıvırcıq. qıvracıq. dalqacıq.  

qıvrımlı  qırmalı. qatlı. buruşlu. - diz qapağına dək geniş, altı dar, 

dar paçalı, baldırlı, qatlı qırmalı qıvrımlı, buruşlu şalvar: 

sığba sıpqa. potur. 

qıvrınmaq  qatqalanmaq. qardalanmaq. büzülmək. çinlənmək.  
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qıvrıntı  (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). qıvırma. əğrətin. 

bükünti. qıyıntı. basdırma. qatlama. - bu yəmşəyin 

qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu tikişin oya (yazı. 

bəzək) kimi tikilməsi.  

qıvrıntı  qıvrım. dürgü. dürmə. dürüm. bürgü. buruş. burquş. 

büklüm. büküntü. qat. qalaq.  

qıvrıq  qardaq. qarda. qarçaq. qarça. qatdaq. qatçaq. darlaq. 

dardaq. darcaq. darca. buruşuq. qırışıq. qarıcıq. büzük. 

pürüz. pot. çin.  

qıvrıq  qıvırıq. 1. bükülü. çevirmə. zəvar. bükə. yaxa, ətək 

qırağında edilən qıvrıq. 1. qıvraq. əğri. bükük. - bükük, 

qartal dimdikli: qıvraq qaqalı. 1. qısqıc. qıyıq. bastırma. 

basırıq. bükmə. 1. bir yana əğrik, əğilmiş. bükmə. bükük. 

əğmə. əymə. 1. qırışıq. qırşıq. qardaq. qarda. qarıcıq. 

qarımış. büzük. - qardaq tikiş. - yaxanda qarda var. 1. 

çalasın. sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. 

girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi burulan. marpiç. 

hələzoni.  

- yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq: qıyıq. əyindirik. 

əğindirik. əğrindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. dərinc. dərilmiş. 
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qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar.  

- ucu qıvrıq, sarqıq burun: qaqa burun.  

- ucu qıvrıq qısqac: qarqaburnu.  

- qıvrıq tüklü olan: qabara.  

- quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti: qəmə quyruq. 

çapa quyruq. qama quyruq. qama qıvırcıq. merinus. 

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

qıvrıq  qıvraq. 1. başarlı. bacarlı. bəcərli. çıxarlı. çıxmar. 

bacmar. 1. qoyun. içbükəy. yuvarlaq. 1. < qıyrıq. əyri. 

çəngəl. ucu əyri. 1. boğurda. boğrad. bükət. bükük, 

boğuq nərsə. 1. tavurqan. buruşmuş. 1. qıp. qıpır. yarıq.- 

yağış yağıb çəkilib, topraq qıp qıp qaldı. - yaşı ötüb, dərisi qıp 

kəsildi. - dağlar baş alıb buram buram, qıpır qıpır gedirdi.  

- qıvrıq dallı budaqlı: əğrəlti. əğri büğrü. dolaşıq. - əğrəlti 

bacaqlı qarı: dolaşıq qıçlı. - əğrəlti yollar.  

qıvrıqlı  bacaraqlı. uyumlu.  

qıvrıqlıq  qıvırıqlıq. qardaqlıq. qardalıq. qarçaqlıq. qarçalıq. 

darlaqlıq. dardaqlıq. darcaqlıq. darcalıq. daldağlıq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8122 

dalcaqlıq. buruşuqluq. qırışıqlıq. qarıcıqlıq. büzük. 

büzüklük. pürüzlük. potluq.  

qıvrış  qıvırış. dalaş. təlaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. sə'y. 

qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.  

qıvrışsız  qıvırışsız. təlaşsız. dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. 

dalqıcsız. dalsıcsız. sə'ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. 

çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

qıvrıştırmaq qıvrışdırmaq. qıvırmaq. dartmaq. büzmək. tıncıqdırmaq.  

qıvrıtmaq  qıvırtmaq. qıytamaq. qıyıqlamaq. qəddəmək. qatamaq. 

qadamaq. nərsənin boyun kəsməmək üçün, ucun qıvırıb 

tikmək.  

qıvşıltı  pıçıltı. fısıltı. gizli qonuşuq.  

qıy çov  qovqa. hay küy.  

qıy mıy  hilə.  

qıy  ( y < > s ) qıs. yığ. sıx. qıya. 1. qıyıq. kəsgin. iti. - qıy 

sözündən duydum. - qıy baxışlar. - qıy baxış: qıya baxış: 

qızqın, hirsli, öfkəli, acımaz baxış. - qıya baxışlı, qara baxışlar. 

- qıya (qıyıq) gözlü. 1. nərsənin ayrılığın (fərqin) bəlirən 

ayrıq, qırıq, qıraq, cızıq. 1. qıt. qat. yan. qulluq. 1. qıraq. 

çevrə. - xan qıyında. - qulluğun keçirsən, qıyında kimin. - 
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qıydı, qıyından qova, kimsiz qocanı. 1. "hey. hay" 

anlamında çağırma səsi. - gıy vurmaq: bağırmaq. 1. qıl. 

qın. suç. qat. ittiham. 1. ( < > qır). qıl. incə. incə biçilmiş 

ip. 1. çağırma sözcüyü. "ya, hey, ey" kimi çağırma, 

səsləmə sözcüyü. - qıy bəri gəl: olan bura gəl.  

- qıy vuruş səsi: qayğaş. qıyğaş. qıyqaş. qıyrav. qəriv. 

qıy  qıyıq. zülm. sitəm.  

qıya  1. bax > qıy. sərt. bərk. qaya. daş. - qıya tikildi qaldı: daş 

kəsilib qaldı. 1. acı. şor. 1. qıyan. yan. yön. tərəf. cəhət. 1. 

qıysı. qırıq. kəsgin. iti. - qıya çaldı. - qıya baxışlar: iti, kəskin 

baxışlar. - qarqa kimi qıya baxışlı. 1. yan. əğri. çapraz. tərs. 

- qıya görmək: yan - yan, əğri - əğri, çəp çəp ( < çap çap. 

çapıq çapıq), göz ucuyla baxmaq. - qıya durmaq: yanakı, əğri 

durmaq. 1. qoni. təpəli. qabarıq. yamac. axıntılı, əğri, 

meyilli, uçqur yer. yeniş yoxuşlu, sırt. 1. səğirtim yer. 

qıyım. qırım. cinayət. 1. əğri. yanakı. - qıya axan su: əyri 

axan su.  

qıya  qiyə. kiyə. 1. kiçildici, əzizləmə, oxşama əki. ək. - ər kiyə: 

ərəki: alçaq kişi. - ərqıya: kişicik. - qızqya: qızcıq. qız cığaz.- 

oğulqıya: əziz oğlum. - qızqıya: sevimli qızım. 1. qərə. 
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qaraltı. şəbəh.  

- qıya görməz: yan baxmaq. göz atmaq. diqqət edmək. 

qayğurmaq. arxaya baxmaq.  

- qaçış bolsa, qıya görməz: el ara çalış, çözüş, ixtilaf düşsə, el 

birbirinə yanda baxmaz belə.  

- qıya görmək. qaya görmək. uzaqdan görmək.  

qıyacaq  1. qıran. kəsən. kəsici. 1. ət qırmağa işlənən qalın, 

yoğun kütük, kündə. 1. qıran. yancaq. yancqay. 

yancayan, yencən ayqıt.  

qıyacı  qıran. öldürücü.  

qıyal  1. suç. günah. 1. ira. axlaq. karakter. xuy. 1. karakter. 

səciyə. xuy.  

qıyalamaq  yamacda gedən yol. əğri, yanakı, buruq buruq gedmək. 

yanlamaq. burulub gedmək. - qıyalap çıxıb getdi: dağ 

yamacından çıxıb getdi.  

qıyalan  yamac. əğri, bayır, təpəlik yer.  

qıyalatmaq  1. yamaca, əğri büyrü yola soxmaq. 1. yamacdan 

sürdürüb gemək, götürmək.  
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qıyalı  1. qıya. qıynaşıq. tam, iyi, gözəl, düzənli, çəkici, incədən 

incə olan. çox dadlı. 1. yaxışıqlı, biçimli. düzgün geyimli. 

1. suçlu. günahkar.  

qıyama  fəlakət. afət. dehşət. qorxu. qıyın. qıyınlıq. bəla. afət.  

qıyamam  dözəməm. dözəmmərəm.  

qıyamamaq  qıymamaq. çoxsamaq. çoğumsamaq. çoxumsamaq. çox 

görmək. əsirgəmək. yesirgəmək.  

qıyamanmaq  qıymanmaq. qıyılamamaq. çoxsanmaq. çoğumsanmaq. 

çoxumsanmaq. çox görülmək. əsirgənmək. yesirgənmək.  

qıyamat  qıyamət. - qıyamat güngə dəri: ölüncəyə qədər. - qıyamət 

günü: kirti gün.  

qıyamət  qadamat.  

qıyamıt  ocaqın onüçlə igirmi arasındaki günlər. 1. qıyamət.  

qıyan  1. aparan. aparcı. mücri. 1. amil. bais. 1. qıyıcı. qıyıcı. 

əsirgəməyən. zalim. qəddar. 1. qıyıcı. sərraf. para qıyan. 

1. qıyaq. zalim.əsirgəməyən. qəddar. rəhimsiz. 

əsigəməksiz. qıymazın. - bərk qıyaq kişi. - qıyaq gedmək: 

iti. - qıyaq davranmaq. 1. üzücü. kədərləndirən. 1. qıyanğ. 

daşqın. kəsgin. sivri. iti. 1. qırıq. köpək. qopuq. it oğlu. 

köpəkoğlu. it qırıntısı. ipi qırıq. asav. avara. aylaq. sapı 
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silik. 1. çox hızlı enən sel. 1. yan. yön. tərəf. cəhət. 1. 

dörd bucaq. cəhati ərbəə. 1. sel. dağ dərədən axan su. 1. 

qıran. alaçı. öldürücü. can alan. qatil. cəllad. 1. qıpçaq. 

qıyıq. - qıpcaq göz: qıyıq göz. 1. qıyağ. rəhmsiz. zalim. 

qəddar. iti. bətər. şədid. 1. zərər. ziyan. kötü. şər.  

qıyan  1. qatı. əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. qansız. 

yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

1.inamsız. imansız. əsirgəməz. keçinməzin. 

keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. 

güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qapsa. 

mudarasız. musamihəsiz. 1.anlayışsız. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. qaxbaş. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. 

endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz.  

1. qaragüc. qasmaçı. qıycıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıyıcı. 

qıracçı. qırcaqçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. zülm edən. qağan. qaqar. qəddar. - yaltaq dağ 
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(qıyan) yaraldır, dağ (qıyan) yaltaq.  

1. yoluğ. sapıq.  

qıyan  qıycı. qıyıcı. qıycıyan. qırpayan. 1. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 1. heç nəyə baxmaz. 

mülahizəsiz. 1. əliqanlı. ölüt. qatil. cani. 1. qıyaraq. 

əsirgəməyən. əsirgənməyən. diriğsiz. 1. əzən. əzü. 

zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. 

doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. 

zoban. gücləyən. basıqan. basqan. basuq. yastaban. 

çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

qıyan  qıyıq. əsrəməz. acımaz. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. 

çapır. çapqır. çapqar. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.  
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qıyançılıq  qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. 

qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qıyanlı  zərərlı. kötü.  

qıyanlıq  qıyaqlıq. zalimlik. əsirgəməzlik. qəddarlıq. rəhimsizlik. 

qıymazınlıq.  

qıyanqı  yaramaz. haylaz.  

qıyanqılıq  yaramazlıq. kopoyoğluluq.  

qıyansız  zərərsız.  

qıyaq  1. qıyan. zalim. əsirgəməyən. qəddar. rəhimsiz. 

əsigəməksiz. qıymazın. - bərk qıyaq kişi. - qıyaq gedmək: 

iti. - qıyaq davranmaq. 1. iti. ürkək. cəsur. igid. - qıyaq 

qəhrəman igid. 1. aşırı. bətər. fövqüladə. mubaliğəli. - 

qıyaq gözəl. qıyaq zəngin. - qıyaq bağadur. 1. qıvraq. sivir. 

sever. zirək. 1. ə'la. bərk iyi. əntiq. yavuz. foquladə. 

xariqüladə. 1. hünkür. qudurqan. vəhşi. asav.  

qıyaq  qanaq. qayaq. qonaq. qaymaq. ət suyu yağı. tərəyağı.  

qıyaq  qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. qatı. qata. qat. 

acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 
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yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim.  

- qafası qıyaq: qafası iyi: başı çağ, kök. içib işmədən əsrik.  

- qaraqıyaq: ağ, incə tüklü, çiçəyi salxım biçimli bitgi türü.  

qıyaq  qıyıq. ( < qır: qıy: incə. iti). 1. (kəsimində, biçimində, 

görnüşündə). qıyalı. qıynaşıq. tam, iyi, gözəl, xoş. düzənli, 

çəkici, incədən incə olan. çox dadlı. 1. yaxışıqlı, biçimli. 

düzgün geyimli. gobud olmayıb, incə biçimli, dərli toplu, 

süslü, yaraşıqlı nərsə. tikələri kəsikləri öğələri arasında 

uyumluq, tutarlıq, yapışıq. 1. qıyıcı. sərt. sarp. acımaz. 

kəsici. qıran. vurucu. qırıb tökən. zalim. 1. qatı. aşırı. 

oqqalı. ağır. - qıyaq yaman: yamanda yaman. - qıyaq çətin: 

bol çətin. - qıyaq açıq. - qıyaq uzaq. qıyaq uca. - qıyaq dar. 

1. çətin. qarışıq. - qıyaq sorumlu. - qıyaq sorum. 1. igid. 

ürəkli. qorxmaz. risqtu (fırans). 1. istək. maraq. dilək. arzu. 

kösnü. əğilim. qiptə. cicik. aşımaq, acımaq, qızışmaq 

meyli. 1. ac. dış. vəhşi. yırtıcı.  

qıyaqan qıyağan. - qıyağan daş: soğan daş: mərmər daşların 

sürtməkdə, soğanlamada işlənən daş.  
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qıyaqı qıyağı. (qıyasıya. böyük qorxunc. yaman) hay küy. səs küy. 

- çərilərin qıyağı qopup, aləmi bürüdü. qıya döyüşdülər. - 

qıyağı çağırırlar turan əhliləri. - qıyağı gülüşün. - qıyağı 

döyüşü olur. - qıyağı məclisiydi gey hayahuy. - qıyağı qopdu 

turan əsgərlərindən. - qıyağı sav sövbət oldu.  

qıyaqlıq  1. ə'lalılq. yavuzluq. bərk iyilik. əntiqlik. foquladəlik. 

xariqüladəlik. 1. qıyanlıq. zalimlik. əsirgəməzlik. 

qəddarlıq. rəhimsizlik. qıymazınlıq.  

qıyar  - yoluna inanan, canına qıyar: yol əri yolda gərək.  

qıyaraq  qıyan. əsirgəməyən. əsirgənməyən. diriğsiz.  

qıyası  qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıyım. qıyımlı. qatı. qata. qat. 

acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim.  

qıyasıya  birbirin boğmaq istərcəsinə. boğaz boğaza.  

qıyaslamaq  tənqişdirmək. təkişdirmək. qarşılaştırmaq. bir tutmaq.  

qıyaslamaq  tənqləşdir. dəkləşdirmək. qarşılaştımaq. bir tutmaq.  

qıyatalı qıyadalı. bax > qıynaşıq.  
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qıyatma  qıytama. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qıyav gün  salı günü.  

qıyav 1. əksik. axsaq. suç. qusur. çalıq. çolaq. 1. nüqsan. 

əksik. qusurlu. 1. öğrətici.  

qıyavlı  bax > qıyav. suçlu.  

qıyavlu  saqat.  

qıybalçamaq  1. qımıldamaq. oynamaq. dəprəşmək. çalxamaq. 

hərəkət edmək. 1. ələkləmək. əlləmək. ( > qəlbirləmək).  

qıybas  qıbas. xanım yeriyişi. kiçik narin atdım. 
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qıybat  qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qaybat. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qıybər  kiypər. böyük təmrən.  

qıycaq  qıcaq. əğri. sapına doğru artığca əğilmiş tırpan.  

qıycayıq  qaycayıq. ziqzaq.  

qıycı  1. qıyıcı. qeyçi. qıyçı. qıyan. qıran. 1. qıycıq. qıycıq. qırlı. 

işvəli. 1. cəsarətli - qıycı kişilər ərənlər.  

qıycı  qıyan. qıyıcı. 1. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. 

qatı. qata. qat. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. 

yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. 

əğripiçaq. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. 
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qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 1. heç 

nəyə baxmaz. mülahizəsiz.  

qıycıq  ğıycıq.qıcıq. ğıcıq. qıycı. qırlı. işvəli.  

qıycıq  qıyıq. qıyıc. qırcaq. qırac. sitəm. zülm.  

qıycıqlamaq  qıcıqlamaq.  

qıycırmaq  qaranmaq. zülm edmək. zorlamaq.  

qıycış  qıcış. qıcıq.  

qıycışmaq  qıcışmaq. qaşınmaq.  

qıycıyan  qıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. 

öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. basıqan. 
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basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz. 

zalim. 

qıycıyanlıq  qıyançılıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. 

qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qıyçaq  qoçaq. qıyışqan. qıyışcan. igid. ürəkli.  

qıyçı  bukağı. köstək.  

qıyçıq  kiçik. ğıyçıq. qıyıç.  

qıyçış  qeyçiş. qıcıq. keçiş. qaşınma.  

qıyəs  güyəş. saman, bitgi çöpü, zuğu təpərək, sıxışdıraraq, 

qısışdıraraq, qıyışdıraraq düzələn döşək, yataq, yasdıq, 

palan..  

qıyha  qışqırıq.  

qıyı  1. kıyı. sınır. mərz. 1. qıraq. duruq. doruq (1. < durmaq. 

1. < tuqur. toqur: düğün. ). 1. qıra. qıraq. boy. yan. kənar. - 

ırmaq boyu getdik. 1.çək > çağ > gah. sınır. kənar. - gahın 

çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. (ötəyə: suça. 

günaha). 1. çit. çəpər. 1. yan. qırağ. əşqır. əşqıya (< əş + 

qıya. qır: cızıq. xədd). 1. qıran. qırağ. 1. sınır. qısıt. hidud. 

uc. sərhədd. qıraq. qayı. kənar. sahil. - çox dərin 

olmayıb, bollu damardaşlı qıyı. dənizqulağı. - daldaların 
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qıyıda qırılaraq köpürməsi: çatlama.  

- bir yöndə, qıyıda, sözdə ilərləmək, varışmaq: uzlaşmaq. 

yuzlaşmaq. yüzləşmək. üzləşmək. sazlaşmaq. saziş edmək.  

- dalqaların qıyıya, dışa vurduğu, atdığı çör çöp, odun, 

ağac parçaları: qarqalaq.  

- qaradəniz qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ 

boyalı qoyun türü: qarayaxa.  

- qumluq qıyı, sahil: qumyalı. qumsal. qumçıl.  

- su qıyılarında bitən, iri yapraqlı, su ilə ələ sürülüncə 

köpürən bir ot: qarqasabın.  

- dəniz qıyısındaki qayalıqlar: qaqlıq.  

- göz qapağı qıyısında çıxan cuş: itdirsəyi. arpacıq.  

- ırmaq qıyısında çeşmə yapılmaz: böyük çaplı (miqdarlı) 

gəlir yanında, kiçik çaplı sayılmaz.  

- qayıqların qaraya, quruluğa çəkildiyi qıyı: çəkək.  

- qıyı qıyına: qıran qırana. əsirgəmədən. rəhmsicə.  

qıyı  1. qıraq. qaş. kənar. qıtıq. qıdıq. yan. - dəniz qaşı. - dağ 

qaşı. - qaya qaşı. 1. sın. qırağ. - sınardan yeri. - çay 

sınında. - çay sını. 1. yımaq. yamaq. yumaq. qıraq. 1. 

yoğaç. çayın iki yanından biri. - yoğacda oturdum. - yoğac 
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keçdim: çayın o linə keçdim. 1. ağız. uc. qıraq. kənar. - qıyı 

vermək: qıvırmaq. avrımaq. oğramaq. oğmaq. çarpmaq. 1. 

yalı. yalqı. yalıq. qırağ. kənar. - yalıya enmək. - yalı 

boyunca gedmək. - yalıya düşmək. 1. qıraq. kənar. uc. 

nahiyə. 1. qıysı. sahil. 1. təzək. 1. uyuz. irin. 1. iri parça. 

kütə. yığın. 1. atağ. sahil. 1. tala. dala. çöl. qır. dış. səhra. 

1. yalı. qara. quruq. sahil. 1. qıraq. qıyıq. 1. butuq. bitik. 

yan. yar. - qıyı çizmək qırax, yan oturmaq. - qıyı vurmaq: 

nərsənin qıraqların büküb, kəsib, yontub düzəltmək. 1. duvar. 

qala. bağ. sınır. - qıyıdan baxmaq. - qıyıdan keçmək. 1. çöl. 

qıraq, issiz yer. bayır. - qıyı sıra: çöl düzü. çöl boyunca. - 

qıyıda bucaqda: dağda daşda. 1. nəhayət. uc. son. 1. 

təzək. 1. qıyığ. 1. uc. son. bitim. sınır. 

- pusula tapılmadan ön, gəmilər qıyıları izlərdi.  

- qıyıda bucaqda: ötədə bəridə.  

- qıyı küləyi: qara küləki: kecəyin qurudan dənizə əsən 

külək.  

- qıyıda tapılan nərsələrin baxıcısı, gorucusu: qıyıcı.  

- qıyı sıra: dəniz boyu. qıyı boyunca. 

- qıyı tikmək: qıtıqlamaq. qıdıqlamaq. qıyılamaq. qırağın 
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tikmək.  

- qırax yaptirmaq: qırlatmaq.  

- börküvü, donu qırlat.  

- qıyıda bucaqda: yan yövərdə. gözə çarpmayan yerdə. 

qıyıc  1. (göz) çeri. 1. qılıc. corab. 1. qıyıq. qıycıq. qırcaq. qırac. 

sitəm. zülm.  

- qıyıcla, sıxıntıyla, zəhmətlə yaşam sürmək: ağartmaq.  

- bu saqqalı dəğirmanda ağartmadıq.  

qıyıc  qıyıcı. qıyan. əsirgəməyən. zalim. qəddar.  

qıyıcı  1. qıyıcı. qıyan. əsirgəməyən. zalim. qəddar. 1. qıyıda 

balıq tutan avçı. 1. qıyıda tapılan nərsələrin baxıcısı, 

gorucusu. 1. doğrayan. - tütün qıyıcı. 1. qıycı. qeyçi. qıyçı. 

qıyan. qıran. 1. sərraf. para qıyan. 1. qıyan. sərraf. para 

qıyan.  

- bucaq qıyıcı: araçı sərraf.  

qıyıcı  qıycı. qıyan. 1. qıycıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıracçı. 

qırcaqçı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. 

qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. 
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qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. qaqar. 

qəddar. rəhmsiz. rəhimsiz. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 1. heç 

nəyə baxmaz. mülahizəsiz. 1. heç nəyə baxmaz. 

mülahizəsiz. zalim. 

qıyıcı  qıycı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. qatı. qata. qat. 

acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim.  

qıyıcılıq  qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. 

qırcaqçılıq. qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qıyıcıq  qıyıda olan. çox yaxın. duvar bir. qonşu yer.  

qıyıç  kiçik. qıyçıq. ğıyçıq.  

qıyıl  1. çapraz. əğri. 1. tərs. 1. çıxış. qurtuluş. qaçma. - bir 

qıyıl yolu tapıb qaçdı. 1. bağlı. 

- avuzun qıyqıl yibərmək: ağızını eğmək.  

- qıyıqına qaramaq: yan gözlə baxmaq. tərs tərs baxmaq.  

- qıyıl yanıt: tərs cəvab.  
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- qıyıq kişi: kəndini bir nərsə sanan.  

- qıyıq qöz: şaşı.  

qıyılamamaq  qıyamanmaq. qıymanmaq. çoxsanmaq. çoğumsanmaq. 

çoxumsanmaq. çox görülmək. əsirgənmək. yesirgənmək.  

qıyılamaq  1. qaytarmaq. döndərib təkrarlamaq. 1. bir az qıraq, ara, 

aralıq, açığlıq buraqmaq. 1. qıtıqlamaq. qıdıqlamaq. qıyı 

tikmək. qırağın tikmək.  

qıyılamaq  qıraqlamaq. qıymalamaq. aşıllamaq. bir nərsənin qırağın 

işləmək, bastırmaq.  

qıyılı  1. qıraqlı. qayılı. kənarlı. sınırlı. qısıtlı. hidudlu. uclu. 

sərhəddli. sahilli. 1. qıymalı. qırmalı. çinli.  

- iri qıyma, qıyılı: iri qıyım. iri biçik. 

qıyılıq  1. qıyısı olan, qırağı qətlənmiş. yorqan. çoban örtüyü. 1. 

böyük qayğı, acı. 1. qıyı (: duvar) üstünə atılmış, 

qoyulmuş çalı çırpı.  

qıyılmaq  1. incəlmək. doğranmaq. kəsilmək. naziklənmək. 1. 

əğrilməyə, meyillənməyə istəməyə, almağa dəğər olmaq, 

dəğərli olmaq durumu. qiptə olunan durum. ciciklənmək. 

kösnümək. arzulamaq. - qıyılan ölür tını yox \\ tökülən qızıl 

qanı yox: öldürməyə dəğər canı yox, tökməyə dəğər qızıl qanı 
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yox. - qıyılan pulu yox: almağa dəğər pulu yox. 1. əğrilmək. 

yanı üsdə yatmaq. 1. alçalmaq. balqurmaq. istəmək. - 

tanrıya tapınıb qıyılın. 1. yay kimi dartılıb kirişlənmək. 

yayılmaq. - qıyılan qara qaşlar.  

qıyılmaq  1. sözündən dönmək. 1. qıyalmaq. cəzalanmaq. 1. 

əğilmək. yanlanmaq. - gün qıyıldı: endi. - öy qıyıldı: çağ 

söğuşdu. 1. enmək. keçmək. ağacın əğriləməsi.  

qıyılmaq  məzlum olmaq.  

qıyılmaq  qavus (qovs) yapmaq.  

- qengdən qıyılqan qara qaşlarıng: geniş qovuslu qara 

qaşların.  

qıyılmaq  qırılmaq kəsilmək.  

qıyılmış  qıymıq. bölünmüş tikələr.  

qıyılqan  qovuslu. qovslu. oval.  

qıyılqan  yaylı. qavuslu. əğməc.  

qıyıltmaq  1. axıtmaq. əğitmək. əğib, meyillətmək. bulatmaq. 

bultamaq. 1. (bir yönə) çəkmək, götürmək.  

qıyım aşma  qıyın altı. ağız bekitiv. ağız alma. səhər aşma.  

qıyım  1. qətl. qanıl. yasa. 1. qıyımlı. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. 

qıyası. qatı. qata. qat. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. 
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əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. 

ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. 

insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim.  

- iri qıyım: iri biçik: 1. iriyarı. qalavatlı. iri yapılı, gövdəli. 

cüssəli. 1. iri qıyma, qıyılı. 

qıyım  1. qıytım. qıyma. bölçi. donun ətəyindəki bağ. uçqur. 1. 

dözüm. taqət. 1. qırqın. qorxu. tezik. bulğaş. bulğaq. 

qarışıqlıq. sarmaş. ürküş. ürküntü. ürkünç. dehşət. - 

qorxun qıyım boldu. 1. zülüm. - qatmarlı qıyım: müzaəf 

zülüm.  

- qıyım qıyım: parça parça. qıpa qıpa: qıypa qıypa: bölək 

bölək. şürhə şürhə.  

- qıyım qıyım: dilim dilim.  

qıyımlı  1. bir dürlü, bir qılıqlı qırılmış, doğranmış. - incə qıyımlı 

ət. - qaba qıyımlı ət, göy, tütün. 1. əli açıq. comət. igid.  

qıyımlıq  uyuşuqluq. çalışmasın yarımçılıq bıraxmaqlıq. alavaylıq.  

qıyımsız  dalı. alçaq. qıtmır. çinis.  

qıyın altı  qıyım aşma. ağız bekitiv. ağız alma. səhər aşma.  
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qıyın  1. bostu. küsgük. xoşnudsuzluq. məmnuniyyətsizlik. 

qırman. quruşqa. - qıyın edmək. qırman edmək. 1. qınama. 

nəqd. 1. əmək. - qıynı girmək: əməği geçmək. əmək sərf 

edmək. - qıyını suvqa gedmək: əməkləri boşa gedmək. - 

qıyının tapmaq: əməğinin qarşılığını almaq. 1. zor. güc. - 

qıyın çomaq: bilməcə. 1. çətin. çəlşirimli. 1. tuq. tuqş. tuş. 

bucaq. burcaq. 1. zülm. - qıyına muzayiqə edməmək, 

qısırqanmamaq: qıymaq. acınmadan qılınmaq. qıymaq. qədər 

edmək. 1. qırağ. yan. yaxa. böğür. - çay qıyına gəl. - qıyın 

yatmaq: böğrü üstünə yatmaq. - qıyın durmaq: əllərin böğrünə 

taxıb durmaq. 1. yön. tərəf. - ora palçıqdı, bu qıyından gəl. - 

qarşıt qıyından: qarşı, muxalif, zidd tərəfdən. 1. çətin. zor. 

güc. şiddətli. - qıyın gücün: qıyın gıcıq: güclüklə, zorluqla. - 

qıyın gücün yaşam. - qıyın gücün gediş. - qıyın vermək: 

qıyıncılıq. cəza vermək. - qıyın verici kişi. - qıyıncı oğlan. - 

qıyıncı qancıq. - qıyın qıcın: istəksizcə, çəkinə çəkinə, 

gücənə gücənə. meyilsiz, az az, ucundan ucuna, (bir işinən 

uğraşmaq. yemək,.). - qarnı tox olub qıyın qıcın yemək. - 

qıyın qıyın: qıraqdan, gizlicə. gizli dizli. oğrun oğrun. yol 

dəğişdirərək. - qıyın sayın: əzilə büzülə. sıxılaraq. - qıyın 
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sayın yanına getdi. - qıyın yumaq: qıyın çomaq: bilməcə. 

tapmaca. 1. zalim. dikdator. - iran qıyını. - rus qıyını. 1. 

əmək. qazanc. əziyət. zəhmət. - beş barmağın qıyını: alın 

təri qazancı. - qıyını suya gedmək: əməği boşa gedmək. - 

qıyının tapmaq: əmək qarşılığın almaq. - qol qıyın: əl əməyi. 

1. qıyınlı. düşgün. biçarə. 1. qıran. salqın. bəla. 1. qayğı. 

acı. üzük. basqı. 1. qıyın yer: cəhənnəm. 1. ağιr.  

- qıyın edmək: quruşqalamaq. nəqd eləmək.  

- qol qıyın: əl əməği. 

qıyın  1. qolçomaq. dərəbəy. xanxan. basqıçı. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. müstəbid. 1. dəlibalta. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. dikdator. 1. 

qıyın. qın. kin. qınağrın. qanağrın. hinc. öc. boğız. 

düşmanlıq. - ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş. - qıyın, çətin 

tutmayan: yengilcan. yüngülcan. qolaycan. - qıyın qıyın 

baxmaq: dik dik baxmaq.  

- qatı qıyın: çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim.  

- qatı qıyın: çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, 
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zalim.  

- qıyın (zülm.). ipi yoğunluğundan qırılar.  

qıyın  qın. qınaq. qınlıq. 1. işkəncə. əziyət. məşəqqət. zəhmət. 

1. çətinlik. məşəqqət. 1. qisas. 1. cərimə.  

qıyına  qırağına. yanına.  

qıyınc  zülm. covr. cəfa.  

qıyıncı  qınçı. zalim.  

qıyıncılığdan  qıncılığdan, zəhmətdən.  

qıyınçılıq  - qıyınçılığa çıxmaq: yol kəsmək. çapmaq. çappullamaq. 

qazaqmaq. oğurluq edmək. hırsızlıq edmək. qarammaq. 

qıramaq.  

qıyınçılıq  1. çətimlik. 1. pozuqçuluq. basqalçılıq. bükdənçilik.  

qıyınçılıq  kək. kəklik. qınçılıq.  

qıyınçıq  qalmaqal. başağaylıq.  

qıyında  yanında. qırağında. şarab qıyından uzaq ol.  

qıyınla  güclə. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. 

itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik.  

qıyınlamaq  qınlamaq. kinləmək. boğızlamaq. hincləmək. öcüləmək. 

düşmanamaq.  
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qıyınlanmaq  qınlanmaq. kinlənmək. kinləşmək. qınlaşmaq. 

qıyınlaşmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək. 

tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. gücənmək.  

qıyınlanmaq  quruşqalanmaq. darılmaq.  

qıyınlaşmaq  qınlaşmaq. kinləşmək. kinlənmək. qınlanmaq. 

qıyınlanmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək. 

tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. gücənmək.  

qıyınlı  armanlı. darqın. küsgün.  

qıyınlı  qıyın. düşgün. biçarə.  

qıyınlı  zavallı. əzablı.  

qıyınlıq  1. dəğənəklik. dirəklik. dikdatorluq. dəlibaltalıq. zalimlik. 

müstəbidlik. 1. qolçomaqlıq. xanxanlıq. dərəbəylik. 

basqıçılıq. zalimlik. müstəbidlik. 1. qıcınlıq. qınıclıq. 

qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. 

bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. 

sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. 

işqal.  

qıyınlıq  fəlakət.  

- əmina avruv tavlulaqa qıyınlıq yetdirgənədi: veba 

xəsdəliği dağlılara fəlakət gətirmişti.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8146 

qıyınlıq  qınlıq. dolqun. doluq. dolqaq. boğaz. bıqıq. buruq. 

bükük. sıxıntı.  

qıyınmaq  1. əzilmək. bayılmaq. keçinmək. gedmək. - ürəyim 

qıyındı. 1. qırılmaq, qırıqlığa uğramaq. - bütün gövdəm 

qıyınır. 1. boğzamaq. kinlənmək. nifrət bəsləmək.  

qıyınmaq  1. qırılmış, əzilmiş, döğülmüş kimi duyulmaq. 

güclənmək. üzülmək. - midəm qıyınır. - qol qıçım qıyınır. 1. 

ağır xəstələnmək. gücənmək. gücə düşmək.  

qıyınq  qınıq. öclü. kinli. pis. quduz. yaman.  

qıyınsınmaq  gücünə gedmək. təmbəlləşmək. - az işə qıyınsan, çox işə 

qarşılaşırsın.  

qıyınsınmaq  zoruna gedmək.  

- az işə qıyınsan, çox işə boy salırsan: az iş zoruna gidərsə, 

çox işlə qarşılaşırsın.  

qıyınsız  1. (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. 

yufadan. gedərsiz. xərcsiz. çabasız. çuvaldan. 

xəznədən. heybədən. əməksiz. zəhmətsiz. 1. yavadan. 

havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. 

çapadan. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. 

boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< kov: kav: 
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boş. puç). torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. 

bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə. məccani. 1. yengil. 

yüngül. hasat. qolay. zəhmətsiz.  

qıyınşılıq  çəkəçək > keşakeş. çəkələmə. çəkməçək.  

qıyıntara  qıyındara. qıyındaraq. qındaraq. qındara. 1. basqı, 

işkəncə ayqıtı. 1. dar dərə. boğaz. keçit. 1. dar, sıxışıq, 

sıxıntı verən yer.  

qıyıntaraq  qıyındaraq. qıyındara. qındaraq. qındara. 1. basqı, 

işkəncə ayqıtı. 1. dar dərə. boğaz. keçit. 1. dar, sıxışıq, 

sıxıntı verən yer.  

qıyıntı  1. qıyılmış nərsə, qıymıq ürünü, məhsulu. - ət qıyıntısı. 1. 

içkəm əzilməsi. qarın bayılması. - içimdə bir qıyıntı vardır. 

1. qırıqlıq. inhiraf. - işlərdə bir qıyıntı duyuram. 1. ağrı. 

əzab. dərd. 1. sıxıntı. darıxma. üzülmə. 1. zəhmət. 1. 

müzahimət. 1. (qumaşın qırağında olan tikinti, çevrinti). 

qıvırma. qıvrıntı. əğrətin. bükünti. basdırma. qatlama. - 

bu yəmşəyin qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu 

tikişin oya (yazı. bəzək) kimi tikilməsi.  

qıyıntı  dərgi. kərtə ( > cəridə).  

qıyıpmaq  qaymaq. büdrəmək. züvmək.  
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qıyıq  1. basqı. qapanca. içə qıvıraraq bastırılan yan tikiş. 1. 

çevirmə. qıvrıq. bükə. zəvar. yaxa, ətək qırağında edilən 

qıyıq. 1. haşiyə. türünc. parçanın qrağına tikilən bəzək. 1. 

qısqıc. yapınc. icbar. məcburluq. 1. qısqıc. qıvrıq. 

bastırma. basırıq. bükmə. 1. qıyşıq. əğri. 1. qıtıq. qıytıq. 

boynun ön bölümü. çənə altı. ğəbğəb. 1. əyindirik. 

əğindirik. əğrindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. dərinc. 

dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. yaxa, 

ətək qırağında edilən qıvrıq. 1. qayıq. qaq. sınır. 1. qıy. 

zülm. sitəm. 1. qıyan. əsrəməz. acımaz. yarcamaz. qabır. 

qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. cəbbar. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. 1. qıyıc. 

qıycıq. qırcaq. qırac. sitəm. zülm.  

qıyıq  1. tərs. əğri. xilaf. çapraşıq. - bəydə irik yox: bəyin sözün 

ikilik olmaz. 1. sözündə durmayan. bədqovl. - qıyıq kişi. 1. 

yaqaq. qayaq. cəviz. girdəkan. 1. cayma. caymaq. əğrilik. 

əğri olan. sözdə durmama. sözdə durmayan. 1. qırağ. 

sancoq. sağnoc. şərit. zeh.  
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qıyıq  qırıq. 1. qıpçaq. qıyaq. qırpıq. paltarın, börkün qırağına 

tikilən qıraqlıq. 1. pəsgəl. pasqal. 1. uci kəsik. qıraqlı. 

kənarlı. qıvırma. qapurma. məqtu'.  

- qıpcaq göz: qıyıq göz. 

qıyıq  qıyma. qiymə. 1. incə incə doğranmış. - qıyıq ət. 1. qırıq. 

münhərif. 1. irinğ. çirk.  

qıyıq  qıynaşıq. qıyqa. qıypa. ( 1 < qazıq. 1 < qaymaq: züvmək. 1 

< > qısıq.). 1. qıyaq. qırıcı. yırtıcı. - quduz it kimi domuzları 

qıyıq. 1. kəndi üstünə yatmış, qaytarılmış, qıvrılmış, 

yığışmış, minmiş. (üşüməkdən, qorxudan,.), 1. kiçik çuvaldız. 

yorqan iğnəsi. - qıyıqlamaq: yorqan sıramaq. 1. qıyyıq. 

qızıq. qıyqac. çuvaldız. qalın yorqan iğnəsi. 1. qıy. kıy. 

əğri. çapraz. - qıyıq barmaq. - qıyıq dimdik. - qıyıq gözlü. - 

qıyıq kişi: özünü bir nərsə sanan. - qıyıq soru, qıyıq yanıt: 

tərsə sual, çapraz cavab. - qıyıq göz: şaşı. çeri. - qıyıqına 

baxmaq: tərs tərs, yan yan qaramaq. 1. nazik. incə. 1. 

qıyılmış. qırıq. tikə. parça. yonqa. doğranmış. doğraq. 1. 

qazaq. qayaq. gəzən. dolaşan. - qayıq: üstünə minib, 

qayılan. 1. kükənin qızarıb, qurumuş qabığı. xasa. 1. cırıq. 
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yarıq. yırtıq. çatlaq. 1. kır. qır. çöl. yaban. - qıyıq alması. 

1. çəp. əğri.  

qıyıq qıyığ. qıyı.  

qıyıqçı  qıyan. qıycıyan. qırpayan. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim.  

qıyıqçılıq  qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. 

qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.  

qıyıqçılmaq  qiyamət edmək.  

qıyıqlamaq  1. bastırmaq. parçanın qırağın qıvıraraq tikmək. 1. 

qıtıqlamaq. yoxsunmaq. itirmək. qeyb edmək. batırmaq. - 

bütün varın yoxsundu. 1. qıytamaq. qıvırtmaq. qıvrıtmaq. 

qəddəmək. qatamaq. qadamaq. nərsənin boyun 

kəsməmək üçün, ucun qıvırıb tikmək.  

qıyıqlamaq  qıraqlamaq. qıyıqlamaq. yorqan sıramaq.  

qıyıqlanmaq  ( y < > d ) qıdıqlamaq. qıraqlanmaq. qıyıqlanmaq. 

tikələnmək. parçalanmaq. tiliş tiliş olmaq.  
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qıyıqlıq  1. qırıqlıq. inhiraf. 1. qıyıcılıq. qıyaq. sərtlik. rəhimsizlik. 

qəddarlıq. - ey türk çərisi: yağıya, alplığı qıyıqlıqı 

unutmuyasan.  

qıyıqman  qəhrəman. batur. batır.  

qıyıqmaq  əyri yapmaq. uzaqlaşmaq. uzanmaq. əyilmək.  

qıyıqqöz  qısıqgöz: çəkik gözlü. yumuq gözlü.  

qıyır  1. qıyı. qıraq. yan. qıran. - çay qıyır: çay qırağı. 1. qumlu 

topraq. 1. sıx, tünlük yer. girintili çıxıntılı. 1. çıtır, xırp 

səsi. - qıyır qıyır: xarp xarp. qırıt qırıt, hışır hışır. alma, xiyar 

kimi yemişlər yiyiləndə çıxan səs. 1. qırağ.  

- elni qıyırı: köyün qırağı.  

- suvnu qıyrı: ırmaq qıyısı.  

qıyıraq  qıyraq. qıyıda olan. yaxın. yağuq. yoğuq. qonşu. qərib. 

(# qıraq: uzaq).  

qıyırcaq  dün dün, don don, dən dən olmuş, şəkərlənmiş doşab, 

murabba.  

qıyırətəq qıyır ətək. yan yörə. qıraq, ucra, ucqar, sapa yer. - 

şəhərin qıyırətəyində.  

qıyırqa  qadırğa. qayıq. çəkdiri. sürək ( > zurək (fars)).  

qıyırqalanmaq  qıvırqaqlanmaq. çimrilmək. qıslanmaq. çəkinmək.  
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qıyıs  qısıq. dantel. qıysıx. dəndə.  

qıyısız  qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. ucsuz. 

sərhəddsiz. kənarsız. sahilsiz.  

qıyısız  qıylısız. mə'sum. günahsız. suçsuz.  

qıyış  1. qıyışçı. döğüş. döğüşçü. çəri. çirik. dəli. ərən. - qıyışın 

gözü qıyışda çıxar. - ay mənim qıyışlarım: dəlilərim. - 

qıyışdan qıyış çıxar. 1. çəlişik. tərs. dirənc. inatcı. 

muqavim. - qıyış qancıq. - qıyış kişi. - qıyış uşaq. çaprıq. 

əğri. - qıyış duvar. - qıyış iş. 1. savaş. döğüş. 1. ( < qıy). 

düyü, məkə qırıntılarından düzələn balış.  

qıyış  qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. 

əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

qıyışamamaq  cəsarət, ürək edməmək. qorxmaq. - sizə bu xəbəri 

deməyə qıyışamadım.  

qıyışcan  bax > qıyışqan. qoçaq.  

qıyışıq  qıyış. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. 
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əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

qıyışıqmaq  qıyışmaq. 1. əğilmək. bükülmək. 1. riku edmək. təvazü 

edmək.  

qıyışlanmaq  ürəklənmək. cürətlənmək.  

qıyışmaq  (qıypışmaq). 1. qıyqışmaq. qışmaq. qaymaq. qıyşıqmaq. 

qayışmaq. azmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana 

düşmək. münhərif olmaq. 1. kəsişmək. 1. qıyışıqmaq. 

əğilmək. bükülmək. yan yatmaq. 1. əğrişmək. 1. riku 

edmək. təvazü edmək. 1. (qısqanclıqla) boy demək, 

yarışmaq, ölçüşmək, öcəşmək, çırpışmaq. inatkarlıq 

edmək. dirənmək. - yaşama qıyışmay: çarpışmadan sürülən 

yaşam. - sən onla qıyışma. - tək başıma, dünya ilə qıyışdım. 

1. cəsarət, ürək edmək. qatlanmaq. igidlik, mərtlik 

gösdərmək. döğüşmək. qızışmaq. birbirinə ürək vermək. 

- qıyışıb dağa vurdular. - yardıma qıyışmadılar: 

ürəklənmədilər. - düşmanı yıxmağa qıyışmalı. - olsunki 

pulludu, xəşləməyə qıyışmır. 1. qıymaq. neçə nərsəni 

calaşdırıb, barışdırmaq. cürləmək. söz kəsib, 

toxdaşmaq. qərara gəlmək. anlaşmaq. iş qurmaq. 
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sözləşmək. - düğün qıymaq: kəbin kəsmək. 1. yan yatmaq. 

əğilmək. 1. qonuşub, çalışıb dirənmək. qarşı durmaq.  

qıyışq  qıyşıq. 1. burma. çatal. çatallı. hatallı. 1. mütəvazi. 

firurən.  

qıyışqan  qıyışcan. 1. qayan. əldən qayan. züvgən. sürüşgən. 1. 

əğimli. meyilli. 1. inatcı. söz dinləməz. igid. ürəkli. - çox 

qıyışqan uşaq. 1. qıyçaq. qoçaq. qıvraq. igid. ürəkli. 1. 

göstərişli. 

qıyıt  1. sıxınca. işkəncə. 1. əziyyət. müzahimət.  

qıyıtan qıyıdan. qıraqdan. çetdən.  

qıyıtmaq  bir nərsədən ayırmaq.  

qıyıv  1. möhkəm. basımlı. bərk. bərik. tutalı. qararlı. durunkli. 

çin. qayıtmaz. 1. qorxusuz.  

qıyıyım  dözürüm.  

qıyla  qıylaçı. kurnaz. qırıq. kopoğlu.  

- qıyla kişi: kurnaz kişi.  

qıylaçı  tülkünün tabu adı.  

qıylalıq  kurnazlıq. kopoğluluq. qırıqlığ.  

qıylama  dolama. barmaq ucunda çıxıb, irinli, qızaqlı yara.  
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qıylamaq  1. buruq vermək. qaçınmaq. çəkinmək. 1. qaytayaraq, 

təkərləyərək daha bərkitmək. ayağqabı daha dayanıqlı 

olması üçün, alındığı zaman, qıraqların ikinci kəz 

tikdirmək. 1. bərkitmək. pekitmək. gücləndirmək. 

dirətmək. təkidləmək. 1. əkidək. dikmək. təqviyətləmək. 

yardamaq. yardıçlamaq. dirsəmək. dirsəkləmək. 

sərpəmək.  

qıylaq  bax > qıyqa.  

qıylaq  qırlaq. qıvlaq. qıvıc. qıvıl. qıvrıc. serpantən. marpiç.  

qıylaş  qıqırış. hay küyəş. hay küy. hayğırış.  

qıylı  1. qıplı, qıraqlı böyük qazan. 1. qıllı. qınlı. suçlu. 1. 

zərərlı.  

qıylı  qıyıcı. qıycı. qıyaq. qıyası. qıyım. qıyımlı. qatı. qata. qat. 

acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş 

ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. 

yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 

zalim.  

qıylıqlı  qıraqlı, qılplı sini, qab.  

qıylısız qün qıylısız gün. salı, seşəmbə günü.  
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qıylısız  qıyısız. mə'sum. günahsız. suçsuz.  

qıyma  1. < qırmaq eyləmi. qiymə. qeylə. - qıyma pilov. 1. qıraq. 

qıyı. qıran. yak. yaka. çəpər. boy. yan. uc. 1. parçanın 

qırağın büküb, çırpa çırpa (qəddiyə qəddiyə) tikmək. 

bunada 'qıymalamaq' deyilər. 1. qurşundan qopan, 

ayrılan qırıq, parça. 1. bulqur, düğü, göy, çiğ ətdən 

yapılmış dolma içi. 1. yeməklərə qatılan üz göz. - qıymalı 

yemək, qıymasız yemək: soslu, sossuz yemək. - pidə 

qıyması: soğanla ət qarışığı. 1. içdə duyman qayğı, əzinti, 

oğulma, doğranma, gərinti, üzüntü, dərd. 1. qıran. salqın. 

yıxım yoxum. üzüntülü olay. qıymalı. müsibət. - bunun 

qıymasından qurtusaydıq bir.- buda bizim qıymamız. - belə 

yağlı qıyma hələ hələ tapılmaz. qıymalı ağa: dərd yükü. 1. 

sucuq. 1. qıyma qöz { 1. böyük, aydın, açıq, iti, çalımlı, alışıq, 

parraq, aşıqlı ışıqlı olan qöz. 1. çəkik göz}. 1. 1. albağ. zeh. 

zəvar. qırağ. bəzək, dayaq üçün ətəyin qırağına tikilən 

qıyma. 1. qıyılmış, əzilmiş, çərxlənmiş ət. 1. qıymal. 

zulum. sitəm. 1. qırtıl. qartal. doğral. parçalanmış. - 

qıyma ət: qırtıl ət. parçalanmış ət: qartal ət. 1. qıyılmış. 
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sərçə dili kimi əğri kəsilən ərişdə, ət. 1. sucuq.  

- qıyma ilə cürlənmiş yemək: qılyə. 

qıyma  1. > qiymə. parçalanmış. 1. qıvırma. çevirmə. biye. yaxa, 

ətək qırağlarında olan çevirmə. 1. qırma. öldürmə. 

cinayət. 1. qiymə. qalya. qayla. qeylə. quşbaşı. 

- canına qıyma: xodkoşluq. ölündəti. ölündətiş. ölündətmə. 

yoxnatma. yoxnatıt. yoxnatış. özün, kəndin öldürmə. intihar.  

- iri qıyma, qıyılı: iri qıyım. iri biçik. 

- qara qıyma göz: qara, çəkik göz.  

- qıyma!: qoyma dağılsın, incisin, qısılsın, yoxalsın!. - qıyma 

bu sevgilə. - qıyma gəncliyinə. - qıyma varlığına. - qıyma bu 

xoşluğa.  

qıyma  qiymə. qıyıq. 1. incə incə doğranmış. qırılmış ət. qıyıq ət. 

- küftəlik qiymə. lüləlik qiymə.- qiymə taxdası: ət qıydıqları 

qalın taxda. 1. çərxlənmiş. - qıyma çərxi. 1. qılma. rəva 

görmə. rəva bulma.  

qıymac  1. çiğillərin geydiği, tiftikdən yapılan, ağ başlıq. 1. 

qaymac. göz quyruqları, qaş yönünə əğrilmiş olan 

durumu. - qıymac gözlüm. 1. qıncır. çeri. çaşı.  

qıymaç  < qırmaç. ev qoşuları. hər nəyin qırığı.  
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qıymal  qıyma. zulum. sitəm.  

qıymala  qıraq keçirmək.  

qıymalamaq  qapalı nərsəni qurutmaq üçün açıq buraqmaq, lobunu 

yayıq sərmək.  

qıymalamaq  qıyılamaq. qıraqlamaq. aşıllamaq. bir nərsənin qırağın 

işləmək, bastırmaq.  

qıymalı  qıyılı. qırmalı. çinli.  

qıymalıq  1. məzlum. 1. məhkum. 1. ölməli. 1. doğramlıq.  

qıymama  1. əsirgəmə. qısqanma. acıma. mərhəmət. iyilik. bağış. 

oxşaq. lütf.  

qıymamaq  1. asrağamaq. asramaq əsigətmək. əsirgəmək. 

azırqanmaq. diriğ edmək. qısmaq. muzayiqə edmək. - 

sözi əsirgədi: asradı: ağzın açıb danışmamaq. düşünb 

daşınıb danışmaq. - parasına əsigəməyən: asramayan: 

xərcləmək. 1. qısdırmaq. qısmaq. əsirgəmək. diriğ edmək. 

1. əsirgəmək: ayamaq. əkəmək. əktirmək. qorumaq. hifz 

edmək. diriğ edmək.  

qıymamaq  qıyamamaq. 1. əsirgəmək. rəva, layiq, şayistə, cayiz 

bilmək.1. çoxsamaq. çoğumsamaq. çoxumsamaq. çox 

görmək. əsirgəmək. yesirgəmək. əsirgəmək. acımaq. 1. 
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əsirgəmək. acımaq. yarlığamaq. yağışlamaq. 

çağışlamaq. bağışlamaq. rəhm, mərhəmət edmək. əff 

edmək. 1. əsirgəmək. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı 

olmamaq. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.  

qıymamazdırıcı  əsirgədən. qısqandırıcı.  

qıymamazlıq  əsirgəlik. qısqanclıq.  

qıyman  1. qoxulu göy, bitgilərin oğmasından, qırdasından 

düzəlmiş nəsnə. ədviyə. 1. mə'cun. etgili nəsnə.  

qıymanmaq  qıyamanmaq. qıyılamamaq. çoxsanmaq. çoğumsanmaq. 

çoxumsanmaq. çox görülmək. əsirgənmək. yesirgənmək.  

qıymaq  (qısmaq < > sıqmaq). 1. qıtmaq. 1. dönmək. qayıtmaq. - 

ər sözün qıydı. - qısa belə qıyma belə, sıxma belə. 1. sözdən 

dönmək. qıymaq. əğrisinə doğramaq. əğib kəsmək. 

yanaki kəsmək. - qamışları qıy. 1. qızmaq. cəzalamaq. 1. 

(qıt. qıs. qır) muzayiqə edmək: kəsmək. qırmaq. üzmək. 

incitmək. qıydalamaq. qındırmaq. nərsədə aralıq, cırıq 

qoymaq. qıpı pəncərəni aralı örtmək, kipləməmək. 

açıqca qoymaq. çəkinməmək. yarmaq. ayırmaq. qəbul. 

razılıq. gəpləmək. görmək. 1. əsirgəməmək. bir nərsəyə 

sayqısızca davranmaq. fəda edmək. 1. qırmaq: incə 
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parçalara bölmək. cırmaq. dalamaq. budamaq. - 

budaqları qıymaq. parçalamaq. bölmək. xırdalamaq. 

bükünmədən edmək. qırdamaq ( > xurd). (qırdalamaq). ürəyi 

yanmamaq. saxlamamaq. ötürmək. heyifliyi gəlməmək. 

sevməmək. qızırqanmamaq. - əlindən gələni qıy: elə (qıyma: 

eləmə). - qoy qıysın: eləsin (qıymasın: eləməsin).- arvad 

qıymasa (yer, yol verməsə. ürəyi yansa), ər qırılmaz. - devlət 

qıysa (qoysa. imkan versə. qorusa.yazığı gəlsə. rəhm edsə.). 

gənclik bitirər. amma qıymasa (qoymasa) gənclik itirər. 1. 

əğilmək. üzülmək. çıxmaq. qırmaq.- işdən qıydı: işdən əl 

çəkdi. işi buraxdı. işdən çıxdı. bükmək. bıqmaq. pozulmaq. - 

düzdən qıyıb: düz yoldan çıxıb. 1. < qızmaq: alışmaq. 

alışıqmaq. əli gəlmək. ürək eləmək. ürək vermək. - qıyma 

qıyana, qovma qıyından. - qırıldı qıyım, açıldı qıyam: qıyan. 

uçurum. - qıya qıya baxma belə. 1. acımaq. dirənmək. 

dirətmək. dayanmaq. yüklənmək. sırtlanmaq. qatlanmaq. 

üstlənmək. öhdələnmək. gərilib, çəkişib, dayanmaq. 

didişmək. inad edmək. ayağ dirəmək. qarşı (durmaq. 

gəlmək. qoymaq. olmaq). buluşmaq. 1. qayırmaq. 

edərmək. uyqun, qalxmaq. istəmək. çəkilmək. üstün 

tapmaq. yaxcı görmək. seçmək. bəğənmək. qiymət, 
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dəğər vermək. səs vermək. yeğləmək. eyləmək. 

eyiləmək. edqulamaq. yağlı, səmiz bulmaq. səmirmək. 1. 

neçə nərsənin arasın calaşdırmaq, qurmaq. - düğün 

qıymaq: əğd edmək. sözləşmək. cürləmək. 1. nərsəni 

ağırlatmaq üçün, ağram parça artırmaq. qurquşumlamaq 

(ağa, tora, səqqiyə (aşığa) vurulan ağırlıq). - tor qıymaq. - 

pərdə qıymaq. 1. nərsənin qırağın çevrəsin çarpıp (çırpa 

çırpa), qətdəyib tikmək, yaxud parça qoyub qaplamaq. 

yanlamaq. kökləmək. şotlamaq. 1. nərsəyə, çevrə, 

qurşaq, duzaq, tutaq qurmaq. bir nərsəni, çevrələmək 

üçün, çevrəsini işləmək. pusu, kələk qurmaq, çalmaq, 

yolu kəsmək, tutmaq, qaytarmaq. əməl edmək.- düzə 

qıymır, yalanda deyənmir: istəmir düzün desin, yalanda 

deyənmir. ma. - sözdən qıymadı: sözündən ayrılmadı. sözü 

tutdu.- sözdən qıymaq: sözündən çıxmaq. sözün tutmamaq. 

1. təslim olmaq. razı olmaq. 1. zərər vermək. 1. qəbul 

edmək. - bunu sımadı: əsirgəmədi: qıydı: qəbul etdi. 1. 

saxlamaq. - allah ona qıymasın: tanrı saklasın. 1. 

qorxmadan, acımadan, rəhmsizcə ürəklə, cürətlə edmək, 

eləmək. 1. qıynaşmaq: kötülüyə qıymaq, yol vermək. - 
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qan qardaşın vurmağa necə qıynaşdı: ürək etdi. 1. (qırmaq). 

əsirgəməmək. rəhm edməmək. acıyıb acımadan, hər 

nərsəyə qarşı, nərsəyi yerinə gətirməyə boyun qoyub, 

dözmək, razı olmaq, (ödəmək. qoymaq. qazanmaq. 

işlətmək. kullamaq. xərcləmək.). acımadan edmək. 

yügürmək. öldürmək. - necə qıydı: əsirgəmədi vurdi !. - sən 

ona necə qıydın !. - gözəllərə qıymaram: əsirgələrəm. - 

qıydı acından öldürdü. - qıydı xərclədi.- qıyan kişidi: heç zad 

vecinə dəğil. - diriyə, ölüyə qıyandı: diri ola, ölü ola, ona heç 

dəğişməz. - puluva qıysan, çatarsan: pul qoy, çat. - vaxtına 

qıydı: vax qoydu. - gücünə qıydı: zorun işə tutdu. - gəncliyinə 

qıydı, yardımçı oldu. - qıyıb qırdı. - qıyıb verdi. - gözəlin acı 

dilinədə qıyarlar. - necə qıydın səhər tezdən oyaldasan. 1. 

qarında əzinti, oğulma, doğranma, gərinti, üzüntü, dərd 

duymaq. - balın çox yeməsi, qarna qıyma gətirir (qıymalar). 

1. insafsızlıq edmək. haqsızlıq. pislik. vicdansız. 

qorumamaq. sakınmamaq. qısmamaq. qısırqanmamaq. 

qaçınmamaq. dirğ edməmə. hifz edməmək. qurban 

vermək. (# hami. qoru. saxlasın). məhv. tələf. 1. yəmin 

olmaq. qəti olmaq. könüllü olmaq. razı olmaq. istəmək. 
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önəm vermək. 1. tüətmək. əldən çıxarmaq. - qıydı (ağı. 

zəhər.) verdi. - qıyan (əğrini sevməyən, qarqıyan) allahım, 

mənə bağışlasın. 1. bir nərsəni əğri, tərsə kəsmək, 

yapmaq, düzətmək. 1. iki nərsə arasında, bəlli bir ölçü, 

uzaqlıq qoymaq. 1. ayavmaq. 1. qılmaq. edmək. - bunun 

işin qıy. - işləri qıyıb bitirdik. - nikah qıymaq. 1. qücənmək. 

qoymaq. küymək. zülm edmək. qıymaq. acınmadan 

edmək. 1. incə incə, rizə rizə doğramaq. 1. öldürmək. 

qəsd edmək. - canıma qıyma. - bu gözələ qıyılarmı. 1. 

əsirgəməmək. acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək. 

bağışlamaq. bəzl, fəda edmək. - parasın qıyamır. - 

parasına qıyıb bu kitabı almadı. 1. acınmadan qılınmaq. 

qədər edmək. qıyına (zülmə) muzayiqə edməmək, 

qısırqanmamaq. - fələk mənə qıydı. - suçsuz birinə nasıl 

qıyarım. 1. əqd edmək. qərarlaştırmaq. bağlamaq. əncam 

çəkmək. - malla çağırıb nikah qıydırdılar. - nikah qıymaq. - 

qıyamamaq: əsirgəmək. acıyıb fəda edəməmək. - parayı 

qıyamadı. 1. doğramaq. qırmaq. əsirgəməmək. 

rəhmisizlik edmək. zülm edmək. 1. qılmaq. rəva görmək. 

1. biçmək. parçalamaq. paralamaq. kəsmək. tikkələmək. 
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tikə tikə edmək. toğramaq {( ğ < > r ). toğ < > tor }. 

torqamaq. 1. əğri yapmaq. əğilmək. uzaqlaşmaq. 

uzanmaq. 1. kəsmək. qırpmaq. 1. yapmaq. qarar 

vermək.  

- borbağların qıymaq: dizlərinin bağını çözmək. 

- qözü qıymaq: bir işi yapmaq üçün kəndinə güvənmək.  

- əl qıyar, göz utanar: əlin rəhmi olmaz, gözdə utanmağ olar. 

əl qorxmaz, göz qorxar. - qıyan birdi, acıyan min: vuran bir, 

yiyən min. - puluna qıymaq: pulun xərcləmək, vermək, 

qazanmaq. işlətmək. - evivə qıy: evivi işə tut. - bu quzuya 

necə qıydı. - qıy mənə, qıyım sənə. - qıyanda qırılır, 

qıymıyanda. - qıyan xanımdı, qırılan ağa. - bilim yolunda hər 

bir nərsəyə qıymaq: heç bir nərsədən əsirgəməmək. - sənə 

qıyanın, əli düşsün. - qıymamaq çəkinmək. uçqunmaq. 

əsirgəmək. verməmək. verməmək üçün geri çəkmək. 

qıymaq  1. əsirgəməmək. rəva, layiq, şayistə, cayiz bilməmək, 

görməmək.1. qılmaq. edmək. rəva görmək. - qıyma mənə: 

edmə, qılma, rəva görmə mənə. 1. qiymələmək. doğramaq. 

qaranmaq. zülm edmək. rəhm edməmək. 1. salmaq. 

edmək. 1. yoxaltmaq. öldürmək.  
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- cana qıyan: canavar.  

- canına qıymaq: özün, kəndin öldürmək. ölündətmək. 

yoxnatmaq. xodkoşluq edmək.  

- könülə üzə qıymaq: içə dışa qıymaq: kişilik edmək.  

- nikah qıymaq: nikah edmək.  

- birinə qıymaq: əlindən gələni birinə edmək.  

- içə dışa qıymaq: kişilik edmək.  

- özünə qıymaq: kəndini öldürmək.  

qıymat  1. verilən dəğər. - qımatqa sacıp iydi: dəğərinə (qiymətinə 

)satın aldı. 1. istəmədən. çəkinərək.  

qıymatın  acımadan. incimədən. ürəklə. cürətlə. çəkinmədən. 

iyidcənə.  

qıymayan  əsirgəyən. əsrəyən. acı çəkən. acıyan. üzülən. sevəcən. 

mərhəmətli. şəfəqətli. bağışlayan. bəğişliyən. 

bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. 

çağışlayan. onaran. acıyan. güzəşli. qısqanc. oxşayan. 

keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. 

mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar.  

qıymayaz  əsirgək. əsrəyik. könlü yufqa. yaşıyın. yaşın. yumşaq. 

mərhəmətli. sevəcən.  
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qıymaz  1. eləməz. sözündə durmaz. - qıymazın biri qıymaz. 1. 

zalim. qısaq.  

qıymazdırdmaq  əsirgədirmək. qısqandırmaq.  

qıymazınlıq  qıyaqlıq. qıyanlıq. zalimlik. əsirgəməzlik. qəddarlıq. 

rəhimsizlik.  

qıymıcaq  qırıq. tikə. (tişə < ) dişə.  

qıymıcıq  ( < qırmaq). qırımcıq. qırıcıq. qırt. kirt. qımıq. qımıcıq. 

qınıcıq. qınnaq. qındıl. qındıq. kiçik olan nəsnə. çox az. 

azacıq. bir az. kiçik. dar.  

qıymıq  ( < qır. qıy). bax > qıyqa. 1. xırda. qırıq. oğuq. sivri odun 

qırıqı, qılçıq. 1. biz. deşən. dələn. 1. dəprəş. hərəkət. 1. 

dəprəşli. hərəkətli. 1. buldurun. qisas. intiqam. diyə. 1. 

qıyılmış, bölünmüş tikələr. 1. çıxana. çıxanaq. tikən. 1. 

işgəri. yonqa. 1. qırıq. xırda. baltalanmış taxda, gəmikdə 

olan kiçik qırcıqlar. - əti iyi yu, qıymığı qalmasın. kiçik 

yonqa. - yeməkdə qıymıq varıdı, dişimə düşüb qırdı.  

- odun qırıqları: qıymıq. iriq otunğ.  

qıymıq  qırmıq. qırıntı. qaqmıq qaqmaq qaqıntı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. yonultu. 

tıraşa.  
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qıymıqtamaq qıymıqdamaq. qımıldamaq. qımıldanmaq. dəprəşmək. 

hərəkətli. - qıymıqtaqan kişi qır aşar. yeriyən kişi çöl 

(bayır) aşar. - yer qıymıldandı: sarsıldı.  

qıymıqtırmaq qıymıqdırmaq. yıxmaq. devirmək.  

qıymır  (bax > qıtmır). xəsis. 

qıymır  açıq. saf. verimli. {# dalı. alçaq. qıtmır. qıyımsız. çinis}.  

qıymış  1. bir ucu qıyıq, əğik, bükük, qatlaq olan. özəlliklə bir 

yana bükük qulğılı keçi. 1. kür. riyazət.  

qıymışınmaq  qımmaq. qımırlanmaq. qımıldanmaq. sallanmaq. yavaş 

təprənmək.  

qıyna  1. yavaş. asda. ilımlı. uysal. uslu. 1. baysal. sağır. 

səssiz. dingin. dinc. 1. geniş ürəkli. etidal. soğuqqanlı. 1. 

düzənli. durmuş. 1. kür. riyazət.  

qıyna  kəniz.  

qıynalğan qıynalğan. 1. qaçğınçı. oynaq. sərbəst. 1. qaçğınçı. 

oynaq. sərbəst.  

qıynalmaq  qırılmaq. qayğılanmaq. qaqranmaq. qaqırlanmaq. 

qəhərlənmək. acınmaq. tasalanmaq. qorxmaq. 

qımlanmaq. qəmlənmək. sıxılmaq. darığmaq. dartılmaq. 

dərdlənmək. didinmək. üzülmək. hüzünlənmək. 
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bunalmaq. əmək, sıxıntı çəkib, zəhmətə qatlaşmaq. 1. 

zəhmət çəkmək. zəhmət edmək. sıxıntı çəkmək.  

qıynamaq  əmək verib, zəhmət çəkdirmək. - çox qıynadız: çox 

zəhmət çəkdiniz. -.  

qıynaq  ( naq < metatez > qan) qıyqan. qınaq. ( < qay. gay: əyriligi, 

buruqluqu göstərən kök. qayğı). 1. cıynaq. qaynaq. dırnağ. 

çəngəl. - vurub qıynağın ürəyin yarar. - boğa buynuzun 

ilişdirir \\ qağan aslan qıynağıynan didir. - qıynağıynan yırtdı, 

diddi, dağıddı. - qanatıynan üzündəm vurub, qıynağıynan 

gözün çıxkarıb. - bin isən (min olsanda belə) bir qıynağım 

yırtar səni \\ kimduğum biləsin, ol dəm bəni. - tamah qanağı. - 

qınaq isli quşlar: dırnağlı quşlar. - qaynağın keçirdi. - şahin 

qıynaqsız olmaz. qıynaqla, qanqaqla, oraq. - ov sıvışıb 

qıynağından düşdü. 1. uca (uyluğun üstündəki qoğzağlığa 

diyilir. uyluğun gəmiyinə ''uca gəmiyi'' deyilir. qıynaqın 

yuxarısına ‟‟pöç‟‟ deyilir.). uca gəmiyi. qalça sümüyü. 

yumru gəmik. omca gəmiyi. büzdüm. göt. qıç: dalını 

araya gətirən, qaba ətlər. oturaq yeri. bacaq. 1. qıyqı. 

qıynıq. qıyqanaq. qeyqanaq. qıtırnaq. qınqa. qınqaq. 

qırılmış çərdəklərin içləri. ləpə. bölük. dilim. - cəviz 
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qıynaqı. fındıq qıynaqı. 1. açıq. aralıq. parça. kəsmə. 

kəsim. 1. quş pəncəsi.  

qıynaq  qənarə. ətlik. ət asılacaq çəngəl. qanca. qança. çanqa. 

çalqa. panca. pəncə. çəngəl.  

- qança atmaq: icəşmək. ərişmək. sataşmaq. 1. qançalamaq. 

çanqalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək. nərsəni 

ələ keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq.  

- qançayı taxmaq: altına almaq. müsəllət olmaq.  

qıynaqlı  çaqır, qartal pəncə. qaparuzçi.  

qıynas  > qenas (fars). > qınas. əyrisi olan. əğri. kəj.  

qıynaşıq  1. bax > qıyaq. yaraşıqlı. 1. qıvıq ( < qıyvırıq). qıyadalı. 

qıyaq. qıyqışıq. qıyıq. qıyqaşıq. qıynışıq. qıynıq. qıyrıq. 

qıytaq. qıytarıq. bir ya neçə nərsənin birbirinə 

kiplənməyib, biraz yanaşıq, azaralı, azaçıq durumu.  

qıynaşmaq  kötlüyə qıymaq, yol vermək. - qan qardaşın vurmağa necə 

qıynaşdı: ürək etdi.  

qıynaştırmaq qıynaşdırmaq. qıynıqdırmaq. qındırmaq. qındırtmaq. 1. iki 

nərsəni kipləmədən, biraz aralı (yan yana, tay taya) 

qoymaq. arasında (yapışdırmaq, vurmaq). 1. bir kiçik qıyıq, 

çataq açmaq. 1. nərsələri birbirinə yaraşdırmaq.  
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qıynat  qıybat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qaybat. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qıynatmaq  zəhmət çəktirmək.  

qıynı  büyü.  

- qıynı edmək: böyük yapmaq.  

- qıynı aşatmaq: büyü yapmaq.  

qıynıçı  büyücü. üfürüqçü.  

qıynım  qınım. (> ğənim). düşman.  

qıynınlaşmaq  1. zorlaşmaq. gücləşmək. 1. güclük çəkmək. zorlanmaq. 

1. üzülmək. 1. ağır xəstələnmək.  
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qıynıq  qıynaq. qıyqa. qıypıq. qıynaşıq. 1. parça. tikə. 1. 

quruşqalı. darqın. küsgün.  

qıynıqlıq  qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. 

bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. 

zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. 

işgillik. müşgül. işqal.  

qıynıqtırmaq qıynıqdırmaq. bax > qıynaşdırmaq. aralı buraqmaq.  

qıynış  qaynış. qınış. qıraq. yolun, nərsənin qıraqları, yanları, 

qıyıları.  

qıynışıq  bax > qıynaşıq.  

qıynız  buynuz. qıyan. dələn. kəsən. soxan. iti, yırtıcı ayqıt. - 

qaban qıynız: yaman. - qınıza düşmüş: bəlaya düşsün. - 

qıynızı qırıq: əli qıssa. - qıynızı basıq: gizli. sınmış.  

qıypa  1. izər. qoval. tə'qib. 1. qıyıq. qaypa. qısıq. əğri. - qıypa 

baxma: əğri baxma. 

- qıypa qıypa: qıyım qıyım. qıpa qıpa: bölək bölək. şürrhə 

şürhə. parça parça.  

qıypa  kipə. bastıq. içi doldurulmuş bağırsaq.  

qıypalamaq  izərləmək. qovalamaq. tə'qib edmək. gerisinə qoymaq. 

dalına düşmək. 1. qıypamaq. kəsmək. doğramaq.  
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qıypalanmaq  kəsilmək. doğranmaq.  

qıypamaq  1. kəsmək. qıypalamaq. doğramaq. 1. qıymaq. kəsmək. 

doğramaq.  

qıypaq  bax > qaypaq. qayğan.  

qıypaymaq  1. kəsilmək. 1. yox olmaq. məhvolmaq.  

qıypaymaq  qıypalmaq. 1. qırılmaq. kəsilmək. doğranmaq. 1. yox 

olmaq. məhvolmaq.  

qıypınmaq  1. (qözü) tez tez bükmək, açıb qapamaq, döğmək, 

çalamaq. - qıypıq kişi: gözlərin döğən kişi. 1. qaş gözü 

bükməklə, işarə edib, qandırmaq, bildirmək istəmək. 1. 

aşağı qaymaq. - qayadan qıypındı. 1. arsızca gülüb 

qaqqıldamaq. yılışmaq.  

qıypıq  bax > qıyqa. 1. tez tez bükən, açıb qapıyan. döğən. 

çalan. - qıypıq kişi: gözlərin döğən kişi. 1. qıyıq.qısıq, yana 

doğru çəkik. - qıpıq göz. 1. qıynıq. qırıq. qırça. parça. tikə. 

ağac yonqası. dalqavıq. yaltaq. yağçı. yağlayan. 

yalamaçı. soğançı. alqışçı.  

qıypışmaq  bax > qıyışmaq. yarışmaq, çırpışmaq.  

qıypıtmaq  bax > qaypıtmaq. gizlətmək.  

qıyqa  qalın saplı bir tür ot.  
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qıyqa  qıylaq. qıytaq. qıytıq. qıymıq. qıynıq. qıypıq. qıyıq. qığmıq. 

qırıntı. qırpıq. qırıntı. qıtıq. qıtmıq. qımıq. qımdıq. qındıq. 1. 

qırpıntı. yonqa. doğram. qopuntu. töküntü. 1. qırs. 

qıtmır(qıytmır). qısmır. acgözlü. çimri.  

qıyqac  əğri.  

qıyqac  qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. əğrik. əğik. əğrib. ərib. 

əğri. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, 

yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, 

münhərifinə deyilir.  

qıyqac  qeyqac. 1. ( y < > l ) qılçaq. qılçanğ. ( < qay: əyri. büdrək) + 

(qaç < metatez > çıq < > sıq). qayğa. qayğı. qayğınsı ( < 

qayıqmaq). qıyqaq. çapraz. əğri. qırıq. qıyıq. əyri büyri. 

dolaşıq. - qıyqac taxda. - parçanı qıyqac kəsmə. - qılçaq 

qılçaq qara: qeyqacı bax. - qılçanğ bas: arxaya baxıb yeri. 1. 

qılcas. yanqılıc baxış. 1. kalağı. üç bucaq qadın baş 

örtüsü. üçgən biçimi. müsəlləs. 1. qıyıq. qıyyıq. qızıq. 

çuvaldız. qalın yorqan iğnəsi. 1. qızqac. qızlac. qıraq, yel 

tutmayan, çuxur, günəvər, boğunaq, darqın yer. 1. qoni 

(məxrut). təpəli. qabarıq. uçqur yer. 1. qırqac. qarağay.  
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qıyqaclamaq  ( < qay). nərsənin başın əğib, qaytarmaq. başı çevirib 

arxaya baxmaq.  

qıyqaç  1. qıyqaş. kəsik. künclü. çapraz. çapıq. əğri. 1. üçgən 

biçimi.  

qıyqala  kəsik. - qıyqala:qıyqala: qırıq qırıq. kəsik kəsik.  

qıyqalamaq  1. özün qıya qıya, ata ata, bura bura yerimək. 1. qısa 

qısa, topal topal, axsaq axsaq yerimək.  

qıyqalanmaq  qıqqalanmaq. nazlanmaq.  

qıyqan  kəsilmiş, yonulmuş, yayvan, böyük, enli uzun, sini, 

tabaq kimi daş bölüyü. xıyavana, yayvana, qaldırıma, 

çeşməyə döşənən düz daş.  

qıyqanaq  bax > qıynaq. qırılmış çərdəklərin içləri. cəviz qıynaqı. 

fındıq qıynaqı.  

qıyqaq  bax > qıyqaç. əğri.  

qıyqas  1. qancıq. kaprisli. inatçı. 1. qaynar. onqura. dikbaş. 

kaprisli. inatçı. tərs. qızqın. uyuşmaz. çəlişik. ayqırı. titiz. 

inatçı. qırçın. dövüşgən. didişgən. çıtaq.  

qıyqaş  qıyğaş. qayğaş. 1. əğri. 1. qıy vuruş səsi. qıyrav. qəriv. 1. 

yeməyi paylamaqda, kömçə, kəpçə işini görən qab.  

qıyqaş  qıyqaş. qayğaş. 1. əğri. 1. qıy vuruş səsi. qıyrav. qəriv.  
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qıyqaşıq  bax > qıynaşıq.  

qıyqı  qıyıq. bax > qıynaq. 1. çığırtı. çığrış. bağırtı. yayqara. 

gurultulu səs. - qıyqı qopmaq: hayküy duyulmaq. 1. çağırı. 

nida sözü. 1. çatışmıyan bir durum qabağında, çəkilən, 

çıxarılan səs. "əcəb !, inanılmaz !. hobbala !, alah !. gala ! " 

demək. - qıyq söz: nida sözü. 1. yay. kaman. kiriş. 1. qızqı. 

cəza. mücazat.  

qıyqıc  bağ pıçağı.  

qıyqılamaq  nərsəni yonub biçib kəsmək.  

qıyqılaşmaq  bağrışmaq. səs səsə vermək.  

qıyqılı  bağırtılı.  

qıyqım  qızmıq: qızqınlıq. çalım. qozuq. itilik. şiddət. hay küy. 

ifrat. böyüklük. - şol qıyqımla təpindi ki…. - qatı qıyımla 

durdular. - qıyqımından nərrə devlər vəhm alır. - çox qıyqımlı 

bir kişi.  

qıyqımlı  çalımlı. qurumlu. alıcı. iti. - qıyqımlı kafir kopoyoğlu. - 

qıyqımlı baxışlı.  

qıyqın  1. çox ufaq. 1. sivri yonqa.  

qıyqırıv  hayküy. ayğay. dad bayrat. aqırıv.  

qıyqırmaq  qıjqırmaq. köhnəlib, əsgiyib, pozulmaq.  
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qıyqırqan qıyqırğan. qaqalağan. çağçağan. bağırtac.  

qıyqışıq  bax > qıynaşıq.  

qıyqışmaq  qıyşıqmaq. qışmaq. qaymaq. qıyışmaq. qayışmaq. 

azmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana düşmək. 

münhərif olmaq.  

qıyqıymaq  yüksək, uca səslə çağırmaq.  

qıyqız  - geyğiz geyiz: keçə. qalı. palaz. çul.  

qıyr  qıyır. qır.  

qıyrac  qıyrat. qıyran. qıstas. qısqab. əyar. qab. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar.  

qıyran  qıyrat. qıyrac. qıstas. qısqab. əyar. qab. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar.  

qıyraq  1. qayraq. bilöv daşı. bilək daşı. 1. qıyıraq. qıyıda olan. 

yaxın. yağuq. yoğuq. qonşu. qərib. (# qıraq: uzaq).  

qıyrat  qıyrac. qıyran. qıstas. qısqab. əyar. qab. ölçü. me'yar. 

nisbət. miyzan. miqdar.  

qıyrat  qıyrat qıyrat: özən, önəm verərək, titizliklə, incə incə, ilik 

ilik, göz göz, diqqətli diqqətli, dönə dönə. hər yana 

baxdım görmədim.  
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qıyratmaq  qayramaq. qıratmaq. bilövləmək. biləkləmək. bilgətmək. 

ötgürmək. ititmək.  

qıyrav  qəriv. qıy vuruş səsi. qayğaş. qıyğaş. qıyqaş.  

qıyrıq  bax > qıynaşıq.  

qıysab  1. hesab. 1. imkan. fürsət. 1. usul. metod. 1. səbəb.  

- orta qıysab bilə: ortalama hesabla.  

- arı barırqa qıysabı bardı: oraya gedməyə imkanı var.  

- bir qıysab bilə girinti açdı: bir metodla kilidi açtı.  

- bu qıysabdan mən baralmayma: bu səbəblə mən 

gidəmirəm.  

qıysablamaq  hesablamaq.  

qıysablı  bəcərikli. açıqgöz. qabiliyətli. yetənəkli.  

qıysamaq  - canına qıysamaq: ölünsətmək. yoxnasatmaq. özün, kəndin 

öldürsəmək, öldürmək istəmək. xodkoşluq edmə istəmək.  

qıysaq  qıysıq. əğri. çəplik < çaplıq. çapılıq. qınas.  

qıysav  qızav. iştahsız.  

qıysaymaq  əğilmək. bükülmək.  

qıysaytmaq  əğmək. bükmək.  

qıysı  qıyı. sahil.  

qıysınlı  mə'qul.  
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qıysıq  1. əğri. kərtik. qırıq. 1. dən dən, diş diş olan nərsə. 

dantel. - qıysıq çapıv: dantelli örtü. 1. qusur. suç. axsa. 

əksi. ayıb. - qıysıq iş: qatlı, xatalı iş. - qıysıq söz: acı söz. 1. 

əğri. qusur. nüqsan. aqsaqlıq. - qıysıq iş: qusurlu iş.  

- qıysıq söz: acı söz.  

- ərinlərin qıysıqına bardırmaq: dodaq bükmək. yüz 

əkşitmək.  

qıysıq  əğri. çəplik < çaplıq. çapılıq. qınas.  

qıysıqlı qıysıxlı. dəndənəli. dantelli.  

- qıysıxlı yapıv: dantelli örtü.  

qıysız  1. mə'um. günahsız. suçsuz. 1. qılsız. qınsız: suçsuz. 

qatsız. mə'sum.  

qıysızlanmaq  günahlardan arındırmaq. suçlardan qurtarmaq.  

qıysov  iti.  

qıyşartmaq  əğmək. dəğişmək.  

qıyşımaq  əğləmək. əğmək. büknəmək. kəcnəmək.  

qıyşıq  1. çiqlə. çillə. bükük. əğri. kəci. 1. qınqır. əğri büğri. 

yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. 

kəc. 1. qıyıq. əğri. 1. qıyşıt. qıyış. qıyışıq. qayşıq. qayşıt. 

qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. 
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yaysıq. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. 

bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

- qıyşıq mıyşıq: əğrəm büğrəm. - qıyşıq mıyşıq: əğri büğri. 

əğrəm buğram. - qıyşıq gözlü: çeri.  

qıyşıq  qıyışq. 1. burma. çatal. çatallı. hatallı. 1. mütəvazi. 

firurən.  

qıyşıqmaq  qıyqışmaq. qışmaq. qaymaq. qıyışmaq. qayışmaq. 

azmaq. bir ortamdan, yoldan əğilib, yana düşmək. 

münhərif olmaq.  

qıyşıru  əyri. yönli. sapıq. meyilli.  

qıyşıt  qıyşıq. qıyış. qıyışıq. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. 

yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. 

əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. 

bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb. inhina.  

qıyşmaq  əyrilmək. yönəlmək. sapmaq. meyillənmək.  

qıyşturmək  çevirmək. caydırmaq. döndərmək.  

qıytama  qıyatma. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. 
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qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qıytamaq  qıyıqlamaq. qıvırtmaq. qıvrıtmaq. qəddəmək. qatamaq. 

qadamaq. nərsənin boyun kəsməmək üçün, ucun qıvırıb 

tikmək.  

qıytan  qeytan. incəcik sapaq, sap.  

qıytaq  1. bax > qıynaşıq. 1. bax > qıyqa. 1. yonqa. qırıq. xırda. 1. 

qayğan. oynaq. ələ avuca sığmıyan. 1. qaytaq. yalançı. 

hərzəçi. yava. ağzı boş.  

qıytaq qıydaq. qıttıq, qıssa addımlarla, çabıq, iti yeriyiş.  

qıytarın qıydarın. yarım dayirə şəklində düz kürək.  

qıytarıq  bax > qıynaşıq.  

qıytarmaq  buruq verib qaçmaq.  

qıytı  gözəl, uyqun, iyi geyimli.  
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qıytıl  qırtıl. qırılmış. parçalanmış.  

qıytın  - necə qaldırın çəkib bunu mənə qıydın. (qaldır: qeyrət).  

qıytıq  1. bax > qıyqa. 1. əğri. yamuq.  

qıytıq  qıtıq. qıyıq. boynun ön bölümü. çənə altı. ğəbğəb.  

qıytıqlamaq  əğmək. bükmək.  

qıytırma qıydırma. 1. qıydırcı. qırlı püslü. süslü püslü. yapyaplı. 

yapyapa. capcapalı. əğrəti. 1. süslü püslü. cafcaflı. 

yapmacığ. əğrəti.  

qıytırmaq qıydırmaq. özün qıyıb, soxub, təpib, istətmək. qırcanmaq 

(qıyırsanmaq). nazlanmaq.  

qıytırqan qıydırqan. göstərişli. cafcaflı.  

qıytırqıç qıydırğıç. süslü. göstərişli.  

qıytqı  1. alıq. 1. tırmıq. tımırıq.  

qıytqılamaq  tırmıqlamaq. tımırıqlamaq.  

qıytuna qıyduna. qayduna. qadana. boğa. bağ. kündə. işgil. 

gəşən. zəncir.  

qıyturmaq  əğrisinə kəstirmək.  

qıyut  qızqut. 1. cəza. mücazat. 1. işkəncə.  

qıyuv  şərit. ip.  
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qıyvat  qıybat. qıynat. qiybət. qeybət. ğeybət. qaybat. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qıyz  qız.  

qız qızan  çoluq cocuq.  

qız  1. ( z < > s < > t ) qıs. qıt. qısıq olan. - qız kişi: qıtmır, 

qısmır, paxıl kişi. - qız kişi savı yorıq bulmaz: paxılın adı sanı 

keçməz. 1. bahalı nəsnə. nadir. qızıl. qiyməti. - qızlar 

əksüdi: qiymətlər endi. - qız kişi. - qız topraq. - qız kitab. - qız 

dəğər. 1. qız oğlan. qız. qız cocuq. ərkə oğlanın qarşıtı. - 

qız edinmək: qızlanmaq. - bacı edinmək: sinğillənmək. - 

yetgin qız. - ötlük inci yerdə qalmax. 1. qız. qız oğlan: 
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qapaqlıq. qapıqlıq. bikr. 1. qız. kilfət. - qız qırqın: cariyə. 1. 

bəkəc. bəğəc. gəlincik. - subay xanım qız: bəyim. xanım 

qız. kiçik xanım. bəy xatun. 1. ğız. ğiz. zəmir olub, "sizinğ" 

deməkdir. - işinğiz: sizin işiz. - atanğız: sizin ataz. 1. qıt. az. 

tapılmayan. baha. bahalı. qiymətli. qıtlığın,. darlığın 

törəsi. ( # sol: soluq. ucuz). - sol qiymət. sol mal istəyirsən, 

qızmı: bahamı. - qız araba. - qız ev. - çox qızdı bu. - bulluqda 

bolluqda qız yok. - çalış qızı ucuz al. - can dediyin ucuzmudur 

yoksa qız. - ərlik dedin çox qızımış. - sanma malın ucuz ey 

qız. - oğul qızım, ucuz alın. qız satın. - qızlanmaq. qız olmaq: 

baha olmaq. - qız var qız, qız var çox ucuz. qız nərsələr: baha 

nərsələr. - qızıl öylə qızdır ki dirəllərsə dartılır. - qızlığı: 

qıtlığı: bahalığı. azlığı. - ucuz alıb qız satan dünya. 1. subay. 

bikr. bekar. viyeğj (fırans)). - qız oğlan:bekar oğlan. 1. dişi. - 

qız çıxarmaq qız gəlin edmək.  

- böyük xanım qız: baykat. 

- qız almaq: evlənmək.  

- gözəl qız: tərqən. dərkən. - gənc qız: oğlağu. 

- kiçik qız cocuğu. qısqay. - qız qaçırmaq: süyrəmək.  

- yetgən qız: yetişgin qız.  
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- qız cöngər: düğündə gəlinlə birliktə qız tərəfindən gələn, 

gəlinə əşliq edən qonaqlar.  

- olturqan qız: evdə qalmış qız.  

- tıbırda qalğan qız: evdə qalmış qız. 

- yinçqə qız. odalıq qız. inçqə qız. kəniz. 

- qulluqçu qız: yanaşma qız: bəsləmə. 

- qız xanım: xanım qız: xan qılığı, tərbiyəsi görən gənc qız. 

madmazel.  

- damla qız: çox gözəl, arıq incə qız.  

- duzlu qız. 

- qız məməsi: şaftalı ( bir çeşit). ağac qavını.  

- qız quş: insan üzərinə düşəcək kimi alçaqdan uçan. 

tüklərinin rəngi hunduşqaya bənzəyib açılınca rəngtən rəngə 

girən bir quş.  

- qız quşı: ağac qaqanın yaşıl bir çeşiti.  

- qız kimi: çox utancaq oğlan, kişi, adam.  

- qız kilimi: qız toxumu: elat qızlarının toxuduğu çox gözəl bir 

kilim, toxunma.  

- qız məməsi: şaftalı ( bir çeşit). ağac qavını.  

- qız vermək: evləndirmək. 
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qız  1.qıyz. qızoğlan. qızuşaq.1. yaşlı qadın, özündən kiçik 

qadını səsləmə sözü. - ay qız uşaqları çağır. 1. qaz. hız. 

itilik. qıvralıq. qıvrama. sürək. sürət.  

- adaxlı, nişanlı, namzəd qız: gəlinqız. qızgəlin. yavuq. 

adaxlı. nişanlı. namzəd. 

- ağcaqız: üzüm çeşiti.  

- astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

- ay qız: ağız. qadınlar arasında "əşi! akişi. olan. oğlan" 

anlamında işlənən söz. - aqız! nədən belə gecikdin.  

- qayğız: qadın. xanım. bəyim. bayan.  

- başı örtülü, çadralı qız, qadın: qapalı.  

- bu qızın iki qaçıcısı var. (qaçıcı: istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. 

qaçıcı).  

- gənc qızın elçi qabağına çıxarkən geydiyi geysi, paltar: 

qaşalaq. qaçalaq. çağalaq. 

- qız, oğlana gedən, gələn elçi: görücü. 

- qızları, qadınları başdan çıxaran erkək. arvadbaz: qadın 

avçısı. qadın ovçusu. 

- evlənməmiş, evdə qalmış qız: ardıc. ardan. qalan. qalıntı. 
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qalqın. qaltaq. çaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. 

qalmuq. qalmıq. qalmış.  

- hələ ərə gedməmiş qız: qalan.  

- inci kimi qız: incik qız.  

- keyqız: qızoğlan. duşizə.  

- oxşarı dillə qadın, qızlara verlən gənəl ad: yaspa. yospa. 

yosma. - yospam bəzənib düzənimiş, hara gedir?.  

- para verib mal alın, oğul verib qız alın. (oğul: bəsili, 

ərdəmli oğlan). - para verdik mal aldıq, oğul verdik qız 

aldıq.  

- qapaq qızı: çəkili (şəkilli) dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) 

üçün poz verən gənc qız.  

- qapıqızı: qaravaş. kəniz.  

- qaraqız: 1. bərk qabıqlı üzüm çeşiti. 1. tava.  

- qırağın demə, bezini de, anasın demə, qızını de.  

- qız çıxarmaq: gəlin edmək. qızı gəlin edmək. əğd edmək.  

- qız kimi: gül kimi. arın. qıldız. kürdan. kürlan. qordan. qorlan. 

təmiz. - qız kimi arabadı, nəyin bəğənmisən.  

- qız qısraq: qız qadın. - qız qısraq içində neylisən. - qız 

qısraq yığnağı.  

- qız kilimi: çiçəkli, süslü kilim.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- qız evləndirən: köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü.  

- qız evləndirmək: köçürmək. köçürtmək.  

- qız qız: qıs qıs: qas qas: itləri cütləşməyə qışqırtma, 

quşqurtma üçün söylənən söz.  

- qıza, gəlinə alınan başlıq, cehiz: qalan. - ağır qalanla qızın 

köçürdü.  

- qızlar hamısı bir yuvanın quşudur.  

- qonşusu yaxcı olanın, kor qızı evdə qalmaz.  

- yanını görüb, bezini al, anasın görüb, qızını al.  

- qız bitirmə: qız alıb söz kəsmə. əğd. nikah.  

- qız oğlan qız: bikr. əl dəğməmiş.  

- qız yükü, duz yükü.  

- qızı hamamda bəğənərlər. - qızı hamamdan gələndə 

bəğən.  

- qızın tapdır, gəlin anlasın.  

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca.  

- qız alsan, deyəcək (- özün bilərsən), dul alsan, deyəcək (- 

özüm bilərəm).  

- böyük qız qərdəş: bacı. abla.  

- kiçik qulluqçu qız: oğulluq. bəsləmə.  
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- gözəl qız, qadın: bəbək. qolçaq.  

- subay gözü ilə, qız alınmaz: subay gözü, kor güzü.  

- anasının qızı: tam anası oxşarı.  

- evdə qalmış qız: qalıq.  

- gənc qız: gəlin.  

- xanım qız: duşizə.  

- kiçik qız: qızcağız.  

- qız evləndirmək: köçürmək.  

- incəcik, sevimlik qız cocuğu: çıtıpıtı.  

- dənizqızı: pəri.  

- kiçik miçik, incik mincik, sevimli qız: çitləmbik.  

- cıbıldız, yaramaz, şuluğ, sevimli qız uşağı: çalıquşu.  

- balığətli qız: ağ ətli. balığətli. fıstıq. pıstıq.  

- ər evlənən qız alır, gec evlənən, dul alır. (ər: tez).  

- yaşından artıq bülən qız: arvadyarım.  

qızaçı  qızarcı. mızıqçı. qumarda pozucu adam.  

qızal  alıq. qızılsım. alsım. açıq qırmızı. qızıla, qırmızıya çalan.  

qızalaq  çöl lalası. gəlincik. çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək. 

gəlincik çiçəyi.  

- qızalaq güli: çöl laləsi. yaban lalə: gəlincik çiçəyi. 
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qızalaq  gəlingülü. gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. gəlinciğəri. 

küpqıran. küpəpartladan. qabqıran. qabsındıran. gülgülü. 

gülgülüm.  

qızamaq  1. qızlıq pozmaq. 1. qızlamuq.  

qızamaq  qızmaq. qızımaq. qızqımaq. qızıqmaq. hızmaq. hızqımaq. 

hızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 

tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək.  

qızamıq  1. arıları pətəklərinin, bəzi gözlərinə, doldurduqları acı 

maddə. 1. pamador. sürxək. qızılca. 1. qırmızı, mıncıq 

meyvəli bir çeşit ağac.  

qızamıq  qızılca. - irinli, qızamıq, iltihablı yara: bıcılqan.  

qızamuq  1. qağrıqı. qaramıq. qara ağrıqı. bir cür xəstəlik. 1. 

qızılca. həsbə. - qızamuq çıxarmaq. - qızamuq tutulmaq.  

qızan  1. ( < qıt). qıtlıq. - qızan illər. - qızan nərsənin bazarı gızqın 

olur. - qız oğlana, oğlan qıza qızan oldu: qız oğlan bir birinə 

qıt oldu. 1. (coşub çağlayan, şulux) cocuq. uşaq. 1. 

qızansaq. azqın. küysəyən, qızmış heyvan. 1. köpəklərin 

cütləşmə çağı. 1. dəli qanlı. qəhrəman. - qarı qızan: 

hammı. tüm el. 1. qağan. qaqan. hirslənən. qurulqan. 
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qurulan. 1. torba.  

- qızana gəlmək  qırnava gəlmək. qızan, qızanda, qırnav, 

qırnova olmaq. qızansamaq. ərkək heyvanın qızma durumu, 

dişi istəməsi, azqınlaması, aşırılması.  

qızan  1. igid. qoç. qoçaq. 1. qızılan. öfgənən. hırslanan.  

- gec qızan: səbirli. sərin.  

- iticə qızan, iticə sönər. (çapıq bəğənib, çabıq vazkeçənlər 

üçün söylənir).  

qızanıq  qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq. həşərik. aşqarıq. qaşqırıq. 

qaşqırı. qaçqırı. yaramaz.  

qızaq  (> ğazə (fars).)1. qırmızı. 1. azaq. dalqa. hirs. 1. qazaq. 

qayaq. cayaq. gəzək. gəzmə. gəşt.  

qızaq  qayaq. 1. alınqa. yalınqa. alov. yalov. isti. 1. sərzəniş. 

ğəzəb. 1. ğırılğac. qar buz üstündə sürülən təkərsiz, 

alçaq beşik. dənizdə yerləşdirilib, üstündə gəmi 

düzətməyə yarar böyük taxda. qayığı dənizə yendirilən 

dəzgah. millər ilə döşənmiş yolda sürülən bir çeşit beşik. 

1. qazıq. işkəncə. - nədən böylə qazıq, böylə qızaq. - qopan 

qazıq: qiyamət uqubəti. 1. qızqın. çamış. coşqun. sərəcə. 

qayaq.  
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qızaqlıq  döşəmə təxdələrin altındaki qılıclama kirişlər.  

qızaqmaq  gücənmək. darılnaq. tarılmaq. hırslanmaq.- sizin mənə 

gücənməyə çatız yoxdur.  

qızarantı  ( < qazıntı: töküntü). xərməndə qalan topraqlı buğda. - bu 

qızarantıyı ələ.  

qızarçı  mızıqçı. mız mız adam.oyunbaz. mahanaçı. cığal. 

çaqqal.  

qızardan  qızardan. tapan. tavan. tovan. sapan.  

qızarışmaq  dirətmək. üstələmək.  

qızarma  qızıllıq.  

qızarmaq  1. (utancdan, hirsdən, yeyin işləməkdən) qan üzə qaçıb 

qımızı boya almaq. 1. tutışmaq. - kömür qızardı. 1. 

allaşmaq. allamaq. 1. bahalanmaq. dəğərlənmək. dəğəri 

yüksəlmək. - qiymətlər qızardı. - çörək nədən belə qızardı. - 

hər nərsə qıtlaşsa, qızarır. - qızarmış mallar. 1. boyası 

atmaq, dəğişmək. 1. qızıl ərmək. alarmaq. qamaşmaq 

(qöz). al olmaq. ala olmaq. alacalaşmaq.  

- göz qızarmaq: ağlamaq. 

qızarmaq  uyanmaq. utanmaq.  

- qızarıb bozarmaq: rəh verib rəng almaq. alacalanmaq.  
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qızarmış  - çox qızarmış göz: qan çanağı.  

- qızarmış biriştə, xasa çörək: gəlinyanağı.  

qızarmış  - qızarmış gözlü: cıtçaqöz. çaqmaq çaqmaq gözlü.  

- qızarmış olan: qızıl. qızğın.  

qızartı  qızmır. qırmızı.  

qızartıcı  - utandırıcı, üz qızartıcı durum: qara. ləkə. əğib. ayıb. - bu 

işlər bizim adımza qara gətirir.  

- üz qızartıcı, utanc verici durum: qara üz. qara üzlü.  

qızartılmaq  söqülmək. kabab olmaq. pişmək.  

qızartılmış  - odda qavrılmış, qızardılmış ət: qavış. qavıc. qavac. qavaş.  

- quşbaşı doğranmış, quyruq yağında qızartılmış ət: qara 

qavurma: qovurma.  

- quşbaşından kiçik doğranmış, qızartılmış yağlı ət: 

qaraqavurqa.  

- yağda qızartılmış bütün yeyəcəklər: qaramac.  

qızartma  1. bəğəndi. tava kababı. 1. soğlı. şişkababı. - quzu 

qızartması: asabqor.  

qızartmaq  1. ifşa edmək. - mən qızatmaq diləməm bu sirri. 1. 

bahalatmaq. dəğərin yüksəltmək. - qiymətləri qızartdılar. 

1. alazlamaq. alatlamaq. ütmək. ütüləmək. ota tutub 
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qızdırmaq. qızıllatmaq. qızmartmaq. qızıllatmaq. 

qırmızılatmaq. alğatmaq. - günəş almanı qızartdı. 1. 

tişləmək. qavurmaq. 

- göz qızartmaq: utandırmaq.  

- kabab qızartmaq: gürpləmək. güriləmək.  

qızartmaq  qavartmaq. qavartlamaq. qavurmaq.  

- alovda qızartmaq, ütmək, ütüləmək: alazlamaq.  

qızav  qıysav. iştahsız.  

- qızavnu qarnı oymaq: iştahasız olanın qarnı yüksüq qədər 

olur.  

qızay  məhvəş.  

qızbay  qorxaq.  

- qızbay qötlək: öldək.  

- ciqit bir ölür, qızbay minğ ölür: yiğit bir kərə ölür. qorxaq 

bin kərə ölür.  

qızbaylanmaq  qorxmaq. ürkmək.  

qızbaylıq  qorxaqlıq. ürəklik.  

qızbaz  qaldırım çapqını. küçədə qadınlara sarkınan kimsə.  

qızca  qızqına. qızcığaz.  

qızcaqız  qızcağız. kiçik, sevimli qız.  
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qızcıq  - gəlinqızcıq: qadına görə ərin bacısı. görümcə. baldız.  

qızcıqaz qızcığaz. qızqına. qızca.  

qızçıl  bahaçı. bahaçıl. - qızçıl adamdı.  

qızçılıq  alış verişində olan.  

qızı qısraqı qızı qısrağı. qızları qadınları.  

qızıc  hızlı. çabuq. hərəkətli. coşqun.  

qızıclanmaq  hızlandırmaq.  

qızıl  1. al. - qızıl xaç: səlibe sorx. - qızıl gül: alala. - qızıl sarqır: 

göy qurşağı: sarqır. - qızıl arsla: al, güclü kişi. - qızıl dəniz: 

bəhri əhmər. - qızıl yumurtlamaq: saçma sapan sözlər 

söyləmək.  

- altın, qızıl para: qızılca (ağça: gümüş para.).  

- yoxsul, itin adın ya qızıl qoyar, ya gümüş.  

- astarı var qızıldan, çivi çıxmaz qızıldan. 

- çəliklə qızıl döğülməz, qızılla çəlik döğülür. 

- günü aya, qızılı gümüşə satmaq: 1. nərsənin dəğərin 

bilməmək. 1. nankor olmaq.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

- qadınların işlətdiyi qızıl boyalı toz: gəlinalı. allıq. ənlik. 
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- qaramtıq: qaramtıqızıl: qaramıtqızıl: qara ilə qırmızı arası 

boya.  

- qızıl ət: diş əti. qıncıq. ləsə. 

- qızıl qırmızı: qan qırmızı.  

qızıl  1. doğu. 1. qırmızı. - qızıla sarı: ətrək. rəngi qızıla çalan sarı 

adam. - qızıl ərmək: qızarmaq. 1. qırmızı. bu sözcük sözə 

artılıraraq acıqlığı, tütlüğü göstərir. - qızıl şaka: çox 

ilərləmiş şuxlux. - qızıl ağac qızıl söğüt. - qızıl ağız: sarsaq. 

səfehləyən. - qızıl çıxarmaq: qızılın açmaq. gizlisin açmaq. 

ifşa edmək. yoxluğa uğratmaq. - qızıl dəmir: qızdırılmış dəmir. 

- qızıl qabıq: yabanı soğan. - qızıl qır at donlarından (: 

rənglərindən) olan tox ənnabi rəng. pəkəməz (doşap) rəngini 

andıran bir rəng. - qızıl qonğur: sığır donlarından olan qızılı 

andıran əsmər boya. - qızıl quş: doğan. tarlan. şunkar. 

laçınılasın. elquş. - qızıl suyu: altın yalatqan. - qızıl süci: 

qırmızı şarab. qızılca allık. alğın. qızıllıq. ənnik. gülgünə (gül 

rəngli). qancar. altun. qadınlar üzlərinə qızılca dürtüb. sürtüb. - 

qızılca ikindi: axşama yaxın vaxıt o zaman qızılca ikindi 

keçmişdi gün enə dururdu. - qızılca üğəyik: dişi tavusa 

bənzər bir quş. 1. al. alıq. qızmır. qırmız. 1. qızarmış olan. 
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qızğın. - qızıl dəmir. 1. aşırı (həddən aşmış) olan durum. - 

qızıl boya. qızıl dəli. - qızıl iyi. - qızıl kişi: tapılmayan, az 

görünən kişi. 1. altın. - qızıl alma. 1. qızıl kəsəli. qızıllıq. 

isqarlatin. - qızıl otu: eşək qulağı. 1. boyalardan ana dörd 

yönə (cəhətə) verilən ad. doğu. şərq. məşriq.  

- türünci qızıl boya: axşam günəşi. 

- qızıl qız: qız oğlan: bakirə oğlan.  

- qızıl yonca. 

- qızıl ağ: torı. borça don. bir boyalı, açıq, pımıq, moru nərsə.  

- qızıl ayağ. 1. çapqın. birlikdə yügürüş. 1. baldırçıplaq. ayağ 

yalın. avara. sayaq.  

- qızıl boya: anqut. 

- qızıl ilə boz arasında olan boya: qula. - qola saçlı kişi. - 

qola at. səmənd. 

- qızıl quş: doğan. şungur. köğön. şahin. şunqar. al quş. 

- damla qızıl: som qızıl. 

- qarailə qızıl arasında olan boya, don: turi. duri. - yağız 

duri. - kəstana duri. - açıq duri. - xurma durisi. 

- qızıl suyu ilə qablamaq: altın yaldız. - qızıl yaldız: abi təla. 

- qara qızıl: qara yer. qarmaq. topraq. 
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- qızıl baş: fədayi. 

- qızıl dəli: büsbütün dəli. çılqın.  

- qızıl boya: qırmız.  

- qızıl söğüt: söğütün çeşiti.  

- qızıl yapraq: qasıq otu.  

- qızıl kəsəl: qızıllıq. qızamuq oğşar, ondan qorxulu olan 

yoxucu kəsəl. isqarlatin.  

- qızıl alma.  

- qızıl topraq.  

- qızıl boya.  

- qızıl saqqal: qırmızı səqqal.  

- qızıl adalar: mərmərədə ustanbula yaxın kiçik adalar.  

- qızıl ağac: bir çeşit urman, meşə ağacı.  

- qızıl baş: şah ismayılın çəriklərindən bir bölüyünün adı.  

- qızıl xəstəlik.  

- qızıl yapraq: ağır otu.  

- qızıl yumurta: al boyanmış yumurta.  

- qızılca: qızıl xəstəliyi.  

- qızıl şab: açıq əflatuni boya.  

- qızıl söğüt: bir çeşit söğüt ağacı.  
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- acı qızıl: qızıl ala: canlı qırmızı. al.  

- açı qızıl tərk onqar: canlı qırmızı çabuq solar. 

qızılala  1. alabalıq. 1. qırmız.  

qızılan  qızan. öfgənən. hırslanan.  

qızılbaş  1. dalqılıc. dəlirqan. dəli. dəlir. uğraq. uğruq. geçmə. 

ölüməri. könüllü. yol əri. fədayi. 1. şiə. 1. qoylu. - qızılbaş, 

qanına gedər. 1. qadınbaşı. qadıbaşı. alalə. lalə.  

qızılbaş  xoruz.  

qızılbəy  abazalar‟ın bir qəbiləsi.  

qızılca  1. altın, qızıl para (ağça: gümüş para.). 1. qızamıq. - 

qızılca böcəcik: kəfşduzək.  

qızılca  1. qırmızımsı. qırmızımsı. qırmızıca. qırmızıya çalan. 

qırmızya çalar. qırmızımsı. - qızılca buğday: buğanın 

yumşaq, kəvrək çeşiti. - qızılca qopat (qiyamət): vəlvələ. 1. 

qızamuq. həsbə. - qızamuq çıxarmaq. - qızamuq tutulmaq.  

qızılcənqər qızılcəngər. bir əlac adı.  

qızılcıq  1. komunist. 1. zoğal. - qızılcıq (zoğal) marmalatı: qaravu.  

- qızılcıq böyüklüyündə, içi tüksü (tükə oxşar) qılçıqlı, 

yabangülü yemişi: qadıngöbəyi. 

qızılcıq  kürən deyilən dağ yemişi. yumuşqa. yafışqu.  
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qızılcıq 1. kallığda ağ, yetgində qızı al olan yemiş. zoğal. 

dağlarda, baxcalarda bitən, fındıq yekəlikdə, uzunca 

çəkirdəkli, qırmızı müyxuş yemiş. - qızılcıq sopası: dayaq. 

tə'dib. - qızılcıq ağacı: bu ağacdan dəğənək yapılır. 1. zoğal. 

gürən.'cornouille' (fırans) yemişi.  

qızılcuq  həsbənin yumşağıdır.  

qızılçı  1. çuğundur. 1. qızılla işləyən. altunçı. quyumçu. 

qoyumçu. zərgər.  

qızılısı  qızılsı. qora pişirən. ilin ən sıcaq günləri.  

qızılıvurt  qırmızı yanaq.  

qızıllar  komunistlər.  

qızıllaşmaq  qızışmaq. odlanmaq.  

qızıllatmaq  ota tutub qızartmaq. qızdırmaq.  

qızıllıq  1. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın.çox 

tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl səpgil, qabarcıq.  

qızıllıq  1. qızıl. qızıl kəsəl. qızamuq oğşar, ondan qorxulu olan 

yoxucu kəsəl. isqarlatin. - qızıl otu: eşək qulağı. 1. 

qırmızılıq. qızarma. qırmızı boya. - yanqın qızıllığı: alovun 

yanqıtı, inikası. - yanqın qızıllığı: yanğından yanığan (düşən) 
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qızartı. 1. qızlıq. qıtlıq. bahalıq. - qızıllıq gəlmək: bahalıq, 

qıtlıq düşmək.  

qızılmaq  1. qıyılmaq. peşmanlamaq. nədamət edmək. 1. 

qızqılmaq. qıyılmaq. qıyqılmaq. cəzalanmaq. - ər yazıqdan 

qızqıldı: kişi günahının cəzasın çəkdi.  

qızılmaq  qayğılanmaq. qussələnmək.  

qızılot  qızılçökük. yerkökü. sarıkök. gəlinbarmağı. qırt qırt. qıt 

qıt. həvic.  

qızılötə  alötə. infiraruj.  

qızılqanat  apalaq. sarı tük. hələ tükləri çıkmamış. tükləri tikən tikən 

olan quş balası.  

qızılqöq  qızıl kök. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl boya. boyalıq 

kök. kökboyası. bu bitginin kökündən qırmızımtı alsarı 

boya alınan bitgi.  

qızılqöz  qurt.  

qızılsaqı qızılsağı. qırmızçıl.  

qızılsı  qızılısı. qora pişirən. ilin ən sıcaq günləri.  

qızılsım  alsım. alıq. qızal. açıq qırmızı. qızıla, qırmızıya çalan.  

qızılsıman  qırmızımtraq. qızımtıl. qızımtım. qırmızımtıl.  

qızılsu  qan.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qızıltamar  qızıldamar. şahdamar.  

qızıltevir  qızıldevir. altınçağ.  

qızıltım qızıldım. qırmızımsı.  

qızılünqlüq qızıl ünğlüq. qızıl bağırsaq. meri. - qızılünük boğazlağu: 

qızıl bağarsuğun önündən varıb almacığa (boğazlağuya. 

hulquma) çatır.  

qızılüzək  meri.  

qızım  1. qısıq. qınıq. qızıq. qoruq. atış. utuş. oduş. alşıq. 

coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. 

tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. 

hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. 

dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. 

əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. qızın. qəzəb. qıcım. 

qışım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. 

öpgə.  

qızımaq  qızmaq. qızamaq. qızqımaq. qızıqmaq. hızmaq. hızqımaq. 

hızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 
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tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək.  

qızımlı  qızıqlı. qısıqlı. qınıqlı. qoruqlu. atışıq. utuşuq. oduşuq. 

alışlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. 

tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. 

hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. 

yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. 

istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qızımmaq  qızqlanmaq. qızınmaq. qızlınmaq. qəzəblənmək. 

qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). 

aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qızımtıl  qonqur.  

qızımtılsarı  sarıqılt.  

qızın  həyəcan. uçun. coşu.  

qızın  qızım. qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. qıcım. qışım. xəşim (> 

xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.  

qızınımtıq  qırmızıya çalar.  
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qızınmaq  1. itinmək. həvəslənmək. arzulanmaq. istəmək. 1. 

qızıqmaq. ilgi göstərmək. ilgilənmək.  

qızınmaq  qızmaq. 1. qızışmaq. darılmaq. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. qaqımaq. qaqınmaq. 

qaqılmaq. qaqışmaq. öfgələnmək. hirslənmək. 1. 

qızışmaq. isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. 

ısınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. alışınmaq. 

tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. yadırqısı, 

qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. 

qızqlanmaq. qızımmaq. qızlınmaq. qəzəblənmək. 

qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). 

aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək. 1. sınırlanmaq. öpgənmək. 

öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək. içərləmək. 

hincinmək. hıncınmaq. hıcqınmaq. alınmaq. içi sıxılmaq. 

hırslanmaq. hirslənmək. ayranı qabarmaq. 1. azıqmaq. 

azmaq. şəhvətlənmək. 1. dəlirmək. qızmış. 1. 

hırslanmaq. acıqmaq. 1. qızınmaq. qızışmaq. ısınmaq. 1. 

öpkəlmək. öykəlmək. küsmək. 1. yanmaq. alovlanmaq. 1. 

sınırlanmaq. yenğləri başına toplanmaq. 1. əsrimək. 
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öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək.  

- çox qızmaq: alov kəsilmək.  

- çox qızmaq: gözləri dönmək.  

- qızdı qızdısında: çəkməçəkində.  

- çox qızınmaq: qanına toxunmaq.  

qızınmaq  qızmaq. qızışmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 
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ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qızıntırı  qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. 

özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. 

bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. 

imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qızıntırı  qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. 

özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. 

bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. 

təşviq.  

qızıntırmaq qızındırmaq. təhrik edmək. maraqlandırmaq.  
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qızıq qörünq qızıq görünğ. maraqlı. çəkici.  

qızıq  1. istək. izdək. qınıq. irək. ərik. irkək. hacət. 1. rayic. 

rivacda olan. - qızıq para, mal, moda. 1. əcəb. 1. qıdık. 

qısıq. qın. qısıq (sık. dolu) diləkdaş. rəğbət. meyil. istək. 

dartı. güvən. həvəs. qınık. əlaqə. 1. qıdıq. qıyıq. qıraq ( < 

qır. qıy). çetik. çətik. çatıq. - arıq qızığı: arx, çay qırağı, 

qıyısı. - ayağ qızığı: bardaq, idiş, kasa, qab qırağı, ağzı. - yar 

qıyığı: uçurum ağzı. 1. yolların donub buz tutması. 1. incə 

buz təbəqəsi. buzlanma. 

qızıq  1. iti. çapqın. çalamıt. hızlı. 1. qızmırı. qırmızı. al. 1. 

qoruq. qızım. qısıq. qınıq. atış. utuş. oduş. alşıq. coşuq. 

yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. tamah. yapas. 

qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs.  
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qızıq  qıyıq. qıyyıq. qıyqac. qeyqac. 1. çuvaldız. qalın yorqan 

iğnəsi. 1. qazıq. çivi. mıx. 1. sikiş. - qızıqmaq: sikişmək. 

yaxınlıq edmək. - ər qızıq qıldı.  

qızıqçı  çağçaqçı. şakaçı. güldürən.  

qızıqın qızığın. tavlı ( v < > b ) tablı.  

qızıqınta qızığında. tavında ( v < > b ) tabında.  

qızıqla  tavla ( v < > b ) tabla.  

qızıqlanma  qıdıklanmaq.  

qızıqlaşmaq  dalaqı şişmək.  

qızıqlaşmaq  tizgizişmək. hizgişmək. itinişmək. çalıqlaşmaq. 

dəlirşinşmək. həşəriləşmək. aşarılaşmaq. coşaqlaşmaq. 

coşqalaşmaq. daşaqlaşmaq. daşqalaşmaq. 

yaramazlaşmaq. yarmazışmaq. azıqlaşmaq. alıqlaşmaq.  

qızıqlı  1. isti. rayic. 1. qışıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. qorlı. qurlı. 

gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. 

dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. 

qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. 

pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. 

gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 1. qoruqlu. 

qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. 
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coşquq. yaxışıq. yanqısıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. 

yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. azman < 

acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. 

dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. 

öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. 

dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. 

əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

qızıqlı  istəkli. sarqon.  

qızıqlıq  acığlıq. acılıq. sərtlik. düşmanlıq.  

qızıqlıq  qızqınlıq. hirslik. öfgə. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.  

qızıqmaq  1. ilgilənmək. ilgi göstərmək. maraqlanmaq. canla başla 

sarılmaq. şevqlə uğraşmaq. 1. qızışmaq. kükrəmək. 

azmaq. hirslənmək. israrlaq. məşqul olmaq.  

qızıqmaq  1. qızqımaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. hızmaq. 

hızqımaq. hızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. 

tizgəmək. tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. 

tezgəmək. itimək. itinmək. itigənmək. itəginmək. 

sürətlənmək. 1. gərmək. sınırlanmaq. dözmək. təhəmmül 

edmək. çəkmək. qarşı durmaq. - göğüs gərmək: sinə 
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gəlmək. sinə vermək. 1. alın çatmaq. 1. qaqırlanmaq. top 

daşarlanmaq.  

qızıqmış  qızmış. azıraqlı. yazıraqlı. azmış. yazmış. yozmuş.  

qızıqqanlı  ılımsız. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. 

salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. 

mö'tədilsiz. e'tidalsız.  

qızıqqanlıq  ılımsızlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. 

salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. 

mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq.  

qızıqsıtmaq  dəmlətmək. issitmək. oynatmaq.  

qızırqanılmaq  baha görünmək.  

qızırqanmaq  qısqanmaq. azımsamaq. azıqsamaq. çox qiymət 

vermək. qısqanmaq. qız görmək. çoxsunmaq.  

qızışdırtmaq  qaqıtmaq. hirsləndirmək.  

qızışır  öc alır. alışır. - küləkdə, cılız od sönər, tonqallı od öc alır.  

qızışma  - çox qızışma. qızğınlıq. çox ısınma.  

qızışmaq  1. odlanmaq. qızıllaşmaq. 1. yügrünmək. acıqlanmaq. 1. 

azmaq. qızğınmaq. küysinmək. şəhvətlənmək. - dişi, 

ərkək qızışdılar. - qoçlar, buğalar qızışır. 1. issinmək. 

ısınmaq. 1. itinmək. təşviq olmaq. tərğib olmaq. - uşaqlar 
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oxumağa qızışdılar. 1. qudurmaq. quduzmaq. azmaq. 

həyəcanlanmaq. 1. qızıqmaq. tavlanmaq. tovlanmaq. 

tavuşmaq. təbsirmək. tapsırmaq. tabsırmaq. türtülmək. 

dürtülmək. darılmaq. qıvralmaq. qıvrılımaq. burulmaq. 

güclənmək. odlanmaq. yanmaq. sıxışmaq. təhrik olmaq. 

sancılmaq. dəgələnmək. rivac bulmaq. 1. qurşanmaq. 

güsərmək.  

qızışmaq  qızmaq. 1. qızınmaq. darılmaq. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. qaqımaq. qaqınmaq. 

qaqılmaq. qaqışmaq. öfgələnmək. hirslənmək. 1. itinmək. 

itişmək. qaqışmaq. 1. qızınmaq. ısınmaq. - yavaşdan 

başlayıb qızışmaq, itiləşmək: azışmaq < > acışmaq. 1. 

qızınmaq. isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. 

ısınmaq. yadırqamazlanmaq. yatışınmaq. alışınmaq. 

tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. yaxnışınmaq. yadırqısı, 

qəribliyi gedilmək. - bir yerə ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. 

qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. tutnuşmaq. tutşunmaq. 

itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. 

ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. 

öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 
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odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. 

uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. 

uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. 

sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. 

könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. 

pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. 

olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. 

qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. 

sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

- qızıştır!: qaqıştır!. çalqıştır!. çağıştır!. itiştir!.  

qızıştıran  qızışdıran. qarışdıran. qışqırtan.  

qızıştırı  qızışdırı. 1. qızıştırış. əl alışıqlığı edinmək. bir işə bacarı, 

güc toplama üçün edilən iş. ıslayış. islanış. ıslanış. 

islanış. ıssayış. issayış. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. 

alışdırma. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman. 1. 

qızqışdırıcı. uğraşdırıcı. oyalayıcı.  
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qızıştırılma  çalqıştırılma. çağıştırılma qaqıştırılma.  

qızıştırılmaq  qızışdırılmaq. qızdırılmaq. qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. 

təhyic, təhrik olunmaq.  

qızıştırış  qızıştırış. qızışdırı. əl alışıqlığı edinmək. bir işə bacarı, 

güc toplama üçün edilən iş. ıslayış. islanış. ıslanış. 

islanış. ıssayış. issayış. idman. vərziş. vərdiş. çalışdırma. 

alışdırma. tə'lim. təmrin. idman. məşq. antirenman.  

qızıştırmaq  qızışdırmaq. 1. çağıştırmaq. çalqıştırmaq. qaqıştırmaq. 

1. quşqurtmaq. qışqırtmaq. qamçılamaq. 

- gettikcə qızıştırmaq, daşqınsıtmaq: acıtmaq < > azıtmaq.  

- gettikcə qızıştırmaq: daşqınsıtmaq. azışmaq < > acışmaq.  

qızıştırmaq qızışdırmaq. 1. azdırmaq. qızdırmaq. şəhvətə gətirtmək. 

öqsüləmək. təhrik edmək. - qızların çılpaq dolanması, 

ərkəkləri qızdırar. - qoçları qızdırmaq. 1. ürək vermək. 

tovrandırmaq. tavrandırmaq. 1. bahalatmaq. 1. ışırmaq. 

1. köktəmək. kökləmək. qurşatmaq. 1. körükləmək. təşviq 

edmək. qavqanı körükləmək. 1. uçundurmaq. coşturmaq. 

həyəcanlandırmaq.  

qızıtmaq  qızdırmaq. içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. 

hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. alışdırmaq.  
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qızlac  bax > qızqac.  

qızlamuq  qızamıq. səpgil. cuş.  

qızlanmaq  1. nərsəni artıq, çox görmək. bahalı bulmaq. 

bahasınmaq. - qızlanılan nədən (maldan) uzaq durulur. - 

kitab, qəzetə qızlanısa, satılmaz. - bunun dəğərin, qiymətin 

bilmədən nəyə qızlanırsan. 1. qız edinmək. qız uşağ yiyəsi 

olmaq. qızlığa götürmək.1. qızçınmaq. bahalanmaq. - hər 

nərsə qızlanıb getdi. 1. bahasınmaq. baha görünmək, 

sanmaq. - bu malları qızlandım almadım. - qızlanma al. - 

qızlanıb almadı. 1. qırcanmaq. qısqanclıq edmək. - 

qızlanma, bəsdi daha. - nə blə özüvü taxcaya qoyub 

qızlanırsan. - alanda qızsanır, satanda qırcanır. 1. qızılmaq. 

qız almaq. qızlıq edinmək. qız kimi baxmaq. - qızsız kişi, 

qız götürüb qızlanar. 

qızlaq  qızqıl. qızlıq. qızıl. 1. qırmızı. - qöti qızlaq: qızıl, qırmızı 

quyruq. - götü qızlaq: qızıl quyruq. 1. qızlığa götürülmüş. 

doxdər xandə.  

qızlar  qızqırqın.  

qızlara  əsmər. ağçalmas. ağa çalmaz. ağ dəğməz. qaraşın. - 

ağçalmaz, yanığ dənli xanım. 
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qızları qadınları  qızı qısrağı.  

qızlaşıq  qızlaşlıq. qədirşünaslıq.  

qızlaşmaq  qız üsdə məşləşmək.  

qızlatmaq  artığına dəğər vermək. qədirləmək. yaxcı qiymət 

vermək. - qızlatgilən ürəkdəki sevgivi. - özgürlüyün 

qızlatmayan, qısılı qalar.  

qızlınmaq  qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qəzəblənmək. 

qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). 

aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qızlıq  1. qıtlık. qıslık. bol olmayan. azlıq. kızlığ illəri. ölkə. kişi. - 

əkin biçin olmaya, qızlıq bula. - qızlıq ilə qatı qış. - qızlıqı: 

qızlığı. qıtlığı: bahalığı. azlığı. 1. qızlaq. qızqıl. qızıl. qırmızı. 

- qöti qızlaq: qızıl, qırmızı quyruq.  

- qızlıq pozmaq: qızamaq.  

qızlıq  1. qızın. qızım. qızqınlıq. qəzəb. qıcım. qışım. xəşim (> 

xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. öpgə. 1. 

qızoğlan. bikrlik. bikr. bəkarət. iffət.  

qızlıq  bəkarət.  
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qızma  1. qaqıma. qaqıq. 1. tərikkək. asıvı. əsəbi.  

- hər canlının qızması: buğa. boğa. 

qızma  1. qussə. 1. narazılıq. 

qızmac  qormac. qoqurmac. qızarmış, qoğrulmuş nərsə.  

qızman  çıxarcı. mənfəətci. bəncil.  

qızmaq  1. acığı gəlmək. darılmaq. öykələmək. öggələnmək. 

öfgələnmək. hirslənmək. qızqanmaq. qısqanmaq. 

qəzəblənmək. hiddətlənmək. 1. susamaq.  

- qızıb dartılmaq: köngürəmək. güngürəmək. mırıldamaq. 1. 

taxınmaq. hirslənmək. tərsinmək. tərslənmək. savaşmaq. 

qayğırmaq. hirslənmək. 1. qamaşmaq. qayğı göstərmək. 

1. qıymaq. cəzalamaq. 1. öğüt tutmamaq. boşlaqlanmaq. 

bulqanmaq. 1. arılmaq. (birinə ) darılmaq. qaqımaq. 

qaqumaq. 1. alınmaq. qapılmaq. dəlirmək. çıldırmaq. 

anğırçaq uvatmaq. öfgələnmək. hiddətlənmək. 

çibinləmək. öfgələnmək. çilədən çıxmaq. girpilənmək. 

darılmaq. gömək. oqursuzlanmaq. öfgələnmək. 

hırslanmaq. öfgələnmək. təpmək. təbmək. ısınmaq. 

qammırsamaq. əşlənmək. şəhvət duymaq. dartlanmaq. 

hiddətlənmək. təbinmək. torsuqmaq. hırslanmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8216 

yengillik edmək. qınasılanmaq. qınası tutmaq. 

öfgələnmək. qızqınmaq. qaynamaq. hiddətlənmək. 

qoçavlanmaq. qöcəblənmək. öfgələnmək. hiddətlənmək. 

çamlanmaq. hirslənmək. qöcəbsinmək. qoçavsınmaq. 

göcəbsəmək. qoçavsanmaq. sınırlanmaq. 1. azmaq. 

(heyvan) siqmək. sıqmək. azmaq. qoçlanmaq. 

qoçaqlanmaq. tuqşanmaq. igitlənmək. ürəklənmək. 

qalxunmaq. dikə davranmaq. hirslənmək. qayğırmaq. 

taxınmaq. küsnəmək. qoşnımaq. talabsımaq. 

dalabsımaq. qızaqmaq. gücənmək. darılnaq. tarılmaq. 

hırslanmaq. 1. dalcıqmaq ( < dar). darcıqmaq. 

dağsıqmaq. hirslənmək. sınırlanmaq. tərsinmək: 

tərsləmək. - mənə nəyə tərsələnisin.  

- sizin mənə gücənməyə çatız yoxdur. 

qızmaq  qızışmaq. qızınmaq. 1. darılmaq. darıqmaq. darnıqmaq. 

darqınmaq. darqılmaq. darqışmaq. qaqımaq. qaqınmaq. 

qaqılmaq. qaqışmaq. öfgələnmək. hirslənmək. 1. itinmək. 

itişmək. qaqışmaq. 1. qızşınmaq. qıznışmaq. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 
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ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək. 1. isinmək. issinmək. 

istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. yadırqamazlanmaq. 

yatışınmaq. alışınmaq. tutşunulmaq. içə yaxınılmaq. 

yaxnışınmaq. yadırqısı, qəribliyi gedilmək. - bir yerə 

ısınmaq: iyicə yerləşmək. 1. istimmək. islimmək. issilmək. 

hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. 

darqınlaşmaq. 1. qadımaq. qaqımaq. sınırlanmaq. 1. 
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qızamaq. qızımaq. qızqımaq. qızıqmaq. hızmaq. hızqımaq. 

hızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 

tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək. 1. 

sınırlanmaq. öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. 

öfgələnmək. içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. 

hıcqınmaq. alınmaq. içi sıxılmaq. hırslanmaq. 

hirslənmək. ayranı qabarmaq. 1. azıqmaq. azmaq. 

şəhvətlənmək. 1. dəlirmək. qızmış. 1. hırslanmaq. 

acıqmaq. 1. qızınmaq. qızışmaq. ısınmaq. 1. öpkəlmək. 

öykəlmək. küsmək. 1. yanmaq. alovlanmaq. 1. 

sınırlanmaq. yenğləri başına toplanmaq. 1. əsrimək. 

öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək.  

- çox qızmaq: alov kəsilmək.  

- çox qızmaq: gözləri dönmək.  

- qızdı qızdısında: çəkməçəkində.  

- aşırıca bezmək, qızmaq: qanını qurumaq.  

- qafası qızmaq: qafası dönmək: sınırlanmaq. öfgələnmək. 

acıqlanmaq. acışmaq. yacışmaq. hirslənmək. qırqıncamaq. 

qırqıncmaq. qırqıcmaq. qırqışmaq. qırqıcdamaq. qırqışdamaq.  
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qızmar  bax > gızman. qısmar. çimri. acgöz.  

qızmarlanmaq  acgözlük yapmaq. çimrilənmək. gözü doymamaq.  

qızmarlıq  acgözlük. çimrilik.  

qızmıq  1. çaqqan avruv. çiçək xəsdəliği. 1. çətinlik. zorluq. 

qazmaq. qırqac.  

qızmır  qırmız. qızıl. al. alıq.  

qızmır  qırmızı. qızartı.  

qızmırı  > qırmızı.  

qızmırı  qırmızı qızıq. al.  

qızmış  1. qağan. qaqan. kükrəş. kükrəmiş. hirsli. 1. bahalanmış. 

- qızmış mallar. 1. qoruq. qoraq. qoraq. tağuq. qabarmış.  

qızmış  1. qəhbə. - qızmışa yaman öğüş, yaman söğüt yaramaz. 

(öğüş: nəsihət. - söğüş: yaman.). 1. qızıqmış. azıraqlı. 

yazıraqlı. azmış. yazmış. yozmuş.  

qızmışıq  coşmışıq. coşuqluq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. 

coşqarlıq. alovluq. alavlıq. yanığlıq. oduçluq. odquçluq. 

atuşluq. həyəcanlılıq. 

qızna  kəklik.  

qıznışmaq  qızşınmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 
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itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qızoqlan  qızoğlan. 1. gəlinbəyim. gəlinxanım. gəlinqız. qızgəlin. 

keyqız. duşizə. 1. qızlıq. bikrlik. 

qızoqlan qızoğlan. bakirə.  

qızqac  qızlac. qıraq, yel tutmayan, çuxur, günəvər, boğunaq, 

darqın yer.  
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qızqal  qədirşünas.  

qızqalanlı  uyqun. ilginc. yaxşı.  

qızqaltaq qızqaldaq. alala. gəlincik. köknar.  

qızqamaq  qırqamaq: qaqımaq. alğamaq. qarqamaq.  

qızqanc  qısqanc. çimri. acgöz.  

qızqanclıq  qısqancılıq. çimrilik. acgözlük.  

qızqançlanmaq  acgözlük yapmaq.  

qızqanmaq  1. qısqanmaq. çimrilik edmək. 1. qızmaq. qəzəblənmək. 

hiddətlənmək. ciciklənmək.  

qızqantaq  qızqandaq.bax > alala. 

qızqar  olqunlaşmağa, yetişməyə, pişməyə uz tutmuş yemiş.  

qızqavar  qısqavar. qasqavar. odun altına, üstünə qoyulan daş, 

ayıq, dəmir.  

qızqəlin  qızgəlin. gəlinqız. 1.gəlinbəyim. gəlinxanım. qızoğlan. 

duşizə. 1.adaxlı qız.yavuq. adaxlı. nişanlı. namzəd.  

- bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi: qəlinaba. 

gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.  

qızqı  1. tutqu. hirs. 1. çox qızıl. qırmızı. 1. qıyqı. cəza. 

mücazat.  
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qızqıl  1. qırmızımtıl, qızqıl qumral saçlı arvat. 1. qıyqıl. qırqıl. 

quyuq kül boya. - qızqıl at.  

qızqıl  qızqın. coşqun. çapqın. çalamıt. sıçraq. saçraq. fırlaq. 

yağı. qalxaq. qopuq. salsaq > sərsəri.  

qızqıllıq  qızqınlıq. coşqunluq. çapqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik. 

sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq.  

qızqıltamaq qızqıldamaq. vızıldamaq.  

qızqıltım qızqıldım. qırmızımtraq.  

- qızqıldım sarı: altın sarsı.  

qızqımaq  qızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. hızmaq. hızqımaq. 

hızıqmaq. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. 

tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. itimək. 

itinmək. itigənmək. itəginmək. sürətlənmək.  

qızqın  1. aşqın. taşqın. daşqın. coşmış. quruşan. xiruşan. 1. 

talaşman. dalaşman. qavqaçı. əxlaqsız. sataşqan. 1. 

tavlı. tovlu. qurdu. qurd. yırtıcı. 1. balkan. 1. çalıqat. hızlı. 

1. qov < > qov. qovsıq. qovzqın < > qızqın. 1. ( < gözgün): 

duvarda açılan baca. 1. hirsli. öktə. öfgə. tünd. 

hirsləndirən. öktək. öykülü. qəzəbli. qızqına. kinli. darqın. 

məğzub. 1. sərzəniş. ğəzəb. 1. qıncı. kötü ürəkli. kinli. 1. 
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qızaq. çamış. coşqun. tavlu. davlu. odlu. ixtilaflı. 

münaqışəli. 1. öngər. sınırlı. hiddətli. əsəbi. 1. örtər. 

yanar. issi. isti. şiddətli. qınğır. 1. qaqız. gözübək. qaqqın. 

qaqmaqlı. qəzəbli.  

- öktə sözlər söyləmək bilməm sana yanrım.  

- qızqın dəli: azqın dəli. azqın məcnun. 

qızqın  qızanıq. 1. qaşqırıq. qaşqırı. qaçqırı. haşarı. həşəri. 

daşarı. həşərik. aşqarıq. yaramaz. iti. tiz. hiz. 1. acılı < > 

azılı. azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. gözü dönmüş. 1. çatıq 

qaşlı. düğün qaşlı. qaş qabaqlı. əkşik üz. 1. öfgəli. 

qəhrnak. 1. sıcaq. hərarətli. 1. atışqın. odlu. 1. darqın. 

yanğın. hiddətli. - çox qanlı, güclü, qızqın, enerjik, iş 

bitirici kimsə: canavar. ustal. sivir. zirək. zeyrək. 1. qızqıl. 

coşqun. çapqın. çalamıt. sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. 

qalxaq. qopuq. salsaq > sərsəri. 1. yaxıcı. sıcaq. 1. ısqın. 

dartqın. atıclı. atışlı. odlu. oduc. canlı. yanlı. yanuc. 

yanğuc. yaxlı. yaxuc. 1. qatı. qaba. - qatı gün: qızqın gün. 

- qatı kişi: acımaz, rəhmsiz kimsə. - qatı qış. - qatı 

yerikli at: sarsan at.  

- qızqın, yekə söz: tavtava. 
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qızqın qızğın. qızarmış olan. qızıl.  

- qızğın tas: keçmişdə qızdırıb başa geydikləri işkəncə atqıtı.  

qızqına  1. qızcığaz. qızca. 1. qızqın. kinli. darqın.  

qızqınaq  qəzəbqın. qəzəbnak. darqınaq. dazqınaq. hirsginik.  

qızqınca  qısqancla. - bir istək, dilək, amac, meyilin, qızqınca, 

qısqancla ardında olma: üşüş. üşüşmə. rəğbət.  

qızqınlatmaq  qurmaq. tavlamaq. tovllamaq.  

qızqınlıq  1. acıv. hiddət. acı. oqursuzluq. hiddət. öfgə. tikbaşlıq. 

tərq. derq. öfgə. sıxıntı. 1. gur. gür. qor. öfkə. şiddət.  

qızqınlıq  1. qəzəb. darqınlıq. dazqınlıq. aşırlıq. aşralıq. həşrəlik. 

hirslilik. 1. narazıçılıq. 1. atışlıq. sıcaqlıq. issilik. istilik. 

yanğınlıq. alovluq. odluq. coşqunluq. hərarət. - qızqınlıqla 

bir nəyi yapmaq: dirəmək. dayamaq. dayqamaq. - tapancayı 

dayqadı. 1. qızın. qızım. qızlıq. qəzəb. qıcım. qışım. xəşim 

(> xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. öpgə. 1. 

qızıqlıq. hirslik. öfgə. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı. 1. 

qızqıllıq. coşqunluq. çapqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik. 

sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq.  

- yaman istəklə, qızqınlıqla baxmaq: əğri baxmaq.  

- işi yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü 
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davranmaq: işə balta ilə girişmək.  

- qızqınlıqdan, həyəcandan iləri gələn bir sınır kəsəli: 

gəlincikləmə. 

qızqınlıq qızğınlıq. 1. kövsünmə. azqınlıq. - buğanın, inəyin, 

ayqırın qızğınlığı. 1. çox qızışma. çox ısınma. 1. 

alovlanma. odlanma. - danışığın qızğınlığı. 1. darğınma. 

gücənmə. hirslənmə. - indi çox qızğındı. 1. darqınlıq. 

gücnük. hirs. qəzəb. 1. alovlanma. iştiğal. - qavqanın 

qızqınlığı. 1. azqınlıq. köysünmə. küysünmə. yanqığ. - 

kişinin qızğınlığı. - buğanın qızğınlığı.  

qızqınlıqla  - qızqınlıqla bir nəyi yapmaq: dirəmək. güc verib basaraq 

dayamaq.  

qızqınmaq  1. çaldırmaq. çıldırmaq. dəlirmək. dəli olmaq. sevgidən 

başın itirmək. çox sevmək. 1. itilənmək. azmaq. 1. 

kələclənmək. həyəcanlanmaq.  

- çox yalpınmaq, qızğınmaq, həyəcanlanmaq: çaldırmaq. 

çıldırmaq. təhrik olmaq.  

qızqınmaq  1. qızmaq. qaynamaq. hiddətlənmək.  

qızqınmaq qızğınmaq. qızışmaq. azmaq. küysinmək. şəhvətlənmək. 

- dişi, ərkək qızışdılar. - qoçlar, buğalar qızışır.  
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qızqınqmaq  qızqınğmaq. qaşqırıqmaq. qaçqırıqmaq. qızanıqmaq. 

həşərlənmək. aşqarıqmaq. qaşqırlaşmaq. 

yaramazlanmaq.  

qızqırınmaq  qışqırınmaq. qabarmaq. öfgələnmək. sınırlanmaq. 

diklənmək. dikənmək. saldırıqsınmaq.  

qızqırmaq  qızğırmaq. 1. (z < > d) qadqurmaq. qadağa qoymaq. 

tıxmaq. qısqanca qoymaq. qaytarmaq. qoğmaq. - sizi 

bura girməkdən qızqırıblar. 1. ilanın ıslıq çalması, 

fısıldamaq. 1. quşları ova enərkən bir özəl səs çıxarıb, 

qıy vurub bağırmaları.  

qızqırqın  qızlar.  

qızqış  xiziş. qalxac. qalxıq. qalxış. 

qızqıştırıcı  qızqışdırıcı. qızışdırıcı. uğraşdırıcı. oyalayıcı.  

qızqıtlanmaq  çəkinmək. peşman olmaq. dönmək. - öz işlərində 

qızqıtlanmadın mı.  

qızqıtmaq  işkəncəyə qoymaq. cəzasını çəktirmək. cəzalandırmaq.  

qızqıtmaq  qısqıtmaq. qızdırmaq. quşqurtmaq. qamçılamaq. 

susqatmaq. susatmaq. istitmək. ısıtmaq. yanğıtmaq. 

yandırmaq.  
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qızqlanmaq  qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. qəzəblənmək. 

qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). 

aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. 

öfgələnmək. öpgələnmək.  

qızqu  1. qızıl. - o bir qızqu bənizli, sağıq saçlı, ağçıl əriydi. 1. iti. 

tələs. - qızqunça çav: ivədi. əcələ xəbər.  

qızqul at  boz ilə qır arasında olan at.  

qızqurmaq  qıyurmaq. 1. işkəncəyə qoymaq. cəzasını çəktirmək. 

cəzalandırmaq. mücazat edmək. 1. danlamaq.  

qızquş  qanatların açanda dəğişik boyalı, yələkli bir quş. tavus.  

qızqut  qıyut. 1. cəza. mücazat. 1. işkəncə.  

qızqutlanmaq  suçlanmaq. qısqutlanmaq. özün günahlı saymaq. 

utanmaq. çəkinmək.  

qızsıntırış  qızsındırış. qızındırı. qızındırı. qoşqunduru. qoşqunduruş. 

özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. 

bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. 

imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8228 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.  

qızsıntırış  qızsındırış. qızındırı. qızındırı. qoşqunduru. qoşqunduruş. 

özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. 

bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. 

imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. 

imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. 

umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. 

çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. 

arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. 

oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. 

küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. 

təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.  
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qızşınmaq  qıznışmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. 

siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. 

könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. 

yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. 

asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. 

qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. 

sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. 

ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. 

ziddləşmək. muğayirləşmək.  

- bir duyuya, nərsiyə birdən vurunmaq, qızşınmaq, 

alınmaq, tutunmaq: qapınmaq.  
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qızşınmaq  yürqüşmək. yürgüşmək. yügrüşmək. qoşunmaq. 

qaçınmaq.  

qıztır qızdır. tavla.  

qıztıracaq  - qarşısındakın qızdıracaq söz demək, deyişməyə 

çağırmaq: qarşı qarşı söyləmək.  

qıztıran  qızdıran. ısıtıcı. tapan. tavan. tovan. sapan.  

- kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, kökəldən nərsə: 

qaraquş. kimsənin tükanı. - onun yanında bunu demə, bu söz 

onun qaraquşudu.  

qıztıran qızdıran. can sıxan. bıqdıran. qaqıtqan.  

qıztırıcı  qızdırıcı. ılıtıcı. ısıtıcı. isitici.  

qıztırılmaq  qızdırılmaq. qızışdırılmaq. qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. 

təhyic, təhrik olunmaq.  

qıztırma  qızdırma. odlama. 1. atışlama. otlama. qışqırtma. 

coşturma. təhrik edmə. 1. qoras ( < qor: od). 1. isitmə. 

sitmə. ısıtma. sıtma.  

- tərdən, qızdırmadan doğan sərpmə, qabarcıq: ısırqın. 

issilik. ısılıq.  

qıztırma qızdırma. qəboq. iltahap.  
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qıztırmaq  qızdırmaq. 1. azdırmaq. itilətmək. 1. çıldırmaq. - əbə 

çıldır: qurdu qızdırmaya dayanan bir uşaq oyunu. 1. 

harlatmaq. quşqutmaq. qudurtmaq. 1. ağıtmaq. 

ağtarmaq. 1. qıcıqlandırmaq. qıcıq vermək. his vermək. 

qaşındırmaq. cicişdirmək. 1. hirslətmək. əğritmək. 

pozmaq. sınırlandırmaq. - dikinə dikinə gedərək qızdırdı. 

1. qısqıtmaq. qızqıtmaq. quşqurtmaq. qamçılamaq. 

susqatmaq. susatmaq. istitmək. ısıtmaq. yanğıtmaq. 

yandırmaq. 1. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. 

hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. 

alışdırmaq.  

- damarına basmaq, cinlətmək, qızdırmaq: qandağına 

basmaq.  

qıztırmaq  qızdırmaq.- dəmir aracların ağzın kürədə qızdırmaq, 

dövmək, biləmək: qara yülək yaptırmaq. çala çülək 

yaptırmaq.  

qıztırmaq qızdırmaq. 1. ota tutub qızartmaq. qızıllatmaq. 1. 

cinlətmək. sataşmaq sonuncu olaraq quşqrtmaq, 

qışqırtmaq. yügrütmək. acıqlandırmaq. - əğlənmək üçün 

üçün birin qızdırmaq. 1. azdırmaq. qızışdırmaq. küysitmək. 
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şəhvətə gətirtmək. - qızların çılpaq dolanması, ərkəkləri 

qızdırar. - qoçları qızdırmaq. 1. issilik vermək. qızışdırmaq. 

- qırmızı bibər, toyuqları qızdırar: yumurtlamağa gücləndirər. 

1. itmək. təşviq edmək. tərğib edmək. - uşaqları oxumağa 

qızdırın. 1. tarqıtmaq. darğıtmaq. tarlatmaq. darlatmaq. 

hirsləndirmək. 1. çamlandırmaq. qayrıtmaq. öfgələtmək. 

qozumaq. sataşmaq. qışqırtmaq. qozutmaq. sataşmaq. 

alay edmək. əğlənmək. yeniqləmək. eniqləmək. 

təbindirmək. öfgələndirmək. 1. öcəşdirmək.  

- artığına qızdırmaq: təpindirmək. 

qıztırmaq qızdırmaq. qıqdırmaq. qaqıtmaq. 1. qavçımaq: qafçıtmaq. 

canını sıxtırmaq. 1. qaldırmaq. ( q < > y ) qoğutmaq. 

qoqutmaq. quyutmaq. qaçıtmaq. ürkütmək. quşqutmaq. 

1. tavratmaq. təprətmək. təlbələmək. tələsdirmək.  

qıztırtmaq  qızdırtmaq. 1. qazıtmaq. qaçıtmaq. qoğmaq. qovmaq. 

ivdirmək. çapqıtmaq. çalıtmaq. çalqıtmaq. təlsətmək. 

tələsdirtmək. tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. 

yeyindirtmək. ititmək. 1. qışqıtmaq. qıcıqlatmaq 

qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qızıtmaq. içərlətmək. 

hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. 
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alındırmaq. alışdırmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qızumaq  bahalanmaq. fiyatlanmaq.  

qi  - iş ki: olsun ki. yetər ki. çatar ki. kafidi ki. - iş ki əlimə keçsin. 

- iş ki yolun tapısın.  

- ki tay: kimi. misalı. - yorqanki tay: yorqan kimi, misalı.  

qi  ki. kim.  

qib  kib. kimi. təkin.  

qibar  kibar. uşaqıvlu. gözəl. xoş.  

qibarlanmaq  kibarlanmaq. taxınıb keçinmək. tayuqlanmaq. 

taquylanmaq. dayılanmaq.  

qibə  kibə. bütə. az zaman. qısa zaman. - qibə bolmaq: az 

zaman keçmək.  

qibən  kibənzan. buqul. yığın. birik.  

qibər  kibər. kibrəli. kövsə. kövəs. kövəz. qattaq. qurumlu.  

qibi  gibi. kibi. kimi. yanqıla. yanqılıq. yenqili. yenqiliq. dənlü. 

dəklü. misalı. manənd. bikin. kimi. kəsin. tibq. misl. 
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qibi  kibi. kimi. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qədər. 

yaxış. oxşaş. yalı. ( - görən, yiyən yalı (qədər) dadanmaz. - 

balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz. - oda sən yalı (qədər) 

var.).  

qibin  kimin. bikin. qimin.  

qibir  gibir. kibir. 1. zayıf. cılız. sısqa. 1. qışın qarın üzərinin 

donub altının yumuşaq qalması. 

- gibirinə girmək: büzülmək. 1. götən.  

qibirlənmək  kibirlənmək. 1. avurt satmaq. ustanmaq. üzlənmək. 

şişinmək. 1. qoşaqlanmaq. ökdəmlənmək. qururlanmaq. 

böbürlənmək. nazlanmaq. cilvələnmək.  

qibirləntirmək kibirləndirmək. qoşaqlandırmaq. nazlandırmaq.  

qibirli  kibirli. əsirik. qururlu. qaltaq. qurumlu. qanazır. 

qabadayı. kötənli. ökdəm. qururlu. məğrur. ərgər. 

övüngən. kəndini bəğənmiş kişi. qayğalaq. qurlu. qururlu. 

çalımlı. kəndini bəğənmiş. qobuz. qozap. qopuz. qasıntlı. 

qaqoq. qurlu. qurulu. 1. qalaqlı. qurlu. qururlu. 1. qalınqu. 

özün şişirdən, hopurdan. yuxarı tutan. xud pəsənd. 1. 

qonğuş. qonqur. qondur. quldur. 1. qururlu. yiğit. 

qəhrəman. qonur. 1. çalımlı. qoşaqlı. nazlı. 1. burunlu. 
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qibirliq kibirlik. qaqoqlu. şik. ifadəli.  

qibirmək  kibirmək. qabarmaq. dorduqlanmaq. çalım satmaq.  

qibirt  kibirt. bərk. sərt. qatı.  

qiblə  1. < > qılva. üz tutulub qılmaq, edmək yeri, yönü. 1. qıbla 

( < qab). qabaq. üz tutulan yön, yer. ağrı. ağra. tərəf. yön. 

yan. doğru. - həq qibləsi: həqq ağrı.  

qibr  kibr. güvənc. ğurur. qurra.  

qibrə  kibrə. 1. çibrə. çöbrə. tilif. sıxılıb suyu, cirgəsi 

alınanadan son, qalan atığ. 1. qalın. qazma.  

qibrələnmək  kibrələnmək. qazmaqlamaq. qalınlanmaq.  

qibrəli  kibrəli. kibər. kövsə. kövəs. kövəz. qattaq. qurumlu.  

qibrit  kibrit(sumer). gügüt. süvişgə. sürtgic. sıpışqa. sürülüb, 

sürtülərək od saçan. odlu çöb. çaxmaqsız.  

qibrit  kibrit. 1. quru. tünd. iti. bədəxlaq. 1. tutaraq. tutuşduruq. 

oto tutuşdurmağa özəl nərsə. qav. kav. çıra. 1. ottıq. 

yanqı. sirinki. sürüngü. 1. saram. kərik. qısıq. qaran. 

çimri. tutumlu. 

- kibrit otu: qurt ayağı.  

qibritçi  kibritçi. 1. qısıs. xəsis. qısmır. qıtmır. 1. quraq. tutuq. 

asıq üz. qaşqabaqlı.  
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qibriti  kibriti. açıq sarı. gügütsi boya.  

qibtə  1. imrənti. imrənmə. 1. özən. yeltən. yeltə. 1. qövni. 

kövni. qöni. köni. qısqanc. cicik. həsəd. rəşg.  

qibtələnəmək  yeltənmək. özənmək. nərsəni yapmağa çalışmaq, 

meyillənmək.  

qic  - gic qalmaq: tanğalmaq. anğalmaq. anğ qalmaq.  

qic  gic. < gay. 1. gayğan. gaypaq. başağay. sərəsimə. 

kəlləbaş. budal. avananaq. bön - bön: anayi. qarışmış. 

osanğ: qafil. dalqın. 1. alıq. bunaq. səfeh. unutqan. 

talqın. dalqın. ağlı başında olmayan. qalac. avara. iş 

bilməz. kal. 1. genğ. gəng. açıla. mütəhəyyir. 1. şaşqın. 

əndik. endik. qanmaz. anlamaz. - əndik ər: budala adam. - 

əndik uma, evlini ağırlar: səfeh qonaq, ev yiyəsinə buyur 

diyər, tarif elər.  

- elə o dalğın kişidir. - dalğın uşaq. - oğlunu itirməsi, onu 

dalğına saldı. - dalqınlığı burax qıl, ayağ üstündə durqıl. 

qic  gic. kalva. kalıv. kalava. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kalva. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 
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qaqlaq. kal. kalas. anlamaz. gerisak. gersək. dalı qalmış. 

abtal. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. 

qaqrıq. sadə. küd. gənəg. bön. salaq. sapaq. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. səfeh. mat. asıvan. mat. heyran. 

kəlafə (fars) < kalava. qarışıq. çalalı. çallaq. kavun. kovun ( 

< kov. kav). gabun. kal. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

- gic qalmaq: qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. gəzələmək. nə yapacağını bilməmək. - mat, gic, 

məbhut qalmaq: yavan yavan qalmaq.  

- kic (fars). - kic kic: gej gej. ara ara.  

- görmüşlüyü unudan, danqıra qalar.  

- gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq: qalıqlamaq. 

qalaqlamaq. qalaqalmaq. qalavlamaq. gənğələmək. şaşırmaq. 

çaşırmaq.  

qicaq  tırpanın sapına həddindən artıq yaxın taxılması.  

qicbəsər  gicbəsər. qılıqsız. iri, qanmaz gobud gənc. toraman.  

qicə  gicə <> gecə.  
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qicəlmək  gicəlmək. 1. geçgər olmaq. giçgər olmaq. sərsəmləmək. 

uyuşmaq. - yolun uzunu kişini qeçgərlədər. 1. səfehləmək. 

qarıqmaq. qarıqlamaq. başın, ağlın itirmək. başın 

çaşmaq. yavalamaq. mat qalmaq.  

qicəlmək  gicəlmək. gicənmək azıqmaq. azmaq. başaşına gəzib 

dolaşmaq.  

qicəltmək  gicəltmək. səfehlətmək. yavalaştırmaq. mat qoymaq.  

qicənmək  gicənmək. gicəlmək. azıqmaq. azmaq. başaşına gəzib 

dolaşmaq.  

qicər  yafa. yava. lafa. boş. boşur. hayva. bayqa. bayqal. 

bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə.  

qici  gici. ( < > cici: cicik). təmma'. haris.  

qicimək  gicimək. gicişmək. qaşınmaq. - əlim arası gicişir.  

qicimək  gicimək. qaşınmaq. qaşımaq.  

qicinə  gicinə. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gobutca. kötükcə. 

ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 
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andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qicinmək  gicinmək. qıcınaq. qıcıqlanmaq. gicişmək qıcışmaq. 

qaşınmaq. qiciləvik. qıdıklanıv. kımırcı.  

qiciq gicik. - quru gicik: uyuz kəsəli.  

qiciş  giciş. qaşıntı. uyuz.  

qicişmə  gicişmə. qaşınma. - olmasın qaşınma. - genə qaşınması 

tutmaq.  

qicişmək  gicişmək. 1. didinmək. qaşınmaq. gədilmək. 

gədiklənmək. ( < gədik. kərdik < kər). gədişmək. 

qaşınmaq. - ovucum gədişir. - yaram gədişir. - olmasın 

başım qaşınır: başım sökülmək istəyir. 1. gicinmək. 

qıcıqlanmaq. qıcınaq. qıcışmaq. qaşınmaq. qiciləvik. 

qıdıklanıv. kımırcı.  
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qicişmək  gicişmək. cicişmək. gicimək. gidişmək. qaşınmaq. - əlim 

arası gicişir.  

qiciştirici  giciştirici. ciciştirici. gidiştirici. qaşındırıcı.  

qicitmək  gicitmək. qaşındırmaq.  

qicliq  giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. koğalaqlıq. kovalaqlıq. 

koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. 

qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. axmaqlıq.  

qicliq  giclik. qalvalıq. kalvalıq. gayvalıq.  

qicliq  giclik. unutqanlıq. talqınlıq. dalqınlığ. alıqlıq.  

qiçə  kiçə (fars). < geçə. küçə.  

qiçicəq  kiçicək. oğuncaq. avıncaq.  

qiçicinq  kiçicinğ. kiçikcə.  

qiçiciq  kiçicik. maydacıq. bit dək. ufacıq. mincik. mıncıq. 

minyon. dımnıt. timnit.  

qiçiləmək  kiçiləmək. çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kəntmək. 

kərtmək. kantmaq. qantmaq. ufalamaq. parçalamaq. 

doğramaq. oğmaq.  

qiçilən  kiçilən. əsgilən. əksilən. azalan. düşən. alçalan.  

qiçilmə  kiçilmə. kürəniş > korneş. başenmə. başəymə. 

yaltanma. yaslanma. yatsılanma. sıylamaq. sayqamaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qiçilmək  kiçilmək. 1. qıtcalanmaq. çaxımqamaq. çaxımlanmaq. 

əksilmək. azalmaq. 1. yalvarmaq. üz tutmaq. yalvarmaq. 

yaltaqlanmaq.  

qiçilmək  kiçilmək. cüycələşmək. cücələşmək < kütcələşmək. 1. 

alçalmaq. təhqir, zəlil olmaq. 1. qısılmaq. daralmaq. 

incəlmək. 1. kiçilmək. ufalmaq. ufaqmaq. rizələnmək. 

xırdalmaq.  

qiçiltici  - əzici, kiçiltici söz: ağır söz.  

qiçiltmə  kiçiltmə. alçaltma. əzmə. əzikləmə. düşürmə. endirmə. 

yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. 

entəmək. yentəmək. qarabaxtama. qarayağtama. 

qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə 

kül savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. zəlalətə salma, 

uğratma.  

qiçiltmək kiçitmək. 1. kəmləmək. azaltmaq. aşağılamaq. 

qıtcalamaq. qıtcalandırmaq. aşağılatmaq. kiçik duruma 

düşürmək. qıtcalatmaq. alçaltmaq. aşağılamaq. 

töbənləmək. 1. küçültmək. təsğir edmək. qısdırmaq. 

qısmaq. azaltmaq. darlaşdırmaq. alçaqlamaq. 

yalvatmaq. təhqirləmək.  
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qiçimlətmək  kiçimlətmək. kiçiştirmək. kiçiklətmək. yeğnitmək. 

yengiştirmək. engiştirmək. yüngülləşdirmək. dəğər, önəm 

verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. 

xəfiflətmək. xəfifləşdirmək.  

qiçimsəmə  kiçimsəmə. kiçitmə. aşağlama. alçatma. xorlama. 

korlama. xırdasatma. qırdasatma. ufasatma. 

maydalatma. təhqirləmə. istehkar.  

qiçimsəmək  kiçimsəmək. 1. aşağı görmək. 1. dodağ büzmək. 

bəğənməmək. dodağ bükmək. 1. kiçiksəmək. kiçiksimək. 

dəğər, önəm verməmək. bəğənməmək. 

kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir edmək. 1. kiçiksəmək. 

kiçiksimək. dəğər, önəm verməmək. önəmsəməmək. 

aldırmamaq. oralı olmamaq. umursamamaq. 

yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. yüngül tutmaq. 

azımsımaq. saymamaq. ağırsamamaq. xəfifsəmək. 1. 

yüngülsəmək. yufasamaq. - ağır, ciddi bir konunu 

yufasamaq, kiçimsəmək: işin alayında olmaq. gərəkli önəmi 

verməmək. dalqa keçmək. 

qiçimsəyiş  kiçimsəyiş. kiçişsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. 

yeğnisəyiş. yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. 
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düşürsəyiş. kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. 

yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. 

xəfifsəyiş.  

qiçimsimək  kiçimsimək. azımsımaq. yüngülsimək. bəğənməmək.  

qiçimsin  - kiçimsinəcək, önəmsiz nərsə değil: boru dəğil.  

qiçimsinmək  kiçimsinmək. azımsanmaq. az bulunmaq.  

qiçinə  kiçinə. ( < kiçik). çis. yağmırın kiçik, doğranmış dənələri.  

qiçinmək  kiçinmək. alçalmaq. yenilmək. düşünmək. 1. əsginmək. 

əksinmək. salınmaq. düşrünmək. basınmaq. basılmaq. 

basqınmaq. əzilmək. ayaqlanmaq. döğülmək. zülm 

olunmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. 

alçanmaq. çeğnənmək. çiğnənmək. yıpranmaq. 

yorunmaq. üzülmək.  

- yalaçılığı bəllənərək kiçinmək, kiçik düşürülmək: pozum 

olmaq.  

qiçinmək  kiçinmək. təhqir olmaq.  

qiçiq  - böyük kiçik: ağa uğa. 

qiçiq  kiçik. (1. < qısıq. qıtcıq. gitcik. 1. < çök. çökük. çökmüş ). 

küçük. qısıq ( > qusuq). küçük. kösök. küsik. qüçük. enik 

kəsik. kusti. kəsət. kəsik. qısat. çəkik. çəkinə. kiçik darıt. 
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darat. tarıt. 1. dəğərsiz. önəmsiz. əhmiyətsiz. həqir. - 

kiçik iş. - kiçi kişi. 1. yaşı az. gənc. civəlik. - o mənim kiçik 

qardaşımdır. - mən ondan kiçiyəm. 1. barağu. bala. uşaq. 

buta. bala. çılalıq. çoçola. küçük. küpçük. ufaq. qısıq. 

tula. tuqal. tuqla. qısa. bodur. külə. güdə. qıyçıq. ğıyçıq. 

qıyıç. qındığan. girik. (# qandığan: böyük. geyük. yekə. 

qaruq). 1. qısıq. az. əsgik. ucuz. dəğərsiz. həqir. - kiçik 

sözü əzgərmə. 

- kiçik cocoq: uşaq. qulluqçu.  

- kiçik düşmək: qarşılığda bulunamayıb utanmaq. alçanmaq.  

- lap kiçik: lap incə. cinə. incik. cücək. - cocuğun cinə cinə 

dişləri cücərir.  

- çox kiçik: küçücük.- küçücük oğlum.  

qiçiq  kiçik. 1. bayağı. alçaq. aşağı. xor. kovuş. kovşur (< kav. 

kov). dəğərsiz. önəmsiz. düşgün. kötü. pis. biçik. biçgik. 

bırcır. bıcıq. bacaqsız. boysuz. qısa boylu. bodur. kötəs. 

güdə. xırda. qısır. güdə. geyin. cüvək. 1. bir parça. əlcə. 

əldək. 1. qara. xırda. mayda. - qara pul: xırda pul. 1. pısqa. 

pısıq. püsgə. xırda. 

- kiçik, dayaz oyuq, çuxur: qatıla. çavıla. çavla. çovla. cola. 
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qavıla. qavla. - qatılası dərin olan cılız qalır.  

- kiçik, yassı dadlı: qaraqurc. qaraqurt. pastil.  

- səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa 

yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, ağıllı ağılsız bilmə, 

amma əksiklik hər kişinin işi değil.).  

- sivrisinəklərin kiçik çeşiti: qarqara.  

- incə, kiçik, xırda nərsə: incalız.  

- böyük danışanda, kiçiyə söz düşməz.  

- hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı: qaptul. qapsul. 

qapçul. çapçul. qapsıl. qapsın. kəpçul. kəpsul. kəptul.  

- hər nəyin kiçiyi, cürüsü, xırdası: qıtıl. qıtılı. 

- hər nəyin xırdası, kiçiyi: çalıq. çalıq.  

- kiçik çivi: çılbız çalbız.  

- kiçik dənəli olan əkincək: qaraca. qaraburcu. qaraburuc.  

- kiçik saz: qaradüzən.  

- kiçik ev, bark sığınaq: qapara. qapanaq. qapancaq. 

qonacaq. qoncaq. 

- kiçik parçalar: bulqurcuq. bölgurcuq. qırcıq.  

- cüvək, kiçik sərçə çeşiti: çimçək.  

- irisin, kiçikdən ayırmaq ələkləmək. ələmək. qəlbirləmək. 
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çalxamaq.  

- çox kiçik: əl dək. əl can.  

- kiçik əl: əlcik.  

- böyüklü kiçikli: yaşbayaş. hər yaşdan. irili xırdalı.  

- çox az, kiçik, xırda: bir damla, damcı, damcıq.  

- çox kiçik: çox azcıq. buncacıq.  

- çox kiçik: çox azcıq. buncacıq.  

- yalaçılığı bəllənərək kiçinmək, kiçik düşürülmək: pozum 

olmaq.  

- böyüklü kiçikli: yaşbayaş. hər yaşdan. irili xırdalı.  

qiçiq  kiçik. tıqrıq. tığrıq. tıxrıq. qısa. güdə. dar.  

qiçiq giçik. burqu. azıcıq. mini mini. kiçik parça. zərrə. çippo. 

cıbbış. gözə ilişməyən. qıtca. uvaq. ovaq. ufaq. qurttaq. 

qırttaq. mini mini. kiçik parça.  

- kiçik cocuq: tırbıc. yavru. 

- kiçik para. qəpik ( < > kəpək). xırda pul.  

- kiçik kişi: qosta. 

- qiçik bulmaq: qıtcasınmaq. azımsamaq.  

- qiçik parça: qurttaq. qırttaq. kiçik. mini mini.  

- kiçik parça: burqu. kiçik. azıcıq. mini mini. zərrə. 
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- qıtca barmaq: kiçik, sərçə barmağı.  

- kiçik parça: üzümdü.  

- kiçik cocuq: xanquna. - kiçik parça: urqu. vurqu. zərrə.  

qiçiqbaş  - kiçikbaş heyvanlarda, çiçək kəsəli: çalıq. qoyun uyuzu.  

qiçiqcə  kiçikcə. kiçicinğ.  

qiçiqcə  kiçikcə. ufaraq.  

qiçiqləmək  kiçikləmək. kiçik saymaq.  

qiçiqlətmək  kiçiklətmək. kiçiştirmək. kiçimlətmək. yeğnitmək. 

yengiştirmək. engiştirmək. yüngülləşdirmək. dəğər, önəm 

verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. 

xəfiflətmək. xəfifləşdirmək.  

qiçiqli  - böyüklü kiçikli: ufalı təfəli. irili oğulu.  

- böyüklü kiçikli: ufalı təfəli. irili oğulu.  

qiçiqliq  - kiçiklik duyusu: aşağlıq qarmaşığı. xod kəm bini.  

qiçiqliq  kiçiklik. yaşlıq.uşaılıq. cocuqluq.  

qiçiqmək  kiçikmək. azalmaq. azınmaq. düşmək. əksilmək. 

qısınmaq. alçalmaq. əsginmək. yıpranmaq. əzilmək. 

yorulmaq. üzülmək. kütlənmək. zayıflamaq. - durumdan, 

biçimdən düşmək.  

qiçiqraq  kiçikrax. geynək. geykən.  
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qiçiqsəmək  kiçiksəmək. kiçimsəmək. kiçiksimək. dəğər, önəm 

verməmək. önəmsəməmək. aldırmamaq. oralı olmamaq. 

umursamamaq. yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. 

yüngül tutmaq. azımsımaq. saymamaq. ağırsamamaq. 

xəfifsəmək. bəğənməmək. kəmçilətmək.kəmçiləmək. 

təhqir edmək.  

qiçiqsəyiş  kiçiksəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. 

yeğnisəyiş. yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. 

düşürsəyiş. kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. 

yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. 

xəfifsəyiş.  

qiçiqsimək  kiçiksimək. kiçimsəmək. kiçiksəmək. dəğər, önəm 

verməmək. önəmsəməmək. aldırmamaq. oralı olmamaq. 

umursamamaq. yeğnisəmək. yengisəmək. engisəmək. 

yüngül tutmaq. azımsımaq. saymamaq. ağırsamamaq. 

xəfifsəmək.  

qiçirəq  kiçirək. çəkərək. az kiçik.  

qiçirətiv  kiçirətiv. azalamaq. kəmləmək. azavlamaq.  

qiçisinmək  kiçisinmək. təhqir edmək.  
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qiçiştirmək  kiçiştirmək. kiçimlətmək. kiçiklətmək. yeğnitmək. 

yengiştirmək. engiştirmək. yüngülləşdirmək. dəğər, önəm 

verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. 

xəfiflətmək. xəfifləşdirmək.  

qiçitiş  kiçitiş. kiçitmə. kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. kəmiti. 

kəmitmə. kəmitiş. alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

qiçitmə  kiçitmə. 1. kiçimsəmə. aşağlama. alçatma. xorlama. 

korlama. xırdasatma. qırdasatma. ufasatma. 

maydalatma. təhqirləmə. istehkar. 1. kiçitiş. kəmçiləti. 

kəmçitiş. kəmçitim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. alçatış. 

dalçatış. kiçitmə. kiçitiş. təhqir.  

- yaylığın kiçit, kəndivi kiçtmə. (yaylıq: süfrə.).  

qiçitmək  kiçitmək. 1. alçatmaq. alçaqlamaq. düşürmək. əsgitmək. 

əğritmək. pozmaq. kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir 

edmək. yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. ələ 

salmaq. sallamaq. kəmsitmək. təhqirləmək. hoylamaq. 

korlamaq. xarlamaq. yuvalamaq. yuvub arıtmaq. 1. 

azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. alçaqlamaq. 

yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. gücdən salmaq. 

düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. nərsəni itirmək. 1. 
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azıtmaq. kəmitmək.  

- bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi.  

qiçitmək  kiçitmək. 1. çəkəmək. çağalamaq. bölmək. 1. 

aşağılanmaq. sınıqmaq. 

qiçqər  - giçgər olmaq: geçgər olmaq. gicəlmək. sərsəmləmək. 

uyuşmaq. - yolun uzunu kişini qeçgərlədər.  

qiçüq kiçuk. küçuk. kiçik.  

qidə balta kidə balta. nacaq.  

qif  kif. kip. bəkit. paket. gilip. gilif. qınıf. qılıf. qılab, ğilaf, 

qab. qapaq. qoraq. zərf.  

qif  kif. sak. qapırcaq. cüzdan. çanta. qapuş.  

- əl çantası, kifi, sakı: qarnal.  

- pulkifi: kisəqcə.  

qifayət  kifayət. çaqtı.  

qifə  gifə. kiçik qazma. çapa.  

qifələmək  gifələmək. qazmaq. oymaq.  

qifir  kifir. alakir. ələgir. alaqır. bulaşıq. batıq. kəsif. qarma. 

bulaşıq. çirkin. kirli. kəsif.  

qifir  kifir. qatut. qarışıq. alağ. sıq. çirkin. qart. qəliz. kəsif. 

yalpaq. pinti.  
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qifirlik  kifirlik. alakirlik. alaqırlıq. ələgirlik. bulaşıqlıq. batıqlıq. 

kəsafət.  

qifirlik  kifirlik. baynaq. pislik. batıqlıq.  

qiflənik  kiflənik. küflənik. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. qatmaq. 

bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsafət.  

qifsə  kifsə. kivsə. kövsə. kivəs. kifəs. yarı dəli. qudurman. 

quduman. dəlimsi. qafa çatlaq. abdal.  

qifsəmə  - kisəməyə, acımağa, qoxumağa, pozulmağa üz tutmuş 

nərsə: kağsıq. kavsıq.  

qifsətmək  kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. 

kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. pozmaq. 

pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. 

qırmaq. qırıtmaq. əğritmək. qoxutmaq.çürütmək. fasid 

edmək. fəsad törətmək. xərablamaq. xərablatmaq.  

qiftə  kəfdə. əzilmiş. qısraqın. xesarqun. zərərərli. mütəzərrir.  

qij  - gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq: qalıqlamaq. 

qalaqlamaq. qalaqalmaq. qalavlamaq. gənğələmək. şaşırmaq. 

çaşırmaq.  

qijliq  gijlik. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. koğalaqlıq. 

kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. 
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qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. 

axmaqlıq.  

qijqah  gijgah. girgah. tolun. qulaqla, qaş göz arasında olan 

olyuq, şişik bölüm.  

qil  1. gil. qarçın. yapışqan, yumşaq, yağlı topraq. - 

quruyunca, gərilib çatdayan gilli topraq: gərən. 1. kil. 

qataq. qadaq. qota. gödük. gövüt. ölçək. ölçim. əlçim. 

çap. qapız. kilvan. peymanə.  

qil  gil. saz topraq. ət toprağ.  

qilaban  urbəyi. qalabəkçisi.  

qilaf  ğilaf. qılıf. qablıq. qabıq. qapaq. qın.  

qilaf  ğilaf. qılıf. qılab. gilip. gilif. qınıf. qılıf. qab. qapaq. qoraq. 

zərf. bəkit. paket. kip. kif. qumpur. - tapanca, tüfənq qılıfı. 

qilaflamaq  xəlfələmək. qoruğlamaq. quruğlamaq. 

qilas  - quş gilası: çox kiçik gilas.  

qilay  gilay. löhmə. gilli. əzgin.  

qilə  kilə. 1. gilə. giley. şikayə. 1. qala. peymanə. təbriz 

batmanı.  

- qıntargilə: qantargilə: qıntarma: qantarma: tüfəngə barıt 

qoymada işlənən bir ölçək.  
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qilə  kilə. gilə. 1. ölçü. 1. bəbək. bəybək. 1. bax > qal. bərk. 

gözə çarpan nəsnə. ləkə. gözdə olan bəbək. göz bəbəyi. 

qiləçi  giləçi. giləman. gileyçi. şikayətçi.  

qiləman  giləman. giləçi. giyelçi. şikayətçi.  

qilənar  - acı, yabanı gilənar: alquncar.  

qilənar  gilənar. qarasya. alabalı.  

qiləs  kiləs. gözəl, yatımlı olan. kürsi. qursi.  

qiləv  giləv. dəlik. yarıq.  

- giləv qaya: ortası dəlik qaya.  

- giləv qalaç: burqi. yuvarlaq çörək.  

- qalaçnı ortası giləv bolur: burqının ortası dəlik olur.  

qiley  giley. çilə. çilək. yanığ. yanğış. yanğışıq. yanığış. 

yaxınma. yaxınıq. yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. çapsı. 

çapsıc. çapsılanış. çapıslanış. yaxınım. yaxnım. yaxnış. 

diləkcə. duruşum. sızlanış. sızlanma. sızıltı. sızlama. 

şikayət.  

qiley  giley. öykə. söz. şikayət.  

qileyçi  gileyçi. giləçi. şikayətçi.  
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qileylənmək  gileylənmək. çilənmək. çapsılanmaq. çapıslanmaq. 

çapsılmaq. qamsılmaq. yaxınmaq. sızlanmaq. 

şikayətlənmək. ağrı yanğmaq. sözlü olmaq.  

qileyli  gileyli. sözli. şikayətli.  

qileyli  gileyli. şikayətçi.  

qilif  gilif. 1. gilip. qılıq. duzağ. düzən. tor. çıxılması çətin iş. 1. 

gilip. qılıq. hizb. parti. boğaq. bulaq. bölük. 1. fıraksiyon. 

1. girif. gilin. girin. oyuq. oluq. yoluq. baca. 1. qılf. qıf. 

qonu.  

qilif  gilif. gilip. qınıf. qılıf. ( < qın). içinə nərsəni qoyub 

qorumaq üçün, oyumu, böyüklüyünə uyğun tikilən 

qurulan geyim, qılab, ğilaf, qab. qapaq. qoraq. zərf. bəkit. 

paket. kip. kif. - pıçaq qılıfı. - kitab qılıfı. - çubuq qılıfı. - işi 

gilifinə, qılıfına qoymaq. - qılıfsız iş: sayı ölçüsü olmayan. - 

qılıfın tutub, için buraxıb. - qılıfı çatlaq: özündən çıxmış. 

azqın. - qılıf qoymaq: çəkləmək. sınırlamaq. həd qoymaq.  

qilifçi  gilifçi. gilipçi. qılıqçı. 1. duzağçı. düzənçi. torçu. 1. 

hizbçi. partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü. 1. fıraksiyonçu.  

qilim  kilim. 1. geyim. gecim çeşiti. yerə, yataq altına sərilən, 

dərvişlərin omuzlarına atıb daşdıqları ufaq keçə, xalça, 
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səccadə. 1. tüksüz otaq keçəsi. 1. yayuv.  

- kilim suya buraqmaq: işi, öz oluruna öz başına buraqmaq. - 

işlər əlindən çıxıp kilimi suya verdi. danlamayın hər ki aşqa 

uyır \\ deyiplər sevgi kilimi suya bıraxır. - hər ki aşqa uyar. 

kilimin suya bıraxar iyi sanlı. 

qilim  kilim. geyim. qapsaq. keçə. qarartı. - dürlü boyalı kilim, 

geyim: cicim. cecim.  

- yol kilimi: yol qalısı. yolluq. kənarə. dar uzun qalı.  

- incə kilim çeşiti: kağızörnəyi. yasıtörnəyi.  

- öz kilimin sudan çıxartmaq: özü ölüb, özü dura bilmək.  

- qız kilimi: çiçəkli, süslü kilim.  

qilin  gilin. girin. gilif. girif. oyuq. oluq. yoluq. baca.  

qilintir  kilindir. əmzikli su qabı. kiçik su qabı.  

qilip  gilip. gilif. qılıq. 1. duzağ. düzən. tor. çıxılması çətin iş. 1. 

hizb. parti. boğaq. bulaq. bölük. 1. fıraksiyon.  

qilip  gilip. gilif. qınıf. qılıf. ( < qın). içinə nərsəni qoyub 

qorumaq üçün, oyumu, böyüklüyünə uyğun tikilən 

qurulan geyim, qılab, ğilaf, qab. qapaq. qoraq. zərf. bəkit. 

paket. kip. kif. - pıçaq qılıfı. - kitab qılıfı. - çubuq qılıfı. - işi 

gilifinə, qılıfına qoymaq. - qılıfsız iş: sayı ölçüsü olmayan. - 
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qılıfın tutub, için buraxıb. - qılıfı çatlaq: özündən çıxmış. 

azqın. - qılıf qoymaq: çəkləmək. sınırlamaq. həd qoymaq.  

qilipçi  gilipçi. gilifçi. qılıqçı. 1. duzağçı. düzənçi. torçu. 1. 

hizbçi. partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü. 1. fıraksiyonçu.  

qilis  kilis. su kələri. - kilis balığı: dadlı su balığlarından olan 

yayın balığı.  

qilisə  kilisə. keşişlik.  

qilit  kilid. açar. açacaq. - asma kilit: iki həlqədən qurulan kilid.  

- küp kilid: asma kilid. quplı. qıplı. qıplı. qılplı.  

qilit  kilid. düzənək. piriz. düğmə. - ışıq, iliktirik düzənəyi. - 

maşın düzənəyi.  

qilit  kilit. kilid. kitil. ( < kitmək. kitləmək). 1. kirit. qirgit. girgit. 

qıfıl. - kiritli qap: kirgitli qapı. 1. it. itək. ölçünü qurub, qırıb, 

dəğişmə üçün qoyulan düğmə kimi nəyisə. 1. 

kitməkləmək üçün özəl qollu dilli arac.- kilit otu: dal, 

yapraqları çəkildikcə çıxar ot. 1. hilə ilə kilit açmaq. 

osuqlamaq. üsüqləmək. 1. qurçoq. qapı sürgüsü. - kilit 

dili: çıqırt.  

qilitcik  kilitcik. qayıq kürəyinin keçdiyi dəlikli təxdə.  
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qilitləmək  kilitləmək. 1. kiritləmək. qılıclamaq. sürgüləmək. 1. 

çitmək. kitməkləmək. bir araya gətirmək. tutmaq. 

birləşdirmək. hörmək. 

qilitləmək  kilitləmək. kənətləmək. kitləmək. bağlamaq.  

- qapını kilitləmək: qaraqlamaq. qoraqlamaq. həlqərəcləmək. 

sürmələmək. zəmbərəkləmək.  

qilitləniş  kilitləniş. kilitlənmə. kilitlənti. kənətlənmə kənətləniş. 

kənətlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qilitlənmə  kilitlənmə. kilitləniş. kilitlənti. kənətlənmə kənətləniş. 

kənətlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qilitlənmək  kilitlənmək. kənətlənmək. 1. bir biri içinə girib bərkinmək. 

çitilmək (çatılmaq). birbirinə geçərək kənətlənmək, 

kilitlənmək. çaxışmaq. 1. quruşmaq. bağlanmaq.  

qilitlənti  kilitlənti. kilitlənmə. kilitləniş. kənətlənmə kənətləniş. 

kənətlənti. iç içə keçmə. entiməc.  

qilitləşmək  kilitləşmək. kitəşmək. kitləşmək. kitməkləşmək. 

birkişmək. bağlaşmaq. müttəhid olmaq.  

qilitli  kilitli. kitli. 1. bağlı. qapalı. 1. qalın. birikmiş. bir yerə 

yığılmış.  
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qilitlnmək  kilitlənmək. kənətlənmək. çənətlənmək. birbirinə 

keçmək. 

qiliz  kiliz. qamış. saz. - kiliz balığı: sazan balığı çeşiti.  

qilizman  kilizman. qamışlıq. sazlıq.  

qilli  gilli. löhmə. gilay. əzgin.  

qillisu  gillisu. su topraq. yerüzü.  

qilluqçu  - evlənmədən evdə saxlanılan qilluqçu, külfət: otalıq.  

qilo qal  dediqodu.  

qilpiq  kilpik. müçük. kiprik.  

qilqə  kilkə. 1. burçaq. lülə. yüyə. qıvrım. 1. kələk. sapalaq.  

qilqə  kilkə. qanğal. pıtlaşıq. pırtlaşıq. - qanğal saçlı.  

qiltə  kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə.  

qiltə  kiltə. kitlə. kültə. külət. külçə. kütcə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 

kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qiltir  gildir. gilə. damcı. gildir dildir tərimizi.  
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qilvan  kilvan. qataq. qadaq. qota. gödük. gövüt. ölçək. ölçim. 

əlçim. çap. qapız. kil. peymanə.  

qilvança  kilvança. < kov. kovlança. kovalaç. kavanoz: topraqdan 

sırçadan düzəlmiş ağzı geniş orta ya da kiçik qab.  

qilvançı  kilvançı. dəgirmançı.  

qilvançı  kilvançı. dəgirmançı.  

qilzət  qalınlıq. yoğunluq. quyuluq. qoyuluq. kəsafət. zəxamət.  

qim  kim.  

- hər kim: dəqmə. hər gələ. rasgələ. raslanan. təsadüfi. - 

dəqmə kişinin işi değil. - dəğmə gələnə söz demə. - dəğmə 

ağız üzrə yazılmaz. 

- kimdə: hərkəs.  

- kimdə bolsun: kim olursa olsun.  

qimərsə  kimərsə. nərsə. nəsnə. kimisə.  

qimərtə  kimərdə. ara sıra. hərdən. bə‟zən. - kimərdə kimərdə: 

bə‟zi bə‟zən. hərdən birdən. - kimərdə barı gəl bizə. - 

kimərdə al, kimərdə ver. - kimərdə gülək, kimərdə 

ağlamaqdır bu dünyanın işi.  

qiməsnə  kiməsnə. - bir kiməsnə: birəv. birisi. bir kişi. bir adam.  

qiməsnəyi  kiməsnəyi. kimsəni.  
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qimi  kimi. 1. ayağ. dəmin. bir işin lap, elə olan çağı. həmən. 

sanki. bəlkə. - həmən qaldı: çox az qaldı. sanki qalmadı. - 

həmən yoxdur: yox kimidir. sanki yoxdu. elə bil yoxdu. - 

gördüyüm kimi: - gördüyüm ayağ: görər görməz. - gələn kimi 

getdi: gələn ayağ getdi qalmadan. durmadan. dəmin. 1. quni. 

qüni. güni. qılı. qıni. 1. yalı. tayı. - meşə yalı: meşə kimi. - 

bu yalı o yalı. 1. işanlı. bənzəri. müşabeh. - bu kimi. 1. 

gibi. kib. təkin. qüni. güni. quni. qıni. qılı. 1. gəmi. 1. qıni. 

qılı. quni. qüni. güni. - nə qıni bir adamdı. 1. gibi. bikin. 

kibi. kəsin. cılay. çılay. yanqıla. yanqılıq. yenqili. yenqiliq. 

dənlü. dəklü. tək. bədəl. əvəz. misalı. manənd. tibq. misl.  

- kişi kəsin davran. 1. tay. bənzər. bənzəyən. yemik. - 

mənim kimi: mənim yemik. oşkoş. oxşaş. - bala oşkoş: bala 

kimi. - sən okşoş: sən kimi. sənə tay. - kim bilsin: bəlkə. - biri 

kimi. - qoca kimi yiqit. 1. yol. qılıq. üz. surət. tərz. vəziyyət. 

- sənəd qılığında nir kağaz. - nə qılığdadır o. - gəlin qılığında 

bəzəkli.  

qimi  kimi. 1. kibi. (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). 

qədər. yaxış. oxşaş. yalı. ( - görən, yiyən yalı (qədər) 

dadanmaz. - balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz. - oda sən 
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yalı (qədər) var.). 1. bə'zi. - kimiləri istir, kimiləri istəmir. 1. 

tay. say. -çil: -çıl: -çul: -çal. - meymunçul: meymun kimi. - 

toplumçul: ictimai. - pişikçil: pişik kimi - atçal: at kimi. - 

yatçal: yadiqarlıq. - devçil: dev kimi. 1. yanı. yalı. yanaq. 

yalaq. çanı. çalı. çanaq. çalaq. - bu kimi: bu yalı: bu yanı: 

bu yanaq: bu yalaq.1. birlə zamanda yaxınlığı göstərir. - 

görünən birlə (kimi), danışmağa başladı. 1. hər kəs: - kimi 

(hər kəs) başın çarasın bulsun. kimi (hər kəs) özün qurtarsın. 

1. birlə. 1. bə'zi. 1. çağın yaxınlığın göstərir. - görən kimi 

tutdu. 1. tay. oxşar. - işçi kimi. - araba kimi. 1. dənli. belə. 

qədər. can. dək. ölçüdə. dərəcədə. - bu dənli: birbelə. - o 

dənli: obelə. eybələ. - burdan odənli: burdan oracan, oradək. 

- bu dənli yubanmaq olmazki: - bu dənli bahalı: birbelə 

bahalıq. 1. əş. bənzər. 1. yalı. yanaq. dənğ. bənzəyiş. 1. 

təkin. tay. - şar təkin toğalaq. 1. yana. bənzəri. asa (fars) < 

yası < yansa ( < yansımaq: bənzəmək). - dev yası: dev 

kimi. dev yana. - adam yası: adam yana: adam kimi. 1. 

yanaq. yalı. bənzəyiş. tay.  

- bu, şu cür, tür, təhə, qıllı, yalı, kimi: kəza.  

- bunun kimi: bu şəkildə. bu biçimdə. bucur. bücür. butür. 
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böylə. belə.  

- önğiki kimi: qabaxkı kimi.  

- doyuran kimdir, doyan kim.  

- kim bilir: bilinməz. bəlli olmaz. bəlli olmaz. 

- küsən kimdən, gedən puldan qaşınma. (incimə). 

- kimi: su: sı: - süpürgə otusu: süpürgə otu kimi.  

- kimi çağ: haçansa. qaçansa. kimi vaxt. gah. gahdan. bə'zən.  

- qız kimi: gül kimi. arın. qıldız. kürdan. kürlan. qordan. qorlan. 

təmiz. - qız kimi arabadı, nəyin bəğənmisən.  

- yaşam bir oyuncaq, kimi oynayacaq, kimi oynadacaq. 

-kimi - si. -su. - qabıq kimi: qabıqsı.  

- önğsi yalı, kimi: kəma fissabiq.  

qimibir  kimibir. kimsə. dəğər. dəyər. rasgələ. tuşlanan. 

rasgələn. hərgələ. - dəğər kiminə sözün açma. - dəğərinə 

güvənmə, güvəniş.  

qimicə  kimicə. elə bil onun kimi.  

qimiliq  kimilik. gerçək. hüviyyət. mahiyyət.  

- kimilik bildirən bəlgə, sənəd: sicill çanıt. çantıq. cüzdan. 

qimin  kimin. - oxu tar, sənin kimin var.  

qimin  kimin. bikin. qibin.  
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qimisə  kimisə. birsi. düşə gələsi. tuş gələsi. kəsəcağız.  

qimisi  - dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, 

kimisi gerinə.  

- kimisi top oynadır, kimisi topunan oynur.  

qimiş  kimiş. oxşarış. bəniş. bənziş. tayış.  

qimişqə  kaşqarda çıxan naxışlı bir keçə·.  

qimit  gimit. mor.  

qimləmək  kimləmək. kəmləmək: kimligin göstərmək. bəlləmək. 

kimləşmək: qararlaşmaq.  

qimləntirmək  kimləndirmək. şəxsiyyət vermək.  

qimliq  kimlik. 1. sicill. tanqsa. andac. tapı. 1. özüq. özük. özlük. 

özgük. özgül. mənlik. bənlik. şəxsiyyət.  

- kimliyi yüksək, soyu nə gəzir. 

- sır saxlayıb, netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan qapalı qutu. 

içini artıq dışarı vurmayan kimsə.  

- gündoğmadan, kimliyi söylənməz.  

qimliq  kimlik. söykə. soykə.  

qimliqsiz  kimliksiz. silik. üzsüz. şəxsiyyətsiz. üszəsiz. ərdəmsiz.  

qimqiməlik  kimkiməlik. hərkəsəlik. hərkiməlik. qarqaşalıq. dağ 

düzəni, yasası. cəngəl qanunu. anarşizm.  
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- hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, başsız ayaqsız, 

buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer: qabanlıq. kimin 

könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik. 

qimqirdə  gimgirdə. yusyuvarlaq.  

qimsə  kimsə. 1. kimibir. tuşlanan. rasgələn. dəğər. dəyər. 

rasgələ. hərgələ. - dəğər kiminə sözün açma. - dəğərinə 

güvənmə. güvəniş. 1. şəxs. şəxsiyyət. - gündəmdə olub, 

şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında salınan ünlü, 

tanınmış kimsə: qapaq ulduzu.  

- batıq iş, kimsə: nərsə. ıslaq. kölgəli. işgilli. bulaşıq.  

- bir sürüyə, topluma qarışmayan kimsə, malqara. yançı. 

yangəzən. qanatçı. firqəçi. 

- gecə gözləri görməyən kimsə: qaroy qaray.  

- gəzəyən kimsə, satıcı: çərçi. qarranquc.  

- hər kəsə gülünc, alay olan kimsə: çuşqa daşqa. çaşqa. 

qaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. saklaban. soytar. 

soytarı. komik. məsxərə. məsqərə.  

- qohumlarına, yaxınlarına düşgün kimsə: qavımsaq.  

- önəm verilməyən kimsə: qapı toxmağı.  

- nərsəni, kimsəni qarşılamaq üçün yol boyu düzülmək: 

qaşşaq durmaq. qarşaq durmaq.  
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- kimsənin ən iğrənc, zəhlə gedən nərsəsi, tükanı: qaraçı.  

- üzü gülməz kişi: qara cəhənnəm: qara tamı.  

- yaman, kötü olan kimsə: qaraqada.  

- yararsız, yaramaz kimsələ: qaşqarat.  

- yoxsun, üzük, acınaqlı sevilən kimsə: kəsəcağız.  

- heç kimsə: heç birət, birəy.  

- kimsənin tək başına, yekə başına asılı olan yaşam, nərsə: 

iç. öz. başqaq.  

qimsə  kimsə. heçkim.  

- quru, arıq kimsə: qağın. qaqın. 

qimsəcaqız  kimsəcağız. kəsəcağız. yazıq birisi.  

qimsəlik  kimsəlik. kimsilik. şəxsiyyət.  

qimsən  kimsən. - kimsən ki: haydı oradan. kim olasan ki. - haydi 

oradan! ağzındaki sözü bül. - haydi oradan! hələ ağzından 

süt iyi gəlir. - haydi oradan! bir burda görmüyüm.  

qimsən  kimsən. 1. altın oğuntusu, qırıntsı. (başlıq, qavuq, paltar 

süsləmək üçün kullanılan). 1. kəmsən. meşin.  

qimsəni  - kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, kökəldən nərsə: 

qaraquş. kimsənin tükanı. - onun yanında bunu demə, bu söz 
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onun qaraquşudu.  

- nərsəni, kimsəni anmaq, yadlamaq: ad çəkmək.  

qimsənin  kimsənin. - kimsənin tükanı: qaraquş. kimsəni cinlədən, 

qızdıran, qudurdan, kökəldən nərsə. - onun yanında bunu 

demə, bu söz onun qaraquşudu.  

qimsəsiz  kimsəsiz. 1. yalınqus. yalnğus. yalnız. 1. çaqsız. yaxsız. 

himayəsiz. zayıf. artsız alsız. yalnız. tək.  

qimsəsiz  kimsəsiz. bir başına. tək başına. yardımsız. qoldavsız. 

kəssiz. qorucusuz. dossuz. hamisiz. ıssız. issiz. ısqal. 

boş. yalnız. yalğız. yalın. aşnasız. kəssiz. ıssız. issiz. 

doğasız. yad. qərib.  

qimsəsizləşmə  kimsəsizləşmə. kəssizləşmə. təkləşmə. tənğcəşmə. 

dəngəşmə. tanqışma. tanqalaşma > tənhalaşma. 

yalğızlaşma. yalınlaşma. yalnızlaşma. issizləşmə. 

ıssızlaşma. ıssız, issiz qalma.  

qimsəsizləşmək  kimsəsizləşmək. kəssizləşmək. ıssızlaşmaq. issizləşmək. 

ıssız, issiz qalmaq. təkləşmək. tənğcəşmək. dəngəşmək. 

tanqışmaq. tanqalaşmaq > tənhalaşmaq. yalğızlaşmaq. 

yalınlaşmaq. yalnızlaşmaq.  
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qimsəsizlik  kimsəsizlik. kəssizlik. issizlik. ıssızlıq. boşluq. tənğlik. 

dənglik. tanqlıq. tanqalıq > tənhalıq. təklik. yalnızlıq. 

yalğızlıq. yalınlıq.  

qimsilik  kimsilik. kimsəlik. şəxsiyyət.  

qimünçə  qümiçə. sivri sinək.  

qimüq  kimük. gəmik. gömük. kömük. sümük.  

qimürmək  kimürmək. gəmirmək. gömürmək. kömükmək.  

qin  kin. 1. kit. küt. küdür. qıncı. qınıç. hınc. nifrət. - qanmayan 

qıncı (kin. nifrət.). nədir, sevgi nədir, hər gələni sevib gedər, 

hər gedəni söğüb gedər. (gələni sevər, gedəni döğər.).  

- içində birikmiş bir hıncla, kinlə, birisinə sataşmaq: 

öfgəsin almaq. hirsin tökmək. qabarıq sıdırmaq. qabarığını 

sıdırmaq.  

- kin tutmaq: qararmaq.  

- gün keçər, kin keçməz: çağın sürməsi, öc közün 

söndürəməz. 

qin  kin. 1. öcüt. öc. intiqam. - kin irtəmək: intiqam almaq. - 

öcüm kinim irtəlim: intiqam almaq. - kin bağlamaq: 

kəkdəşmək. kəkləşmək. hınçlaşmaq. ciciklənmək. 1. - nən. - 
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lən. - əliqin: barmağınan. - ay dolun olsa, əliqin imlənməz: ön 

dörd gecəlik ay barmağınan göstərilməz.  

qin  kin. arıq. arığ. azıq. acıq. nifrət. toqunluq. öc. qərəz. - 

birinə dolqunluğu olmaq. 1. qın < qıyın. müşkül. 1. qın. tuz. 

toz. töz. öc. kək. hınç. hırs. hiddət. kədürət.  

- kin becərmək kin bəsləmək: öc almaqa hazırlanmaq. 

kin dartmaq: öc almaq. kin irkmək: kin yetişdirmək. 

bəsləmək.  

- kin bəsləmək: kin becərmək. kin irkmək. öc almaqa 

hazırlanmaq.  

- kin ödəmək: kin yatırmaq. kini yerinə gətirmək. 

- kin tutan: dartçı. qınçı. kinli. 

qin  kin. hinc. hınc. qın. qıyın. 1. qınağrın. qanağrın. hinc. öc. 

boğız. düşmanlıq. 1. qaraç. qara, pis diləkdə, niyyətdə 

olma. pislik. kötülük. yamanlıq. 1. qərəz. qayız. acıq. 

öcük. öcqüq. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. 

hiddət. şiddət. 1.kin. öykə. ötgə. öcgə. öc. ar.  

qina  qanaxlıq. qanax. qanıq. doyum. doyu. doyax.  
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qinci  ginci. 1. qolçaq. oyuncaq bəbək. kukla.  

- baçqa ginci: qorxuluq. 1. qıncı. qınac. tütsüq. öfgəli. öç 

alıcı.  

qincil gincil. qorxuluq.  

qinçi  kinçi. kinli. hınclı. qaraürəkli. ədavətli.  

qinə  1. kinə. qına. cicik. qısqanc. - kinəli: kinəsli. 1. qına. qıya. 

qiyə. kiçiltmə əki.  

qinəsli  kinəsli. kinəli.  

qinic  kinic. düdsük. qınıc. qınac. kinli.  

qinis  kinis < > çinis < qınıs. (bax > qıtmır). qısmır.  

qinizqəq  kenizgək. bax > qenəz.  

qinləmək  kinləmək. qınlamaq. qıyınlamaq. boğızlamaq. 

hincləmək. öcüləmək. düşmanamaq.  

qinlənmək  kinlənmək. boğzamaq. qıyınmaq. nifrət bəsləmək.  

qinlənmək  kinlənmək. qınlanmaq. qıyınlanmaq. kinləşmək. 

qınlaşmaq. qıyınlaşmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. 

tikitmək. tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. 

gücənmək.  

qinləşmək  kinləşmək. qınlaşmaq. qıyınlaşmaq. kinlənmək. 

qınlanmaq. qıyınlanmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. 
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tikitmək. tikdəmək. dirinmək. dirənmək. dərinmək. 

gücənmək.  

qinlətmək  kinlətmək. qınlatmaq. qıyınlatmaq. kinikdirmək. 

qınıqdırmaq. qıyındırtmaq. kirtitmək. kitrətmək. 

təkitdəmək. tikitdəmək. tikdərtmək. dirindirtmək. 

dirəndirmək. dərindidmək. inada mindirmək.  

qinli  kinli. 1. hisli. cicikli. çəkçək. kin dolu. kək. kəkmən. öclü. 

1. qıncı. kötü ürəkli. qızqın. qınalı. acır. öfgəli. kötü. 

qarabavur. kötü niyyətli. qərəzkar. dartçı. qınçı. kin tutan. 

datlı. qınçı. öfgə dolu. 1. qınlı. gəklik hıncli. düdsük. kinic. 

qınıc. qınac. yaxıtqan. düşmanlıq edən. - bu kişi, nə 

yaxıtqan. 1. qızqın. qızqına. darqın.  

qinli  kinli. dolmuş. dolu. qərəzli. hınclı. qınclı. öcük. öcqır. 

acqır. öfgəli. dartıq. hınclı. qaraürəkli. öykəli. ötgəli. 

öcgəli. öclü. arlı. sinli. sinəvər. sinqır. sınqır. sindır. 

sindar. sinsax. qınqı. qınqıl. öclü. qırçın. qınclı. qatı. 

ədavətli.  

qinlilik  kinlilik. ürəyi doluluq. dolqun. dolu. doluq. dolqunluq. 

doluluq. dolqun. dolu. doluq. könülü doluluq.  

qinq kinğ. səs.  
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qinqi  kinki. keyinki. sonki.  

qinqiltəmək  : gingildəmək. qıqırdamaq. qıqırdayaraq gülmək.  

qintiq  kindik. göbək. - yetim öz kindigin özü kəsər.  

qintir kindir. qaba kətən qumaş.  

qip  kip. 1. sıx. bərk. münəqid. bəstə. müncəmid. 1. qayət. ta. 

1. bağlı. cılqı. cılağı. mərbut. peyvəsdə. 1. bək. köp. bərk. 

iyicə. çağ. zip. möhkəm. - kipli qapı: bəkli. qapaxlı qab. 1. 

kif. bəkit. paket. gilip. gilif. qınıf. qılıf. qılab, ğilaf, qab. 

qapaq. qoraq. zərf. 1. qam. kam. sıxı sıxıya. 

- kip kipinə: qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. bərk bərkinə. bək 

bəkinə.  

qip  kip. 1.bağlı. bərk. möhkəm. - kip kipinə qapatmamaq, 

örtməmək: aralıq bıraqmaq. 1.ək. ədat. hirufi izafə. 1.hal. 

siqə. şəkil. nov'. əsl. heyə't.  

- kipəkip: qıncaqınc. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. tünlük. 

şuluxluğ. 

- istəmə kiplər: istək, dilək, gərəklik, buyruq anlamları verən 

siqələr. (gəlsə. gələ. gəlməli. gəlsin).  

- istəmə kiplər: istək, dilək, gərəklik, buyruq anlamları verən 
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siqələr. (gəlsə. gələ. gəlməli. gəlsin).  

- sıx, kip tikiş: izbəiz, dalbadal tikiş. iğnəardı.  

qip  kip. keyp. 1. qalıb. - kərpiç kipi. 1. kimi. bənzər. - kip 

özüdü: lap, qalıb özüdü. nə kib mal istirsiz: nə kimi. 1. oğür.  

qipə  kipə. qıypa. bastıq. içi doldurulmuş bağırsaq.  

qipəli  kipəli. kipli. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. atıt. 

atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

qipəqip  kipəkip. qıncaqınc. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. 

tünlük. şuluxluğ.  

qipərimli  kipərimli. güpərimli. güpərim. küpərimli. givəni. qıvanı. 

işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı.  

qipərimlik  kipərimlik. güpərimlik. küpərimlik. qıvanlıq. givənlik. 

işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. zirənglik. bacarçılıq.  

qipəz  kipəz. taquz. taxuz. cif. ciftə. qama. qəmə.  

- doğranan nərsəni sıxışdırmaq üçün işlənir.  

- ağır yüklü nərsəni dəhləmək üçün altına qoyulur.  

- ağır nərsənin altında olan gədiyi tıxamaq üçün işlənir.  

- neçə təxdəni birbirinə bağlayan qıssa tikələr.  

qipi  kibi.  
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qipin  kipin.kəbin. ağırlıq. cehiz.  

qipinə  - kip kipinə: qıs qıvraq. sıxıq bərk. ip iti. bərk bərkinə. bək 

bəkinə.  

qipinləmək  kipinləmək. kəfənləmək. 1. örtmək. qaplamaq.  

- çigiti qar kipinləmiş: ormanı qar qaplamış.  

qipirli  kipirli. kəpirli. qapırlı. bənəzərli. taylı. tuşlu. oxşaşlı. 

eynili.  

qipit  (kipit. çiqit. çipit. kipit. çiqəl. çilqə > çillə) < (çiq: qapalı. 

düğün). düğün. yoğun. qalın. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor.  

qipit  kipit. tükan.  

qiplə  kiplə. qapı sürgü. təmbək. tənək. tənbək. təmək. arxalıq.  

qipləmək  kipləmək. 1. < qab. qapamaq. bəkləmək. bağlamaq. 

kəsmək (yol). 1. bərkitmək. vurqulamaq. qavalamaq. 

tə'kitləmək. 1. çalbaqlamaq. çalmaq. qapamaq. yummaq.  

qipləmək  kipləmək. 1. tutturmaq. bağlamaq. qapamaq. qapatmaq. 

1. siqə düzəltmək.  

qipləşmək  kipləşmək. 1. sıxışmaq. bərkişmək. münəqid olmaq. 

bəstənmək. müncəmid olmaq. 1. bağlışmaq. cılqışmaq. 

cılağaşmaq. mərbut olmaq. peyvəsdə olmaq. 1. 

qəpləşmək. gəpləşmək. gəpürmək. qonuşmaq.  
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qiplət  kiplət. qapılət. dərin. möhkəm.  

qipli  kipli. kipəli. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. atıt. 

atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. 

dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut.  

qipqirtə  gipgirdə. təstəgirmə.  

qiprə  kiprə. çirk.  

qipri  kipri.  

qipriq  kiprik. kilpik. müçük.  

qiptələnmək kiptələnmək. imtinmək. imrənmək. çox arzulanmaq. 

həvəsli olmaq. can atmaq.  

qiptələntirmək kiptələndirmək. imtindirmək. həvəsləndirmək. 

imrəndirmək.  

qiqiqqan  gigigğan. isırqan ot. gəzənə.  

qiqirmək  gigirmək. 1. gəgirmək. qıqırtlaqdan, qırtlaqdan səs 

çıxarmaq. 1. girdirmək. aparmaq. - mal evə gigrildi.  

qiqirmək  gigirmək. gəğirmək.  

qiqirqə  gigirgə. ağac pusi. saqqız.  

qiqirtə  giğirdə. girdə. devrik. dəğrik. dığrıq. dayrə. dayrəvi. - 

devrik yaxa. 

qiqiş  gigiş girgiş. əməkdaş. həmkar.  
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qiqmək  biləmək. bir nərsəni, bir nərsiyə üzərinə sürtmək.  

qiqrimək  girgərmək. girmək.  

qiqrülmək  gigrülmək. soxulmaq.  

qiqrültü  gikrüldü. girgildi. aparıldı.  

qiqsə  kiqsə.kisə. taqar. təğar. tuqar. qalta. xalta. xaral. tobra. 

qab.  

qiqşimsin  kikşimsin. mənçil. özümsər.  

qiqtəq  kikdək. girdək. gəldək. çiğdək. iplik çiləsi. yumaq.  

qiqürmək  kigürmək. girdirmək.  

qir  1. gir. ilmək. ilişik. - ilməkli: girli. 1. kir. çirk. çik. tunqra. 

tonqıra. bulaşıq. qacac ( q < > c ) qaqac. qaqac. pas. 

bulaşıq. yuğnaq. qalınğuq. qaqac. bulaşıq. çirkin. tunqra. 

pislik. çaplaq. çaqlap. çalaq. çapaq. çanaq. 1. kir. pis. 

qalaq. pislik. 1. gir. qılıf. suç. - qurumuş kir, çamur: qapbar. 

1. kir. çirim çiqrim ( < çiq. tuq). - kirli su: sukri. yuvuntu. 

yuyıntı. çirkav. çirkab. 1. kir. pas. bar. yağ. bataq. çirk. - 

əlim yağlıdır. 

- girə düşmək: girlənmək. bağlanmaq. tutulmaq. qapılmaq. - 

nə bağlanmısan bu işə. - yaman yerə bağlandıq.  

- burun kir: sümük.  
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- kir bolmaq: pislənmək. kirlənmək.  

- kir tüşmək: kirlənmək.  

- kir tüşürmək: kirlətmək.  

- üy kir: çöp. süprüntü. 

qir  kir. bar. pas. - görnüşu düzənsiz, saçıq, pasaqlı, kirli: 

çapaçıl. çapaçul. - pis, kirli, pasqallı yer: çöplük.  

- qalın kir qatı: donra.  

- daranan yünün çöpləri, kiri: daravıt. qaravıt.  

qiran  giran. gərin. basğun. gərin. giran. ağır. dəngin. səngin.  

qiray  giray. qaray. güclü. qolçomaq. qudrətli.  

qiray  giray. uyqur. şayistə. müstəhəq.  

qirayiş  girayiş. girəyiş. gəriş. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. əğim. - 

girayiş tapmaq: gərişmək. girəyişmək. əğimşinmək. 

çəkişmək.  

qiraz  - kiraz çeşiti: qarabodurca.  

qiraz kiraz. - kiraz alması: çox kiçik alma. - kiraz dodaq: çox al 

olan dodaq.  

qirbas  kirbas. > kərbas. toxunmuş basılmış. bez. parça. çit.  

qirbatmaq  girbatmaq ( > giriftar olmaq). ulanmaq. bulanmaq. 

sıvaşmaq. nərsiyə batıb durmaq. batınmaq.  
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qirbət  girbət. 1.çirbət. çırbat. taraça. daraça. sərəcə. yetmə. 

yermə. yapıların üstündə bıraxılan düz dam, düzlük. 1. 

"u" biçiminidə saç bağı.  

qirbətləmək  girbətləmək. saçı "u" biçiminidə saç bağı ilə tutturmaq.  

qirbüqlənmək kirbüklənmək. kirpik tüklərində.  

qircəq  gircək. çaba. gərmik. qeyrət.  

qircəq  gircək. öncək. giriş. müqəddimə.  

qirciq  gircik. girdik. önəmli. ciddi.  

qirciqin  gircikin. girdikin. gerçəkdən. gərçəkdən. ciddən.  

qirçəqmək  girçəkmək. girçikmək. qərçəkmək. qerçəkmək. 

gerçəkinmək. gərçəkinmək. həqiqətləşmək. - baş tutması, 

gərçəkinməsi güc nərsə: ıraq. güc. qaldırı.  

qirçi  kirçi. kirici. (c < > k. q) cırıcı. paltar yuvan.  

qirçiqmək  girçikmək. girçəkmək. qərçəkmək. qerçəkmək. 

gerçəkinmək. gərçəkinmək. həqiqətləşmək.  

qirdab  girdab. < girdəğ. < girdəv. girdələnən. çevik. əğrək. 

aylançaq. aylav. aylan. dolançaq. dolanbaç. burumu çox. 

burğan. burği. tavlan. aylanıb. tavlanıb. kəvlənib duran 

su. çevrinti.çevrə. çevir. çevri. çevrim. çevrənti. çövqan. 

dönək. dolşaq. girəvə. girivə. girdəvə. su çevrintisi.  
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qirdağ  girdağ. girdab. burqac. dönək. döngə. tolan. dolan. 

qasnaq. tolas. dolas. suyun burub içəri çəkən, 

dolunlayan fırlaq durumu.  

qirdirmək girdirmək. girtürmək. girgizmək. soxmaq.  

qirə  girə 1.qısqaç. qısqac. tutturuc. qota. qataq. qadaq. - 

paltar qısqacı.1. gəlir. qazanc. kar. - girəsi yox, çıxarı çox. 

1. girəvə. qarqıv. qarqav. girdav. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qarqım. 

qarmıq. (< qarmaq: qarışmaq). qanğıl. qatalaq. burcaq. 

burşuqluq. dalqaşıq. 1. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. ilgəc. 

sancaq.  

- girə düşmək: ilişmək. ilinmək. toxulmaq. tutulmaq. - yaman 

işə ilişdik. 

qirə  girə. 1. tutqış. çəkək. dəsdə. 1. yaxlaşıq. təqribən. cıvar. 

hidud. - girə on beş kilo. - nə girəzi gələrsən. - on yaş girəzi. 

1. giriş. başlanğıç. ərəfə. müqəddimə. - öngirə: girişə 

başlanqıc. - songirə: sonuncu devrin başlanqıcı. - girə söz: 

ön söz. 1. alquncıq. tutağan. tutucu. tutmaq. tutmac. 

tutacaq ayqət. maşa.  
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qirə  kirə. ( < kərmək: kəsmək). kərti. pıçaq.  

- saç girəsi: telmaşa. teli, tükü yığan, bəstəliyən ayqıt.  

qirəc  kirəc. gəc. - kehrəli, kirəcli su: qaba su.  

qirəc  kirəc. saruc. 1. kirəç. qırac ( < qır: ağ). ağardan. alçı. 

yalçı. kehrə. gəj. gəc. 1. ahanğ.  

- kirəc daşı: yandırıaraq kirəc yapılan ağ daş. 

qirəcə  girəcə. girəcək. girgü. girgi. girmə dönəmi. ərəfə. - kitab 

sərgi girgisində. - bayram, sürən girgisində. - yaz, yay, güz, 

qış girgisində. - devri girgisində. - oxu girgisi: təhsil 

hazırlığı.  

qirəcəq  girəcək. girəcə. girgü. girgi. girmə dönəmi. ərəfə. - kitab 

sərgi girgisində. - bayram, sürən girgisində. - yaz, yay, güz, 

qış girgisində. - devri girgisində. - oxu girgisi: təhsil 

hazırlığı.  

qirəcmək  kirəcmək. donmaq. qasqatı kəsilmək.  

qirəctaş  kirəcdaş. - sarımtıraq, ağ kirəcdaşı: dənizköpüyü.  

qirəç  1. girəç. içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. 

ötəç. saluc. alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. içəç. içis. ilham. 1. 

kirəç. ahah. alçı.  

qirəç  bax > kirəc.  
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qireh (fars)  gireh (fars) > girək. girik. bir birinə girmiş. dolaşıq. dügün.  

qireh  gireh (fars). girik. girşik. tüğmə. uğdə. oqdə. düğmə.  

qirələmək  girələmək. ələ salmaq. tutmaq. yaxalamaq.  

qirələmək  girələmək. kirələmək. ( < kərmək: kəsmək). 1. biçmək. 

kəsmək. qırmaq. 1. sınırlamaq. sınırlandırmaq.  

qirələnmək  girələnmək. 1. kirələnmək. ( < kərmək: kəsmək). qısılmaq. 

istəklərin sınırlamaq, məhdudlamaq. 1. oynalmaq. 

mübtəla olmaq.  

qirəli  girəli. ortam. orta aşama, kərtə. - girəli kişi: orta babat 

adam. - girəli gəlir: orta gəlir.  

qirəltə  girəltə. gəlir. kar. qazanc.  

qirəltəli  girəltəli. gəlirli. karlı. qazanclı.  

qirən  girən. 1. (> giran (fars)). batman (girmək: batmaq). ağır. 

çox. qarqın. artaq. 1. geçmə. geçən. 1. dalan. 1. qatılan. 

daxil olan. 1. qaçan. - qulağa qaçan girən qulağa. 

- nərsənin arasına girən: qatılqan 1. nərsənin boşluğun 

dolduran. 1. qatığan. fizul.  

qirən  girən. 1. dağul. imalə. fizul. 1. girən. girər. soxulğan. 

soxular. soxulan. sallapati. gözətməz. saymaz. soxaq. 

mülahizəsiz hər işə girişən kimsə. qarışan. qarşan. 
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taxılan. müdaxilə edən. - işmə qarşan olmadı. - işizə 

qarşan yoxdu.  

- qulağa girən. qulağa qaçan: çabıq yerir, quyruğu çatal bir 

kiçik böcək.  

qirəq  girək > gireh (fars). girik. bir birinə girmiş. dolaşıq. dügün.  

qirəq  girək. 1. gərək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 

çaparız. düşüş. düşmə. axsama. axsaqlıq. arizə. güclük. 

çətinlik. çıxılmazlıq. duvar. çatallılıq. quşqululuq. 

çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. təşəvvüş. mane'. 1. gərək. iş. 

- hadağı gərəyə qol qoyur: hərhanki iş, nəməniyə əl sürtür. 

1. gərək. nərsə. - hadağı gərəyə qol qoyur: hərhanki iş, 

nəməniyə əl sürtür. 1. giriş. giriləcək yer. mədxəl. girişlik. 

mədxəl. antirə. 1. kələk. oyun. düzən. salaq. manor.  

- görünməz düşünülməz gərəyə düşdük.  

- bu gərəkləri, tezliklə qaldırmalıyıq.  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.  

qirəqə  kirəkə. ( < ? köprük) kürk. kürək. kəpəng.  

qirəqən  girəğən. ( < girmək). kürəkən. güvey. damad.  
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qirəqin  girəgin. 1. girgin. gərəkən. qaçnılmaz. qaçınılmaz. cəbri. 

(# iradi. ixtiyari). 1. qınzır. qıncır. taxılqan. qatılqan. 

qatığan. fizul.  

qirəqmək  girəkmək. arxadan dürtmək.  

qirər  girər. girən. soxulğan. soxular. soxulan.  

qirərsəqmək girərsəkmək. qirimsinmək.  

qirəsi  - yerə girəsi!: batası!. gömüləsi!.  

qirəş  kirəş. tik qafalı.  

qirəşə  girəşə. tapış. girim. girəşə. düşüm. gəlir. düşəvit. 

qazanc.  

qirəşmək  1. girəşmək. girnəşmək. sığışmaq. birləşmək. 

yerləşmək. caylaşmaq. 1. kirəşmək. donaraq yapışmaq.  

qirəv  girəv. girov. rəhn. dəlil. istidlal.  

qirəvə  girəvə. 1. fürsət. imkan. 1. girdəvə. girivə. 1. su çevrintisi. 

girdab. 1. çətinlik. məsələ. 1. çıxmaz yol. bünbəst. 1. bərk 

dolaşıq yol.  

qirəvə  girəvə. girə qarqıv. qarqav. girdav. sarsalıq. sarsarıq. 

sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qarqım. 

qarmıq. (< qarmaq: qarışmaq). qanğıl. qatalaq. burcaq. 

burşuqluq. dalqaşıq.  
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qirəyiş  girəyiş. girayiş. gəriş. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. əğim. 

içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. qaplıca. qapcıq. 

həvəs. içtəpi. içgüdü. dürtüiçik. sinik. doğal, təbii istək. 

fitrət. sirişt. nəhad. təbiət.  

- girəyiş tapmaq: gərişmək. girəyişmək. əğimşinmək. 

çəkmək. dartmaq. - kimə çəkib bu.  

qirəyişmək  girəyişmək. girişimmək. gərişimmək. girəyiş tapmaq. 

əğimşinmək. çəkmək. çəkişmək. dartmaq. əğrinmək. 

əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 

axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. - kimə çəkib 

bu.  

qiri  giri. 1. doğanaq. ipin qırağına taxılan, ortası dəlik ağac 

xalqa. 1. varidat. - giri çıxı: varidat sadirat.  

qiri  kiri. 1. müzd. kar. 1. giriş. girim. - suyun girizi. - suyun 

girişi. 1. - kiri kiri gedmək: qulaxların yatırıb gedmək.  

qirib  - girib çıxan: enib çıxan. - tuşluğun (kılavyənin) enib çıxan 

düğmələri pozulub. 
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qiribt  giribt. birbirinə girmiş. giribt. çapraşıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. pıtlaşıq. çataq.  

qirici  girici. girən. qirgüci.  

qirici  kirici. 1. qıran. bölən. yaran. könül qırıcı. 1. qıran. qıraq. 

sahil. 1. gündəlik. işçi. 1. kirçi (c < > k. q) cırıcı. paltar 

yuvan.  

qirif  girif. gilif. gilin. girin. oyuq. oluq. yoluq. baca.  

qirift  girift. giript. ( < girmək). 1. girişik. qarşıq. ilişik. işgil. 

birnirinə girib dolaşıq durum almış. 1. ağac dallarının 

birbirinə girib dolaşmasından oluşan süsləm. arabesk.  

qiriftar  düçar. düşgün. düşmüş. ulaşmış. çatmış. varmış. 

düşgün. tutulmuş. tutsaq. əsir. mübtəla. 

giriftar olmaq: ( < girbatmaq: girbatramaq: girnmək. 

batınmaq). ulanmaq. bulanmaq. sıvaşmaq. nərsiyə batıb 

durmaq. batınmaq.  

qiriftar  girifdar. düşgün.  

qiriftar  qirifdar. - girifdar edmək. işə qoymaq. iş edmək. işə 

soxmaq. duzağa salmaq. - oturduğu yerdə, nəmənəsin kəsib, 

özünə iş etti.  

- giriftar edici: uğraştırıcı. - uğraştırıcı (giriftar edici), 
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gərəksiz bir soru, məsələ, güclük, zorluq ortaya 

çıxartmaq: iş açmaq. iş çıxarmaq.  

qiriftarçılıq  girifdarçılıq. girifdarlıq. düşgünlük.  

qiriftarlığ  girifdarlığ. gerəltilik. didərgin. tədirgin. didirgin. çalız. 

çalaz. dincsiz. dişsiz. tutqunlu. tutuq. sıxıntılı. toxalı. 

gərgin. gərili. gərik. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. işgilli. 

tarınıq. qatlaşıq. rahatsız. huzursuz. korluq. qıcıqlı. 

qiriftarlığ  girifdarlığ. tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. gerəltilik. 

həçəl. sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. küllük.  

qiriftarlıq  girifdarlıq. girifdarçılıq. düşgünlük.  

qiriftarlıq  giriftarlıq. qapız. qapaz. qapsıq. bəla. bulac. acı. acıq. 

azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma 

(> azordəgi (fars)). incik. bükəc. boğac.tutac. düşəc. güclük. 

zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.  

qiriftən  giriftən.  

gereftən (fars). (crip (kırib. kırayb) (ingilis). kırabh (sans). kıriper 

kırabı (sans). kıreifen. kırifin (alman): oğurlamaq. tutmaq.  

qirih  girih. girik. ( > gireh (fars)). qirmiq. girmək. düğün. düğüm. 

qoza. bağ. əqd. uqdə.  

qiriləcək  - giriləcək yer: girək. giriş. mədxəl.  
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qirilməz  girilməz. qədəğən. məmnu'.  

qirilqən  girilgən. 1.girgin. girizən. gizirən. girişən. dalan. dalqıc. 

sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. qatılqan. 

qatığan. fizul. 1.girgin. toplumçul.  

qirilqənləşmək  girilgənləşmək. girginləşmək. 1. ictimailəşmək. 1. 

sırtıqlaşmaq. soxulqanlaşmaq. fizullaşmaq.  

qirilqənlik  girilgənlik. girginlik. girizənlik. gizirənlik. girişənlik. 

dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.  

qirilti  girilti. gəliri. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. əsər. endik. 

nişan. arıntı. dizəlti.  

qirim  kirim. girim: tapış. rəhm. girəşə. düşüm. gəlir. düşəvit. 

qazanc. fayda.  

qirimə  kirimə. kərimə. karaim. karayim.  

qirimək  kirimək. 1. inad edmək. - o kirimiş dəvə kimi kükrədi. 1. 

küykəmək. yığışmaq. bürüşmək. kerimək. darısqamaq. 

dalı oturmaq. qatımaq. qarımaq. susuqmaq. qarıqmaq. 

çayışmaq. zivmək.  
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qirimlik  girimlik. girməlik. girişlik. girək. girizgə. virudiyyə. 

mədxəl. antirə. duxuliyyə. bir yerin giriş bölümü. bir yerə 

girmək üçün vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart.  

qirin  girin. 1. iç. - görünürdə süt gölü, girinirdə qan gölu. 1. 

gilin. gilif. girif. oyuq. oluq. yoluq. baca.  

qirinir  girinir (# görünür).  

qirinirtə  girinirdə. içində. - görünürdə süt gölü, girinirdə qan gölu.  

qirinmək  1. girinmək. qirər qôstərmək. girmək: qirinmək. 1. 

kirinmək. kirlənmək. suya geyib yuğunmaq.  

qirinmək  girinmək. 1. girmək. qatılmaq. daxil olmaq. 1. qarışılmaq. 

dəxalət, mudaxilə olunmaq. əngəl olunmaq.  

qirinti çıxıntı  girinti çıxıntı. qazı. çin qat. - qirintili çıxıntılı qazığ izləri: 

qazı.  

qirinti  girinti. 1. bir yerə, işə, görəvə yeni alınmış nərsə. 1. 

içərlik. çuxur. 1. girinti. çuxur. 1. gəlmə. gələk. gəlinti. 

gələz. köçmən. mahacir. 1. girnil. girniş. sürtük. sırtıq. 

qaşqa. fizul. - çox girinti kimsə: qatı sülük.  

- dənizin qaraya doğru yaptığı kiçik körfəz (< kövrəz), 

girinti: qoy < kov.  

- iti dönəməcli, girintili yol: qatısərt. qıvrambac.  
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- çox sürtük, sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə: qatı 

sülük.  

- girintili çıxıntılı: ivli dişli. ( - təyər, qoğara, qovara kimi ivli 

dişli, girintili çıxıntılı nərsələrin yeyilib gedmiş, aşınmış, 

safalıb düzlənmiş durumu. qabaq. - qabaq təyər. - qabaq 

qoğara). 

- oymada girinti: çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət.  

- girinti çıxıntı: dəndən. diş diş.  

qirintili  içərlikli. çuxurlu. - girintili çıxıntılı: dəndənəli. dişli. diş diş. 

oyuq oyuq.  

- iti dönəməcli, girintili yol: qatısərt. qıvrambac.  

qirintisiz  girintisiz. düz. saf.  

qiripmək  giripmək. qurubmaq ? batmaq.  

qiript  giript. girift. ( < girmək). 1. girişik. qarşıq. işgil. ilişik. 

birnirinə girib dolaşıq durum almış. 1. ağac dallarının 

birbirinə girib dolaşmasından oluşan süsləm. arabesk. 1. 

giript. girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. qatıq. şuluğ.  

qiript  giript. giript. girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. 

qatıq. şuluğ.  

qiript  giript. tolaş. dolaş. birbirinə dolanma. dügün. tolaşıq. 

dolaşıq. - giript olmuş.- sarmaş dolaş olmaq: sarmaşıb 
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giript olmaq. - giript olmaq: qarışmaq. tolaşmaq. dolaşmaq. - 

dolaşmış saçlar.  

qiriptlik  giriptlik. tolaşıqlıq. dolaşıqlıq. burğaclıq.  

qiriq  girik. 1. girək > gireh (fars). bir birinə girmiş. dolaşıq. 

dügün. 1. girişgən. mütəşəbbis. 1. qırılmış. bölünmüş. 1. 

kir. pas. çirk. 1. kirik. < kırıx. kirik. (kirimək. gerimək ( > 

kerext (fars)).  

qiriq  girik. gərik. geniş.  

qiriq  girik. giriş. altıq. attıq. antirə. (# üstük: üslük: deser.).  

qiriq  girik. girşik. girih. 1. ( > gireh (fars)). qirmiq. girmək. 

düğün. düğüm. tüğmə. uğdə. oqdə. düğmə. qoza. bağ. 

əqd. uqdə. 1. qındığan. kiçik. (# qandığan: böyük. geyük. 

yekə. qaruq).  

qiriqmək  kirikmək. kirlənmək. - don kirikdi: kirləndi.  

qiriqmək  kirikmək. kirlənmək. kir basmaq. çirklənmək. - don 

kirikdi.  

qiriqqə  kiriggə. - ağacdan axan kiriggə: pus.  

qiriqqə  kiriggə. ciriggə. axındırıq. çıra. bir para ağaclardan 

çıxarılan sıvıq, yapışqan şirəli nərsə.  
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- ağacların üstündə olan kiriggə deyilən yapışqan öğə, 

maddə: qarınca balı. pişikbalı.  

qiriqqəsi  kiriggəsi. - ağac kiriggəsi: ağac balı.  

qiriqsəmək  girmək.  

qiriş  - bir iş üçün qoşut, giriş, yaraqlıq, hazırlıq yapmaq: qapı 

yapmaq.  

- giriş qapısının eşik yanına vurulan, qıraqları keçəli, 

ortası pəncərəli qapı: qars qapısı. qors qapısı.  

- giriş ücrət: girməlik. duxuliyyə. virudiyyə. girişlik. girək. 

girizgə. antirə. bir yerə girmək üçün vdənən para, tanıtma, 

tanıtım, kart.  

- çatıda atma kiriş olaraq işlənən qalın, yoğun yonulmuş 

ağac, dəmir: qalbas. qalas.  

qiriş  giriş. 1. girik. altıq. attıq. antirə. (# üstük: üslük: deser.). 1. 

gəlir. iş. çıxar. tapda. ası. olca. kar. fayda. mənfəət. - o 

işini bilir. - bu mənim işimə gəlməz: dərdimə dəğməz. - 

kəndi girişinə, mənfəətinə, çıxarına, amacına, 

düşüncəsinə uyqun olmaq: işinə gəlmək, dəğmək. dərdinə 

dəğmək.  

qiriş  giriş. giriş. giriz. 1. dalan. - giriz qat: giriş qat: həmkəf. 1. 

girmə. 1. atlıq. altlıq. antirə. suyuq. ön yemək. 1. başlıq. 
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muqəddimə. 1. gəliş. gəlmə. 1. girək. giriləcək yer. 

mədxəl. 1. qapı. 1. mədxəl. antıre. 1. pəziriş. 1. yay kirişli: 

kamanlı. 1. çarpış. vuruş. atış. itiş. tutuş. təpiş. təkiş. 

dəğiş. taxış. düşüş. düşmə. basış. batış. döğüş. çalış. 

qapış. yarış. 1. təşəbbüs. 1. kiriş. tel. zeh.  

- giriş yeri: eşik. deşik.  

- yay, kaman kirişi: yaya gərilən, çəkilib dartılan ip, qayış: 

çillə. çilə ( < çiqlə: düğun).  

- ana giriş: anaqapı. əsl qapı.  

- giriş sınavı: konkur.  

- giriş parası: vurudiyyə. həqqülvurud.  

- giriş yapmaq: muqəddiməçini kərdən.  

- girişi çıxş bəlgəsi: bərgi tərəddüd.  

- giriş olmaz: virud məmnu'.  

- altlıqa buyurun.  

- giriş bəlgəsi: pəziriş karti. - giriş qat: həmkəf.  

qiriş  giriş. kiriş. 1. girə. kira. kirayə. özəl mülküdən gələn 

qazanc. - girişə vermək: kirariyə vermək. - girişə almaq: 

kirariyə götürmək. 1. giriş. gəlmək. virud. 1. turcaq. dirsək. 

salma. başlanqıc. ( # qırış: bitiş). 1. kiriş. kaman. - yağı 
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qarşu kiriş qurdum. kiriş. yay kirişi. yay. kaman. 1. giriş. 

bir adamın axarlarından olan gəliri. - kirişi yayı açmaq, 

çəkmək: yazışmaq. çözüşmək. yayışmaq.  

qiriş  kiriş. 1. dartma. qartma. qatma. 1. qırağ. - börknü kirişi: 

qalpağın qırağı. 1. sağlam. qəti. kəsin. - sözünə kiriş 

bolmaq: sözündə kəsin olmaq. sözündə durmaq. 1. qılıc 

ağac. sırıq. 1. aralıq. 1. buqçi. bükçi. boğçı. büküc. 

boğuc. yayın künclərin bərkitmək üçün bağlanan ip. bağ. 

büqçürmə. boğçürmə. zeh. 1. giriş. giryas. balar. qapu. 

qapı. (# qıryas: boşuq. bağış. çəkin. pərhiz.). 1. vətər. 1. 

içgənbə. işgənbə. heyvanların birinci qarnı. 1. söz başı. 

öncək. gircək. müqəddimə. başac. başlama. çıxış. 1. 

sarp. yalçın. 1. diş ətləri. 

- döşəmə kirişləri: qoğuş.  

- çatı girişi: şatal. çatal. 

- kiriş duppur: dağ silsilləsi.  

- kiriş tav: sıradağ. 

- yay kirişi: yay çilləsi. - yayı kirişinə qurmaq: qəzləmək. 

gəzləmək. kəzləmək. 

- yollama dirək, kiriş: döşəməlik uzun ağac.  
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- birinə kiriş olmaq: ilişmək. taxılmaq.  

- qulaq kirişdə olmaq: özənlə dinləyib işləmək.  

qiriş  kiriş. çəsb. yapışqan. - undan yapılır, yapışqan, kirişli 

suyuq, sıvı: xəşil. ip, parçanı sıvamaqda işlənir.  

qiriş  kiriş. kirəc. ( < kər. kərmək. gər. gərmək. uzun. böyük). 1. 

dartılıb, əğilib, düzəlib, genişlənə gərilə. tirlənə bilən 

nərsə. (ağacda bağırsaqdan, dəridən, qıldan düzənlənən bağ, 

qayış.). 1. tel. çək. - qurt bağırsağından kiriş ( tel ) quralar 

qopuza \\ çalsar tam bütün telləri qırar. 1. uzun uzun uzanan 

dirək. 1. uzun sap. əriş. ip. 1. bağırsağın əsnək (elastik) 

olduğundan ondan düzəlmiş sapa, bağa 'kiriş' deyilir. bu 

bağdan 'yay' düzəldilir. pərdəli sazlardada bu sapın 

əsnək olduğundan yararlanılır. 1. ( < girişdirmək). neçə 

əyri ayrı nəsnəni bir birnə yapışdıran. - kitabın varaqların 

kirişlə. 1. gəriş. çəkiş. ixtilaf. - mənim heç kimlə kirişim yox. 

- kirişsiz yaşam. - kirişsiz kişi. - kirişsiz əkmək. 1. gərişli. 

qeyrətli. çəyə. 1. əğri çubuq. həlqə. qavalın tutulacaq 

həlqəsi. qılp. 1 giriş. ( < girmək). basağa. astana. 

başlanqıc. qapı. - giriş çıxış yeri. dalğan. dalğalı. 1. 

girişmə.  
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qirişcə  girişcə. girişgə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. 

deyişcə. girşic. başlac. dibaçə. muqəddimə.  

qirişən  girişən. girizən. gizirən. dalan. dalqıc. girgin. girilgən. 

sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. qatılqan. 

qatığan. fizul.  

qirişənlik  girişənlik. girizənlik. gizirənlik. girginlik. girilgənlik. 

dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.  

qirişilmək  girişilmək. girişmək. təşəbbüs edmək, edilmək.  

qirişim  girişim. 1. tədaxol. 1. başlama. başlanqıclama. 

təşəbbüs. 1. girişmə. qalxışma. iqdam. başlama. 

təşəbbüs. 1. təşəbbüs. mubadirət. iqdam. - özəl girişim: 

azad təşəbbüs. 1. giriz. gizir. girişim. alalama. dolab. 

aldağ. düzənləmə. düzən. düzmə. düzməcə. duzağ. 

alalama. qandağ. batqal. tələ. qapan. biçənək. pusu. 

qandağ. totiə. desisə. totiə. 

qirişimçi  girişimçi. girişgən. başlayan. təşəbbüsçi. mütəşəbbis.  

qirişimmək  girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. 1. əğrinmək. 

əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. 

istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. 
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axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. 

mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 1. təşəbbüs 

edmək. təvəssül costən. iqdam nəmudən. mubadirət 

nəmudən.  

qirişiq  girişik. girşik. 1.dəhliz. < dalğuc. 1.ərəfə.  

- ürək girşiyi, dalğuci, dəhlizi: dərbəçə. dalbaça. dalbaçıq. 

dəriçə. qapacıq. 1. girnişik. görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. 

daşıc. daşıyan. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. məşqul. 1. 

giript. girift. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. qatıq. şuluğ. 

ilişik. işgil. birnirinə girib dolaşıq durum almış.  

qirişiqsiz  girişiksiz. girşiksiz. girnişiksiz. boşçuluq. boşluq. 

boydaq. subay. qapısız. uğrasız. oyasız. işsız. 

məşquliyyətsız. bekar. 

qirişiş  girişiş. girişim. gəriş. girəyiş.yayaq. yayqa. əğrik. əyrik. 

əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. 

əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. 

əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girayiş. istəklik. axım. 

axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. 

meyilli. mayil. meyillik. təmayül.  
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qirişləmə  kirişləmə. 1. döşəmədə tavanda eninə qoyulan, çivilənən 

(mıxlanan) qalın dirək ki, onun üzünə kiççik taxtalar 

(pərdilər) düzülür. 1. qılıclama.  

qirişləmək  kirişləmək. 1. çəpəçevrə sarmaq. quşatmaq. - töqərəgin 

miyiq tavlar kirişləgən özən: çevrəsin yüksək dağların 

quşattığı dərə. 1. kirişin çəkmək. zehin çəkmək.  

qirişlənmək  girişlənmək. gəlirlənmək. tapdalanmaq. asılanmaq. 

qazanmaq. faydalanmaq.  

qirişlik  girişlik. girməlik. girimlik. girək. girizgə. virudiyyə. 

mədxəl. antirə. duxuliyyə. bir yerin giriş bölümü. bir yerə 

girmək üçün vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart.  

qirişmə  girişmə 1.< qırışma. qır vermə. işvə. qırışma. qırcışma. 

qılışma. naz. çaldış. qandış. cilvə. qəmzə. 1. girişim. 

qalxışma. iqdam. başlama. təşəbbüs. 1. gömüş. sapış. 

sapım. dalış. dalma. içinmə. içənmə. keçinmə. keçiş. 

keçmə. batma. batış. çöküm. çöküş. 1. soxulma. 

başlama. təşəbbüs edmə. 1. kirişmə. qırışma < gərişmə. 

göz qaş oynadış, gərmə. naz. işvə. 1. girnişmə. ilişiklik. 

ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. 

uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. 
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ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. 

girişik. girşik. girnişik. iştiğal. məşquliyyət. məşqul olma. 

1. qalxıq. qalxac. qalxış. iqdam. mubadirət. təşəbbüs. 

cəsarət. 

qirişmə  girişmə. 1. giriş. 1. qır vermə ( < qırılmaq. burulmaq). 

qırışma. buruqma. naz. işvə. qəmzə. qaş göz ilə 

oynanma.  

qirişmək  girişmək 1. ( > gerayidən). yönəlmək. əğilmək. meyl 

edmək inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. 1. dayanmaq. 

uğraşmaq. qılqınmaq. edlənmək. - yeməyə dayandı. 1. 

qarşılıqlı birbirinə girmək. 1. hazırlaşmaq. 1. başlamaq. 1. 

girişmək. başlamaq. atılmaq. - yeni siyasətə atılmışlar. 1. 

durugəlmək. qalıgəlmək. 1. girişilmək. təşəbbüs edmək, 

edilmək. 1. ilişmək. yilişmək. ilinmək. yilinmək. 

bəhslənmək. 1. əl qoymaq. əl basmaq. başlamaq. 1. bir 

nərsə üçün hazırlıq yapmaq. 1. girmək. başlamaq. 1. 

birbirinə toxunmaq. toqqaşmaq. birbirinin ağrına 

dəğmək. 1. girnişmək. götrəlmək. götrənmək. götrülmək. 

götrünmək. taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. 

qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. 
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yaraqlanmaq. yarqalanmaq. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchiz edinmək. qurunmaq. yasanmaq. geyinib 

quşanmaq. süslənmək. düzülmək. dizilmək. edinilmək. 

gütünmək. məşqul olmaq. lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə 

olmaq. yığılmaq. qamdalmaq. hazırlanmaq. 1. girnişmək. 

qayışlanmaq > kağışlanmaq. oyalanmaq. uğraşmaq. 

oyunmaq. oylanmaq. havalanmaq. oyalanmaq. 

ovalanmaq. hovalanmaq. avalanmaq. əğlənmək. 

əklənmək. uğraşmaq. yetinmək. gütünmək. hazırlanmaq. 

lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə olmaq. alaqsımaq. 

verdinmək. qapılmaq. oyalanmaq. dincinisizlənmək. 

güpünğdəmək. uğraşmaq. qurlaşmaq. məşqul olmaq.  

- bir çıxar, çarə qılmağ üçün, işə girişmək: yol yapmaq.  

- görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək: ipsiz quyuya enmək.  

- işə balta ilə girişmək: 1. qabaca, qırıcı işə başlamaq. 1. işi 

yerindən qoparmağın iti, köklü davranmaq.  

- işə girişmək: yaraqlamaq. çizmələri çəkmək. dabanların 

çəkmək. - bir nəyə girişmək, qarışmaq: əl atmaq, uzatmaq.  

qirişmək  girişmək. 1. əlləmək. əl atmaq. əl qarışdırmaq. əlləmək. 

dəxalət edmək. müdaxilə edmək. müdaxilə edmək. 1. 
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tutuşmaq. başlamaq. təşəbbüs edmək. - bu işin ilkin 

tutuşanlarındanıdır. 1. yapışmaq.- işə girişmək. 1. 

quraşmaq. qarışmaq. başlamaq. üz tutmaq. tutmaq. 

soxulmaq. təşəbbüs. 1. # kirişmək. birbirinə girib yığışmaq. 

pıtlaşmaq. donmaq. uyuşmaq. 1. suvaşmaq. çalışmaq. ciddi 

cəhd edmək. 1. aralaşmaq. qarışmaq. kəndisin ortaya 

atmaq. 1. təprəmək. təpilmək. davranmaq. 1. kirişmək. 

birbirinə girib yığışmaq. pıtlaşmaq. donmaq. uyuşmaq.  

qirişmək  kirişmək. donmaq. uyuşmaq.  

qirişməyən  girişməyən. qaçınqan. qaçınıq. çəkingən. çəkinik. 

qırasınğan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, 

qıra duran. 

qirişqə  girişgə. girişcə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. girşic. 

başlac. deyişcə. dibaçə. muqəddimə.  

qirişqən  girişgən. 1. girişimçi. başlayan. mütəşəbbis. təşəbbüsçi. 

1. fəal. mütəşəbbis. qolay ilişgi quran. 1. girgin. girilgən. 

çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. soxulqan. soxulan. 

başın, burnun soxan. hər yerə girib çıxan. baştama. sinsi. 

sırtıq. sürtük. dürtük. dalüz. dələduz. yetik. qatılqan. 

qatığan. fizul.  
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qirişqən  girişgən. sinən, sinğən, soxulcan.  

qirişqəq  girişgək. girən. girişən.  

qiriştə  kirişdə. - qulaq kirişdə olmaq: qulağın tirləmək.  

qiriştirmək  girişdirmək. soxuşdurmaq. qarışdırmaq.  

qirit  girgit. kilit. qıfıl. - kiritli qap: kirgitli qapı. 

- kirit baş: kilidin qulpu.  

- kirit salmaq: kilitlənmək.  

qiritlalası  giritlalası. düğünçiçəği. çox çeşitli, ağılı bir çiçək.  

qiritləmək  kilitlənmək.  

qiritli  kilitli.  

- qiritli qübür kimi: sır qüpü. başqasının sırrını elə verməyən.  

qiritmək  giritmək. taxmaq. qaqmaq. geydirmək. girdirmək. 

geçirmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. qapatmaq. - 

soyuqdu, əğnivə bir örtgə keçir. - kitaba qab keçir.  

qirivə  girivə. 1. çıxmaz sokaq. 1. çox dolaşıq, qarışıq yol. 1. 

güc geçit. 1. güc durum. güclük. zorluq. 1. güc durum. 

güclük. zorluq.  

qirivə  girivə. girdəvə. girəvə. 1. su çevrintisi. girdab. 1. çətinlik. 

məsələ. 1. çıxmaz yol. bünbəst. 1. bərk dolaşıq yol.  
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qiriz  giriz. gizir. (1. girmək. 1. qırıs, qırıq vermək < qırmaq. 1. > 

gizrinmək: nərsənin arasından çıxmaq, altından keçmək). 1. < 

qırığ. danışıqda, yazıda sıra dışı bir nərsə girdirmək. 1. 

giriş. - giriz qat: giriş qat: həmkəf. 1. bir qonudan, başqa 

qonuya keçib, dəğib yenidən birincinə dönmə. 1. (< 

qırmaq). qırsınma. qaçınma. çəkinmə. 1. kizir. yer altı 

kəriz, kəhriz, qənov. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). girişim. 

alalama. dolab. aldağ. düzənləmə. düzən. düzmə. 

düzməcə. duzağ. qandağ. batqal. tələ. qapan. biçənək. 

pusu. qandağ. totiə. desisə. 1. kiriz. kəriz. çirkov su arxı. 

- kirizə daş atmaq: çirkov, pozuq suya daş atmaq: pozuq 

birinin pozuqluğun görstərməyə yar açmaq.  

qiriz  giriz. qaçma. geriz. qoriz (fars). kəriz. geri dönmə.  

qirizən  < gizirən. 1. qaçıb gizlənən. yoxolan. çəkinən çəkingən. 

1. pərhizçi. pərhizkar. 1. almazlanan. almadan qaçınan, 

çəkinən. almaq istəməyən. rədd edən. 1. girişən. dalan. 

dalqıc. girgin. girilgən. sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. 

sovulcan. qatılqan. qatığan. fizul.  
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qirizənlik  girizənlik. gizirənlik. girişənlik. girginlik. girilgənlik. 

dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.  

qirizəq  girizək. girizgə. mədxəl.  

qirizmək  > gizirmək. 1. qaçıb gizlənmək. yoxolmaq. çəkinmək. 1. 

almazlanmaq. almadan qaçınmaq, çəkinmək. almaq 

istəməmək. rədd eləmək. 1. pərhiz edmək.  

qirizqə  girizgə. girişlik. girizək. mədxəl.  

qirləmək  1. girləmək. girə salmaq. yaxa tutmaq. tuqa salmaq. 1. 

kirləmək. poxlamaq. pisləmək.  

qirləmək  girləmək. qıstırmaq. sıxmaq. basmaq. fişar vermək.  

qirlən  girlən. fırlan. tırlan. girdən.  

qirləncək  kirləncək. kir tutan.  

qirlənmə  - ağ kirlənsə qaralar, qara kirlənsə ağarmaz.  

qirlənmək  girlənmək. 1. girigmək. yumulmaq. 1. girə düşmək. 

bağlanmaq. tutulmaq. qapılmaq. - nə bağlanmısan bu işə. 

- yaman yerə bağlandıq. 1. ilinmək. ilişmək. çıxmaz 

qalmaq. acizləmək. bəndə düşmək. 1. tovlanmaq. 

tavlanmaq. kələk gəlmək. 1. boqlanmaq. bulanmaq. 

bulanışmaq.  
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qirlənmək  kirlənmək. bar tutmaq. barlanmaq. paslanmaq. - 

arınmıyacaq, təmizlənməyək dərəcədə qarışmaq, 

kirlənmək, bulanmaq: azmaq.  

qirlənmək  kirlənmək. çiqlənmək: çiklənmək. çillənmək. ( < çiq. tuq: 

düğün). 1. düğünlü, çiqli, kirli, çörçöplü, zirzibilli olmaq.- 

arxdan su kəsildi, olsunki arx çillənibdir. 1. ləkəli, tutuq olub, 

açıq, aydın olmayan. çirklənmək. - kirli paltar. - kirli boya. 

- kirli hava. 1. qapanmaq. bağlanmaq. - gözü kirləndi. 1. 

bozalanmaq. 1. kirikmək. kir basmaq. çirklənmək. - don 

kirikdi.  

qirlənmiş  girlənmiş. ilinqac. ilınğac. düşük. acizləmiş.  

qirləntilmək  girləntlmək. oynatılmaq. mübtəla olunmaq.  

qirlətmək  kirlətmək. 1. boyamaq. bulatmaq. pislətmək. 1. 

yağlatmaq. bataqlamaq. batırmaq.  

qirlətmək  kirlətmək. qara çalmaq. qaralamaq. qırlatmaq. 

kötüləmək. qaralamaq. qaramıtlamaq. qara çalmaq. 

pisləmək. yermək. ləkə sürmək. kötülük yükləmək.  

qirli  kirli 1. kirqamot. pis. qaraqat.1. iğrənc. diksindirici. ilizqır. 

pasaqlı kişi. qıştınay. qıştıqa. qıq. qıştay. pasaqlı. pis. 
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qılımlı. 1. çoqay. yoğun. 1. ləkəli. bulaşıq. müləvvəs. 

pasaq. pasaqlı. paslı. barlı. yağlı. - yağlı paltar.  

qirli  kirli. 1. paslı. bulanıq. bulaşıq. qoyu. yoğur. kəsif. sapal. 

sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. 1. paslı. pis. çirkin. tozlu. 1. bitli. 

pis. kötü. bulaşıq. kifir. qarma. çirkin. kəsif. - yuğuntuqan 

arda qalan paslı, kirli su: bulaşıq. pəsab.  

- yunaqda utanan, kirli qalar.  

qirliçi 1. girliçi. yığımçı. 1. kirliçi. pinti.  

qirlik  kirlik. 1. alçağraq. 1. gerirək. 1. kağazı damğalarkən 

altına qoyulan kağız.  

qirliliq  kirlilik. paslılıq.  

qirman  1. kirman. yün əğirməkdə işlənən ağac başlı iğ, iğdə. 1. 

iti. yeyin. tünd. tez. tələsik.  

qirman  kirman. 1. əldə yun əğirmək aləti. 1. barı. burc. 1. 

qırman. urçuq. duvar. qala. qalxan. qurqan. qorunaq. 

sığınaq. sipər ( < savar < savmaq). istihkamat. 1. qoruq. 

çəpər. hisar. 1. urçuq. iğ.  

qirmə  girmə. 1. içlik. içərlik. gömmə (# çıxıq). bir uzün içinə 

çəkilmiş bölüm. - gömmə dilab (dolab): işqaf. duvarın 

içinə yerləşmiş dolab. - gömmə eyvan: ev alanı içində 
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qalan eyvan. 1. keçmə. qapı qıfılının deşməsinə ərkəklik. 

1. içərlik yer. 1. daxilə. - girmə bəlgəsi: girimlik. bərgi dixul. 

1. giriş duxul. 1. keçmə. bələşmə. bulaşma. sürülmə. 

qarışma. 1. əlləmə. qarışma. əl atma. ilişdirmə. soxulma. 

dəxalət edmə. mudaxilə edmə. 1. taxılım. taxıl. - 

taxılmadan qabaq düşün. - hər nəyə taxılı verir. - onların 

sözləri arasına taxılı vermə. 1. keçmə. ərkəklik. ərkək.  

- girmə deşmə: ərkək maya.  

- girmə dönəmi: girgü. girgi. girəcək. girəcə. ərəfə. - kitab 

sərgi girgisində. - bayram, sürən girgisində. - yaz, yay, güz, 

qış girgisində. - devri girgisində. - oxu girgisi: təhsil 

hazırlığı.  

- girməsi, dalanı, içərlək yeri, bölümü olan: girməli.  

qirmə  girmə. geçmə. sinmə. gəlip çatma. hilul.  

qirməc  girməc. gəlməc. 1. sarmaşıq. 1. qaramıq. qaramuq. 

əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. 

burqu. gerəlti. tüfeyli.  

qirmək  - gülün dərmək istərsən, gir gülüzqana.  

qirmək  girmək. 1. batmaq. dalmaq. qaruqmaq. düşənmək 

düşmək. qoyulmaq. - yola düşənmək: yola qoyulmaq. 1. 
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kirmək. girmək. ölmək. 1. girmək. qirmiq. girik. girih ( > 

gireh (fars)). düğün. düğüm. qoza. bağ. əqd. uqdə. 1. 

çatışmaq. əkləmək. 1. işləmək. keçmək. nifuz edmək. - 

bu ağrı içimə işlədi. - onun ölümü bizə çox işlədi. 1. dəxalət 

edmək. sataşmaq. təərrüz edmək. dinc, rahat 

buraxmamaq. - bu işə sataşma. - mənim işlərimə sataşma. 

1. dinləmək. açmaq. qanmaq. sözə girmək. fizulluq. sözə 

girən. sözə girməyən. girən: fizul. 1. örtülmək. batmaq. - 

gün girdi: batdı. 1. içginmək. tıqılmaq. tıxılmaq. - qısqa 

girmək: yaxlaşmaq.  

- bir yerə girmək: sinqimək: sınqmaq. içərləmək. 

- damarına girmək: damarın tutmaq: birin göylün alıb, 

qılığına girib, əldə edib işlətmək, kullanmaq.  

- içinə girmək: alınmaq. sığmaq.  

- araya girmək: tıqılmaq. soxlaşmaq.  

- qulağa girmək: maraqla dinlənmək. - onun qulağına söz 

girməz. 

- girir yer tamba: çox utanmaq.  

qirmək  girmək. 1. girişmək. başlamaq. 1. nərsinin içəri gəlmək. 

1. düşmək. - çətinliyə, güclüyə güclünlüyə, sıxıntıya 
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girmək, düşmək: dincliyi batmaq. 1. qarışmaq. qatılmaq. - 

sənlə dartışmaya girməm. 1. geçmək. yayılmaq. - bu 

xəstəlik necə bizə girdi. 1. dönüşmək. dəğişmək. - 

boyadan boyaya, dondan dona girdi. 1. tutuşmaq. iggikya 

girmək. 1. nifuz edmək. - gör içlərinə girəbilirsinmi. 1. 

dalmaq. - bilim işlərinə iyicə girməli. - suya girdi. 1. 

ulaşmaq. ərişmək. varışmaq. - atmışına girmiş. 1. yer 

almaq. - nə üçün onun adı kitaba girdi. 1. sığımaq. 

yerləşmək. - bu nəcür ora girdi. 1. başlamaq. - işə 

girmək. 1. daxil olmaq. geçmək. 1. geçmək. söz edilmək. 

qeyd olmaq. - baş pitiyə keçdi. - qazetəyə keçməmiş. 1. 

sökmək. etgiləmək. 1. dolmaq. - hammı otobusa doldu. - 

bir çoxluq birdən girmək, təpilmək, təpinmək: doluşmaq. 

tam birdən dolmaq. 1. geymək. keçmək. qəbullanmaq. 

yemək. donanmaq. - qalmasın işə, sözə, duruma geydik, 

düşdük, keçdik. 1. ulaşmaq. varmaq. ayaq basmaq. 1. 

taxılmaq. qarışmaq. dəxalət, müdaxilə edmək. 1. 

girinmək. qatılmaq. daxil olmaq. 1. sökmək. düşmək. 

etgiləmək. nifuz edmək. 1. gəlmək. - içəri gəl: gir. 1. 

basmaq. - ikisinə basan cocuq.  
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- qarşılıqlı birbirinə girmək: girişmək. - saat beşə girdi: 

gəldi. başladı. - bir yerə girmək, çıxmaq, qalxmaq geçmək. - 

başa keçdi. - evə keçmədən vurulub düşdü. - yaz girdi: 

başladı. gəldi. - gözünə girmək: güvəncin, e'timadın 

qazanmaq.  

- nəcür bura düşdün.  

- altına girmək: - böyük gedər, tükətim, xərc altına girmək, 

yol açmaq: qapıyı böyük açmaq.  

- birbirinə keçmək, girmək: qarınmaq. sevişmək. cütləşmək.  

- qarqasaya girmək: quşların tük dəğişməsi.  

- durmuşa girmək: yaşama atılmaq. kəndi keçimin sağlamaq, 

qazanmaq.  

- işə girmək: görməyə, görməvə, başlamaq.  

- itlə çuvala girmək: yaramaz biriylə dalaşmaq.  

- qalıbdan qlıba soxulmaq, girmək: qabqaballaşmaq. sürəkli 

don dəğişmək.  

- qana girmək: qara, yalan, töhmət sürmək.  

- qanına girmək: 1. birinin batmasına yol açmaq. 1. 

quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq.  

- qanına girmək: öldürmək.  

- qapırqalarına girmək, soxulmaq: çox soxulmaq, dirənmək, 
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israrlamaq. 

- yaşamına girmək: yaşamının bir böləyi olmaq. yaşamında 

yer almaq.  

- duvağa girmək: gəlin olmaq.  

- dolaba girmək, düşmək: oyuna, duzağa düşmək. 

aldatılmaq. - saat beşə gəldi: girdi.  

- kölgəsinə girmək: birinin qoruğuna, himayəsinə girmək. 

birinə sığınmaq.  

- ürəyə girmək: könül avlamaq. özün istətmək, sevdirmək.  

- yola girmək: 1. yola gedmək. gəzintiyə, səfərə, səyahətə 

çıxmaq. 1. doğru sanılan, bəllənən yola gəlmək.  

- yoluna girmək: düzəlmək.  

- yoluna girmək: gərəkdiyi biçimdə gəlişmək.  

- sözə girmək, keçmək söyləmək. sözləmək: söz edmək. 

demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. 

ayıtmaq. aytamaq. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini 

çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.  

- birbirinə girmək: savaşa tutuşmaq.  

- çiləyə girmək: sıxıntı dövrü başlamaq.  

- damara girmək, işləmək: sümüyə işləmək. kökləşmək. 
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alışqanmaq. xuy tutmaq.  

- damarına girmək: xoşuna gedəcək biçimdə davranıb, 

istədiyini əldə edmək.  

- içəri doğru girmiş, gömülmüş: çəkik. gömük. müqəə'r. - 

dəvə hamama girmək: yaşına duruşuna uymayan davranışda 

bulunmaq.  

- gözünə girmək: gözün tutmaq. güvəncin, e'timadın 

qazanmaq.  

qirməli  girməli. girməsi, dalanı, içərlək yeri, bölümü olan.  

qirməlik  girməlik. girimlik. girmə bəlgəsi. bərgi dixul. girişlik. 

girimlik. girək. girizgə. virudiyyə. mədxəl. antirə. 

duxuliyyə. bir yerin giriş bölümü. bir yerə girmək üçün 

vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart. 1. girişlik. girimlik. 

girək. girizgə. virudiyyə. mədxəl. antirə. duxuliyyə. bir 

yerin giriş bölümü. bir yerə girmək üçün vdənən para, 

tanıtma, tanıtım, kart.  

qirmətən  - evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, 

qarışıq durumu: kavus. kavsa. kaos(latin).  

qirməz  girməz. çıxmaz. kor. - uçan vara (əldən gedən) yaxınma, 

çıxmaz (girməz) yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz 

(izsiz) yola, alınma (inanma).  
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qirmiq  kirmik. kirmək. girik. girih ( > gireh (fars)). düğün. düğüm. 

qoza. bağ. əqd. uqdə.  

qirmiş  girmiş. yatmış. girmiş. qəbul olmuş. üzv. - birbirinə 

girmiş: giribt. çapraşıq. qarışıq. çalalı. çallaq. pıtlaşıq. çataq.  

- boynu qınına girmiş: qınıq.  

- qınına girmiş: qabığına çəkilmiş. dış evrəndən, çevrəndən, 

dünyadan ilişgilərin kəsmək. ətliyə sütlüyə qarışmamaq.  

qirmişçə  girmiş qibi.  

qirnəşmək  girnəşmək. girəşmək. sığışmaq. birləşmək. yerləşmək. 

caylaşmaq.  

qirnil  girnil. girinti. girniş. sürtük. sırtıq. qaşqa. fizul. - çox 

girnil kimsə: qatı sülük.  

- çox sürtük, sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə: 

qatı sülük.  

qirniş  girniş. girinti. girnil. sürtük. sırtıq. qaşqa. fizul. - çox 

girniş kimsə: qatı sülük.  

- çox sürtük, sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə: 

qatı sülük.  

qirnişiq  girnişik. girişik. girşik. görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. 

daşıc. daşıyan. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. məşqul.  
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qirnişiqsiz  girnişiksiz. girişiksiz. girşiksiz. boşçuluq. boşluq. 

boydaq. subay. qapısız. uğrasız. oyasız. işsız. 

məşquliyyətsız. bekar. 

qirnişmə  girnişmə. girişmə. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. 

çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. 

yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. 

qaplanış. qapanma. qapanış. girişik. girşik. girnişik. 

iştiğal. məşquliyyət. məşqul olma.  

qirnişmək  girnişmək. girişmək. götrəlmək. götrənmək. götrülmək. 

götrünmək. taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. 

qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. 

yaraqlanmaq. yarqalanmaq. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchiz edinmək. qurunmaq. yasanmaq. geyinib 

quşanmaq. süslənmək. düzülmək. dizilmək. edinilmək. 

gütünmək. məşqul olmaq. lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə 

olmaq. yığılmaq. qamdalmaq. hazırlanmaq.  

qirnişmək  girnişmək. girişmək. qayışlanmaq > kağışlanmaq. 

oyalanmaq. uğraşmaq. oyunmaq. oylanmaq. 

havalanmaq. oyalanmaq. ovalanmaq. hovalanmaq. 

avalanmaq. əğlənmək. əklənmək. uğraşmaq. yetinmək. 
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gütünmək. hazırlanmaq. lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə 

olmaq. alaqsımaq. verdinmək. qapılmaq. oyalanmaq. 

dincinisizlənmək. güpünğdəmək. uğraşmaq. qurlaşmaq. 

məşqul olmaq.  

qirnit  girnit. abat. düşüt. salıt. qayşaq. dikləş. dalaş. çapat. 

çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qarşıq. 

qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. 

aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. 

savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. 

qəbul edməmə. e'tiraz. 

qirnitli  girnitli. düşütlü. salıtlı. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. 

çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. 

dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. 

aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. 

savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. 

muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

qirov  girov. 1. girəv. rəhn. 1. görük. qarav. - qirov qoymaq: 

girov qoymaq. öğdül qoymaq. öc qoymaq. - qirov saxlamaq: 

girov saxlamaq. ödəyə tutmaq.  
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qirov  girov. güvəncə. girov. alınan (qəbul olunan) bir görəvi, 

işi, istəyi, nərsəni yerinə gətirmək üçün, inanc, təzmin 

olaraq ortaya qoyulan dəğərli nərsə.  

qirovlu  girovlu. güvəncəli. alınan (qəbul olunan) bir görəvi, işi, 

istəyi, nərsəni yerinə gətirmək üçün, inanc, təzmin olaraq 

ortaya qoyulan dəğərli nərsə.  

qirpə  kirpə. köprə. körpə. örti. örtük. yorqan.  

qirpi  kirpi. kirpi tikan. qırpıqatikan. qırpı tikan. qırpıq. tikənlə 

örtülü, yatanda tos tomalaqlanan kiçik heyvan. - oxlu 

kirpi: tikənləri ox kimi uzanan kirpi. - kirpi kimi: çox sərt 

könülü qalan kimsə. simitən. 

- kirpi qorxuv: insanı titrətən qorxu. 

qirpiç  kirpiç. kərpic. tuğla.  

qirpilənmək  1. girpilənmək. qızmaq. öfgələnmək. darılmaq. 1. 

kirpilənmək sərtləşmək. kirpi kimi büzülmək. üzü 

asılmaq.  

qirpiltəmək girpildəmək. qoşuşmaq. dört dönmək.  

qirpiltəvüq  girpildəvüq. təlaşlı.  

qirpimək  kirpimək. < kip. bərk.  

qirpiq  - gəlinkirpiyi: çiçəkli süs bitgi türü.  
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qirpiq  kirpik. < qıl + pık. göz qapaqlarını yanında olan sıra 

qıllar, bunların bəhəri. 

qirpiq  kirpiq.  

- kirpik qaqmaq: kirpiq qırpmaq.  

qirpüqlənmək  kirpüqlənmək. qõzdə kötü qıl bitmək.  

qirqah  girgah. tolun. dolun. tuluğum. toluqum. doluğum. alnının 

iki yanı. alın, baş, qulaq arasında olan olyuq, şişik yer, 

bölüm.  

qirqamot  kirli. pis.  

qirqi  girgi. girgü. girəcək. girəcə. girmə dönəmi. ərəfə. - kitab 

sərgi girgisində. - bayram, sürən girgisində. - yaz, yay, güz, 

qış girgisində. - devri girgisində. - oxu girgisi: təhsil 

hazırlığı.  

qirqic  girgic. çalışqan. əktif. faal.  

qirqiçi  - gəlingirgiçi: ot çeşiti.  

qirqiliq  girgilik. nərsə üçün hazırlıq. tədarük. - girgilik işləri.  

qirqimir  kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. küflənik. qatmaq. 

bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsfət.  

qirqin  girgin. 1. girilgən. çabıq ilişgi quran. toplumçul. 1. 

girilgən. girizən. gizirən. girişən. hər yerə girib çıxan. 
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dalan. dalqıc. sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. 

qatılqan. qatığan. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. fizul. 1. 

ustal. sivir. zirək. zeyrək. bacarıqlı. 1. könül, ürək aparan. 

içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 1. girəgin. 

gərəkən. qaçnılmaz. qaçınılmaz. cəbri. (# iradi. ixtiyari). 

qirqin  girgin. 1. girişgən. müteşebbis. 1. cana yaxın. sevimli.  

qirqin  girgin. qoyqun. quyqun. dənizdən qaraya girən böllük. 

körfəz.  

qirqin  kirkin. girgin. qırqın. gərgin. qızaq, boğranın. dəvənin 

qızqın, qoşnu çağı.  

qirqinləşmək  girginləşmək. girilgənləşmək. 1. ictimailəşmək. 1. 

sırtıqlaşmaq. soxulqanlaşmaq. fizullaşmaq.  

qirqinlik  girginlik. 1. girilgənlik. girizənlik. gizirənlik. girişənlik. 

dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. dillik. dili uzunluq. fizulluq. 1. 

çəkicilik. cəzzabiyyət. cəzzablıq. 1. zirəhlıq. çapıqılıq. 

bacarıqlılıq. başarıqlıq. 

qirqirə  kirkirə < kərkərə (kərə: qətə). < kərə kərə. 1. qırım qırım. 

damar damar. damarlı. çizgi çizgi. cızıq cızıq. yol yol. iz iz. xət 

xət. qət qət. qat qat. sır sır. sür sür. 1. kiçik kiçik vərəqlərdən 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

olan örtük, tutaq, pərdə, qapı. 1. gərdək. ( < gərmək). 

tutu. yaşın. pərdə.  

qirqirə  kirkirə. ( < kər. qır). (qırıb, oğan) əl dəğirmanı.  

qirqit  girgit. kilit. kirit. qıfıl. - kiritli qap: kirgitli qapı.  

qirqizmək girgizmək. girdirmək. soxmaq.  

qirqü  girgü. girgi. girəcək. girəcə. girmə dönəmi. ərəfə. - kitab 

sərgi girgisində. - bayram, sürən girgisində. - yaz, yay, güz, 

qış girgisində. - devri girgisində. - oxu girgisi: təhsil 

hazırlığı.  

qirqü  girqü girmə zamanı. gırəcək.  

qirqüci girgüci. qirici. qirən.  

qirs  kirs. qars. qurs. bərk. şiş. dayanıqlı. götürümlü. qaya, 

qaya, çəlik, dəmir, beton kimi. yunt. qunt. yapan. güclü. 

sağlam.  

qirsinə  kirsinə. qaraşınğ. tüd rəng.  

qirşan  kirşan.  

- düzgün, üzə sürülən kirşan: ağlıq.  

- ənlik kirşan: gəzik. bəzək. əl sürmə.  

- ənlik kirşanlı: enğli. ənğli. enli. bənizli. boyalı. rəhli.  

qirşan  kirşan. < kərşən < kər. oğunaq. toz topraq.  
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qirşəmək  girşəmək. xoruzlanmaq. qabarmaq.  

qirşən  kirşən. 1. kişən. köstək. bükə. buğa. boğa.həlqə. işgil. 

bənd. zəncir. qeyd. 1. qırşən. tut tozan qum. (kır). 1. 

üstübəç. üzə sürülən düzgün. duvax.  

qirşənlənmək  üzə düzgün sürünmək.  

qirşi  girşi. çisələyən yağmur.  

qirşic  girşic. başlac. giriş, başlama sözü. girşic. qirişcə. 

girişcə. girişgə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. 

deyişcə. dibaçə. muqəddimə. - giriş, girşic, başlac 

yapmaq: muqəddiməçini edmək.  

qirşiləmək  girşiləmək. çisələmək.  

qirşinilmək  girşinilmək. isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. 

ısınmaq. çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, 

yaraqlanmaq, hazırlanmaq.  

qirşiq  girşik. girişik. dəhliz. < dalğuc. - ürək girşiyi, dalğuci, 

dəhlizi: dərbəçə. dalbaça. dalbaçıq. dəriçə. qapacıq. 1. ərəfə. 

1. girnişik. görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. 

işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. məşqul.  
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qirşiqsiz  girşiksiz. girişiksiz. girnişiksiz. boşçuluq. boşluq. 

boydaq. subay. qapısız. uğrasız. oyasız. işsız. 

məşquliyyətsız. bekar. 

qirşitmək  girşitmək. türçitmək. törçütmək. durçutmaq. dirsətmək. 

başlatmaq. qursatmaq. işə salmaq. bərpa edmək.  

qirt  kirt. ( < qır. qıy). bax > qıymıcıq.  

qirtab  girdab. < girdağ. girdav. qarqav. qarqıv. qarqım. qarmıq. 

girəvə. girə (< qarmaq: qarışmaq). 1. qatalaq. burcaq. 

burşuqluq. qanğıl. dalqaşıq. əğrim. çövlək. çölək. çevlək. 

evlək. ivlək. qasırğa. duzağ. dolamac. tolaq. dolaq. 

büklüm. büküm. məhləkə. 1. girdağ. çevrinit. çevrinti. 

gicoy. qıcoy. su çevrisi. burqac. göməğ. qıvrım. qıyrım. 

çevrim. qoylan. quylan. qazan. qaznavız. qaqnıq. 

qağnıq. çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. axar suyun arxaya 

dönmüş durumu, öz üzərinə çevrilməsi.  

qirtablıq  girdablıq. dönəməclik. dönəklik. çəkrəklik. çəkəcəklik. 

çəkcəklik. qanğıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. çevriklik. dolablıq.  

qirtaq  girdağ (> girdab. ). 1.qatalaq. qasırğa. büküm. büklüm. 

məhləkə. duzağ. dolamac. tolaq. dolaq. çevrinit. çevrinti. 

1. qatalaq. əğrim. 1. girdat. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. 
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sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. 

qaqnıq. qağnıq. çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. axar 

suyun arxaya dönmüş durumu, öz üzərinə çevrilməsi.  

qirtarlı  kirdarlı. qalın qeyim.  

qirtat  girdat. girdağ. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qaqnıq. qağnıq. 

çevrik. çevriş. çövrük. çövrüş. axar suyun arxaya 

dönmüş durumu, öz üzərinə çevrilməsi.  

qirtav  girdav. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su 

çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qarqav. qarqıv. qarqım. 

qarmıq. girəvə. girə (< qarmaq: qarışmaq). qanğıl. 

qatalaq. burcaq. burşuqluq. dalqaşıq.  

qirtay  girtay. qılıq. davranış. tutum. taxım. yöntəm. xuy.  

qirtçi  girtçi. 1. canlı. çevik. diri. həyəcanlı. fəal. 1. sübatlı. 

israrlı. əzimli. qeyrətli. 1. kəsinliklə. sağlamaca. dəvamlı.  

- girtçi yaşla çalqı çalallar: diri gənclər tırpan sallırlar.  

- girtçi ürəği işi yartı qoyarğa onamadı: əzimlil ürəyi işi 

yarım bıraqmağa alınmadı.  

- gün darağları dağlarqa girtçi tiyəllər: günəş ışınları dağları 

sürəkli ışıtır.  
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qirtçilik  girtçilik. canlıq. dirlik. çeviklik. əzimlik. qararlılıq. 

sübatkarlıq. həyəcan.  

qirtə  girdə. 1. yuvarlaq. dəgirmilik. top. kürəvi. qanğ. tabla. 

qurs. yap. dəğirmi.- top üz. - top kahı. - top aqasya. 1. 

yuvar. top. yuvarlaq. kürə. şar. - yer topu: yer kürəsi. 1. 

somi. somun. sumun. 1. topalaq. yuvarlaq. kəllək. kəllə 

biçimində. - topalaq kişi. - bir topalaq pambıq: bir yumaq, 

bir yuvarlaq pambıq dəngi, dənəyi. 1. dönmə. dəvəran. 

çevrə. çəpə çevrə. 1. buruq. dəğrə. çörək. qurvı. 

yuvarlaq. 1. girdə nəsnələrə "umaça. uma" deyilir. qumal. 

yuvarlaq. kündə. təkərük. yumru. tikir. təkər. təkərlək. 

dəvvar. topa. tüpə. qumsalış. topurlarıq. topalaq. 

tombalaq. tombalaq. tumlaq. topuq. ( f < > p ) tofuq. 

yumru. yumar. yuvar. tumalac. təpə. təl. qulaq. tutaq. 

şişik. çecrəli. tümbək. tumbaq. qanınlı. təkürmə. dəgirmi. 

təkrəmə. tikrim. təkir. təkər. dəgirmi. top. tıqrıq. tıvruq. 

dəgirman daşı. 1. tobar. dayrə.toqun. təkərlək.  

- girdə sarılmış nərsə: qıpçımaq. çəmbər. qısnaq. həlqə.  

- uma gəmiyi: umaça: budun gəmiyi. 
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qirtə  girdə. 1.topacıq. dəğirmi. döğürmü. dığırmı. yuvarlaq. 

dığır. qolvə (fars) < küplə. toğalaq. toqalaq. tuqalaq. 

tıqırlaq. müdəvvər. tələkək. təkələk. təvərək. təkərlək 

toğalaq. tuqalan. toqalan. yuvalaq. təvərək. dəğirmi. 

təkərlək. yuvarlaq. 1. dayrə. qatalaq. 1. giğirdə. devrik. 

dəğrik. dığrıq. dayrə. dayrəvi. - devrik yaxa. 1. qursi. 

təğərək. 

- girdə üzü, görnüşü girdə, dığır kişi: yaplaq. yapalaq.  

- dəğirman, girdə daş: qantarma. qıntarma. qaytarma.  

- girdə, devrik yaxa geyim: qapanaq. qapancaq. qapanıca. 

- tacın üstünə taxılan girdə çələng: qaqma.  

- yoğuru (xəmiri) saç üzərinə qaplatıb yaplataraq pişrilən 

girdə çörək: qapartma. qapartlama. bazlama. saz çörəyi.  

qirtə  girdə. girdən. qərtən. kərtən. qardan. 1. kəsik yer. boğaz. 

çevrədən qırılmış daruq yer. 1. dəyirmi. girdə üz: dəyirmi 

üz. 1. çevrək. bəbək. - günəş çevrəyi (çörəyi): bəbəyi. 1. 

təndir çörəyi. pidə. 1. qoptaq.  

qirtə  kirtə. kitrə. qatra. yılqan. yapışqan. ( > kətirə).  

qirtə  qirdə. - uşaqların ayağına taxılan zınqırovlu girdə, həlqə: 

qanqavur. çanqavur. qonqurdaq.  
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qirtəb  girdəb. girdab. < girdəv. dönək. dolşaq. girəvə. girivə. 

girdəvə. su çevrintisi.  

qirtəc  girdəc. 1. artış. yartış. salamı. süyt. sud. nəf'. ribh. 

bəhrə. fayız. 1. gəlir. çıxar. ürən. törən. düşə. düşənc. 

düşən. düşərgə. düşəvic. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. 

bitə. bitgə. çörək. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. 

tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. 

tapış. yağ. yaran. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < 

süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf'. 

kar. olca. əkmək. qazanc. keçiniş. maaş. dəraməd. 

mənfəət. fayda.  

qirtəci  girdəci. gəlir. qazanc. əməlkərd.  

qirtəci  girdəci. tapış. girim. girəşə. düşüm. gəlir. aslam. düşəvit. 

qazanc.  

qirtəl  girdəl. gərdəl. ağacdan, göndən yapılmış kova, qab.  

qirtələmə  girdələmə. döndürmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. 

tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. dəğişdirmə. çalışdırma. 

qəlb. 

qirtələmək  girdələmək. 1. çoqmalamaq. tuqmaqlamaq. tuqarmaq. 

yuvsamaq. yuvarlamaq yazmaq, istəmək. 1.təkrümək. 
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davurmaq. tavurmaq. döndərmək. çevirmək. 

aylaşurmaq.  

qirtələmək  girdələmək. dəğirmiləmək.  

qirtələnən  qirdələnən.- fırlanıb, girdələnən yel: xortum. qortum. 

qasırqa. girdbad.  

qirtələnmək  girdələnmək. dəğirmilənmək.  

qirtələnmək girdələnmək. dəgirmilənmək.yuvarlanmaq.  

qirtəlik  girdəlik. dəğirmilik.  

qirtəliq  girdəlik toğalaqlıq.  

qirtən  girdən. 1. girlən. fırlan. tırlan. 1. girdə. qardan: kərtən. 

kəsik yer. boğaz. çevrədən qırılmış daruq yer. ( > gərdən 

(fars)). 1. toğaytın. dayral. dolanbac.  

qirtənbət  girdənbət. gərdənbənd. qısdarı. qısdara. qasdarı. 

qasdara. qapsdara. qapsdarı. boyunbağ. kolyə.  

qirtənə  girdənə > gedənə. fıçı. şişman. hoşur < qoşur <> qocur. 

dolqun. boşqa.  

qirtəq  girdək. 1. motif. oymat. 1. pərdə. hiclə. örtük. pərdə. 

duvaq. gərdək. şərşəv. çərşəv. toxuq.  

qirtəq  girdək. 1. xanların girdə çadırı. 1. badamlı, qozlu girə 

çörək. 1. kiçik çadır. 1. gəlinin toy gecəsi yatan otağı. 1. 
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tapmaca. bilməcə. 1. gəlir. - girdək çıxcəyi dayaqlır: gəlir, 

xərci ödür. 1. gərdək. gəlin otağı. hiclə. 1. böyük çadır, 

oba, otağ. 1. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. 

uzun dil. 1. çiğdək. kikdək. gəldək. iplik çiləsi. yumaq.  

- gəlin kürəkəni bir otağa, girdəyə soxmaq: qapamaq.  

qirtəqan  girdəkan. yanqağ. yaqaq. qayaq. qıyıq. qoz. cəviz.  

qirtəqanlamaq  girdəkanlamaq. girdəkanlamaq. girdəğun edmək: 

toparlamaq. tostoparlamaq. yığıb yuvarlamaq.  

qirtəqlik  girdəklik. gərdəklik. girdək. gərdək. gəlin otağı.  

qirtəqun girdəğun. - girdəğun edmək: girdəkanlamaq. toparlamaq. 

tostoparlamaq. yığıb yuvarlamaq.  

qirtər  kirtər. kirtir. kirit. çəkim. çıxar. dartım. dözüm. tutum. 

güc. zor. taqat. - kirtərim qalmadı daha. - kirtərdən 

düşmüş.  

qirtəş  girdəş. bir avluda, bir çəpərdə, evdə yaşayan, duran 

qonşular.  

qirtəvə  girdəvə. girdəvər. girdəvər çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. 

sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. ilankavı. 

ilan kimi burulan. marpiç. hələzoni.  
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qirtəvə  girdəvə. girəvə. girivə. 1. su çevrintisi. girdab. 1. çətinlik. 

məsələ. 1. çıxmaz yol. bünbəst. 1. bərk dolaşıq yol.  

qirtəvər  girdəvər. 1. girdəvə. çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. sarmal. 

sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. ilankavı. ilan kimi 

burulan. marpiç. hələzoni. 1. müdəvvər. bölgəğəy. 

bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. qalğağay. çəmbərik. 

çövrəgəy < > dövrəgəy. dəvrəgəy < > çevrəgəy. dayirəvi. 

1. dövrəbər.  

qirti  girdi. 1. girdənə. - girdi çıxdı: ayrıntılar. qarışıq yönlər. 1. 

girtü. doğru. gerçək. gerçik. gərçik. gərçək.  

qirti  kirti. gerçək. doğru. həqiqət.  

- kirtimi aytasa?: doğru mu söylürsün?.  

- xəbər kirti midi?: xəbər gerçək mi?.  

- kirti cıltırar, ötürük qaltırar: gerçək parlar. yalan titrər. - 

kirti gün: qıyamət günü.  

qirtiləmək  kirtiləmək. inanmaq. inandırmaq.  

qirtinmək  kirtinmək. girtkünmək. kirtkunmək. inanmaq. inan 

edmək. iman edmək. təsdiq edmək. - o tanrıya 

kirtindi.inanmaq. - tanrıya kirtinən yavuzdan qalır \\ arvada 

kirtinən özündən qalır \\ çörəgə kirtinən imandan olur. - 
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dediklərinə kirtinmiyən dinindən olur. - dininə kirtin özündən 

olma. - ona inanıb kirtünün. - hax yolunda ona kirtünün: 

inanın. - hər kim kimə kirtinsə, tamamın onda bulur. - könüllə 

kirtin. dilinlə qurtul.  

qirtiq  girdik. gircik. ciddi. önəmli.  

qirtiqin  girdikin. gircikin. gerçəkdən. gərçəkdən. ciddən.  

qirtirmək  girdirmək. 1. qoymaq. saymaq. aldırmaq. daxil edmək. 

altlamaq. qeyd edmək. - bunu yazıya alın. 1. söktürmək. 

başa salmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. 

mültəfit edmək. 1. soxmaq. qarışdırmaq. - məni bu işə 

qarışdırma. 1. soxmaq. qoymaq. 1. varışdırmaq. 

əriştirmək. gətirtmək. çatdırmaq. ulaşdırmaq. yetdirmək. 

yetiştirmək. cəlb etdirmək. hasil etdirmək. 1. qatmaq. 

qarmaq. soxmaq. batırmaq. daldırmaq. 1. geydirmək. 

giritmək. geçirmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

qapatmaq. - soyuqdu, əğnivə bir örtgə keçir. - kitaba qab 

keçir. 1. tıxmaq. soxmaq. 1. qondurmaq. qoymaq. 

yerlətmək. - işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, 

yerlətmək, tutmaq. iş vermək. işlətmək. çalqışdırmaq. 

çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. qullatmaq. 
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kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə 

almaq, qoymaq.  

- nərsəni nərsiyə soxdurmaq, girdirmək, yapışdırmaq: 

yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< yamamaq).  

qirtiş  girdiş. gərdiş. təkərük. təkəlrək. təkərmi. təkər. dəgirmi. 

toğlaq. toğalaq. qərqərə. qıldıraq. yuvarlaq.  

qirtitə  kirtidə. gerçəkdən. həqiqətən.  

qirtlik  kirtlik. qırtlıq. qırtlaq başı. həncərə. - boğaz kirtligi.  

qirtman  girdman. girdbad. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. 

su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qatalaq.  

qirtmək  kirtmək. qırtmaq. kərmək. kəsmək. qətmək. kədmək. 

qıtmaq. çıtmaq. çitləmək. cızmaq.  

qirtqinsəmək  təsdiq edmək. güvənmək. pənah aparmaq. - o tanrıya 

girtginsədi.  

qirtqunc  kirtkunc. iman. gerçək. doğru. həqiqi. - köni kirtünc: 

doğru.  

qirtqunmək  kirtkunmək. kirtinmək. təsdiq edmək. inanmaq.  

qirtqün  kirtgün. 1. kirtük. güvah. pənah. 1. sənəd. tapı. 1. şahid. 

- kirtgünüm aldı məndən, təkcə kirgünüm sənidin oğlum. - 

kirtgünün qırılsın: pənahsız qalasın.  
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qirtqün  kirtgün. pənah. güvah. - kirtgünüm aldı məndən. - təkcə 

kirgünüm sənidin oğlum. - kirtgünün qırılsın: pənahsız 

qalasın.  

qirtqünmək  girtgünmək. girtinmək. pənah aparmaq. inanmaq. 

gerçinmək. güvənmək. sığınmaq. - tanrım sənə 

girtünürəm. - kirtgünüm aldı məndən. - kirtün ana kirtün. - 

kirtün odur, ana kirtün.  

qirtü  girtü. girti. doğru. gerçək. gerçik. gərçik. gərçək.  

qirtü  kirtü. 1. and. inaq. yəmin. 1. qərçəklik. doğruluq. həqiqət. 

mühəqqəq. 1. həq. - o kirtü yerdədir: o həqqə qovuşub. 1. 

gərçək. doğru. düz. həqiqi. həqq. - biz ona kirtük inandıq 

sıdqıla. - bu məsəl eyqü məsəldir birliğə \\ birikənlər girdi kirtü 

dirliğə. - kirtü aşıq. - kirtü dirlik əcəlsiz ölməkdir \\ tanrı birlə 

həmişə olmaqdır. - kirtü qul. - yar ilə vardı yolu doğru varan \\ 

yarı əldən qoymadı kirtü ərən. - kirtü qılmaq: çinləmək. 

təsdiqləmək. tanrı yuxuvu kirtləsin.  

qirtüc  kirtüc. cicik > xurduş.  

qirtüc  kirtüc. kırtüc. 1. cicikli. qısqanc. - kirtüc kişi. 1. bədəxlaq.  

qirtük  kirtük. 1. kirtgün. güvah. pənah. 1. sənəd. tapı. 1. şahid. - 

kirtgünüm aldı məndən, təkcə kirgünüm sənidin oğlum. - 
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kirtgünün qırılsın: pənahsız qalasın. 1. sənəd. tapı. qüvah. 

şahid. 1. etiraf. iqrar.  

qirtüləmək  kirtüləmək. təsdiqləmək. şəhadət vermək.  

qirtün  - kirtün ana, irqalmadan inam sanda.  

qirtürmək  qirdirmək.  

qiru  kiru. geru. geri. quyqaru.  

qirvə  kirvə. kürvə. sağdıc. ərkək cocuğu sünnət etdirməyi, 

daha onun sünnət toyunun gedişini ödəyən kimsə. 

xiristiyanlarda babtem (qutsal su tökmək) edilən uşağı 

tutub, onun babtem gedişini ödəyən kimsə."qumbaros". - 

sağdıc əməyi: boşa gedən əmək, iş, zəhmət.  

qirvən  kirvən kirvən. qırpan. qünçüq. qoncuq. qonuc. qonça. 

yaxa.  

qiryas  giryas. 1. mədxəl. 1. muqəddimə. 1. giriş. qapu. qapı. (# 

qıryas: boşuq. bağış. çəkin. pərhiz.).  

qiryas  giryas. giryaş. xaqanların girdəkləri. sarayın iç bölümü.  

qirziniş  girziniş. girzinmə. girzinti. girzinsəyiş < gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. 

çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. 
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sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. 

saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. 

ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. 

almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

qirzinmə  girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş < gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. 

çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. 

sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. 

saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. 

ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. 

almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

qirzinmək  girzinmək < gizrinmək. nərsənin arasından çıxmaq, 

altından keçmək.  

qirzinsəyiş  girzinsəyiş. girzinmə. girziniş. girzinti. < gizrinmə. 

gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. 

gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 
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ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qirzinti  girzinti. girzinmə. girziniş. girzinsəyiş < gizrinmə. gizriniş. 

gizrinti. gizrinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. 

qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. 

çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. 

sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. 

saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. 

ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. 

almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. imtina'. ehtiraz.  

qirzmək  girzmək. gizlənmək.  

qis  1. gis (fars). geysu (fars) < geyis. - por gis: < bol geyis. 1. kis 

(fars). < geyis. kisə.  

qis  kis 1. qarı. 1. samur. 1. - kiş qorman. qorman. sadaq. 

qədələç. yaylıq. oxluq. yasıq. ox yay qabı. - ox kişdə cığıl 

tığıl qıldı.  

kis edmək: çiş yapmaq. işəmək.  

qisas  yasa. qadaq. qadağa. qana qan. qan edmək.  

qisdə  kisdə. çiğiştə iğdəyə bükülmüş ip, sap. burmuk.  
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qisə  kisə(> kist). 1. geysə. geyəs. geyis (kis (fars)). torba. xalta. 

qalta. çəmbərə. çanta. 1. cib < çap. çapıq. torba. çanaq. 

boşluq.  

- kiçik kisə: qovluq. kovluq.  

- nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda işlənən qaba, gobud 

kisə: qabra. gəbər.  

qisə  kisə. 1. ( < geysə.geyim. qabıq. üst örtük kov). kovsaq. 

qarın. yoğun. bövən. qursaq. bövən. balığın hava kisəsi. 

kəsəy: qadın başlığı. qanarqa. tağar. tağarcıq. 1. çiqin. 

çıqın.- para çiqini. 1. qoyun. kəsə. cib. kəski. kəsi ( < 

kəsmək).- qoynuna qoydu. - qoynundan çıxardı. 1. balış. 

tumaç. tobra. sandıq. kes. 1. qaplaq. bağıl. örtük. buxca. 

1. kələk. börk. - kisə sürünmək: kisə sürmək: kisə çəkmək, 

çəkinmək. 1. kiqsə. taqar. təğar. tuqar. qalta. xalta. xaral. 

tobra. qab. qapcuq. cib. çəntə. qamyan (həmyan (fars)). 

yançuq. yançıq. həmyan. qabcuq. cib. - böyük kisə: 

qapturqay. tapra. topra. torba. külvar. çuntay. tuqarcıq. 

tağarcıq. 1. yançuq. yançıq. torba. - kiçik kisə, torba: 

yançıq. yançuq.  

- kisəyə girmək: asılanmaq. fayda görmək. - o mənim kisəmə 
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girməz.  

- kisə ağça: balış ağça: çağında beş yüzlük quruş.  

- tor kisə: iki başı qapalı, ortası yarıq, hörmə kisə. 

- böyük kisə: tobra. torba. 

qisəboy  kisəboy. gəmi. yelkənli gəmi.  

qisəçi  kisəçi. 1. vəkilxərc. 1. bir bölümün sənədlərin saxlayan. 

1. gündəlik qazancdan payın götürən kimsə, işçi.  

qisəçilik  kisəçilik. 1. kisəçəkmək işi. 1. sandıqçılıq. 1. kələkçilik.  

qisələmək  kisələmək. aldatmaq. tobralamaq.  

qisələmək  kisələmək. gəbərləmək qabralamaq. qəşovlamaq.  

qisələnmək  kisələnmək. aldanmaq. tobralanmaq.  

qisəq  kisək. kəsək. kəsik. kuluq. kulquq ( < kuqluq).  

qisəqcə  kisəqcə. 1.pulkifi. 1.keçmişdə bir para ölçüsü.  

qisəqçə  kisəqçə. pulkifi. keçmişdə bir 'kisəqçə' 'beş yüz piyastıra' 

dəngiydi.  

qisəy  kisəy. peçə. yüz örtüsü. tülbənt.  

- kisəy yavluq: peçə.  

- suv kisəy: qaz bezi.  
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qisi  - kisi. artırılan sözün durumun, olcağın, vəziyyətin 

göstərir. - bizimkisi çöndü. - onunkusu gündən günə iyiləşir, 

sizinkisi kötüləşir.  

qismək  kismək. kəsmək.  

qismət  kəsim. qısım. üləgü. bölüm. pay. çıxı. şans. biti. baş 

yazısı.- qismət olsa: istəsə. qalasa.  

qismi  tikəl. dikəl. bir bütünün bir tikəsi. cüzi'.  

qisqin  kiskin. qatι. kəsimli.  

qisqü  kisgü. kəskü. qurban.  

qisqüləmək  kisgüləmək. kəsküləmək. qurban vermək.  

qissə  1. < qısa. qısqa. kiçik söyləş. 1. kissə. qıssa. dəri çuval. 

dəri torba.  

qist  kist. kistə. bez. tomur. quddə.  

qistə  kist. bez. tomur. quddə.  

qisur  qısur. sarqan.  

qisur  yatavlıq.  

qisüq  kisüq. 1. kəsük. qırıq. bölünmüş. parçalanmış. 1. 

məhzum. 1. məqtu.  
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qisvət  kisvət. kəsbət ( < kəsmək). 1. biçək. pəçək. nərsiyə 

uyqun kəsilən parça, örtük. 1. bir işə özəl geyim. iş 

paltarı. - çöpçü, süpürgəçi kisvəti. - çərik kisvəti.  

qisyan  < qusan. qustaqan. qustqq. isyan.  

qiş  kiş. 1. yorqan. örtük. pərdə. geyim. 1. quru yopğurt. 

yağsız pənir. qurut. çəkə, süzmə yoğurt.  

- kiş kiş: qış qış: kişələmək, qoğmaq sözü.  

qişə  - qapalı gişə: tüm bilitləri satılmış olan.  

qişəmək  kişəmək. köstəkləmək. bağlamaq.  

qişən  kişən. 1. geviş gətirmək. 1. kirşən. köstək. bükə. buğa. 

boğa.həlqə. işgil. bənd. zəncir. qeyd. 1. tuşaqu. tuşaq. 

göstək. köstək. düşəqü. döşəqu. bukağı. buxov. - ər 

atdan kişən saşdı: açdı. 1. tüşəv. buxov. köstək. bağ. 

arqun. orqan. zəncir.  

qişənləmək  kişənləmək: köstəklənmək. ayağından zəncirləmək.  

qişi  kişi. 1. adam. insan. kimsə. xalq. qarı. qadın·i. 1. ərkək. 

yiğit. gözübərk. cəsur. 1. evli ərkək. - kişi ortası bolğan: 

orta yaşlı. 1. kimsə. - üydə kişi barmıdı?: evdə kimsə var 

mı?. 1. yabancı. başqası. 1. yalnıq. yalqın. insan. bəşər. 

adam. - yalqın oğlu: bəni adəm. - kişi barça. el qamu: el 
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hamı: el hamısı. hamı millət. 

- böyük varlı kişi: atabay. atabəy. 

- kişiyə ayıbdır bu işlər.  

- ərkişi: ərkək.  

- xatın kişi: qadın.  

- hər kişi: hər kəs.  

- topalaq kişi: topalaq. girdə. kəllək. kəllə biçimində olan.  

- atalıq qalayı kişiyə yaramaz: atasının ad sanına güvənmək 

(sevinən) kişiyə yaraşmaz. 

- dağ kişisi: dağ ayısı: yabanı adam.  

- qatsız kişi: idəsiz adam.  

- som kişi: doğru, kamil kişi.  

- topaç kişi: qıssa, qalın olaraq biçimsiz.  

- inğəs kişikə: yabancı kimi sağına soluna baxan adam.  

- inğəs kişikə: yabancı kimi sağına soluna baxan adam.  

- kişidən kişi: ər oğlu ər.  

- kişisiz. sevgisiz. öksüz. adamsız.  

- kiçik kişi: qosta.  

- kişi qolu bilə qans yırtqan: başqasının əməği ilə kəndinə 

mənfəət sağlayan.  
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- kişi qözünə qarançu: başqasına yalvaran.  

- böyük kişi: soxudan.  

- ağır kişi: albağır. almayır.  

qişi  kişi. 1. ağayu. ağa. baş. insan. adam. şəxs. 1. bəy. 

daşbağ. iğid. yiğid. qabadayı. ər. ərkək. erkək. örkək. 

öğkək. 1. insan. - kişi içi gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş 

gəlir, içi çirkinsə, üzü huri, genə turş gəlir.  

- kişili dişili: ərli arvadlı. qarılı qocalı. bəyli bəyimli.  

- kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma 

girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, 

düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə 

düşmüş durum: qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara 

qapan. qara çapna. qara çapan. malixulya. melankolik.  

- günün kişisi: gün kişisi: keçəri olaraq gün qonusuna düşən 

kimsə.  

- çiğ kişi.  

- dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi: eşmiş yırtmış. eşib 

çözmüş. toxuyub yırtmış. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. 

sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. 

qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı 

görən. gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. 
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anlayışlı. təcrübəli.  

- qayaf kişi: usta, uz kişi.  

- ac kişini qurd yeməz.  

- anlaşıldı kişinin donu: kişinin içi açıldı.  

- asılacaqsı kişi: ip qaçqını.  

- arvad, dildən yanar, kişi gözdən yahalar (aldanar).  

- arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.  

- kişiyə (insana) tökülən, kişiyə (kişi başına) gələn dəngə 

pozqunluğu, şaşqınlıq: qan tutmaq.  

- qırıq kişi: hər çeşit yamanlıq qırıqlıq, yardılışdan keçmiş 

kimsə. ipdən qazıqdan qurtulmuş.  

- ərkək kişi: ağa.  

- ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq. 

- qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. sünnət mərasimi. 

- əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi: 

qamıq. qarmıq. qatıq.yaramaz. arın, aras olmayan. pəlid.  

- igid odur hər toxuya (əzaba) qatlana, kişi odur atdan 

düşə, adlana.  

- iki kişi, kəndi aralarında qonuşmaq: qafa qafaya vermək. 

baş başa vermək.  
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- kişi haralıdır, qazanan, sərpəyən yerli. (sərpəmək: 

xərcləmək.).  

- iş kişilərinə, adamlarına özgü yer: işlik orun. bizinis kiləs. 

- iş kişinin yonqarıdır. 

- kişi başında (insan başında) pipik yerinə uzaran, ayrılan 

saç: kakil. < qaqıl. pərçəm. 

- kişi hammıdan irəli özün düşünür: qardaşdan qarın yaxın.  

- kişi nərsəyi ki yansılar, gələr günü, özü ona sancılar. 

- kişi özü özün qaşımağ üçün, uzun saplı, başında əl 

biçimli parçası olan arac: qaşağı.  

- kişinin düşüncə, yaşam dönrəsi, dünyası: iç çevrik.  

- küçə uşağı, oğlanı, kişisi: qaldırım süpürgəsi: qalatım 

süpürgəsi. darqaşayırd.  

- lal arvadın kişisi, kor kişinin arvadı ol.  

- orta yaşlı kişi: qabatraç. qabatraş.  

- önəmli kişi: ad. - yazımızın öndə gedən adlarından çoxların 

saymaq olar.  

- önəmli kişi: ad. - yazımızın öndə gedən adlarından çoxların 

saymaq olar.  

- öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların bəğənmiş 

kişi: qarısı köylü.  
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- qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının 

dilində.  

- qamu düzəl kişiləri: tamam el, millət rəsmiləri kişiləri, 

vəkilləri, bilənləri.  

- qansız, cansız kişi: qabında qurumuş.  

- qardan yapılmış kişi, adam: qardanlıq > qadanlıq.  

- qatı kişi: acımaz, qıyası, rəhmsiz kimsə.  

- qatı kişi: acımaz, rəhmsiz kimsə.  

- qudurmuş, götürülmüş kişi: qaqırmıq. çaqırmıq.  

- sən xiyallı kişiyə söz ver, onsuzda xiyalsız yerin 

tapmayacaq.  

- uzanır işi, usanır kişi. 

- yüz kişi çətinki yalan danışa. 

- üstün kişi: kişiüstü. fovqülbəşər.  

- el kişisi: elcə. eldən sevilən kimsə. elə uyar, yarar kimsə.  

- əğlək kişi: bir yerdə durmayan.  

- kişi vergisi: baş vergisi. - kiş kiş!: çıx çıx!. itə itə!.  

- pis kişi: yarğa.  

- azad kişi: ərkin. ərkli.  

- evli uşaqlı kişi: dəmirbaş.  
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- kişi bilim: antıropoloji.  

- kişi oğlu: adəmi. adəmizad.  

- kişi üsdü: mafoqul bəşər.  

- sadə kişi: türkəsaya. oğuz.  

- yetgili, kamil kişi: anqa.  

- üzüm üzümə, kişi kişyə baxa baxa qızarar. - yaşlı kişi: 

dayı. - hara belə qoçax dayı.  

- hardan bilə əli dayı. - ər kişi: ərkək.  

- ürək kişisi: könülxani. əhli dil. qələndər.  

- könül qalası, kişi isdər alası.  

- qurbət var, kişi yerləşir, qurbət var içə yerləşir.  

qişicə  kişicə. ərcə. mərdana.  

qişilə  kişilə. kişi ilə.  

qişilənmək  kişilənmək. qabadayılıq, qabalıq göstərmək. 

erkəklənmək. ərkəklənmək. örkəklənmək. öğkəklənmək.  

qişilər  kişilər. ərənlər. bəylər. ağalar. - ərənlərin sağı solu 

olmaz: bəylər istəkləri kimi yaparlar.  

- qamu düzəl kişiləri: tamam millət vəkilləri, bilənləri.  

qişiləşmək  kişiləşmək. erkəkləşmək. ərkəkləşmək. örkəkləşmək. 

öğkəkləşmək. ərkək özəlliyi qazanmaq.  
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qişiliq  kişilik. 1. çələbilik. nəcabət. tərbiyə. 1. usturə. ustura. 

utsara. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. 1. ərkəklik. yiğitliq. 1. 

heysiyyət. qeyrət. ərlik. gizli quvvə, güc.  

qişiliq  kişilik. 1.erkəklik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik. ərlik. igitlik. 

ərkəklik. yiğitlik. cürət. batırlığ. bahadürlük. mərdlik. - 

kişilik edmək: içə dışa qıymaq. 1. kişik. - işkişik: işəri. işgər. 

işcər. işsın. işçil. işkişik. iş əhli. işi düzgün yapan.  

- bir kişilik yer: götlüq.  

- iki üç kişilik otracaq, mobl: kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. 

kanapə. salon.  

- iki üç kişilik, yassı oturacaq: qanat. qonat. kanapə. sofa.  

- kişilik edmək: içə dışa qıymaq. könülə üzə qıymaq.  

- utanqaçlıqdan, kişilikdən, bağlılıqdan çıxıb, sıyrılmış 

kimi, aşırı çılpaqlıq, sərbəslik göstərmək: noxdasın qırmaq. 

qabaq çiçəyi kimi açılmaq. 

qişiliqsiz  kişiliksiz. andsız. haylaz. yaramaz. kötü. sədaqətsiz. 

güvənilməz. vəfasız. türsünsüz. üzsüz. şəxsiyətsiz.  

qişiotu  kişiotu. kişotu. adamotu. qanqurudan. 

qişiq  kişik. kişilik. - işkişik: işəri. işgər. işcər. işsın. işçil. işkişik. iş 

əhli. işi düzgün yapan.  
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qişiqıl  kişiqıl. çələbi. nəciblik. tərbiyəli.  

qişir  kişir. yer kökü. həvic.  

qişirqəq ər kişirgək ər. qısraq ər. evində birini görüncə canı sıqılan. 

evi kəndinə dar gələn kişi.  

qişirqəq  kişirgək. qısırgə. qısrıq. qısqanc. paxıl. görümsüz. içi 

qara. xəsis. saqmır. sıqmır. saq. saran. böhül. paxıl.  

qişisəl  kişisəl. özlük. şəxsi. özəl.  

qişisəl  kişisəl. zati.  

qişisevər  kişisevər. adamçıl. insanpərvər.  

qişiüstü  kişi üstü. kiş üstü.üstün kişi. fovqülbəşər. 

qişiv  kişiv. qozalaq.  

qişmiş  kişmiş. < (suyun çəkmiş üzüm). çəkimiş. keşimiş.  

qişnəmək  kişnəmək. 1. çavdurmaq. 1. kükrəmək. haykırmaq. 1. 

oqramaq. oxramaq. 

qişnəq  kişnək. qışıq. qışqı. qışnıq. qışqırma. kişğinmək, 

kişnəmək yanısı, yanqısı, səsi.  

qişr  < qoşur. qoşulmuş, yapışmış nərsə. dəri.  

qiştək  kiştək. xiştək. gömləğin, şalvarın qoltuq altlarının 

yırtılmaması üçün qoyulan dört kövşə qumaş parçası.  
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qiştiq kiştik. pişik. - kiştik buçqaqımdan dartdı: pişik paçamdan 

çəkti.  

qişuv  kişuv. pişik yavrusu.  

qişüstü  kiş üstü. kişi üstü. üstün kişi. fovqülbəşər. 

qit  kid. arxa. son. sonra.  

qitab  kitab. bitik. dəfdər. dəptər. qatrış.  

- anaqatrış: ana dəfdər.  

- bu konuya ilişik kitablar. - hesab kitab: ilişik. alacağ 

verəcək.  

- pitik, kitab havalısı. 

qitab  kitab. qatlaq. hər nəyin qalxıq qoğzaq qıraqı, yanı.  

qitabdar  kitabdar. kitabçı. bitikçi. qatrışçı. 

qitabsız  kitabsız.pitiksiz. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. 

çek. çək. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. 

gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. 

qıldınsız. qıldımsız. insafsız. mürtəd. məssəbsiz. 

qitamaq  gidamaq. kor. kəsgin olmayan.  

- gidamaq bıçaq qol kəsər: kor bıçaq əl kəsər.  

qitan  qidan. - gidan gidan: uşağın başını toğlaması. salsüri. 

sərsəri. - gidan gidan, gidan!.  
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qitcəltmək  kitcəltmək. qıtcalatmaq. 1. kiçitmək. bölmək. 1. 

alçaltmaq. aşağı salmaq. təhqir edmək.  

qitə  kidə. gah.  

qitəçitmək  kitəçitmək. qıtcalandırmaq. kiçiltmək. aşağılatmaq. kiçik 

duruma düşürmək.  

qitəmək  kitəmək. < kit. metatez tuq. düğünləmək. çatmaq. çıtmaq.  

qitəmmək  kitəmmək. götürmək.  

qitən  kitən. kətən. çətən. çitənğ. quzu barındırma yeri.  

qitən  kitən. kütən. gütən. qıtan. qutan. saxlur. gizlədən. 

söyləməz.  

qitər  kitər. kədər. kətər. kətir ( < kitmək: qapamaq). 1. qapalı. 

tutuq. bulanıq. 1. tasa. qussə. qayğı.  

qitər gidər. qeytər. uzaqlat. qov. - biliqsizlik qidər.  

qitərəməyən  gidərəməyən.qaldıramayan. qazamayan. siləməyən.  

qitərən  gidərən. gedərən. götürən. aparan. yoxatan. qaldıran. - 

yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran: qanıqdıran. 

qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən. qandıran. inandıran. 

qənaət bəxş.  

qitərilmə  gidərilmə. qaldırılma. qopatılma. ayrıtılma. yolatılma. 

səlb edilmə.  
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qitərilmiş  gidərilmiş. qoparılmış. götürülmüş.  

qitəriş  gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. qaldırış. 

götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 

çarpış. çalış. dəriş. həzf.  

qitərişmək gidərişmək. yoduşmaq. yutuşmaq. silişmək.  

qitərlənmək  kitərlənmək. kədərlənmək. kətərlənmək. kətirlənmək ( < 

kitlənmək: qapanmaq). kədər edmək. tasalanmaq. 

qussələnmək. qayğılanmaq.  

qitərlüq  gitərlük. gidərməli. qetülük. getülük. qaytamalı. 

qaytarılmalı. qetərilməli.  

qitərmə  gidərmə. gedərmə. qedəri. qeytəri. geri püsgürü. qoğma. 

qovma. savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. sürgəmə. 

çıxarma. itmə. aşırma. dəf'. rədd. - dumanların aşırıb 

oturmuş.  

qitərmək  gidərmək. gedərmək. 1. qedəritmək. qeytərmək. 

qaytarmaq. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf edmək < 

təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. qoğmaq. 

qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. rəddəmək. 

uzaqlaşdırmaq. 1. dəf' edmək. 1. ortadan qaldırmaq. 
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biryan edmək. etgisiz, təsirsiz edmək. 1. köşütmək. 

köçütmək. qoşturmaq. qoğmaq. qaldırmaq.  

qitərmək  gidərmək. gedərmək. 1. qırmaq. qırxmaq. qaldırmaq. 

götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. 

çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.  

- üzüntü gidərmək: uzun ayrılıqdan sonra, istəyinə qovuşub, 

gərəklicə uğraşmaq. 1. qeytərmək. qaytarmaq.  

qitərmək  qeytərmək. 1. dəf edmək. rədd edmək. 1. arıtlamaq. 

təmizləmək. 1. götürmək. qutarmaq. qaldırmaq. yox 

edmək. nabud edmək. məhv edmək. - daşı yol üsdən 

götür. -.  

qitərmək gidərmək. getərmək. götürmək qaldırmaq.  

qitərməli  gidərməli. gitərlük. qetülük. getülük. qaytarılmalı. 

qaytamalı. qetərilməli.  

qitərtmək  gidərtmək. çıqartmaq. xərcləmək. sərpəmək. - boşuna 

çıxartmaq, gidərtmək, xərcləmək, sərpəmək: əkmək. 

itirmək. sərf edmək. israf edmək. - pulun hər gəliyə əklədi 

bitirdi.  

qitəş  kitəş. təşgilat. sazıman.  
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qitəşmək  kitəşmək. kitləşmək. kitməkləşmək. kilitləşmək. 

birkişmək. bağlaşmaq. müttəhid olmaq.  

qiti  gidi. acun. evrən.  

qitim  kitim. qıtım. qutum. kütüm. güdüm. gizli. söylənməz nə. 

sirli. salığ. saxlı.  

qitin  kidin. geyin. sonra. - kidin təlim ökündü: geyin (sonra) telim 

ökündü: sonra çoxlu peşman oldu.  

qitiq  kitik. tıxac. tırafik. durbax. çitik. basabas. durubqa. 

durubağ. durbaq. tırobqa. turubqa. 

qitir  kitir. kədər. kətər.  

qitirmək kidirmək. aramaq.  

qitirqan kidirqan. istənilən.  

qitişmək  gidişmək. cicişmək. gicişmək. qaşınmaq.  

qitiştirici  gidiştirici. gidiştirici. ciciştirici. giciştirici. qaşındırıcı.  

qitlə  kitlə. kiltə. 1. dəmət. dəsdə. 1. kütlə. yoğanaq. yığınaq. 

toplum.  

qitlə  kitlə. kiltə. kültə. külət. külçə. kütcə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 
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kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 1.tudə. tumağ. 1.bitişik 

yapılar. topluluq. kürtük. yığın. yuqam. tuqam.  

- qaya, daş kütləsi, kitləsi: qayaç. - yer qabığında qatmanlı 

qayaçlar var.  

- dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 

qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

qitlə  kütlə. kitlə. kültə. 1.tudə. bitişik yapılar. topluluq. bılok. 

bölük. kürtük. yığın. 1.qaraqapığ. qaraqamığ. qara yaxa. 

1.kürtük. yığın. qara el. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, 

bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq. - 

böyük daş kütləsi, yığını: qaqma. 1.yumağ. yuqam. tumağ. 

tuqam. 1.qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa. kalğa.  

- qaya, daş kütləsi, kitləsi: qayaç. - yer qabığında qatmanlı 

qayaçlar var.  

- dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 

qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

- buz kütləsi: buzdağı.  

- kütlə savıc yaraq ( yarac, arac): vəsayili irtibati cəmi'. 
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qitləmək  kitləmək. 1. kipləmək. kilitləmək. 1. kitmək. kitməkləmək. 

neçə nərsəni birbirinə keçirmək. bağlamaq. - barmaqların 

kitləmiş dururdu. 1. qadavlamaq. sıxıca qapatmaq.  

qitləmək  kitləmək. kilitləmək.  

qitləşmək  kitləşmək. kitəşmək. kitməkləşmək. birkişmək. 

bağlaşmaq. müttəhid olmaq.  

qitli  kitli. kilitli. kipli. bağlı. qapalı.  

qitman  kətmən. kitman. qıtman. kərtman. külünğlü qazma. 

böyük enli qazma. külüng. çapa. 1. gedmək. ( t < > y ) 

geymək. qatmaq. - ər donun kətdi. 

qitman  kitman. qıtman. kətmən. kərtman. böyük enli qazma. 

külüng. çapa.  

qitmə  kitmə (> kətim (fars)) bükük. gizli.  

qitmə  kitmə. < kit. tuq. çıtıq. çıtma. çatıq.  

qitmək  1. gitmək. gedmək. yox olmaq. edmək. yana, qırağa 

çəkilmək. aradan qalxmaq. 1. kitləmək. kitməkləmək. 

neçə nərsəni birbirinə keçirmək. bağlamaq. - barmaqların 

kitləmiş dururdu. 1. kitmək. metatez < tik.  

qitməkləmək  1. < kit. metatez tuq. çitmək. bir araya gətirmək. 

birləşdirmək. tutmaq (dəlik deşiyi) hörmək. 1. kitmək. 
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kitləmək. neçə nərsəni birbirinə keçirmək. bağlamaq. - 

barmaqların kitləmiş dururdu.  

qitməkləşmək  kitməkləşmək. kitəşmək. kitləşmək. kilitləşmək. 

birkişmək. bağlaşmaq. müttəhid olmaq.  

qitməmək  kitməmək. gizləmək.  

qitmətən  kitmədən. gömüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. 

gizəmdən. basıqdan. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qitqunç  kitkunç. inanc. iman. inam. güvən.  

qitrəmək  kitrəmək. titrəmək.  

qivə  givə (fars).< geyvə. geyəv. qıv. ayaqqabı. 

qivə  givə. 1.gəvə. yem. ot. 1.ayı balası.  

qivə  givə. qidiz. gidiz. geyiz. kiziz. giviz. güvüz.  

qivəni  givəni. qıvanı. 1. işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı. 

güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli. 1. keyvan. 

ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı 
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qadın. xanə dar. xanədar. 

- givənlik. qıvanlıq. 1. ocaqçılıq. xanə darlıq. xanədarlıq.  

qivənliq  givənlik. qıvanlıq. 1. işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. 

zirənglik. bacarçılıq. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik. 1. 

keyvanlıq. keybanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə 

yetişməklik. xanə darlıq. xanədarlıq. 

qivermək  givermək. giri vermək. həmlə edmək.  

qiviz  güvüz. qidiz. geyiz. giziz. giviz. gediz. qidiz. geyiv. geyim. 

döşək. qalı. salacağ. kilim, yayqı kimi nərsələr.  

qivrəmək  kivrəmək. kehimək. soyuğundan üşümək.  

qivsə  kivsə. kövsə. kifsə. kivəs. kifəs. yarı dəli. qudurman. 

quduman. dəlimsi. qafa çatlaq. abdal.  

qivürmək  çevirmək.  

qiyafə  qabaq.  

qiyah  giyah (fars) < göyək. bitənək. bitəgən. bitgi. bitən. nəbat. 

qiyahi  giyahi (fars). < göylük. nəbati. bitgilik.  

qiyahşinası  giyahşinası (fars). < göyəkçilik. otçulluq. bitgibilim. 

bitgibilgisi. botanik.  

qiyan  kiyan. daşqın. sel. kəskin. sivri. kiyan daş.  

qiyanqu  kiyanku. yaramaz. afacan. aylaz.  
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qiyanquluq  kiyankuluq. yaramazlık. afacanlıq. aylazlık.  

qiyav  kiyav. kiyəv. kövyəv. qöyəv. göyəv. göyki. kürəkən.  

qiyavlamaq  kiyavlamaq. kiyəvləmək. qöyəvləmək. göyəvləmək. 

kövyəvləmək. göykiləmək. kürəkənləmək.  

qiybər  kiypər. qıybər. böyük təmrən.  

qiybət  qeybət. ğeybət. qıybat. qıynat. qıyvat. qaybat. qaybağ. 

qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. 

qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan 

çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. 

dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. 

sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qiyə  1. kiyə. qıya. kiçildici ək. - ər kiyə: ərəki. alçaq kişi. 1. 

kiyen. kiden. kizen. geri. dalı. - ər kiden qaldı: kişi arxaya 

qaldı.  
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qiyəsi  giyəsi. geyəsi. geysi. geyəcək. geycək. geygi. geyim. 

geyit. geyimlik. geyinti. geycim. gecim. geyiniş. geyniş. 

qapsaq. paltar. urba. yamaşır > camaşır.  

qiyəv  kiyəv. kiyav. kövyəv. qöyəv. göyəv. göyki. kürəkən.  

qiyəvləmək  kiyəvləmək. kiyavlamaq. qöyəvləmək. göyəvləmək. 

kövyəvləmək. göykiləmək. kürəkənləmək.  

qiyim  paltar. geyim.  

qiyinqi  kiyinki. ertə. irtik. irtuk. erkən. ertəsi. kələsi. kelev. ir.  

qiyiz  kiyiz. 1. qidiz. giziz. giviz. güvüz geyim. 1. keçə. 1. keyiz. 

örtük. pərdə.  

qiymə  < qıyma. 1. parçalanmış. avradıq, ovqılı, oğqılı ət. 

çərxlənmiş ət. doğranmış nərsə, özəlliklə ət. 1. qalya. 

qayla. qeylə. quşbaşı. 1. ağazə (fars). ağızlıq. topraq, suyun 

içəri girməsinin qabağın alması üçün başmaqların qıraqlarına 

qoyulan ensiz şırıq.  

qiymə  qıyma. qıyıq. 1. qırılmış ət. qıyıq ət. incə incə doğranmış. 

- küftəlik qiymə. lüləlik qiymə. - qiymə taxdası: ət qıydıqları 

qalın taxda. 1. çərxlənmiş. - qıyma çərxi. 1. qıya. qıyqacı. 

qıyıq. qırışma. kəsmə. 

qiymək  geymək.  
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qiymək  qapar. dəğər. e'tibar. ağırlıq.  

qiymələmə  təqti'.  

qiymələmək  qıymaq. doğramaq. qaranmaq. zülm edmək. rəhm 

edməmək.  

qiyməli  - qiyməli yemək: qıpışqa.  

- qiyməli yeməklərin gənəl adı: basdı.  

- qan qiymətli: qandəğər. çox dəğərli. əşsiz. taysız.  

qiytürmək  kiydürmək. kəsmək. qeyqaç: qırqaç. kəsik. əğri. 

kiyilmək: qırılmaq. kiyin: zor.  

qiyusk  kiyusk. 1. köşək. kuşk < kövüsk. kulah firəngi. 1. köşk 

kuşk < kövüsk. dörd dövrəsi açıq otaq.  

qiyusq  kiyusk. < köçək. köşək. salaş. baraqa. yol üstü qurulan 

əğrəti tüncıq. - qəzet salaş. - bostan salaş.  

qiz  giz. 1. ( < gizli. qıslı). gizəm. sır. tutqu. saxlana. sakı. 

örtü. qapı. qutu (quytu). 1. sirr. iç. - bu işdə gizil (gizli) yox. 

- gizsiz iş, söz, duruş, baxış, anlam. - bir gizni, sirri, içi 

açımaq: sökmək. qoxulatmaq. iylətmək. ifşa edmək. - yarın 

onun işlərin qoxulatacağam. 1. zəmir olub, "sizinğ" 

deməkdir. - işinğiz: sizin işiz. - atanğız: sizin ataz. 1. 

gizləməyə, qorumaya, qoymağa yarar qab. 1. qutu. 
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qutucuq. qutcuq. kiçik qab. qutusu. - gizdəki giz yıpar. 1. 

taxt. kürsü. peşxan. 1. sandıq. qap. heybə. torba.  

qiz  giz. 1. kiz (fars) < sakız. saklaz. sakaz. geyiz. nəməd. 

1.saxıl. sirr. - gizin, saxlın, sirrin açıb tökmək: qapağı 

atmaq. 

- gizin, saxlın, sirrin açmamaq, gizlətmək: qapağın 

açmamaq.  

- könül, giz, sırr ulağı, çaparı, peyki: göyərçin. gövərçin.  

qiz  giz. gizik. 1. gizəm. sirr. raz. 1. bəlirsizlik. mübhəmlik. 1. 

qıç. gəminin arxasındaki əğrik sərən, bayraq sərəni (uzun 

çubuq).  

- şübhəli, gizli əksiklik: bit yeniği.  

- özünə qıymaz: sıxıntı istəməz.  

qizbə  gizbə. gizəb. gizəv. ( < gizli). 1. qıraq, yan, ıssız yer. 1. 

sandıxana. evlərdə kiçik otaq, kiçik, dalı həyət.  

qizci  gizci. casut. casus.  

qizçilik  gizçilik. gizəmcilik. sırrılıq. sirrilik.  

qizəm  gizəm. giz. sırr. sirr.  

qizəm  gizəm. sir. giz. saxlana.  

qizəmci  gizəmci. gizəmli. gizli. sırrılı. sirli. istik.  
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qizəmcilik  gizəmcilik. gizçilik. sırrılıq. sirrilik.  

qizəmli  gizəmli. gizili. sirrili. sırrlı. əsrarlı. əsrərəngiz. 

qizəmli  gizəmli. gizli. sırlı. orxun.  

qizəmtən  gizəmdən. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. altdan. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qizəvlik  gizəflik. gizlətmək işi. - kəndini kəndindən gizəvlik, olaysız 

(imkansız).  

qizi  gizi. gizil. məchul.  

qizicə- qizlicə  gizicə gizlicə. saqlana saqlana.  

qizil  gizil. ( < gizli. qıslı < qıs.). 1. potansiyel. işləksiz varlıq. - 

gizilgüc: potansiyel. 1. gizlisi olan. sirli. içil. - bu işdə gizil 

(gizli) yox. - gizilsiz iş, söz, duruş, baxış, anlam.  

qizil  gizil. 1. gizgüc. potansiyel. quvvə. 1. yanıl. mələkə. 1. 

təsəvvür. 1. duyu. duyum. duyma. sezi. hiss. 1. yanıl. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

vəsf. 1. gizir. potansiyel. quvvə.  

- gizili söz, davranış: im. rəmz.  

qizil  gizil. gizi. məchul.  

qizili  gizili. - iki gizili: iki məchullu dəngləm (maadilə).  

qizili  gizili. gizəmli. sırrlı. əsrərəngiz.  

qizilqüc  gizilgüc. gizirgüc. potansiyel. bilquvvə.  

qiziltəmək  qizildəmək. soğuqtan titrəmək.  

qiziq  gizik. 1. gəzik. izik. əzik. basıq. sıxıq. incik. gücük. 

güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. 

əziyyət. zəhmət. 1. giz. gizəm. sirr.  

qiziq  gizik. basur. batur. sinə. sirr. gizli nərsə. sağız. saqqız. 

sağız. - saqqızın oğurladı.  

qiziqləmək  gizikləmək. gəzikləmək. əzikləmək. izikləmək. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. 

acıtmaq. yarıtmaq. gücükləmək. güclükləmək. 

ağrıqlamaq. ağıqlamaq. tıxızlamaq. qarıqlamaq. 

qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

qiziqlətmək  giziklətmək. gəziklətmək. əziklətmək. iziklətmək. 

basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 
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tıxızlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. əziyyətə, 

zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

qiziqli  gizikli. 1. içə dönük. içəqapanıq. içli. içgin. qöbəkli. 1. 

gizgig. gəzgig. gəzikli. əzigig. izigik. basqıq. qısqıq. 

sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. 

qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

qiziqliq  giziklik. 1. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. çəkginlik. çəkiklik. 

dirliksizlik. dirlişiksiz. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. imtizacsızlıq. keçimsizlik. 

keçiniksizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. 

qırağsınlıq. qırıqlıq. qıranlanıq. qırıltı. qopqunluq. 

qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. inzivalıq. 

münzəvilik. 1. içlilik. qöbəklilik. yüklülük.  

qiziqmək  gizikmək. gəzikmək. əzikmək. izikmək. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. 

ağıqmaq. tıxızmaq. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, 

zəhmət çəkmək.  

qizir  gizir. 1. maavin. çoban. köy böyükünün yamağı, köməyi, 

maavini. 1. gidiz. geyiz. gidiz. giviz. güvüz. hər bir taxılıb, 

geyidirilən nərsə. keçə. çadır örtüsü. givə.  
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qizir  gizir. giriz. (1. girmək. 1. qırıs, qırıq vermək < qırmaq. 1. > 

gizrinmək: nərsənin arasından çıxmaq, altından keçmək). 1. 

bir qonudan, başqa qonuya keçib, dəğib yenidən 

birincinə dönmə. 1. (< qırmaq). qırsınma. qaçınma. 

çəkinmə. 1. kizir. yer altı kəriz, kəhriz, qənov. 1. ( bax > 

aldatan. kələkçi).  

qizirən  gizirən > girizən. 1. qaçıb gizlənən. yoxolan. çəkinən 

çəkingən. 1. pərhizçi. pərhizkar. 1. almazlanan. almadan 

qaçınan, çəkinən. almaq istəməyən. rədd edən. 1. 

girişən. dalan. dalqıc. girgin. girilgən. sırtıq. keçmə. 

geçmə. soxulqan. sovulcan. qatılqan. qatığan. fizul.  

qizirənliq  gizirənlik. girizənlik. girişənlik. girginlik. girilgənlik. 

dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. 

soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.  

qizirəq  gizirək. zeyrək. gizlənərək.  

qizirərəq  gizirərək. qaçaraq. qaçınaraq. çəkinərək. çəknərək. 

ehtiraz edərək. pərhiz edərək.  

qiziriq  gizirik. gerçinik. qısanıq. iğrənc. məkruh. çəkinik. 

sakınıq. saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq. 

almazıq.  
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qizirmək  gizirmək > girizmək. 1. qaçıb gizlənmək. yoxolmaq. 

çəkinmək. 1. almazlanmaq. almadan qaçınmaq, 

çəkinmək. almaq istəməmək. rədd eləmək. 1. pərhiz 

edmək.  

qizirmək  gizirmək. gizləmək. saxlamaq. - astarın gizir, üzün bəzir. 

qizirqə  gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. 1. arxaçıq. qorçaq. 

qorça. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. pənahqah. 1. 

girişgə. girişcə. girşic. başlac. deyişcə. dibaçə. 

muqəddimə.  

qizirqəq  gizirgək. gizirgə. girizgək. girizgə. 1. arxaçıq. qorçaq. 

qorça. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. pənahqah. 1. 

girişgə. girişcə. girşic. başlac. deyişcə. dibaçə. 

muqəddimə.  

qizirqüc  gizirgüc. gizilgüc. potansiyel. bilquvvə.  

qizirtən  gizirdən. gizlicə. gizqüdən. gizəmdən. altdan. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 
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açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qizləmə  gizləmə. gizlətmə. 1. qapatış. 1. örtmə. bükmə. örtü. 

örtük. qapanca. qapayma. istitar.  

qizləmə  gizləmə. saqlayış. saxlama. kitman. ixfa. - bir belə sıxı 

saxlayışda nə anlam var.  

qizləmək  gizləmək. ( < qıs. qır). qıslanmaq. qırlamaq. girzmək. 

bosmaq. tızmək. pısmək. gizmək. tizmək). 1. buklamaq < 

bük. bukmaq. buqurmək. bükpələk. bükmələk. bəkmək. 

koğolo. saqlamaq. aparmaq. daşırıv. kasıv. kaçıv. 

qoldamaq. əlləmək. 1. öpmək. öpütmək. örtmək. 

qapamaq. 1. örtmək. saxlamaq. yaşmaqabımaq. 

abıtmaq. abıdmaq.  

- gizləmək. qapaq vurmaq. saxlamaq. ört bas edmək. 

gömmək. örtmək. basırmaq. quylamaq. batırmaq. 

saxlamaq. 

qizləmək  gizləmək. gizlətmək. 1.gizirmək. saxlamaq. - astarın gizir, 

üzün bəzir.1. donatmaq. pərdələmək. qapatmaq. 1. 

gomutmaq. gomtumaq. örtmək. qapamaq. qamamaq. 1. 

gizlədib saxlamaq, danmaq. basırmaq. yaşırmaq. 
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yığşırmaq. 1. qapaylamaq. qapavlamaq. qapamaq. 

bürkmək. saxlamaq. 1. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

saxlamaq. 1. kitməmək. 1. qamamaq. qapamaq. örtmək. 

1. yatsımaq > yadsımaq. yatırmaq. yaşırmaq. danmaq. 

tanımamaq. saxlamaq. saklamaq. inkar edmək. boyun 

almamaq. boyununa almamaq. - gördüyün yatsır, 

görmədiyin yaxır (suçlur. ittiham edir). - çirkin görsə, gözü 

yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı. - iyilikləri yatsama 

(unutma), olmamışı qansama (düşünmək istəmə).  

- danışıbda, nərsələri gizləmək: dili altında bir nəsə olmaq.  

qizləmətən  gizləmədən. açıqdan. açıqca. saxlamadan. aşqara. 

açıqara. açıqca. dışıqara <> dışqara. deşikara <> eşikara 

ələnən.  

qizləmişi  gizləmişi. gizləmək işi. - sırqav, bəzəklə kəndin gizləmişi 

çirkin qız.  

qizlən  sağlaş. qaçın.  

qizlənçü  gizlənçü. gizli. - gizlənçü gəlində: gəlin hər nəyin iyisin ərinə 

gizlədib saxlar.  

qizlənəcək  - saxlanacaq, gizlənəcək yer. saxlantı. gizli bucaq.  
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qizlənən  - qaçıb gizlənən: gizirən > girizən. yoxolan. çəkinən 

çəkingən.  

qizlənilmək  gizlənilmək. örtünülmək. saxlanılmaq.  

qizlənmə  gizlənmə. 1. qapanış. 1. saxlanma. saklanma.  

qizlənmə  gizlənmə. örtünmə. saxlanma. ihticab.  

qizlənmək  gizlənmək. 1. pusuqmaq. büküşmək. pusuya girmək. 

ubanmaq. abanmaq. 1. saxlar görünmək. kəndi kəndinə 

saqlamaq. 1. ubanmaq. - oğruya tay ubanma, görcək işdə 

yubanma. 1. qaypanmaq. qayınmaq. örtünmək. 

qurşanmaq. qapınmaq. bağlanmaq. usmaq. arxalanmaq. 

sığnaqmaq. qapanmaq. təhəssün edmək. 1. bukmaq. 

saqlanmaq. abımaq. saqlamaq. örtmək. ürkmək. 

yaşımaq. yaşınmaq. saqlanmaq. örtünmək.pismək. 

pusmaq. bosuqmaq. yaşınmaq. - ər pisdi. 1. saqlanmaq. 

sinğmək. sınğmaq. batmaq. - qorxub gizlənmək: sinğmək. 

sınğmaq. 1. taşaymaq. gözdən itmək. sıvışmaq. yox 

olmaq. ortadan itmək.  

qizlənmək  gizlənmək. 1. qapıyaşmaq. qapayışmaq. qapayınmaq. 

bürkünmək. 1. örtünmək. 1. sinmək. büzülmək. qorxmaq. 

1. qaçınmaq. 1. sinmək. gömülmək. qorxmaq. büzülmək. 
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1. yatsınmaq > yadsınmaq. yatrınmat. yaşrınmaq. 

danınmaq. tanımazmaq. saxlamaq. saklanmaq. inkar 

edinmək. boyun almazmaq. boyundan atınmaq.  

- qaranlıqda gizlənmək: qaraltılmaq. qarantılmaq. 

qaraltınmaq. qarantınmaq.  

- naməhrəmdən örtünmək, gizlənmək: qaçmaq.  

- qaçıb gizlənmək: gizirmək > girizmək. yoxolmaq. çəkinmək.  

- yaxalanmamaq, görünməmək üçün saxlanmaq, 

gizlənmək: bucaq bucaq qaçmaq.  

- qorxub gizlənmək: sinmək.  

qizlənmiş  - iyicə gizlənmiş: gün görməmiş.  

qizlənmiş  gizlənmiş. 1. gizli. batuqa. 1. örtüklük. örtülmüş. məxfi. 1. 

saqlı. gizli. məstur. məxfi. məktum.  

qizlənpaç  gizlənpaç. buğcay. buğmalca.görəbə. əbəköməçi. qarmav 

oyunu. 1.  

qizləşişmək  gizləşişmək. yaşruşmaq.  

qizləşmək  birbirindən gizləmək. yaşruşmaq. sırdaşmaq.  

qizlət  gizlət. qaçır. qasır. buka. bekit. yaşır.  

qizlətən  gizlədən. 1. dulundurucu. 1. qıtan. qutan. kitən. kütən. 

gütən. saxlur. söyləməz.  
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qizlətən  gizlədən. gomutan.  

qizlətən  gizlətən. yapqar. yapan. sınqar. sindirən.  

qizlətilmək  gizlətilmək. asralmaq. əsrəlmək. qorunmaq. himayət 

olunmaq.  

qizlətilmiş  gizlətilmiş əsrəmiş. asramış. qorunmuş. himayət 

olunmuş.  

qizlətmə  gizlətmə. gizləmə. qapatış.  

qizlətmək  gizlətmək. 1. əsrəmək. asraqamaq. qorumaq. himayət 

edmək. 1. qayırmaq. geyirmək. örtmək. gizlətmək. 

sınğırmaq. sınğdırmaq. içərimək. çoxura qoymaq. 

gömmək. batırmaq. - sirrlərin gizlətmək: saqqal 

saydırmaq. 1. yapurtmaq. yapmaq. saxlatmaq. yatturmaq. 

baturmaq. gizli saxlamaq. basırmaq. 1. gəmürmək. 

qaçırmaq.  

qizlətmək  gizlətmək. gizləmək. 1. donatmaq. pərdələmək. 

qapatmaq. 1. örtüb basırmaq. əl basmaq. 1. açmamaq. - 

gizin, saxlın, sirrin açmamaq, gizlətmək: qapağın 

açmamaq.  

- qaşıx görsətir, qılpın gizlədir: görsətib vermir. 

qizlətməli  gizlətməli. buqmalı. gizlənilən.  
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qizlətməmək  gizlətməmək. göstərmək. saxlatmamaq. - hər nəyi olduğu 

kimi, açıqca göstərmək.  

qizləyən  gizlətən. yaşurqan. yapurqan. yaşurqan. saxlayan. 

örtülü, gizli qoyan. (# yarupqan: açan. saçan).  

qizləyən  gizləyən. saxlayan. tutan. - söz tutan. 

qizli  gizli. 1.içlik. bağışlıq. bağşıtlıq. - bağış sorulardan biridə ev 

sözləridir. 1. bükdür. pusdur. mızı. müzmir. 1.gizlicə. əlaltı. 

altlıq. atlıq. bağşıtın. bağışın. basıtın. məhrəmanə. əl 

altından. yaşrın. 1.örtünük. 1.qapa. sirr. örtük.1. qapalı. 

qapaqlı. saxlı. 1. üzüstü. üzüquylu. - bir nərsənin üzüstü 

qalmasın sağlayan: kəlləş. kəllaş. qallaş. çallaş. çalqaş. 

çaqqal. 1. yasalı - gizli, yasalı saxlanan yazı, dəfdər, kitab: 

qara qablı pitik, kitab. 1. yaşrın. - gizli, yaşrın olan sanı, 

duyu, fikir: güman. 1. çulqalı (< çuq). örtlü. yaşırın. oğrun. 

1. içdərik. içdəri. içdən. içgin. özdərik. özdəri. özə, içə 

bağlı olan, özdə, içdə qalan bölüm. iççil. içək. batini. 

bətndə olan. 1. casus < yaşut. 1. içrək. batini. 1. korsan ( 

< kor). məxfi. donlu. 1. içrək. içlik. saxlı. gizəm. giz. sirr. 

sırr. içə. gömün. kitmə (> kətim (fars)) bükük. qapalı. 

xəfiyyə.  
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- adı gizli tutulan yazı: adsız yazı.  

- düşmandan, nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı 

ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri: qarartma. gömüşlük. 

xamuşluq.  

- gizli keçirilmək: qaçırılmaq. 

- qizli izli: ( - qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan: sənli 

mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. 

təkəllüfatsız. taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver 

börkün). 

- gizli qalan nərsə: sirr. söz. - ışıq saçar, sözü açar: dan 

atınca, könül sökülər. günəş açar, qaranlıq qaçar.  

- gizli saxlanılmayan, tutunulmuyan nərsə: qabaqsız. 

qapaqsız. gizli, örtülü, sirli sırlı olmayan nəsə. 

- gizli saxlanmalı, tutunmalı nərsə: qapaqlıq. qabaqlıq. sirr. 

sırr. 

- gizli, dolambaclı bir iş yapmaq: iş çevirmək. - o nə iş 

çevirir, anlamaq gərək. 

- gizli, qaçaq bazar: qara bazar. qarabursa. - qara bazara 

düşmək: qarabursaya düşmək: çox çətin tapılmaq, 

bulunmaq.  

- gizli, qorucu qutu: qara qutu: uçaqın sürücü bölümündə 
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olan danışıqları yazıb, qoruyub saxlayan qutu.  

- maldavarın gizli olaraq yüksək dəğərlə satılması, satılan 

yer: qara bazarı. (maldavar: mal o məta'. cins. kala).  

- gizli, saxlı, tutulu, sirrli, sırrılı nərsə: qapaqlı. qabaqlı. 

- gizlidən gizliyə: gizdən gizə: içdən içə.  

- nəyisə gizli, sıxıcı bir nə var: torbada pişik var.  

- gizli bir nəyi açıqlamaq: dilə vermək.  

- gizli nələri söyləmək: ağız açmaq.  

- gizli güdücü: qaraqulaq. dedektiv. xəbərçi.  

- gizli iş yapan: sinsi. saman altı su yeridən.  

- gizli, sakın, kurnaz olan: sinsi kimsə.  

- gizli dil: quş dili. qaraçı dili.  

- gizli işsiz: 1. altdan işləyən. 1. işləmədən, işsiz olaraq, iş 

ödəvin, müzdün alan.  

- gizli görəv: gizli mə'muriyyət.  

- gizli qapaqlı: örtülü basılı.  

- gizli örgüt: gizli şəbəkə.  

- gizlidən gizliyə: altdan alta.  

- quşqulu, şübhəli, yaşrın, gizli nəsə: bityeniği.  

- gizli çalışan güclər: beşinci qol.  
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- gizli görəvli. yaşut. yaşuc. casus. casut. güdücü. izləçi.  

- gizlicə duyurmaq: fıslamaq.  

- dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, suda 

üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən qaya: 

kor qaya.  

- gizli yığva: qapalı oturum.  

qizli  gizli. çıqlı. ( 1 < çıq. tiq. tuq. düğün. bükülü. 1 < gizli. qıslı). 

1. açıq olmayan. aldırtan. assırınlayın. assırınlayın. astan. 

astırın. astırtın. bağlı. batuqa. batut. bəlirsiz. bildirməy. 

bilinməz. bükük. çolav. daldax. darab < dar. donqılı. donlı: 

saxta. duymadan. duyulmaz. gizəm. gizəmli. gizlənmiş. 

gizlin. gizlisi olan. görülməz. hərəm. kasırılğan. qapalı. 

qatılğan. qondarma. müəmmalı. oğrun. orxun. örpən.örtülü. 

örtülü. rəmzli. saxlı. saqlı. sinsi. sırlı. sırlı. tıkıvlı. yartsız. 

yartuz. yaşırılğan. yaşırın. yaşırınlı. yaşırun.- gizlicə: 

məhrəmanə. 1. gizlənçü. yaşut. yaşru. yaş. yapraq. gizik. 

sini. örtüş. qapalı. - gizli işlər: örtüş işlər. - gizli sözlər: örtüş 

sözlər. - qizli düşman: qır yaqı. - yaşut - bəküt. - gizli söz 

fısıldaşmaq: sufsamaq. sufşamaq. şuvşatmaq: şuv şaşmaq. 1. 

oğrı. oğru. oğrun. 1. gömüklü. gömülü. gömili. örtük. 
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örtülü. qapıq. yapıq. örtülü. məxfi. 1. içgi. saxlı. tüb. 

yaşırım. saxlı. sır. - gizli qapı: dışa eşik. qımtım. 1. 

qapaqlı. örtlü. saxlı. məstur. məxfi. - qapaqlı iş. 1. 

məhrəmanə. məktum. başı qapalı: qapalı baş. 1. saxlaq. 

qapalı. məxfi. ğeyri ələni. 1. saqlı. saxlı. gizlənmiş. 

məstur. məxfi. məktum. 1. sinğsi. saxlı. gizlidən soxulub 

incik verən. 1. qutum. kütüm. güdüm. qıtım. kitim. 

söylənməz nə. sirli. salığ. saxlı. 1. yapsıt. yapsın. 

(yapamaq: gizlətmək). gizli. qapaq. xəfiyyə. qapıl. qapılı. 

qalıb. yasırın. yasırılğan. tıxılğan. məxfi.  

- gizli bucaq: saxlantı. saxlanacaq, gizlənəcək yer. 

- qazın ayağını anlamaq: gizli bir gərçəyi tapmaq. 

- gizlicə izləmək, dinləmək, güdmək: anındamaq. andamaq.  

- gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq: qovalamaq. 

qoğalamaq. arxasına düşüb tutmağa çabalamaq. bəkləmək. 

gözləmək. tə'qib edmək. - ovu nininə dək qoğaladı.- oğruları 

sınıa dək qoğaladı. - işsiz qalıb bir iş qoğalır. - fürsət 

qovalamaq. - kəndi mənim yoxluğumu qovalır. 

- gizlin: əl altı. əlaltın. astın. yaşın. yaşırın. xəfiyyən.  

- gizli savçı, görəvçi: avçı.  
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- qizli qonuşmaq: quşmuşlanmaq. pıçıldamaq. fısıldaşmaq.  

- gizli söz: dışa söz: sır.  

- gizli yer. quytu yer. tışa yer. - gizli düşüncə: dışa oy.  

qizli  qorğuq. saxlı. yapsıt. yapsın. yaprıq (< yaprılmaq).  

qizlicə  gizlicə. 1. anğılca. yavaşca. 1. əl altı. sınğcə. sinğcə. 

içərin. - arxadan arxaya: bəlli edməksizin. 1. taşatın. batqın. 

yumuq. cumuq. yaşın. yaşrın. - gizlicə yaxlaşmaq: yavaş 

yavaş yaxlaşmaq. uçmaq.  

qizlicə  gizlicə. 1.gizli. əlaltı. altlıq. atlıq. bağşıtın. bağışın. 

basıtın. məhrəmanə. əl altından. yaşrın. 1. üzüstücə. 

üzüquyluca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. çallaşca. 

çalqaşca. çaqqalca. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqla. 1. gözdən uzaq.  

- bir savı, bilgini, xəbəri gizlicə bildirmək, duyurmaq: ələ 

vermək. satmaq. sızdırmaq.  

- gizlicə anlaşmaq: işi pişirmək.  

- gizlicə araşdırıb öğrənmək: qaravıllamaq.  

qizlicə  gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. altdan. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 
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bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qizlilik  gizlilik. sinğsilik. sinsilik. saxlılıq. gizlidən soxulub incik 

verməklik. münafiqlik.  

qizlimsizin  gizlimsizin. açıq. aşqara. saxlamsızın. ələni.  

qizlin qizlin  gizlin gizlin. için için. yaşırın. içtən. içnən. astırtın. aqrın.  

qizlin  gizlin. 1. gizli. əlatı. əlaltın. astın. yaşın. yaşırın. 

xəfiyyən. 1. saqlı. sinsi. yaşırın. gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. 

qatılğan. assırınlayın. astan. astırın. yaşırılğan. yaşırınlı. 

yaşırun. yuşιrιn. astιrtιn. bildirməy. bükük. oğrun. 

duymadan. örtülü. daldax. darab < dar. çolav. donqılı. 

donlı: saxta. qondarma.  

qizlin  gizlin. gizgin. yaşırın. qapatın. görünməyən. içrək. içlik. 

saxlı. məxfi. giz gizik. gizəm. sırr. qapalı. çulqalı (< çuq). 

bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. bilinməyən. 

anlaşılmayan.  

qizlinbac  gizlinbac. qizlinpac. buqunçaq. buquluc. saxlanbac. 

saqlanbac. (oyun).  
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qizlinpac  - gizlinpac oyununda, qurdun, əbənin durduğu yer: qala. 

gizildək.  

qizlitən  qizlidən. gizlicə. bağşıtın. bağışın. basıtın. məhrəmanə.  

- qizlidən gizliyə: gizlicə, bəlli edmədən.  

qizliyərək  gizliyərək. sezdirmədən.  

qizmək  gizmək. 1. təzmək. tizmək. tısmaq. pısmaq. 1. gəzmək.  

qizmək  gizmək. gizlənmək. yığışmaq. öz üzərinə buruşub, 

qıvrışıb, tovlanıb qırağda qalmaq, durmaq.  

qizməz  gizməz. gəzməz. izməz. əzməz. basmaz. sıxmaz. toxmaz. 

dəğməz. əziyyətiz. zəhmətsiz.  

qizqin  gizgin. gizlin. giz. gizik. gizəm. içrək. içlik. saxlı. məxfi. 

yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. çulqalı (< çuq). bağışın. 

bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. görünməyən. bilinməyən. 

anlaşılmayan.  

qizqiq  gizgig. gizikli. gəzgig. gəzikli. əzigig. izigik. basqıq. 

qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. 

tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.  

qizqüc  gizgüc. gizil. quvvə. potansiyel.  

qizqüdən  gizqüdən. gizlicə. gizirdən. gizəmdən. altdan. basıqdan. 

gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. 
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qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

qizri  kəşür. gəzər. sarıq turma, tırp.  

qizriniş  gizriniş. gizrinmə. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. 

girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. 

gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qizrinmə  gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. 

girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. 

gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 
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sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qizrinmək  gizrinmək > girzinmək. nərsənin arasından çıxmaq, 

altından keçmək.  

qizrinsəyiş  gizrinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. > girzinmə. 

girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. 

gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 

sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qizrinti  gizrinti. gizrinmə. gizriniş. gizrinsəyiş. > girzinmə. 

girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. 

gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. 

çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. 

istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. 
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sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. 

ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. 

almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. 

imtina'. ehtiraz.  

qizrişqəq  girizgək. girizgə. gizirgək. gizirgə. 1. arxaçıq. qorçaq. 

qorça. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. pənahqah. 1. 

girişgə. girişcə. girşic. başlac. deyişcə. dibaçə. 

muqəddimə.  

qizsəmək  gizsəmək. yaşsamaq.  

qiztən  - gizdən gizə: gizlidən gizliyə: içdən içə.  

qιmιltι qιmιldι. qılıq. qιymιl. iş. fe'l. yol. çəm. adət. meyl. endik. 

istək.  

qιnaq  qιsqιnc. işgəncə.  

qιr  ağ. qιrçιl. qιr saqal: ağsaqal.  

qιrça  ( q < > f ) fırça. qırıq, kəsik tüklərdən düzəlmiş köggə 

(kəriggə < kər).  

qιrqay qιrğay. qιrğιç. karqιs (ç). oğıç. ükkiş. rəndə.  

qιrqι  kəsgi. kərki. balta. pıçaq. çapacaq.  

qιrtlaş  baskιc.  

qιrιntιlar  çırpı. şüvlər.  
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qιsqanmazlıq qιsğanmazlıq. səbir. havlιqmazlιq.  

qιsqut  cəza.  

qιsqιnc  qιnağ. işgəncə.  

qιsraq  bücür. külə. basar. bəsdə boy. güdə boy. töpös. kotiğan. 

mıkır. qoduk. qoyuq. kodö. koyduk. kəltəbaqay. karsaq. 

kəltə. pistək. pindək.  

qιsιq  əziş. sιkιş. əziyyət.  

qιvrımlı  aylanclı. aylaşlı. aylavlı. dolambaçlı. aylanc buylanc. 

virajlı.  

qιvrımlı  aylavlı. virajlı.  

qιymιl  qılıq. iş. qιmιldι. fe'l. yol. çəm. adət. meyl. endik. istək.  

qιzιlovurt  qırmızı yanaq.  

qιzιlqöz qιzιlgöz. qurd. böri.  

qιzιlqül qιzιlgül. gülələ. gülalıq. yuğa yapraqlı.  

qιzιltı  ιşιq. şavıq.  

qədər  sağlı. yağlı. cağlı. - bu qədər məni görər: bu sağlı məni 

görər.  

qəliniş  gəliniş. gülləniş. gülləb. yaşnaş.  

qələ  kələ. meyl. istək.  
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qərçəmək  kərçəmək. qıyım qıyım. dilim dilim edmək. kərçi (kəsgi) ilə 

doğramaq.  

qərərində  gərərində. > qarayında. görüşə uyğun.  

qərtik  kərtik. qırıq. kəsik. kərtik kərtik: kəsik kəsik.  

qəşşili  kötü ruh. qara ruh. qara quşlı. albastı. alvastı. cinli. 

tutqayli. qaqğınlı.  

qəzək  kəzək. kərən. qayta. yolam.  

qo  1. ək. "qoy. qon" sözünün qısağı. ək olaraq sözə əklənir. 

- duzqo: duzluq. duzdan. 1. ko. gobud. küp. köp. kop > 

çox.  

qob  1. bax > qop. 1. mədd. ırmağın daşaraq gəlməsi.  

qoba  1. qoğa. qopa. dolça. 1. qopa. mühəddəb (# hopa. kova: 

müqəər). 1. quba. ulu. böyük. quba qaz: ullağan. ağ qaz. 

quba metatez > baqu > baqı.  

qoba  koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 
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koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobacı  falcı. baxıcı. hahin.  

qobaq  qopaq. qapan. qaban. palıt yemişi.  

qobal  kupal. gürz. dəmir topuz.  

qobalaq  qopalaq. qaba qulaq. iki qılplı küzə.  

qobamaq  səmirmək. tasınmaq. tamsınmaq.  

qoban  ırmağ adı.  

- qoban çapaq: ala balıq.  

- qoban suv: quban ırmağı.  

- qobannı suvun içməzça edmək: öldürmək.  

qoban  koban. kopan. kofan. kovan. koğan. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 
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kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobar  ğobar (fars) < qapara. (nərsənin üstünə qonub, qaplayan, 

örtük). toz.  

qobar  ğobar (fars). bax > qubar. ( < qapar: örtük. örtən).  

qobat  qobat. qubat. ( < kav: boş). düşüncəsiz. çiğ. xam. 

görgüsüz. biçimsiz.  

qobat qobad. gobud.  

qobba  kobba. qubba. 1. tümsək. 1. saçaqlı qofta, kəpənək.  

????- erməni qobba: bir ağılı dəri xəstəliyi.  

- qubba qubba: qopa qopa. yığın yığın.  
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qoblan  koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoblanqoz  koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 

koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 
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kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobmaq  qalxmaq. - qobub gəlgən ullu basqan suv: daşaraq gələn 

böyük basqan ırmağı.  

qobran  kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 
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çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobu  kopu. kovpu. kovuk. 1. kanal. oluq. 1. içi boş oyuq. içinə 

bükülmüş. 1. çuxur yer. dərə.  

- diş kovusu: diş kovuğu.  

qobudlaşmaq  gobudlaşmaq. qabalaşmaq. biçisizləşmək.  

qobuq  kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 
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kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobul  kobul. kopul. koful. kovul. koğul. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobult  gobult. gobut. qalın. tox. qaba. kəsif. zəxim. gəliz. koloft 

(fars) ( < kop).  

qobur  1. içi boş dar uzun qab. bir başı qapalı, yaxud iki başıda 

açıq olur. - qələm qoburu. - yəhər qoburu: yəhər qapalı 

peşto qılıfı. - ox qoburu: tir kəş. 1. əl yolu, ayağ yolu, 
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bulaşıq yolunun, bulanıq suyunu dışarı göndərən güh. - 

qobur tıxanmış. - qoburu açmaq. 1. dar uzun, ustuvani 

biçimində olan nərsə. - qobur şalvar. 1. minarə. - iki 

qoburlu qonut: iki minarəli məscid. 1. nərsiyə özəl qab. - 

qələm qobur: qələm qabı. - ox qobur: sadaq. 1. qab. - ox 

qoburı: ox qabı. tərkəş. sağdaq. sadaq. tərkəş.  

qobur  gobur. gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. 

kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  
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qobura  buynuzdan yapılan barutluq.  

qoburmaq  qaburmaq. qabdan qaba boşaltmaq. qab dəğişmək.  

qobut  gobud. 1. #. kovut. bax > (kov. kav. kof. kaf. gof. gaf). 1. 

haylaz. yaramaz. qolçomaq. biçgin. bıçqın ( < biçmək). 

çapqın. çalamıt. külxanbəyi. tulanbarçı. tünambarçı. 1. 

kəlləş. kalaş. yonulmamış. yontulmamış. qaba saba. 1. 

kumba. kündə. yonulmamış. 1. qaba saba. aznavur. 

taxımsız. xuysuz. ayı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. balta kəsməz. 1. 

qantal. batqal. qaban. 1. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

düşüncəsiz. qapaxat. qatraq. qaba. kötük. gödük. başsız. 

görüşsüz. fərasatsız. 1. irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. 

qaba. kötük. gödük. - nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda 

işlənən qaba, gobud kisə: qabra. gəbər. 1. qatraq. qaba. 

qabığıqalın. qalınqabıq. 1. qatraq. qaba. inciksiz. 

səlqəsiz. zovqsız. - qaba bir ev takımı. 1. kubat. qatraq. 
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qaba. kötük. gödük. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çapsız.  

- özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş: ələki. qaba qavşaq. - 

qaba qavşaq bir işdir: əsərdir.  

- hərnəyin qartı, qabası, gobudu: qartal.  

- qargobud: danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. qontay. 

könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. gobud. kənto. 

kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.  

qobut  gobut. gobud. < gəbə < qaba < qab. 1. qabın dış biçimi. 

sayıq: ayıq. diggət: yödəmsiz. qılımılı. sıfatsız. 1. 

küpəvər. metatez > pükki. 1. qaba. iyrik. irik. 1. yavaşsız. 

e'tinasız. 1. irik. qalın. qılıqsız. qatanqur. biçimsiz. 

yaxışıqsız. bəqiyafə. 1. qınqır. inad. öngər. başçomaq. 1. 

qatdır. qabadayı. gülhanbəyi.  

qobut  gobut. gobud. gopud. 1. qubad. quba. qaba. batal. ənkə. 

gəbə. qaba. qalın. şişik. yoğan. yoğun. 1. qaba. tulumba. 

qayta. çapqın. tərbiyəsiz. - iri, qanmaz gobud gənc: 

toraman. qılıqsız. gicbəsər. 1. gobult. qalın. tox. qaba. kəsif. 

zəxim. qəliz. koloft (fars) ( < kop). 1. qart. bədəxlaq. iri. 

yonğa. qaba. işlənməmiş. ədəbsiz. tərbiyəsiz. xam. 1. 
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biçiksiz. bəşiksiz. qatanqur. biçimsiz. yaxışıqsız. qılıqsız. 

beqiyafə. 1. yaxımsız. kupal. sasrıq. sassıq. sarsıq.  

qobutca  gobutca. qabaca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. 

görgüsüzün. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. 

görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba 

sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. 

avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. 

anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. 

bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. 

cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. 

daşraca. dışraca. naşıca. xamına. saçıqca. salaqca. 

salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. 

şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. 

yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.  

qobutlanmaq  gobutlanmaq. qınğıraymaq. inad edmək. öngərimək. 

başçomaqlanmaq. darılmaq.  

qobutluq  gobutluq. qabalıq. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. 

qalınlıq. ədəbsizlik.  

qobutluq  gobutluq. qartlıq. bədəxlaqlıq.  
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qobutsöz  gobutsöz. qabasöz.  

qobuz  gopuz. 1. şişik. 1. qozap. qasıntlı. kibirli.  

qobuz  kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qobzalmaq  qubzaşmaq. qupsalmaq. qopuz çalmaq. qopuz 

çalınmaq.  

qobzə(ərəb)  qopaz. bir tikə qparma.  
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qoca  > xoca > xacə. 1. ağa. pir. şeyx. - qoca olmaq. qocalığa 

çatmaq. 1. böyük. yekə. əzim. - qoca dağ. - qoca ölkə. - 

qoca dəniz. - qoca yapı. 1. əsgi. adlı. məşhur. - qoca 

əfəndi. - qoca paşa. - qoca tarix. 1. güclü. ağıllı. müdəbbir. - 

qoca xaqan. - qoca bilgin. 1. yaşlı. sınaqlı. təcrübəli. 1. 

bəcərikli. 1. iyi. 1. baş iy: baş iq. ər. üybaşçı. evbaşçı. 

evin başı. 1. yaşı ağmιş. köhnə. 1. əş. ər. yiqit. yiğit. - 

qocalıq. çallık. - qocalmaq: çalvaqlamaq. - qoca başı oba 

başı. kahya. kətxuda. 1. kökşün. uca. yaşlı. 1. yetsik. yaşlı. 

düşgün.  

- tüngüc qart: soyun ən yaşlısı. sülalənin ən yaşlı kişisi. 

- qoca başı: aqsaqqal. 

- qara qoca: tükü ağarmamış yaşlı.  

- qoca qarı soyuğu: mart ayının sonunda düşən soyuq.  

- qocalığdan bir nə bilməyən kişi: tarabuzan babası.  

- qoca oğlan: ayı.  

- qoca başı: bir hey'əti ümənanın başı 

- qoca qarı: qoca qadın. əcuzə.  

- qarı qoca: ər arvad. - qarı qoca qavğası. qısqancılıq qavğası 

- qoca qarı soyuğu: kəsən soyuq. 
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qoca  xoca. 1. peşnamaz. 1. imam. 1. qanaq. yanaq. bilgin. 1. 

yiyə. iyə. sahib. 1. qarımış. qart. qırt. çiyimsi. çigit > çiğil. 

çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. qarı. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. qalın. iri. qatraq. qaba. 

kötük. gödük. yaşlı. geçgin. 1. ər. arvad üçün yaşam 

yoldaşı. 1. kavran. kəvrən. qapran. qarı. 1. qarı. kavtuq. 

kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq. 1. yaşlı. kavşar. kağşar. 

kağşaq. kağaşaq. kağruq. koğşaq. kovşaq. gəvşək. 

qozalaq. qanrıq. qanğrıq. qayrıq. qayrıt. qağrıq.sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. gəvəşək. 

- iyi pisi paylaşan qoca qarı: bir yasdığa baş qoymaq.  

- arvadın əri, qocası: öğkək. örkək. ərkək. erkək.  

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca.  

- qara qoca: saçı dən görməmiş qarı, qoca.  

- qaraqoca: böyümədən yaşlanmış, qavruq (yaşca böyümüş, 

gövdəcə gəlişməmiş) ağac.  

- qocalar evi: yaşlıqöy. yaşlıq evi. qonum. pansiyon.  

- ulu qoca: ulu xoca: xəlifə. - xoca qayığı: qoca qayığı: tabut.  

- xoca suyu: qoca suyu: arslan sütü. rakı. - xoca suyu: qoca 

suyu: arslan sütü. rakı.  
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- ulu xoca: ulu qoca: imami ə'zəm.  

- nə xanlar endirmiş qoca kərvan.  

qocabaş  bir çeşit çuğundur.  

qocabaşı  ağsaqqal.  

qocaq təpsəv  topluluqla halda yapılan oynama.  

qocaq  qucaq. avuş. ağuş. qınar.  

qocaqarı  çox yaşlı. qaqanaz. qaqnaz. qarnaq. qarınaq. qaqsın  

- qocaqarı darısı(əlacı): türkəçara.  

- qocaqarı soyuğu: kəsgin soyuq.  

qocaqarı  qurtqa.  

- qocaqarı soğuqları: baldıracüz. 

qocaqlamaq  qucaqlamaq. qınarlamaq. avuşlamaq. ağuşlamaq.  

qocalaq  çaylaqın böyük çeşitlərindən.  

qocalamaq  ullaymaq. böyümək.  

qocalaşmaq  qocalmaq.  

qocalı  - qarılı qocalı. ərli arvadlı. kişili dişili. bəyli bəyimli.  

qocalıq  xocalıq. 1. imamət. imamlıq. 1. yaşlılıq. böyüklük. ululuq. 

ucalıq.  

- yaşlanmaqla belə, qocalığa qanıqsanılmır: öğrəşilmir. 
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- cəvanlıqdan qocalığa hay saxla, varlılıqdan yoxsulluğa 

pay saxla. - qarıqocalıq: ərarvadlıq.  

qocalıq  qarılıq.  

qocalma  ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. sürkünmə. 

sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. gücünmə. əldən 

düşmə. bitşinmə. inhitat. nizul. 

qocalmaq  < qoz < > kov. qozğalanmaq: qovzalmaq. kovzalmaq. 

qocalaşmaq. qocamaq. qatalmaq: qalanmaq.  

- könül qocamaz. - çox yaşlanıb qocalmaq: çox qarımaq. 

qağşamaq. ( < qaq: sərt səs).  

qocalmaq  1. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. kavcarmaq. 

kavcaşmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsgimək. köhnəmək. 

köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. yıxşanmaq. 

yıxılmağa üz tutmaq. 1. qarımaq. beli bükülmək. 1. 

yaşlanmaq. böyümək. 1. yaşlanmaq. qarımaq. 1. içi 

keçmək.  

- çox əsgimək, qocamaq, qocalmaq: bunalmaq. bunamaq. 

qaqnıldamaq. qanğıldamaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8396 

qocalmış  1. işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qaqlaq. 

1. qaqırt. qarımış. yaşlanmış. qaqavan. qaqavaş. 

qaqavac. 1. qartaloz. qartaloş. qartlaşmış. əsgimiş.  

- hər nəyin qocalmışı, qatlaşmışı, arığmışı: qandağ. qatdaq.  

qocaltma  - qarqışlar qocaldır, alqışlar ucaldır.  

qocamaq  qarımaq. qartarmaq.  

- çox əsgimək, qocamaq, qocalmaq: bunalmaq. bunamaq. 

qaqnıldamaq. qanğıldamaq.  

qocamaq  qocalmaq. - könül qocamaz. - qocamıyasın.  

qocaman işçi  əməkdar: iş görsətən. ardagər. işgər.  

qocaman  1. hantal. qantal. qatraq. qaba. kötük. gödük. iri. 1. 

zəbərdəsd.  

- çox iri, qocaman: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 

qocaman  qucaman. 1. qopun. qopan. böyük. yekə. yeggə. 1. 

irimiş. ərmiş. iri. yetgin. böyük. yekə. qos. qaba. 

qabarmış. böyük. sarman. azman. iri. 

qocamanlaşmaq  qantallaşmaq. hantallaşmaq. 

qabalaşmaq. iriləşmək. yapalaşmaq. yabbalaşmaq.  

qocamanlıq  irilik. böyüklük. yekəlik.  
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qocamar  qoçamar. qoçmar. 1.qoçaq. iğit. iyid. 1. qaycamar. 

qacamar. qaşamar. başarıqlı. bəcərikli. becərikli. 

çalışqan. dalışçı.  

qocamış  (. < > l ) qocalmış. qarızan. çox qocamış kişi.  

qocamış  qovcamış. qarımış. qatımış. hər nəyin əsgimişi, 

köhnəlmişi. kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq.  

qocamtıl  kavıl. qarımtıl.  

qocan  ocaq. kovcan. əsgi qaraçay malqar evlərində. odanın bir 

kövşəsində ocaq olaraq kullanmaq üzərə açılan dəlik.  

qocaöy  xocaöy. xoca evi. qoca evi. qadın türməsi.  

qocarmaq  1. yaşlanıb dolmaq. 1. dolub daşan kimi olmaq. 

daşayazmaq.  

qocaş  qucaş. qabıq. cilid. səhaf.  

qocaşlamaq  qucaşlamaq. qabıqlamaq. qapıqlamaq. cilidləmək. 

səhaflamaq.  

qocatmaq  qarıtmaq.  

qocayın  xocayın. bayar. hökmdar.  

qocış  qucış. qocaqlaşma.  

qocmaq  qucaqlamaq.  
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qocrunma  qocrunuş. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 

itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. 

qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qocrunuş  qocrunma. güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. 

itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. 

qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. 

sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qocu  bax > qoşü. qoşulan.  

qocu  qucu. kovcu ( < kov. kav). govdal. mühit. əhatə.  

qocuçu  qoşçu. daşqaçı arabaçı.  

qocuq  < kovcuq. 1. kürk. 1. içli palto. ətəyi dizdən yuxar, içi 

kürklü palto, geyim.  

qocuq  qoşulu. ( < kov. qovcuq: qucaqlayan. don. örtük). tükündən 

qaşınmamış, yalınmamış, lütlənməmiş dəri. tüklü dəridən 

don. kürk. bağan. kəbən. palto. qaput. kamsala. kürk. 

örtün. çiyin (omuz) üstünə alınan hörgülü geyəcək. 

yamçı. yağmırlıq. - çoluq qocuq: qısa kürk.  

qocum  > xuşum. qoşum > xuşə. sıxım.  
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qocunmaq  kovcunmaq. 1. oyunmaq. oyalanmaq. düşünmək. 

çəkilənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. 

yansıtmaq. yançıtmaq. işgillənmək. birələnmək. 

ürkünmək. alınmaq. 1. qıcıqlanmaq. qaşınmaq. 1. 

birələnmək. qurcuqlanmaq. işkillənmək. qorxmaq. 

qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. 

qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

şübhələnmək.  

qocunmaq  quşqunmaq. qaçınmaq. qaşınmaq. 1. açılmaq. çəkinmək. 

ürkmək. 1. gücənmək. incimək. usanmaq.  

qocur  1. <> qoşur > hoşur. şişman. şişigin. köpəc. göbəkli. 

göbəç. girdənə > gedənə. fıçı. boşqa. dolqun. tombul. 

gombul. 1. güc. qaldırı. qurp. quvvət. zor. 1. güclü. 

qolçomaq. dayaqlı. dayavlı. edərmən. qəvi. zorlu. - 

qoçaq qocur: quldur. güclü. gərdənlək. qolçomaq. özbaşdaq. 

kəlləşəq. 1. güclü. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. güclü. 
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qolçomaq. yetişli. yetişik. muqtədir. qudrətli. quvvəli. 

qadir. təvana. 1. gücür. uyar. xərc. - bu - iş mənim gücüm 

dəğil. - uyarna işləmə. 1. qabaqar. qapaqar. güclü. 

qolçomaq. qadir. qəddar. cəbbar.  

- gücü, qocuru qalmamaq: işi bitmək. 

qocur  cocur. zor. gənc dəli qanlı.  

qocurqamaq  gücgərmək. qurplamaq. quvvətlənmək. zorlanmaq.  

qocurlu  1. güclu. tonlu. donlu. yataqlı. qatıq. 1. qapıl > qalib. 

üstün. basqın. güclü. qolçomaq. qatıq. 1. qucurlu. gura. 

gürə. gürəc. qudrətli.  

qocurluq  1. güclük. qurpluq. başarcanlıq. başarlıq. baylıq. bəylik. 

istitaət. 1. gücürlüq. kütlük. kütkülüq. qabalıq.  

qoç  - buynuzları ay biçimində olan təkə, qoç: aybaş.  

qoç  1. ( < qovuç). qovan. baş əğmiyən. igid. qoçınqar. 1. 

gəbəş. qabaş. qoyun ayğırı. damızlıq ərkək qoyun. ərkək 

qoyun. 1. qoca. uca. çox. qoçkar. qoç başlı. - iki yaşına 

gəlmiş qoç. öyəş. öğəc. ökəc. 1. < qaç. qaça. araba. 1. 

qoyun.  

- buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun: baqsar. - iğdiş 

edilmiş qoç. irq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- bir qoç qırx əlli soyunu doğrda bilir. 

- əkməğinə qoç: 1. əli, qapısı açıq. səxi. 1. çörəyinə, parasına 

güvənən.  

- qoçbaşı: qala almaqda işlənən bir yaraq.  

- qoç buynuzu: 1. bitgi adı. əklilol məlik otunun çeşiti. 1. top 

qundağında, parça tıxılacaq güclü çəngəl. 1. iki qulaqlı paltar 

asqısı. evlərdə bəzək kimidə kullanır.  

- qoç qatımı: güzdə qoçları qoşnı üçün sürüyə qatmaq.  

- qoç qatımı fırtınası: bu çağda oluşan tufan.  

- qoç igit: diri baş, canlı ürəkli oğlan. 

qoç  1. kəlin. kəlin qoyun. buynuzlu qoyun. 1. qoçaq. qızan. 

igid. qoçqar.  

- vəhşi qoç: qoçi. dağ geyiki. umğa.  

- qaraqoç: 1. soy at. soylu, yürük at. 1. ılxı. at sürüsü.  

- yaşı üçdən çox olan qoç: qaraçiş. qaradiş.  

qoçacıq  qoşacıq. mal qarıya yük yükləməkdə işlənən iki yanına 

ip keçirilən aylaq, həlq.  

qoçaç  qoçvan. həməl bürcü.  
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qoçaç  qoşaç. ( < qoşmaq). 1. arabaçı. daşqaçı. faytunçu. at 

qoşmasını bilən kişi. 1. qoşı. qoçı. otaq kimi hər yanı 

pəncərəli araba.  

qoçaçı  qoşaçı. ( < qoşmaq). qoçı deyilən arabanın sürcüsü.  

qoçaq  ( < qoç). 1. batır. batırlığdan qəhrəmanlığdan danışan 

qoşma. həmasi şeir. 1. alpaqut. alqabut. alp. alpər. ərən. 

yiğit. bağdur. 1. çağ. güclü. 1. qıyçaq. qıyışqan. qıyışcan. 

igid. ürəkli. 1. qoçalaq. qoçqar. qaraman. qəhrəman. 

salbatlu. ərik. irlik. ərəklik. ərkəklik. şücaətli. 1. yüksək. 

kosaq. kocqaq. yocaq < uca. uççaq. oçaq > qoçaq. 1. 

yüksək. uççaq. ucaq. edərmən.  

qoçaq  1. güclü. qolçomaq. iyid. 1. kürdək. igid. 1. kürüt. güclü. 

1. qoç. qızan. igid. 1. qorcaq. igid. döğüşgən. 1.əlaçıq. 

comərd. 1.qocamar. qoçamar. qoçmar. yiğit. iğit. iyid. 1. 

babaiyid. qabadayı. güclü. qolçomaq. - qabadayı bir 

oğlan.  

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca.  

- qoçaq qocur: quldur. özbaşdaq. kəlləşəq. güclü. gərdənlək. 

qolçomaq.  

qoçaqlamaq  batırlıq. qəhrəmanlıq. həmasi qoşma qoşmaq.  
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qoçaqlanmaq  qoçlanmaq. tuqşanmaq. igitlənmək. ürəklənmək. 

qalxunmaq. dikə davranmaq. azmaq. qızmaq.  

qoçaqlaşmaq  ərqənləşmək ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. 

ərikləşmək. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək.  

qoçaqlıq  1. (#. qaçaqlıq: götü boşluq. ürküş. ürküşlük. ürküt. ürkütlük. 

qorxaqlıq). 1. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. 

qəhrəmanlıq. həmasi.  

qoçalaq  qoçaq. qoçqar. qaraman. qəhrəman. salbatlu. ərik. irlik. 

ərəklik. ərkəklik. şücaətli.  

qoçamar  qocamar. qoçmar. 1.qoçaq. iğit. iyid. 1. qaycamar. 

qacamar. qaşamar. başarıqlı. bəcərikli. becərikli. 

çalışqan. dalışçı.  

qoçan  - qafa qoçanı, kötüyü: qafa bəlgəsi: qafa kağızı: kimlik 

cüzdanı.  

- məkə, qarqıdalı qoçanı yapraqları: qazal.  

qoçan  (sərt, bərk, dik, sicim olan nərsə). 1. ustuvanə. doğru, girdə 

uzanan qol. 1. situn. dirək. 1. muqavim. 1. kələm kimi bir 

sıra bitgilərin topradan biçildikdə, yerdə qalan 

kötükcələri. - kələm, kahı qoçanı. 1. məkə (mısır buğdası) 

dənələrinin üstündə bitişik olan soba kök. - dənəsin yedi, 
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qoçanın yaxdı. 1. kitab dəfdərin yapraqların sökəndən 

son, qalan kötük. 1. abunə, kupon kağızcıqların 

ayırandan son qalan köçək. 1. zuğ. - qoçanı ilə birlikdə 

olan məkə: qoqoruz. 1. igid. kibar. 1. qoşan. qoşucu. 

qaçan. 1. qotaq. kökən. kök. koçan. kötük. çöp. 1. sabaq. 

sap. çöp. sapaq. sap. 

- qoçan dəfdəri: ana dəfdər. kötük.  

- qoçan kimi sərt, donmuş. - soyuqdan barmaqlarım qoçan 

kimidir.  

qoçaş  qoçaçı: qoçaşı: qoçacı: arabaçı. sürücü. yolçu. yol 

göstərən. öndə gedən.  

qoçaşdırmaq  savaşı, savaşanları qızışdırmaq.  

qoçatüşmək  koçadüşmək. qucaqlaşmaq. sarılmaq.  

qoçav  qöcəb. igid.  

qoçavlanmaq  1. qöcəblənmək. güclənmək. quvvətlənmək. 

sağlamlaşmaq. 1. qızmaq. öfgələnmək. hiddətlənmək.  

qoçavsanmaq  göcəbsəmək. qızmaq. sınırlanmaq.  

qoçavsınmaq  qöcəbsinmək. qızmaq. öfgələnmək. hiddətlənmək.  

qoçayı  əkimayı.  
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qoçı  qoşı. 1. qoçaç. otaq kimi hər yanı pəncərəli araba.1. altı 

boş, yerdən uca ambar. (aşlıq, dən döş, başqalırı qoyulur). 

1. qaruça. qapalı araba. məhmil. 

qoçi  vəhşi qoç. dağ geyiki. umğa.  

qoçın  quçın. xanım. qadın.  

qoçınqar  qoç. - iki qoçınqar başı, bir aşıcda (qazanda) pişməz.  

qoçirdə  koçirdə. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. elbaşı. eləbaşı. boyrat. rəhbər.  

qoçqa  qoşqa. qaçqa. qaşqa. iki təkərli daşqa.  

qoçqa  qoyun qoçu.  

qoçqar  1. qoç. 1. qoçqarmış. həmasə afərin.  

qoçqar  qaçqar. qaşqar. 1. qoç başı. 1. qoç. qoç kimi. qoçyiğit. 

bahadılıq göstərən. savaşçıl. döğüşgən. 1. savaş üçün 

hazırlanmış qoç. 1. ər. ir. ərək. ərkək. qoçalaq. qoçaq. 

ərqəqlik. ərkəklik.ərik. irlik. ərəklik. qaraman. qəhrəman. 

salbatlu. şücaətli. 1. döğüşə yarqanmış (hazırlanmış) iri 

qoç. 

- qoçqar burun: burun qaqa şəklində olan.  

- qoçqar qoş: qoç qatımlı.  

- qoçqar qoşqan ay: aralıq ayı.  
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qoçqarlıq  qoçqarmışı. həmasə afərini.  

qoçqun  coşqunlı. burunu yelli.  

qoçlanmaq  çalışmaq. çabamaq. çabalamaq.  

qoçlanmaq  qoçaqlanmaq. tuqşanmaq. igitlənmək. ürəklənmək. 

qalxunmaq. dikə davranmaq. azmaq. qızmaq.  

qoçmacıq  qucmacıq. öylə bir qucaqlamaq, bətər qucaqlamaq.  

qoçmaq  koçmaq. qoşmaq. qocmaq. qucaqlamaq. 1. sarılmaq. 

bağrına basmaq. - kəmər qoçar belini \\ yelin (qol ətəyi. astin 

) öpər əlini. 1. partlamaq.  

qoçmaq  qucaqlamaq.  

qoçmaq  qucaqlamaq.  

qoçmar  qocamar. qoçamar. 1.qoçaq. iğit. iyid. 1. qaycamar. 

qacamar. qaşamar. başarıqlı. bəcərikli. becərikli. 

çalışqan. dalışçı.  

qoçof  igid.  

qoçturmaq  çoqturmaq. quşqutmaq. saldırtmaq. cumdurmaq. 

üzərinə indirtmək. qucaqlatmaq. quçturmaq·. - quşu qaza 

çoqturdu.  
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qoçu  koçu (1. < köçmək: qırmaq. uzaqlaşmaq. 1. < qoşi. 

qoşmaq: artırmaq. yaxınlaşmaq). 1. koç gibi 1. igid. dikə. 1. 

dadaş, əfə, ağa kimi igid dəliqanlı. ağa bəy, süslü araba.  

qoçuqar  koçuqar. igid. comərd. özü sözü bir.  

qoçum  koçum. 1. igid. comərd. düz. hiləsiz. təmiz ürəkli. 1. 

qoşum, qoşma.  

qoçunmaq  qocunmaq. qaçınmaq. köçünmək. əsirgənmək. 

çəkinmək. qorunmaq. qorkmaq. sağınmaq. - günahdan 

qoçun iyini sağın. - kötünü qoçun: qov.  

qoçunmaq  quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. 

yansıtmaq. yançıtmaq.  

qoçurmaq  coşmaq. uçurmaq. qoğzamaq. qaldırmaq.  

qoçurtmaq  partlatmaq.  

qoçvan  qoçaç. həməl bürcü.  

qodaxtə (fars)  < közəkmiş. çözük. közük. ərimiş. açılmış.  

qoduq qoduq. {qoddıq. qodala. qodo. qodoş. qondul. kotal. kotan. 

qıta. qıdır. qıdalaq. qodalaq. gödə. qut. küt. qutuq}. küçük. 

qüdə. qotiqan. qödək ( > kudək (fars)) kodö. qoyuq. kəltə. 

kəltəbaqay. külə. bücür. basar. töpös. mıkır. qarsaq. 
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qιsraq. pistək. pindək. 1. qıssa boylu. eni ilə boyu bir 

birinə yaxın. artıq yoğun. sıx dolu. dolqun. duba kimi. 

səmirgin. səmiz. şişqo. şişman. tıknaz. ətli. ətləc. 

dumbul. dumbalaq. bəsili. toplu. 1. xodək: qozuduq. sıpa. 

supa. sıpa. eşşək balası, yavrusu. çaçiqay. çaçiy. 1. 

şuluğ. oynaq. 

qoduşmaq qoduşmaq. bax > ( d < > y ).qoyuşmaq.  

qoəbitasyon  evdəşlik.  

qof  1.< ( kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru 

uzanan boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). 

1.(kav. puç. boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. 

gobut. kovut. böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su 

qabı). > koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. 

koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. 

kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. 

kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. 

koban. kopan. kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 
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kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. 1. boş. gəvrək. 

- gəvrək gəmik: qaqırdaq. qıqırdaq. xıt xıt. 1. çiğ. çiy. qırt. 

olmamış. xam. boş. 1. içi boş. kavuq. 1. kavur (< kav). 

boş. 1. kovsıq. kovız. kavız. kavsıq. içi boş, çürük başaq, 

sünbül, çəkirdək.  

- içi kav kof, boş nərsə: çanğıldaq. qanğıldaq. 

- kof, qorxaq, dabansız olan: dabanı, kökü boş. qaldaban < 

çaldaban. (> qəltəban (fars)). 

- yalan, kof atmaq: üstünə atmaq. kirlətmək. kitrətmək. 

qoşulamaq. ittihamlamaq. müttəhim edmək.  

- yapısı iri, kof, boş içli: iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi 

kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

qof  kof. küf. cof < kov. bax > qoh. ( < > kav. qoh. küf. köf. püf. 

puf). 1. kəf. qabarıq şişik görünüb gücü olmayan. bax > 

qoh. 1. qoğuq. kovuq. oyuq. gədik. içi boş. - qoğuq diş. - 

qoğuq ağac. - diş qoğyğu: çürük dişin kof yeri. 1. sapıq. 

sapaq. səfeh. axmaq. cahil. - kof kişi. 1. qantuluq. boş. 1. 
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kovuq. kovı. çürümüş. içi boş olan hər nərsə. 1. qovalıç. 

içi boş. oyuq. 1. köpmüş gombuş olaraq içdən boş. 1. 

dəğərsiz. yaramaz nərsə, adam. 

- kofu kafı olmayan: bütün. som. içi dolu. kamil. - som kişi.  

- som gümüş. - som altın. 

qofa  kofa. kova. koğa. koba. kopa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qofa  kofa. küfə. köfə. həsir otu.  
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qofa  kofa. qova. yuvarlaq qayıq.  

qofalaq  kofalaq. 1. bax > kovlaq. 1. bax > kopalaq.  

qofalmaq  kofalmaq. bax > qopalmaq.  

qofaltmaq  kofaltmaq. bax > qopaltmaq.  

qofan  kofan. bax > qovan.  

qofan  kofan. kovan. koğan. koban. kopan. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  
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qofanmaq  kofanmaq. koflanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. kavmaq (< kav). 

boşanmaq. boşlanmaq.  

qofas  kofas. kövəz. boş. havayı. sapaq.  

qofər  kofər. qovər. su oluğu.  

qofiq  kofik. qovuq. 1. bir çeşit börk. 1. koğqa. içioyuq 

badımcan. bibər.  

qofl  < qolub.  

qoflaq  koflaq. koflan. kovlan. kovlaq. kovuz. içi boş.  

qoflan  koflan. koflaq.  

qoflan  koflan. kovlan. koğlan. koblan. koplan. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 
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gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoflanqoz  koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koblanqoz. koplanqoz. 

koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 

koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  
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qoflanmaq  koflanmaq. kofanmaq. kovanmaq. kovlanmaq. 

kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. kavmaq (< kav). 

boşanmaq. boşlanmaq.  

qoflaşmaq  koflaşmaq. bax > kovlaşmaq.  

qofluq  küflük. kofluk. qoğuluq. qoğuqluq. sapaqlıq. sapıqlıq. 

səfehlıx. axmaqlıq. cahillik. cəhalət.  

qofnaq  kofnaq. bax > kovnaq.  

qofra  kofra. < kovra ( < kov. kof.). qutucıq. ayrı ayrı bölünmüş 

otaqlar. qutucıq (quytucıq). ( > hofrə (ərəb)).  

qofran  kofran. kovran. koğran. kobran. kopran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 
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çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoftən (fars)  < gəpləmək. gəptəmək. gəftəmək.  

qofti  goplu. yalan, uydurma.  

qoftu  koftu. bax > kovut.  

qofuq  kofuq. kovuq. koğuq. kobuq. kopuq. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  
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qoful  koful. bax > kovul.  

qoful  koful. kovul. koğul. kobul. kopul. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qofur  gofur. govur. goğur. gobur. gopur. kobuq. kopuq. kofuq. 

kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 
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koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qofur  kofur. yordam. şişinmə. övünmə. qurum. qasılma. çalım. 

böbürləniş. kəndini bəğənən.  

qofut  kofut. bax > kovut.  

qofuz  kofuz. kovuz. koğuz. kobuz. kopuz. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 
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kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoh  ( < kov: kox: boş). 1. kov. kof. içi boş. hava. çürük ( > qoh 

(fars)). 1. huğ. (kov: oyuq). bostan bağ dağda düzəzənilən 

balaca barınaq ( ̣̣ (r < >. > ) baraqa. əğlək. əylək. salaş. 

sığnaq. 1. çövzə. yaranın üstündəki qabıq. 1. yox. xeyir. 

dəl. gəlisən ? - qoh: yox. 1. kof. dəğərsiz. qiymətsiz. qoh 

nərsələr. qoh sözlər. 1. bilgisiz. qanmaz. səfeh. qoh adam. 

1. kof. kəf. qabarıq şişik görünüb gücü olmayan. aramaz. 

kof çıxmaq: dğərsiz yararsız olduğu anlaşılmaq.  

qoh  pox. qaytı. qeyti. qaqa. dışqı. pislik. pisgil. mədfu'.  

qohərşad  < qursaçtı: gursaçtı. < gur - saçtı: qızqın. cəlallı. hiddət, 

öfkə saçan. ( > qohərşad).  

qohum əqrəba  uruq qayaş.  

qohum qardaş  uruq qayaş.  
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qohum  1. ailə. omaq. əqrəba. özdən. ğarnaş. qohum ğuçum 

(qavçum). - qohum tanış: yaxın. anat. 1. büküm. boğum. 1. 

qanşaq. qayaş. qayğaş. tanış. tanış. qonum. özün. uquş. 

oğuş. oymaq. əqrəba. - qohum tanış: yaq yağuq. - qohum 

qonşu: qonum. yar yoldaş. yaxınlar tanışlar. 1. qavuş. 

vəslət. - qohum əqrəba: soy sop: tayfa uruq. - soy sopu arı 

kimi çox bir kişi. 1. taylan. - qohum tanış: yuvuq tüşün. - 

qohum dost: yuvuq tənq.  

qohum  əşil. aşıl. qarnaş ( < qarmaq: qatmaq). famil. toğan. 

boydaş. əş boylu. qatnaş. qatım. qaqım. qarım. qavım. 

quda. 

- içdən olanla, qohumla evlənmə: içevləniş. endoqami.  

- qohumlarına, yaxınlarına düşgün kimsə: qavımsaq.  

- öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların bəğənmiş 

kişi: qarısı köylü.  

- qohum qonşu: qabqoşun: qab qoşun. biri üçün çox yaxınlar. 

qohum düğür. tükür. - düğürü gilə qonaq gedib. - o mənim 

düğürümdür. 

qohumlaşmaq  dünürləşmək ( < düğnür < düğünləmək).  

qohumlu  tayfalı. uğuşlu. oğuşlu. elli.  
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qohumluq  dünürlük ( < düğnür. düğünləyən). famillik. əşilik. aşılıq.  

qoj  1. aşıq gəmiği. 1. qurbağaları qovmaq üçün söylənən bir 

söz.  

qojan çana  böyük qızağın arxasına taxılan kiçik qızaq.  

qojar  kojar (fars). < kovsar. daşlıq. çinədan.  

qoq  qoğ. koğ. kov. 1. çör çöp. pislik. 1. oyuq. içqaf. işqaf. 1. 

qoqap. qaqınc. qaxιnc. qaxuq. qanmaz. kələkçi. 1. qovq. 

bir çeşit kömür ki, kürədə bir qədər yandırılıb çıxardıqdan 

sonra yandırılmağda işlənirlir. bu kömürün tüstüsü az, 

istisi çox olar.  

qoq qoğ. qoğu. qovu. 1. koğ. (1. < kav. kov. 1. qoğmaq ). içi 

boş söz. dediqodu: dedi qoğu. 1. qıvılcım. 1. (bu sözdə 

dirənmə. dayanma. qatlanma. yüklənmə. sırtlanma. üstlənmə 

anlamı var.) hirs. öfkə. qızqınlıq. 1. ( birinci anlama qarşı 

anlam: boşluq. çıişmə. anlamı var). qov. çəkiştirmə. 

dediqodu. kötüləmə. pisləmə. yermə. yegi. yaramaz 

anğıma: qiybət.  

qoqa  koğa. kofa. kova. koba. kopa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 
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kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

- qoğa qoğa: qoğdura qoğdura: qavdıra qavdıra: qava 

qava: qaçdıra qaçdıra: qoşdura qoşdura: çapdıra çapdıra: 

çapa çapa.  

qoqa  qoğa. koğa. kova. 1. dolça. dəluv > dəlv. 1. alçatma 

söcüğü. təhqir. 1. xoş qoxan, parıldadan bir maddəki 

taxtaya sürülür. - qoqa kərəkə: qoqa təsbeh. 1. cocuq 

dilində əl. - koka söz: kompiliman. 

qoqa  qoğa. qanı. qayğı. qayığ. niyançılıq.  
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qoqa  qoğa. qava. ilkyaz ya da sonyazda yelli havada 

yağmurla qarışıq yağan qar.  

qoqa  qoğa. qopa. qovpa. qopqa. qovğa. tikir. təlu. ( > dəlv). 

qoba. qopa. dolça.  

qoqa qoğa. bax > kova. (bu sözdə ''kovuqluq. oyuqluq. boşluq. 

deşik anlamı var.). 1. kova. quraq. saz. çəllə. kömçə. qaqı. 

qarğı. gözlü çöp. həsir otu. qonaq. 1. gübrə. tərs. pislik. 

çıxartı. qığ. təzək. sağı. qayta. dışqı. pox. 1. təzək 

qoyulan yer. 1. bax > qonqa. kəpək.  

qoqaçmaq  qoyqaçmaq. təslim olmaq.  

qoqaq  qoğaq. qonğaq. qonaq. quvaq. kavaq. kavnaq. saç 

kəpəyi.  

qoqaq qoxaq. qoxuq. qoxuyan.  

qoqaqınlıq  1. qoğaqınlıq. qoğanlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. iticilik. 

itənlik. itəgənlik. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. 

soğuqluq. mənimsənilməzlik. antipatiklik. 1. koğalaqlıq. 

kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. 

qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. giclik. 

alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qoqal  1. qoğal. qurqal. bağlaş. müctəme'. 1. qoğal. bax > koval. 
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qoqalaq  koğalaq. kovalaq. koralaq. korkoran. 1. qaqabaş. 

qaqavaş. qaqavan. qaqavac. avanaq. gic. alıq. bön. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. 1. unutqan. 1. qandırılğan. qolay qandırılan.  

qoqalamaq  qovalamaq. - iş qoğalamaq: bir işi sonuclandırmağa, 

bitişdirməyə çalışmaq.  

- qaçmaqdan qoğalamağı unutmaq: bir işlə çox dərin 

uğraşmış olmaq.  

- önünə qatıb qoğalamaq: qatırlamaq. qaçırlamaq. 

qatarlamaq. qatalamaq. qataqlamaq. qaçaqlamaq. 

boşqalamaq. qotaslamaq.  

qoqalamaq 1. qoğalamaq. ( < kav). kovlamaq. kavlamaq. əridmək. 

boşatmaq. 1. qoxuluyub durmaq. 1. qoxalamaq. bax > 

qoğanlamaq.  

- qoğala qaç: qoşu. qaçu. qaçış. qoşış. ivmə. hərvələ. yüryüş. 

tələsik. 

qoqalanmaq qoğalanmaq. qoğuşmaq. fışqırmaq. qaynaşmaq.  

qoqalı  < gurğ+ alı. gur gurlu. qor qorlu. gurultulu.  

qoqalıq  koğalıq. kovalıq. kovluq. kavlıq. aralıq. açalıq. açığlıq. 

boşluq.  
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qoqalıq  qoğalıq. tükli qamış. həsir otlarından olan bir çeşit 

qamış.  

qoqalıq qoğalıq. batağlıq. qamışlıq.  

qoqallamaq  koğallamaq. kağallamaq. köğülləmək. kövülləmək. 

kavallamaq. kovallamaq. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq.  

qoqalmaq qoğalmaq. ( < kov. kök. kök. qab). 1. kökəlmək. şişmək. 

böbürlənmək. tasalanmaq. 1. hirslənmək. acıqlanmaq.  

qoqan  koğan. kofan. kovan. koban. kopan. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 
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çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqan  qoğan. qovan. 1. saatın əqrəbəsi. 1. quş adı. 1. itici. itən. 

itələyən. itəgən. 1. sevimsiz. sevilməyən. bəğənilməyən. 

soğuq. mənimsənilməyən. antipatik. 1.uzaqladan. 

yaxlaştırmayan. 1. savan. savuşduran. uzaqlaşdıran. 

dafe'. dəf edən.  

- uçaqqoğan: uçaqsavar.  

qoqan  qoğan. qovan. kovan. koğan. (boş). { < kov. kav. kəv. 

kəvmək}. 1. yelqoğan. yel əsən yanın göstərən. 1. saatın 

əqrəbəsi. 1. quş adı. 1. içi boş çubuqlarla hörülmüb. eşiyi 

içi suvanmış arı yuvası. 1. ayağa yapışmış çamır qar. 1. 

yelqoğan yel əsən yönün göstərən. 1. quş adı. 1. saatın 

əqrəbəsi. 1. pətək. - arı qoğanı {1. arı yuvası. 1. çox 

qalabalıq yer.}. - qoğan otu: yüksük otu. - qoğan çiçəyi: arı 

üşən, yığışan çiçək. oğul otu. 1. kəpsul. kapuş. dərman, 

barut qoyulan qorcuq, qabıqcıq. fişəng qoğanı. 1. izən. 

izləyən. tə'qib edən. - yel qoğan: yüksək yerə vurulub, yelin 

əsməsinin, əsən yönün göstərir. 1. ocağın, sobanın, peçin 

borusunun təpəsinə qondurulub, yelin əsdiyi yönlə 
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fırlanıb, tüstünü dışarı sorub, içəridə düdməyi önlür. - 

külək vurub peçin qoğanın salıb. 1. saatın dəqiqələri 

göstərən iğnəsi. - saatımın qoğanı sınıb. 1. saatın 

dəqiqələri görsədən uzun zuğ. 1. boru başına 

yerləşədirilən dönər təkərlək yelpik. bu ayqıt, yanan 

sobanın, peçin, ocağın düdməsini önlər. 1. gəvən. gəvən 

otı. bir çeşit tikənli ot. 1. qaşar. qaşır. ayıq. uzaqladan. 

tərd edən.  

- kötü qoxan hər nərsə: yıdıq.  

- doğana oxşarı bir quş: belibağlı.  

qoqan  qoxan. qoxulu. pis iyli.  

qoqanc  qoğanc. qovanc. sevinc. şadlıq.  

qoqanlamaq  kokanlamaq. bax > qoğanlamaq.  

qoqanlamaq qoğanlamaq. qoxalamaq. kovanlamaq. kokanlamaq. 

kökənləmək. gökənləmək: göykənləmək). şişmək. 

düzəlmək. pis durumdan iyiyə doğru gedmək. irəliləmək.  

qoqanlıq  qoğanlıq. qoğaqınlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. iticilik. 

itənlik. itəgənlik. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. 

soğuqluq. mənimsənilməzlik. antipatiklik.  
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qoqar  - axar qoxar: pozulub çürüyəbilən nərsələr - axar qoxar 

nərsələr. 

qoqar  qoxar. iyli. - qoxar ağac: ər ər ağacı.  

qoqar qoğar. kökər. gökər. qovar: qopar: şişik). 1. tomates. 

tomat. bamador.1. pişirilən əkməyi yapışmaması. 

çevirməsi üçün ucu əyri taxda şiş. ox. 1. qoxar. kirli. pis. 

qoxumuş. murdar.  

qoqara  qoğara. > qora. 1. qoğmaq, oğmaq üçün arac. əğik, 

ufaq, incə dişli, yontmaq üçün kəsici arac. 1. ititmək 

aracı. suğan. soğan ( < su: iti) > suhan (fars)). 1. əğək. ərə. 

turpi. durpi. ikə. iğə.  

qoqara  qoğara. qovara. əğə. törpü.  

- təyər, qoğara, qovara kimi ivli dişli, girintili çıxıntılı 

nərsələrin yeyilib gedmiş, aşınmış, safalıb düzlənmiş 

durumu. qabaq. - qabaq təyər. - qabaq qoğara. 

qoqara qoğara. ( < kav). bax > qovara.  

qoqaralamaq  qoğaralamaq. qoğlamaq. uşaqlamaq.  

qoqarca  pis qoxuyan bir heyvan.  

qoqarcıq qoxarcıq. 1. səncab. sincab. 1. sansar.  

qoqarlıq qoxarlıq. məni. mundar ilik. nüxa‟.  
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qoqarmaq qoxarmaq. (qoğarmaq. qokarmaq. qaqarmaq). 1. 

buğlamaq. buğumlamaq. qoxumaq. 1. böbürlənmək. 

şişmək.  

qoqarot qoxarot. 1. qoxulu bir yacan ot. 1. kəröüz. kərəviz.  

qoqay  ərkək cocuq. oğlan. yaramaz cocuq. afacan.  

qoqaylanmaq  hoqaylanmaq. qabarmaq. qurumlanmaq.  

qoqazlanmaq qoğazlanmaq. qaqazlanmaq. qoqardanmaq. 

hovardanmaq. xoruzlanmaq. xorazlanmaq. diklənmək. 

çapqınmaq.  

qoqcu qoğcu. koğ. kov. aparıb gətirən. arxasın tutub çəkiştirən. 

dediqoducu. dediqovucu.  

qoqdurmaq  qoğdurmaq. qovdurmaq. üzdürmək. sürdürmək. tərd 

edmək. - kəndisini hər qapulandığı qapudan qoğdurdu. - onu 

hər yerdən qoğdurduran, qılığının sərtliyidir.  

qoqıcı  qoğıcı. 1. bax > qaqıcı. 1. münafiq. nəmmam. ğəmmaz.  

qoqirəq  kokirək. köks.  

qoqış  qoquş. səpili, səpisiz (tabaqlanmış. tabaqlanmamiş) dəri. 

qayış.  

qoqıtmaq  qoxutmaq. iyin çıxarmaq.  
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qoqqa  qoğqa. 1. qozqa. qozqalan. dalqa. ürkəş. ürkəç. fitnə. 

şuriş. - qoğqa qopmaq. ürkəşmək. fitnə çıxmaq. 1. naxış. 

desən. motif. 1. oyuncaq. 1. şux. oynaq. cilvəli. 

- əmən qoqqa: meşə palamudu.  

- qoqqa qans: qoxulu bitgi. çiçək. 

qoqqa  qoğqa. qavırqa. qavqa. karzar. qaqsar. savaş. hərb.  

qoqqa  qoğqa. qavqa. qopaqop. qalmaqal. qovala qaçdı.  

qoqqalanmaq  şişinmək. süzülmək. qasılmaq.  

qoqqalaşmaq  qoğqalaşmaq. boğuşmaq. hırlaşmaq. qırlaşmaq. 

didişmək.  

qoqqalıq  gözəllik. şiklik. zərifliq. süslülük.  

qoqqalmaq  qoğqalmaq. qurqatmaq. qovqa edmək.  

qoqqaziya  çiçəklik. gülüstan.  

qoqqu  qoğqu. qoğma. sürmə. sürü. tərd.  

qoqqun  qoğqun. qorixtə (fars). gərixtə. gerixtə. qırmış. qaçmış. 

qaçqın.  

qoqqun qoğqun. güdü. gözləm. uzun sürəkli özləm.  

qoqquz  qoğquz. qoğquzma. qaçma. fərar.  

qoqquzan  qoğquzan. qaçan. fərari.  

qoqquzma  qoğquzma. qoğquz. qaçma. fərar.  
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qoqquzmaq  qoğquzmaq. qaçmaq.  

qoqquzutmaq  qoğquzutmaq. qaçırtmaq.  

qoqla  qoxla. qoxula. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + 

ot). islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. çaşnı. çəşni. 

çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota. baharat. 

ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. 

qoqla qoxla. - qoxla gücü: quvveyi şamiə.  

qoqlaqa  qoxlağa. qoxlamaqla. iyləməklə. - səni öpüb qoxlağa 

doyamadım, uçub getdin, bağlı yollar, varamadım. 

qoqlalı  qoxlalı. qoxulalı. qoxulu. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, 

göy + ot). isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 

çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

qoqlam  qoğlam. qoğlama. ruxsət. icazə.  

qoqlama  qoğlama. 1. ruxsət, icazə vermə. 1. qoğurma. 1. 

arxasından qaçma. 1. qoğlam. ruxsət. icazə.  

qoqlamaq  - gözəl qoxlamaq, qoxu yaymaq: burucumaq. burcumaq. 

bürücümək.  
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qoqlamaq  qoğlamaq. - ardına düşüb sürdürmək, qoğlamaq: artmaq. 

artırmaq. itələmək. itmək.  

qoqlamaq  qoğlamaq. koğlamaq. 1. əvzəmək. köpöyoğluluq edmək. 

yıtlamaq. yıdlamaq. 1. uşaqlamaq. uşalamaq. 

qoğaralamaq.  

qoqlamaqla  qoxlamaqla. qoxlağa. iyləməklə. - səni öpüb qoxlağa 

doyamadım, uçub getdin, bağlı yollar, varamadım. 

qoqlan  koğlan. koflan. kovlan. koblan. koplan. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 
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kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqlanqoz  koğlanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koblanqoz. koplanqoz. 

koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 

koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqlaşmaq  qoxulaşmaq. yıtlaşmaq. yıdlaşmaq. yıylaşmaq. 

iyləşmək.  

qoqluq  qoxluğ. qoxu. ətir.  

qoqma  qoğma. qoğu. 1. sürmə. sürü. tərd. dəf'. rədd. 1. sürgün. 

qaçırma.  
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qoqma  qoğma. qovma. savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. 

sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma. qedəri. qeytəri. 

gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. dəf'. rədd. - dumanların 

aşırıb oturmuş.  

qoqmaq  qoğmaq. 1. qavlamaq. qavmaq. sürmək. dəf' edmək. 

tərd edmək. nəfy edmək. dışlamaq. taşlamaq. eşiyə 

salmaq. artlamaq. arıtmaq. ixrac edmək. atmaq. 

tullamaq. rədd edmək. saçmaq. çişmək. çışmaq. şıçmaq. 

1. gəndərəmək. pisəlmək. çürümək. kötümək. çirkinmək. 

1. qağratmaq. davul çalaraq zərərlı heyvanları quşları 

qaçırtmaq. 1. savmaq. ötürmək. buraxmaq. çıxarmaq. 

mürəxəs edmək. ruxsət vermək. dağıtmaq. savmaq. dəf' 

edmək. qovmaq. sürmək. aralatmaq. tərd edmək. nəfy 

edmək. - yaramaz kişiləri kənddən sürdülər.- yel bulutları 

dağıtdı.- gəvşəklər savulsun işdən. - eşqi sav başından 

görərsən özünü. - sav başında ölkənin düşməni qəddarıni.  

qoqmaq  qoğmaq. qovmaq. 1. qapı dışarı edmək. 1.sürmək. 

itmək. 1.işdən çıxarmaq: yol vermək. - bu evdə yol verilməz 

işlərə baxsan, burdan sizə yol verilir. 1. savmaq. sovmaq. 

itmək. aşırmaq. qedəritmək. qeytərmək. qaytarmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8434 

gedərmək. gidərmək. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf 

edmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. 

rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. 1. uçurmaq. uzaqlaşdırmaq. - 

gərəkli duyulmayan kimsəni özündən uzaqlaşdırmaq: dirsək 

çevirmək. 1. dəhləmək. mal qaranı yeriməyə qoşutmaq, 

qoşutmağa, ilərləriyə sürmək üçün "hayda hayda" "dəh 

dəh" deyib, səslənmək. 1.süpürmək. çalmaq. 

dolandırmaq. 1. qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. 

ivdirmək. çapqıtmaq. çalıtmaq. çalqıtmaq. təlsətmək. 

tələsdirtmək. tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. 

yeyindirtmək. ititmək. 1. qoğdurmaq. qovdurmaq. 

qavdırmaq. qavmaq. qaçdırmaq. qoşdurmaq. çapdırmaq. 

çapmaq. 1.yan demək. qırağ ol demək. 1. köşütmək. 

köçütmək. qoşturmaq. gidərmək. qaldırmaq. 1. aşırmaq. 

rədd edmək. dəf' edmək. - dümanların aşırıb oturmuş.  

- gücdən salmaq, qoğmaq, uzaqlatmaq. xəl' edmək: 

alaşağılamaq. - yel qoğmaq: duman attırmaq. boşuna 

işləmək. - balığ başdan qoxar: pozulma yuxardan başlar.  

- hər gələnə can demə, hər görənə, yan demə  

- işdən qoğmaq, atmaq: işinə son vermək. 
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qoqmaq qoğmaq. 1. qavmaq. savmaq. üşələmək. kişələmək. 

kikəçirmək. - ağrı daha qoğuldu. - qayğını qoğub dinc otur. 

1. atmaq. uzaqlaşdırmaq. savmaq. dəf edmək. 1. 

çıxarmaq. göndərmək. götürmək. 1. qoxumaq. 1. 

qıstamaq. - qovun: qıstaqız.  

qoqmaq qoxmaq. < qorqmaq. qoruqmaq. qorumaq.  

qoqmuş  gəndə. pis. çürük. kötü. çirkin.  

qoqmuş  qoxmuş. qoxumuş. pozuq. əkşimiş.  

qoqmuş qoxmuş. bırıq. barıq.  

qoqnı  qoğnı. qoğun. qoni. qonğı. qonqa. qanğı. qağnı. qab. içi 

oyuq, oyulu tutacaq.  

qoqolo qoğolo. bükülmək. bəkinmək. gizləmək.  

qoqoruz  1. sivri çirkin qılıqlı nərsə. xoruzlanan kimi. 1. qoçanı ilə 

birlikdə olan məkə.  

qoqoruzlanmaq  xoruzlanmaq. sivri sivir, dikə durmaq.  

qoqot  qoxot. qoxuot. əduva. - istiot, acıot, qoxotlarla 

(əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: 

bastırma.  

qoqran  koğran. kofran. kovran. kobran. kopran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 
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koğlan. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqratmaq  quqrutmaq. 1. qaqratmaq. yaş, suyuq nərsəni qurutmaq. 

əksiltmək, azaltmaq. kəmətmək. - gün suyumuzu qoqratdı. 

- bu il suları qaqratıb, yerində daş qalıb. 1. qoğalamaq. 

davul çalaraq zərərlı heyvanları quşları qaçırtmaq.  

qoqrışmaq  qoğrışmaq. qaqrınmaq. qaqrışmaq. qaçrınmaq. 

çikrinmək. boyun olmamaq. təmbəlləşmək.  
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qoqsalamaq  qoğsalamaq. qorsalamaq. qarslamaq. ütmək. toyuğun, 

maldavar dırnağının, başayağın ufacıq tüklərin 

yandırmaq.  

qoqsuq qoğsuq. koğsuq. bax > kovsuq.  

qoqsulamaq  qoğsulamaq. ütüləmək. - tüklərim ütüləndi.  

qoqşaq  koğşaq. kovşaq. kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. 

kağruq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  

qoqşaq  qoğşaq. 1. gəvşək. çürük. dərdə dəyməz. 1. çatı. - 

tarmaqların qoğşağı.  

qoqşaq qoğşaq. bax > qoğuşaq.  

qoqşamaq  koğşamaq. kovşamaq. köğşəmək. kövşəmək. kağşamaq. 

kavşamaq. 1. qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. 

zayıflamaq. zəifləmək. 1. boyanın, nərsənin qabığı pul 

pul olub tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. 

dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, 

param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 
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qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 

gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək.  

qoqşamaq  qoğşamaq. oğşalamaq. yumşatmaq. gəvşətmək. qoğuş 

ağacı dalı iiə cilalamaq. pərdahlamaq· - qovşamaq.  

qoqşamaq  qoxşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. 

kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.  
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qoqşamaq qoxşamaq. pozulmaq. əriyib xarab olmaq (≠ oxşamaq: 

yumşatmaq). mətanətin əldən vermək. - həm həbibim deyib 

anı oxşadi \\ o gəlicək cümlə dinlər qoxşadi.  

qoqşaşmaq  qoğşaşmaq. oğşaşmaq. yumşalmaq. gəvşəlmək. 

gəvşəşmək. qoxşaşmaq. açılışmaq.  

qoqşatmaq  koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. 

kağşatmaq. kavşatmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qoqşatmaq  qoşatmaq. kovşatmaq. qoxşatmaq. quvvətini gəvşətmək. 

bərk nərsələrin boşalıb, yumşanıb, açılması.  

qoqtu  koktu. kodqu < koytu ( y > d ) < kov. dərə. quyu.  

qoqtura qoqturaqoğdura qoğdura. qoğa qoğa. qaça qaça. qaşdıra qşdıra.  

qoqtura  - qoğdura qoğdura: qoğa qoğa: qavdıra qavdıra: qaçdıra 

qaçdıra. qoşdura qoşdura: çapdıra çapdıra: çapa çapa.  

qoqturmaq  qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq: qavdırmaq. qavmaq. 

qaçdırmaq. qoşdurmaq. çapdırmaq. çapmaq.  

qoqturmaq  qoğdurmaq. savdurmaq. dəf etdirmək. - bu gəvşək kişini 

işdən savdurmali.  
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qoqturmaq qoxturmaq. qoxlatmaq.  

qoqu ağac qoxu ağac. öd ağacı.  

qoqu  - quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün).  

qoqu  1. qoğu. uşaq. qoğu. dediqodu. 1. qoxu. tuq. duq. ətir. 

iyis. his. is. id. iy. öt. ud. < öd. ( < ötmək). id. ətir. odkolun. 

ötən, ötür nərsə.- ud ağac: öt ağac. qoxar.  

qoqu  qoğu. qoğuc. qoğunc. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. qov. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  
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qoqu  qoğu. oxları pardaxlamaq üçün qoğu ağacından yapılan 

ayqıt·.  

qoqu  qoxu. bur. buru. iy. is. buruq. - buran, gəs, qamaşdıran 

iy, qoxu, dad: buruq. 

- gözəl qoxu: kalabur.  

- bayqın qoxu. (kişini bayacaq, bayılacaq kimi etgiləyən).  

- qoxu önləyən: deodoran.  

- iy, is, his, qoxu, duman, tüstü kimi, burularaq yüksələn 

nərsəni bildirir: buram.  

- buram buram qoxur.  

- ağız iyi, qoxusu: bayatısı.  

- ağzının qoxusun çəkmək: qatlanmaq. dözmək.  

- qoxu dördbiryanı çağdı: həryana yayıldı, dağıldı.  

- iyi qoxu: ətir. atrı. iyi qoxu saçan.  

- dadlı qoxu: gözəl iy.  

- gözəl qoxu: gözəl. burcu. burucu. bürücü.  

- pis iy, qoxu: buruş.  

- gözəl qoxu: gözəl. burcu. burucu. bürücü.  

- gün vurub gün qoxusu tutmaq: günsəmək. günsümək.  

- dadı, tamı, qoxusu çönmək: dadıqsamaq. qatıqsamaq. 
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acınmaq. acınsamaq.  

- güdə boylu, pis qoxulu ot: qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa 

qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar.  

- tarlalarda bitən, pis qoxulu, yemişli ot: qarqabardağı.  

qoqu qoğu. 1. koğu. bax > kovu. 1. quğu. dəmirdən yapılmış 

çit. zireh.  

qoqu qoxu. 1. is. iy. ibar. yıbar. ötü. ötər ( > ətir ). 1. his. pas. 1. 

iz. əsər. 1. bir kiçik nişan. - ondan heç bir qoxu yox. ( < 

qoxumaq). çirkin qoxu. - qoxu onun burnuna ilədi (çatdı). - 

qoxu iləşdi burnuna. - qoxu irişir burun qanır!. - qoxusu gözəl, 

səsi gözəl. - qoxuyub ballarım gəncinələr \\ mənə uyanlar 

haçan incinələr. - mən yeyim sən qoxula. - müsülmanlığdan 

qoxu qalmadı, məçitdər qapandı. - yeddi dərə qoxuların tülkü 

bilir.  

qoquc  qoğuc. qoğu. qoğunc. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. qov. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 
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xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qoqucu  qoğucu. 1. izçi. tə‟qib edən. bunlar qaçqınçımı yoxsa 

qoğucu. 1. əsgərlikdə izləmə qolu. 1. qovucu. casut. 

münafiq.  

qoqucu  qoğucu. qovcu. 1. çamquq. casut. çəkçi. 1. qovucu. 

casut. münafiq.  

qoquq  koğuq. kofuq. kovuq. kobuq. kopuq. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 
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kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

- qoğuq uçurmaq: təpgi, tə'sir ölçmək üçün uydurma sav, 

xəbər yaymaq.  

qoquq  qoğuq. koğuq. kovuq. qavuq. kovaq. 1. qodusaq. qovuş. 

1. börk. sarıq. əmmamə. 1. oyuq. gədik. küf. kof. içi boş. - 

qoğuq diş. - qoğuq ağac. - diş qoğyğu: çürük dişin kof yeri.  

qoquq  qoxuq. yıpraq. əprik. çürük. kövrük.  

qoquqluq  qoğuqluq. qoğuluq. qofluq. küflük. kofluk. sapaqlıq. 

sapıqlıq. səfehlıx. axmaqlıq. cahillik. cəhalət.  

qoquqluq  qoxuqluq. yıpranlıq. əprimlik. çürüklük.  

qoquqmaq  qoğuqmaq > (qorixtən (fars)) qaçmaq.  

qoquqmuş  qoğuqmuş > (qorixtə (fars)) qaçmış.  

qoqul  koğul. koful. kovul. kobul. kopul. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 
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koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqula  qoxula. qoxla. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + 

ot). islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. çaşnı. çəşni. 

çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota. baharat. 

ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. 

qoqulalı  qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, 

göy + ot). isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 

çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

qoqulama  qoxulama. iyləmə. isləmə. istişmam.  
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qoqulamaq  - ağız qoxulamaq: ağız aramaq: qazlaqlamaq: 

qaslaqlamaq: gəpsələkləmək: dolaylı olaraq, dönə dönə 

sorub oyusun, fikrin öğrənməyə çalışmaq.  

qoqulamaq  qoğulamaq. 1. çuğullamaq. yonqamaq. yonqatmaq. 

yanqamaq. yanıtmaq. şikayət edmək. 1. qırqatmaq: 

qızaraq üz çəvirtmək.  

qoqulamaq  qoxulamaq. iyisgəmək.  

qoqulamaq qoxulamaq. 1. iyləmək. qoxu almaq. sezmək. hiss 

edmək. 1. iyləndirmək. qöxulatmaq. qoxu sürmək, 

vurmaq. - paltarın, gövdəsin qoxuladı: ətirlədi.  

qoqulan  qoxulan. qoxunar. qoxulu. iyli.  

qoqulaşmaq qoxulaşmaq. 1. sevişmək. məhəbbətləşmək. 1 anlaşmaq. 

bilişmək. tanışmaq.  

qoqulatmaq  1. qoxusun, iyin duyurmaq, yoxlatmaq, baxdırmaq. iz 

izər bildirmək. - bu gün nə pişirmişim, nə yapmışım sizin 

hamınıza qoxulatacəyim. - gördükləri bir yana, heç bel 

duyduğun qoxulatmadı. 1. az vermək. doyurmamaq. - 

görsətib qoxulatıb getddi. - onun işi qoxulatmaqdı, hay 

küyünə baxma. 1. dadandırmaq. dadlıq, örnək, məsdurə 

vermək. - yeni malları hər yana qoxulatın. 1. təbliğ edmək. 
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- inandığızı qoxulatın. - bu sözlə, nəyi qoxulatmaq istəyirsiz. 

- qoxulatmaq birlirsiz nə deməkdir, ucundan yayıb görsətib, 

hisləri oyatmaqdır. 1. bir gizni, sirri, içi açımaq. sökmək. 

iylətmək. ifşa edmək. - yarın onun işlərin qoxulatacağam.  

qoqulatmaq qoxulatmaq. dadlatmaq. daddırmaq. bir nərsədən çox 

azacıq verib. yalnız iyin. qoxusun bildirmək. - azadlığı 

bizlərə verməyiblər, bəlkə qoxuladıblar.  

qoqulmaq  qoğulmaq. 1. dəhlənmək. sürünmək. 1. qaçırılmaq 

- gedən qoğulmasaydı, gələn yügürməzdi.  

- işdən qoğulmaq: işin itirmək. işindən olmaq.  

qoqulmaq  qoğulmaq. sürülmək. nəfy olunmaq.  

qoqulmaq qoxulmaq. soxlanmaq.  

qoqulmuş  qoğulmuş. 1. silinmiş. çalıq. pozulmuş. tərd olunmuş. 

çıxarılmış. dövrüdən atılmış, çıxarılmış. 1. soyulmuş. 

düşrülmüş. məxlu'.  

qoqulmuş  qoğulmuş. sürülmüş. sürgün. 1. mətrud. 1. mənfi.  

qoqultaq  koğultaq. bax > kovultaq.  

qoqultaq  koğultaq. kovultaq. kavaltaq. kağaltaq. dəlik deşik olan.  

qoqulu  qoxulu 1. qoxan. qoxunar. qoxulan. pis iyli. 1. qoxulalı. 

qoxlalı. kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). isli. 
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iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. çəşnili. 

çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. 

baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli. 

- qavuna oxşar, kötü qoxulu bitgi: qarqaqavunu. 

qarqaqovunu.  

- quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün).  

- yapışqan, qoxulu bitgi çeşiti: qarağı. qarağan.  

- yazın yetişən, yaşıl, qoxulu alma türü: qərənfil alması. 

qaranfil alması.  

qoqulu qoxulu. qapas. isli. dımıq. ğabsal olma.  

- qoxulu bitgi: qoqqa qans. çiçək. 

qoqulug  1. qoxulug. qoxu. ətir. 1. qoğuluq. qoğuqluq. qofluq. 

küflük. kofluk. sapaqlıq. sapıqlıq. səfehlıx. axmaqlıq. 

cahillik. cəhalət.  

qoquluq  qoxuluq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. 

sumaq. iysilik. ota. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). 

çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. islik. dadıq. 

dadlıq. baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.  
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qoquluq  qoxuluq. qoxurluq. 1. qoxluq. dadlıq. dadımlıq. örnək. 

görk. nimunə. məsdurə. - qoxuluq, dadımlıq gətirin görax 

sonra dəğərində danışaq. - bir qoxuluq versəz yetər. - görk 

olmaq: nimunə olmaq. 1. dışarıya axıntısı, çıxıtısı, açıq 

yolu olmayıb küf iyi verən qapalı yer. 1. qoxudan. 

qoxuçan. qoxuçanğ. qoxulaq. qoxunaq. qoxdan. qoxçan. 

qoxlaq. qoxnaq. ötür, ətir qabı, şüşəsi.  

- qoğduğun itin dalıca gedmə.  

qoquma  - kisəməyə, acımağa, qoxumağa, pozulmağa üz tutmuş 

nərsə: kağsıq. kavsıq.  

qoqumaq  qoxumaq. 1. qoxu, iy duyulmaq. izi çıxmaq. - o nə yapsa 

qoxur. - nə duyduğu qoxur. 1. az alıb doymamaq. - onun işi 

qoxumaqdır. 1. dadlıq, örnək, məsdurə olmaq. - yeni 

mallar qoxumadan, güc satılır. 1. carlanmaq. təbliğ 

olunmaq, edinmək. - çox kişilər özün qoxur. - buları burax, 

az qoxu biraz. - bu sözlə, nə qoxumaq istəyirsiz. - qoxumaq, 

yayılmaq 1. bir giz, sirr, iç açılmaq. sökülmək. iylənmək. 

ifşa olmaq. - yarın onun işləri qoxacaq. 1. nərsənin öndən 

olunması duyulmaq. - savaş qoxur. - işlərin səngiməsi 

qoxumur: pisəlməsi duyulur, gözlənilir. 1. iylənmək. 
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yıtlanmaq. yıdlanmaq. pozulmaq. ağırlaşmaq.- yemək 

ağırlaşdı. 1. idləmək. iyləmək. isləmək.  

- qoxumuyaraq əkşimək: dəğirmək. dəğrəmək. dəğişmək. 

nərsənin dadı çönmək. turşumaq. 

qoqumaq  qoxumaq. isləmək. hisləmək. iylənmək. buruşmaq. 

yıpramaq. əprimək.  

qoqumaq qoxumaq. qaxlamaq.  

qoqumuş  iğdin. iylənmiş. pozuq.  

qoqumuş  qoxumuş. qoxmuş. pozuq. əkşimiş. əsgimiş. çürümüş. 

dönmüş. çönmüş. pozulmuş. köhnəlmiş. 

qoqumuş qoxumuş. 1. ( < kav). kovmuş. gəvzəyib iylənmiş. 1. 

dəğərsiz. 1. özsevər. xudpəsəd. 1. kovmuş. gəvşəl. 

təmbəl. 1. üşəngən.  

qoqumuşluq qoxumuşluq. yıtıqlıq.yıdıqlıq. yıpranışlıq.  

qoqun  qoğun. qoğnı. qoni. qonğı. qonqa. qanğı. qağnı. qab. içi 

oyuq, oyulu tutacaq.  

- qoğun, qarpızın kal çıxması: qabaq çıxmaq: kalah çıxmaq. 

qoqunar  qoxunar. qoxulu. qoxulan. iyli.  

qoqunc  qoğunc. qoğu. qoğuc. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. qov. 
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küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qoquncu qoğuncu. bax > qoğucu.  

qoquot  qoxot. qoxuot. əduva. - istiot, acıot, qoxotlarla 

(əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: 

bastırma.  

qoqur  goğur. gofur. govur. gobur. gopur. kobuq. kopuq. kofuq. 

kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 
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kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoqur  qoxur. (uşaqları qorxutma sözü). öcü. umacı. abacı. 

xuxan.  

- öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, 

məxluq: qalamanqozan.  

qoqur qoğur. < > qonğur.  

qoqurcaq  qoğurcaq. qaragöz çəkimləri, rəsimləri.  

qoqurcaq qoğurcaq. xoxucu. qorxuluq. qorxula. kösgük. küsgük. 

böcü. üyük. oyuq. qaraltı. qarmaça.  

qoqurma  qoğurma. qoğlama.  

qoqurmac qoqurmaç. qavurmaç. qovurmaç. qormac. qızmac. 

qızarmış, qoğrulmuş nərsə. qavrulmuş buğda. 

qoqurmaq  - alazlayıb qoğurmaq: ütüləmək. - sütül ütmək.  

qoqursaq qoğursaq. qısır inək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qoqursu qoğursu. bax >.1. qonur.  

qoqurtamaq  qoqurdamaq. qonqurdamaq. qoyqurdamaq. 

qonqurdatmaq. qoyqurdatmaq. qoqurdatmaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qoqurtaş  qoqurdaş. qonqurdaş. qoyqurdaş. anlaşma. anlaşım. 

anlaşma. uyuşma. danışıq. qonuşuq. barış. uzlaşma. 

uylaşma. uyuşma. uzuşma. anlaşma. barış. aşti (< 

aşılamaq). dosluq. uyuşma. uyqunluq. uyqunluq. 

yaraşalıq. mutabiqət. sözləşmə. anlaşma. uzlaşma. 

saziş.  

qoqurtatmaq  qoqurdatmaq. qonqurdatmaq. qoyqurdatmaq. 

qonqurdamaq. qoyqurdamaq. qoqurdamaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qoqusa qoğusa. qoğursa. ösgürək.  

qoquş  koğuş. salon. tənəbi. böyük otaq.  

qoquş  qoğuş. 1. həmkəf. döşəməsi, dabanı yerlə bir tarazda 

olan otaq. 1. böyük talarlarda, binalarda, dayrələrdə 

salunların, tənəbilərin hər biri. - yemək qoğuşu. - danşıq 

qoğuşu. - yataq qoğuşu. - qışla qoğuşu. 1. kilas. sinif. 

sınıb.- dərs qoğuşları. - birinci, ikinci, üçüncü qoğuş.  
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- qoğuş ağacı: bir çeşit kiriş kərəstəsi. 1. köks. qoyun. 

qucaq. sinə. ağuş. - al qoynuva. - nənəsinin qoynunda 

böyüyən uşaq. - qoyun qoyuna: birbirinin qucağında. - o 

mənim qoynumdadır: o mənimdir. o məndədir. 1. sala. salon. 

baş oda. divan. evlərdə, yapılarda ən böyük oda. rəsmi 

yerlədə geniş böyük oda. tənəbi.  

qoquş  qoğuş. qovuş. 1. qaquş. dəri. - qaquşun yağla qurumasın. 

1. dalları ox yapımına əlverişli bir ağac türü. 1. kovuş. 

oluq. su oluğu. dəğirmən oluğu. 1. qoqış. (qoğan qoruyan). 

dəri. qayış. gön. - qoğuş yağlamaq. 1. ox yapmaq ötrü 

kəsilən ağac. 1. dəri. arınmış gön. 1. qatlış. qovşağ. 1. 

oyuq. su yolu. döşəmə kirişləri.  

qoquş qoğuş. koğuş. bax > kovuş. qovuş. ( < kav). 1. nərsədə 

açılan boşluq. 1. salon. qonağ yığıncaq yeri. böyük yapılı 

ev. qonağ yığıncaq yeri. tənəbi,.  

qoquşaq qoğuşaq. ( < qoğ. qov). qoğşaq. qoğuştaq. qovuşuq kimi 

olan. amma kiplənməmiş. aralıq. aralı. örtülük. örtülü. 

qapını kipləmə qovşaq qoy: örtülü qoy.  

qoquşlamaq  qoğuşlamaq. fışqırmaq.  

qoquşma  qoxuşma. təəffün.  
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qoquşmaq  (qoğuşmaq). (qoxuşmaq). 1. uçruşmaq. ucruşmaq. 

içrişmək. quculaşmaq. 1. qoxuşmaq xoş qoxu vermək. 

yıpmaq. yıparmaq. 1. qovğalaşmaq. itişmək. birbirin 

qaqmaq, itələmək.- itişməkdən işləməyə çağ tapmır. 1. 

iyləşmək. dilləşmək. tanışmaq. bilgişmək. 1. sevişmək. 

sarılıb öpüşmək.  

qoquşmaq  qoğuşmaq. qoğalanmaq. fışqırmaq. qaynaşmaq.  

qoquşmaq qoğuşmaq. ( < kov. koğ. qov. qoğ). 1. qoşamaq. 

qoşalamaq. qoşmaq. çatmaq. 1. cütləşmək. sevişmək. 

sikişmək. 1. nərsənin iti çıxışı, gedişi. qoğalanmaq. 

fışqırmaq. qaynaşmaq.  

qoquştaq qoğuştaq. qoğuşaq.qoğuz.  

qoqut  koğut. bax > kovut.  

qoqut  qoğut. - qara qoğut: saqqız otu.  

qoqut  qoğut. yonqaq. yonqat. yanqa. yanıt. çuğulluq. şikayət.  

qoqutmaq  1. ( q < > y ) quyutmaq. qoğutmaq. qaldırmaq. qaçıtmaq. 

qızdırmaq. ürkütmək. quşqutmaq. 1. qoğutmaq. ( q < > y ) 

quyutmaq. qoqutmaq. qaldırmaq. qaçıtmaq. qızdırmaq. 

ürkütmək. quşqutmaq. 1. qoxutmaq. qoxutaraq yelləmək. 

buğlatmaq. burutmaq. 1. (iy) qoxutmaq. burutmaq. 
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bürütmək. bürkütmək. buğu yüksətmək. buğlandırmaq. 1. 

qoxutmaq. isturmaq. osdurmaq.  

qoqutmaq  qoxutmaq. xərablamaq. əğritmək. pozmaq. çürütmək. 

kifsətmək. fasid edmək. fəsad törətmək.  

qoqutmaq qoxutmaq. 1. iyləndirmək. ətir səpmək. - burnuna bir nəsnə 

qoxudub səni səndən alır. 1. tıncıtmaq. çürütmək. 

pozmaq.  

qoquv qoxuv. ürküş. tazış. teziş. qovala qaşdı.  

qoquz  (1. < quru. 1. < kövuz: boş). yoxsul. zügürt. müflis.  

qoquz  koğuz. kofuz. kovuz. kobuz. kopuz. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 
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çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoquz qoğuz. qoğuşuq. (koğuz. bax > qovuz). aralıq. aralı. 

qoğuş qapı: örtülü qapı.  

qoquzlamaq  (1. < quru. 1. < kövuz: boş). yoxsullamaq. zügürtləmək. 

parasız qalmaq.  

qoquzluq  (1. < quru. 1. < kövuz: boş). yoxsulluq. zügürtlük. 

parasızlıq.  

qoqzaq  qoğzaq. qalxıq. tümsək. çıxıntılı.  

- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları: qaruq. qarıq. qalıq. qaluq. qolıq. bazı. bazıq. 

bazut.  

- qarqa qoğzağı: qarqa qozağı. qavalabardağı. qarqa 

düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa 

iğnəsi. qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar. güdə boylu, pis 

qoxulu ot.  

qoqzaqlıq  - sürülmüş tarlada açılan şırıqlar, həmdə bu şırıqların iki 

yanında oluşan qalxıq, qoğzaqlıq: qarıq - qarıq qarıq olmuş 

tarla.  
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- arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

topraq paraçaları çox olan kərdilik: qarıqlıq. qaruqluq. 

qalıqlıq. qaluqluq. qoluqluq. bazılıq. bazutluq.  

qoqzalmaq qoğzalmaq. ( ğz < metatez > zğ ) qozğanmaq. yüksəlmək.  

qoqzamaq  qoğzamaq. 1. qalxındırmaq. ucaltmaq. genişlətmək. 

açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. 1. ayaqlandırmaq. 

təhrik edmək. 1. duruzmaq. turuzmaq. durquzmaq. 

ayaqlatmaq. qalxızmaq. yola qoymaq. 1. götürmək. 

qaldırmaq. qurmaq. (# ortadan yox edmək. aparmaq. 

bıraxmamaq.).  

qoqzamaq qoğzamaq. qozumaq. yüksəltmək.  

qoqzanış  qoğzanış. qoğzanma. gəlişinmə. genişlənmə. genişləmə. 

genişləyiş. qoğzanış. qalxış. qalxınma. ilərləyiş. ilərləmə. 

ilərmə. ucalış. ucalma. abadlanma. açıqlanış. açıqlanma. 

böyümə. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran. inkişaf. 

təkamül. 

qoqzanmaq  qoğzanmaq. 1. qozalanmaq. dikəlmək. ayaqlanmaq. 

qalxınmaq. 1. qozalatmaq. dikəltmək. tiqəltmək. 

ayaqlatmaq. tikib qalxıtmaq, qaldırmaq.  
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qoqzanmaq  qoğzanmaq. qozalanmaq. qalxınmaq. dikəlmək. 

ayaqlanmaq.  

qoqzanmaq  qoğzanmaq. qozqanmaq. 1. qalxmaq. yellənmək. - yel 

donumu qozqadı. 1. turqamaq. qalxmaq. canlanmaq. 

dirilmək. bərpa olmaq.  

qoqzanmaq qoğzanmaq. qalxınmaq. batınmaq. satlanmaq. 

qudranmaq. ürəklənmək. cürətlənmək. təpgilənmək. 

təhrik olmaq.  

qoqzayamayan  qoğzayamayan. qaldıramayan. iqamə edəmiyən.  

qoqzayan  qoğzayan. qaldıran. iqamə edən.  

qol  1. arna. irmaqdan, axardan bir qol. 1. ərş. əriş. qarış. 

araba oxu. 1. qaraq. qarı. qaru. 1. çaqanaq. 1. çək. imza. 

1. qulp. sapaq. sap. saq. qəbzə. dəsdə. 1. təqəq. təkək. 

taqaq. bələk. dal. asma (möv. üzüm ağacı), xiyar, qoğun, 

qıya kimi yemişlərin sürdükləri uzun qollar. 1. kar. əl. 1. 

barmaq. (qordalamaq. qurdalamaq. qurdalamaq: 

barmaqlamaq). 1. yan. tərəf. uc. qanat. yeng. bölük. 

bölüm. baldaq. dal. tikə. parça. 1. qab. baydaq. 1. fürsət. 

budax. buta. bud. aymaq. ayrıq. sektör. dərmək. şö'bə. 

kəsiş. avdan. yayım. sərim. uzanım. 1. əl. dəsdə. dəstə. 
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sapqlıq. sap. qəbzə. 1. üyə. üzüv. 1. darmağ. tutum. 

çəkim. topluq. taxım. ekip. qurup. 1. dizi. yön. yol. yön. 

cəhət. - yurdun dörd qolun. 1. devriyə gəzən əsgər. 

gəzmə. bəkçi. qaravıl. - qola çıxmaq: sıla çıxmaq: devriyə 

çıxmaq. insanın çiynindən barmaqlarının ucuna qədər olan 

bölüm. bilək. bir qoli yumuq irdi: bir əli yumuğiydi. - qoluqa 

quruq aldı: əlinə çubuq (quru ağac) aldı. 1. qoşun. alay. - 

qolqol gəmilər durna alayı kimi düzülüb. 1. yeng. ( > lenge 

(fars)). - qolsuz: yengsiz geyim. qorsaqca. cılıqqa 1. qaru. əl. 

dəfə. 1. qolun altı. mobl. qollu səndəl. 1. bar, 

restürançının qabağındakı miz, ki müştərilər o mizdə 

qoltuqlanıb dayanarlar. 1. iki təpə arasında alçaq topraq. 

dərə. iki yüksəkligin arası. 1. çıxış çuxuş. çuxurluq. 

çıxışlıx. 1. tarım. tar. dərim. bölük. qollara ayrılmış nərsə. 

şö'bə. 1. tarmaq. darmaq. dal. şaxa. 1. dağın döşü. 

təpəsdən aşağ enən, dərədən yüksək qalan bölümü. 

dağın ortasın, örüşü. 1. qılıncda, bıçaqda olan yol biçimli 

oyma. 1. kol. - kəkirə kolu: acı kişi. - kol kos. çalı çırpı. 

pölük. 1. atac. dərvaza. 1. dağ ətiyində olan təpələr. 1. 

qoşunda, sıraya, alaya dərlər. 1. əl. dal. sanaqat. barnaş. 
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qanyon. sarp dərə. 1. tarmaq. şəbəkə. 1. ulam. takım. 

bölüm. əl. dəsd. - qol qol: bölük bölük: ulam ulam: takım 

takım. əl əl. dəs dəs. 1. mə'mur. - qapı qolçusu: idarə 

mə'muru. 1. əsgər. sərbaz. 1. gəzmə. gözətçi. ağalığın 

(devlətin) yardımçı gücləri. polis. 1. budaq. üzv. 1. cinah < 

çanaq. qanat. şaxə. şəbəkə. tarmaq. darmaq. 1. 

mə'muriyyət. 1. imza. - xanlığın, şahlığın qolu, imzası: 

toğra. - toğralı kağız. - toğrasız heç bir nəyə baxılmaz. 1. yol. 

axar. tamar. damar. - yağmır suları yerin damarlarına işlədi. 

- daş atıb qolu yorulma: əməksiz, zəhmətsiz bi nəyə 

yiyələnmək. 1. yenğ. yanğ. bol yanğ. 

- iləri qol: ilgəqol. başdöl. təlayədar.  

- qapı qolı: dərbar çərikləri.  

- qol burmaq: qələbə çalmaq.  

- qoşunda olan sağ qol sol qol.  

- sağ qol ağalığı: binbaşılıq ilə yüz başılıq arasında olan 

dərcələrin ən yüksəyi, bu dərcə sol qol ağalığından 

yüksəkdir. 

- çox qollu çəngəl: qaz ayağı. 

- qolı qulpı yox: qolı qulağı yox: tutacaq yeri olmamaq. 
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- qolun dayancaq yeri: qoltuq. - qoltuqlu səndəl.  

- qol qanat: 1. gövdəni quran üyələr, üzvlər. - tutar qolı qanatı 

yoxdur. 1. nərsənin durumunda durduran, harmonısın 

saxlayan parçalar. istinadqah. güc quvvə. - qol qanatı kəsildi. 

- 1. qolun dirsəkdən aşağ bölümü: əriş. 1. arabanın, daşqanın 

qolu: əriş.  

- qol ağası: yüzbaşı ilə bəybaşı arasında bir ünvan. {- sol qol 

ağası. - sağ qol ağası}.  

- qola çıxmaq: qol gəzmək: mə'muriyyətə çıxmaq.  

- iləri qol: müqəddimə. - geri qol: quyruq.  

- qolı atmaq: qolı çıxmaq.  

- qolların açmaq: istəməkdə bulunmaq.  

- qol ordu: kiçik ordu.  

- qol vurmaq: bir aşağı bir yuxarı gəzmək.  

- qol uzatmaq: qollanmaq. bölüklənmək.  

- qolu uzun: qolu yetir: sözü, hükmi keçər.  

- qol basdırmaq: qolun ağzın qıvırıb tikməklə əkləmək.  

- qara qol: polis. jandarma.  

- qol qanat: əl ayağ. cəvarih. - qol qanatı kəsik: qol qanatı 

qırıq: təprəşə bacarıqsız.  
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- qol yermək: yardımlamaq.  

- qolun ən yoğun, qalın güclü gəmiyi: bazuq. basuq.  

- ırmağın yan qolları: yanuv.  

- qol gəmiği: qısqayılıq.  

- qolun artına tutqan: çimri. pinti.  

- qol ayaz: avuc içi.  

- qol ayaz dənğli: avuc içi qədər. kicicik. çox kiçik.  

- qol ayırmaq: işi bitirmək.  

- qol yavluq: dəsmal. məndil.  

- qol yetdirmək: 1. çalmaq. 1. dövmək. vurmaq.  

- qol yuvmaq: 1. bir işi həll edmək. bitirmək. 1. vazqeçmək. 

tərk edmək. bıraqmaq.  

- qol qab: əldivan.  

- qol qıyın: əsər. əl əməği.  

- qol göltürmək: oylamaq.  

- qol göltürüv: oylama.  

- qol göltürüvqə salmaq: oylamaya qoymaq.  

- qol salmaq: qol çəkmək. imzalamaq. onaylamaq.  

- qol sırtından qaramaq: umursamamaq. önəm verməmək.  

- qol sürtgüc: peçətə. məndil.  
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- qol daş: daşı uzağa atma oyunu.  

- qol tutmaq: əl sıxışmaq.  

- qol uzatmaq: çalmaq.  

- qolqa yığmaq: kontrol altına almaq. dənətim altına almaq.  

- qolnu sırtı bilə işlə: üstüngörü yapmaq. istəksiz çalışmaq.  

- qolu yuqa: yoxsul. parasız.  

- qolun artına tutqan: çimri. pinti.  

- qolu qısqa: çimri. pinti.  

- qoluna bərk: qoldan bərk: çimri pinti. çimri. xəsis. pinti.  

- qoluna çibin qonqan: zəngin. varlı.  

- qolundan gəlmək: əlindən gəlmək. sözü geçmək.  

- qol bağı ulaşıq. peyvənd.  

 - qol dayaq: baston. baldaq.  

 - qol çalmaq: çavaq çalmaq. çəpik çalmaq.  

 - qol çəkmək: əl ilə sürmək. imzalamaq.  

 - qol dənətmək: kullamaq. qazanmaq işlətmək.  

 - qol dolaşdırmaq qol dolamaq qol sarmaq. - qol dolaşmaq 

qaraqalçuluq. gəzmək. gəzik. keşik. dönəm qoldolaşmaqda 

ulaşmaqda işi şai səhər.  

 - qol qol qollu qolunca. darax darax dəsdə dəsdə. əl əl. - qol 
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vermək: kömək edmək. yapışmaq.  

 - qol vermək: inanmaq. boynamaq. boyun qoymaq. müti' 

olmaq.  

 - qol salmaq barmaqlamaq. əl ilə işarə edmək. əl sallamaq.  

 - qola almaq: şəfaət. himayə edmək. qollamaq.  

- qol qanat: yardımçı. püştiban.  

- qol qol: yol yol. 

- qolun üstü: qaruça. bazu. - sol qol: sol əl. sonqol. solaq.  

qol  1. qul. saçım. enik. yenik. tabe‟. nökər. 1. qırqa. firqə. 

bölük. bir topluluq içində, ayrılmış, ayrıca, başqaca 

görünən topluluq. 1.(futbalda qorunmalı yer). qala. 1. şö'bə. 

1. bazu. 1. dəsdə. 1. tim. 1. parti. 1. quruh. 1 dal. uzantı. 

sö'bə. 1. imza. - qol atmaq, çəkmək. 1. güc. qaldırı. zor. 

quvvət. - beşinci qol: gizli çalışan güclər. 1. qolan. firqə. 

cərgə. komba. 1. orta. iç. mərkəz. 1. qulp. qulup. qılup. 1. 

şaxə. dal. bölüm. heyvanların ön ayaqları. sap. dəsdə. 

bir yapının ocağından (mərkəzindən) yanlarına ayrılan 

bölüm. şö'bə. şəbəkə. yan. yön. tərəf. cəhət. - dörd 

qoldan gəlib ocaq qurdular. ekib. qatar. qafilə. cinah. 

qanat. çanat. dolaşan əsgər birliyi. sıra. səf. 1. topluluq. 
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toplum. - yazar qolu: yazıçılar qolu: yazıçılar toplumu. 1. 

dal. sağa. sığa. şaxə. 1.sektör. - qulluq qolu: xədəmat 

idarəsi. 1.yapış. tutaq. tutaş. tutacaq. qapış. sap. 1.çirağ. 

yaraq. yardam. yardımçı. 1. çapca. çapaç. çapat. peçat. 

imza. dama. damqa. kəşe(latin). 1. əl. qapat. qamat. tapat. 

çapat. baçat. biçət. - qamatından yapışıb çəkdi apardı. 1. 

əl. qılp. sap. dövək. dövələk. dövəc. bir sıra ayqıtlarda 

dövməyə, əzməyə yarayan parça. kəsmə. kəsdə. kəstə. 

dəsdə. - həvəng əli. 1. kol. qaraçolu. - kol türü: geçgeçi. - 

geçgeçidən çalqı kəsilib süpürgə düzəlir.  

- başqol: qolbaş: qafaqol: gürəşdə yapılan oyun türü.  

- iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol: 

qamıldır. qapıldır. çapıldır. 

- qaraqol: 1. qol. devriyyə. əmniyyə. gəşt. 1. qaraqol, qaravul 

qonutu. qaraqolluq. - qaraqol gəzmək: qol dolaşmaq. 1. 

arabanın sürünməməsi üçün, təkərləri önünə qoyulan iki kiçik, 

bir böyük dirəklə yapılan əngəl. 1. bitgilərin dibində olan əsgi 

dallar. 1. bayağı çubuq, dəğənək.  

- qol gəmiyi: qaraca gəmiyi.  

- üst qol: qaraca. qolun yoğunolan üst bölümü. bazı. bazu. - 

qaraca gəmiyi: qol gəmiyi.  
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- qolun yoğunolan üst bölümü: qaraca. üst qol. bazı. bazu. - 

qaraca gəmiyi: qol gəmiyi.  

- pişən çörəyi qaldırıb çevirən ağac, qol: qalaq.  

- su yolundan açılan qol: qaragöz.  

- boyuna, qola, paltara taxılan, asılan bağ, bəzək nəsələr: 

asdal. yasdal. asqal. yasqal.  

- çiyinə, boyna, qola salınan salıq, şal: atqı. - bir bölməni, 

bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə yapışdırmaq: əkləmək. - 

yük daşımaqda işlənən dörd qollu, dörd bucaq təxdə: 

götürgə. təskərə.  

- qol çağat: qol saatı. 

- bir gölün suyu, bir dibin qolu olmaq: bir kökdən, qılıqdan 

xuydan olan.  

- işqolu: işalan. iş sahəsi, meydanı.  

- qola salma: ələ gətirmə. ələ salma. əldə edmə. əldəmə. 

alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. 

yaxalama. ittixaz. əxz. 

- qola çıxmaq: qaraqolun dincliyi qorumaq üçün dolaşması.  

- qolları qətləmək, siyirmək sıvamaq: işə girişmək, 

başlamaq.  
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- qıssa qollu üst geyəcək: geyizək. geyəzik. geyəzgi.  

- baş qırılır, börk içində, qol qırılır, kürk içində: saxlı, gizli 

tutma.  

- qol atmaq: hər yana can atmaq.  

- qol gəzmək: gəzinmək. aramaq.  

- qol gücü: bilək gücü. - qol saatı: bilək saatı.  

- "sağ qol uluğ". "sol qol uluğ" qoşunun başçısı adlarından.  

- arabada olan, ortası boğumlu, oynaqlığı sağlayan, qoyan 

qol: dirsək.  

- çəngəlli nərsənin hər bir qolu: çatal. - qollu nərsə: çatal.  

- dörd qollu: tabut.  

- dörd qolluya minmək: ölmək.  

- qol astı: əl altı: pəsələn. basılan.  

- qol çəkmək, dartmaq: imzalamaq. çəkmək.  

- qol qol: bölük bölük: covğa covğa: dəsdə dəsdə: qurub 

qurub: topul topul: fovc fovc.  

- qol, dəsdək qoymaq: dayamaq. dayqamaq. - qol dəmiri: 

dayaqa. dayama. sürmə. sürgü. qapı dalısı.  

- qollu buqaqlı: dallı buqaqlı. çox ayrıntılı. çapraşıq. 

qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. 

allaq bullaq.  
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- qolsuz gəbə: kəpənək.  

- qolun dirsəkdən yuxarı bölümünə taxılan imli, nişanlı 

bağ, bənd: qolçaq. bazubənd.  

- qolu qanadı qırılmaq: ümütsüzlüyə düşmək.  

- qolu uzun: güclü. sözü keçən. nifuzlu. hökümlü.  

- qol qanat olmaq: qorumaq.  

- qol kəsmək: ayağ kəsmək: gücün tükəmək. əldən 

düşürmək.  

- qol qol olmaq: qollanmaq. qollara ayrılmaq.  

- qol gəzmək: 1. qaraqol (polis) görəvlisinin şəhədə 

dolaşması. 1. qorxmaz, qorxusuz dolaşmaq. - yaramazlıq, 

qaçaqçılıq ölkəni qol gəzir (ölkədə baş alıb gedir).  

- qol almaq: birisinin əlindən tutmaq, əlin tutmaq. könlünü 

oxşamaq, almaq. təltif edmək.  

- qol atmaq: yan yönə, ətrafa yayılmaq.  

- qol basdı:?? 

- qol dəmiri: qol ağacı: dəmiri qolçaq. dayama. dəsdək. qapı 

eşikdən açılmaması üçün, arxasına qoyulan dirək.  

- qol saatı: bilək saatı.  

- qol vurmaq: dolaşmaq.  
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- qol salmaq: qol, əl atmaq.  

- qol qıçı sıvamaq, siyirmək, çulqamaq: çəmrəmək. 

kəmrəmək. çıpqarmaq. çırmamaq. çırmalamaq.  

- qol çıxığı: çıxmış qol. 1. dal. şö'bə. - bol, geniş, uzun 

qollu geyim: miniş.  

- qolun dirsəklə kürək arasındaki bölümü: köçgü (üstündə 

oturulan, qalınan kök). bazu. - çox buruqlu, qollu: 

çoxdilimli.  

- üzmək üçün qollarda yapılan dəprəş, hərəkət: qatman. 

qulaç. qolaç.  

- açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları 

arasındaki aralıq, məsafə: qatman. qulaç. qolaç.  

- ana qoldan, arxdan ayrılan qol: kavar. çavar. çağar.  

- iki qolu əninə açmaq: qatman. qulaç. qolaç.  

- qol çəkmək: çapaçmaq. çapaçlamaq. çapcamaq. 

çapcalamaq. imzalamaq. damamaq. damalamaq. damqamaq. 

damqalamaq.  

- qamu qol: dövlət işçisi. 1. mə'mur. 1. karmənd.  

- qamu qol: qamu yar: imdadgərane ectimai. imdadgər. 

imdadgəran. mədədkar.  

- əlivi versən, qoluvu tutar (qapar.).  
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- hammımız bir kökün barı, bir qolun dalıyıq.  

- kərdi, eyvan, yük arabası qıraqlarında tikilən, dikətilən 

qol, çərçivə, barmaqlıq: qanat. qana. 

- qantar qolunu üzərində sürülən dəmir tikəsi: qantarın 

topu.  

- qol budağın sındırmaq: qanat qırmaq. 

- uzun qollu, başı torlu balıq avlama aracı: avqalıq. ovqalıq. 

oxlıq. 

- uzun qollu, başı qurşaqlı (kəməndli) malqara tutmağa 

yarar arac: avqalıq. ovqalıq. avqalıq. oxlıq.  

- söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu 

güllü biçər.  

qola  1. qucaq dolusu arpa dəsdəsi. 1. yardım.  

qola  kola. kürrə.  

qolab  dolab. qalob. 1. küvrə. kürə. yuvarlaq. quşaq. dayrə. - 

yer quşağı: yer kürəsi. 1. lapanın örtüyü.  

- qaraqolab: qaraqolbağ: qapı pəncərə lovlası. qapı kimi 

nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

qolablaşmaq  qaloblaşmaq. dolablaşmaq. küvrələşmək. kürələşmək. 

quşaqlaşmaq. cəhanşimullaşmaq. dünyəviləşmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8472 

qolablıq  qaloblıq. dolablıq. küvrəlik. kürəlik. quşaqlıq. dünyəvi. 

cəhanşimul. imum dünyalıq.  

qolac  1. qulac. iki qolun açıqlığı boyunda. iki qolun açıq 

olarkən, bir öbür ucuna dək olan aralıq. me'marların iki 

arşını. 1. xada. qada. sırıq. əl ağacı. 

- ipi ki ölçər qıldı qulaç (qolac) \\ qılıb on iki min qarı, bir yığəc: 

bir qulaclıq ipi ölçər (məhəndis) qıldı on iki min dəfə (əl), oldu 

bir ağac.  

- yeddi qolac dərin quyu.  

- qolac qolac: bol bol. çix çox. fərax fərax.  

qolaclamaq  1. qolacla ölçmək. 1. ölçüb biçmək. 1. yeyin yerimək. iti 

gedmək.  

qolaç  1. < kovlaç. kasa. tirləmə kamanı çəkmək. 1. < kovlaç. 

kasa. çubuğa, siqara, bafıra, qəlyana ağır soluq vurmaq. 

1. qulaç. iki qolu əninə açmaq. açıq, gərgin durumdaki 

qolların, barmaq ucları arasındaki aralıq, məsafə. 1. güc 

verib oxu çəkib, yayı gərmək. 1.qolaş. qolaq. qolçu. qılay. 

qılan. çalay. çalan. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qornuq. 

qul. qulluqçu. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. 

baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. 
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yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 1. qulaç. 

üzmək üçün qollarda yapılan dəprəş, hərəkət.  

qolaç  qulaç. kulaç. kolaç. 1. külçə. tərtüq. dərtüq. 1. qarı. iki 

kərə bir kişi qolu. iki zər'. 1. 1. açığlıq. aralıq. məsafə. 1. 

iki qol arasındaki ara. 1. qolluq. bir qolluq: qolaç dayaq: 

çomaq. sopa.  

qolaçan  çapul, dağıtma istəyi ilə gəzib dolaşma. - qolaçana 

çıxdılar. - bizim yerlərə qolaçan etdilər.  

qolaçanlamaq  oğurluq, çapıllıq, çapılçılıq edmək istəyi ilə gəzib 

dolaşmaq. 1. nərsələri, yoxlayıb gözdən keçirmək üçün 

gəzib dolaşmaq.  

qolaçlamaq  1. gərinmək. uyuşuqluqdan qolları aça bildiyinə açımaq. 

gərnəşmək. 1. qolları gərb, açıb ölçmək. ölçmək. 1. 

qolaç vurmaq: uzun uzadısı sormaq, somurtlamaq, 

solumaq, içəri almaq, nəfəs vurmaq. - tiryək qolaç 

vurmadan çəkiləməz. -. 

qolaçlamaq  qollarını tavlayaraq yerimək.  

qolah  kolah. börk. təpələk. papaq.  

qolaq  1. qolax. istək. əsmə. əsi. yaxarış. yalvarış. ərgi. irca'. 

1.zolaq. yolaq.  
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- qaraqolaq: qurd qulağı tay sapı olan qılıc çeşiti.  

- boş istək: olmayana ərgi.  

qolaq  qolağ. yolağ. 1. uzunluğu eninə görə, artıq olan nərsə. 1. 

ustuvanə. 1. qaleri. sərgi. 1. gəzinti yeri. park. 1. tünel. 

yer altı oyuğu. daluz. dəhliz. 1. rahro. koridor.  

qolaq qolağ. 1. < kovlağ ( < metatez > ) kovğal. qazıntı. kəpək. 

oğuq. 1 əlsiz. çolaq. qolsuz. bir əli qurumuş kiməsnə. - 

qolaq əlli. qolaq əl. quru əl. 1. çolaq. bəcəriksiz. şil.  

qolaqası  qolağası. ataman ordusunda önyüzbaşı görəvlisi.  

qolaqmaq  qolaxmaq. ərginmək. istəmək. yaxşmaq. yalvarmaq. 

rica' edmək.  

qolamaq  {kolamaq. qalamaq}. 1. < kovlamaq. qazmaq. - ora 

koliqan: quyu qazmaq. 1. qolmaq. istəmək. sormaq. - sən 

məndən nə qolursan. 1. qollamaq. nərsəni qorumaq. 

mahafizət. maavinət edmək.  

qolambarəgi  qolambarəgi. qulamburıq. qulluqçuluq. qullamçılıq.  

qolan  (kolan). ( < qol. qol kimi uzazan). 1. təsmə. qayış. minək 

heyvanların qarın altından keçirilib, yəhərə, səmərə 

(palana) bağlanan quşaq, qurşaq, təsmə. 1. çadır, 

qalının qırağlarına tikilən enli, enlicə şərit, zavar. 1. 
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pitiyin(kitabın) yapraqların birbirinə bağlayan ip. şirazə. 1. 

salınacaq, sallanacaq, kufun ipi. 1. şirazə. 1. qayış. 1. 

şərit. şırıq. qol kimi uzanan nərsiyə verilən ad. 1. qol. 

firqə. cərgə. komba. 1. əl çatan. dəstrəs. 1. qolun. ip. 

- qolan vurmaq: kuf gedmək.  

- qolanlıq: qolan yeri: at belinin ortası.  

qolan  {kolan}. 1. hədyə. bağış 1. qollayan. qoruyan. 1. kolan. < 

qol. bala. kolan: güllü. 1. 1. kolan. kovlan. yabanı at. çöl 

eşşəyi. qurxər. 1. heyvan palanının bel bağı. 1. alalı 

beləli. alacalı. - ala qolan: açıq alacalı. 1. bağırdaq. yaban 

əşəki.  

 - ənli yəhər qolanı: təpəngü. təpəngi. qalın qaltaq belləməsi. 

qolançı  qolancı.  

qolanq qolanğ. enli, yassı hörmə qurşaq. yəhəri heyvanın belinə 

bağlayan qayış. salıncaq, kuf ipi. çadırın qırağına tikilən 

enli qalın şərit, zeh. ruban.  

- qolanğ yeri: atın belinin ortası.  

- qolanğ vurmaq: salıncağda ayağ üstü qarşılıqlı sallanmaq.  

qolanlıq  qolan yeri. at belinin ortası.  

qolansıman  qolan. alacalı. alalı beləli.  
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qolapa  ağ saqqız tikani daha deyilən ot.  

qolaran  qolarqan. qolun, qoşunun qorusu qol.  

qolarqan  qolaran. qolun, qoşunun qorusu qol.  

qolarmaq  (qol: əl + armaq: gərmək. uzatmaq. açmaq. qaldırmaq) əl 

açıb, əl qaldırıb nərsəni, kimsəni vurmaq.  

qolasramaq  qolların sarmaq. qucaqlamaq.  

qolastı  bağlı. bağımlı. müstə'mərə.  

qolastı  buyruğu sürülən, hakim olan yurd, topraq. sınırlıq. 

qələmrov.  

qolaş  qolaç. qolat. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qaboş. 

qapış. qılıqçı. qılman. qornuq. qul. qulluqçu. çəkər. > 

çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. 

yardımçi. əcir. xidmətçi. 

qolaşıq  əlaşıq. dəsdrəs.  

qolat  1.hər çeşit bağlı nərsə. 1.dəsdrəs.  

qolata  > qolladə. nərsəni, kimsəni tutub saxlamaq üçün işlənən 

zəncir. 1. bukağı. buxov.  

qolav  oxlav. ox. ucu iti nərsə.  
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qolavat  kolavat. kovalat. kovlaq. kavlaq. kalavat. kavalat. incik. 

işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

qolavı  ( < qol: əl + avı ). daşqın, ağır yağmurdan, dərələrdə, 

qaya dibləinrdə yığışıb qalan suların çəkildiyindən sonra, 

avlanan balıq. əl atıb tutulan balıq.  

qolavramaq  əldən düşmək.  

qolavuz  qoşunun öndəri, aparcısı.  

qolay  ( < qol: əl. al). 1. alay. alaylı. alımlı. anıla bilən. anılan. 

anlamlı. aram. asan. asat ( < hanqsat < anğ: anla). bol. 

caylı. ciqil. çiğil. əl verişli. ələ gələn. ələ gəlimli. əlverişli. 

ən yaxın. gəvrək. gəvşək. hasat. xəfif. ılıq. köylü. kulay. 

kullanışlı. qolluq. qoylu. onğay. onqay. onqoy. rahat. 

seyrək. tutumlı. tutumlı. uçuz. unqay. yaxcı. yaxımlı. 

yaxın. yavaş. yavuş: yavuz. yaylı. yeğni. yengil. yumşaq. 

yumuşaq (yalta. kəyənğ: təmbəl). yüngül. 1. fürsət. çalım. - 

qolay tapmaq: fürsət tapmaq. - qolay tapsan öldür: şərait cür 

olsa öldür. - qolay ələkeçirmək: fürsət tapmaq. 1. şərait. - 

qolaya bağlı. qolaya bağlıdı diyə çələbim. 1. uyğun. əlverişli. 

bir qolay uğur (vaxt) gəzətmək (gözətdəmək) gərəkir. 1. 
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yüngüllük. yengillik. rahatlıq. 1. yol. usul. - cəng qolayı: 

cəng usulu.- qoy məni kəndi halımda olayım. ki yeğ bilər kişi 

kəndi qolayın. 1. yaxın. - tanqa qolay: səhərə yaxın. - bizə 

qolay: bizə yaxın. 1. bənzərli. kimi. kopya. 1. yesir. rahat. 

səhl. zəhmətsiz. - qolay gələ: rahat olsun. iş başında 

olanlara deyilən deyim. 1. çara. tədbir. - qolayına baxmaq. 

1. iyi. xoş. sevimli. tınç. tinc. rahat. sakin. pıttır. kötü. 

fəna. bəsit. avarasız. 1. onay. onqay. əyri üyrüsü 

olmayan, düz, əl verişli nərsə. rahat. hasat. 1. onqay. 

onğay. onğ. hasat. 1. yavaş. asda. asat. rahat. onğay. 

onğ. gənqəs. sığ. az. xəfif. - qolayı. bir qolayıma: yavaşca. 

asdaca. azcana. öldürə. 

- çox qolay, rahat nərsə. əğləncə. - bu iş ona əğləncədir.  

- qolay olmayan: ağın. ağır. gülbət. çətin.- belə gülbət işlərə 

qatılmayın. - böylə işlərə uğraşmaq gülbətdir.  

- tutamı qolay: dinc hallı. rahat.  

- qolay kişi: simpatik. iyi xuylu.  

- gün qolay bolsun: günaydın.  

- çox qolay, əğik, yüngül: baytamal.  

- qolayına gəlmək: tınçsınmaq. uyqun görmək.  
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qolay  1. açıq. aydın. səlis. 1. axıcı. axar. axan. pürüzsüz. 

sırqın. düzgün. 1. əlverişli. əməli. 1. qıyınsız. yengil. 

yüngül. hasat. zəhmətsiz. 1. yaxın. aydın. görünən. 1. 

yönə. hasat. ərinc. rahat. 1. yaxın. səhl. əlaltı. 1.yengil. 

yüngül. dinc. arsat. - dinc yol: dinəş yol. rahat yol. 1.çətin 

dəğil. rahat. 1.qolay qolay: bolca. qolayca. rahatca. bol bol. 

haydi haydi. - oğlun qıldığı işi, atası haydi haydi yapar. - kök 

qırılsa, budaq haydı qırılar. 1. yolağ. yol. yöntəm. özür. 

geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. bağış. yengik. 

yenik. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq). 

mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. 

1.yüngül. rahat. - ağır tutsan yıxılmaz, yüngül tutsan, 

yaxılmaz: yaşamın keçim, qazanc təməlin köklə, bəslə, 

soruların, gedişatın çox ağır, ciddi tutmayıb yandırma, 

zay eləmə, zəhrmar eləmə.  

- qolay gələ: yorulmayasız. - çox qolay: əğsər. əğsir.  

- qolayına baxmaq: dinc, rahat yolu seçmək. - bir qolaylı işi, 

dolaylı göstərən: göz boyacı.  

- boş, qolay, gəvəzə söz sav, qonuşma. dediqodu (1. < 

demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). lakırdı.  
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- qolayın bulmaq: bir imkan, fürsət, açığlıq, yol tapmaq.  

- qolay gələ: yorulmayasız.  

- qolay yaşamaq: iyi çağlanmaq dinc sürmək.  

- qolay tutan: qolayçı. umursamıyan. önəm verməz. 

səhlənkar.  

- bu qolayda: bu yaxında.  

- çox qolay: çox yaxın.  

- nə qolay: nə yaxın.  

- qolay gələ: yorulmayasız.  

- qolayını tapmaq: yolunu bulmaq.  

 (işdə). qolay olsun: iyi gəlsin. yarasın. arımasın. yorulmasın. 

yorulmuyasan. yorulmayasız.  

- qolay qolay: dinc dinc. sıxıntısız. çətinsizlik. gücünsüz. 

gücənsiz.  

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 
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- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

- bayağı, qolay nərsə: qar çalvası. qar halvası. 

- çəkici, olumlu, qolay bir duruma gətirtmək: öğrəşdirmək. 

uyarlatmaq. uyumlatmaq. ısıtmaq. alışdırmaq. yaxlaşdırmaq. 

yoxlaştırmaq.  

- içi qolay, unutur gedər, içi çətin, boğulur gedər.  

- istək qolay, qurmaq çətin, qurmaq qolay, yaşata bilsən. 

(istək: istəmək). 

qolayaz  avuc ortası. avuc içi. əl ayası.  

qolayca  1. çatır çatır. rahatca. 1. dinccə. suiçim. dinamik. çaqqı 

kimi. çaqı kimi. 1. qolaylıqla. zəhmətsizcə. 1. dinccə. 

suiçim. dinamik. çaqqı kimi. çaqı kimi. 1.bolca. rahatca. 

bol bol. qolay qolay. haydi haydi. - oğlun qıldığı işi, atası 

haydi haydi yapar. - kök qırılsa, budaq haydı qırılar.  

qolaycacıq  çox qolaylıqla. çox rahatca.  

qolaycan  qıyın, çətin tutmayan. yengilcan. yüngülcan.  
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qolayçı  1. qolay tutan. umursamıyan. önəm verməz. səhlənkar. 

1. rahat tələb. rahət tələb. 

qolayçı  solayçı. başı soyuq. yaldızçı. yalandan işçi. üstün görü 

işləyən. üstün gör işləyən. göz boyaçı.  

qolayıma  bax > qolay.  

qolayımsı  yesircə. rahatlıqla. zəhmətsizcə.  

qolayın  şərait icazə verdigi kimi. olduğu kimi. qolayınca. 

olayınca. qolayına. ağlınca. düşünmədən. boş boşuna. 

salqara. əbəs. bihudə.  

- qolayın gəzmək: avara gəzmək. havayi gəzmək. qolayına 

gəzmək belə qolayın gözləmək: fürsət gözləmək.  

qolayına  qoyu qoyuna görə (şərait icazə verdiginə görə). olduğu 

görə. qolayıncasına. olayıncsına. ağlınca. düşünmədən. 

yüngülcə. yengilcə. rahatcasına. - öz qlayına: öz başına. - 

mən ki onu dinləmirəm, qoy desin qolayına: istəyən kimi. - 

qolayına gəzmək belə. - qolayına böyümək. - atadan anadan 

qapt ü qısu yok\\ qolayına böyümüş qorxusu yok. - kəmanını 

çəkti bir ahu gözətdi \\ qolayına gəlincək anı attı. - qolayına 

gəlmək: rahatına gəlmək. uyğun görmək. - qolayına qoymaq: 
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sərbəst buraqmaq. - qolayına yerimək: istədiyi kimi yerimək. 

sütdə gəzmək.  

qolaylama  solaylama. bəzək. yalandan iş. yaldız. üstün görü iş. 

üstün gör işləmə. göz boyama.- onun diplomu bir yaldızdır. 

- içi təzək, üzü yaldız.  

qolaylamaq  1. korlamaq. xorlamaq kiçiksətmək. qınamaq. 1. fürsət 

tapmaq (düşürmək). 1. hazırlamaq. onarmaq. - qolaylayıb 

vurdu: fürsət tapıp vurdi. - özünü bu işə qolayladı. 1. 

yarılamaq. yarımlamaq. yarısını bitirmək. yarısına 

varmaq.- işləri yarıladıq. 1. yengəlləmək. yüngülləmək. 

rahatlamaq. qutarmaq üzrə salmaq.  

qolaylamaq  1. zəhməti azaltmaq. bitirmaq üzrə olmaq. 1. 

hasatlamaq. zəhməti azaltmaq. bitirmaq üzrə olmaq. 1. 

təshil edmək.  

qolaylanmaq  1. iyiləşmək. 1. önəm verməmək. qolay (yüngül. yengil. 

rahat) saymaq (görmək). cürətlənmək. - qolaylanıp işə 

başla. - qolaylalanıp diş bilədi \\ atın meydan təpip ər dilədi.  

qolaylanmaq  sonuna, bitməyə yaxlaşmaq.  

- nərsə ilə könül tapmaq, qolaylanmaq, boşalmaq: nərsə ilə 

dincəlmək. 
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qolaylantırmaq qolaylandırmaq. iyiləşdirmək. fərəhlətmək.  

qolaylaşmaq  əl ələ sürmək. əlləşmək. yanaşmaq. yaqınlaşmaq. 

yaxınlıq edmək. birləşmək. cütləşmək. cima'.  

qolaylı  1. uyqun. müsait. dincək. bolluq. 1. yüngül. yengil. rahat. 

gərəyincə iş görən. - bir qolaylı kişidi.  

qolaylıq  1. kömək. yarıq. yardım. musaidət. - qolaylıq vermək, 

göstərmək: yardım edmək. 1. çarə. tədbir. imkan. - bu işə 

bir qolaylıqlar tapılır. 1. rahatlıq. dinclik. 1. hasatlıq. 

səhllik. səhulət. 1. açılma. açığlıq. 1. bulaşıqlıq. pislik. 

kötülük. 1. bəsitlik. 1. kömək. yarıq. yardım. musaidət. 1. 

yovsar. hasatlıq. 1. düzənlik. dizənlik. dinclik. açığlıq. 

bolluq. rahatlıq. - qolay, dinc, açıq, bol, rahat yaşam, 

keçim. 1. bol yaşam, keçim. əməksiz. dinclik. rahatlıq.  

- çox qolaylıqla: qolaycacıq.  

- qolaylıq vermək, göstərmək: yardım edmək.  

- qolaylıq göstərmək: işgilli durumu anlayaraq keçinmək.  

- iç qolaylığı: dinclik. sevinc. könül açıqlığı.  

qolaylıq  1. kullanış. kullanışlıq. uyğunluq. rahatlıq. - bu işin ön 

görüşü gözəlisədə kullanışı iyi degil. 1. tınçlıq. dinclik. 

rahatlıq.  
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qolaylıqla  1.gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. duzluqla. duzluca. 

xoşluqla. dadlılıqla. yaxşıca. iyicə. gücə başvurmadan. 

1.qolayca. zəhmətsizcə.  

qolaysız  çətin. güc. zor. işgil ( > müşgül) - incə çıxıp yoğuna girmək 

rahat (qolay) \\ yoğundan incəyə girmək çətin.  

qolaysız  durqun. cansız. məcalsız.  

qolaysız  sıxıntılı. toxalı. gücənli. tasıq. tasalı. didərgin. dedirgin. 

qarşıq. qatıq. toxat. gərgin. müztərib. acılı. qorxulu. 

qayğılı. düşüncəli.  

qolaysızlıq  kasıblıq. yarlıla. yoxluk. yoxsulluk. - yarlılığa ayıb yok.  

qolaysızlıq  yarlıq. yoxsulluq. kasıblıq. yarlıla. yokluk. - yarlılığa ayıb 

yok.  

qolayta  qolayda.əl altında. yaxında. hazır. movcud. dəsdrəsdə.  

qolba  kulbə. çalı çıpıdan ev.  

qolba  yer sürmək üçün inəyə bağlanan ağac.  

qolbağ  biləzik. - qolbağ inci: inci qolbağ.  

qolbağdaq  müştərək.  

qolbaq   

- qaraqolbağ: qaraqolab: qapı pəncərə lovlası. qapı kimi 

nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  
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qolbaq  bilək üzük. biləzik. bərzik.  

qolbas  ordu basan, yenən.  

qolbaş  1.ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. qolur. quldur. asav. pozuk. 

1.başqol. qafaqol. gürəşdə yapılan oyun türü.  

qolbaş  qol baş. qoşun birlik başı. qomutan. qoşunu qoruyup 

qollayan kişi.  

qolbaşçı  1. başqan. elbaşı. 1. ordu komutanı.  

qolbaşçı  qolçu. jeneral.  

qolbaşı  1.bir topluluğun, toplumun, takımın, timin başçısı. - yazar 

qolbaşı: yazıçılar qolbaşı: yazıçılar toplumu başçısı. 1.qolçu. 

bölük başı. quruh başı.  

qolbə  kolbə. külbə. qorbaq. qornacıq. qorunacıq. kiçik ev, 

otaq.  

qolbəy  qolbəy. qoşun danışmanı, söz biləni.  

qolboyun  müştərək. qatıq.  

qolböqrəq  qolböğrək. uzunca böyrək çişiti.  

qolbut  qaraça. qolçuq. qolçaq. qolun yuxar bölümü. bazu.  

qolbutaq  - ağacların gövdəsində cücərən qol budaq: qanat. çalat.  

qolca  1. kübrə. pisliğ. pox. 1. (cocuq dilində) əl.  

qolca  qolcan. qol uzunluğunda.  
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qolcan  qolca. qol uzunluğunda.  

qolcuq  qolçu. mahafiz. qoruyucu.  

qolça  1. kolça. qalaca. külçə. bax > qalac. balaca qabarmış 

kökə. 1. tıqır. tikir. kəhriz, arx, noğdanın saxsı döşəməsi. 

kavanus.  

qolçaq  1. ( < qurmaq. qurulmuş. düzəldilmiş. yasanmış. 

qondarılmış). qurulmuş. yasanmış. doğal olmayan. daş 

bəbək. qurçaq. quyurcaq. qurcaq. kuyıcaq. kuyışaq. 

şəbeh. 1. gəlin. qursaq. qurçaq. koğırçaq. koçaq. - 

kuyıcaq tiyatır: maryonet. 1. qol bağ. biləyə taxılan qolluq, 

əlcək. qolların kirlənməməsi üçün biləkdən dirsəğə dək 

geçirilən qolluq. qola keçirilən, tağılan qılıf. (qılap. qalıp. 

qablağ < qab) qolluq. qola geyilən nəsnə.bir bələk olaraq, 

qola taxılan imli işarətli şərit, qolluq. savaşçıların geydiği 

zirehin, qola geçirilən parçası. qolda qıçda. qulaqda 

dağlanan simğə. taxılan əlamət. alıq. 1. iplik çıqrığında 

qolu çevirməğə yarayan qol. 1. qolçu. qoruyucu. 

qollayıcı. 1. səndəlin dəsdəsi. dəstək. qoltuq. 1. oyunçaq. 

məl'əbə. 1. qola, biləyə taxılan hörmə əldivan. 1. qıqqa. 

bəbək. oyuncaq bəbək. 1. qolçuq. qaraça. qolun yuxar 
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bölümü. qolbut. bazu. 1. quyurçuq. əldə yasanmış, 

adama oxşatılmış oyunçaq. höyük. oyuq hüyük. ürkü. 

mətərsək.  

qolçaq  1. qolçin. qolu qorumaq üçün, qola taxılan dəmirlik. 1. bir 

barmaqlı əlcək. əllik. 1. biləklik. biləyə tan hörgü. 1. qolun 

dirsəkdən yuxarı bölümünə taxılan imli, nişanlı bağ, 

bənd. bazubənd. 1. bazubənd. 1. bəbək. kişi biçimində 

uşaq oyunçağı. 1. hər nəki ələ, qolar taxşıan nərsiyə 

düyilir. 1. qolluq. bazubənd. 1. dayama. dəsdək. qol 

dəmiri. qol ağacıqapı eşikdən açılmaması üçün, arxasına 

qoyulan dirək. 1. qorxuluq. mətərsək. işə yaramaz, 

başarıqsı kimsə.  

qolçər  1. yalnçı. 1. casut. xəbərçi.  

qolçı  qolçu. gözətçi. bəkçi. - tamuç qolçı: sınır bəkcisi.  

qolçıq  bir yerdə ayağaltı, aralıq işlərin görən. padov. içuşağı. 

evuşağı. qaraqulluqçu. içoğlanı. evoğlanı. qaraoğlan. 

padov.  

qolçılıq  qolçuluq. gözətçilik. bəkçilik. qardiyanlıq.  

qolçin  qolçaq. qolu qorumaq üçün, qola taxılan dəmirlik.  
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qolçomaq  1. quldur. özbaşdaq. kəlləşəq. güclü. 1.gərdənlək. 

haylaz. yaramaz. gobud. biçgin. bıçqın ( < biçmək). 

çapqın. çalamıt. külxanbəyi. tulanbarçı. tünambarçı. 

ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. 1.qapız. qaplız. qalbız. 

qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. 

qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. 

özbaşdaq. özbaşat. zalim. qıran. müstəbidd. dərəbəy. 

qıyın. 1.atuşlı. atılqan. atqal. atıq. yalovlı. yalavlı. yanığlı. 

yaşamlı. yaşmal. 1.güclü. canlı. qanlı. coşuq. coşav. 

coştan. coşatan. coşqar. qeyrətli. enerjili. qataq. qadaq. 

qotaq. ürəkli. quvvətli. heybətli basqın. üstün. ağır. 

qonur. cəsur.böğə. buğa. qaraman. qəhrəman. qoçaq 

qocur. basal. başal. batır. bahadur. boğatur. dəli. 

quvvətli. iriyarı. qalavatlı. pəhləvan. dəliqanlı. qaltaq. 

çaltaq. dadaş. yiğit. igid. iğit. iyid. yügürt. quduruq. 

quşqurt. qataq. qadaq. qotaq. güstax. qonur.cürətli. 

zorlu. quvvəli. quvvətli. qəvi. müstəhkəm. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. 

- bir çıplağı, qırx qaraman (qolçomaq) soyamaz: 1. boşdan, 
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yoxdan bir nə alınamaz. utanmazdan utanc olmaz. sırtığı 

sürütləməklə sırtılır. 1. mənliyin buraxana kimlik veriləməz.  

qolçomaq  güc yiyəsi olan. güclü. quvvəli. quldur başı.  

qolçomaqlıq  dərəbəylik. xanxanlıq. qıyınlıq. zalimlik. qıranlıq. 

zalimlik. müstəbidlik. dikdatorluq.  

qolçu  1. qulluqçulara, işçilərə iş tapan kimsə. 1. bəkçi. gözətçi. 

qaravul.qaraş. qaraç. mahafiz. 1. qolbaşçı. qollu. jeneral. 1. 

bölük başı. quruh başı. 1. qorucu. qard. mahafiz. 

1.bölükçü. qırqaçı. firqəçi. partıçı. hizbçi. 1.qolaç. qolat. 

qolaş. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qornuq. qul. 

qulluqçu. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. 

baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. 

yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi. 

qolçu  qolçı. 1. qolcuq. bəkçi. qolçaq. qoruyucu. qollayıcı. 

qoruyucu. mahafiz. 1. qulluqçu. mə'mur. 1. qulluqçulara 

iş verən başçı. qolbaşı. dəsdəbaşı. 1. inək. 1. gözətçi. 

bəkçi. avuş. qorucu. - tamuç qolçı: sınır bəkcisi.  

qolçuq  qolçaq. qaraça. qolun yuxar bölümü. qolbut. bazu.  

qolçuluq  iş tapma dayrəsi.  

qolçuluq  qolçılıq. gözətçilik. bəkçilik. qardiyanlıq.  
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qoldaş qoldaş. 1. arxadaş. yaran. yar. dosd. adaş. yaxın. - 

qattalar qoldaşı: böyüklərlə iş birliyi aparan. 1. bir qolda 

sırada olan. sırdaş (sıradaş). 1. arxadaş, yardaq. 

yaraqdaş. adaş. birbirini qollayan. yardımçı. - başçı 

qoldaşların qatına (yanına) yığmışıdı. 1. qoşdaş yoldaş. 

həmməslək. 1. əməkdaş. həmkar. 1. qoldavuc. 

qoldaman. arxa. maavin. hami. yardımçı. mədədkar. 

dəstgir. 1. yardaş. yardaq. arxadaş.  

qoler  ataçı. atçı.  

qoləng (fars)  koləng (fars) < külük < kovlanq: qazan.  

qoləng  koləng (fars). < kovlanğ: oymaq, qazma aracı). qazma. külük 

( < kovluk: oymaq, qazma aracı).  

qolfəhşəng (fars)  qolfəxşəng (fars) < gülbaşaq. donqala. sallaq olan don, 

buz parçası.  

qolfəxşəng (fars)  qolfəhşəng (fars) < gülbaşaq. donqala. sallaq olan don, 

buz parçası.  

qoli  koli (fars). < kövli. boşa gəzən.  

qolıq  qalıq. qaluq. qaruq. qarıq. bazı. bazıq. bazut. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq 

paraçaları.  
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qoliya  oq. süngü.  

- atanqa goliya!: bir qarqış sözü.  

qoliylə  aralı. aralıqlı. dolayı. bilvasitə. vasitəylə. vəsiləylə.  

qolqa  - qolqa, kömək, dayaq olmaq: kölgə olmaq.  

qolqa  1. qolqu. qol taxısı 1. xanım. əş. yoldaş.  

qolqab  əldivan.  

qolqana  sıçan.  

qolqap  < > qollab. qaymaqlı, dəmir saplı ayqıt.  

qolqapas  qoldam. söğəy. yardam. kömək.  

qolqarama  qolqadaxlı. qadağalı. bağlı. bağımlı.  

qolqataqlı qol qadaxlı. qadağalı. qolqarama. bağlı. bağımlı.  

qolqatıq  qol qatıq: kiçik çörək ki ələ yapışmış xəmiri öğub, 

düşürüb, toplayıb, pişirilən kiçik çörək. (gənəlliklə əl altı, 

xırım xırda nərsə şüylərə deyilə bilər).  

qolqay  vəliəht. şəhzadə.  

qolqına  hevanların əl ayağlarında tapılan bir yara.  

qolqolaç  tam gücüylə nərsəni tullama.  

qolqolaçlaq  tam gücüylə nərsəni tullamaq.  

qolqoslu  kolkoslu. çolkoslu. çörçöplü. qaruqlu. qarıqlı.  

qolqosluq  kolkosluq. çolkosluq. çörçöplük. qarıqlıq. qaruqluq.  
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qolqoymaq  himmət eləmək.  

qolla  1. tabut. 1. çeşmə yalağı.  

qollab  < > qolqap. qullab. çəngəl. qanqıraq. çanğıraq. 

qaymaqlı, dəmir saplı ayqıt. - balıq qanqırağı, çanqırağı: 

balıq qullabı, qollabı.  

qolladə  < qolad (qol: sap. ip. uzanan nərsə). həlqə. buxaq. boğuq 

boğaq. bənd. bağ.  

qollama  1. qapqı. fürsət. moqe'. 1. gözətmə. mahafizə. qoruma.  

- ara qollama, qovalama: ara düşgünü. bir boşluğ, fürsət, 

əlverişli çağ dalında olma.  

qollamaq  {kollamaq. kullamaq}. 1. güdmək. gözətmək. qorumaq. 

çevrəni yoxlamaq. karamaq. kullamaq. əlləmək. 

dəstəkləmək. ayırmaq. qollanmaq: yollanmaq. hərəkət 

edmək. yardımlaşmaq. 1. yapışmaq. - kollatın: yapışqan. 

1. əl çalmaq. şaraqlatmaq. 1. mənimsəmək. kəndinə mal 

edmək. 1. sarmaq. - halını qolla: ipi sarmaq. 1. 

araşdırmaq. yoxlamaq. axdarışmaq. - geçirin (xatirin) 

kullamaq. 1. gözətləmək. intizarda qoymaq. - çağı 

kullamaq: vaxıt keçirtmək. 1. işlətmək. qayırmaq. 
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yiyələnmək. - onu o kullayır. 1. qolamaq. nərsəni 

qorumaq. mahafizət. maavinət edmək.  

qollamaq  1. gözələmək. bəkləmək. 1. araştırmaq. 1. yoxlamaq. 1. 

qorlamaq. qorumaq. qayğumaq. qayğurmaq. əsrəmək. 

əsrəmişmək. 1. yoxlamaq. gözətmək. 1. araştırmaq. 1. 

güdmək. 1. qoldalamaq. doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. 

durdurmaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. 

əsirgəmək. qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. 

güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək. 1.qallamaq.yardamaq. 

köməkləmək. 1.qulluqlamaq. güdmək. gözləmək. riayət 

edmək. 1.onatmaq. onamaq. onaylamaq. uyqulamaq. 

dabanlamaq. imzalamaq. təsdiqləmək. qəbul edmək.  

- qaraqollamaq: izləmək.  

qollanmaq  {kullanmaq}. 1. ( < qol: yol). yollanmaq. uzanmaq. 1. 

budaqlanmaq. dallanmaq. inşiablanmaq. münşəib 

olunmaq. 1. çatallaşmaq. işgilləşmək. müşgülləşmək. 

pürüzlənmək. bürküşmək. - iş budaqlandı. 1. tutmaq. 
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işlətmək. istixdam edmək. - uşaq (çırağ, şayırd) tutmaq. 

öğrətci tutmaq. işçi tutmaq. - bit yol, iş tutmaq. 1. tuqulmaq. 

bağlanmaq. nəsb olmaq. mənsub olmaq.  

qollanmaq  1.əkləmlənmək. bölüklənmək. boğumlanmaq. 

məfsəllənmək. 1.qol qol olmaq. qollara ayrılmaq.  

qollantı  budantı. dallantı. budaq budaq, dal dal olmuş. kəsimiş 

budaqlar toplusu.  

qollara  - qollara ayrılmaq: çetəqlənmək. uzamaq. dallanıb 

budaqlanmaq.  

qollas  kollas. dağınıq. düzənsiz. tərtibsiz.  

qollaşma  kollaşma. komalaq.  

qollaşmaq  əl ələ verib işləmək. - qollaşın bu dəngi (tayı) götürün.  

qollata  qollada. qolada. bukağı.  

qollatə  qolladə > qolata. nərsəni, kimsəni tutub saxlamaq üçün 

işlənən zəncir.  

qollayan  qoruyan. qolan.  

qollayıcı  qolçaq. qolçu. qoruyucu.  

qollıq  köynəyin yenlərinin ucuna taxılan əğrəti qolalı qolçaq 

qoşu, cütü. - yaxalıq qollıq.  
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qollu qolunca  qol qol. darax darax dəsdə dəsdə. əl əl. - çəkildi hər 

yemək yollu yolunca \\ düzüldü süfrələr qollu qolunca.  

qollu  1. bərəkət tanrısı. 1. əlli. qulplu. yenğli. yənğli.- uzun 

yenğli, qıssa yenğli kot. - əlli qazan. - əlli şamdan. 1. 

güdühçü.  

qollu  1. qılplı. qulplu. əlli. saplı. tutcaqlı. tutacaqlı. dəsdəli. 1. 

güclü. qolçomaq. zorlu. quvvətli. 1. qolçu. qolbaşçı. 

jeneral. 1. imzalı. 1. çapatlı. peçatlı. çapcalı. çapaçlı. 

imzalı. damalı. damqalı.  

qolluq  1. əmniyyə. nizami. 1. qolçaq. bazubənd. 1. polis. 

kələntəri. yeniçərilik. pasdarlıq. pasdarxana. 1. qulluq. 

qaraqol. polis.  

- küpə qolluğu: küpələrin yıxılmasın önləmək üçün ağız altı 

boyundan keçirilən ip, zəncir.  

qolluq  1. qolçuq. yengəyə. qola bağlanan şərit (polisılərdə). 1. 

qılp. manşet. 1. qoltaq. qolqab. əltək. əlcək. əldivan. 1. 

qulluq. qırnalıq. aralıq. ara. xaqanların sarayında, iç 

ağası, nökər qulluqçuların bulunduğu yer, özgü dayrə.  

qolluqçu  dayı. polis. jandarm. polis. şəhərdə güvənlik sağlama 

(əmniyyəti tə'min edən) görəvlisi, mə'muru.  
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- qaraqolluqçu: qaraqulluqçu: 1. ayaqlıq. qapılıq. əlaltı, 

azağaltı, ayağaltı işləri görən. çaput. padov. 1. işçi. gündəlikçi.  

qolluqçu  qolluqçu. aralıqçı. araçı. qırna. - baş qırna. - ikinci qırna.  

- salma qara qolluqçu: gecə qara qol gəzən qara qolçu.  

qolmac  qılmac. 1. dəstrəs. dəsdrəs. əl altı. 1. havayi, boşuna 

nərsə. 1. ev qoş. ev bəsayili.  

qolmaca  qarmaca. qapsaca. qabsaca. silməcə.əllik. dəsmal. 1. 

yağlıq. yaylıq. əlbezi. əlbez. əldəsmalı. 1. cibbezi. cibbez. 

cibdəsmalı.  

qolmaq  1. qolmaq. qılmaq. istəmək. sormaq. - üzrün qolduq: 

üzrün istədik. 1. işləmək. bacarmaq. - sən məndən nə 

qolursan.  

qoloft  koloft (fars) ( < kop). { < külbüt. gülbüt. güblüt. güblüt}. 

qalın. gobult. gobut. qalın. tox. qaba. kəsif. zəxim. qəliz.  

qoloft  koloft (fars). kibrə. qalın. qazma.  

qolombə  ğolombə. gobutsöz. qabasöz. 

qolon  kolon. 1. kiçik eşşək supası. 1. yaban eşşəyi.  

qolonbe (fars)  kumba. kündə. göbud. yonulmamış.  

qolondor (fars)  qələndər ( < quldur).  

qolonlamaq  kolonlamaq. eşşəyin balalaması.  
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qolpu  1. buruşuq. qırışıq. 1. qapdal. bəcəriksiz. saqar.  

qolpulandırmaq  buruşturmaq.  

- börkümü yanğur golpulandırdı: qalpağımı yağmur 

buruşturdu.  

qolpulanmaq  buruşmaq.  

qolsiləc  alqara. əlqərə. əlbezi. çapıt. çavut. yağlıq. hovlə. 

yaylıq.əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. 

silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən 

bez. əlsiləc.  

qolsuz  1. budaqsız. düz. saf. 1. qolaq. əlsiz. çolaq.  

qolta qolda. xəndək.  

qoltaçı qoldaçı. dilənci. - qoldaçıya min yağaq, barça belə ayrığ 

dayaq: yolçuya min cəviz, üstəlikdə bir (hammısınında 

üstündə) çəlik.  

qoltaq  1. arxa. himayə. dəstək. 1. qolluq. qolqab. əltək. əlcək. 

əldivan.  

qoltaq  1.əlcək. 1.kovtaq. kavtaq. kavtuq. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

çaqqal. çalqaş. çallaş. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. 

çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 
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qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qoltaq  qoldaq.dayanaq. tayanaq. dayaq. dəsdək. yardım. 

sağdıc. təqviyə.  

qoltaqlamaq  qoldaqlamaq.dayanaqlamaq. tayanaqlamaq. 

dayaqlamaq. tayaqlamaq. dəsdəkləmək. 

qoltaqlı  qoldaqlı.dayaqlı. tayaqlı. dayanaqlı. tayanaqlı. tapılı. 

sənədli. müstənəd.  

qoltaquc qoldağuc. qoruyucu. şefqatli. mərhamətli. yardımsevər. 

hami.  

qoltalamaq  qoldalamaq. 1.qollamaq. doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. 

durdurmaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. 

əsirgəmək. qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. 

güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək. 1.dayancaqlamaq. daynaqlamaq. 

dayamlamaq. dayaqlamaq. arxalamaq. yardımlamaq. 

dəsdəkləmək. söykələmək. söyəngələmək.  

qoltam qoldam. söğəy. yardam. qolqapas. kömək.  
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qoltama  - birbirin qoldama, qoruma: birlik. birləşmə. iştirak.  

qoltama  qoldama. qoldavlıq. əlverim. əlvermə. əltutma. köməklik.  

qoltamaq  qoldamaq.qoldalamaq. dayancaqlamaq. daynaqlamaq. 

dayamlamaq. dayaqlamaq. arxalamaq. yardımlamaq. 

dəsdəkləmək. söykələmək. söyəngələmək.  

qoltamaq qoldamaq. gizləmək. əlləmək.  

qoltaman qoldaman. qoldavuc. qoldaş. arxa. maavin. hami. 

yardımçı. mədədkar. dəstgir.  

qoltan  qoldan. - bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. 

(bəğni: çaxır). (kəkrəmək: kehəlmək).  

qoltanaq  qoldanaq.> qoldanaq. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. 

qatılqan. qatığan. fizul. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. 

hırsız. arsız. hər yana çəkinmədən burnun soxub 

işləyən.  

qoltaş  dəmir börk.  

qoltaş  qoldaş. arxadaş. iş arxadaşı.  

qoltaşlanmaq qoldaşlanmaq. arxadaş olmaq. arxadaş saymaq.  

qoltaşmaz  qoldaşmaz.- heç kimlə tutuşmaz, qoldaşmaz, yollaşmaz, 

yollaşmayan: daştutmaz. dostutmaz. qoşqonmaz. qoşqoymaz 

qoştutmaz. 
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qoltav  qoldav.yardam. kömək. yarıq.  

qoltav qoldav. 1. basut. acıyan. yardam. kömək. himayət. 1. 

püştiban. yardım.  

qoltavlamaq  qoldavlamaq. bərkitmək. arxalamaq. qayırmaq. 

dəstəkləmək. qadaqlamaq.qaqatlamaq. qaqlamaq. - əğik 

duvarı qadaqladım. - seçgilərdə, mən səni qadaqlayacam. 

qoltavlayıb  qoldavlayıb. - nərsəni güclədirib, qoldavlayıb çağından 

öncə yetiştirmə: qabalıq. qabaqlıq. - qabalıq yonca: gübrə 

ilə çağından öncə yetiştirilmiş, əldə edilmiş yonca. - qabalığa 

əlli metrə yer ayırdım. 

qoltavlıq  qoldavlıq. 1. dayaq. dayanc. arxa. yardamlıq. yarıq. 

kömək. 1. qoldama. əlverim. əlvermə. əltutma. köməklik.  

qoltavlıq qoldavlıq. baqış. kömək. yardamlıq.  

qoltavsız  qoldavsız. bir başına. tək başına. kimsəsiz. yardımsız.  

qoltavsız  qoldavsız. kovlaq. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. 

kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. 

təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha (fars)). yalğız. yalın. 

yalnız. yardımsız. qorucusuz. hamisiz.  
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qoltavsız  qoldavsız. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. 

qoldavsız. təkəl. yalqız. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.  

qoltavuc qoldavuc. qoldaman. qoldaş. arxa. maavin. hami. 

yardımçı. mədədkar. dəstgir.  

qoltayaq qoldayaq. çəlik. baston. əsa.  

qoltqa  istək. hidyə.  

qoltuq  ( < kov). 1. kovtuk. kovluq. dəlik. oyuq yer. - qaya 

qoltuğu: qaya oyuqluğu. 1. kopaq. kamaq. bürgü. qatlaq. 

körfəz. körfəz. 1. qolsuq. qolcıq. qolsıq. (< qol + tutka). 

qolun tutan yeri. orunduq. səndəl. 1. qovlansa. 1. qoy. 1. 

qoyun.1. qol, köks ilə omuzun qurduğu bucaq. 1. qırax. 

kənar. bucaq. yan. quytu yer. - orası bir qoltuqdur: yan 

yerdir. - qoltuq devlətlər: qıraxda qalan devlətlər. 1. bölük. 

şö'bə. bucaqda yerləşn nərsə. - qoltuq tükan, bang, 

meyxana, baqqal: çüçənin bir bucağında, döngəsində olan 

tükan. 1. dəllal. 1. qolun dayancaq yeri. - qoltuqlu səndəl. 

1. qolun dayancaq yeri olan səndəl. - on qoltuq varıdı. 1. 

tə'rif. yanğaş. mədh. - qoltuq sürmək, gəlmək: qoltuğa 

girmək: mədh edmək. 1. ögünmə. təfaxür.  
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- qoltuq dayağ: qoltuğ ağacı, dəğnəği.  

- qoltuq tüb: qoltuq altı. 

- qoltuq altına almaq: qorumaq.  

- qoltuq altında çıxan çiban: köpək əmciyi: köpək məməsi.  

- qoltuq altı: qoltuğun içi, oyuğu.  

- qoltuq dəgəngi: qolutuq ağacı. başda iki haçalı, qıvrıq ağac.  

- qoltuq yeni: qoltuq yenği: kürəkənin gəlinin qoltuğuna girib 

qadınların içinə çıxma rəsi.  

- qoltuq qabarmaq: şişmək. fəxr edmək.  

- qoltuq vermək: şişirmək.  

- qoltuğuna vermək: 1. əlinə vermək. 1. şişirmək.  

qoltuq  1. bağal > bəğəl (fars) ( < bağlamaq). qolla çiğinin birləştiyi 

yer. 1. yan. - qoltuq tükan: məhəllə baqqalı. 1. əsgiçi 

tükanı. 1. yapılarda yan qoldaq, dəsdək. 1. övmə. tə'rif. 

tosif. mədh. 1. yüksək orun, məqam. kürsi. səndəl. - 

qoltuq düşgünü. 1. gənəl, bayağı olub, ayağaltı ged gəl 

yeri. 1. qortuq. görüş yeri, evi. 1. qırax, yan yer. künc. 1. 

ərikə. təxt. 1. özənti. dirim. keyfiyyət. başqalıq. 

xisusiyyət. netəlik. necəlik. vəsf. tə'rif. 1. quşq. kuşk. ( < 

köşk. kiyusk) < kövüsk. dörd dövrəsi açıq otaq. 1. araç. 
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araçı. əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə nərsələrlə 

uğraşan, alverləyən. qırqaçı. xırqaçı. könəçi. əsgiçi. tikici. 

vasitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. 

simsar. 1.qişə. kiyusk. 1.buruqrası. 1.idarə.  

- iki əli böğründə (qoltuğunda) qalmaq. 

- əli qoltuğunda qalmaq: əli böğründə qalmaq: şaşa mat 

qalmaq.  

- tilfun qoltuğu: tilfun gəpəc: tilfun kiyusku.  

- birini övmək, qoltuğlarına qarpız vermək: qarpızlamaq.  

- qoltuqda çıxan çiban: qatıq.  

qoltuq qolduq. qırıq. parça.  

qoltuqçu  1. öğcü. məddah. 1. bir şö'bəni dolandıran qılavuz. 1. 

əntiqəçi. simsar. köy köhnə alıb satan.  

qoltuqçu  1.buruqrat. 1.karmənd. idarə, dəfdər işiçisi. 1. tə'rifçi. 

tosifçi. məddah.  

qoltuqçuluq  1.buruqratlıq. buruqratiklik. buruqratçılıq. 1. karməndlik. 

karməndçilik. idarə, dəfdər işiçiliyi.  

qoltuqlamaq  1.qoltuğuna almaq. qoltuğa vurmaq. 1. qoltuğuna 

girmək. şişirmək. mədh edmək. tə'rifləmək. 1. qoltuq 

altına almaq.  
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qoltuqlamaq  tə'rifləmək. tosifləmək. mədh edmək.  

qoltuqlaşmaq  birbirinin əlini tutmaq. qoltuklamaq: əlini tutmaq. yardım 

edmək.  

qoltuqlu  - bir kişilik, qoltuqlu oturcaq: qondal.  

qoltur  qoldur.quldur. qolbaş. ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. asav. 

pozuk.  

qolturmac  1. çək. donda, paltar qoyulan yarıq. 1. kaftanın yaxası.  

qolturmaq  qoldurmaq.quldurmaq. qoşun çəkmək. güc, zor 

işlətmək.  

qolu  - sevgi gülü tuxumsuz, söğmə kolu tikansız. - sevgi gülün 

tuxumu yox, söğməyin tikanı yox.  

qolub  > qofl.  

qoluc  qolçu. qolbaşı. komutan.  

qoluq  əlik. əllik. borc. iğrəti.  

qoluqıldı  kəstana qarqası. soyqa.  

qoluqlu  qalıqlı. qaluqlu. qaruqlu. qarıqlı. bazılı. bazutlu. 1. arxlar, 

kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış topraq 

paraçalıqlı. 1. təpə dırnağlı çöllu, dağdaş.  

qoluqluq  qarıqlıq. qaruqluq. qalıqlıq. qaluqluq. bazılıq. bazutluq. 1. 

arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaqlıq, qaldırılmış 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8506 

topraq paraçaları çox olan kərdilik. 1. təpə dırnağı çox 

olan çölluk, dağdaşlıq.  

qolumaq  kolumaq. istəmək. xahiş. kolut: istək. kolutumumuz: 

istəyimiz.  

qolun  1. > qulun. hər nəyə artırılmış, yapışdırılmış, uzadılmış 

tikə. 1. > qulun. sürmə (qapını kip saxlamaq üçün ardına 

vurulur). 1. kolun (fars) < qol. (kolune dər (fars)). 1. qolan. ip.  

qolunçuq  yaxarış. niyaz.  

qolunq  qeysi. mışmış. ərik.  

qolunqıldı  ardıç quşu. qara tavuq.  

qolunmaq  qulunmaq. qönülmək: gönülmək. könülmək. istəmək. 

diləmək. - ər nanq qulundu: ər bir nərsə isədi.  

qoluplamaq  qoluqlamaq. bağlamaq.  

qolvaq  kolvaq. < kov. qovuq. qayıq. kolvaqçı: qayıqçı.  

qolvə (fars)  < küplə. 1. girdə. yuvarlaq. 1. böyrək < bükrək. kulyə.  

qolyavluq  yağlıq. dəsmal. məndil.  

qolzom(ərəb)  qımız.  

qom  {kom}. 1. kom. küm. kümə. < > tomruq: ağacın girdə. 

uzun bölümü. gövdəsi. yonulmamış kütlə. tomurcük. 

tutuqeviqə. tombul: şişmanca. toraman tombullaşmaq: 
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şişmək. tombulluq tünlük. çoxluq. - kom kom: tum tum. 

tüm tüm. 1. qışlaq. barınaq. 1. < göm. gömülən. gömmək. 

1. kop. köp. gəp. şiş. kombalaq. hörgüç. 1. hər nəyin 

hündür, şişik, dik biçimi. 1. çul. dəvə havudu. 1. dalqa. 1. 

çaş. çağ. dolu. tüdə. xərmən. təl.  

qom  kom. 1. qışlaq qara. oturaq. orduqah. - qara bağ. - qara 

qurum. - qara amid. - qara dağ. 1. qışlıq ağıl.  

- qom olmaq: gömmək. itmək.  

qoma  koma (1. < qoyma). 1. külfət. 1. cinsi gücü gücləndirən 

dərman. - balığ koması: çox qalabalıq olan toplum. 1. 

küməs. nin. kiçik ev. yuva. 1. alvanaq (> alunək (fars). ) 

külbə. çardaq. 1. kəpər. çəpər. alvanaq (> alunək (fars)). 1. 

kövləgə. qaza. kəvək. yataq. ağıl. 1. kömək. çömək. 

külbə. kiçik yurd, ev. 1. külbə. çatma. 1. qalağ. 

pənahqah. 1. qorıç. tənəkə. 1. -dan. - saman qoma: 

kahdan. - duz qoma: nəməkdan. 1. kümə. kümür. kümül. 

kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. 

çoğa. kopa. topluq. öbək.1. külbə. - çalı çırpıdan yapılmış, 

düzənsiz koma, külbə: alaçıq.  

- koma koma: kümə kümə. qara qarav.  
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qoma  koma. 1. küm. xırbar. xırvar. xərmən. çaş. tüdə. ağuş. 

yığın. 1. qısqınc. güni. gündəş. qısqançı. qadın ortağı. 1. 

bir araya toplanmış ot yığını. 1. kümə. yığım. yığın. tuka. 

tüdə. püştə. yığılmış nə. qalaqsı. qalaq. yığın. 1. koma. 

yığın koma. tob. 1. qoyma. atma. buraqma. vəz'. tərh. - 

yapının atması: tərhi. - qanunun atması: təhi. - buyruqların 

atması: tərhi. 1. koma. kom. yığın. 1. kiçik ağıl. 1. alvanaq 

> alunək. külübə. külbə. daxma.  

- mütərakim koma: yığındı. 

. - topraq koma, külbə: turluq. turlaq. 

- dolaş ulduz koması: gəzən, səyyar ulduz yığını. 

qomac  komac. 1. komaş. boğaca. çörəkdən yapılan bir yemək. 

1. küməc. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. topac. 

topca. kündə.  

qomaclamaq  qomaşlamaq. qoymaclamaq. (> qomardən (fars)). 

görəvləmək. mə'mur edmək.  

qomaç  komaç. 1. göməç. köməç (< gömmək). küldə 

quylanaraq pişirilən kökə, yemək. 1. komaş. gömmə. 

boğaca. bastırma çörək.  
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qomaç  küməs. ( < kümə. qoma) qodus. toyuq axırı. - gün batır, 

toyuqları kümslə bala.  

qomaçı  komaçı (< qoymaq). qoyma saç. peruk.  

qomaçı  qalmaçı. qalıtçı. andıraçı. andığçı. sovğaçı. soyqaçı. 

irsçi. mirasçı. varis. muris. 

qomaq  {qoymaq. qodmaq}. 1. ötürmək. qılmaq. əda edmək. vəz' 

edmək. qumlu. 1. qoymaq. qoyvermək. artıq tutmamaq. 

buraqmaq. mane' olmamaq. icazə vermək. bir bağdan 

sərbəs buraxmaq. - qonaqları qomayın gedsinlər. 1. almaq. 

qəbul edmək. - qonaqları hara qoyacaqsız. - qoymadı alam. 

1. tutmaq. bulundurmaq. bıraqmaq. - məni ac qoydular. 1. 

atmaq. yüklətmək. vermək. - hər kimə bir iş qoydu. - bu 

mala çox yük qoma. 1. nəsb edmək. tə'yin edmək. - üç 

keşikçi ora qoyun. - yeni qılavuzlar (müdürlər) qoyuldular. 

1. geymək. taxınmaq. - başlıq qoymuş. - bu paltarı daha 

qomayın. 1. tutmaq. bağlamaq. - süt qaymaq qoymuş. - 

yaram qatmaq qoyub. 1. yerləşdirmək. - uşaqları dərsə qoy. 

1. hazırlamaq. - turşu qomaq. - yemək qomaq. 1. qurmaq. 

düzmək. - süfrəni qoyunca bizi çağırın. - yemək qoysaz 

gəlləm. 1. qoymaq. vurmaq. basmaq.- barmaq basın. 
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- od qoymaq: od tutuşdurmaq. 1. qonulmaq. sürülmək. 

yapışdırılmaq. tədhin edilmək. - boya sürüldü. - yağ 

sürülmək. 1. qoymaq. gətirmək. soxmaq.- yoluna 

gətirmək. - meydana gətirmək. 1. kilfət. kəniz. dişi 

qulluqçu.  

- ad qoymaq: ad taxmaq.  

- araya qoymaq: ortaya qoymaq. vasitə edmək. - 

yoldaşlardan bir araya qoymalı.  

- asqıda qomaq: süründürmək.  

- əldən qomaq: buraxmaq. vaz geçmək. tərk edmək.  

- ortaya qomaq: izhar edmək.  

- üzərinə qomaq: üstə qoymaq: artırmaq.  

- içəri qomaq: içəri almaq.  

- baş qomaq: başdan keçmək.  

- yana qoymaq: saxlamaq.  

- bez qomaq: iplikləri parça toxumaq üçün dəzgaha gərmək.  

- boş qomaq: məhrum buraqmaq. - o sizidə boş qomaz.  

- təməl qomaq: kökləmək. dikəltmək.  

- hala qomaq: duruma gətirmək. - gör nə hala qodun məni.  

- minnət qomaq: başa qaqmaq.  
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- yoluna qomaq: düzəltmək. təsviyə edmək.  

- yola qomaq: yollamaq. göndərmək. irsal edmək.  

- yolda qomaq: yolun ortasında buraqmaq.  

- qoyub gedmək: öksüz bıraqmaq.  

qomaq  qoyqarmaq. qoymaq. qoyaşmaq. nərsəni olduğu kimi 

bıraqmaq. dondurmaq. boşlamaq. boşamaq. vazkeçmək. 

geçmək. aldırmamaq. ötürmək. salmaq. tərk edmək.  

qomala  komala. kopala > qəbilə.  

qomalaq  komalaq. nərsənin, başına dək duldurulması. komala, 

təpələmə doldurmaq: toruq. doruq. duruq. - duruqlu 

ölçək.  

qomalamaq  komalamaq. bağlamaq. çatmaq. yükləmək.  

qomalamaq  komalamaq. turuqlamaq. duruqlamaq. nərsəni başına 

dək duldurmaq. təpələmək. - ölçəyi duruqladı.  

qomaltır  qomaldır. qamaldır. qamander. komutan.  

qomamaq  komamaq.yığmaq. toplamaq. birikdirmək. komamaq.  

qoman  qaman. quman. 1. yurduna yabancı soxmayan. 1. aman 

verməyən. 1. qumral.  

qomantan  komandan. qamander. başçı. - qaravul, polis, jandarm 

başçısı, qamanderi: qapaltı. qapıltı. qapalta.  
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qomanya  - yol üçün yeyəcək: azıq. qomanya.  

qomardən (fars)  qomaştən (fars) < qoymaclamaq. qomaclamaq. 

qomaşlamaq. görəvləmək. mə'mur edmək.  

qomarı  1. andıra. andaç. savğa. qoya. qoya. tökürgə. miras. irs. 

geriyə buraxılan nərsə. buraxılan mal davar. - qomarı 

qoymaq: andıra, savğa buraxmaq. - oğlum sənə qozarmən, 

ərdəm öğüt qomarı. - buda məndən sənə qomarı. - xumar 

gözlər kimdən sana qomarı. - bunu atamdan qomarı buldum. 

1. yadiqar. anıt. bəllə. bəllək. 1. yadbub. xatirə. 1. sayqı, 

sevgi göstərmək üçün sunulan töhvə. ərməğan. 1. 

əmanət. uzağa gedən adamın tanışına buraxtığı mal.  

qomarıqlanmaq  tökürgələnmək. mirasçılanmaq. miras aparmaq. mirasa 

qonmaq.  

qomarlıq  komarlık. endik. könülküş. köniqu. bağlı. adət.  

qomas  qoymaz. qomayan. qoymayan. bıraxmayan. aman 

verməyən.  

qomaş  komaş qöməç. külə quylanıb, pişirilən əkmək.  

qomaş  komaş. komaç. gömmə. boğaca. bastırma çörək.  

qomaşlamaq  qomaclamaq. qomarlamaq. qoymaclamaq. (> qomardən 

(fars)). görəvləmək. mə'mur edmək.  
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qomaştən (fars)  qomardən (fars) < qoyaşmaq. qoymaq. - saxav qoymaq: 

keşikçi salmaq.  

qomat  komat 1. komitə. - icra komitəsi.gərkə komatı. 1. ocaq. 

kanun. - hançı komata bağlıdır. 1. kömət. qömət. çuxur. 

ocaq.  

qomayüq  komayük. çörək yapma döşəyi. qabuq.  

qomba  komba. 1. cumbə. kumbə. cə'bə < cım + bə. qabırqa: 

qutu. bəsdə. qabırcaq. qısqın. 1. kumbarı. daşırqan. 

şişik. 1. kümbə. qabırqa. cumba. qabırcaq. qutu. cə'bə. 

bəsdə. qısqın. domba. qomba > donbə. domba < yumba.  

qomba  komba. 1. kombalı. kombaq. bombalı. bombaq. bomba. 

qambaq. çambaq. çapbıq. qabarıq. qabartılı. şişik. 

şişgin. - aclıq arıqlıq, toxluq kombalıq.1. qol. qolan. firqə. 

cərgə.  

qombaq  kombaq. < > kambır. qabarmış. tonqaq. donqaq. döngək. 

bükük. şişik.  

qombaq  kombaq. 1. bombaq. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. 

göbəkli. kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 
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köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. qabaq. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. 1. kombalı. komba. bombalı. bombaq. 

bomba. qabarıq. qabartılı. şişik. şişgin.  

qombalı  kombalı. kombaq. komba. bombalı. bombaq. bomba. 

qabarıq. qabartılı. şişik. şişgin.  

qombalıq  kombalıq. şişmanlıq. qantallıq. hantallıq.  

qombır  1. gombır. kambır. qoz. quz. 1. kombır. kambır. 

mühəddəb.  

qombız  kombız. kümbüz. qampaz. qapaz. çampaz. çapbaz. 

yumruq. tumruq. tuğruq. büktük. müştüq.  

qombul  {gombul. ( g < > t ) tombul}. 1. apalaq. yapalaq. gündə. 

tombul. iri. 1. yavbıdır. yavbıdır. göbəkli. şişman. tombul. 

1. yığın. quruh. bölük.  

qombul  gombul. 1. kürüt. kök. səmin. çağ. şişman. hoşur < 

qoşur <> qocur. dolqun. 1. yuvarlaq. şişik. əzimülcüssə. 

1. yapalaq. apalaq. şişgin. 1. qaba ət. 1. gombul. göbəç. 

göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. bombaq. 
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kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. qabaq. 

qapaz. apaz. qonbadaq. qabarıq. ormun. orman. 

hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 1. 

tombul. dolqun. hoşur < qoşur <> qocur. şişman. şişigin. 

köpəc. göbəkli. göbəç. girdənə > gedənə. fıçı. boşqa.  

qombur  kombur. kambır. kəmpir. yumru. yumur.  

qomburlaşmaq  komburlaşma. kükərmək. bükülmək. kamırlaşmaq.  

qombuz  gombuz. ( g < > t ). tombuz. tambuz. 1. yumruq. boks. 1. 

çomağın yoğin, şişik ucu.  

qomça  komça. kömçə. çömçə. qonça. xonça. qunça. kasa. 

çanaq. qab. çömlək.  

qomdan  komdan. çömlək pişirmə, kömləkçi ocağı.  

qomər  komər. kummar. yumar. kəmər.  

qomılay  gırtlağın altında araya gələn şiş.  

qomın  coşu. həyəcan. - belə qımına nə gərək.  

qomınmaq  coşmaq. həyəcalanmaq. - belə qımınma.  
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qomıt  quyu al, qırmızı. tünd, qoyu gilanar boyalı. - qomıt suci: 

qırmızı şərab. - qomıt at.  

qomitəçi  komitəçi. hörgütçü. təşgilatçı. oqçı. oxcu.  

qomıtqan  özlətən. coşturan.  

qomıtqan  özlətən. özlətgən. coşturan.  

qomıtmaq  gomıtmaq. 1. kömıtmaq. komalamaq. yığmaq. toplamaq. 

- öz süsünü gomutqıl. 1. qomutmaq. coşturmaq. 

həyəcanlatmaq. 1. coşdumaq. həyəcanlatmaq. 1. 

qaynatmaq. coşdurmaq. - özük məni gomtdu.  

qomlamaq  qomparmaq. yağlamaq. şişirmək. qopalmaq. 

qonqarmaq. qurulmaq.  

qomma  komma. şişik. yuvarlaq.  

qommaq  gommaq. kommaq. kömmək. gömmək. 1. cummaq. 

quylanmaq. qulamaq. - ölünü qomdi: quyladi. - közman 

gömmək: kumaş quylamaq. çörəyi külə quylamaq. 1. 

dalqınlanmaq. dolqunlanmaq. - su qomdi.  

qomot  komod. işqab. dilab. dolab. nərsə doldurmaq, qoymaq 

üçün, duvar oyuğunda, yaxud ayrıca yapılmış, qəfəsəli, 

qanatlı qapılı olan içək yer. - dolabda saxlamaq. - dolaba 

qoymaq. - aşıq (aşlıq) dolabı. - geyim dolabı.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qomparmaq  < qop. qomlamaq. qopalmaq. qonqarmaq. qurulmaq. 

qurum. çalım satmaq. böbürlənmək.  

qompır  gompır < kampır. qoz. qozalaq. çıxıntılı. tümsək.  

qompırlı  gompırl < kampırlı. təhəddüb.  

qompuz  kompuz. şişik. toppuz. qoppuz. şişilmiş. şişirdilmiş.  

qomrok  < gömrük < görmük. qapanca. qapan. tamojn.  

qomsi  qoyumçi ( < qoymaq). ərzə yazan. tarixçi. casut. xəbərçi. 

müjdəçi.  

qomşı  qonqşı.  

qomşu  qonşu. qonşuq.  

qomşuluq  kürşəlik.  

qomşum  tumşuq. cündək. dimdik.  

qomşuy  qanla dolmuş kənə.  

qomşuymaq  yığışmaq.  

qomtumaq  gomtumaq. gomutmaq. gizləmək. örtmək. qapamaq. 

qamamaq.  

qomuq  komuq. qumuq. 1. qabuq. ağac qabığı. 1. xəznə. dəfinə. 

1. qoyuq. qonuq. at gübrəsi, təzəyi.  

qomuqlamaq  1. pisləmək. tərsləmək. 1. qomuq boyundan saymaq. 1. 

qumuq boyuna nisbət edmək. pisləmək. tərsləmək.  
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qomulturuq qomulduruq. at, dəvənin boynuna asılan mıncıq.  

qomum  genəl. büt. yumum.  

qomunmaq  qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. 

həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. 

bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. 

dalqanmaq.  

qomur  qonur. komur. cəsur. gözüpək.  

qomurqamaq  yügürmək. nərsəyə üz tutmaq, gedmək. yönəlmək. 

mütəvəccih olmaq.  

qomursqa  qarınca.  

qomuşmaq  1. qaynaşmaq. coşmaq. qalxışmaq. dalqalanıb 

çalqalanmaq. - su qomuşur. 1. qoyulmaq. gümülmək. 

axışmaq. axmaq. basışmaq. salışmaq. cumuşmaq. 

yığışmaq. nərsə üzərinə yügürmək. - işə qomuşdular.  

qomuşmaq  1. qoyluşmaq. cumuşmaq. - olar işə qomuşdular. 1. 

qaynamaq. - çay, dəniz qomuşur.  

qomut  1. komut. qadaqan. buyruq. 1. sükan. yükən. sükən. 

fərman.  

qomut  gomut. evrən. dünya. cəhan.  
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qomutan  1. komutan. qamaldır. qomaldır. qamander. 1. gomutan. 

gizlədən.  

qomutmaq  1. coşturmaq. qumıtmaq. həyəcanlatmaq. qomıtmaq. 

coşturmaq. 1. təprətmək. devitmək. qamçılamaq. bu 

sözlərdə iki qarşıt anlam var: yığmaq. yaxınlatmaq. bax > 

qamaşmaq.  

qomutmaq  gomutmaq. gomtumaq. gizləmək. örtmək. qapamaq. 

qamamaq.  

qon bura  qoy bura. - qonulan: qoyulan.  

qon  1. kon (fars) < qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. 

qoyun. göt. 1. qona. otaq. - qalaqon: qalaqona: qalata. 

qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq. 1. mənzil. - get gedə, 

mən yolumdan ıradım, ıradımda, dos qonuna uğradım.  

- qon qucuna: ged qucağına.  

qon  xon. qom. qun. qum. kon. kom. ( < > qın. - qındaq: 

qondaq: yataq) 1. gözdə bəbəyin oturduğu yer. qona. 

gözün ağı. qonğaq. pus. 1. yapışmaq anlamı görkəzir 

(ifadə edir) (qonşu: yapışıq). - qonu: ilgili nərsə. yapışılan 

bağlı mərbut olan nərsə. qulpulanan nəsnə. 1. qonut. qonağ. 

oturaq. ev. əğlək. yerləşim. məkan. məskən. hər bir 
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nərsənin qoyulan qonulan yeri. süfrə. qab: təxdə: xəmir 

qonası: xəmir təxdəsi. quş qonası: quş yuvası. 1. dağ 

kəməri. 1. soba. 1. dəzgah. təşgilat. işə. yaşama. ya hər 

hansı bir amaca ərəkə yarar verib gərəksinən nəsnələrin 

tümü. toxuma qonu. 1. bir qucağ. iki ələ yerləşən 

bağlam. 1. yurd. vətən. 1. qonaq. yerləşim. məkan. 1. ək. 

qan. qın. qun. qün. tən. tin. tan. tun. ton. tün. sın. sin. 

san. son. sun. sün. bu əklərin hamısında çoxluq. bolluq. 

yayqınlıq. vardır. 1. qoyun. qoy. 1. otraq. düşəş. məskən. 

eniş. mə'va.  

qon  kon (fars). < qon. qonma, oturma yeri.  

qon  qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1. > kun (fars). göt.  

qona  1. qonqaq ( > xanafar). yığışıb, toplanan yer. 1. gözdə 

bəbəyin oturduğu yer. qon. gözün ağı. qonğaq. pus. 1. 

qurumuş. keçmiş. çaqşıl. keşimiş. keşiyib. əsgi. - qona 

adət: əsgi adət. 1. qəbul. - tanrı qonsı: allah qəbulu. - bu 

sözün qonası çətin: qəbulu çətin. - qona çağı: qəbul zamanı. 

1. qonna. kovuz. hovuz. - qonaya su gəlmir. 1. duvar. daş 
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duvar. - dip qona: təməl. - qonağa yaraşmaz daş kimi: 

duvara yaraşmaz (yamaq) daş kimi.  

qona  1. yer. 1. xuşə. qoşaq. 1. > kunə. dibək. nərsənin dibi. 1. 

qana. xanə. göz. bölüm. bölmə. xanə. - orta bölməyə qoy. 

1. qon. - qalaqon: qalaqona: qalata. qalataq. qalaoda. 

tənəbi. böyük otaq. 

qona  duvar. xana. ev. 

- tüb huna: təməl.  

- qonaqa yaraşmaqan daşça: duvara yaxışmayan daş kimi.  

qona  qonat. qonun. qon. qoy. qoya. qoyat. qoyun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qonac  qonuc. günc. gənc. xəznə.  

qonacaq  qoncaq. qapancaq. qapanaq. qapara. 1. kiçik ev, bark 

sığınaq. 1. qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq.  

qonaclamaq  qonatamaq. qanatamaq. qanatlamaq. çalaqlamaq. 

çalalamaq. çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qapı qapı gəzinmək.  

qonaç  1. yuva. in. nin. hin. ev. aşiyan. 1. təm. dəm. bucaq.  
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qonaçın  iki yaşar qısraq. urqaçı, dağan inək.  

qonaq  1 qonuq. qanaq. qayaq. ( n < > y ) qıyaq. qaymaq 

(yeyiləcək). ət suyu. yağlı, qoyuq olan nərsə. tərəyağı. 1. 

qonuq. uma. 1. qonum. yurt. qoyulan yer. 1. darı. tarıq. - 

qonaq başı sezrəgi yeğ. 1. uma. - qonuq yiyəsi olan: 

qonaqlıq. - qonuq odası: barışlıq ev. gəlişlik barışlıq ev. - 

qonuq edmək: qonuqlamaq. 1. qoyuq. qumuq. təzək. pox. 

1. ruh. 1. qıltıq. (başta bulunan) kəpək. 1. qonuq. qavçun. 

yavçın. mehman. 1. qovanıq. qonqaş. kəpək. sirkə. 1. 

qutuq. qotuq. qonuq. 1. qoruq. mane'. əngəl. duraq. - söz 

qonağı: sözə qonmaq. sözün ortasına girmək: birinin sözünü 

kəsmək. sözü əngəlləmək. 1. qoğaq. qovaq. quvaq. pürüz. 

püsgül. kəpək. saçdaqi kəpək. dərinin qabıq qoyması. 

kəpəklənməsi. 1. məkə. qarğıdalı ( < qon. qonmaq). məkə 

dənələri köçəyin (köütyün) üstünə qonmuş olduğundan bu 

adı almış. qonaqlıq: məkəlik. 1. tənəkə. pənahqah. 1. 

qonuq. qonub köçən. - qonaq sıylamaq: qonaq ağırlamaq. 

1. qovuş. qoğuş. böyük yapılı ev. qonağ yığıncaq yeri. 

tənəbi. salon. 1. artıq. qalıntı. çörçöp. zibil. - qonaqdan 

qonağa pay olmaz (: 1. artıqdan (yemək artığından) qonaq 
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gələnə yemək verməzlər. 1. qonaq qonaqı sevməz.). 1. 

qonuq. misafir. 1. qonuq ağırlanan ev. 1. başaq. salxım. 

dənələrin oturduğu, qonduğu köçən, sap. xuşə. - qonaq 

başı seyrəki yey: salxımın kəmdanı, syrəyi iyidir. 1. 

qonut.can. ruh. 1. məqsəd. varılacaq yer. mənzil. 1. 

yataq yer. yatacaq. yatcaq. - yolçuya qonaq vermək. 1. 

oturaq. duraq. məks. qərar. - on gündə bir gün qonaq etdik. 

1. mərhələ. məsafə. bir günlük yol. - burdan ora neçə 

qonaqdır. - bu yolu üç gündə başa vurduq. 1. mənzil. 

məskən. iqamətqah. aramqah. - orda qonaq tuddu. - bənqu 

qonah: aramqahi əbədi. 1. tənəbi. böyük otaq, dayirə. - 

böyük xanlar qonaqları süslənmişdi. 1. bina. hikumətin 

yerləşən yeri. - devlət qonağı. 1. başda olan kəpək. - baş 

qonağı otu: başın kəpəyinin dərmanı. 1. qonaq yeri: ordu. 1. 

qapı. - baş qonağı: tonğra. donğra. kəpək. 1. məqsəd. 1. 

mənzil. - ərişir qonağına asta gedən. 1. atım. mənzil. 1. 

turluq. torluq. durluq. devlət yeri. rəsmi yer. 1. toxana. 

böyük ev.  

- çağrışsız girən qonaq: əkdi. dalqavuq. tüfeyli.  

- çağrılmamış qonaq: uyuntu.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8524 

- qonağı oxşamaq: qonağa baxmaq: qulluqçuluq: qoyturuq. 

oxşayış. xitmətquzarlıq.  

- qonaq saqlamaq:. qondurmaq.  

- qonaq tüşün: qonaq yabancı.  

- qonaq yabancı: qonaq tüşün. 

- qonaq olmaq: qonuqmaq. 

- qonaqların, görcülərin qonağı, otaqı: aralıq. ara. 

- qonaq üy: 1. qonaq odası. 1. hotel. qonaqxana. - qonaq 

sıylamaq: qonaq ağırlamaq.  

- qonaqda durmaq: birinin qonaqı olmaq.  

- qonağa barmaq: qonaqlığa gedmək.  

- verməz evdən gedməz qonaq: söylədiğini yaptıran, 

istədiğini qoparan.  

- qonaq az olturur köp görür: qonaq az oturur çox görür.  

qonaq  1. böyük ordu. qonaqlama, düşmə yeri. kəmp. 1. ərmən. 

irman. - irmansaray: qonaqevi. mehmanxana.  

- gecə qonağın saxlamaq: oturaqlamaq. - qonaq paltarı: 

yabanlıq. 1. qadı. qatı. 1. qalıntı. olduğu yerdə gecələyən, 

qalan. - bu gün üç qalıntımız var. 1. qonğaq. qoğaq. quvaq. 

kavaq. kavnaq. saç kəpəyi. 
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- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- qonaq törəni: qonuq törəni. qəbul törəni. 

- qonağ ev: hotel.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- başda, saçda oluşan kəpək, qonaq: donra.  

- hər istəyənin gəldiyi, qonaq olduğu yer: qapısı açıq.  

- qonağa, görüş bitməsini andıran çay. qax ged çayı: qalx 

ged çayı.  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

- qonaq qalan: qalıntı. bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa 

yerdə, evdə qalan, qalmış. - bu gecə hammı evdədir, 

qalıntımız yoxdur.  

- qonaqlara ayrılmış yer, otaq sağuqluq. səlamlıq. hörəklik. 

örəklik. tənəbi.  

- uçan vara (əldən gedən) yaxınma, çıxmaz (girməz) yola, 

taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz (izsiz) yola, alınma 

(inanma). 

qonaqanğ  qonağanğ. yer yiyəsi. malik. vali. vilayət hakimi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8526 

qonaqbəy  evyiyəsi. qonağı ağırlayan kimsə.  

- qonaqbaylıq edmək: qonaq ağırlamaq. evsahipliği yapmaq.  

qonaqcalamaq  - həmməşə qonaqcalamaq: qapısı açıq olmaq.  

qonaqçı  qarşuçu. qarşıçı. qarşılayan. qonaqlayan. mizban.  

qonaqçı 1. mihmandar. yolaç. yol göstərən. 1. qonat. qonaq 

ağırlayıcı. qonaqsevər. başel. elbaşı. yol göstərici. 

qurqun. mehmandar. tontarçı. dondarçı. donatan. qonağı 

qarşılayan. 1. yamçı. evçi. duraqçı. durqaçı. qalaqçı. 

mənzilçi.  

qonaqçıl  açıq qapılı.  

qonaqevi  irmansaray. mehmanxana.  

qonaqı qonağı. oy. xiyal.  

qonaqlama  1. durma. oturma. dinlənmə. oranş. oran. qərar. 1. 

yerləşmə. düşüş. düşmə. 1. gecələmə. oturaqlama.  

- qonaqlama, düşmə yeri: qonaq böyük ordu. kəmp. 

qonaqlama  qonuş. kəmp. barınaq.  

qonaqlamaq  1. qonaq olmaq. 1. qonaq çağırmaq.  

qonaqlamaq  1. oturaqlamaq. ordu vurmaq. kəmp yapmaq, qurmaq. 

düşmək. 1. qonmaq. enmək. yenmək. otraqlamaq. 

yerləşmək. - yersiz ensə, yerli qaçar. - hər nəyi yerinə enin. 
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(qoyun). - hançı yerə endiz. - endiyimiz yer, bir parıya 

dəğməz.  

qonaqlanmaq  kəpək bağlamaq.  

qonaqlayan  qonaqçı.  

qonaqlıq  - içgili yemək, qonaqlıq çağmıq. qaqmıq.  

qonaqlıq  1. qonuqluq. saray. toy yeri, otağı. 1. aşat. yemək, çörək 

vermək işi. 1. sürcək. sürcüq. sürüc. əyləşmə. toplantı. 

düğün. güdən. - tanışlar, qohumlar, yoldaşlar arasında, 

keşik, sırayla verilən qonaqlıq: soğduş. sovduş. - yeməksiz 

içgili qonaqlıq. kəstəm. 1. ayağ. adaq. görüş. quram. 

yığıncaq. toydan sonra oğlan evinə verilən yemək. 1. 

oşlan. uşlan. xan yönündən verilən şölən, qonaqlıq, 

yemək. 1. qonalqa. mənzil. qonulacaq yer. mənzilqah. 1. 

qonaqe kəsilən qubanlıq qoyun.  

qonaqlıq  açın. - açın yaşamaq: vaxdın qonaqlıqda keçirmək. - açın 

vermək: qonaqlıq vermək.  

qonaqlıq  qonuqluq. 1. başoda. başotaq. tənəbi. evin ən böyük, 

süslü otağı. 1. yağmur. çağmur. ziyafət. 1. düşərgə. 

düşgü. ordu. kəmp. 1. əğlənti. ziyafət. 1. tənəbi. qəbul 

salonu. 
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- böyük qonaqlıq: qalğa qalaq.  

- yemək qonaqlığı: aşqa.  

- qonaqlıq vermək: aş vermək, tökmək. - qonaqlıq çəkmək, 

dartmaq, sunmaq, vermək.  

- toy, törən, şölən, qonaqlığların aparıcısı: odabaşı. toybaş. 

törbaş. tamada. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa.  

- çalba qonaqlığı: çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.  

- içgi qonaqlığı: yeməkli olmayan qonaqlıq. (# yemək 

qonaqlığı).  

qonaqmaq  salamlaşmaq.  

qonaqsevər  qonaqçı. qonat. qonaq ağırlayıcı.  

qonalqa  qonulqa. qonarqa. 1. qonaq yeri. baş köşə. 1. qonağa 

verilən yemək, dəğərli yemək. 1. oturaq. ev. 1. sürəkli. 

çox qonulub oturulan yer. bataqa. patuq. batıq. 1. 

quşların çox qonduqları yer. 1. qonaq yeri. baş köşə. 1. 

mənzil. qonulacaq. varılacaq yer. 1. qonulacaq yer. 

qonaqlıq. mənzil. mərhələ. 

qonalqı  1. gecəni keçirmə yeri. qonağın özü. 1. qonaqlığa gərək 

olan xərclər. daban şərayit. qonaqlığın cihazı.  
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qonalmaq  övünmək. şişmək. böbürlənmək. qurulmaq.  

qonam ord   toplanğ.  

qonam  ( < qonmaq). ev. aramqah.  

qonam  < qonmaq. qınam. qəbir. məzar.  

qonamaq  qəbul edmək.  

qonamçılıq  govustan > gurestan.  

qonan  - əkən biçər, qonan köçər.  

- gələn gedər, qonan köçər: kimsə, heçnə qalargı değil. hər 

nə dəğişir.  

qonan  konan. kunan. 1. ayqır görməmiş. doğmamış qısır. 1. 

şeh. nəm. çiğ. çil. çih. ilğıl. iğal. şeh. alısım. höl. öl. yaş. 

tav. yiviş. yuiş. suvli. ığal. islaq. 1. şeh topraq. 1. iki 

yaşına gəlmiş qısraq. 1. adalətli. adil.  

qonar  ənnaba oxşar bir qırmızı yemiş.  

- qabaramanın (hunduşqanın) ətlisi, yüksəyə qonar. 

qonar  qunar. bərəkət. bolluq.  

- qonar köçər: tez tez yer dəğişən. köçəbə. yürük.yaylaq 

qışlaq edib, sürüsünü araxasıca düşüb, otlağ yerləri gəzən el.  

- qonar köçər evli: köçəbə. 
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qonara  1. kavılla. kavla. qarevil. ayaqaltı başmağı. ökcəsiz, 

dabansız başmaq. 1. qənarə. qullab.  

qonaraq  qoyaraq.  

qonarqa  1. qalarqa. quşların gecə qonduqları dal. sırıq ağac. 1. 

bitək. verimli yer.  

qonarqöçər qonarköçər. köçəbə.  

qonarsız  sonsuz. ayağsız.  

qonas  > kanaz (fars). qonub, yapışan yer.  

qonaş  bərəbərli. muqarin maadilə.  

qonaşıq qonaşığ. beşdaş oyunu. - qonaşığ oyun: beştaş oyunu.  

qonat  1. kümə. yığım. yığnaq. quruh. birbirlərinə yanaşan. 

toplanan insan küməsi. 1. gəlib bir yerə, bir şyə artırılçış 

olan. 1. muntaj. 1. qonağa verilən yaxcı yemək. bayram 

yeməyi. 1. qonaqçı. qonaq sevən. 1. toplum. birlikdə 

köçən oba biriki. 1. çox qonan. soxulan. girişən. yalpaq. 

girib çıxan. 1. cana yaxın. munis. 1. qonaqçı. qonaq 

ağırlayıcı. qonaqsevər. 1. birlikdə köç edən oba birliği.  

qonat  qanat. 1.yapılarda, yükü daşıyan atı, dirək. 1.salon. sərgi 

yeri. qaleri. 1. kanapə. sofa. iki üç kişilik, yassı oturacaq. 

1. çalaçı. çalaqçı. cuvanəzən. gəzəgən. durmadan 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

gəzən. qapı qapı gəzən. 1. gəzəgən. səyyar. 1. 

tuxumanmış başaq.  

qonat  qona. qonun. qon. qoy. qoya. qoyat. qoyun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qonatamaq  qonaclamaq. qanatamaq. qanatlamaq. çalaqlamaq. 

çalalamaq. çabalamaq. cuvanəzənlik edmək. 

gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan 

gəzinmək. qapı qapı gəzinmək.  

qonatmaq  qondurmaq. oturtmaq. - qonum qonatmaq: yat yarağın 

yığıb qoymaq. yurd salmaq.  

qonav  qərarqah.  

qonay  qanay. 1. bardaq. içtəkan. istəkan. 1. şüşə. cam.  

qonaz  kovanoz. orta bylu. geniş ağzı dar qab.  

qonaz  qanaz. qana. qoşu. xuşə.  

qonazat qonazad. xanəzad. qul oğlu. ocaqçı.  

qonbadaq  kopaş. qabaq. qapaz. apaz. göbəç. göbəş. köpbüş. 

köpbərən. göbəkli. kombaq. bombaq. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. 

yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 
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qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. 

tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. gombul. qabarıq. ormun. 

orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.  

qonbadaq  qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

mütəkəbbir. şişirən.  

qonbat  kələmin ən böyük çeşiti.  

qonboz (fars)  < gonbuz < qonbus. təkəbbür. ifadə.  

qonbul  gonbul. heykəlli.  

qonbul  qombul. qurup. dəsdə.  

qonc  ayaqqabının topuğu tutan bölümü. səğə.  

qonc  başmağın, çəkmənin baldıra gələn bölümü.  

qonca  qunçə. 1. sevimlinin ağzı. qonca. 1. sovğat. ərməğan.  

qoncaq  körpə. uşaq. oğlan. gənc. igit. dərin qab. küpə.  

qoncaq  qonacaq. qapancaq. qapanaq. qapara. 1. kiçik ev, bark 

sığınaq. 1. qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq. 

qoncal  qoncara. qoncala. qoncar. tilif. tüfalə.  

qoncala  qoncara. qoncal. qoncar. tilif. tüfalə.  
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qoncalaz  qoncolos. xortlaq. canlanmış ölü. almostı: < albastı. cin. 

umacı. cidos. qaqıcı. qoqıcı. xuxu. xoxucu. uşaq 

qorxudan. öcü. cin.  

qoncalıq  quncalıq. qoncayıq. qoncayıq. qoncalış. qoncayış. 

qoncayış. quncalış. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

qoncalış  qoncayış. qoncayış. quncalış. quncalıq. qoncayıq. 

qoncayıq. qoncalıq. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

qoncar  1. heykəlli. cüssəli. boyrat. 1. qoncara. qoncala. qoncal. 

tilif. tüfalə.  

qoncara  qoncar. qoncala. qoncal. rüfalə.  

qoncay  qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. 

sıyqı. həcm. həcim. çap. cüssə. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. 

dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas.  

qoncayıq  quncalıq. qoncayıq. qoncalıq. qoncalış. qoncayış. 

qoncayış. quncalış. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

qoncayiş (fars)  < genğəyiş. küncayış. küncəyiş ( < qon). nərsənin 

genliyi. sığqu. oluq. sığıncaq. sığqu. sığı. oyum. 
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qoncayış  quncayış. qoncalıq. qoncalış. quncalıq. quncalış. 

quncalıq. qoncayıq. qoncayıq. qoncalıq. zərfiyyət. - on ton 

qoncayışlı daşıt. - on kişi qoncayışlı araba.  

qoncayış  quncayış. qonlayış ( < qonmaq). qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. 

alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. 

çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. 

dolmayış. dolayış. dolanış.  

qoncaylı  qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. həcimli. həcmli. 

çaplı. cüssəli. boyrat. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. 

sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. 

gülümlü. qıstaslı.  

qoncaysız  qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. həcimsiz. 

həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. 

sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. 

gülümsüz. qıstasız. - oylumsuz alış veriş: yetəriz tutarda 

alver.  
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qoncəq qoncək. qoncuq. küncək. yaxa. nərsənin yanı, qırağı, 

ucu.  

qoncəqləmək qoncəkləmək. küncəkləmək. qoncuqlamaq. yaxalamaq, 

yaxa tikmək. nərsiyə yan, qırağ, ucluq tikmək.  

qonclu  qoncuqlu. - qonclu başmaq: bot. potun.  

qoncmaq  - əl qoncmaq: əl qucmaq: əllərin qucaqlayıb çömbəlib 

oturmaq. dizlərin qucaqlayıb oturmaq.  

qoncola  - qaraqoncola: qaraqış.  

qoncuq  1. qoncək. küncək. yaxa. nərsənin yanı, qırağı, ucu. 1. 

qünçüq. qonuc. qonça. kirvən. qırpan. yaxa. 1. yaxa. 1. 

yaxa. 1. boyuna taxılan. mıncıq. çıntar. çın. cınqıq 

mıncıq. 1. tanış. tanıdıq. aşna. 1. yuva. otaq. 1. cib. 

balaca kisə. 1. güncük. qıssa gün. qış günü. 1. tərki. 

büktürə. büktürmə. yəhərin arxası.  

qoncuqlamaq  1. küncəkləmək. qoncəkləmək. yaxalamaq, yaxa tikmək. 

nərsiyə yan, qırağ, ucluq tikmək. 1. yaxa qoymaq, 

tikmək.  

qoncuqlu  qonclu. - qonclu başmaq: bot. potun.  

qonculus  qərə qonculus. ummacı. umacı. yabanı qul. xoxan. 

qəbirdən çıxan ölünü andıran şəbəh. vampir.  
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qoncuy  seçilmiş qadından (təkincədən) bir dərəcə aşağı. buna 

"qatın qoncuy" da söylənir.  

qonç  qonğaq. basılacaq yer.  

qonç  qunç. səğə.  

qonça  1. qonçaq. sini. böyük. yassı. yerli. sərik qab. böyük 

süfrə. 1. ərməğan. bəxşiş. bağış. hədyə. 1. qınında qalıb 

açlmamış gül. 1. qunçə. bük. - qunçəsindən açıldı: 

bükündən ol yazıldı. 1. qünçüq. qoncuq. qonuc. kirvən. 

qırpan. yaxa.  

qonça  xonça. dadlı. süfrə. surfa. dəsdərxan.  

qonçək qonçək. qonçaq. xanqah. - böyük qonçək içrə, anraşıb 

yatan dərvişlərin \\ hər birisi güllei aşqın, kağan arslanıdır.  

qonçi  qoyuncu.  

qonçlı  qunçlı. səğəli.  

qonçlu  - qısa qonçlu, səğəli çəkmə, çizmə: tomaq. tommaq.  

qonçuq  1. aşna. tanıdıq. 1. qonaq.  

qonçuy  xanımdan bir dərəcə aşağı qadın. pirənses. xaqan 

(qağan) qızı. soylu qız.  

qondarma  qondarma. qaplama. qalay. yasama. yalan. bəzək. süni'. 

məsnoi. yapay. yapma. taxma. düzmə. yansıq. uyduru. 
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uydurma. yapmacıq. yasmacıq. yasama. qullabi. 

yasama. qondarı. uydurması. uyduruq. uydurma. 

məsnoi'.  

- qaplama, qondarma, qarışığı olmamaq: dolun. dolu. som. 

teyxa. tıxıq. - dolu altın.  

qoni  1.qoynı. qoynu. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. 

salt. sıra. seri. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

dizən. düzən. dizin. düzün. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. 

düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 

qada. qayda. qatar. doğru. qanıl. yaraq. yasa. yasay. 

yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. 

tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. 

uyuş. yapım. saxt. ). 1. qoğnı. qoğun. qonğı. qonqa. 

qanğı. qağnı. qab. içi oyuq, oyulu tutacaq.  

- ucu sivir, soba, qoynıq, qoynuq (məxruti) börk: qalpaq < 

qablaq. qaplaq. 

qoni  koni. quni. qüni. 1. qıya. təpəli. qabarıq. təpə. kiçik dağ. 

bel. uçqur yer. 1. torun. oğul oğlu. nəvə. 1. qıssa boylu. 
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qssa bacaqlı. 1. doğru. ədalət. 1. adil. ədalətli. huquqçu. 

yasalara bağlı. 1. itaətkar. muti'.  

qonı  qonu. 1. konu. bəhs. qapı. 1. qoynı. qoynu. tikmən. 

dikmən. məxrut. 1. qoynı. qoynu. qılf. qıf. gilif.  

- eniqonu: əniboyuna. iyicə. iyidən iyiyə. incədən incəyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə.  

- söz qonusu: mətrəh. muridi bəhs. movzue bəhs.  

qoniq  1. çəkirgə. 1. köpək balası.  

qonıqmaq  qalmaq. əlsizləmək. acizləmək.  

qonıra  qonra. 1. qısır. əngəl. taxul. qıncı. asalaq. tüfeyli. 1. 

əngəllərin, bit, sirkə kimilərin tuxumları.  

qonışılan  arxadaş.  

qonıtmaq  tikmək. - ər ağac qonutdu.  

qonq (fars)  güng ( < gənğ: gic). tat. dilsiz.  

- qonqi (fars): güngi ( < gənğ: gic). tatlıq. dilsizlik.  

qonq  qonğ.günğ. gurumb.  

qonqa  < > qonqaq (qonmaq). 1. oturum. oturaq. əğləşim. əğlək. 

duraq. yerləşim. qurum. (qona > qana > xana). 1. qonqala. 

oturula biləcək. qoyula biləcək herə. səggi. qaldırım. 1. 

çil. xal. bən. bənək. ləkə. çilli xallı quş ( > qonquşqa > 
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hunduşqa > hinduşqa). 1. oyunda aşığın dik durumu. 1. 

qonuq. könük. çətir. çadır. üsdü örtülü yer. 1. qonsaq. 

barınacaq yer. 1. qorxuluq. qorxula. qaraltı. qarmaça. 

qorxudmaq ötrü kukula. bekar gəzən. sürtünbəç. 

(mətərsək). oyuq. xoxucu. umacı. öcü. quyu anası. şəbəh. 

1. göngə. gəngəş. məşvərət. 1. kovunqa. toz. çanğ. 

qubar. gərd. topalanğ. 1. qoşunun varıb qonduğu yer. 

ərüksün. ordu. mənzil. 1. boyun. gərdən. 1. qarın. 1. 

quvqa. at yada öküz arabasının binilən, yük daşınan 

bölümü.  

qonqa  qonqı. qanğı. qağnı. qaynı. 1.qaydırıb, sürüb, 

sürükləyərək daşıma aracı. daşqa. daşıqa. 1.qoğnı. 

qoğun. qoni. qab. içi oyuq, oyulu tutacaq.  

qonqac  gənğəş. gənğəc. danışma. görünüş, nəzər alma, istəmə. 

məşvərət. istişarə. məsləhət. - şura heyə’ti: danışma 

qurulu, məclisi. qonqalav. qonqalağ. gənğəş. gənğəc. qonqac 

yığvası.  

qonqac  konqac. qovunqac. kovunqac. şuxluq. şaka.  

qonqaclıq  qonqaşlıq. 1. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər 

almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq. məşvərətlik. 
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məsləhətlik. istişarəlik. istişari. 1. qarşılamaçılıq. 

qarşıçılıq. qarşılaçılıq. qarşılama işi.  

qonqaq  1. > qona > qana > xana. oturaq. 1. bekar gəzən. avara. 

salıq. 1. qovanıqtay. kəpək.  

qonqaq  qonğaq. qonaq. qoğaq. quvaq. kavaq. kavnaq. saç 

kəpəyi.  

qonqaqlanmaq  ( < qon). üzərinə qonmaq.  

qonqaqlıq  dalqavuqluq. əkdilik.  

qonqal  qanqal. çəngəl. kəngəl. çanqal. çöngəl. yengəl. yengə. 

engəl. ingəl. əngəl. qarşıl. qarışıl. büklüm. burqu. 

qaramıq. qaramuq. - yengə mingəsiz yol: yengəl 

mingəlsiz yol: yol: düz, hamar yol. əngəbəsiz yol.  

qonqala  bax > qonqa.  

qonqalaq  qonqalağ. 1. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. 

qonqac yığvası. şura heyə‟ti. 1. qamıtay. hamıtay. 

qonqalav. qonqalağ. böyük ulus yığnağı, məclisi. 1. 

yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. məclis. 1. el baxanlar 

qurumu. millət vəkillər məclisi. milli şura. 1. qonqalav. 

yığın. kürtük. devşirmə. yekun. cəm'. yığva. məclis. 

1.tudə. kütlə. kitlə. tudə. bitişik yapılar. topluluq. - yığın 
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yığın: qobba qubba. qopa qopa. 1. çanqalaq. böyük, yekə 

kasa.  

qonqalatmaq  qanqalatmaq. çəmbərlətmək. çöngəllətmək. 

çöngələtmək. qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. 

dayrələtmək. büklütmək. həlqələtmək. - qanqallanmış 

sucuq, ip, saç.  

qonqalav  qonqalağ. 1. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. 

qonqac yığvası. şura heyə‟ti. 1. qamıtay. hamıtay. 

qonqalav. qonqalağ. böyük ulus yığnağı, məclisi. 1. 

yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. məclis. 1. el baxanlar 

qurumu. millət vəkillər məclisi. milli şura. 1. qonqalav. 

yığın. kürtük. devşirmə. yekun. cəm'. yığva. məclis. 

1.tudə. kütlə. kitlə. tudə. bitişik yapılar. topluluq. - yığın 

yığın: qobba qubba. qopa qopa.  

qonqalıq  qaqlıq. qonluq. kavlıq. kovlıq. evlərdə ən geniş, böyük 

otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon. hal. hol.  

qonqallanmaq  qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. 

təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. 
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çəmbərlənmək. çənbərlənmək. həlqələnmək. 

dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. (bir durum) 

qınqallaşmaq. qınqallanmaq. çəngəlləşmək. çətinləşmək. 

nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin çevrəsinə 

toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal başına 

qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar.  

qonqallaşmaq  qonqallanmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. 

çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. 

burqunmaq. burquşmaq. 1.qazıqlanmaq. təkərlənmək. 

təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. 

çəmbərlənmək. çənbərlənmək. həlqələnmək. 

dayrələnmək. - qanqallanmış sucuq, ip, saç. 1. 

qınqallaşmaq. qınqallanmaq. (bir durum) çəngəlləşmək. 

çətinləşmək. nərsənin düzəlməyi uzamaq. 1. nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq. - tonqal 

başına qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb 

oturmuşlar.  

qonqallı  qanqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. qazıqlı. 

təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli. dayrəli. - sucuq, ip, saç 

qanqalı.  

qonqan  qonmuş. gecələmiş.  
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qonqar  1. qoyu qırmızı boya. qızıla boya. quyu (koyu. quru: tünd) 

qırmızı at. 1. qızılçıl don.  

qonqarmaq  ( < qop). 1.qopalmaq. qomparmaq. qurulmaq. 

qoğzanmaq. qalxmaq. 1. qurum. çalım satmaq. 

böbürlənmək. çöməlmək. çömbəlmək. 1. şişmək. 

əsmərləşmək. 1. qunqarmaq. yunqarmaq. yonqarmaq. 

doğrultmaq. dikətmək. - oxun qonqardı: dikləyib tuşladı. - 

yolları qonqarmaq gərək: doğruldub düzəltmək gərək. 1. 

doğrutmaq. imləmək. dikəltmək. 1. nişanlamaq. doğrusun 

göstərmək. - o yol qonqardı. 1. e'traf almaq. işin 

doğruluğunu göstərmək. - bəy oğrunu qonqardı. 1. 

kökündən qırmaq. yerindən qımıldatmaq. təprətmək. 

qoparmaq. qazmaq. 1. qoparmaq. qaqırmaq.  

qonqaş  1.( < qon + qaş: üz + qaş). - üzgözün, qonqaşların asmaq: 

turşatmaq. asmaq. 1. qovanıq. kəpək. qonaq. sirkə.  

qonqaş  konqaş (fars) < qonqac. gənğəş. gənğəc. danışma. 

görünüş, nəzər alma, istəmə. məşvərət. istişarə. 

məsləhət. - şura heyə’ti: qonqalav. qonqalağ. danışma 

qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.  
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qonqaşlıq  qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər almağı, 

istəməyi gərəkən. danışmalıq. məşvərətlik. məsləhətlik. 

istişarəlik. istişari.  

qonqay  çirkin.  

qonqı  qonğı. qonqa. qanğı. qağnı. 1. qoğnı. qoğun. qoni. qab. 

içi oyuq, oyulu tutacaq. 1. qaynı. qaydırıb, sürüb, 

sürükləyərək daşıma aracı. daşqa. daşıqa.  

qonqır  qınqır. 1. sıx. palçıq kimi. 1. boz qır. qonqar. 1. öngər. 

inad. 1. ənnabi. qızımtıl. qonqıras. qonqırsı. 1. qunqqırt. 

tüt. tirə.  

qonqır  qoyqır. 1. ayratın. başqa. bəlli. bəllək. qonqır. qoyqır. 

somut. müşəxxəs. konkıret. özəl. - başqa xass soru. 

ayratın öz soru. 1. qəhveyi.  

- ayratın ad: özəl ad: xass ad.  

qonqıra  - qonqıraya çevirmək: qanqıramaq. qonqıramaq. 

qonqıranlaşmaq. yaranın sudur edib şişməsi.  

qonqıraq  çınğıraq. kərənqurq. çanğ. zəng. zənqulə. çanqula.  

qonqıraq  kürnaq. kürənc. açıq qonqırlı at.  

qonqıramaq  qanqıramaq. qonqıraya çevirmək. qonqıranlaşmaq. 

yaranın sudur edib şişməsi.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qonqıran  qoyqıran. bəllədən. bəllədir. bəlirtir. bəlirtən. bəlirən. 

bölücü. bulucu. tə'yin edən. tə'yinlədən. konkıretlədən. 

somutladan. müşəxxəslədən.  

qonqıranlaşmaq qanqıramaq. qonqıramaq. qonqıraya çevirmək. yaranın 

sudur edib şişməsi.  

qonqırav  donqırav. çınğırav. çınbqırdaq. çan. zil. zəng.  

qonqırı  - qonqırı boya: qəhveyi.  

qonqırı  tüt.  

qonqırılmaq  qonqurulmaq. yerindən sökülmək.  

qonqırmaq  qonqurmaq. 1. tütləşmək. 1. tüstü hiş qurum qoxumaq.  

qonqırsı  qoxu.  

qonqırsız  qoyqırsız. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. 

məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın. 

konkıretsiz. na müşəxxəs.  

qonqırtaq qonqırdaq. cılcıraq. çalçıraq. cınqırdaq. çanğ. zəng.  

qonqqa  ənsə.  

- qonqqası yağ: iyi beslənmiş. zəngin. varlı. dinəc içində.  

qonqqur  konğqur. qanğqur. yanığ al. yağımsı al. konurumsu. 

qanrımsı. konqurcaq: yanığ ala yaqın.  
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qonqquz  konğğuz. böcək.  

qonqol  çəngəl.  

qonqov  qonkov. içbükəy. içəbük. muqəə'r. (# dışbükəy. 

mühəddəb. konveks).  

qonqoz  qonqoz oyunu: beşdaş oyunu.  

qonqraqu qonğraqu. 1. çınğıraq. qonraq. tonquraq. çan. zəng. 

naqus. 1. qonraq. tonquraq. naqus. çınğıraq. çan. zəng.  

qonqramaq  çalmaq. çınqırdamaq.  

qonqramaq qonğramaq. səs qalınlaşmaq. bir nərsə.  

qonqrav  qonqrov. çınğıraq. zil. çan. kəsgin çınlayan. - qonqrav 

tavuş: kəsgin səs. 

- qonqrav qaqmaq: çan çalmaq.  

- qonqrav qanqıldı: çan çaldı.  

qonqrə  konqrə. köprü. - dörd köprülü duvar.  

qonqrov  bax > qonqrav.  

qonqşı  qomşı.  

qonqun  1. birneçə il dalbadal (üsd üsdə) əkilən topraq. 1. bir yerə 

çabıq. tez tez gedib gələn kimsə. 1. yaxın dos.  

qonqur  1. qəhvərəngi. 1. zəhmətli. çətin. - qonqur yıl gəlmək: 

yaşamı zorlaşmaq. sıxıntıya girmək. 1. əsmər. qumral. 
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qonqur al. 1. konğur. yanığ rəng. 1. kök. tərlan iti. çabük. 

1. qonquz. qonğuz. qonğuş. qondur. kibirli. quldur.  

- qonqurat: kök qıvraq, tərlan at. 

qonqur qonğur. 1. boz boya. topraq boyası. - qonğur al: > 

qumral: quyu sarı. açıq sarı. buz ilə al arasında bir boya. - 

qumral saçlı. - qumral saqqalı. 1. ürəkli. cəsur. şüca'. - 

qonğur alp. 1. qəhvəyi rəng. 1. boğuq səs.  

qonquraq  1. bir nərsənin çoxluğunu çatdırır. bu il yemiş qonquraq 

kimidir. 1. çanaq ( < çan. çanğ. çağn. çağın). cunqurdaq. 

çınqırdaq. çınğıraq. çaqıldaq. çıqıldaq. çanqula > 

zənqulə. zənq. danğ. cərəs.  

qonquraq  gəlin öldürən arı. korarı. eşşək arısı. sarı, yaban arı.  

qonquraş  qırmızı. tüt.  

qonqurlanmaq  bax > qonurlanmaq.  

qonqursamaq  qoxumaq. iylənmək.  

qonqurtaq  qonqırdaq. qonqar. qonqavur. qonquldaq. 1. qonulan 

qoyulan taxılan. asılan həlqə kimi nərsələr. 1. həlqə. 

(gümüş həlqəki qadınlar ayağlarına taxardılar). 1. boyundan 

asılan bəzək (heyvanda). zınqıro. 1. kərəqurq. cərənqurq. 

çanqırdaq. çınqırdaq. çalaçal. zəng. cərəs. 
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qonqurtaq  qonqurdaq. qanqavur. çanqavur. 1. qavala oxşar 

çınğıraqlı qasnaq, həlqə. 1. uşaqların ayağına taxılan 

zınqırovlu girdə, həlqə.  

qonqurtamaq  qonqurdamaq. qoyqurdamaq. qoqurdamaq. 

qonqurdatmaq. qoyqurdatmaq. qoqurdatmaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qonqurtaş  qonqurdaş. qoyqurdaş. qoqurdaş. anlaşma. anlaşım. 

anlaşma. uyuşma. danışıq. qonuşuq. barış. uzlaşma. 

uylaşma. uyuşma. uzuşma. anlaşma. barış. aşti (< 

aşılamaq). dosluq. uyuşma. uyqunluq. uyqunluq. 

yaraşalıq. mutabiqət. sözləşmə. anlaşma. uzlaşma. 

saziş.  

qonqurtatmaq  qonqurdatmaq. qoyqurdatmaq. qoqurdatmaq. 

qonqurdamaq. qoyqurdamaq. qoqurdamaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qonquş  öngər.  

qonquşmaq  qonuşmaq. bir yerə oturmaq. bir yerə oturmaq. birə bir 

(bərabər). həp bərabər qondurmaq.  

qonquşmaq qonğuşmaq. qonuşmaq.  
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qonqut  qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. 

qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. yenin. enin. 

gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 

qonqutçu  qontuqçu. ambarçı. 1. nəqliyyatçı. 1. qonqut, qontuq, ambar 

gözətçisi.  

qonqutmaq  qonutmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. yerləşdirmək. 

var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. 

sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. 

dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. inatdırmaq. anıtlamaq. 

anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. 

sənədlətmək. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. 

köklətmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq. 

qonqutmaq  qonutmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. yerləşdirmək. 

var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. 

sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. 

dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. inatdırmaq. anıtlamaq. 
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anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. 

sənədlətmək. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. 

köklətmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq. 

qonqututmaq  qonututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. 

yerləştitmək. sağlatıtmaq. doğrututmaq. diklətmək. 

tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. 

köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. 

bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. var 

etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

qonquy  qabil. atan 

qonquz  qonğuş. qonqur. qondur. kibirli. quldur.  

qonquz qonğuz. osurqan böcəği.  

qonlaba  gobud.  

qonlaq  > qundaq < qondaq ( < qonmaq).  

qonlayış  qoncayış. quncayış ( < qonmaq). qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. 

alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. 
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çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. 

dolmayış. dolayış. dolanış.  

qonma  - nərsənin üstünə qonub, qaplayan, örtük: qapara > ğobar 

(fars). toz. 

qonma  1. endirilmə. indirilmə. enmə. inmə. nazil olma. 1. qalma. 

oturma. 1. yatışma. dinmə. durma.  

qərar tutma.  

- qarqa poxa qonmadan: ertə (yarın) çox tezdən, erkən.  

qonma  qoyma. yonma. qacı. məsnovi. sünni. yapay. məsnovi. - 

qaci dariy: suni ipək.  

qonmaq  1. dinmək. yatışmaq. durmaq.  

qərar tapmaq. 1. oturmaq. yatışmaq. 1. yer edinmək. yer 

tutmaq. 1. düşmək. enmək. 1. enmək. nazil olmaq. 1. 

qonaqlamaq. enmək. yenmək. otraqlamaq. yerləşmək. - 

yersiz ensə, yerli qaçar. - hər nəyi yerinə enin. (qoyun). - 

hançı yerə endiz. - endiyimiz yer, bir parıya dəğməz.  

- yol qırağında düşdük.  

- bələşə qonmaq: çapadan, müfdəsinə yiyələnmək.  

- daldan dala qonmaq: sıx sıx iş dəğişmək. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8552 

qonmaq  qommaq. ( < qon). qom ( n < > m). kodmaq. qonulmaq. 

qoyulmaq. qoymaq. qoyunmaq. 1. qonmuş olmaq. 

qonaqlamaq. oturmaq. qıssa bir sürə üçün bir yerə 

yerləşmək. - qanat büküp qondu. - qonmaq köçmək: gah 

oturaq olan, gah köçən olan. 1. qoymaq. dinmək. tinlənmək. 

dincəlmək. yola, xuya gəlmək, düşmək. düzəlmək.- tosun 

at qondu: haşarı, kükrəş at səkinləşdi. - qızqınlığı qondu. - 

çabadan, işdən qonduq: qoyduq. qurtulduq. - qon bir gör nə 

deyirəm. - gobudluq edib qopdu, neynədim qonmadı. - 

qonmadan düşünmə: qızqınlıqla yox, dincəl düşün. - 

qonmadan yol yürüdük: dincəlmədən yeridik. 1. ( n < > y ) 

küymək. göymək. yanmaq. tutmaq. - odun qondu: odun 

yandı, alışdı. 1. düzəlib doğrulmaq. düzün söyləmək. 

diləgəlmək. iqrar edmək. danılan nərsəni qəbul edmək. - 

oğru qondu: dilə gəldi. iqrar etdi. - kişi yola qondu: kişi yola 

gəlmiş, qonmuş, qoyulmuş oldu. 1. yaratılmaq. bütmək. 

tamılmaq. tanımaq. iqrar edmək, olmaq. isbatlanmaq. 1. 

yerləşdirilmək. - bu sırçalar nərəyə qonacaqdır. - yemək 

boşqabları oraya qonmaz. - dilaba qonsa iyi olur. 1. 

buraxılmaq. ötürülmək. tərk olunmaq. - siqara qondu bitti. 
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1. çuqmaq. çoqmaq. çaqmaq. süzülüb enmək. 1. 

ramlaşmaq. yola gəlmək. - tosun at qondu. 1. e'tiraf 

edmək. - oğru qondu1. enmək. süzülüp enmək. qonmaq - 

çaqmaq. çoqmaq. çökmək. çuqmaq. 1. düzəlmək. 

doğrulmaq. - ağac qonmaq: tikmək. 1. yola gəlmək. yola 

çıxmaq. 1. ram olmaq. - at qondu. 1. e'tiraf edmək. - oğru 

qondu. 1. köçmək. - el qondu: qoyundu. 1. durmaq. 

oturmaq. toxdamaq. - ağrım qondu. 1. çökmək. çuqmaq. 

çoqmaq. enmək. quşun aşağı inməsi. süzülüp enmək.  

- içinə qonmaq. içə doğmaq: ürəyə doğmaq. sinux edmək. 

qonmaz  qonbay. qəbul olunmayan. - duam qonmaz oldu.  

qonmuyan  qoymuyan. yatışmayan. yatınmayan. dinmiyən. 

dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. 

qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən.  

qonra  qonıra. 1. qısır. əngəl. taxul. qıncı. asalaq. tüfeyli. 1. 

əngəllərin, bit, sirkə kimilərin tuxumları.  

qonraq 1. qonğraqu. çınğıraq. tonquraq. çan. zəng. naqus. 1. 

tonquraq. qonğraqu. naqus. çınğıraq. çan. zəng.  

qonraqu  qonğraqu qulağın alt bölümündə olan dikə gəmik.  

qonramaq  qonqurmaq. yoğunlamaq. - oğlan ululur, ünü qonulur.  
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qonsa  quş qursağı. quş qatı.  

qonsaq  qonqa. barınacaq yer.  

qonsalaq  iyicə yapışıb sıxışmamış aralarında boşluq qalan şəkil.  

qonş  ( < qonmaq). qonuş. qonşu. dost. yoldaş.  

qonşaq  qonşıq. danışaq. danışıq. söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. 

aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. 

değləşi. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. musahibə. 

mahavirə. bəhs.  

qonşan  danışan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. söyləşçi. 

sözləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. 

eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. musahibəçi. 

mahavirəçi. müzakirəçi. 

qonşayış  söyləyiş. deyəliş. aytayış. xitabət.  

qonşı qolan  qohum qonşı. qonşular.  

qonşı  (nş < metatez > şn) qoşnı. qomşu.  

qonşi  qonaşi. qonasi. görşi. yantaşıq. tutşi: tutaşi. tutasi. 

qoşni.  

qonşıq  qonşaq. danışaq. danışıq. söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. 

aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. 
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değləşi. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. musahibə. 

mahavirə. bəhs.  

qonşluq  ( < qonmaq). dostluq. yoldaşlıq.  

qonşmaq  ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. 

eyitişmək. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. 

değləşmək. danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. 

söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. 

musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

qonşu olmaq  aralaşmaq.  

qonşu  bitişik. - bitişiklər nenəyirlər. - yan qonşu: bitişik. - 

bitişikdəkilər toy keçirirlər. - qonşunu oğru edmə: tutma.  

- dosdun pisdir, daşın at, qonşun pisdir, daşın, at. 

(daşınmaq: yer dəğişmək. köçmək).  

- qardaş evdə, yaxın demə, qonşu çöldə, uzaq demə. 

(uzaq: qərib). 

- qonşusu yaxcı olanın, kor qızı evdə qalmaz. 

- qonuq qonşunu birbirinə endirməyin (qarışdırmayın).  

- arvadı bərbər olanın, qonşusu kosa olsun gərək.  

- qapı qonşusu: bitişik qonşu. evləri birbirinə yaxın, məhlədaş 

olanlar.  
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qonşu  qomşu. qonşuq. 1. qıyraq. qıyıraq. qıyıda olan. yaxın. 

yağuq. yoğuq. qərib. (# qıraq: uzaq). 1. çərən. ültəş. 

üldəş. ( < ül: bölük). bölşüt. böltüş. böldaş. 

- duvar bir qonşu: tam yarşı.  

- qonşu qonu.  

- qapı bir qonşu: qapıları bitişik qonşu.  

- qabırqa qonşu: yanyana iki evdə oturan qomşular.  

- ot qonşu: yaxın qomşu.  

qonşuq  1. qonşu. qomşu. 1. oturum. yerleşim yeri. 1. qonuşma. 

danışma. 1. yerləşim yeri. 1. qonuşma. laf.  

qonşulaşmaq  aralaşmaq.  

qonşum  oylaşım. danşım. müzakirə.  

qonta  1. neysanın igirmi bir otuzu arasında doğanların bürcü. 

1. qaçıq. qontabaş. dəli. axmaq. budala.  

qonta  qonda. yanaşan, yapışan iki nərsənin arasındaki açıqlığı 

qapamaq üçün qoyulan incə şırıq parça.  

qonta  qonda.çuval.  

qonta qonda. 1. budala. alıq. sapaq. səfeh. 1. sırıq kimi uzun 

boylu. iri yapıl. dev anası. 1. ğonda. ağuli, yaban 

hörümçəyi.  
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qontabaş  qonta. budala. axmaq. dəli. qaçıq.  

qontaq  qondaq. qandağ. 1. kələp. kələf. 1. düğün. düğüm. 1. 

bələk. 1. bağac. sədd. bənd.  

qontaq qondaq. qundaq. 1. çoxur. batıq. 1. sıx bağlanmış top 

nərsə. 1. təkərləksiz top yatağı. 1. od tutuşdurmaq üçün 

yığılıb bağlanmış, buxcalanmış kövrək çör çöp. kov. - 

qondaqçı: qundaqçı. bilərək yanqın törədən qırıqçı, cani. 1. 

içinə qonulub bağlanan yəmşək. qadınların yalın, sadə 

baş örtüsü. - baş qundağı. 1. qundaq. qındaq.  

qontaqlamaq  qondaqlamaq. qandağlamaq. qundaqlamaq. 1. bağac, 

sədd, bənd vurmaq. 1. bələkləmək. bələmək.  

qontal  qondal. bir kişilik, qoltuqlu oturcaq.  

qontal qondal. qondul > qəndil. işığın mumun şamın yağın 

qoyulan yeri.  

qontalaq  qondalaq. qandalaq. kələpçə.  

qontalaq qondalaq. qadalaq. qındalaq.  

qontalanmaq  dəli kimi hoplayıb zıplamaq.  

qontalav qondalav. dalaş. həyəcan. rahatsızlıq. huzursuzlıq. 

niyarançılıq.  
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qontalmaq qondalmaq. qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. 

dalqalanmaq. həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. 

qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. 

dalqanmaq.  

qontar qondar. qoyan. vaze'.  

qontara  - əsgi uşaq, əsgi qondara: bir kilasda qalan şayırd.  

qontara  qondara.1. mə'mur. nökər. 1. yonulmuş. 1. qıssa səğəli 

ayaxqab.  

qontara qondara. qondura. 1. ( < qon + dara). ayağın ölçüsündə 

qalıbında daranıb çəkilən başmaq. ayağa yonulmuş 

qondarılmış uydurulmuş başmaq. 1. ( < qondurmaq: 

tikdirmək. otutmaq. yerləşdirmək). ayağa uyğun tikilən 

ayağqabı. 1. < (gön: bərk. yönt + dəri < > davamlı + dəri?). 1. 

(?) ( < gön + dəri). 1. düzətmə. yasama. 1. yol yordama 

vurqun. düşgün. çalımlı qurumlu kimsə. doğal (təbii) 

olmayan. (sün'i). 1. ökcəli, səğəli, ağır ayağqabı.  

- qondara kimi başmaqları ayağa geyməkdə yarayan 

buynuzdan, sümükdən, dəmirdən olan yasıq arac: kərətə. 

piləsgən. çəkicək. çəkəcək. 
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- qondaranın altını quran kavsala (mal dərisi). daban. - 

potunun dabanı sağlamdı.  

qontaraçı  qondaraçı.dolmaçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. 

çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. 

qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi.  

qontaraçı qondaraçı. başmaqçı. edikçi. ayağqabçı. itikçi. ötükçi.  

qontaraq qondaraq. yonalmış (yonulmuş). bacarıqlı iş bilən kimsə. 

mahir.  

qontaray qondaray. temmuzun oniki igirmi iki arasında doğanların 

bürcü.  

qontarı  qondarı. qondarma. qancıq. dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. 

yalan. yalandan. saxda. 

qontarılmış  qondarılmış.- yalan. yasanmış, qondarılmış nərsə: dolma.  

qontarma  qondarma. 1. qondarı. qancıq. dələduzlu. düzəltmə. 

qalaylı. yalan. yalandan. saxda. 1. uydurma. düzmə. 

məsnu'. 1. yasama. - pullarından (piləklərindən) yasama, 

qondarma inci düzəlinən sazan balıq çeşiti: inci.  

- yasama, qondarma kovan: qara kovan.  

qontarma qondarma. 1. donqılı. donlı: gizli. saxta. 1. tondurma. 

dondurma. toplama. yığma. yasama. 1. bir yerə yığıb 
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bütünləmə. 1. muntaj. 1. məsnoyi. təbiyi olmuyan. - 

dondurma daş: məsnoyi daş. təbiyi olmuyan. 

- dondurma duvar: beton armə. 1. düzmə. yalan. saxda. - 

düşmə işlər, sözlər.  

qontarmaq  qondarmaq. gətirmək. yaratmaq. - bir nərsəni yapmamaq 

üçün, nərsədə olmamaq üçün nədənlər, mahanalar 

gətirmək, yaratmaq: qaçımsamaq. saxlansımaq. nəm nüm 

edmək. 

qontarmaq qondarmaq. qondurmaq. qondqarmaq. 1. qöndqürmək. 

doğrultmaq. düzəltmək. tikmək. yola qılavuzlamaq. iqrar 

etdirmək. 1. uyuşdurmaq. tutuşdurmaq. uyarlamaq. 1. bir 

işi ən uyarına yerinə qoymaq. 1. qonaq edmək. 1. 

qoymaq.  

qontay  bax > qonta.  

qontə  qondə (fars) < kündə. 

qontə qondə (fars). < kündə. lündə. güllə. kürə. tombalaq. 

yuvarlaq. yumaq. tostoparlaq.  

qonti  kondi (fars). < kütlük (: qıtlıq: quruluq). kəsməzlik. korluq. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan.  

qontılıq qondılıq. səndəl. kiçik oturcaq.  
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qontış  qantış. qandış. çaldış. cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. 

çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. 

gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.  

qontiy  bax > qonta.  

qontqarmaq qondqarmaq. ( o < > ö ) qöndqürmək qondarmaq. əkmək. 

dikəltmək. doğrultmaq. düzəltmək. tikmək. yola 

qılavuzlamaq. iqrar etdirmək.  

qontu  - boyumu üzüyün tozu qondu (qapdı). (üzüq: həsrət. 

üzüyün: həsrətivin).  

qontu qondu. yerləşik. yerli.  

qontuq  qonqut. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. 

qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. yenin. enin. 

gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar.  

qontuq  uranus.  

qontuqçu  qonqutçu. ambarçı. 1. nəqliyyatçı. 1. qonqut, qontuq, ambar 

gözətçisi.  
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qontul qondul. qondal > qəndil. 1. işığın mumun şamın yağın 

qoyulan yeri. 1. qurumsaq.  

qontur  qondur. 1. kantur. peşxan. 1. qonduruq. vitrin. 1. dayrə. 

bəxş. bölüm. 

qontur  qundur. 1. sığlıq. sıxlıq. sınq. sıqn. tuqay. toğay. yalqan. 

çökələk. basıq (# pəsiq). tənqlik ( #: tanqlıq). qonğuş. 

qonqur. kibirli. quldur. 1. qonaqsevər. comət. 1. verimli: 

bərəkətli. qutlu. suvli sevli. bitginli. bitgin. törəli. sılağlı. 

iyid. silik. 1. qonuqsevər. comərt. 

qonturma  qondurma. endirmə. indirmə. nazil edmə.  

qonturmaq  qondurmaq. 1. bax > qondarmaq. 1. e'tiraf eddirmək: - 

oğrunu qondurdu. 1. qonatmaq. oturtmaq. nəyi nərsəyə 

qoymaq, yerləşdirmək. 1. yerləşdirmək. oturtmaq.  

- toz qondurmaq: ittiham vurmaq.  

- toz qondurmamaq: təbrəə edmək. - kəndi südüyü kişiyə toz 

qondurmaz.  

qonturmaq  qondurmaq. 1. düşüzləmək. nazil edmək. 1. indirmək. 

endirmək. yerlətmək. yerləşdirmək. - obalar ovaya endilər. 

- ağları alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin. 1. 

qoymaq. girdirmək. yerlətmək. - işə, görəvə girdirmək, 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. iş vermək. 

işlətmək. çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. 

çalışdırtmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. 

istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.  

qonturtmaq  qondurtmaq. düşürmək. endirtmək.  

qonturuq  qonduruq. qondur. qontur. vitrin.  

qonturulmuş  qondurulmuş. oturtulmuş. yatırılmış.  

qontuş  kəpənəkdən dar olub qıssa xot. kürk. üstü naxışlı, dar 

qollu kürk.  

qontuşaq qonduşaq. dağsar. ərkək sərçə. çımçuq.  

qonu  1. bax > qunu. 1. hamar. düz. saf. 1. tutu. danışığa 

qoyulan nərsə. 1. qonuq. qonaq.  

- əni qoni: ənği qoni: əninə boyuna. çoxdan çox. - 

oyandığımda əni qoni gün yayılmışdı. - bu gün əni qonuna 

soyuğdu.  

qonu  qonı. qonu. 1. konu. bəhs. qapı. 1. qoynı. qoynu. tikmən. 

dikmən. məxrut. 1. qoynı. qoynu. qılf. qıf. gilif. 1. yaylıq. 

saçıq. saçaq. süfrə. - yaylığın kiçit, kəndivi kiçtmə. 1. iş. 

soru. məsələ. məsləhət. - sizin belə davranmazdan işi 

anladım. - iş nə yerdədir. - işin bildi. - işin bilən, başın çarasın 
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qılar.  

- işi, əsəri, etgini, izi qalarkən, yapanı bilinməyən konu: 

adsız.  

- bu konuya ilişik kitablar. 

- eniqonu: əniboyuna. iyicə. iyidən iyiyə. incədən incəyə. 

gərəyi kimi. gəriyincə. layiqincə.  

- söz qonusu: mətrəh. muridi bəhs. movzue bəhs.  

- bir işdən, konudan uzaq durmaq, atılmaq, qaçmaq: işin 

içindən çıxmaq, sıyrılmaq. - işləri iyli gördükdə, içindən çıxdı. 

- bir konuda çox danışmaq, çox söz edmək. qaqıclamaq. 

qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. qaqalamaq.  

- bir konuyu içində qaynadıb oynatmaq: qafa patlatmaq.  

- konusunda pis danışmaq: qaraltıya söyləmək.  

- gün, toplantı qonusu, sorusu: gündəm. gündəlik.  

- gün sorusu olmayan. toplam qonusunun, pıroqramının 

dışında: gündəm dışı.  

qonuc  qonac. günc. gənc. xəznə.  

qonuc  qünçüq. qoncuq. qonça. kirvən. qırpan. yaxa.  

qonuq  1. bax > qonaq. alqın. yılqın. ılqın ilgin. yolçu. müsafir. - 

öz qonuq: ruh. - aldı özüm qonuğu: ruhumu aldı. 1. can. ruh. 

yaşam. 1. varılacaq yer. mənzil. çətir. 1. kilfət. caryə. ev 
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işçisi. - o qonuq tutdu. 1. qonça. xonça. 1. verilən, 

göndərilən yarmağan, yemək. 1. qonaq. yavçın. 

mehman. 1. yurd. qonaq. qutuq. qotuq. 1. böyük. kəbir. 

yekə. ulqan. uluğ. kalan. kətə. 1. qonuş. nizul. 1. tutuq. 

tutqun. mükəddər. məğmum.  

qonuq  qonuğ. cohər. covhər.  

- qonuq törəni: qonaq törəni. qəbul törəni.  

- qonuq qonşunu birbirinə endirməyin (qarışdırmayın).  

qonuqlamaq  qonağlamaq.  

qonuqlaşmaq  birbirinə qonaq olmaq.  

qonuqlu  qonaqlı. - qonuqlu ev: qonaqlı ev.  

qonuqluq  qonaqlıq. saray. toy yeri, otağı.  

qonuqluq  qonaqlıq. tənəbi. qəbul salonu. 

qonuqmaq  1. qonaq olmaq. tutulmaq. 1. kədərlənmək. məğmum 

olmaq. 1. qoymaq. sancmaq. oxla konukdu.  

qonuqsevər  qondur. comərt.  

qonuqsevər  yolbaq. yolbaqa. yolbaqan. misafirpərvər.  

qonuqturmaq  qonuqdurmaq. salqı vermək: salqıtmaq. yola qoymaq. 

duruzmaq. turuzmaq. durquzmaq. qoğzamaq. hidayət 

edmək.  
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qonul  yüklük. yataq təxdinin altındaqi. yük konan (qoyulan) 

boşluq.  

qonulamaq  qoyutmaq. oturtmaq. düz yerinə, amaca, nişana 

qoymaq, oturtmaq, vurmaq.  

qonulqa  1. qonaq yeri. baş köşə. 1. qonağa dərək yemək. dəğərli 

yemək. qonağa göndərilən yemək. 1. qonağa dərək 

yemək. qonağa göndərilən yeməyi.  

qonulmaq  qomaq. qonmaq. qoyulmaq. 1. sürülmək. yapışdırılmaq. 

tədhin edilmək. - boya sürüldü. - yağ sürülmək. 1. enilmək. 

düşəlmək. - qonaqlar qonuldular. 1. yerləşdirilmək. - bu 

sırçalar nərəyə qonacaqdır. - yemək boşqabları oraya 

qonmaz. - dilaba qonsa iyi olur. 1. buraxılmaq. ötürülmək. 

tərk olunmaq. - siqara qondu bitti. 1. dikəlmək. - ağac 

qondu: dikəldi.  

qonulmaq  qoyulmaq. çıxmaq. gəlmək. düşmək. dışlanmaq. 

salınmaq. atılmaq. bıraxıb qoyunmaq. - böyrəyimdən daş 

düşüdü. - yola düşmək. - duzağa düşmək. 1. tinmək. 

dinmək. kəsilmək. durmaq. sonarmaq. sona ərmək. 

bitmək. susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. 

dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək.  
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- bir nərsənin, kimsənin yolunda qonulmaq, olunmaq: 

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. - gizli qaravlarla, 

hər nə izinilir. (qaravlar: mə'murlar).  

qonulmaz  - qarşı qonulmaz: qarşı qoyulmaz: dayanılmaz. dözənilməz.  

qonulmuş  qoyulmuş. buraxılmış. bırakıntı. tərk edilmiş.  

qonuluş  diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. sıralanış. qatarlanış. 

tərtibləniş.  

qonum  1. qocalar evi. yaşlıqöy. yaşlıq evi. pansiyon. 1. dirim. 

yaşam. dirlik. dinlik. dinclik. rahat. hizur. huzur. 1. 

qoncay. qoyum. oyum. oylum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. 

sıyqı. həcm. həcim. çap. cüssə. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. 

dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas. 1. movzu'. mozu'. 

ünvan. 1. rütbə. dərəcə. məqam.  

- bir qonum, dərgə, dərcə aşağılıq: bir köynək aşağı.  

qonum  1. yurt. qoyulan yer. qonaq. 1. qohum. yar yoldaş. 

yaxınlar. tanışlar. - qonum qonatmaq: yat yarağın yığıb 

qoymaq. yurd salmaq. tanışların bir yerə yerləşdirmək. 1. 

qohum. özün. 1. oturum yer. köçərilərin qışlaq yaylaq 

etdikləri yer. yurd.  
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qonumlu  qoncaylı. qoyumlu. oyumlu. oylumlu. həcimli. həcmli. 

çaplı. cüssəli. boyrat. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. 

sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. 

gülümlü. qıstaslı.  

qonumlu  yonumlu. orınlı. sanalı. qısınlı. mə'qul.  

qonumsuz  1. qoncaysız. qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. həcimsiz. 

həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. 

sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. 

gülümsüz. qıstasız. 1. dirimsiz. dirliksiz. dinciksiz. 

yaşamsız. tədirgin. gərginik. rahatsız. huzursuz.  

qonumsuz  yerində durmaz.  

qonun  qonat. qona. qon. qoy. qoya. qoyat. qoyun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qonur  atıq. batır. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. 

yügürt. quduruq. quşqurt. cəsur.cürətli. sürəkli. sürətli. 

çalaq. iti. ələyağına çabıq. yügürük. çevik.ustal. sivir. 

zirək. zeyrək. çevik. çabuq. 1. > kanur (fars) < qab.  

qonur  qonğur. qoğur. 1. boz. bozımtıraq. kül rəngi. topraq 

rəngi. açıq sarı. bozla sarı arası. topraq rəngikimi kas 
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mat tünd rənglər. hər yanı qara onurqası boyunca sarı 

öküz. - qonur öküz. 1. qara ilə qızıl qarışmış rənk. 1. 

quyu, koyu, kirli, tünd qəhveyi rəng. 1. qara. əsmər. 

quyuğ. 1. qırmızı. qara, qızıl qarışımı rəng. 1. bağ üçün 

onurlu əlverişli topraq. 1. qoğur. qonursu. qonquluz. 

qoğrulma. yanma tütsüləmə qoxusu. yanan qılın yünün 

qoxusu. his qoxusu. qurum. 1. qarışıq. qəliz. 1. igid. 

batur. gənc. qəhrəman. 1. yaxışıqlı. gənc. qomur. komur. 

cəsur. gözüpək. kibirli. qurumlu. qurlu (gururlu). qururlu. 

onurlu. mağrur. özsevər. kəndini bəğənən. kimsəni 

bəğəğnməyən. - o nəqədər qonur olduğun bilməzsən. 1. 

yaxışıqlı. onurlu. süslü. şik. çalımlı. 1. kir. pislik. paxır. 

qastıq. qasıq. yuğadı. yuğalı. 1. hər boyanın tündü quyuğu 

qoyuğu boğunu. matı. 1. qonqur. yoğun. - qonur ün: 

yoğun səs. - qonur al: tıq. al ilə doru arası at rəngi.  

qonural  qumral. arsal.  

qonurlanmaq  qonurlanmaq. qonurlamaq. şişmək. böbürlənmək. 

qocalmaq.  

qonurmaq  1. düəltmək. ışıqlatmaq. sayağlamaq. - qılınc qonurmaq. 

1. qocalmaq. qatlanmaq.  
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qonursu  taza açıq yaraya qoyulan (qonulan) kül.  

qonurtaq qonurdaq. sıx. qıvraq saç.  

qonus  qırma topıq. söbü biçikli nərsə. məxrut. söbü. dibi dar 

ağzı gen biçim.  

qonusunta konusunda. üsündə. üstündə. haqqında.  

qonuş  1. danşıq. müsahibət. 1. durum. duruş. hal. qasnaq. 

şərayit. vəziyyət. 1. sanı. türük. türkü. duruq. durqu. 

durum. duruş. əhval. hal. 1. qoşun. - qabqoşun: qab 

qoşun: qohum qonşu. biri üçün çox yaxınlar.  

qonuş  1. savaş birliklərini yönətmə işi. siyasətçilik işi. 1. taktik. 

1. yerləşim. qararqah. 1. qonaq. qonut. mənzil. varılacaq 

yer. 1. kəmp. qonaqlama. barınaq. 1. qonuq. nizul. 1. 

tünək. gecələyən yer. 

- qonuş ağac: tünək. quşların gecələyən dalı.  

qonuşamamaq  - iyi, düzgün, açıq qonuşamamaq: iki sözü bir araya 

gətirəməmək.  

qonuşamamaq  büldürmək. dili dolaşmaq. kəkələmək.  

qonuşan  - az qonuşan: qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı.  

- çox qonuşan: gəvəzə çənəli.  
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- vara yoxa, sürəkli durmadan qonuşan: gəvəzə. çalçın. 

çalaçənə. çənəsi düşük.  

- çox çılqın, gözəl qonuşan: dil əbəsi.  

- acı, incidici qonuşan: dili uzun.  

- gəlişgözəl, hər gələ qonuşan. hərdəmbil, patavatsız. 

dəlidolu. qılqa.  

- yaman, ilənc qonuşan: qaraqayan. qarqışlayan. ilənən. 

kötülənən. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı.  

- düşünmədən qonuşan kimsə: çiyağız. kalağız. çalağız. 

kavağız.  

qonuşan  sözəngür.- çox qonuşan: gəvəzə. sazaq.  

- gözəl qonuşan: ağuzlu. dilbaz. söz kişisi. 

qonuşqan  1. dadlı, süycli dilli. tutu dilli. gəvəzə. çalçın. dilinə yürük. 

1. ələyağı odlu diri. çalışqan. güctax. güstax. qoçtax. 

qurtax. gürtax. qoştax. çalağan. qıllı.  

- çox qonuşqan, gəvəzə: dilli düdük.  

qonuşqan  1. qonuşan. ayğac. tirsə. dirsə. danışan. söyləyən. 

çeçen. xətib. 1. yanqşaq. yanğşaq. yanşaq. çənəçi. 

gəvəzə. ağzı dadsız.  

qonuşlanmaq  qonmaq.  
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qonuşma  qonuşum. 1. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. 

aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. 

sözləşim. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. 

çəkişim. gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. 

diyaloq. cədəl. 1. gurrunğ. qonuşuq. qonuşuq. danışıq. 

danışma. görüşuk. görüşmə. muzakirə. muşavirə.  

- axıcı, gözəl qonuşma: dil yügürüglüyü.  

- gözəl, axıcı qonuşma: dil açıqlığı. dil ustalığı. fəsahət. 

təlaqət.  

- arxadan qonuşma, söyləmə: çəkiştirmə. qeybət. dediqodu 

(1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq).  

- güc duyulan qonuşma: fısıltı. fıskos.  

- bağıraraq qonuşma: qarqarızma.  

- düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 

kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə. 

- düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 

kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə. 

- qonuşma gülüşmə: günüşük.  

- birisinin arxasından pis qonuşmaq: qaramaq.  
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- iki kişi, kəndi aralarında qonuşmaq: qafa qafaya vermək. 

baş başa vermək.  

- iləri geri qonuşmaq: dalqabaq, tutar tutmaz, tutarsız yersiz 

danışmaq.  

- sapaqlı topaqlı, toxunaqlı, kinayəli davranmaq, 

qonuşmaq: iğnələmək.  

- toxunaqlı qonuşmaq: iğnələmək.  

- yersiz qonuşmaq: boşboğazlanmaq. kavazağlıq, gəvəzəlik, 

gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, düşük çənəlik edmək. 

gəpəsləmək. gəpsələmək. kavazaqmaq. gəvəzələmək. 

gəvzələmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

qonuşma 1. görüşmə. ixtilat. 1. qonşuq. 1. söləşiş. söyləş.  

qonuşmacı  söləşüvçü.  

qonuşmaq  ( < qon). qonmaq. 1. qoyuşmaq. qoyquşmaq. 

qonquşmaq. boşanmaq. tökmək. - əl ələ su qoyuşar, əllə 

üz yuvuşar. 1. qonşulaşmaq. aralaşmaq (aralıq: müştərək). 

yığışmaq. qonşu olmaq. genqləşləmək. gəngəşləmək. 

yaxın olmaq. yaxınlaşmaq. - qonuşmaq işi. kişinin işi. - 

qonuşdularda, qanışmadılar: razlaşmadılar. 1. qoyulmaq. 
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başlamaq. girişmək. - işə qonuşun: başlayın. - bəylər 

ağalar işə qonuşun. 1. dartışıb, çəkişmək. - davar 

qonuşmaq: mal bölüşmək. 1. qanışmağa, razılaşmaqa 

oturmaq. 1. kipləşmək. qəpləşmək. gəpləşmək. 

gəpürmək. - artığına, çoxlu qonuşmaq: yanqşamaq. 

yanğışalamaq. çənə döğmək. gəvzələmək. 1. qonuşmadan 

qalmaq. dınq bolmaq. dili tutulmaq. uşaqlamaq. söhbət 

edmək.  

- səmiz səmiz qonuşmaq: kəndini bəğənmiş bir biçimdə 

qonuşmaq. kəndinə güvənərək söyləşmək.  

- boş qonuşmaq: yanşamaq. gəvəzəlik edmək.  

- çox qonuşan: gəvəzə.  

- ağız dolusu qonuşmaq: hər gələ danışmaq.  

- əsrükünə, keflicə qonuşmaq: südrəmə. 

- qarşıliklı aytışmaq. söhbət edmək.  

- pəltək qonuşmaq: pışıldamaq.  

- pəltək qonuşma: pışıldav.  

qonuşmaq  1. dillənmək. dilini çözmək. söyləmək. eytmək. ayıtmaq. 

eyitmək. aytamaq. söyləmək. sözləmək. danışmaq. 1. 

söyləşmək. sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. eyitişmək. 
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eytişmək. deyişmək. 1. gəpətmək. gəptəmək. gəpləmək. 

söyləmək.  

- bir nərsədən qonuşmaq: sözünü edmək. bəhs edmək.  

- əğri oturub, doğru qonuşmaq: öz görüşlərinə uymasa belə, 

doğru olanı söyləmək.  

- genixdən qonuşan: genzək.  

- güclüklə qonuşmaq: dili ağırlaşmaq: gücüşmək.  

- ipsiz sapsız qonuşan: möhməlçi. saçmalayan.  

- küfürlü qonuşurkən susmaq: ağzını toplamaq.  

- boşuna qonuşmaq: çənə yormaq.  

- birdən qonuşmaya başlamaq: dili açılmaq.  

- çox qonuşmaq: çan çan edmək.  

- az qonuşan: ağızsız. dilsiz. yumşaq qılıqlı.  

- bir dili yalan yalnış qonuşma: çalapərtik. çatrapatra.  

- bir konuda çox qonuşmaq, çox sıx danışmaq: dilinə 

dolamaq.  

- qarşıtına, ziddinə qonuşmaq: kötü nələr söyləmək dil 

uzatmaq.  

- qolayca, pürüzsüz qonuşmaq: dilinə qıl dolaşmamaq.  

- qonuşurkən özənli, diqqətli olmalı: boğaz doqquz 
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boğumdur.  

- qonuşmaya əngəl olan nərsə: dil bağı.  

qonuşmaq  anğaşmaq. danğaşmaq. danışmaq. gəpləşmək.  

qonuşmalı  çəkişməli. danışmalı. düşünməli. fikirləşməli. bəhsli. 

munaqişəli. mucadiləli.  

qonuşmamaq  dilin qapamaq. - qorxub, çox şaşıb qonuşmamaq: dilini 

utmaq. - artıq əsgik, iləri geri qonuşmamaq: uzun qıssa 

qonuşmamaq.  

qonuşmayan  - qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan qaqavan. 

qonuşsuz  tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. çevrişsiz. 

çevrimsiz. keçimsiz. barışsız. varışsız. boluşsuz. 

oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. 

qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. 

tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. əxlaqsız. 

pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 

taxımsız. xuysuz.  

qonuşturma  qonuşdurma. 1. dilləndirmə. istintaq. 1. danışdırma. 

dilləndirmə. dillətmə. sözləşdirmə. söyləşdirmə. 

sözlətmə. söylətmə. nıtqa gətirmə. intaq.  
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qonuşturmaq  qonuşdurmaq. 1. dilləndirmək. istintaq edmək. 1. 

söylətmək. dilə gətirmək. - sazı dilə gətir.  

qonuşturmaq  söyləşdirmək. yanuvu edmək. canuvu edmək. qayğı 

edmək. təlaşlanmaq.  

qonuşuq  1. danışıq. sözləşmə. muqavilə. saziş. 1. zöhrə ulduzu. 

1. dartışıq. dartış. çəkişmə.  

qonuşuq  qonuşma. 1. danışıq. danışma. qonuşma. danşıq. 

gurrunğ. görüşuk. görüşmə. muzakirə. muşavirə. 1. 

anlaşma. uyuşma. danışıq. saziş. 1. keçimli. çevrişli. 

çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. barışıq. 

varışıq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. 

çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı. 

xuylu.  

- bu iğnəli qonuşuğa son qoyun.  

qonuşulmaq  söyləşinmək.  

qonuşulmaz  - qonuşulmaz durumda olmaq: dil ağız verməmək.  

qonuşum  qonuşma. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. 

aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. 

diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. 

gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. cədəl.  
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qonut  ( < qonmaq). 1. itaət. inqiyad. ibadət. 1. tapnaq. məscid. 

1. batar. ev. dayirə. 

- iki qoburlu qonut: iki minarəli məscid.  

qonut  1. otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. barnaq. 

bəklək <> bərklək <> əklək. iqamətqah. məskən. 1. barq. 

barıq. ev. yurd. məskən. 1. durub. barıq. barq. barınaq. 

ev. yurd. oturaq. otraq. əyləş. məskən. 1. iqamətqah. 1. 

ev. yurd. 1. qərarqah. 1. söylət. sözlət. söz. savat. savlat 

(< savmaq). qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. 

deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. dinləniş. dinəliş. 

dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. 

çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. 

muxalifət. qəbul edməmə. e'tiraz.  

- uzaq yollar, qonut yoxlar (yoxlar: gözlər).  

- qaraqol, qaravul qonutu: qaraqol. qaraqolluq. - qaraqol 

gəzmək: qol dolaşmaq.  

qonut  qon. qonaq. qonağ. 1. can. ruh. 1. məqsəd. varılacaq 

yer. mənzil. 1. oturaq. ev. əğlək. məskən.  

qonutqa  toxunqa. düğmə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qonutlu  dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. 

aytaşlı. eytişli. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< 

savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. düşütlü. 

salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. 

çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul 

edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.  

qonutmaq  qonqutmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. 

yerləşdirmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. 

dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. 

doğrulatmaq. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. inatdırmaq. 

anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. 

bəllətmək. sənədlətmək. birkitmək. dibləmək. diblətmək. 

kökləmək. köklətmək. qərarlamaq. isbat edmək. 

sibutlamaq. 

qonutmaq  qönitmək. könütmək. qoyutmaq. qoymaq. doğrultmaq. 

dikəltmək.  

qonututmaq  qonqututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. 

yerləştitmək. sağlatıtmaq. doğrututmaq. diklətmək. 

tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. 

köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. 
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bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. var 

etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

qonyan  qanyan. qantan. qanğtan. kavlan. dərin, dik yamaclı dərə, 

qapaz.  

qonzaq  barınaq. sığınaq. qorunaq. yataq. yat. duraq.  

qonzaq  qoynzaq > kənizək < qaravaş.  

qonzo  1. siqar. uzun qalın sarılan siqar. siqar. 1. bir başı 

közərmiş odun.  

qop  (k < > ç). 1. - kop kop: çox çox. kuh kuh. 1. gop. laf o gəzaf. 

1. yekə. iri. böyük. 1. gop. gopuç. basav. masav. boşuna 

hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. 1. 

qopa. şişik. yanağın qabarıq bölümü. 1. üzün şişik yeri. 

yanaq. 1. gop. gopuç. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. 

qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. 

aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. 

puk. puç. puka. basav. masav. ələki. axır. çanax. hayva. 

bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız. 1. 

küp. bükəəb. mükəəb. 
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qop  1. köt. köp. insan heyvan gövdəsində çıxan şiş qabartı. 

1. < kov. dağlarda böyük qayalarıniçindəki boşluq. 1. bax 

> gəp. çovul: çox danışan. 1. qop !: qalx !. göt !. (qoparmaq: 

gopurmaq: yerindən qaldırmaq. götürmək. qaldırmaq). 1. 

yardım. - qolundan qopanı elə: əlindən gələni elə. - qop 

vermək: yardımlamaq.  

qop  gop. atış. qozğalaq. şişirtmə. mubaliğə. - doğru sözə atış 

yaramaz. 

qop  qop qob. gop. kop. köp. 1. çox. bək. bütün. həp. 

obartma, bəkitmə ilgəci. kop böyüdü. - kop eyi. - kop az. 

1. gür. gur. sıx. buruşuq. pıtlaşıq. - köp saç. 1. abad. qollu 

budaqlı. dolu. barlı. - köp ağaca quş qonur. 1. sevinc. 

şadlıq. - qop qılmaq: səvinmək. fərəhlənmək. içi hopmaq. - 

məni görcək kop qıldı. 1. gəp. göptə. bulta. söz. kəlam. 1. 

qalğan. qalxan. 1. şişik. 1. yekə. iri. 1. baş. təpə. 1. 

seçgin. 1. düğün. 1. başçı. müdür. 1. yardım. - qolundan 

qopanı elə: əlindən gələni elə. 

- qop uvurt: tombul yanaqlı. 

qopa  1. qop. şişik. 1. oğutları yel ilə şişirdib səs çıxarması. 1. 

təpə. uca yer. yuxqar. 1. uca yer. təpə. 1. kopa. çoğa. 
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öbək. kümə. koma. kümür. kümül. kültə. külət. külçə. 

kütcə. kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. topluq. 1. kopa. 

koba. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. 

koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. 

koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. 

kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. 

kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 1. kupə. qapac. kəbən. 

kəbəc. kabin. qapac. (< qap). kiçik oda. kiçik bölmə. - 

tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun kiyusku. - aşlıq gəpəc: 

aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək kəbən: pırob kəbən: 
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geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda.  

- qopa qopa: qobba qubba: yığın yığın.  

qopa  kopa. kopaq. qatraq. qaba. 1. oyumlu. həcmli. həcimli. 1. 

çox. qarqın. bol.  

qopa  qoba. 1. quru ot arabaya yükləndiğundə qırağa daşan 

qısımları. 1. apolet. 1. kov. dol. dolça. qavğa. qopğa. 

qova. qoğa. 1. mühəddəb. (# hopa. kova: müqəər). - qopa 

bəyi: maça bəyi: külxan bəyi. 1. bardaq. ayağ. qədəh. 1. 

qovpa. qovğa. qoğa. qopqa. tikir. təlu ( > dəlv). qoğa. 

qoba. dolça.  

qopab  kopab. hubab. çopan. qopan. köp. kəf. su üzərində 

oluşan havalı şişlər.  

qopacaq  - qopacaq, pozulacaq, qarılacaq duruma gəlmək. 

gərginləşmək.  

qopaçı  büyücü. falçı.  

qopaq  1. > hobab. köpük. 1. kündə. topaq. topac qatıp. qotıq. 

1. qobaq. qapan. qaban. palıt yemişi.  

qopaq  kopaq. 1. ( < kovpaq: oyuq). qoltuq. kamaq. 1. topac. 

qabarıq. şişgin. urlaq. 1. ürkün. tuğyan. qovqa.  
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qopaq  kopaq. kopa. qatraq. qaba. 1. oyumlu. həcmli. həcimli. 1. 

çox. qarqın. bol.  

qopaqop  qalmaqal. qovala qaçdı. qoğqa. qavqa.  

qopal  kopal ( < kop: çox. şişik). gopuz. gürz. gürüz.  

qopal  kopal. 1. kötü. gödək. bayağı. köpəl. uyğarsız. tübəq. 

kopal: qaba. kopallaşmaq: qabalaşmaq. kopallık: 

qabalıq. 1. kupal. küp kimi. tobaç. qunt. biçimsiz. qıssa. 

1. qiyamət. qırıq. biçimsiz. yaxışıqsız. 1. tomurcuq. 1. 

yoğun. biçimsiz. anayı. əyri. kələkbaz. sapalaq.  

qopala  kopala. ( > qəbilə (ərəb)). komala.  

qopalaq  1. qobalaq. qaba qulaq. iki qılplı küzə 1. qopalqa. 

qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapalaq. 

qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. 

qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. 

kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopalaq  kopalaq. kofalaq. kovalaq. qaba. 1. köpmüş. şişik. 

qurumlu. çalımlı. 1. aldanc. alıq. anqut. aval. avanaq. 

aymaz. bilgisiz. boş. bön. budala. danqılaq. duman. 

düdük. ənayi. gəbəş. görgüsüz. hantal. xam. kantal. 

kələk. kəriz. kəş. qaba. qandıralı. qarışıq. qaşalot. 
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qaşqaval. qıtıq. quş. mayın. saloz. şaban. şapşal. 

şavalaq. şəlqəm. tasma. sərsəm. 1. devrim. inqilab.  

qopalanmaq  1. qopanmaq. qopalmaq. qopunmaq. qopparanmaq. 

qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək. 1. kavalanmaq. 

havalanmaq. şişinmək. iltihablanmaq.  

qopalıc  kopalıc. kopalıq. qopanıq. kambır > kəmpir. təpənik. 

kəpənik. domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. 

bağquruc. bağqanıc. yumrınıc. yumranıc.  

qopalıq  kopalıq. kopalıc. qopanıq. kambır > kəmpir. təpənik. 

kəpənik. domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. 

bağquruc. bağqanıc. yumrınıc. yumranıc.  

qopalqa  qopalaq. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. 

qapalaq. qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopalma  kopalma. çoğalma. malq. mantar.  

qopalmaq  1. kopalmaq. qopanmaq. kamburlaşmaq > kəmpirləşmək. 

kəpəlmək. təpəlmək. tümsəlmək. dombalmaq. 
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domalmaq. bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. 

yumrulaşmaq. yumranmaq. 1. qopanmaq. qopalanmaq. 

qopunmaq. qopparanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. 

qaplanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. 

şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. 

övünmək.  

qopalmaq  kopalmaq. kofalmaq. kovalmaq. 1. ( < kov. kök. kök. qab). 

kökəlmək. şişmək. qopmaq. qurumlanmaq. çalımlanmaq. 

1. içi boşalmaq.  

qopaltmaq  kopaltmaq. 1. bax > kovaltmaq. aralamaq. 1. qopltmaq. 

köpürtmək. şişirmək. övmək. abartmaq.  

qopam qopam  dəsdə dəsdə. quram quram. qurap qurap. quruh quruh.  

qopan  > kuhan (fars).  

qopan  kopan. koban. kofan. kovan. koğan. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 
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kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qopan  qopun. { < qopmaq: ayrılmaq. cırılmaq. qırılmaq}. 1. bilit. 

(kəsik) kağaz. bir tikə kağaz ( > coupon (latin)). 1. qalip. 

utqan. utan. 1. ulu. yüksək. böyük. yekə. yeggə. 

qocaman. qucaman. 1. pətə. pitik.  

qopanıq  kopalıq. kopalıc. kambır > kəmpir. təpənik. kəpənik. 

domalıc. dombalıc. tümsək. bağquruc. bağquruc. 

bağqanıc. yumrınıc. yumranıc.  

qopanmaq  1. kopalmaq. kamburlaşmaq > kəmpirləşmək. kəpəlmək. 

təpəlmək. tümsəlmək. dombalmaq. domalmaq. 

bağqurlaşmaq. bağqanlaşmaq. yumrulaşmaq. 

yumranmaq. 1. köpənmək. köplənmək. gəplənmək. 

kəflənmək. təvərrüm edmək. 1. qopalmaq. qopalanmaq. 

qopunmaq. qopparanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. 
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qaplanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. 

şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. 

övünmək.  

qopar  qiyamət. qarışıqlıq. qarambol. dağdağa. curcuna. 

bağrış.  

qopara  > qovara ( < qoparmaq). hər nədən qırılmış, qırtılmış tikə.  

qoparan  əriştirən. qurtaran. qutaran. götürən. sökən. çıxaran. 

çıxarıcı. çözücü. çözən. nəcat verən. açan.  

- ürək yapan, qayıran, qoparan. könül çəkən. gözəl. dilmə. 

diləm. sevgili.  

- ipini qoparan: başıboş qalan.  

- ürək yapan, qayıran, qoparan: gözəl. sevgili. könül çəkən.  

qoparan  qaşar. qaşır. qaşıyan.  

qoparar  - bir ləpəcik boyudu, həm doğurar, həm boyadar, həm 

dolayar, qoparar. (kişi gövdəsində olan bacalar).  

qoparı  beyanə.  

qoparıb  - işi yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü 

davranmaq: işə balta ilə girişmək.  

qoparılan  - bir ağacdan qoparılan, kəsilən çəlik, qələmə: qanırtmac. 

qanqırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. qamırtmac.  
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qoparılmaq  (əkin. yemiş). kəsilmək. toplanılmaq. düşürülmək. - indi 

yemiş qoparılmaz.  

qoparılmaq  1. dağılmaq. uçurtmaq. atılmaq. - dinamitlə atılmaq. 1. 

qapdırmaq. çalınmaq. oğurlanmaq. - var yoxun qapdırdı. 

1. qapdırmaq. çalınmaq. oğurlanmaq. - var yoxun 

qapdırdı.  

qoparılmış  < qabar < > kopar.  

qoparılmış  gidərilmiş. götürülmüş.  

qoparış  qoparma. kal. çal. çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. 

cayırma. cayırış. sökmə. söküş.  

qoparış  təhrik.  

qoparma  koparma. qoparılmış.  

qoparma  qoparış. kal. çal. çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. cayırma. 

cayırış. sökmə. söküş.  

qoparmaq  1. # ayırmaq. yarmaq (# koparmaq: koplamaq. toplamaq. 

yığmaq. ). 1. çəkmək. dərmək. - bir nəyi bir nədən almaq. 

1. uçurmaq. aparmaq. 1. qırmaq. parçalamaq. sökmək. 

1. almaq. alıb götürmək. götürmək. - güllə qolu götürdü. - 

biçgi iki barmağın götürmüş. 1. qırcamaq. qırcaymaq. 

çıxarmaq. xərcləmək. - kimin dağarcığından qırcayırsan. 1. 
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qapallamaq. kavallamaq. almaq.  

- parça parça qoparılmış: didiklənmiş. didik. titik. didilmiş.  

- yayqara qoparmaq: bağrışmaq.  

- bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, qoparmaq: 

qanğırmaq. qanqırtmaq.  

- dibindən, kökündən qoparmaq: kəsib qırmaq. kəsgirtmək.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- ipi qoparmaq: 1. anlaşılmazlığı, düşmanlığa çevirmək, 

dönüştürmək. 1. ilgilərin kəsmək.  

- bir bardaq suda fırtına qoparmaq: kiçik bir sorunu, 

məsələni böyütmək, gurlatmaq.  

- əlinə gələni, raslananı çalıb qoparmaq: əlqadlamaq 

alqazlamaq. əlqazlamaq.  

- parça parça qoparmaq: didikləmək. didələmək.  

qoparmaq  qobarmaq. 1. < qabar < > kopar. küvərmək. şiş 

köpərmək. çəkmək. qıvartmaq. çəkip çıxarmaq. - vurdu 

başın qopardı. 1. dikətmək. düzmək. yapmaq. qaldırmaq: 

duvar qoparmaq. yapmaq. - dam qoparmaq. 1. ayırmaq. 

qaldırmaq. aparmaq. gidərmək. boşaltmaq. - tanrım! 

böyüklərdən uluğu, qocalardan sayını (hörməti), cocuqlardan 

uyancı (utancı) qoparma. 1. tərpətmək. tayındırmaq. 
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təhrikləmək. 1. yıxmaq. 1. qonqarmaq. kökündən qırmaq. 

yerindən qımıldatmaq. təprətmək. qazmaq. üsmək. 

üzmək. soymaq. ayırmaq. qabıqlamaq. qırparmaq. 

üzmək. ayırmaq. 1. qaldırmaq. ucaltmaq. 1. qaldırmaq. 1. 

aparmaq. qapmaq. yerindən almaq. çalmaq. 

yağmalamaq. qəsb edmək. götürmək. aşırmaq. çalmaq. 

çapmaq. toplamaq. qanğırmaq. qanırmaq. qasmaq. 

sancı vermək. sancmaq. alıb götürmək. gedmək. - pıçaq 

barmağımım ucun götürmüş. - suyun axarı onu götürdi.- 

bunu içmə içivi qoparır.  

- bir tikə qoparmaq: ucundan kəsmək. kərtmək. 

- vurub qoparmaq. talamaq. dalamaq. talanlamaq. 

yağmalamaq. qənimət, əsir götürmək. - qız dalamaq: tutub 

əsir götürmək.  

- çəkib qoparmaq: yolumaq. yolmaq.  

- dişləyib qoparmaq: ısırmaq. talamaq. dalamaq.- ayı 

dalamış.  

- məni ertdən bilə ertdə qoparıqız: məni sabahləyin ərkən 

qaldırın.  

qopartmaq  üzdürmək.  
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qopaş  kopaş. göbəç. göbəş. şişgin. göbəkli.  

- alas qopasa düşmək: quruyub qalmaq qaqıldanmaq. 

qapıldanmaq. özün itirmək. ələm taslanmaq. çaşmaq.  

qopat  - qızılca qopat (qiyamət): vəlvələ.  

qopat  1. qapat. başqası malın satıb, satış tutarından aldığı 

satıcılıq parası. 1. qubat. qopar. dəğərli. qıyıtlı. qıyımlı. 

qıyatlı. qıyamlı. başqın. başqarı, başqaları içindən 

seçilən. seçgin. kökcək. köksək. köksük. qəlbir üstü. 

önəmli.  

qopata  1. qapata. qotaş. tomat. bamador. 1. qapmı. qotaş. 

qopaş. qapata. bamador. tomat. alaş.  

qopatılma  qaldırılma. ayrıtılma. yolatılma. gidərilmə. səlb edilmə.  

qopatlıq  quşluq. səhərlik.  

qopaz  qopuz. güpüz. töpən. topan. döğən. dövən.  

qopba  qopma. qopqa. qopuş. qopuntu. qovqa. qovğa. ğovğa. 

qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. ayaqlanma. 

ayaqlanış. üsyan.  

qopca  qoşbağ. çıtçıt. qataq. qadaq. iki tikəni birbirinə tikən, 

tutduran birər parça.  
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qopca 1. dəmir teldən olan ərkəkli dişili çəngəl. 1. kalkeçit. 

qabdırma. paltarda bulunan çəngəl. qadalmaş. paltarda 

bulunan çəngəl. 1. qadalmaş. çəngəl. qança. qapcaq. 

qarmıq. qarmaq. çalkeçit. qunçə. düymə (geyim).  

- qurşaq, qayış kimi nərsələri bağlamağa özəl, dilli başlı 

böyük qopca: toqqa. tuqa. tuqa. - qolan toqası. - quşaq 

toqası. - qılıc qayışı toqası. 

qopcalamaq  qopca ilə ilikləmək.  

qopcımaq  opcımaq. abcımaq. opmaq. hopmaq. qopmaq. şaşıb 

çəkinmək. qorxmaq. ürəyi qırılmaq, pozulmaq.  

qopça  çıngəl.  

qopçu  1. alacağçı. vergiçi. çapı. çapaç. alıcı. təhsildar. 1. vəqf, 

zəkat, vergi alıcı. 1. gopçu. basmaçı. basmac. qarroy. 

qarrov. qart. qadı. qazı. qotalaq. qozalaq. xozu. lovğa. - 

sənin qardaşın yaman qarrovdur.  

qopçu  gopçu. bax > gəpçi.  

qopçuluq  çapaçlıq. çapılıq. (vəqf, zəkat, vergi) alıcılıq. təhsildarlıq.  

qopçur  qapçır. yiyə. sahib.  

qopçümək  gopçümək. köpçümək. qabarmaq. şişmək.  

qopi  kopi. 1. əşiz. nusxə. 1. qapıq. qap. meymun.  
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qopiq  kopik. köbök. köpük. qabarcıq. qıvıcıq. qıvıq.  

qopıl  uşaq. oğul.  

qopqa  qoqa. qoğa. qopa. qovpa. qovğa. tikir. təlu. ( > dəlv).  

qopqa  qopma. qopba. qopuş. qopuntu. qovqa. qovğa. ğovğa. 

qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. ayaqlanma. 

ayaqlanış. üsyan.  

qopqay  yerindən qalxma. qiyamət.  

qopqu  yumuşaq yanaqlı. tombul yanaqlı.  

qopqun  qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. 

çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. 

içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< 

kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. 

qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. 

yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi.  

qopqun  qopğun. qozğun. dalqac. talatüm. inqilab.  

qopqunluq  qopuqluq. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 
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qıranlanıq. qırıqlıq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. 

yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. münzəvilik.  

qopla  pekin. pekən.  

qoplaq  koplaq. koblaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 

koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. köğül. kövül.koba. kopa. kofa. kova. koğa. 

koban. kopan. kofan. kovan. koğan. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoplaq  qopalaq. qopalqa. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapalaq. 

qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. 
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qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. 

kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qoplama  koplama. köplük. köpgənlik. bolluq. artıqmaclıq. kisrət.  

qoplamaq  goplamaq. 1. avurtlamaq. yekə yekə danışmaq. 1. 

yığmaq.  

qoplamaq  xoplamaq. qalqımaq. sıçramaq. fırlamaq. şaxa qalxmaq. 

- at qalxdı. - balıq qalxdı.  

qoplan  koplan. koblan. koflan. kovlan. koğlan. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 
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kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoplanqoz  koplanqoz. koblanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 

koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qoplatmaq  xoplatmaq. qalqıtmaq. sıçratmaq. fırlatmaq. şaxa 

qaldırmaq. - atın səkrətib qalxıtdı.  

qoplayan  goplayan. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. 

yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8598 

düzənçi. düznəçi. güvənilməz. qapzalan. qaplazan > 

qalpazan.  

qoplıq  koplıq. ağdılıq. artıqlıq.  

qopma  1. ayırma. ayıqlama. 1. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. 

qovqa. qovğa. ğovğa. qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. 

qaqıntı. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.  

qopmaq  1. (birdən. gözlənməzdən.). qırılmaq ayrılmaq. qıtrılmaq 

düşmək. - ipi çəkirdim qopdu. 1. birdən çıxmaq, üz 

vermək. - hay qopdu. - qiyamət qopdu. 1. bərk ağrımaq. - 

bağısaqlarım qopur. - ürəyim qopur. - göbəyim qopur. ödü 

qopmaq: çox qorxmaq.  

qopmaq  1. görünmək. gözükmək. bəlirmək. - nə biçimdə oldun öylə 

biçimdə qopun. - yerdən qopalı yerə batalı. yeyin yeyin 

qoparlardi \\ gəlip gözlərindən öpərlərdi. 1. gəlişmək. 

çatışmaq. qalxmaq. ayağlanmaq. durmaq. böyümək. 

sökülmək. ayrılmaq. çıxmaq. başlamaq. yırtılmaq. 

qalxmaq. - doğduğu qopduğu yer: olub böyüdyü yer. - 

gəlməyib gəlməz \\ qopmayız qopmaz. - sindən qopmaq: 

qəbirdən durmaq. - qəbri oda dola \\ qiyamətdə qözsüz qopa. 

1. qırılmaq. qaçmaq. uçmaq. ayrılmaq. - atlar yazuyua 
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qopdular. - quş qopdu: uçdu. - nə qopursan belə. - bir dəfəlik 

qopub getdi. 1. qayıtmaq. - ölürüz gedirüz ayrığ (daha) gerü 

qopmaruz. 1. < köpmək. ırmağın daşaraq gəlməsi. 

qovuşmaq. coşmaq. daşmaq. qızmaq. - qopan sular: 

daşıb, gurlayan sular. 1. toplanmaq. yığışmaq. birləşmək. 

birikmək. buluşmaq. üstənmək. küməlmək. tumaşmaq. 

yumaşmaq. dəndəşmək. araşmaq. aralaşmaq (bir araya, 

ortaya gəlmək). çıxışmaq. quruşmaq. duruşmaq. 1. 

qaqmaq. ayrılmaq. üzülmək. diksinmək. qaqmaq. 

qopumaq. qalqımaq. qalxmaq. 1. gəlmək. qalxmaq. 

başlamaq. çıxmaq. baş qaldırmaq. qalxmaq. - ay qopup 

evlənib, ağ bulut hörlənib. - yoqar qopub səkrəlim: yuxarı 

qalxıb atılalım. - istək qopdu: tələb başlandı. - quş qopdu: 

qalxdı, uçdu. - tüpi qopdu: tufan qalxdı.  

- könüldən qopmaq: verməsinə ürək vermək.  

- hər kimə ürəyindən nə qopursa versin. 

qopmaq  1.çıxmaq. - qavqa qopmaq: savaş çıxmaq.  

- fırtına qopmaq: dalqa yerimək. iticə bulanıb, burulmaq.  

- könlüdən qopmaq: ürəkdən, içindən gəlmək.  

- qırılıb, sınıb, qopacaq durum: gərgin.  
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qopmuş  qopuq. kəsik. qırıq. sınıq.  

qopoqlu qopoğlu. qıyla. qıylaçı. kurnaz. qırıq.  

qopoqluluğ  kopoğluluğ. kopoyoğluluq. qaytaqlıq. namussuzluq. 

yalançılıq.  

qopoqluluq  kopoğluluq.arğdallıq. kələkbazlıq. qıylalıq. kurnazlıq. 

qırıqlığ.  

qopol  kopol. kopal. bayağı. topas. onğayası. pəst. yabay. 

tübən.  

qopoyoğlu  kopoyoğlu. qıtıq. qırıq. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. 

çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. 

qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. kələk. əğrib. giriz. gizir. 

girişim.  

qopoyoğluluq  sıbdırqıçlıq. kurnazlıq. dolandırıcılıq. hiləkarlıq.  

qopoyoğluluq yapmaq: assılanmaq. 

qopoyoqlu  kopoyoğlu. köpəkoğlu. it oğlu. hin oğlu. dolandırıcı. 

sıbdırqıç. kurnaz. kəllaş.  

qopoyoqluluq  kopoyoğluluq. kopoğluluğ. qaytaqlıq. namussuzluq. 

yalançılıq.  

qoppalanmaq  koppalanmaq. yığılmaq.  

qoppan  - yekə, goppan, pota armıd çeşiti: küp armıdı. küpən.  
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qoppan  1. sapsız kasa. 1. böyük qazan. - qoppan burun: iri 

burunlu. 1. şişman. şişqo.  

qoppanaq  qopunaq. qopur. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. 

qapalaq. qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopparanmaq  qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. 

qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  

qoppe  koppe (fars). qoppə (fars) < küpbə. < küpə < küp. kumba.  

qoppuz  toppuz. qompuz. şişilmiş. şişirdilmiş.  

qopraq  göğüşün köprücük bölümü.  

qopramaq  qoparmaq. uçurmaq. - quş qopramaq: quş uçurmaq.  

qopran  kopran. kobran. kofran. kovran. koğran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 
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kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qopruşmaq  qaldırışmaq.  

qopsa  hər nəyin düğmə biçimində olan bölümü.  

qopsalaq  qapsalaq. qapalaq. qaplaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. 

qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopsalanmaq  qapsalanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. 

qopunmaq. qopparanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. 

qaplanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  

qopsalmaq  qopuzlamaq. qopuz çalınmaq. qobzalmaq. qupzalmaq.  

qopsam  - qopsam quşaq: rəsmi. geyim. (# orta quşaq. aralıq geyim. 

əl geyim. bayağı qapsam, geyim).  
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qopsamaq  1. yüksəltmək. - yoqarı qopsamaq: yuxarı qoğzamaq. 1. 

çıxmaq istəmək.  

qopsar  kopsar. küpsər. tolum.  

qopsarmaq  qanırmaq. qanğırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq. qaqrımaq. 

qaqrıtmaq. qaqrınmaq. 1. mənimsəmək. qapsarmaq. 

qapısamaq. yiyələnmək. - qonşu avlusuna əğilən alma 

ağacımızın almaların qanırdı. - özgə malın qanırabilsəndə, 

için qanıranmazsan. - tez yetən, olanı qanırmış, gec yetənə, 

qalanıda qıymamış. 1. nərsəni, bir aracla, güclə nərsəni 

ayırmaq, qırmaq, bükmək.  

qopsıq  qopsık. apsis. yarım dayrə. qovıslı duvar. 1.qovs. 

münhəni.  

qopsım  rəsmi. - qopsım gediş: rəsmi gediş. - qopsım sürə: rəsmi 

zaman. - qopsıma uyğun: rəsmə görə. - qopsım günay: 

rəsmi səlam.  

qoptaq  dəğirman daşın ititmə aracı.  

qoptaq  girdə.  

qoptan  gopdan. qasdan. qasıddan. qasdancıqdan. qaysdan. 

yastan. yalandan. yalancıqdan.  

qoptuq  vətən.  
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qopturmaçı  gopturmaçı. bosboyçıl. boyçul. məddah.  

qopturu  sayqı duruşu. törən duruşu.  

qopu  1. gop. çox. çoxluq. 1. qopuq. ayrıq. qıraq. tikə. ləxtə. 1. 

vida. əlvida'.  

qopuç  gopuç. 1. gop. basav. masav. boşuna hayva. bayqa. 

bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. 1. gop. yava. hava. 

həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz 

gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. 

çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. 

axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. 

bihudə. faydasız.  

qopuq  1. (> ğabuq (fars)). qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). 

qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). güllə (> qelulə 

(fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, 

topu. 1. çarıq. çapıq. yonqa. odun parçası. 1. qaba. 

qabaq. kötük. gödük. bərk. sərt. (# köpük: pambıq. 

yumşaq). 1. qapuq. qaqma, çarpma sonucu olan şişik. 

qaruq. qarıq. qaqır. şiş. bez. 1. sıçraq. saçraq. fırlaq. 

yağı. qalxaq. coşqun. çapqın. çalamıt. qızqıl. qızqın. 

salsaq > sərsəri. 1. qırıq. varsız parasız. sərsəri. salsürü. 
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1. qopqun. qapanıq. qırıq. alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. 

çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. 

içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. 

kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. 

qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. 

yalsın. yalzın. quşəgir. imtizacsız. münzəvi. 1. qırıq. 

bütün olmayan.  

- it qopuğu: dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, 

qişr.  

qopuq  1. xiruc. - yağıların qopuğu. 1. qırıq. - qopuq qopuq göz 

yaşları. 1. müzahim. əziyyəçi. 1. qopmuş. ayrılmış. 1. 

pulsuz zadsız. eldən olmuş. avara kimsə. kəsik. - qopuq 

alayı: avara sürüsü. 1. baştaq. sərsəri. avara. səfil. ipsiz. 

tıqırıqsız. sərsəri. avara. 1. ısrıq. qovuq. ıraqlanmış. 

dışlanmış (dişlənmiş). rədd olunmuş. məlu‟n. 1. qopmuş. 

kəsik. qırıq. sınıq. 1. qopu. ayrıq. qopu. ləxtə. tikə.  

qopuq  kopuq. kobuq. kofuq. kovuq. koğuq. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 
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kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qopuqlamaq  çapıqlamaq. çarıqlamaq. budamaq. budaqlamaq. 

yolmaq.  

qopuqlu  qaruqlu. qarıqlı. qaqırlı. şişiginli. şişikli. bezikli.  

qopuqluq  1. qırıqlıq. varsız parasızlıq. sərsərilik. salsürülük. 1. 

qopqunluq. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. 

yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. 
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qarıqlıq. qaruqluq. qaqırlıq. şişiginlik. şişiklik. beziklik. 1. 

qopqunluq. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. 

dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüşlük. 

içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniksizlik. 

küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. 

qıranlanıq. qırıqlıq. siniklik. uyuşmazlıq. giziklik. yalzınlıq. 

yalsınlıq. inzivalıq. quşəgirlik. imtizacsızlıq. münzəvilik. 1. 

sıçraqlıq. saçraqlıq.yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. 

qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. 

qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.  

- bağlantı qopuqluğu: qəti' irtibat. 1. boşluq. aralıq. - əlli ildə 

böyük bir boşluq bəlirdi.  

qopul  kopul. kobul. koful. kovul. koğul. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 
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kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qopulanmaq  küsmək. qücənmək. üz asmaq.  

qopum  burum. qıvım. - bir qopum: bir burum. bir qıvım.  

qopumaq  qopmaq. qalqımaq.  

qopun  qopan. 1. böyük. yekə. yeggə. qocaman. qucaman. 1. 

pətə. pitik. 1. çoxlu. bərəkət. bütünlüq. 1. kupon. ( < 

qoparmaq). kəsilmiş kiçik parçalar.  

qopunaq  qopur. qoppanaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. 

qapalaq. qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopunmaq  qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopparanmaq. 

qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qapsalanmaq. 

qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. 

qururlanmaq. öğünmək. övünmək.  
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- (ağac) əğilib, bükülərək kərinmək, qopunmaq, qırılmaq: 

çanğılmaq. çalqılmaq. cayqılmaq.  

qopunti qopundi. qopqun. inqilab.  

qopuntu  1. çevirqaç. devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez 

>çağ). qiyamət. axirizzəman. 1. bərkik bulquq. bulaqıq. 

həyəcan. gərgin. böhran. 1. qopuş. qopma. qopba. 

qopqa. qovqa. qovğa. ğovğa. qalxıntı. qalxma. qaxma. 

qalxış. qaqıntı. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.  

qopur  dirric. qiyamət.  

qopur  gopur. gobur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. 

kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 
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çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qopur  qabur. 1. üzaşağ. üzalçaq. nəşib. 1. qab. kasa. sağal. 

sığal. sufal.  

qopur  qopunaq. qoppanaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. 

qapalaq. qaplaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. 

qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. 

qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.  

qopurcuq  qabcaq. qutucuq. qutuca. kiçik qutu.  

qopurqan  qoparan.  

qopurqə qopurgə. dövül. təbil. savaş davulu.  

qopurmaq 1. qabırmaq. qabdan qaba tökmək. 1. yerindən 

qaldırmaq. qurcalamaq. qurdalamaq.  

qopurtmaq  yerindən qaldırtmaq·.  

qopus  qupuz. qopuz. 1. qiyam. 1. ürküntü. balqın. balın. bulğa. 

bəlva.  

qopuş  qopuntu. qopma. qopba. qopqa. qovqa. qovğa. ğovğa. 

qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. ayaqlanma. 

ayaqlanış. üsyan.  
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qopuşmaq  1. quraşmaq. gürəşmək. qalxışmaq. bağsılaşmaq. 

dikəşmək. 1. yardımlaşmaq. 1. qalxışmaq. qoğzanmaq.  

qoput  koput. köpüt. göbüt. göbü. göpü. kiçik qabarıq əkmək. 

kiçik pidə.  

qopuvul  üsyan. qozğalış. başqaldırma.  

qopuz  ( 1 < (kov. ) kovuz < kov. oyuq. kovpuz. kavıs. komuz. saz, 

bağlama. 1 < qab. qabaq. biçim oxşarlığı üzrə) 1. qarpuz. 

kədu. 1. gop. şişik. yalan sözlər: qopuzu eşiden kişi 

aldanur qızğan (qazan) üstüne tamla tamlar sanur.  

qopuz  < > güpüz. qupuz. qopus. döğülərək, güpsəyərək 

səslənən çalqı. - qopuz qopsamaq: qopuz çalmaq. - 

qopuzlu kişi: qopuzu olan adam.  

qopuz  1. gopuz. qopal. kopal ( < kop: çox. şişik). gürz. 1. gopuz. 

gürz. gürüz. (savaş ayqıtı). topuz. gürz. düvən. döğən. 1. 

kopuz. kobuz. kofuz. kovuz. koğuz. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 
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kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). 1. qopaz. güpüz. töpən. 

topan. döğən. dövən.  

- qopuz armıdı: qarpız armıdı: yay sonu yetişən iri, sarı, sulu 

armıd çeşiti.  

- qopuzun şişik bölümü: tüngə. təngə. təknə.  

qopuz  gopuz. 1. çəküş. toxmaq. baluqa. potg (pot < metatez > top < 

> təp) topaq. 1. qavuz. 1. qarpuz. 1. kovus. kavıs. 1. 

qaltas. balyoz. böyük çəkic. qobuz. qozap. qasıntlı. 

kibirli. müzik araclərinin gənəl adı.  

- ərin qopuz: ağız mızıqası.  

- qıl qopuz: qəmənçə. saz.  

- (müzik aracı) - qopuzu kim arış soxadı: kim qopuzu gözəl 

çalır. 
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- qopuz bilə qars yaraşqanca: birbirinə uyumlu olmaq. 

birbirinə yaxışmaq.  

qopuzcıq  qarpızcıq. düğünçiçəyi.  

qopuzlamaq  qopsalmaq. qopuz çalmaq.  

qõpüq  köpük. kəf.  

qopzamaq  qupzamaq. qopuz çalmaq.  

qopzamaq  qupzamaq. qopuz çalmaq. - qopzatmaq: qopuz çaldırmaq.  

qor  1. gor. bükür. sin. qəbir. qaranlıq yer. 1. kor. soğur. quru. 

1. qoz. qoza. qora. yetişməmiş üzüm giləsi. 1. quşaq. 

qurşaq. həlqə. 1. yasaq. qaravul. 1. tuzaq. 1. gor. quvur. 

govur. oyuq. çuxur. boşluq. məzar. 1. kor. tuppuq. 

duppuq. küt.  

- kor edmək. korlamaq. nəfsini korlamaq: gərəkli istəyini 

yerinə gətirmək. 

- kor bağırsaq: soğur içəqi.  

- kor bağırsaq: soğur içigi.  

- gorqa girmək: ölmək. 

- kişi görürün görməy, goruna girməz: insan görəcəğini 

görmədən məzara girməz.  

- gor ağac: ölünü daşımaq üçün kullanılan bir tür tabut.  
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- gor tapmaq: ölmək.  

- gorqa batmaq: ölmək.  

- gorqa girmək: ölmək.  

qor  1. qur. qar. qurşaq. bel quşağı, bağı. kəmər. qəmər. 1. 

ğor. yaraq. vuruş qoşun yarağı. 1. od. 1. uyuz. 1. od. 

cübbə. yaraq. 

qor  gor ( < kovr). 1. gömək. gömük. gömüt. gömgən. basıq. 

dalıq. sın. sin. qəbir. məzar. türbə. daxma. damğa < 

tuqma. dinləlik. dinlənik. qara yer.  

qor  gor. gəvər. govur. çuxur. gəvir > qəbir. qəbr (< kəv. kav. 

gəv. kov). 1. sin. 1. çöl eşşəyi.  

qor  kor. 1. < kovr. qapıq. qapran. - kor ilan: qapıq. qapran.1. 

korsan. anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz.dalıq. uyuq. 

uyqaş. uyqaç. uğraş. bilsiz. toy. gözü bağlı.qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. cahil. qafil. 1. > 

kur (fars). görməz. - kor olmaq: gözü axmaq: göz patlayıb, 

yarılıb, kor olmaq. 1. tünür. tünğür < tüğnür ( < tün. tünğ. 

tüğn: qara. qapalı). 1. kor. koraq. tutuq. çoraq. şoraq. 1. < 

kovr. çuxur. 1. küt. qara. - iri yapılı, qara qafalı: yekə 
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kündəli, içi kövrəli. 1. xor. yaman.  

- kor piçaq: küt. kot. qarta. korta.  

- koryapalaq: korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. 

puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi 

çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay.  

- lal arvadın kişisi, kor kişinin arvadı ol.  

- nankor: iyiliyi, yaxcılığı bilməzdən gələn.  

- cəhnnəmin goruna: içinə od.  

- kor quyu: batqal quyu.  

- kor olmaq: korlanmaq. göz axmaq.  

- kor olmaq: koralmaq. gözü axmaq.  

- subay gözü, kor güzü: subay gözü ilə, qız alınmaz.  

- bir ayağı çuxurda, gorda: ölümü yaxınlaşmış.  

- əsgi qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: əsgi xərmən 

savırmaq. əsgi dəfdərləri qarışdırmaq. keçmiş, ölmüş soruları, 

yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.  

- bitli pəxlənində, kor alıcısı olar: pozuq nərsənində istəklisi 

var.  

- əlinin koru: uyarsızlıq edmək.  

- gor, sin, qəbir daşı: balbal.  
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- kor bağırsaq: apandis. kor içəgə.  

- öz gorun qazmaq: öz ayağın baltalamaq.  

- kora beyinlik. küttük. qabavat. kallıq.  

- alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə: qaqlacan. 

qaqacan. danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan.  

- bilimdən yeyi yox, yalandan koru yox. (yeği. yeyi: 

yaxcısı). 

- qovlu canıma, qor düşdü.  

- xor görmək: xorlamaq. korlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqıtlamaq.  

- xor görmək: xorlamaq. korlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 

qaqıtlamaq.  

- xor, kor, pis işlətmək: yıpratmaq. korlatmaq. xorlatmaq.  

- kora iğnə, gərək nəyinə.  

- qonşusu yaxcı olanın, kor qızı evdə qalmaz.  

- pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.  
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qor  kor. qur. ( < qarqu. qara). 1. koralmış. qararmış qara 

boya. 1. kor: küt. kəsərsiz. - kor pıçaq. yetərsiz. 1. görməz. 

balay. 1. kos: kala kötür. - kos komalaq < > kor komalaq. - 

kol kos: ala bula. tanğ qaranğusı: - səhər (dan) toranı: tanğ 

koru. - ala şavaq. kor ışıq: az aydın. gecə qaranğusi: tün 

koranğısı. 1. alama. pis. xor. tülək. 1. ziyan. - korluq: 

qaralıq. qaraqula. 1. köz. qur. od parçası. od. odlıq. 1. arıq. 

zayıf. - kor olmuş. qurumuş. oyulmuş. 1. xor. şor. zor. 1. 

qurat. qırat. aşama. sıra. düzü. xətt. sətir. dizi. duvarda 

əşit boyda düzülən kərpiçlərin sırası. kərtə. kərki. barda. 

sap. sıraş. qatar. qatlaq. qat. lay. sərəng. cərəngə. 

cərgə. düzün. dizək tabur. tapqır. iz. arda. dalba. tabur. 

tapqır. yol. yolu. öbür. qurup. taxım. kümə. topluluq. 

bölük. yığın. seri. rədif. nərsənin komalanmış yığını (biçin 

bağı, odun). nərsənin düzünlə sıralanmış, bir biri üsdə 

qoyulmuş yığını. koraf. rəf. baca. kəsə. 1. heyvanların 

boynuna asılan çan, çınğıraq. 1. dərə. 1. kör. deşik. 

görməyən. - koraf koraf: kor kor. sıra sıra. qat qat. sürü sürü. 

kümə kümə. dizi dizi. 1. boş. müfdə. yaxud ucuzluqdan 

müfdə kimi. - kora satıram: havayı, müfdə satıram. - kora 
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aldım: müfdə aldım. kora ver, kora al: parasız ver, parasız al. 

1. boşluq. yoxsulluq. - kordu: yoxsuldu. - ocağı kor: 

oğlandan, tuxumdan boş: uşaqsız. 1. qor. tamızlıq. 1. 

xor. kof. kötü. qoranc. zərər. ziyan (# kar: ası. fayda). - kor 

olmaq: zərər almaq. 1. öz. maya. asıl. 1. < govur. kəvrə. 

gumuv. kömü. kov - cum. şum. 1. başlıq. aşaman. araqçı. 

başçı. elbaşı. baştutan. 1. fond. vəqf. 1. kov. oğız. ovış, 

oyşuq, oyuq, oyuq, boşluq. 1. qarav. 1. tamızlığ. od 

parçası. 1. güc. quvvət. 1. tuvmaq. kəsgin olmayan. 

tuppuq. duppuq. qumadaq. qısa. küt. koralmış.1. kor. 

gidamaq. kəsgin olmayan. 1. tüqül. tüqqül. tüqlü. - tüklük 

gözlü: kor kimsə. 1. qaraqu. 1. - kor bağırsaq. bükün. 

apandiş. 1. kor. ziyan. - qor tapmayasan bala. - kor gördü, 

kələki yığıdı. - axından kor görmüş ölkələr. 1. yoğurt mayası. 

1. açıqsız. ışıqsız. qaranlıq. - kor otaq. kor qəndil. 1. 

anlaqsız. qanmaz. beyinsiz. huşsuz. qaranlıq. - kor kişi. 

1. çözülməz. qarışıq. - kor düyüm. - kor bağırsağ: güdən. 

qalın bağırsağın bir bölümü. 1. kar. içi tutuq, qapalı yer. 

sağır. kəsik. məsdud. küt. qapalı. kəsik. qunt. künt. 

kəsməz. soğur. görməz. qapanmış. batmış. - soğur göz. - 
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kor siçan: soxulan dağ siçanı: soğur. 1. yanıb qızarmış 

kömür, odun. - qorın üstündə pişirmək. - bu odun çox qor 

tökür. - qor kimi altın. - kor əbə: əbə köməci: gözü bağlı 

oyunu: bir neçə kişi cocuq (: nəfər uşaq) olub, birinin gözlərin 

bağlayıb, başqalarının çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir 

oyun.  

- kor döğüşü: göz gözü görməz döğüş: kor koruna döğüş: 

birinin birindən savsız, izsiz, xəbərsiz olmaqsızın döğüşməsi.  

- kor topal: səqət. qusurlu. topal. mə'lul. 

- kor sıçan: köstəbək.  

- kor qaya: dənizin içində olub görünməyən qaya.  

- kor ışıq: kor çırağ: kor qəndil: çox əsrük: bərk kefli.  

- korkoruna: qəflətən.  

- kor gözlü: nankor. kafəri ne'mət.  

- kor yol: çıxmaz. çıxmaz yol. bünbəst.  

- kor kötük: kötük kimi: bərk kefli. zil zırna. 

- ölünün gövru: başıva and olsun: - kor ölür badam gözlü 

olur: birini sözdə, özdə sıxışdırmaq üçün söylənən deyim.  

- kor boğazlıq: oburluğ. qarımpalıq.  
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- kor çiban: qabarcuq.  

- kor sıçan: yumran. 

qora yaraq  > qarayaraq. döğüş aracları görəvlisi, mə'muru.  

qora  < qoğara. 1. qoğmaq, oğmaq üçün arac. əğik, ufaq, incə 

dişli, yontmaq üçün kəsici arac. 1. ititmək aracı. yonac. 

yonqac. suğan. soğan ( < su: iti) > suhan (fars)). 1. qoraq. 

yaxan. yandıran. acıdan. - can qorası: cana düşən od. - iç 

qorası: iç ağrısı, dərdi. 1. acı. odlu. 1. qoğara ( < qoğ). 

xurə. aşıla. akıla, cüzam. yenir kəsəli. 1. quruq. hər nəyin 

xamı. yemişlərin xamı. özəlliklə üzümün xamı, yaşılı, 

əkşisi. - quruq suyu: qora suyu. - quralı aş: qora aşı. - 

xurma quruğu. - zeytun quruğu.  

- qaya quruğu: damda duvarda bitən bir bitgi.  

- qora sıxı: qora su. qora suyu.  

- şərab, qora, lumu suyunudan qabda qalan köçək: tırtır. 

lığ.  

qora  1. ağıl. axır. 1. qorunmuş yer. < qoruq < qoraq < qar. 

qaramaq: qoruqlamaq. çəmbərə salmaq. avlu. ağıl. axır. 

qorqı. qorıq. saray. qonaq. at qorası: at ağılı. 1. qoz. qor. 

qoza. yetişməmiş üzüm giləsi.  
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qora  kora. koraq. 1. qora. qoraq. qarda açılan incə yol, iz, 

cığır. 1. oraq. tırpan. 1. haçar. anahtar. kilit. qapı 

sürgüsü. əsgi. duvarın alt bölümünə çəkilən boya. 1. 

sürə. zaman. bir az parça. olsunki bir az daha. - bir 

korada dənə görüm. - qoy bir kora oturaq. 1. uzun sağalı 

(qonçlu) corab. 1. qara. deşik. ilgək. keçit. 1. civi. mıx. 1. 

qoraq. yetişməmiş, çiğ üzüm.  

qora  qoruq.  

- qora pişirən: qızılısı. qızılsı. ilin ən sıcaq günləri.  

qorab  gözəkçi. görəkçi. görəyçi. qorayçı. qoran. qoryan.  

qorab(ərəb)  < qurav. yaxınlıq.  

qoraba  koraba. qaraba. qaraçəpiş. qaraçapış. gözü bağlı oyunu.  

qoraca  koraca. qaraca. boşuna. nədənsiz. səbəbsiz olaraq. - 

qaraca yaltaqlanma, yalvarma. - qaraca koraca bu duruma 

duşmədik ki. -. 

qoraçı  1. qoruçu. gözətləyici. mahafiz. hafiz. koraçı. qaraç. 

pesimist. 1. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. 

çürükçü. götümsər. hər nəyi qara, qaranqul görmə. 

düşügün. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. 

qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qatsaq. pisanlış. 
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uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş. 

pesimist.  

qoraçılıq  koraçılıq. pesimislik.  

qoraq  {qora. kora}. 1. yaxan. yandıran. acıdan. - can qorası: 

cana düşən od. - iç qorası: iç ağrısı, dərdi. 1. acı. odlu. 1. 

tənəkə. pənəkə. pənahqah. yalı. yalqı. yalıq. 1. örs 

(sindan). qoruqlu, sürgülü qapı. 1. dönuq. 1. sönük od. 1. 

quruq, cehiz. yaraq, arxa, vəsilə. 

- qoşun qoraqı: orduqah. ortaqu. ordu. ordu qərargahı. toyka.  

qoraq  1. koraq. çoraq. verimsiz. kəl. çor (kor) topraq. daz. kor. 

tutuq. çoraq. şoraq. 1. qapar > kəpər (fars). çəpər. qabağ. 1. 

qoruq. durğaq. keşik. 1. koraq. koraq. koruq. qapıq. qara. 

qaranquluq. qaranlıq. günəşsiz. günsüz. günməz. 

ışıqsız.  

qoraq  qav. kav. 1. qaqumuş. qaqmış. qurumuş. 1. quruq. 

qaraba. xaraba. (# qurya). 1. qoruq. qoraq. tağuq. 

qabarmış. qızmış.  

qoraqa  koraqa. 1. çanaq. kəkəz. gəvşək. qap qacaq. oyulmuş. 

1. dəmir pası.  
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qoraqaq  - çox qoraxaq, çəkingən, ürkək: ıslaq toyuq. ıslaq qarqa. 

ıslaq sıçan.  

qoraqçi  qorağçı. qaravul.qaraş. qaraç. qoşunun öncüsü, 

gözətçisi. qaraqol.  

- yurdun qorağçı toparı: qoşun ( < qoşmaq: yığmaq).  

qoraqlamaq  1. qaraqlamaq. həlqərəcləmək. sürmələmək. 

zəmbərəkləmək. qapını kilitləmək. 1. qaravullamaq. 

keşikləmək. gözətləmək.  

qoraqlıq  koraqlıq. korluq. şoraqlıq. şoraqlıq. tutuqluq.  

- samanlıqların önündə tınazı (toplanmış taxılı) yağmurdan 

qoraqlıq, böyük saçağ: qarapan. qaraban. qaravan.  

qoral  qismət. nəsip.  

qoralaq  koralaq. başı boş.  

qoralaq  koralaq. kovalaq. koğalaq. korkoran. 1. qaqabaş. 

qaqavaş. qaqavan. qaqavac. avanaq. gic. alıq. bön. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. 1. unutqan. 1. qandırılğan. qolay qandırılan.  

qoralaqlıq  koralaqlıq. korkoranlıq. koğalaqlıq. kovalaqlıq. 

qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. 

avanaqlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  
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qoralama  koralama. xorlama. korlama. koreləmə. korlama. 

qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. əzmə. 

əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. 

tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. 

alçaltma. üzərinə kül savırma, ələmə. izlal. zəlil edmə. 

zəlalətə salma, uğratma.  

qoralamaq  koralmaq. nərsəni bağlamaq.  

qoralı  koralı. arxasından qaralı, kilitli.  

qoralıq  1. abqora. 1. qora üçün bəslənən bağ.  

qoralıq  koralıq. 1. nərsənin qaralmış, qara basmış durum (əkin ). 

1. müfdəlik. ucuzluq. - koralıq şəhər: korlar şəhəri: hər 

nərsənin müfdə olan yeri. 1. koran. ehsan. - koralıq içgi.  

qoralmaq  koralmaq. 1. kor olmaq. qaralmaq. qararmaq. sönmək. 1. 

korlaşmaq. tuppuqlanmaq. duppuqlanmaq. kütləşmək. 

kəsginliğini itirmək.  

qoralmaq  koralmaq. anmazıqmaq. aymazıqmaq. aymazlanmaq. 

ummazınmaq. dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. 

uyquçuqmaq. koralmaq. toylanmaq. qəflətə düşmək, 

basınmaq. qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq. qəflət 
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edmək. görməmək. görməzmək. qaraqımaq qaraqmaq. 

qararmaq. qaralımaq. - gözüm qararıdı.  

qoralmaq  koralmaq. kor olmaq. gözü axmaq.  

qoralmış  koralmış qumuq. qısa. küt. qumuq. qımıq. kömüq. 

kəmik.  

qoraltı  qoramtı. qoramıt. qaramtı. qaramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

qoraltılamaq  qorantılamaq. qarantılamaq. qaraltılamaq. qorlamaq. 

qorumaq. saxlamaq.  

qorama  qoruyan quvvələr.  

qoramaq  koramaq. 1. dəf olmaq. dəfolub gedmək. - bu saqat 

üydən qora!: həmən evdən dəfol !. 1. tələf olmaq. itmək. 1. 

xoramaq. ( < kor. xor). korlanmaq. kütlənmək. 1. boşalmaq. 

yıpraşmaq. azalmaq. gəvrəmək. gücsüzləmək. 

xarablanmaq. məhv olmaq. - korımaz çəlik: yıpranmaz 

xəncər. - çox mal koraqamış: tələf olmuş. 1. dəf olub, rədd 

olub gedmək. - indi elə burdan qora. - bir kərə dedim qora. 

- qoraqan biri: gəf olmuşun biri.  

- bıtır tavlada köp mal koraqandı: bildir dağlarda çox heyvan 

tələf oldu. 
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qoramcı  koramcı. korlama. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. 

dağıtma. dağıtış. saçama. saçma. savırma. savarış. 

savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. 

sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. 

saçaç. saçarlıq. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. 

düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. 

tələf. tələf edmə. 

qoramıt  qoraltı. qoramtı. qaramtı. qaramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

qoramtı  qoraltı. qoramıt. qaramtı. qaramıt. qaraltı. qarartı. 

qarartu. barınaq. ev. yapı. tikiş. tikinti. bina.  

qoran  1. gözəkçi. görəkçi. görəyçi. qorayçı. qorab. qoryan. 1. 

koran. ehsan. - koran içgi: koralıq içgi. - korana gəl: ehsana 

gəl. 1. quran. yaraq. əsləhə. 1. quran. cübbəxanan. 

əsləhəxana.  

qoranc  1. difa. qoraq. 1. kor. korluq. zərər. ziyan. 1. koranc. 

zərər. ziyan.  

qoranlış  koranlış. koraçı. kötümsar. kötümsər. götümsər. çürükçü. 

hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. qaraç. qaraçlıq. 

qaragöz. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 
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qarısıq. qatsaq. pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. 

qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

qoranlış  koranlış. pisanlış. kötümsər. çürükçü. qaramsuq. 

qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. bədəndiş.  

qorantılamaq  qoraltılamaq. qarantılamaq. qaraltılamaq. qorlamaq. 

qorumaq. saxlamaq.  

qorar  qapının astana taxdası.  

qorarı  korarı. gəlin öldürən arı. qonquraq. eşşək arısı. sarı, 

yaban arı.  

qoras  ( < qor: od). qızdırma.  

qorasa  korasa. çorasa. koruz. korus. koruc. korunc. koruq. 

koruqlu. koruqlu. çoruqlu. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  

qorasıq  korasığ. alaqaraq. pambıq qozasının kalı.  

qoraş  koraş. xoraş. ( < kor). boşalmış. yıpraş. azaş. gəvrəş. 

gücsüz. azalma.  
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qorata  qurada ( < quru). qurumuş. alızlamış. zayıflamış. 

əsgimiş. yıpranmış. işə dəğməz yaramaz. bitmiş. - 

qorada oyu (fikir). - qorada qılınc. - qorada araba.  

qorate qorade (fars). < qırmaq. bax > qaroda.  

qoratmaq  koratmaq. xor tutmaq. korlatmaq. yıpratmaq. əsgitmək.  

qorav  1. korav. koruv. çökəv. çökov. xaraba quşu. koryapalaq. 

korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. puhuquşu. 

ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi çıxardığından 

bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay. 1. qorva. ev. dam. 

sığıncaq.  

qoravana  koravana. qaravan. qarabaş. boşa gedən, puka çıxan 

güllə.  

qorayçı  gözəkçi. görəkçi. görəyçi. qorab. qoran. qoryan.  

qoraz  xoruz.  

qoraz  xoruz. qoruz.  

qorazə  < qırasa. boradə. yonqut. nərsənin, qırığı, oğuntusu. 

qızıl, dəmiri işlərkən tökülən xırda parçalar. qırpıntı. qıtıq. 

çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör 

töküntü. xırda mırda.  

qorb o civar  yan yön. dolay.  
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qorbaq  külbə. kolbə. qornacıq. qorunacıq. kiçik ev, otaq.  

qorbaqa  - korbağa quş: puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- 

puuhuu'' səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. 

quqqumay. bayquş.  

qorban  qurban. qın. qılaf. qab.  

qorbın  çantanın, kifin, sadaqın boyundan asılan sapı.  

qorbus  yəhərin qaşı.  

qorcaq  1. qurcaq. qurçaq. göyçək. büt. bot. sənəm. idol. heykəl. 

1. qoçaq. igid. döğüşgən.  

qorcal  korcal. körcəl. kütcəl. çorbaş. çorbağ. çorlu. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

qorcalatmaq  əkləşdirmək. əğləşdirmək. əyləşdirmək. yerləşdirmək. 

yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. oturutmaq. otruşutmaq. 
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oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. 

sığdırtmaq. qabqaştırmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət 

vermək.  

qorcalmaq  korcalmaq. korlanmaq. körcəlmək. çorbaşmaq. 

çorbağmaq. çorlanmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

qaranmaq. batmaq. batırmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  

qorcəlik  korcəlik. körcəlik. kütcəlik. qaqraq. qaqraqa. qaqra. 

qaqar.qaralıq. bədbəxlik.  

qorcı  1. görci. bəkçi. mahafiz. 1. cübbəçi. cübbəli. yeniçəri 

ocağında özəl qol, sinif.  

qorcon (fars)  < qırçın. xıtxıt.  

qorcu  qorucu.  

qorcuxuz  qorucuxuz.  

qorcuq  qorcuq. quruq. örtgi. kölgə. saya. sığnaq. himayət.  
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qorç  ( < qorunsamaq). qorçıqan, küh yatan toyuq. - qorç 

toyuq: küh toyuq. - qorç yatmaq: küh yatmaq.  

qorça  1. sayqıdəğər insan. 1. təzək. 1. dəğərli. dəğərli nərsə. 

sayqıdəğər kişi.  

qorça  qorçaq. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. arxaçıq. 

alaçıq. araçıq. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. 

pənahqah.  

qorçaq  qorça. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. arxaçıq. alaçıq. 

araçıq. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. pənahqah.  

qorçamaq  qurçamaq. küh yatmaq.  

qorçə (fars)  < qorucaq. kiçik ev, otaq.  

qorçi  qorçı. 1. yaraqçı. əsləhəçi. qorxanada çalışan. 1. odçı. 

cübbəçi. yaraqçı. oxçu. ovçu. yaraqlı. silahçı.  

qorçı  qorçi. 1. yaraqçı. əsləhəçi. qorxanada çalışan. 1. odçı. 

cübbəçi. yaraqçı. oxçu. ovçu. yaraqlı. silahçı.  

qorçıbaşı  cübbəçibaşı. yaraqçıbaşı. silahçıbaşı. əsləhəxana 

darqası.  

qorçıq  qarçıq. qurçun. xurcun. torbacıq. sandıqca.  

qorçın  qarçın. (< qarımaq. qorımaq). 1. hər türlü örtük, örtgü. 1. 

önlük. tozluq. 1. qurçun. xurcun. torba. 1. qalın toxuma 
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corab. 1. meşə armıdı. yaban armıdı. 1. qurçun. qaramsı, 

bərk topraq.  

qorçqınmaq  küh yatınmaq. yumurta qozalamadan qalmaq.  

qoreləmə  koreləmə. koralama. korlama.  

qorfultamaq qorfuldamaq. qaynamaq. foqurdamaq.  

- qorfuldaqan ayran: əkşimiş yoğurt.  

qorfultatmaq qorfuldatmaq. qaynatmaq. foqurdatmaq.  

qorxana  yatyaraq. cübbəxana.  

qorxizilmək  gözgörilmək.  

qori  < kovri. 1. lüləli, saplı su qaynatma qabı. 1. dəmkeş. 

dəmkəc.  

qorı  qorı. qorılıq. park. kənddə şəhərdə qorunmuş ağaclıq, 

ormanlıq, çimənlik, göylük yer.  

qori  yel tanrısı.  

qorıc  qorıca. külbə. alaçıq. kiçik sığıncaq, otaq.  

qorıca  qorıc. külbə. alaçıq.  

qorıç  1.koma. tənəkə. 1. həyəcan.  

qoriçi  körcü. qorucu. qorucu. bəkçi. yasaq bölgələri bəkləyən, 

qoruyan kişi.  

qoriğ (fars)  qoriz(fars) (< qorxma. kürümə. ürkümə). 
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qorixtə (fars)  gırixtə. gerixtə. qırmış. qoğqun. qaçmış. qaçqın.  

qorıq  1. qoru. ağaclıq. yəşil bölgə. 1. qorunan. yasaq bölgə. 1. 

qoru. kiçik orman. 1. qurşanmış, qorunmuş hər nərsə. 1. 

qorluq. közük. közlük. iyicə tutuşmuş kömür. köz 

durumuna gəlmiş kömür. 1. qorluq. közlük. qor, köz 

qoymağa özəl qab.  

qorıq  qoruq. qarıq. 1. mahasirə.  

qorıqa  qoyun.  

qoriqtə  qorixte (fars) (< qoğuqmuş. kürümə. ürkümə. qaçmış. 

açqın. qaçaq. fərari.). 

qoriqtən  qorixtən (fars)< qoğuqmaq. kürümək. ürkümək. 

ürkümək.qaçmaq.  

qorılıq  qorı. park. kənddə şəhərdə qorunmuş ağaclıq, ormanlıq, 

çimənlik, göylük yer.  

qorımaq  görmək. yetmək. çatmaq. kifayət edmək. idarə edmək. 

kafi olmaq. vəfa edmək. - bu para xərcimizi qorımaz. - bu 

bizi qorımaz. - bu bahalığda qorunmaq çox zordur. -.  

qorın  1. diriğ. əfsus. 1. qurşaq. - qorın qurşanmaq: qarnın belin 

bağlamaq.  

qorınc (fars)  < qıvrıc. qırış. çin.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8634 

qorınmaq  qorunmaq. sığılıq edmək. diriğ edmək. pintilik edmək.  

qorıstan  gorıstan.govrıstan. gömüklük. qəbristan.  

qorışmaq  qorumaqda yardım edmək. - qorıq qorışma: ordu 

qaravulladı.  

qorıtmaq  1. bəklətmək. gözətmək. hifz etdirmək. - qorıları qorutmaq 

gərkir. 1. çit, xəndəqlə ayırmaq. - mən öz yerimi 

qorıtacağım.  

qoritor  koridor. gəzindi. dəhliz.  

qoriy  1. iri yapılı. 1. yel tanrısı.  

qoriz (fars)  geriz. kəriz. giriz. geri dönmə. qaçma.  

qoriz pa  ( < qoğquz: qaçma. fərar). (kürtük. ürküt. qaçqın. ürkək. 

fərari.). 

qorizan (fars)  (1. < kürzən. kürüzən. 1. < qoğquzan.) ürkün. qaçan. 

qaçqın.  

qorizənde: < qoğquzan. qaçan. fərari.  

qoriz (fars) < qoğquz. qaçma. fərar.  

qorkə  qorkə. gürkə. çadırın evin, bir yerin çevrəsi.  

qorqaq  qorxaq. 1. çanaç. gəvşək. təmbəl. 1. yumuşaq. sarıçqa. 

sarıçaq. 1. ödlək. ötlək. ürəksiz. dabansız. dabansız. 

dayanmaz. qoyanyürək. ökcəsiz. dabansız. quşqulu. 
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mütərəddid. sübatsız. muqavimətsiz. tavqılsız. tapqılsız. 

iradəsiz. - çox qorxaq: tavşan ürəkli. 

- qorxağa dağ təpəncə görünür: qorxağa dağ qımıldamış 

kimi görünür.  

qorqaq  qorxaq. 1. dabansız. ürəksiz. cürətsiz. 1. təpin. alçaq. 

ödlək. ödələk. ürəksiz. dəvə ürəkli. 1. alçaq. sinsi. 1. 

qansız. ödlək. qeyrətsiz. şərəfsiz. 1.gürə. gürəc. ürkək. 

1.kavat. boş. içiboş. ürəksiz. cəsarətsiz. 

- görnüşdə ürəkli, gerçəkdə qorxaq olan: üzdən dolu, içdən 

boş. qabaqoz.  

- kof, qorxaq, dabansız olan: dabanı, kökü boş. qaldaban < 

çaldaban. (> qəltəban (fars)). 

qorqaq . qorğaq. məhcub.  

qorqaq qorxaq. 1. < qor < qar. qoruğan. güdən. qorkançaq. 

ağöddək. ürkək. ödək. ödlək. - qorxağa, dağ qımıldamış 

görünür: yerində oynaq görünür. 1. basımsız. bazımsız. 

cəsarətsiz. çaşaq. ödlək. dabansız. ilgəncəq. ürkək. 

ötsüz. qızbay. suvyürək. 1. ılqanıvçı. ürkək. 1. ökcə. canı 

ağzında. 1. quş ürəkli. ürəksiz. ürkək. (# ülkək ağa bəygiri. 

güstax. cəsarətli).  
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qorqaqlanmaq  qorxmaq. ürkmək.  

qorqaqlıq  qorxaqlıq. qaçaqlıq. götü boşluq. ürküş. ürküşlük. ürküt. 

ürkütlük. qansızlıq. ödləlik. qeyrətsizlik. şərəfsizlik. ürküş. 

ürküşlük. ürküt. ürkütlük. qaçaqlıq. götü boşluq. - düşman 

qarşında qaçaqlığa yol verməyin.  

- düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin. 

qorqaqlıq  qorxaqlıq. ürəksizlik. dabansızlıq. dabansızlıq. 

dayanmazlıq. cəsarətsizlik.  

qorqaqlıq qorxaqlıq. 1. basıq. - qorxaqlıq ölümdən qaldırmaz: 

qorxmaqla əcəldən qurtarmaz. 1. bazımsızlıq. basımsızlığ. 

ürəklik. qızbaylıq.  

qorqamaq  qorğamaq. qorumaq. asramaq. asarmaq. saxlamaq.  

qorqan  1. gorxan. yatır. aramqah. məğbərə. 1. gorqan. qaqlıq. 

dik, topar sin, qəbir. məğbərə. 1. qorğan. ağdam. köşk. 

qəsr. kax.  

- ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan 

ışıqqorxulu. qaraçı. mürtəce'.  

qorqan  gorğan. 1. qurqan. qorunan yer. qala. qala. qorunma 

aracı. hisar. istihkam.ağ dam. qəsr. küşk. salım. aman. 

dinc. kök. anıt. abidə. 1. qala. qalaq. gürşad. quşaq. 
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qurşaq. istehkam. qoruyan. avuqat. ( < av). müdafiə 

edən. 1. qurmağal. qala. daynaq. saxlac. hisar. - taş 

qorğan: daş qala. - kətə qorğan: böyük kənd, şəhər.  

qorqan qorğan. 1. qala. - qala olmaq: bir tabur, bir bölük əsgərin 

arxa arxa verib, dörd sıralı bucaq durmağı. 1. qurğan. hisar.  

qorqanc  qorxanc. qorxunc. dehşətli.  

qorqançı  1. qalaçı. qaravıl. 1. törəndə, toyda alayı, oyunu aparan. 

yönətici. 1. şaman ayinlərində oyunları yönətən ərkək.  

qorqanlamaq  qalaqlamaq. gürşadlamaq. quşaqlamaq. istehkam 

yapmaq.  

qorqaraq  qorxaraq. çəkinərək. bimnak.  

qorqaşın  qurşun.  

qorqatmaq  bəqlətmək. baxdırmaq. gözəttirmək. qorumaq.  

qorqavmaq  qorumaq. qurqamaq. hərasət edmək.  

qorqavuş  savunucu. müdafi.  

qorqaya  kor qaya. dəniz, su içində gizli olub, suyun üzünə yaxın, 

suda üzənlərə, gəmi, qayığa kəsit, zərər toxundura bilən 

qaya.  

qorqazın  gün dönümü.  

- gün qorqazınqa tüşgən qözüv: gün dönümü.  
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qorqıvsız  tehlikəsiz.  

qorqqan  qorxan. qorxaq.  

qorqlaq  qorxlaq. xortlaq. 1. qorxunc kişi. 1. çirkin, keçimsiz, 

çatımsız, qarağız qarı.  

qorqlu  qorqaq·.  

qorqma  qorxma. 1. sakınma. qaçınma. təqva. 1. ürkmə. 

çəkinmə. təvəhhüş. 1. qorxu. qorxuc. qorxuş. ürpü. 

ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. 

ürkmə. ürkərmə. qaşqov. qırgur. qırgür. dehşət. 1. qorxu. 

qorxuş. qorxuntu. bim. vahəmə. vahimə. pərva. tərs.  

- qorxub çəkinmək: disginmək. tiksinmək. üyşünmək. 

üşünmək. üşənmək. ürpərmək. ürkmək. ürkümək. ürükmək. 

örkümək. örükmək. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. 

irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək.  

- qorxub çəkiniş: disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. 

üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. 

birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

- qorxub çəkiniş: disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. 

üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. 

birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. 

- qorxub çəkinmək: disginmək. tiksinmək. üyşünmək. 
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üşünmək. üşənmək. ürpərmək. ürkmək. ürkümək. ürükmək. 

örkümək. örükmək. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. 

irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək. 

qorqmadan  qorxmadan. çəkinmədən. atılqan. pərvasız. cəsarətli.  

qorqmaq  - birdən birə bərk qorxmaq: dodaq yarılmaq.  

- qorxub ürkmək: talaşlanmaq. qışqırmaq.  

qorqmaq  qorxmaq. 1. qorxunmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. qafası 

bulanmaq. başı pozulmaq. üşünmək. çəkinmək. 

qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 

şübhələnmək. 1. qorxunmaq. quşqunmaq. üşünmək. 

çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 

quşqulanmaq. şübhələnmək. qanqaçmaq. qanqıçmaq. 

qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

şübhələnmək. 1. yılmaq. - gözü qorxmaq: gözü yılmaq. 1. 

sıvışmaq. süvüşmək. sürüşmək. çəkişmək. qaçmaq. 1. 

dil ısımaq, dişləmək. 1. sinmək. büzülmək. gizlənmək. 1. 

sinmək. gömülmək. gizlənmək. büzülmək.  

- aşırı qorxmaq: əl ayağı boşanmaq.  

- götündən qorxmaq: kəndisinə bir nə olacağı qorxusuna 
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qapılmaq, tutunmaq.  

- öz ölsündən qorxmaq: olmamış, ola bilməyən bir nərsəni 

düşünmək.  

- çox qorxmaq: dodağ uçuqlamaq.  

- qorxub, çox şaşıb qonuşmamaq: dilini utmaq. - 

kölgəsindən qorxmaq: çox qormaq.  

qorqmaq qorxmaq. 1. < qorunğmaq. qorgunmaq. 

qoruqmaq.düşünmək. qayımaq (qayğımaq). qayğılanmaq. 

ödükmək. gözləmək. anğlamaq. tiksinmək. 1. elgənmək. 

yelgənmək. yılgənmək. ürkmək. ilgənmək. ürkmək. 

irkilmək. 1. qorqaqlanmaq. ürkmək.  

qorqmamaq  qorxmamaq. üz tutmaq. çəkinməmək. üzə gəlmək. 

üzünə qarşı söylüyə bilmək. - söyləməyə üzüm tutmur}.  

qorqmaz  qorxmaz. 1. alınlı. güstax. ataq. savruq. başaçıq. 1. 

manğus. manus. dikbaş.  

qorqmaz  qorxmaz. 1. dabanlı. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. cürətli. 

1. qapcaq. qıpcaq. 1. qorxusuz. aldırmaz. aldırışmaz. 

saymaz. qabadayı. 1. yılmaz. 1. çəkinməz. sakınmaz. 

aldırmaz. aldırışsız. gözübək. 1. bağırı açıq. 1. bağırı 

açıq. 1. aldırışsız. çəkinməz. saknmaz gözübərk. 
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pərvasız aldırmayan. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. cidamlı. içli. içgin. yüklü. 

qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. cürətli. 1. qaçmaz. dəlir. 

qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax 

(fars)). ürəkli.  

- açana inanmıyan, bükəndən qorxmaz.  

qorqmaz  qorxmaz. 1. yalanğ. yələnq. yırtlas. çapqun. heç nəyi 

itirməkdən qorxmayan. 1. sanğsar. sayaq.  

qorqmaz  qorxusuz. cəsur.  

qorqmaz qorxmaz.1. alqı. alıq. vurdumduymaz. 1. bazınmaz. 

cürətli. cəsrətli. elgənməz. yelgənməz. yılgənməz. cəsur. 

1. qaçmas. qaçmaz. ürkməz. asi. başına buyruq. ökdəm. 

1. qaşqa. 1. yırtlaz. utanmaz. uyatmaz. güstax. arsız.  

qorqmazlıq  qorxmazlıq. atağlıq.  

qorqmazlıq qorxmazlıq. ozqunluq. güstaxlıq. ədəbsizlik.  

qorqmuş  - gözü görüb qorxmuş: göz yılğımı, yılqınlığı, yıldırımı. 

qorxu. ürkü.  

qorqmuş  qorxmuş. ürkün. yılmış. yılğın.  

qorqmuş  qorxmuş. yılmış. yılqın. ürkmüş.  
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qorqoran  korkoran. kovalaq. koğalaq. koralaq. 1. qaqabaş. 

qaqavaş. qaqavan. qaqavac. avanaq. gic. alıq. bön. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. 1. unutqan. 1. qandırılğan. qolay qandırılan.  

qorqoruna  korkoruna. qəflətən.  

qorqörülü  korgörülü. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

dayazgörülük. qıs görülü. qıtbaş. qaba saba.  

qorqötüq  korkötük. - korkötük əsrük, kefli: göy qəndil. zır kefli.  

qorqöz  korgöz. çorgöz. şorgöz. qısqanc. cicikli.  

qorqözlü  korgözlü. nankor. kafəri ne'mət.  

qorqu  qorxu. 1. çəkinmə. ehtiraz. ictinab. həzər. 1. ürf. ürkü. 

ülkü. dəhşət. ürkü. quşqu. quş kimi ürkmə. asavlıq. 1. 

xof. turluq. qorxub durmaqlıq, çəkilmək. xof. dehşət. 1. 

qara qorqoncluq: > qaraqonclus: qara qorxuluq. 1. tezik. 

ürkü. vəlvələ. 

- qorxu quran. qurqut. qorqut. qorxucu. qorxulu. qorxuz. 

qorxu verən. yavuz. 

qorqu  qorxu. 1. xətər. təhlükə. ürkü. dehşət. düşüncə. anğaşa. 

anğaş. endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. 

1.alanğ. ürkü. niyəranlıq. təəccüb. 1. qaçlıq. ürpmə. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

ürkmə. ürpərmə. yatqırlıq. yadırqanlıq. 1. bağdam. 

bağlam. qama. çapa. qapa. səhm. 1. ürkü. dehşət. 1. 

qorxu. qorxuc. qorxma. qorxuş. qorxuntu. qorxuluq. 

qorxululuq. qorxucaq. qorxudaq. qorx. bim. vahəmə. 

vahimə. pərva. tərs. vəhşət. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. 

ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə. qaşqov. 

qırgur. qırgür. dehşət.  

- hədə qorxu gəlmək: göstərmək. öc almaq. - sənə 

göstərərəm.  

- qorxduğu başına gəlmək: düşündüyü gerçəkləşmək.  

- qorxu dağları, gözlür: hələ olmasınlar, xətərlər qabaqdadır.  

- qorxu çəkmək: qorxmaq.  

- hədə qorxu: göstəri. göstüri. görünü. görgüt. - kəs 

görüntüvü!.  

- hədə qorxu: gözdağı. yıldırımsi. ürkütümsi. təhdid.  

- qorxu ümid: ürküş umuş. çəkiş bəkiş.  

- qorxudan, ülküdən səsi tutulmuş, boğazı qurumuş.  

- qorxusu var qışından, işləməzsə yazından.  

- sıxıntı, qorxu verici, kötümsər, bədbin düşüncələr: 

qarasaçan.  
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qorqu qorxu. ( < qor. qar. qorunamaq. qaranmaq). 1. ürk. ürkü. 

dehşəh. çəkincə. yilgi. yılqı. yılma. ürküntü. 1. qorxad. 

uçur. uçurma. çökür. uçur. uçurma. çökür. təhdid. - 

uçurmalar söyləmə bəyim \\ kim inanar buna mən deyim. 1. 

həyəcan. çaba. coşqu. sağsa. 1. panik. ürkü. təhlükə. 1. 

dehşət. titrəş. qorxunc. vəlvələ. tezik. ürkü. vəhşət. 1. 

qıyama. fəlakət. afət. dehşət. qorxunc. qayğı. dehşət.  

qorquc  1. qorxuc. qorxuş. qorxu. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. 

ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə. 

qaşqov. qırgur. qırgür. dehşət. 1. qorxuc. iç darlığı. 

sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qəm. 

dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. 

əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. 

iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. 

quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.  

qorqucu  qorxucu. qorxu quran. qorxulu. qorqut. qurqut. qorxuz. 

qorxu verən. yavuz.  

qorquq  qorğuq. gizli. saxlı. yapsıt. yapsın. yaprıq (< yaprılmaq).  

qorqul  qorluq. 1. məhrəm. 1. korluq. korqul. naməhrəm.  
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qorqula qorxula. 1. qorxutmaq ötrü kukula. qorxuluq. qoğurcaq. 

qaraltı. sürtünbəç. kösgük. küsgük. qaraltı. qarmaça. 

böcü. üyük. oyuq. xoxucu. mətərsək. 1. bekar gəzən.  

qorqulacaq  qorxulacaq. çəkincə. sakınca. sakınacaq. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. gerəlti. mane'. məhzur.  

qorqulmaq  qorqulmaq. xorlanmaq. incinmək. incimək.  

qorqulu  qorxulu. 1. qayğılı. düşüncəli. didərgin. dedirgin. qarşıq. 

qatıq. toxat. gərgin. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. 

tasıq. tasalı. müztərib. acılı. 1. qorxusu olan. kölgəli. 

ləkəli. aydın, açıq olmayan. işgilli iş. 1. ürkülü. anğaşalı. 

anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. 

endişəli. düşüncəli. dehşətli. 1. çəkingən. güvənsiz. 

qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. 

işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. əmniyyətsiz. 

e'timadsız.  

- sıxıntı verici, qorxulu düş, uyaq, rö'ya: qapus. kabus. 

qabuk. qarabük. qaraqan. qaracan. qarabasan.  
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qorqulu  qorxulu. 1. qorxu quran. qurqut. qorqut. qorxucu. 

qorxulu. qorxuz. qorxu verən. yavuz. 1. sananıq. vəhimli. 

xofnak. - qorxulu, təhlükəli yer: xınc. qınc.  

qorqulu qorxulu. qorxunc. qorxuşlu. yıldır. yıldıran. yaldıran. 

yəldirən. yeldirən. şişirdən. göstərişli. ürkütücü. heybətli. 

şiddətli. gözüqara. qorxusuz. edərmənç. ayılğan. imənç. 

təhlükəli.  

qorquluca  qorxuluca. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. 

inamsızca. inammazca. inancsızca. işəncsizcə. 

işənsizcə. çəkingəncə. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qorquluq  qorxuluq. 1. daraq. barmaqlıq. nərdə. 1. düşmək, girmək 

çıxmaq qorxusu olan yerdə düvar, barmaqlıq, başqaları 

çəkilən qıraqlıq. qəfəs. nərdə. - basamac (pilləkan. 

nərdüvan) qorxuluğu. - gədik qorxuluğu. - qorxuluğu sınıq 

köprü. - (dam. dərə. pəncərə. qapı ) qorxuluğu. 1. qorxu 

verən nərsə. - bosdan qorxuluğu: quşları ürkütməkdə, 

adam şəklində, ağacdan, parçadan yapılan nərsə. 1. dağıl. 

uçanları dağıtmaq, qorxutmaq üçün, tarlalarda qoyulan, 
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cında parçadan, adama oxşar qurqu. 1. gumbulti. 

gömüldi. 1. apbaça. abaca.  

qorquluq  qorxuluq. qolçaq. mətərsək. işə yaramaz, başarıqsı 

kimsə. - qala qorğuluğu, duvarı: bağbata.  

- bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, qorxuluq, dehşət: 

qara salqın.  

qorquluq qorxuluq. 1. cocuqları qorxutmaq üçün nərsnə. böcü. 

üyük. oyuq. qorxula. qoğurcaq. qaraltı. qarmaça. böcü. 

üyük. oyuq. xoxucu. kösgük. küsgük. mətərsək. 1. 

qıncıl.barmaqlıq. nərdə. 1. bodurqu. bocurqa. qarançqa. 

kölgə. qaraltı. uşqula.  

qorqululuq  qorxululuq. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. 

çəkingənliq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qorqun  toxnulmaz. məsun.  

- quşqulu, qorxun durum: pis durum. poxluq.  
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qorqunc  qorxunc. 1. dehşət. anğaşa. qorxu. qorxutucu. ürkütücü. 

təhlikə. 1. qorquş. qorxuş. dehşət. vəhşət.  

qorqunc  qorxunc. 1. qorxanc. dehşətli. 1. yavuz. hisli. darqın. 

sərt. 1. tayfun. tufan. 1. ağır. təhlükəli. xətərli. ciddi.  

- qorxunc kişi: xortlaq. qorxlaq. 1. ürpünc. ürkünc. 

qaşqovunc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətli. vəhşətnak. 

panikli.  

- çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq: pıçaq 

yalamaq. qılıc yalamaq. ülgüc yalamaq.  

- dar, qorxunc, xətərli yer: qapanca. qapan. qanşaq. qınşaq.  

- gün batmadan, qorxunc olaylar endirildi (üz verildi).  

- qorxunc düş, yuxu: qaruqa. qaruqra. kabus. 

- qorxunc xiyallara qapılmaq: xoddama. xortlama.  

- toxulu, zərərli qorxunuclu, təhlükəli. qorxunc kimsə: 

türmə qaçqını.  

qorqunc qorxunc. 1. təhlikə. 1. qorxu. qayğı. dehşət. 1. qorxu. 

ayılğanc. anğaşa. ayılğanç. qorxulanc. imənçi. dehşət. 

təhlikə. hopli ( > xofli). 1. qorquş. qorxuş. dehşət. vəhşət. 

1. sur. müthiş.1. titrəş. qorxu. vəhşət. dehşət. 1. ürkünc. 
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dehşət. təlaş.  

- qorxunc salmaq: qorxu vermək. dehşət içində bıraqmaq. 

qorqunca qorxunca. qorxulacaq. qorxunc.  

qorquncalı  qorğuncalı. sakınacalı. çəkingəli. usancalı. utancalı. 

yanaşmamalı. qısıncalı. ürküncəlı. ehtiraz edməli.  

qorqunclu qorxunclu. təhlikəli. qəhredici.  

qorquncluq  qorxuncluq. - bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, 

qorxuluq, dehşət: qara salqın.  

qorquncusuz qorxuncusuz. tehlikəsiz. qayğısiz.  

qorqundur  dondurmaq.  

- qardoşnu ertdə yığmay qorqundurqansız: qartofu ərkən 

toplamayıb dondurdunuz.  

qorqunluq  qurqunluq. sağlamlıq. köklük. sağ amanlıq. aman 

əsənlik. dinclik. səlamətlik. salimlik.  

qorqunmaq  donmaq.  

qorqunmaq  qorğunmaq. sakınmaq. çəkilmək. usanmaq, utanmaq. 

yanaşmamaq. qısılmaq. ürkünmək. ehtiraz edmək. 

geriləmək. geri geri gedmək. rücət edmək.  

qorqunmaq  qorxunmaq. qorxmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. qafası 
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bulanmaq. başı pozulmaq. üşünmək. çəkinmək. 

qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 

şübhələnmək.  

qorquntu  qorxuntu. qorxuş. qorxu. qorxma. qorxuluq. qorxululuq. 

qorxucaq. qorxudaq. qorx. qorxuntu. bim. vahəmə. 

vahimə. pərva. tərs. vəhşət.  

qorqunuclu  - toxulu, zərərli qorxunuclu, təhlükəli. qorxunc kimsə: 

türmə qaçqını.  

qorqunuşmaq  qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq. 

gərginləşmək. hizursuzlaşmaq. sinsişmək. 

sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. 

didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. 

qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. 

toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. 

daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək.  

qorqurluq  qorxunc.  

qorqurtmaq qorxurtmaq. yanığan edmək. gözdağı vermək.  

qorqusu  - nərsədən, yapdığı bir işdən qorxusu olan: qaragözçü. 

qaragöz. gözü kölgəli.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qorqusunmaq  qorxusunmaq. qoruğunmaq. qayğıqmaq. qanğıqmaq. 

qanğırıqmaq. qayğılanmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq.  

qorqusuz  qorxusuz. 1. burnu yelli. buğu yelli. qurralı. kibirli. 1. 

qorxmaz. aldırmaz. aldırışmaz. saymaz. qabadayı. 1. 

iğid. dəli. gözübərk. çəkinməz. saçınmaz. 1. qölgəsiz. 

ləkəsiz. aydın. açıq. yalın. çıplaq. ibhamsız. işgilsiz.  

qorqusuz qorxusuz. 1. başaçıq. yıldır. yıldıran. yaldıran. yəldirən. 

yeldirən. yılmaz. yılma. yılmasın. quvvətli. ökdən. ürəkli. 

ürkməz. cəsur. batur. bağadur. başına buyruq. 

qəhrəman. şişirdən. göstərişli. ürkütücü. heybətli. 

qorxulu. şiddətli. gözüqara. dayanıqlı. dözümlü. 1. çiğər ( 

< çik + ər) cəsur.  

qorqusuzluq  qorxusuzluq. 1. əmn. 1. güvənlik. qüvən. inanma. 

e'timad. əminlik. əmn. əmniyyət. 1. quşqulanmama. 

quşqusuzluq. quralanma. quranma. qanıqma. qanıc. 

qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. 

qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. 

gümənik. güməniş. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. 
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dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. 

doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. 

içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. 

içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. 

inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. 

ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. 

issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. 

söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qorqusuzluq qorxusuzluq. 1. cəsurluq. çiğərliq. 1. dinclik. əmniyyət.  

qorquş  qorxuc. qorxuş. qorxu. qorxma. qorxuntu. ürpü. ürpüc. 

ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. 

ürkərmə. qaşqov. qırgur. qırgür. ürpüş. ürküş. yılış. 

çatrış. bim. vahəmə. vahimə. pərva. tərs. vəhşət.dehşət.  

qorquş  qorxunc. qorxuş. dehşət. vəhşət.  

qorquş  qorxuş. qorxunc. dehşət. vəhşət.  

- qorxuşa düşür: qorxuya sal. 

qorquşmaq  qorxuşmaq. birbirindən qorxmaq. - nədən qorxuşusuz.  
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qorqut  qurqut. 1. qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı. 1. (quyma, 

bulamac kimi ) quyuq nərsə. çökənti. 1. halva ki yağ ilə 

undan yapılır, sucuqsuz (şəkərsiz) olub, dişsiz yaşlılara, 

cocuqlara yedirilir. - qorqutdan yanan, yoğurdu püflər. 1. 

qorxu quran. qorxucu. qorxulu. qorxuz. qorxu verən. 

yavuz. 1. qorxunc. korxutucu. qorxu salan. heybətli. 

qorqut qorxut. qorquz. təhdid.  

qorqut qorqud. görükçi. gözəkçi. gösçi. görgitçi. görgir. görgüd.  

qorquta qorxuta. bun.  

qorqutan qorxudan. 1. ürküt. ürkütücü. 1. yıldırqan. yıldıran. 

ürküdən. şaşalı. göstərişli.  

qorqutma  qorxutma. yanığ. təhdit.  

qorqutma  qorxutma. yıldırma.  

- uşaqları, cocuqları qorxutma sözü: öcü. umacı. abacı. 

xuxan. qoxur.  

- göz qorxutmaq: göz yıldırmaq.  

qorqutma qorxutma. 1. çəkləmə. qısma. sınırlama. təhdid. xətləmə. 

hədələmə. qərə qorxu gəlmə. 1. gözdağı. yıldıraq. 

yıldırma. sindirim. təhdit. şantaj.  
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qorqutmaq  (t < > z ) qorquzmaq. 1. qorxutmaq. ürfələmək. ürkütmək. 

ülkütmək. dəhşət vermək. yıldırmaq.- düşmanı yıldırdıq. - 

yıldıran kəsəl. - bu ısıtma məni yıldırdı.  

qorqutmaq  qorxutmaq. 1. buynuz çəkmək. diş görsətmək. təhdid 

edmək. 1. yıldırmaq. yılqıtmaq. duman attırmaq. 

ürkütmək.  

- göz qorxutmaq. təhdid edmək.  

qorqutmaq qorxutmaq. ( < qar. qor). 1. qoruqa qoymaq. hədələmək. 

həddə qoymaq.qoruqlamaq. qorqutlamaq. qoqudlamaq. 

qoqdalamaq. qorqdalalmaq. qodğalamaq ( > qədəğən). 1. 

toxunmaq. tə'sir edmək. təhdid edmək. - uşağa çayı ılıt ver 

ki qortmasın. toxunmasın. 1. dəmirçiləmək. təhdit edici 

hərəkəttə bulunmaq. vuracaq kimi yapmaq. gözdağı 

vermək. 1. titrətmək. ditrətmək. yöntürmək. salqıtmaq. 

sarsıtmaq. - sərtlikilə hər kəsi titrətmişdir. 1. yandrumaq. 

yandurmaq.  

- çox qorxutmaq: işətmək.sıçdırmaq. 

qorqutucu  qorxuducu. xoddağ. xortlaq.  
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qorquv qorxuv. təhlikə. təhdit.  

- qorxuv edmək: qorxmaq. qayğı edmək.  

- qorxuv salmaq: qayğı vermək. təhdit edmək.  

qorquvlu qorxuvlu. təhlikəli.  

qorquz  qorxuz. 1. qorxu quran. qorxulu. qorqut. qurqut. qorxucu. 

qorxu verən. yavuz. 1. qorxut. təhdid. 

qorquzan qorxuzan. batır. yürəkli.  

qorquzmaq  (z < > t ) qorqutmaq.  

qorquzmaq qorxuzmaq. ürküzmək.  

qorqüz  qorgüz. görgüz. başçı. qılavuz. 

qorla  korla. təhqir.  

qorlaq  yaraq.  

qorlama  xorlama. koralama. (koreləmə. 

koralama.).1.qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. 

xarlama. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. 

pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. 

kiçiltmə. alçaltma. üzərinə kül savırma, ələmə. izlal. zəlil 

edmə. zəlalətə salma, uğratma. 1.dağıt töküş. ərit dağıt. 

dağıtma. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. tök 

dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. səp süpürt. soy 
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soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. saç savur. sav 

sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. 

saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar saçarlıq. çöküt 

qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. 

kəsər tökər. velxərclik. israf. 1. xırdasatma. qırdasatma. 

aşağlama. alçatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. 

maydalatma. təhqirləmə. istehkar. 1.koramcı. boşuna 

sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. saçama. 

saçma. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. 

savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. 

sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. 

yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. 

tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. tələf. tələf edmə. 

qorlama  korlama. 1. görməksizin. çəkləmsin. təxminən. 1. 

bilməksizin. bilmiyərək. 1. osallıq. zərər. ziyan. pozma.  

qorlamaq  gorlamaq. korlamaq. ( < kor: boş. dəğərsiz. dəğməz). 1. 

gəvşədib, dəğərdən salmaq. kovlamaq. cumlamaq. 

quylamaq. qablamaq. 1. e'tibardan salmaq. - sizin yanızda 

biz korlandıq. 1. nərsədin, nərsədən istəyi, iştahı 

gidərmək. - arada sırada nəyisə yesən iştahın korlaşar. 1. 
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qarqışalamaq. qarqışlamaq. əzmək. azarlamaq. 

topiqləmək > tobixləmək. darlamaq. sökmək. 1. 

ucuzlamaq. xor, alçaq görmək. alçatmaq. təhqir edmək. 

1. xorlamaq. qaçınlamaq. aşağılamaq. yenmək. qalib 

gəlmək.  

qorlamaq  korlamaq. xarlamaq. yapalamaq. yoxalamaq. 

yanğsılamaq. ələ salmaq. sallamaq. kiçitmək. 

kəmsitmək. təhqirləmək. hoylamaq. yuvalamaq. yuvub 

arıtmaq. 1. (büyü ilə, pisləməklə). birini birinin gözündən 

salmaq. birini birindən soğutmaq. xor göstərmək. 

qaratmaq. qaraltmaq. 1. xor görmək. bir kimsəni, nərsəni 

xor görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. 

qınamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. 

qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. xor görmək. 

qaramaq. qınamaq. suç atmaq. 1. içinə edmək. içinə 

sıçmaq. 1. qorumaq. sağlamaq saxlamaq. kölgələmək. 

sığdırmaq. himayələmək. himayətləmək. difa', mudafiə 

edmək. daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. duldamaq. 

qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. aşağılamaq. 
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aşağılatmaq. dəğərdən salmaq. altlatmaq. alçatmaq. 

təhqir, həqarət edmək.  

- işi korlamaq: qafasın, gözün yarmaq.  

qorlan  qordan. qapran. qapıcaq. 1.qutu. 1.cəbə. 1. saxlıq. 

sandıq.  

qorlanmaq  < > qurlanmaq.  

qorlanmaq  korlanmaq. 1. çərlənmək. pozulmaq. xərablanmaq. 

çorlanmaq. ziyana düşmək. 1. yanmaq. heyifsinmək. - ər 

davarına qorlandı. 1. korlanmaq. ziyan görmək. 1. 

acınmaq. tasa, acı duymaq. (# cürlənmək. dəğərlənmək. 

aşınmaq. faydalanmaq). 1. qurlanmaq. əkşimək. 1. 

xəstələnmək. çərlənmək. iğlənmək. iklənmək. yiklənmək. 

qəmlənmək. ağrınmaq. çorlanmaq. pozulmaq. rivacdan 

düşmək.  

qorlanmaq  korlanmaq. 1.körcəlmək. korcalmaq. çorbaşmaq. 

çorbağmaq. çorlanmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

qaranmaq. batmaq. batırmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 
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düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq. 1. kor olmaq. göz axmaq. 1. qorlanmaq. 

odlanmaq.  

- işləri korlanmaq: altın ıslatmaq. yerin batırmaq.  

qorlaşma  korlaşma. bayağılaşma. kütləşmə. yıpranma. yıpraşma. 

ibtizal.  

qorlaşmaq  korlaşmaq. 1. koralmaq. tuppuqlanmaq. duppuqlanmaq. 

kütləşmək. kəsginliğini itirmək. 1. xorlaşmaq. təpişmək. 

biribirin çəkəməmək.  

qorlaşmaq  korlaşmaq. şoraqlaşmaq. çoraqlaşmaq. quraqlaşmaq. 

susuzlaşmaq. susaqlaşmaq. verimsizləşmək.  

qorlaştırmaq  korlaşdırmaq. qamatmaq.  

qorlat  korlat. pozut. solut. sovut. çürüt. əsgit. silit. yararsız. 

yarparıt. yıprıt. püskürt. püsküt. dışıq. dışqı. batil. batil, 

ibtal olmuş. 

qorlatış  korlatış. korlatma. püskütmə. püskütüş. əsgitmə. əsgitiş. 

silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. 

pozutma. pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. 
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çürütmə. çürütuş. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. 

batillətmə. 

qorlatma  korlatma. korlatış. püskütmə. püskütüş. əsgitmə. əsgitiş. 

silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. 

pozutma. pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. 

çürütmə. çürütuş. dışqıtma. dışqıtış. ibtal edmə. 

batillətmə. 

qorlatmaq  korlatmaq. xorlatmaq. xor, kor, pis işlətmək. yıpratmaq. 

1. alaylamaq. ələləkləmək. ələ sarmaq, salmaq. 

alçatmaq. təhqirləmək. 1. pozutmaq. solutmaq. 

sovutmaq. çürütmək. əsgitmək. silitmək. yarpıtmaq. 

yıprıtmaq. püskütmək. püskütmək. dışqıtmaq. ibtal 

edmək. batillətmək. 

qorlatmaq  qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. qudurtmaq. 

qıcıqlatmaq qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. 

qışqıtmaq. qızdırtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

qorlı  qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. 

qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 
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dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

- qorlu börk: qoruc. qıraqlı, yanlı, ləbəli börk. 

qorluq  1. korluq. ( < kor: boş. dəğərsiz. dəğməz). yoxsulluq. 1. od 

- köz qoymaqda işlənilən qab. 1. maya. 1. korluq. zulum. 

1. hakimiyət. 1. maya. 1. korluq. diydək. tiklək. tıqlaq. 

tıylaq. ( < tıq. tiq). örtük. qapama. 1. korluq. qurluq. meş. 

qımız qabı. 1. qorıq. közük. közlük. iyicə tutuşmuş 

kömür. köz durumuna gəlmiş kömür. 1. qorıq. közlük. 

qor, köz qoymağa özəl qab. 1. sağırlıq. tutuqluq. 1. 

qəfillik.  

qorluq  1.gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. 

gorustan. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik. 1.gorluq. gəvərlik. govurluq. çuxurluq. 

gəvirlik > qəbirlik. qəbistan (< kəv. kav. gəv. kov). sinlik. 

1.qorqul. məhrəm. 1. qorqul. yaxın. sırdaş. arxadaş. 
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qorluq  korluq. 1. küllük. tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. 

gerəltilik. həçəl. girifdarlığ. sıxıntılı, dincsiz yer, durum 

yağday. 1. tünür. tünğür < tüğnür ( < tün. tünğ. tüğn: qara. 

qapalı). 1. koraqlıq. şoraqlıq. şoraqlıq. tutuqluq. 1. 

əziyyət. əzab. sıxıntı. kəsməzlik. kütlük. damarsız. 

gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 

dincsizlik. qərarsızlıq. - çox korluq çəkmək: göbəyi 

çatlamaq. - gecə korluğu: qarağı. qaranlıq. qaranquluqluq. 

1.qarağı. tavuqqarası: toyuqqarası. günəş batdıqdan 

sonra gözün görməmə kəsəli. gecə korluğu. 1. korluq. 

korqul. naməhrəm. 1.görməzlik.  

- gecə korluğu: qarağı. tavuqqarası: toyuqqarası. günəş 

batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli. korluq.  

- günəş qorluyu: günəş gözlüyü.  

- günəş korluyu: günəşdən gözələrin qamaşması, bir nə 

görməməsi.  

qorluş  korluş. təhqir.  

qorma  gorma. gormaq. cəhənnəm. - gorma uçma: behişt 

cəhənnəm.  

qormac  qoqurmac. qızmac. qızarmış, qoğrulmuş nərsə.  
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qormaq  gormaq. gorma. cəhənnəm. - gorma uçma: behişt 

cəhənnəm.  

qormaq  yuvmaq. yavsamaq. yüvmək. yüvsəmək. ərişmək. 

varmaq. mal verərək könül almaq.  

qormıq  ( < qor: od). qaplıca. qapcıq. çərmik. ılıca. yılıqca. sıcaq 

su qaynağı. qaşqoz. hamam.  

- qormıq (< qor: od) kimi: qaplıca kimi: yuğnaq kimi: yunaq 

kimi: hamam kimi: çox isti, sıcaq.  

- qaplıca qaçqını: qormıq qaçqını: hamam qaçqını: çıplaq.  

qormıt  qarmıt qorun. qərni. hər nəyin ən dış qabığı.  

qormut  saman, yonca, arpa qarışığı bir yemək.  

qornacaqlanmaq  barınmaq. saxlancaqlanmaq. 

saxlanacaq, qorunacaq yerə girmək.  

qornacıq  qorunacıq. qorbaq. külbə. kolbə. kiçik ev, otaq.  

qorneş  korneş (fars). kürnüş (1.< qırnış. 1.< kürəniş. ). tə'zim. 

əğilmə. kiçilmə. başenmə. başəymə. yaltanma. 

yaslanma. yatsılanma. sıylamaq. sayqamaq.  

qornıc  çərçivə. qasnaq. qab. - bu çəkinin qornıçı əsgimiş.  

qornıc  qornış. qaplar. qaplayır. qalbar. sövə. sövək. sövəc. 

söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə. qaval.  
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qornış  qornıc. qaplar. qaplayır. qalbar. sövə. sövək. sövəc. 

söyə. söyək. söyəc. söykəc. çərçivə. qaval.  

qornu  1. kələpətçilərin beldə daşıdıqları yağlıq buynuz.1. 

tüfəngə barutla doldurmağa özəl buynuz barutluq.  

qornuq  1. qorun. qonqut. qontuq. qapan. qapanca. qadan. 

qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. yenin. 

enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. qaboş. qapış. qılıqçı. 

qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qul. qulluqçu. 

çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. 

baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. 

yardım. yardımçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. 

qolaq. əcir. xidmətçi.  

qorocaq  korocaq. sonsuz.  

qoroqlu  koroğlu. kinayə olaraq qarı, qadın. - bir koroğlu bir 

ayvaz: kəndimlə arvadım. çoxluğ değilim.  

qorosnə (fars)  < kovsan (< kov: kav: boş). ac. qarnı boş.  
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qorpəç  korpəç. korpıç. kövül. ağıl.  

qorpıç  korpıç. korpəç. kövül. ağıl.  

qorra  1. ayağları ağ at. iğdiş. 1. qorray. el. dodun. xalq. millət.  

qorray  xalq. cəmaət.  

qorreş (fars)  < gurraş. gurululdama. güpürdəmə.  

qorrə  korrə kürrə. kola.  

qors  - qors qapısı: qars qapısı: giriş qapısının eşik yanına 

vurulan, qıraqları keçəli, ortası pəncərəli qapı.  

qors  qurç. qurs. (< qarçamaq: qarçamaq. qatılaşmaq. 

yoğunlamaq. sərtləşmək). bərk. qatı, içi dolu, som, cıdamlı, 

dayanıqlı nəsnə. - qurç təmir: çəlik. - qurs ər. qors ərən.  

qorsa  korset. (: qoruyan. < qor. qur. qorumaq: yığmaq). 1. 

qadınlar döşlərin yığmaq, dik saxlayıb gözəl, şişik 

görsətmək üçün taxdıqları incə, güdə, sərt yələk, içlik. 1. 

qurumuş heyvan kübrəsi.  

qorsaq  göğüs, sinəylə kürək.  

qorsaqca  cılıqqa. yengsiz geyim (qolsuz).  

qorsaqca  yenğsiz (qolsuz) eşik geyim. cılıqqa.  

qorsalamaq  qarslamaq. qoğsalamaq. ütmək. toyuğun, maldavar 

dırnağının, başayağın ufacıq tüklərin yandırmaq.  
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qorsan  korsan ( < kor). 1. yasaq. qara. yarlıqsız, qoysuz, izinsiz 

nərsə. qanundışı. qanunadış. ğeyri qanuni. 1. gizli. məxfi. 

1. kor. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. gözü bağlı. cahil. 

1. gerici. mürtəce'. irticayi. 1. oğru. hırsız.  

qorsan  korsan. 1. qorsə. sütyen. məməqabı. ( > korset) 1. 

gəmiçi. 1. dəniz oğrusu. qaçaq. əşgiya. 1. qorucu, bəkci 

güc.  

qorsanlıq  korsanlıq. dəniz hırsızlığı.  

qorsanmaq  (< qor: od. ). qaşınmaq. irənmək. çaqanmaq. coşmaq. 

qarışmaq. canına od düşüb yanmaq.  

qorsatan  korsadan ( < kor). altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. 

gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. bürküdən. 

büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. 

sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. doncadan. 

göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. açmazdan. 

güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. müstətirən. 

pünhani.  

qorsavad  korsavad. savadsız.  
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qorsayış  korsayış. kəmsəyiş. xarsayış. yeğnisəyiş. yersəyiş. 

yengisəyiş. engisəyiş. yüngülsəyiş. kiçişsəyiş. 

kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. alçaqsəyiş. düşürsəyiş. 

əsgisəyiş. yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. 

kütsəyiş. xəfifsəyiş.  

qorset  1. korset. < qorsan. qorsə. qorsa. (: qoruyan. < qor. qur. 

qorumaq: yığmaq). qadınlar döşlərin yığmaq, dik saxlayıb 

gözəl, şişik görsətmək üçün taxdıqları sütyen. 

məməqabı. qapara. lifcik. bagırdaq. 1. incə, güdə, sərt 

yələk, içlik.  

qorset  korset.  

qorset  korset. göğüslük. sinəlik. döşlük. sıxma. sütyenği. 

sütyen.  

qorsə  çuba. bağ. bandaj.  

qorsıçan  korsıçan. kalağu. köstəbək. soğur.  

qorş  korş. küt. kəsməz.  

qort  qord (fars) < qurd. batır. pəhləvan.  

qorta  korta. qarta. küt. kot. kor piçaq.  

qorta qorda. 1. sırıq kimi uzun kişi. iri yapılı. - qorda bıçaq: 

yatağan. əğri qılıc. 1. böyük. iri.  
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qortal  qordal. qardal. qurdeşən. qordeşən. 1. qaşınan sərpmə 

kəsəli. 1. alerji.  

qortal  qordal. qartal. 1. nərsənin çevrəliyi, qasnağı. çərçivə. 1. 

hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi.  

qortalan  kortalan. kütlənən. əsgilən. əksilən. zayıflayan.  

qortalmaq  kortalmaq. gəvşəmək. obramaq. opramaq. əprimək. 

əsqimək. tazalığı, itiliyi gedmək.  

qortan  qordan (fars) < qurhan. qurdan. qapata. qamata. qapata. 

bölük.  

qortan  qordan < qurhan. qurdan.qapata. qamata. qapata. bölük.  

qortan  qordan. qorlan. qapran. qapıcaq. 1.qutu. 1.cəbə. 1. 

saxlıq. sandıq.  

qortan qordan. qurdan. qorucu.  

qortay qorday. quğu quşu.  

qorteşən  qordeşən. qurdeşən. qardal. qordal. 1. qaşınan sərpmə 

kəsəli. 1. alerji.  

qortqac  qortqac. xortqac. kürtə. kütrə. kürtgə. çapıt. köynək.  

qortlaşır  kortlaşır. - şüşə sındıqca itiləşir, diş, pıçaq, işləndikcə 

kortlaşır.  
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qorton qordon. 1. kordon (latin). (qoruyan, saxlayan, yığan, bağlayan, 

ayıran, sağlayan, bərkidən arac). ip. sap. sınır. - yükləri 

qordonla: iplə. - qızıl qordonlu saat. 1. qərətinə. - qordonda 

saxlamaq: qərətinədə saxlamaq. 1. silsilə. sıra. - qaraqol 

qordonu.  

qortuq  qoltuq. görüş yeri, evi.  

qortum  xortum. qasırqa. fırlanıb, girdələnən yel. girdbad.  

qoru  gizli, xəlvət avlu, həyət. - çam qorusu: çamlıq. çamlıca. 

kiçik çam ormanı.  

arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.  

qoru  qoruv. 1. himayə. qanat. - onun qanatı altında böyüdü. 1. 

kəndisinə "dəmir tikəni" adı verilən bitginln "putraq". 

"pıtraq" deyilən meyvəsi - yapuşqaq. 1. qora. qorqı. 

qorıq. saray. qonaq. 1. kiçik orman. 1. qoruğ. quruq. 

qoruq. qoruluq. park. hisarlı yer. 1. qorucu. nərsəni 

sağlamaq üçün artırılan tikə.  

qoruc  1. koruc. koruz. korus. korunc. koruq. koruqlu. koruqlu. 

çoruqlu. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman. 1. qorlu börk. qıraqlı, yanlı, ləbəli börk.  

qorucaq  kiçik ev, otaq.  
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qorucaq  qarucaq. bəkləmə. bəklək. duracaq.  

qorucu  ( < qara. gör). 1. görəçi. qaqba. qağba. yasavul. yasaqçı. 

yataqçı. çavuş. baxıcı. bəkçi. gözügü. gözətçi. qaracı. 

torğaq. torçu. toruqçu. pərdəçi. sağçı. onğçı. tayşı. hami. 

mühafiz. 1. savut. qoruyan. müdafi. 1. koruyucu. 

muhafazakar. yarqan. 1. avuş. qolçu. 1. götəvul. gütəvul. 

güdücü. bəkçi. qaravul. qurbəyi. müstəhfiz. cəbəçi. 

cübəçi. sələhşur. 1. qordan. qurdan. yaxçı. tərəfdar. 

yanlı. savunucu.  

qorucu  qoruyucu. 1.ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. 

mahafiz. qarav. qaravul.qaraş. qaraç. qoruyan. 

qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. 

dayı. qalxan. hami. saqlav. qaravul.qaraş. qaraç. qaraş. 

qarac. bəkçi. qaravul. qarav. qaravul.qaraş. qaraç. 

qoruyan. qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. 

qalxan. ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. mahafiz. 

dayı. hami. saqlav. qaravul. 1.quruq. örtgi. kölgə. saya. 

sığnaq. qalxan. himayət. qorucuq. qorcuq. 1.tutan. 

qəyyum.  

- qala saxlavı: qalabəyi.  
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- hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi: qordal. qartal.  

- yük arabalarının yüklük qorucu çarçıva. bu çarçıva 

oxlarına gərilən ip: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- gizli, qorucu qutu: qara qutu: uçaqın sürücü bölümündə 

olan danışıqları yazıb, qoruyub saxlayan qutu.  

- kimsənin qasıq qısıqlığın, kəsik küsüklüyün qaldıran qorucu 

kimsə: iyi asdar, üzü saxlar.  

qorucuq  qorcuq. quruq. örtgi. kölgə. saya. sığnaq. himayət.  

qoruculuq  ağabəylik. hamilik. himayə siyasəti.  

qorucusuz  1.kovlaq. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. 

aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. 

tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. 

yardımsız. qoldavsız. hamisiz. 1.qorusuz. iyəsiz. isəsiz. 

dayanaqsız. hamisiz. sapsız balta. kimsəsiz. kəssiz. 

dossuz. hamisiz.  

qoruçu  qoraçı. gözətləyici. mahafiz. hafiz.  

qoruq  (< qor: od). qızıq. qızım. qısıq. qınıq. atış. utuş. oduş. 

alşıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. təmə'. 

tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. 

acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. 
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dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. 

yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. 

iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.  

qoruq  1. qora. hörmət. çatı. sakız. saklaz. sakaz. səqf. saqaf. 

durğaq. keşik. məmnu'. qaraj. qapıs. yapın. mən'. - çadır 

bölməsi, quşağı, qoruğu: çığ çiq. 1. qalxan. qalağ. dulda. 

dalda. sipər. savar. savra. kölgə. himayə. 1.qapıl. qaplı. 

kəmp. 1.qorıq. qarıq. mahasirə. 1. qorum. hərim. çit. 

çəpər. çapar. 1. qorum. hərim. ocaq. qutsuq. qutsaq. 

hərəm. ziyarətqah. 1. görük. qorucu. tutan. qəyyum. 1. 

hörək. hörəkə. örək. örəkə. çəpərli, çevrəli yer, nərsə. - 

bu kərvansayın otuz hörəkəsi var. 

- alşığa koruq, yanşığa körük.  

- nərsəni qoruq edmək, qorumaq üçün, qırağına düzülən 

daş: qapadaşı.  

qoruq  koruq. 1. koraq. koraq. qapıq. qara. qaranquluq. 

qaranlıq. günəşsiz. günsüz. günməz. ışıqsız. 1. koruz. 

korus. koruc. korunc. koruqlu. koruqlu. çoruqlu. korasa. 

çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. yaman.  
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qoruq  qoruğ. ( < qara + uq). 1. himayə. qaruq: gözləmək. 1. qoru. 

qoruluq. ağaclıq bölgə. 1. qoruma bölgəsi. sit alanı 1. 

yasaq bölgə. qoşun bölgə. 1. quruq. qoru. qoruluq. park. 

1. qonaq. mane'. əngəl. pürüz. 1. uçurmlu qara. sal qaya. 

1. qaypı. sağıl. salıq. salı. çəki. pərhiz. qaypı. 1. quz. 

urbaq. maya. 1. xəlvət. yasaq. qadağan. 1. xisusi. 1. 

şəxsi. 1. məhəvvətə. 1. məhfuz. 1. ayrığ. ayrılmış yer. 1. 

kirman. çəpər. hisar. qalay. qaraq. saxlayan. 1. qoraq. 

qoraq. tağuq. qabarmış. qızmış. 

qoruqan  qala. istihkam. estehkam. qorunaqlı yer.  

qoruqan  qorunaq. qurqan. dulda. duvar. gərmən. qala. qalğan. 

qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. istihkam.  

qoruqçı  qaraqçı. pasdar. saxlayan. mən' edən.  

qoruqçı  qorucu. qaravul.  

qoruqçu  qaravıl. qoruyucu. qorucu. cığırçı. sınırçı. mahafız.  

qoruqlamaq  1. xəlvətləmək. - yoldaşıynan qoruqlayıb danışdılar. 1. 

saxlamaq. qabağın almaq.  

qoruqlamaq  govmaq.mən' edmək. əngəlləmək. ilişdirmək. 

ərişdirmək. daşlamaq.  

qoruqlamaq qoruğlamaq. quruğlamaq. qilaflamaq. xəlfələmək.  
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qoruqlanmaq  difa edmək.  

qoruqlanmaq  mən' olunmaq. saxlanmaq.  

qoruqlu  (< qor: od). qızıqlı. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. atışıq. utuşuq. 

oduşuq. alışlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. tamahlı. 

tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. qaraçıq. qapısıq. 

qaplıcıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. 

tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. 

oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. 

yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. 

iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. 

həvəskar.  

qoruqlu  hamilli. poştivanlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

- çevrəsi qoruqlu çuxur, köşə, bucaq: qoy < kov.  

qoruqlu  koruqlu. koruqlu. çoruqlu. koruz. korus. koruc. korunc. 

koruq. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  

qoruqluq  1. daldalıq. duldalıq. qalağlıq. qalxanlıq. sipərlik. 

savarlıq. savralıq. kölgəlik. himayəlik. 1. güvənlik. 
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qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. yəminlik. 

əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. 

inanlıq. inamlıq. imanlıq. imanclıq. inanclıq. durqalıq. 

əmniyyət. e'timad.  

- nərsənin yanına, yallarına, qırağına qoyulan, sancılan 

qoruqluq, barmaqlıq: anğıc. yanğıc. nərdə. mə'cər. - anğıclı 

yük arabası. - kərdi, dam, eyvan, dərə anğıcı.  

- yayalığın, qaldırımın (piyadərov), xiyavanın qırağına 

qoyulan qoruqluq daş: qapadaşı. cədvəl. cədvəl daşı.  

qoruqluq  qorquluq. qoruma, qoyma qabı. sadaq. qədələç. yaylıq. 

yasıq. ox yay qabı. - kiş qoruqluq. sadaq. oxluq. qədələç.  

qoruqmaz  qaruqmaz: qorxmaz. gözləməz.  

qoruqsınamaq  xəlvətləmək istəmək.  

qoruqsuz  əngəlsiz. tikansız. tikənsiz. dikənsiz. gerəltisiz. mane'siz. 

hai'lsiz. mumaniətsiz.  

qoruqu  koruğu. koruvu. korbağa quş. koryapalaq. korquş. 

bayquş. puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' 

səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay. 

koruv. korav. çökəv. çökov. xaraba quşu.  
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qoruqunmaq  qoruğunmaq. qorxusunmaq. qayğıqmaq. qanğıqmaq. 

qanğırıqmaq. qayğılanmaq. ıssızlıq, təhlükə duymaq.  

qorul  1. "istan" əki qarşıtı. - qamış qorulğı: qamışlıq. neyistan. 1. 

bəlirti. nişan. im. iz. hədəf. qorulqa almaq: xəbər. nişan 

almaq.  

qoruluq  ağalıq. mülk.  

qoruluq  quruq. qoruq. qoru. park.  

qorum  qoruq. hərim. 1. çit. çəpər. çapar. 1. ocaq. qutsuq. 

qutsaq. hərəm. ziyarətqah.  

qoruma  1. əsirgəmə. hifz edmə. əsirgəmə. itufət. qollama. 

gözətmə. mahafizə. keşikçilik. gözləyiş. gözləmə. 

bəkləyiş. bəkləmə. 1. qanat. çanat. kölgə. himayət. 

siyanət. - kimin qanatına güvənirsiz. - bi birideyil ki, qanatsız 

keçinə bilsin. 1. qayırma. tutma. arxama. arxalama.  

- nərsəni saxlama, qoruma, durdurma, sürmə, sürdürmə, 

dəvam ettirmə: qalma.  

- birbirin qoldama, qoruma: birlik. birləşmə. iştirak.  

qoruma  1. qayırma. əsirgəmə. barıma. sağlama. 1. asraq. uca. 

arxa. himayə. 1. bəkləyiş. 1. şapaqat: himayə. 1. yaqma. 
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himayət. savunma. savunu. yaxınma. savunma. müdafiə. 

himayə.  

qorumaq  1.qayırmaq. qayğırmaq. gözətləmək. əsrigəmək. 

sağlatmaq. imənmək. ımanmaq. tə'min edmək. muğayat, 

muraqib olmaq. 1. bıraqmamaq. ötürməmək. 

əngəlləmək. əsirgəmək. hifz edmək. qanat gərmək. 

qanat açmaq. qol qanat olmaq. sağlamaq. gözətləmək. 

güdmək. qaramaq. barımaq. bağımaq. saxlamaq. hifz 

edmək. - tanrı əsirgəsin: allah qorusun. 1. çobanlıq edmək. 

himayət edmək. 1. doğrulamaq. dayaqlamaq. 

dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. 

durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. 

əsirgəmək. qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. 

güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək. 1. sığdırmaq. saxlamaq. 

himayələmək. himayətləmək. difa', mudafiə edmək. 

daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. duldamaq. 

qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. 

sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. 1. əldə saxlamaq. 
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1. geyindirmək. donatmaq. donamaq. donatlamaq. 

örtmək. qapamaq. qamamaq. keçirtmək. qəbullatmaq. 

yedirtmək. - qalmasın işə, sözə, duruma geydirdi, düşürdü, 

keçirdi. 1.baştarmaq. qaştarmaq. yönətmək. aparmaq. 

qayırmaq. bəsləmək. baxmaq. gözləmək. 1.kölgələmək. 

qanat gərmək, açmaq. qanadı altına almaq. 1.qapurmaq. 

saxlamaq. 1. qorantılamaq. qoraltılamaq. qarantılamaq. 

qaraltılamaq. saxlamaq. 1. qözləmək. kölgələmək. 

qaşlarmaq. qaştarmaq. - birini, nərsəni gözləmək, 

kölgələmək, qorumaq.  

- bir yeri, nərsəni qorumaq üçün qırağına çəkilən 

barmaqlıq, nərdə: qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.  

- nərsəni qoruq edmək, qorumaq üçün, qırağına düzülən 

daş: qapadaşı.  

- gözü kimi sakınmaq, saxlamaq, əsirgəmək, qorumaq: çox 

önəm, ilgi göstərmək.  

qorumaq  qorğamaq. 1. acırğanmaq. əsirgəmək. gözləmək. 

ayamaq. əkəmək. əktirmək. əsirgəmək. qıymamaq. 

bəkləmək. qözləmək. qayğurmaq. sayqamaq. saymaq. 

sayamaq. qolamaq. qollamaq. qorqavmaq. qurqamaq. 

qorqamaq. gözətmək. əsrəmək. asramaq. gizlətmək. 
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saxlamaq. hərasət edmək. mahafizət. maavinət edmək. 

tərvic edmək. himayət edmək. hifz edmək. diriğ edmək. 

1. bəkləmək. qorqatmaq. saxlamaq. alqulamaq. 

alıqomaq. alıqlamaq. asrağamaq. asramaq əsigətmək. 

əsirgəmək. saqmaq. sağınmaq. səyanət edmək. himayə 

edmək. tutmaq. hifz edmək. 1. gözərmək. ayamaq. 

güdmək. bərkləmək. saxlamaq. hifz edmək. - tanrı səni 

gözərsin. 1. asramaq. asarmaq. 1. sağınmaq. əsirgəmək. 

1. qollamaq. güdmək. əsirgəmək. gözətmək. barımaq. 

saqlamaq. çevrəni yoxlamaq. 1. saqlamaq. sağlamaq. 

yaxınlamaq. savunmaq. himayə edmək. yaxlamaq. 

savunmaq. tərəf çıxmaq. yücəltmək.  

- tanrı əsirgəsin: asrasın.  

- o mənim oğlummu çox sağınır. - gözüvü sağın.  

- qiymətləri tutun: enməyə, qalxmaya qoymuyun. 

qorumalı  asrağılıq. əsirğilik. əsrəğilik. asrağılıq. saxlamalı. 

himayət olunmalı. hifz olunmalı.  

qorumalıq  barmaqlıq. mə'cər. nərdə.  

qoruman  cındavul. mahafiz. arqac. arxac. əqəbdar. çağdavul. 

qoşunun, ordunun arxasından gedən qol.  
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qorun  1 qornuq. qonqut. qontuq. yenin. enin. gömül. gömüt. 

coğul. çömək. cumuq. yumuq. qapan. qapanca. qadan. 

qatan. qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. 

bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 1. qormıt. qarmıt. qərni. hər 

nəyin ən dış qabığı.  

qorun  korun. 1. ağı. zəhər. 1. dərd. bəla. - korun vermə: ağrı 

vermə. - koruna düşdü. -. 1. quşaq. qurşaq. belbağ. fitə.  

qorunacıq  qornacıq. qorbaq. külbə. kolbə. kiçik ev, otaq.  

- saxlanacaq, qorunacaq yerə girmək: barınmaq. 

saxlancaqlanmaq. qornacaqlanmaq.  

qorunaq  1. balağan. dərmə çatma külbə. 1. qoruqan. qurqan. 

qorunaqlı yer. istihkam. duda. duvar. gərmən. qala. 

qalğan. qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. istihkam.  

qorunaq  1. güvən. güvənək. asayiş. 1. sığınaq. pənahdah.  

- bombalardan qorunmaq üçün yerin altında qazılmış 

qorunaq: qazamat.  
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qorunaqlı  1.güvənəkli. əmniyyətli. asayişli. - qorunaqlı yer: qoruqan. 

qala. istihkam. estehkam. 1.kölgəli. əsirgəli. köməkli. 

hamilli. 1.sipərli. savurlu. savırlı. sayavanlı. qapalı.  

qorunaqsız  1.güvənəksiz. əmniyyətsiz. asayişsiz. 1.qölgəsiz. 

əsirgəsiz. köməksiz. hamisiz.  

qorunan  - iki yandan qorunan, asılanan, faydalanan: iki analı quzu.  

qorunan  qözətli. gözətilən. sağlanan. əsirqənən.  

qorunc  korunc. koruz. korus. koruc. koruq. koruqlu. koruqlu. 

çoruqlu. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  

qorunqa  1.dərin köklü, yuvarlaq gövdəli, çox illik yem bitgisi. 

1.yuvarlaq, dərin köklü, çox illik yem bitgisi.  

qorunma  sarılma. yapışma. əl atma.  

- qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer: qaraltı. 

kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah.  

- yeldən, soğuqdan qorunma üçün qapının dalına vurulan 

tutu, örtük, pərdə: qapı tutusu. qapı pərdəsi.  

qorunmaq  1. barımaq. barınmaq. sığınmaq. sapranmaq. sipər 

altına almaq. 1. qorınmaq. sıxılıq edmək. pintilik edmək. 

1. quşqulanmaq. qurunmaq. quşqu bəsləmək. duymaq. 
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şübhələnmək. çəkinmək. sağınmaq. barınmaq. 

qollanmaq. güdmək. qayğılanmaq.  

qorunmaq  1. gözətilmək. saxlanmaq. - iyi saxlanın. 1. geyinmək. 

örtünmək. donanmaq. donalmaq. keçirinmək. 

qəbullanmaq. yemək. - qalmasın işə, sözə, duruma geydik, 

düşdük, keçdik. 1. sipərlənmək. savarlanmaq. 

savralanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. 

qalağanmaq. qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. 

daldalanmaq. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. 

himayət, difa', mudafiə olunmaq.  

- bombalardan qorunmaq üçün yerin altında qazılmış 

qorunaq: qazamat.  

qorunmaq  asralmaq. əsrəlmək. gizlətilmək. himayət olunmaq.  

qorunmuş  1. toxunulmaz. qarışılmaz. məsun. 1. baqi.  

qorunmuş  əsrəmiş. asramış. gizlətilmiş. himayət olunmuş.  

qorunmuşlu  bir yönündən qorunmuş. yetişikli. çatqın. söykənişli.  

qorunmuşluq  toxunulmazlıq. toqmazlıq. məsuniyyət.  

qorunsu  - qaraqorunsu: ağır üzüntü görmüş olan.  

qorunuş  geyiniş. örtünüş. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış.  
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qorunuş  qoruyuş. asrayış. əsrəyiş. potavlıq. himayədarlıq. 

nigəhdarlıq.  

qorus  korus. koruz. koruc. korunc. koruq. koruqlu. koruqlu. 

çoruqlu. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman.  

qoruslan  gorustan. govuslan. govustan. gorluq < govrluğ. 

govurluğ. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik.  

qorustan  gorustan. gorluq. govurluq. çuxurluq. gəvərlik. gəvirlik > 

qəbirlik. qəbistan (< kəv. kav. gəv. kov). sınlıq. sinlik. 

qəbristan. 

qorusuz  qorucusuz. hamisiz.  

qoruş  1. qataq. qadaq. durduraq. duracaq. duranaq. dəstək. 

qayrış. arxa. 1. maaf.  

qoruşlamaq  maaf edmək.  

qorutmaq  bəklətmək. gözlətmək. keşik çəkdirtmək.  

qorutmaq  qorumaq. saxlatmaq.  

qorutrus  < qoruk. qorunmuş.  
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qoruv  koruv. korav. çökəv. çökov. xaraba quşu. koryapalaq. 

korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. puhuquşu. 

ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' səsi çıxardığından 

bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay.  

qoruvlamaq  qovmaq.  

- çibin qoruvla: quyruğu ilə sinək qovalamaq.  

qoruvlı  ayaz. diqqətli. özənliiti. əl ayağlı. çalışqan. çevik.  

qoruvu  koruvu. koruğu. korbağa quş. koryapalaq. korquş. 

bayquş. puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' 

səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay. 

koruv. korav. çökəv. çökov. xaraba quşu.  

qoruyan  qorucu. qoruyucu. 1.qayırcı. qayırıcı. əsirgiyən. hami. 

hafiz. gözətən. savuran. qalxan. mudafe'. 1.qarıb 

qayıran, görüb gözətən. 1.qayırcı. qayırıcı. qorucu. 

qayıq. qayıran. ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. 

mahafiz. qarav. qaravul.qaraş. qaraç. qoruyan. 

qoruyucu. qoruyucu. dayı. hami. qalxan. saqlav. qaravul. 

qoruyan 1. baqan. baxan. dolandıran. idarə edən. idarəçi. dayrəçi. 

dayrac. əsirtəyici. əsirgəyən. qorqan. avuqat. ( < av). 

müdafiə edən. 1. əsrəğuci. asrağuci. asrağan. saxlayan. 
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əsirgəyən. saxlayan. hami. hafiz. haris. 1. qavrıyan. 

qavruyan. qavuc. qavuş. qapuş. qovuş. qovuç. qabuş. 

qavuçq. 1. qollayan. qolan. sağlı. saxlayan. sağa. 

əsirgəyən. hafiz. savut. qorucu. müdafi.  

qoruyub  - uçaqın sürücü bölümündə olan danışıqları yazıb, 

qoruyub saxlayan qutu: gizli, qorucu qutu. qara qutu.  

qoruyucu  1. qoldaquc. iyiliksevər. yardımsevər. umay. bağırqan. 

bavırqan mərhamətli. hami. şəfqətli. 1. qolcuq. qolçaq. 

qolçu. qollayıcı. mahafiz. 1. sipər. zireh. yaruq. 1. 

bekəvul. bəkavul. bəkçi. qaraqol. 1. yatqaq. mühafizı.  

qoruyucu  qorucu. qoruyan. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. 

qaryırıcı. düzən. arxa. hami.  

qoruyuş  qorunuş. asrayış. əsrəyiş. potavlıq. himayədarlıq. 

nigəhdarlıq.  

qoruz  1. koruz. korus. koruc. korunc. koruq. koruqlu. koruqlu. 

çoruqlu. korasa. çorasa. qıran. qıranğ. qıral. pis. kötü. 

yaman. 1. xoruz. qoraz.  

qoruzlanmaq  xoruzlanmaq. qoqoruzlanmaq. sivri sivir, dikə durmaq.  

qorürək  kor ürek.  

qorva  qorav. ev. dam. sığıncaq.  
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qorvoy  qammoy. mühafiz.  

qoryan  gözəkçi. görəkçi. görəyçi. qorayçı. qorab. qoran.  

qoryat  koryat. 1. abdal. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. dümbələk. 

salaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. 

ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. salaq. salça. 

saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. ənayi. dalyaraq. 

bacarıqsız. başarıqsız. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. 

qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. koryat. bön. 1. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. 

geçişsiz. tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. 

qonuşsuz. barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. 

çapsız. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. 

bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. 

toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. 

qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. əxlaqsız. pisrəftar. taxımsız. 

xuysuz. çalan. çalanğ. bədəxlaq. 1. qarakor. qarabil. 

bilisiz. savadsız. 1. qarakor. bilməz. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. 

qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 1. dənəksiz. 
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dənğsiz. dənsiz. tərs. uyumsuz. şarlatan. qırçın. keçimsiz. 

əxlaqsız. qılıqsız. qırbal. qırban. taxımsız. xuysuz. utanmaz. 

kaşar. çaşar. utanmaz. utmaz. uymaz. tərs. yetişməz. qatraq. 

qaba. tərbiyəsz. donsuz. qalın. tərbiyəsiz. qaşqal. çaşqal. 

biçimsiz. biçəmsiz. ədəbsiz.  

qoryatca  koryatca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. görgüsüzün. qabaca. qaba sabaca. 

qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. 

qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. 

axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 

şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qoryatlıq  koryatlıq. qarakorluq. 1. bilməzlik. cəhalət. 1. qarabillik. 

bilisizlik. savadsızlıq.  
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qorz (fars)  < gürz. gürüz. ( < gür < > gur: güc). qopuz. pütük > potk < 

batuq.  

qos qun  düm düz.  

qos  1. qaba. qabarmış. qocaman. böyük. 1. gücləndirici söz. 

- qos qocaman. - qos qoca qaya. 1. qıs. qas. "q" ilə başlayan 

bir sıra sözlərin başına gəlib, anlamın güclətir. - qas qatı. - 

qos qoca. - qıs qıvraq.  

- kös götürüm: büsbütün götürüm. heç yerindən qalxmaz.  

- qos qocaman.  

qos  kos ( < kov. kav: oyuq). 1. < kor. yetərsiz. - kos komalaq < 

> kor komalaq. - kol kos: ala bula. 1. < kosuq: qursax. 

kovsaq. deşik. kövül. 1. < metatez > sox < > çox. qoç. dik. 

bərk. sərt. böyük. qalın. iri. şişik. danqaz. - qosqoca: çox 

qoca. {- qös: qöğs: qösğ: qus: quğs: qusğ: qüs: qüğs: gös: 

göğs: gösğ: quz: quğz: quzğ: qüz: qüğz: qüzğ. qovs: qovs: 

qops: qops: qaps}.  

qos  kos. kas (fars) < kovs (içi boş). 1. böyük təbil. 1. kasa. 

piyala. 1. < kovus ( < kov: dəlik). am. amcıq. dölyolu. dişi 

çeşitinin iki qıçı arasındaki dəlik.  

qosa  - arvadı bərbər olanın, qonşusu kosa olsun gərək.  
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qosa  kosa. ( > kösen). ( < 1. kova: kovzalaq. oyuq. 1. gözə: deşik. 

dəlik). (koz < > kos < > koz < > kovşaq. kovsaq. kovs alaq. 

kovlamaq: boşaltmaq). {qom: qoma. dola # kov: deşiq. oyuq}. 

1. kol. kor. yetərsiz. - kosa saqqal: kora saqqal. - kozan: 

əkini qaldırılmış tarla. köçə: məkənin tükü. - qozlamaq: 

koslamaq: korlamaq: boşaltmaq. 1. saqqalı bütün olmayan. 

1. qırdıq. - qırdıq kişi: kosa.  

qosaq  kosağ. 1. qoşağ: heyvanları boynunlarından bir birinə 

yığmaq. 1. qusaq. qoqaq. pis qoxu. 1. kəsik. kəsək.  

qosaqlamaq  gözəkləmək. qasaqlamaq: dəğər vermək. dəğərləmək.  

qosala  kosala. kavsala. apsala. gij. boş. qafasız.  

qosalaq  qasalağ. qozalaq. böyüklənən. çalımlı. süslü. göstərişli.  

qosalaqo  qoşalaqo. qoşalıq. cütlük. bərabərlik.  

qosalmaq  kosalmaq. qocalmaq.  

qosam  kosam. kovsam. kovram. qapsam. qasam. qapram. 

qaram. qavsam. qavram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. 

möhtəva. 1. məqulə.  

qosaman  kosaman. təkə. öncü. başçı. qılavuz.  

qosan  kosan. 1. burunqud. öndə gedən. yolağçı. öndər. bakan. 

1. kösəm. kösən. öndə atıla atıla gedən. qılavuz.  
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qosar  qoşar. yədək at.  

qosat  qosat. < qovsat. qısa. güdə boylu. dalları budanmış. 

dallanmış ağacdan qalan qündə.  

qosbatar  zorba. zırpı. zorlayan. zor deyən.  

qosıq  qovus. qısıq. münhəni.  

qosıqlamaq  qoslıqmaq. fındıqlanmaq.  

qosıqlıq  qosqılıq. fındıqlıq.  

qosiqtən  qosixtən (fars) < kəsilmək. dilinmək. dilimmək. dalınmaq. 

talanmaq. yırtılmaq. üzülmək. ixtiraq.  

qosil  qosil (fars) olma < qoysulmaq. qoyulmaq. (bir nərsə üçün) 

yola düşmək. yollanmaq.  

qosiyaqat  qoşalıqta. bir cüt.  

qosqos  koskos. 1. atın yorqa, iti yerişi (yavaşda olmayıb 

dördnalada yox). 1. gəvəzə. dalqavıq. yaltaq. 1. dişsiz. 

qoca. aşılı. yaşlı. 1. kostaq. göztək. gözə girən. özün 

soxan. özünü bəğənən. qabaq. çalımlı salınaraq 

yerimək. 1. onurlu.  

- qos qos yerimək: şişip yerimək. çalımlı qurlu davranmaq.  

qosqoslamaq  koskoslamaq. söz aparıb gətirmək. - ona söz desəz, 

koskoslayacaq.  
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qosqoslanmaqb  koskoslanmaq. böbürlənmək. qurulmaq. kibirlənmək.  

qosqoslu  koskoslu. qarışıq.  

qosqun  qoşqun. qıncırqa. atın quyruğa keçirlib, yəhərin arxasına 

bağlanan ip.  

qosquslanmaq  qabarılmaq. qabarmaq. şişmək. fəxr edmək.  

qoslaqo  qoslaqo. qoşalamaq. cütləmək.  

qoslapın  qospatın. bəy. əfəndi.  

qoslu  - çolkoslu: kolkoslu. çörçöplü. qaruqlu. qarıqlı.  

qosluq  çolkosluq: kolkosluq: çörçöplük. qarıqlıq. qaruqluq.  

qosmıq  qozmıq. qotuz. təpəlik. püsgül. tuğ. çələng.  

qospatın  qoslapın. bəy. əfəndi.  

qostaq  ( < qoş < > qoç). qoştaq. qoç kimi. gözə girən. özün 

soxan. özünü bəğənən. onurlu. qabaq. çalımlı salınaraq 

yerimək.  

qostaq)  qostağ (fars)qostax (fars)).1.bastağ > bistağ (fars). qatraq. 

qaba. kötük. gödük. 1.( 1.< güstax. üztaq. üztax. üzlü. üzdü. 

1. <. qoztaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. dəlir. ürəkli. qorxmaz. 

qaçmaz.). 

qostav  göy quşağı.  

qosuq  1. qosıq. qozuq. fındıq. 1. yenəbilən bir bitgi kökü.  
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qosuq  kosuq. 1. qısuq. küsmüş. qısmış. 1. < kovsaq. qursax. 

deşik. kövül. 1. qozuq. fındıq.  

qoş til qoş dil. çəngəl. ayır. qoşquç.  

qoş tırnaq qoş dırnağ. xalça naxşalarından.  

qoş  - qoş sürmək: cüt sürmək.  

qoş  1. neçə bir nərsənin yığılıb komalaşma durumu. toplam. 

toplum. 1. hər bir nərsənin gərəkləri, yaraqları, vəsayili. 

əsbab. təşkilat. - ev qoş: evin qoşu: ev qulluqları nərsələri. - 

biçin qoş: biçinçi qoş: biçində qurulan çardaq. - savaş qoş: 

savaş yaraqları. - məktəb qoş: mədrəsə yaraqları. 1. 

qoşulmuş, qurulmuş barınaq, çardaq. avlu. ağıl. yapı. 

saxtıman. ev. yuva. - qoy qoş: qoyun ağılı. - davar qoş. - 1. 

sahə. meydan.- bal qoş: bal pətəklərinin olduğu yer, 

qoyulduğu yer. 1. köç. kəmp. bir yerdə, bölgədə köçmə, 

oturma işi. - qobş salma: kəmp qurma. 1. sürgün. pülüş. 

pürüz. dal. 1. qoşa. cüt. - qoş avuc: iki avıc dolusu. 1. 

əkləm. boğum. yoldaş. - bir qoş olmaq: yoldaş, arxadaş 

olmaq. 1. qoç 1. dizi. sıra. dizə. 1. qoşa. cüt. tay. əş. 

hərhanki bir nərsənin əşi, cütü. - qoş pıçaq. 1. yədək. - 

qoş at. 1. yaylarda qurulan heyvan ağılı, barınaqlar. 1. 
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atır. vəsayil. ləvazim. 1. hər nəyin yığılan, toplanan yeri. 

ambar. - yazı qoş: kağız qoş: qırtasiyə. ləvazimi təhrir. 

neveştəfzar. 1. ağıl. kəpər. - yay qoş: yazın dağlarda 

heyvanların baxıldığı yer. 1. cüt. ciq. əkləm. boğum. bənd. 

1. qoşa. əş. cüt. cür. 1. qoşa. toəm. 1. qoşulan nərsə. 

vəsayil. nərsə şüy. köç. qoşu. quşbara. güşbərə. 

qoşbara. sırğav. sarılan asıan nərsə. cihaz. vəsayil. 

qoşa. cüt. cütə. - qoş sürmək: cüt sürmək.1. saziman. 

təşgilat. - sabançı qoş: əkinçilik təşgilatı. - siyasi qoş: siyasi 

təşgilatı.  

- bal qoş: bal ürətimi yapılan yer. bal kovanlarının bulunduğu 

yer.  

- biçənçi qoş: yazın ot biçmək üzərə dağlara çıxan 

tırpancıların qurduğu barınaq.  

- bir qoş bolmaq: dost olmaq. arxadaş olmaq.  

- yay qoş: yazın dağlarda heyvanların baxıldığı yer.  

- yılxı qoş: at sürülərinə baxılan çuqluq, çitlik.  

- qatın qoş: köy yaxınlarında qadın, cocuqların heyvanlara 

baqtıqları barınaq, çuqluq, çitlik.  

- qoş nögərliq: qaraçay malqar‟da heyvancılıq yapan üç dört 
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ayilənin birləşərək heyvanlarına yaylada ortaq olaraq baxması.  

- qoş salmaq: bir yerə yerləşib heyvan ağılı qurmaq. qamp 

qurmaq.  

- qoş tamada: çitlik yönə ticisi.  

- qoy qoş: yaylada qoyunlara baxılan ağıl.  

- sabançı qoş: ziraatlə uğraşan bir qaç ailənin birləşərək 

oluşturduğu çitliq.  

- tuvar qoş: sığırlara baxılan çitlik.  

- bilək qoş: omuz mafasalı. omuz əkləmi.  

- qoş sabalı işqoq: cütə. av tüfəği.  

1. sürgün. filiz.  

- biçənçi qoş: yazın dağlarda ot biçmək üzərə çıxılan yayla 

evi.  

- qoş qoş: qoşa qoşa. bərəbər bərbər. cüt cüt.  

- qoşa qoşa: qoş qoş. cüt cüt. bərəbər bərbər.  

- qoş, quş bağlamaq: birləşdirmək. ilişgi qurmaq. ilmək. ilgili 

qılmaq.  

qoş  1.ağrıq. ev qoşuları, vəsayili. köç. - köçü yüklədi.  

- qoş döş: kərr o fərr. 1.cüt. - altı, səggiz qoş kürəkli, dar, 

uzun qayıq çeşiti: qancabaş. qançabaş. 

- qoş sürmək: qoşmaq. cüt sürmək.  
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qoşa (fars)  < kovşa. kovaş. kovac. (açan. açıq).  

qoşa  < kovşa ( < kov. qab. qablamaq). bir yerə yığılmış.  

qoşa  1. qoş. cüt. arqoduq. ekiz. əş. bir gələn. bir olan. 1. toəm. 

1. pirənsis. xanıməfəndi. - qoşa qırçın: peynirli kiçik böyrək. 

1. qoş. cütə. cüt. 1. taylı. yekə dəl. sınqar dəl. qoşa qoşa: 

təkrar təkrar.  

qoşa  boyun. cüt. - bir boyun öküz. - qoşa dilli: uzun dilli. gəpçi. 

dili yetgin. - qoşa dilli: uzun dilli. gəpçi. dili yetgin.  

- qoşa borulu: qoşatar. qoşatan. iki lüllü, lüləli tüfəng. 

qoşabarmaqlılar qoyun öküz kimi heyvanları.  

qoşabaş  qoşbaş. xoşbaş. evli. başqalı. müzdəvəc. (# yalabaş: 

yalbaş: qarabaş: subay. mücərrəd. ).  

qoşac  qoşal. qoşgül. qoşgil. ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 1. iki ocaqlı, 

otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, bölümdən 

oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, iki səhmi. 

-islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə düşər.  

qoşaca  qoşca. do beyti. rubai.  

qoşacıq  qoçacıq. mal qarıya yük yükləməkdə işlənən iki yanına 

ip keçirilən aylaq, həlqə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8696 

qoşaç  1. qayçι. qoşağan. 1. qoçaç. ( < qoşmaq). 1. arabaçı. 

daşqaçı. faytunçu. at qoşmasını bilən kişi. 1. qoşı. qoçı. 

hər yanı pəncərəli otaq kimi araba.  

qoşaq  1. > xuşə. tərim. başaq. səğə > saqə. yığım. cəmaət. 1. 

cilvə. naz. 1. ək. parça. 1. qoşulan, qoşduran. 1. qoşqu. 

şeir. 1. müştərək. birləşik. bitişik. 1. cilvə. naz. işvə. 1. ək. 

tikə. parça. 1. qılınc. yaraq.  

qoşaq  qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov). 1. ağıl. 

tövlə. töğlə. 1. dalda. daldağ. dulda. duldaq. evdə, avluda 

(həyətdə), daldada, qırağda olan dam, yer. 1. dalda. 

daldağ. dulda. duldaq. kiçik, qırağ, yan avlu (həyət). 

xəlvətlik. həyat xəlvəti. 1.qona. xuşə. çoban. 1.vər 

vəsayil. - evqoşağ: içtaxım. ev vər vəsayili.  

qoşaqan  qoşaç. qayçι.  

qoşaqlamaq  kibirləmək. çalımlamaq. yortamaq. şişirmək.  

qoşaqlanmaq  1. böbürlənmək. kibirlənmək. nazlanmaq. cilvələnmək. 

1. cilvələnmək. böbürlənmək. kibirlənmək.  

qoşaqlı  1. çalımlı. kibirli. nazlı. çalımlı. kibirli. nazlı. çalımlı. 1. 

kibirli. çalımlı. yordamlı.  

- qoşaqlandırmaq: kibirləndirmək. nazlandırmaq. 
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qoşaqsız  qoşağsız. 1. müvazi. əşit aralıqlı, uzanıb, birləşməyən 

paralel olan cızqılar. 1. yalın. saf. sadə. 1. alçaqkönül. 

mütəvazi. 

qoşal  qoşac. qoşgül. qoşgil. ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 1. iki ocaqlı, 

otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, bölümdən 

oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, iki səhmi. 

-islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə düşər.  

qoşalamaq  əşləmək.  

qoşalıq  çitlik ( < çiq). ciqtilik. cütlük. cüftlük.  

- ''yalnızlıq'' iplə çəkilir, ''qoşalıq'' ipə düzülmür, iplə 

çəkirilir: tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi 

uzlaşmır, keçmir, sürülmür.  

qoşalıqda  yanında. yan ba yan. birlikdə. qoşalıqda. - o ilə birlikdə 

deyə bilmərəm. - bu ikisi bilrlikdə satılır.  

qoşaltama qoşaldama. iki, neçə nərsənin bir birinə qoşaqlı, qovşaq 

qoyması, bağlaması, birlikdə çəkməsi, sürməsi, idarə 

edməsi.  

qoşaltamaq qoşaldamaq. bir birinə qoşaqlı, qovşaq qoyulmaq, 

bağlanmaq, çəkilmək, sürülmək, idarə olunmaq.  
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qoşaltı qoşaldı. iki, neçə nərsənin bir birinə qoşaqlı, bağlanıqlı 

qoyulması, çəkilməsi, sürülməsi, idarə olunması.  

qoşam  quşam. geymür. geyim. paltar.  

qoşamaq  1. bəzəmək. döşəmək. düşürmək. süsləmək. - boru 

döşəmə: lülə çəkmə. 1. bəzəmək. döşəmək. süsləmək. 

1.uydurmaq. qarnından söyləmək.  

qoşamaq  1. əşləmək. cütləmək. 1. eşmək ( < əş). bağlamaq. 

toxumaq. cüddəmaq. yanaşdırmaq.  

qoşan  1. neçə nərsəni bağlaşdıran. 1. qoşulan. boyunduruğa 

qoşulub çəktirilən ağac, yük. 1. qalın ip. 1. kötük. vergi 

kağızlarının fişlərinin kötüyü. ardda qalan bölümü: - 

kağızların qoşanın (kötüyü) saxla. 1. zuğ. zağ. şaq. şüv. dal. 

çıxan. dib. göy gövərəntilərin məkə kimi bitgilərin kökə 

yapışdıran dib bölümü sapı: - məkə qoşanı. göylərin 

qoşanı (dibi. zuğu). 1. dik. bərk. sərt. 1. kimlik bəlgəsi 

sənədi. - qoşanım yanımda yoxdu. 1. qucaqlayan. - bu iki 

qucaqlayan. 1. çapan. çapqınş. enerjik. 1. qaçan. çaptı. 

səğirtən. 1. dəvamlı qoşan  covtuvuq. yovtuvuq. 

1. toəmən.  
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qoşan  qaçan. ivici. ivəci. ivci. tələsən.  

- durmuş (yaşam.). bir yarış, qoşan qazanır, yatan itirir.  

qoşanc  birlikdə yaşaş. yaşdaşıq. yaşdaşlıq. həm zisti.  

qoşanıt  - çətin qoşut, qoşantı, qoşanıt, şərayit: qaranlıq gecə, dar 

keçit.  

qoşanmaq  quşanmaq. taylaşmaq. cütləşmək.  

- qurşaq qoşanmaq.  

qoşansa  xanımənfendi. pirənsis.  

qoşant  1. qalın. cehiz. 1. qoşmaca. töhfə.  

qoşantı  qoşu. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. qoğu. qoğuc. 

qoğunc. qov. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. 

kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 
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söz. (bəd quyi.).  

- çətin qoşut, qoşantı, qoşanıt, şərayit: qaranlıq gecə, dar 

keçit.  

qoşantı  qoşulacaq nərsə. - geyinti qoşantı: qoşu qoşantı: takı 

takım: bir əl geyimə gərəkli nərsələr. təkmil geyinti.  

qoşar  koşar. küvşar. küşad. kovşad. küvşad > qoşad (fars). ( < 

kövşad < kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. açma. fəth. - 

qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. iftitah. - 

kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 1. oyun yolu. - tük 

küşadı: türkə sayaq. türk yolu ilə. 1. mərasim. 1. 

əmredici. buyurucu. 1. qoşucu. çalışqan. harəkətli. 1. 

dizən. düzənləyən. 1. qosar. yədək. 1. biləyin üst bölümü. 

pincin baş yönü. - qoşar bağ: bilək bağ. 

- küşad vermək: yayı açıb, dartıb atmaq. - yaya küşad 

vermək.  

qoşarta  ortaq. arxadaş. şərik. əş. qadın. yoldaş. qoşti. həmrah.  

qoşaşmaq  1. (> kuşeş kərdən (fars)). qoçlanmaq. çalışmaq. çabamaq. 

çabalamaq. 1.qarılmaq. biləşmək. cütləşmək.  

qoşat  qoşad.qımıldamaz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. cansız. damarsız.  
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qoşat  quşat. zəncir - suluq quşatı, qoşatı: atın çənəsinə vurulan 

zəncir.  

qoşat qoşad (fars). < küvşad. küşad. kovşad. koşar. küvşar. 

kövşəd ( < köv. kav: açıq). (< kövşad < kövəş. < 

kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. gəviş. açıq. 1. açma. 

fəth. - qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. 

iftitah. - kitabevinin küşadı.  

qoşatan  qoşa borulu. qoşatar. iki lüllü, lüləli tüfəng.  

qoşatar  qoş + atar: qoşa lüləli tüfək.  

qoşatar  qoşa borulu. qoşatan. iki lüllü, lüləli tüfəng.  

qoşatə qoşadə. < güşad. açıq. ova.  

qoşatəkər  qoşdığır.  

qoşatmaq  qoşlatmaq. 1.əş qoşmaq. əşlətmək. şərik qoymaq. 

1.cütləmək.  

qoşayaq  - çöməlib qoş ayaqla sıçrayaraq yapılan yeriyiş: qarqa 

yerişi.  

qoşayiş  açılım. ösüş. gəlişmə. tərrəqi.  

qoşbaq  qoşbağ. qopca. çıtçıt. qataq. qadaq. iki tikəni birbirinə 

tikən, tutduran birər parça.  
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qoşbara  quşbara. güşbərə. qoşulan nərsə. qoş. köç. qoşu. köç. 

sırğav. sarılan asıan nərsə. cihaz. vəsayil.  

qoşbaş olmaq  qoşbaşlanmaq. yolda qarşılaşıb qonuşmaq.  

qoşbaş  ikibaş. cütbaş. - qoşbaş olmaq: yolda qarşılaşıb qonuşmaq.  

qoşbaş  qoşabaş. xoşbaş. evli. müzdəvəc. (# yalabaş: yalbaş: 

qarabaş: subay. mücərrəd. ).  

qoşbaşlanmaq  qoşbaş olmaq. yolda qarşılaşıb qonuşmaq.  

qoşbəyi  başvəkil. sədri ə'zəm.  

qoşca  qoşac. do beyti. rubai.  

qoşçı  cütcü.  

qoşçu  1. qoşğan ( < quşçu). çapaqan. çapağan. çapan. yürük. 

yerik. yalvan. yalğan. 1. kavran. ovçu. cütçü.  

qoşçu  qoşucu. çağmaçı > çamaçı. şair.  

- elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, 

sevilən qoşçu, şair: qarambol qoşucu: qarambol şairi.  

qoşçuluq  cütçülük.  

qoşxana  ev. otraq. mənzil. aramqah.  

qoşı  qoçı. 1. taxım. toplum. 1. süri. 1. sıra. qat. sinif.  

- toplum çoxlu qoşulardan qurulur. - hançı qoşudansız. 1. 
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qoçaç. otaq kimi hər yanı pəncərəli araba. 1. altı boş, 

yerdən uca ambar. (aşlıq, dən döş, başqalırı qoyulur).  

qoşılmaq  qaçınmaq. ivilmək. tələsmək. tizik yerinmək. 

çaqqanmaq. çaqlanmaq. - böylə qoşılmaz. - qoşılmağında 

çəki, həddi var.  

qoşış  qoşu. qaçu. qaçış. ivmə. hərvələ. yüryüş. tələsik. qoğala 

qaç.  

qoşışmaq  qaçışmaq. səqirdişmək. birlikdə qaçmaq.  

qoşqa  qoçqa. qaçqa. qaşqa. iki təkərli daşqa.  

qoşqan  qoşğan qoşçu. ( < quşçu). çapaqan. çapağan. çapan. 

yürük. yerik. yalvan. yalğan.  

qoşqil  qoşgil. qoşgül. qoşac. qoşal. ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 

iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  

qoşqola  < qoşa + qolla. sevincilə. iki əlli.  

qoşqonmaz  qoşqoymaz qoştutmaz. 1. daştutmaz. dostutmaz. heç 

kimlə tutuşmaz, qoldaşmaz, yollaşmaz, yollaşmayan. 1. 

evlənməyən. evlənməyib yalnız yaşam, durmuş istəyən.  
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qoşqoymaz  qoşqonmaz. qoştutmaz. 1. daştutmaz. dostutmaz. heç 

kimlə tutuşmaz, qoldaşmaz, yollaşmaz, yollaşmayan. 1. 

evlənməyən. evlənməyib yalnız yaşam, durmuş istəyən.  

qoşqu  qoşuq. tirənti. dirənti. müzahim.  

qoşqun  qosqun. qıncırqa. atın quyruğa keçirlib, yəhərin arxasına 

bağlanan ip.  

qoşqunara  çalxağı. çalxar. çırçır. pambıq qozası arıtlamaqda 

işlənilən böyük ələk.  

qoşqunturu  qoşqunduru. qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. 

qızsındırış. özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. 

bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. 

sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. 

imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 

umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. 

tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. 

güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. 
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düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. 

şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qoşqunturuş  qoşqunduruş. qoşqunduru. qızındırı. qızındırı. 

qızsındırış. özəndiri. özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. 

bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. 

sıyqı. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. 

imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. 

umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. 

çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. 

dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. 

tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. 

güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. 

düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. 

şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qoşqül  qoşgül. qoşgil. qoşac. qoşal. ikəl. ikgəl. ikgül. ikgil. 1. iki 

ocaqlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. 1. iki tikəli, 

bölümdən oluşan hər nə. 1. bölünmüş hər nəyin iki tikəsi, 

iki səhmi. -islamda sovğadan təkgəl dişiyə, ikgəl ərkəyə 

düşər.  
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qoşlaq  1. ovlaq. quşlaq. 1. quşxana. quşu çox olan yer. 1. ov 

çağı.  

qoşlaq  qoşağ. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov). 1. ağıl. tövlə. töğlə. 

1. dalda. daldağ. dulda. duldaq. evdə, avluda (həyətdə), 

daldada, qırağda olan dam, yer. 1. dalda. daldağ. dulda. 

duldaq. kiçik, qırağ, yan avlu (həyət). xəlvətlik. həyat 

xəlvəti.  

qoşlamaq  1. əşləmək. aşlamaq. aşılamaq. 1. yədəkləmək. 

birgələmək.  

qoşlaşıq  taylaşıq. cütləşik.  

qoşlaşım  1.qoşlaşış. qoşlaşma. doslaşma. doslaşış. doslaşım. 

anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. 

uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birikiş. birləşim. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. 

andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf. 1.qoşnaşım. qoşnat. 

qoşnam. qarışım. qatılma işi, çağı. qatım. qatma. qatıq. 

qayım. qayma. qayıq. sövişmə. sövişim. cütləşmə. 

dölləmə. leqah.  
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qoşlaşış  qoşlaşım. qoşlaşma. doslaşma. doslaşış. doslaşım. 

anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. 

uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birikiş. birləşim. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. 

andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf.  

qoşlaşma  qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. 

anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. 

uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. 

birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. 

birikiş. birləşim. birbirilə ülfət, dosluq, qurma. əl bir olma. 

andant(latin). muvafiqət. e‟tilaf.  

qoşlaşma  qoşnaşıq. cütləşmə. birləşmə. çalış. çapış. çağış.  

qoşlaşmaq  qoşdaşmaq. 1. 1. qoşuşmaq. yığışmaq. qoşuqlanmaq. 

birləşmək.  

qoşlaşmaq  mubaşirət edmək.  

qoşlaştırılmaq  taylaşdırılmaq. cütləşdirilmək.  

qoşlaştırmaq  taylaşdırmaq. ikiləşdirmək. cütləşdirmək.  

qoşlatmaq  qoşatmaq. əş qoşmaq. əşlətmək. şərik qoymaq.  

qoşli  dövlətli.  
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qoşlu  qoşulu. döşəli. yüklü. yükümlü. taxımlı. moblə. vər 

vəsayilli. əşyalı. - yüklü otaq: gərəlilərlə döşənmiş olan oda. 

- yüksüz otaq: çılpaq, yalın, lüt oda.  

- iki qoşlu: dörd kürəkli qayıq.  

qoşlu  qurlu. düşənə. dizə. yarşıq. yasıq. münəzzən.  

qoşluq  qoşuluq. aranıq. alanıq. aralıq. ortalıq. meydan.  

qoşlunmaq  qoşlanmaq. qoşulmaq. iki nərsə birbirinə, bir araya 

yaxınlaşmaq, yığışmaq. uğur qılınmaq. birgəşmək. 

yapışmaq. yədəklənmək. - at qoşlanmaq: at yədəklənmək.  

qoşma  1. aşı. peyvənd. 1. quşma. qoşuq. quş kimi atılıb düşmə. 

oyun, təpsi, rəqs havası. 1. qaçmaq. yürtmə. çapma. 1. 

tüzmə. düzmə. toxuma. toquma. 1. yədək. yan yamaq. 

yanaq. dəsdək. 1. asdar. asdarlı, ikinci qatı olan nərsə. 1. 

qurma. sürəş. 1. ölçülü, uyaqlı söz. nəzm.  

qoşma  qoşuq. yədək.  

- ortaq qoşma: şərik edmə. işraq.  

- düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 

kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə.  

- düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi 
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kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, 

yapma: doğac. irtical. bilbədahə.  

- yerimə, qaçma, qoşma yarışı: geçirtməc.  

qoşmaq  ( < > köçmək < > qaçmaq).1. yığmaq. 1. iləri sürmək. 

önərmək. 1. əkləmək. ortaq edmək. ya. 1. coşmaq. 

dolmaq. dolub daşmaq. 1. yügürmək. yügrükcə qoşmaq, 

keçmək. səğirtmək. 1. qoymaq. qatmaq. türku düzmək. 1. 

düzənləmək. tərtib edmək. 1. artırmaq. əlavə edmək. 1. 

qaçmaq. tələsmək. 1. düzmək. sıramaq. sıralamaq. - söz 

qoşmaq. - orda nə düzüb qoşursuz. 1. yaraqlamaq. 

hazırlamaq. bağlayıb qurmaq. - qoşu qoşmaq: cüt 

qoşmaq. 1. muntaj edmək. - araba qoşmaq. 1. 

yoldaştmaq. birkitmək. birlikdə göndərmək. tərfiq, 

həmrah edmək. - yollar qorxuludu, karvana neçə yaraqlı 

qoşun. 1. artmaq. artırmaq. yapışdırmaq. yaxışdırmaq. 

yaraştırmaq. şərik edmək. - tanrıya yardımçı qoşmaq. 1. 

qaçmaq. əşginmək. əşgin yerimək. 1. üşirmək. üşmək. 

yığılmaq. toplanmaq. 1. qatmaq. əkləmək. 1. 

citləşdirmək. 1. çavuqlamaq. çabuqlamaq. uqulmaq. 

hızla gedmək. yortmaq.  
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- qoçqar qoş: qoç qatımı.  

- qurd, börü kimi dik dik yeriyə qoşmaq, qaçmaq: 

yorqalamaq. 

qoşmaq  qaçmaq. 1.ivirmək. evirmək. ivişmək. ivmək. evmək. 

tələsmək. yarışmaq. 1.uçmaq. sönmək.  

qoşmaq  qoşurmaq. 1.bağlamaq. - işə qoşmaq: işə qoşurtmaq: işə 

qaçırtmaq: birinə iş yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə 

qoşurdu. 1.yığmaq. topmaq. toparlamaq.  

- arından arıya incələyib qoşmaq: titizlik göztərmək. incə 

ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq.  

- əş qoşmaq: əşlətmək. qoşatmaq. qoşlatmaq. şərik qoymaq.  

- söğüb qoşmaq. söküb soğurmaq. iğnə çuvaldızdan 

keçirmək.  

- bir qoşuda: bir qaçıda: çabucaq. həmən.  

- düzüb qoşmaq: əksiklərin gidərmək.  

- baş qoşmaq 1. canla başla bir işi görmək. 1. yarışmaq. 

rəqabət edmək. 1. öndərlik edmək.  

- açıb qoşmaq: açıb sökmək. qaşlamaq. qaşlatmaq. 

xaşlamaq. xaşlatmaq. soxuşturmaq. azarlamaq. paylamaq. 

yamanlamaq.  

qoşna  qonşu. - qolum - qonşa: qonşular.  
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qoşnac  bilici. rəmmal. falçı. kahin. cüki.  

qoşnam  qoşnat. qoşnaşım. qoşlaşım. qarışım. qatılma işi, çağı. 

qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. sövişmə. 

sövişim. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

qoşnamaq  qoşnamaq. cütləşmək.  

qoşnaşıq  qoşlaşma. cütləşmə. birləşmə. çalış. çapış. çağış.  

qoşnaşım  qoşlaşım. qoşnat. qoşnam. qarışım. qatılma işi, çağı. 

qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. sövişmə. 

sövişim. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

qoşnaşmaq  qoşnamaq. cütləşmək.  

qoşnat  qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. qarışım. qatılma işi, çağı. 

qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. sövişmə. 

sövişim. cütləşmə. dölləmə. leqah.  

qoşnatmaq  (heyvanları). atlaşdırmaq. cütlətmək. daşlatmaq. 

əşlətmək. əşləmək. çəkdirmək. dartdırmaq.  

- bayqırı qısrağa çəkdirmək.  

qoşni kərdən (fars)  < qoşnamaq. qoşnaşmaq. cütləşmək.  

qoşnı  1. ( şn < metatez > nş) qonşı. qomşu. - böri qoşnusun yeməz: 

qurd qonşusun yeməz. 1. heyvanların qoşlaşması, 
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cütləşməsi. - güzdə qoçları qoşnı üçün sürüyə qatmaq 

çağı: qoç qatımı.  

qoşnı  gürə. gürəc. gura. cütləşmə istəyən heyvan.  

qoşnımaq  küsnəmək. talabsımaq. dalabsımaq. qızmaq.  

qoşnu  cütləşmə. - qoşnu çağı: sevişmə çağı.  

qoşnuq  qoşnut. qoşnuş. qoşnuc. qoşunc. qoşnum. qoşnaş. 

qoşnuş.  

qoşnuşdurmaq  çatışdırmaq. cütləşdirmək.  

qoşnuşmaq  çatışmaq. cütləşmək.  

qoşsar  famil. qəyyum.  

qoşsarlıq  qeymumət.  

qoşt  bir aylıqtan böyük domuz yavrusu.  

qoştaşmaq qoşdaşmaq. qoşlaşmaq. qoşuşmaq. yığışmaq. 

qoşuqlanmaq. birləşmək.  

qoştəqər  qoştəkər. cüttəkər. doçərxə. bisiklet.  

qoştən  koştən (fars). < çöktürmək. köçtürmək. keçindirmək. 

öldürmək.  

qoşti  koşti (fars) küştü < güctü. guraş. gürəc. gürəş. güləş. iki 

kimsəni birbiri üzərinə qoyub gürəşdirmək.  
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qoşti  qoşarta. ortaq. arxadaş. şərik. əş. qadın. yoldaş. 

həmrah.  

qoştı qoşdı. telgiraf. telsik ( < tələsik).  

qoştiqir  koştigir (fars) < güctüçü > küştüçü gürəcçi. (>). güləşçi. 

gürəşçi. guraşçı. pəhləvan.  

qoştıqır  qoşdığır. qoşatəkər.  

qoştiqirliq  koştigirlik (fars) küştüçülük < güctüçülük. gürəcçilik. 

güləşçilik. gürəşçilik. guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qoştırı qoşdırı. telgiraf.  

qoştura  - qoşdura qoşdura: qaçdıra qaçdıra: qava qava: qavdıra 

qavdıra: qoğdura qoğdura: qoğa qoğa: çaptıra çaptıra: çapa 

çapa.  

qoşturxan  həştərxan. hunduşqa. qabarama. - qabaramanın ətlisi, 

yüksəyə qonar.  

qoşturmaq  çəkdirmək.  

qoşturmaq  qoşdurmaq. qaçdırmaq. 1.qavdırmaq. qavmaq. 

qoğdurmaq. qovdurmaq. qoğmaq. çapdırmaq. çapmaq. 

1.köşütmək. köçütmək. qoğmaq. gidərmək. qaldırmaq. 

1.yeldirmək.  
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qoşturmaq qoşdurmaq. 1. telsikmək. telsikləmək. ( < tələsik). telgiraf 

vurmaq. 1. tələsik çatdırmaq. tizik yeritmək. ivdirmək. 1. 

əklətmək. qattırmaq. 1. qaçdırmaq. aşdırmaq. 

tələstirmək. 1. qurşatmaq. çoqturmaq. çoqdurmaq. 

çüqtürməq. çöqtürməq. qüyşətməq. əklətmək. 

qatdırmaq.  

qoştutmaz  qoşqonmaz. qoşqoymaz. 1. daştutmaz. dostutmaz. heç 

kimlə tutuşmaz, qoldaşmaz, yollaşmaz, yollaşmayan. 1. 

evlənməyən. evlənməyib yalnız yaşam, durmuş istəyən.  

qoşu  1. bağlı. ev ağrıqları, vəsayili. yeşik. yaşıq. eşik (< 

yaşmaq: örtmək). yük. 1. yap. vər vəsayil. 1. deyiş. şe'r. 

şeir. 1. qanaz. qonaz. qana. xuşə. 1. çağma > çama. şe'r. 

1.çoban. güdcü. mal heyvana qoşulub, onları otarıb 

güdən. 1.qalartı. bir yerdə yaşamaq üçün gərəkli 

nərsələrin topu, hammısı. 1.qoşantı. qovu. qovuc. 

qovunc. qovuş. qoğu. qoğuc. qoğunc. qov. koğu. koğuc. 

koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. 

arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, 

pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. 

dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. 
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gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. 

qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). 1.vəsayil. - öz 

qoşuların yığıb, bir kərəlik itib gedmiş: şəxsi vəsayil.  

- elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, 

sevilən qoşçu, şair: qarambol qoşucu: qarambol şairi.  

- at qoşusu: at yarışı.  

- dörd bəndli qoşu: dördlük.  

- hicə qoşu, şeir: deyiş.  

- el qoşusu: xalq şe'ri.  

- el qoşusu: xalq şe'ri.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazımsız vəsayillər.  

- bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik birliklərlə döğüşən 

savaşçı: çetə. qırlaq. qerilla.  

- ev qoşusu: ev vəsayili: qaraltı. moblman.  
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- qoşunun börk çeşitlərindən: qeçəbörk.  

- qara qoşu: malqaraya yük çatıb çəkmə (bağlama) işləmi.  

qoşu . qocu. ( < qoş. qoşulan. qoşulmuş). 1. yanyana, birlikdə, 

yaran, dost. 1. qoşma, şeir. 1. önəri. pişnahad. 1. yarış. 

bəyqə. quruşmaq. qoşuşmaq. məşləşmək. 1. öküzə qoşulub 

çəkilən daşqa, araba. yədək. yarış. qoşun. - qoşun 

arxasından gələn qoşun atlar. 1. tav. devinim. çeviklik. 

çalış. qılqı. edim. işlək. yarış. hız. 1. cortuv. yortuv. 

quvuş. taxca. işqab. 1. çapduq. taqım. taxım. ev 

nərsələri.1. həmrah. 1. muntaj. 1. taxım. takım. qapama. 

dəsd. yamtaq. vəsayil. ayağ. əşya'. nərsə şüy. qurqu. 

alat ədəvat. məlzəmə. qur. yaraq. əsləhə. qurqu. 1. qoş. 

köç. qoşulan nərsə. quşbara. güşbərə. qoşbara. sırğav. 

sarılan asıan nərsə. cihaz. vəsayil.- bağban qurqusu. - 

çay takımı. - yataq takımı. - at takımı. - yolçı takımı. - çubuq 

takımı: çubuğun başlığı. - kərəkə takımı: təsbeh mallası. 

əmmamə. 1. qaçu. qaçış. qoşış. ivmə. hərvələ. yüryüş. 

tələsik. qoğala qaç. 1. yarış. - qoşu atı. - qoşu yolu: yarış 

yeri. - qoşu öndüli: yarış mükafatı. 1. oyun havası. 1. 

yoldaş. həmrah. 1. qat. takım. dəsd. set. - bir qat geyim. - 
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bir qat istikan. 

- bağban qurqusu. - çay takımı. - yataq takımı. - at takımı. - 

yolçı takımı. - çubuq takımı: çubuğun başlığı.  

- ayağlı ev: dayalı döşənli ev. - qoşu qoşantı: geyinti qoşantı. 

takı takım. bir əl geyimə gərəkli nərsələr. təkmil geyinti. 

- qoşu tutamı: şe'r səbki. - qapama çıxmaq: xələt vermək. - 

qapama baha: paltar parası, bahası. paltar dəğəri, çalışı, 

dəğişi, bədəli.- on qapama paltarım var. - qapama baha: 

paltar parası, bahası. paltar dəğəri, çalışı, dəğişi, bədəli. - ev 

qapaması: ev vəsayili. 

- takım yapmaq: nərsənin dəsdin, setin, bütün biçimin 

işləmək. - takım açmaq: yanqın tulumbasın iticə qoşdurmaq. - 

ayağ takımı: ayağ qoşu. - onbaşı takımı: onbaşı ilə 

yanındaolan on kişi. - bir takım ciyər: ağ ciyərlə qara ciyər 

birlikdə. bir dəs ciyər. - bir takım: bir para. bir bölük. bir qism. 

bir zümrə. bir sinif. sınıb. bə'zi. bir miqdar.  

qoşuc  ideal.  

qoşucu  1. yügrük. geçici. 1. çabuvçu. çapalçı.  

qoşucu  qaçıcı. ilçi. elçi. istəkli. diləkli. arzılı. dovtələb. - bu qızın 

iki qaçıcısı var. 1. qoşçu. çağmaçı > çamaçı. şair.  
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- qarambol qoşucu: qarambol şairi: elin, qara elin, əvamın 

dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, sevilən qoşçu, şair.  

- qaldırım qoşucusu: bayağı şair.  

qoşuq  1 qoşqu. sirud < sayaş. sayraş. 1. yaruq. ası. fayda. 1. 

tirənti. dirənti. müzahim. 1. qoşuntu. müzahimət. 1. 

quşma. qoşma. quş kimi atılıb düşmə. oyun, təpsi, rəqs 

havası. 1. ortaq. şərik. 1. əhli. 1. yetim. bir nərsəyə 

artırılmış bölüm. mütəmməm. ilsaq. - bu bitiyin yetimi. - bu 

qazetənin yetimi. - xanla yetimləri buyurduar. 1. yoldaş. 

həmkar. bir birinə qoşulan. 1. şeir. qəsidə. - təgür ondan 

bir qoşuq: ondan bir şeir söylə. 1. sirud. 1. yədək. 1. qoşqu. 

yoldaş. həmkar. bir birinə qoşulan. 1. qaçuq. yürüq. 

yürük. yüqrük. çalağ. çapar. çapaq. çabaq. çapqar. 

çapaq. çabaq. iti. yeğin. 1. qaşıq. gərək yaraq. arac. 

vəsayil. - pox yeyənin qoşuqu, yanında olur. 1. qaşıq. başı 

oyuq, qazıq, qınıq, qazmaq, qaşımaq, götürmək, 

daşımaq aracı. - tabaq qaşıq: qab qoşuq. 1. şərik. 

həmsər. qovm.  

qoşuq  qoşma. 1. yədək. 1. qoşuntu. kortej. mültəzəmin. 1.ikiz. 

əşli. cüt.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qoşuqçu  bağşı.  

qoşuqlanmaq  qoşuşmaq. yığışmaq. qoşdaşmaq. qoşlaşmaq. 

birləşmək.  

qoşuqluq  asav heyvanları yaraşdırmaq, alışdırmaq üçün 

qapadıqları yer.  

qoşul  ( < qoş). 1. qoşulmuş olan. şərait. birgə gələn, olan. törə. 

törən. devrə. çevrə. durum. ortam. mihit. iştirak edən 

durum. atmosfer. 1. hüküm, şərt. 1. qatıl. ortaq. ək. şərik. 

1. ək. qısıt. əsrək. əsrik. sınır. mihit. hədd. şərt.  

qoşul  ortam. qasnaq. yurd. yatabat. yatabas. qasnaq. şərayit. 

mühit. 

- günlük günəşlik görünmək: sıxıntısız, sorunsuz, dinclik 

ortamında bulunmaq. - bunca çətinlikdən son, hər nə mənə 

günlük günəşlik görünürdü.  

- qoşullara, çevrəyə görə davranışların düzənləmək: günə 

görə kürk geyinmək.  

qoşulamaq  yətəkləmək. yetəkləmək. yetmək. - uşaqları yədəklədim. - 

kor birini yədəklə qıl. - atları yədəkləyib yola çıxdılar.  

qoşulan  qoşulqan. qatılan. yol gedən. yola gedən. qoyun börü 

qoşulmaz, yem olmasa yol olmaz.  
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qoşular  - ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları, vəsyili: qapat. qamat. 

tapat. çapat. baçat. biçət. moblıman. 

qoşulqan  qoşul qoyan. buyruqcu.  

qoşulqucu  yoldaş olucu. ilhaq olucu.  

qoşulma  qarmaqarışıq. qarma. 1. qoşunma. quşanma. birləşmək.  

qoşulmaq  (qoçuş < > qucuş: qucaqlayış. görüş). 1. koçulmaq: 

qucaqlamaq. 1. qatılmaq. qatışmaq. əklənmmək. 

aklaşmaq. iştiraq edmək. 1. birləşmək. qatılmaq. - yava 

eyi qoşulsa, uğur qeyrət tökülər. 1. tərtip edilmək. uğür 

qılınmaq. hazırlanmaq. - ev qoşmaq. - hizb qoşmaq. iş 

qoşmaq. - yır qoşmaq. 1. yetmək. mülhəq olmaq. 1. bir 

birinə qoşulmaq: bir birinə əş olmaq. 1. cegilmək. yeqilmək. 

1. qatılmaq. əklənmək. 1. qoşulan. qatılan.  

qoşulmaq  1.yığılmaq. sana gəlmək. hesaba gəlmək. 1.qarışmaq. 

qarılmaq. qatışmaq.  

qoşulmuş  - mindirilmiş, yüklənmiş, qoşulmuş bir, neçə nərsəni, 

birbirindən ayırmaq, düşürmək, salmaq: indirmək. 

endirmək. - on kişi işdən endirildi. - borcdan endirilmək: 

daha ödəvi nərsə qalmamaq. - arabanın matorun endirmişlər. 

- dondan endirmək: üzdən aparmaq. - gözdən endirmə məni. 
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- içgi başına enməmiş hələ. - acılar üzgülər könlünə enmiş, 

eniqmiş.  

qoşulu  qoşlu. döşəli. yüklü. yükümlü. taxımlı. moblə. vər 

vəsayilli. əşyalı. - yüklü otaq: gərəlilərlə döşənmiş olan oda. 

- yüksüz otaq: çılpaq, yalın, lüt oda.  

qoşuluq  1. murad. mə'na. 1.bir araya gətirilmiş.  

qoşuluq  qoşluq. 1.aranıq. alanıq. aralıq. ortalıq. meydan. 

1.qatışıq. qarılıq. qarışıq. çalalı. çallaq. qarbur. qarbura. 

məxlut.  

qoşum  {koçum}. 1. heyvanın araba, daşqaya taxılması. - qoşum 

atı: daşqa atı. 1. araba, daşqaya taxılan heyvanın taxımı, 

qoşuqların topu. - araba ilə atı ucuz almış isədə, qoşumu 

çoxa çıxdı. - gözəl bir qoşum almış. 1. coşun. geçim. geyim. 

taxım. bütün örtək. 1. qoşumca. zəmimə. 1. ar. ədəb. 

hicab. 1. bağlı. yanyana. 1. atın yəhər, qulan, üzəngi kimi 

yaraqlarının tümü. 1. qatqı. qatma. takı. yardιm. bağış. 

dəstək. ək. kömək. qatιlma payι. - bu işə qoşum göstərin. - 

sizin qoşumuzla işimiz tez bitdi. - bir qoşum verəndə yox. 1. 

qatqı.  
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- mənim bu işqə ullu qoşumu bolğandı: mənim bu işə böyük 

qatqısı olmuştur.  

qoşum  quşanacaq. donatı. donatım. donanım. vəsayil. yaraq. 

ləvazim. məlzəmə. döşəmə. ədəvat. cihaz. təchizat.  

- tarla sürməkdə, öküzlərin qoşum sırasından biri: 

qaraqayış.  

qoşumca  qoşum. zəmimə.  

qoşumlanış  quşanış. qurşanış. quşanma. qurşanma. yaraqlanış. 

yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. taxınış. taxınma. qoşumlanma. düzəniş. 

düzənmə. yapınış. yapınma. qurunuş. qurunma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

qoşumlanmaq  quşanmaq. qurşanmaq. taxınmaq. donanmaq. 

donalmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. 

yarqalanmaq. hazırlanmaq. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchiz edinmək. qurunmaq.  

qoşumlatmaq  quşatmaq. qurşamaq. taxındırmaq. donatmaq. donamaq. 

donatlamaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. 

islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. 
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onarmaq. hazırlamaq. tərtib edmək. tədarük edmək. 

mücəhhəz, təchiz edmək. qurmaq.  

qoşumsuz  yayraq. yəhərsiz. çıplaq. cihazsız.  

qoşumsuzlay  yayraqlay. yəhərsizcə. cihazsızca. çılpaqlay.  

qoşun  ( < qoşmaq: yığmaq). 1. yurdun qorağçı toparı. 1. yazaq. 

gəzək. 1. yığnaq. quruh. ləşgər. cəmaət. 1. yasal. ləşgər. 

1.qasnaq. şərayit. - uyqun qoşunda, şərayitində: verimli, 

əlverişli çağında: günündə. 1.alay. qalay. ordu. 1.qonuş. - 

qabqoşun: qab qoşun: qohum qonşu. biri üçün çox yaxınlar. 

- polis, qoşun börkü: aşağısı dar, yuxarısı gen börk, kavuq 

çeşiti: qazanıc. qaznac. ( qazanın tərs qoyulmuş biçimində 

olan börk). kalafat. çalaçat. çalaqap.  

- böyük qoşun: ağır ordu.  

- qoşun başçısı: basqaq. aşqaq. şəhnə.  

- qoşun çəkmək: quldurmaq. qoldurmaq. güc, zor işlətmək.  

- qoşun tökmə: axın. hucum. basqın. - qoşuna qatılan 

qarayaxa savaşçılar: başpozuq.  

- qoşun, ordudan dış olan yaraqlı birlik, qol: çiqdə. çiqət.  

- qoşunun arxası: gecikə. gecgə.  

- qoşunun öncüsü, gözətçisi: qaravul.qaraş. qaraç. qaraqol.  
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- vuruş qoşun yarağı: qor. ğor. yaraq.  

- yaya qoşun: yürük.  

- qara güclərinə, ordusuna, qoşununa bağlı subay, 

altsubay, ər: qaracı. qaraçı.  

- qoşun yoluş: çevrə bər tuğrac. tövrəc. ləşgər o həşəm.  

- qoşunun arxacı, dal qaravulu: gerik.  

qoşun  ( < qov + şun). 1. qovuşğanğ. qoşma. yaraq. alay. ləşgər. 

savaş birliği. yığınaq. 1. bodun. xalq. el. ahali. 1. sıra. 

səf. dizi, dize. - qoşun qoşun sıra sıra. quruh quruh. - eli 

qoşun qoşun qıldılar. - çəriləri qoşun qoşun qılın. 1. qoşu. 

yədək. - yarış alay düzüp qoşun qoşub. 1. arac. ayqıt. 

vəsilə. əsbab. abzal. 1. kirəmit. 1. ləşgər: toyın. ordu. 

qoşulmuş, toplanmış el. - qoşun çəkmək: ləşgər 

göndərmək. 1. təsti. 1. çərik. çəri. alaman. ordu. yığın. 

cəmiyyət.  

- qoşun öncülü: ura. təliə. - qoşunun uzaqda, ayrı qalan 

qolu: ura.  

- qoşun çəkmək: çirikləmək. sulamaq. alamanlamaq.  

- qoşunun arxa bəkçiləri: surqavul. sürqavul. əqəbdar.  
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- qoşunun toxdayan, otraq yeri: ordu. toxdaş. otraş.  

- qoşunun qonduğu yer: ordu.  

qoşun  çərik. dərilmiş toplanmış yaraqlı kişilər. qoşulmuş, 

düzənmiş, hazır olan güc. suv. toyın. ordu. ləşgər.  

- döyüşdə qoşun bəlgəsi, nişanı. batraq. bayraq. sancaq. 

pərçəm. ucuna ipək sırıqlar sancılan, taxılan, batırılan neyzə, 

ağac.  

- qoşun çəkmək: süləmək.  

- qoşun çəkmək: süləmək. düşmana qarşı əsqər göndərmək. 

savaş yapmaq.  

- qoşunbaş üy: kirəmit çatılı ev. 

- qoşun qoraqı: orduqah. ortaqu. ordu. ordu qərargahı. toyka. 

qoşunc  qatınc. ortaq. şərik. bölümçü. böləkçi. səhmli. 

səhamdar. bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, 

qatılan.  

qoşunma  quşanma. qoşulma. birləşmək.  

qoşunmaq  1. qaçınmaq. gizlənmək. çəkinmək. - gündən qoşun: 

gündən çəlil. - məndən nəyə qoşunursun. - tapına 

qoşuldular enişlər (firiştələr). 1. qaçınmaq. yürqüşmək. 
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yürgüşmək. yügrüşmək. qızşınmaq. 1. sıralanmaq. hazır 

durmaq.  

qoşunsuz  arassa. xalis. arıv.  

qoşuntu  1. uyuntu. azarkeş. tərəfkeş. təvabe'. 1. yaramaz. 

darqaşayıt. dirənti. yardaq. 1. müzahimət.  

qoşuntu  qoşuq. mültəzəmin. kortej.  

- yer qoşunu: qaragüc.  

qoşuntu  qoşulan. həmrah. həmayaq.- xanın qoşuntuları. - yolların 

ən çətini, yola qoşuntusuz çıxanındır.  

qoşur  <> qocur > hoşur. şişman. şişigin. köpəc. göbəkli. göbəç. 

girdənə > gedənə. fıçı. boşqa. dolqun. tombul. gombul.  

qoşur  > qişr. qoşulmuş, yapışmış nərsə. dəri.  

qoşurmaq  qoşmaq. bağlamaq. - işə qoşmaq: işə qoşurtmaq: işə 

qaçırtmaq: birinə iş yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə 

qoşurdu. 

qoşurtmaq  - işə qoşurtmaq: işə qoşmaq. işə qaçırtmaq. birinə iş 

yapdırtmaq. - onun dədəsi hamımızı işə qoşurdu. 

qoşuş  1. > kuşiş (fars). çəkə. çəkiş. çalış. sə'y.- birlikdə qoşuş: 

birlikdə qoşuşub yardımlaşma. kömək. iməcilik. bəsici imumi. 
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1. bəyqə. yarış (quruşmaq. qoşuşmaq. məşləşmək). 

cütləşmək.  

qoşuş  çapış. çapıç. çalqış. çalış. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. 

dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. talaş. dalaş. çalaş. 

çalış. çalışma. əlləşik. əlləşmə.  

qoşuşmaq  1. yığışmaq. qoşdaşmaq. qoşlaşmaq. qoşuqlanmaq. 

birləşmək. 1. təpinişmək. təngişmək. təkibişmək. 

təkapuya düşmək. üşüşmək. qaça qaça düşmək. 1. 

üşüşmək. yığlışmaq. toplaşmaq. 1. çapışmaq. 

yügrəşmək. 1. girpildəmək. dört dönmək. 1. qoşu 

quruşmaq. məşləşmək. yarış. bəyqə.  

qoşuşmaq  qaçışmaq. (> kuşeş edmək(fars)). əl çalmaq. çalışmaq. 

çabalamaq. can atmaq. əlləşmək. dalaşmaq. talaşmaq. 

çalaşmaq. çalışmaq. çalqışmaq. uğraşmaq. çalışmaq. 

sə'y, himmət edmək.  

qoşuşsuz  çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. təlaşsız. dalaşsız. 

dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. 

qıvırışsız. sə'ysiz. başı, qanı soğuq. xunsərd.  

qoşuşturaraq  çapa yorta. qaça qaça.  

qoşuşturmaq  ürülüşmək. atılmaq.  
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qoşut  cızqılıq. cızıq. cızqıl. qırız. kəriz. durqal. mühit.  

- çöküt qoşut: tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər 

tökər. ərit dağıt. sərf xərc.  

- çöküt qoşut: tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər 

tökər. ərit dağıt. sərf xərc.  

- olan qoşut: boluş. oluş. durmuş yağday: olan ovza'.  

- bir iş üçün qoşut, giriş, yaraqlıq, hazırlıq yapmaq: qapı 

yapmaq.  

- çətin qoşut, şərayit: qaranlıq gecə, dar keçit.  

- çöküt qoşut: aç saç. açar saçarlıq. düşür püsür. düşür 

töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. 

sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 

ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.  

- çöküt qoşut: aç saç. açar saçarlıq. düşür püsür. düşür 

töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. 

sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb 

savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt 

töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. 
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ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. 

yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf. 

qoşutlamaq  qoşutlatmaq. durqalatmaq. durqalamaq. cızqılamaq. 

cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. qırızlamaq. 

qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

qoşutlatmaq  qoşutlamaq. durqalatmaq. durqalamaq. cızqılamaq. 

cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. qırızlamaq. 

qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. mühit, şərayit, 

imkan yaratmaq.  

qoşuturmaq  yortmaq.  

qot  kot. 1.küp. küt. qalın dirək, ağac, təxdə. 1. xot - xot, 

kapşın kimi güdə üs geyimi: gödəkcə. 1. küt. kor piçaq. 

qarta. korta.  

- kot o koloft (fars). < kür küplət. çox şişgin.  

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

qot  kot. xot. kərik. arxalıq. qollu, qolsuz, yarım ətək geyim.  

qota  ( < qoymaq).1. əkmək dolabı. sandıqca. səbətcik. 1. 

obur. iştahlı.  
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qota  kota. kut. odun. qaba. yoğun.- odunun biridi.  

qota  qataq. qadaq. 1. kəvtə. kəvət. çanaq. qədəh. qovaq. 

bardaq. 1 kova. kiçik kəpçə. 1. (bax > qıtmır). çinis. çimri. 

1. girə. tutturuc. qısqac. 1. topara. qərqərə. 1. toqqa. 1. 

qalaq. gödük. gövüt. qapız. çap. əlçim. ölçim. ölçək. 

kilvan. kil. peymanə. 1. girə. tutturuc. qısqac.  

qota  qotaq. kədu. kədük. kiçik, incə, uzun, sulu qabaq.  

qotac  qottac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu. 

qotaq  xodaq. güdək. xuda. ( < güdmək). nərsəni qoruyub 

güdən. - kətxuda: kəndi güdən, qoruyan. (xoda (fars)). 1. sığır 

çobanı. ərkək qulluqçu.  

qotaq  qota. kədu. kədük. kiçik, incə, uzun, sulu qabaq.  

qotaq  qutaq. 1. çük. daşşaq. kir. sik. 1. kişilik ayqıtı. 

qotaqlıq  qotalıq. qatalıq. axır. tövlə. özəlliklə camış balası axırı. 

(malaqlıq). 

qotalaq  qozalaq. lovğa. qadı. qazı. xozu. qarroy. qarrov. gopçu. 

basmaçı. basmac. - sənin qardaşın yaman qarrovdur.  

qotalıq  qotaqlıq. qatalıq. axır. tövlə. özəlliklə camış balası axırı ( 

malaqlıq). 

qotalıq  oburluq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qotaman qodaman. (d < > c). qocaman.  

qotan  kodan. ( < kov). 1. kovuq. oyuq. çuxur. qovu. quyu. 1. 

ağılın, qoyun sürüsünü qurşalayan, çevrələyən duvar. bu 

duvarın özü. çəmbər. 1. qoyun sürüsünü çevrələyən 

duvar.  

qotan  kotan. 1. key (< qaq. qay.). böyük. kökərək. kökələk. - 

keyxanım: keybayan. böyükxanım. - keyqız: qızoğlan. duşizə. 

1. kodən. qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.  

qotan  kotan. qutan. 1. aylaq. qarqonaq. çevrə. çürə. tövlə. 

avlaq. ağıl. 1. saqqa quşu. 1. ağıl. 1. qoton. pulluq. qara 

saban. 1. böyük pulluq, bağluq, saxluq.  

qotanlamaq  kotanlamaq. aylaqlamaq. avlaqlamaq. ağıllamaq.  

qotar  qodar. güdar ( < kövdar < kov). dərin oyuq.  

qotar qodar. məğrur.  

qotarılmaq  boşalmaq. boşaltılmaq.  

qotarmaq  boşaltmaq.  

qotas  1. boşqa. fıçı. 1. kütəş. kürək. 1. təbbət inəyi. 1. nəhəg. 

1. böyük dəniz heyvanları. (balon, dolfin kimi).  
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qotas  qutas. 1. qapqara boya. 1. qaşqa. atın alnına taxılan 

nişan. tumar.tumar. tomar. tamaq. nişan.  

qotaslamaq  boşqalamaq. qatırlamaq. qaçırlamaq. qataqlamaq. 

qatarlamaq. qatalamaq. qaçaqlamaq. önünə qatıb 

qoğalamaq.  

qotaş  qopaş. qopata. qapata. qapmı. pamador. bamador. 

tomat. alaş.  

qotayqan qodayqan. bax > qadaqqan.  

qotaymaq qodaymaq. bax > qadaqmaq. şişmək.  

qotaz  qotaz. hotaz. tobbuz. saçı yumarladaraq, edilən təpəcik.  

qotaz qodaz (fars). < güdaz. küydas. küydaz( < küymək: yanmaq). 

küyən nərsənin durumu. yanma. yanar. yanqın. - nə 

küyə küyə, küydazla yalvarırdı.  

qotaz qodaz. < çözər. çözərtən. çözən ( > suzan). közərtən. 

açan. çökürtən. əridən. yaxan.  

qotazlıq  təpəlik. qotuzluq. topuzluq.  

qotdaq  daşşaq.  

qoteqotequ  kotekoteku (fars) kəklikotu.  

qotəq qodək. xodək. qoduq. sıpa. supa.  
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qotən  kodən (fars). kovdən < kovlan( < kov: oyuq. boş). axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş. bön.  

qotı qodı. quyu. çuxur. alt. aşağ. - yüzü qoyu: uzu quylu. - yer 

qoyu: yüzün qoyu. - yerə qoyu: üzünü qoyub: üzü quylu.  

qotıq  qatıp. topac.topaq. 1. (artılımış, yoğunmuş, yuvarlanıq). 

mazalaq. bazalaq. pazalaq. ucu sivri, başa doğru 

genişlənib, yuvarlaq uşaq oyunçağı. 1. yuvarlaq səbət, 

sələ, torba. 1. nərsənin şişgin, düğmə bölümü. 1. kündə. 

qopaq.  

qotiqan  kotiğan. bücür. külə. basar. bəsdə boy. güdə boy. töpös. 

mıkır. kodö. koyduk. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. 

pistək. pindək.  

qotinə  kodinə (fars). < qödənə. yoğun dəğənək ki, keçmişdə onla 

geyim keçimi çırpıb yuvardılar.  

qotqı  1. qoyqu. qoyaq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. 

mütəvazi. 1. quddı. qoydı. buraxılmış. boşanmış, 

ötrülmüş. - qotdı nə. - qotdı yılxı: buraxılmış heyvan.  
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qotqılıq  qoyqulıq. qoyaqlıq. könül alçaqlığı. təvazü. - qotqılıqın 

tapınqıl, qoyqıl kövəz anqru: alçaq könüllüklə qulluq ed, 

dikbaşlığı qoy yana.  

qotqotu  kotkotu (fars). < kəklik otu.  

qotqu  alçaq könüllü. mütəvazı.  

qotqu qodqu. qozqu. qarasinək. sinək.  

qotquçi qodguçi. kodguçi. koyuçi. tərk edən.  

qotqutmaq  qorxutmaq.  

qotmaq qodmaq. ( y < > z < > d. t ) qodmaq. bax > qoymaq.  

qotman tavuq  kəklik.  

qotman  kotman. kütmən. çotman. kiçik ot tayası. - günlük neçə 

kotman ot çalırsız.  

qotman  qapdal. ağır. şişman. ağır.  

qotmul  kotmul. kütmül. yaraşıqsız, eybəcər. külə.  

qoton  kotan. pulluq. qara saban.  

- qoton ağac: qarasabanın taxda bölümü.  

- qoton təmir: pulluq dəmiri.  

qotonçu  kotanı tutan kişi.  

qotos  qodos. < qutsal. muqəddəs. toxunulmaz. 

qotoz  qotaz. hotaz. tobbuz. saçı yumarladaraq, edilən təpəcik.  
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qotö  kodö. qoduk. qoyuq. bücür. külə. basar. bəsdə boy. 

güdə boy. töpös. kotiğan. mıkır. koyduk. kəltəbaqay. 

karsaq. qιsraq. kəltə. pistək. pindək.  

qotra  qutra. bandıra. bağuq. bağuş. çitəş. çiğtəş. ayrılmış 

bölük.  

qotrulmaq  qutrulmaq. qoyulmaq. boşalmaq. tökünmək. buraxılmaq. 

- başın tükdən qutruldu. - su küzədən qutruldu.  

qotta  qadın cinsəl orqanı.  

qottac  qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu. 

qottuq  qataq. qadaq. böyük. iri. - qataq cəviz.  

qotturaq  qotduraq > qaddıraq. 1.boylu. şəsli. heykəlin şax, dimdik 

tutan kimsə. qədli. qamətli. 1. qotac. qottac. qurumlu. 

qurralı. qururlu.  

qotu  qodu. qutuc. iyi, yaxcı ruh.  

qotu qodu. kodu. qovu. (kovlamaq: açmaq). 1. içdəki nərsəni 

açıb, eşiyə qoymaq. aralığda olan, yaxud salınan nərsə. 

1. kotur. ağır. qapdal. şişman. 1. sava. xəbər. yayı. 

çağımaq. çağırış. çatdırı. səsləniş. toplantı. - qodu 

qaçırmaq: çavlamaq. xəbər vermək. 1. dəllal. 1. açıq. bəlli. 

tanış. - qoduçu: tanış edən. aracı. iki nəsnə arasında araçı. 
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1. gura. səsi yaymaq ötürü dinam. səs aparatı. büləndqu. 

1. söləniş. çağırış. toplantı. 1. dəllal. müjdəçi. 1. xəbər. 

dediqodu.  

- qodu qaçırmaq: xəbər vermək, yaymaq, bildirmək. 

qotuçu qoduçu. 1. carçı. dəllal. 1. tanış edən. aracı. iki nəsnə 

arasında araçı.  

qotuq  qatıq. kötük. ağac tomruğu, kündəsi.  

qotuq  qodux. qoduq. 1.güdə. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. qısa. 

qıssa. boysuz. 1. yaş. caş. supa. sıpa. eşşək balası. 

qaraqaçan. qaratəpən. - qaraqaçan köpəyi: qaraqaçan iti: 

çoban iti çeşiti. 1.malqara, it pişik balası. 1.qoduğ. 

qoyduq. anasından ayrılmayan cocuq. 

qotuq  qoduq. 1. quyuq. quyu. 1. eşşək balası. 1. zalim. cəbbar. 

1. qutuq. qonuq. qonaq. 1. qoyuq. dözün. dözümlü. utun. 

sərin. səbirli. yumşaq. mütəvazi.  

qotuq  qoduq.yaş < > caş. supa.  

qotuqca  qoduqca.qoduqcasına. cocuqcasına. cocuqca.  

qotuqcasına  qoduqcasına.qoduqca. cocuqcasına. cocuqca.  

qotuqlamaq  qoduğlamaq. eşşək balalamaq.  

qotuqlanmaq  qoduxlanmaq.bəbəkləşmək. sırtılmaq. şımarmaq.  
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qotuqlanmaq  qoduqlanmaq. 1. cocuqlanmaq. çağalanmaq. 

uşaqlanmaq. 1. həllənmək. əllənmək. özünü oynatmaq. 

qırcanmaq. ərkünmək. ərköyüllük edmək.  

qotuqlanmaq qoduğlanmaq. qudurmaq. qadruqmaq. gobutlanmaq. 

sırtılmaq. şıltaqlanmaq.  

qotuqluq  qoduxluq.bəbəklik. uşaqlıq. cocuqluq.  

qotuqmaq  qoduqmaq. qudurmaq. yügürmək. zülm edmək.  

qotulamaq qodulamaq. 1. ( < kov). açmaq. el içrə salıb, yaymaq. 1. 

dilə düşürmək. yaymaq.  

qotun  kütünzan. nərsənin bolluqun, çoxluğun göstərir. sürü.  

qotur  {( < kov. qop. qab). quduz. uyuz.}. qutuz. quduz. ( < 

qoyulmaq. boşalmaq). 1. özünü kavlayan, qaşıyan. yarası, 

səpməsi olan. 1. yara qabığı. 1. çopur. uçuq. çiban. 

dolama. apsə. 1. yara. 1. bucur. çotur. çiçək üzlü. 1. 1. 

quttur. çox kötü. alşaq. bərbat. rəzil. 1. kotur. qottur. ağır. 

qapdal. şişman. 1. tüklərin tökülmə kəsəli. qutuz dəri 

kəsəli. dəmro. təmrəkü. 1. boş. - qotur qab: qoturmuş qab. 

boş qab. 1. tanqalaq. danğalaq. danqa. göbut. quduz. 

qaba. gür. iri gövdəli. qılıqsız. budala. küp. 1. uyuz. yara 

qabuğu. qasığ.  
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- iki qotur atda birbirin qaşiyədi: iki uyuz at da birbirini 

qaşıyordu. 1. dayanıqlı. güclü. 

- daş qotur: yosun.  

qotur  1. kəl. ərkək camış. 1. çiban. 1. cüzam. 1.qataq. qadaq. 

qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. kenes < qınas. qıncus. 

kinis <> çinis < qınıs. qısıs. sıxıq. qısıq. qısqıs. xəsis. 

qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. 

qasmaçı. qırmaçı. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. 

qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı 

olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü 

doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. əlisıxıq. əli yumuq. 

yumru. çimri. acgöz. paxıl < bağıl. verməztin. verməyən. 

əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 

momsik. mümsik. 1.qaşıtma. uyuz. 1.quta. özçü. mənçi. 

xudpəsənd. 1.qutur. ərkək keçi.  

- qotur açmaq: qotur, quduz, uyuz düşmək. 

qoturbaş  tək başına qalan. yalnız qalan.  

qoturmaq  qodurmaq. qoymaq. buraxmaq. boşaltmaq. ağdarmaq. - 

eşdib ata ananın, savlarını qodurma.  
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qoturmaq qodurmaq. qoydurmaq. taxdırmaq. yapışdırmaq. ilqa' 

edmək tə'liq edmək. - bu çəkinin qornıçı əsgimiş, başqasın 

taxdırmalı.  

qoturu qoduru. quru bağla, lobya.  

- göy qudoru: noxut. bezəlyə. burçaq.  

qotus qoduş. qovduş. govduş. 1. küməs. ( < kümə. qoma) 

qomaç. toyuq axırı. - gün batır, toyuqları kümslə bala. 1. 

kovduş. qoynuq. koynuq. kövnük. kiçik qab. qabça. 

qabçaq. 1. dəyyus. dərviş.  

qotusaq  qodusaq. 1. sarıq. qoğuq. koğuq. əmmamə. 1. qursaq.  

qotusan  qodusan. qudusan. tarqın. darqın. zalim. qəddar. 

rəhmsiz. mürüvvətsiz.  

qotuş  goduş. govduş. kavdış. kavış. kovuş. kava. kova. dolça. 

çəltək. 

qotuyuş qoduyuş. qudur. quduyuş. quduruş. qudurma. dikəlmə. 

pürzəmə.  

qotuz  hotuz. (1 < qaquq. 1 < qopuq. 1 < qozaq). kosmaq. 

qozmaq. təpəlik. püsgül. tuğ. çələng. 1. qutas. xotas. 

xotuz. - böyük sarquclı durna, ki tükləri tuğlaya, qotuza 

taxılır: qərqərə.  
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qotuzluq  təpəlik. qotazlıq. topuzluq.  

qov !  qaytar. it. köçür. saç.  

qov  ( < kov. kav. kof. kaf). 1. boşalmış, əprimiş nərsə ki, tez 

od tutub alışr. tutuşqan. 1. kof. kav. içi boş. kavuq. 1. çov. 

şayiə'. 1. ağız. 1. kov. hov. hav. parça, nərsənin üzərində 

olan incə, yumşaq tük, saçaq, sapaq. - hovdan düşmüş: 

hovu tökülmüş: əprimiş. yapramış. yapranmış. əsgimiş. 1. 

qapan. qapanca. qalğa. ambar. qaznaq. xəznə. məxzən. 

1.çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. boş. 1. kavur (< kav). boş. 

1. kovsıq. kovız. kavız. kavsıq. içi boş, çürük başaq, 

sünbül, çəkirdək.  

- içinə çaxmaq, qov qoyulan torba: kavlıq. kavcaq. kovlıq. 

kovcaq.  

qov  < ( kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan 

boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. 

boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı). > koblaq. 

koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. 

kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 
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koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. kaplaq. 

kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. kavra. 

kabra. kapra. kafra. kağra. 

qov  1. ək. -qul. -baz. - dəliqul. dəliqov. dəlibaz. kov. çov. 

fısıltı. şayiə. söylənti. deyinti. 1. qoğu. qoğuc. qoğunc. 

qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. 

koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. 

qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən 

kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. 

dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. 

gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. 

qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. 

qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. 

qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. 

pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. 

sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  
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qov  kov. kof. (göy. göv. göğ < > kov. kof. köf. < > köv (# < > 

qab). qav. (boşluğu doluluğu. oyuqluğu qarıqlığı göstərən 

kök.) 1. kovsağ. qursaq. qarın. 1. kor. oğız. ovış. oyşuq. 

oyuq. oyuq. boşluq. 1. açıq. ac. gərəklik. ehtiyac. 1. kor. 

ağılsız. səfeh. 1. mədniyyətsiz. uyqarsız. görməmiş. 

boşqafa. 1. xor. dəğərsiz. 1. qozuq. qosuk. qavzaq. 

doğuz. kombalaq. dombalaq. donbalan. donuk. qap. 

yoğun. bövən. 1. qoyun. kobyun. kovun: göğüsdə olan iç 

cip. (qöğüs: < kov. qabarıq). 1. gombır. kambır. çambır: 

ganbır. ganbıl. çunğqur. qozğur (quz. qoz). 1. qaynaq. 

mərkəz. 1. kəv. ilan dərisi: köpük. köprü. 1. kisə (1. < 

geysə. 1. qabçaq. qabsaq ). 1. qiybət. dediqoydu. 

dediqovdu. dediqoğdu. birinin arxasında çəkiş bəkişli 

sözlər demək. 1. mədniyyətsiz. uyqarsız. 1. köpük. 1. < 

qab. qabıq. ilan dərisi. 1. qovax. tənik. əsgi. 1. uyqarsız. 

görməmiş. boşqafa. mədəniyyətsiz. 1. (qovuşmaq. 

qovmaq. qovum <> qohum). 1. > cof. cuy. cuv. cub. iv. iz. 

arx. 1. gəvir. kəvilmiş. oyuq. 1. kuy. döşək. düşük. dik 

olmayıb alçaq yer. açal. açıl. açıq. 1. tutaşturuq. (od 

yaxmaq üçn) tutaş. alışıq. 1. qoğ. oyuq. 1. tamızıq. çıra. 
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tutaş. yonqa kimi otu tutuşturmaya yarayan nəsnələr.  

- od tutuşdurmaq üçün yığılıb bağlanmış, buxcalanmış 

kövrək çör çöp. qondaq. qundaq. 

qov qov:. kov kov. dola dola. 

qova  kova. 1. dolça. çəlik. çələk. çanıq. çənik. ( < çanmaq. 

çalmaq çanğamaq: çanamaq. çənəmək: oymaq). 1. qoza. 1. 

çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

qavıt > qamıt. kavaq. kovaq. 1. dolça. - su kovaların, 

dolçaların daşımada işlənən çiynə qoyulan sırıq: qapsac. 

1. in. yuva. 1. kava. kavış. kovuş. kavdış. govduş. goduş. 

dolça. çəltək. 1. qataq. qadaq. qota. kiçik kəpçə.  

- ağacdan, göndən yapılmış kova, qab: gərdəl. girdəl.  

qova  kova. kofa. 1. türklərin kullandığı gəmlərdə, atların 

burnuna doğru tikilən qayış. 1. kova. susıq. qumğan. 

gügüm. ibriq. aftafa. 1. hopa. müqəər (# qopa. qoba: 

mühəddəb). 1. qaval. qalay. şişik. yalançı, üzdək (səthi) 

süs, bəzək. - bildiyin bu qədər, qalayın nərədən. - atalıq 

qalayı kişiyə yaramaz: atasının ad sanına güvənmək 

(sevinən) kişiyə yaraşmaz. 1. çəllək. çələk. çalaq (çal. çan: 

oyuq). qoyğa. dolça. 1. ğava. dolça. çəlik. çilək. qab. 1. 
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dəlik qab. 1. hörülmüş yer. quyu. 1. götüş. göt. götvərən. 

dəlik adam. ibnə. 1. çox qol buraxan. 1. futbolda çox qol 

yiyən qoler qapıçı (qoler). 1. kofa. kiçik səbət. 1. həsirotu. 

1. qoğa. qamış. saz. orta. ara. - gova parsa: uğur iş üçün 

ortaya yığılmış para. - govaya qoy: ortaya qoy. 1. quba. açıq 

sarı. sarıya yaxın rəng.  

- qova gedmək: qovalamaq. qovalağ.  

qova  kova. kofa. koğa. koba. kopa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 
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çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovab  kovab. kavba. kavıb. çuxur. oyuq. ocaq.  

qovac  kovac.kovaş. kovşa. (> qoşa (fars): açan. açıq).  

qovaç  kovaç. boş yer. ğavaç.  

qovaça  pamıq.  

qovaq  kovaq. 1. kəvrə. kavak. içi boş. 1. kavak. kova. dolça. 

dolav (> dəlv. dəlvə. ). - çənə kovağı: çənə kavağı: çənə 

çanağı: gəvəzə. çalçın. 1.kavaq. qavıt > qamıt. çava. kava. 

çova. kova. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. 

1.qota. kəvtə. kəvət. çanaq. qədəh. qataq. qadaq. 

bardaq. 

qovaq  kovaq. bax > kavaq. 1. tarağay. taranqqu. dal ağacı. 

tuğar. toğar. təriq. tirək. dirək. dal. sərv. sərv. { < saluv: 1. 

uca. 1. (#:) sallaq}. 1. dağ beli. dağ ortası. dağ kəməri. iki 

kötəl ortası. keçit. 1. xəbərçi. ayğaqçı. casus. sağımqor. 

1. < kov. kəvək. kovül. içi boş. yüngül. oyuq. oymaq. 

deşik. hin.  

qovaq qovak. - daraq kovak: bursuq.  
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qovaqanlıq  qovanlıq. qoğanlıq. qoğaqınlıq. iticilik. itənlik. itəgənlik. 

sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq. 

mənimsənilməzlik. antipatiklik.  

qovaqmaq  kovaqmaq. quyuya sallamaq.  

qoval  koval. 1.kovaş. kovaz. kavaş. kavaz. kaval. (< kav. kov). 

çıplaq. yalın. lüt. 1.goval. çuval ( < kov. kav).  

qoval  koval. qoğal. (< kof). 1. oyuq. içi boş. qorval ( > qaval). 1. 

kefli. sarsaq. 1. qapaq. 1. diz qapağı. 1. qasnağa çəkilmiş 

dəri. əllə çalınan çalar. qaval. 1. kovar. təmbəl. 1. qıypa. 

izər. tə'qib  

qovala  kovala. kavala. 1.başmaq. ayyaqqabı. 1.qala. kətən 

başmaq.  

- qovala qaçdı: qopaqop. qalmaqal. qoğqa. qavqa. 

qovala  qıvala. keçinəcək yer. sığıncaq.  

- qovala qaşdı:. qaçut. qavqa. savaş. çarpışma. qoxuv. ürküş. 

tazış. teziş. 

qovalaq  kovalaq. 1.çöl. kavra. kavar. kavraq. ıssız. ısqal. boş. 

1.kavalaq. qabalaq. soyulmuş qabıq.  

qovalaq  kovalaq. bax > kopalaq. bax > kovlaq.  
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qovalaq  kovalaq. koğalaq. koralaq. korkoran. 1. qaqabaş. 

qaqavaş. qaqavan. qaqavac. avanaq. gic. alıq. bön. 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. 

sadə. 1. unutqan. 1. qandırılğan. qolay qandırılan.  

qovalaqlıq  kovalaqlıq. koğalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. 

qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. 

avanaqlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.  

qovalamaq  1. bax > qavalamaq. 1. izləmək. sürqüləmək. tə'qib 

edmək. 1. sürmək. qovalayıb sürərək üzərinə saldırmaq 

sürgiləmək. sürgüləmək. sürgüləmək. 1. qavalamaq. ( < 

qaqramaq. < qaq). itələyib, dartıb açırmaq. 1. qaçıtmaq. 1. 

qütmək. ardamaq. tə'qib edmək. sϋrmək. 1. arxasına 

düşüb tutmağa çabalamaq. - ovu nininə dək qoğaladı. 

tə'qib edmək. gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq. 

bəkləmək. gözləmək - oğruları sınıa dək qoğaladı. - işsiz 

qalıb bir iş qoğalır. - fürsət qovalamaq. - kəndi mənim 

yoxluğumu qovalır. 1. edərmək. aramaq. tə‟qib edmək. 1. 

kovalamaq. kavqamaq. qazmaq. deşmək. 1. qıypalamaq. 

izərləmək. tə'qib edmək. gerisinə qoymaq. dalına 

düşmək. 1. qoğalamaq. arxasına düşüb tutmağa 
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çabalamaq. gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq. 

bəkləmək. gözləmək. tə'qib edmək. - ovu nininə dək 

qoğaladı.- oğruları sınıa dək qoğaladı. - işsiz qalıb bir iş 

qoğalır. - fürsət qovalamaq. - kəndi mənim yoxluğumu 

qovalır. 1. sürmək. tə‟qib edmək.  

qovalamaq  kovalamaq (> kəfalidən (fars)). oymaq. kavmaq. oymaq. 

qazmaq.  

- iş qoğalamaq: bir işi sonuclandırmağa, bitişdirməyə 

çalışmaq.  

- ara qollama, qovalama: ara düşgünü. bir boşluğ, fürsət, 

əlverişli çağ dalında olma.  

qovalat  kovalat. kolavat. kovlaq. kavlaq. kalavat. kavalat. incik. 

işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

qovalayan  utar. utaş. udar. izləyən. peşləyən. izin, peşini 

buraqmayan. tə‟qibçi. tə‟qib edən. utar.  

qovalı  1. kavlı. iç, ortası gen. 1. kefli. səfeh.  

qovalıq  kovalıq. kavalıq. 1. qağşaq. qavşaq. qayşaq. batağlıq. 

batqalıq. 1. batağlıqda yetişən qamış, saz. 1. koğalıq. 

kovluq. kavlıq. aralıq. açalıq. açığlıq. boşluq.  
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qovallamaq  kovallamaq. kavallamaq. kövülləmək. kağallamaq. 

koğallamaq. köğülləmək. 1. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq.  

qovalmaq  - malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, 

kovalmaq, oyulmaq: çürümək. qarıncalanmaq.  

qovalmaq  kovalmaq. bax > kopalmaq.  

qovaltmaq  kovaltmaq. 1. kopaltmaq. 1. aralıq edmək. aralamaq. 

boşaltmaq. sərbəst buraxmaq.  

qovan  kovan. 1. kavan.ev. 1. kavan > havan. həvəh. həvəng. 

havəng. içində çeşitli nərsələr dövülərək əzilən çuxur 

qab. 1. kofan. koğan. koban. kopan. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül.gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 
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kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovan  kovan. çotan. göməç (< gömmək). 1. səbət. 1. tələ. ağ. 1. 

boş. işsiz. içsiz. 1. dələn. oyan. - yayın kölgə kovan, qışın 

qarnın oğar. 1. kəndu. pətək. - kovan, pətək biçimində 

tikiş büzməsi: balgüməci. balkomacı. göməci (< gömmək). - 

arı kovanı. 1. qabcıq. - saxsı kovan. 1. qoğan. savan. 

savuşduran. uzaqlaşdıran. dafe'. dəf edən. 1. > həvəh. 

dibək < təpək.  

- arı kovanı: arı kəndiri. çox qalabalıq yer.  

- qara kovan: yasama, qondarma kovan.  

- şəkildən arı kovanına (pətəyinə) oxşar nərsə: kovrut. 

kovurt.  

- kovandan bal almaq: bal sağmaq. - balsız kovanda, arı 

durmaz: qazancsız yerdə kimsə durmaz.  

- arı kovanında, başçılıq edən dişi arı: bəy arı.  

- uçaqqoğan: uçaqsavar.  

- həvəh döğücünün, hıx (hınğ) diyəcisi: baltaçının hıx 

diyəcisi. baltaçıyla, həvəh döğənlə, yardaqçı kimi görüşür, 
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səsləşən.  

- həvəh əli: həvəh dğəcəyi, toxmağı.  

- həvəhdə su döğmək: boşuna uğraşmaq.  

qovan  kovan. qoğan. 1. batman. - bal batman: bal kovanı. pətək. 

1. pətək. batman. qapçık. qab. yuva. 1. çox gedib 

gəlinən. girib çıxılan yer. - kovan kimi: çox işlək olan yer. 

kovan tükan. kovan sınır. kovan dünya. 1. kofan. bağ. göy 

gövərinti dəsdələməkdə işlədilən uzun saplı ot. 1. 

qovqucu. qavucu. sürən.  

- arı kovanı: batman. pətək. 1. çəlik. 1. arı təknəsi. pətək. 

1. güvən. nişat. 

qovan  qoğan. 1. saatın əqrəbəsi. 1. quş adı. 1. itici. itən. 

itələyən. itəgən. 1.sevimsiz. sevilməyən. bəğənilməyən. 

soğuq. mənimsənilməyən. antipatik. 1.uzaqladan. 

yaxlaştırmayan.  

- tükan arı kovanı tay işliyir.  

qovanc  qoğanc. sevinc. şadlıq.  

qovancılıq  güvəncilik. sevinc. müjdə. bəşarət.  

qovanıq  kəpək. qonqaş. qonaq. sirkə.  

qovanq  kovanğ > həvəng. həvəh. soxqu. soxu. dibək.  
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qovanlamaq  kovanlamaq. bax > qoğanlamaq.  

qovanlıq  kovanlıq. arılıq. kovanların (pətək) qoyulduğu yer.  

qovanlıq  qovaqanlıq. qoğanlıq. qoğaqınlıq. iticilik. itənlik. itəgənlik. 

sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq. 

mənimsənilməzlik. antipatiklik.  

qovanmaq  kovanmaq. kovlanmaq. kofanmaq. koflanmaq. 

kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. kavmaq (< kav). 

boşanmaq. boşlanmaq.  

qovanmaq  kovanmaq. kövnəlmək. köhnəlmə. rəhrufu atmaq.  

qovanoz  kovanoz. 1. qonaz. orta bylu. geniş ağzı dar qab. 1. ağzı 

geniş, dar qab. darı, barıt, turşi kimi nərsələr qoymağa 

yarar. kiçi küp. küpçə. küpəç. 

qovar  1. kovar. küllük. pislik yığını. çöplük. 1. koval. təmbəl. 1. ( 

< > qovşar). koyar. qovşaq. qavşağ. axar suların birikən 

yeri.  

qovar  govar. kavar. 1. qazan. qazar. qazıcı. oyan. oyucu. oyuc. 

eşən. 1. govkan. govgan. gorkan. kənkən. qəbir qazan.  

qovar  kovar (> kəvir (fars)). çoraq. boş, törəmsiz yer.  

qovara  ( < kav). qoğara. 1. kovlayan. kavlayan. əridən. boşaldan 

qovulayan. safatan. düzətən. iyiləyən. islah edən. 1. oğ. 
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oğan. oğaraq. qazan. atan (tərs anlam: qovara: alıb 

özləşdirən < qab > qavrama # qovara: < kov. kovlamaq. 

qovmaq).  

qovara  1. < qopara ( < qoparmaq). hər nədən qırılmış, qırtılmış 

tikə. 1. kovara. çovara. çotra. çotara. çovtara ( < çov. kov: 

oyuq. boş). yassı su qabı. 1. kovara. yuva. kasa. 1. 

qoğara. - təyər, qoğara, qovara kimi ivli dişli, girintili 

çıxıntılı nərsələrin yeyilib gedmiş, aşınmış, safalıb 

düzlənmiş durumu. qabaq. - qabaq təyər. - qabaq qoğara. 

1. törpü. suhan < soğan. sovan. 

qovarılmaq  kovarılmaq. kuvərilmək. solmaq.  

qovarlıq  govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. 1. qazanlıq. qazarlıq. 

qazıcılıq. oyaçılıq. oyuculuq. oyucluq. eşənlik. 

həfriyyatçılıq. 1. govkanlıq. govganlıq. gorkanlıq. 

kənkənlik. qəbir qazanlıq.  

qovasız  kovasız. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. 

durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. 

sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. 

edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. 

təpgisiz. gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. 
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axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. 

münfəil. xunsa.  

- yolsuz, yol aşınmaz, kovasız su daşınmaz.  

qovaş  kovaş. 1. kavaş. (> kəfş (fars) ). kavalla. gavalla. qapbaş. 

ayaqqabı. başmaq. 1. kavus. kavsa. kaos(latin). boş. 1. 

kovac. kovşa. (> qoşa (fars): açan. açıq). 1. kovaz. koval. 

kavaş. kavaz. kaval. (< kav. kov). çıplaq. yalın. lüt. 1. 

kuvaş. kovqac. cumac. dalan. dalqıc. qəvvas.  

qovaşan  kovaşan. kavşana. (> kaşanə). kəvirtək. kətək. kiçik üy. 

yuva.  

qovat  kovat. 1. kovut. quyu. kavlam. çuxur. 1. küvət. ləğən. 

ləyən. ağzı gen, böyük su qabı.  

qovatlıq  kovatlıq. (< kov. kav). qabalıq. qabatlıq. kavırlıq. kavıllıq. 

kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. 

qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. 

qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. 

küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. başsızlıq. qafasızlıq. 

qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. 

beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. 
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budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. 

qırtabaşlıq.  

qovatmaq  kovanmaq. kövnəlmək. köhnəlmə. rəhrufu atmaq.  

qovatmaq  kovatmaq. qapatmaq. qafatmaq. övünmək.  

qovaz  kovaz 1. kovazan. cuvazan. çuğun ( < kovun). dibək. 

həvəng. 1. sumaxbalan. süzgəç.  

qovaz  kovaz. kovaş. koval. kavaş. kavaz. kaval. (< kav. kov). 

çıplaq. yalın. lüt.  

qovazan  kovazan. 1. cuvazan. kovaz. çuğun ( < kovun). dibək. 

həvəng. 1. sumaxbalan. süzgəç.  

qovba  kovba 1. <> torba <> tobra. 1. kovus. hər nəyin içi boş 

olub, dışı çıxıq olması. həcəmətçilərin işlədən buynuzu.  

qovbaçı  kovbaçı > heybəçi (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. bəlləkçi. 

bələşçi. bəlləşçi (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). sovğaçı. 

savıraçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. 

bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. 

çapadançı. axırçı. yalacanğ. çanaxçı. müfdəçi. müfdəxor.  

qovbaçılıq  kovbaçılıq > heybəçilik (< kov: kav: boş. puç). torbaçılıq. 

çanaxçılıq. axırçılıq. yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. 

yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. 
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bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək: töhvə). boşdançılıq. 

boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. 

sovğaçılıq. müfdəçilik. müfdəxorluq.  

qovbatan  kovbadan > heybədən (< kov: kav: boş. puç). torbaçı. 

torbadan. axırdan. çanaxdan. havayi. yavadan. havadan. 

pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. 

qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. 

boşunaq. boşquna. bedava. bayqu. sovğa. savırı. 

müfdəsinə. məccani.  

qovca  kovca. (> kəfçə (fars)). malağa.  

qovca  şaka.  

qovcaq  kovcaq: kovlıq. kavlıq. kavcaq. içinə çaxmaq, qov, nərsə 

qoyulan torba.  

qovcaqlamaq  kovcaqlamaq > qucaqlamaq. (> ağuştən (fars)). avuclamaq. 

içərləmək.  

qovcalmaq  kovcalmaq. kovcaşmaq. qocalmaq. qocaşmaq. 

kavcarmaq. kavcaşmaq. köğşəmək. kövşəmək. 

koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq.  
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qovcamış  qocamış. qarımış. qatımış. hər nəyin əsgimişi, 

köhnəlmişi. kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq.  

qovcıq  kovcıq. kiçik dəlik deşik.  

qovcu  kovcu. 1. kov yapan. dediqoducu. dediqovucu. qiybətçi. 

1. qoğucu. çamquq. casut. çəkçi.  

qovcu  kovcu. qocu. qucu ( < kov. kav). govdal.  

qovcuq  kovcuq > qocuq. ətəyi dizdən yuxar, içi kürklü palto, 

geyim.  

qovcuq  kovcuq. kovucuq. çatlaq. yırtıq.  

qovcunmaq  kovcunmaq > qocunmaq. oyunmaq. oyalanmaq. 

düşünmək. çəkilənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. işgillənmək. 

birələnmək. ürkünmək. alınmaq.  

qovcunmaq  kovcunmaq qocunmaq. 1. qıcıqlanmaq. qaşınmaq. 1. 

birələnmək. qurcuqlanmaq. işkillənmək. qorxmaq. 

qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. 

qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. 

şübhələnmək.  

qovçamaq  kovçamaq. söz daşımaq. ara pozmaq: fitləmək.  
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qovçana  kovçana. kaşanə. evcik. kiçik ev.  

qovçu  kovçu. 1. taxılqan. qatılqan. qatığan. fizul. 1. söz 

daşıyan, əkidən, köçürən.  

qovermə  boşama. salıvermə.  

qovı  kovı. qovuq. kovuq. 1. içi boş olan hər nə, nərsə. içi kof. 

çürümüş olan. - kovı ağac. 1. uğursuz. əliboş. bədbəxd. - 

kovı ər quyuya girsə, yel alır: qarabaxdı quyudada tufan tutur. 

1. və'də. ayıq. 1. qovuq. kovuq. qarabəx. bədbəxd. 

əliboş. 1. iyi. ədəpli. ağıllı.  

qovımsaq  (# qavımsaq: sıcaqqanlı. issiqanlı. sevimli. cana yaxın).  

qovız  kovız. kovsıq. kavız. kavsıq. 1. kof. içi boş, çürük başaq, 

sünbül, çəkirdək. 1. içi boş nərsə 1. taxıl qabığı. qapcıq.  

qovq  qoq. bir çeşit kömür ki, kürədə bir qədər yandırılıb 

çıxardıqdan sonra yandırılmağda işlənirlir. bu kömürün 

tüstüsü az, istisi çox olar.  

qovqa  ( < qopqa: qızqınlıq). qarmaqarışıqlıq. qızqınlıq. qıy - çov. 

hay küy. 1. qopaq. ürkün. tuğyan. tolum. dalaş. mücadilə. 

toquşmaq. töqüşmək. çapqulaş. savaş. döğüş. vuruş. 

döğüşmək. qovala qaşdı. müzaribə. mücadilə. - qovqa 

edmək: qurqatmaq. qoğqalmaq. 1. qopa. qovpa. qopqa. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qoğa. tikir. təlu. ( > dəlv). 1. ğoğa. gurultu. qürültü. 

şamata. patırtı. 1. yavlaq. şaşıq. əcib. qərib. 1. ğoğa. 

uğraş. savaş. vırqaç. vurqaç. çəkbək.  

qovqa  ğovğa. qavqa. 1. qarqaşa. qatqaşa. qalabalıq. 

qalaboluq. qalabolluq. mə'rəkə. 1. boğra. boğqa. bir ülgü, 

amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş. 1. 

dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. dartışım. tutuş. 

tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qırçınma. pozuşluq. 

pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. 

munaqişə. niza'. 1. qavqa. savaş. çatış. çataş. çatışma. 

yarqa. qavqa. taptap. tapbaq. çataş. çatal. cidal. cədəl. 

toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. dartaş. dartış. 1. talac. 

dalac. şur. 1. qır. qırqın. - qır çıxarmaq: qan, savaş salmaq. 

1. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. qalxıntı. 

qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. ayaqlanma. ayaqlanış. 

üsyan.  

- əkmək qovqası, qavqası, savaşı: çörək tələsi.  

qovqa qovğa. henqamə (fars) < həngəmə. həngirti. şamata. 

guruldu. aşub. bulğaq. bəlva.  

qovqac  kovqac. kovaş. kuvaş. cumac. dalan. dalqıc. qəvvas.  
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qovqaçı  qavqaçı. 1. gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. əli 

bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

hayküyçü. şamataçı. 1. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. 

döğüşçü. savuşçı. savaşçı. çatalçı. çataşçı > cədəlçi. 

cidalçı. dartaşçı. dartışçı.  

qovqaçılıq  qavqaçılıq. dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. 

toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. 

çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq.  

qovqalaşçı  qavqalaşçı. dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal ba 

dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. qapışqan. savaşqan. 

savqaşqan. çəkişgən. çəkişbəkişçi.  

qovqalaşma  qavqalaşma. dalaş. talaş. dalqaş. dal ba dallaşma. 

burqaşma. yaxalaşma. əlbəyaxalaşma. boğuşma. 

qapışma. ısırışma. savaşma. savqaşma. çəkişmə. 

çəkişbəkişmə.  

qovqalaşmaq  1. qoğuşmaq. itişmək. birbirin qaqmaq, itələmək.- 

itişməkdən işləməyə çağ tapmır. 1. çapqulaşmaq. 

çapqulamaq. savaşmaq. döğüşmək. vuruşmaq. 

qovqalaşmaq  qovğalaşmaq. qavqalaşmaq. 1. qalaballaşmaq. 

tünləşmək. tünlük olmaq. şuluxlaşmaq. mə'rəkə 
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qurulmaq. 1. talaşmaq. dalaşmaq. dalqaşmaq. dal ba dal 

olmaq. burqaşmaq. yaxalaşmaq. əlbəyaxalaşmaq. 

boğuşmaq. qapışmaq. ısırışmaq. savaşmaq. 

savqaşmaq. çəkişmək. çəkişbəkişmək. 1. dartışmaq. 

didişmək. tutuşmaq. çəkişməkqırçışmaq. bozuşmaq. 

mucadilə, munaqişə, niza', bəhs edmək. çəkişmək.  

qovqan  govkan. govgan. gorkan. kavar. govar. qavır. kənkən. 

qəbir qazan.  

qovqı  kovqı. qıyşıq. qınqır. əğri büğri. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. kəc.  

qovqi qovki. 1. > qovs. əyri. bükük. bükülü. ayağları qovki 

adam. 1. kovki. müqə'ər.  

qovqu  qavqu. 1. izləş. tə'qib. 1. sürək. dəf'. rədd.  

qovqucu  qavucu. 1. sürən. qovan. 1. rədd edən. dəf edən. nəfy 

edən. 1. yola salan. bədrəğə edən.  

qovqun  1. xəbər. 1. söylənti. şayiə'. 1. alarm. 1. talaş. qayğı. 1. 

tə‟qib. qovalama.  

- quvqun bolmaq: izləmək. arxasından sürmək. tə'qib edmək 

- quvqun edmək: alarm vermək. xəbər vermək. ulaq vermək, 
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göndərmək. 

- quvqunqa barmaq: tə‟qibə gedmək.  

qovqunçu  xəbərçi. çapar. ulaq.  

qovqunlamaq  1. xəbər vermək. alarm vermək. 1. talaşlanmaq.  

qovqunlu  təlaşlı. qayğılı.  

qovl  - qovl o qərar: qarat. qırat. qərar. gəpil. gəpəl. qovl. danışıq. 

qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. təvafüq.  

qovl  yumuş. söz.  

- qovlundan çönmək: sözdən dönmək. 

qovlac  kovlac. ayaq. piyala. qədəh.  

qovlaç  kovlaç > qolaç. qolat. qolaq. kasa.  

qovlaq  ( < kovlaq < > çovlaq < çov. kov: boş). 1. çolab. çolpa. 

çolaq. çolqa. ələyaqsız. bacarıqsız. bəcəriksiz. 

başarıqsız. yatımsız. işbilməz. naşı. 1. kavlaq > kalək. 

çuxurcıq. 1. qabaq. kədu. 1. çövlək. çevlək. çovlaq. 

quylaq. sakınlıq. təkinlik. saxlaq. yekəlik. təklik. 

xəlvətgədə. 1. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. 

aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. 

tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha (fars)). yalğız. yalın. yalnız. 

yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. hamisiz. 1. kavlaq. 
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kolavat. kovalat. kalavat. kavalat. incik. işgil. işgə. arığ. 

cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. 

çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.  

qovlaq  kovlaq. cavlaq. yavlaq.  

qovlaq  kovlaq. kovalaq. koflaq. koflan. kovlan. 1. kovuz. içi boş. 

1. dişləri tökülmüş.gədik. 1. külək. qulplı dərin kirdəl, qab. 

1. sopuq. soypuq. soyulmuş. söküş. dərisi soyulmuş 

heyvan.  

qovlalıq  ( < kovlaq < > çovlaq < çov. kov: boş). çolpalıq. çolablıq. 

çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. bacarıqsızlıq. 

bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. 

naşılıq.  

qovlamaq  kovlamaq. > cəvidən. çeynəmək. 1. koflamaq. 

qovalamaq. qovlamaq. için boşatmaq. cumlamaq. 

gorlamaq. quylamaq. qablamaq. 1. kavlamaq. 

qiybətləmək kovlamaq. çəkişdirmək. çuğullamaq. 1. 

kavlamaq. qazmaq. ( # quylamaq: gömütmək). 1. kəpəyini 

almaq. çaqaslamaq.  

qovlan  kovlan. 1. kavlan. təknə. təşt. ağzı gen, yayvan, açıq, 

bol, enli yekə qab. ləğən. ləgən. ləyən. gələn. gənəl (< 
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gen, geniş olan). - xəmir gələni. - palta ləğəni. 1. koflan. 

koğlan. koblan. koplan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. 

koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. 

koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. 

kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. 

goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. 

koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. 

kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. kaplaq. 

kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. kavra. 

kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: 

hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. çuxur 

biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovlan  kovlan. 1. qolan. kolan. yabanı at. çöl eşşəyi. qurxər. 1. 

qəpiş. qapış. qabıq. dəri.  

- qolan quyruğu.  

qovlanqoz  kovlanqoz. koflanqoz. koğlanqoz. koblanqoz. koplanqoz. 

koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. 
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koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. 

koğran. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovlanqöz  kovlangöz. 1. içi boş. 1. kovşaq. kovsaq. kovsalaq. 

gövşək. aralıq. quşə. buçaq. yıxıq. cırık.  

qovlanmaq  kovlanmaq. kovanmaq. kofanmaq. koflanmaq. 

kavurlanmaq. kavurmaq. kavanmaq. kavmaq (< kav). 

boşanmaq. boşlanmaq.  

qovlansa  qoltuq. bavsir.  

qovlaş  kovlaş. qoval. kof. oyuq. içi boş.  
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qovlaşmaq  kovlaşmaq. ( < kav. kof). 1. koflaşmaq. boşalmaq. 1. 

dəğərin itirmək. bilgisi azalmaq.  

qovlatmaq  sürdürmək. tə‟qib etdirmək.  

qovlav  kovlav. dolamac. dolambac. dolağ. tovlaq. girdab.  

qovlıc  kovlıc. kavlıc. oyuq. deşik. dəlik. göz.  

qovlıq  havlu. həyət. avlu. ( < av).  

qovlıq  kovlıq. kavlıq. 1. qaqlıq. qonqalıq. evlərdə ən geniş, 

böyük otaq. aralıq. tənəbi. salon. hal. hol. 1. kovcaq. 

kavlıq. kavcaq. içinə çaxmaq, qov, nərsə qoyulan torba.  

qovlıqca  kovlıqca. kavlıqca. kavlıq. kavcaq. kovlıq. kovcaq. içinə 

çaxmaq, qov, nərsə qoyulan torba.  

qovlış  kovlış. kalış. kəvmil. şalı, çatıq samanı.  

qovlluq  - bəd qovlluq: sözün tutmazlıq. dönəklik.  

qovlu  kovlu. çortu. çovlu. ( < çov. kov: boş). ağzı gen, altı dar 

qab. qıf. kuni.  

- qovlu canıma, qor düşdü.  

qovluc  kovluc. körfəz. xəlic.  

qovluç  kovluç. kalıç. çola, kiçik barmaq.  

qovluq  kovluq. ( < kov. kof. kor). kofluq. korluq. 1. oyuqluq. 

açığlıq. boşluq. 1. korluq. aclıq. gərəklik. möhtaclıq. 1. 
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qaptama. kapsla. qap. papka. dosyə. 1. aclıq, gərəklik, 

möhtaclıq. 1. qağuq. sarıq. əmmamə.  

qovluq  kovluq. 1. quytu. bucaq. 1. kiçik kisə. 1. oxluq. sadaq. ox 

qabı. 1. kavlıq. kovalıq. koğalıq. aralıq. açalıq. açığlıq. 

boşluq.  

qovma  1. govma. kavma. kafma. qavma. kənəmə. kənələmə. 

çapma. qazma. qazı. oyma. eşmə. eşəmə. deşmə. 

deşəmə. 1. qoğma. savma. sovma. uzaqlaştırma. sürmə. 

sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma. qedəri. qeytəri. 

gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. dəf'. rədd. - dumanların 

aşırıb oturmuş.  

qovmaq  < kovmaq. kovlamaq. (kavmaq. qazmaq. qazıb boşatmaq. 

için boşaltmaq. < qoftən: kovlamaq. goplamaq.) 1. {kovmaq < 

> kavidən. boşatmaq.}. 1. götürmək. çıxarmaq. 

qoruqlamaq.dəf edmək. 1. qaqmaq. - qaqılan soxulan: 

qoğulub geri dönən. 1. qoxmaq. qovalamaq. sürmək. 1. 

qatlış. qoğuş. 1. qabcaq. çatar. çatşaq. neçə yolun, qolun 

birbirinə qavuştuğu yer. 1. qapçaq. su qollarının birbirinə 

qavuştuğu yer. 1. qoğmaq. sürmək. 1. qoruvlamaq. 

taydırmaq. dəfətmək. qıstamaq. sürmək.  
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qovmaq  qoğmaq. 1. qızdırtmaq. qazıtmaq. qaçıtmaq. ivdirmək. 

çapqıtmaq. çalıtmaq. çalqıtmaq. təlsətmək. tələsdirtmək. 

tezitmək.yeydirtmək. yeynitmək. yeyindirtmək. ititmək.  

qovmaq  qoğmaq. kovmaq. kavmaq. kafmaq. 1. kavallamaq. 

kovallamaq. kövülləmək. kağallamaq. koğallamaq. 

köğülləmək. qazmaq. oymaq. 1. ayrımaq. aryamaq. 

yarımaq. dəlmək. deşmək. bölmək. 1. savmaq. sovmaq. 

itmək. aşırmaq. qedəritmək. qeytərmək. qaytarmaq. 

gedərmək. gidərmək. geri püsgürtmək. təf edmək > dəf 

edmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. 

rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. 1. savmaq. savırmaq. 

haydamaq. haydalamaq. dəf edmək.  

işdən qoğmaq, atmaq: işinə son vermək. 

qovman  çəkimsiz. alımsız. sevimsiz. cazibəsiz.  

qovnaq  kovnaq. kağnaq. kağnaq. kövnək. ətin, yeni doğmuş 

heyvanın üzərində olan incə dərisik, sar, zar.  

qovnaq  kovnaq. kofnaq. yumşaq. kübrəli verimli topraq.  

qovnaşım  bax >qovnaşma. 

qovnaşış  bax >qovnaşma. 

qovnaşıt  bax >qovnaşma.  
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qovnaşma  qovuşma. qovşuş. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). qatnışma. 

qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 

yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. 

çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. 

çapnışım. çapnışış. çapnışıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.  

qovr  kovr > kor. qapıq. qapran. 

qovra  kovra. ( < kov. kof.). kofra. qutucıq (quytucıq).  
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qovra  kovra. kovur. govur. çoxur. çuxur (> hüfrə). (< kov. kav). 

oyuq. qazıq.  

qovrağmaq  qavramaq. tutmaq. qanmaq. örtmək. qurşamaq.  

qovram  kovram. kovsam. kosam. qapsam. qasam. qapram. 

qaram. qavsam. qavram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. 

möhtəva. 1. məqulə.  

qovran  kovran. kofran. koğran. kobran. kopran. koblaq. koplaq. 

koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. 

koğlan. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. 

koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  
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qovran  qavıran. qovuran. qavuran. 1. küyən. göyən. göynədən. 

acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. 

içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. 1. göynədən. küyən. göyən. 

acıdan. yandıran. yaxan. yaxıcı. dağladan. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. cəfalı.  

qovranlıq  qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. 

acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. 

zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qovrıstan  govrıstan. gorıstan. gömüklük. qəbristan.  

qovrışlı  qovruşlu (< qol verişli). ələçapıq. əlverişli. saçol (< saçuq 

qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. 

çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı.  
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qovrluq  govrluğ > gorluq. govurluğ. govustan. govuslan. 

gorustan. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik.  

qovruq  qovurma. qavırma. qavrıq. qavrış. göymə. göyüq. küymə. 

küyün. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. 

zülm. cəfa.  

qovrulmaq  - soğuqdan qovrulmaq, qavrulmaq: üşükmək. soğuq 

çalmaq, vurmaq.  

qovrulmuş  kuyqan. quru. yanmış.  

qovruşlu  qovrışlı (< qol verişli). ələçapıq. əlverişli. saçol (< saçuq 

qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. 

çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ivercin. ivergin. evirgən. 

evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı.  

qovrut  kovrut. kovurt. şəkildən arı kovanına (pətəyinə) oxşar 

nərsə.  

qovs  kovs. < kovus. 1. kavıs. 1. kavurka. nağara. böyük təbil.  
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qovs  kovs. kas (fars) < kos (içi boş). 1. böyük təbil. 1. kasa. 

piyala. 1. yay. qaş görnüşlü əğri nə. 1. əğməc. əğrilmiş 

olan. yay. kaman.  

qovs  kovs. qars. içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə.  

qovs  qopsık apsis. münhəni.  

qovsa  kovsa. qabat. gavat. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. qalıb. 

qılıp. qaplıq. gövdə. gövrə. gəvrə. yapı.yapıt. heykəl. 

köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. 

boyqat. boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. 

baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, 

qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. 

ləş. vicud. bədən. tən. tənə.  

qovsa  qaqsa. aşqal. dışqal. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 

qaşqam. töküntü. tör töküntü.  

qovsaq  kovsaq. > kosuq. qursax. kövül. deşik. kov. qursaq. 

qarın. yoğun. bövən. kisə.  

qovsaq  kovsaq. kavsaq. qursaq. (gənəlliklə torba, qarın kimi oyuq 

nərsələ, yerlərə, qablara verilən al). 1. qarın. 1. qarvraq. 

anlaq. anlayış. (bax > qavrayış).  
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qovsalaq  kovsalaq. kovşaq. kovşaq. kovsaq. gövşək. kovlangöz. 

aralıq. quşə. buçaq. yıxıq. cırık.  

qovsalamaq  < qov. köv. köyzərəv. köydürmək. ürtmək. yaxmaq.  

qovsam  kovsam. kovram. kosam. qapsam. qasam. qapram. 

qaram. qavsam. qavram. 1. anlam. məfhum. mə'ni. 

möhtəva. 1. məqulə.  

qovsamaq  kovsamaq > kasamaq. 1. boşalmaq. 1. qozbəl olmaq.  

qovsan  kovsan > qorosnə (fars) (< kov: kav: boş). ac. qarnı boş.  

qovsan  kovsan. tabut.  

qovsar  kovsar. daşlıq. çinədan.  

qovsatmaq  kovsatmaq. kavsatmaq. kövsətmək. kifsətmək. 

kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. pozmaq. 

pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. 

qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qovsıq  kovsıq. kovız. kavız. kavsıq. 1. kof. içi boş, çürük başaq, 

sünbül, çəkirdək. 1. içi boş nərsə 1. taxıl qabığı. qapcıq.  

qovslu  qovuslu. qıyılqan. oval.  

qovsuq  kovsuq. koğsuq. oyuq. dəlik. deşik.  

qovsul  kovsul. kəvsəl. kövsəl. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş.  
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qovsulu yer  əğrəm. əğrim.  

qovşa  kovşa. kovaş. kovac. (> qoşa (fars): açan. açıq).  

qovşaq  bulcar. mulcar. 1. bitşik. yapşıq. 1. qavşaq. bitişik. 

yanşaq. müttəsil. peyvəsdə. 1. qoyar. rabit (sim). 1. 

qoyar. axan suların bir yerə tökülən ağzı. iki suyun 

birbirinə qovuşan yeri. mültəqa. 1. bulcar. mulcar. bulcaş. 

bulaq. bulqaq. qərargah. 1. bulcar. mulcar. yığıncaq. 

vardış. mulaqat. 1. qavşaq. quşaq. qurşaq. 1. < qoşaq. bir 

yerə gəlmiş. çıtənək. kiçik salxım. 1. (quşaq): bağ. bağım. 

əkləm. boğum. 1. < kov. yüngül. yumuşaq. ovşaq 

(oğulmuş). gəvşək. boş. kövrək. yumşaq. yüngül. zayıf. 

alçaq. az. kəm. puka. pis. yetərsiz. kaxal. kal. gay. 

pusust. küst. kəst. düşük. əlsiz. supap. bir nərsənin 

gərginliyin azaltmaq. çatrık. kəsişik. 1. qaba. 1. kovşaq. 

kovsaq. kovsalaq. gövşək. kovlangöz. aralıq. quşə. 

buçaq. yıxıq. cırık. 1. qurşaq. - gəvşək quşaq.  

- iki ırmaq qovşağı: çət. suqayar. tamılqas. çatal.bəhreyn. 

qovşaq  kovşaq. koğşaq. kağşaq. kağaşaq. kavşar. kağşar. 

kağruq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. gəvəşək. 1. əskimiş. əskimişik. əskik. qağşamış. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8776 

kavşamış. yıxılmağa, çürüməyə üz tutmuş nərsə. 1. 

qoca. yaşlı.  

qovşaq  qavşaq. çataq. birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma 

yeri.  

qovşaq  qavşaq. yapşaq. bağlaq. birlək. əklək. qatlaq. yetlək. 

saplaq. iltək. ulşaq. düşlək. iltisaq, bağlantı nuqtəsi. 

qovşaq  qovşum. qovşıq. qovuşum. qovuşma. qavşaq. qavşıq. 

qavışım. qavşım. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

- tikişləri sökmədə işlənən, haça biçimli, haça qovşağı (iki 

qolunun arası) iti arac: açqa. aşqa. 

qovşal  kovşal. axıltı. axal. axsal. aşqal. bekara. zibil.  

qovşalıq  boşanlıq. surənlik. sülpənlik.  

qovşalmaq  pərdaxlanmaq.  

qovşamaq  1. gəvşəmək. zayıflamaq. kövrəlmək. sulanmaq. 

boşanmaq. tökülmək. danışmaq. gəpləmək ( < 

gəvşəmək). 1. ağarmaq. açılmaq. ışıqlanmaq. - dançağı, 
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göy qovşaldı. - yağış yağar, bulutlar qaçıb, göy qovşanar. 1. 

sürtülüb yontulmaq.  

qovşamaq  kovşamaq. koğşamaq. köğşəmək. kövşəmək. kağşamaq. 

kavşamaq. 1. qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. 

zayıflamaq. zəifləmək. boyanın, nərsənin qabığı pul pul 

olub tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. dağılmaq. 

qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, param 

parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 

gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 
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düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək.  

qovşan  ( kov. kav > ) kovşan > kaşanə. yuva. ev.  

qovşan  kovşan > kaşan. kovşanma, boşanma işi. heyvanların 

işəməsi.  

qovşanğ  kovşanğ. kovşanğ. oyan. biz. heyvanları sürməkdə 

işlənən biz.  

qovşanma  kovşanma. boşanma işi.  

qovşanmaq  kovşanmaq. 1. boşanmaq. 1. heyvanların işəməsi.  

qovşaşmaq  1. qoğuşlamaq. qoğaralamaq. yonub safatmaq. 1. 

qoğşamaq. qoğuş ağacı dalı ilə cilalamaq.  

qovşat  kovşad. küşad. koşar. küvşar. küvşad > qoşad (fars). ( < 

kövşad < kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. açma. fəth. - 

qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. iftitah. - 

kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 1. oyun yolu. - tük 

küşadı: türkə sayaq. türk yolu ilə. 1. mərasim.  

- küşad vermək: yayı açıb, dartıb atmaq. - yaya küşad 

vermək.  
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qovşatmaq  1. kovşatmaq. qavşatmaq: gəvşətmək. boşaltmaq. 

qaçıtmaq. qaçırtmaq. sıçratmaq. qəbətmək. öldürmək. 

yox edmək. ayırmaq. açmaq. 1. ititmək. tizətmək. qoğu 

ağacıylə oxun qoğşatıp çıxdı döğüşə. 1. sürtüb 

parıldamaq, ışılatmaq. barraqlatmaq. 1. saflatmaq. 1. 

toprağı kovub qazıb yumşatmaq.  

qovşatmaq  kovşatmaq. koğşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. 

kağşatmaq. kavşatmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qovşıq  qovşum. qovşaq. qovuşum. qovuşma. qavşaq. qavşıq. 

qavışım. qavşım. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qovşum  qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. qavşaq. qavşıq. 

qavışım. qavşım. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 
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bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qovşur  kovşur. kovuş. (< kav. kov). dəğərsiz. bayağı.  

qovşurmaq  vermək. təslim edmək.  

qovşuş  bax > qovuşma.  

qovşut  vüsal.  

qovtaçılıq  kovdaçılıq. kəndəçilik. oydaçılıq. oymaçılıq.  

qovtaq  kovtaq. qoltaq. kavtaq. kavtuq. qallaş. kəllaş. kəlləş. 

çaqqal. çalqaş. çallaş. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. 

çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 

qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. 

yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qovtal  govdal. güdül.  

qovtal  govdal. qocu. qucu. kovcu. ( < kov. kav).  

qovtal qovdal < kovlaq < > kovkal < > qovdal. kovaq.( < kov. 

kovmaq: qazmaq).  

qovtan  kovdan. kavdan. 1.novdan. noldan. şıratan. 1. gərdən. 

kərdən. aşımıq. aşlamıq. aşamıq. açlamıq. bağlamıq. bir 
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nəyi başqa bir nərsiyə bağlayan, aşıran, başqa bir 

nərsədən açma, ayırma tikəsi. qatan. boyun. boru. 

qovtan  kovtan. koytan. kovan. çuxur. deşik. dəlik.  

qovtı  kovtı. bax > kovut. yalan. içi boş. havayı söz.  

qovtıq  kovtıq. kaftıq. kavtıq. > kaftə (fars) ( < kovmaq. kavmaq. 

kafmaq). ayırtıq. aryatıq. yartıq. dəlmiq. deşmik. böltik. 

açtıq.  

qovtu  kovtu. - quytu, kovtu yer: çuxur. batıq. 

qovtur  kovdur. qab.  

qovtur  kovtur > çotur ( < çov. kov: oyuq. boş). 1. yassı. yapıq. 

yatıq. 1. yapıq burun.  

qovturmaq  qovdurmaq. qoğdurmaq. qoğmaq. qavdırmaq. qavmaq. 

qaçdırmaq. qoşdurmaq. çapdırmaq. çapmaq.  

qovtuş  govduş ( < kov: qazıq). 1. qoduş. tüng. tüqənq { tüğn. 

tüqn ( < tüq. tuq )}. 1. heyvan yemliği. 1. kovduş. goduş. 

qoynuq. koynuq. kövnük. kiçik qab. qabça. qabçaq. 

kovduş. goduş. 1. dəyyus. dərviş.  

- govduş yuvarlanıb, duvağın tapıb: qazan yuvarlanıb, 

qapağın bulmuş: iki arxadaş, iki qarı birbirinə uyğun. 
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qovtuş  govduş. goduş. kavdış. kavış. kovuş. kava. kova. dolça. 

çəltək. 

qovtuş  govduş. kovuş.  

qovu  kovu. koğu. 1. çuxur. batağlıq yer. 1. boş. gen. bol. sıx 

olmayan. gəvşək. - kovu toxunuş.  

qovu  qoğu. qoğuc. qoğunc. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. qov. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qovuc  qovu. qovunc. qovuş. qoğu. qoğuc. qoğunc. qov. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 
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arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qovuc  qovuz. - qovuç qovuç: qaç qaç. cin çarpmışa üzərlik, soyuq 

su çırpıp, cinləri qoğmaq üçün söylənən söz. - yel qovuc 

bitiyi: ovsun duası.  

qovucu  çuğul. ırman. yermən. carçı.  

qovucu  qavucu. çuğulçu. qavğunci. nəmmam.  

qovucu  qoğucu. 1. casut. kov gətirən götürən. fitnəçi. münafiq. 

dosdan dosda yaramaz xəbərlər düzüb əriştirən. irman. 

yermən. carçı. çuğul. 1. savcı. qavan. dəfedici.  

qovucuq  kovucuq. kovcuq. çatlaq. yırtıq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8784 

qovuç  kovuç. 1. kovuş. oyuq. 1. zerzəmi. çuxur. 1. qovuş. 

qavuc. qavuş. qapuşqabuş. qavçuq. qavuçq. qoruyan. 

qavrıyan. qavruyan. 1. qovuz. cin çarpması əsəri.  

qovuçu  kovuçu. - irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan. 

qovuf  - nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi kovuq, kovuf, 

oyuq nərsə: qap. qab.  

qovuq  (kovuq). 1. kovuq. kərək. qoyuq. quyu. oyuq. 1. qarabəx. 

bədbəxd. əliboş. kovı. 1. qopuq. ısrıq. ıraqlanmış. 

dışlanmış (dişlənmiş). rədd olunmuş. məlu‟n. 1. kovuq. 

qovı. kovı. 1. içi boş olan hər nə, nərsə. - kovı ağac. 1. 

əliboş. bədbəxd. 1. ( < qab < >.# kov). kovuz. kövək. 

kavaq. qoyuq. kərək. quyu. çuxur. boşluq. deşik. 

oyulmuş. oyuq. boş. çürük. - içi qovuq çubuq. doluya 

düşmüş üzümdə kovuz dənələr çox olur. 1. sidik torbası. 1. 

gəvşək. 1. saman. 1. qavuq. qoğuq. qavlanğ. börk. sarıq. 

1. saman. 1. torbası (sidik). məsana. 

- qut qovuq: mal dövlət. 

- quvuq mınçaq: kehribar təsbeh.  

qovuq  kovuk. qazalaq. kavaq. mağara. köğül. oyuq.  
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qovuq  kovuq. kofuq. koğuq. kobuq. kopuq. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovuq  qovuğ. kovuk. 1. kavak. oyuq. boşluq. oyuq. içi boş. 1. 

gövük. oyuq. çöküntü. çöküntük. çuxurluq. çuxuş. çökək. 

çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət.  

- dişinin kovuğuna yetməmək: dişin dibində qalmaq. çox az 

olmaq. 1.qavuq. balon.  

- qarakovuq: böğrək daşı düşürməyə yararlı olan bir bitgi.  
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- nərsə içinə alabiləcək, tutabiləcək, içi kovuq, kovuf, oyuq 

nərsə: qap. qab.  

- içi kovuq, boş quru odun: kavran. qabran. 

qovuqlamaq  kovuqlamaq. qövünmək. kövünmək. gömmək. 

quylamaq. üstünü örtmək. kətimləmək.  

qovuqlu  kovuqlu. oyuqlu. qarıncalı. paslı. dəlikli. çürüklü.  

qovul çovul  govul çovul. hay küy.  

qovul  kovul. koful. koğul. kobul. kopul. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobur. 

kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 
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kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovul  kovul. kövül. ( < kov. kof). koful. kovluq. boşluq. 1. xələ'.  

qovulamaq  safatmaq. düzətmək. iyiləmək. islah edmək (> qovara).  

qovulqan  kovulqan. kavulqan. güşatlıq. güvşatlıq. aralıq. araqlıq. 

açaqlıq. açığlıq.  

qovulluq  kovulluq < > kavıllıq. küllük. zibillik.  

qovulmaq  - işdən qoğulmaq: işin itirmək. işindən olmaq.  

qovulmaq  iləri atılmaq. hızla gedmək.  

qovulmuş  govulmuş. quvuraq. qurumuş. boşalmış. çox qurumuş. 

çox zayıf.  

qovultaq  kovultaq koğultaq. dəlik deşik yer.  

qovultaq  kovultaq. koğultaq. kavaltaq. kağaltaq. dəlik deşik olan.  

qovuluş  çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. altanış. düşüş. düşmə. 

yeniliş. salınış. yıxılış. əğiliş. əriliş. dönüş. çönüş. aşırış. 

yendiriş. yeniliş.  

qovun  - qarqaqovunu. qarqaqavunu: qavuna oxşar, kötü qoxulu 

bitgi.  

qovun  1. ( < qab < >.# kov). kovun. qucaq: kovcaq < kov. kov. 

kovun. 1. kovun. > çuğun kovaz. kovazan. cuvazan. 
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dibək. həvəng. 1. kovun. qoyun. topalang. toz topar. 

girdibad.  

qovun  kovun. kavun. ( < kov. kav). gabun. kal. qapsalaq. 

kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt 

ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. 

qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. kic.  

- olqunlaşmamış qavun: düğlək. kalah. qıra.  

qovunc  qovu. qovuc. qovuş. qoğu. qoğuc. qoğunc. qov. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  
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qovunqa  kovunqa. qonqa. toz. çanğ. qubar. gərd.  

qovunqac  kovunqac. konqac. şuxluq. şaka.  

qovunmaq  kovunmaq. kağunmaq. kavunmaq. qazınmaq. oyunmaq.  

qovuntu  kovuntu. çöp. çöv. köv. ( < çov. kov: oyuq. boş). çürük. 

oğuntu. oğantı. oğcuq. ovcıq. ovacıq. parcıq. paracıq. 

süprüntü. süpürüntü. atlacıq. atracıq. atılacıq. artılıq.  

qovur  govur. kovur. 1.çuxur. gəvər. gəvir. qəbir. qəbr. gor. (< 

kəv. kav. gəv. kov). 1. gəvər. gor. çuxur. sin. qəbir. qəbr. 

1. çöl eşşəyi. 1.gavır. kovra. govur. çoxur. çuxur. (> 

hüfrə). (< kov. kav). çuxur. qazılmış yer. qazlıq. qazlaq. 

oyuq. qazıq. 1.> çopul < çovul. ( < çov. kov: boş). çuxur. 

yağmır suyun yığmağ üçün oyulan çuxur. 1.kavır. kafır. 

kafər. gavır. dinsiz. qıldısız. qıldıqsız. məssəbsiz. qınzır. 

vicdansız. 1.kövür. köfür. kafir. kavır. kafır. kafər. gavır. 

içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. 

qıldımsız. dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. 

çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qovur  kovur. govur.qavur. kafur. 1. quvur. gor. oyuq. çuxur. 

boşluq. 1. qurma. köksüz. əslisiz. 1. kölgə. 1. sadaq. 

tirkəş. ox qabı. lülə.  
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qovur  kovur. kofur. koğur. kobur. kopur. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. 

koğuz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovuran  qovran. qavıran. qavuran. 1.göynədən. küyən. göyən. 

acıdan. yandıran. yaxan. yaxıcı. dağladan. qapız. qaplız. 

qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. cəfalı. 1.küyən. göyən. göynədən. acıdan. 

acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. 
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içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. 

hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. 

toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. 

yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən.  

qovuranlıq  qovranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. 

acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. 

zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qovurqa  kovurğa. bağırqa. bağurqa. qabırçaq. qabırğa.  

qovurqa  quyu. quy.  

qovurluq  govurluğ. (> çuxurluq. gəvərlik. gəvirlik > qəbirlik. 

qəbistan. gorluq. (< kəv. kav. gəv. kov). ). gorluq < 

govrluğ. govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan. 

göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. basığlıq. 

dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. türbə. daxmalıq. 

damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qaralıq. qəbirlik. 

qovurma  qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. göymə. göyüq. küymə. 

küyün. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. 

zülm. cəfa.  

- dönərək, fırlanaraq nərsəni qovurma (qavurma) qabı: 

dönər, dolanar qab. dölət. dolat. dolab.  
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- qara qavurma: quşbaşı doğranmış, quyruq yağında 

qızartılmış ət.  

qovurmaç  qavurmaç. qoqurmaç. qavrulmuş nərsə.  

qovurmaq  kavurmaq. kavlamaq. pişirib, qızartaraq nərsəni açmaq, 

kavlamaq. tel tel edmək.  

qovurt  kovrut. kovurt. şəkildən arı kovanına (pətəyinə) oxşar 

nərsə.  

qovus  kovus. 1. kövüs. əğri. 1. govduş. 1. qab. 1. qavuş. 

birləşim. birləşmə. tapış. buluş. vüsal.  

qovus  kovus. qosıq. qısıq. münhəni.  

qovuslan  govuslan. govustan. gorustan. gorluq < govrluğ. 

govurluğ. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik.  

qovuslu  qaytı. kaman.  

qovuslu  qovslu. qıyılqan. oval.  

qovustan  govustan. govuslan. gorustan. gorluq < govrluğ. 

govurluğ. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 
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türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik.  

qovuş  kavış. kovuş. 1.kova. kava. dolça. çəltək. 1.kovşur hoşur 

< qoşur. (< kav. kov). dəğərsiz. bayağı.  

qovuş  qoğuş. koğuş. kovuş. ( < qovuşdurmaq). 1. kovuq: oyuq. 

1. qonut. barınaq. sığınaq. pənahgah. 1. yataqxana. 1. 

otaq. ev. 1. yurd. yer. döşəmə tavanın (çatı. səqf). ucdan 

uca atılan ağac. qoğuş ağacı: qayın ağacı. ox yay 

yapılan ağac. 1. qapış. qavış. yarış. 1. kovuq: oyuq. 1. 

oluq. su oluğu. dəğirmən oluğu. 1. itiş. dəf'. müdafiə. 1. 

süngüş. toxu. toxnma. tə'nə. 1. oyulmuş. ayağqab: 

kovuşçi: ayağqabçı. ( > kəfş (fars)). 1. arayış. araştırma. 

sorşuq. tə'qibat. 1. iğ, ox düzətmək üçün oyuq. 1. tənəbi. 

böyük otaq. qonuq. salon. imumi yapılarda (binalarda) 

olan böyük. 1. qonağ yığıncaq yeri. böyük yapılı ev. 

qonağ yığıncaq yeri. tənəbi. 1. arayış. araştırma. sorşuq. 

tə'qibat. 1. qovuç. qavuc. qavuş. qapuşqabuş. qavçuq. 

qavuçq. qoruyan. qavrıyan. qavruyan. qavuş. ulaşı. 

görüş. çatışı. yetişi. mulaqat. 1. quvuş. izləmə. tə'qib.  
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qovuş  qovu. qovuc. qovunc. qoğu. qoğuc. qoğunc. qov. koğu. 

koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. 

küygü. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. birinin 

arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. 

dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. 

əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. 

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. 

qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. 

qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. 

qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. 

yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş 

söz. (bəd quyi.).  

qovuşarmaq  gücləndirmək.  

qovuşqan  qavuşqan. yapışgən. birişgən. bitişgən. əkişgən. 

qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. iltisaqi.  

qovuşma  1.qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. 

qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. 

qavnaşıt. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). qatnışma. 

qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. 

sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. 
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yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. 

çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. 

çapnışım. çapnışış. çapnışıt. varnaşma. varnaşış. 

varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. 

bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. 

birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. 

bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. 

ilnəşiş. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. 

tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. 

ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. 

əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. 

yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, 

müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma. 1. qovuşum. qovşum. 

qovşaq. qovşıq. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. 

görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. 

birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. 

buluşma. buluşum. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1. 

(yara). ilişmə. iləşmə. bitişmə. tutuşma. birikmə. birişmə. 

iyiləşmə. qapanma. iltiyam. 1.qavuşma. təvəssül.  

- birləşmə, qavuşma, qovuşma, çatışma yeri: çat. - yol çatı. 
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- su çatı.  

- gözü yolda, qovuşmadan ölmək: üzük gedmək.  

qovuşma  ulaşma. birləşmə.  

qovuşmaq  ( < qab < >.# kov). 1. qablaşmaq. kovlaşmaq. qabrışmaq 

(qarιşmaq ). kovluşmaq (qonuşmaq. bir araya toplaşmaq: 

qablaşmaq. 1. qaçmada yarışmaq. bir birini qovmaq. 1. < 

kov. çapmaq. çatmaq. qazmaq. oymaq. açmaq. 1. 

qavuşmaq. ulaşmaq. görüşmək. çatışmaq. yetişmək. 

mulaqat edmək. 1. qoğmağa, üzməyə, tərd edməyə 

çalışmaq.  

qovuşmaq  1. qavuşmaq. tapışmaq. buluşmaq. birləşmək. vüsala 

çatmaq. vəsl olmaq. 1. qavuşmaq. tapışmaq. buluşmaq. 

birləşmək. vüsala çatmaq. vəsl olmaq. 1. qavuşmaq. 

bitişmək. 1. qavuşmaq. bitişmək.  

- açıqlığa qovuşmaq durulmaq. bəlirmək. seçilmək.  

qovuşmuş  qavuşmuş. çatıq. bitişmiş. aralıqsız.  

qovuşmuş  qayıtmış. rəhmətlik. - qovuşmuş atam böylə buyuyurdu.  

qovuştaq  qavuştaq. nağarat. bağlama.  

qovuşturma qovuşdurma. bitişdirmə. ilsaq.  
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qovuşturmaq  1. tutturmaq. yapışdırmaq. cuşlamaq. 1. qavuşturmaq. 

bitiştirmək. müttəsil etdirmək. 1. qavuşturmaq. 

buluşturmaq. tapıştırmaq. birləşdirmək. vüsala çattırmaq. 

vəsl etdirmək. 1. qavuşturmaq. buluşturmaq. tapıştırmaq. 

birləşdirmək. vüsala çattırmaq. vəsl etdirmək. 1.bir araya 

gətirmək. bir yerə yığmaq. cəmləmək.  

qovuşturmaq qovuşdurmaq. 1. bağlamaq. əllərin qovuşdur: bağla. 1. 

butqarmaq. bitirmək. bütövləmək. bağlamaq. inbatlamaq. 

yetişdirmək.  

qovuşturub qovuşdurub. yalğaşdırıb. calğaşdırıb.  

qovuşuq  əkrin ( < əkilmiş. tikilmiş) tikin. yaxışıq. taxıq. yapışıq.  

qovuşum  qovuşma. qovşum. qovşaq. qovşıq. qavşaq. qavşıq. 

qavışım. qavşım. görüşmə. görşüq. biləşmə. birleşmə. 

birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. 

bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. tapışma. 

tapışıq. tapşıq. təlaqi.  

qovut  govut. kovut. 1. təsti. tüng. 1. kovat. quyu. kavlam. 

çuxur.  

qovut  kovut. gobut. bax > (kov. kav. kof. kaf. gof. gaf).  
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qovut  kovut. koğut. kofut. koftu. (qofti (fars) !: yalan. uydurma). ( < 

> kav. qab). boş oyuq nərsə. ilanın qabığ dəğişməsində 

buraqtığı qabığ.  

qovuz  kovuz. kofuz. koğuz. kobuz. kopuz. gobur. gopur. gofur. 

govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. 

kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. 

koğur. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. 

kofan. kovan. koğan. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 

koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. köğül. kövül. kablaq. 

kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. 

kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. kof. kaf. 

gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. 

çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. 

kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. 

təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qovuz  kovuz. koğuz. ( < > kav. qav. qav. qab). 1. kovuq. kovlaq. 

koflaq. koflan. kovlaq. kəfük. kof. kov. kavaq. oyuğ. 

oyulmuş. çürük. boş. içi boş. yiyilmiş (≠ köpük). 1. 
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kovlanmış. kokoz. yoxsul. kasıb. parasız. züğürt. 1. 

qabıq. 1. qoğuşaq. aralı. aralıq. örtüklü. 1. əsgik. bütöv 

dolmamış. 1. qabın dolmaya yaxın durumu. su çoxalmış. 

- quyu kovuz (koğuz) qalmış. - bir kovuz (koğuz)bardaq su 

ver: başa başa dolmamış bardaq. 1. qovuç. cin çarpması 

əsəri.  

qovuzlamaq  kovuzlamaq. ( < kav). kovlanmaq. kokozlamaq. 

yoxsullamaq. kasıblamaq. parasızlamaq. züğürtləmək.  

qovuzlamaq  kovuzlamaq. açmaq.  

qovuzluq  kovuzluq. ( < kav). bax > kovuz.  

qovzaq  ( < qab < >.# kov). kovaq. qabaq. qabıq. qapaq. ərsək. 

dik. çıxıntılı. uca. düz.  

qovzamaq  kovzamaq. ( < qovza. qozğa). apazlamaq.övüp ayιrmaq. 

ğavzamaq. azatmaq. boşatmaq. kəmətmək. əsgitmək.  

qovzamaq  kovzamaq. kavzamaq. qazmaq. azaltmaq.  

qovzuq  kovzuq. kozuq. koz. yerzəmi. kəvət. zerzəmi. girgə. atlıq. 

altlıq.  

qoy  1. < kov. dənizin qaraya doğru yaptığı kiçik körfəz (< 

kövrəz), girinti. gəmin. gəmi yatağı. bəndər. 1. çevrəsi 

qoruqlu çuxur, köşə, bucaq. 1.qoyu. sinis. alış. adət. 
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özgülük. özəllik. təbiət. yöntəm. xuy.  

- götür qoy edmək: həlləm qəlləmləmək. hər yolu dənəmək, 

bütün oyunları yapmaq.  

qoy  1. kiçik körfəz. dənizin qaraya ilərləmiş, yeldən 

qorunmuş bölümü. doğal liman. - gəmiçi gəmini fırtanaya 

qarşı barındırmaq üçün bir qoy arayır. 1. dəniz qoynuna 

oxşar olub, çevrəsi qorunmuş yer, bucaq. - ovada, təpələr 

ortalarında bir qoy yapır. 1. qoltuq. 1. dərə. 1. qoyun. 1. 

paltarın qoynu. qucağı. - qoyun qoy dərənin qoyaqı. dibi. 

düzlüğü. 1. qoyu. icazə. cavaz. 1. quy. top. yuvarlaq. 1. 

toxda. döz. dayan. səbr. dirəng. - qoymadan: 

dayanmadan. - bir qoy görüm. - qoya qoya gəlmişik də: 

dözə dözə, toxduya toxduya. - işimiz qoymadan sıvay bir 

nərsə deyil. 1. icazə. ruxsət. qoy verin: icazə verin. 1. 

imkan. fürsət. - bir qoy tapıb işin qoydu yerinə. - pislik qoy 

gözləmir, yaxcılıq qoysuz olmur. - qoy tanrıdandı. - qoy 

vermədən vurdu. 1. əngəl. tıqış. tiyiş. pərhiz. mane'. 1. 

qon. qoyun. 1. quy. quytu yer. dip. dərə. 1. xuy. olqu. olq. 

1. qoyun. 1. eşik. 1. qoyğın. tərk ed.  

- qoyi: qoyan. eşiğə.  
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- qoy qırmızı: qatmər. 

- man yaşlıq qoy: dört yaşını keçən qoyun (yalnız qoyun için). 

- qoy çıpçıq: kəstana qarqası.  

- qoy izi: samanyolu.  

- qoy yılan: bax > biləv yılan.  

- işək qoy: bir yaşındaki qoyun.  

- qoy avuzundan çöb üzməğən: uysal. həlim səlim. yumuşaq 

xuylu. sakin.  

- qoy yal: çoban ücrəti.  

- qoy yol: samanyolu.  

- qoy odalqa sınqınca: səfa sürmək. keyifli bir yaşam sürmək.  

- qoyla bıttım etgəncə: bir yerə doluşmaq. tıqlım tıqlım 

olmaq.  

- qra qoy: merinus qoyun.  

- şpan qoy: merinus qoyun.  

qoy  koy. ( < kav. kov). 1. oylum. dərə. qucaq. yataq. çuxur. 

köçük yer (koytaqır). üzüntü. boşluq. koyaq. 1. kiçik körfəz 

( < kov). dənizin qarıya (qara: toprağ) girintisi. 1. qoruqlu 

çitli hisarlı yer. bucağ. köşə.1. dənə. kiçik qubba. qozaq. 
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kiçik çatdaq. əyrilik. ( > qoyn: məmə). 1. icazə. 1. qoycaq. 

qoncaq. 1. koyun. 1. mərhəmət, acıma duyqusu.  

qoy  qoya. qoyat. qoyun. qona. qona. qonat. qonun. 1.qaidə. 

1. təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qoya  1. ambar. 1. koya. ( < kov. kav). kova. böyük birə 

bardaqı. 1. qoyi. qoyu al, qırmızı. 1. sovğa. andıra. 

qomarı. irs. miras. geriyə buraxılan nərsə.  

qoya  qoy. qoyat. qoyun. qona. qona. qonat. qonun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qoyaq  darı. qonaq.  

qoyaq  qotqı. qoyqu. 1. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. mütəvazi. 

1. davarlıq. tavrıq. durdaq. xəznə. ambar.  

qoyaq  qoyqun. küyək. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. 

toxulu. toxunan. acıqlı. 1. cırmalayan. dırnağlayan. 

cırnaqlayan. 1. ziyanlı. zərərli. 1. sərt. bərk. iti. sıxı. qatı. 

güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1.sərt. 

kəsgin. dəli. aşırı. tünd. iti. - dəli bibər. 1. sərt. zərər, ziyan 

verən. 1.acı. üzücü. etgili. kəsgin. - çox iti, yeyin, kəsgin, 
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toxunaqlı: acı acı.1.acıqlı. dıramatik. sızlatan. 1.ağır. 

gücünə gedən. - ağır maamilə. 1.deşgən. deşən. deşginli. 

deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. müəssir. etgili. təpgili. 

izgili. 1.etgin. müəssir. 1.müəssir. sürəkli. sürəli. dəvamlı. 

ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

qoyaq qoyağ. koyağ. kovaq. ( < kov. kovuk. oyuq.) 1. kovaq. 

kovuz. dərə. kovluğ yer. - koyaq, tilkisiz olmaz. 1. yol. 1. 

dərin olmayan mağara kimi doğal çuxurlar. 1. və'd olmuş: 

adaqlı.  

qoyaqlıq  qotqılıq. qoyqulıq. könül alçaqlığı. təvazü.  

qoyalamaq  oyalamaq. uğraştırmaq. əngəlləmək. alıqıqoymaq. 

işqallamaq.  

qoyalım  1.gəl baxalım. gəl görəlim. vur tutalım. vur sanalım. vur 

sanıyım. tut tutalım. qoyalım. haydi. 1. sayalım. sayac. 

tutalım. fərzən. 

- əgər bir ikisin verdi, haydı hammısın verdi, onda 

neyləyəcəksən.  

- iki əlli yaşa, haydi yüz yaşa.  
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qoyan  1. keçən. keçmiş. sabiq. - qoyan il. - qoyanlar qorunmasın, 

qoyulsun burxılsın. 1. tavşan. 1. kovan. (kovlayan. qazan. 

quyu qazan). ( < kov. kav) dovşan. 

- ağac qoyan: səncab.  

- yer qoyan: tarla siçanı.  

- qoyan avruv: sara xəsdəliği.  

- qoyan bolmaq: çox sərxoş olmaq.  

- qoyan sovancaq edmək: biraz dinlənmək. soluqlanmaq.  

- qoyan quyruquca: çox qısa.  

- üy qoyan: ada tavşanı.  

qoyan  qoyar. 1. keçirən. keçirdən. icra edən. 1. becərən. 1. 

qoyıcı. vaze'. vəz' edən. - yasaq qoyucı: qanun salan. 1. 

vaze'. qondar.  

qoyan  qoyun. 1. kovun. topalang. toz topar. girdibad. 1. qoyu 

düşə. üzü quylu olan. üzü üstə düşən. 1. qısırqa. toflanğ. 

talaz. dalaz. girdibad. 1. qoyi: eşiğə.  

qoyan  quyqucu. 1. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. 

gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 
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batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. qoyqaran. qılan. əda 

edən. yerinə gətirən.  

qoyanmaq  qoyunmaq. qozanmaq. bəzənmək. süslənmək. - bəzənib 

qozanmaq.  

qoyanyürək  qorxaq. ödlək. ürkək.  

qoyar  1. geçmə. uğrama. 1. ödəmə. vermə.  

qoyar  1. iltiqa. iki çayın birbirinə qoyulduğu yer. mərcə'. 

mərkəz. 1. qovşar. iki suyun qavşaq yeri. üç gənli yer.  

qoyar  qoyan. 1. heyvanlara, kölələrə söğülən bir söz. "ağızdan 

salya saçan" anlamınadır. 1. keçmə. keçiş. mirur. ibur. 1. 

qovşaq. rabit (sim). 1. keçirən. keçirdən. icra edən. 1. 

becərən. 1. qoyşat. qoyaş. keçilən. keçmə. cərəyan. 

macəra. - buda bizim qoyşatımız. - maraqlı qoyarlar 

söylədilər. 1. axan suların bir yerə tökülən ağzı. iki suyun 

birbirinə qovuşan yeri. qovşaq. mültəqa.  

qoyaraq  qonaraq.  

qoyarlamaq  uralamaq. düzəltmək. miyzanlamaq.  

qoyarlanmaq  uralanmaq. düzənlənmək. miyzanlanmaq.  
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qoyarmaq  keçmək. keçişmək. mirur edmək. ibur edmək.  

qoyaş  koyaş. kuyaş. koyəş. günəş.  

qoyaş  qoyşat. ( > qozəştə (fars)). 1. keçmiş. keçən. ötən. sabiq. - 

qoyaş il. - qoyaştalar: keçənlər ötənlər. 1. salami. fayiz. 

bəhrə. - yüzə on qoyaşla para verir. - bu il qoyaşlar artmış. 

1. qoyar. keçilən. keçmə. cərəyan. macəra. - buda bizim 

qoyşatımız. - maraqlı qoyarlar söylədilər.  

qoyaşmaq  qoyqarmaq. qoymaq. qomaq. nərsəni olduğu kimi 

bıraqmaq. dondurmaq. boşlamaq. boşamaq. vazkeçmək. 

bıraqmaq. ötürmək. geçmək. aldırmamaq. ötürmək. 

salmaq. tərk edmək.  

qoyat  qoy. qoya. qoyun. qona. qona. qonat. qonun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

qoybaq qoybağ. aşiq məşuq. bəndək. toqa. toxa.  

qoybala  quzubala.  

qoybaş  enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. 

yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. 

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. 

uysal. uysuq. gəlici. enik. yenik. müti‟. tabe'.  
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qoyçı  qoyunçu. çoban.  

qoyçu  çoban.  

qoyi  1. aşağ. alt. - o dağdan qoyu endi. - itim tutub qoyu çaldı: 

yerə vurdu. - başın alıb qoyu saldı: başın qırıb yerə saldı. - 

gözüm yaşı qoyu axdı: yerə axdı. - qoyu ıldı: aşağ getdi. - ər 

atdan qoyu uçdu: yerə yıxıldı. 1. quyi. quyu. çuxur. aşağı. 

alt. sufla (# yuxar. yuxarı. üst. ülya). 1. aşağı. aşağıya. 

arxası sıra. (qudı ). 1. qoyu. qoyu al, qırmızı. qoya.  

qoyıcı  qoyan. vaze'. vəz' edən. - yasaq qoyucı: qanun salan.  

qoyqa  1. qalıt. irs. olub qalan nərsələr. 1. durum. hal. vəziyyət. 

1. dəri. kürk.  

qoyqa qoyğa. kova. dolça. - quyuya qoyğa sal.  

qoyqaçmaq  qoqaçmaq. təslim olmaq.  

qoyqalamaq  qoğqalamaq. dərinin qıllarını təmizləmək, yolmaq.  

qoyqaran  1. qoyan. qılan. əda edən. yerinə gətirən. 1. ödəyən. 1. 

bıraxan. tərk edən.  

qoyqarmaq  qoymaq. 1. qılmaq. əda edmək. keçirmək. 1. ödəmək. 1. 

bıraqmaq. tərk edmək. 1. qoyaşmaq. qomaq. nərsəni 

olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. boşlamaq. boşamaq. 
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vazkeçmək. geçmək. aldırmamaq. ötürmək. salmaq. tərk 

edmək.  

qoyqaşmaq  qucaqlaşmaq. qoynuna girmək. - qoyqaşıb yatar onun 

üzünə.  

qoyqaşmaq qoyğaşmaq. qoynuna girmək.  

qoyqın qoyğın. qoy. tərk ed.  

qoyqır  qonqır. ayratın. başqa. bəlli. bəllək. qonqır. qoyqır. 

somut. müşəxxəs. konkıret. özəl. - başqa xass soru. 

ayratın öz soru.  

- ayratın ad: özəl ad: xass ad.  

qoyqıran  qonqıran. bəllədən. bəllədir. bəlirtir. bəlirtən. bəlirən. 

bölücü. bulucu. tə'yin edən. tə'yinlədən. konkıretlədən. 

somutladan. müşəxxəslədən.  

qoyqırsız  qonqırsız. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. 

gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. 

məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın. 

konkıretsiz. na müşəxxəs.  

qoyqoyçu  verən gəlsin!. verəsi versin!. dilənçi. yoxaçu.  

qoyqu  qotqı. qoyaq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. mütəvazi.  
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qoyqulaştırmaq  quyulaştırmaq. qoyulaştırmaq. bəkitləmək. açıqlığın, 

boşluğun gidərmək. qəlizlətmək. - pəkməzi bir az daha 

quyulaştır. - durum ged gedə qoyulaşır. - bunun göyün 

quyulaştır, sarısın aç.  

qoyqulıq  qotqılıq. qoyaqlıq. könül alçaqlığı. təvazü.  

qoyqum  qalın saplı, yüksək boylu bir tür bitgi. əğrəli otu.  

qoyqun  1. göynədən, yanğır. acı, yanığ, toxunaqlı iş, söz. 1. 

koyqun. doğan. ağ çaqır. 1. qoyun. qoynuq. etin. edin. 

hazır. amadə. 1. quyqun. dənizdən qaraya girən böllük. 

körfəz. girgin.  

qoyqun  qoyaq. küyək. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. 

toxulu. toxunan. acıqlı. 1. cırmalayan. dırnağlayan. 

cırnaqlayan. 1. ziyanlı. zərərli. 1. sərt. bərk. iti. sıxı. qatı. 

güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. tə'sirli. 1.sərt. 

kəsgin. dəli. aşırı. tünd. iti. - dəli bibər. 1. sərt. zərər, ziyan 

verən. 1.acı. üzücü. etgili. kəsgin. - çox iti, yeyin, kəsgin, 

toxunaqlı: acı acı.1.acıqlı. dıramatik. sızlatan. 1.ağır. 

gücünə gedən. - ağır maamilə. 1.deşgən. deşən. deşginli. 

deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. müəssir. etgili. təpgili. 

izgili. 1.etgin. müəssir. 1.müəssir. sürəkli. sürəli. dəvamlı. 
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ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

qoyqurtamaq  qoyqurdamaq. qonqurdamaq. qoqurdamaq. 

qonqurdatmaq. qoyqurdatmaq. qoqurdatmaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qoyqurtaş  qoyqurdaş. qonqurdaş. qoqurdaş. anlaşma. anlaşım. 

anlaşma. uyuşma. danışıq. qonuşuq. barış. uzlaşma. 

uylaşma. uyuşma. uzuşma. anlaşma. barış. aşti (< 

aşılamaq). dosluq. uyuşma. uyqunluq. uyqunluq. 

yaraşalıq. mutabiqət. sözləşmə. anlaşma. uzlaşma. 

saziş.  

qoyqurtatmaq  qoyqurdatmaq. qonqurdatmaq. qoqurdatmaq. 

qonqurdamaq. qoyqurdamaq. qoqurdamaq. yuylamaq. 

oxlamaq. uyuqlatmaq. mutabiqət vermək, etdirmək.  

qoylamaq  gölüşmək. gümüşmək. kümüşmək. quylamaq. kovlayıb 

içləmək (içinə qoymaq), gömmək, quylamaq.  

qoylı  qoylu. qoynı. qoynu. qoni. onar. yonar. yolay. salıt. salt. 

sıra. seri. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

dizən. düzən. dizin. düzün. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. 
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düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 

qada. qayda. qatar. doğru. qanıl. yaraq. yasa. yasay. 

yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. 

tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. 

uyuş. yapım. saxt. ).  

qoylu  1. mərhamətli 1. istiqamət. yön. yönünü bilən 1. qoyunlu. 

1. oranlı. orqanlı. ornaqlı. biçimli. əndamlı. çəkli. çəkimli. 

şəkilli. gözəl.  

qoylu  qızılbaş. - qızılbaş, qanına gedər.  

qoylu  qoylı. qoynı. qoynu. qoni. onar. yonar. yolay. salıt. salt. 

sıra. seri. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

dizən. düzən. dizin. düzün. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. 

düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 

qada. qayda. qatar. doğru. qanıl. yaraq. yasa. yasay. 

yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. 

tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. 

yapım. saxt. ).  

qoylusan  qaraçay mitolojisində göy tanrıcası.  
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qoyluşmaq  qoyulaşmaq. tökülüşmək.  

qoyma  - bəlgi, im, qaş, taxma, qoyma, nişan kimi qoyulan nərsə: 

gözləğ. - kitab gözləği: xəlfəçin. - gözləği itirdik. - yol 

gözləğlərin gözətləyin: yol nişanların muraat edin.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- çuluna baxıb ad qoyma, dadına baxıb, can qoyma.  

- qoyma saç: komaçı (< qoymaq). peruk.  

qoyma  1. əğrəti. sünni. əkmə. əklənmiş, yapışılmış. doğal, təbiy 

olmayan. - əğrəti diş: qoyma diş. - əğrəti saç. 1. oturma. 

qaş. - üzüyün oturması. 1. qoma. atma. buraqma. vəz'. 

tərh. - yapının atması: tərhi. - qanunun atması: təhi. - 

buyruqların atması: tərhi. 1. qurma. otutma. yapma. tikmə. 

taxma. qondara. 1. anbar. 1. bərək. çox. bol. - qoyma 

yoğun: çox yoğun. - qoyma tanrım: böyük allahım. - qoyma 

açılıb güllər: güllər bütün açıb. - qoyma gözəl: çox gözəl. - 

qoyma gözlüm: iri gözlüm. 1. qonma. yonma. qacı. 

məsnovi. sünni. yapay. məsnovi. - qaci dariy: suni ipək.  

- qoyma aralıq: pərdə. ur. hayil. 
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qoyma  qoyuş. qoyut. 1. atama. atatış. atatım. bağdama. 

bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. qaplatım. 

yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. 

ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə. 1. bıraxma. atma. - 

atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar, qoyar. 1. keçişmə. 

bağışlama. əff edmə. - əldən qoyma, bıraxma: qaçırrma. 

itirmə.  

qoymac  çadır ağacının başına qoyulan, ortası deşik təxdə.  

qoymaclamaq  qomaclamaq. qomaşlamaq. (> qomardən (fars)). 

görəvləmək. mə'mur edmək.  

qoymaq  qomaq. {( y < > z < > d. t ) qozmaq. qodmaq. qonmaq. }. 

{(qoy ( y < > d ) qod). ( < kovmaq)}. 1. qondurmaq. 

qonatmaq. oturtmaq. qoyutmaq. qonıtmaq. könütmək. 

qonutmaq. doğrultmaq. 1. buraxmaq. ötürmək. 

boşlamaq. vazlamaq. vaz vermək. - məni qoy gedim. - qoy 

yava işlərin azqınlara. - özündən yaxcılıq qoyan. - işivi qozub 

gedmə. - əldən qozmaq: əldə qoymaq: buraxmaq. (quzidən 

(fars): ötürmək). - qomarı qoymaq: andıra, savğaburaxmaq. - 

oğlum sənə qozarmən, ərdəm öğüt qomarı. - öğüt qoymaq: 

nəsihət vermək. 1. hazırlamaq. - qoyun yeyin. - qoyandan 
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sonra gəlin. - qoyulmadan işi başlama. - qoyulmuş nələr: 

hazırlanmış nərsələr. 1. toxdamaq. dözmək. dayanmaq. 

səbr edmək. dirəng. - bir köç qoyqıl: bir az dözginən. - mən 

qoyuram o qoymur: mən dözürəm o dözmür - qoymadan 

pişmir qora. - qoymaq ilə pişər qora. 1. buraxmaq. izin 

vermək. - qoyun gedim. - qoymadı axın çıxsın. 1. səhv 

edmək. buraxmaq. əldən çıxmaq (vermək. əldən qoymaq). 

1. düzəlmək. doğrulmaq. yola gəlmək. e'tiraf edmək. - 

ağac qonmaq: tikmək. 1. yola çıxmaq. 1. ram olmaq. - at 

qondu. 1. tökmək. - əlimə boya qoydu. - paltarıma su 

qoyuldu. - əlinə su qoy. tökülmək. - bu ırmaq hara qoyur. 1. 

qoyuvermək. buraxmaq. tökmək. çalqamaq. 1. 

buraqmaq. tərk edilmək. qoyuvermək. buraxmaq. 1. 

dayamaq: yaslamaq. 1. buraqmaq. həvalə edmək. 1. 

tə'sir buraqmaq. yetmək. - ilk öz için öğütlə. içinə qoyarsa 

başqasın öğütlə. - ac olana bir tikə çörək qoyar:yetər. kişi 

başına özünkü qoyar: yetər. 1. boşatmaq. tökmək. - ona bir 

az su qoyun. 1. qoyuvermək. salıvermək. boşamaq. 

sərbəs buraxmaq. 1. küymək. zülm edmək. qıymaq. 

qücənmək. acınmadan edmək. 1. < (küymək). qu: günəş. 
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yandırmaq. 1. < qoy: qon. qonqırmaq. tökmək. axıtmaq. 

axmaq. boşaltmaq. yağmaq. saçmaq. buyurmaq. 

kəsmək. bəlləmək. biçmək. çaylar gölə qoyulur: tökülür. 

axır. boşalır. - bu çay hara qoyur: tökülür. edmək. - qalıb 

qoymaq: dal qalmaq: dalı qılmaq. - ozap qoymaq: irəli 

qılmaq. 1. < qoy. koy. kov. kovmaq. boşamaq. tərgidmək. 

tərk edmək. - qadın qoymaq: arvadın boşamaq. 1. yağmaq. 

- yağış qoyur: yağış tökür. yağış qoymur. 1. vermək. - nümrə 

qoy: nümrə ver. nahar qoy: nahar ver. 1. nərsəni buraqmaq. 

çevirmaq. çöndərmək. küsmək. 1. qurmaq. qovmaq. 

kovmaq. qabmaq. - qoyma: qurma. otutma. yapma. tikmə. 

1. durqutmaq. - sənin yoxluğunda onu sənin yerinə qoyarıq 

(durqudarıq). 1. qoyuvermək. uzatmaq. buraxmaq. sərbəs 

ötürmək (# kəsməmək). - saç, dırnağ, ağac uzatmaq. 1. 

oturtmaq. vəz' edmək. 1. ötmək. güzəşt edmək. keçmək. 

bağışlamaq. boşuqmaq. 1. urundalamaq. yerləşdirmək. 

təxsisləmək. 1. vurmaq. basmaq.- barmaq basın. 1. 

dincəlmək. rahatlanmaq. sakinləşmək. sakitlənmək. 1. 

gətirmək. soxmaq.- yoluna gətirmək. - meydana gətirmək. 

1. taxmaq. asmaq. ilişdirmək. rəbt edmək. tikmək. 
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taxmaq. vəz' edmək. - ad taxmaq. 1. tökmək. çəkmək. 

axıtmaq. 1. koymaq. dərə yatağı. oyuq. çuxur. 1. 

bıraqmaq. ötürmək. vermək. vəz' edmək. - bunu hara 

bırakım. - qanun bırakdılar. - onu mənə bıraq. - paranı banga 

bıraq.  

- qoydu bulut yağmırın: tökdü. 

- tutunu (pərdə) qornıça taxmaq. - börki çiviyə tax. - köynəyə 

düymə tax. - işə qoymaq: qayırmaq. qulluğlamaq. xidmət 

vermək. 

- işi asqıya qoymaq: yubatmaq. - yerinə qoymaq: ütüləmək. 

çıxıq nərsəyi taxmaq.  

- sıkıya qoymaq: öğrətmək, tərbiyə üçün qadağlamaq.  

- başa qoymaq. tutmaq. - dilək (niyyət) tutmaq. - biriynən 

sözü tutmaq.  

- işi gilifinə, qılıfına qoymaq: qabına, yerinə qoymaq. 

- üz qoymaq: üz tutmaq. yönəlmək.- işlər iyiliyə üz tutdu.  

- acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək: bağışlamaq. bəzl, 

fəda edmək. əsirgəməmək. qıymaq.- parasın qıyamır. - 

parasına qıyıb bu kitabı almadı. 

- qərar vermək. 1. yerləşdirmək. 1. qayırmaq. bərkitmək. 

1. şərt edmək. mərclənmək. 1. ötürmək. qılmaq. əda 
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edmək. vəz' edmək. 1. quymaq. tökmək. yerişdirmək. 

yeləşdirmək. salmaq. bıraqmaq. tərk edmək. - əl 

qoymaq: cumlamaq. yumlamaq.  

qoymaq  qoyqarmaq. 1. qılmaq. əda edmək. keçirmək. 1. 

ödəmək. 1. bıraqmaq. tərk edmək. 1. qoyaşmaq. qomaq. 

nərsəni olduğu kimi bıraqmaq. dondurmaq. boşlamaq. 

boşamaq. vazkeçmək. geçmək. aldırmamaq. ötürmək. 

salmaq. tərk edmək. 1. salıvermək. salmaq. bıraqmaq. 

daşlamaq. tərk edmək. 1. qoyuvermək. icazə, rüxsət 

vermək. 1. çəkmək. dartmaq. - qol çəkmək: imzalamaq. 1. 

girdirmək. almaq. qeyd edmək. - bunu yazıya alın. 1. 

girdirmək. saymaq. aldırmaq. daxil edmək. altlamaq. 1. 

qoyqarmaq. keçirmək. qılmaq. 1. qoyqarmaq. qılmaq. 

əda edmək. 1. salmaq. - içinə qoy: sal. 1. soxmaq. 

girdirmək. 1. süzmək. - içgi qoy: süz. 1. yapşdırmaq. 

atamaq. salmaq. bağlamaq. tə'yin, nəsb edmək. 1. 

yatırtmaq. tökmək. xərcləmək. - bu işə çox para tökdük. 1. 

vermək. düşürmək. tərk edmək. vaz keçmək. ötürmək. 

buraqmaq. bıraqmaq. çıxarmaq. - böyrəkdən daş 

düşürmək. 1. düşürmək. soxmaq. salmaq. - duzağa 
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düşürmək. 1. qomaq. qoyaşmaq. bıraqmaq. ötürmək. 1. 

vermək. düşürmək. tərk edmək. vaz keçmək. ötürmək. 

buraqmaq. bıraqmaq. çıxarmaq. 1. bıraqmaq. salmaq. - 

alıb qoymaq: alıqoymaq. ayırmaq. - sənə üç əkmək 

alıqodum: ayırdım. 1.bıraqmaq. düşürmək. salmaq. - 

yapmadığını bıraxmadı. - inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, 

düşürmək, salmaq: bara qoymaq. 1. enmək. endirmək. - 

hər nəyi yerinə enin. (qoyun). 1. qondurmaq. girdirmək. 

yerlətmək. - işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, 

yerlətmək, tutmaq. iş vermək. işlətmək. çalqışdırmaq. 

çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. qullatmaq. 

kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə 

almaq, qoymaq.  

- imza yazmaq, atmaq, qoymaq, çəkmək.  

- biçiminə qoymaq: işi yerinə qoymaq: qaqlamaq. 

haqlamaq.qadaqlamaq. qaqatlamaq. yaxlamaq. 

- əl qoyma: qəsb.  

- əl qoymaq: qəsb edmək. - əl qoyulmaq: qəsb edilmək.  

- əldən qoymaq: çalralamaq. kanralamaq. yellənmək. yel 

çıxartmaq. qırağın, yanın çəkmək.  
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- əldən qoymaq: qabara atmaq. qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. 

pısıtmaq. osturmaq. 

- əziyyətə, zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq: 

basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. 

əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. gücüklətmək. 

güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. qarıqlatmaq. 

qaraqlatmaq.  

- diş düzmək, qoymaq: dişləmək.  

- xətir qoymaq. sanı saymaq. duyuş saymaq. sayqı 

göstərmək.  

- işə qoymaq. iş edmək. işə soxmaq. duzağa salmaq. girifdar 

edmək. - oturduğu yerdə, nəmənəsin kəsib, özünə iş etti.  

- könül qoymaq: xatir qoymaq.  

- könül qoymaq: könüllənmək. gücənmək. darılmaq. alınmaq. 

küsmək. qırılmaq.  

- qafasına qoymaq: bir işi yapmağa kəsinləşmək, qərar 

vermək.  

- nərsənin qarşına qoymaq: göstərmək. - oda göstərmək.  

- nərsənin qarşında qoymaq: üzbəüz qoymaq. qarşalıtmaq. 

qarşılatmaq.  
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- önə qoymaq: ilərgəmək. ilərgətmək. ilgərimək. önərmək. 

pişnəhad edmək. qabağa çəkmək. mətrəh eləmək.  

- yol qoymaq yol açmaq, vermək. təprənişi, davranışı ilə 

başqalarına örnək olmaq. başqalarına önçülük edmək.  

- yoluna baş qoymaq: bir yolda, bütün varlığın vermək.  

- ortaya qoymaq, çıxarmaq: düşmək. - paravın hamısın düş 

baxalım.  

- baş qoymaq, vermək: bir uğurda, yolda ölümü gözə almaq.  

- boş qoymaq: 1. aldırmamaq. oralı olmamaq. 

umursamamaq. 1. məhrum edmək.  

- börk qoyan, qoyucu: papaq geydirən. qulaq kəsən.  

- doluya qoyursan alamır, boş qoyursan, dolamır: 

düşünülən yolların heç biri çözüm, çıxış yolu sağlamamaq, 

düzəltməmək.  

- əl qatmaq: əl qoymaq: əl soxmaq: qarışmaq. mudaxilə, 

dəxalət edmək.  

- əl qoymaq: əl basmaq. başlamaq. girişmək.  

- qol, dəsdək qoymaq: dayamaq. dayqamaq.  

- tarix qoymaq: tarix atmaq.  

- yola qoymaq, düşürmək, salmaq: işlətmək.  

- yola qoymaq: düzənləmək. aparmaq. yönətmək. hidayət 
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edmək.  

- çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək: dirsək çürütmək. 

sümük sındırmaq. sinsimək. zəhmət çəkmək.  

- yola qoymaq: yola soxmaq: düzənləmək. düzənliyə soxmaq.  

- bara qoymaq: iş edmək.  

- düz yerinə, amaca, nişana qoymaq, oturtmaq, vurmaq: 

qonulamaq. qoyutmaq. 

- düz yerinə, amaca, nişana qoymaq, oturtmaq, vurmaq: 

qonulamaq. qoyutmaq. 

- qamış qoymaq: qamış atmaq: 1. əngəlləməyə çalışmaq. 

imalə edmək. 1. qapalı söz söyləmək, toxundurmaq. 

- qarşı qoymaq: dayanmaq. qatlanmaq. göğüs gərmək. göğüs 

vermək.  

- qazan qoymaq, asmaq: su qaynatmaq.  

- qırağa qoymaq: qırağlatmaq. ırqatmaq. ıraqlatmaq. 

yanqatmaq. yanatmaq. yana atmaq. bir kənara qoymaq.  

- sonraya qoymaq: gün atmaq. günü günə satmaq. günü 

günə bağışlamaq. sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. 

ertələtmək.  

- tarix qoymaq: gün qoymaq.  
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qoymamaq  bıraxmamaq. - edmədiyini qoymamaq, bıraxmamaq: hər 

cürə pişlik yapmaq.  

qoymamaq  qadamaq. tutmaq. mən' edmək. - ayağından tutdu.  

qoyman  çalpaq. qatlama. yağ içində pişirilmiş əkmək.  

qoymat  qundaq. qoydaq.  

qoymatan qoymadan. qaldırmay. hamsını. birini belə bıraqmadan. 

dibdən. götürməy.  

qoymaz  - qurban ollam düşmənə, qoymaz məni düşməyə.  

qoymlu  qoyumlu. uyumlu. əşortalı. əşortlu. əşgüdlü. koordinalı. 

düzənli. sağlı.  

qoymsuz  qoyumsuz. uyumsuz. əşortasız. əşortsuz. əşgüdsüz. 

koordinasız. düzənsiz. sağlasız. başıboş. baybaş. qayta.  

qoymuq  quymaq. bulamac kimi qoyuqmuş, yoğunlaşmış, qalın, 

qəlizləşmiş quyuq yemək.  

qoymuqmaq  qoyuqmaq. quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. 

qurqarmaq. quruqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  

qoymuş  saxlı. keçmiş. ötmüş. bastanaq. bastani.  
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qoymuyan  qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan. dinmiyən. 

dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. 

qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən.  

qoyn  - ərkək qoyn: qoç. gəbəş. qabaş.  

qoynı  qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. 

sıra. seri. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

dizən. düzən. dizin. düzün. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. 

düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 

qada. qayda. qatar. doğru. qanıl. yaraq. yasa. yasay. 

yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. 

tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. 

uyuş. yapım. saxt. ).  

qoynı  qoynu. soruq. sorut. 1. tikmən. dikmən. məxrut. 1. qoynı. 

qoynu. qılf. qıf. gilif.  

qoynu  qoynı. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. 

sıra. seri. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. 

dizən. düzən. dizin. düzün. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. 

düzüş. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. 

dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. sıra. seri. cərgə. çəki. 
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qada. qayda. qatar. doğru. qanıl. yaraq. yasa. yasay. 

yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. 

tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. 

uyuş. yapım. saxt. ).  

qoynu  qoynı. soruq. sorut. 1. tikmən. dikmən. məxrut. 1. qoynı. 

qoynu. qılf. qıf. gilif.  

qoynuq  1. kövnük. kiçik qab. qabça. qabçaq. kovduş. goduş. 1. 

topaç. 1. qoyun. qoyqun. etin. edin. hazır. amadə. 

- qoynuq burmaq: topaç çevirmək.  

- qoynuq aylandırmaq: topaç çevirmək.  

qoynzaq  qonzaq. > kənizək < qaravaş.  

qoyon  tavşan.  

qoyra  devanası. sırıq kimi uzun boylu.  

qoyruşmaq  boşaltmaq.  

qoysa  - allah qoysa: balayın. inşallah - onu balayın yeyəcəyik. 

qoysa  - tarı qoysa, malla yorsa, inşallah. 

qoysalar  - ikisin bir qazanda qoysalar, qaynamazlar: aralarında 

böyük uyuşmazlıq olanlar.  

qoysulmaq  qoyulmaq. (> qosil (fars)). (bir nərsə üçün) yola düşmək. 

yollanmaq.  
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qoysuz  - yarlıqsız, qoysuz, izinsiz nərsə. qanundışı. qanunadış. 

ğeyri qanuni. korsan ( < kor). yasaq. qara.  

qoyşat  qoyaş. ( > qozəştə (fars)). 1. keçmiş. keçən. ötən. sabiq. - 

qoyaş il. - qoyaştalar: keçənlər ötənlər. 1. salami. fayiz. 

bəhrə. - yüzə on qoyaşla para verir. - bu il qoyaşlar artmış. 

1. qoyar. keçilən. keçmə. cərəyan. macəra. - buda bizim 

qoyşatımız. - maraqlı qoyarlar söylədilər.  

qoytaq  qoydaq.qundaq. qoymat.  

qoytı qoydı. qotdı. quddı. buraxılmış. boşanmış, ötrülmüş. - 

qotdı nə. - qotdı yılxı: buraxılmış heyvan.  

qoytu  qoytuq. quytu. quytuq. qutu. qutuq. kasa. qapsa. sandıq. 

saktığ. sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. saxlaq. saxlac. 

saxul. qapsul. qasul.  

qoytu  qoyu. qutru. salı. burax. ötrü. çıxı. mə'zuniyyət. ruxsət. 

icazə.  

qoytuq  qoyduk. bücür. külə. basar. bəsdə boy. güdə boy. töpös. 

kotiğan. mıkır. kodö. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. 

pistək. pindək.  

qoytuq  qoyduq. qoduq. anasından ayrılmayan cocuq. 1. qoytu. 

quytu. quytuq. qutu. qutuq. kasa. qapsa. sandıq. saktığ. 
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sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. saxlaq. saxlac. saxul. 

qapsul. qasul.  

qoytul  kuytul. qoyuq. oturağ.  

qoytulmaq  quylanmaq. bir yerə girib sığınmaq. çadırın kölgəsinə 

qoytulanmaq.  

qoytur qoydur. qondur.  

qoyturmaq  qoydurmaq.- geri qoydurmaq: dayatmaq. dayıtmaq. 

durdurmaq. sürütmək. qaldırmaq. saxlatmaq. baqi edidmək. - 

bu yapı çox əsgidən dayatılır. - atalara dayatan, gec yorulur.  

qoyturmaq qoydurmaq. 1. dincətmək. rahatlatmaq. sakinlətmək. 

sakitlətmək. 1. qodurmaq. taxdırmaq. yapışdırmaq. ilqa' 

edmək tə'liq edmək. - bu çəkinin qornıçı əsgimiş, başqasın 

taxdırmalı. 1. saldırmaq. yerləşdirmək.  

qoyturuq  qonağı oxşamaq. qulluqçuluq. qonağa baxmaq. oxşayış. 

xitmətquzarlıq.  

qoyu  1. koyu. bax > qoyuq. 1. qoy. icazə. izn. cavaz. - qoyu 

qırmızı: tuğla alı. 1. yağız. yanğız. yanmış. küymüş. 

əsmər. 1. qərar. 1. dözü. səbr. 1. dinic. aramiş. 1. bolun. 

verilmiş söz. 1. mərc. şərt. 1. qutru. qoytu. salı. burax. 

ötrü. çıxı. mə'zuniyyət. ruxsət. icazə. 1. quyu. qalın. qəliz. 
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yoğun. kəsif. yoğ. 1. yanığ. tünd. 1. quytu. içərik. içdən içə 

olan. gizli, örtülü, qaranlıqca yer. - qoytu yer. qoytu bir 

otaq. - yanığ boya. - yanığ qara. 1. quyu. küyük. yanığ. 

qəliz. tüt. dərin. - qoyu qoyu: koyu koyu. quyu quyu. dərin 

dərin. 1. mərhamət. 1. aşağ. 1. qalın.- qoyu rəngli: 

qaravuz. əsmər. 1. qoyi. qoyu al, qırmızı. qoya. - qoyu 

boya: boz. 1. qoyun. quyun. aşağı doğru, aşağıya 

dönmüş durumda. - üzi qoyu: üzü quylu. - üzü qoyu 

yatmaq: səcdə durumunda yatmaq. 1. qoyuq. qoyu. qalın. 

sıx. 

- qoyu vermək: sarqıtmaq. uzatmaq.- saçların sarqıtmış. - 

saqqal sarqıtmışlar. - qoyu qırmızı: yipin. - qızıl bayın: 

yipgil. yipqin. 

- qoyu qara: çox qara. quzğunı. - quzğunı bir qara.  

qoyu  koyu. 1. yoğun. tünd. - açıqlı qoyulu boya: dalqa dalqa. 1. 

qaranlıq. boğulu. - qaranlıq boya. 1. qəliz. - qoyu, tutaqlı, 

qəvamlı, yapışqan çamır: balçıq. palçıq. çömləkçi çamırı. 1. 

qoy. sinis. alış. adət. özgülük. özəllik. təbiət. yöntəm. 

xuy. 1. tıqcır. tıqrıc. qaranlıq. tünd. 1. yoğur. kəsif. 

bulanıq. bulaşıq. kirli. paslı. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. 
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çapıl. 1. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. 

qolay. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. buyruq. göstəriş. 

ərklik. onay. (təvafüq). mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. 

musidə. pərvanə.  

 (sıvıq, suyuq nərsə). - qoyu, quyuq, qəliz, bərk olmayan: 

incə. incğə. işgə. açıq. duru.  

- qoyu boya, günə, yağız, rəng: çiqrə.  

- qoyu vermək: qoyvermək. buraqmaq. bıraqmaq. yol 

açmaq, vermək. icazə vermək. musaidə edmək.  

- buğ bıraqdı.  

- qoyu tüpürük: ağız yalımı.  

- qoyu, kıvamlı, qəliz duqun sıvıq, suyuq, içgi: boza.  

- qoyu, qara kölgə: qoz kölgəsi.  

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  

- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə.  

- onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın.  

- onaysızlıq: icazəsizlik. 
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- olur alın sonra.  

- olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm.  

- iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

- boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara 

üstünə, yox boya, aca verdin, ver doya, aca verdin, ver doya.  

- qoyu əsmər: qara yağız.  

- boyaların ən qoyusu, itisi, tündü olan boya: qara. - qara 

üstünə, yox boya. 

- kiçik dənəli, qoyu ala, mor ərik çeşiti: qarabatacıq. 

qarabadamcıq. 

- qaraqoyu: qaraballı. karamel. əritilmiş, qaynatılmış, biraz 

yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, 

şəkərləmə.  

- qoyu boyalı kavağ çeşiti: qarakavağ.  

- qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın 

yapraqları tökülməyən ağac çeşiti: qaramış. qarayemiş.  

- qoyu, tünd boz boya: qara ala. qarala. 
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qoyub  - aşın yeyib, aşlığa qoyub (sıçıb) ), duzun yeyib, duzlağı 

qırıb.  

- qapını qoyub, damdan düşür.  

qoyucu  qılan. - yasa qoyucu: qanun qozar.  

qoyuçi  koyuçi. kodguçi. tərk edən.  

qoyuq  1. < > quyuq. - qoyuq, quyuq boyalı: tinli > dəmli. tinlənmiş. 

dəmlənmiş. 1. paya. dayanaq. təməl. daban. kök. əsas. 1. 

enik. inik. enmiş. eniqmiş. endirilmiş. düşük. salıq. sallaq. 

örtü. örtük. qapanca. örtülmüş. örtükmüş. çəkik. çəkilmiş. 

çəkikmiş. - enik pərdələrdən, yarım ışıq çalırdı. 1. kovuq. 

oyuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. kovur. 

kovaq. qoyaq. qazancıq. 1. qoyuqluq. quruq. quruqluq. 

yapıq. yapıqlıq. darıq. dərik. tərh.  

qoyuq  1. bax > güdük. 1. burakı. mətruk. 1. cayizə. padaş. 

mükafat. 1. kərək. kovuq. quyu. oyuq. 1. qırıq. 1. 

qərardad. əhd. peyman. 1. quyuq. qalın. sulu olmayan. 

qəvamlı. - qalın yoğurt. - qalın pəkməz: qəliz doşab. 1. 

qoduk. külə. bücür. basar. töpös. kotiğan. mıkır. kodö. 

kəltəbaqay. qarsağ. qιsraq. kəltə. pistək. pindək. 1. qoy. 

qoya. icazə. salı. 1. qoytul. kuytul. oturağ. 1. ( < küymək: 
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yanmaq). küyüq. küymüş. göyüq. göyərmiş. 1. < qunğur < 

qonqğur < qanğur < qan. qəhvəyi. ənnabi. 1. qonuq. 

qumuq. təzək. pox. 1. dəri. o qoyuq qoyuqladı: dərinin 

tükün almaq üçün. 1. axarlarda qoyu. 1. qotuq. dözün. 

dözümlü. utun. sərin. səbirli. yumşaq. mütəvazi. 1. 

kovuq. kərək. quyu. oyuq. 1. quyuq. təməl. tamal. tayun. 

payəndə. tirsik.  

qoyuqatmaq  önə əğmək.  

qoyuqlamaq  qoğsalamaq. pöşləmək. - o qoyuq qoyuqladı: dərinin tükün 

almaq üçün.  

qoyuqluq  qoyuq. quruq. quruqluq. yapıq. yapıqlıq. darıq. dərik. 

tərh.  

qoyuqluq  qoyuluq. quyuluq.  

qoyuqmaq  qoymuqmaq. quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. 

qurqarmaq. quruqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  

qoyuqonqır  qoyuqonğır. qaraqır. qarayağın.  

qoyulamaq  - dal qoyulamaq. dala qoyulamaq: (nərsənin bolluğundan, 

sıxlığından, girginliyindən, gərginliyindən) ilərilməmək. 
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aşılamamaq. keçiləməmək. yeriləməmək. bıraxılamamaq. göz 

yumamaq, yumammamaq. vazkeçiləməmək.  

qoyulan yer  paletqa. paltaq. basılan. batılan.  

qoyulan  - qumarda, utub utuzmağ üçün, ortaya qoyulan pul, 

nərsə: aşval. aşqal. aşğal.  

- arabanın sürünməməsi üçün, təkərləri önünə qoyulan iki 

kiçik, bir böyük dirəklə yapılan əngəl: qaraqol.  

- bir yerdə, quruluş yerində qoyulan yüksək yer: kürsü 

qatba. 

- ev, otaq, axır kimi yapılarda, bir atmanın, uzanan bir 

nərsənin yanlarına, eninə vurulan, taxılan, qoyulan ağac, 

təxdə: qaş.  

- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: 

qarqa.  

- nərsənin axmaması üçün, önünə, yanına qoyulan önlək, 

engəl, maniə: qalavat. 

- yapılada dikə qoyulan yoğun dirək: qatıl. sutun.  

qoyulanmaq  ağdanmaq. qəlizlənmək.  

qoyulanmaq  yuğrulmaq. yoğrulmaq. yoğunlanmaq. quyuqlanmaq. 

quyulanmaq. qalınlanmaq. qəlizlənmək. təxmir edilmək.  

qoyulaşdırmaq  tütləşdirmək. qarartmaq.  
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qoyulaşmaq  1. qoyluşmaq. tökülüşmək. 1. qatılaşmaq. qurlanmaq. 

qorlanmaq. quyuqlaşmaq. mayalanmaq.  

qoyulaşmış  batruş. bətrüş. bartuş.  

qoyulaştırmaq  quyulaşdırmaq. 1. qoyqulaştırmaq. bəkitləmək. açıqlığın, 

boşluğun gidərmək. qəlizlətmək. - pəkməzi bir az daha 

quyulaştır. - durum ged gedə qoyulaşır. - bunun göyün 

quyulaştır, sarısın aç. 1. quyuqlaştırmaq uyuşturmaq. 

qatıraştırmaq.  

qoyulatmaq  quyulatmaq. quyuqlatmaq. yuğurtmaq. yoğurtmaq. 

yoğunlaştırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. təxmir 

etdirmək.  

qoyulatmaq  yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. 

aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. 

şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. 

yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək.  

qoyullan  - qoyullan çağdan (müqərrərə vaxdan) qabax olunan 

nərsə: irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. zudrəs. - erkən seçim. - 

erkən sınav: imtahan. - erkən saldırı: yürüş, vurqun, həmlə.  

qoyulma  arabağlanış. araqatnaşıq. bağlanıq. bağlanış. iniqad. 

əqd edilmə.  
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- nərsənin birdən yıxılması, qırılması, qoyulması: 

gubbuldataq. qartadaq. paldataq. küldürək. küttürək. gurladaq. 

taqqıldaq.  

- nərsənin qoyulma, düzülmə, sırama yolu, işi: salqa. 

səliqə. səlqə.  

qoyulmaq  qonmaq. qonulmaq. 1. artılmaq. bərpa edinmək. 1. 

qotrulmaq. qutrulmaq. boşalmaq. tökünmək. 1. axmaq. 

tökülmək. qonmaq. qonulmaq. basmaq. saldırmaq. 

hucumlamaq. girişmək. buraxılmaq. amansız düşmana 

qoyun. bu çay hanqi dənizə qoyur. döğüşlər başladı 

qalalar qoyuldu (basıldı). ölkələrə xəstəliklər qoyub qırdı 

dağıddı. pişik sıçana qoymağı usludu. qanuna 

qoyulamaz işləri sağlamaq gərək. qoyan düşmanın 

batsın. həmlə edmək. girmək. taxılmaq. saldırmaq. 

qanışmaq. qınışmaq. sevişmək. suvuşmaq. yollanmaq. 

düzəşmək. qomuşmaq. gümülmək. axışmaq. axmaq. 

basışmaq. salışmaq. cumuşmaq. yığışmaq. nərsə 

üzərinə yügürmək. - işə qomuşdular. 1. yerləşdirilmək. - 

bu sırçalar nərəyə qonacaqdır. - yemək boşqabları oraya 

qonmaz. - dilaba qonsa iyi olur. 1. buraxılmaq. ötürülmək. 
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tərk olunmaq. - siqara qondu bitti. 1. vəz' olunmaq. 1. ilqa 

olunmaq. 1. düşmək. tökülmək. - yaşıl ırmaq, qızıl ırmağa 

qoyulur. 1. üzərinə düşmək. uğraşmaq. məşqul olmaq. - 

bu ara yazıya çox qoymuşuq. - gündə üç saat tar çalmağa 

qoyuldu. 1. izinə düşmək. dalıcan yügürmək. hicuma 

keçmək. - qoşun böyük bir çaba ilə yağılara qoyuldular. 1. 

düşənmək düşmək. girmək. - yola düşənmək: yola 

qoyulmaq. 1. ötülmək. ötilmək. güzəşt edilmək. keçinmək. 

1. quyulmaq. tökülmək.  

qoyulmaq  qonulmaq. 1. çıxmaq. gəlmək. düşmək. dışlanmaq. 

salınmaq. atılmaq. bıraxıb qoyunmaq. - böyrəyimdən daş 

düşüdü. - yola düşmək. - duzağa düşmək. 1. tinmək. 

dinmək. kəsilmək. durmaq. sonarmaq. sona ərmək. 

bitmək. susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. 

dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək. 1. 

çıxmaq. düzülmək. dizilmək. salınmaq. düşürülmək. - 

yola düzülmək. 1. yapşdırılmaq. atanmaq. salınmaq. 

bağlatınmaq. tə'yin, nəsb edinmək.  

- ürəyinə, içinə qoyulmaq: könlünə doğmaq.  
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- yola qoyulmaq: yola çıxmaq.  

- işinə qoyulmaq: çalışmasın sürdürmək.  

qoyulmaq  qoysulmaq. (> qosil (fars)). (bir nərsə üçün) yola düşmək. 

yollanmaq.  

qoyulmaz  - qarşı qoyulmaz: qarşı qonulmaz. dayanılmaz. dözənilməz.  

qoyulmuş  1. mərhamətli. 1. çalışqan. 1. qoyun. tabe'. mürid.  

qoyulmuş  qonulmuş. buraxılmış. bırakıntı. tərk edilmiş.  

qoyultar qoyuldar. 1. mərhəmətli 1. hörmətli.  

qoyultuq  - məhkəmələrdə suçlunun qoyulduğu barmaqlıq: kəpəz. 

qəfəs. qapas. qambar. - suçlu qambarada yerləşib, daşımağa 

başladı. 

qoyulu  - açıqlı qoyulu: alaşavaq. kölgəli ışıq.  

qoyuluq  quyuluq. qalınlıq. yoğunluq. qilzət. kəsafət.  

qoyuluş  tərh.  

qoyuluşmaq  birliktə basmaq. - qurtlar qoyuluşub, adamcığazı yırtdılar.  

qoyum  quyum. gürüm. küp, sırqa, boyunbağ kimi qoyulan, 

taxılan süs bəzək nərsələr. 1. (altın, gömüşdən olan) süs. 

taxma.  
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qoyum  oyum. oylum. qoncay. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. 

sıyqı. həcm. həcim. çap. cüssə. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. 

dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas.  

qoyumaq - ara qoyumaq: arası, ardı qırılmaq, unudulmaq. 

qoyumçu  quyumçu. gürümçü. zərgər. küp, sırqa, boyunbağ kimi 

qoyulan, taxılan süs bəzək nərsələr düzəldən. (altın, 

gömüşdən olan) süs, taxmaları yapan. qızılçı. zərgər. - 

qoyumçu qalıbı: buta. 

qoyumlu  1.qoncaylı. oyumlu. oylumlu. qonumlu. həcimli. həcmli. 

çaplı. cüssəli. boyrat. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. 

sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. 

gülümlü. qıstaslı. 1. qoymlu. uyumlu. əşortalı. əşortlu. 

əşgüdlü. koordinalı. düzənli. sağlı.  

qoyumsuz  1. qoncaysız. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. həcimsiz. 

həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. 

sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. 

gülümsüz. qıstasız. 1. qoymsuz. uyumsuz. əşortasız. 

əşortsuz. əşgüdsüz. koordinasız. düzənsiz. sağlasız. 

başıboş. baybaş. qayta.  
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qoyun  1. < kovun < kov. göğüsdə olan iç cip. 1. göğüş. 

göğüsün orta bölümü. 1. qucaq. sinə. qoyun qoyuna: 

sarılmış. - qoyun saatı: cılıqqanın cibinə qoyulan saat. 1. 

aşağı dönmüş durumda: - üzü qoyun. 1. üzü yola. bağlı. 

görgüsüz. 1. ( < küymək). tüt. sιk. qatι. 1. şiddətli yağın. 

tufan. 1. açıq qara. 1. hazır. - qoyun nərsələr. 1. qoyqun. 

qoynuq. etin. edin. hazır. amadə. 1. pərhiz. qoymaq, 

keçmək işinə alınmaq. 1. qucaq. 1. qon. qoy. 1. kovun. 

qoyan. topalang. toz topar. girdibad. 1. qoyu düşə. üzü 

quylu olan. üzü üstə düşən. 1. qoltuq. - qoyun quyruğu: 

kırti. 1. qasırğa. 1. qıvrıq. içbükəy. yuvarlaq. 1. qoyun. 

sinə. göğüs. 1. paltarın köksünün yelpələrinin 

qovuşmasından arıya gələn qoyutu yer. yaxa. 1. cib. 

kisə. - qoynuna qoydu. - qoynundan çıxardı. 1. köks. sinə. 

qoğuş. qucaq. ağuş. - al qoynuva. - nənəsinin qoynunda 

böyüyən uşaq. - qoyun qoyuna: birbirinin qucağında. - o 

mənim qoynumdadır: o mənimdir. o məndədir. {qucaq ayağ 

üsdə, oturaq durumda olanda deyilir. qoyun isə yatmış 

durumda olan deyilir}. 1. qoyulmuş. tabe'. mürid. qoyulmuş. 

tabe'. mürid. - qoyun onqurası: asapqor: asabqor. 1. qoyu. 
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qoyu. quyun. aşağı doğru, aşağıya dönmüş durumda. - 

üzi qoyu: üzü quylu. - üzü qoyu yatmaq: səcdə durumunda 

yatmaq.  

- təvə, qoyun tüyündən yapılan qəyim: qars.  

- başıl qoy: təpəsində ağı olan qoyun.  

- tişi qoyun. sağmal. sağılan heyvan. sağlıq. 

- qurutulmuş qoyun quyruğu: ırqay.  

- yedi yaşında qoyun: bavqa qirməz.  

- buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun: baqsar.  

- buynuzsuz qoyun: tumaq.  

- üç yaşında dört yaşına qədər olan qoyun: uzada. 

- bir yaşına girmiş qoyun: toxlu.  

- boynunda küpə kimi sarqan dənələri olan qoyun, keçi: 

toxlu.  

- qıvırcıq qoyun: incə qısa quyruqlu, qıvıcıq yapal (tüklü) 

qoyun çeşiti. merinüs.  

- qoyun qıran. - saç qıran.  

- qoyun tərsi: qığ. 

- həp bir qoyun aşığıyız: hamımız birik.  

- qoyun ayğırı: qoç. damızlıq ərkək qoyun. 
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- qoyunun dərisinin üstündə olan tükə "yun. yün. yapağ". 

deyilir.  

- ərkək qoyun: qoç 

- dişi qoyun: marya.  

- qoyun balası: quzu.  

- bir yaşda qoyun: toxlu.  

- iki yaşda qoyun: şişək.  

- üç yaşda qoyun: ökəc. öyəc. övəş.  

- qoyun gözi: papadyə çeşidi.  

- qoyun sarmaşığı: qərə pazıya bənzər bir bitgi.  

- qoyun otu: ağır otu. quzi pıtrağı.  

- yaban qoyunu: dağ qoyunu: arqalı.  

- qoyunun yaşları: {altı ay: kurpa. quzu qoyun. altı aydan 

böyük: barğa. 1 yaşlı: toxlu. iki üç yaşlı: eşşək qoyun. üç 

yaşdan böyük: övəc. dörd yaş: manq. beş yaş: manqramaz. 

altı yaş: mələməz ğarrı qoyun.  

- qoyun qözlü: ala qözlü.  

- qoyun çobanı qoyun əri. qoyun oğlanı. 

- qoyun əri: qoyun çobanı. qoyun oğlanı.  

- qoyun oğlanı: qoyun çobanı. qoyun əri. 

qoyun  kəlin qoyun. kəlin. buynuzlu qoyun. qoç.  
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qoyun  qoy. qoya. qoyat. qona. qona. qonat. qonun. 1.qaidə. 1. 

təməl. kök. əsas. 1.ayaqlıq. daban. 1.yol yörə. yol 

yordam. düzən. yöntəm. usul. ərkan. 1.göt.  

- hər qoyun öz qıçından asılır: hər kim öz davranışının 

sorumlusudur.  

- qıvrım qoyunla qaraman qoyun birləşməsindən oluşan 

qoyun: dağlıc.  

- bir qoyundan iki tuluq alınmaz: iki ayaq bir tay başmağa 

sığışmaz. sudan ayran alınmaz.  

- çobansız qoyun, qurda pay olar.  

- qoyun uyuzu: çalıq.  

- qoyun. sığırda çatal dırnağ: bağanaq.  

- qoyunlara çalıq (çiçək) aşısı (vaksən) yapmaq: 

çalıqlamaq.  

- qoyunun quruğu: örtmə. qapqaq. hörtmə. qoyunun dalısın 

örtən bölük.  

- uyuz qoyun: çalıqlı.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- başı qıvrım, uzun tüklü qoyun: qaqmalı.  
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- bol sütlü, yağsız, yalnız uclu quyruqlu qoyun çeşiti: 

merinus ivəsi.  

- buxarada ''qaraqul'' bölgəsindən gələn, qıvırcıq, uzun 

tüklü qoyun çeşiti: qaragul. qaragül. - qaragül kürkü: bu 

qoyunu.  

- iri, yağlı quyruqlu qoyun çeşiti: qaraman.  

- qaradəniz qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ 

boyalı qoyun türü: qarayaxa.  

- quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti: qəmə quyruq. 

çapa quyruq. qama quyruq. qama qıvırcıq. merinus.  

- üç yaşın keçmiş qoyun: qart. qat.  

- üzü qara, qalan yeri ağ qoyun: qaraca.  

- yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun: suça, günaha 

batma. 

- keçi, qoyunlada olan: bir qarasalqım.  

- qoyun çeşiti: güney qaramanı.  

- qoyunların məmələrini üstünün şişməsiylə bəlirən kəsəl: 

qarayelin.  

- qoyunun boğazından sallanan bezlər: biçgim. bükcüm. 

büçgüm. buçum. buğçum. burçum. 

- qoyunun quruğ dışlığı, pisgili, pisliyi: qığ. qaqırdaq. 
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qaqşaq. qağşaq. qığşaq.  

- üç dörd yaşında enənmiş qoyun, keçi: qart toxlu. qırt toxlu.  

qoyunlu  qoyurqalı. mərhəmətli. mehriban.  

qoyunmaq  1. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. 

düşmək. tökülmək. - çayın dənizə düşən yerində. 1. 

düşmək. vaz keçmək. buraqmaq. bıraqmaq. - bu sevgidən 

düşüb keç.  

- dincə qoyunmaq dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. 

dinənmək (< tin: nəfəs): aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. 

açınmaq. acınmaq. xaşlanmaq. əğlənmək. əklənmək.  

- bıraxıb qoyunmaq: çıxmaq. gəlmək. düşmək. dışlanmaq. 

qoyulmaq. qonulmaq. salınmaq. atılmaq. - böyrəyimdən daş 

düşüdü. - yola düşmək. - duzağa düşmək.  

qoyunmaq  qonmaq. qoymaq. 1. tökümək. - su qoyunun: su tökün. 1. 

pərhiz edmək. qoymaq. keçmək. boşunmaq. 1. köçmək. - 

el qondu: qoyundu. 1. durmaq. oturmaq. toxdamaq. - 

ağrım qondu. 1. qoyanmaq. qozanmaq. bəzənmək. 

süslənmək. - bəzənib qozanmaq. 1. ötmək. güzəşt 

edmək. keçmək. bağışlamaq. boşuqmaq.  

 qoyunturmaq qoyundurmaq. ( < küymək). yandırmaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8844 

qoyurqa  1. hörmət. lütf. 1. acıma duyqusu. mərhəmət.  

qoyurlamaq  qoyurmaq. alnamaq. qəbul edmək. - hər versən qoyuram, 

alnıram.  

qoyurmaq  koyurmaq. qandırmaq.  

qoyurmaq  qoyurlamaq. alnamaq. qəbul edmək. - hər versən 

qoyuram, alnıram.  

qoyurmış  boşalmış.  

qoyurmuş  boşalmış. - qoyurmuş qab: qotur qab: boş qab.  

qoyurtanq  koyurtang. özgürlük. hürriyet.  

qoyuş  qoyma. qoyut. atama. atatış. atatım. bağdama. 

bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. qaplatım. 

yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. 

ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə.  

qoyuş  qoyuş. salı. salış. buraxış. ötrüş. qutruş. çıxarış. əfv.  

qoyuşqan  quşqun. atın quyruq altı.  

qoyuşmaq  qonuşmaq. 1. qoyquşmaq. qonquşmaq. boşanmaq. 

tökmək. - əl ələ su qoyuşar, əllə üz yuvuşar. 1. birbirinə 

güvənmək.  
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qoyuşmaq . ( y < > d ). qoduşmaq. birbirinə güvənmək, işənmək, 

inananmaq, süynəşmək. buraqmaq. həvalə edmək. - 

onla iş qoyaşma. öz aralarında söz alıb verib qoyaşdılar.  

qoyut  1. qoyma. qoyuş. atama. atatış. atatım. bağdama. 

bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. qaplatım. 

yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. 

ilnətiş. ilnətim. intisab. mənsub edmə. 1. orda. ordaq. 

burqat. durat. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. boluş. 

bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. 

kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. 

yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. hökm. qərar. qanış. 

qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.  

qoyutmaq  1. qonulamaq. oturtmaq. düz yerinə, amaca, nişana 

qoymaq, oturtmaq, vurmaq. 1. qonulamaq. oturtmaq. düz 

yerinə, amaca, nişana qoymaq, oturtmaq, vurmaq.  

- üzbəüz edmək, qoyutmaq: qarşıtılmaq. qarşatılmaq.  

qoyutmaq  qoymaq. qönitmək. könütmək. qonutmaq. doğrultmaq.  

qoyuvermək  1. qoymaq. icazə, rüxsət vermək. 1. qoyvermək. 

qarçırmaq. 1. salıvermək. bıraqmaq. vazkeçmək.  
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qoyuvermək  qoymaq. uzatmaq. buraxmaq. sərbəs ötürmək (# 

kəsməmək). - saç, dırnağ, ağac uzatmaq.  

qoyvanmaq  1. duruqsamaq. vellənmək. yubanmaq. - işlərində 

qoyvanma. 1. vellənmək. duruqsamaq. yubanmaq. - 

işlərində qoyvanma.  

qoyverim  qoyvermə. qoyveriş. çatışdırım. çatışdırma. çatışdırış. 

çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. 

ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. 

ulaştırım. ulaştırış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. 

ebirim. evirmə. evirim. eviriş. yollama. yollayış. yollatış. 

uğratma. uğratım. uğratış. irsal, nəql, həml edmə. 

qoyveriş  qoyvermə. qoyverim. çatışdırım. çatışdırma. çatışdırış. 

çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. 

ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. 

ulaştırım. ulaştırış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. 

ebirim. evirmə. evirim. eviriş. yollama. yollayış. yollatış. 

uğratma. uğratım. uğratış. irsal, nəql, həml edmə. 

qoyvermə  qoyverim. qoyveriş. çatışdırım. çatışdırma. çatışdırış. 

çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. 

ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. 
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ulaştırım. ulaştırış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. 

ebirim. evirmə. evirim. eviriş. yollama. yollayış. yollatış. 

uğratma. uğratım. uğratış. irsal, nəql, həml edmə. 

qoyvermək  1. qalvermək. salmaq. 1. qoyu vermək. qoyuvermək. 

qarçırmaq. buraqmaq. bıraqmaq. yol açmaq, vermək. 

icazə vermək. musaidə edmək. - buğ bıraqdı.  

qoyvermək  qomaq. qoymaq. artıq tutmamaq. buraqmaq. mane' 

olmamaq. icazə vermək. bir bağdan sərbəs buraxmaq.  

- mən gəlincəyədək, qonaqları qoyu vermə.  

- sən bir məni qoyuverdin ki görəm nə edirəm.  

- gecə tutulanları dan ertə qoyuverdilər.  

- əsirləri qoyuverdilər.  

qoz  1. koz. kovzuq. kozuq. yerzəmi. kəvət. zerzəmi. girgə. 

atlıq. altlıq. 1. qaz. (qarından çıxan) qabara. yel. - qabara 

atmaq: qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. 

osturmaq.  

- qabaqoz: üzdən dolu, içdən boş. görnüşdə ürəkli, gerçəkdə 

qorxaq olan.  

- qatlanqoz: salyanqoz. qaravola. hələzon. yumuşacalardan, 

sarma qabıqlı heyvancıq.  
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- demoqrasını anlamaq üçün, qozla badamı seçə bilmək 

gərək.  

qoz  qos. koz. 1. qazıq < > kovık: oyuq. qabıq. kavık. 

qözlanmaq: kovlanmaq. 1. quzu ağılı. 1. yanqağ. cəviz. 

girdəkan. 1. qor. qoza. qora. 1. cəviz.  

- qoz börk: yeni doğan bəbək üçün düzənlənən şöləndən 

oynanan bir oyun.  

- qoz tiş: süt dişi.  

- qoz dirək: cəviz ağacı.  

- qoz qabqa yığmaq: düzənə soxmaq. kontrol altına almaq. 

göz açtırmamaq. 

- qoz qabına qoymaq: bərk sıxmaq. - bu pis işləri görənləri 

qoz qabığına qoyarlar. - devlə elin qoz qabığına qoydu. - qoz 

qırmaq: varın, çıxarın göstərmək. - görək nə qoz qırır. 

- qazı qoz anlamaq: yanlış anlamaq. qanmamazlıq edmək. 

- qırdığı qoz mini keçdi: çox yanlışlar (xətalar) yapdı.  

- qoz qabığına girmək: sıçan yuvasına girmək. dəli dəli qaçıb 

saxlanmaq. çox qorxmaq.  

- qoz adası: ağ dənizdə qoşut adası.  

- qoz qırmaq: yanlış, suç, xəta yapmaq.  

- qoz paylaşmaq: {1. uzlaşmaq. uylaşmaq. yollaşmaq. 
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quraşmaq. saziş edmək. - savaşların buraxıb, qozların 

paylaşırlar. 1. güclə həqqini əldə edmək. - dur bir, mən onla 

qozumu palaşıram, səndə görərsin}.  

qoz  quz. 1. arxası tonqınqı, bükür. 1. kübbə. qubba. 1. 

kambır. gombır. 1. quz. qabus. 1. qozalaq. gompır < 

kampır. çıxıntı. tümsək. 1. qatırıq. qattırıq. qəttirik. 

kambırıq. kəmbir. kambır. kambur. 

- çətin qoz: güc, zor iş, kimsə.  

- qoz qırmaq: yaramaz işləmək, iş görmək.  

- qoz qabığından çıxmış da, qabığın bəğənməmiş.  

- qoz kölgəsi: qoyu, qara kölgə.  

- qataq cəviz, qoz: iri cəviz. 

- iki qınzı qoz: iki dənə qoz.  

- qozun, cəvizin qabığından ayrılma, soyunma çağı: kağal. 

kaval.  

- yaş qozun, üzərindəki göy qabığı: gövək (< göğ. göy: 

yaşıl).  

- yaşıl qabığından çıxarılmış qoz: kavqal. kavqıl. qaqqıl.  

qoza  1. bağ. kirmik. kirmək. girik. girih ( > gireh (fars)). düğün. 

düğüm. əqd. uqdə. 1. qoz. qor. qora. 1. yuvarlaq. topcıq. 
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qapsul. kəpsul. - ipək qozası. - pambıq qozası. 1. - damqa 

qozalağı: damqa qozağı: bal mumu üzrəni basılan damqanın 

izi pozulmamaq üçün, üzərinə yapışdırılan fil dişindən 

qapaqcıq. 1. bucur. - çam qozası: arça bucru. 1. ipək, 

pambıq örtüyü, qabığı. 1. qabıq. - qoza ev: üsdü, ağac 

qabığıyla qapanmış ev. 1. qızılla, gümüşlə sarılmış bəzək 

düyməsi.  

- ipək böcəği qozası: qıppa. 

qoza  1. kala. kələf. çilə. çiğlə. 1. kova.  

- çam qozası: qıcı.  

- pambığı boşalmış qoza: kavqal. qanqal. 

- qozalağa, qozaya bənzər yumalaq nərsə: burumcaq. 

bürümcək.  

- qozalağa, qozaya bənzər yumalaq nərsə: burumcaq. 

bürümcək.  

- pambığı alınmış boş qoza: çanqınqalaq.  

- pambıq qozası arıtlamaqda işlənilən böyük ələk: çırçır. 

çalxağı. çalxar. qoşqunara.  

- ipək qozası: barama. kavqalı.  

qozaba  çabuq. tələsik. əcələ.  

- qozaba bolmaq: qozaba edmək: qozabaqa qalmaq: 
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əcələci olmaq. əcələ edmək. 

- qozabaqa aldırmaq: təlaşlandırmaq. talaslandırmaq. təlaşa 

düşürmək.  

qozabalanmaq  talaslanmaq. talaşlanmaq. hızlanmaq. əcələ edmək.  

qozabalatmaq  talaslandırmaq. talaşlandırmaq. tələsdirmək. 

hızlandırmaq.  

qozabalı  talaşlı. talaslı. tələsli. tələsik. qayğılı.  

qozabat  qozabad. qaraçökəl. batağlıq.  

qozaf (fars)  gəzaf (fars) ( 1. < qozqaq. qoğzaq. 1. < kovzaq: < kov: kof: 

boş). şişgin. yelli. boş. saçma.  

qozağı  qozağı. qazağı. qaldırac. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 

köşgüc. küsgü. kösgü. çökgü. köşgü.  

qozaq  (1 < kov: sandıq. 1. < gözək: gözləmək. qorumaq). 1. 

osman paşalarının, devlət bəlgələrini qoyan damqalı 

sandıqı. 1. qozalaq. ürək biçimində olan nəsnə. qoz kimi. 

çam meyvəsinə tay. 1. yekə soğan. 1. yuvarlaq. top. 

qabar. - su qozağı: su qabarı. 1. fındıq, fıstıq kimi 

ağacların dənəsini içinə alan topcık. 1. girdə nərsə. 

toxucu. qabarcıq. abilə.  

- su qozağı: su hubabı.  
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qozaq  > quzək (fars).  

qozaqu  közəğü. közü qarışdıran araç. başı ucu yanmış çubuq.  

qozalaq  1. qoz. gompır < kampır. çıxıntılı. tümsək. 1. yalanqac. 1. 

qadıq. şam yemişi. 1. qanrıq. qanğrıq. qayrıq. qayrıt. 

qağrıq. 1.əğri. kambır. 1.yaşlı. qoca. 1. qotalaq. lovğa. 

qadı. qazı. xozu. qarroy. qarrov. gopçu. basmaçı. 

basmac. - sənin qardaşın yaman qarrovdur.  

- qozalaq burunlu: qarqaburun.  

- qozalağa, qozaya bənzər yumalaq nərsə: burumcaq. 

bürümcək.  

- qozalağa, qozaya bənzər yumalaq nərsə: burumcaq. 

bürümcək.  

- meşə qozalağı: qabaq. qaban. qapan.  

qozalaq  qasalağ. qosalağ. 1. böyüklənən. 1. topuq. 1. çam, səlvi 

kimi ağacların sərt çiçəği. 1. bayağı boyundan cır, cılız 

qalmış nərsə. - qozalaq cocuq. - qozalaq qarpız. 1. kişiv. 1. 

yetişməmiş. kal. ufalaq nərsə. 1. topcıq. - su qozalağı: 

köpük. hubab.  

- damqa qozalağı: damqa qozağı: bal mumu üzrəni basılan 

damqanın izi pozulmamaq üçün, üzərinə yapışdırılan fil 

dişindən qapaqcıq.  
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qozalamaq  balalamaq. - yumurta qozalamadan qalmaq. küh 

yatınmaq. qorçqınmaq.  

qozalamaq  gəvəzəmək.  

qozalanqır  yaxcı yumutlayan.  

qozalanmaq  1. qoğzanmaq. qalxınmaq. dikəlmək. ayaqlanmaq. 1. 

dikəlmək. ayaqlanmaq. qoğzanmaq. qalxınmaq.  

qozalatmaq  qoğzatmaq. 1. tikib qalxıtmaq, qaldırmaq. dikəltmək. 

ayaqlatmaq. 1. dikəltmək. tiqəltmək. ayaqlatmaq. tikib 

qalxıtmaq, qaldırmaq.  

qozan  - qalamanqozan: öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı 

düşsəl yaratıq, məxluq.  

qozan  qazan. qozalaq.  

qozanmaq  qoyanmaq. qoyunmaq. bəzənmək. süslənmək. - bəzənib 

qozanmaq.  

qozap  qobuz. qopuz. qasıntlı. kibirli.  

qozar (fars)  1. < qoyar. geçmə. uğrama. ödəmə. vermə. 1. gözər ( < 

gözə: baca. aça. yol). keçit. cığır. uğraq.  

qozardən (fars)  < qoyqarmaq. qoymaq. keçirmək. qılmaq. sürmək. 

bıraqmaq. tərk edmək.  

qozareş (fars)  bax > qozariş. 
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qozariş (fars)  (1. < geçəriş. 1.< gözəriş). 1. bildiri. xəbər. 1. geçmə. 

tə'bir. şərh. təfsir.  

qozaştən (fars)  < qoyaşmaq. qoymaq. qomaq. bıraqmaq. ötürmək.  

qozatdı  bir qaba qoz atmaqla sısvermə. - qozatdıya qoyma: səsə, 

oya qoymaq.  

qozbadam  qozbadan. ərkək qılıqlı qadın. feminist.  

qozbadan  qozbadam. ərkək qılıqlı qadın. feminist.  

qozbel  kambır. iki büklüm. qayurqa. qayurqa. qaybır. kampır. 

belibükük. bükükbel.  

qozbel  kömörö. yumuru. bükür. büyki. örkəç. kambul. bükülmüş 

bel.  

qozbəlləşmək  qozbəl olmaq. kasamaq. kovsamaq.  

qozədə  keçmiş. geysi. - geysi yalı: keçmiş kimi.  

qozər (fars)  < keçər. ibur. bir yerdən keçmək.  

qozər  geçit. uğrama. uğraq.  

qozərandən(fars)  < geçirinmək. geçirmək. yaşamaq.  

qozərqah  < keçirgə. uğrağ.  

qozəşt (fars)  < güzəş. keçəş. keçiş. keçmiş. keçdiş. (> qozəştə (fars)). 

başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən.  

qozəşt  < keçişmə. bağışlama. qoyma. əff edmə.  
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qozəştə (fars)  (< geçişdə. güzəş). keçəş. keçiş. keçmiş. keçdiş. keçmiş. 

ilərləmiş. keçən. - başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən.  

qozəştə (fars)  < qoyaş. qoyşat. keçmiş. keçən. ötən. sabiq. - qoyaş il. - 

qoyaştalar: keçənlər ötənlər.  

qozəştəqan (fars)  < geçişmişlər. keçmişlər. öncəkilər. köçmüşlər. ötəkilər. 

ötənlər.  

qozəştən (fars)  < keçişmək. 1. keçmək. bağışlamaq. əff edmək. 1. 

ölmək.  

qõzətəcək  qözətqü.  

qozidə (fars)  (< gözdə).gözin. gözən. gözəl. seçmə. seçgin. seçilmiş. 

dilmə. diləm.  

qozidə (fars)  < qözdə: gözdə. bəğənilən. gözə girmiş. əl üstündə 

tutulan. gözlək dalı. seçgin.  

qozidən (fars)  ( < göz). gözətləmək. gözdəmək. göz üstə qoymaq. 

gözdələmək. tənləmək. dənləmək. seçmək. ayırmaq. 

qozin (fars)  < gözin. gözən. (gözilmək. gözinmək. gözəlmək. 

gözənmək: seçmək). tıxız, özənik, dəqiq baxılıb seçilmiş. 

seçmə. seçgin. seçilmiş. mümtaz. imtiyazlı. 1. seçən. 

seçici.  

qozqa  qoğqa.  
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qozqalaq  qozğalaq.atış. gop. şişirtmə. mubaliğə. - doğru sözə atış 

yaramaz. 

qozqalan  qoğqa. qozqa. 1. iztirab. 1. bir yığıncağın dağılması, 

qalxması. 1. şuriş. 1. dalqa.  

qozqalan  qoğzalan. qoğzanma. ayağlanma. yüksəliş.  

qozqalançı  qozqalançι. asav. ası > asi.ğalayançι asav.  

qozqalanq  qozğalanğ. inqilab.  

qozqalanmaq  1. müztərib olmaq. 1. bir yığıncağın dağılması, qalxması.  

qozqalatçılıq  qozqırtçılıq. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. 

abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. 

attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. 

yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. 

mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq.  

qozqalış  qoğqa. qozqa. şuriş.  

qozqalış qozğalış. qopuvul. üsyan. başqaldırma.  

qozqalma  qozğalu. qιmιldamaq. qiyam. baş götürüş. qozğalu. 

ərəvildəv.  

qozqalmaq  1. həyəcanlanmaq. qarışmaq. uyarılmaq. 1. təprənmək. 

hərəkətə gəlmək. talatümə düşmək. cünbüşə gəlmək. 1. 

uçqunmaq. tozarmaq. - qar qozqalır: qar sağanaq tökür.  
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qozqalmaq qozğalmaq. (zğ < metatez > ğz) qoğzanmaq. yüksəlmək.  

qozqaluy  qarışıqlıq. həyəcan. üsyan. ayağlanış.  

qozqamaq  təhrik edmək. həyəcana gətirmək. qarışdırmaq. 

ayağlandırmaq.  

qozqan  kozğan. ala qarğa.  

qozqanmaq  qoğzanmaq. qalxmaq. yellənmək. - yel donumu qozqadı.  

qozqatı  qozqırt. ullatı. ullatıq. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. 

abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. mindiri. mubaliğə. iğraq.  

qozqav  qıyam. isyan. başqaldırma.  

qozqıl  qoyqıl. - qozqıl məni gedəlim: qoy məni gedim.  

qozqıran  qoz, badam, fındıq qıran. qanızlıq. qanzılıq. qınzılıq. 

qınızlıq. dənəlik.  

qozqırt  qozqatı. ullatı. ullatıq. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. 

abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. 

şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. 

ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. mindiri. mubaliğə. iğraq.  

qozqırtçılıq  qozqalatçılıq. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. 

böyütüçülük. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. 
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atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. 

ötşürçülük. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. 

qatmaçılıq. əkməçilik. mindiriçilik. mubaliğəçilik. 

iğraqçılıq.  

qozqıştıq  səncab.  

qozqun  1. alaycı. məsqərə. 1. qozğun. dalqac. talatüm. qopğun. 

inqilab.  

- qozğun tinqizi: amu dərya. ərəs. qolzum bəhreyn.  

qozqunlu  alaylı. alaycı. məsqərə.  

qozqur  (quz. qoz). çunğqur. çambır. ganbır. ganbıl.  

qozlaq  harcsız (palçıqsız). quru daşdan qurulmuş duvar.  

qozlamaq  1. koslamaq: korlamaq: boşaltmaq. 1. yeyib boşaltmaq. 

korlamaq. kosamaq. doğmaq. 1. doğurmaq. 

yumurtlamaq.  

qozlamaq  qozalamaq. balalamaq. küçükləmək.  

qozlavsız  qısır.  

qozlay  1. doğum. 1. fayız.  

- qozlav açqa: fayizə verilmiş para.  

- qozlav avruv: doğum sancısı.  
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qozmaq  {( y < > z < > d. t ) qodmaq. bax > qoymaq.}. qosmıq. 

qotuz. təpəlik. püsgül. tuğ. çələng.  

qozmıt  köksüz. havayi.  

qozta  güdə, bodur kişi.  

qozu  quzu.  

qozuq  1. kozuq. kovzuq. koz. yerzəmi. kəvət. zerzəmi. girgə. 

atlıq. altlıq. 1. fındıq. - uzun qozuq, fındıq çeşiti: 

gəlinbarmağı. 

qozuq  qosuq. qozalaq. 1. fındıq. 1. cəvizin yaşıl qabuğu.  

- qozuq iz: qazıq. buta (fars) ( < budaq: dal yarpaq). 

hərnərsənin üstündə olan budağa tay oyuq. rəsm. nəqqaşlıq ( 

> butəkari). 

qozuqay  quzucu. kiçik quzu.  

qozumaq  1. qızdırmaq. sataşmaq. qışqırtmaq. 1. qoğzamaq. 

yüksəltmək.  

- yaşnı qozusanq çapar, itni qozusanq qabarmaq: 

dəliqanlıyı qızdırırsan saldırır. köpəği qızdırırsan ısırır.  

qozurqan  1. qoğza. qazırğan. qazlanan. qozurqan. qururlu. kəndini 

bəyənmək. qozur qozur: hisli tüsli. hisli hızlı:qazuq azuq. 

qozaq azğaq. qoz yaqa: qozaq. 1. qasıntı. qayğalaq. 
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qazlan. qocur. qozurqan. qurumlu. şişək. şişirdən/ 

yekədən. 

qozutmaq  qızdırmaq. sataşmaq. alay edmək. əğlənmək.  

qozutuq qozuduq. qoduq.  

qöb  köb. köp. göp. 1. çox. 1. həp. tüm. tam. bütün. cümlətən. 

- göbəkli: alqıbıt.  

- asırı köp: çox artıq.  

- çınğ köp: maqsimum.  

- əm köp: ən çox.  

- köp bolmay: geçənlərdə.  

- köp qalmay: çox geçmədən.  

- köp tübəgən: sıx rastlanılan.  

- köp turmay: çox geçmədən. yaxından.  

- köpqə sozmaq: geciktirmək. ertələmək. 

qöbçülük  1. çoğunluq. 1. kütlə. yığın. qitlə.  

qöbçümək  şişmək. qabarmaq.  

qöbdürəvüq  tatula adlı tikənli bitgi.  

qöbdürəvüz  1. göz daşı. baqır sülfat. 1. çivit.  

- qöbdürəvüz betli: göy. çivit göysi.  

qöbə  köbə. gözün qapağı.  
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qöbəç  göbəç. göbəş. 1. göbəkli. köpəc. kopaş. göbəkli. şişgin. 

qabaq. 1. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. bombaq. 

kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. 

böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. qabaq. 

qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. 

orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.  

qöbəq  göbək (< köp. qab) kovbək ( < kav. kov). 1. qarnın 

ortasında olan çuxurluq. 1. köpük. köpmüş. şişgin, yağ 

bağlamış, şişman qarın. 1. orta. ocaq. iç. mərkəz. - 

şəhərin göbəyi. 1. yuvarlaq nərsələrin ortasındaki 

qabarıq, köçük, çuxur bölüm. - qazan, qablama, tava, saç, 

tabağın göbəyi. 1. quşat. soy. qan. boy. nəsl. bətn. 

zürriyyət. - üç göbək ötən dədəsindən qalıb. ??1. uşaq 

doğduqdan sonra göbəkdən kəsilən bağ. 1. çəkirdək. 

çərdək. özək. 1. öbək. bölük. taxım. kümə. qurup. kürtük. 

yığın. avçıman. evçimən. evçiman. top. topcuq. topuç. 

topar. qatnaş. qatlaş. təşəggül.  
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- malqaranın göbək bölümünə verilən ad: qarıntası.  

- börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik lobiyə: qargəzdirən.  

- dimdiyindən, göbəyindən, daşşağından tutmaq 

qaqasından tutmaq, yaxalamaq. ən incə, çökük, zayıf 

yerində tutmaq.  

- göbəyi bənəkli lobiyə çeşiti: qaragöz.  

- göbəyində bənəyi olan lobya, lobya: börülcə. qarnıyarıq. 

qarnıqara.  

- qadıngöbəyi. 1.ortası çuxur dadlı çeşiti. 1. qızılcıq 

böyüklüyündə, içi tüksü (tükə oxşar) qılçıqlı, yabangülü yemişi. 

1. göbələk çeşiti.  

- soğan kimi qatmarlı (qat qat olan bigi) nərsələrin göbəyi: 

kütcük. cüycük. cücük.  

- göbək oynatmaq, atmaq: 1. çox sevinmək. 1. qarnın 

oynatmaq.  

- göbəyi biri ilə bağlı olmaq: birbirindən heç ayrılmamaq.  

- göbəyi çatlamaq: çox korluq çəkmək.  

- göbəyi küçədə kəsilmiş: sürtük.  

- göbəyin özü kəsmək: işlərin, çətinliklərin qaldıra bilən.  

- göbək bağlamaq: qarın bağlamaq. şişmanlamaq.  

- göbək - göbək bağlamaq: şişmanlamaq.  
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- göbək havası: qıvraq, qırlı oyun havası.  

- göbək daşı: qapqıcalarda (hamamlarda) yüksəkcə mərmər 

daş.  

- çəkim gözü, göbəyi, qaynağı: cazibə mərkəzi.  

- göbəkləri birbirinə bağlı olan: sürəkli bir arada olan, heç 

ayrılmayan.  

- göbəyi çatlamaq: çox güclüklə qarşılaşmaq.  

- göbəyi düşük: göbəyi yırtıq.  

- göbəyi düşmək: yeni doğan körpənin göbək ucu, quruyub 

düşmək.  

- göbəyi küçədə kəsilmiş: sırtıq sürtük.  

- göbəyin özü kəsmək: öz işin, işgilin özü çözmək.  

- göbək adı: göbəyi kəsərkən qoyulan ad.  

qöbəq  göbək(g < >. ) öbək. 1. bıdır. bıqdır. büktür. qarın. qındıq. 

qıbıt. qarın. - göbək bağı: sonğu. 1. < qubba < qop < qab. 

1. kov. kovaq. kovuq. içəqir. içəgə. kindik. 1. qındıq. 

mərkəz. nərsədə yığılıb, yumurlanan, oyulan yer, nuxdə. 

şişik. - yerin qındığı: dünyanın məkəzi. 1. özək. 1. orta. 

mərkəz. - qala göbəyində: şəhər ortasında. - tavan göbəyi. - 

göbək kürk: dərinin orta bölümü. - göbəyi sökülmək: çox 
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gücə düşmək. - göbək daşı: hamamda üzərinə yatıb 

oğdurulmaq daşı. - qadın göbəyi: bir çeşit xəmir dadlısı. 1. 

quşaq. nəsl. bətn. - beş göbəkdən bəri. 1. üzək. çəkirdək. 

çərdək. sonğır. ağırşağ.  

- göbək daşı: hamamın ortasında uzanıb oğulmağa özgə 

(məxsus) uzun enli döşəli mərmər daş. 

- quzu göbəyi: sarı göbələk çeşiti.  

- quzudan yapılan yeməklər. - quzu ciyəri. - quzu sarması. - 

quzu dolması. - qurzu başı. - quzu bozpöti.  

qöbəq  göbək. orta. iç. qarın. mərkəz. məğz. vəsət.  

qöbəqləmək  göbəkləmək. gövəkləmək. güvəkləmək. kökəkləmək. 

tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.  

qöbəqlənmək  göbəklənmək: qarın bağlamaq. şişmanlamaq.  

qöbəqli  göbəkli. 1. göbəç. göbəş. kopaş. qabaq. şişgin. şişman. 

hoşur < qoşur <> qocur. dolqun. 1. içli. içgin. içədönük. 

içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. gizikli. yüklü. 1. 

mühəddəb. 1. göbəç. köpəc. şişigin.  

- göbəkli cam: ışığın artığına verilməsi üçün, pəncərələrə 

qoyulan şişgin cam.  
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- qarnı böyük, çıxıntılı, göbəkli olan: qarınlı. qarnapa. 

qarmap. 

qöbəqli  göbəkli. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. kombaq. 

bombaq. kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. qabaq. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir.  

qöbəqli  göbəkli. yavbıdır. yavbıdır. tombul. səmizqarın. tımmız. 

dımmız. dımmıy. şişman.  

qöbəqliliq  qöbəklilik. içlilik. giziklik. yüklülük.  

qöbəl  göbəl. çolaq. şil.  

qöbəl  göbəl. qabal. 1. qorusuz, başıboş, kimsəsiz cocuq, uşaq. 

göbələk. 1. bij. azığ. zinazadə. 1. tarlalarda qoyulan 

simgə, işarə.  

qöbələk  göbələk. < > kələbək. 1. əngəl. qonaq. 1. it milçəyi. 1. 

tomalan. dombalan.  
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qöbələq  - ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən göbələk çeşiti: 

qaraqulaq.  

- birtakım böcəklərin bıraxdığı dadlı sıvıya yapışaraq, 

yapraq, yemişləri qara bənəklərlə qaplayan ilkəl göbələk: 

qara ballığ.  

- çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti: 

qarabacaq.  

- çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti: gəlinbarmağı.  

- göbələk çeşiti: gəlincik.  

- iri göbələk çeşiti: qaraç. qarç.  

- portağal boyalı yeyilən göbələk türü: gəlin yanağı.  

- sap kimi kökə sarılıb tutan göbələk çeşiti: kökdonan.  

- yeyilir, qırmızı göbələk: qanlıca. qannıca.  

qöbələq  göbələk. 1. domalan. dombalan. 1. kəpək. köpək. 

kömələk. 1. göbələk. göbəl. qabal. qorusuz, başıboş, 

kimsəsiz cocuq, uşaq. 1. qapaq. qabaq. dombalan.  

- göbələk çeşiti: qadıngöbəyi. 

- yemişlərdə görünən göbələk kəsəl çeşiti: qaraləkə.  

- yabançı acı göbələk: dilburan.  

qöbələy  əsgi qaraçay malqar xalq oyunlarından birinin adı.  
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qöbələz  göbələz. av iti çeşiti.  

qöbəlmək  çoğalmaq.  

qöbərcik  göbərcik. (< qab. köp). qabarcιk.  

qöbərmək  göbərmək. köbərmək. qabarmaq.  

qöbəş  göbəş. göbəç. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. 

bombaq. kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. qabaq. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. 1. kopaş. göbəkli. şişgin. qabaq.  

qöbəymək  çoğalmaq.  

qöbəytmaq  çoğaltmaq.  

qöbqən qöbgən. şiş. şişlik. ur.  

qöbmək  köbmək. kobmaq. qabarmaq. qalxmaq. şişmək. - yağış 

yağıb, çayalar qabarıb.  

qöbmək  şişmək.  

qöböq  köbök. kopik. köpük. qabarcıq. qıvıcıq. qıvıq.  
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qöbut  göbut. tanqalaq. danğalaq. danqa. quduz. qotur. qaba. 

gür. iri gövdəli. qılıqsız. budala. küp.  

qöbü  göbü. göbüt. koput. köpüt. göpü. kiçik qabarıq əkmək. 

kiçik pidə.  

qöbüsünə  çoğunluqla. çoğu zaman.  

- qöbüsünə mən barama işlərgə: çoğunluqla mən gediyirəm 

çalışmaya.  

qöbüt  göbüt. göbü. koput. köpüt. göpü. kiçik qabarıq əkmək. 

kiçik pidə.  

qöbüvçü  köpüvçü. şişirilən. şişmə.  

- qöbüvçü qayıq: şişmə bot.  

qöcə  göcə. < kövcə. kövəc ( < kav. kov). çaltıqlanmış (döğülüb, 

çalınaraq), qabığından ayrılmış buğda, düğü.  

qöcəb  qoçav. igid.  

qöcəblənmək  qoçavlanmaq. 1. güclənmək. quvvətlənmək. 

sağlamlaşmaq. 1. qızmaq. öfgələnmək. hiddətlənmək.  

qöcəbsəmək  qızmaq. sınırlanmaq.  

qöcəbsinmək  qoçavsınmaq. qızmaq. öfgələnmək. hiddətlənmək.  

qöcəf  bax > göcəb.  

qöcəq  göcək < göyçək. sümbül. yaşıl, yeni bitmiş buğda.  
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qöcəq  köcək. təzəlik. xoş. gözəl.  

qöcəqlənmək  göcəklənmək < göyçəklənmək. 1. cücərmək. sümbül 

bağlamaq. buğdanın yaşıllanıb dənə bağlaması. 1. 

satmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. asnulanmaq. 

nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. qaslanmaq.  

qöcən  göcən. 1. dovşan balası. 1. qır sansarı.  

qöcən  köçən. 1. çəkün. kiçik. xırda. bala. uşaq. 1. çəkün. ada 

tavşanı yavrusu.  

qöç  köç. { < sök > küs. sökünmək: köçmək}. 1. köç !. keç ! uç 

!. 1. səfər. - bu beşinci köçümdü. 1. kərvan. el. əşirə. tayfa. 

1. çoluğ cocuğ. ev külfət: neçə köçüz var. 1. bağlı. bəsdə. 

dəsdə. daşınan ev nərsə şüyü: köçü yükləyib getdilər. 1. 

vaqun. - 1 köçlü tiren. 1. bax > qoş. kəmp. bir yerdə, 

bölgədə köçmə, oturma işi. - qöç salma: kəmp qurma. 1. 

həml. nəql. 1. rehlət. 1. hicrət. 1. təhvil. 1. ara. çağ. an. 

zaman. müddət. - bir köç qoyqıl: bir dayan. - bir köç qoyqıl: 

bir az dözginən. - uğur köçü: uğur çağı: bəxdin açığ arası. 1. 

saat. - bir köç: bir saat. - köç keçmiş gəlib çıxdı. - dan köçü: 

dan çağı. dan saatı. - günün igirmi dörd köçü: günün igirmi 
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dörd saatı. - yorıq köçü: qəbul saatı. - qəbul edmək: 

yorıqlamaq. 1. qoşulan nərsə. qoş. qoşu. quşbara. 

güşbərə. qoşbara. sırğav. sarılan asıan nərsə. cihaz. 

vəsayil. 1. rehlət. 1. taşınma. nəql. 1. hicrət. 1. daşınma. 

bu evdən o evə köçdük. - yazın yalıya köç edər. 1. qoş. ev, 

aşxana, yataq aracı, vəsayili. nərsə şüy. - kəndisi getdi, 

köçü geri qaldı. - görsən bu yekə köç kimindir. - özü köçdü 

köçü qaldı.  

- qaç köç: qaçma saxlanma. qaçıb gizlənmə. naməhrəmlik. - 

bu nə qaç köçdür. - bizim evdə qaç köç yoxdur.  

- köç oba: > kəcavə. hüdci. 

- yükköç: > yüküç: yüköç daşqası: yüköç arabası: yük ilə 

köçmək üçün düzələn araba.  

qöç  köç. 1. rehlət. irtihal. ölüm. 1. səfər. 1. kərvan. qafilə. 1. 

əhl əyal. 1. çoluq cocuq. arvad uşaq. 1. intiqal. 1. çalız. 

çalaz. ağrıq. ev qoşuları, vəsayili. - köçü yüklədi. 

daşınma. 1. qaşqaş. qaçqaç. qaçaqaş. (hicrət). - anası 

onu qaçqaşda doğmuş. (köç sırasında). - qaç köç: qaşköş: 

1.qadınların ərkəkdən qaçınmaları. 1. qaşköş. qaçköç. 

naməhrəm məhrəm olmayan. (# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm). - 
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qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - qaşköş kimsə yoxdu, 

dinc olun.  

- köç yeri: köçülən yer: cülgə < göçəlgə (> colqe (fars)). 

çökülən yer: köçük. çökük. köçərgə. çökərgə.  

- köç bürcü: həməl bürcü.  

- qaç köç: naməhrəmnən qaçıb saxlanma, gizlənmə.  

qöçbə  köçbə. köçəb. qalıt. güncürə. risub.  

qöçbə  köçbə. tilif.  

qöçevin  köçevin > kəcavə (fars). 

qöçə  köçə. 1. daşqa. 1. əyərlik. yəhə taxdası.  

qöçəbə  köçəbə. 1. köçəbəevli. köçərevli. köçərqonar. köçüb 

qonan. köçər. köçgünçü. köçəgün. 1. yersiz. 1. kərgə > 

çərgə. çərgi.  

- köçəbə devləti: çadır xanlığı.  

qöçəbə  köçəbə. 1. köçər. yürük.1. opotunist. fürsəttələb. 1. qonar 

köçər: tez tez yer dəğişən. köçəbə. yaylaq qışlaq edib, 

sürüsünü araxasıca düşüb, otlağ yerləri gəzən el. 1. 

köçəbə. köçəvə. üqürmək. təkirmək. dəvə üzərinə iki 

tərəflı yüklətilərək içərisinə binilən səbət.  

dəvə köçəbəsi. təgirmə. uğurma. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8872 

qöçəbəevli  köçəbəevli. köçəbə. kömərqonar. köçüb qonan.  

qöçəbələr  köçəbələr. oymaqlar. əşayir.  

qöçəbələşmək  köçəbələşmək. sürəkli yer dəğişmək. bir yerdə duraq 

tapmamaq.  

qöçəbəlik  köçəbəlik. sürəkli yer dəğişmə. bir yerdə duraq 

tapmama. oturmamışlıq.  

qöçəcək  - olan olacaq, köçən köçəcək: iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olmaq. sən eddigivi 

ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin 

işləyəcək. 

qöçəkləmək  köçəkləmək. küçükləmək. balağlamaq (balalamaq). 

yavrulamaq.  

qöçəq  köçək. 1. torta. durda ( < durmaq). 1. > kəşk (fars). 

qurutulmuş qatıq. 1. oynarkən götü titrətmək. 1. tıxız. 

qurut. 1. tort. torta. qalıntı.  

qöçəq  köçək. köçələk. çökündi. 1. tortı. tort. dürd. bir para 

suyuq nərsələrin dibinə duran quyu nərsə. 1. köşək. 

köçək. kiyusk: salaş. baraqa. yol üstü qurulan əğrəti 

tüncıq, tükan. - qəzet salaş. - bostan salaş.  
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qöçəq  köçək. küçük. 1. oğlanlı qızlı qarışıq oyunçu (rəqqas) 

toplusu. dəsdəsi. 1. köçəkçə. oynaq, qızqın, iti, şən çalqı. 

1. qısıq. kiçik. yavru. civələk. 1. ( ç < > ş ) köşək. köşşək. 

dəvə yavrus. 1. bir ocağa yeni üyələnmiş. yeni üzv. 

yeniçəri. 1. rivayət. - söz köçək: söylənti. 1. əsgik, alçaq, 

yüngül davranışlı. 1. yersiz, hoppa davranış.  

qöçəqi  köçəki. rəqqas. - gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər 

ovada.  

qöçəqli  köçəkli. köçələkli. çökünrüli. tortlı. tortılı. dürtli. bulanıqlı. 

pusalı.  

qöçəqliq  köçəklik. küçüklük. 1. əsgik, alçaq, yüngül davranış. 1. 

yersiz, hoppa davranış.  

qöçəqün  köçəgün. köçgün. 1. köçəbə. çökəgən. 1. yıxılacaq 

durumda olan. pozaqsın. düşəgün.  

qöçəqünlər  köçəgünlər köçgünlər. köçəbələr. oymaqlar. əşayir.  

qöçəl  göçəl. məhmul. mənqul.  

qöçəl  köçəl. xərb.  

qöçələ  köçələ kösələ. ( > qusalə). buzağu. sığır yavrusu.  

qöçələq  köçələk. köçək. çökündi. tortı. tort. dürd. bir para suyuq 

nərsələrin dibinə duran quyu nərsə.  
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qöçələqli  köçələkli. köçəkli. çökünrüli. tortlı. tortılı. dürtli. bulanıqlı. 

pusalı.  

qöçəlgə  göçəlgə. köçülən yer. çökülən yer. köçük. çökük. 

köçərgə. çökərgə. köç yeri. cülgə.  

qöçəlqə  köçəlgə. qonup göçülən yer.  

qöçəlti  köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. əsər. endik. nişan. arıntı. 

girilti. gəliri. dizəlti.  

qöçəmən  - qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  

qöçən  göçən. göçgən. 1. dovşan yavrusu. 1. bənəkli dovşan. 

qır sanğsarı. - göçgən kürki. - yer göçgəni: köstəbək. 1. 

köçücü. bir yerdə durmayıp yeriyən el. göçəbə. yürüq. 

yörük. yöğrüq.  

qöçən  qöçən. qöçgən. 1. köçən. köçər. qalxan. gəzən. səyyar. 

(# duran: sabit). 1. ölən. ötən. mərhum. 1. yavrı dovşan. 1. 

bənəkli dovşan. 1. qır sansarı.  

- gəlməmişin dadı yox, köçənlərin yadı yox, qaçanları tut 

saxla.  

- olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, 
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sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək.  

- olan olacaq, köçən köçəcək: iş olacağına varır. bir soruna, 

gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olmaq. sən eddigivi 

ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin 

işləyəcək. 

- sürəkli köçən, yer dəğişən: qaraqaçan (qara: yer. ).  

qöçənə  köçənə > kaşanə (fars).  

qöçənlər  köçənlər. qodəma. əsgilər. keçənlər. ötənlər. öncəkilər.  

qöçənti  köçənti. köçəlti. qalıntı. iz. əsər. endik. nişan. arıntı. 

girilti. gəliri. dizəlti.  

qöçər  köçər. 1. köçəbə. 1. köçən. qalxan. gəzən. səyyar. (# 

duran: sabit).  

- əkən biçər, qonan köçər.  

- gələn gedər, qonan köçər: kimsə, heçnə qalargı değil. hər 

nə dəğişir.  

- çağlar kəçər, tozlar köçər güzgüyə.  

qöçər  köçər. yürük. 1. quçar. köçmən. köçər evli. köçəri. 

köçəbə. köçobə. 1. səyyar. 1. qonar köçər: tez tez yer 

dəğişən. köçəbə. yaylaq qışlaq edib, sürüsünü araxasıca 
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düşüb, otlağ yerləri gəzən el. 1. köçəbə. opotunist. 

fürsəttələb.  

qöçəri  köçəri. 1. geçici. geçən. yerli olmayan. müvəqqti. - geçici 

bir durum. 1. köçman. tarğamış. köçmüş. köçməyə, 

hicrətə uğramış. elat.  

- köçəri ellərin otraq yeri. qışlaq. av. yurd. kənd. köy. 

məntəqə.  

qöçəri  köçəri. çölçü. evi sırtında. 

qöçərqonar  köçərqonar. köçəbə. köçəbəevli. köçərevli. köçüb 

qonan.  

qöçərtmək  köçərtmək. çöktürmək. çökərtmək.  

qöçəş  köçəş. məlu'n.  

qöçət alması  köçət alması.son baharadək çürüməyən alma.  

qöçəvə  köçəvə. köçəbə. üqürmək. təkirmək. dəvə üzərinə iki 

tərəflı yüklətilərək içərisinə binilən səbət.  

qöçəymək  köçəymək. genişlənmək. böyümək. arası açılmaq.  

qöçiq  köçik. köşik. örtü. pərdə. kölgə.  

qöçinmək  köçinmək. ölmək. irtihal edmək. vəfat edmək.  

qöçqən  göçgən. göçən. 1. dovşan yavrusu. 1. bənəkli dovşan. 

qır sanğsarı. - göçgən kürki. - yer göçgəni: köstəbək. 1. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

köçgən. şıqraq. boyun buran: sarı asmıya (üzümə) 

bənzər bir quş.  

qöçqən  qöçgən. qöçən. 1. ölən. ötən. mərhum. 1. yavrı dovşan. 

1. bənəkli dovşan. 1. qır sansarı.  

qöçqü  köçgü (üstündə oturulan, qalınan kök). 1. > çözgü. arış. 

əriş. toxumada uzunlamasına boy ipləri. 1. qolun dirsəklə 

kürək arasındaki bölümü. bazu.  

qöçqün  köçgün. köçəgün. 1. köçəbə. çökəgən. 1. yıxılacaq 

durumda olan. pozaqsın. düşəgün.  

qöçqün  qöçgün. coşğan. coşqun. yaşın. ıldırım. çaqmaq. 

çağılğan. yarğa. nayzağay.  

qöçqüncü  köçqüncü. köçüncü. keçici. fani.  

qöçqüncü köçgüncü. köçmən. mahacır.  

qöçqünçü  köçgünçü. köçəgün.  

qöçqünlər  köçgünlər. köçəgünlər köçəbələr. oymaqlar. əşayir.  

qöçqürən  köçqürən. gəzürən. keçürən. keçqürqən. güzəşdə 

gedən. bağışlayan.  

qöçləq  köçlək. balka. balağ. tılağca. dəvə yavrusu.  

qöçman  köçman. köçəri.  
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qöçmə  köçmə. 1. hicrət. 1. <> çökmə. yıxılma. pozulma. 

dağılma.  

- sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

qöçmək  köçmək. ( ç < > ş ) köşmək. 1. ( < > qoşmaq < > qaçmaq). 

1. < kök. götmək. oturmaq. keçmək. - ürəyinə köçür: keçir. 

1. içəri yıxılmaq. 1. yollanmaq. - su köçtü: qoşun yola 

çıxdı.  

qöçmək  köçmək. 1. köçünmək. köçmək. ölmək. 1. (bir yerdən) 

ayrılmaq. 1. daşınmaq. çəkilmək. dartılmaq. 1. keçinmək. 

köçünmək. ölmək. götürülmək. - yeni evinə çəkildi. 1. <> 

çökmək. yıxılmaq. dağılmaq. pozulmaq. - bəyliklər çökür, 

ellər dirsəlir.  

- ağırlıq basmaq, köçmək: yuxu basmaq. uyuşuqmaq.  

qöçməli  köçməli. gedən. yolçu.- yazıq yolçudur: gedməlidir.  

qöçmən  köçmən. 1. köçər. quçar. mahacır. 1. qaçqınçı.  

qöçmən  köçmən. girinti. gəlmə. gələk. gəlinti. gələz. mahacir.  

- köçmən işçi: yabançı işçi.  

- köçmən quş: il sayın uyqun toprağa daşınan quş.  
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qöçmənləşmək  köçmənləşmək. mahacirləşmək. mahacirllik durumu 

tutmaq.  

qöçmənlik  köçmənlik. mahacirlik. mahacirət. 

qöçmüş  köçmüş. keçmiş.  

qöçrən  köçrən. köçürən. köçrcü. köçürcü. 1. çökürücü. çökrücü. 

çökürən. çökrən. öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. 1. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. çəkitən. çəktirici. 

çəktirci. çəktirən. 1. ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. axıtan. 

axıtıçı. axıtçı. tıranspozisyon, tıranspozişın edən. 1. 

aşıran. aşran. aşrıcı. aşırıcı. utaqan. utucu. utcu. 1. qız 

evləndirən. 1. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. 

götrücü. əkidən. köçürən. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql 

edən. naqil.  

qöçrücü  köçrcü. köçürcü. köçürən. köçrən. 1. çökürücü. çökrücü. 

çökürən. çökrən. öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. 1. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. çəkitən. çəktirici. 

çəktirci. çəktirən. 1. ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. axıtan. 
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axıtıçı. axıtçı. tıranspozisyon, tıranspozişın edən. 1. 

aşıran. aşran. aşrıcı. aşırıcı. utaqan. utucu. utcu. 1. qız 

evləndirən. 1. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. 

götrücü. əkidən. köçürən. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql 

edən. naqil.  

qöçrüm  1. belinləmə. dalaş. ürküş. 1. mahacirət.  

qöçrüt  köçrüt. köçürüt. köçürmə. 1. götürüt. ulaştırıt. ulatı. ilətit. 

daşıt. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı. 1. yıxma. dağıtma. pozma. 

xarablama. 1. ağdarma. axıtma. tıranspozisyon. 

tıranspozişın.  

qöçtəq  köçtək. köştək. köstək. küstək. bukağı. buxov. tuşaq. 

tuşaqu. döşəqu. gişən.  

qöçtürmək  köçtürmək. 1. çöktürmək (> koştən (fars)) keçindirmək. 

öldürmək. 1. nəql etdirmək.  

qöçurmə  köçurmə. evləndirmə. iqtibas.  

qöçü  köçü. 1. qayşa. topaq qayması, sürüşməsi. 1. qazamaq. 

qazanaq. yarıq. xəndəq. arx.  
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qöçücü  köçən. bir yerdə durmayıp yeriyən el. göçəbə. yürüq. 

yörük. yöğrüq.  

qöçüq  köçük. 1. göçəlgə. köçərgə. köçülən yer. çökülən yer: 

köçük. çökük. köçərgə. çökərgə. 1. çökük. yıxıq. dağıq. 

pozuq. xərabə. xaraba. 1. küsbə ( < köçbə). torta.  

- yuvarlaq nərsələrin ortasındaki qabarıq, köçük, çuxur 

bölüm: göbək.  

- qazan, qablama, tava, saç, tabağın göbəyi.  

qöçüq  köçük. 1. sağrı. yan. yançaq. göt. tərk. 1. bir heyvana 

binən iki adamdan arxadaki. 1. başdan fırlanıb sallanan 

bürgək saç fırlaları, həlqələri. 1. çözük. közük. ərimiş. 

açılmış.  

qöçüqləmək  köçükləmək. götündən, sağrından vurmaq.  

qöçüqlüq  köçüklük. kölgəlik. - köçüklük yer: kölgəli yer.  

qöçül  köçül. götün oynadan.  

qöçülən  - köçülən yer: çökülən yer: köçük. çökük. köçərgə. çökərgə.  

qöçülmək  köçülmək. dalı oturmaq. basırılmaq.  

qöçüm  köçüm. 1. sönüm. yatım. 1. yer dəğişmə.  

qöçüncü  köçüncü. köçqüncü. keçici. fani.  
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qöçünmək  köçünmək. 1. köçmək. ölmək. 1. <> çökünmək. çökmək. 

sığınmaq. boyun olmaq. amana gəlmək. təslim olmaq. 1. 

keçinmək. köçmək. ölmək.  

qöçünmək  köçünmək. köşünmək. kölgələnmək. kölgəyə çəkilmək. 

kəndini gizləmək, örtmək. - ər gündən köçündü: gündən 

kölgəyə keçdi.  

qöçür !  köçür !. qaytar !. qov. it.  

qöçürən  köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. 1. çökürücü. çökrücü. 

çökürən. çökrən. öçürən. öçürucü. öçürcü. uçuran. 

uçurucu. uçrucu. 1. söndürücü. söndürcü. söndürən. 

yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. çəkitən. çəktirici. 

çəktirci. çəktirən. 1. ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. axıtan. 

axıtıçı. axıtçı. tıranspozisyon, tıranspozişın edən. 1. 

aşıran. aşran. aşrıcı. aşırıcı. utaqan. utucu. utcu. 1. qız 

evləndirən. 1. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. 

götrücü. əkidən. köçürən. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql 

edən. naqil.  

qöçürən  köçürən. köçürgən. köçürücü. götürcü. çatdıran. 

çatdırqan. çatdırıcı. axıtan. axıtqan. axıtıcı. götürən. 
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götürgən. içən. içəgən. çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. 

cəzzab. cazib. geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. 

əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. 

aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. 

sürütən. sürütgən. sürütücü.  

qöçürən  qöçürgən. uzaqlaştıran.  

qöçürqən  köçürgən. köçürən. köçürücü. götürcü. çatdıran. 

çatdırqan. çatdırıcı. axıtan. axıtqan. axıtıcı. götürən. 

götürgən. içən. içəgən. çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. 

cəzzab. cazib. geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. 

əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. 

aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. 

sürütən. sürütgən. sürütücü.  

qöçürqən  qöçürgən. 1. köçürən. 1. uzaqlaştıran.  
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qöçürmə  köçürmə. 1. daşıma. intiqal. yer dəğişmə. depləsman. 1. 

nəqliyyat. dəğişmə. yetirmə. axırma. aqtarma. salma. 

ötür ver. götürmə küirmə. qoyma.  

qöçürmə  köçürmə. köçürüt. köçrüt. 1. götürüt. ulaştırıt. ulatı. ilətit. 

daşıt. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı. 1. yıxma. dağıtma. pozma. 

xarablama. 1. ağdarma. axıtmaq. tıranspozisyon. 

tıranspozişın.  

- gəlin köçürmə topluluğu: gəlin alayı.  

qöçürmək  köçürmək. 1. çökürmək. öçürmək. uçurmaq. 1. 

söndürmək. yatırmaq. çəkitmək. çəktirmək. 1. ağdarmaq. 

axıtmaq. tıranspozisyon, tıranspozişın edmək. 1. 

aşırmaq. aşıra aşıra yemək. iticə utmaq. - bir dolu 

yeməyi köçürdü. 1. qız evləndirmək. 1. çəkmək. dartmaq. 

nəql edmək. - buları mənim hesabma çək. 1. geçirmək. 

bulaşdırmaq. yoluxdurmaq. qaçırmaq. - xəstəliyi hamıya 

geçirdi.  

qöçürmək  köçürmək. 1. keçirmək. çevirmək. 1. yazmaq. düşürmək. 

zəptəmək. 1. sürmək. yaşamaq. daşımaq. - gün 

köçürmək: gün keçirmək. 1. qaqıb soxmaq. yerə batırmaq. 
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- qazığı yerə köçürmək. 1. götürmək. daşımaq. - bu soyuq 

leyləkləri köçürəcək. 1. utmaq. hirslə yemək. aşırmaq. - bir 

bulut pilovu köçürdü. 1. yazmaq. istinsax edmək. nəql 

edmək. 1. tərcümə edmək. çevirmək.  

- kitabnı orus tildən tav tilqə qöçürdü: kitab rusça‟dan 

qaraçay malqar dilinə çevirdi.  

qöçürtmək  köçürtmək. 1. çökürtmək. öçürtmək. uçurtmaq. 

söndürtmək. yatırtmaq. çəkitmək. çəkirtmək. 1. 

daşıtmaq. götürtmək. çəktirmək. darttırmaq. nəql 

ettirmək. - buları mənim hesabma çək. 1. ağdartmaq. 

axtırtmaq. tıranspozisyon, tıranspozişın ettirmək. 1. 

aşırtmaq. iticə utunmaq. - bir dolu yeməyi köçürdü. 1. 

köçürmək. qız evləndirmək.  

qöçürücü  köçürcü. köçrücü. köçürən. köçrən. 1. çökürücü. 

çökrücü. çökürən. çökrən. öçürən. öçürucü. öçürcü. 

uçuran. uçurucu. uçrucu. 1. söndürücü. söndürcü. 

söndürən. yatıran. yatrıcı. yatırıcı. çəkitici. çəkitci. 

çəkitən. çəktirici. çəktirci. çəktirən. 1. ağdarıcı. ağdarcı. 

ağdaran. axıtan. axıtıçı. axıtçı. tıranspozisyon, 

tıranspozişın edən. 1. aşıran. aşran. aşrıcı. aşırıcı. 
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utaqan. utucu. utcu. 1. qız evləndirən. 1. çəkən. çəkçi. 

dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. götrücü. 

əkidən. köçürən. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql edən. 

naqil. 1. əkidən. köçürən. daşıyıcı. daşıyan. gətirən. 

göttürən. naqil. gətirən. 1. köçürgən. götürcü. çatdıran. 

çatdırqan. çatdırıcı. axıtan. axıtqan. axıtıcı. götürən. 

götürgən. içən. içəgən. çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. 

cəzzab. cazib. geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. 

əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. 

aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. 

sürütən. sürütgən. sürütücü.  

qöçürülmək  köçürülmək. nəql edirilmək.  

qöçürüt  köçürüt. köçrüt. köçürmə. 1. götürüt. ulaştırıt. ulatı. ilətit. 

daşıt. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı. 1. yıxma. dağıtma. pozma. 

xarablama. 1. ağdarma. axıtmaq. tıranspozisyon. 

tıranspozişın.  
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qöçürüvçü kağız  köçürüvçü kağız. karbon.  

qöçüşmə  köçüşmə. metatez.  

qöçüt  - köçüt qaçıt: tükət biçət. səp süpürt. kəsər tökər. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc.  

- köçüt qaçıt: tükət biçət. səp süpürt. kəsər tökər. ərit dağıt. 

çöküt qoşut. sərf xərc. 

qöçüt  köçüt. 1. at. ulağ. daşınma, köçmə, qötürmə aracı. - 

köçüt köçürmə: mənqul nəyin yerin dəğişmək. 1. mənqul. - 

köçüt davar: mənqul mal. - köçüt köçürmə: mənqul nəyin 

yerin dəğişmək.  

qöçütmək  köçütmək. qaçıtmaq.  

qöçüv  1. geçit. irmağın geçit yeri. 1. göç.  

qöf  köf. küf. yüngül. açıq. soyuq. -küf boya.  

qöfə  küfə. köfə. kofa. həsir otu.  

qöfəqə  köfəkə. küfəkə.  

qöfəz  köfəz. köpəz. qədir bilməz. dəğər verməz.  

qöfrəz  köfrəz. körfəz < kövrəz. qoy < kov. dənizin qaraya doğru 

yaptığı kiçik oyuq, girinti.  

- dənizdən ayrılmış əsgi körfəz: dənizqulağı.  

qöfrümək  köfrümək. köfürmək. köprümək. köpürmək.  
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qöftə  köfdə. küfdə. kövdə. (1. < kopda. küpdə. köpdə. < kop. 

küp: köp: şişik. yuvar. 1. < kovda. kövdə < kav. köv. köv: 

əzik. döğülmüş. 1. < güpdəmək. güpsəmək. göpsəmək. 

çırpmaq. döğmək.). 1.qıyılmş, qırılmış, əzilmiş, döğülmüş 

gərəçlərdən (vəsayildən) (ət, pencər, ləpə), gənəlliklə girdə, 

top kimi yapılmış yemək. - çiğ küfdə: incə bulqur, acı bibər 

yoğrulmasıla yapılan küfdə. - diri küfdə: çındır qayış ətdən 

yapılmış küfdə. - ölü küfdə: əti, ləpəsi, düğüsü iyi əzilib, 

qatışmış küfdə. 1. rüşvə. rüşvət.  

- küfdə salmaq: 1. küfdə pişirmək. 1. rüşvə vermək.  

qöfüq  köfük. köfük.  

qöfür  köfür. kövür. kovur. kafir. kavır. kafır. kafər. gavır. içiboş. 

inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qöfürmək  köfürmək. köfrümək. köprümək. köpürmək.  

qöhəlmiş  köhnəlmiş. könəlmiş. kövnəlmiş. köhnə. əsgi. əsgimiş. 

bayat. əsgi. çapıt. cında. əsgimiş. bayğal.  

qöhər  köhər < kəvəl. yumşaq, uyuq qılıqlı. - kəvəl at: yorqa at. 

minik verən at.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qöhləmək  köhləmək. köpümək: qumaş. parçanı iri aralıqlı tikmək. 

dikəmək. çulqamaq.  

qöhnə  köhnə < kövnə ( < kov. kav: boş). 1. əğrilmiş. əğrik. 

işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. çürük. kövrük. 

yarparıq. yarparınc. yıprancıq. ərincək. aşınıq. əğriniq. 

əsginik. püskünük. 1. bastınaq. bastan. əsgi. keçmiş. 

bas. könəlmiş. əsgi. əsgimiş. bayat. əsgi. sürəgən. 

sürülən. 1. atıq. ətiq. əsgi. qədim. 1. əsgi tarixli. tarixi 

keçmiş. günü keçmiş: bayat. bayatı. durmuş. qalmış. 

düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. 1. qartal. qatal. 

qatıqmış. qartamış. əsgimiş.  

- körköhnə: körkövnə. - sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa 

çöpə qaşıvdı. (qaşıvdı: atdı).  

- köhnə izçi (köhnəni izləyən) > könəz. kövnəçi. köhnəçi. 

əsgiçi. geriçi. geri dönücü. mürtəce'. irticayi. 

- köhnə izçi (köhnəni izləyən) > könəz. kövnəçi. köhnəçi. 

əsgiçi. geriçi. geri dönücü. mürtəce'. irticayi. 

- min kərə boya, min kərə bəzə, dünənki köhnədir, bu günkü 

təzə.  
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qöhnə  köhnə. 1. köhnə. bunqaq. bükük. qarı. əldən düşmüş. 1. 

yamalı. qalura. əsgi üsgi. 1. yalaq. yalama. aşınma. 

aşınmış. yetik. - yalaq mal. 1. aşılqan. aşınmış. yeyilmiş. 

silinmiş. düzəlmiş. sarlanmış. əsgi. pozulmuş. qoca. yaşı 

ağmιş. - aşınmış dəri. - aşınmış paltar.- köhnə biçim: qara 

düzən. - əsgi biçim. 1. yaprıq. əprik. əsgi. yaşlı. bayrı. 

bayağı. yırtıq. çalçaq. 

- köy köhnə: yıqıntı. yıxıntı. pasruq. köy köhnə.  

qöhnə  köhnə. aşılqan. 

qöhnəçi  köhnəçi. əsgiçi. köy köhnə alıb satan. əntiqəçi. qoltuqçu. 

simsar. qaluraçı.  

qöhnəçi  köhnəçi. kövnəçi. 1. könəz < köhnə izçi. əsgiçi. geriçi. 

geri dönücü. geriçi. mürtəce'. irticayi.  

qöhnəçi  qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. qoltuq. 

simsar. əsgiçi. 1. əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə 

nərsələrlə uğraşan, alverləyən. qırqaçı. xırqaçı. əsgiçi. 

tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar.  
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qöhnəçilik  köhnəçilik. kövnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə 

yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

qöhnələn  köhnələn. yıpranan. əzilən. əsgilən. əksilən. aşınan.  

qöhnəlik  köhnəlik. əsgilik. bayatlıq.  

qöhnəlmə  köhnəlmə. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. 

aşınma. aşınım. çiqitlənmə. qartalma. modadan düşmə. 

çağı keçmə. bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. 

gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. 

çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.  

qöhnəlmə  köhnəlmə. kövnəlmək. qovanmaq. kovanmaq. rəhrufu 

atmaq.  

qöhnəlmək  köhnəlmək < kövnəlmək. köhnəmək. köhnəşmək. 1. 

əğrilmək. ərilmək. ərimək. ərinmək. əğrikmək. aşınmaq. 

əsginmək. püskünmək. çürümək. yarparınmaq. 

yıpranmaq. ərimək. ərinmək. aşınmaq. əğrilmək. ərilmək. 

əğrikmək. əsgimək. modadan düşmək. çağı keçmək 

əsginmək. püskünmək. çürümək. yarparınmaq. 

yıpranmaq. əsgirmək. əsgimək. çiqitlənmək. qartalmaq. 

əsginmək. əsgimək. bayatlamaq. pozulmaq. 1. geçmək. 
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əsgimək. - modası keçmiş. 1. əsgimək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

qöhnəlmək  köhnəlmək. üytgəmək. ötünmək.  

qöhnəlməz  köhnəlməz < kövnəlməz. əriməz. aşınmaz. əğrilməz. 

ərilməz. əğrikməz. əsginməz. püskünməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  

qöhnəlmiş  köhnəlmiş. kövnəlmiş. çürümüş. qoxumuş. dönmüş. 

çönmüş. pozulmuş. əsgimiş.  

- hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi: qarımış. qatımış. qocamış. 

qovcamış. kavtuq. kavtaq. qaltaq. çaltaq. qaltuq.  

qöhnəlmiş  könəmiş. qırna. əsgimiş. yıpranmış.  

qöhnəmək  köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. əsgimək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  
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qöhnəsimək  köhnəsimək. bayatımsamaq. bayatsımaq. bayatcamaq. 

əsgisəmək.  

qöhnəşmək  köhnəşmək. köhnəlmək. köhnəmək. əsgimək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. qocalmaq. kovcalmaq. 

kovcaşmaq. qocaşmaq. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. 

kağşamaq. kavşamaq.  

qöhnətmək  köhnətmək < kövnətmək. əritmək. aşındırmaq. əğritmək. 

əğirtmək. əsgitmək. püskürtmək. çürütmək. yarparıtmaq. 

yıpratmaq.  

qöhnüq  köhnük. kövrük. kövnük. çözük. çürük. əsgik. saptıq. 

sapqın. azqın. atqın. açqın. aşqın. püsgümüş. geçgin. 

keçgin. paslı. bastınaq. bastan. sürəgən. sürülmüş. 

üzgün. pozqun. pozuq. silik. təftəmiş. təptəmiş.  

qökala gökala. göyala. göy boyalı.  

qökyüzü gökyüzü. təyri.  

qöq  - kökün kökü: qarakök. kökün özü, dibi.  

- yabanı püsdə kökü: çatlanquc. çatlanquş.  

qöq  kök. 1. anğır. andır. dal. soy. ata baba. cəddabad. 

orpaq. mənşə. quşaq. nəsəb. 1. ildiz. təməl. ula. ul. əsas. 
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doğuş. tamır. tomur. tübir. unğqu. neqiz. özək. qarakök. 

qaynaq. əsas. 1. tamırçıq. damar.  

qöq  kök. göğ. 1. həvic < kavuç. yeyilən "kökü" yerə gömmüş, 

quylaq qalan bitgi. 1. ırq. arx. axar. bulaq. göz. qaynar. 

dolaç. motiv. 1. qaqmıt. 1. qalıt. qalat. bon. 1. söyəş. 

söykəş. endirik. daban. dayat. dayaq. istinad. sənəd. - 

endiriklə danış. - endirik göstərmək: - pozuq endirik: boş 

endirik: köksüz sənəd. 1. qon. qona. qonat. qonun. qoy. 

qoya. qoyat. qoyun. təməl. əsas. 1. ad dabanı. etimo. 1. 

ətli. şişman. qabalaq. 1. hüviyyət. əsl. 1.kökləmə. 

qatalama. qataq. ilinti tikiş. əğrəti, müvəqqəti tikiş. 

1.qaçaq. qaşaq. qaptaq. ilişə. rişə. 1. astar. qurun. 

bünyə. əsas. 1. kox (fars). qox ( < qoxmaq). xoxan. abacı. 

xuxan. 1. altyapı.qabaltı. daban. binövrə. infirstirüktür. 1. 

döl. döş. quşaq. soy sop. ırq. qan. damar. nəsil. ailə. 1. 

köpük. köpbüş. qabarıq. şişgin. çağ. çağçığıl. dolqun. 

dolu. doluq. 1. əsil. cəzr. 1. ev. soy. qan. sülalə. 1. təvan 

(riyaziyyat). tuxma. əsl. kürüt. qan. ırq. quşaq. salda. 

əsas. kürüt. gombul. səmin. çağ. çapul. çapın. çağ. 

kürüt. asal. yasal.qabaltı. daban. bünyad. maya. gerçək. 
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gərçək. təməl. bix. dayanaq. təməl. qoyuq. paya. daban. 

ırq. damar. ana. bas. təməl. əsas.  

- gerçək nədəni bəlli deyil.  

- dibdən, kökdən yalan, aldağ: kizbi məhz.  

- ana kök: kök gövdə: qaba yapı. təməl yapı. kök yapı.  

- kök yapdal, çatqı, iskilet: qabataslaq. kiçik ayrıntılarına 

toxunmayan, ilkən taslaq, düzənəc, düzənək, tərh.  

- başı çağ, kök: içib işmədən əsrik. qafası iyi: qafası qıyaq.  

- yerköki: qazıq yemiş. qırt qırt. qıt qıt. qızılot. qızılçökük. 

həvic.  

- köklə bəslənən: kök yeyən. kökçül.  

- qarakök: 1. kökün kökü. kökün özü, dibi. 1. cəddabad. 

atababa.  

- tarlalarda yetişən, üç yüz, beş yüz dənəsi bir yerdə, bir 

arada olan bir ot kökü: qaqqoc.  

- yerkökü: - yaban həvic, yerkökü: qarakavza. qarakavaz.  

- yerkökü: sarıkök. qızılot. qızılçökük. gəlinbarmağı. qırt qırt. 

qıt qıt. həvic.  

- incə kök: kök sapı.  

- qalın kök: soylu. durkök.  
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- üstündə oturulan, qalınan kök: köçgü.  

- ağacın kökündən çıxan pürçük, sürgün: bic.  

- çürük ağac kökündə yetişən göbələk çeşiti: gəlinbarmağı. 

- dibindən, kökündən qoparmaq: kəsib qırmaq. kəsgirtmək.  

- hammımız bir kökün barı, bir qolun dalıyıq.  

- hər nəyin kiçiyi, əğri büğrüsü, kökünə oxşamayan: bic.  

- işin kökü, kökəni: işin ucu. 

- köklərə düşən qurd çeşiti: qaraqurt.  

- kökü yeyilən bitgi türü: qarabatma.  

- kökündən saqqız çıxarılan bir ot: qaravruq. qaravlıq. - 

qaravlıq saqqızı.  

- tarlalarda, ormanlarda görülən, qalın köklü, tikənli ağac: 

qarayantaq.  

- nərsəni dibindən, kökündən çıxarmaq: qaşşaqlamaq. 

qaşaqlamaq. qazşaqlamaq. kavşaqlamaq.  

- nərsənin kök, özək, etgili, güclü varlığı: öğəc. özəc. oksir. 

eksir. covhər. 

- nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü: acıq. acım. 

aşıq. aşıc. aşım. qabart. maya. damıc. damız. 

- sap kimi kökə sarılıb tutan göbələk çeşiti: kökdonan.  

- yaş ağacı, kökünə yaxın qabığın soymaqla qurumasına 
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yol açmaq: axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. 

- yeyilən ağ köklü bitgi: qaraqavuq.  

qöq  kök. gök. göy. 1. astın. təməl. əsl. zat. dib. tək. - kökün 

kim: kimsən. 1. yəhər bağı. 1. dolu. tompaq. toluq. dolqun. 

pökki. dölməç. səmiz. oklu. oplu. 1. < > çök. çökmüş. 

qalınlaşmış. şişmiş. qabarmış. 1. göy. yer üstü. göy üzü. 

- göy parçası: göybən. 1. kök. soy. 1. tanrı. tanrıdan. 

tanrısal. qutsal 1. göy rəngi. 1. toqaç. tutqaç. təməl. yap. 

zat. yapu. bünyə. əsas. 1. kökəng. uruğ. tamur. damar. 

el. tayfa. mənbə'. 1. qonqur. tərlan. iti. çabük. 1. tos. irq. 

soy. tuxum. sirişt. 1. tikiş. tüb. tib. dib. buta. iç. qə'r. əsfəl. 

1. yaxşı. keyf. ləzzət. 1. qışlaq. köçəri ellərin otraq yeri. 

av. yurd. kənd. məntəqə. tizi. dizi. qəsəbə. qeyint. 1. 

dayaq. üzər. sənəd. - üzərinə atmaq: dayanmaq. isnad 

edmək. 1. kötük. kötük. ana. baş. əsas. - ana yasa: qanun 

əsasi. - ana pitik: ana dəfdər. 1. tüzən. akord. - bu piyananın 

kökü pozuq. 1. musiqi. müzik.1. kökə. tərh. pılan. taslaq. 

iskilet. çərçivə. qəfəs. qalıb. işin başlanqıcda, bəzəksiz 

düzəksiz qururlan kök nəxşəsi, tasası. 1. tumruq. 

qalınlaşmış dal. kündə. - taslağın araya qoymaq. - üqəla 
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taslağı: yekəxana. özün alimlə sırasına qoyub dərinlərdən 

danışan. - qaba taslaq: yalnız biçimin, üzün göstərən yalın, 

qaba tası, nəqşə. - bir çeşit uzun kök: yer soğulcanı. 1. gök. 

azıq. ziyil. sikil. səkil. - kökləri yeyilən göylərə "dibcək. 

tübəz. tübzə" deyilir. 1. kök. təkin. 1. göy. hava. - göy 

açıldı. - göy bürgürdü: göy tutuldu. - göy busardı: bozardı. - 

göy çığrısı: fələk. göy fələyi. - göyə sağyrsa, üzə düşür. - 

dəğirməndə doğmuş sıçan, göy kükrəyindən qorxmaz. 1. 

göylük. bağbağat. bağlıq boştanlığın gənəl adı. bir yeri 

saran yaşıl bölgə. - kənd göyü: şəhəri saran göylük. 1. kök. 

soy. əsl. - kökün kim: kimsən. 1. bağ. ip. - ər sözü bir, yəhər 

kökü üç olu. - kökən: mal davar sağılırkən ayağına bağlanan 

ip. 1. heyvanların qışda yaxınlaşması, aşışması. - qoç 

kökü çatdı. - atları kökü: atların cütləşməsi. 1. gök rəngi. 

lacivərd. - gömgöy: göpgöy. - göy çüvüt: qöy boya. - göy 

gözlü: qöy qöz. çağır. 1. ölçü. vəzn. yir (şeir) ölçüsü vəzni. 

1. damar. yıldız. rişə. 1. qutsal. çin. tansuq. həqq. 

müqəddəs. - göy dəmir geri durmaz: düzlük sözü dryər, işin 

görər. 1. səsi aşağladıb, yüksəltməklə, incəldib 

yoğunlatmaqla istənilən ölçüyə, tona, taraza salmaq. - 
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köklü səs: becərilmiş səs. - kök bilməz, qulaz yırtar: ölçünü 

bilməyən. - kök salmaq: harmoniləşmək. 1. hər nəyin dibi, 

bəki, bərki. him. pey. bəy (bəq). 1. əzab. çətinlik. qınaq. 

qınaş. - kök gördü, kərəkü üzdü. 1. ayna üzündə meydana 

gələn pas. nərsənin üzünə düşən çillik, çil, xal. 1. qoşnu. 

sevişmə, cütləşmə çağı. - qoyun kökü. 1. səsin bəmi zili. - 

köklü səs: ölçülü səs. 1. göylük. yaşıllıq. - kənd göyü: şəhər 

çevrəsində olan göylü. 1. kəndir. ovsar. - ər sözü bir, yəhər 

kökü üç olur. 1. qışın çağı heyvanların qızmış durumu. 1. 

yoğun, dolu, bəm səs. 1. pas. ləkə. - gözünqə göy düşdü: 

güzgüyə pas düşdü. - qöylü üz: xallı, səpgilli üz. 1. kök. el 

içində yaranmış, el içinə düşmüş gülməcə. - bu elin göyü 

budu ki. 1. göy sözündə sərbəstlik, boşluq, azatlıq, 

gəlişmə bitişmə, yüksəlmə, genişlik, gənclik vardır. - göy 

ölkələr: 1. yaşıllığı çox olan, yaşıllıqı, göyərtiləri qoruyan 

ölkələr. 1. gəlişmə yolunda olan ölkələr. - göy ılxı: 

kövşənə, otlağa buraxılmış heyvan. 1. gülüş. gülməcə. 1. 

əsl. soy. şüt.  

- qöq yılxı: başıboş yayılan heyvan.  

- qöq tubulqan: bir quş adı.  
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- ənsə kökü: burunçaq.  

- kök salmaq: orunlanmaq. yerləşmək. yurt edinmək.  

- kökünü qurutmaq: artın edmək.  

- qöqbaş üy: çatısı kaşı qapalı ev.  

- qöqbaş: bir tür ot. bitgi.  

- kök gördü kəriki üzdü: ağırlıq, çətinlik görüb, ev eşiyin üzüb 

(söküb) getdi.  

- kökdən aramaq: tüpləmək. dipləmək. dibləmək. kökdən 

aramaq.  

- kökün araştırmaq: tüpləşmək. dibləşmək. dipləşmək. dibin 

çıxarmaq. təhqiq edmək.  

- göy qurşağı. tel gögən.  

- bulut göyü köşütti: quşatdı.  

- qöy daş: çəş. yaş. yəş. yeş. firuzə.  

- qöy don: - göy don: göyün örtüyü, göy örtüyü boyada olan 

nərsə.  

- kökdən aramaq: tüpləmək. dipləmək.  

- kökdən incələmək: dibin çıxarmaq. nə var nə yoxunu aranıb 

eşinib alıb vermək. qazınmaq. arayış aparmaq.  

- düğümlü bir kök: qartal pəncəsi.  

- kök salmaq: kökləşmək. cücərmək. tutmaq. təməlləşmək.  
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- ağaclar tutmadı. əkilən tuxumlar tutdu.  

- qazıq kök: mıx kimi aşağı işləyən kök.  

- sarı kök: qırlanqıc otu.  

- sözün kökü: söztözü. etimoloji. sözün biti. sözdaban. daban 

söz.  

- göy böri: yəşil qurd. 

- göy boya: boz.  

- köy köhnə: yıqıntı. yıxıntı. pasruq. köy köhnə.  

qöqaqac  göğağac. güğağac. gürağac. tovlu, gürbüz, qayaqlı, 

dəvamlı ağac.  

qöqalma  kökalma. göyalma. iri, yaşıl alma çeşiti.  

qöqbən  göybən. 1. tanrıdan gələn. göy parçası 1. gömgöy.  

qöqbilim  kökbilim. etimoloji. iştiqaq. 

qöqbilqi  kökbilgi. etimoloji.  

qöqboyası  kökboyası.boyalıq kök. bu bitginin kökündən qırmızımtı 

alsarı boya alınan bitgi. boyaca kökü. boyaçı kökü. qızıl 

kök. qızıl boya.  

qöqböri  göyböri. göy böri. tanrısal qurt. bozqurt.  

qöqcəq  kökcək. göyçək. gözəl. iyi. eyi. yaxşı. hüsnülü. mərğub.  
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qöqcəq  kökcək. köksək. köksük. dəğərli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. 

qıyamlı. başqın. başqarı, başqaları içindən seçilən. 

seçgin. qopar. qopat. qubat. qəlbir üstü. önəmli.  

qöqcəli  gökcəli. göycəli. gövərçin. göğərçin. göyərçin. gögürçün. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöqçə  göyçə. gökcə. göğçə. 1. asimani. səmavi. 1. gözəlçə. 

gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. qəşəh. yumşaq. lətif. 1. 

göstərişli.  

qöqçə  göyçə. gözəl. incə. çəkici. gözalıcı.  

qöqçək  göyçək. gözəl. göyçə. çəkici.  

qöqçəl  göyçəl. gömgöy. göyə çalan.  

qöqçəli  göyçəli. gözəl. yaxışıqlı.  
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qöqçən  gökçən. göğçən. göyçən. göğçə. göyçə. 1. asimani. 

səmavi. 1. gözəl üzlü. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. 

xoşgil. qəşəh. lətif. 1. göstərişli.  

qöqçən  göyçən. gözəl. göyçə. alımlı. dilbər.  

qöqçiçək gök çiçək. göy çiçək. unutmaməni çiçəği.  

qöqçil  göyçil. 1. göydən gələn. göysəl. 1. gömgöy. göyə çalan.  

qöqçül  göyçül. göğçül. 1. göysil. səmavi. 1. kökçül. köklə 

bəslənən. kök yeyən.  

qöqdaş  göydaş. örnək.  

qöqə  gögə. bir çeşit savaş gəmisi.  

qöqə  gögə. kökə. 1. cüvə. - kağızları yeyib dələn gögə, cüvə. 1. 

gövə. gövdə. cism. 1. kök. tərh. pılan. taslaq. iskilet. 

çərçivə. qəfəs. qalıb. işin başlanqıcda, bəzəksiz düzəksiz 

qururlan kök nəxşəsi, tasası. - taslağın araya qoymaq. - 

üqəla taslağı: yekəxana. özün alimlə sırasına qoyub 

dərinlərdən danışan. - qaba taslaq: yalnız biçimin, üzün 

göstərən yalın, qaba tası, nəqşə.  

qöqə  qöyə. yəkə döyüş gəmisi.  

qöqəc  göğəc. güvəc. yassı, ağzı gen qazan.  
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qöqəgün  qökəgün göyəgün. göy milçək. - iki boğ ikəşür, ortada 

göyəgün yencilir.  

qöqək  kökək. 1. kükrək. kükrəş. kükrəmiş. qağan. qızmış. hirsli. 

1. bir ya neçə bir nərsədən özəlliklə qızıb hirslənən 

adam. belə adama ''tükançı'' yaxud '' kökək'' deyilir. 1. 

tükan. cin. ''tükanı olan'' adamın tükan qonusu. daha 

deyilər ki ''bu kişinin tükanı (kökəyi). nədir ?''. bu kişinin nəyə 

həssasiyəti var. nəyinən tez hirslənər.  

qöqəq  kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. yaxa. çaka. qurur.  

qöqəqləmək  kökəkləmək. güvəkləmək. gövəkləmək. göbəkləmək. 

tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.  

qöqəqli  kökəkli. kökələkli. kökkəli. alangir. alımlı. bəğgin. böyük. 

böyüklənən. çağaçı. çalaman. çalımçı. çalımlı. çox yekə, 

böyük. foslu. gəlgedli. göğçə. göğçən. göstərimli. 

göstərişli. göyçə. göyçən. hobban. hovlac. hovlu. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. qurumlu. 

orman. salaman. sayqılı. şişgin. şişirən. taptapaqlı. 

tavırlı. tovlu. ulu. ehtişamlı. yaxaçı. köpbərən. quruqan. 

qanquru. məğrur. möhtəşəm. sazımanlı. hörmətli. ifadəli. 

kibirli. həşəmətli. əzəmətli. 
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qöqəqün  göğəgün. göy sinək.  

qöqəl  kökəl. 1. bağlı parçalardan oluşan nərsə. 1. şişik, qaba. 

yekə.  

qöqəl  kökəl. bassal. bassıq. təməlli. əsasi.  

qöqəl  kökəl. köklə. kökün. kökən. harmoni. həmahəngi.  

qöqələ  göğələ. gövələ. göyələ. güvələ. göyala. göyümsü. göyə 

çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  

qöqələq  kökələk. 1. kökək. kökkək. qurum. çalım. yaxa. çaka. 

qurur. 1. kökərək. key (< qaq. qay.). qotan. kotan. böyük. - 

keyxanım: keybayan. böyükxanım. - keyqız: qızoğlan. duşizə.  

qöqələqli  kökələkli. kökkəli. kökəkli. alangir. alımlı. bəğgin. böyük. 

böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalaman. çalımçı. çalımlı. 

çox yekə, böyük. foslu. gəlgedli. göğçə. göğçən. 

göstərimli. göstərişli. göyçə. göyçən. hobban. hovlac. 

hovlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

qurumlu. orman. salaman. sayqılı. şişgin. şişirən. 

taptapaqlı. tavırlı. tovlu. ulu. ehtişamlı. köpbərən. 

quruqan. qanquru. məğrur. möhtəşəm. sazımanlı. 

hörmətli. ifadəli. kibirli. həşəmətli. əzəmətli. 
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qöqələnmək  kökələnmək. köklənmək. ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. 

dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. 

diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli 

bəllənmək. 

qöqəlmək  kökəlmək. bax > qoğalmaq.  

qöqəlmək  kökəlmək. kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. quşqunmaq. 

qurşanmaq. qudurmaq. qırgürlənmək. qırgurlanmaq. 

təhrik olmaq.  

qöqəlmək  kökəlmək. kökərmək. kökəşmək. ögürmək. yerləşmək. 

bərkimək. ağarmaq. göyərmək.  

qöqəlmək  kökəlmək. səmrinmək. tavlanmaq. tovlanmaq. bəsilmək.  

qöqəltən  kökəldən. - kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, 

kökəldən nərsə: qaraquş. kimsənin tükanı. - onun yanında 

bunu demə, bu söz onun qaraquşudu.  

qöqəm  göğəm. 1. göyəm. yaşılımsı mor boya. 1. dağ ərik çeşiti.  

qöqəm gögəm. sağlam. sıxı. quvvətli.  

qöqəmən  kökəmən. köklü. qalın ağac. meşə ağacı.  

qöqən  göğən. göyən. 1. göy rəngi. göyə çalan. göyümtül. 1. 

kök. qaynaq.  
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qöqən  kökən. 1. kökün. kökəl. köklə. harmoni. həmahəngi. 1. 

gögən. köstək. örkən. mal davar sağılırkən ayağına 

bağlanan ip. - tel gögən: göy qurşağı.  

qöqən  kökən. 1. sürüklük. züğüklük. fidanlıq. 1. köklük yer. 

vətən. mənşə'. - kökündə böyümək: başqa yeri görməmək. 

dünyadan xəbərsiz olmaq.  

- kökən topraq: ata topraq.  

qöqən  kökən. kökün. ana. göz. öz. təməl. kök. göbək. başlaq. 

çıxıtuq. qaynağ. qayna. dayanaq. paya. saltuq. salqut. 

mənşə. əsas. əsl. mərkəz. mənbə‟.  

- yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> kesvət), 

kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş: qaraqucaq. qaraqucuq.  

qöqən gögən. gügüm. bidon. çalılıq. funda. çaqal əriği çalılığı.  

- gögən buruv: köklü çit.  

- gögən saç: gür, sıx saç.  

qöqəngə  kökəngə. körük. kövəngə. tulum.  

qöqəni  - işin kökü, kökəni: işin ucu. 

qöqənq  kökəng. kök. kök. vətən. mənbə'.  
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qöqənləmək  gökənləmək. ( < göykənləmək). bax > qoğanlamaq. 1. 

şişmək. düzəlmək. pis durumdan bir az. balaca 

yaxcılaşmaq. 1. kökənləmək. bax > qoğanlamaq.  

qöqənləmək  kökənləmək. birbirinə bağlamaq.  

qöqənli  kökənli. andaclı. tanqsalı. ocaqlı. qaynaqlı. köklü. beşikli. 

içli. içgin. törəli. yöndəmli. əsaslı. analı. təməlli. araqlı. 

gözlü. mənşəli. mənbə‟li. tuxmalı.soylu. əsli. kürütlü. ırqıl. 

ırqlı. saldalı. asallı. yasallı. mayalı. dayanaqlı. qoyuqlu. 

payalı. dabanlı. damarlı. basılı. tanqsalı. tapılı. vəsiqəli. 

sənədli. müstənəd. 

qöqənmək  kökənmək. kökəlmək. dolmaq. çağlanmaq. quşqunmaq. 

qurşanmaq. qudurmaq. qırgürlənmək. qırgurlanmaq. 

təhrik olmaq.  

qöqərçin  - yaban gögərçinin ərkəyi: qusquğuq.  

qöqərçin  göğərçin. gövərçin. göyərçin. gögürçün. gökcəli. göycəli. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  
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- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöqərəq  kökərək. kökələk. key (< qaq. qay.). qotan. kotan. böyük. 

- keyxanım: keybayan. böyükxanım. - keyqız: qızoğlan. 

duşizə.  

qöqəriş  göğəriş. gövəriş. göyəriş. gövərmə. göyərmə. göğərmə. 

yəşərmə. cücəriş.  

qöqərmə  göğərmə. gövərmə. göyərmə. yəşərmə. göyəriş. gövəriş. 

göğəriş. cücəriş.  

qöqərmək  gögərmək. göğərmək. gövərmək. göyərmək. göqrəmək. 

göyrəmək. 1. kökərmək. göğərmək. göyərmək. 

göyləşmək. yaşarmaq. yəşərmək. bitmək. çimlənmək. 1. 

qırmızımtıl göy boya tutmaq. morarmaq. - yıxıldım qıçım 

göyərdi. 1. küflənmək. - çörək ıslaq qalıb göyərib. 1. 

övərmək. cücərmək. yəşərmək. yaşarmaq. yaşıllaşmaq. 

- əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa 

göğəribdə görərsin. (buyruq: qismət). 1. qırmızımtıl göy 

boya tutmaq. morarmaq.  
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qöqərmək  kökərmək. (küy + kəmək. küy: səs) göğərmək. bax > 

gövərmək. kökəlmək. kökəşmək. kögürmək. yerləşmək. 

bərkimək. ağarmaq. göyərmək.  

qöqərmək  qöğərmək. göy rəngini almaq.  

qöqərmək gögərmək. 1. yeşərmək. morarmaq. 1. küflənmək. küf 

tutmaq.  

- bışlaq qögərib qalğandı: peynir küflənmış. 

- qans qögəre başladı: otlar yeşərməyə başladı.  

- qöz tüblərim qögərgəndi: gözümün altı morarmış.  

qöqərtə  - gögərtəsiz (çatısız) olub, altı düz, çaylara salınan qayıq: 

tombaz.  

qöqərtə  gögərtə. bir yerin döşənmiş damı. - üç gögərtəli gəmi: üç 

qatlı gəmi.  

qöqərtə  gögərtə. gövdə.  

qöqərti  göğərti. göyərti. gövərti. 1. göylük. yaşıllıq. - tarlada 

göğərti sezilir. 1. göy gövərənti. sovzucat. 1. ala çalan 

göğərti, göyərti. göyvəz. gövəz. morartı. morluq.  

qöqəş  kökəş. 1. anaç. anaş. kötcük. başıc. usluş. köklük. 

ocaqlıq. 1. harmoni.  
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qöqəş  kökəş. 1. ırkış. ırqışıt. arxaş. axarış. bulquş. bulquc. 

gözəş. qaynarış. qaynaş. həmahəng. 1. kökdaş. soydaş. 

ırqışıt. ırqış < ırqıdaş. həmnəjad. 1. kökləmə. seyrək, 

keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı tutturma. çatqı. dəğəl. 

ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. ilinti. 

qöqəşitmək  kökəşitmək. gözəşitmək. qaynaşıtmaq. ırkışıtmaq. 

arxaşıtmaq. axaşıtmaq. bulquşutmaq. bulqucutmaq. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək.  

qöqəşliq  kökəşlik. ırkışlıq. arxaşlıq. bulquşuq. bulquşluq. 

bulqucuq. bulqucluq. gözəşlik. qaynaşlıq. həmahənglik.  

qöqəşmə  kökəşmə. kölçə. qabartma. qatlama.  

qöqəşmək  kökəşmək. kökləşmək. qohumlaşmaq. - olar iki birlə 

kökləşdi.  

qöqəştirmək  kökəşdirmək. harmonizə edmək.  

qöqət yultuz gögət yulduz. ilkyaz aylarında görüləbilən bir ulduz.  

qöqət  gögət. göy gövərənti. dolub daşan kimi olmaq.  

qöqət  kökət.kökün. kökündən. təməlindən. əsasən.  

qöqət qögət. yemiş. meyvə.  

- qögət qatqan: meyve qurusu.  
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qöqətəyi  gökətəyi. qöy qırağı.  

qöqətmək  kökətmək. quşqurtulmaq: qışqırtılmaq. təhyic, təhrik 

olunmaq. qızdırılmaq. qızışdırılmaq. oxutmaq.  

qöqətmək  köktəmək. kökləmək. 1. çalmaq. oxumaq. nərsənin səsin 

ucatmaq. 1. qurşatmaq. qızışdırmaq.  

qöqəyin  gögəyin. bir çeşit sivri sinək.  

qöqəzlənmək  kökəzlənmək. bax > qoğazlanmaq.  

qöqilək  göğilək. köynək.  

qöqqə  köggə. körggə. kürüggə. çöggə. çörggə. qaşağı. bures.  

- diş koggəsi: əğək. ərək. misvak. (arıtladan, təmizləmək 

arac). özəlliklə diş arassalayan ayqıt.  

- köggə kimi işlənən, qaba tüklü bir bitgi: qarağan. qaran. 

qarağı.  

qöqqəq  kökkək. kökək. kökələk. qurum. çalım. yaxa. çaka. qurur.  

qöqqəli  kökkəli. kökəkli. kökələkli. alangir. alımlı. bəğgin. böyük. 

böyüklənən. çağaçı. çalaman. çalımçı. çalımlı. çox yekə, 

böyük. foslu. gəlgedli. göğçə. göğçən. göstərimli. 

göstərişli. göyçə. göyçən. hobban. hovlac. hovlu. qurra. 

qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. qurumlu. 

orman. salaman. sayqılı. şişgin. şişirən. taptapaqlı. 
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tavırlı. tovlu. ulu. ehtişamlı. yaxaçı. köpbərən. quruqan. 

qanquru. məğrur. möhtəşəm. sazımanlı. hörmətli. ifadəli. 

kibirli. həşəmətli. əzəmətli. 

qöqqəndil  gökqəndil. göyqəndil. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. 

qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq.  

qöqqol  kökqol. başqol. gözqol. özqol. dibqol. təməlqol. içqol. 

anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. 

qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. 

kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql 

mərkəzi. 

qöqquzqun  göğquzqun. göyquzqun. güclü, qıvrıq qaqalı, yaşılgöy, al 

tüklü quş.  

qöqlə  köklə. it sinəyi. çibin. milçək.  

qöqlə  köklə. kökəl. kökün. kökən. harmoni. həmahəngi.  

qöqləq  köklək. ülgü. çarpı. çırpı. dəğərlik. ölçü. - çırpıdan 

çıxmaq: ölçünü itirmək. - çırpıya gətirmək: yola qoymaq.  

qöqləm  göğləm. göyləm. (1. < kökləm. göğləm). 1.asi. başına 

buyruq. qorxmaz. 1. gürünc. güclü. quvvətli. canlı. 1. 
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bahar. ilk yaz. 1. çevik. caymaz. yılmaz. girişkən. 1. öğəli. 

uruqlu. cis.  

qöqləm  göğləm. göyləm.gürünc. güclü. quvvətli. canlı.  

qöqləm  göğtəm. göyləm 1. yaz. ilk yaz. ilkay. bahar. 1. gənclik.  

qöqləmə  kökləmə. 1. seyrək, keçici tikiş. çatqı. təyəlləmə. 1. 

tutturma. tutuşturu. çatma. ilişdiri. 1. qurqa. qurqu. kürüki. 

1. kök. qatalama. qataq. ilinti tikiş. əğrəti, müvəqqəti tikiş. 

1. kökəş. seyrək, keçici tikiş. iri, qaba tikişlə parçanı 

tutturma. çatqı. dəğəl. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. ilinti. 1. 

köklətmə. dikdəmə. tikləmə. yerləşdirmə. yerləşdiri. 

tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. 

sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. barlama. 

varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. 

doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. 

qərarlama. isbat edmə. sibutlama. 1. uyarlama. - telli 

çalqıların tellərin uyarlama, kökləmə üçün qoyulan aşıq, 

düğmə: burqu. 

qöqləmək  kökləmək. 1. köklətmək. özləşdirmək. 1. ayarlamaq. 

aşağdan, yuxardan almaq. 1. təğilləmək ( < dəğmək: 

toxunmaq. toxunub keçmək). dərilləmək. iri, qaba, çox aralı 
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tikiş yapmaq. sazlamaq. qurmaq. düzəmək. düzmək. 1. 

tutturmaq. tutuşturmaq. çatmaq. ilişdirmək. 1.köklətmək. 

dibləmək. diblətmək. dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. 

birkitmək. inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. 

bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var 

edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. 

sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. 

onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. 

yerləşdirmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq. 1. 

qurmaq.  

qöqləmək  kökləmək. 1. neçə parçayı birbirinə yükləmək. 

yapışdırmaq. yığmaq. sarımaq. dolamaq. çırmamaq. 

bağlamaq. tikmək. - bu ikisin köklədim. - yəhəri köklə. - 

paltar kökləmək. 1. sazlamaq. qurmaq. ayarlamaq. 

uylamaq. qaydalamaq. - birynən köklənmək: cürləşmək. 1. 

küyləmək. harmonizə edmək. 1. təyəlləmək.  

qöqləmək  kökləmək. 1. oyulqamaq. sırımaq. səqrək səqrək aralı 

tikmək. 1. çalqı çalmaq. musiqi çalmaq. 1. ağtamaq. 1. 

kökləşdirmək. yerləmək. tə'sis edmək.  
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qöqləmək  kökləmək. kökətmək. 1. çalmaq. oxumaq. kökətmək. 

nərsənin səsin ucatmaq. 1. qurşatmaq. qızışdırmaq.  

qöqləmək  kökləmək. kökətmək. köktəmək. 1. neçə nərsəni birbirinə 

artırıb, uydurmaq. qurqamaq. yamamaq. ilişdirmək. 

qurmaq. çalmaq. oxumaq. nərsənin səsin ucatmaq. çalqı 

araclarının tellərin birbirinə uydurmaq. yaxşatmaq. 

düzümək. 1. qurşatmaq. qızışdırmaq.  

qöqləmək  kökləmək. kökləmək. 1. təvçəmək. təpcəmək. ata ata, 

ara bir, iri iri tikmək. köpüşmək. 1. nərsəni bağlamaq. 

bağlayıb kipləmək. tikmək. - yəhəri köklə: çat. qur. bağla. 1. 

ırlamaq. oxumaq. 1. göyləmək. göy yemək. heyvanın 

yemləməsi, otlaması. - yılxı köklədi.  

qöqləmək  kökləmək. qurqurmaq. 1. bağlamaq. - yəhəri köklə. 1. 

bəylənmək. baylanmaq. zənginləmək. şişirmək. 

ululamaq. böyütmək. - əri köklədi. - uşağı kim kökləyib.  

qöqlən  köklən. müğənni. xanəndə.  

qöqlənmədən  köklənmədən. - iğnə ilə quyu qazılmaz, köklənmədən saz 

çalınmaz.  

qöqlənmək  köklənmək. 1. üzdə çillər çıxmaq. 1. şarkı söyləmək. 

ırlamaq. oxumaq. səsi yüksəltə alçalta şarkı çağırmaq. 1. 
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sıxı bağlanmaq. bir yerə yerləşmək. - yəhər kökləndi. 1. 

soylanmaq. yıldızlanmaq. kök salmaq. - köklənmiş kişi: 

elli günlü kişi. 1. zənginləşmək. bitişmək. - ölkənin 

köklənməsi işilə puldan asılıdır.  

qöqlənmək  köklənmək. kökləşmək. kökələnmək. 1.ilkəlləşmək. 

qaynaqlanmaq. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. 

qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək. 

illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək. 1.alışqanmaq. xuy 

tutmaq. sümüyə işləmək. damara girmək, işləmək. 

qöqlənmək  köklənmək. qurulmaq. tavlanmaq. tovlanmaq.  

qöqləşmək  kökləşmək. 1. uyumlamaq. yer salmaq. tutmaq. kök 

salmaq. cücərmək. tutmaq. təməlləşmək. - ağaclar 

tutmadı. əkilən tuxumlar tutdu.- ağac uyumladı. 1. 

yerləşmək. tə'sis olmaq. 1. kök salmaq. tamırlanmaq. 1. 

köktəşmək. 1. ilişip soxulmaq. sıxılıb bağlanmaq. 

bağlaşmaq. cürləşmək. sözləşmək. - qız oğlan kökləşib 

getdilər. - bunan o kökləşdilər: cürləşdilər. 1. tuplənmək. 

diblənmək. diplənmək. zənginləşmək. 1. kökəşmək. 

qohumlaşmaq. - olar iki birlə kökləşdi.  

qöqləştirmək  kökləşdirmək. kökləşmək. yerləmək. tə'sis edmək.  
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qöqlətirmək  köklətirmək. diblətdirmək. diklətmək. tikilətmək. 

tapıtdırmaq. birkitdirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. 

bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. 

var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. 

sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. 

onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. 

qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.  

qöqlətiş  köklətiş. köklətmə. atıvermə. atıveriş. bağlatma. 

bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. 

söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. sənədlətmə. 

sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. 

yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. 

endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. 

dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

qöqlətmə  köklətmə. kökləmə. dikdəmə. tikləmə. yerləşdirmə. 

yerləşdiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. 

bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. 

barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. 
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sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. 

onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama. 

qöqlətmə  köklətmə. köklətiş. atıvermə. atıveriş. bağlatma. 

bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. 

söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. sənədlətmə. 

sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. 

yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. 

endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. 

dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. 

tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad 

edmə.  

qöqlətmək  köklətmək. 1. yəhər taxdalarını tiktirmək. bağlatmaq. 1. 

kökdəzmək. sıxb bağlamaq. - yalığın köklət: qayışı bərkid.  

qöqlətmək  köklətmək. kökləmək. dibləmək. diblətmək. dikdəmək. 

tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. inatdırmaq. anıtlamaq. 

anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. 

sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. 

dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. 

doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. 
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qonqutmaq. qonutmaq. yerləşdirmək. qərarlamaq. isbat 

edmək. sibutlamaq. 

qöqlü  köklü. 1. dipli. dibli. təməlli. içli. içgin. törəli. yöndəmli. 

əsaslı. 1. durumlu. iri ullağan. ətli qanlı sümüklü. 

gəmiqlik. qəvi bünyə. 1. endirikli. dabanlı. dayatlı. 

dayaqlı. söyəşli. söykəşli. istinadlı. sənədli. müstənəd. - 

endirikli söz: müstənəd söz. - endirikli söyəş, söykəş: 

müstənəd isbat. - endirikli filim: müstənəd filim. - endirikli 

bitik: müstənəd kitab. 1. ilkəli. ilkin. qaynaqlı. dayaqlı. 

qalaqlı. dibli. 1. təməlli. qaqdırı. əsaslı.  

- işi yerindən qoparıb çözməsinə qızqınlıqla, köklü 

davranmaq: işə balta ilə girişmək.  

- oturaqlı dayaqlı, köklü basımlı, yayvan geniş, sabit olan 

nərsə: döşəkli.  

qöqlü  köklü. 1. tanrıdan gələn 1. soylu. 1. tamırlı. damarlı. 1. 

təkin. əsil.  

qöqlüq  1. göğlük. göylük. abılığ. mavilik. 1. köklük. küpəlik. 

qabarıqlıq. şişmanlıq. dolqunluq. doluluq. 1. köklük. 

qurqunluq. qorqunluq. sağlamlıq. sağ amanlıq. aman 

əsənlik. dinclik. səlamətlik. salimlik.  
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qöqlüq  köklük. 1. səmizlik. şişmanlıq. dolğunluq. yağlılıq. 1. 

kökəş. ocaqlıq.  

- köklük yer: kökən. vətən. mənşə'. - kökündə böyümək: 

başqa yeri görməmək. dünyadan xəbərsiz olmaq.  

qöqlüq  köklük. 1. yasallıq. asallıq. saldalıq. qabaltıq. qabatlıq. 

dabanlıq. bünyadin. 1. ilkəliki. ilkəlliki. qaynaqlıq. 

dayaqlıq. qalaqlıq. diblik. 1. ilkəliki. ilkəlliki. qaynaqlıq. 

dayaqlıq. qalaqlıq. diblik.  

qöqlülük  köklülük. soyluluq. arılıq. əsalət.  

qöqman  göğman. göyman. göygözlü sarışin.  

qöqman  qöyman. gökmən. 1. tanrısal. ilahi. tanrıdan gələn. 1. 

sayın. sayqıdəğər. 1. gücünü tanrıdan alan.  

qöqnar  bax > alala.  

qöqnar  köknar. alala. gəlincik. qızqandaq.  

qöqnar  köknar. göknar. bax > alala. 

qöqnə  köhnə. arxada qalan. töqəl. tökəl. bayat.  

qöqnüq  göğnük. 1. yanmış. qavrulmuş. 1. göyə çalan. göyümtül.  

qöqot  kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). ota. dadlıq. dadıl. 

dadrı. dadım. tutum. tamtam. sumaq. qoxuluq. iysilik. 
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çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. islik. dadıq. 

dadlıq. baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.  

qöqotlü  kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 

çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

qöqöçü  kököçü. gökçü. göyçü. göktən güc alan. tanrıdan gələn.  

qöqön  köğön. doğan. şungur. şungar. şahin. qızıl quş. al quş.  

qöqön  köğön. qızıl quş. doğan. şunqur. şahin. şunqar. al quş.  

qöqözilmək  gögözilmək. qorxizilmək.  

qöqrəq  kökrək. göğüs. sinə. ürək. bağır. (# kürək: köksün arxası).  

qöqrəmək  göqrəmək. göyrəmək. gögərmək. göyərmək.  

qöqrəmək  köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. 

avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. 

qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. 

anğılamaq. alğılamaq. tutmaq. 

qöqrənmək  köğrənmək. kövrəmək. köğrəmək. kövrənmək. öğrənmək. 

avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. 

qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. 

anğılamaq. alğılamaq. tutmaq. 
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qöqs  köks. 1. qöks. göğüs. köğüz. könül. ürək. sinə. - sənin 

özgün düşəli, köksüm ara od tütür. (özgü: özik. eşq). 1. töş. 

sinə. 1. öp. öpgə. öpək. sinə. qoyun. sinə. qoğuş. qucaq. 

ağuş. sinə. bər. - bərə al: bər al: yadla. yadında saxla.  

- köks gəmiklərinin hər biri: qabırqa. - arığlığdan qabırqaları 

çıxmış. 

- köksü qısılıb qatılaşmaq, darılmaq: tonğcımaq. 

donğcımaq. buzcımaq. büzülmək. üzülüb darılmaq. 

- toyuq köksi: toyuğun köks ətini didikləyib, suda qarışdıraraq 

edilən bir yemək. - al qoynuva. - nənəsinin qoynunda 

böyüyən uşaq. - qoyun qoyuna: birbirinin qucağında. - o 

mənim qoynumdadır: o mənimdir. o məndədir.  

qöqs  köks. bağı. döş. kürək. gövdə.  

qöqsəq  köksək. kökcək. köksük. dəğərli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. 

qıyamlı. başqın. başqarı, başqaları içindən seçilən. 

seçgin. qopar. qopat. qubat. qəlbir üstü. önəmli.  

qöqsəl  göğsəl. göysəl. göyçül. asimani. səmavi.  

qöqsəmək  göğsəmək. 1. göğsənmək. kosqamaq. köksəmək. 

kövüsmək. qalxmaq. istəmək. 1. heyvanların cütləşmək 

istəmi.  
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qöqsil  göğsil. göysil. göyçül. səmavi.  

qöqsü  - gövərçingöğsü: gövərçinboynu: yaşıl, göy, ətrəngi 

arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya.  

qöqsüq  köksük. kökcək. köksək. dəğərli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. 

qıyamlı. başqın. başqarı, başqaları içindən seçilən. 

seçgin. qopar. qopat. qubat. qəlbir üstü. önəmli.  

qöqsündə  köksündə. əslində. doğuşdan.  

qöqsünmək  köksünmək. öksimək. kövrəlmək. tasalanmaq. 

kədərlənmək. kəndini öksüz görüb qəribsinmək.  

qöqsüz  köksüz. 1. dibsiz. təməlsiz. soysuz. əsilsiz. köksüz. 

qozmıt. havayi. 1. endiriksiz. dabansız. söyəşsiz. 

söykəşsiz. dayatsız. dayaqsız. istinadsız. sənədsiz.  

- endiriksiz danışma: sənədsiz sözləmə. - endiriksiz 

göstəri: sənədsiz göstəri, numayiş.  

qöqsüz  köksüz. 1. qablaq. kavlaq. boş. yalan. əssasız. 1. qavur. 

kovur. kafur. qurma. əslisiz. 1. yandıq. yanığ. soysuz. 

qarışığı, yandan olan.  

qöqsüzlük  köksüzlük. təməlsizlik qalayçılıq. üzdəklik. süsüclük. 

bəzgəkliksaxtakarlıq.  

qöqş  göğüş. köks. kükrək. tüş. döş. tös.  
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qöqşəq  köğşək. kavır. kavşaq. kağşaq. ağrıq. çalız. çalaz.kəsəl. 

kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş.  

qöqşəqliq  köğşəklik. kavşaqlıq. kağşaqlıq. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. 

kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. sızqalıq. mərizlik. naxoşluq.  

qöqşəmək  köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq. 1. qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. 

zayıflamaq. zəifləmək. 1. boyanın, nərsənin qabığı pul 

pul olub tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. 

dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, 

param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 
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gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək.  

qöqşətmək  köğşətmək. kövşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qöqşin  kökşin. göyümtül. göğümsü.  

qöqşün  kökşün. qoca. uca. yaşlı.  

qöqtaş  kökdaş. 1. kökəş. soydaş. ırqdaş ırdaş. həmnəjad. 1. 

tördəş. türdəş. cürdəş. soydaş. sapdaş. bağdaşmaz. 

birkimi. birçin. həmcins. mütəcanis.  

qöqtaş  kökdaş. sütdaş. süt qarındaşı.  

qöqtaşı  göğdaşı. göydaşı. gəzəgənlər (səyyarələr) arasında 

dolaşan ufaq göyüm, göydək, asimani gövdələr.  
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qöqtəq  göğdək. göydək. göyüm. göğüm. asimani. - gəzəgənlər 

(səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, 

asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.  

qöqtələnmə  kökdələnmə. gövdələnmə. təcəssüd.  

qöqtəm  göktəm. bahar. yaz.  

qöqtənçi  kökdənçi. gödən. radikal. fondamantalist.  

qöqtənçi  kökdənçi. gödən. təməlçi. isulgira. radikal. fondamantal.  

qöqtənçilik  kökdənçilik 1. fondamantalism. radikalist. radikalçılıq. 1. 

təməlçilik. isulgiralıq. radikalizm. fondamantalizm.  

qöqtənçliq  kökdənçliq. təməlçilik. isulgiralıq. radikalizm. 

fondamantalizm.  

qöqtəş  kökdəş > kökəş. soydaş. ırqışıt. ırqış < ırqıdaş.  

qöqtəşmək  köktəşmək:ilişip soxulmaq. yəhər bağlamaq. 

qohumlaşmaq. bağlanmaq.  

qöqtəzmək  kökdəzmək. kökdətmək. köklətmək. sıx bağlamaq. - 

yalığın köklət: qayışı bərkit.  

qöqtonan  kökdonan. sap kimi kökə sarılıb tutan göbələk çeşiti.  

qöqtüq gögtük. kərtənkələ.  

qöqtürk  göktürk. gök türk. tanrıdan qut almış, qutsanmış türk. 

tanrısal türk.  
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qöqun  qoğun. qıvılcımi. oddan qoğulan, qopan çığın.  

qöqüçi  küküçi. yandırıcı.  

qöqüq  kökük. quruq. tavıq. tovuq. götüş. qılış. səltənət. şişik. 

əzəmət. təkəbbür.  

qöqül  köğül. kövül. kav > qar (fars). bağra. mağara. kavra. kavar.  

qöqül  köğül. kövül.koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. 

koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. 

kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. koğan. gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qöqül  köğül. qazalaq. kavaq. kovuk. mağara. oyuq.  
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qöqül köğül. mağara. dorqun.  

qöqüldaş  köküldaş. sütdaş.  

qöqülləmək  köğülləmək. kağallamaq. koğallamaq. kövülləmək. 

kavallamaq. kovallamaq. 1. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq.  

qöqüm  göğüm. göyüm. göydək. göğdək. asimani. - gəzəgənlər 

(səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, 

asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.  

qöqümsü  göğümsü. kökşin. göyümtül.  

qöqümtül  gögümtül. göyümtül.  

qöqümtül  qöğümtül. göyümtül. göyümsi. mavimsi.  

qöqün  kökün. 1. kökdə. kökündən. təməlindən. əsasən. 1. 

kökən. kökəl. köklə. harmoni. həmahəngi.  

qöqün  kökün. 1. kökündən. təməlindən. əsasından. 1. şitillik. 1. 

qələməlik. sapıqlıq. sürgünlük. qurçunluq. fidanlıq. 1. 

kökən. ana. göz. öz. təməl. kök. göbək. başlaq. çıxıtuq. 

qaynağ. qayna. dayanaq. paya. saltuq. salqut. mənşə. 

əsas. əsl. mərkəz. mənbə‟.  

- kökün kökü: qarakök. kökün özü, dibi.  

- kökün özü, dibi: kökün kökü. qarakök.  
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qöqüntən  kökündən. kökün. kökdə. təməlindən. əsasən.  

qöqüntən  kökündən. kökün. təməlindən. əsasından.  

- bir bitginin yanlarından cücərib çoxalması, dibindən, 

kökündən çıtlaması: qardaşlamaq.  

qöqür  1. gögür!. görqür. görsət. görkəz. 1. kökür. kövgür. 

çanaq. kasa.  

qöqürcqün  gögürcgün. 1. göyərçin. 1. qüyerdi.  

qöqürçün  gögürçün.gövərçin. göğərçin. göyərçin. gökcəli. göycəli. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöqürçün qögürçün. güvərçin.  

- gögürçün betli: göyümsi qır rəng.  

qöqürəq  gökürək. 1. göğüs. 1. kəndini bəğənmişlik. kəndinə 

güvən.  
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- kökürək turquzmaq: kəndinə olan güvənini göstərmək.  

- kökürəgin turquzmaq: kəndinə çox güvənmək.  

qöqürənmək  köngürənmək. söylənmək. deyinmək. gömürdənmək.  

qöqürmə  kökürmə. tıranspozişın.  

qöqürmək  kögürmək. kökərmək. kökəşmək. kökəlmək. yerləşmək. 

bərkimək. ağarmaq. göyərmək.  

qöqürmək  köğürmək <> kövürmək (< kav. kəv). böğürmək. içdəki, 

sıxıq havanı, boğazdan, iti səslə boşaltmaq.  

qöqürök mıncıq  kökürök mıncıq. boyunbağ. döş mıncıq. qıtay.  

qöqüs  - göğüşün köprücük bölümü: qopraq.  

qöqüs  göğüs. 1. < öğ. ök. 1. < kov: qazıq. qabaraq. boşluq. 1. < 

göğ. göy: qabarıq. gobud. şişik. opmuş. opsam ( > 

asman). 1. öşün. - iri göğüslü: töşlü. - iri göğüslü: üşünlü.  

qöqüs  göğüs. göğüs. gövüs. 1. döş. məmə. sinə. 1. eyvan. 

balkon. 1. ürək. könül. göyül. 1. hər gövdənin ön bölümü. 

- gəmi göğsü. - arabanın göğüsü: arabanın savı, savası, 

savrı > sipəri. 1. göküz. göyüz. göy üzü. - göyüz qapansa 

qara bulutdan, şimşək şaxsa, yağış yağsa durmadan, genə 

can səni gəzər, göz səni arar, yol sənə gələr.  

- göğüs keçirmək: iç çəkmək: için çəkmək: dərindən üzüntülü 
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solumaq.  

- göğsü qabarmaq: qurralanmaq. iftixar edmək.  

- göğsün gərə gərə: qurralı. güvənərək. iftixarla.  

- göğüs bağır: boyunla qarnın arasındaki bölüm.  

- göğüs keçirmək: için çəkmək. iç çəkmək ah çəkmək. 

üzüntülü, dərin solumaq.  

- göğüs gərmək: göğüs vermək: dayanmaq. qarşı qoymaq. 

qatlanmaq.  

- göğüs göğüsə: qarşı qarşıya. üz üzə.  

- göğüs səsi: açıq, dolu səs.  

- göğüs taxdası: göğüs üst bölümü.  

- göğüs vermək: göğüs gərmək.  

- əlləri göğüsdə qavuşdurub, sayqı göstərmək: əl 

bağlamaq. divan durmaq.  

- göğüs kürək: sinəylə kürək: qorsaq.  

- göğüs gəmiyi: inam taxdası.  

- ösgürərək, göğsündən kavrıq, bəlqəm çıxarmaq: 

gavırmaq. qaqırmaq. qaqırtmaq.  

- göğüs dumağı.  

- göğsün, sinəsin sökməyə çalışmaq: ösgürmək. öksürmək. 

üksürmək. kavsırmaq. qağsırmaq.  
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qöqüs  göğüs. göğüz. 1. göysəl. tanrısal. 1. göğüs. sinə. 1. 

kükrək. şişik. 1. gökürək. qoyun. sinə. 1. kökrək. sinə. 

ürək. bağır. yükə. sədr.  

qöqüsləmə  göğüsləmə. 1. nərsənin dayanmasın, durmasın 

sağlama, bərkitmə üçün sağdıc, yardıc, ayaq, dəstək, 

haça vurma. haçalama. döşləmə. 1. döşləmə. döşün 

məməsin oxşama, oynatma, əlləmə. 1. muqavimət. 

dirənmə. 1. qarşı durma. əngəlləmə. 1. sinə gəlmə. sinə 

gərmə. qarşı dayanma, durma. muxalifət edmə.  

qöqüsləmək  göğüsləmək. 1. haçalamaq. döşləmək. 1. muqavimət 

edmək. dirənmək. 1. qarşı durmaq. əngəlləmək. 1. sinə 

gəlmək. qarşı dayanmaq, durmaq. muxalifət edmək. 1. 

döşləmək. döşün məməsin oxşamaq, oynatmaq, 

əlləmək.  

qöqüsləmək  göğüsləmək. qarşı durmaq. dirənmək. qalxmaq. əngəl 

çıxarmaq. göğüs tapmaq. muqavimət göstərmək.  

qöqüslənmək  göğüslənmək. 1. dirənilmək. muqavimət edilmək. 1. 

qarşı durulmaq. əngəllənmək. 1. döşlənmək. döş 

çıxarmaq.  
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qöqüslü  göğüslü. 1. taqətli. təhəmmüllü. mütəhəmmil. 

muqavimətli. muqavim. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dirəngən. muqavim. 1. qarşı duran, gələn. 1. 

əngəlli. mane'li. 1. sinəli. döşlü. iri məməli. geniş sinəli. 1. 

qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. tutqun. toxatlı. dərdli.  

qöqüslük  göğüslük. 1. zireh. sağ. say. sayı. güstüvan. göstüvan. 

1. önlük. peşgirə. peşbənd.  

qöqüslüq  göğüslük. 1. alda yapğuç. alyapğuc. önlük. peştamal. 1. 

artıq. peşgirə. 1. qadın lifciyi.  

qöqüslüq  göğüslük. 1. sinəlik. döşlük. peşgirə. önlük. 1. korset. 

sinəlik. döşlük.  

qöqüsmək  göğüsmək. köğsənmək. kösğənmək. qoğzanmaq. 

kosmaq. qarşı durmaq. qöğüs gərmək. sinə açmaq.  

qöqüş  gögüş. ağuş.  

qöqüş  göğüş. 1. köks. kükrək. tüş. döş. tös. 1. kərişli. kövüşlü. 

kərsov. içli, anlamli. məntiqli. içləmli. 1. 1. kovuş. köyün. 

tənəbi. böyük oda. 1. kəriş. kövüş. iç, anlam. məntiq. 

içləmə. - köğüşə alınmır: içlənəmmir. alınmır. yorulmu. 1. 

köküş. quruluş. tavlanış. tovlanış. götürüş. qılınış. 

əzəmətli təkəbbürlü davranış.  
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- göğüsün yanları.güsri. qaburqa gəmikləri.  

- köğüs döğmə: higgə. öksə. qızma.  

qöqüş  göğüş. köğüş. gövüş. kövüş. 1. (kəc <> çəp). qıysım. 

qıysar. qıysır. əğri. əyri. çarpıq. 1. qapas. qas. sinə. 

sınaq.  

qöqüşləmək  qarşı durmaq.  

qöqüt  köküt. götgi. kötük. təpə. yığın. təpəciq.  

qöqüz  göğüz. göğüs. 1. göysəl. tanrısal. 1. göğüs. sinə. 1. 

kövküz. qöyüz. göyzəl. göysəl. qözəl. mərğub. məqbul. 

şayan. pəsəndidə.  

qöqüz  köküz. kövüz. kəkiz. kəviz. uysal. yumşaq başlı. yumşaq 

qıllı.  

qöqyapı  kökyapı. atyapı. altyapı.qabaltı. daban. binövrə.  

qöqyuq  gökyuq göylü. türkmən böyüklərinə verilən unqun·.  

qöqyüzü  acıman.  

qöl baqa  köl bağa. qurbağa.  

qöl  göl. ( < kov. qab). 1. kövül. kül. köl. - böyük göl: sölmə. 1. 

hovuz. talyan. dalyan. dənizdə, boğazda ayrılmış 

qorunmuş qapalı yer. bu qoruqda dəniz canlılar becərlir. 

1. dəniz. su. durqun su. - dalyan yengəci, balığı. 1. böyük 
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durğun su. { kür: böyük axar su.}. 1. havuz. birikmiş su. 1. 

talab. dalab. dalat. dalmalı yer. irmaq. çay. hovuz.  

- daşqın sularındandan bir yerdə birikib duran su: örkün.  

- quru göl: quru hovuz: gəmilərin onarma yeri. beləki gəmiləri 

bu gölün içinə saldıqdan son, gölün suyu başalıb, gəmi 

qızaqın üstündə oturur.  

- göl ayağı: gölün artıq suyun dənizə, dışarı apara arx.  

- göl başı: gölün qaynağı, mənbəi.  

- göl otu: sarı nilufər. 

qöl  göl. hovuz. istəxr.  

- yarı batağlıq, kiçik göl: çöngül. çöngöl. çüngöl.  

- göl başı: gələgən. gölə axan çay.  

- kiçi göl: gölbit. gölbət. gölək. qölət. gölcük. gölcəq. 

gölcağız. gölcəğiz. gölənti. su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

- göl başı: gələğən. suyn gölə tökülən, qoyulan yeri.  

- bir gölün suyu, bir dibin qolu olmaq: bir kökdən, qılıqdan 

xuydan olan.  

- əkmək əldən, su göldən: çalışmadan dinliyin (dinclniyin) 

sağlamaq. bolluq keçim yaşamaq.  

- göl balığı yekəlməz.  
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- süt gölü: könülxanlığı. sərbəs yaşam sürmə.  

- yaşam gölü: yaşam bolluğu. süt gölü.  

qölalası  gölalası. göldə yetişən alabalıq çeşiti.  

qölbet  gölbet. gölət. gölçük. gölək. gölənti. kiçik göl. su 

birikintisi.  

qölbət  gölbət. gölbit. gölək. qölət. gölcük. gölcəq. gölcağız. 

gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən 

su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölbit  gölbit. gölbət. gölək. qölət. gölcük. gölcəq. gölcağız. 

gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən 

su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölcağız  gölcağız. gölcəğiz. gölbit. gölbət. gölək. qölət. gölcük. 

gölcəq. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölcəğiz  gölcəğiz. gölcağız. gölbit. gölbət. gölək. qölət. gölcük. 

gölcəq. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölcəq  gölcəq. gölcük. gölək. qölət. gölbit. gölbət. gölcağız. 

gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən 

su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  
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qölcəq  kölcək. göyçək. gözəl. xoş. iyi.  

qölcüq  gölcük. gölcəq. gölək. qölət. gölbit. gölbət. gölcağız. 

gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən 

su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölçə  gölçə. 1. gölünğ. 1. kövülçə. bölünmüş əkiləcaq topraq. 

1. qabartma. qatlama. kökəşmə. 

qölə  gölə. 1. sığırın balası. urqaçı dana. tüvə. baytalça. iki 

yaşlı dana. 1. qul. qarabaş.  

qölə  kölə. bulğun. bulaq. bulun əsir. toğmağan. toğma. 

doğma. qulam. qul. çəkər (çakər (fars)). çaqar. bənd. əbd. 

qatıv. qul. bağlı. qarabaş. sərbəst olmayan.  

- alqa bulaq: bağışlanmış kölə.  

qölə  kölə. düşük. düşən. əsir.  

qöləq  gölək. 1. qölət. gölbit. gölbət. gölcük. gölcəq. gölcağız. 

gölcəğiz. gölənti. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən 

su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)). 1. sulaq yerlərdə 

görülən sivrisinək çeşiti.  

qöləq  gölək. 1. üzərində su durması olmayaz yer, kiçik, dayaz 

göl. 1. gömlək. 

qöləqəz  göləğəz. göl kənarında yetişən bir su çiçəği.  
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qöləqqə  köləggə. kölgə.  

qöləliq  köləlik. qulluq. ibudiyyət.  

qöləlmə  göləlmə. bax > gölləşmə.  

qöləmən  köləmən. kölələrdən qurulmuş yaraqlı cərgə, qoşun.  

qölənqə  köləngə. kölgə. sağya. salya. saya.  

qölənmə  bax > gölləşmə.  

qölənti  gölənti. gölcəğiz. gölcağız. gölbit. gölbət. gölək. qölət. 

gölcük. gölcəq. kiçi göl. su birikintisi. bir yerdə birikən su 

(çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qöləntir  göləndir. cə'fəri. maydanoz.  

qölərmə  bax > gölləşmə.  

qölərmək  gölərmək. göllənmək. 1. göl qurulmaq. suyun birikməsi. - 

gölərli suv: göllənmiş su. 1. qöllənmək. gölərmək. 

toplanmaq. yığışmaq. - gölərdi sular.  

qölərmək  gölərmək. göllənmək. 1. su birikmək. 1. bolarmaq. 

bollaşmaq. bolalmaq. bollanmaq. çoxalmaq.  

qölət  gölət. 1. hovuz. 1. gölək. gölənti. gölcəğiz. gölcağız. 

gölbit. gölbət. gölcük. gölcəq. kiçi göl. su birikintisi. bir 

yerdə birikən su (çay, yağmırdan). birkə (> berkə (fars)).  

qölət  gölət. kiçik göl. gölcüq. yapay göl.  
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qöləzləmək  göləzləmək. gözətləmək. göləzmək. bəkləmək. ummaq. 

arzulamaq. xahiş edmək.  

qölgələmaq  kölgələmaq. bir nərsəni qorumaq. saxlamaq. asramaq. 

sağalamaq. sayalamaq.  

qöliqə  köligə. kölik. - qoyu kölgə: ağır kölgə.  

qöliqli təpər  köligli təpər. güzey.  

qöliqliq  kölgilik. kölgəlik.  

qölimək  gölimək. gölgimək. quylamaq. qömmək.  

qölişmək  gölişmək. qömüşmək. - dədəsin öldürdü də gölüşdü də.  

qölitmək  gölitmək. kölitmək. ( l < > m) gömitmək. qömtürmək. 

gömdürmək. quylamaq. - ölünü qülütdülər.  

qölqə  kölgə. 1. dalda. 1. kölə+gə. gömülgə. suyu. küləgə. 

köləngə. ağraltı. külükkə. qolətki. ışıqsız. quzay. kölgəli: 

qorxulu. ləkəli. kölgələmək: ləkələmək. 1. yora. xiyal. 

xulya. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'. 1. 

köləngə. quzay. sağya. salya. saya. 1. köşigə. köçik. 

köşik. örtü. pərdə. 1. salqın. sərin. qarantqa. qarançqa. 

qorxuluq. qaraltı. qaraltı. ava.  

- kölgə oyunu: qaragöz oyunu. 
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qölqə  kölgə. 1. etgi. təpgi. əsər. izər. deşik. 1. üzük. üzüt. 

üzülmə. üzlüş. acıma. təəssüf. 1. quruntu. oynuş. uynuş. 

xiyal. düşləm. görüntü. şəbəh. salım. salqım. xulya. 

yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. 

oysuq. duysuq. oynatı. oynası. 1. örtgi. quruq. qorucuq. 

qorcuq. qalxan. saya. sığnaq. himayət. 1. seçilməyən, 

bəlirsiz qaraltı. alaca qaraltı. 1. rüşvə. altdan, gizlidən 

verilən nərsə. 1.qoruma. qanat. çanat. himayət. siyanət. - 

kimin qanatına güvənirsiz. - bi birideyil ki, qanatsız keçinə 

bilsin. 1. qaraltı. saya. 1. qaravıl. qaravul. bəlli bilirsiz 

görülən nərsə.  

- ışıq kölgə: ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi.  

- ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi: ışıq kölgə.  

- kölgə altı: kölgəlik yer.  

- qara kölgə: qaraltı.  

- kölgə düşmək: 1. kölgə altında qalmaq. 1. olduğundan əsgik 

görünmək.  

- kölgəsinə girmək: birinin qoruğuna, himayəsinə girmək. 

birinə sığınmaq.  

- kölgəsindən qorxmaq: çox qormaq.  
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- kölgədə buraqmaq: kölgələmək. nərsəni, kimisəni çox 

geridə, dalda bıraqmaq, bastırmaq, unutturmaq.  

- kölgə oyunu: qurqu oyunu. kölgə yansıtmasıyla düzənlənən 

oyunu, tiyatrı. xeyməşəbbazi.  

- kölgə olmaq: qolqa, kömək, dayaq olmaq.  

- kölgə kabinə: bəyliyə (dövlətə) qarşı, yaxud bir bəyliyin 

içində qurulan ikinci bəylik.  

- kölgə gerçəkliyi: bir olaydan sonuclanan ikinci üçüncü dərcə 

daşıyan olay.  

- kölgə edmək: kölgələmək. işini gücləşdirmək. əngəl 

çıxarmaq.  

- sarğlı kölgəli yer. sığnaq. bəklək <> bərklək <> əklək.  

- gözü kölgəli: quşqaq. quşquq. şəggili.  

- ev önünə yapılan kölgəlik: çulxqa. çuqal.  

- kölgəli ışıq: açıqlı qoyulu. alaşavaq. - qoyu, qara kölgə: 

qoz kölgəsi.  

- qoz kölgəsi: qoyu, qara kölgə.  

qölqə  kölgə. 1. qavur. kovur. kafur. 1. köligə. kölik. uğur. 

devlət. bəxd. kömək. - bəy uğrunda işim yetildi: işim alındı.  

 - kölgəli ağ: çala ağ: tutqun boya.  
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 kölgə. avana. avanqı. qaranlıq.  

- kölgə edmək: avmalamaq. qapamaq. görkəzməmək. 

qölqəbalığı  qölgəbalığı. dadlı balığ çeşiti.  

qölqəbiçim  kölgəbiçim. kölgəşəkil. gövdənin yalnız dış, qıraq 

cızıqların yansıdan, görsədən şəkil.  

qölqəçil  kölgəçil. 1. gəlişməyə, yetişməyə kölgəlik sevən nərsə. 

1. özbaşdaqlığı, müstəqilliyi olmayıb, bir başqası 

yönündən, qorunmanı, saxlanmağı, dayaqlanmağı sevən 

kimsə.  

qölqələmək  kölgələmək. kölgələtmək. 1. mütəəssir edmək. 

əsərlətmək. izərlətmək. 1. üzmək. üzütmək. 

üzüşdurtmək. mütəəssif edmək. 1. qarartmaq. 1. 

qorlamaq. qorumaq. sığdırmaq. saxlamaq. himayələmək. 

himayətləmək. daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. 

duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. 

qalxanlamaq. sipərləmək. savarlamaq. savralamaq. difa', 

mudafiə edmək. 1. kölgədə buraqmaq. nərsəni, kimisəni çox 

geridə, dada bıraqmaq, bastırmaq, unutturmaq. 1. kölgə 

edmək. işini gücləşdirmək. əngəl çıxarmaq. 1. qorlamaq. 

qorumaq. qanat gərmək, açmaq. qanadı altına almaq. 1. 
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qözləmək. qorlamaq. qorumaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. - 

birini, nərsəni gözləmək, kölgələmək, qorumaq.  

qölqələnmək  kölgələnmək. 1. daldalanmaq. 1. köçünmək. köşünmək. 

kölgəyə çəkilmək. kəndini gizləmək, örtmək. - ər gündən 

köçündü: gündən kölgəyə keçdi. 1. yalçımaq. dincəlmək. 

rahatlanmaq. yararlanmaq. asıqlanmaq. faydalanmaq.  

qölqələnmək  kölgələnmək. 1. mütəəssir olmaq. əsərlənmək. 

izərlənmək. 1. üzülmək. mütəəssif olmaq. 1. daldalamaq. 

daldamaq. duldalamaq. duldamaq. qalağanmaq. 

qalağlanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. sipərlənmək. 

savarlanmaq. savralanmaq. qorunmaq. sığınmaq. 

saxlanmaq. himayələnmək. himayət, difa', mudafiə 

olunmaq.  

qölqələnmək  kölgələnmək. kölgəyə çəkilmək. köşiklənmək. köşinmək. 

köşünmək. kəndini gizləmək, örtmək.  

qölqələtmək  kölgələtmək. kölgələmək. 1. mütəəssir edmək. 

əsərlətmək. izərlətmək. 1. üzmək. üzütmək. üzüşdurtmək 

mütəəssif edmək.  

qölqəli  kölgəli. 1. dalavar. dalvarlıq. 1. sıxıntılı. əngəlli. 1. dalı 

qalmış. 1. salqınlı. sərin.  
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qölqəli  kölgəli. 1. ləkəli. qorxulu. qorxusu olan. aydın, açıq 

olmayan. işgilli iş. 1. quşqulu. işgilli. şəggili. 1. iz bıraxan. 

izli. etgili. müəssir. 1. etgilənən. mütəəssir. 1. əsirgəli. 

qorunaqlı. köməkli. hamilli. 1. izləkli. gəlcili. diləvli. tapınlı. 

qullu. yaptıqlı. müridli. peyrovlü. 1. onurlu. yapadonlu. 

donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. ismətli. namuslu. 1. 

sayqılı. gəlgedli. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. 

kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. əzəmətli. 

həşəmətli. 1. abajur. 1. ıslaq. işgilli. bulaşıq. batıq iş, 

kimsə, nərsə. 1. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. 

qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. 

tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. 

qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. 

qılplı. qulplu. pülçüklü. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. 

toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş. 

- gözü kölgəli: qaragözçü. qaragöz. nərsədən, yapdığı bir 

işdən qorxusu olan.  

- içi kölgəli: könül darlığı. iç, can sıxıntısı.  

- kölgəli qalma: könlü qalma: gözü qalma: üzgünlük. 

gücünlük.  
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- gözü kölgəli: quşqaq. quşquq. şəggili.  

- kölgəli ışıq: açıqlı qoyulu. alaşavaq.  

- sarğlı kölgəli yer. sığnaq. bəklək <> bərklək <> əklək.  

qölqəlik  kölgəlik. 1. damlalıq. qarşaq. qayşaq. qapanca. 

sayavan. sayban. 1. daldalıq. duldalıq. qalağlıq. 

qalxanlıq. sipərlik. savarlıq. savralıq. qoruqluq. himayəlik. 

1. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. 

görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. 

möhtəşəmlik. - ev önünə yapılan kölgəlik: çulxqa. çuqal. 1. 

korqaylıq. korqalıq. dalan. 1. qaralıq. saraban. saravan. 

sayaban. sayavan. qaraban. qaravan. 1. qaraltı. qaçına. 

qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. qar, yağış, gündən 

qorunma üçün quytu yer. pənahqah. 1. qarartıq.  

qölqəlik  kölgəlik. köşiklik. quzuyğur. quzaquyğur. qaraltı. 

qölqəliq  kölgəlik. 1. gəlgedlilik. sayqılılıq. böyüklük. ululuq. 

görkəmlilik. taptapaqlılıq. çalımlılıq. hörmətli. 

möhtərəmlik. əzəmətlilik. möhtəşəmlik.  

qölqəliq  kölgəlik. 1. sərin. 1. tərbəs. şahların başı üsdə açılan 

kölgəlik. 1. dalvarlıq. 1. salqınlıq. sayavan. sundurma. 

çatı. köçüklük. - köçüklük yer: kölgəli yer. 
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qölqəliq  kölkəlik. avma. ağma. sərin yer. sayvan.  

qölqəltəmək  kölgəltəmək darılmaq. gücənmək.  

qölqəlti  kölgəlti. darğınlıq. gücənmə.  

- kölgəlti bolmaq: darılmaq. gücənmək.  

qölqəmlik  kölgəmlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. 

ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. 

əzəmətlik. möhtəşəmlik.  

qölqəolay  kölgəolay. 1. bir işə, olaya asılı, bağlı olan olay. ana 

sonucdan doğan yan sonuc. 1. olay kölgəsi. bir 

nərsədən, nədəndən doğan durum. 1. pisikoloji. ruhi 

durum.  

qölqəolayçılıq  kölgəolayçılıq. pisikoloji, ruhi durumu, cəvvi durumu 

dəğişdirmə üçün yapılan nərsə.  

qölqəsiz  qölgəsiz. 1. minyatur. (minyaturda kölgəliyiyə yer yoxdu). 1. 

ləkəsiz. qorxusuz. aydın. açıq. yalın. çıplaq. ibhamsız. 

işgilsiz. 1. quşqusuz. şəggsiz. 1. izsiz. etgisiz. tə'sirsiz. 1. 

əsirgəsiz. qorunaqsız. köməksiz. hamisiz. 1. izləksiz. 

gəlcisiz. diləvsiz. tapınsız. qulsuz. yaptıqsız. müridsiz. 

peyrovsız. 1. onursuz. yapadonsuz. donsuz. arsız. 

abırsız. utancsız. utanıcsız. ismətsiz. pezəvəng. 
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qaldaban. çaldaban. namussuz. 1. sayqısız. gəlgedsiz. 

alçaq. düşük. görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. 

hörmətsiz. əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz.  

qölqəşəkil  kölgəşəkil. kölgəbiçim. gövdənin yalnız dış, qıraq 

cızıqların yansıdan, görsədən şəkil.  

qölqirsiv  kölqirsiv. mülayim.  

qölqöl  gölgöl. mayıs arasında, onbir igirmibir doğanların bürcü.  

qölləniv  gölləniv. kölnülləniv. ilham.  

qöllənmək  göllənmək. 1. gönənmək. çoxalmaq. üyşünmək. 

birkinmək. yığılmaq. 1. könüllənmək. coşmaq. 

niyyətlənmək. cəsarətlənmək. yürəklənmək. ilhama 

gəlmək.  

qöllənmək  göllənmək. gölərmək. 1. su birikmək. 1. axa axa 

bolarmaq, bollaşmaq, bolalmaq, bollanmaq, çoxalmaq.  

qölləntirmək gölləndirmək. könülləndirmək. coşturmaq. odlandirmək. 

niyyətləndirmək. ilhamlatmaq. cəsarətləndirmək. 

yürəkləndirmək.  

qölləşim  gölləşim. bax > gölləşmə.  

qölləşmə  gölləşmə. gölləşim. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. 
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genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. 

genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. 

genğirim. genğişim. genlinim. genlişim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. 

kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. göllənim. göllənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qölmük  gölmük. kütlə. xalq. ahali.  

qölnülləniv  gölləniv. ilham.  

qölotu  gölotu. sarı nilufər.  

qölsüntürmək  gölsündürmək. könülsündürmək. coşturmaq. 

niyyətləndirmək. cəsarətləndirmək.  

qöltinq göltinğ. gölcuq. quşların indiği su birikintisl.  

qöltürəm  göltürəm. gücsüz. zayıf.  
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qöltürqüc  göltürgüc. götürtquc. dəstək. yardım. himayə.  

qöltürmək göltürmək. qaldırmaq. daşımaq.  

qöltürtmək  götürtmək. 1. abartmaq. 1. qaldırtmaq.  

qöltürtüş  göltürtüş. abartma.  

qölük  kölük. 1. minik heyvan. yük heyvanı. 1. (kövlük < kav). 

çöldə, açıq yerdə tikilən daxma, külbə, kiçik otaq. 1. arxa. 

kölük. yük yüklətilən hər hanki bir heyvan. 

qölüqlüq qölüklük. qölüklü.  

qölünq  gölünğ. gölçə.  

qölünmək  gölünmək. əli ayağı yorulup zayıf olmaq.  

qölüşmək  gölüşmək. gümüşmək. kümüşmək. quylamaq. qoylamaq. 

kovlayıb içləmək (içinə qoymaq), gömmək, quylamaq.  

qöm  köm. göm. 1. kömə. toplum. camiət. 1. quyun. boran. 

davul. çapqın.  

 - göm göy: 1. mas mavi. 1. qır, kül topraq rəngi. 

qömcəq  gömcək. tuman. şalvar. pijama.  

qömçə  kömçə. çömçə. kəpçə. od, köz kürəyi, belçəsi.  

qömçə  kömçə.1. çəmçə. çömçə. kəfgir. 1. kəfçə. çəmçə. susaq. 

1. qamıç. qamış.  
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qömçü  gömüç. gömçü. gömü. gənc. təpən (dəfinə). qazan ( > 

xəznə).  

qömçüq  gömçük. palçıq. çamır. bataq.  

qömçülük  kömçülük. topluluq. kamuçuluq. yurtçuluq. imumi. 

içtimai. kömlük oyuq: imumi rə'y. kömdük fikir: kamu oyu.  

qömeç  gömeç. külə quylanaraq pişirilən girdə, şişik kökə, 

əkmək.  

qömek  kömek. gömek. 1. yardım, arxa, dəstək. inayət. 1. əhali. 

xalq.  

qömen  kömen. güman. 1. xəyal, ilüzyon. düş. 1. irq. soy. 1. 

cevher. damar. 1. gömici. quylayan. qəbir qazan. 

qömə anası  böyük çiban.  

qömə  gömə. gömü. gövü. gövə. gömültüq. pusu. püsgü. 

avçıların girdiyi, gizləndiyi yer.  

qömə  kömə. çox. köm. toplum. camiə. - köməli: çoxlu. bir yığın. - 

altın köməli. üzüm köməli.  

qöməc  göməc. pətək. - göməc balı: əriməmiş bal.  

qöməci  göməci (< gömmək). balgüməci. balkomacı. kovan 

(pətək) biçimində tikiş büzməsi.  

- əbəköməci: qazan qara.  
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qöməci  köməci. - əbə köməci kor əbə: əbə köməci: gözü bağlı 

oyunu: bir neçə kişi cocuq (:nəfər uşaq) olub, birinin gözlərin 

bağlayıb, başqalarının çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir 

oyun.  

qöməç  göməç. köməç (< gömmək). 1. komaç. küldə quylanaraq 

pişirilən kökə, yemək. 1. bal pətəyi. pətək. kovan. qapcıq.  

qöməç  göməç. köməç (< gömmək). kovan. çotan. 1. səbət. 1. 

tələ. ağ. 1. kəndu. pətək. - kovan, pətək biçimində tikiş 

büzməsi: balgüməci. balkomacı. göməci (< gömmək). - arı 

kovanı. - köməç bal: süzülməmiş bal. 1. basdırma. küldə 

qoylayıb, xaşlanmış yemək.  

qöməç  göməç. köməç. komaş. qumma. kümmə. 1. sırayla yan 

yana qoyulmuş, qonulmuş nərsə. 1. komaş. külə 

quylanıb, pişirilən əkmək. 1. qaynatılıb, xaşlatılıb pişirilən 

bitgi. 1. kovaq. pətək. 1. külə gömülərək, cumularaq 

pişirilən çörək.  

qöməçi  göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 1. nərsəni 

nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 
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batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. nərsiyə inci daş taxan, 

döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. taxıyan. 

taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. münəbbətkar.  

- əbəköməçi: qaragöz.  

qömək  kömək. ( < kommək: yığışmaq). 1. bağış. qoldavlıq. 

yardamlıq. dayanıq. yarlıq.yardım. 1. bəkləş. şəfaət. 

qayra. bağış. lütf. 1. yastama. yardım. haray. harvul. 

qarvul ardıca duran. haraya qalan. 1. eanə. imdad. 

himayə. 1. abyar. yapyar. yardım. vasitə. bulun. imdad. 

yanaşma. yanaş. yarav > yavər (fars). 1. kümək. kuma. 

yığıntı. tob. birlikdə qoşuş. birlikdə qoşuşub 

yardımlaşma. iməcilik. bəsici imumi. söğəy. yardam. 

qolqapas. qoldam. 1. yardam. yoğuş. basut. acıyan. 

qoldav. himayət. kölgə. uğur. devlət. bəxd. çırağ. əlik. 

şagird. qılış. əməkdaş. həmkar. - bəy uğrunda işim yetildi: 

işim alındı. - tanrı uğrunda işlərim bitər. - sizin uğruzdan vara 

çatdıq. 1. yatut. yətut. yetut. yədək. yar. 1. yetüt. yardım. 
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imdat. 1. quday. yaran.  

- kömək edmək. bulunlamaq. 

qöməq  göməğ. su çevrisi. burqac. qoylan. quylan. qaznavız. 

qazan. girdab. gicoy. qıcoy. qıvrım. qıyrım. çevrim.  

qöməq  kömək. 1. köməz. kömər. çöməz. yarıq. bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə. şayırd. tilmiz. 

yardım. yardam. yamaq. çıraq. tələbə. 1. köməklik. 

yarlanıq ( > yaranə (fars)). yardım. yardımlıq. 1. çömək. 

koma. külbə. kiçik yurd, ev. 1. qolaylıq. yardım. 

musaidət. dayaq. dayanc. arxa. qoldavlıq. yardamlıq. 

yam. yədək. qoldav. yardam. 1. sağdıc. yardıc. ayaq. 

durduraq. duracaq. duranaq. dəstək. təqviyə. 1. gömək. 

gömük. gömüt. gömgən. basıq. dalıq. sın. sin. qəbir. 

məzar. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. dinlənik. 

qara yer. gor ( < kovr). 1. palçıqlı. çamırlı. batağlıq. 1. 

yaram. - özümə olsam yaram (kömək), dönəmlə (zamanla) 

bitər yaram. 1. köməkçi. yardımçı. yardaqçı. 1. yaranaq. 

yarqanaq. (> yaranə (fars)).  

- yardım, kömək diləmək: köməksəmək. yarsamaq.  

- başkömək: başkömək. başyarıq. başyarıt. nazim.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- başkömək: başkömək. başyarıq. başyarıt. nazim.  

- qolaylıq vermək, göstərmək: yardım edmək.  

- qolqa, kömək, dayaq olmaq: kölgə olmaq.  

- köməyə çağırmaq: kömək istəmək. əlhaylamaq.  

- kömək!. qurtarın!. qutarın!. yetişin!. imdad. mədəd.  

qöməqçi  köməkçi. yardaç. yardımçı. 1. əltutucu. əltutan. 1. 

maavin. müi'n. 1. yarva. yavər ( < yar). 1. yollandıran. 1. 

kömək. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qul. qulluqçu. 

yardım. yardımçı.qapdallı. yardamçı. yardaqçı. yanlı. 

yanığ. yanığlı. arxa. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. 

tərəfdar. püştiban. həvaxah.  

qöməqçi  köməkçi. yardaq. yədək. yetək. bir işi, olayı yapmaq 

üçün, bir nərsiyə qarşı durmaq üçün yararlanan yardaq, 

köməkçi ayqıt.  

qöməqçiliq  köməkçilik. köməklik. 1. yavraq. yaravıq. yavəri. 

yardımçılıq. imdad. maavinət. 1. yədəklik. yetəklik.  

qöməqləmək  köməkləmək. qollamaq. qallamaq. yardamaq. 

yardamlamaq. yanğırlamaq. kərəm göstərmək. ikram 

edmək.  
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qöməqləmək  köməkləmək.1. yastamaq. yardım edmək. 1. yığışmaq. əl 

ayağ eləmək. yardım edmək. qol ayağ olmaq. qol qanat 

olmaq. əl tutmaq. qollamaq.  

qöməqləşmək köməkləşmək. 1. işləşmək. işbirliyi yapmaq. 1. yarışmaq.  

qöməqli  köməkli. kölgəli. əsirgəli. qorunaqlı. hamilli.  

qöməqliq  köməklik. köməkçilik. yavraq. yaravıq. köməklik. 

köməkçilik. yardımçılıq. imdad. maavinət.  

qöməqliq  köməklik. köməzlik. kömərlik. çöməzlik. kömək. 1. yarıq. 

yarlanıq ( > yaranə (fars)). yardım. yardımlıq. 1. bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə. şayırdlıq. tilmizlik. 

yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. 

(ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi. 1. əlverim. 

əlvermə. əltutma. qoldama. qoldavlıq.  

qöməqliq  qöməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. basığlıq. 

dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. türbə. daxmalıq. 

damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qaralıq. qəbirlik. 

gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. 

gorustan. qəbirstan.  

qöməqsəmək  köməksəmək. yardım, kömək diləmək. yarsamaq.  
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qöməqsiz  köməksiz. 1. qölgəsiz. əsirgəsiz. qorunaqsız. hamisiz. 1. 

yavan. yayvan. yardımsız. qoldavsız. təkəl. yalqız. 

sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. 

avara. açılaz. aciz.  

qömələ  gömələ. gömmə. 1. nərsəni nərsənin içinə gömütmək, 

quylamaq. örtləmə. qaplama. qablama. baslama. 

batlama. bazlama. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. 

qulamıq. dalbanıt. 1. gəvələ. gövələ. kiçik çuxur, oyuq. 

tuxum quylama çuxuru.  

qömələq  kömələk. kəpək. köpək. göbələk.  

qöməlmək  köməlmək. çöməlmək. çömbəlmək. çömbətmək. 

çömmək. dizlərin qıvırıb, ayaqları üzrə durmaq, yarı 

oturmaq.  

qöməmən  köməmən. qapının arxası.  

qömən  gömən. göməyən. gömləyən. göməçi. gömüçü. 1. 

nərsəni, nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. 

qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. 

pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. 

batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. 

qaptıran. qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. 
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dəfnətən. dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. nərsiyə inci 

daş taxan, döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl 

gümüş yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı taxlayan. 

taxıyan. taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. 

münəbbətkar.  

qömər  kömər. köməz. kömək çöməz. bir ustanın qulluğunda 

olarkən iş öğrənən kimsə. şayırd. tilmiz. yardım. yardam. 

yamaq. çıraq. tələbə.  

qömərq  ömür.  

qömərlik  kömərlik. köməklik. köməzlik. çöməzlik. bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə. şayırdlıq. tilmizlik. 

yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. 

(ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi.  

qömərmək  kömərmək. gəmürmək.  

qömərtə  gömərtə. gövərtə. gəmidə, avluda, həyətdə daldada, dırğ 

bucaqda olan kiçik dolab, qalğa. ambar.  

qöməs  köməs. kətək. yuva. nin.  

qömət  gömət. gövət. gəvət. gömülgəç. çuxur. oyuq. quyu. 

kavlam.  

qömət  kömət. qomat. çuxur. ocaq.  
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qöməyən  göməyən. gömən. gömləyən. göməçi. gömüçü. 1. nərsəni 

nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. nərsiyə inci daş taxan, 

döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. taxıyan. 

taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. münəbbətkar.  

qöməz  köməz. kömər. kömək çöməz. bir ustanın qulluğunda 

olarkən iş öğrənən kimsə. şayırd. tilmiz. yardım. yardam. 

yamaq. çıraq. tələbə.  

qöməzlik  köməzlik. köməklik. kömərlik. çöməzlik. bir ustanın 

qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə. şayırdlıq. tilmizlik. 

yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. 

(ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi.  

qömici  gömici. 1. gömən. quylayan. qəbir qazan. 1. 

yeyəcəklərin quylayan bir para heyvanlar. - quş, it 

gömücü heyvandırlar.  
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qömilən  gömilən. quylanan.  

qömili  gömili. gömüklü. gömülü. gizli. örtlü.  

qömitmək  gömitmək. ( m < > l ) gölitmək. gülitmək. gömdürmək. 

quylamaq.  

qömqən  gömgən. gömək. gömük. gömüt. basıq. dalıq. sın. sin. 

qəbir. məzar. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. 

dinlənik. qara yer. gor ( < kovr).  

qömqənlik  gömgənlik. bax > göməklik.  

qömqöy  gömgöy. gövüd > kəbud.  

qömqöy  gömgöy. göybən. göyçil.  

qömlək  gömlək. (gönlük. dərilik. gönü, dərini qoruyan). {gömlək. ( 

m < > n ) gönlək. köynək. kəmis. qapıs. qamıs.} { quylanan 

yer (< gömmək). }. 1. köynək - iş köynəyi: iş paltarı. - bir 

don bir köynək: özün örtməyə yalnız donla köynəyi əğnində 

olan. - iç köynəyi: altdan geyilən köynək. at köynəyi. tər 

köynəyi. 1. ğişa. hər nərsənin incə örtüyü, dərisi. qapacıq. 

zar. - ürək, bağır (ciyər), beyin köynəyi. - çırağ köynəyi: 

kağazdan, parçadan olub lampa köynəyi, örtüsü. - oturacaq 

köynəyi: səndəlin oturulan yerlərinin örtüyü. 1. bətn. uzun 

sınaqlı kimsədən söz edəndə deyilir. - neçə köynək 
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yırtmış. - köynəyindən keçirmək: oğulluq edmək. - ilan 

köynəyi: kovlaq. 1. könkülək. könlək. qəmis. kürtə köylək.  

- gömlək daşı: kərpiç duvarı qaplamada işlənən yonma daş. 

qömləq  gömlək. 1. köynək. sarqı. yapıq. yapaq. yapağı. 

yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. 

bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. 

örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. paket. qapat. qaplac. 

qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. qapan. qapam. 1. 

qutu. 1. bağırsağı saran incə yağ qatı.  

- bir köynək yuxarı, dədəm kimimiş bilməm.  

qömləyən  gömləyən. gömən. göməyən. göməçi. gömüçü. 1. nərsəni 

nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. nərsiyə inci daş taxan, 

döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. taxıyan. 

taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. münəbbətkar.  
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qömmə  gömmə. 1. (# çıxıq). 1. gömülmə. quylama. 1. bastırma 

çörək. komaç. komaş. boğaca. 1. bastırma. pastırma. acı 

ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət. 1. nərsəni 

nərsənin içinə gömütmək, quylamaq. gömələ. örtləmə. 

qaplama. qablama. baslama. batlama. bazlamatəpnəti. 

təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt. 1. qaqma. 

taxma. nərsəni qaşlama. nərsiyə inci daş taxmaq, 

döğmək. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirmə. 1. girmə. içlik. içərlik. bir uzün içinə çəkilmiş 

bölüm. - gömmə dilab (dolab): işqaf. duvarın içinə yerləşmiş 

dolab. - gömmə eyvan: ev alanı içində qalan eyvan. 1. güzün 

əkilən buğda ( qışın topraq alda gömülü qalıb, yazın cücərir).  

- gömmə dolab, dilab qaytarma taxası. işqaf. ( # dışqab. 

çıxma. taxca. sərgən. qaş. rəf. ).  

qömmə  gömmə.1. komaş. gömüş. quylama. külə quylanıb pişirilən 

çörək. 1. örtmə. dəfn. 1. közdə pişirilən əkmək. közləmə. 

qözmən.  

qömmək  gömmək. bax > qommaq. 1. örtmək. quylamaq. batırmaq. 

nərsəni nərsiyə soxmaq. təpmək. 1. cummaq. 

çuxurlaşmaq. dərinə düşmək. - gömmüş gözlər. 1. 
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asıramaq. 1. qızmaq. töbələmək. tumalamaq. 1. örtmək. 

basırmaq. quylamaq. batırmaq. saxlamaq. gizləmək. 

sınğırmaq. sınğdırmaq. içərimək. çoxura qoymaq. 

gizlətmək. batırmaq. 1. qövünmək. kövünmək. quylamaq. 

kovuqlamaq. üstünü örtmək. kətimləmək. 

- qazı kəsib qara gömdü. - qışının asma köklərin gömməli. - 

ördək yumurtaların kübrəyə gömdü. 

qömörö  kömörö. yumuru. qozbel.  

qömrəq  kömrək. böğür.  

qömrük  gömrük. görmük. qapanca. qapan. tamojn.  

qömrüq  gömrük. < qorumuk. kəmərük. qaparuq. görümük.  

qömtürmək  gömdürmək.1. qömdürüş. quylamaq. gömdürüş. 1. 

quylamaq. qömitmək. gömitmək. ( m < > l ) gölitmək.  

qömtürmək  gömtürmək. qömdürmək. kömtürmək. qumturmaq. 

quylamaq. kölitmək.  

qömunmaq  kömunmaq. kümünmək. quylamaq. gizlətmək. bükmək. 

bekinmək. - ər tağarın gömündü.  

qömü  gömü. 1. gömülmüş. gömünti. quylanmış. 1. gor. gumuv. 

1. qazan. xazinə.  
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qömü  gömü. gömə. gövü. gövə. gömültüq. 1. pusu. püsgü. 

avçıların girdiyi, gizləndiyi yer. 1. gəncinə. gənc. xəznə. 

xəzinə. dəfinə. 1. kan. mə'dən. bəylik. baylıq. 1. gömü. 

var. sərvət. mal. dövlət. sərmaya. anamal. 1. çox əsgi, 

dərin, ağır dəğərli, tapıntılı nərsə. kimiya.  

- gömü alay: > gömülay. təşyii cənazə.  

qömüç  gömüç. 1. qoymağa, quylamağa, doldurmağa oyuq yer. 

xəznə. 1. qömçü. gömü. gənc. təpən (dəfinə). qazan ( > 

xəznə). - o gömüş buldu. - tavqaç gömsi: aad ulusundan 

qalma xəznə.  

qömüçü  gömüçü. göməçi. gömən. göməyən. gömləyən. 1. nərsəni 

nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. 

batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. 

qapıcı. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı. 1. nərsiyə inci daş taxan, 

döyən. nənərsəni oyub, dəğərli daş, qaş, qızıl gümüş 

yerləşdirən. qaqayan. qaqıyan. qaqıcı. taxlayan. taxıyan. 

taxıcı. qaşlayan. qaşqaqan. qaştaxan. münəbbətkar. 1. 
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təpnəçi. dəfinəçi. yerə quylanan dəğərli nərsələri 

araştıran.  

qömüq  gömük. gömüt. gömgən. gömək. 1. basıq. dalıq. sın. sin. 

qəbir. məzar. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. 

dinlənik. qara yer. gor ( < kovr). 1. quylanmış. gömülmüş. 

gömülü. 1. quylanmış. gömülmüş. gömülü. 1. çəkik. 

müqəə'r. içəri doğru girmiş, gömülmüş.  

qömüq  gömük. kömük. 1. kimük. gəmik. sümük. 1. qəbir. 

quylaq. məzar. 1. batağlıq. qamışlıq. sazlıq. 1. köpük.  

qömüq  qumuq. qımıq. kəmik. qısa. koralmış. küt.  

qömüqləmək  kömüqləmək. köpüklənmək.  

qömüqlü  gömüglü. 1. quylaq. quylanmış. gömülmüş. 1. gömili. 

gizli. örtlü.  

qömüqlüq  gömüklük. bax > göməklik.  

qömüqlüq  gömüklük. govrıstan. qəbristan. gorıstan.  

qömüqmək  kömükmək. kimürmək. gəmirmək. gömürmək.  

qömül !  gömül. cum !. bat !.  

qömül  gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. 

qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. 

qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. yenin. enin. bastı. 
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bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. 

saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar. 

qömül  gömül. sin. qəbir. zerzəmi.  

- kömür yaxtıqları topraq gömülü, çuxuru: turluq. turlaq. 

qömülay  gömülay. < gömü alay. təşyii cənazə.  

qömülən  - heç ölü ağlayanın görməmiş. gömülən biri geri 

dönməmiş.  

qömülən  gömülən. qöymən. quylanan.  

qömüləsi!  gömüləsi. batası!. yerə girəsi!.  

qömülqəç  gömülgəç. gömət. gövət. gəvət. çuxur. oyuq. quyu. 

kavlam.  

qömülmə  gömülmə. 1. batma. 1. gömmə. quylama.  

qömülmək  gömülmək. 1. basılmaq. 1. batmaq. 1. tumalanmaq. 

batılmaq. batmaq.  

- gömüldürük. sığırların boyunları altından keçirilib, 

boyunduruğa gömülən, soxulan yarım girdə həlqə ağac: 

gömüldürük. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qömülmək  gömülmək. 1. təpnədilmək. təplədilmək dəfnedilmək ( < 

təpmək). 1. ortalıqda görünməmək. əksilmək. əsginmək. 

tozlaşmaq. dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. 

itmək. batmaq. ölmək. savuşmaq. qeybolmaq. 1. sinmək. 

gizlənmək. qorxmaq. büzülmək. 1. batmaq. basılmaq. 

cummaq. dalmaq. dərinliyə enmək. - o keçən günlərə 

gömüldük. - anılara gömülmüş, yol alıdı getdi.  

- içə doğru gömülmək: çuxurlaşmaq. çökmək.  

- içəri doğru girmiş, gömülmüş: çəkik. gömük. müqəə'r.  

qömülmüş  gömülmüş. gömük. quylanmış. gömülü. gömülü. 

quylanmış.  

qömülti  gömüldi. gumbulti. qorquluq. tarlada, bostanda yapılan 

gözətçi, avçı qorquluğu.  

qömültüq  gömültüq. gömü. gömə. gövü. gövə. pusu. püsgü. 

avçıların girdiyi, gizləndiyi yer.  

qömültürüq  gömüldürük. 1. sığırların boyunları altından keçirilib, 

boyunduruğa gömülən, soxulan yarım girdə həlqə ağac. 

1. boyun bağının özü. boyunda həlqə. 1. at göğüslüğü.  

qömülü  gömülü. gömüklü. gömili. gizli. örtlü.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8968 

qömülü  gömülü. gömümüş. gömülmüş. quylanmış. gömük. 

quylanmış. mədfun.  

qömün  gömün. gizli.  

- gömün: gümün. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. 

güneni. günendi. günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün 

uçar. gün uçur. batı. qurub. ğurub.  

qömündür  gömündür. çöğündür. çökündür. çuğundur ( < gömmək: 

quylamaq). ləbləbi. pazı.  

qömünmək  - gün gömünmək, gümünmək: gün dinlənmək. gün 

dinənmək. gün enimək. gün ənmək. gün aşmaq. gün 

uçmaq. gün uçunmaq. gün batınmaq. gün batmaq.  

qömünti nənq gömündi nənğ. qömülmüş nə, nəsnə.  

qömüp  kömüp. cumub.  

qömür  kömür ( < gömmək: quylamaq). (kəmür). 1. kömgür. 

kömür qoyulan özəl oda, yer. - xan evi kömürsüz olsada, 

kömürlüksüz olmaz. - kömürlük: kömrülük.1. yandıqdan 

sonra, toprağa gömülərək söndürülən odun. 1. - kömür 

kimi: qəb qərə boyanı bildirir. şəvə. - kömür saç. - kömür 

göz.  

- kömür yaxtıqları topraq gömülü, çuxuru: turluq. turlaq. 
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qömür  kömür.  

- daşkömür: daşodun.  

- kömür qələm: qara qələm.  

- buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl: sürmə kəsəli. qaradarı. qaradağ. 

qaradoğ. qaradon.  

- kan kömürü. mə'dən kömürü. qara almas.  

- daşkömür: qarayanıq.  

- odun kömürü yapmağda qurulan qalağ, tümsək: toraq < > 

toqar.  

- seçilmiş iri odun kömürü: əlləmə.  

qömürçi  kömürçi. qara ləkələri olan. - kömürçi toyuq. - kömürçi 

tülki. - kömürçi qələm: qara xallar salan, quşan qələm. - 

kömürçi kağaz: qara xalları olan kağaz.  

qömürçü  - odunçuyla kömürçü tutmaz.  

- odunçuyla kömürçü, xocayla malla birbirin götürməz.  

qömürən  gömürən. yaban soğanı. yabanı soğan.  

qömürləşmək  kömürləşmək. qapırcaqlanmaq: qabırçaqlanmaq. 

qavrılmaq. yanmaq.  

qömürmək  gömürmək. kimürmək. gəmirmək. kömükmək.  
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qömürsəmək  kömürsəmək. yanmaq. kömürləşmək. qazanın dib 

qapması.  

- süt kömürsəgəndi: süt dib qapmış, dib tutmuş.  

qömürtəmək  gömürdəmək. gömürdənmək. böyürdənmək. bağırmaq.  

qömürtənmək  gömürdənmək. 1. köngürənmək. söylənmək. deyinmək. 

1. gömürdəmək. böyürdənmək. bağırmaq. 

qömürtüq  gömürtük. iki ucli. inamsız. mübhəm. gəng. qanılmaz. 

fhumsuz.  

qömüş  gömüş. 1. girişmə. sapış. sapım. dalış. dalma. içinmə. 

içənmə. keçinmə. keçiş. keçmə. batma. batış. çöküm. 

çöküş. 1. çimşik < > çimiş > camış ( < çimmək). su sığırı. 

1. qumuş. batış. ğurub.  

qömüş  gömüş. gənc. xəznə. - tapaç gömüş: keçmiş gənc.  

qömüş  kömüş 1. ( c < > k) camış. ( < kom: şişik). iri, yekə, suda 

çimməyi sevən qaramsıl mal. manda. - kömüş inəyi: dişi 

camış. - kömüş balağı: camış balası. - kömüş öküz: ərkək 

camış. 1. ( < kom: komalamaqa yarar.) buxca gömmə. 

quylama. 1. gömmə. quylama.  
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qömüşlətmək  gömüşlətmək. xamuşlatmaq. qarartmaq. düşmandan, 

nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə 

önləmin, tədbirin yapmaq.  

qömüşlüq  gömüşlük. xamuşluq. qarartma. düşmandan, nərsədən 

gizli qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmi, 

tədbiri.  

qömüşmək  gömüşmək. qumuşmaq. batışmaq. batmaq. ğurub 

edmək.  

qömüşmək  qömdəşmək.  

qömüt  gömüt. 1.albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. 

bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. 

ərmiş. qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. 

baxşı. münəccim. 1.gömgən. gömək. gömük. basıq. 

dalıq. sın. sin. qəbir. qaraçat. qaraçatı. qaradaç. 

qaradam. məzar. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. 

dinlənik. qara yer. gor ( < kovr). 1. gömgən. gömək. 

gömük. quylanmış. gömülmüş. gömülü.  

- sin, gömüt, qəbir daşı: qapaqlıq. qabaqlıq. qapaq daşı. 

- üstü açıq, yaxud qapaq daşsız sin, gömüt, qəbir: 

qabaqsız. qapaqsız. 
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qömüt  gömüt. gömül. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. 

qontuq. qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. 

qalğa. qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. 

basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. 

saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. yenin. enin. 

yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. 

təpik. depo. qambar. ambar.  

qömüt  gömüt. sin. qəbir.  

qömütən  gömüdən. kitmədən. altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. 

gizəmdən. basıqdan. bürküdən. büküdən. büklücə. 

qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. 

bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). 

doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. 

açmazdan. güdüdən. güdücə. örtüdən. xəfiyyən. 

müstətirən. pünhani.  

- nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan: quyqucu 

göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 
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qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı.  

qömütlüq  gömütlük. bax > göməklik.  

qömütmək  - nərsəni nərsənin içinə gömütmək, quylamaq: gömmə. 

gömələ. örtləmə. qaplama. qablama. baslama. batlama. 

bazlama. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt.  

qömütmək  gömütmək. quylamaq. ( # kavlamaq. kovlamaq).  

qön  gön. tımac. bulqar. - gön qaşıma pıçağı: azmıl.  

- gönü yağınan yaşla, günü yenidən başla: (hər günün öz işi 

var, keçəl başın yağı var).  

qön  gön.1. at dərisi, qönü. ham dərl. qön·. 1. saxtiyan. 

kövsələ. kəmsən. çərm. 1. yarı. heyvan dərisi. kürk. 

kösələ.  

qönçəq  göncək. şalvar.  

- iç gönçək: qölot. don.  

qöndəri  göndəri. 1.be'sət. 1.yamçı. yalavac. yüklü. yükümlü. 

salğıq. salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. 

öndər. yöndər. peyğəmbər.  

qönə  könə.  

- köhnəyi izləyən > könəzlik: köhnə yönəlik. kövnəçilik. 
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köhnəçilik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟.  

- köhnəyi izləyən > könəzlik: köhnə yönəlik. kövnəçilik. 

köhnəçilik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

qönə  könə. 1. sandan gedən. qart. bayat. əsgi. qatqan. 

kepkən. solqan. mıssığ. 1. onur. iftixar.  

qönəçi  könəçi. köhnəçi. əsgi püsgü, cında yamalı, köhnə 

nərsələrlə uğraşan, alverləyən. qırqaçı. xırqaçı. əsgiçi. 

tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar.  

qönəq  dönək. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. 

kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. 

dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. 

fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən 

qızmış qadın. qarabet. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. 

yələ. qəhbə. fahişə. ruspi. 

qönəq  könək. kövnək. kövəng. küzə. matara. ibriq. su tulumu 

(qırba).  

qönəlmiş  könəlmiş. kövnəlmiş. köhnəlmiş. köhnə. əsgi. əsgimiş. 

bayat. əsgi. çapıt. cında. əsgimiş. bayğal.  
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qönəmiş  köhnəlmiş. qırna. əsgimiş. yıpranmış.  

qönən  1. feyz. 1. onur. iftixar. 1. bolluq. bərəkət.  

qönənc  gönənc. 1. dinclik. bolluq. toxluq. toxçuluq. tinim. tiniş. 

dinc. baysallıq. ərinc. dirlik. barış. sağlıq. sevinc. rahat. 

huzur.rifah. 1. açıq. taleh. mutluluq. iftixar.  

qönənmə  gönənmə. kıvanma. sevinmə. məmnun olma.  

qönənmək  gönənmək. 1. göllənmək. çoxalmaq. üyşünmək. 

birkinmək. yığılmaq. 1. güvənmək. sevinmək. fəxr 

edmək.  

qönəş  könəş. < könüldəş. sırdaş. yoldaş.  

qönəş  könəş. könləş. kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. göyül. könül. könül istəyi. 

könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. 

əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  
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qönəşic  könəşic. könləşic. könülsük. könülçü. kövəsçi. kövsək. 

kövnsək. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator.  

qönəşiclik  könəşiclik. könləşiclik. könülsüklük. könülçülük. 

kövülçülük. göyülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qönəşinmək  könəşinmək. könləşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qönəşli  könəşli. könləşli. könüllü. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.  

qönəz  könəz < köhnə izçi. kövnəçi. köhnəçi. əsgiçi. geriçi. geri 

dönücü.mürtəce'. irticayi.  

qönəz  könəz. ( 1. < qιn. 1 qonsuz. < qonmaq: yolda olmaq). 

qιnəş. kinəz. könsüz. yönsüz. yan yolsüz. yan yönsüz. 

qonmayan. düzəlməyən. aşqın. yolsuz.  
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qönəzləşmək  könəzləşmək. könzəşmək. çılqınışmaq. siyimsişmək. 

sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. 

qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çapraşmaq. 

çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. 

arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. 

qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. 

üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qönəzlik  könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. kövnəçilik. 

köhnəçilik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 
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qöni  göni. < > qoni. 1. düz. doğru. əmniyətli. 1. dəri. arınmış 

gönə "qoğuş" deyilir. 1. doğru. - qöni çıxmaq: haqlı 

çıxmaq.  

qöni  köni. kövni. 1. qısqanc. cicik. həsəd. rəşg. qibtə. 1. 

qeyrət. 1. qənim. kötü. pislək. piskəl. piskər.  

qöniq  könik. könül. yaşut. şad. yarud. açıq. sevnik. həyəcanlı.  

qöniqləmək.  könikləmək. bezikmək. doymaq. qanıqsamaq. soğumaq. 

usanmaq. bıqmaq. berçikmək.  

qönitmək  könütmək. qonutmaq. qoyutmaq. qoymaq. doğrultmaq. 

dikətmək. - o ağac könütdü.  

qönq  göng. günlü. odalıq.  

qönqə  göngə.qonqa. gəngəş. məşvərət.  

qönqəq  göngək. köynək. gömlək (dərilik. gön dəri).  

qönqərmək qöngərmək. ( o < > ö ) qonqarmaq. bax > qondqarmaq.  

qönqləq qönğlək. qomlək.  

qönqləqlənmək  könğləklənmək. qömləklənmək. qömlək geymək ·.  

qönqü  köngü. könül. 1. yürək. ürək. qəlb. 1. istək. meyl. riza.  

qönqül  göngül. könül. can.  

qönqül gönğül. 1. könül. yürək. qəlb. 1. anlayış.  

qönqüləq  könkülək. könlək. gömlək. qəmis. kürtə köylək.  
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qönqüllənmək gönğüllənmək. 1. könüllənmək. ürəkləmək. istəmək. arzu 

edmək. 1. (cocuq) düşünmək. anlamaq.  

qönqüllüq  könğüllük. içdənlik. qalaysızlıq. özlülük. səmimilik.  

qönqüllüq gönğüllük. könüllü.  

qönqültə gönğüldə. könğüldə. könül arxadaşı.  

qönqürəmək  köngürəmək. güngürəmək. mırıldamaq. qızıb dartılmaq.  

qönqürsə qöngürsə. bax > kömürsə.  

qönqüs  könküs. qünqüs. kövünküs. 1. salsar. düşgün. dəli. 

divana. təlbə. 1. şaşqın. mütəhəyyir.  

qönlə  könlə. könül. yürək.  

qönləq  gönlək. ( n < > m ) gömlək. köynək. könlək. könkülək. 

gömlək. qəmis. kürtə köylək.  

qönləş  könləş. könəş. kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. göyül. könül. könül istəyi. 

könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. 

əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  
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qönləşic  könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. kövəsçi. kövsək. 

kövnsək. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator.  

qönləşiclik  könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. könülçülük. 

kövülçülük. göyülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qönləşinmək  könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qönləşli  könləşli. könəşli. könüllü. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.  

qönləyiş  könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. 

kövnəyiş. kövülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. 

əğilsəyiş. arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qönlücə  - basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq.  
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qönlücə  - basqıdan, sıxıntıdan uzaq, dilədiyi, bəğəni, könlücə 

yaşamaq: yaşamın yaşamaq.  

qönlücə  - könlücə davranmaq. könüllülüyün göstərmək, pas vermək. 

iş vermək. 

qönlüq  gönlük. dərilik. gönü, dərini qoruyan. köynək.  

qönlüyenik  könlüyenik. - könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' 

xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq. 

qönmək  könmək. e‟tiraf edmək.  

qönorta  gönorta. qünara. öğlə çağı.  

qönsəyiş  könsəyiş. könləyiş. könülsəyiş. kövnəyiş. kövülsəyiş. 

göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. arzınsayış. 

ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qönt  könd. qılıq. fənn.  

qönter  gönder. 1. bayraq dirəyi. sırıq ağac. övəndirə. asa. çəlik. 

çomaq. çevgən. dal. kiriş. dəğnək. baston. 1. ucuna 

nərsə taxılan uzun soba, sırıq. ağac. - bayraq, sancaq 

göndəri. - mızraq göndəri. - qayıq göndəri: qıyıda qopmaq 

üçün suyun dibinə basılıb itən sırıq. 1. heyvana dürtülən 

biz. ögəndirə. 1. neyzə. 1. edqil. eyqil. yolla. - eyqil məni 

döğüşgə. 1. neyzə. mızraq. uc iti dəmirli dirək.  
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qöntələn  köndələn. eninə. yanlamasına.  

- köndələn kişi: inadçı kişi. tərs kişi.  

- köndələnənə söyləşmək: tərs qonuşmaq.  

- söznü köndələn salmaq: tərs qonuşmaq.  

qöntəm  köndəm. 1. köngən. qılıq. təhər. bilik. 1. ittaətli. müti. sadiq.  

qöntəminə  köndəminə. çöndəminə. döndəminə. yöndəminə. 

yatımına. yatayına. yandayına.  

qöntər  göndər. qarqı (neyzə) çeşiti.  

- daş göndərir ürək yerinə, kül göndərir, gülün yerinə.  

qöntərən  göndərən. ferstənde (# alan).  

qöntəri  göndəri. 1. ağac. çubuq. - bayraq göndərinin (ağacının) 

ucundaki bağ, tuğ: bağırcıq. 1. yalavac. peyqəmbər. 

salğıq. salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. yüklü. 

yükümlü. yalavac. qılavuz. öndər. yöndər. rəsul. yamçı. 

1. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. işarə. 1.  

qöntəri  göndəri. 1. çattırı. irtiş. yetşiri. ulaşı. bulduri. götüri. nəql. 

isal. 1. çıqarma. ixrac. 1. salqan. salğan. be'sət.  

qöntərici  göndərici. salacuq. saldıran. saldırıcı.  

qöntərilən  göndərilən. yiverilən. rəsul.  
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qöntərilmək  göndərilmək. 1. ilədilmək. götürülmək. aparılmaq. - ötəyə 

ilədil. 1. bərimək. gedmək. müracət verdirmək.  

qöntərilmək  göndərilmək. 1. irsal olunmaq. ərsələnmək. 1. uğramaq. 

raslamaq. düşmək. varmaq. barmaq. ulaşmaq. çatmaq. 

sevq olmaq. - istəyinə düşdünmü.  

- istəmədiyi, bəğənmədiyi yerə göndərilmək: boylatmaq.  

- elçi göndərilmək: elçi gəlmək.  

qöntəriş  göndəriş. göndərmə. 1. savqa. savqıt ( < savmaq: 

yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. yollayış. 

ulaştırma. ulaştırış. ərsətiş. əriştiriş. düşürmə. düşürüş. 

vardırış. vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. 

ulaşdırma. çatdırma. çatdırış. 1. irsal.  

qöntəriş  göndəriş. verdiş. verliş. pəxş. - saat on ikidə radyolun son 

göndərişidir.  

qöntərişmək  göndərişmək. birbirinə vermək. ötgürüşmək. ötrüşmək.  

qöntərmə  göndərmə. göndəriş. 1. irsal. 1. savqa. savqıt ( < savmaq: 

yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. yollayış. 

ulaştırma. ulaştırış. ərsətiş. əriştiriş. düşürmə. düşürüş. 

vardırış. vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. 

ulaşdırma. çatdırma. çatdırış. 1. yollama. irsal. savuq. 
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ekpedisyon. 1. be'sət. 1. döndərmə. çevirmə. iadə.  

- yüksünən işi, başqa birisinə göndərmə: hərkəs işi bir 

altındakına göndərir. it itə buyurur, itdə quruğuna.  

qöntərmə  göndərmə. yollama. salma. irsal.  

qöntərmək  göndərmək. 1. barturmaq. götürmək. barquzmaq. 

getqüzmək. yönətmək. yubarmaq. 1. bəritmək. müracət 

vermək. oxumaq. demək. ildirmək. ilətmək. elətmək. ( < 

el, il: ölkə. torpaq. yer). götürmək. - alqış oxuyan dillər. - 

alqış oxu: salavat oxu. 1. götürmək. eltəmək. iltəmək. 

yıltəmək. 1. gütəmək. sürmək. aparmaq. uzatmaq. 

salğamaq. salı vermək. yıpalamaq. apartmaq. yeritmək. 

yürgüzmək. yürütmək. yolaşmaq. yolsamaq. yollamaq. 

yola salmaq.ötküzmək. ötürmək. keçürmək. aşurmaq. 

irsal edmək. vasil edmək. irsal edmək. təşyi' edmək. 1. 

ivətmək. ibermək. yibermək. cibermək. yönətmək. 1. 

ötütmək. ötürmək. ötgürmək. sürdürmək. çıxarmaq. 

uylatmaq. öyrətmək. tabe' edmək. savurmaq. yönətmək. 

yasmaq. itsəmək. etsəmək. edsəmək. bağışlamaq. - ora 

qoşun yasın. 1. yaymaq. ulaştırmaq. uzatmaq. 1. 

yıldamaq. iltəmək. - onu evə yılat. 1. yibərmək. yollamaq.  
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qöntərmək  göndərmək. 1. uğratmaq. düşürmək. raslatmaq. 

vardırmaq. bardırmaq. ulaşdırmaq. yollamaq. 

sevqedmək. çəkmək. dartmaq. - telgiraf çək. 1. ulamaq. 

yaxınlatmaq. 1. salmaq. - sav salmaq, göndərmək: 

xəbər göndərmaq. 1. ərsələmək. ərsətmək. irsal edmək. 

- at almağa qoçaq göndər, qız almağa qoca.  

qöntqürmək qöndgürmək. qondqarmaq. qondarmaq. doğrultmaq. 

düzəltmək. tikmək. yola qılavuzlamaq. iqrar etdirmək.  

qöntönümü  göndönümü. yeni günün başlaması, doğması.  

qönü  könü. qonılıq. dəngəlik. düzlük. doğruluq.  

qönücülüq  dönücülük. - geri dönücülük: geriçilik. kövnəçilik. 

köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. əsgiçilik. 

mürtəce'lik. irtica'çılıq. irtica'.  

- geri dönücülük: geriçilik. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < 

köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica'.  

qönüçmək  könüçmək. keçinmək. əzbərləmək.  

qönüq  könük. qanıt. tanqış. göstəriş. ayğaq. niqiz. dəlalət. illət.  

qönüqləmək  könükləmək. yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. 

yazsınmaq. (içinə almaq, yazmaq, qapmaq). könlünə 
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almaq, yazmaq, qapmaq. öğəsinmək. mənimsəmək. 

öğrənmək. könükləmək. bəlləkləmək. bəlləmək. billəmək. 

bilgisinmək. qapurmaq. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. 

siyirmək. siyrəmək. könükləmək. alğılamaq. yiyələnmək. 

iyələnmək. hifz edmək.  

qönüqmək  könükmək. öyrəşmək. alışmaq. iyələşmək. boyınsınıv 

(boyun qoymaq).  

qönüqülləşmək  könükülləşmək. şuxluı edmək. şaqalaşmaq.  

qönüqüş  könüküş. yatdığa. türgələşik.  

qönül  - sənin könlüvə bunu etdim: sənin xətrivə.  

qönül  gönül. könül. köngü. 1. yürək. ürək. qəlb. 1. istək. meyl. 

riza. 1. ruh. 1. xatir. incik. - könül qalmaq: xatiri qalmaq. 

incimək. 1. könül. can, ruh, duyqu qaynağı. - alçaq könül: 

uçuz. 1. könik. yaşut. şad. yarud. açıq. sevnik. həyəcanlı. 

- gözdən ıraq, könüldən uzaq. - göyül qaynar, için oynar. 1. 

müsaidə. - könül versən: müsaidə versən. 1. hiss. duyqu. 

fikir. qonğ. niyyət. - könüldaş: bir ürək. 1. arzu. istək.  

- qönül alıcı: iynaq. dadlı. xoş.  

- gönül almaq:. iynaqlamaq. oxşamaq. sevindirmək.  

- gönlü bitməyən:. gönlü bitməyən. könlü qalan. narazı.  
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- gönlü yüncə:. keçüvlü. rəhimli. iyi ürəkli. insafli.  

- könül bulandırmaq: ürək qaldırmaq.  

- alçaq könüllülük edmək. yincgələnmək. incgələnmək.  

- könlünə dəğmək: gücəndirmək. qırmaq. üzmək. xatir 

yapmaq. - bu qədərlik az nərsədən ötrü ürəyin qırmayın. - 

mən səni qırmam. - gülən ürəklər qırılmasın.  

- könül almaq: yuvmaq. yüvmək. yüvsəmək. yavsamaq. 

qormaq. ərişmək. varmaq.  

- könül əğləncəsi: sevgi. dilbər.  

- könül vermək: dartmaq.  

- yarıq qönüllü: neşəli. mutlu.  

- iç könül almaq: bəcərikli olmaq. maharətli olmaq.  

- qatı könüllü: mərhəmətsiz. acımasız.  

- könül almaq: niyyətlənmək. niyyət edmək.  

- könül alqıç: ürək aparan. dalqavuq. pohpohlayan. yağcı.  

- könül aşamaq: ürək yemək. qısılmaq. küsmək. darılmaq.  

- könül aşab: ürək yiyə yiyə. özənərək.  

e‟tina ilə.  

- könül basmaq: könül yapırmaq: təsəlli olmaq.  

- könül bermək: ürək vermək. cəsarət vermək.  
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- könül yazmaq: ürək açmaq. fərəhlətmək.  

- könül edmək: ürrəklənmək. cəsarətləndirmək. umutlanmaq.  

- könül qaldı bolmaq: küsmək. darılmaq.  

- könül qara bolmaq: darılmaq. qıyın edmək. küsmək.  

- könül qara edmək: ara pozmaq. birbirinə düşürmək.  

- könül qengdirmək: alay edib sevinmək.  

- könül qengüv: məmnunluq. xoşnudluq.  

- könül salmaq: alışmaq.  

- könül salmay: üstüngörü. istəksizcə.  

- könül tapmaq: cəsarət edmək.  

- könül tabdırmaq: moral vermək. cəsarət vermək.  

- könüldən bilmək: əzbərləmək.  

- könülqə yaravlu: könül oxşayan.  

- könülqə çapmaq: bayılmaq. kəndindən geçmək.  

- könülqə gəlmək: təxmin edmək.  

- könülqə gəltirmək: təxmin edmək.  

- könüllənmək: həyəcanlanmaq. coşmaq.  

- könülsüz: cəsarətsiz.  

- könülü barmamaq: canı çəkməmək. istəksiz olmaq.  

- könülü yalızmaq: keflənmək. şadlanmaq. açılmaq. moralı 
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düzəlmək.  

- könülü çıxmaq: soğumaq.  

- könülü qalmaq: küsmək. darılmaq.  

- könülü genğ olmaq: məmnun olmaq. xoşnud olmaq.  

- könülü göltürülmək: cəsarətlənmək.  

- könülü götürülmək: çox sevinmək.  

- könülü olturqan: sakin. ağırbaşlı.  

- könülü sınmaq: üzülmək. ürəgi qırılmaq.  

- könülü taqır bolmaq: ağlayacaq kimi olmaq.  

- könülü tolmaq: ağlayacaq kimi olmaq.  

- könülünə yaramaq: məmnun edmək. məmnun bıraqmaq.  

- könülünə yetmək: məmnun edmək. məmnun qalmaq.  

- könülünə çapmaq: bayılmaq.  

- könülünə girmək: bayılmaq.  

- könülünə tiymək: üzmək. qəlbinə toxunmaq.  

- könülünə uşaqıvlı bolmaq: birinin xoşuna gedmək.  

- ullu könüllü: kibirli. qururlu.  

qönül  könül. göyül. 1.ürək. qəlb. sanı. sını. sanğı. sınğı. 1. 

qarın. iç. baş. qafa. ağıl.1. ürək. sevgi. eşq. 1. könül. 

xatir. xətn. könül. iç. məzac. 1. göylük. bostan. 1. könül. 
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könül. ürək. iç. ruh. 1. təşəkkür. 1. kövəs. kövsək. 

kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. könül 

istiliyi. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. sovq.  

- könül ilişmək: sevməyə başlamaq. 

- acılar üzgülər könlünə enmiş, eniqmiş.  

- dan atınca, könül sökülər: ışıq saçar, sözü açar. günəş 

açar, qaranlıq qaçar.  

- dərtli könül: qara bağır. qara çiləli. üzüntülü yaşamlı olan. 

- könlü qalma: gözü qalma: kölgəli qalma. üzgünlük. gücünlük.  

- könül qazanmaq: ürək almaq. özünə bağlatmaq, ilgilətmək.  

- könül qırmaq: ürək sındırmaq, üzmək.  

- könül yarası: sevgi. eşq.  

- könlü qararmaq: inam itirmək.  

- könlünə doğmaq: ürəyinə, içinə qoyulmaq.  

- könlünü açmaq: için anlatmaq. - könlü qırıq: üzgün. 

ümidsiz.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- yolla gedən yorulmaz deyiblər bil, sevən könül, sevdirən 

könül, gəl yola gir.  
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- göy xoş, könül xoş: heç nə sayğılmaz. bir nə dəğişməz. bir 

nə fərq edməz. önəmli değil.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- könlü istəmək: könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. 

könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. 

kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. əğilimsinmək. 

əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. 

sovqsınmaq.  

- könül qulçuluq: marağlılıq. amatorluq. kövəsçilik. kövsəklik. 

kövnsəklik. kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. həvəsçilik. həvəskarlıq.  

- könül yaslamaq: ürək yumşatmaq, toxdadmaq, oxşatmaq.  

- alçaqgöyül: alçaqkönül. dərviş.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- göyül dinləndirən, oyalayan: könül əğləncəsi.  

- alçaq göyüllu: alçaq könüllü. mütəvaze'.  

- iç ürəkdən: iç könüldən: böyük bir arzu ilə.  

- könül alan: könül qapan.  

- könüllə başla çalışmaq: içindən gələrək, böyük çaba (təlaş) 

göstərmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8992 

- könül yarası: könül bulqası. könül bəlası. dərin üzüntü içində 

bıraxan acı. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, 

dərdi.  

- könül ağrısı: 1. böyük üzüntü. 1. iti sızı, ağrı.  

- könül qırıq, ürək yıxıq.  

- könlü sıxıntılı: dar, sıx könüllü, göyüllü.  

- könlü susamış: arzılı. susaq baş.  

- könül çəkən: ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. gözəl. sevgili.  

- bağlı könül: aşiq. sevən.  

- ürək süsü, könül bəzəyi: ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi 

(əğləcəsi): sevgili.  

- könül avutan: dilasa.  

- alçaqkönül: alçaqgöyül. dərviş.  

- bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.  

- gözəl sözlərlə könlün almaq, almağa çalışmaq: 

dənsətmək. dənğsətmək. dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. 

acısın, sıxıntısın dindirmək. dincətmək. təsəlli vermək.  

- dəniz könüllü: geniş ürəkli.  

- yoşakönül: yenikürək. enikürək. iğdik. ərigən. əricən. 

comərd.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- sözdən, könül qırıqlığı: dil yarası.  

- könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- könül qanma: itminan.  

- alçaq könül: bastıq.  

- könlü qara: içi qara.  

- könlü qırıq: könlü üzgün.  

- könlü yaralı: bağrı yanığ.  

- könül darlığı: könül pozuqluğu. pərişaniye xatir.  

- könülə, ürəyə yatıtmaq: bəğəndirmək.  

- könülə, ürəyə yatınmaq: bəğənilmək. xoşa gəlinmək.  

- alçaq könüllü: alçaq göyüllu. mütəvaze'.  

-- ayran könüllü: çabuq cayan. oransız. oranşsız. qərarsız.  

- canıkönüldən: canlakönüldən: içimiçindən.  

bayıla bayıla. istiyərək.  

- könlü qalan: könlü dəğik: incan. incikli. öykəli. öykələn.  

- könül oxşamaq, almaq: birisinin əlindən tutmaq, əlin 

tutmaq. qol almaq. təltif edmək.  

- nərsə ilə könül tapmaq, qolaylanmaq, boşalmaq: nərsə ilə 

dincəlmək.  
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- ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı: 

inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq: qıymamaq. 

əsirgəmək. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.  

- qanıq könül: qanıq göz: qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi 

təmiz.  

- iç ürəkdən: iç könüldən: böyük bir arzu ilə.  

- könül alan: könül qapan.  

- könüllə başla çalışmaq: içindən gələrək, böyük çaba (təlaş) 

göstərmək.  

- könül ağrısı: 1. böyük üzüntü. 1. iti sızı, ağrı.  

- könül qırıq, ürək yıxıq.  

- könlü sıxıntılı: dar, sıx könüllü, göyüllü.  

- könlü susamış: arzılı. susaq baş.  

- könül çəkən: ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. gözəl. sevgili.  

- bağlı könül: aşiq. sevən.  

- ürək süsü, könül bəzəyi: ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi 

(əğləcəsi): sevgili.  
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- könül avutan: dilasa.  

- alçaqkönül: alçaqgöyül. dərviş.  

- bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.  

- gözəl sözlərlə könlün almaq, almağa çalışmaq: 

dənsətmək. dənğsətmək. dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. 

acısın, sıxıntısın dindirmək. dincətmək. təsəlli vermək.  

- dəniz könüllü: geniş ürəkli.  

- yoşakönül: yenikürək. enikürək. iğdik. ərigən. əricən. 

comərd.  

- sözdən, könül qırıqlığı: dil yarası.  

- könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- könül qanma: itminan.  

- alçaq könül: bastıq.  

- könlü qara: içi qara.  

- könlü qırıq: könlü üzgün.  

- könlü yaralı: bağrı yanığ.  

- könül darlığı: könül pozuqluğu. pərişaniye xatir.  

- könülə, ürəyə yatıtmaq: bəğəndirmək.  

- könülə, ürəyə yatınmaq: bəğənilmək. xoşa gəlinmək.  
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- alçaq könüllü: alçaq göyüllu. mütəvaze'.  

-- ayran könüllü: çabuq cayan. oransız. oranşsız. qərarsız.  

- canıkönüldən: canlakönüldən: içimiçindən.  

bayıla bayıla. istiyərək.  

- könlü qalan: könlü dəğik: incan. incikli. öykəli. öykələn.  

- könül oxşamaq, almaq: birisinin əlindən tutmaq, əlin 

tutmaq. qol almaq. təltif edmək.  

- nərsə ilə könül tapmaq, qolaylanmaq, boşalmaq: nərsə ilə 

dincəlmək.  

- ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaralığı: 

inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, 

dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq: qıymamaq. 

əsirgəmək. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.  

- qanıq könül: qanıq göz: qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi 

təmiz.  

- könül çöküsü: içlik dəngənin pozulması, yaşam gücünün 

itməsi. - könül darlığı: iç sıxıntısı. - könüldaş: könüldəş. 

candaş. duyqudaş. - könül diləncisi: sevgilisinin hər 

davranışına, oyununa qatlanan.  
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- könüllər savaşı: neçə kimsə arasında olan içərik, içlik, daxili 

savaş.  

- könlü açıq: içdən. içgin. iç içək. içdənik. səmimi.  

- könlü açılmaq: genişlənmək. fərəhlənmək.  

- könlü axmaq: sevmək. əğimmək. meyl edmək.  

- könlü alçaq: göstərişsiz. mütəvaze'.  

- könlü bol: bolkönlü: yoxsulluğuna qarşı əliaçıq, comərt.  

- könlü bulanmaq: könlü qararmaq: üzüntülənmək. yə'sə 

qapınmaq.  

- könlü çəkmək: arzılamaq. istəmək.  

- könlü dolmaq: ürəyi dolmaq: içginmək. duyqulanmaq. 

tasalanmaq. - qanıq könül: tox göyüllü. tox gözlü.  

- könlü ilə oynamaq: sevişimsimək. sevən kimi davranıb 

oyalanmaq.  

- könlü qalmaq: gücənmək. sıxılmaq. arzulayıb, əldə 

edəməmək.  

- könlü qanmaq: mütməi'n olmaq.  

- könlü qapılmaq: qanmaq. aldanmaq.  

- könlü qara: qaba, pis ürəkli. başqalarının pisliyin güdən, 

gəzən. qataq. qadaq. qotaq.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

8998 

- könlü, ürəyi qaymaq: ürəyi gedmək. sevgi duymaq.  

- könlü olmaq: qanıqmaq. razı olmaq. istəmək. sevmək.  

- könlü tox: içgin. ərgin. içi dolu. müstəğni.  

- könlü yufqa: yaşıyın. yaşın. yumşaq. mərhəmətli. əsirgək. 

əsrəyik. qıymayaz. sevəcən.  

- könlü zəngin: durumuna baxmayaraq, əli açıq. olduğuna əli 

açıq.  

- könlün yazıda var, qışıda var, varlığın oluda var, ölüdə 

var.  

- könüldən keçirmək: düşünmək.  

- könlüdən qopmaq: ürəkdən, içindən gəlmək.  

- könlünə görə: istəyinə, diləyinə görə. istəyi, diləyi kimi.  

- könlünü almaq: könül yapmaq: qırıqlığın, qırqınlığın 

gidərmək. sevindirmək.  

- könlünü edmək: könlünü almaq. qanıqdırmaq. iğna', qane' 

edmək.  

- könlünü xoş edmək: istəyini yerinə gətirmək.  

- könlünü qırmaq: duyuları, istəkləri ilə oynayıb üzmək.  

- könlü olmaq: könlü qanmaq. qanıqmaq. razı olmaq. qəbul 

edmək.  

- könül acısı: sevgidən duyulan ağrı.  
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- könül açıcı: sevindirici.  

- könül açıqlığı: dinclik. sevinc. iç qolaylığı.  

- könül axıtmaq: sevib bayılmaq. aşiq olmaq. meyl edmək.  

- könül xoşluğu: basqısız. icbarsız. məcbursuz. sevərək. 

istəyərək.  

- könüllücə: biraz könüllü, göyüllü.  

- könüllü könülsüz: istər istəməz.  

- könüllü: self servis.  

- könül sorusu: sevgi məsələsi.  

- könül oxşayıcı: xoşa gedən. - könül rizas: istiyərək. içdən 

gələrək.  

- könül uğrusu: ürəyə yol açan.  

- könül oğrusu: ürək çalan. - könülüncə: diləyincə. istəyincə.  

- könülsüzlük: istəksizlik.  

- iç, könül, baş dincliyi: dinclik. huzur.  

- könülsüz namaz, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).  

- könül avcısı: 1. ürək aparan, alan, çəkən. 1. başqalara 

sevilən. sevimli. içgin. 1. keçici ilgilərlə sevinib, uğraşan kimsə. 

çapqın. çalamıt.  

- könül avlamaq: ürəyə girmək. özün istətmək, sevdirmək.  
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- könül bağı: 1. sevik. sevgi. eşq. 1. seviklik. sevgililik. 

sövgülük. duyqulu, duyquçıl ilişgi. aşiqlik.  

- könül bağlamaq: sevmək. meyl edmək.  

- könül bulqası: könül bəlası: könül yarası. dərin üzüntü 

içində bıraxan acı. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, 

yükü, dərdi.  

- könül birliyi: ortaq istək, dilək. duysu, hissi anlaşma.  

- könül borcu: minnətdarlıq. şükran.  

- könül borclusu: minnətdar.  

- könül bulandırmaq: quşqulandırmaq.  

- könül çəkmək: vurulmaq. aşiq olmaq.  

- könül darlığı: içi kölgəli. iç, can sıxıntısı.  

- könül düşürmək: sevmək.  

- könül əğləncəsi: göyül dinləndirən, oyalayan.  

- könül əğləndirmək: 1. sevdiyi ilə uğraşmaq. 1. keçici ilgilərlə 

sevinib sürmək, yaşamaq.  

- könül əri: uz, geniş görüşlü. açıq ürəkli. inaq. güvənilir. 

güvənilən. inanılır. inanılan. içgin. rind. əhlidil.  

- könül evi: ürək. qəlb.  

- könül buyruq dinləməz: sevgi qarşısında kəllə işləməz, söz 

keçməz.  
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- könül gəzdirmək:1. başından keçirmək. 1. orancmamaq. 

oranmamaq. söz, qərar verməmək.  

- könül gözü: kəsin görüş. iç görüş. bəsirət.  

- könül xoşluğu ilə: ürəklə, istəklə.  

- könül endirmək: keçinmək. durumuna uyqun düşməyən bir 

nəyə ürək vermək.  

- könül qırmaq: gücəndirmək. alındırmaq. qırıtmaq. darıtmaq.  

- könül qoymaq: könüllənmək: gücənmək. darılmaq. 

alınmaq. küsmək. qırılmaq.  

- könül alayı: vurqunluqdan gülünc olan kimsə.  

- könül oxşamaq: xoşa gedmək.  

- könül pası: 1. üzüntü. toxat. kədər. 1. quruntu. vəsvəsə. - 

könül dincliyi ilə: quşqulanmadan. düşünmədən.  

- könülcə istiyərək.  

- könül vermək: 1. sevmək. 1. bir işi sevərək qılmaq.  

- könül toxluğu: qanıq könüllü: tox göyüllülük. tox gözlülük. 

doyqunluq. istiğna. gözü doluluq.  

- könül yıxmaq: ürək qırmaq.  

- könül yufqalığı: yumuşaqlıq. ıslaqlıq.  

- könüldən çıxarmaq: unutmaq.  
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- könüldən çıxmama: anırmaq. unutamama.  

- qanıq könül: tox göyüllü. tox gözlü. anırmaq. unutamamaq.  

- könül anırmaq. unutamamaq.  

- könüüml işləmir, istəmir içim işləmir, istəmir: məzacım 

çəkmir.  

- alçaqgöyül: alçaqkönül. dərviş.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- alçaq göyüllu: alçaq könüllü, göyüllü. mütəvaze'.  

- dəniz könüllü: geniş ürəkli > genərək.  

- könüldən olmayan: ürəkdən olmayan: içdən yox. dışdan. 

dildə. dil ucundan. dildə olan.  

- könül enişi: ürəyə yaxın biri.  

- alçaq könül: ürəyi alçaq: engin ürək. comət. yenğ. yenik.  

- iç ürəkdən, könüldən: böyük bir arzu ilə.  

- acısı könlunə, ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək.  

- açıq könüllü: açıq ürəkli: içdən. içgin. iç içək. içdənik. 

səmimi.  

- çatal könül: çatal ürək: ürəkli. iğit. cəsarətli. qataq. qadaq. 

qotaq. 

- könül hopbası, oynaması: təpiş. çarpış. həyəcan. çırpıntı
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- iki könüllü, ürəkli olmaq: duraqsamaq. durumsamaq. 

quşqunmaq.  

- könül qırıq, ürək yıxıq.  

- könül bağlamaq: könül vermək.  

- könül çəkən: ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. sevgili.  

- dəlikönül: yaralı ürək. çox üzgün.  

- ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi 

(əğləcəsi): sevgili.  

- könülə, ürəyə yatıtmaq: bəğəndirmək.  

- könlünə, ürəyinə yatmaq: bəğənmək. xoşuna gəlmək. xoş, 

iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək.  

- könülə, ürəyə yatınmaq: bəğənilmək. xoşa gəlinmək.  

- saf könül, ürək: alıq. türkəsaya.  

- söyləməyə ürək tapmamaq: dili varmamaq.  

- könül, ürək aparan: girgin. çəkici.  

- könül, ürək çalpırtısı: xələcan. çırpıntı. xələcan.  

- yufa könül: ürəyi incə, nazik: çıtqırıldım. çabıq qırılan. 

dəğmədüşər.  

- könül, ürəyi inciklik, naziklik: çıtqırıldımlıq. dəğmədüşərlik.  
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- könül sınma: könül qalması: könül qısmıqı: könül 

sınıqması: könül qaralığı: inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. 

öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. kədurət.  

- könül keçmə: çox özləmə, istəmə.  

- könül keçməsi: özləniş, istək duyusu, hissi.  

- könül aparan, keçirən: bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan.  

- könülxanı: könül əri: ürək kişisi. əhli dil. qələndər.  

- könül, ürək qırma: incitmə.  

- könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək: qılavlamaq. qılav 

vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

- könülə enmək, düşmək: yazıqlanmaq. təəssüf edmək.  

- könülü doluluq: kinlilik. dolqunluq. doluluq. dolqun. dolu. 

doluq.  

- könülü qaralmaq: toxatmaq. incimək.  

- könülü sınıq, tutuq: qırqın. incik. incimiş.  

- könülü sınıqlıq, tutuqluq: qırqınlıq. inciklik. qırıqlıq. qırıltı.  

- yenik könül: enik könül. yoşa könül. iğdik. ərigən. əricən. 

comərd.  

- könül quşu otu: quş sütü: can otu: qıt tapılan nərsə.  

- könülə yaxın: sevimli. içgin. soxulqan. səmpatik.  
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- könülü yanmaq: 1. içi acımaq. 1. çox sıxıntıya düşmək.  

- könülxanlığı: 1. bəzmi ələst. 1. sərbəs yaşam sürmə. süt 

gölü. 1. anarşism. 1. dərəbəylik.  

- könül sıxmaq: usandırmaq. qısdırmaq.  

- könüldən: iç ürəkdən: böyük bir arzu ilə.  

- könülə üzə qıymaq: içə dışa qıymaq: kişilik edmək.  

- könül çəkmək: içi çəkmək: içi istəmək.  

- könülü gedmək: içi gedmək: qayğılanmaq.  

- könül sıxmaq: iç sıxmaq: üzmək.  

- könlü içinə sığmamaq: içi dəriyə sığmamaq: qabına 

sığmama. dözümsüzlük edmək.  

- könlü keçmək: 1. bayılmaq. bayqınmaq. 1. ölmək.  

- könlünə bax, için al.  

- könül açan: dincəldən.  

- könül bağlamaq: göbəkləşmək. sevişmək.  

- könül könülə: iç içək quzu sarması: ilişgiləri çox içdən, 

candan, iç içək, içdənik, səmimi.  

- könlünə, içinə, özünə sızdırmaq, geçirmək: almaq.  

- suvaq su alır (içir), könül qan alır.  

- könlü tez: tez könllü: içi tez: tez canlı. dözümsüz. səbirsiz. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9006 

ivəcən. tez canlı. tələsən. əcul.  

- könlüm, içim qan ağlır: çox üzülürəm.  

- könlün yaxmaq: acıtmaq. incitmək.  

- könül darlığı: sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. 

qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. 

duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. 

iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. 

quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.  

- könlün yansın: ciyərin yansın.  

- könül yaxmaq: ciyər dağlamaq.  

- könlün dəlmək: çox iti toxunmaq.  

- könlünə toxunmaq, keçmək: ciyərə işləmək. - könlün 

ağzına gəlmək: çox qorxmaq.  

- könlün sökmək: pərişan edmək.  

- könlün oxumaq: iyi tanımaq.  

- könüldən olan: çox sevimli birisi.  

- könlündəkin, qarındakın bilməm ki.  

- iç düzük: iş düzük: dəsturuləməl. nizamnamə.  

- könül könülə: sıx. arasız. yapyaxın.  

- könlü qara: içi qara.  

- könlüm işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  
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- könül birliyi, iç birliyi: çox sıxı işbirliyi.  

- göyül göynədən: iç acıdan: iç göynədən:  

- içinə dəğmək: çox sevinmək.  

- könlü yansın: içinə od: cəhnnəmin goruna.  

- könül çəkib, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək.  

- könlü üzdə olan: arın. dışarılı. daşralı. dışqır. türkəsaya. saf.  

- birinin könlünə atmaq: bıraxıb qoymaq. içinə düşürmək.  

- könlü, içi boş yaşam: düdük, qamış yaşam. amacsız 

durmuş.  

- könlünə almaq, yazmaq, qapmaq: könükləmək. 

əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. 

yazsınmaq. öğəsinmək. hifz edmək.  

- könlünə, içinə işləmək sataşmaq. toxunmaq. hisləndirmək. 

içləndirmək.  

- könül yağı, içyağı deyil, göz yaşı, don yaşı deyil. (don: üz).  

- könlünə düşmək: könündən süzmək, keçmək: içindən 

süzmək, keçmək: əsmək. birdən anmaq, xatırlamaq, içindən 

süzmək, keçmək.  

- könül qalası, kişi isdər alası:  

- könül qalası: yüksək qala. ərək. ərk. baraq.  
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- kişi könlü gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş gəlir, könlü 

çirkinsə, üzü huri, genə turş gəlir.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

- birinin könlünə atmaq: bıraxıb qoymaq. içinə düşürmək.  

- gözü könlü açılmaq: sevinmək. güllənmək. neşələnmək.  

- könlü, istəyi üçün para sərpiyən, xərcləyən: hovarda. 

hovarat.  

- könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq: kövəsin (həvəsin) 

almaq.  

- könül xoşluğuyla: bağışca. bağşıtca. həlalca.  

- könül istəyi: könül issiliyi. könül istiliyi. könləş. könəş. 

kövəs. kövsək. kövnsək. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. 

qapcıq. həvəs. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  
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- könül qulu: marağlı. amator. kövəsçi. kövsək. kövnsək. 

könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. kövülçü. göyülçü. 

həvəsçi. həvəskar.  

- könül, giz, sırr ulağı, çaparı, peyki: göyərçin. gövərçin.  

- qan dolaşan könüldə arslan yatar.  

- könüllər olsun arslan yatağı.  

- könüllər olmuş arslan yatağı.  

- içi, könlü açılma: açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. 

yüngüllük. yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. 

kəviklik. (< köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq 

( < yaz: açıq). tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. 

inbisat.  

- iki könül bir olsa, tez tapar, dalda yeri.  

- iki könül bir olursa, samanlıq seyran olur: sevgilər üçün, 

güc qoşul önəm daşımaz. 

- könlü (xətri) sayılmaq: sayqı dəğər verilmək.  

- könlü, xətni qalmaq: gücənmə. könüllənmə. ürəklənmə. 

içlənmə. içinmə. dövülmə. dövülüş. qırılma. üzülmə. 

xatırlanma.  

- könül (xətir) qılmaq, edinmək: birinin istəyi kimi qılmaq. 
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- könül açan: iç açan. dincəldən.  

- könül dincliyi: (xatircəmlik. asudəlik. asudə fikirlik. itminan. 

mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənək. güvən 

bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. 

güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. 

qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. 

daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. 

əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. 

içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. 

inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. 

inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. 

istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic.  

- könül duymaq: xatir duymaq. ərcəmək. sayıq duymaq. 

sayqı duymaq. 

: - könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).  

- könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz: iri söz. 

- könül qıracaq, əzib üzəcək ağır söz: iri söz. 
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- könüllər buz kəsildi, əllər balta.  

- kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  

- sınıx könül, saxlamaz sevinc, sınıx küzə necə saxlasın 

içində su.  

- verməkdə könül olsun, əl necə verməz.  

- könüllər olmuş arslan yatağı.  

- könüllər olsun arslan yatağı.  

- yaşamın yaşıda var qurusuda, könül ki var, övüşüdə var, 

öküşüdə. 

qönülcə  könülcə. istiyərək.  

- işi könülcə gedmək: işi uğra, doğra, ras gedmək. 

qönülçü  könülçü. könülsük. könləşic. könəşic. kövəsçi. kövsək. 

kövnsək. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator.  

qönülçülük  könülçülük. könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. 

kövülçülük. göyülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qönülqanı  könülxanı. könül əri. ürək kişisi. əhli dil. qələndər.  

qönülqüş könülküş. endik. adət. köniqu. bağlı. komarlık.  
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qönüllə  - ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.  

qönüllədən  könüllədən. ürəklədən. təşviq edən.  

qönülləmək  könülləmək. 1. təşəggür edmək. minnətdarlıq edmək. 1. 

ürəklənmə. içlənmə. içinmə. qırılma. üzülmə. gücənmə.  

qönülləmək  könülləmək. yardım edmək. yarışmaq. müsaidə edmək.  

qönüllənmək  könüllənmək. 1. könül qoymaq. gücənmək. darılmaq. 

alınmaq. küsmək. qırılmaq. 1. istəmək. əğimlənmək. 1. 

kövrəlmək. kəvrəlmək. ürəyi dolmaq.  

qönüllər  təşəkkürlər.  

- könüllər savaşı: neçə kimsə arasında olan içərik, içlik, daxili 

savaş.  

qönülluq  könülluk. ürəklik. istəlik. diləlik. yanğış. yaxlış. yanlıq. 

sürlüş. sürük. əğlik. bəlik. oxluq. rəğbət.  

qönüllü  könüllü. 1. ağat. arınmış. təmiz. namuslu. iffətli. 1. ottubi. 

istəkli. həvəsli. - könüllü olmaq: küysünmək. istəmək.  

- alçak könüllü: yüğnək. mütəvazi. 

qönüllü  könüllü. göyüllü. 1. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. içərikli. 

içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. anğılamlı. alğılamlı. 

anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. 

doluq. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. 
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mə'nalı. 1. könüldən. ürəkdən. qalaysız. içdən. özlü. özlü. 

səmimi. 

- yarı könüllü: istər istəməz. istər istərməz. - başqa bir nə 

tapmadıqda, istər istərməz quru çörəyi yedi. 

- yarı könüllü: istər istəməz. istər istərməz. - başqa bir nə 

tapmadıqda, istər istərməz quru çörəyi yedi. 

qönüllü  könüllü. göyüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. 

kövəsli. 1. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı. 1. razi. 

könül dincliyi. aladasız. 1. aşiq. 1. mə'şuq. 1. dalqılıc. 

ölüməri. qızılbaş. fədayi. razi. könül dincliyi. aladasız. 1. 

sevən. aşiq. 1. sevgili. mə'şuq. 1. çox istəkli, arzulu, 

həvəsli. 1. istəyilə bir işi üstlənən, yapan. 1. qurralı. 

qururlu. kibirli. 1. dalqılıc. ölüməri. qızılbaş. yol əri. 

fədayi. 1. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. qonur. 

cəsur.cəsarətli. 1. geçimli. dirlikli. əcir. muzdur. 1. self 

servis. 1. minnətdar.  

- biraz könüllü: könüllücə.  

- könüllü könülsüz: istər istəməz.  

qönüllü  yapıç abıç.  

qönüllücə  könüllücə. biraz könüllü, göyüllü.  
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qönüllüq  könüllük. göyüllük. 1. istəklik seçimlik. ixtiyari. 1. 

təşəggür. minnətdarlıq. 1. mütəvaze'lik.  

- könüllülüyün göstərmək, pas vermək.könlücə davranmaq. 

iş vermək.  

- alçaq könüllük: qanıqçılıq. firutənlik.  

- alçaq könüllük: qanıqçılıq. firutənlik.  

qönüllülüq  könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. içdənlik. iç içəlik. iç 

dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. səmimiyyət.  

qönülmək  gönülmək. könülmək 1. sevinmək. razı olmaq. 1. 

(qolunmaq. qulunmaq). istəmək. diləmək. 1. uğruqmaq. 

yönəlmək.  

qönülsəyiş  könülsəyiş. könləyiş. könsəyiş. kövsəyiş. kövnəyiş. 

kövülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qönülsinmək  könülsinmək. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. 

kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  
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qönülsük  könülsük. könülçü. könləşic. könəşic. kövəsçi. kövsək. 

kövnsək. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator.  

qönülsüqlüq  könülsüklük. könləşiclik. könəşiclik. könülçülük. 

kövülçülük. göyülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qönülsündürmək  gölsündürmək. coşturmaq. 

niyyətləndirmək. cəsarətləndirmək.  

qönülsünmək  könülsünmək. könləşinmək. könəşinmək. könülsinmək. 

kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qönülsüz  könülsüz. 1. arzusuz. istəksiz. 1. cəsarətsiz. iradsiz. - 

yapmaq. qücsünmək. istəksiz olmaq. zoruna gəlmək. 

qönülsüz  könülsüz. göyülsüz. 1. istəksiz. qırıq. biçik. biçilmiş. 

ixtiyarsız.1. istəksiz. basqıyla. çalabca. güclə. güclə. 1. 

sanığsız. kibirsiz. tovsuz. fossuz. çağasız. yaxasız. 

çalımsız. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz.  
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- könülsüz könülsüz: göyülsüz göyülsüz: heç istəmədən. 

istəksizcə.  

- könüllü könülsüz: istər istəməz.  

- könülsüz namaz, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).  

- könülsüz arslan olmaz.  

qönülsüzcə  könülsüzcə. göyülsüzcə. istəmiyərək.  

qönülsüzlüq  könülsüzlük. istəksizlik.  

qönültaş  könüldaş. qarındaş. içdaş. sırdaş. başdaş. qafadaş. 

ağıldaş. oydaş. öğdəş. candaş. duyqudaş. fikirdaş.  

qönültaşlıq  könüldaşlıq. qarındaşlıq. içdaşlıq. sırdaşlıq. başdaşlıq. 

qafadaşlıq. ağıldaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. fikirdaşlıq.  

qönültən  könüldən. göyüldən. ürəkdən. 1. içli dışlı. içdən. içgin. 

candan. iç içək. içdənik. səmimi. ərköz. əşöz. taarüfsüz. 

təkəllüfsüz. 1. qarşılıqsız. fəxri. 1. ürəkdən. qalaysız. 

içdən. özlü. səmimi.  

qönültən  könüldən. göyüldən. ürəkdən. içdəniklə. içdən. iç 

içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. səmimiyyətlə. 

səmimiliklə.  

qönültəş  könüldəş. 1. könəş. sırdaş. yoldaş. 1. könül birliyi. aynı 

inanc. duyqu, düşüncələri paylaşıp.  
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qönültəş  könüldəş. könüldaş. candaş. duyqudaş.  

qönülüncə  könülüncə: diləyincə. istəyincə.  

qönüş  gönüş.dönüş. çönüş. yönüş.  

qönzəşmək  könzəşmək. könəzləşmək. çılqınışmaq. siyimsişmək. 

sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. 

tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. 

qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. 

itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. 

ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. 

odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. 

dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. 

tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. 

tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. 

quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çapraşmaq. 

çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. 

arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. 

qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. 

üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  
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qöp  köp. gop. qop. gup (qab. qabarıq). 1. çox. gür. çoxluq. 

bolluq. ( > kuh (fars). kux (fars). koh). ( k < > q < > ç ) çox. kip. 

köt. göbə. təpə. gopıt. gömüd. bək. - gəbə (: hamilə). 

göbərcik. qabarcιk. - köpdən bəri: çoxdan bəri. - aşırı köb: 

çox artıq. - çınq köb: həddəksər. - em köb: ən çox. 1. çopan. 

kopab. hubab. qopan. kəf. su üzərində oluşan havalı 

şişlər. 

- köp köp: çox çox. bərk bərk. möhkəm möhkəm. 

qöp  köp. kuh (fars). dağ. gəbə. kan. çox. qarqın. bol. kəsir. - 

köp burclaq: kəsirül əzla'.  

qöparı  köparı. qabarı. qabarma ölçüsü. yükün, şişik, qabarıq 

nərsənin ucalıq ölçüsü.  

qöpbərən  köpbərən. köpbüş. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. 

bombaq. kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. qabaq. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 
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köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir.  

qöpbərən  köpbərən. yellənən. şişirən. çişrən.  

qöpbüş  köpbüş. 1. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. 

bombaq. kopaş. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. 

şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. 

yelli. qabaq. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

köpbərən. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. 

mütəkəbbir. 1. kök. köpük. qabarıq. şişgin. çağ. çağçığıl. 

dolqun. dolu. doluq.  

qöpcə  köpcə. cəm'.  

qöpcəq  köpcək. yastıq - iğnə yastığı: iğnə köpcəyi: iğnə salan 

(salanğ: qab).  

qöpcəq  köpcək. yastıq.  

qöpcəşmək  kübüşmək. tikişmək.  

qöpciq  köpcik. küpcik. qabarıq. abarıq. bərcik. bərcəstə.  

qöpcüq  köpcük. barındaq. yəhər örtüsü.  
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qöpçəq  köpçək. 1. təkərlək topu. 1. yəhər yastığı.  

qöpçəmək  göpçəmək. möj almaq. örc almaq.  

qöpçüq  köpçük. ( < qab. kop). yəhər yastığı.  

qöpçüq  köpçük. qaş. yəhərin ön, arxa yapuqu.  

qöpçülük  köpçülük. toplum. xalq. millət.  

qöpçümək  köpçümək. qabarmaq. şişmək.  

qöpeyoğlu  köpeyoğlu. köpəyoğlu < çapanoğlu. 1. darqaşayırd. 

oğrəş. kəsəoğlu. eloğlu. küçəoğlu. 1. kəsəoğlu. eloğlu. 

küçəoğlu. azığ. zinazadə.  

qöpəc  köpəc. göbəkli. göbəç. şişigin.  

qöpək  köpək. {kövək. kəpəz. kəpəzə. ( < kəv. kav: boş)}. {( < 

qopardan, qapan). dişləyən. - köpək balıq: qapıb, dişləyən 

balıq}. 1. salıqasız. salmaksız. sıysız. sayqısız. e'tibarsız. 

mübtəzəl. dəğərsiz. qiymətsiz. 1. işt. iyt. it. tobar. dobar. - 

dişi it: qazay. 1. alçaq. pis.  

- it pişik: kədilə köpək: bir yığışmayan nələr.  

- köpək kimi: açaqca.  

- uzun tüklü köpək: badaq. 

- köpək ayası: bir bitgi adı.  

- köpək əmciyi: köpək məməsi: qoltuq altında çıxan çiban. 
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qöpəklik  köpəklik. alçaqlıq. dönüklük. dönüklük. naəhllik. - böylə 

köpəklik olurmu. - bu köpəkliyi kim çəkə bilər.  

qöpəq  köpək. kəpək. 1. köpük. köpmüş. göbək. şişgin, yağ 

bağlamış, şişman qarın. 1. kömələk. göbələk. 1. qancıq. 

qanara. it. 

- kiçik it, köpək: tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. finqo.  

- it köpək: bayağı, dəğərsiz kimlər.  

- qaraqaçan köpəyi: qaraqaçan iti: çoban iti çeşiti.  

qöpəqdişi  köpəkdişi. itdişi. gözdişi.  

qöpəqləmək  köpəkləmək. köpək kimi sülümək, yalaqlanmaq.  

qöpəqli köpəkli. baraqlıq. köpəkyi olan kişi.  

qöpəqoqlu  köpəkoğlu kopoyoğlu. kövəkoğlu. kəpəzoğlu. 

kəpəzəoğlu. it oğlu. hin oğlu.  

qöpəl  köpəl (> köpəl). (> xepel (fars)) köplə). kəpəl. kəfəl. ( < köp. 

göt). almalıq. almacıq. sağır. budun yuxarı bölümü. 

budun yuxarı başı. götün dikə almacıq bölümü.  

qöpəl  köpəl.çəpəl. kəpəl. it balası.  

qöpələq  köpələk. pəmbəçub. yelik. paxdacıq. maxdacıq. - suda 

batmayan, içinə köpələk (pəmbəçub) qoyulmuş jaket, kot: 

yeləğ.  
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qöpələq köpələk. yumuşaq. qabarıq.  

qöpəlmək  köpəlmək. çoxalmaq. artmaq. köpərmək. şişmək. 

üyşütmək. yığmaq. qurur satmaq. qurulmaq. yekətmək. 

qurulanmaq. artmaq.  

qöpən  köpən. ( < qab) dəvə çulu.  

qöpənmək  köpənmək. qopanmaq. köplənmək. gəplənmək. 

kəflənmək. təvərrüm edmək.  

qöpərmək  köpərmək. gopçümək. köpəlmək. şişmək. üyşütmək. 

yığmaq. qurur satmaq. yekətmək. qurulmaq. 

qurulanmaq. artmaq.  

qöpəştə  köpəştə. gəminin yanlarında olan barmaqlıqlar. hər çeşit 

barmaqlıqların üstünə yuxarısına yapılan təxdə. təxdə 

sipər. - gəminin köpəştəsinə dayanıb uzaqlaşan qaraya 

baxırdıq. - nərdüvan köpəştəsi: nərdivanın barmaqlıqlarının 

yanında olan uzun, enli ağac.  

qöpəyoqlu  köpəyoğlu. < 1. köpək: it. itin biri (oğul. bərkidici söz olaraq 

başqa bir kəlmiyə qoşulur. biri anlamını verir). 1. köpol + oğlu 

(kopol: şişmiş. danqaz. qururlu). (- kövəl: quru satan. - 

köpəlip durmaq: şişmək).  
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qöpəyoqlu  köpəyoğlu. köpeyoğlu < çapanoğlu. kəsəoğlu. eloğlu. 

küçəoğlu. azığ. zinazadə.  

qöpəz  köpəz. köfəz. dəğər verməz. qədir bilməz.  

qöpicik  köpicik. çiyin ilə boynun ortasında olan çuxur.  

qöpiq  köpik. bastırma. iki qətləyib tikmək. bezin iki qatı arasına 

pambıq qoyaraq tikmə.  

qöpitmək  köpitmək. kübimək. tiktirmək. oyulqatmaq. küpətmək.  

qöpqənlik  köpgənlik. köplük. bolluq. koplama. artıqmaclıq. kisrət.  

qöplənc  köplənc. çoxraq.  

qöplənc  köplənc. əğləb.  

qöplənən  köplənən. kəflənən. çoğan. çağan. coşan. qaynayan.  

qöplənmək  köplənmək. köpənmək. qopanmaq. gəplənmək. 

kəflənmək. təvərrüm edmək.  

qöplü  - geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, yekə qab: küpə. 

küppə.  

qöplü  köplü. maral.  

qöplüq  köplük. çoxluq. yığın. tudə. cəmiyyət. kisrət.  

qöplüq  köplük. köpgənlik. bolluq. koplama. artıqmaclıq. kisrət.  
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qöpmək  köpmək. 1. köpərmək. şişmək. yumurlanmaq. çoxmaq. 

çoxalmaq. şişmək. kopalmaq. qabarmaq. 1. yatmaq. (xoftən 

(fars)). 1. gizlənmək.  

qöpmüş  köpmüş. köpük. köpək. göbək. şişgin, yağ bağlamış, 

şişman qarın.  

qöpöyoğlu  köpöyoğlu. < kapaloğlu < > qabaoğlu (qabanın biri) < qapal. 

qaba. qapallaşmaq: gobudlaşmaq.  

qöpöyoğluluq  - köpöyoğluluq edmək: əvzəmək. koğlamaq.  

qöpöyoluluq  köpöyoluluq. kəpəzlik.  

qöprə  köprə. kirpə. körpə. örti. örtük. yorqan.  

qöprə  köprə. köpdə. kövdə. gövdə. gövrə. kovsa. gəvrə. kütdə. 

heykəl. yapı.yapıt. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. 

boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. can kasası, 

qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. 

ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

qöpricik  köpricik. omuz uçurcağı. tərquvə.  

qöprü  köprü. 1. epol. çiyin. - köprü çəkmək: çiyin çəkmək. 1. 

konqrə. - dörd köprülü duvar. 1. hər nəyin ortasında olan 
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dikəl bölüm. təblə. - toqqa köprüsü. - duvar şeh çəkib 

köprülənmiş. - kiçik boşqa biçimində olub köprü altına 

qoyulan dəbbə: tombaz. - köprü tombazı. 1. köpür. körpü. 

körük. atız. köprük. geçiş. geçik. geçek. geçit. keçit,.  

- köprünün iki tərəfini birləşdirən ortadaki ana ağac. 

suldurquc. 

qöprü  köprü. bağlanaq. bağlana. bənd.  

- açılır qapanır köprü: çəkməcə.  

- köprü yasma: qurma.  

- kiçik köprü: keçəcək.  

- köprü bellərinin hər biri: göz.  

- ırqantı köprü: yatar qalxar, açılıb bükülən köprü.  

- köprü üsdə göt götə dəğmişlik: düğün tanışı. bayağı, yol 

üstü tanışlıq.  

qöprücüq  - göğüşün köprücük bölümü: qopraq.  

qöprücüq  köprücük. xərək. əşiq. eşiq.  

qöprücüq  köprücük. köpürcük. çiyinlik. epol. paltar quşağının 

keçəcəyində olan köprü.  

qöprüçü  köprüçü. 1. köprü yapan. 1. köprünün qaravulu.  

qöprüq  köprük. köprü. atız. geçit. geçiş. geçik.  
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qöprüləmək  köprüləmək. şişirmək. təblələmək.  

qöprümək  köprümək. köpürmək. köfürmək. köfrümək.  

qöpsəmək  göpsəmək. güpsəmək. güpdəmək. çırpmaq. döğmək. 

qöpsün  köpsün. içinə yu qırxım qoyulmuş püştə, döşəkçə.  

qöptə  göptə. göptə.bulta. söz. gəp. gop. kəlam.  

qöptə  köpdə. köprə. kövdə. gövdə. gövrə. kovsa. gəvrə. kütdə. 

heykəl. yapı.yapıt. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. 

boy. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. 

paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. 

qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. can kasası, 

qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. 

ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

qöptəli  - geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, yekə qab: küpə. 

küppə.  

qöptin  köptin. çoxdan.  

qöptüq  1. bərəkət. bolluq. 1. qalabalıq.  

qöptürmək qöpdürmək. şişirmək.  

qöpü  göpü. qoput. koput. köpüt. göbüt. göbü. kiçik qabarıq 

əkmək. kiçik pidə.  

qöpüç  köpüç. papuç.  
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qöpüçi  köpüçi. çoxusi. əksərən.  

qöpük  köpük. ( < kov < > kop) 1. qopuk. kovuk. köbök. kopik. 

kübik. qabarcıq. köpürcüq. çoxlu. artış. qıvıcıq. qıvıq. 

köp. gop. kök. gug ( > kuh (fars)). köpük daşı: süngər daşı. 

ayağ daşı. 1. küpük. suyuq nərsələrin çox 

qımıldamağından, suyun hava ilə qarışdığndan ortaya 

çıxan küpə kimi yuvarlaq. kəf. - at qaçmaqdan köpük 

içində qalmış. - sabın köpüyü. - ağzından köpük gəlir. 1. püki. 

pöki. kəf. 1. gömük.  

- qaynayan nəyin köpüyü: göyük. 

qöpüq  köpük. göpük. 1. köfük. köpbüş. kök. qabarıq. şişgin. 

çağ. çağçığıl. dolqun. dolu. doluq. 1. köpük < qopuq. 

hobab < qopaq. 1. köpək. köpmüş. göbək. şişgin, yağ 

bağlamış, şişman qarın. - köpük daş: ayaq daşı. 1. 

mühəddəb. dışarı doğru çıxıq, şişik. 1. kibirli. şişgin. 

şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. geçgin. keçgin. 

dolqun. dolu. doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. 

qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. 

qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. 

kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. 
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qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. 

hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. xodpəsənd. 

quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir. 1. pambıq. 

yumşaq. (# qopuq: qaba. kötük. gödük. qabaq. bərk. sərt).  

- dənizköpüyü: sarımtıraq, ağ kirəcdaşı. - dəniz köpüyü: açıx 

göy boya. - dənizdən köpük bağışlamaq: xəllifə cibindən 

bağışlamaq.  

- kötüyü qoyub, köpüyü tutub.  

qöpüqlənmək köpüklənmək. kömükləmək.  

qöpüqlətmək  köpüklətmək. əkşitmək. çuvşatmaq. çuğşatmaq. 

coğşatmaq coşdurmaq. turşatmaq. qaynatmaq.  

qöpülmək  köpülmək. 1. kübülmək. tikilmək. oyulqamaq. 1. 

qapılmaq. qaqınmaq. tikinmək. - don köpüldü. 1. tikilmək. 

kübülmək.  

qöpülü  - geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, yekə qab: küpə. 

küppə.  

qöpümək  köpümək. kübimək. sıx tikiş tikmək. oyulqamaq.  

qöpür  köpür. köprü.  

- ayağ köpür: yayaların geçtiği kiçik köprü.  

- köpür saray: köprünün barmaqlıqları.  
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qöpürcik  köpürcik. kəf.  

qöpürcük  köpürcük. qöprücüq. çiyinlik. epol. paltar quşağının 

keçəcəyində olan köprü.  

qöpürən  - su qıyılarında bitən, iri yapraqlı, su ilə ələ sürülüncə 

köpürən bir ot: qarqasabın.  

qöpürqə  köpürgə. qöprü. geçit.  

qöpürmə  - daldaların qıyıda qırılaraq köpürməsi: çatlama.  

qöpürmək  köpürmək. 1. küpüklənmək. - ağız köpürmək: çox 

hirslənmək, qızmaq, qudurmaq. 1. şişmək. - çoxda köpürmə 

belə. 1. börkəmək. börtmək. çağlamaq. 1. köpüklənmək. 

kəflənmək. - süt köpürdü. - ağzım köpürüp. - aşıc köpürdü. 

1. qudurmaq. şişmək.  

qöpürmək  köpürmək. köpürmək. köfürmək. köfrümək. köprümək. 

kəflənmək.  

qöpürtkqən  köpürtkgən. ( < köp. köpmək). çoğan. ot adı. bu otun kökü 

dalı suyu köpürtməkdən bu adı almış.  

qöpürtmək  köpürtmək. 1. köpükləndirmək. kəfləndirmək. 1. 

küpükləndirmək. - at qaçtırıb köpükləndirmiş. - acı su 

sabını köpürtməs. - bu bezi sabınla köpürtmək. 

qöpüş  köpüş. çöküş. şiş. şişlik.  
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qöpüşmək  1. köpürşmək. < metatez > büküşmək. tikmək. 1. köpüşmək. 

kökləmək. təpcəmək. tikmək.  

qöpüt  köpüt. koput. göbüt. göbü. göpü. kiçik qabarıq əkmək. 

kiçik pidə.  

qöpütmək  köpütmək. şişirmək. qumturmaq.  

qöpüvçü  qöbüvçü. şişirilən. şişmə.  

qör  gör. 1. görk. gözəl. 1. gör. qıl. - qura gör: qur qıl. 1. < > 

qur. iş görmək < > iş qurmaq. 1. kör. ( < kov: oyuq). kovur. 

govur. gor. gömüt. sin. qəbir. 

qörbəzlük  qörbəzlük. gürbüzlük. cürbüzəlük. bacarlıq. zorbalıq. 

mahirlik.  

qörcəq  qörcək. görüş. mulaqat.  

qörcəqiz  görcəğiz. görçək. üfüq çizgisi.  

qörcəl  körcəl. korcal. kütcəl. çorbaş. çorbağ. çorlu. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

qörcəlik  görcəlik. 1. pişbini. 1. xoşbəxlik.  

qörcəlmək  körcəlmək. korlanmaq. korcalmaq. çorbaşmaq. 

çorbağmaq. çorlanmaq. kütcəlmək. qatınmaq. 

qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

qaranmaq. batmaq. batırmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  

qörcən  görcən. görücü. görücən. görəngən. qılğan. qılcan. 

qılqar. qılqan. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. 

edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. 

yasan. ərcil. fəal. əktiv.  

qörci  görci. 1. durəndiş. 1. qorcı. bəkçi. mahafiz.  

qörcü  - qonaqların, görcülərin qonağı, otaqı: aralıq. ara.  

qörçəq  görçək. görcəğiz. üfüq. üfüq çizgisi.  

qörçül  görçül. təcrübi.  
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qörçüm  görçüm. keçici. fani.  

qörə  görə. 1. görək. görəv. iş. çalış. yalış. uğraş. 1. 

baxımından. açısından. yönündən. e'tibariylə. nuqteyi 

nəzərindən. baxaraq. baxılırsa. nisbətlə. dolayi. toxuş. 

töküş. səbəb. naşi. nəzərən. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. 

mutabiq. 1. bağlı. mərbut. - ona görə bir suç yox. 1. 

sorulursa. qalırsa. - mənə görə. 1. görəv. görək. iş. vəzifə. 

- işsiz. - işli. - böyük işli kişi. 1. görək. görəv. yük. yüklük. - 

haydi, bu yüklüyə giriver. 1. uyqun. - işinə görə: çıxarına 

uyqun, görə.  

- gəlinlik görə: oğlan gildən adaxlı qıza götürdükləri sovğat.  

- buna görə: bundan dolayi.  

- buna görə: bu qərardan. bu şəkildə. böylə. - qandığıma 

görə: mənə qalırsa. məncə.  

- dişinə görə: gücünə yetəcək qədər.  

- dişini gör, işini ver.  

- könlünə görə: istəyinə, diləyinə görə. istəyi, diləyi kimi.  

qörə  görə. qaraq. 1. mülahizə. 1. oranla. yanında. nisbətən. 

qarar. bağlanış. munasibət. - mənim ölçümə qarar: görə. - 

görəndə: qarağanda: baxanda. nisbətən. - keçən ilə 
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qarağanda < > baxanda. görə. nisbətən. 1. yenə. yana. 

ötür. dən. - bu görə gəldim: buna yenə gəldim. - nə görə 

gəldiz: nəyə görə gəldiz. - qorxu görə: qorxudan. 1. gövdə. 

görəsi: gödvdəsi. 1. sartın. dolayı. yönündən. nəzəran. 1. 

yaraş. təvafüq. tətabüq. - buyruqa görə, buyruq yaraşı 

qıldıq. - dediklərizə yaraş, görə - olana yaraş: imkana görə. 1. 

dayir. dəğir. dəğrə. ilişik. üzər. bağlı. həsb. gərəyincə. 

mütəəlliq. - siz üzərə qonuşma açıldı. - bu iş üzrə çalışın.  

- tabına görə: imkanına görə. oluruna görə.  

- mənə görə sən gedmə: məni sartın sən barma. 

- mənim ölçümə görə (qarar): mənim çəmimə görə.  

- mənə görə: məncə. mənə qalsa. 

qörəbə  görəbə. əbəköməçi, gizlənpaç, qarmav oyunu.  

qörəbildiyi  - çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə: 

görüş uzaqlığı.  

- gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan: görüş alanı.  

qörəbildiyinə  - göz görəbildiyinə: göz alabildiyinə. göz çəkənə dək.  

qörəc  görəc. qaraq. göz. bəbənək.  

qörəcə  görəcə. görəli. oranlı. nisbi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9034 

qörəcəq  - görəcəkdən uzaqlaşmaq. itmək. - qaranlıq düşdü, dağlar 

gözümdə itdi. 

qörəcəli  görəcəli. - bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf: hərfi 

izafə. 

qörəçi  görəçi. görəkçi. görəvçi. işçi. çalçı. yalçı.  

qörəgən  qörəgən. görən. görücü. görgülü. görüp geçirmiş. 

dənəyimli.  

qörəq  görək. 1. görəv. görə. iş. vəzifə. - işsiz. - işli. - böyük işli 

kişi. 1. görəv. görə. yüklük. yük. - haydi, bu yüklüyə giriver. 

1. ayid. - gəlinə görək, ayid nərsələr: gəlinət. gəliyət. 

gəlinlik. 

qörəq  görək. 1. görüntü. peyizaj. mənzərə. 1. yasaq. önəv. 1. 

görüş. görnüş. göstəriş. mənzərə. 1. zahir. 1. qörq. görg. 

göstəriş. gözlək. yaxşılıq. hüsn. məlahət. 1. san. mayna.  

qörəq  görək. görəş. görünüm. görüntü. görünğü. görnüş. 

görünüş. 1. peyizaj. mənzərə. 1. görə. görəv. iş. görmənc. 

çalış. yalış. uğraş. kəsb.  

- bırax görək səndə. yaxcıda səndə. haydisəndə!.  

qörəqçi  görəkçi. görəçi. görəvçi. işçi. çalçı. yalçı.  

qörəqçi  görəkçi. gözəkçi. görəyçi. qorayçı. qorab. qoran. qoryan.  
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qörəqənqə qörəgəngə. görüşədək.  

qörəqəy  görəgəy. görməli. əcib.  

qörəqli  görəkli. görəli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. işli. işi olan. 

çalışlı. uğraşlı.  

qörəqli  görəkli. görki olan. göstərişli. gözəl.  

qörəqsiz  görəksiz. görəsiz. görəvsiz. işsiz. çalışsız. uğraşsız.  

qörəli  görəli. görəcə. oranlı. nisbi.  

qörəli  görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. işli. işi 

olan. çalışlı. uğraşlı.  

- bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf: hərfi izafə. 

qörəlim  görəlim. - gəl görəlim: gəl baxalım: vur tutalım. vur sanalım. 

vur sanıyım. tut tutalım. qoyalım. haydi.  

- əgər bir ikisin verdi, haydı hammısın verdi, onda 

neyləyəcəksən.  

- iki əlli yaşa, haydi yüz yaşa.  

qörəlim!  görəlim!. yaxci. bax bir!. bax bəri.  

qörəm  qörəm. 1. körpə. təzəlik 1. görgülü. tərbiyəli.  

qörəməmək  görəməmək. duyamamaq. gözdən qaçırmaq.  

qörəmiylə  görəmiylə. baxımiylə. e‟tibariylə. dəğərilə. tutamiylə. 

varsayaraq. varsayilə. fərzedərək.  
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qörən  1. görən. nərsəni görən. qörəgən. görücü. qaraçı. kərəçi. 

qaratay. qarayan. görərmən.tanıq. şahid. - görən mən 

görən sən. 1. körən. böyük kəmər. böyük kənd. 1. körən. 

sarı. bur. 1. bax > ikən. 1. edən. yapan. qılan. mücri. - 

sonu, dərini, dibi görən: süngür. durəndiş.  

qörən  görən. 1. görəsən. əcəba. 1. görücü. gözəyən. qaraçı. 

qarayan. anlayan. qanan. sezici. sezən.  

- gəlir çıxarın görən: dəng qazanc.  

- uzaq görən: görgüd.  

- əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən: qaraqolluqçu. 

qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. çaput. padov.  

- hər gələnə can demə, hər görənə, yan demə (yan demək: 

qoğmaq).  

- keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.  

- bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi: araçı. qalava. 

kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

padov. 

- görən, yiyən yalı (qədər) dadanmaz. 

- gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən, söz verib 

edməyən, yanğısız sorular verən.  

- ilin sonun bayramla, görən işi sınaqla.  
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qörənəq  görənək. 1. fitrət. özgülük. özəllik. təbiət. kərki. kərəki. 

quruq. qurquş. alışqanlıq. adət. törə. 1. gələnək. qətə. 

qata. xət. adət. ürf. 1. qaradüzən. rəsm risum. tapur. 

tabur.  

- alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranış: qalıt. - rəsm. risum.  

- alışma, görənəklər yoluyla, yerləşmiş, qaballaşmış 

tutum, davranışlara söykənən, yanlayan, uyan kimsə: 

qalıtçı. rəsm, risumçu.  

- görəni danır, yoxuna inanır.  

qörənəq  görənək. 1. törə. türə. usul. ayin. qanun. ürf. qayda. 

təməl. 1. öqrəyük. gələnək. tərbiyə. 1. öğrəyük. rəsm. 

qayda. adət.  

qörənqə  körəngə. kürəngə. dört yüz qıramlıq ağırlıq ölçüsü.  

qörənqən  görəngən. görücü. görücən. görcən. qılğan. qılcan. 

qılqar. qılqan. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. 

edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. 

yasan. ərcil. fəal. əktiv.  

qörənliq  - qabaq görənlik: sınçı pişbini konəndə.  

qörənliş  görənliş. göstəri. göstəriş. numayiş. mənzərə. təsəvvür.  
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qörəntə  - baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır. (acgöz geriçi, 

mürtəce', dikdator).  

qörər  görər. aşar. açar. - sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək 

başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana qatılmaz.  

qörərmən  görərmən. görən. qaraçı. kərəçi. qaratay. qarayan. şahit.  

qörəs  gör + əs (əs: əş: istəmək). görəsimək. görmək istəmək.  

qörəsən  görəsən. 1. bax > ikən. 1. əkən. ikən. aya. əcəba.  

- gəlirmi ikən.  

qörəsən  görəsən. görən. əcəba. - görəsən görəsən dərkən, iş 

bitər: iş işdən keçər.  

qörəsi  görəsi. 1. olası. möhtəməl. 1. öncədən görmə, anlama. 

pişbinlik.  

- görəsi gəlmək: görmək istəmək. - görəsi yox: işsiz. 

görməncsiz.  

qörəsin  görəsin. baxşı. baxçı. öncədən görən, anlayan. pişbinlik 

edən.  

qörəsiti  görəsidi. əcəb deyil.  

qörəsiz  görəsiz. görəksiz. görəvsiz. işsiz. çalışsız. uğraşsız.  

qörəş  - qaşgörəş: qaşgözəş. qaşqayaş. qaşqazaş. qaşqaraş. 

qaşqayaş. qaşqazaş. qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. 

üst geyim. 1. bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  
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qörəş  görəş. 1. gürəş. tutaş. sınaş. görştik > küşti. 1. görək. 

görünüm. görüntü. görünğü. görnüş. görünüş. peyizaj. 

mənzərə.  

qörəşqəmək  görəşgəmək. öncədən təyərləmək, islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.  

qörət  görət. göz ışığı.  

qörəturmaq  görədurmaq. gözətdəmək. gözləmək.  

qörəv  görəv. 1. borc. birouz. burıs. ötnə. alğı. alasa. buıç. börç. 

ödəv. iş. tapaq. vəzifə. öyqə. tapşırıq. bors. alacı. alası. 

alacağ. alasaq. bitirgə. bitiriləcək iş. görüləcək iş. ödəv. 

1. borc. yamnat ( < yamamaq). iş. görəv. qulluq. yükə. 

vəzifə. 1. aluğ. iş. toluq. peşə. şuğl. 1. qötürü. götürülən 

iş. məsuliyyət. mə'mur.  

qörəv  görəv. 1. saldat. sərbaz. 1. yük. edim. vəzifə. 1. görə. 

görək. iş. çalış. yalış. uğraş. 1.bahana. 1.nədən. illət. 

dəlili. 1.bahana. 1.nədən. illət. dəlili. 1. görə. görək. 

yüklük. yük. - haydi, bu yüklüyə giriver. 1. görək. görə. iş. 

vəzifə. - işsiz. - işli. - böyük işli kişi. 1. iş güc. işgüc. oyalıq. 

oyqal. uğralıq. uğrıq. məşquliyyət. kar o bar. 1. iş. işgüc. 

məşquliyyət. 1. iş. vəzifə. 1. işləv. fonksiyon. rol.1. saxlac. 
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hifz edmə.  

- ev işləri, sorumları, görəvləri: ev baxımı, güdümü.  

- gün işi, görəvi: gündəlikli.  

- qulluğa, görəvə, işə alınmaq: qapılanmaq. istixdam olmaq. 

qulluğa, xidmətə girmək.  

- görəvdən alınmaq: işdən çıxarılmaq. - görəvli olmaq: 

baxmaq. - diləkçələrə (təqazalara) o baxmır.  

- şəhərdə güvənlik sağlama (əmniyyəti tə'min edmə) 

görəvlisi, mə'muru: qolluqçu. polis.  

- görəvini yapmaq: işini görmək.  

- adı olmasına qarşılıq (rəğmən) görəvini, etginliyini yerinə 

gətirməyən. sözün edib, işdə, ıs izi bulunlmamaq: adı var 

özü yox.  

- başqasının işin, görəvin boyunlanan, yüklənən kimsə: 

kəsənək.  

- bir görəv, birisinin boynuna düşmək: birinə iş düşmək. - 

bu evdə aşçılıqdan (aşpazlıq) sənə iş düşməyəcək. - işləri 

aramızda böldülər, mənə çox ağır iş düşdü. 

- görəv ərləri: məsu'l mə'murlar.  

- görəvivi, işivi gör, sür, sürdür: işinə bax!. işən bax!. 

- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 
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qapıqulu.  

- işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, 

tutmaq. iş vermək. işlətmək. çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. 

çalışdırmaq. çalışdırtmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa 

çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.  

qörəvçi  görəvçi. görəçi. görəkçi. işçi. çalçı. yalçı. 

- bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi: araçı. qalava. 

kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. 

padov. 

qörəvləmək  görəvləmək. qoymaclamaq. qomaclamaq. qomaşlamaq. 

(> qomardən (fars)). mə'mur edmək.  

qörəvləndirmək  görəvləndirmək. görəvlətmək. işlətmək. kullatmaq. 

uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq. istifadə 

edmək. istifadəyə qoymaq.  

qörəvlənmək  görəvlənmək. qayrılmaq. tayrılmaq. bir işə, bir yerə 

bağlanmaq, görvəlmək. mə'muriyyət tapmaq.  

qörəvlənmək  işlənmək. çalşınmaq. kullanmaq. uğranılmaq. 

qazanmaq. istifadə edilmək.  

- bir konuya qatıqlanmaq, görəvlənmək işə qarışmaq. dəxalət 

edmək. 
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qörəvləntirmək  görəvləndirmək. həvalə vermək. sarqamaq. ısmarlamaq.  

qörəvlətmək  görəvlətmək. görəvləndirmək. işlətmək. kullandırmaq. 

uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq. istifadə 

edmək. istifadəyə qoymaq.  

qörəvli  - ağalıq, dövlət işçiləri, görəvliləri, karməndləri: qapı 

elçəsi.  

qörəvli  görəvli. 1. daşıcı. daşıc. daşıyan. məsu'l. 1. görəli. 

görəkli. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. 1. vəzifəli. bağlı. asılı. 

dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. 

münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. 

ayid. mütəəlliq. sevgin. yükümlü. müvəzzəf. mükəlləf. - 

gizli görəvli. yaşut. yaşuc. casus. casut. güdücü. izləçi.  

- böyük görəvli kimsə: qulluqlu. qulluq yiyəsi. buyruqlu. baş. 

bəy. bay. 1. işəvli. işəv. işyar. mə'mur. 1. işləvli. 

fonksiyonel. rollu. 1. qarav. mə'mur. - gizli qaravlar, hər 

nəyin izindədəirlər.1. ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli.ilgəli. işilik. 

işli. işgil. bağlı.vəzifəli. 1. mə'mur. - görəvlidir, görməlidir. 

- görəvli, görməli.  

- qapının (dərbarın) iç düzənin sağlamaqda yükümlü 

görəvli: iç ağalarının böyüyü. qapı ağası.  
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- bir yönətimin, idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan 

görəvli: qapı çuxaqul.  

- bir işdə görəvlilərin hər biri: qapı yoldaşı. əməkdaş. bir 

qapının qulluqçuları.  

- sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli (vəzifəli): kəsici. kəsci. 

qəssam.  

- vergi, maliyat toplayan görəvli: vergiçi. qapaqçı. 

qörəvli  görəvli. 1. mə'mur. - baş görəvli. gədikli. nişanlı. - gədikli 

ağalar. 1. tamqac. damgaçı. yükəş. yükən. sükən. 

məmur. məsul. 1. yaqalı. yaxalı. məs'l.  

- görəvli olmaq: məsul olmaq. məsul tutulmaq. sorulmaq. - bu 

işdən dolayı mən sorulmam. 

qörəvliq  görəvlik. görəvlilik. üstəlik. öhddarlıq. borcluq. borcluluq.  

qörəvlilə  rəsmilər - böyük görəvlilərin, rəsmilərin geydikləri, gözəl, 

uzun, gənə bol üst geyimi: qaltağı. qaltava. qaltav. qalabağ. 

qörəvlilər  görəvlilər. qaravlar. mə'murlar. - gizli qaravlar, hər nəyin 

izindədəirlər. 

qörəvliliq  görəvlilik. 1. görəvlik. üstəlik. öhdədarlıq. borcluq. 

borcluluq. mə'muriyyət. 1. yüküm. müvəzzəflik. 

mükəlləflik. məcburiyyət.  
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qörəvlisi  görəvlisi. elçi. məmur. təmsilcisi. taqma. tağma. taxma.  

qörəvmək  görəvmək. görmək. işləmək. çalışmaq. uğraşmaq.  

qörəvsiz  görəvsiz. 1. görəsiz. görəksiz. işsiz. çalışsız. uğraşsız. 1. 

görvəsiz. yoxsun. məsu'liyətsiz.  

qörəyçi  görəyçi. gözəkçi. görəkçi. qorayçı. qorab. qoran. qoryan.  

qörəz  körəz. əsim. nəsim.  

qörfəz  körfəz. bax > kövrəz. ( 1 < köv. kov: boş. oyuq. qoltuk. 1. 

köprəz. < köp. qab. şişik.). 1. böyük quy. xəlic. 1. çaqanaq. 

liman. - kiçik körfəz: qoy. dənizin qaraya ilərləmiş, yeldən 

qorunmuş bölümü. doğal liman.  

qörfəz  körfəz. köfrəz. < kövrəz. kovluc. qoy < kov. dənizin 

qaraya doğru yaptığı kiçik oyuq, girinti. xəlic.  

- dənizdən ayrılmış əsgi körfəz: dənizqulağı.  

qöri  bətər.  

qörici  görici. görgəy. görk. gözəllik. hüsn. məlahət.  

qöriq  göriğ. iş görən. işçi. kilfət. cariyə·.  

qörq  görg. 1. görək. göstəriş. gözlək. yaxşılıq. hüsn. məlahət. 

1. gözəlliq.  

qörq  görk. bəzək. bəzəmə. bəsiş.  
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qörq  görk. kürkzan. 1. görgəy. gözəllik. hüsn. 1. gözəllik. 

simpatik. batqın. batnıq. sevimlik. yaxımlıq. uyqunq. 

yaxışıqlıq. ruhlu. olağanüstü gözəllik, çəkicilik. debdebe. 

ehtişam. 1. göstəri. çalım. üstlük. qabıq. paltar. - ağac 

kürki yapraq.  

qörqetmək qörgedmək. gözəlləşmək.  

qörqə  görgə. ağaçtan yapılmış tabaq.  

qörqə  körkə. (1 < kövmək: oymaq. 1 < qorqa: qab). ağacdan 

kövülmüş, oyulmuş, dayaz, çuxurluğu az, enli qab. 

tabaq.  

qörqəbəy  görkəbəy. gözəl. gözgəl. gəlin.  

qörqəc  görcək. göricək.  

qörqəliyinə  görgəliğinə. iyiliğinə. gözəlliyinə.  

qörqəm  görkəm. 1. turuş. duruş. görnüş. əndam. 1. gözəl. 

yaxışıqlı. aybar. göstərişli. - görkəm ağac: gözəl ağac. 

görkəm yer: gözəl yer.  

qörqəm  görkəm. ehtişam. dəbdəbə.  

qörqəm  görqəm. xoş. gözəl.  

qörqəmək  görkəmək. gözəlləşdirmək.  

qörqəmləşmək görkəmləşmək. gözəlləşmək.  
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qörqəmli  gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. taptapaqlı. çalımlı. kökkəli. 

kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. əzəmətli. 

həşəmətli.  

qörqəmli  görkəmli. 1. çəkici. sevimli. yaqımlı. gəlişli. görüklü. 

görməgəy. dartımlı. cəzzab. 1. qılıqlı. 1. yilun. ilun. ulun. 

yulun. iri. göstərişli. heybətli.  

qörqəmli  görkəmli. qörümlü. gözəl. göstərişli. heybətli. ökdəm. 

yücə. ökdəmli. məğrur. qururlu. azamatli.  

qörqəmlik  görkəmlik. kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. tiklik. 

diklik. böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. 

taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. 

möhtəşəmlik. əzəmət. ehtişam. kibarlıq.  

qörqəmsiz  görkəmsiz. 1.görümsüz. yarşıqsız. yarışıqsız. yaxışıqsız. 

dalaqa. tələkə. gəlşiksiz. yoxuş. iğrənci. yaramaz. 

yoxumsuz. yaxımsız. 1. qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. 

alçaq. düşük. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. hörmətsiz. 

əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz.  

qörqən  görgən. 1. görkli. gözəl. göstərişli. 1. orman ağaclarından 

olub, toxunuşu sərt, dayanıqlı, qolay parıldayan, qayın 
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ağacına oxşar ağac. - görgən dirək. - görgən kərəstə. - 

görgən barmaqlıq.  

qörqən  görkən. 1. önəriş. yaxcı. görkən filim: hünəri filim. 1. 

sayqılı. hörmətli. hörmətə dəğər. 1. görən.  

qörqən  görkən. gözəl. yaxşıqlı.  

qörqənə  görgənə. gözəl.  

qörqənə  görkənə. gözəl.  

qörqənmək  görkənmək. gözəlləşmək. gözgəlnmək. gəlinlənmək. 

cəmallanmaq.  

qörqətmək  görgərmək. 1. gözəlləşmək. - qız görkərdi. 1. 

gözəlləşdirmək.  

qörqəy  görgəy. görk. gözəllik. hüsn. görici. məlahət.  

qörqəymək  görqəymək. çoğalmaq. çox olmaq.  

qörqəzit  görkəzit. görkəzmə. göstərmə. göstərit. bildirmə. bildirit. 

bəllətmə. bəllətit. nişan, numayiş vermə. iraə.  

qörqəzli  görkəzli. ağdalı. pozlu toslu. ifadəli.  

qörqəzmə  görkəzmə. görkəzit. göstərmə. göstərit. bildirmə. bildirit. 

bəllətmə. bəllətit. nişan, numayiş vermə. iraə.  

qörqəzmək  gözkərmək. görsətmək. görüşdürmək. - onu mənə görkəz.  

qörqəzməmək  görkəzməmək. avmalamaq. qapamaq. kölgə edmək.  
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qörqi  görgi. 1. dənəmə. təcrübə. - görgili: görgisi çox: 

təcrübəli. 1. azimayiş. 1. cəbir. cəbr.  

qörqililik  görgililik. yaldıravıq. parlaq.  

qörqinmək  görginmək. dinləmək.  

qörqit  körqit. göstər.  

qörqqə  körggə. savaq. savan.  

qörqlənən  görklənən. bəzələn. bəsilən.  

qörqləntirmək  görkləndirmək. bəzəmək. bəsləmək. tumarlamaq. 

şumarlamaq.  

qörqli  görkli. 1. görgən. gözəl. göstərişli. - görki olan: görəkli. 

göstərişli. gözəl. 1. yaxşı. gözəl. iyi. - qörkli bikə: görkli 

biqə. gözəl xanım.  

qörqlü  görglü. xoşgil. gözəl. dilmə. diləm.  

qörqlü  iyi. gözəl. göstərişli. dostça.  

 - görklü qırtışlı kişi. 

qörqlücə  görklücə. yaxışıqlı. gözəl.  

qörqlüq  görglük. - uzaq görglük: dikgörglük. dibgörglük. uzgörglük. 

dəringörgülük. durəndişlik. bəsarət.  

qörqlüq  görglük. çox gözəl. çəkici. alımlı. cəkimli.  

qörqməqliq  görkməklik. bəzəməklik. bəsləməklik.  
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qörqöhnə  körköhnə. körkövnə. - sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa 

çöpə qaşıvdı. (qaşıvdı: atdı).  

qörqövnə  körkövnə. körköhnə. - sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa 

çöpə qaşıvdı. (qaşıvdı: atdı).  

qörqü  görgü. 1. davranış quralları. yol ilkə. yol yordam. yol 

ərkan. yönətim, davranış bilgisi. adabi maaşirət. 

maaşirət. 1. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. 

ərit. ərim. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. 

yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb. 1. önər. hünər. 1. 

sınaq. təcrübə. 1. baxac. vizör. 1. nəzakət. tərbiyə. 

qörqü  görgü. 1. törə. tərbiyə. yol ərkan. yol yordam. 1. hərəkət 

yolı. qalı.alışqanlıq. sınam. təcrübə.  

qörqü  görgü. görüş. görünğ. qanı. baxış. qarayış. qaranış. 

nəzər.  

qörqü  görgü. təşrifat. yol yordam. yetişim. eğitim. öğrətim.  

qörqüc  görgüc. dürbün.  

qörqüc  görgüc. görülən nərsəni gözə ayarlayan ayqıt.  

qörqücmək  görgücmək. göstərmək.  

qörqüçü  görgüçü. dənəyçi. ampirist.  
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qörqüçülük  görgüçülük. təcrübiyyə. ixtibariyyə. bilgi qaynağın, yalnız 

sınavda görən.  

qörqüq  görkük. gözəl.  

qörqül  görgül. 1. baş yazı. 1. sonuc.  

qörqülqü  görgülkü. gözəl. görməli.  

qörqülü  görgülü. 1.önərmən. onarman. hünərmənd. 1. sınaqlı. 

mücərrəb. sınavlı. təcrübəli. 1. görmüş. sınalı. sınavlı. 

təcrübəli.  

- sınavlı, görgülü, təcrübəli savaşçı: dayı.  

- bilgili görgülü: dünya görmüş. gəzib görmüş. eşmiş yırtmış. 

eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən 

kişi. 

- görgülü, sınavlı olmaq: yol iz bilmək. yol bucağ bilmək. yolu 

iyi tanımaq.  

qörqülü  görgülü. gözəl. görməli. 

qörqülü  görkülü. gözəl. - görkülüyə (gözələ) söz gəlir \\ dağ başına 

yel dəgir.  

qörqülü görgülü. 1. ataşlı. tərbiyəli. ədəbli. 1. görəm. qörəgən. 

görən. görücü. görüp geçirmiş. dənəyimli. tərbiyəli. 1. 

yolbilir. bilgili. usul ərkan yiyəsi. tərbiyəli. dünya görüşlü 

olan.  
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qörqülüq  görgülük. baş yazı. sonuc.  

qörqülüq görgülük. müəddəbilk. ataşlıq. sayqılıq. möhtərəmlik.  

qörqün  görgün. görgülü. dənəyimli.  

qörqünclü  görgünclü. 1. göstərişli. açıq. 1. əndamlı. boylu boslu.  

qörqünməz  görgünməz. görünməz. ənayı. anayı. anqayı. olunmaz.  

qörqüsüz  görgüsüz. 1. (kimsə) çirkin. qatraq. qaba. kötük. gödük. 

gəlinboğan. 1. danaburan. dar qafalı. 1. görməmiş. çiğ. 

yoğursu. olmamış. xam. 1. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

avalaq. avanaq (< av). budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. axmaq. ənayi. çaşlaq. 

qaşalot. qaşalat. çağalat. aldavıl. andavıl. abdal. koryat. 

bön. qısa görüşlü. naşı.1. dayazgörülük. korgörülü. qıs 

görülü. qıtbaş. qaba saba. 1. qamqalat. qapqalat. qayta. 

dümbələk. bacarıqsız. qaba saba. yontulmamış. 

yonulmamış. alabaş. sərsəm. aldavıl. andavıl. şapşal. 1. 

qabaq. bilgisiz. 1. dargöz. qısgöz. qıtgöz. qaraçanaq. 1. 

qabaqsız. qapaqsız. içsiz. çıxarsız. ərdəmsiz. ədəbsiz. 

tərbiyəsiz. nəzakətsiz. 1.başın qan tutmuş. qanara. 

qanbeyin. dəliqanlı.  
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qörqüsüz  görgüsüz. dənəmsiz. təcrübsiz. alışmamış. toy. əcəmi. 

iş biliksiz.  

qörqüsüz qörgüsüz. tərbiyəsiz. ataşsız. qaba. ədəbsiz. tuvardaq.  

qörqüsüzcə  görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. görgüsüzün. 

gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. kötükcə. 

ködükcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qörqüsüzlər  görgüsüzlər. qamqalatlar. qapqalatlar. bilgisizlər. 

savasızlar. xəbərsizlər. cahillər. nadanlar.  
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qörqüsüzlük  görgüsüzlük. 1.qamqalatlıq. qapqalatlıq. naşılıq. 

1.görməmişlik. bilgisizlik. olmamışlıq. qabaqlıq. çiğlik. 

pişməmişlik. xamlıq.  

qörqüsüzlük görgüsüzlük. bilqimsizlik. tərbiyəsizlik. əxlaqsızlığ.  

qörqüsüzün  görgüsüzün. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. 

gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. kötükcə. 

ködükcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. 

qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. 

qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. 

alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. 

savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca.  

qörqüş  görgüş. ziyarət.  

qörqüt  görgüd. 1. qanaq. yanaq. bilikli. bilgin. sınalı. sanalı. 1. 

uzaq görən. 1. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. bilgit. 
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bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. 

qanqut. anqut. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. 

münəccim.  

qörqüt  görgüt. görünü. göstüri. göstəri. 1. əğitim. öğrəti. 

öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. bəslək. sayqıt. tərbiyə. 

yetiştirmə. yetiştiriş. alışdırış. 1. görgütçü. sayqıt. 

sayqıtçı. əkitçi. əğitçi. öğrətci. mürəbbi. pedaqoq. 

məəllim. 1. görüntü. tədbir. səyasət. 1. paylaş. sıxış. 

tənbeh. 1. uyarma. ixtar.  

qörqütçü  görgütçü. görgüt. sayqıt. sayqıtçı. əkitçi. əğitçi. öğrətci. 

mürəbbi. pedaqoq. məəllim.  

qörqütən  görgütən. görsətən. yolçu. yolavaç. yalavac. olsunki 

''qurqud dədə'' adın ''görgüd'' dən almışdır: yolac dədə. 

yalavac dədə.  

qörqütlü  görgütlü. ölçülü. ölçünlü. tədbirli. - ölçülü ölçünlü, 

görgütlü tədbirli davranmaq: işi sağlamına bağlamaq. 

qörqütmək  görgütmək. göstərmək.  

qörqütmək  görkütmək. göstərmək.  

qörqütsüz  - görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək: ipsiz quyuya enmək. 

qörqüz  görgüz. görgülü. centilmən. bəyəfəndi.  
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qörqüz  görgüz. yol imləri, nişanələri. qorgüz. başçı. yol atası. 

bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər. yolçu.  

qörqüz  görküz. iz. bəlgi. nişan. əlamət.  

qörqüzmək  görgüzmək. göstərmək.  

qörqüzüş  görgüzüş. göstəri.  

qörləmə  görləmə. umlama. bəkləm. mə'mul edmə.  

qörlüç  görlüç. görlük. görsəl. vizuel.  

qörlüq  1. görlük. görlüç. görsəl. vizuel. 1. körlük. kəsməzlik. 

korluq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan.  

qörmə  görmə. - görmə gücü: quvveyi bəsirə.  

- görmə görüş: barış gəliş. əriş gəliş.  

qörmə  görmə. 1. gözləm. rö'yət. muşahidə. 1. qarma. qarıma. iş. 

əməl.  

qörmə  görmə. görüm. görüş. 1. rö'yət. göz. 1. bəsarət. görüş. 1. 

bulma. 1. edit. ediş. edmə. yapma. yapış. yapıt. qılıt. 

qılış. qılma. iadə. əda. ifa.  

- görüm birsə, yetinməz min eşitmə. (yetinməz: dəğişməz. 

əvəzləməz).  

- yanını görüb, bezini al, anasın görüb, qızını al. 
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- havanın açıqlığ, qapalığına görə dəğişən görmə durumu: 

görüş. - uyqun, munasib görmə, bulma: uyumsanma. 

dənğsəmə. dənsəmə. bəğənmə.  

- görməyə, görməvə, başlamaq: işə girmək. 

- gözəmək: göz edmək. baxmaq. rö'yət edmək.  

- keçənlər gözümdə deyil. - uzağ görmə: sezgi. bəsirət.  

qörməcə  görməcə. 1. nərsəni görüb baxmaqla edmək. görmək.  

qörməcə  görməcə. görməli. görünməmiş.  

qörmədiyin  görmədiyin. - gördüyün yatsır, görmədiyin yaxır.  

qörmək  - biçdiyin taxılı, əkdiyin tuxumdan gör.  

- bir əkmək az ye, işin özün gör.  

- görəvivi, işivi gör, sür, sürdür: işinə bax!. işən bax!.  

- xoşgör: xoşgöz. xoşgül. xoşgil.  

- başda çətin olur hər iş, tələsmədən işlə, gör piş.  

- öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ. 

qörmək  görmək. 1. düşünmək. anlamaq. duymaq. mülahizə 

edmək. çəkləmək. yoxlamaq. - gördüm ki sonu yoxdi, 

buraxdım. - bu işi necə görürsüz. - görürsüz onun işlərin. 1. 

buluşmaq. görüşmək. raslaşmaq. təsadüf edmək. - dün 

gördüm onu. 1. s görmək. 1. ziyarət edmək. - yarın 
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görüşə gedəcək. 1. uğramaq. düşmək. çəkmək. - çox itgi 

gördüm. 1. dənəmək. keçirmək. - iş görmüş. - gün görmüş 

kişi. - dünya görmüş. 1. gəzmək. bulunmaq. olmaq. 

yaşamaq. - çox yerlər görmüş. 1. almaq. - deyirdim, 

inanmırdın, gördünmü!. - bu topraq su görməmiş. 1. 

hazırlamaq. təhiyyə edmək. - yolçuluq gərəklərin görün. 1. 

keçirmək. - bu il yaz görmədıq. 1. qorımaq. yetmək. 

çatmaq. kifayət edmək. idarə edmək. kafi olmaq. vəfa 

edmək. - bu para xərcimizi qorımaz. 1. qayırmaq. baxmaq. 

təvəcüh edmək. məşğul olma. işləmək. sezmək. seçmək. 

təxmin edmək. hiss edmək. anlamaq. 1. tükəmək. 

yetmək. kafi olmaq. - aş qamuğqa tükədi: yemək hamıya 

çatdı. - bu az çağ, tamam işlərimizi tükəməz. - o onun 

görməyin kösədi: köysədi, istədi. 1. uzaqdan baxmaq. 1. 

qarımaq. yetmək. yetişmək. kafi gəlmək. dənəmək. 

təcrübə edmək. 

- çox görmək: artıq görmək: artıqsınmaq: sınamaq. 

geçirmək. çəkmək.  

- gördüyünə inanan: göz qulu. arpaçı göyərçini. 

- görməməzliğə gəlmək: göz qapamaq. müsamihə edmək. 
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iğmaz edmək. 

- ol qantdan də bir aşab görçü: o yeməkdən də bir yeyib 

təcrübə etsənə.  

- arış görmək: sayqı göstərmək. saymaq.  

- qaçın görmək: xatirini saymaq. sayqı göstərmək.  

qörmək  görmək. 1. geçirmək. geçirinmək. geçinmək. düşünmək. 

ağlına gəlmək. xiyallanmaq. tasaranmaq. tasaqanmaq. 

tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. 

tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. 

fikirləşmək. fərz edinmək. 1. anlamaq. qavramaq. 

sezmək. hiss edmək. 1. uğramaq. yetinmək. çatmaq. 

iktifa edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. islamaq. 

islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. 

hazırlamaq. təyərləmək. qavramaq. baxmaq. 

aydınlanmaq. anlamaq. dərk edmək. 1. yetmək. 

dayamlamaq. dayaqlamaq. kafi gəlmək. qarşılamaq. 1. 

geçinmək. geçirinmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. 

dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. 

tasarlanmaq. düşünmək. fikirləşmək. fərz edinmək. 1. 

seçmək. tanımaq. alğılamaq. - uzaqdan səni gördüm. - 
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gözlərim görmür. 1. saymaq. almaq. qəbul edmək. - 

azımızı çox görün. - tanrı səni mənə çox görməsin. 1. 

gözətmək. yoxlamaq. - cibin doluykən bizidə gör. - cibi dolu, 

görməz kimsəni. - sevgi girəkləri (macəra) görməmiş ölmək. 

1. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. dolanmaq. 

gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. 

sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. 

ərişmək. mə'ruz qalmaq. - bu ova çox olay görmüş. - bu 

qıssa sürədə nələr görmədik. - ilgi görmək. - iyilik, yardım, 

varlıq, yoxsulluq görmək. 1. çatmaq. yetişmək. nail olmaq. 

- susamıyan suyu görməz. 1. çözəmək. təhlil, bərrəsi 

edmək. 1. almaq. öğrənmək. - nə kilas görübsüz. - bu 

işdən dənək görmədi. - elə görgü (tərbiyət) görən, belə 

oğrusu olar. 1. yapmaq. edmək. qılmaq. - iş görmək. 1. 

dəğər vermək. dəğərləndirmək. yarqılamaq. hükm 

edmək. - siz yaşamda nə görürsüz. - gördüyüz görmədiyiz 

bəlli deyir. 1. göstərmək. eyləmək. edləmək. edmək. 

qılmaq. 1. raslamaq. qarşılaşmaq. 1. tanışlıq, rüşvət 

vermək. - başbaxanı gör. - onu görsən işlərin yolunda. 1. 

görəvmək. işləmək. çalışmaq. uğraşmaq. 1. bənzətmək. 
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sanmaq. zənn edmək. - siz onu nə görürsüz. - siz 

gördüyüz kimi dəğil. - özüvü nə kimi keçinirsin. 1. işləmək. - 

hər işin ipliyə ipliyə, ipik ipik görürdü. 1. qılmaq. yapmaq. 

uyqutmaq. qulutmaq. endirmək. yendirmək. yeritmək. 

doğurtmaq. axıtmaq. icra edmək. 1. yerinə gətirmək. 

yeritmək. qılmaq.  

- bir işi görməkdə durmaq, dirənmək: sürdürmək.  

- işini görmək:1. görəvini yapmaq. 1. dövmək. hesabına 

yetişmək. 1. öldürmək.  

- iyi görmək üçün incəliklə (diqqətlə) baxmaq: qaramaq.  

- çoxda hündürdən keçinmə belə.  

- nə duyqular, nə olaylar keçinirim.  

- baxıdım ki çoxa baxır, vaz keçdim.  

- bir görmək: ayrı seçgilik edməmək. ayırmamaq.  

- bir, əş görmək: əşit tutmaq. bir baxmaq.  

- gününü görmək: 1. pis duruma düşmək. kötü bir sonla 

qarşılaşmaq. yamana çarpılmaq. 1. aybaşı olmaq. 1. 

uşaqlarının iyi, mutlu günlərini görmək.  

- xor görmək: xorlamaq. korlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor 

görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. 
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qaqıtlamaq.  

- iş görmək: 1. yararlı, əlverişli iş qılmaq. 1. iş yapmaq, 

qılmaq.  

- iş içində iş görmək: həm ziyarət, həm ticarrət. həm gedir 

həm çəkir. həm yanır, həm yaxır: iki işi birdən yapmaq.  

- işlərin tərsək görmək: itə ot, ata ət vermək.  

- uşaqlarının iyi, mutlu günlərini görmək: gününü görmək.  

- çatal görmək: aydın görməmək. pozuq görmək.  

- çox görmək: çoğumsamaq. əsirgəmək. yesirgəmək. 

qıymamaq. qıyamamaq.  

- dəğər görmək: dəğər verilmək.  

- əkil görüm. çəkdir, dəf ol. çöz baxalım.  

- görmədən gəlmək çeynəyib keçmək. saymamaq.  

- görüb götürmüş: durmuş oturmuş. eşib əşmişdənəkli. sakin. 

dinc. arsat. sıxıntısız.  

- yuxu görmək: düşmək. - dün gecə ağır düşlər (yuxular) 

düşdük.  

- birdən, təsadüfən görmək: gözü ilişmək, ilinmək, çarpmaq.  

- al görək: (aşığa) çal görək.  

- dalıqa görmək: talıqamaq. dalıqamaq. iğrənmək. çəkinmək. 
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kərahət, ikrah edmək.  

- göz görə görə: apaçıq. açıqca.  

- görəsi gəlmək: görmək istəmək.  

- gərəkli görmək: vacib görmək.  

- girdək çıxcəyi dayaqlır: gəlir, xərci ödür.  

- devaynasında görmək: özünü çox böyük görmək, sanmaq.  

- yalnız bir nəyi görmək: çox dəğərləndirmək.  

- qarıb qayıran, görüb gözətən: qoruyan. qayıq. qayıran.  

- gününü görmək: 1. pis duruma düşmək. 1. aybaşı olmaq.  

- gün görmək: qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq.  

- göz ucuyla görmək: sezmək. anlaşmaq. - onun ox kimi 

axması, göz ucuyla görüldü. - gün görmək: əsənlik, bolluq, 

mutluluqla yaşamaq. - əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq 

(qismət) olsa göğəribdə görərsin. (buyruq: qismət).  

- özüvü nə kimi keçirirsin. - çoxda hündürdən keçirmə belə. - 

nə duyqular, nə olaylar keçirdim.  

- göz gördüyü, ürək yağı: göz gördüyü, ürəkdə yanar 

(yansıyar, səslənər, əks edər).  

- yeməklə doymayan, görməklə doymaz.  
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qörməqəy  görməgəy. 1. çəkici. sevimli. yaqımlı. gəlişli. görkəmli. 

görüklü. dartımlı. avadan. gözəl. cəzzab. 1. görüşlük. 

görüşlü. görməyə dəğər. şanlı. dəbdəbəli. etibarlı.  

qörməqəy  görməgəy. görməli. yağşıqlı. gəlşikli. yaxımlı. gözəl. 

dilmə. diləm. qəşəh. avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. 

içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib.  

qörməqsizin  görməksizin. korlama. çəkləmsin. təxminən.  

qörməli  görməli. 1. görməcə. görünməmiş. 1. görməgəy. 

yağşıqlı. gəlşikli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. 

avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. iyi. uyqun. uyuşlu. 

uyşuqlu. aldağan. qandırğan. içən. içəgən. çəkici. hopan. 

cəzzab. cazib. 1. görəgəy. əcib.  

qörməli  görməli. gözəl. görgülü.  

qörməmə  - günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli: qarağı. 

tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq.  

qörməmək  görməmək. görməzmək. koralmaq. qaraqımaq 

qaraqmaq. qararmaq. qaralımaq. - gözüm qararıdı.  

- dişlik üzü görməmək: güclük, sıxıntıda bulunmaq.  

- hirsindən heç nəyi görməmək: gözü qararmaq. gözü 

dumanlanmaq.  
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- gözü dünyanı görməmək: heç nəyi önəmləməmək, 

dəğərləməmək.  

- göz gözü görməmək: qaranlıq, tozanaqlı, dumanlı durum.  

- gözü görməmək: önəmsəməmək. önəm verməmək. 

saymamaq.  

qörməməzlik  görməməzlik. görməyiş. görməzlik. aldırmama.  

qörməmiş  görməmiş. pişməmiş. qabaq. görgüsüz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. koryat. qamqalat. qapqalat. qayta. çiğ. yoğursu. 

olmamış. xam.  

- gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.  

- heç ölü ağlayanın görməmiş. gömülən biri geri 

dönməmiş.  

- gün görməmiş: 1. dinclik görməmiş. 1. iyicə gizlənmiş.  

- saçı dən görməmiş qarı, qoca: qara qoca.  

- zolağ görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı görməmiş 

zolağı nə tanır. ( sicim görməmiş ağ qaranı tanımır, ağ qaranı 

görməmiş sicimi nə tanır.).  

qörməmişcə  görməmişcə. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. 

görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba 

sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. 

qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. 

anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. 

bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. 

cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. 

daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. 

gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. 

savsızca. savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. 

yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. 

amiyanə. nadanca.  

qörməmişlik  görməmişlik. görgüsüzlük. bilgisizlik. olmamışlıq. 

qabaqlıq. çiğlik. pişməmişlik. xamlıq.  

qörməmişlik  görməmişlik. qabaqlıq. xamlıq. naşılıq.  

qörmənc  görmənc. görək. görəş. görünüm. görüntü. görünğü. 

görnüş. görünüş. iş. kəsb.  

qörməncsiz  görməncsiz. işsiz. görəsi yox.  

qörmənmək  görmənmək. işləmək. kəsb edmək. 

qörməsən  - yaxcı işləridə, yaxcı görməsən, pis qurtaracaq. 

qörməsənmək  görməsənmək. güvnəməzmək. duyqumazmaq. 

düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. 

düşünməmək. engəməzmək. alğamazmaq. alğımazmaq. 
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alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı 

almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. 

bulmazınmaq. fikr edməmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. 

ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq 

görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. 

duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 

olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

qörməsin  - əlin görsün, cibin görməsin: qazancın yetməsin. sıxıntı 

çəkəsən.  

qörməv  görmə. - görməyə, görməvə, başlamaq: işə girmək. 

qörməyən  - yaxcı pisi, uzağı görməyən: güdəgöz. dargöz. qısgöz. 

qıtgöz. maydagöz. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. 

kütbaş. kütbeyin. darqafa. qavrayışsız. kutahbin.  

- astarlı üz, islanmaz, su görməyən, çırmanmaz. 

- gecə gözləri görməyən kimsə: qaroy qaray.  

- günəş görməyən, almayan yer: qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. 

qazıq.  

- hay günün görməyən, vay gününə inanmaz, vay günün 

görməyən, hay gününə inanmaz.  
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qörməyiş  görməyiş. görməməzlik. görməzlik. aldırmama.  

qörməyişmək  görməyişmək. görməzlənmək. aldırmamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq.  

qörməz  görməz. 1. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. 

çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. 

qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. 

qandıra. qaqlaq. kal. 1. kor.  

- görməz olmaq: yox olmaq. duman bürümək.  

- arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.  

- rəğbət görməz: kəsət. kəsit. kasad. keçməz. geçməz. işə 

yaramaz. sürümsüz.  

qörməz  görməz. kor. soğur. batmış. qapanmış.- soğur göz.  

- gün görməz: qaranlıq.  

qörməzlənmək  görməzlənmək. görməyişmək. aldırmamaq. oralı 

olmamaq. umursamamaq.  

qörməzlik  görməzlik. 1. görməməzlik. görməyiş. aldırmama. 1. 

axmaqlıq. qanmazlıq. 1. korluq.  

qörməzmək  görməzmək. görməmək. koralmaq. qaraqımaq 

qaraqmaq. qararmaq. qaralımaq. - gözüm qararıdı.  

qörmiş  görmüş.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9068 

qörmüq  görmük. gömrük. qapanca. qapan. tamojn.  

qörmüş  görmüş. görgülü. sınalı. sınavlı. təcrübəli.  

- görmüş keçirmiş: dünya görmüş: gəzib görmüş. bilgili 

görgülü. dünya görmüş. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. toxuyub 

yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

- gün görmüş: yaragün. ağgün. aygün. yaxgün. günyanıx. 

qutlu. mutlu. xoşbəxt.  

- gün görmüş: sınqarlı. təcrübəli.  

- ağır üzüntü görmüş olan: qaraqorunsu.  

qörmüşlüq  görmüşlük. keçmişlik. yarşarmış. - görmüşlüyü unudan, 

danqıra qalar. (danqıra: anqıra. mat. gic).  

qörnəq  görnək 1. buluş. movcud. yenir. alış. vərziş. adət.  

qörnüqləmək  görnüqləmək. görünğüləmək. görüntüləmək. kilip 

çəkmək.  

qörnüqləşmək  görnüqləşmək. görüşmək. gəpləşmək. ilgəşmək. 

muravidə edmək.  

qörnüm  görnüm. görünüm. görnüt. mənzərə.  

qörnüş  görnüş. 1. çalım. çəlim. çəkçə. çərə. çehrə. üz. sicim. 

licim. qiyafə. 1. mənzərə. 1. numayiş. 1. mulaqat. 1. 

istiqbal. 1. axış. yağday. yol yuda. yönğ. rəviş. 1. duraq. 

sodur. yağday. durum. cıdam. durağan. 1. görək. görüş. 
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zahir. göstəriş. numayiş. turuş. duruş. görkəm. əndam. 

bəniz. bənz. bənzik. üz.- dənizin bənzi.  

- yandan görnüş: yan duruş. pırofil. bir şəklin, cizginin yandan 

görnüşü.  

qörnüş  görnüş. görünüş. görüm. görünüm. görünüq. görünğü. 

görüntü. göstərim. göstərmə. göstərişmə. göstəriş. 1. 

numayiş. təzahür. 1. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. barsama. barsayış. 

barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. 

ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. sərgiləmə. duyurma. 

adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. film, tiatr bölümlərinin 

hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. qarmıt. döşənək. 

düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. 

qurum. çalım. böyüklənmə. qurum. apurtapur. jest. əda. 

qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi boş. alaqarış. 

alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. gözdəriş. gözə 

soxma. alımlatma. alqılatma. aldırtma. etgiləmə üçün 

yapılan qılıq. etgili, gözə soxulan bir davranışda 

bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. qılıq. tavır. 
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tür. cür. 1. üz. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 

geygeçim. qiyafə. bürüş. zahir. örtü. örtük. qapanca. 

geyim. qapsaq. tutuş. mənzərə. zahir. mənzər. örnək. 1. 

qılıq. don. geyiniş. üz. siyim. zahir. 1. bürüş. zahir. örtü. 

örtük. qapanca. geyim. qapsaq. tutuş. 1. qarmıt. 

döşənək. düzənək. dekor. 1. yağday. durmuş. durum. 

şəkil. siyim. qılıq. don. geyiniş. görnüş. görünüş. üz. 

əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. 

zahir. heyə't.  

- görnüşə aldanan: hər saqallını ata sanır.  

1. görünür. görək. görəş. peyizaj. mənzərə. 1. çıxım.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

- girdə üzü, görnüşü girdə, dığır kişi: yaplaq. yapalaq. - 

görnüşu düzənsiz, saçıq, pasaqlı, kirli: çapaçıl. çapaçul. - 

yaşamın görnüşü: yaşamın çəkisi, ağırlığı.  

- görnüşün, mənzərənin iyi göründüyü yer: baxacaq.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.  

- ağ səpgilli görnüş, dəri, boya, don: qaryağdı.  

- dış görnüş: qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. 
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balat. patlet. lapatqa. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. 

yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. 

munasibət.  

- görnüşdə ürəkli, gerçəkdə qorxaq olan: üzdən dolu, içdən 

boş. qabaqoz. 

- görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək.  

- görünüş, nəzər alma, istəmə: danışma. gənğəş. gənğəc. 

qonqac. qonqaş. məşvərət. şur. məsləhət. - şura heyə’ti: 

danışma qurulu, məclisi. qonqalav. qonqalağ. gənğəş. gənğəc. 

qonqac yığvası.  

- aldatıcı görnüş: qalay. sıyqal. sığal. cila. bəzək. bəzəş. süs. 

süsək.  

- görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən: qonqaşlıq. 

qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. danışmalıq. məşvərətlik. 

məsləhətlik. istişarəlik. istişari.  

qörnüş  zahir. - görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək. 

qörnüşdə  görnüşdə. 1. bəsbəlli. qabaqda. açıqca. çox açıq. 1. 

xaricən. dışdan. zahirən.  

qörnüşlü  görnüşlü. tökümlü. biçimli. rıxtımlı. qalıblı.  

qörnüşü  görnüşü. baş gözü. zahiri.  
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qörnüşüq  görnüşük. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. 

süslənşik. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. 

bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış. dekor. 

dekorasyon. 

qörnüşündə  - görnüşündə olmaq: gözükmək. görükmək. öylə görünmək. 

bənzəmək. oxşamaq. - güc görüksədə, qolayıdır.  

qörnüşür  görnüşür. görüş. görüşür. zahir. surət.  

qörnüt  görnüt. görnüm. görünüm. mənzərə.  

qörpə  körpə. 1. çox taza. kütcük. cüycük. cücük. ləzzətdi. - 

yetişməmiş körpə yemiş: çağala. çağla. 1. gec əkilib, çətin 

gücərib, gec önüm verən bitgi. 1. kiçik bəbək. bəbəcik. 

bəbə. bəbək. 1. yeni doğuran, doğurmuş. 1. əmlik. 

əmzik. əmik. sütəmər. 1. doğulmuş. doğan. cocuq. uşaq. 

- doğan anası olma, doğuran anası ol. 1. gəncicik. taza. 

çox gənc, cəvan.  

- çox yeni, taza, körpə: çiçəyi burnunda.  

- körpə dənə: iç dənə.  

- çiğ, kal, körpə, xam, olmamış yemiş: qaqaçı.  

- körpə sütsüz böyüməz, pambıq susuz.  

- körpə uşaqları güldürmək üçün çıxarılan səs: qıqqa.  
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- körpə gənc: gəncəcik. nocəvan.  

- körpə oğlanı (uşağı) dolayan parça: qundaq.  

- körpə uşaqlara bağlanılan əsgi, bürgək, püşək: höllük. 

öllük. şehlik. yaşlıq. nəmlik. çimlik.  

- çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, 

yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti: 

qarabacaq.  

qörpə  körpə. görpə. 1. görəm. qüzey. qüzəy. yaşıl. təzə. yeni. 

1. oğlağu. gənc qız. 1. kəpək. un örö. un körpəsi. 1. kirpə. 

örti. örtük. yorqan. 1. qoncaq. uşaq. oğlan. çağa. yavrı. 

tör. ətənə. hər nəyin yaşı, gənci. 1. ingən. engən. yeni 

göz açmış. 1. xam. pişməmiş. çiğ. 1. gec doğmuş, çıxmış 

çağa, bala, ot. - körpə ot: yəni bitmiş ot. - korpə yemiş. 

vaxti kəçtikdən sonra çıxan yemiş. - körpə oğul. yazın doğan 

cocuq. 1. qatlaşmamış. təzə. 1. yaş. yaşıl. taza. gənc. 

cavan. - körpə uşaq: külük ( < kövkül).  

- körpə yonca: tərmucaq. 

qörpəcə  körpəcə. döşək. bəstər.  
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qörpəç  körpəç. ağac tingəsi. fidan. qələmə. tikmə. dikmə. 

tikmət. dikmət. fidan. qələmə. tingə. yeni yetişən 

ağaccıq.  

qörpəç  körpəç. törpə. törpən. təbərzə. çağından tez yetişmiş, 

yetişdirilmiş yemiş, başqaları. - son törpə: çağından son 

yetişmiş, yetişdirilmiş yemiş, başqaları.  

qörpəççi  körpəççi. törpəçi. törpənçi. təbərzəçi. çağına dış olan 

yemiş, başqaların satan, sevən kişi.  

qörpələmək  körpələmək. körpə ot yernək.  

qörpələnmək  yənidən çıxmaq. yənidən bitmək, cücərmək.  

qörpəli  körpəli. əmikli. əmzikli. sütəmərli. kiçik bəbəsi olan.  

qörpəymək  gürləşmək. sıxlaşmaq.  

- görpəygən saç: gür, sıx saç.  

qörpəytmək  gürləşdirmək. sıxlaştırmaq.  

- yanğur qansnı gürpətdi: yağmur otları gürləşdirdi.  

qörpü  bax > köprü.  

qörpü körpü. - atma körpü: bazama.  

- kiçik körpü: körpüç.  

qörpüç  körpüç. kiçik körpü.  
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qörrünq  görrünğ. izah. söz. gəp. sav söhbət. - görrünğsüz: 

sözsüz. əlbəddə.- görrünğsüz: sözsüz. əlbəddə.  

qörsəl  görsəl. görlük. görlüç. vizuel.  

qörsəliq  görsəlik. görmək işi. - dinsəlik dəğişməzmiş görsəlik: 

eşitmək, görmək yerin verməz.  

qörsəmək  görüksəmək. görmək istəmək.  

qörsəti  görsəti. göstəri. görümsəti. kilip.  

qörsətmə  - göstərişi, özün görsətməyi sevən varlı: qalandur.  

qörsətmə  görsətmə. kullanma. yol yorıq. buyruq. gənəlqə.  

qörsətmək  görsətmək. baqurmaq. baxdırmaq. - bir mən baqur: 

görsət.  

qörsətmək  görsətmək. göstərmək. gördürmək. görünməsin 

sağlamaq, doğrutmaq, tə'min edmək.  

-- diş görsətmək: buynuz çəkmək: qorxutmaq. təhdid edmək.  

- görsətib vermir: qaşıx görsətir, qılpın gizlədir. - qaşıx 

görsətir, qılpın gizlədir: görsətib vermir.  

qörsün  - əlin görsün, cibin görməsin: qazancın yetməsin. sıxıntı 

çəkəsən.  

qörşə  görşə. üzəri buz bağlamış qar. - görşə havası.  

qörşən  görşən. göşən. axarbaxar. mənzərə. peyizaj.  
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qörşənli  görşənli. göşənli. axarbaxarlı. mənzərəli. peyizajlı.  

qörşünmək  görşünmək. görünşəmək. olqunmaq. olqanmaq. 

çıxınmaq. yaşanmaq. yazınmaq. başvermək. ötrəkmək. 

hadisə, vaqiə, pədidə, fenomen üz vermək.  

qörtaşlıq  gördaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. düşdəşlik. tevafüq.  

qörtaşlıq  gördaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. düşdəşlik. 

fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. tevafüq. ittifaq. 

qörtaşlıqla  gördaşlıqla. oydaşlıqla. öğdəşliklə. oybirliyiylə. 

düşdəşliklə. fikirdaşlıqla. ittifaqla. tevafüqlə. 

qörtə  gördə. görvə. gövdə. 1. biçim. heyə't. 1. yükür. kürdə. 

kürüt. heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. toxut. 

öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). 

qurduq. qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.  

qörtəq  gördək. acıbalıq. ilikbalığı. sazan balığ çeşiti.  

qörtəli  gördəli. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. hörəkli. kürdəli. 

kürdək. kürküt. kürütlü. heybətli. heykəlli. ataigid. 

aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. 

bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. 

durbağlı. durşutuq. durşutlu. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. 

qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. toxduruq. toxuşlu. 
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toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. 

əzəmətli.  

qörtəmçi  gördəmçi. salqın xəsdəlikdən sağ qalan.  

qörtəmək  görtəmək. göztəmək. göstəmək. 1. sunmaq. 

təqdimləmək. 1. adamaq. nəzr edmək.  

qörtəvük gördəvük. göz daşı.  

qörtinlik  gördinlik (< görmək + dinləmək). odyovizuel. görmə 

eşitmə duyuları ilə ilgili.  

qörtüq  görtük. 1. görnəş. göstəriş. göstəri. göstəriş. 1. örnək. 

nimunə. 1. ibrət. 1. təcrübə. 1. alış. adət.  

qörtüqünq  gördüğün.  

qörtün  gördün. - qaşıq yapdın, qılpın qoy, iş gördün dibin qoy 

(bitir).  

qörtürmə  gördürmə. numayiş.  

qörtürmək  gördürmək. göstərmək. görsətmək. görünməsin 

sağlamaq, doğrutmaq, tə'min edmək.  

qörtürmək gördürmək. 1. qözgərmək. görüştürmək. 1. göstərmək. 

iraə vermək. baxdırmaq. işlətmək. icra etdirmək. iraə 

vermək.  
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qörtüyün  gördüyün. - gördüyün yatsır, görmədiyin yaxır (suçlur. 

ittiham edir).  

qörü  görü. (qörüg) 1. gözcü. xəbərci. casus. gözləmçi. 1. üz. 

surat. xoş görü: xoş surat: xoş üz. 1. qiyas. - görə: qiyasən. 

1. elçilik. - görüyə gedmək: qız görməyə gedmək.  

- üstün görü iş. bəzək. yalandan iş. yaldız. üstün gör işləmə. 

göz boyama. solaylama. qolaylama. - onun diplomu bir 

yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız. 

qörü  körü. kürə. - baca körüsü: baca kürəsi: baca tumruğu. 

bacanın çatıdan üst bölümü.  

- öngörü: qabaqgörü. qabaqdan görülən. pişbinlik.  

qörüb  - gözü görüb qorxmuş: göz yılğımı, yılqınlığı, yıldırımı. 

qorxu. ürkü.  

- damcı görüb, seli unutub.  

- qan görüb bayqınlıq keçirmək: qan tutmaq.  

- üzün görüb, astar biçir.  

qörüc  körüc. kiçi kürə. üfləc. püfləc.  

qörücəq  görücək. görüncə.  

qörücən  görücən. görücü. görcən. görəngən. qılğan. qılcan. 

qılqar. qılqan. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. 

yasan. ərcil. fəal. əktiv.  

qörücü  görücü. 1. görücən. görcən. görəngən. qılğan. qılcan. 

qılqar. qılqan. işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. 

edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. 

yasan. ərcil. fəal. əktiv. 1. dünürçü ( < düğnür. 

düğünləyən). dünür gedən. salğıq. salıq. salınmış. 

göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. öndər. yöndər. 

görücü. - görücü gedmək: elçi düşmək. - görücüyə çıxmaq: 

elçi qarşılamaq. 1. görən. gözəyən. qaraçı. qarayan. 

anlayan. qanan. sezici. sezən. 1. ərişən. yetişən. 1. 

göstərən. 1. qız, oğlana gedən, gələn elçi.  

- öngörücü: qarşuçu. qarşıçı. pişbinlik edən.  

qörücü  görücü. qörəgən. görən.  

qörücülük  görücülük. qeybdən demək. pişbini.  

- öngörücülük: qarşıçılıq. gəlcəçilik. ayəndə bini. pişbini.  

qörüq buraq  körük buraq:. yanığ qoxu.  

qörüq  görüğ. görü. gözcü. xəbərci. casus. gözləmçi.  

qörüq  görük. biçim. qaparaq. qapra. qavara. (> qəvarə) - bəd 

qəvarə: gəlşiksiz. görümüz. görüm tələkə. çəkilsiz. şəkilsiz.  
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qörüq  görük. qoruq. qorucu. tutan. qəyyum.  

- alşığa koruq, yanşığa körük.  

qörüq  körüğ. körük. 1. qarın. - qopuzun qarnı: qopuzun körüğü. 

1. 1. kökəngə. kövəngə. tulum 1. nəfəs. 1. körük: göyək. 

fırın. ocaq. 1. kürük. buynuzsuz öküz. 1. gözətləyici. 

casus. 1. bəlli şəkilli. görük kimi. 1. dəm. nəfəs.  

qörüq  körük. quyumçu, dəmirci körüğü, tamı.  

qörüqləmək  körükləmək. 1. qızışdırmaq. təşviq edmək. qavqanı 

körükləmək. 1. yelləmək. təhrik edmək.  

qörüqləmək  körükləmək. kürəkləmək. küləkləmək. havalamaq. 

yelləmək.  

qörüqlənmək  körüklənmək. kürəklənmək. yellənib odlanmaq.  

qörüqlü  görüklü. anlaqlı. sezişli. dirayətli. qabiləyyətli. bəsirətli.  

qörüqlü  görüklü. çəkici. sevimli. yaqımlı. gəlşli. görkəmli. 

görməgəy. dartımlı. cəzzab.  

qörüqmək  gözükmək. görükmək. 1. görünmək. gözünmək. 1. 

görüşmək. özün göstərmək. - borudan tüstü gözüktü. 1. 

görnüşündə olmaq. öylə görünmək. bənzəmək. 

oxşamaq. - güc görüksədə, qolayıdır.  

qörüqsəmək  görsəmək. görmək, qavuşmaq istəmək.  
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qörüqsəmək  körüksəmək. içdən, ürəkdən istəmək. tələb edmək. 

arzulamaq. xahiş edmək.  

qörüqsüz  görüksüz. anlaqsız. anlamaz. sezişsiz. sezməz. dişsiz. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. dirayətsiz. bəsirətsiz. qabiləyyətsiz.  

qörüqsüzlük  görüksüzlük. anlaqsızlıq. qanmazlıq. dişsizlik. 

sezişsizlik. dirayətsizlik. bəsirətsizlik. qabiləyyətsizlik.  

qörüləcək iş  görüləcək iş. bitirgə. bitiriləcək iş. görəv. ödəv.  

qörülən  - qabaqdan görülən: qabaqgörü. öngörü. pişbinlik.  

- görülən işdən, olduğu durumdan yoxsun, məhrum 

durma: qaldı - hamı yedi, qaldı sən. 

- görülən kötü duruma düşmədən: yol yaxınkən. gec 

olmadan. artıq sıxıntıya nədən olmadan.  

qörülən  görülən. 1. görümlük.baxığlı (bax: gör). 1. tanılqan. gözə 

çarpan. aşikar.  

qörülmə  - hər nəyin açıq seçik görüldüyü çağda: gündüz gözüylə.  

qörülmə  görülmə. qılınma. icra. təsviyə. - mənim işim görüldü. - 

böylə iş görülməz.  
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qörülmək  - çox görülmək: çoxsanmaq. çoğumsanmaq. çoxumsanmaq. 

qıyamanmaq. qıymanmaq. qıyılamamaq. əsirgənmək. 

yesirgənmək.  

qörülmək  görülmək. 1. qılınmaq. icra edilmək. 1. təsviyə olunmaq. 

- mənim işim görüldü. - böylə iş görülməz.  

qörülməyən  - görülməyən, bəllənməyən, bəlirməyən yön: içüz. 

qörülməyəsi  görülməyəsi!. batası!.  

qörülsəydi  - eşqilə görülsəydi hər iş, qalmazdı heç aralıq ağrısı. (ürək 

ağrısı). 

qörülü  - korgörülü: qıs görülü. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

dayazgörülük. qıtbaş. qaba saba.  

qörülüq  - dayazgörülük: görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. korgörülü. 

qıs görülü. qıtbaş. qaba saba.  

qörülüq  görülük. görüb güvənilən nərsə.  

qörülür  görülür. 1. saf. 1. zahir.  

qörüm  görüm. 1. daraba. qabara. müsin. kəsik. çatal. gövdə. 

heykəl. 1. hal. durum. - orta görüm:orta hal: 1. baxış. 

gözləm. nəzər. 1. düş. yuxu. rüya. 1. oyku. fikir. anlayış. 

zəka. fəhm. 1. görünüm. qılıq. sifət.  

- görümü uşaqıvlıdı: görünümü gözə xoş gəlir.  
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- üz görümü: yeni gəlinin birinci kərə üzün açmaqda 

kürəkəndən alan qızıl, sovğat. 

qörüm  görüm. görmə. görüş. 1. rö'yət. - görüm birsə, yetinməz 

min eşitmə. 1. görüt. görüş. ziyarət. 1. çəkil. şəkil. yontu. 

yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq 

(< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. 

bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. 

andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. heykəl. micəssəmə. 

abidə. görnüş. üz. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 

geygeçim. qiyafə. - görüm tələkə: gəlşiksiz. görümüz. 

çəkilsiz. şəkilsiz.  

- görümü yaxımsız, gəlşiksiz: görümsüz. üz gözü tərsək. 

kərih mənzər.  

qörüm  görüm. görümcə. qadıncıq. xanımın baldızı. xanımın 

ərinin bacısı.  

qörümcə  görümcə. 1. baldız. gəlinqızcıq. qadına görə ərin bacısı. 

1. görüm. qadıncıq. xanımın baldızı. xanımın ərinin 

bacısı.  

qörümcə  görümcə. baldız. çıxan. ərin bacısı qadna görə 

görümcədir.  
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qörümcələnmək  görümcələnmək. baldızlanmaq. baldızlıq edmək.  

qörümcəlik  görümcəlik. baldızlıq.  

qörümcəlik  görümcəlik. baldızlıq. - görümcəlik edmək: gəlinin işlərinə 

qarışmaq, burun soxmaq.  

qörümcəlik  görümcəlik. görümlük. qadıncıqlıq. baldızılıq.  

qörümcəlmək  görümcəlmək. görümcənmək. baldız olmaq.  

qörümcənmək  görümcənmək. görümcəlmək. baldız olmaq.  

qörümçü  görümçü. gözbağcı. qaraçı. baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. 

bağşı. bağıçı. bağşı. bətçi. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. 

əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. savaqay. cadugər 

sehirbaz. sehirçi. cadugər. kahin.  

qörümçülük  görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. bağıçılıq. bağşılıq. 

baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. 

əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

büyücüluq. falçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. 

sehirçilik. kahinlik.  

qörümə  görümə. bəhs. mulaqat.  

qörümlü  görümlü. 1. əndamlı. iri yapılı. boylu boslu. 1. gözəl. 

görkəmli. göstərişli.  
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qörümlük  görümlük. 1. çaldış. qandış. cilvə. 1. üzgörümlük. 

üzgörümü. görüşlük. gəlinin üzün görmə işi. ilk 

görüşündə, kürəkənin gəlinə sunduğu sovğat. 1. 

satılmaq, verilmək üçün olmayıb qa, yalnız görmək üçün 

qoyulan, göstərilən nərsə.  

qörümlük  görümlük. 1.görümcəlik. qadıncıqlıq. baldızılıq. 1. 

gözükmə. göstəri. görüş. qontış. qantış. qandış. çaldış. 

cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. 

yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. duruş. 1. biyoqrafi.  

qörümlüq  görümlük. görülən.  

qörümlüq  görümlük. görüşlük.  

qörümsəti  görümsəti. görsəti. göstəri. kilip.  

qörümsüz  görümsüz. 1. çirkin. dəğərsiz. önəmsiz. biçimsiz. 1. 

göstərişsiz. silik.  

qörümsüz  görümsüz. görkəmsiz. yarşıqsız. yarışıqsız. yaxışıqsız. 

dalaqa. tələkə. gəlşiksiz. yoxuş. iğrənci. yaramaz. 

yoxumsuz. yaxımsız. görümü yaxımsız, gəlşiksiz. üz 

gözü tərsək. kərih mənzər. gəlşiksiz. görüm tələkə. 

çəkilsiz. şəkilsiz.  

qörümtü  görümdü. görünüş. mənzərə.  
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qörümtüq  görümdük. 1. baxıcı. yoxlayan. 1. gəlin yada yeni 

doğmuş bəbək görüldüğündə verilən görüş, gözlük, 

ərməğan.  

qörün  görün. zənn. güman.  

qörüncə  görüncə. 1. qayın qız. baldız. 1. tamaşa. numayiş. - 

görüncəyə kişi avdı. - görüncülər görüncəyə toplaşdılar.  

qörünclüq  görünclük. vitrin.  

qörüncülük  görüncülük. olquçuluq. olayçılıq. fenomenizm.  

qörünç  gözünc. görüncü. görüləcək nərsə. bir nərsə səyredən 

xalq. - görüncülər görüncəyə toplaşdılar.  

qörünən  görünən. 1. bəlirən. üzdən. zahirən. 1. görünür. apaçıq. 

açıq. məşhud. görünən. zahir. qolay. aydın. göz önündə 

olan. açıq. dışraq.  

- bir görünən, bir itən nərsə, kimsə: qarabatqaq. qarabataq.  

- alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə: qaqlacan. 

qaqacan. danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan.  

- uzaqdan qara görünən nərsə: qaraltı.  

- buğda başaqlarında görünən, dənələri kömür kimi 

qarardan bir kəsəl: sürmə kəsəli. qaradarı. qaradağ. 

qaradoğ. qaradon.  
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- boşluqda görünən qaraltı, qarantı, qaramıl: qaralıq.  

- çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq yanıltmacı, 

yahatmacı, aldatmacı: ılğım. yalğın. pusarıq. salğım. yolax. 

sağın. sanğın. sərab.  

- qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon 

pəncərəsi: qaryağdı.  

qörünən  görünən. umulan. bəklənən. mə'muli.  

qörünq  görünğ. 1. göstəriş. 1. örnək. nimunə. 1. sınam. sınaq. 

təcrübə. 1. mü'tad. 1. yığın. məclis. bəzm.  

qörünq  görünğ. görüş. görgü. görünğ. görüş. qanı. baxış. 

baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. qarayış. nəzər. - gəp 

görünğ: təbadüli əfkar.  

qörünqilim  görünğilim. görüntilim. olqulum. olqubilim. olayilim. 

olaylım. pədidəşinasi. fenomenoloji.  

qörünqü  görünğü. görüntü. görnüş. göstərim. göstərmə. 

göstərişmə. göstəriş. 1. görünüm. qaraltı. düşləm. şəbəh. 

salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. 

yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. 

oysuq. duysuq. oynatı. oynası. 1. numayiş. təzahür. 1. 

bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. 
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anlatım. barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. 

sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. 

sərgiləmə. duyurma. adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. 

film, tiatr bölümlərinin hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. 

qarmıt. döşənək. düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. kökək. 

kökkək. kökələk. qurum. çalım. böyüklənmə. qurum. 

apurtapur. jest. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi 

boş. alaqarış. alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. 

gözdəriş. gözə soxma. alımlatma. alqılatma. aldırtma. 

etgiləmə üçün yapılan qılıq. etgili, gözə soxulan bir 

davranışda bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. 

qılıq. tavır. tür. cür. 1. çıxım. 1. göstəriş. göstərişmə. 

bəlirmə. numayiş. təzahür. 1. görünüm. qaraltı. düşləm. 

şəbəh. salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. 

quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. 

sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. oynuş. 

uynuş. xiyal. xiyalat. ovham. 1. görünüm. görnüş. 

görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə. 1. tilivizyon 

pəncərəsindən, monitordan, bir açıdan görülən nərsə. 
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ekranlıq. 1. görnüş. görünüş. təşrifat. mərasim. 1. qarşı. 

qarağı. - bu sizə görüntüdür, yox mənə. 1. teyf. 1. göstəriş. 

göstərişmə. bəlirmə. təzahür. 1. olqu. olay. çıxın. yaşantı. 

yazıntı. ötrək. başveri. başvermə. hadisə. vaqiə. pədidə. 

fenomen.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

qörünqücülük  görünğüclük. olayçılıq. vaqeiyyətbini.  

qörünqüləmək  görüntüləmək. görnüqləmək. görünğüləmək. kilip 

çəkmək.  

qörünqünçülük  görünğünçülük. öngörçülük. pişbini.  

qörünlüq  görünlük. görüntülük. pəncərə. ekran.  

qörünmə  görünmə. 1. görünür. - iyi qörünmə onun ən önəmli 

istəkiydi. - nə kimi qörünmə sizi oxşayır: xoşuza gəlir. 1. 

bəlirmə. çıxma. açılma. 1. bəlirmə. bəllənmə. meydana 

çıxma. zihur edmə.  

qörünmə  görünmə. çıqma. zihur.  

qörünmədik  - uzal görünmədik olay.( uzal: çoxdan). 

qörünmək  görünmək. 1. sanılmaq. zənn olunmaq. bənzəmək. - bu 

qumaş ipək kimi görünür. - bulutlar yerə enmiş görünür. 1. 

çıxmaq. saxlanmamaq. gözükmək. - o qadın qayınlarına 
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görünür. - o kimsəyə görünməz. 1. sağımaq. sağımaq. 

sezinmək. quşqanmaq. fikirləşmək. 1. qavuşmaq. 1. 

ucramaq. ucuramaq. tuşlanmaq. buluşmaq. tapışmaq. 

qararaşmaq. qaraşmaq. 1. yoluqmaq. ucramaq. mulaqat 

edmək. 1. tanılmaq. tanınmaq. gözə çarpmaq.  

qörünmək  görünmək. gözünmək. 1. göstərmək. - çox yaşlı göstərir. 

1. gözükmək görükmək. - öylə görünmək: gözükmək. 

görükmək. görnüşündə olmaq. bənzəmək. oxşamaq. - güc 

görüksədə, qolayıdır. 1. alınmaq. qəbul olunmaq. mənzur 

olmaq. sökünmək. çıxmaq. açılmaq. zihur edmək. faş 

olmaq. - mənə öylə görünür ki: gəlir ki. sanılır ki. - bilir 

görünmək: bilirlənmək. - anlaşılır ki, görünürki, öylə 

görünürki: anlaşılan qaliba.  

- belə görünür ki: gəlir ki.  

- yaxalanmamaq, görünməmək üçün saxlanmaq, 

gizlənmək: bucaq bucaq qaçmaq.  

- olduğundan əsgik görünmək: kölgə düşmək.  

- yol görünmək: yolçu, yola çıxmalı olmaq. yolçuluğu, yola 

çıxması gərəkmək.  
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- yol görünmək: yolçu, yola çıxmalı olmaq. yolçuluğu, yola 

çıxması gərəkmək.  

qörünməmək  görünməmək. dulunmaq. gayib olmaq. batmaq.  

qörünməmək  görünməmək. gizlənmək.  

- ortalıqda görünməmək: əksilmək. əsgilmək. tozlaşmaq. 

dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. itmək. batmaq. 

ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq. qeybolmaq.  

qörünməmiş  görünməmiş. 1. ənayi. ənayin. olmasın. 1. yabansı. əcib. 

qərib. tansuq. 1. görməcə. görməli. 1. çap olmamış. 

çaplanmamış.  

qörünməmiş görünməmiş. 1. əcib. azıq. azuq. ayuq. atuq. qərib. qeyri 

təbii. foquladə. 1. tansıq. tənsix.  

qörünmətinq  qörünmədinğ. görünməmiş. olmadınğ. bolmadınğ.  

qörünməyən  görünməyən. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. içrək. içlik. 

saxlı. məxfi. yaşırın. qapatın. sırr. qapalı. çulqalı (< çuq). 

bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə. bilinməyən. 

anlaşılmayan.  

- gündə çıxmayan, görünməyən: durmuşdışı. durmuşaşa. 

yaşamdışı. yaşamaşa. adi, mə'mul olmayan.  
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qörünməyən  görünməyən. görünməz. qayib. - görünməz olmaq: qayib 

olmaq.  

- gözə görünməyən: qaravsız. 

qörünməz  1. göz dışı. 1. umulmadıq. bəklənmədik. görünməyən. 

gizli. içrək. içlik. saxlı. - görünməz əl: gizli əl, güc. 1. 

seçilməz. sezilməz. hissolunmaz. alınmaz. ayırdılmaz. 

qanılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.  

- görünməz düşünülməz gərəyə düşdük: (işgilə).  

- görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma 

keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti: 

qaratma. qararma.  

qörünməz  görünməz. 1. görgünməz. ənayı. anayı. anqayı. 

olunmaz. 1. görünməyən. qayib. - görünməz olmaq: qayib 

olmaq.  

qörünş  görünüş. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. zahir.  

qörünşəmək  görünşəmək. görşünmək. olqunmaq. olqanmaq. 

çıxınmaq. yaşanmaq. yazınmaq. başvermək. ötrəkmək. 

hadisə, vaqiə, pədidə, fenomen üz vermək.  

qörüntaş  göründaş. dos. yoldaş.  
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qörüntə  göründə. görünüqdə. görünümdə görünürdə. görünüşdə. 

görnüşdə. arada. ortada. arada. meydanda. - görünürdə 

nərsə yox.  

qörüntilim  görüntilim. görünğilim. olqulum. olqubilim. olayilim. 

olaylım. pədidəşinasi. fenomenoloji.  

qörüntsüz  görünğsüz. əlbəddə. iki üçsüz. şəksiz.  

qörüntü  görüntü. 1. numayiş. təzahür. 1. yalqın. sərap. yanıltıcı. 1. 

görək. peyizaj. mənzərə.  

qörüntü  görüntü. 1.təsvir. 1. qaravıl. qaravul. xiyali. xiyalat. 

gerçəksiz. sanıq.  

- görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma 

keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti: 

qaratma. qararma.  

qörüntü  görüntü. görünğü. görnüş. göstərim. göstərmə. 

göstərişmə. göstəriş. 1. göstəriş. göstərişmə. bəlirmə. 

numayiş. təzahür. 1. göstəriş. göstərişmə. bəlirmə. 

təzahür. 1. olqu. olay. çıxın. hadisə. vaqiə. pədidə. 

fenomen. 1. görünüm. qaraltı. düşləm. şəbəh. salım. 

salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. 

yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. 
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oysuq. duysuq. oynatı. oynası. oynuş. uynuş. xiyal. 

xiyalat. ovham. 1. görünüm. görnüş. görünüş. görək. 

görəş. peyizaj. mənzərə. 1. tilivizyon pəncərəsindən, 

monitordan, bir açıdan görülən nərsə. ekranlıq. 1. 

görnüş. görünüş. təşrifat. mərasim. 1. qarşı. qarağı. - bu 

sizə görüntüdür, yox mənə. 1. teyf. 1. numayiş. təzahür. 1. 

bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. 

anlatım. barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. 

sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. 

sərgiləmə. duyurma. adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. 

film, tiatr bölümlərinin hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. 

qarmıt. döşənək. düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. kökək. 

kökkək. kökələk. qurum. çalım. böyüklənmə. qurum. 

apurtapur. jest. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. 

üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi 

boş. alaqarış. alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. 

gözdəriş. gözə soxma. alımlatma. alqılatma. aldırtma. 

etgiləmə üçün yapılan qılıq. etgili, gözə soxulan bir 

davranışda bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. 

qılıq. tavır. tür. cür. 1. çıxım. 1. olqu. olay. çıxın. yaşantı. 
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yazıntı. ötrək. başveri. başvermə. hadisə. vaqiə. pədidə. 

fenomen. 1. qaramtı. şəbəh. oynuş. uynuş. xiyal. 1. 

görünüm. düşləm. şəbəh. salım. salqım. oynuş. uynuş. 

xiyal. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. 

sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. 

oynası. 1. görünüm. numayiş. 1. görünüm. mənzərə. - 

endiriksiz göstəri: sənədsiz göstəri.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

- başlıq düşdü, baş göründü: örtük düşdü, dan söküldü. dan 

sökdü, yandı gecə. sökərsə dan, sönər gecə. taqqa düşdü, kəl 

göründü.  

- taqqa düşdü, kəl göründü: başlıq düşdü, baş göründü. 

örtük düşdü, dan söküldü. dan sökdü, yandı gecə. sökərsə 

dan, sönər gecə. 

- taxqa düşdü, kəl göründü: örtük qaçdı, qaça çıxdı: qaçıları, 

qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar 

ortaya çıxdı.  

qörüntüləmək  görüntüləmək. görünğüləmək. görnüqləmək. kilip 

çəkmək.  

qörüntülük  görüntülük. görünlük. pəncərə. ekran.  
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qörünü  görünü. görgüt. göstüri. göstəri. 1. görüntü. tədbir. 

səyasət. 1. paylaş. sıxış. tənbeh. 1. uyarma. ixtar.  

qörünüq  görünüq. görünür. görünüm. görnüş. görünüş. zahir.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.  

qörünüqtə  görünüqdə. görünümdə görünürdə. göründə. görünüşdə. 

görnüşdə. arada. ortada. arada. meydanda. - görünürdə 

nərsə yox.  

qörünülmək  görünülmək. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. 

dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. keçirilmək. 

çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində bulunulmaq. 

üzlənilmək. yapınılmaq. mə'ruz qalınmaq. - bu ovada çox 

olay izlənilmiş. - bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş. - ilgi 

izlənilmək. - iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.  

qörünüm  görünüm. görnüm. görnüt. mənzərə.  

qörünüm  görünüm. görüm. qılıq. sifət. türsün. tüs. üz. surat.  

qörünüm  görünüm. görüntü. görünğü. görnüş. görünüş. görək. 

görəş. 1. peyizaj. mənzərə. 1. düşləm. şəbəh. salım. 

salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. 

oysuq. duysuq. oynatı. oynası. 1. görünür. görünüq. 

zahir. 1. göstəri. görüntü. numayiş. 1. göstəri. görüntü. 

mənzərə. - endiriksiz göstəri: sənədsiz göstəri.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.  

qörünümlü  - götün görünümlü: yaraşıvsız.- iyi görünümlü: yaraşıvlı.  

qörünümtə  görünümdə. görünürdə. görünüqdə. göründə. görünüşdə. 

görnüşdə. arada. ortada. meydanda. - görünürdə nərsə 

yox.  

qörünür  görünür. görünüm. görünüq. görnüş. görünüş. (# girinir). 

1. görülür. görünən. mə'lum. zahir. 1. açıq. aşqar. bəlli. 1. 

görünmə. - iyi qörünmə onun ən önəmli istəkiydi. - nə kimi 

qörünmə sizi oxşayır: xoşuza gəlir. 1. zahir.  

- görünür kimi: alışılagəldiyi kimi. görüşdüyü kimi. bayağı. 

düz. olağan. mə'muli. ələladə. - düz bir kişi. - düz bir şəhər, 

yol.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.  
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qörünürtə  görünürdə. görünümdə. görünüqdə. göründə. görünüşdə. 

görnüşdə. 1. arada. ortada. meydanda. - görünürdə nərsə 

yox. 1. baxıldığında. baxırsan. dışbaxışda. görülürdə. 

görülümdə. görnüşə görə. zahirdə. - görünürdə süt gölü, 

girinirdə qan gölu. - bu bir yaşam, yaş görünürdə, quru 

qarrı don içində.  

qörünüş  görünüş. 1. biçim: bir işdə başarιlιğı göstərir. 1. 

görümdü. mənzərə. durum. qaram. baxış. nəzər. - tış 

qaram: dış görünüm. 1. sın. qılıq. sifət.  

qörünüş  görünüş. görnüş. görünür. görünüm. görüntü. görünğü. 

görək. görəş. 1. peyizaj. mənzərə. 1. qılıq. don. geyiniş. 

üz. siyim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. zahir. 1. zahiri.  

- görünürə aldanmaq: dışardan, eşikdən görüldüğü kimi 

olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.  

- görünüş, nəzər alma, istəmə: danışma. gənğəş. gənğəc. 

qonqac. qonqaş. məşvərət. şur. məsləhət. - şura heyə’ti: 

danışma qurulu, məclisi. qonqalav. qonqalağ. gənğəş. gənğəc. 

qonqac yığvası.  

- görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən: qonqaşlıq. 
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qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. danışmalıq. məşvərətlik. 

məsləhətlik. istişarəlik. istişari.  

qörünüşdə  görünüşdə. zahirən.  

qörür  görür. baxır. axır. yön. cəhət.  

qörüş  görüş 1.sorama. əyadət. mulaqat. 1. görgü. görünğ. 

qanı. baxış. qarayış. qaranış. nəzər. 1.görüt. görmə. edit. 

ediş. edmə. yapma. yapış. yapıt. qılıt. qılış. qılma. iadə. 

əda. ifa. 1. gözükmə. görümlük. göstəri. qontış. qantış. 

qandış. çaldış. cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. 

yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. duruş. 1. 

teori. dizgə. düzgə. 1. qarım. qarış. üz. zahir. surət. 1. 

qarşılış. qarşılaş. - ilk görüş: ilk qarşılış. 1. qanı. görgü. 

görünğ. görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. 

qarayış. qaranış. nəzər.  

- görüş duyuş: nəzər zehniyyət.  

- öz görüşlərinə uymasa belə, doğru olanı söyləmək əğri 

oturub, doğru qonuşmaq.  

- görüş, mulaqat yeri, evi: qoltuq.  

- bayram görüşü yapmaq: bayramlaşmaq.  

- görüş açısı: görüşlük. baxışlıq. baxımlıq. - gerçəklər, görüş 
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açısına, çevrənin etgisi, basqısına görə, bambaşqa biçimlər 

alır.  

- görüş alanı: gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan.  

- görüş uzaqlığı: çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, 

uzaqlıq, ıraqlıq, məsafə.  

- bir görüşə, nəzərə: bir baxıma.  

- görüş alveri: təbadüli nəzər.  

- görüş almaq: nəzər sormaq.  

- görüş ayrılığ: ixtilafi nəzər.  

- görüş birliyi: muvafiqət. ittifaqi nəzər.  

- görüş yiyəsi: sahib nəzər.  

- qısa görüşlü: görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. koryat.  

- görüş, mulaqat yeri: açı.  

- özəni, görüşü çəkmək: altın çizmək, cızmaq.  

- barış görüş olmaq: barışmaq. uyuqlaşmaq. uzuqlaşmaq.  

- ölçülü görüş: oyanıqlıq. uyanıqlıq.  

- incə görüş: dərin göz: açıq göz.  

- görüş ayrılığı: dəğişik, fərqli düşünmə.  

- görüş bildiri: nəzər vermə. düşüncəsin, əqidəsin bildirmə.  

- görüş biçimi: düşüncə tərzi.  
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- öncədən bəlirmiş görüş yeri, çağı: qarar. qərar. qarul.  

- bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı söz: im. 

söz. danşıq. parol. qovl. - imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm 

(alım: qazanc).  

- bu görüş, bu oluş: bu meydan, bu şeytan.  

- duyuq xiyal oyunda, elin görüşün duyuşun verən kimsə: 

qaragöz.  

- görüş ayrılığı: ikilik. anlaşmazlıq. bölünmə.  

- görüş yeri, evi: qortuq qoltuq.  

- görüş, baxış çatalı, ayrılığı çıxmaq. yolları ayrılmaq. 

dəğişik yönlərə gedmək.  

- qonağa, görüş bitməsini andıran çay. qax ged çayı: qalx 

ged çayı.  

- oyu (fikir.), görüş, yaşayış baxımından uyuşuqlu kimsə: 

qafa dəngi.  

qörüş  görüş. 1. qarşı. - görüş görüşə: qarşı qarşıya. - görüşə 

nəçıxası, bilmirəm: qabağa, nə çıxdəğın bilmirəm. - görüşə 

gedmək. - görüşə girən içindən qalar, görüş görməyən 

özündən qalar. 1. üz. zahir. - görüşünə ağlın gedməsin. - 

görüş bəzəyi, için təzəyi. 1. mənzərə. - enli, açıq, boyalı 
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görüş. - görüş çəkən: mənzərə çəkən nəqqaş. 1. baxış. 1. 

yağuqluq. qonum, qohuma yoluğmaq işi. seləyərham. 1. 

barlağ. barlap. təcrübə. varış. oluş. sonuc. nəticə. 1. 

qaraş. qara. zahir. 1. buluş. 1. yoluq. yolux. mulaqat. 1. 

qarağay. baxış. nəzər. 1. gözlük. ərməğan. görümdük. - 

dünya görüşü: anğı. 1. görək. görnüş. zahir. nəzər. ulaşı. 

qavuş. qovuş. çatışı. yetişi. mulaqat. mənzərə. - bu işin 

ön görüşü gözəlisədə kullanışı iyi degil. - yaxışıqsız bir 

görüş: nəzər.  

- uzaq görüşü olmayan: mürtəce'. başı qapalı: qapalı baş.  

- bir işdə, ölkədə görüş yiyəsi: sahib nəzər.  

qörüş  görüş. görüm. görmə. 1. oynuş. uynuş. xiyal. 1. təfsir. 1. 

vəch. cəhət. - bu baxımdan doğrusun: həqlisin. 1. ictihad. 1. 

göz. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. görmə. 

rə'y. görgü. görünğ. görüş. nəzər. əyadət. yoxlaş. 1. 

görnüşür. görüşür. zahir. surət. 1. bəsirət. anlayış. 1. 

düşünmə. düşüncə. alma. alqı. alğıma. alğılama. 

qavrayış. tələqqi. 1. zehniyyət. 1. ziyarət. 1. mulaqat. 1. 

soramıq. əyadət. 1. havanın açıqlığ, qapalığına görə 

dəğişən görmə durumu. 1. baxım. cəhət. - görüş açısı: 
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nuqtə nəzər. 1. rö'yət. - görüm birsə, yetinməz min eşitmə. 

(yetinməz: dəğişməz. əvəzləməz). 1. qılıf. əğinbaş. 

əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. köynək. - qılıfı 

nəürüdü. - nə köynək deydi. 1. görcək. mulaqat.  

qörüşə  görüşə. görüşqə.  

qörüşən  - qarşanı görüşəni olmamaq: öz başına, özgür olmaq. 

müstəqill olmaq.  

qörüşlər  görüşlər. gözlər.  

qörüşlü  görüşlü. baxımlı. cəhətli.  

qörüşlü  görüşlü. görüşlük. görməgəy. görməyə dəğər. şanlı. 

dəbdəbəli. etibarlı.  

qörüşlük  görüşlük. görüşlü. görməgəy. görməyə dəğər. şanlı. 

dəbdəbəli. etibarlı.  

qörüşlüq  görüşlük. görümlük.  

qörüşlüq  görüşlük. görümlük. üzgörümlük. üzgörümü. gəlinin üzün 

görmə işi. ilk görüşündə, kürəkənin gəlinə sunduğu 

sovğat. 1. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. ərişim. 

anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qursaq. kavsaq. kovsaq. 

qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. 

seziş. seziniş. sezgiş. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. 
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qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak. 1. binayi. - 

gəvşək görüşlük: görmə nitəliyi güclü olmayan. - gəvşək 

görüşlük: görmə nitəliyi güclü olmayan.  

qörüşmə  görüşmə. 1. gənqəş. işlərdə danışma. düşünmə. tədbir. 

1. qonuşma. ixtilat. 1. mulaqat. müzakirə. mukailimə. 

söhbət.  

qörüşmə  görüşmə. 1. görşüq. görüşuk. qavşaq. qavşıq. qavışım. 

qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. 1. 

biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. 

birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. 

buluşum. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi. 1. danışıq. 

danışma. qonuşuq. qonuşma. muzakirə. muşavirə. 1. 

gözləşmə. mulaqat. 1. düşüşmə. ulaşma. ulaşış. iltənmə. 

iltəniş. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. bağlanış. 

bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. 

qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. iltihaq. 

mülhəq, vəsl olma.  

qörüşməçi  görüşməçi. muzakirəçi. - iki devlətdən görüşməçilər 

toplandıla.  
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qörüşmək  görüşmək. 1. görnüqləşmək. gəpləşmək. ilgəşmək. 

muravidə edmək. 1. yoluqmaq. yoluxmaq. mulaqat 

edmək. 1. ucraşmaq. raslaşmaq. təsadüf edmək. 1. 

danışmaq. gənqəmək. tədbir edmək. 1. özəngiləşmək. 

ortaq iş yürütmək. dostluq qurmaq. süzmək. müzakirə 

edmək. 1. qarşılaşıb bir tutac, qərar əldə edmək. 

buluşmaq. qovuşmaq. qarışmaq. - siz kiminən görüşdüz: siz 

kimə buluşduz. - o mənim ilə görüşdü: qoruşdu, qorunma 

əldə etdi. o mənim ilə buluşdu. - bu iş ötrü kiminən görüşmək 

gərək: buluşmaq gərək. 1. oluşmaq. buluşmaq. boluşmaq. 

bir bulda, bolda, olda tapışmaq. birbirini bulmaq. bir 

araya gəlmək. mulaqat edmək. varışmaq.raslamaq. 

bulmaq. təsadüf edmək. sezrilmək. sıdrılmaq. sızrılmaq. 

sıyrılmaq. çarpmaq. dəğmək. ulaşmaq. qavuşmaq. 

qovuşmaq. çatışmaq. çarpmaq. sezrilmək. sıdrılmaq. 

sızrılmaq. sıyrılmaq. mulaqat edmək. müzakirə edmək. 

mukailimə edmək. söyləşmək. söhbət edmək. dəğmək. 

yetişmək. mulaqat edmək. - alçaqdan görüşmək: alçaq 

könüllük edmək. qurur edməmək.- dünən onu buldum. 

- o ilə buluşmaq olmadı: onun ilə görüşmək mümkün olmadı.  
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qörüşmək  görüşmək. gözükmək. görükmək. 1. özün göstərmək. - 

borudan tüstü gözüktü. 1. yoxlanmaq. əyadət edmək.  

qörüşsüz  görüşsüz. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. 

anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. 

qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. düşüncəsiz. başsız. 

fərasatsız. qatraq. qaba. kötük. gödük. qapaxat.  

qörüştürmək  görüşdürmək. tutşurmaq. tuşlatmaq. tüşürmək. 

qavışdırmaq.  

qörüştürmək  görüştürmək. 1. buluşdurmaq. bir araya gətirtmək. 

mulaqat etdirmək. 1. qözgərmək. gördürmək.  

qörüştüyü  - görüşdüyü kimi: görünür kimi. alışılagəldiyi kimibayağı. 

düz. olağan. mə'muli. ələladə. - düz bir kişi. - düz bir şəhər, 

yol.  

qörüşuq  görüşuk. görüşmə. danışıq. danışma. qonuşuq. 

qonuşma. muzakirə. muşavirə.  

qörüşülən  görüşülən. muridi bəhs.  

qörüşülməmiş  görüşülməmiş. dartmaq. tanınmamış. bəllənməmiş.  

qörüşür  görüşür. görnüşür. görüş. zahir. surət.  
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qörüt  görüt. görüş. görmə. 1.edit. ediş. edmə. yapma. yapış. 

yapıt. qılıt. qılış. qılma. iadə. əda. ifa. 1.görüm. görüş. 

ziyarət. 

qörvə  görvə. 1. gördə. gövdə. biçim. heyə't. 1. görvəlik. 

saldatçılıq. sərbazçılıq.  

qörvəlik  görvəlik. görvə. saldatçılıq. sərbazçılıq.  

qörvəlmək  görvəlmək. görvəlmək. qayrılmaq. tayrılmaq. bir işə, bir 

yerə bağlanmaq, mə'muriyyət tapmaq.  

qörzə  körzə. ( < kov). kövzə: qazıq. qazan.  

qörzəvəl  körzəvəl. ( < kom). kövsəvəl. yanları çox uca olmayan, 

dayaz çuxur qab. tava. taba.  

qörϋq  körϋk. göstəri.  

qös  kös. ( < > çox < > qoz). iri. böyük. küs. carlağda (car 

çəkmək. təbliğ e'lan aparmağda) arabanın yada dəvənin 

üstünə qoyulub. gəzdirilərək çalınan. böyük yekə bir üzlü 

dövül. 1. təbil. davul. tuğ. təbil. küvrük.  

qösə  qösə. kösək. istək. arzı.  

qösəq  kösək. ( <. qoşan. çözən). qoşaq. ayağ bağı.  

qösəqçi  kösəkçi. köysəkçi: istəkli, iştahlı.  
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qösələ  kösələ. 1. aşınmış dəri. 1. tuqal. duğal. düvəl ( < tuq). 

qayış. təsmə.  

qösələ  kösələ. köçələ 1. ( > qusalə). buzağu. sığır yavrusu. 1. 

köslək. kövüş. başmaq. çəpək. 1. dana. danqa. böyük. 

yekə. iri. qaba. gövdəli. (qusalə < kovsələ. gövdəli: cüssəli. 

yekə, iri. ''dana'' sözü, bu heyvanın böyüklügündən 

törənmiş. 1. yarı. heyvan dərisi. kürk. gön.  

qösələmək  kösələmək. şişmək. qabarmaq. qızmaq.  

qösəm  kösəm. kösən. kosan. öndə atıla atıla gedən. qılavuz.  

qösəmək  kösəmək. 1. küysəmək. arzılamaq. 1. yandırmaq. 

yaqmaq.  

qösəmən  kösəmən. sürü önündə gedən zınqırovlı qoyun. keçi.  

qösən  kösən. keyiş. keyşən. 1. ərkək keçi. təkə. kösəmən: 

sürünün qabağında gedən. qılavuz. yolçu. zınqırovlu 

keçi. 1. uzaldan. çəkən. ayağın uzaldan. - ayağın kösət 

dincəl. - ayağın yorqandan dışarı kösmə baş kəsən. - ləşlər 

kösən, bellər biçən. qanlar saçan. - əlin kösnəyib tuttu onu. - 

kös kilimincə ayağın soyuqda, ta donmuya yağın. - kösək əl 

tez kəsilər. kösün yat: uzan yat. - kösənək (uzaq) qalma. - 

arxasına kösən ölüyə tay, əlin ayağın kösətmə. - yığılıb 
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yorqanınca kösün. 1. kösəm. kosan. öndə atıla atıla 

gedən. qılavuz.  

qösəşmək  kösəşmək. küysəşmək. istəmək. öğünmək.  

qösəv  kösəv. 1. yarı yanmış çöp. köz qarışdıran. 1. ( < kəsmək). 

ititmək üçün bilöv daşı. 1. kösəvik. köz. kömürləşmə. yarı 

yanmış odun.  

- kösəvləni ışır: közləri çevirmək. 

- qara kösəv bolmaq: soluğu kəsilmək. nəfəs nəfəsə qalmaq.  

- kösəv avruv: çavdar mahmuzu bitgisi.  

qösəvbaş  kösəvbaş. köz halına gəlmə.  

qösqi  - dırnağ kösgisi: dənizdə işlənən, çəlikdən olub, qalın qıssa 

kösgi.  

qösqü  gösgü. közgü. közəku. gözəkü. 1. közlük. köz, od eşən, 

qarışdıran. maşa. - közəku uzun bolsa, əlik göyməz: maşan 

uzun olsa, əl yanmaz. 1. birbaşı yanmış kündə.  

qösqü  kösgü. küsgü. çökgü. köşgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 

köşgüc. qozağı. qazağı. qaldırac.  

qösqüc  kösgüc. küsgüc. çökgüc. köşgüc. çökgü. küsgü. kösgü. 

köşgü. qozağı. qazağı. qaldırac.  
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qösqüq  kösgük. küsgük. üyük. oyuq. öyük. böcü. qorxuluq. 

qorxula. qoğurcaq. qaraltı. qarmaça. xoxucu. mətərsək.  

qösləq  köslək. kösələ. kövüş. başmaq. çəpək.  

qösmək  kösmək. gösgük. çözmək. - ayağın kös: uzat.  

qösnəq  kösnək. kösnük. şəhvətli. qızğın. - kösnək qəhbə. - kösnü 

qısrağa minsən, ayğır yuntu kokusu çəkər.  

qösnəmək kösnəmək. ütlənmək. üdlənmək. kişi istəmək. ərkək 

istəmək. 

qösnü  kösnü. hiz. şəhvət. güclü istək. qiptə arzu, dilək, həvəs, 

içtəpi, imrən, imrəncə, imrənmə, istək, istəm, iştah, 

meyil, məqbul. murad, özləm. rəğbət, şəhvət, şovq.  

qösnüq  kösnük. qızımış. qızıq. sevişgən. şəhvətli. şəhəvani.  

qösnümək  kösnümək. ( > kürəmək). 1. istəmək. kürdükləmək: 

kürdəmək: kürükmək: kösnümək. - dişi ərkək kösnədi: 

istədi. 1. sevişmək.  

qösöq  kösök. küçük. küsik. qüçük.enik.  

qösrə  kösrə. biləği daşı: kösrə bıçaq kösrə nacaq.  

qösrələnmək  kösrələnmək. bilənmək.  

qösrəli  kösrəli. itilmiş. bilənmiş.  
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qösrüq  buxov. kişan. bənd. - kösrük tuşaq: atın ön ayağlarına 

vurulan köstək.  

qöstə  - heyvan köstəyi, örkəni. ura. ayağ bağı.  

qöstəbəq  göstəbək.soğur sıçqan. yer göçgəni. yer sıçan. yer 

qabarığı. atar. kor sıçan. kor çətük. 

qöstəbəq  köstəbək. korsıçan. kalağu. soğur.  

qöstəq  köstək. kösük. tuşaq. tuqaç. tutar. çıdar. (mal qaranın əl 

ayağına vurulur). qıyçı. bukağı. buxov. boğağ. bukağ. 

bukav (< bükmək. boğmaq). tutarı. tutra. bənd. - qalın, 

sağlam (möhkəm) köstək, ip, bağ: çağan. (dəvə kimi 

böyükbaşlara).  

qöstəq  köstək. küstək. köştək. ( < köçtək. < köçmək). 1. bukağı. 

buxov. tuşaq. tuşaqu. döşəqu. gişən. kögən. kösrük. 

tuşaq.1. köçürtüb sağlayan. buxov. ayağ bağı. - köstək 

üzüp ayağ götürüp getdi. 1. boqağı. buqağı. bənd. zəncir. 

bəd. qeyd. kündə. bukağı. buxov. ayağ bağı. - doğanın 

ayağında kündə varıdı. - toplu köstək ki doğanın ayağına 

vurulur: tomağa. 1. kişən. kirşən. bükə. buğa. boğa.həlqə. 

işgil. bənd. zəncir. qeyd. uruğ.tomruq. tumruq. ( < 

tomlayan: yığan. bağlayan). kündə. buxov. işgil. tüşəq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9112 

tüşəncil. duzaq. buxov. boğav. işgil. bənd.buğar. boğar. 

bənd. zəncir. 1. tüşəv. buxov. bağ. arqun. orqan. kişən.  

qöstəqləmək  köstəkləmək. 1. qısırmaq. qıstaqlamaq. bağlamaq. 

qaşaqlamaq. 1. kişəmək. kösürmək. buxovlamaq. 

bağlamaq: qişəmək. kösürmək.  

qöstəqləmək  köstəkləmək. kösükləmək. tuşaqlamaq. tuqaçlamaq.  

qöstəlmək  göstəlmək. imləmək. işarə edmək.  

qöstəmək  göstəmək. görtəmək. göztəmək. 1. sunmaq. 

təqdimləmək. 1. adamaq. nəzr edmək.  

qöstəməlik  göstəməlik. zahiri. - göstəməlik işlər: zahiri işlər.  

qöstən  köstən. ılıca. issi sulu yer: köstəndil yer: issi suyu çox 

olan yer.  

qöstərci  göstərci. usta. göstərən. mürəbbi.  

qöstərə  göstərə. sərgiş. meydan. alan. ortalıq. açığlıq. boşluq. 

ərsə. sahə.  

- göstərə göstərə: açıq açıq. ələnən. 

qöstərən  göstərən. görücü.  

qöstərən  göstərən. göstərici. endikləc. 1. əndikator. şaxis. 1. işarə 

edən.  
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- yol açan, göstərən: yolçu. ışıqçı. ışıq tutan. bağçı. sapçı. 

ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər.  

qöstərən  göstərən. usta.göstərci. mürəbbi.  

qöstəri  göstəri. 1. göstəriş. qararaş. qaraş. qarayış. görtük. 

görənliş. göstəriş. numayiş. 1. səriş. numayiş. - göstəri 

yapmaq: sərmək. döşəmək. nümayiş vermək. - sərilmiş 

piyeslər: döşənmiş piyeslər.  

- göstəriş için: aybatlığqa.  

qöstəri  göstəri. 1. numayiş. 1. mənzərə. 1. çaldış. qandış. cilvə. 

1. görünüm. görüntü. 1. numayiş. 1. mənzərə. - endiriksiz 

göstəri: sənədsiz göstəri. 1. görüş. gözükmə. görümlük. 

qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. 

çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. 

duruş.  

qöstəri  göstəri. göstüri. görünü. görgüt. 1. görüntü. tədbir. 

səyasət. 1. paylaş. sıxış. tənbeh. 1. uyarma. ixtar. 1. 

hədə qorxu. - kəs görüntürəvi. 1. görsəti. görümsəti. kilip.  

- göstəri, yaxa satmaq: qanat biçmək. ifadələnmək. 

pozlanmaq. foslanmaq. şişinmək.  

qöstəric  göstəric. örnək. əşcik. əşic. məsdurə.  
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qöstərici  göstərici. göstərən. endikləc. 1. əndikator. şaxis. 1. işarə 

edən.  

qöstərici  göstərici. yol göstərici. biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. 

yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. 

tapqara. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. 

öndər. yöndər. lider. - görünür kəndə, biligit gərəkməz, 

görünməz kəndə, biligit gərək.  

- yol göstərici: tapqara. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. 

qılavuz. öndər. yöndər. yolbaşçı. elbaşı. eləbaşı. boyrat. 

rəhbər. rəhnəma. lider.  

qöstəriq  göstərik. bəllədik. bildirik. şaxis.  

qöstərim  göstərim. göstərmə. göstərişmə. göstəriş. görüntü. 

görünğü. görnüş. 1. numayiş. təzahür. 1. bəlirmə. bəlirim. 

bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. 

barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. 

bəllətmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. sərgiləmə. 

duyurma. adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. film, tiatr 

bölümlərinin hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. qarmıt. 

döşənək. düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. kökək. kökkək. 

kökələk. qurum. çalım. böyüklənmə. qurum. apurtapur. 
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jest. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 

geygeçim. qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi boş. 

alaqarış. alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. 

gözdəriş. gözə soxma. alımlatma. alqılatma. aldırtma. 

etgiləmə üçün yapılan qılıq. etgili, gözə soxulan bir 

davranışda bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. 

qılıq. tavır. tür. cür. 1. çıxım. 1. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. 

bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. barsama. 

barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. film, tiatr bölümlərinin hər 

biri. seans. 1. pırojeksiyon.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

qöstərimli  göstərimli. göstərişli. bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. ifadəli. 

anlatışlı. anlatımlı. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. 

mütəbərriz.  

qöstəriş  göstəriş. 1. buyruq. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. 

qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. 

qolay. ərklik. onay. (təvafüq). mə'zuniyyət. ruxsət. izn. 

icazə. musidə. pərvanə. 1. söyləş. deyiniş. izhar. 

- onay sağlamaq: icazə almaq.  

- ərklik, onay çıxmaq: bir işdə sərbəs bıraxılmaq.  
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- ərklik, onay qoparmaq: gücəniklə icazə almaq.  

- onayızla: onay versəz: icazənizlə. - onaysız: icazəsiz.  

- onaysız heç nə yapılmasın. - onaysızlıq: icazəsizlik. 

- olur alın sonra. - olursuz bura girmək olmaz.  

- olur verin gedim.  

- oluruzu gözləyirəm. - iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.  

- göstərişi, özün görsətməyi sevən varlı: qalandur.  

qöstəriş  göstəriş. 1. cav. çav. saruq. xəbər. misyon. 1. çalım. 

qurum. olam. ulum. şaşa. dəbdəbə. təntənə. 1. tasım. 1. 

imlək. işarət. 1. göstəri. görtük. görünğ. qararaş. qaraş. 

qarayış. görənliş. göstəri. numayiş. 1. qörq. görg. görək. 

gözlək. yaxşılıq. hüsn. məlahət. 1. görnüş. numayiş.  

qöstəriş  göstəriş. göstərişmə. göstərmə. göstərim. görüntü. 

görünğü. görnüş. 1. bəlirmə. numayiş. təzahür. 1. bəlirmə. 

bəlirim. bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. 

barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. 

bəllətmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. təşhir. 

sərgiləmə. 1. sərgiləmə. duyurma. adlatma. məşhur 

edmə. təşhir. 1. film, tiatr bölümlərinin hər biri. seans. 1. 

pırojeksiyon. 1. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. ifadə. 
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anlatma. anlatış. anlatım. barsama. barsayış. barsatım. 

təbərrüz. 1. qarmıt. döşənək. düzənək. dekor. 1. çağa. 

yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. jest. əda. 

qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi boş. alaqarış. 

alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. kökək. kökkək. kökələk. 

qurum. böyüklənmə. qurum. 1. apurtapur. çalım. 1. çağa. 

qurum. qiyafəli. etgili, gözə soxulan bir davranışda 

bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. qılıq. tavır. 

tür. cür. 1. çıxım. 1. gözdəriş. gözə soxma. alımlatma. 

alqılatma. aldırtma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq. - gövdə 

göstərişi: güc, zorbalıq numayişi.  

qöstərişçi  göstərişçi. yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. jestli. ədalı. 

qurumlu. qiyafəli. fiqurlu.  

qöstərişçilik  göstərişçilik. qalandurluq. şişinçilik. özsevərlik. 

mütəkəbbirlik.  

qöstərişli  göstərişli. 1. çəngin. çalımlı. diqqət çəkici. qosalaq. 

çalımlı. süslü. yilun. ilun. ulun. yulun. iri. görkəmli. gözəgir. 

gözü tutan. diqqəti çəkən. ləvənt.baysan. yaxışıqlı. ünlü. 
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sanlı. quvvətli. məşhur. ökdəm. yıldırqan. yıldıran. 

ürküdən. qorxudan. şaşalı. heybətli. gözəl. yaxışıqlı. 

görkəm. 1. görəkli. görki olan. gözəl. görgən. görkli. gözəl. 

1. görkəmli. abadan. abdan. ovadan. gözəl. yaxşıqlı. 

bollu. qörümlü. gözəl. 1. qıyışqan. aybat. gözəl. sağlam. 

aytəq. görgünclü. açıq. subay. zərif. cazibəli. omaq. 

umaq. yaxışıqlı. şik. gözəl. qıydırqan. cafcaflı. qıydırqıç. 

süslü.  

qöstərişli  göstərişli. göstərimli. 1. bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. 

ifadəli. anlatışlı. anlatımlı. barsamlı. barsayışlı. 

barsatımlı. mütəbərriz. 1. iriyarı. qalavatlı. qalavatlı. 

yapılı.yaplı. gövdəli. gövrəli. bədənli. tənəli. heykəlli. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. dağlı. cüssəli. 

boyrat. irili. 1. gözəl. dilmə. diləm. göğçə. göyçə. göğçən. 

göyçən. anlı. qurumlu. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. 

ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. 

qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

köpbərən. quruqan. qanquru. məğrur. kibirli. çağaçı. 

çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. tavırlı. əzəmətli. 

alangir. görkəmli. çox yekə, böyük. görkəmli. çox yekə, 
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böyük. möhtəşəm. - anlı şalı. - anlı sanlı.  

- göstərişli, marağlı adam: dilim kişi.  

- göstərişli çəkici: alımlı çalımlı.  

- qısa, göstərişli söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. yapıcı güdə 

söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs 

söz.muxtəsər, müfid kəlam. vəciz. 

qöstərişmə  göstərişmə. görünğü. görüntü. göstəriş. bəlirmə. 

numayiş. təzahür. iraə.  

qöstərişmə  göstərişmə. göstərmə. göstərim. göstəriş. görüntü. 

görünğü. görnüş. 1. numayiş. təzahür. 1. bəlirmə. bəlirim. 

bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. 

barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. 

bəllətmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. sərgiləmə. 

duyurma. adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. film, tiatr 

bölümlərinin hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. qarmıt. 

döşənək. düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. çalım. 

böyüklənmə. qurum. apurtapur. jest. əda. qurum. 

əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. 

1. yalançı süs. havalı. içi boş. alaqarış. alqarış (> alayiş). 

1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. gözdəriş. gözə soxma. 
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alımlatma. alqılatma. aldırtma. etgiləmə üçün yapılan 

qılıq. etgili, gözə soxulan bir davranışda bulunmaq. 1. 

çalım > çəlim > çəm. çəm qım. qılıq. tavır. tür. cür. 1. 

çıxım.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

qöstərişmək  göstərişmək. təzahür edmək.  

qöstərişsi  göstərişsi. qalandurca. qalandursı. şişincəmsi. şişinmişi. 

özsevərcə. mütəkəbbircə.  

qöstərişsiz  göstərişsiz. 1. çirkin. şansız. suratsız. 1. tanıqıvsız. 

bəlirsiz. silik. diqqət çəkməyən. biçimsiz. qaramsız. 

əndamsız. görümsüz. silik. quvatsız. silik. alımsız. 

biçimsiz.  

qöstərişsiz  göstərişsiz. könlü alçaq. mütəvaze'. təzahürsüz.  

qöstərit  göstərit. göstərmə. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildirit. 

nişan, numayiş vermə. iraə.  

qöstərqə  göstərgə. 1. bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. 

um. im. duyduruş. duyduruluş. siqnal. nişan. işarə. 

əlamət. 1. şaxis. numayiş. 1. əndikatör. 

qöstərqə  göstərgə. göstəri. 1. bildirəc. bəlirtəc. bəlirtci. tanıtcı. 

əğrəbə. əndikator. 1. şaxis. 1. çizəlgə. tablo. axmalıq. 
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dallıq. cədvəl. 1. bəlirti. im. yansı. yanıs. simgə. çaqma. 

çaqmaca. işarə.1. anlatım. anlatma. 1. buyruq. dəsdur. 

yarlıq. 1. numayiş. 1. əsasnamə. dizgəg. düzgüg. dizgig. 

yarlıq. buyruluq. burmul. buyurmul. fərmanlıq. 

dəsdurnamə. 1. yasay. ayin. biti. oğur. nəsəq. qada. 

qaidə. nizam. 1. norm. istandard. 1. düzən. dizən. sistim. 

tümcə.  

qöstərli  göstərli. avat. açıq.  

qöstərmə  göstərmə. göstərim. göstərişmə. göstəriş. görüntü. 

görünğü. görnüş. 1. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. barsama. barsayış. 

barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. 

ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. təşhir. sərgiləmə. 1. 

sərgiləmə. duyurma. adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. 

film, tiatr bölümlərinin hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. 

numayiş. təzahür. 1. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. 

ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. barsama. barsayış. 

barsatım. təbərrüz. 1. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. 

ayırma. ayıqlama. tə'yin. 1. sərgiləmə. duyurma. 

adlatma. məşhur edmə. təşhir. 1. film, tiatr bölümlərinin 
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hər biri. seans. 1. pırojeksiyon. 1. qarmıt. döşənək. 

düzənək. dekor. 1. çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. 

qurum. çalım. böyüklənmə. qurum. apurtapur. jest. əda. 

qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. fiqur. 1. yalançı süs. havalı. içi boş. alaqarış. 

alqarış (> alayiş). 1. iləri. zahir. 1. qiyafəli. gözdəriş. gözə 

soxma. alımlatma. alqılatma. aldırtma. etgiləmə üçün 

yapılan qılıq. etgili, gözə soxulan bir davranışda 

bulunmaq. 1. çalım > çəlim > çəm. çəm qım. qılıq. tavır. 

tür. cür. 1. çıxım.  

- göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq: göz boyamaq.  

qöstərmə  göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildirit. 

bəllətmə. bəllətit. nişan, numayiş vermə. iraə.  

qöstərmək  1. görsətmək. gördürmək. görünməsin sağlamaq, 

doğrutmaq, tə'min edmək. 1. sərgiləmək. açıqlamaq. 

təşhir edmək. 1. yansıtmaq. ışığa vurmaq. bəlirtmək. 

aşqarlatmaq. açmaq. sunmaq. ibraz edmək. 1. 

sevkəmək. araşdırmaq. 1. bəlləmək. damqamaq. 

saptamaq. atamaq. 1. bəllətmək. öğrətmək. - iş 

göstərmək. 1. bəlirtmək. əlamət, işarə edmək. 1. öc 
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almaq. hədə qorxu gəlmək. - sənə göstərərəm. 1. 

görünmək. - çox yaşlı göstərir. 1. gözdərmək. gözə 

soxmaq. - çox keçməz, oda doğruluğun göstərir. 1. 

tanıtmaq. bəllətmək. - özün göstərməyə çalışmaq. 1. 

qanıtlamaq. dəlil olmaq. sabitləmək. - bu işiz nəyi göstərir. 

1. nərsənin qarşına qoymaq. - oda göstərmək. 1. 

saxlatmamaq. gizlətməmək. - hər nəyi olduğu kimi, açıqca 

göstərmək. 1. eyləmək. edləmək. edmək. görmək. 

yapmaq. qılmaq. - ilgi görsətmək. - gününü göstərmək: 

gərəkdiyi cəzanı vermək. hədə qorxu gəlmək. - özün 

göstərmək: gözükmək. görükmək. görüşmək. - borudan tüstü 

gözüktü. - endirik göstərmək: sənəd göstərmək. - yol 

göstərmək: bir qonuda, gərəkdiyi bilgiləri vermək. - baş 

göstərmək: tapılmaq. tapdaqmaq. zihur edmək. - qaşıx 

görsətir, qılpın gizlədir: görsətib vermir. - görsətib vermir: 

qaşıx görsətir, qılpın gizlədir. - qolaylıq göstərmək: işgilli 

durumu anlayaraq keçinmək.  

- tarı göstərməsin: məbada. olmasın. olmaya.  

- güclə göstərmək: gözünə soxmaq.  

- baş göstərmək: ortaya, araya çıxmaq. bəlirmək. zihur 
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edmək. meydana gəlmək.  

- boy göstərmək: ərzi əndam edmək.  

- xor göstərmək: xorlamaq. korlamaq. (büyü ilə, pisləməklə). 

birini birinin gözündən salmaq. birini birindən soğutmaq. 

qaratmaq. qaraltmaq.  

- sayqı göstərmək: sanı saymaq. duyuş saymaq. xətir 

qoymaq.  

- yol göstərmək: yol açmaq. ışıq tutmaq. qılavuzlamaq.  

- iş göstərmək: iş buyurmaq. iş vermək.  

- sayqı göstərmək: saymaq. ipləmək. ipikmək. önəmsəmək. 

dəğərləmək. dəğirmək. aldırmaq. aldırış, təvəccüh, diqqət 

edmək.  

- sayqı göstərmmək: saymamaq. önəmsəməmək. 

dəğərləməmək. dəğirməmək. ipləməmək. ipikməmək. 

aldırmamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək.  

qöstərmək  göstərmək. görgütmək. 1. oldurmaq. buldurmaq. 

bulaqmaq. bulqarmaq. varyatmaq. mocud edmək. 1. 

sevkəmək. araşdırmaq. bəlləmək. damqamaq. 

saptamaq. atamaq.  

qöstərməlik  göstərməlik.  

qöstərməmək  - önəm, ilgi göstərməmək, verməmək: qısa kəsmək.  
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qöstərməsin  - tanrı göstərməsin: evlərdən uzaq.  

qöstərməz  - ısıracaq it, dişin göstərməz: yamanlıq edən, öncəsindən 

bəlirtməz.  

qöstüri  göstüri. göstəri. görünü. görgüt. 1. görüntü. tədbir. 

səyasət. 1. paylaş. sıxış. tənbeh. 1. uyarma. ixtar.  

qöstüvan  güstüvan. göğüslük.  

qöstəriş  göstəriş. qanıt. könük. tanqış. dəlalət. illət. ayğaq. niqiz. 

göstəriş yapmaq: gerçiklətmək.  

qösüq  kösük. köstək. tuşaq. tuqaç.  

qösüqləmək  kösükləmək. köstəkləmək. tuşaqlamaq. tuqaçlamaq.  

qösülmək  kösülmək çözülmək. 1. (ayaq) uzamaq, uzatılmaq·. 1. 

açılmaq. uzanmaq. - yoğurqandan artuq ayağ kösülsə, 

üşüyür.  

- yorqandan artıq ayağ kösülsə üşüyür.  

qösürqə  kösürgə. qöstəbək. tarla sıçanı soyundan bir heyvan·.  

qösürqənq  kösürgənğ. kösürgən. birçeşit qöstəbək.  

qösürmaq  kösürmək. 1. bax > qısırmaq. 1. köstəkləmək. 

buxovlamaq.  

qöş  anbar. odunluq.  
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qöş  köş. - qaşköş: qaç köç: 1.qadınların ərkəkdən qaçınmaları. 

1. naməhrəm məhrəm olmayan. (# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm) - 

qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. - qaşköş kimsə yoxdu, 

dinc olun. 

qöşan  köşan. bax > kövşan ( < kovmaq: qazmaq). əkinçi.  

qöşə  köşə ( < kov > ). köşək. 1. gözə. köşək. burçuk. qıraq. 1. 

köşək. köçək. yuva. ev. 1. köşşək. dəvə yavrus.  

qöşə  köşə. quşə. bucaq. qapul. - baş köşə, quşə: baş yer. törə. 

sədr.  

- çevrəsi qoruqlu çuxur, köşə, bucaq: qoy < kov.  

- köşə, bucaq, qucaq yastığı: yastıqcıq. yastıcıq. kiçik yastıq. 

qapartlama. qabartlama. -. 

qöşə  köşə.1. bulunğ. bucaq. burcaq. zaviyə. 1. kövşə. büyüş. 

büküş. 1. qulaq. bucaq.  

- sivri köşə: sivri bucaq: hadd zaviyə. 

qöşəq  köşək. ( ç < > ş ) köçək. köşşək. kiçik. bala: dəvə balası. - 

qarı dəvə köşək verməz.  

qöşəq  köşək. köşəki. 1. şüşəki. gizlicə qulağa çatdırılan söz. 

pıçıltı. şayiə. 1. oxşuş. torun. bir yaşında dəvə yavrusu. 

1. küçək. dəvə balası. 1. ( < kov > ). köşə. gözə. yuva. ev. 
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qöşəqi  köşəki. köşək. şüşəki. gizlicə qulağa çatdırılan söz. 

pıçıltı. şayiə.  

qöşəqılıç  köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. 

əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. qatı. 

qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. 

qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. 

quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

qöşəqləmək  köşəkləmək. 1. dəvənin balalamağı. 1. küçəkləmək.  

qöşəqləmək  qöşəkləmək köçəkləmək (dəvə). butalamaq.  

qöşəqlənmək  köşəklənmək. kasalmaq. böbürlənmək. qurlanmaq. 

qururlanmaq. - ozünü baxıb köşəklənir. - köşəklənib. 

sallanıb yerimək.  

qöşəqliq köşəklik. - gövdədə olan köşəklik: qırıqlıq. qırğınlıq.  

qöşəli  köşəli. qövşəli. kövşəli. büyüşlü. büküşli.  

qöşən  göşən. görşən. axarbaxar. mənzərə. peyizaj.  

qöşən  köşən. dovşan yavrusu.  

qöşənli  göşənli. görşənli. axarbaxarlı. mənzərəli. peyizajlı.  

qöşənmək  köşənmək. köşnəmək. yalğımaq. dişi heyvanın qızması.  

qöşiq  köşik. köçik. örtü. pərdə. kölgə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9128 

qöşiqə  köşigə. kölgə.  

qöşiqliq  köşiklik < köçüklük. kölgəlik. - köçüklük yer: kölgəli yer.  

qöşimək  köşimək. köçimək. qapatmaq. örtmək. - dam günü köçidi.  

qöşinmək köşinmək. kölgəyə çəkilmək. kəndini gizləmək örtmək ·. - 

qöşünmək.  

qöşq  köşg. köşk. 1. qullə. 1. ( < köçmək). köşük. ( > kuşk (fars)). 

saray. böyük ev: qarşı.  

qöşq  köşg. kuşq. köşg (1.< kövüşg. kövüşk. ( < kov. kav). 1. < 

quşaq. quşatma. sarma). ağdam. qorğan. eşik. ev. saray. 

şato. çatuq. qəsr. kasıl.  

qöşqər  köşkər. köşgər: qondaraçı.  

qöşqü  köşgü. küsgü. kösgü. çökgü. qozağı. qazağı. qaldırac. 

küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc.  

qöşqüc  köşgüc. küsgüc. kösgüc. çökgüc. çökgü. küsgü. kösgü. 

köşgü. qozağı. qazağı. qaldırac.  

qöşmək  köşmək. intiqal edmək.  

qöşnəmək  köşnəmək. köşənmək. yalğımaq. dişi heyvanın qızması.  

qöştəq  köştək. köstək. küstək. köçtək. bukağı. buxov. tuşaq. 

tuşaqu. döşəqu. gişən.  

qöştürmək  küstürmək.  
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qöşüq  köşük. dilək. təmenni.  

qöşüqlənmək  köçüklənmək. köşinmək. kösünmək. ( 1 < köçünmək: yer 

dəğişmək. 1 < qoşunmaq: artırılmaq. 1 < kösünmək: 

çəkinmək. küsünmək). çəkinmək. kölgəyə çəkilmək. 

kəndini gizləmək. örtünmək.  

qöşünmək  köşünmək. köçünmək. kölgələnmək. kölgəyə çəkilmək. 

kəndini gizləmək, örtmək. - ər gündən köçündü: gündən 

kölgəyə keçdi.  

qöşütmək  köşütmək. 1. quşatmaq. qurşatmaq. örtmək. qapamaq. - 

bulut göyü köşütti: quşatdı. 1. köşütmək. köçütmək. 

örtmək. yapamaq. - bulut göyü köşüttü.  

qöşütmək  köşütmək. köçütmək. qoşturmaq. qoğmaq. gidərmək. 

qaldırmaq.  

qöt  - astar verib, üz alır, götün verib, baş alır. 

qöt  - götü boşalmaq: haylazlaşmaq (). asnağırmaq. 

asnağışmaq. işdən qaçınmaq. çabadan, qeyrətdən düşmək.  

qöt  göt. 1. bağırsaqlardan sonra gələn, boşaltma üyəsi, 

bölümü, üzvi. qıç. məqəd. 1. dib. alt. ast. 1. geri. dal. dalı. 

- götünə: dalıya, geriyə, arxıya doğru. 1. daşnaq. daşdaq. 

götvərən. götlək. götüş. götoş. düğmə. oğrəş. əşgil. beş. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9130 

əllisəggiz. ibnə. məfu'l. hemoseksüel. 1. gümbül. 1. 

ürəklilik. güc. qaldırı. cəsarət. 1. çuxur. 1. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. 

qırtabaş. salaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. 

abdal. 1. qalçaq. qalça. (< qal: böyük). yançaq. 1. 

qaranqıç. məqəd. 1. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. 

qoyat. qoyun. 1. qıç. - it götünə (qıçına) soxmaq: it ardına 

bıraqmaq: çox alçatmaq.  

- acından it götü yalır.  

- göt atmaq: 1. can atmaq. çox istəkli olmaq. 1. çəkinmək. 

qaçınmaq. imtina edmək.  

- göt döndürmək: üz döndürmək: ilişgisin, bağın kəsmək. - 

götdən bacaqlı: qısa boylu.  

- götündən qorxmaq: kəndisinə bir nə olacağı qorxusuna 

qapılmaq, tutunmaq.  

- götünün qılı ağarmaq: çox yaşlanmaq.  

- götün götün: geri geri. dal dalı. qıçın qıçın.  

- köprü üsdə göt götə dəğmişlik: düğün tanışı. bayağı, yol 

üstü tanışlıq.  

- baş göt olmuş. təh baş olmuş. devrik. çevrik.  

- devrik cümlə.  
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- göt bacası: dışqılıq.  

- götün tayları: almacıq.  

- başın tutdum götü qaldı, götün tutdum başı qaldı.  

- başına baxıb göt alınmaz. 

- başın tutdum götü qaldı, götün tutdum başı qaldı.  

- başına baxıb göt alınmaz. 

- dinin götün gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi: aşırı 

dinçi. qaba dinçi. qaba sofu. şex. 

- götü boşluq: qaçaqlıq. ürküş. ürküşlük. ürküt. ürkütlük. 

qorxaqlıq. - düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin.  

- götü boşluq: qaçaqlıq. ürküş. ürküşlük. ürküt. ürkütlük. 

qorxaqlıq. - düşman qarşında qaçaqlığa yol verməyin. 

- kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  

- qazan götü: göy üzün qaplayan qara bulut.  

- qırağına baxıb bez aldıq, başına baxıb göt aldıq, qarı 

savduq yağıya qaldıq. (yağıya: yağışa.).  

qöt  göt. kop. köp. 1. duppuş. 1. nərsənin dibi, oturan yeri. 

arxa. ard. geri. ənsə. iz. dalı. peş. əğin. qıç. qaş. kötən. 

qalça. kütürüm. götürüm. köçük. oturaq. oturacaq. anış. 

almalıq. kəpəl. kök. dalı. { bu sözün uç bölümü var: 1. uca: 
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quyruq soxumu. 1. qıynaq. yumşaq yerinə. 1. pöç. üst yanına 

deyilir.} - götünə düşmək: izinə. arxasına düşmək. 1. dib. alt. 

təməl. son. uc. daban. 1. ötə, uzaq. 1. uca, yüksək. 

ərdəm. igid. bağadur. ataq. çəkin. çıxar. yarar. ürək. 

cürət. cəsarət. 1. yan. 1. qalça. qalçaq. yancıq. budun 

yuxarı bölümü. bacağın yuxarsı, üstdən oynaq yeri. 

götür. alır. alqır. - qalçam ağrır. - qalçavı qoy bir yerə. - 

qalça gəmiyi: yancıq sümüyü. 1. sağrı. köçük. yan. yançaq. 

hər nərsənin dalısı, arxası. - götüdən en: damnan düş. 

- göt baş: təpə üsti: baş aşağı.  

- qaxmaq üzrə götün təprətmək: götünmək. qımlanmaq. 

qımıldanmaq. quş uçmaq üzrə təprənməsi.  

- göt gəmiyi: qıç gəmiyi. soxum. quyruq soxumu. 

- götdü iğnə: toplu iğnə. dibli iğnə.  

- toyuq göti: əldə ayağda çıxan zigil çeşiti.  

- göttü iğnə: toplu iğnə: dibli iğnə. - göütün üstündəki uclu 

olan sümük: oca. uca. quyruq soxumu.  

- götü varisə: götü tutarisə: cürəti varisə.  

- ağ göt: bir çeşit qırlanğıc, ördək.  

- toyuq göti: içi su ilə dolu bir çeşit qabarcıq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qötcüq  kötcük. anaç. anaş. kökəş. başıc. usluş.  

qötçüləmək  götçüləmək. götçülləmək. götün, belin titrətmək.  

qötçülləmək  götçülləmək. götçüləmək. götün, belin titrətmək.  

qötə  gödə. baldır. sap. qabarma. çıxıntı. şişkin.  

qötə  gödə. göydə. göyət. gövərçin. göğərçin. göyərçin. 

gögürçün. gökcəli. göycəli. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, 

sırr ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qötə  kötə. qabar.  

qötəç  gödəç. közüc. küzə. gözəç. bardaq. təsti. qözəç. qözüç.  

qötəq  gödək. 1. kötü. bayağı. yabanı. pəst. kopal. köpəl. 

uyğaysız. tübəq. 1. güdük. ( < kov). kövək. bir çeşit girdə, 

kovaq (həlqə kimi içi boş) ev əkməyi. pidə. boğaca. börək. 

1. sıq. sığ. dayaz. kutahbin.  
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qötəq  kötək. ( < kök: kös: yoğur. yoğun). < köktək. köstək. 1. 

qalın yoğun dayaq. dayaq. çomaq. sopa. çubuq. 

dəyənək. baston. - kötək çalmaq: dayaq atmaq. kötək 

vurmaq. 1. gütək. dayaq. təpək. dögmə. odun. dayaq. 

vurub, dğməkdə işlənən yoğun dəğənək. dayaq. çubuq.- 

sulu dayaq: çubuqları suda işlataraq işlətmək, dğmək. - 

yaramaza odun gərək. - kötək vermək. kötək çalmaq: 

döğmək. - kötək yemək: döğülmək.  

qötəq  kötək. gödənə. gödən. yoğun çomaq. dayaq. atadadlısı. 

qarağı. dəğənək. çəlik < çalıq.  

- canı kötək istəmək: canı cicişmək. sürtünmək.  

- kötək, dayaq atmaq: döğmək.  

- iyicəsinə kötəkləyib, döğüb, dayaqlayıb, əzişdirmək: 

islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. sulamaq.  

qötəqcə  gödəkcə. xot, kapşın kimi güdə üs geyimi.  

qötəqet  götəqət. pirənsin, əsilzadələrin kəndlərinə ən çox 

yaltaqlanan qadın köləsi.  

qötəqləmə  gödəkləmə. gödək: güdək: gədik: kərtik. kəsik. kərtik kərtik 

olan iz, bərə. kündədə olan balta izləri, habelə.  
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qötəqləmək  kötəkləmək < kötükləmək. dəğənəqləmək. dəğənqləmək. 

dəğnəqləmək. çalıqlama. çəlikləmək. çubuqlamaq. 

dayaq atmaq. dayaqlamaq. döğmək. qırpalamaq. 

qırmalamaq. sobalamaq.  

qötəqləmək gödəkləmək. gödəlləmək. 1. nərsənin için kağalamaq, 

kovalamaq. qarışdırmaq. - qablamadaki yeməyi gödələ: 

qarışdır. 1. güdətmək. boydan qıssatmaq. 

qötəqləməli  kötəkləməli. kötəklik. döğməlik. dövməlik. (dövməyi 

gərəkən) dayaqlıq.  

qötəqlik  kötəklik. kötəkləməli. döğməlik. dövməlik. (dövməyi 

gərəkən) dayaqlıq.  

qötəqliq  gödəklik. sığlıq. sığlığ. dayazlıq.  

qötəl  gödəl. güdəl. ( < kövdəl < kov). 1. böyük taxda qaşıq. 

kəpçə ( < kovçə). 1. ara. iki nərsənin arasında olan aralıq. 

növbə. kəsiğ, keşik, sıra. özəlliklə su növsəi. 1. açılmış. 

boşalmış. gəvşək, quytu. - çox pişməkdən açılmış yemək.  

qötəl  götəl. qutal. (kötəl (fars) ( < kövtəl < köv). kutəl (fars) < götəl). 

1. gədik. gərdənə ( < kəvdənə < kəv. kov) 1. təl. təpə. 

kiçik təpə. təpəcik. 1. yəhərlənmiş at ki, xanların önündə 

götürülür. 1. təpə, dağın ən yuxarsı, zirvəsi. üstüq > estiğ 
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> setiğ (fars). kərəmpə. çıxat. 1. götdə, yanda çəkilə, 

götrülən at. yədək. 1. qurupun, dəsdənin önündə gedən 

at. 1. tuğ. (> kötəl (fars). kutəl) kötəl < götəl. təpə. büktə. 

püştə. kiçik təpə. təpəcik. büktə. püştə.  

- dağların başı, təpəsi, ulğamı, gərişi, kötəli. qullə.  

qötəl  kötəl < götəl ( < göt). 1. göt dibinə salınmış, yədəklik at. 

1. qır. çöl. yaban.  

qötələ  gödələ. gödələş. göpəcə. küpəcə. ( < kov). 1. güdə, yekə 

qarınlı küp. 1. pres kimi içinə alıb sıxışdıran ayqıt.  

qötələ  kötələ. götələ. çötələ. yol üstü xətəri göstərmək üçün, 

qoyulan kötük, ağac, dikəl.  

qötələq  gödələk. gödə. güdə. 1. göbəkli, qıssa boylu, şişman. 1. 

quyruğu kəsik heyvan.  

qötələz  gödələz. şişman, ətli, külə cocuq.  

qötəli  gödəli. gövdəli. ( < kov. köv. küv: kop. köp. küp). gövdəli. 

şişman. - gödəli don: gövdəli don: beldən aşağısı, ətəyi on 

onbeş qat parçalardan tikilmiş don.  

qötən  gödən. {< göv +lən.lan (göv: göz. kövül )} qarın.  

qötən  gödən. 1. birdamar. təkdamar. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. söz götürməz. qeyrətli. 1. 
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gödənə. kötək. yoğun çomaq. 1. qalın bağırsağın son 

bölümü. 1. qınzır. qıncır. domuz. doğuz. donğuz. 

dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. 

sərkiş. tərs. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. 

inad.  

qötən  götən. 1. kibir. 1. qurum. övüş. övüt. çalım. qurur. kibir. - 

kötəni göyə yetdi: özünə sığmadı. 1. göt. qabar. şişik. 

qabarıq. qalça. qıç. çiban. bez. şiş kəsəli. 1. çıq. qalça. 

- götən edmək: kibirlənmək. xor görmək. bəğənməmək.  

- götəni göggə yedmək: burun böyümək. kəndini birşey 

sanmaq. kibirlənmək.  

- götənqə gedmək: kibirlənmək. burun böyümək.  

qötənbel  götənbel. götənbər. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli 

ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. qarımpa.  

qötənbər  götənbər. götənbel. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli 

ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. qarımpa.  
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qötənbil  götənbil. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. qarınpa.  

qötənə  götənə. gödənə. gödən. güdənğ. kötənək (> ködənğ (fars)). 

yoğun dəğənək ki, keçmişdə onla geyim keçimi çırpıb 

yuvardılar. kötək. yoğun çomaq. toxmaq.  

qötənə  kötənə. 1. çəkmə qalıbı. 1. qoyun, keçinin yağlı bağısağı.  

qötənəq  kötənək. güdənğ. (> ködənğ (fars)). yoğun dəğənək ki, 

keçmişdə onla geyim keçimi çırpıb yuvardılar. döğənək  

- dinin götün gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi: aşırı 

dinçi. qaba dinçi. qaba sofu. şex. 

qötənq  ködənğ (fars) < güdənğ. güdəng. kötənək. yoğun dəğənək 

ki, keçmişdə onla geyim keçimi çırpıb yuvardılar. 

döğənək.  

qötənli  kötənli. kibirli.  

- götənli bolmaq: kibirlənmək. burun böyümək.  

qötənli  kötənli. ovutlu. övüngən. çalımlı. şişli. şişman. şişsin. 

qurumlu. qasılma. kibirli.  

qötənlilik  götənlik. kibir.  
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qötənmək  götənmək. kötənmək. 1. şişmək. burnu böyümək. 1. 

bəğənməmək. xor görmək.  

qötənsimək  götənsimək. kötənsimək. 1. kibirlilik göstərmək. 1. (göt: 

kop. şişik. qabarıq). gopsürünmək. şişinsəmək. 

qabarsınmaq. kibirsənmək. qoparsanmaq. çalımsınmaq. 

qurlansımaq.  

qötər  götər!. götrə!. götrü!. götür!. hazır! amadə!. 

qötərə  kötərə. qutara. topdan. ümdə.  

qötərənmək  götərənmək. götrəmək. götrümək. götürümək. hazırlamaq. 

qötəri  gödəri. gövdəri. kudəri. geyik dərisi.  

qötəriv  kötəriv. ör. ür. örə. örüş. yokuş. çıxış.  

qötərmək  götərmək. kötərmək. 1. dəf edmək. səlb edmək. məhv 

edmək. 1. yüksətmək. qutarmaq. qaldırmaq.  

qötərmək  ködərmək. aramaq. güdmək.  

qötəs  kötəs. 1. döğülməmoş, yonulmaş nəsə. 1. güdə. kiçik. 

xırda.  

qötəvul  götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. qaravul.  

qötəy  gödəy. (qaqımış. qırılmış. güdəlmiş). buynuzsuz keçi, 

qoyun.  

qötəy  götəy.qataq. qadaq. 1. qaba şiş. 1. çiban çeşiti. 
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qötəzmək  gödəzmək. ( dz < metatez > zd) gözətmək. güdmək. qöz 

atmaq. qözətmək. bəkləmək. göz edilmək. müntəzir 

olmaq. - sən burda gödəz: gözət. gözlə.  

qöti burt  köti burt. kabus. qara basan.  

qötiç  götiç. götüş. gənc uşağa söğülürkən söylənən söz.  

qötin  götin. arxaya doğru. gerisin geri. seyri qəhqərayi. - 

götün götün döndi.  

qötqə  kötgə. kiçik kötək, çəlik.  

qötqəriş  kötgəriş. qurtarış. qutqarış.  

qötqi  götgi. kötük. köküt. təpə. yığın. təpəciq.  

qötqü  kötgi. uca, hündür nərsə, yer. dağlıq yer. yayla. təpə. 

topraq yığını.  

qötləq  götlək. 1. götüş. götoş. göt. oğrəş. daşnaq. daşdaq. 

əşgil. götvərən. götüş. götoş. düğmə. oğrəş. əşgil. beş. 

əllisəggiz. ibnə. məfu'l. hemoseksüel. 1. dönək. qancıq. 

qaypaq. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.  

qötləq  götlək. kötlək. 1. inadçı. tərs. əksi. e‟tiraz edməyi sevən. 

alberməz. tərs. inadçı. 1. tərs. dirəgən. dikqafa. yekəbaş. 

deyingən. dirəngən. inad. 

- qızbay götlək: misgin. ödlək.  
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qötləqliq  götləklik. 1. götlük. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. 

əşgillik. götvərənlik. götüşlük. götoşluq. düğməlik. beşlik. 

əllisəggizlik. ibnəlik. məfu'lluq. hemoseksüellik. 1. 

dönəklik. qaypaqlıq. namussuzluq.  

qötləmək  kötləmək. götləmək. 1. gətləmək. qadaqlamaq. 

kötüləmək. çarpazlamaq. pisləmək. ləkələmək. kəsikliyi, 

axsaqlığı, çatışmamazlığı üzə qoymaq. arxasın üzə 

qoymaq. yamanlamaq. ilişdirmək. qınamaq. intiqad 

edmək. yanlamaq. yanaki oturmaq. - düz otur, götləmə. 1. 

kötülük, yamanlıq, pis iş yapmaq.  

qötləş  götləş. kötləş. yanlamasına. yanaki. 

- atqa kötləş minmək: ata yanlamasına binmək.  

- ata kötləş minmək.  

qötlətmək  kötlətmək. götlətmək. 1. kötülüyə, yamanlığa, pis işə 

qoymaq. - dədəsi uşağın götlətdi. 1. öz arxasını birinə 

vermək, sürdürmək (pis anlamda).  

qötlü  götlü. qalçaqlı. qalçalı. (< qal: böyük). yançaqlı. yaçağı 

yekə olan.  

qötlüq  götlük. 1. götləklik. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. 

daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. ibnəlik. 
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məfu'lluq. hemoseksüellik. 1. götürgə. götürgü. götürək. 

götürük. yük. 1. yəhər, palanın arxa bölümü. 1. bir kişilik 

yer.  

qötlüq  götlük. 1. yəhərin, palanın arxasına tikilən meşin. 

körpələr altına salınan paçurə, əsgi. ocarqu. ocalıq. 

yəhər üzərinə qoyulan yastıq. 1. söğüş. göt. qonas.  

qötrə  götrə. götrü. götürə. götürü. 1. hazir. (# ölçülüq. ısmarış. 

sifarişi. - ölçülüq paltar: ısmarış paltar). 1. hazırda. - götürə 

bir nərsə yoxdu. 1. ölçü. tədbir. siyasət. 1. təşəbbüs. 1. 

əncam. 1. nəğd. movcud.  

- götrə!. götər!. götrü!. götür!. hazır! amadə!.  

- götürə, dağlar dayanmaz: hazir olan nərsədən, dağ belə 

olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz.  

- götürü baş: əl altında olan. - götürü yemək: hazır yemək. - 

götürü görmək: hazırlıq qılmaq. - götürü yemək: hazırdan 

yemək. - götürə qonmaq: götürüçülük. götürəçilik. hazırına 

şah olmaq.  

qötrələr  götrələr. götrülər. götürələr. götürülər. olanlar. hazir 

olanlar. hüzzar.  

qötrələtmək  götrələtmək. götrülətmək. hazırlandırmaq. 
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qötrəlik  götrəlik. götürəlik. götrülük. götürülük. hazırlıq.  

qötrəlmək  götrəlmək. götrənmək. götrülmək. götrünmək. 

hazırlanmaq. 

qötrəmək  götrəmək. götərənmək. götrümək. götürümək. hazırlamaq. 

qötrəməmək  götrəməmək. çəkəməmək. - birini çəkəməmək, 

götrəməmək: qaqışmaq. cicikləşmək. itələşmək. acığışmaq. 

günüləşmək.  

qötrən  götrən. götürən. götrün. götürün. hazırlayan.  

qötrənmək  götrənmək. götrəlmək. götrülmək. götrünmək. 

hazırlanmaq. 

qötrəsiz  götrəsiz. götrüsüz. götürüsüz. götürəsiz. 1. hazirsız. 1. 

ölçüsüz. tədbirsiz. 1. əncamsız. 1. nisyə. nəğd olmayan.  

qötrətmək  götrətmək. götrütmək. hazırlatmaq. 

qötri  götri. götüri. bərnamə. günki. berdiş. verdiş. - 

günkidəkilər: bərnamədəkilər. - günkilər: bərnamələr. - gün 

günkisi: günlük: bu günkü işlər, sözlər, görcəklər. - bu günki 

çox uzun sürəcək. - günkini üçə bölüblər: bərnaməni üçə 

bölüblər.  

qötrü  götrü. götrə. götürə. götürü. 1. hazir. (# ölçülüq. ısmarış. 

sifarişi. - ölçülüq paltar: ısmarış paltar). 1. hazırda. - götürə 
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bir nərsə yoxdu. 1. ölçü. tədbir. siyasət. 1. təşəbbüs. 1. nəğd. 

movcud.  

- götrü!. götür!. götrə!. götər!. hazır! amadə! 

- götürə, dağlar dayanmaz: hazir olan nərsədən, dağ belə 

olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz.  

- götürü baş: əl altında olan. - götürü yemək: hazır yemək. - 

götürü görmək: hazırlıq qılmaq. - götürü yemək: hazırdan 

yemək. - götürə qonmaq: götürüçülük. götürəçilik. hazırına 

şah olmaq.  

- adax, nişan sovğatı, götürüsü, götrüsü: gəlingörə.  

qötrü  götrü. götürü. 1.ağdarıq. ağdarı. ağdarma. alnama. 

alnam. alnım. alıntı. çıxarı. çıxartı. ödünc. ödüş. 

iqtibas.1.çıxarı. iqtibas. 1.kəsinliklə. heçbir çağ. əsla. 

qətiyyən. kəlla.  

qötrü  götrü. quru. fələc.  

qötrücü  götrücü. götürücü. götürən. 1. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. 

əkidən. köçürən. dartçı. dartıcı. dartan. köçürən. köçrən. 

köçrcü. köçürcü. çəkən. çəkici. çəkçi. nəql edən. naqil. 1. 

kəsişçi. muqatiəçi. muqatiəkar.  
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qötrüçü  götrüçü. götürüçü. ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. 

alnamaçı. alnamçı. alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil.  

qötrüq  götrük. qısrıq. tutuq. bəcəriksiz. yazıq. miskin. aciz. 

götrük. quruq. məfluc.- qısrıq kimsə.  

qötrüqmək  götrükmək. qurumaq. fələc olmaq. - əlin ayağın, dilin 

qurusun.  

qötrüləcək  götrüləcək. tutulacaq. tutulmalı. qılınacaq. qılınmalı. 

iqdam edilməli. qərar veriləcək. təşəbbüsə alınmalı.  

- tutulacaq söz dəğil.  

- tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.  

- bu gün tutulacaq nərsə yox.  

- tutulacaqları, könlünə görə qılır.  

qötrülər  götrülər. götrələr. götürələr. götürülər. olanlar. hazir 

olanlar. hüzzar.  

qötrülətmək  götrülətmək. götrələtmək. hazırlandırmaq. 

qötrülmək  götrülmək. götrünmək. götrəlmək. götrənmək. 

hazırlanmaq. 

qötrülmək  götrülmək. topulmaq. yumulmaq. cummaq. süprülmək.  

qötrülük  götrülük. götürülük. götürəlik. götrəlik. hazırlıq.  
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qötrüm  götrüm. ( < göt: dik. şiş). 1. dik yer. qaldırım. səggi. 

diqqan. supaça. kürsi. 1. otraq. fələc. şil. düşgün. tutmaz.  

qötrüm  götrüm. götürüm. 1. artıq söz. artıq danışma. qudurma. 

1. yatalaq. yasalaq. xəsdə. səqət. 1. artıq söz. artıq 

danışma. qudurma.  

qötrümək  götrümək. götürümək. götrəmək. götərənmək. hazırlamaq. 

qötrün  götrün. götürün. götrən. götürən. hazırlayan.  

qötrünmək  götrünmək. 1. götrülmək. götrəlmək. götrənmək. 

hazırlanmaq. 1. götürünmək. ağdarımaq. ağdarımaq. 

alnamaq. alınamaq. alınımaq. alıntılamaq. çıxarıtmaq. 

çıxartlamaq. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

qötrüsüz  götrüsüz. götrəsiz. götürüsüz. götürəsiz. 1. hazirsız. 1. 

ölçüsüz. tədbirsiz. 1. əncamsız. 1. nisyə. nəğd olmayan.  

qötrüş  götrüş. götürüş götürmə. önülüş. önülüm. edinmə. 

ediniş. edniş. qazanma. qazanış. qazanc. iktisab. kəsb. 

qötrüşmək  1. qaldırıp götürmək. 1. qudruşmaq. qudurmaq. çıxmaq 

(# kütrüşmək: yenmək. yatınmaq).  

qötrüşüq  götrüşüq. götürüşüq. götürməli. ednişik. edinişik. 

edinməli. almalıq. alınmalıq. qazanmalıq. qazanıq. 

qazanşıq. qazancıq. kəsbi. iktisabi. 
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qötrütmək  götrütmək. götrətmək. hazırlatmaq. 

qötsüz  - başsızlar başa keçib, dibsizlər (götsüzlər.). işə.  

qöttürmək  göttürmək. yeyin götürmək. uçurtmaq. uçurtmaq. 

uçlatmaq. çalqutmaq. çarputmaq.  

qötü  gödü. kötü. gədi. fahişə. qaltaq. qəhbə. əxlaqsız.  

qötü  kötü. 1. çürük. qaralaq. 1. qaqqı. qaqa (cocuq dilində). 

pis. çirkin. xıx. 1. qapıq. uğursuz. fəna. kafir. - bu qapıq 

daşda çıxdı uğruma. 1. qara. qaraqada. qaramat. pis. 

sıxıntılı. uğursuz. üzücü. qamlı. qamalı. qəmli. kədərli. 

fəna. - qara gün: üzüntülü, sxıntılı çağ, zaman. - qara günlər. 

- qara yazı. qara baxt. - qara sav: qara xəbər: sıxan, üzücü, 

yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi. - qara axca, ağ günüdə ağarar. 

1. pis. yaman. qıran. qıranğ. qıral. koruz. korus. koruc. 

korunc. koruq. koruqlu. koruqlu. çoruqlu. korasa. çorasa. 

1. yaraşmaz. yaxışmaz. yaxışıqsız. çirkin. itgin. qəbeh. 

qəbih. qəbahətli. 1. ağıq. pis. şərir. bəd. 1. ayıb. qara. 

ləkə. kirli. kifir. çiğrin > çirkin ( < çiğ: düğün). 1. pis. pəs. 

pozuq. bayağı. kovuş. kovşur (< kav. kov). kiçik. alçaq. 

aşağı. xor. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). önəmsiz. 

düşgün. çirkin. sevimsiz. bəd. bitli. bulaşıq. sapal. sapıl. 
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çəpəl. çapal. çapıl. darmaduman. dağnaq. bərbad. 

aynasız (# aynalı: iyi. gözəl). tərs. uğursuz. 1. bulaşıq. 

çirkəv. iğrənc. düşük. düşüş. düşmə. uğursuz. ağıq. kötü. 

pozuq. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. 1. ələ alınmaz. 

yaramaz. fəna. 1. qınzır. qıncır. şıltaq. şarlatan. pis.  

- iyi kötü: pis yaxcı. qurcaq. ortalama, oranlı biçimdə. - 

yoxsulluqda iyi kötü seçilməz.  

- kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi götür.  

- ilin sonu toplanır, kötü işlər qınanır. (sana bitik sınanır.).  

- siqar götü, dibi: qalıncıq. qalıncuq. əmzik. siqar ağızlığı. 

ağızlıq.  

- görülən kötü duruma düşmədən: yol yaxınkən. gec 

olmadan. artıq sıxıntıya nədən olmadan.  

- kötü bir duruma düşmək:çalva (halva) yemək: aş içmək: 

soyuq su içmək.  

- çox çirkin, pis, kötü, qəbeh: dışqıl.  

- iyini kötünu, toxunu yarayı ayırt edərmək, edə bimək 

gözü açılmaq. - oxumaqla kişinin gözü açılır.  

- kötü nələr söyləmək: dili uzamaq.  

- pisliyin, kötülüyün çox artması: dizə çıxmaq.  

- kötü nələr söyləmək: dil uzatmaq. qarşıtına, ziddinə 
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qonuşmaq.  

- kötü, pozuq mal satan, yığan: çürükçü.  

- çox kötü: pompox. bomboq. pisin pisi.  

- qara yaxmaq. - çox kötü: pisin pisi. bompox.  

- çox kötü: beş bətər. ən bətər. dahada pis.  

- kötü xuylu: təsəliş. tərsəliş tərsalışıq. təsalışıq.  

- kötü qılıqlı: pozuqçu. təsqılıqlı. bədkirdar.  

- kötü duruma qalmaq: başa gəlmək.  

- durumu duman.  

- kötü malı irinə başmaq, satmaq, sırıqlamaq: qaqalamaq.  

- kötü mala basınmaq, satınmaq, alınmaq, sırıqlanmaq. 

aldanmaq: qaqalanmaq. dimdiklənmək.  

- sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi: qara sav. 

qara xəbər.  

- iki kötü, yaramazın bir birinynən tutuşması, yaxalaşması: 

it dişi, domuz dərisi. 

- işi kötü: işidüman. işitərs. tərsdurumlu. kötüdurumlu. 

- işi tərsinə, kötüyə gedmək: işi dönmək. 

- işin kötüsü: işin pisi: üst üsdə gələn tərslik. 

- kötü bir durumdan qurtulmaq üçün bir yerə sığınmaq: 
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qapağı atmaq. 

- kötü bir sonla qarşılaşmaq: yamana çarpılmaq. gününü 

görmək. pis duruma düşmək.  

- kötü göz: bəd nəzər. 

- qavuna oxşar, kötü qoxulu bitgi: qarqaqavunu. 

qarqaqovunu.  

- yaman, kötü olan kimsə: qaraqada.  

- yaraqdan iyi arxadaş yox, kötü yoldaş yox.  

- kötü iş: yapma. qandırı. - tapmada gizli, yapmada gizli.  

qötü  kötü. kötüğ. (qudu: hırsız. oğru). 1. ( # qut). 1. gəvşək. 

kövək. qəhbə. qaltaq. pozuq. əsgik. xarab. küf. soluq. 

yıxıq. əprək. zayıf. axlaqsız. 1. yetərsiz. yaramaz. engin. 

yergin. kəm. olumsuz. alçaq. 1. qadalı. qada. qazalı. 

qorxunc. ağır. ciddi. 1. gödək. bayağı. kopal. köpəl. 

uyğaysız. tübəq. ayuq. 1. pis. zəhlə gedməli. - kötü 

anğmaq. pis yadlamaq. qiybət edmək. - götü boş. götü 

kavşaq. işi boş. yığınında düzüquylu bir nərsə tapılmayan. 

sözündə tapılmayan. - götü kavşaq. sözündə tapılmayan. 

götü boş. - kötü mötü. pis mis. - kötü ruh. albastı. alvastı. 

qara ruh. qara quşli. cin. qəşş. tutqay. qaqğı. qaqı. - kötü 

ürəkli. yaramaz könüllü. 1. əriğiz. pis. gəndə. qoqmuş. 
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çürük. çirkin. yaman. müzirr. murdar. 1. qənim. qövni. 

kövni. qöni. köni. pislək. piskəl. piskər. 1. uysal. usal. 

uyuq. möhməl. 1. isiz. ısız. yaman. 1. yavuz. yafuz. yava. 

bəğənilməz. yaman. pisəlmiş. kötüləşmiş. artaq. 1. ətacı. 

kəkirə. gəs. qaçurqan. qaçıran. ısız. bədəxlaq. qaqa. 

naçar. pis. (# cici: yaxcı). yaman. fəna. fasid. kəm. fəna.- 

çox naçara düşdük. - naçara düşən çara arar. 1.tügüc 

dükgüc. tübgüc.tomurav. tomruq. 1. kötü. pıttır. qolay. 

fəna. osal. fəna. işə yaramaz. netəsiz. dəğərsiz. 

turussuz. durussuz. dürüssüz. yanlış. tərs. qalaq. 

yaramaz. pozuk. yaman çuman. fəna. pis. andsız. haylaz. 

yaramaz. bıtdır. tabsız. fəna. bədər. şav. yaman. 

sədaqətsiz. qadavus. bərbat. iğrənc. acır. öfgəli. kinli. 

güvənilməz. vəfasız. kişiliksiz. bolmaqan. olmasın. işə 

yaramaz. çırqım. 1. qıyan. qıyanlı. zərərlı. zərər. ziyan. 

şər. zaravat. yazıq. fana. 

- kötü ruh: obur. xortlaq. büyücü.  

- kəm söz. - iyi kötü: xeyr ü şərr.  

- kəkrə kolu: acı ətacı kişi.  

- kötü qoxan hər nərsə: yıdıq. 
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- dadı kötü: tatula. dadula. dadıq. dadıqmış. ağza alınmaz. 

yeyilməz. içilməz. 

- çox kötü: quttur. qotur. alşaq. bərbat. rəzil.  

- pis, kötü görmək: yamansınmaq. bəğənməmək.  

- kötü ürəkli: rəhmsiz. oqursuz.  

- kötü hava: qırşı. qırğov.  

- kötü niyyətli:: inqqıl. sinsi. alaycı. çarpıvlı. yarpıvlı. 

- kötü ürəkli: ayqır. hırçın. qırçın. öfgəli.  

- kötü davranmaq: qaqırmaq. yaxırmaq. sövmək. güstaxlıq 

yapmaq.  

- kötü niyyətli: qarabavur. kinli. qərəzkar.  

- kötülənmək: bicilənmək. dəğərsizləmək.  

qötübet  kötübet. qarabet. üzüqara. üzqara. qaraüz. onuruz. 

qaypaq. dönək. qancıq. götlək. donuyırtıq. donsuz. 

pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. şərəfsiz.  

qötüçu  kötüçü. bayağıçı. qarasan.  

qötüçül  kötüçül. - (xəsdəlik). kötüçül, pisçil olmayan: iyicil: iyiçil. 

eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan. ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, 

salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan.  

qötüq  gödük. ( < kovmaq). kovduş.  

qötüq  kötüğ. tüküc.  
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qötüq  kötük. (götük). götgi. 1. ağacın qalın olan aşağı bölümü. 

- kötük edmək: ağacı dallamaq: dallarını kəsmək. 1. qalın 

odun. tumruq. - hamam kötüyü. 1. bağ ağacı. hər il 

yenidən cücərmiş ağac kötüyü. - on böyük kötüklü bağ. 1. 

ana biçik, dəfdər. - kötüyə keçirmək. - kötükdə yazılmış. 1. 

əsas olan nərsə. - kötük kişi: baş kişi. - ön kötüyü: başda 

olanların başı. - əsgi kötük: əşib eşmiş: sınaqlı, təcrübəli kişi. 

dünya görmüş. 1. ana. kök. baş. əsas. - ana yasa: qanun 

əsasi. - ana pitik: ana dəfdər. 1. üztək. üzdək. anız. anğız. 

əkin biçildiktən son, yerə yapşıq qalan çör çöp, saman. 

1. çotuq. 1. < > kök. 1. kütük. sicill. tapu. 1.ta ( < > küt ) 

qanmaz. bax > kütük. 1. umca. yumuq. yumca. kündə. 

odun parçası. 1. ana pitik, dəftər. 1. təpə. yığın. təpəciq. 

1. kütük. kündə. tomrum. tomruq. tumrum. 1. kötük. qatut. 

bədəxlaq. qaba. 1. kütük. tomrum yıqaç. kündə. 1. 

tomrum ağaç. kütük. kündə. 

- iş kötüyü: başmaqçı, qəssab kimi işlərdə işlənən bir parça 

olan kötük.  

- tamuc kötüyü: cəhənnəm kötüyü: tamuluq: tamucluq: 

cəhənnəmlik.  
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- dalları kəsilmiş ağac kötüyü: qabran. 

- kötük kimi: kor kötük: bərk kefli. zil zırna.  

qötüq  kötük. 1. kütük. çotuq. kündə. tomruq. tumruq. kündə. 

qalın odun. 1. kötükcə. dibqoçanı. alıntının (qəbzin), 

kopenin, bilitin kötüyü. 1. ködük. qarı. qarımış. qart. qırt. 

qalın. qatraq. qaba. geçgin. keçgin. xoca. çiyimsi. çigit < 

> çiğil. çiy. çiğ. yaşlı. yaşlanmış. çökək. çökük. çökül. 

çökün. çöküt. çökət. anaç. anaş. ərik. 1. kütük. kündə. 

qaqma. 1.gödük. gövüt. qalaq. qataq. qadaq. qota. 

qapız. çap. əlçim. ölçim. ölçək. kilvan. kil. peymanə. 

1.kötük. qaça. yazıq. qusur.günah. - örtük qaçdı, qaça 

çıxdı: taxqa düşdü, kəl göründü: qaçıları, qusurları örtən örtük 

qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxdı.1. pisik. 

yaxcı olmayan. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. 

qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. 

qatıq. qartıq. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.  

- çəkilmiş siqarların kötüyün toplayan, çəkən: izqalatçı. 

izqalçı. izqalıtçı. maqoçu. baqoçu. 

- kötük nəsəni, yonub, incə işləməyə onarmaq, 

hazırlamaq: qabasını almaq.  
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- kötük, kütük parçası, balçası, tikəsi: qırıq, bölünmüş odun. 

qaqma.  

- yaşam ağacı, kötüyü: yaşam şəcərəsi.  

- baltası kötükdən, kütükdən çıxmaq: güc durumdan 

sıyrılmaq, qurtulmaq. - yol üstü xətəri göstərmək üçün, 

qoyulan kötük, ağac, dikəl: kötələ. götələ. çötələ.  

- qafa qoçanı, kötüyü: qafa bəlgəsi: qafa kağızı: kimlik 

cüzdanı.  

- kötüyü qoyub, köpüyü tutub.  

- siqarın kötüyü: izqal. izqalat. izqalıt. maqo. baqo.  

qötüqcə  kötükcə. 1.ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. 

görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. 

qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. 

qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. 

axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. 

andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. 

bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). 

cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. 

dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. 

saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. 
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şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. 

yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. 

nadanca. 1. işlənilərək aşınmış, güdəlmiş supürgə. 

qazağu. qazağı. qaza.  

qötüqcə  kötükcə. kötük. dibqoçanı. alıntının (qəbzin), kopenin, 

bilitin kötüyü.  

qötüqcə  kötükcə. qoçan. kələm kimi bir sıra bitgilərin topradan 

biçildikdə, yerdə qalan kötükcələri.- kələm, kahı qoçanı.  

qötüqə  kötükə. dam.  

qötüqləmək  kötükləmək. 1. püsgələmək. fısqılamaq. pısqalamaq. 

pısıqlamaq. pisgələmək. 1. > kötəkləmək.  

qötüqlər  kötüklər. qaçılar. yazıqlar. günahlar. - qaçıları, qusurları 

örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya 

çıxar: örtük qaçdı, qaça çıxdı. taxqa düşdü, kəl göründü. 

qötüqlüq  kötüklük. gödüklük. biçəmsizlik: biçimsizlik. əzginlik. 

əksiklik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. utanmazlıq: utmazlıq. 

uymazlıq. tərslik. tərbiyəsizlik. qalınlıq. ədəbsizlik. rəzillik.  

qötüqü  töngəq. gövdə. bədən.  

qötüqüc  götügüc. dayaq. dəstək.  

qötül  götül. pis. pozuq.  
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qötül  kötül. kətil dik, uca yer.  

qötüləmə  kötüləmə. qayqırış. ilənc. lə'nət. qarqış. iftira. söğüm. 

qarasürmə. bədiş söqüş. yermə.  

qötüləmə  kötüləmə. pisləmə. ayıblama. təşni'.  

qötüləmək  kötüləmək. 1. alçatmaq. yavratmaq. yavalamaq. 

pisləmək. 1. sövmək. ağzamaq. 1. yamanlamaq. yermək. 

pisləmək.  

qötüləmək  kötüləmək. 1. edmək. pisləmək. - uşaq altına etdi. 1. 

yermək. qaralamaq. kəmçilətmək.kəmçiləmək. təhqir 

edmək. 1. bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. 

korlamaq. alçatmaq. pisləmək. danlamaq. qınamaq. 

qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqırlamaq. 

qaqışlamaq. qaqıtlamaq. 1. kirlətmək. qırlatmaq. 

qaralamaq. qaramıtlamaq. qara çalmaq. pisləmək. 

yermək. ləkə sürmək. kötülük yükləmək. 1. qaramaq. 

qaralamaq. pisləmək. yermək.  

qötülənən  kötülənən. qaraqayan. qarqışlayan. ilənən. yaman, ilənc 

qonuşan. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. 

qaradamaqlı.  
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qötülənmə  kötülənmə. götünmə. pəsəlmə. pəsənləmə. pisəlmə. 

pəslənmə. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. 

bataqsama. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. 

zəval. inhitat. 

qötülənmək  gödülənmək. əxlaqsızlaşçaq. əxlaq pozukluğuna 

uğramaq.  

qötülənmək  götülənmək. kötülənmək. 1. pisəlmək. pisə adlanmaq. 

pozulmaq. itiham olmaq. 1. şarayıblamaq. çarayıblamaq. 

ləkələmək. aşağılamaq.  

qötüləşmə  - kəsəlin azması, kötüləşməsi, bətərləşməsi: qatmaq. 

qarmaq. qaymaq. pisə yönəlmək. - başlanqıcda bir kiçik 

şişiydi, ged gedə bir yoğun bezə qardı.  

qötüləşmək  - xəsdə iyiləşməkdənsə, kötüləşməyə töküşdü. (çevrişdi). 

qötüləşmək  kötüləşmək. 1. qaqalşmaq. pisəlmək. yığrılmaq. 

yıxsılmaq. büzülmək. 1. sərtləşmək. pisləşmək. 

çalpaşmaq artamaq. pozulmaq. xarablanmaq. 1. 

yavrımaq. yavalaşmaq. yoxsulluq, xəstəlik üzündən 

arıqlamaq·. 1. osallanmaq. dəğərsizləşmək.  
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qötüləşmək  kötüləşmək. pisəlmək. azmaq. bətərləşmək. - yara azdı. 

- ağrıları azmış. - durumu kötüləşmək, pisəlmək: 

dumanlaşmaq. pozqunmaq.  

qötüləştirmək kötüləştirmək. 1. osallaşmaq. dəğərini düşürmək. işə 

yaramaz duruma gətirmək. 1. osallatmaq. dəğərini 

düşürütmək.  

qötülətmə  kötülətmə. qarartma. pisəltmə.  

qötülətmək  kötülətmək. kötütmək. kavırcatmaq. qarartmaq. 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. 

kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. 

pisətmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qötülətmək  kötülətmək. yavrıtmaq. yavalatmaq. zayıflatmaq. 

arıqlatmaq.  

qötüləyən  kötüləyən. pisləyən. bədişçi. yerən.  

qötüləyici  yamanlavçu.  

qötülü  kötülü. - iyili kötülü bir işdən düşən pay: badaş. balaş. 

paydaş. paylaş. (> padaş (fars)). paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. 

ücrət). 

qötülük  kötülük. 1. arğdallıq. pislik. əxlaqsızlıq. 1. isizlik. ısızlıq. 

ıssızlıq. yamanlıq. həşərlik. 1. kəmlik. - kəmliyə qarşı iyilik 
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edmək. - kimsədən kəmlik görmədi. 1. artıqlıq. yamanlığ. 

fənalıq. yamanlıq. şər. yazavtılıq. fənalıq. yoxsulluq. 

məhrumiyət. bədbəxlığ. 

qötülüq  başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi: qan tutmaq.  

qötülüq  kötülük. 1. bulaşıqlıq. pislik. kələk. əğrib. giriz. gizir. 

girişim. alaca. 1. pislik. uğursuzluq. 1. pislik. yamanlıq. 

qaraç. qara, pis diləkdə, niyyətdə olma. kin. qınağrın. 

qanağrın. hinc. hınc. 1. pozuqluq. pislik. gedlik.  

- kişinin alacası içindədir.  

- birinin pisliyi, kötülüyü üçün çalışmaq: birinə ip taxmaq. 

birinə icəşmək.  

- yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək: 

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq.  

- kötülüklərlə dolu: bataq. bulaşcaq. bələşik. batlaq. batalaq.  

- batağa düşdü.  

- kötülük yapa bilmiyəcək duruma salmaq: başını əzmək.  

- sürəkli olaraq pisliyə, kötülüyə gedmək: baş aşağı 

gedmək.  

- iyilik kötülük də sürəkli değildir, keçər: buda keçər yahu. 

- ağır kötülük çıxmaq: qan olmaq.  
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- aşırı kötülük daşıyan: qan qırmızı.  

- iyilik yerdə qalmaz deyilər, kötülük ed, başında yığ 

dəğənək.  

- kötülük yükləmək: ləkə sürmək. qaralamaq. qaramıtlamaq. 

qara çalmaq. kirlətmək. qırlatmaq. kötüləmək. pisləmək. 

yermək.  

- quduzla oturub durana, kötülükdən bir payda düşər: itlə 

yatan bitlə qalxar. 

qötümək  - işi iləri götürmək: çəkdən, həddən aşıb çıxmaq. - işi belə 

iləri götürdüyünə görə, sonuclarınada qatlanmağın, 

tablaşmağın gərəkir.  

qötümək  kötümək. 1. gəndərəmək. pisəlmək. qoqmaq. çürümək. 

çirkinmək. 1. yüksəlmək. qalxmaq. minmək. çıxmaq.  

qötüməz  - dönəmlə (zamanla) quşqular itər, dönəm (zaman) quşqu 

götüməz.  

qötümsar  kötümsar. kötümsər. götümsər. koraçı. koranlış. çürükçü. 

hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. qaraç. qaraçlıq. 

qaragöz. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. 

qarısıq. qatsaq. pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. 
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qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. 

qaraqaran. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

qötümsarışmaq  kötümsarışmaq. qaramsarışmaq. bədbinləşmək. 

pesimisləşmək.  

qötümsarlıq  kötümsarlıq. qaramsarlıq. qaraçlıq. koraçlıq. çürükçülük. 

bədbinlik. pesimistlik.  

qötümsər  kötümsər. götümsər. kötümsar. koraçı. koranlış. hər nəyi 

qara, qaranqul görmə. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qarısıq. 

qatsaq. qarasıq. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. 

qaramsır. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. düşügün. 

pisanlış. uğursuz. çürükçu. bədbin. bədəndiş. pesimist.  

- kötümsər, bədbin kimsə: qarasaçan.  

- sıxıntı, qorxu verici, kötümsər, bədbin düşüncələr: 

qarasaçan.  

qötümsərişmək  kötümsərişmək. qaramsırışmaq. qaramquluşmaq. 

bədbinləşmək. pesimistləşmək.  

qötün  - götün görünümlü: yaraşıvsız.  

qötünə  götünə. dalıya, geriyə, arxıya doğru. - götün götün: geri geri. 

dal dalı. qıçın qıçın.  
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qötünmə  götünmə. kötülənmə. pəsəlmə. pəsənləmə. pisəlmə. 

pəslənmə. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. 

bataqsama. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. 

zəval. inhitat. 

qötünmək  1. götünmək. gerilənmək. izinginmək. dalı gedmək. 

pəslənmək. 1. kötünmək. pisəlmək. qaqırcamaq. 

kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. 

xərablanmaq. 

qötünmək  götünmək. qımlanmaq. qımıldanmaq. qaxmaq üzrə 

götün təprətmək. quşun uçmaq üzrə təprənməsi. 

qötüntən  götündən. ardından. qatından.  

qötüöz  kötüöz. kötüsoy. bədgövhər. bədəsil.  

qötür !  götür !. arxa + ür: arxaya vur. köç !. otur !. yerə qoy !. 

buraq !.  

qötür qoy  götür qoy. 1. uğraşıq. məşquliyyət. 1. yoxlayış. çəkləmə. 

samlama. 

qötür  götür!. götrü!. götrə!. götər!. hazır! amadə!. 

- götür qoy edmək: həlləm qəlləmləmək. hər yolu dənəmək, 

bütün oyunları yapmaq.  

- kələ kötür: əğri büğrü. qant qunt. qantın quntun. qayta 
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quyta. qanqal. - kələ kötür yollar.  

- kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi götür.  

qötür  götür. 1. daşıq. hambal. 1. göt. alır. alqır. 1. yüklü. 

hamilə. - götür qadınlar: boylu qadınlar.  

qötürcü  götürcü. götürən. götürgən. çatdıran. çatdırqan. 

çatdırıcı. köçürən. köçürgən. köçürücü. axıtan. axıtqan. 

axıtıcı. çəkici. çəkən. çəkirgən. geçirgən. geçirən. 

geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. 

süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. 

sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. 

yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. 

daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. 

sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü. 

qötürə  götürə. 1.munaqisə. 1.muzayidə. 1. götürü. götrü. götrə. 

hazir. (# ölçülüq. ısmarış. sifarişi. - ölçülüq paltar: ısmarış 

paltar). 1. hazırda. - götürə bir nərsə yoxdu. 1. ölçü. tədbir. 

siyasət. 1. təşəbbüs. 1. əncam. 1. nəğd. movcud.  

- səni qarnağrısı tuta da götürə.  

- götürə, dağlar dayanmaz: hazir olan nərsədən, dağ belə 

olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz.  
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- götürü baş: əl altında olan. - götürü yemək: hazır yemək. - 

götürü görmək: hazırlıq qılmaq. - götürü yemək: hazırdan 

yemək. - götürə qonmaq: götürüçülük. götürəçilik. hazırına 

şah olmaq.  

- götürə, dağlar dayanmaz: hazir olan nərsədən, dağ belə 

olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz. 

qötürəçilik  götürəçilik. götürüçülük. götürə qonmaq: hazırına şah 

olmaq. müfdəxor.  

qötürəq  götürək. apartman. bölək. bir böyük yapıdan aparılmış, 

götürülmüş, ayrılmış birlik, vahid.  

qötürəlik  götürəlik. götürülük. hazırlıqlı.  

qötürəm  götürəm. (bax > yataqay). gücsüz. halsız. dərmansız. 

götürəm. ərincək. ağır qanlı. işə yaramaz.  

qötürəməmək  götürəməmək. götrəməmək. çəkəməmək. alamamaq. 

almamaq. - birini çəkəməmək, götrəməmək: qaqışmaq. 

cicikləşmək. itələşmək. acığışmaq. günüləşmək.  

qötürəməyən  götürəməyən. 1. qaldıramayan. daşıyamayan. nəql 

edəməyən. 1. qaldıramayan. dözəməyən. dözəmmiyən. 

çəkənməyən. daşıyamayan. dayanamayan. təhəmmül, 
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taqət edəməyən. - bu toxunu, ağrını qaldıramayandan əl 

üz. 1. qutaramayan. qaldıramayan. nəcat verəməyən.  

qötürəmmək  - qursağı, qarnı götürəmmək içi almamaq.  

qötürən  götürən. 1. çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. əkidən. 

köçürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. 

sığıqlaşan. dözən. dözüşən. qatlanan. tablanan. 

tablaşan. qatlanışan. dayanan. dayanışan. səbr, 

təhəmmül, istiqamət edən. 1. daşıyan. əkidən. köçürən. 

haiz. - önəmli. önəm daşıyıcı: haizi əhəmmiyyət. 1. götrən. 

götrün. götürün. hazırlayan. 1. qılavuz. 1. qurtaran. 

qutaran. əriştirən. qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. 

çözücü. çözən. nəcat verən. açan. 1. yoxadan. yoxedən. 

qaldıran. çalan. məhv edən. qəhhar. 1. götürgən. 

götürcü. çatdıran. çatdırqan. çatdırıcı. köçürən. 

köçürgən. köçürücü. axıtan. axıtqan. axıtıcı. içən. içəgən. 

çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. cəzzab. cazib. geçirgən. 

geçirən. geçirici. sızdıran. sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. 

süzdürücü. süzürgən. süzürtgən. sürən. sürəgən. 

sürügən. sərən. sərəgən. əsirtgən. əsdirən. əsirdən. 

yeritgən. yeritən. yeritici. aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. 
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daşıran. daşırdan. daşırqan. dəğirən dəğirgən. dəğirici. 

sağıran. sağırqan. sağırıcı. sürütən. sürütgən. sürütücü.  

- sarayda ayağaltı işlərin aparan, götürən: qapı oğlanı.  

qötürən  götürən. 1. götürgən. 1. qurtaran. - can qurtaran: dənizdə 

boğulmaqdan qutaran. qəriqi nəcat.  

qötürən  götürən. götürücü. götrücü. 1. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. 

dartçı. dartıcı. dartan. əkidən. köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. çəkçi. ulayan. ulaştıran. ulaşdıran. yetirən. 

çatdıran. çatıran. naqil. nəql edən. 1. gedərici. gedərən. 

aparan. yoxatan. 1. gətirən. naqil. 1. kəsişçi. muqatiəçi. 

muqatiəkar.  

qötürən  qaldıran. qutaran. nəcat verən.  

qötürənlik  götürənlik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. 

ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlik. daşıyanlıq. 

ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik. 

qötürəsiz  götürəsiz. götürüsüz. götrüsüz. götrəsiz. 1. hazirsız. 1. 

ölçüsüz. tədbirsiz. 1. əncamsız. 1. nisyə. nəğd olmayan.  

qötüri  götüri. bitirmə. kəsmə. məqtu'. çattırı. irtiş. yetşiri. ulaşı. 

bulduri. göndəri. nəql. isal. götüri. götri. bərnamə. günki. 
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berdiş. verdiş. topdan. çubuğ. çubuğa. doldurma. hərrac. 

çəksi, dartısı, ölçüsü olmayan iş. məqtu'. - götüri satış. 

götüri bazarlığ. - bir daşqa kömüri götüri aldım. - evi götüri 

yapdırdı. peymankarlıq. - ev yapmasın götürüyə vermək.  

- götüri iş: doldurma iş. bayağı diqqətsiz iş. hərgələ iş. - 

günkidəkilər: bərnamədəkilər. - günkilər: bərnamələr. - gün 

günkisi: günlük: bu günkü işlər, sözlər, görcəklər. - bu günki 

çox uzun sürəcək. - günkini üçə bölüblər: bərnaməni üçə 

bölüblər.  

- nərsiyə götüri olaraq qiymət biçmə: muqatiə. kəsim.- 

tarlayı kəsimə vermək.  

qötürqet  - ''götür ged'' demək: alaveri demək. - sevməyirdin baıdan 

sevgimi mənim, alaveri demədinki.  

qötürqə  götürgə. 1. götürü. salıq. tərh. bərnamə. 1. bərnamə. - 

qötürgəzi iyi götürün. 1. daşıt. qötürgü.  

qötürqə  götürgə. daşqa. daşıma ayqıtı. təskərə. yük daşımaqda 

işlənən dörd qollu, dörd bucaq təxdə.  

qötürqəmək  qötürqəmək. götürqüzmək. çatdırmaq. çatmaq. 

yükləmək.  
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qötürqən  götürgən. götürən. götürcü. çatdıran. çatdırqan. 

çatdırıcı. köçürən. köçürgən. köçürücü. axıtan. axıtqan. 

axıtıcı. içən. içəgən. çəkici. çəkən. çəkirgən. hopan. 

cəzzab. cazib. geçirgən. geçirən. geçirici. sızdıran. 

sızdırıcı. sızıtan. süzdürən. süzdürücü. süzürgən. 

süzürtgən. sürən. sürəgən. sürügən. sərən. sərəgən. 

əsirtgən. əsdirən. əsirdən. yeritgən. yeritən. yeritici. 

aşdıran. aşdırqan. aşdırıcı. daşıran. daşırdan. daşırqan. 

dəğirən dəğirgən. dəğirici. sağıran. sağırqan. sağırıcı. 

sürütən. sürütgən. sürütücü.  

qötürqən götürgən. götürən.  

qötürqü götürgü. 1. götürgə. bir nərsə daşımağa, götürməyə, 

tutmağa yarar ayqıt. maşa. tutcaq. qısqac. daşıt. 1. 

qurban. adaq.  

qötürqüc  götürgüc. 1. dəstək. payanda. 1. asansor. 1. yaran. 

qoruyan. dayaq. dəstək. 1. dayaq. dəstək. paya. qapı 

arxasına, duvara dayanan gügər ( güclədən). - qapı 

dayağı.  

qötürləmək  götürləmək. topdan alverləmək. topdanlamaq. 

qapallamaq. qaballamaq. ümdəçilik edmək.  
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qötürmə  - üz yamaq götürər, astar yamaq götürməz.  

qötürmə  götürmə. 1. ağdarma. nəql edmə. 1. çəkiş (> kəşeş (fars)). 

1. qaldırılma. ilğa. 1. ulaştırma. daşıma. daşım. ilətmə. 

nəql edmə. 1. götürüş. önülüş. önülüm. edinmə. ediniş. 

edniş. qazanma. qazanış. qazanc. iktisab. kəsb. 1. 

çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. dayanma. dayanışma. 

qatlanma. qatlanışma. tablanma. tablaşma. dözmə. 

dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. singişmə. 

sığıqlaşma. səbr, təhəmmül, istiqamət edmə. 1. götürüm. 

götürüş. aparma. aparış. aparım. ilətmə. ilətiş. ilətim. 

qılavuzlıq. başçılıq. boyratış. boyratım. boyratma. yeritiş. 

yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik.  

- od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir 

çubuq: qarağı. maşa.  

- götürmə, çəkmə gücü: çəkişim. çəkişmə. çəkiş. - bu 

motorun çəkişi az. 

qötürmə  götürmə. 1. bükət. səd. saq. bəd. susaqlağı. saqtağıç. 

toğan. tosma. 1. köçürmə. dəğişmə. yetirmə. axırma. 

aqtarma. salma. ötür ver. küirmə. qoyma. nəqliyyat.  
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qötürmək  götürmək. { ? < kök: dip. 1. < köp. 1. kov (köç)}. 1. 

çıxartmaq. yıbartmaq. ulaşdırmaq. çatdırmaq. ilətmək. 

daşımaq. yönətmək. aparmaq. 1. qopalaq götürmək. 

qovmaq. dəf edmək. 1. aparmaq. dağıdmaq. - sel dirəkləri 

yıxıb götürüb ağdardı. 1. almaq. qoparma. təmizləmək. 1. 

çözmək. pozmaq. yox edmək. ortadan qaldırmaq, 

yığmaq. - götürün buları. 1. açmaq. - yəmşəyin götür: 

örtüyün aç. göndərmək. başdan eləmək. kubalav. 1. əkitmək. 

kitərmək. gizləmək. arxaya daşımaq. 1. qaldırmaq. 

qoğzamaq. yuxarmaq. yükənmək. daşımaq. - başın 

götürdü: başın qaldırdı. 1. toplamaq. yığlamaq. yığmaq. - 

kişi nə əksə, onu götürür. 1. qatlaşmaq. təhəmmül edmək. 

1. barturmaq. göndərmək. barquzmaq. getqüzmək. 

yönətmək. yubarmaq. 1. yaxında uzağa aparmaq. {# 

gətürmək: uzaqdan yaxına çıkitmək}. - siz nə gətirdiz nə 

götürəsiz. - bunu burdan ora götür. 1. alıb gedmək. 

qoparmaq. - pıçaq barmağımım ucun götürmüş. - suyun 

axarı onu götürdi. 1. qaldırmaq. tutmaq. almaq - böyük 

qab, böyük yük götürür. - bu iş, olmasın ki yox, ama çox su 

götürür, aparır. 1. dözgünmək. mütəhəmmil olmaq. - söz 
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götürməz, çox sərtin biridir. 1. aparmaq. qoparmaq. 

aşırmaq. çalmaq. çapmaq. ildirmək. ilətmək. elətmək. ( < 

el, il: ölkə. torpaq. yer). göndürmək. aqtarmaq. daşımaq. 1. 

köçürmək. daşımaq. - bu soyuq leyləkləri köçürəcək. 1. 

saxlamaq. gütmək. qorumaq. tutmaq. hifz edmək. - kin 

qın, qərəz güdən adamdır. - anasının qılığın güdən uşax. - 

kişi oğlu gördüyün yox, bildiyin güdməlidir. 1. qəbul edmək. 

- söz götürmək: e'tiraz götürmək, qəbul edmək. qabili tə'riz 

olmaq. 1. tutmaq. - işi çox böyük, yekə, ağır tutmaq.1. 

çəkmək. qaldırmaq. dözmək. saxlamaq. təhəmmül 

edmək. - bu sözü o qaldıramaz. - bu acını o qaldıramaz. 1. 

göndərmək. eltəmək. iltəmək. yıltəmək. alıb aylan. 

daşımaq. yetişdirmək. eltəmək. iltəmək. qaldırmaq. - 

çəkip götürmək: sürqəmək. sürükləmək. 1. götürmək. 1. 

ilətmək. aparmaq. ağtarmaq. kürəmək. aparmaq. alıb 

qaçmaq. intiqal edmək. - küçiti su götürdü: apardı, ilətdi: 

işlər əldən çıxdı. 1. qidərmək. qitərmək. qutarmaq. 

qaldırmaq. yox edmək. yana, qırağa çəkmək. nabud 

edmək. məhv edmək. - oğlum öğüt alqıl, biliksilik gitər: götür, 

qutar. 1. salmaq. çıxarmaq. istixrac edmək. - altun, heft, 
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mis salmaq. 1. ağtarmaq. aparmaq. intiqal edmək. 1. 

rəhmət oxuyursan. - onun ölüsün bilmirsən, nəyə götürüsən: 

tanımamış ölüyə nədən rəhmət oxuyursan. 1. yuturmaq. 

almaq. yükləmək. 

- çox su götürmək: bir iş haqda çox danışa bilmək. - bu 

danışıq çox su götürəcək. 

- su götrmək: uzana bilmək.  

- qaldırıb yerdə çəkərək götürtmək: sürütmək. sürüklətmək.  

qötürmək  götürmək. 1. çıxartmaq. yıbartmaq. ulaşdırmaq. 

çatdırmaq. ilətmək. daşımaq. yönətmək. aparmaq. 

barturmaq. bardırmaq. barquzmaq. göndərmək. 

getqüzmək. yubarmaq. 1. ilətmək. yetirmək. ulaşdırmaq. 

dəğirmək. daşımaq. götürmək. aparmaq. ağdarmaq. 

daşımaq. ulaştırmaq. ilətmək. düzənləmək. yola qoymaq. 

qılavuzlamaq. başçılamaq. çatışdırmaq. boyratlıq. 

rəhbərlik. edmək. gedərmək. qaldırmaq. savıştırmaq. 

hidayət edmək. həml, nəql edmək. - gizlicə almaq, 

götürmək: çalmaq. uğrulamaq. oğurlamaq. aşırmaq. - tutum, 

əxlaq arınlığına götürən, başlıca yollardan biri, sevgi, eşqdir. 

1. qopalaq götürmək. qovmaq. uzaqlaştırmaq. dəf edmək. 
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1. aparmaq. dağıdmaq. - sel dirəkləri yıxıb götürüb ağdardı. 1. 

almaq. alıb götürmək. qoparmaq. aparmaq. - güllə qolu 

götürdü. - biçgi iki barmağın götürmüş. 1. çözmək. 

əğritmək. pozmaq. yox edmək. ortadan qaldırmaq, yığmaq. 

- götürün buları. 1. açmaq. - yəmşəyin götür: örtüyün aç. 

göndərmək. başdan eləmək. kubalav. 1. əkitmək. kitərmək. 

almaq. gizləmək. arxaya daşımaq. - əkitib gətirmək: götürüb 

gətirmək. 1. qaldırmaq. qoğzamaq. yuxarmaq. yükənmək. 

daşımaq. - başın götürdü: başın qaldırdı. 1. toplamaq. 

yığlamaq. yığmaq. - kişi nə əksə, onu götürür. 1. qatlaşmaq. 

dözmək. tablanmaq. təhəmmül edmək. - bu yükü, ağrını, 

sözü götürmək gücdür. 1. əkidmək. aparmaq. mindirmək. - 

yolağçı əkidən gəmi. 1. yüklənmək. ibermək. ebirmək. 

aparmaq. yaparmaq. evirmək. ustələnilmək. 

öhdələnilmək. 1. öldürmək. çökürtmək. - bu xəstəlik onu 

götürür. - götürən kəsəl: öldürücü, qıran xəstəlik. 1. 

toplamaq. təpsəmək. təpşəmək. devşirmək. yığmaq. 

əldə edmək. 1. aşırmaq. iticə yemək. - bir qablama aşı 

götürdü. 1. sürükləmək. - daşqın, bütün toprağı, dənizə 

götürdü. 1. yədəklənmək. gedərkən yanına almaq. - bu 
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kərə oğlunda götürdü. 1. tümüylə, dibindən yiyələnmək, 

yüklənmək. - on kişilik yükü, təkcə özü götürdü. 1. 

ərgürmək. irgürmək. ulaştırmaq. 1. geçirmək. ilətmək. 

ibermək. ebirmək. aparmaq. evirmək. nəql edmək. - 

qarşıya keçir. 1. indirmək. endirmək. yenmək. yemək. 

sindirmək. sındırmaq. qəbullamaq. - onun sözlərin 

endirəmmirəm. - indilik bunu endirin. 1. qaldırmaq. 

kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. gidərmək. 

gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. 

həzf edmək. 1. güdmək. yönətmək. dolandırmaq. idarə 

edmək. sevq edmək. - ölkəni güdmək. - işləri güdmək. 1. 

qapurmaq. qurtarmaq. 1. yemək. almaq. utmaq. qəbul 

edmək. - o ağır söz yeməz. - tanrı bilir, o utanmaz, bizi nə 

işləri, olayları yeməyə güclədi. 1. qaldırmaq. qoğzamaq. 

qurmaq. (# ortadan yox edmək. aparmaq. bıraxmamaq.). 1. 

çəkmək.  

- adın götürməyə dəğməz: adın edməyə dəğməz. dəğərsiz, 

önəmsiz olan. 

- bir işə yüksəkdən başlamaq, tutmaq, götürmək, 

yapışmaq: qapıyı böyük açmaq.  
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- bir tikə götürmək, qırmaq: qapıllamaq. çimdikləmək. 

dadlamaq. dadmaq. 

- daş götürmək: ( - bu iş, daş götürmək qatı (qədər) çətin). 

- ışıq kimi, bərq kimi götürmək, davranmaq: ışınlamaq.  

- götürüb aparmaq: tutmaq. çəkmək. dartmaq. daşımaq. - bu 

araba neçə kişi çəkəbilir.  

- görüb götürmüş: durmuş oturmuş. eşib əşmişdənəkli. 

sakin. dinc. arsat. sıxıntısız.  

- aradan qaldırmaq, götürmək: dürmək. tüqmək. devşirmək. 

- kitabın dürdü.  

- əl götürmək, çəkmək, kəsmək: əl qazmaq. bıraqmaq.  

- söz götürməz: birdamar. təkdamar. sırtıq. üzdən gedməz. 

qara astar. qarastar. inad. gödən.  

- qapıp götürmək: çalmaq. aşırmaq. mənimsəmək.  

- başaca götürmək: başa varmaq. bitirmək.  

- çevirib götürmək: izə ibermək. qaytarmaq. sonuclandırmaq. 

nəticələndirmək. - su kiri gedərər: alıb götürər. - enli 

götürmək: geniş tutmaq.  

- ipə götürmək: ipə çəkmək: asmaq. e'dam edmək.  

- ipə götürmək: asılmasına yol açmaq.  

- qarnı götürmək: naz çəkmək. qırcanmaq.  
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qötürməli  götürməli. götrüşüq. götürüşüq. ednişik. edinişik. 

edinməli. almalıq. alınmalıq. qazanmalıq. qazanıq. 

qazanşıq. qazancıq. kəsbi. iktisabi. 

qötürməmək  götürməmək. yeməmək. almamaq. utmamaq. qəbul 

edməmək. - o ağır söz yeməz. 

- göz götürməmək: gözə batmaq: tikən, tikan olmaq.  

- içi götürməmək: dayanamamaq. çox üzülmək.  

- içi götürməmək: dayanamamaq. çox üzülmək. üzünmək.  

qötürməy  götürməy.qaldırmay. qoymadan. hamsını. birini belə 

bıraqmadan. dibdən.  

qötürməz  - odunçuyla kömürçü, xocayla malla birbirin götürməz.  

- sevgi, and götürməz.  

- üz yamaq götürər, astar yamaq götürməz.  

- qızmış (qəhbə.). öğüş götürməz, yaman söğüt götürməz 

(öğüş: nəsihət. - söğüş: söymə. yaman.).  

qötürsəmək  götürmək istəmək.  

qötürsünmək  kötürsəmək.  

qötürtquc  göltürgüc. dəstək. yardım. himayə.  

qötürtmək  götürtmək. 1. köçürtmək. daşıtmaq. nəql ettirmək. 

çəktirmək. darttırmaq. - buları mənim hesabma çək.  
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qötürtmək  götürtmək. 1. yükləmək. boylatmaq. hamilə edmək. - ərə 

gedmədən qızlar üçün götürülmək yasaqlanmış. 1. təcavüz 

edmək. - oğurlanmış, götürülmüş qızlar.  

qötürü  1. götürülən iş. görəv. məsuliyyət. 1. götürü. salma. yos. 

yoz. becəri olmayan. əcəmi. - yoz biridir bu kişi. - yoz 

heyvan. - götürü bazarlıq: görməcə alış veriş. göz çəki ilə, 

göz təxmini ilə. ölçüb dartmaqsızın. 1. götürgə. salıq. 

tərh. bərnamə.  

qötürü  götürə. götürü. götrü. götrə. 1. hazir. (# ölçülüq. ısmarış. 

sifarişi. - ölçülüq paltar: ısmarış paltar). 1. hazırda. - götürə 

bir nərsə yoxdu. 1. ölçü. tədbir. siyasət. 1. təşəbbüs. 1. 

əncam. 1. nəğd. movcud.  

- götürə, dağlar dayanmaz: hazir olan nərsədən, dağ belə 

olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz.  

- götürü baş: əl altında olan. - götürü yemək: hazır yemək. - 

götürü görmək: hazırlıq qılmaq. - götürü yemək: hazırdan 

yemək. - götürə qonmaq: götürüçülük. götürəçilik. hazırına 

şah olmaq. - götürü: götürə. 

qötürü  götürü. götrü. 1. ağdarıq. ağdarı. ağdarma. alnama. 

alnam. alnım. alıntı. çıxarı. çıxartı. ödünc. ödüş. iqtibas. 
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1. çıxarı. iqtibas. 1. kəsinliklə. heçbir çağ. əsla. qətiyyən. 

kəlla. 1. hamısı birdən, bir yerdə. qapal. qabal. qapala. 

qabala.topdan. qallanqop. ümdə. 1. dibdən. topdan. 

qallanqop. qaparma. tamam. hamısı. ümdə.  

- bu malları, götürü neçə deyirsiz.  

- götürü, nəqliyyə aracları: ulac. ulaq.  

- götürü iş: topdan yapılan iş.  

- götürü bazarlıq: bir işin bütünü ilə ilgili, incə incə dartmadan, 

dəğər biçmək, alverləmək.  

- götürü tur: yolçuluğun çoğun gedərləri, xərclərini qapsayan 

tur.  

- qabal almaq: topdan almaq. 

- adax, nişan sovğatı, götürüsü, götrüsü: gəlingörə.  

- götürü çatırı, həml nəql aracları: taşqo. karqo.  

qötürücü  götürücü. götrücü. götürən. 1. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. 

dartçı. dartıcı. dartan. əkidən. köçürən. köçrən. köçrcü. 

köçürcü. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. 

cazib. çəkçi. nəql edən. naqil. 1. kəsişçi. muqatiəçi. 

muqatiəkar. 1. qapalçı. qabalçı. qapalaçı. qabalaçı. 

topdançı. ümdəçi.  
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qötürüçü  götürüçü. götrüçü. 1. ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. 

alnamaçı. alnamçı. alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. 

ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. naqil. 1. toptançı. 

doldurmaçı. ümdəçi.  

qötürüçülük  götürüçülük. götürəçilik. götürə qonmaq: hazırına şah 

olmaq. müfdəxor.  

qötürüq  götürük. oturaq. otraq. qalqun. qalqın. çalqın. çolqun. 

məfluc. fələc. 

qötürüq  götürük. tuyqusuz. duyğusuz. tuyumsuz. duyumsuz. 

fələc.  

qötürülən  götürülən. qutaran. qutulan. qalma. nəcat tapan.  

qötürülər  götürələr. götürülər. götrülər. götrələr. olanlar. hazir 

olanlar. hüzzar.  

qötürülmaq  götürülmək. 1. bayqalmaq. böyümaq. qalxmaq.osmaq. 

1. götürür görünmək. acınmaq. dartınmaq. dartınmaq.  

qötürülmək  - ışıq kimi, bərq kimi götürülmək, davranılmaq: 

ışınlanmaq.  

qötürülmək  götürülmək. köçmək. daşınmaq. çəkilmək. dartılmaq. - 

yeni evinə çəkildi.  
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qötürülmüş  götürülmüş. 1. qudurmuş - qudurmuş, götürülmüş kişi: 

qaqırmıq. çaqırmıq. 1. götürülmüş. qoparılmış. gidərilmiş.  

qötürülük  götürülük. 1. götrülük. götürəlik. götrəlik. hazırlıq. 1. 

qapalıq. qabalıq. qapalalıq. qabalalıq. topdanlıq. 

ümdəlik.  

qötürüm  götürüm. götrüm. 1. artıq söz. artıq danışma. qudurma. 

1. yatalaq. yasalaq. xəsdə. səqət. 1. çəkit. uçum. cəzəbə. 

1. götürüş. aparma. aparış. aparım. ilətmə. ilətiş. ilətim. 

qılavuzlıq. başçılıq. boyratış. boyratım. boyratma. yeritiş. 

yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik. 1. keçirim. xoşgörü. 

xoşqaraş. xoşqarac. iyi qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. 

musamihə. tolerans.  

qötürüm  götürüm. götü üsdə qalan, yeriyəmiyən. otraq. fələc. - 

götürüm bir qoca. - otura otura götürüm olacaq. - kös 

götürüm: büsbütün götürüm. heç yerindən qalxmaz. 1. 

oldrum. oturum. yığva. məclis. 1. saqat. sansız. töngəq. 

mə‟lul. saqat. saqat. beçəl. biçəl. 1. kötürüm. yatalaq. 

enməkəli. düşük. fələc.  

qötürümçü  götürümçü. götürümlü. keçirimli. keçirimçi. xoşgörücü. 

xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörülü. 
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iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. 

toleranslı.  

qötürümçülük  götürümçülük. götürümlülük. keçirimlilik. keçirimçilik. 

xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. 

xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. ansayışlılıq. ansayışçılıq. 

anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

qötürümək  götürümək. götrümək. götrəmək. götərənmək. hazırlamaq. 

qötürümlü  götürümlü. götürümçü. keçirimli. keçirimçi. xoşgörücü. 

xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörülü. 

iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli. 

toleranslı.  

qötürümlük  götürümlük. götü üsdə qalmaqlığ. otraqlıq. fələclığ. - o 

götürümlükdən çox qorxurdu. - götürümlük çox ağır 

durumdur.  

qötürümlülük  götürümlülük. götürümçülük. keçirimlilik. keçirimçilik. 

xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. 

xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. ansayışlılıq. ansayışçılıq. 

anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq. toleranslılıq.  

qötürümmək  götürümmək ( < götürüm: oturaq). oturdmaq.  
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qötürümsüz  götürümsüz. keçirimsiz. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. 

xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. ansayısız. 

anlayışsız. iyi qarşılamama. musamihəsiz. toleranssız.  

qötürümsüzlük  götürümsüzlük. keçirimsizlik. xoşqarşısızlıq. 

xoşqaraşsızlıq. xoşgörüsüzlük. ansayısızlıq. 

anlayışsızlıq. musamihəsizlik. toleranssızlıq.  

qötürün  götürün. götrün. götrən. götürən. hazırlayan.  

qötürünmək  götürünmək. götrünmək. ağdarımaq. ağdarımaq. 

alnamaq. alınamaq. alınımaq. alıntılamaq. çıxarıtmaq. 

çıxartlamaq. ödüncənmək. ödşünmək. iqtibas edmək.  

qötürünməz  götürünməz. dözünülməz. çəkinilməz. dışqıl. təhəmmül 

edilməz.  

qötürüsüz  götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz. 1. hazirsız. 1. 

ölçüsüz. tədbirsiz. 1. əncamsız. 1. nisyə. nəğd olmayan.  

qötürüş  götürüş. götrüş. 1. götürmə. önülüş. önülüm. edinmə. 

ediniş. edniş. qazanma. qazanış. qazanc. iktisab. kəsb. 

1. götürmə. götürüm. aparma. aparış. aparım. ilətmə. 

ilətiş. ilətim. qılavuzlıq. başçılıq. boyratış. boyratım. 

boyratma. yeritiş. yeritim. yeritmə.öndərlik. rəhbərlik. 1. 

qaldırış. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. 
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gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. çarpış. çalış. 

dəriş. həzf.  

qötürüş  götürüş. quruluş. köküş. tavlanış. tovlanış. qılınış. 

əzəmətli təkəbbürlü davranış.  

qötürüşüq  götürüşüq. götrüşüq. götürməli. ednişik. edinişik. 

edinməli. almalıq. alınmalıq. qazanmalıq. qazanıq. 

qazanşıq. qazancıq. kəsbi. iktisabi. 

qötürüt  götürüt. köçürüt. köçrüt. köçürmə. ulaştırıt. ulatı. ilətit. 

daşıt. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. 

nəqliyyə. nəql aracı.  

qötüs  kötüs. götüs. 1. məlu‟n. 1. götüş. quruq. kökük. tavıq. 

tovuq. qılış. səltənət. şişik. əzəmət. təkəbbür. 1. götiç. 

gənc uşağa söğülürkən söylənən söz.  

qötüsoy  kötüsoy. kötüöz. bədgövhər. bədəsil.  

qötütmək  kötütmək. kötülətmək. kifsətmək. kavırcatmaq. 

qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. 

kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. 

pisətmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qötüyü  - çıqrıqçı, cəhrəçi dəzgahının kötüyü: beşmə.- dəlikli 

beşmə.  
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qötüz  götüz. qiymətli.  

qötvərən  götvərən. bic. satır. həramzada. götvərən. dibiz.  

qötvərən  götvərən. götlək. göt. götüş. götoş. daşnaq. daşdaq. 

əşgil. düğmə. oğrəş. əşgil. beş. əllisəggiz. ibnə. məfu'l. 

hemoseksüel.  

qötvərənlik  götvərənlik. götləklik. götlük. oğrəşlik. daşnaqlıq. 

daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. ibnəlik. 

məfu'lluq. hemoseksüellik.  

qötvərənlik  götvərənlik. götləklik. götlük. oğrəşlik. daşnaqlıq. 

daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. ibnəlik. 

məfu'lluq. hemoseksüellik.  

qöv  köv. 1. köy. - o kövdən bu kövə. 1. göv. çök. cumuq. 

çuxur: < gövür. su gedən gen. oyuq yer. tağ yer kövlan 

yer. 1. gövdə. gövrə. yörəvli. giran. gobud. govdal. oyuq. 

ortaq yer. kovlan. su yolu. yar. dərə. 1. köhnəçi 

paçavraçı. cırım cındaçı. 

qöv  köv. çöp. çöv. kovuntu. ( < çov. kov: oyuq. boş). çürük. 

oğuntu. oğantı. oğcuq. ovcıq. ovacıq. parcıq. paracıq. 

süprüntü. süpürüntü. atlacıq. atracıq. atılacıq. artılıq.  
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qövcə  kövcə. kövəc > göcə. ( < kav. kov). çaltıqlanmış (döğülüb, 

çalınaraq), qabığından ayrılmış buğda, düğü.  

qövçə  kövçə. küçə. qısnaq. qısıq. dar yol. tanqa. təngə.  

qövçü  gövçü. göyçü. gövətçi. çəvətçi. çövətçi. 

qövçül  kövçül. kövşül ( > kəçkul. kəşkul (fars)). kəşkul. dərvişlərin 

gəzərək özləri ilə dolandıran qabları. dərvişlərin daşıdığı 

kasa.  

qövə  gövə <> güvə > cüvə. gəvə. (< kovan: dələn. oyan). deşə. 

bir yarığa bir tikə iti nərsə qoyub, güpünən təpəsindən 

vurub yarıq yekələr.  

- güvə, gövə qoymaq: cüvələnmək. gövələnmək. 

güvələnmək.  

qövə  gövə. gögə. gövdə. cism.  

qövə  gövə. gövü. gömü. gömə. gömültüq. pusu. püsgü. 

avçıların girdiyi, gizləndiyi yer.  

qövəq  gövək (< göğ. göy: yaşıl). yaş qozun, üzərindəki göy 

qabığı.  

qövəq  kövək. 1. köpək. kəpəz. kəpəzə. ( < kəv. kav: boş). 

salıqasız. salmaksız. sıysız. sayqısız. e'tibarsız. 
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mübtəzəl. dəğərsiz. qiymətsiz. 1. qovuq. ğavaq. kavaq. 

oyuq. çuxur. boşluq. deşik. dişin kovuğu.  

qövəqləmək  gövəkləmək. göbəkləmək. güvəkləmək. kökəkləmək. 

tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.  

qövəqoqlu  kövəkoğlu. köpəkoğlu. kəpəzoğlu. kəpəzəoğlu.  

qövəl  gövəl (< göğ. göy: yaşıl). yaşıl başlı (ördək). - gövəl başlı 

ördəyim, axşam gəlsən evdəyim.  

qövəl  gövəl. göy rəngini almış. göğərmiş.  

qövələ  gövələ. gəvələ. 1. gömələ. kiçik çuxur, oyuq. tuxum 

quylama çuxuru. 1. göğələ. göyələ. güvələ. göyala. 

göyümsü. göyə çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  

qövələnmək  gövələnmək. güvələnmək. cüvələnmək. güvə, gövə 

qoymaq.  

qövəm  gövəm: sığırlara danan, iri sinək çeşiti. dəvəqaçıran.  

- gövəm əriği: geyik tikanı. ağtikan.  

qövən  kövən. kovan ( < kov: kav: kaf: oyuq. boş) boş. - görnüşü 

özənli, içi kövənli (boş): altı kaval, üsdü qabal: altı alay, 

üsdü qalay: üzü bəzək, içi təzək.  

qövənç  qövənç. güvənç. güvəncə. təminat.  

qövənq  kövəng. könək. kövnək. küzə.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9188 

qövənqə  kövəngə. körük. kökəngə. tulum.  

qövər  gövər. tin, soluğ, nəfəs.  

qövərabad  gövərabad. > cə'fərabad.  

qövərçin  gövərçin. göğərçin. göyərçin. gögürçün. gökcəli. göycəli. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qövərçinboynu  gövərçinboynu. gövərçingöğsü. yaşıl, göy, ətrəngi 

arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya.  

qövərçinqöqsü  gövərçingöğsü. gövərçinboynu. yaşıl, göy, ətrəngi 

arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya.  

qövərçinlik  gövərçinlik. göyərçinlik 1. gövərçin bəsləmə yuvası. 1. 

gövərtə. gömərtə. avluda, həyətdə daldada, dırğ bucaqda 

olan kiçik dolab, qalğa. ambar. 1. qalalarda, gövərçinliyə 

oxşar gözçü, bəkci yuvası.  
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qövərənti  - göy gövərənti. göy önüm.  

qövərənti  - göy gövərənti: gövərti. göyərti. göğərti. sovzucat.  

qövəri  gövəri. yaşarmış. qururlu.  

qövəriş  gövəriş. göğəriş. göyəriş. gövərmə. göyərmə. göğərmə. 

yəşərmə. cücəriş.  

qövərmə  gövərmə. göyərmə. göğərmə. yəşərmə. göyəriş. gövəriş. 

göğəriş. cücəriş.  

qövərmək  gövərmək. göğərmək. 1. burlanmaq. borlanmaq. 

barlanmaq. pürlənmək. pürtüklənmək. pürçüklənmək. 

qunçələnmək. şişmək. köpərmək. qoparmaq. 1. göy 

olmaq. göyləşmək.  

qövərmək  gövərmək. göğərmək. göyərmək. 1. övərmək. cücərmək. 

yəşərmək. yaşarmaq. yaşıllaşmaq. - əsgi toprağa, iyi 

tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa göğəribdə görərsin. 

(buyruq: qismət). 1. qırmızımtıl göy boya tutmaq. 

morarmaq.  

qövərtə  gövərtə. 1. çatı. sakız. saklaz. sakaz. səqf. 1. qapanca. 

sayavan. sayəban. 1. gömərtə. gəmidə, avluda, həyətdə 

daldada, dırğ bucaqda olan kiçik dolab, qalğa. ambar. 1. 

güvərtə. sayavan.  
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qövərti  gövərti. göğərti. göyərti. 1. göylük. yaşıllıq. - tarlada 

göğərti sezilir. 1. göy gövərənti. sovzucat. 1. ala çalan 

göğərti, göyərti. göyvəz. gövəz. morartı. morluq.  

qövəs  kövəs. kövsə. kövəz. kibər. kibrəli. qattaq. qurumlu.  

qövəs  kövəs. kövsək. kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. 

islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. göyül. könül. 

könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. əriş. 

istək. əsmə. əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

qövəsçi  kövəsçi. kövsək. kövnsək. könləşic. könəşic. könülsük. 

könülçü. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator.  

qövəsçilik  kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. kövülçülük. göyülçülük. 

könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. könülçülük. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  
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qövəsinmək  kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qövəsli  kövəsli. kövnsəkli. kövsəkli. könləşli. könəşli. könüllü. 

göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.  

qövəş  kövəş. gəviş. qoşad (fars) < kövşəd ( < köv. kav: açıq). 

açıq.  

qövət  gövət. gömət. gəvət. gömülgəç. çuxur. oyuq. quyu. 

kavlam.  

qövət  kövət. ( < kov. kav). 1. külük. qazma. 1. qapı axasında 

olan sürmək. ( > kolənd (fars)).  

qövətçi  gövətçi. gəvətçi. çəvətçi. çövətçi. göyçü. gövçü.  

qövəz  gövəz. göyvəz. qırmızımtıl göyərti. morartı. morluq.  

qövəz  gövəz. kövəz. 1. güfəz. güvəz. qurumlu. kasalaq. 1. 

kofas. boş. havayı. sapaq. 1. gəpəzə. gəpəz. kövəzə. 

çox danışan. əngək. əngi boş. 1. şişik. çalımat. çalımlı. 

qururlu. 1. kəbzə. kəpzə. çiyin, omuz kürəyi, gəmiyi. 1. 

kövsə. kövəs. kibər. qattaq. kibrəli. qurumlu.  
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qövəzə  kövəzə. ( < kov. kof. kəv. gəv: boş. oyuq). 1. kövəz. 

gəpəzə. gəpəz. çox danışan. əngək. əngi boş. 1. kəm. 

xor. alçaq. kötü. pis. olmaz. olumsuz. yaramaz. pozuq. 

bayağı. engin. 1. ox yarışında amac olaraq qoyulan, 

qabağa bənzər içi boş nərsə. (kepaze (fars)).  

qövəzlik  kövəzlik. kibirlik. qabarlıq. qədir bilməmək. nasipasi. 

şımarıqlıq. qurumluq.  

qövhər  gövhər. covhər. soy. yalım. maya. cins.  

qövqən  kövkən. kömiç. < kövmiç. ( < kövmək: qazmaq). quyu 

qazan.  

qövqir  kövgir. kəvgir. kəfgir. dəlikli. dəlikli kəpçə.  

qövqlüq  gövklük. kövünlük. göyünlük. kəviklik. (< köv: kav: boş). 

yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( 

< yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. 

içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

qövqün  gövgün. alatoran. alatorun. alacağaranlıq. alaşafaq.  

qövqür  kövgür. kökür. çanaq. kasa.  

qövqüz  kövküz. köküz. qöyüz. göyzəl. göysəl. qözəl. mərğub. 

məqbul. şayan. pəsəndidə.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qövlan yer  kövlan yer. oyuq yer. tağ yer. göv. çök. cumuq. çuxur (: 

metatez < gövür). su gedən gen.  

qövləq  gövdək. gövlək. tərlik. alttıq. alt geyim. gövdəyə yapışan 

toxunan paltar.  

qövləqə  kövləgə. qaza. koma. kəvək. yataq. ağıl.  

qövləmək  kövləmək. qazmaq. belləmək. aşınmaq. aşındırmaq. 

çıxatmaq. qartof kövləmək: qazıp çıxarmaq.  

qövlən  gövlən. ( < kov: qazıq). gövtən. yer altı qat.  

qövlənim  kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. 

genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. 

genlinim. genğişmə. genğişim. genğinim. genğinmə. 

genğilmə. genğilim. genğirmə. genğirim. genlişmə. 

genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 
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yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qövlənmə  kövlənmə. kövrənmə. kövnənmə. kövlənim. kövşənmə. 

genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. 

genlinim. genğişmə. genğişim. genğinim. genğinmə. 

genğilmə. genğilim. genğirmə. genğirim. genlişmə. 

genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  
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qövlüç  kövlüç. küzə.  

qövmək  kövmək. qazmaq. deşmək. qazıp deşmək. aşındırmaq. 

uçutmaq. yanmaq.  

qövmiç  kövmiç > kömiç ( < kövmək: qazmaq). kövkən. quyu 

qazan.  

qövnə  kövnə > köhnə. əğrilmiş. əğrik. işlənmiş. aşınmış. əsgit. 

əsgimiş. püsküt. çürük. kövrük. yarparıq. ərincək. aşınıq. 

əğriniq. əsginik. püskünük. yarparınc. yıprancıq.  

- körkövnə: körköhnə. - sil süpürləyib, kör köhnə nə varsa 

çöpə qaşıvdı. (qaşıvdı: atdı).  

qövnəçi  kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. əsgiçi. geriçi. geri 

dönücü.mürtəce'. irticayi.  

qövnəçilik  kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə 

yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik. mürtəce'lik. 

irtica'çılıq. irtica‟. 

qövnəq  kövnək. kovnaq. kağnaq. kağnaq. ətin, yeni doğmuş 

heyvanın üzərində olan incə dərisik, sar, zar.  

qövnəq  kövnək. könək. kövəng. küzə.  
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qövnəlmək  kövnəlmək > köhnəlmək. əğrilmək. ərilmək. ərimək. 

ərinmək. əğrikmək. əğrilmək. aşınmaq. əsginmək. 

püskünmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.  

qövnəlmək  kövnəlmək. köhnəlmə. qovanmaq. kovanmaq. rəhrufu 

atmaq.  

qövnəlməz  kövnəlməz > köhnəlməz. əriməz. aşınmaz. əğrilməz. 

ərilməz. əğrikməz. əsginməz. püskünməz. çürüməz. 

yarparınmaz. yıpranmaz.  

qövnəlmiş  kövnəlmiş. könəlmiş. əsgi. çapıt. cında. əsgimiş. bayğal. 

bayat.  

qövnənmə  kövnənmə. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövlənim. 

genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. 

genlinim. genğişmə. genğişim. genğinim. genğinmə. 

genğilmə. genğilim. genğirmə. genğirim. genlişmə. 

genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 
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bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qövnətmək  kövnətmək > köhnətmək. əritmək. aşındırmaq. əğritmək. 

əğirtmək. əsgitmək. püskürtmək. çürütmək. yarparıtmaq. 

yıpratmaq.  

qövnəyiş  kövnəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. könləyiş. könsəyiş. 

könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qövni  kövni. qöni. köni. 1. qısqanc. cicik. həsəd. rəşg. qibtə. 1. 

qeyrət. 1. qənim. kötü. pislək. piskəl. piskər.  

qövnsəq  kövnsək. 1. kövəsçi. kövsək. könləşic. könəşic. könülsük. 

könülçü. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator. 1. kövsək. kövəs. könləş. könəş. 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. göyül. 

könül. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. 

əriş. istək. əsmə. əsi. sovq.  
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- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

qövnsəqli  kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. könləşli. könəşli. könüllü. 

göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.  

qövnsəqliq  kövnsəklik. kövəsçilik. kövsəklik. kövülçülük. göyülçülük. 

könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. könülçülük. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qövnsənmək  kövnsənmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövülçünmək. 

könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qövnüq  kövnük. 1. göynü. göynüq. göynək (< köv: kav: boş). 

meşədə yaxılaraq açılan tarla, boşluq. 1. kövrük. köhnük. 

çözük. çürük. əsgik. saptıq. sapqın. azqın. atqın. açqın. 

aşqın. püsgümüş. geçgin. keçgin. paslı. bastınaq. 

bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. pozqun. pozuq. silik. 

təftəmiş. təptəmiş.  
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qövnüq  kövnük. qoynuq. koynuq. kiçik qab. qabça. qabçaq. 

kovduş. goduş.  

qövot  qöğot. göyot. kökot. kəkot. (< kök, göy + ot). ota. dadlıq. 

dadıl. dadrı. dadım. tutum. tamtam. sumaq. qoxuluq. 

iysilik. çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. islik. 

dadıq. dadlıq. baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. 

ədviyə.  

qövrə  gövrə. (bax > gövdə). gəvrə. qabat. gavat. 

kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > 

çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. cism. cüssə. çuval. 

yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qaraltı. 

qaldırım. qalıb. qılıp. qaplıq. qaşbağ. baslıq. paslıq. 

maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. 

cigək. cəndək. cəsəd. ləş. vicud. bədən. tən. tənə. 

- qatı kövrək: isti qanlı.  

qövrə  gövrə. gövdə. gəvrə. bədən.  

qövrəq  kövrək. 1. gəvrək. qolay gəvrilib, kövrəlib, qırılar durum. 

1. tənik. boş. yelpənək. püfənə. puh. nazik. yumuşaq. 

yüngül.  
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qövrələmək  gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. dölləmək. 

döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. 

yüklətmək. hamilə edmək. liqah, ilqah edmək.  

qövrələtmək  gövrələtmək. gövrələmək. gəbələtmək. dölləmək. 

döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. 

yüklətmək. hamilə edmək. liqah, ilqah edmək.  

qövrəli  gövrəli. gəvrəli. ayağı ağır. iki qat. hamilə.  

qövrəli  gövrəli. gövdəli. 1. yoğun. kütdəli. tənəli. qalıblı. yapılı. 

iriyarı. qalavatlı. çəlimli. cəsim. cüssəli. boyrat. 1. hamilə. 

yüklü. aylı. ikiqat. 1. yaplı. yapılı. bədənli. tənəli. 

heykəlli. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. dağlı. 

cüssəli. boyrat. iriyarı. qalavatlı. irili.  

- yekə kündəli, içi kövrəli: iri yapılı, qara qafalı. iri qapalı, içi 

kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara 

(böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

qövrəlmək  kövrəlmək. kəvrəlmək. könüllənmək. ürəyi dolmaq.  

qövrəmək  kövrəmək. 1. gəvşəmək. kəfrəmək. gəvrəmək. küfrəmək. 

1. kövşəmək. bükimək. bükşəmək. müztərib olmaq.  
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qövrəmək  kövrəmək. köğrənmək. köğrəmək. kövrənmək. öğrənmək. 

avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. 

qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. 

anğılamaq. alğılamaq. tutmaq. 

qövrənmə  kövrənmə. kövlənmə. kövşənmə. kövnənmə. kövlənim. 

genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. 

genlinim. genğişmə. genğişim. genğinim. genğinmə. 

genğilmə. genğilim. genğirmə. genğirim. genlişmə. 

genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  
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qövrənmək  kövrənmək. öğrənmək. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. 

avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. 

qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. 

anğılamaq. alğılamaq. tutmaq. 

qövrəz  körfəz. ( 1 < köv. kov: boş. oyuq. qoltuk. 1. köprəz. < köp. 

qab. şişik.). kövrəs. kövrəz. 1. suyun quruluğa irəlişi. 1. 

qoltuk. 1. - qörfəz danışmaq: körfəz danışmaq. havayı 

qonuşmaq.  

qövrəz  kövrəz 1. > körfəz. qoy < kov. dənizin qaraya doğru 

yaptığı kiçik oyuq, girinti. 1. kürəz (fars) < kövəz. küzə. tüng.  

qövriz  kövriz. kariz (fars). kəvriz. kəhriz ( < köv. kav). qarım. kanal.  

qövrüq  kövrük. çürük. 1. boş. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. 

kov). alçaq. küçüm. 1. pozuq. xərab. zay. 1. köhnük. 

kövnük. çözük. əsgik. saptıq. sapqın. azqın. atqın. açqın. 

aşqın. püsgümüş. geçgin. keçgin. paslı. bastınaq. 

bastan. sürəgən. sürülmüş. üzgün. pozqun. pozuq. silik. 

təftəmiş. təptəmiş.  

qövs  kövs > kus. tümbək. tümbürək. dövül. kus. qavurqa.  

qövsə  kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. yarı dəli. qudurman. 

quduman. dəlimsi. qafa çatlaq. abdal.  
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qövsə  kövsə. kövəs. kövəz. kibər. kibrəli. qattaq. qurumlu.  

qövsəq  kövsək. 1. kövəsçi. kövnsək. könləşic. könəşic. könülsük. 

könülçü. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar. könül 

qulu. marağlı. amator. 1. kövnsək. kövəs. könləş. könəş. 

islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. göyül. 

könül. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. 

əriş. istək. əsmə. əsi. sovq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

qövsəqli  kövsəkli. kövnsəkli. kövəsli. könləşli. könəşli. könüllü. 

göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.  

qövsəqliq  kövsəklik. kövəsçilik. kövnsəklik. kövülçülük. göyülçülük. 

könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. könülçülük. 

həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. marağlılıq. 

amatorluq.  

qövsəl  kövsəl. kəvsəl. kovsul. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. 

qaşalat. çağalat.  

qövsələ  kövsələ. saxtiyan. gön. kəmsən. çərm.  
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qövsəmək  kövsəmək > kifsəmək.  

qövsən  kövsən. kürsən. karsan. kərsən. ağacdan oyulmuş 

böyük qab. tağar. təknə.  

qövsənmək  kövsənmək. kövəsinmək. kövnsənmək. kövülçünmək. 

könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qövsətmək  kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. kifsətmək. 

kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. pozmaq. 

pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. 

qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.  

qövsəyiş  kövsəyiş. kövnəyiş. kövülsəyiş. könləyiş. könsəyiş. 

könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qövsəyiş  kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. könsəyiş. 

könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qövsünmə  kövsünmə. qızğınlıq. azqınlıq. - buğanın, inəyin, ayqırın 

qızğınlığı.  
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qövşan  kövşan. köşan. (kovmaq: qazmaq). əkinçi. (köşəvərz. 

keşavərz (fars)).  

qövşə  kövşə. 1. köşə. büyüş. büküş. 1. quşə. künc. tumşuq ( t < 

> y ) yumşuq. bucaq.  

qövşə  kövşə. quşə. künc. kövünc. ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. 

göz). aç. açı. zaviyə.  

qövşəq  gövşək. kovşaq. kovsaq. gəvşək. boş. boşalmış kövşək ürək: 

oğuk. yumşaq ürəkli kişi.quşə. buçaq. yıxıq. cırık. kovs alaq. 

kovlangöz: aralıq.  

qövşəqliq  kəvşəklik. kavaqaşlıq. boşluq.  

qövşəli  kövşəli. qövşəli. köşəli. büyüşlü. büküşli.  

qövşəmək  gövşəmək. 1. çeyniyib əzmək. 1. gövüşüb (gəvişib), 

açılıb, dincəlmək kövşəmək. gövşalanmaq { ( > 

xoşallanmaq. açılmaq. dincəlmək. sevinmək. necəki: gülmək 

< kövlmək: açılmaq). - xoşal: < govşal: açıq. dinc. razı. 

məmnun. - xoşbəxt: < govuşbaxt: bəxdi açıq. - xoşluq: < 

gövşülük}. 1. kövrəmək. boşımaq. bükimək. bükşəmək. 

müztərib olmaq.  

qövşəmək  kövşəmək. köğşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. 

kavşamaq. 1. qoxşamaq. 1. sustalmaq. 1. arıqlamaq. 
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zayıflamaq. zəifləmək. 1. boyanın, nərsənin qabığı pul 

pul olub tökülmək. 1. kavalanmaq. talamarmaq. 

dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. tikələnmək. par parça, 

param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. viran olmaq. 

xərablanmaq. tabahlanmaq. 1. kavcarmaq. kavcaşmaq. 

qocalmaq. kovcalmaq. kovcaşmaq. qocaşmaq. əsgimək. 

köhnəmək. köhnəşmək. köhnəlmək. yıxşamaq. 

yıxşanmaq. yıxılmağa üz tutmaq. 1. qar, buz, donuq 

tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. 1. qayşamaq. 

qayışmaq. cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. nərsə 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, 

oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq. 1. qayşamaq. qayışmaq. 

qayaların, çürüyərək yumşamış, yerlərindən (gurultuyla) 

qayması, axması, ağnaması. 1. kavazaqmaq. 

gəvəzələmək. gəvzələmək. gəpsələmək. gəpəsləmək. 

kavazağlıq, gəvəzəlik, gəvzəlik, gəpsəlik, gəpəslik, 

düşük çənəlik edmək edmək. yersiz qonuşmaq. 

boşboğazlanmaq. 1. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq. 

əsrişmək. keflənmək.  

qövşən  arğıc. qır.  
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qövşən  kövşən. kav. kağ. axarbaxar. dağ yamacı, döşü. qarda. 

yayla. bayra. bayda. - heyvanları qardıya çıxart.  

qövşənmə  kövşənmə. kövlənmə. kövrənmə. kövnənmə. kövlənim. 

genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. 

genlinim. genğişmə. genğişim. genğinim. genğinmə. 

genğilmə. genğilim. genğirmə. genğirim. genlişmə. 

genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. güşatlanma. 

güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 

bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qövşət  kövşəd. qoşad (fars) ( < köv. kav: açıq). kövəş. gəviş. açıq.  
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qövşətmək  kövşətmək. köğşətmək. koğşatmaq. kovşatmaq. 

kağşatmaq. kavşatmaq. qayşatmaq. qayşıtmaq. 

cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq. nərsəni 

boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, 

oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq.  

qövşül  kövşül. kövçül ( > kəşkul (fars)). dərvişlərin gəzərək özləri 

ilə dolandıran qabları.  

qövtə  gövdə. ( qab: bir nərsənin eşik görüşü). ( < > kökdə) ( < > 

kov) bağır. bədən. cuğ. çatal.çəlim. çotuq. daraba. 

dömək. döş. gəvrə. gəvrə. giran. gobud. görə. görüm. 

gövrə. heykəl. kəsik. köks. kötük. kutuk. kündə. kürək. 

qabara. qavdə. müsin. oylum. oyur. özdək. sarma çevrə 

biçim, çəlim, qörə. tən. tin töncək. tömək. tömmək. 

töngək. üzən. vicud. yağır. yapı. yarma. yəltə. yörəvli. 

yuğ ( < yük). - yumruca çəlim. - gövdəsi: görəsi. 1. döş. 

tuqş. tuş. tən. bədən. gögə. gövə. cism. gögərtə. kərəstə. 

maddə. qəfəs. qəpəs. qablut > kalbod. laşə. laşa. < metatez 

> şələ. yük. 1. ətyen. yin. əyin. qab. tən. bədən. qüvrə. 

qalıb. isqilet. 1. tömmək. san. şan. vücud. bədən. yarq. 

bədən. - kişi yarqını: insan orqanizması. büksüm. büksün. 
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gövdə. 1. töngəq. kötüğü. bədən. 

- gövdənin bir yanı. yan. - heç yanı bir təhər tutmur. 

- al büksün: gövdənin ön bölümü.  

- art büksün: gövdənin arxa bölümü.  

qövtə  gövdə. 1. gördə. görvə. biçim. heyə't.  

qövtə  gövdə. gövrə. 1. gəvrə.qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. 

heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. 

boyqat. boy. cism. cüssə. çuval. yəltə. sapıq. çapıq. 

qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qalıb. qılıp. 

qaplıq. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. 

ölüt. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. ləş. 

vicud. bədən. tən. tənə. 1. bədənə. qarakas. kasa. 

qapsa. bir para aracların qablıq bölümləri. - kamyon 

kasası.  

- gövdəyə endirmək: 1. iyicə döğmək, əziştirmək. 1. çox 

iştahla, çox aşırmaq, yemək.  

- gövdə göstərişi: güc zorbalıq numayişi.  

- boyu batası. boyu devriləsi.  

- boyu batası. boyu devriləsi.  

- iri gövdəli: balaban.  
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- qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli kimsə: ayqır.  

- gövdəyə yapışan toxunan paltar: gövdək. gövlək. tərlik. 

alttıq. alt geyim.  

- böyük başlı, gen ağızlı, yassı gövdəli, tikənli, dadlı, pullu 

piləkli balığ çeşiti: dülgərbalığı.  

- hər gövdənin ön bölümü: göğüs. göğüs. gövüs. - gəmi 

göğsü.  

- arabanın göğüsü: arabanın savı, savası, savrı > sipəri.  

- çalqıcların (musiqi araclarının) gövdəsi: küp.  

- hərnəyin qorucu bölümü, gövdəsi: qordal. qartal.  

- kök gövdə: kök yapı:qaba yapı. ana kök. təməl yapı.  

- qaraltısı qalxacısa səni.  

- ağacların gövdəsində cücərən qol budaq: qanat. çalat. 

- ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən göbələk çeşiti: 

qaraqulaq.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- birdənbirə gövdəni qaplayan ağrı: qaradamla.  

- gövdədə çıxan qaşındırıcı qabarcıqlar, səpgillər: 

qarıncacıq.  

- gövdədə oluşan ağrıdıcı şiş: qaragöynük. 
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- gövdədə su yığışma kəsəli: suqısaq.  

- gövdədə toxuşunda olan kiçik boşluqlar: qarıncıq. 

qarnacıq.  

- gövdənin bir bölümünün ölüb, qanı yığılıb, qaralması: 

qanqıran. qınqıran. qanburan. - onun ayağında qanburan 

qorxusu var. 

- sürəkli sürtülmək, döğülmək, dəğmək sonucu, gövdədə 

oluşan qasıq, qazıq. bərklik, qatlıq: pinə çalaq. qalaq.  

- yapraqları tüklü, gövdəsi bucaqlı bir ot: qarallıq.  

qövtə  kövdə. köfdə. küfdə. (1. < kopda. küpdə. köpdə. < kop. 

küp: köp: şişik. yuvar. 1. < kovda. kövdə < kav. köv. köv: 

əzik. döğülmüş. 1. < güpdəmək. güpsəmək. göpsəmək. 

çırpmaq. döğmək.). 1.qıyılmş, qırılmış, əzilmiş, döğülmüş 

gərəçlərdən (vəsayildən) (ət, pencər, ləpə), gənəlliklə girdə, 

top kimi yapılmış yemək. - çiğ küfdə: incə bulqur, acı bibər 

yoğrulmasıla yapılan küfdə. - diri küfdə: çındır qayış ətdən 

yapılmış küfdə. - ölü küfdə: əti, ləpəsi, düğüsü iyi əzilib, 

qatışmış küfdə. 1. rüşvə. rüşvət.  

- küfdə salmaq: 1. küfdə pişirmək. 1. rüşvə vermək.  

qövtələnmə  gövdələnmə. gögdələnmə. təcəssüd.  
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qövtələnmək  gövdələnmək. iriləşmək. balabanlaşmaq. şişmanlamaq.  

qövtəli  gövdəli. 1. cüssəli. yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. 

dalyan kimi. 1. ərik. irik.cəsim. həcimli. cüssəli.  

qövtəli  gövdəli. gövrəli. yaplı. yapılı. bədənli. tənəli. heykəlli. 

qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. dağlı. cüssəli. 

boyrat. iriyarı. qalavatlı. irili. yoğun. kütdəli. tənəli. qalıblı. 

yapılı. çəlimli. cəsim. cüssəli. kərəstəli. sümüklü. şişik. 

yoğur.  

- geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, yekə qab: küpə. 

küppə.  

- iri yapılı, gövdəli: iriyarı. qalavatlı. iri qıyım.iri biçik. cüssəli. 

- iri yapılı, gövdəli: iriyarı. qalavatlı. iri qıyım.iri biçik. cüssəli. 

qövtəri  gövdəri. kudəri. geyik dərisi.  

qövtəsiz  kövdəsiz. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

quruq. incək. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

qövtuş  gövdüş. çömüş. ağacdan oyulmuş su qabı.  

qövtüq  kövtük ( < kov. kava: oyuq. açıq). açıq. gen. münfəricə. - 

kövtük dürc: münfəricə zaviyə.  
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qövü  gövü. gövə. gömü. gömə. gömültüq. pusu. püsgü. 

avçıların girdiyi, gizləndiyi yer.  

qövüc  kövüj. küflək. çürük. içi kov, keçmiş nərsə. dadı pozulan, 

qaçan hər nərsə. - küvij turma: puka turp.  

qövüq  1. gövük. kovuq. oyuq. çöküntü. çöküntük. çuxurluq. 

çuxuş. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. 1. 

kövük. pozuq. çürük. kövrük. dağıq.  

qövüq  kövük. saman.  

qövüqlənmək  gövüklənmək. kövünmək. göyünmək. kəvikinmək. (< köv: 

kav: boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. 

yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). 

açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. 

boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. içi, 

könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  

qövül  kövül. < köv. koval. qoval < kof: kövək: çuxur. boşluq. 

deşik. dişin kovuğu oyuq. içi boş. kosuq < kovsaq. 

qursax. deşik. korpıç. korpəç. ağıl. qurp. kəvilən. oyulan 

yer. çunq. genq. çuxur: dəhliz. qar.  

qövül  kövül. köğül. 1.(kav > qar (fars)) bağra. mağara. kavra. 

kavar. 1.qazı. qorıncaq. 1. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. 
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koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. 

kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. 

koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. 

kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. koğan. gobur. 

gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. 

koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. 

kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. 

kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. 

kavran. kavra. kabra. kapra. kafra. kağra. (< kov. kav. 

kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. 

içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. 

çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. 

böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı).  

qövülcik  kövülcik. küvcik.  

qövülçə  kövülçə. kölçə. bölünmüş əkiləcaq topraq.  

qövülçü  kövülçü. göyülçü. könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. 

kövəsçi. kövsək. kövnsək. həvəsçi. həvəskar. könül qulu. 

marağlı. amator.  

qövülçülük  kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. 
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kövnsəklik. həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. 

marağlılıq. amatorluq.  

qövülçünmək  kövülçünmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. 

könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. 

göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qövülləmək  kövülləmək. kavallamaq. 1. kovallamaq. kağallamaq. 

koğallamaq. köğülləmək. kovmaq. kavmaq. qazmaq. 

oymaq. 1. soymaq. ayırmaq.  

qövün  - gövnə, könlə dəğmək, toxunmaq: incitmək. azarlamaq.  

qövünc  kövünc. künc. 1. kövşə. quşə ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. 

göz). aç. açı. zaviyə. burc. burcaq. bucaq. 1. böğür.  

qövünq  kövüng > güh. güng. küng ( < kov: kav: oyuq). su borusu. 

borya.  

qövünqüs  kövünküs. qünqüs. könküs. 1. salsar. düşgün. dəli. 

divana. təlbə. 1. şaşqın. mütəhəyyir.  

qövünlük  kövünlük. 1. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv: kav: 

boş). yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. 

yasarlıq ( < yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. 
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açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. 

fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat. 1. pozuqluq. çürüklük. 

dağqınlıq.  

qövünmək  gövünmək. qanıq edmək. bəğənmək. sevinmək.  

qövünmək  kövünmək. 1. gömmək. quylamaq. kovuqlamaq. üstünü 

örtmək. kətimləmək. 1. güvənmək. razılanmaq. qayil 

olmaq.  

qövünmək  kövünmək. 1. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< 

köv: kav: boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. 

yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). 

açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. 

boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. içi, 

könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq. 

1. pozulmaq. dağılmaq. dağınmaq. çürümək. 1. 

əsginməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. incəlməmiş. 

açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. 

yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. 

xam. - çiğ kişi. - çiğ iş. - çiğ ip. - çiğ soru. - çiğ ət. - çiğ öğə.  

qövüntüq  kövündük. kündək. kündük. ibriq. oyqa. avtafa ( avlaq: 

meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa (fars)). qumqan.  
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qövür  gövür. > çuxur.  

qövür  kövür. köfür. kovur. kafir. kavır. kafır. kafər. gavır. içiboş. 

inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. 

dinsiz. tinsiz (< tin: iç. mə‟nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. 

məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.  

qövüs  gövüs. < kov. qab.  

qövüs  gövüs. göğüs. kövüs. 1. gövüs. gəvis. 1. kovus. əğri. 1. 

döş. sinə. 1. gəviş. > kəfş.  

qövüsmək  kövüsmək > qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək. qayışmaq 

> kağışmaq. qəyy edmək.  

qövüş  gövüş. kövüş. göğüş. köğüş. kəc <> çəp. qıysım. qıysar. 

qıysır. əğri. əyri. çarpıq.  

qövüş  kövüş (> kəfş (fars)). çapla. çapal. çalpa. başmaq. 

ayaqqabı.  

qövüş  kövüş. köslək. kösələ. başmaq. çəpək.  

qövüşçü  kövüşçü. başmaqçı.  

qövüşq  kövüşg > köşg. eşik. ev. saray.  

qövüşqül  kövüşgül > kəşgül. oyuq, çuxuq nərsə.  

qövüşli  kövüşli. qöğüş. kərişlü. kərsov. içli, anlamli. məntiqli. 

içləmli.  
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qövüt  1. gövüd > kəbud. gömgöy. 1. gövüt. gödük. qalaq. 

qataq. qadaq. qota. qapız. çap. əlçim. ölçim. ölçək. 

kilvan. kil. peymanə.  

qövüt  gövüd. göy boya. göyümsü. ( > kəbud).  

qövütmə  kövütmə. pozma. çürütmə. dağıtma.  

qövüz  kövüz. köküz. kəkiz. kəviz. uysal. yumşaq başlı. yumşaq 

qıllı.  

qövyə  kövyə. köyvə. hövyə. hovyə. hoyə. (< küymək: yandırmaq. 

qızdırmaq). dəmirçilləri qaynaqmaqda işlənən çəkiç 

biçimində, ucu mis ayqıt.  

qövyəv  kövyəv. qöyəv. göyəv. göyki. kiyəv. kiyav. kürəkən.  

qövyəvləmək  kövyəvləmək. göykiləmək. qöyəvləmək. göyəvləmək. 

kiyəvləmək. kiyavlamaq. kürəkənləmək.  

qövzə  kövzə. < kov. qabıq. qabqabıq.  

qövzəmək kövzəmək. qabıqlamaq. qabığın çıxarmaq. - buğdanı 

kövzə: qabıxla.  

qöy ağac  gürgən.  

qöy qapısı  göy qapısı. göy yarığı. saman yolu. uğru.  

qöy qurşağı  göy qurşağı. yayqor. kəmpirkosaq. kəmələk.  
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qöy  1. göy. güğ. gür. tovlu. tavlı. gürbüz. gurbuz. 1. göy. gün 

üzü. asiman. 1. köy. qara. qaraq. qarıq. qərə. kəd. kənd.  

qöy  göy. bax > qöq.  

qöy  göy. köy. 1. fəza. uzay. 1. çiy. çiğ. yoğursu. qırt. 

olmamış. xam. olqunlaşmamış. 1. xoşgil. göğçə. göyçə. 

göğçən. göyçən. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. iyi. xoşgil. 

qəşəh. lətif. 1. köy. avul. kənd. rusta. tikək. tikək > deh 

(fars). 1. göydaş boya. göyüt. yaşıl göy. yəşmi. lacvərd. 

çivit.  

- açıx göy boya: dəniz köpüyü.  

- göy dərigə, tarla: biçilməmiş əkin.  

- göy əkin: yeni başaqlanmış əkin.  

- ağ göy alaquş.  

- göydən sələylə enmək: göydən düşmək: 1. bəklənmədik, 

gözlənmədik yerdən gəlmək, çatmaq. yox yerdən tapılmaq. 1. 

çox önəmli, dəğərli, şişgin görsətmək.  

- göydən düşmüş kimi: çox önəmli, dəğərli, şişgin 

olaysınmaq, görünmək.  

- doqquzuncu göy: yelkən. ərş.  

- göy üzünün ən yüksək bölümü: ayyuq.  
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- göyə, havıya atmaq: göyçürmək.  

- qanatı göy bənəkli ördək çişiti. çaxırqanat.  

- yaşıl göy boya: çatırıq. çadırıq ( < çadır: göy).  

- göy gövərənti: göğərti. gövərti. göyərti. sovzucat.  

- göy gözlü: 1. dönük. 1. yaşılımsı göz.  

- göy qapısı: göy yolu. samanyolu.  

- göy qəndil: korkötük əsrük, kefli, tutuq.  

- göy qurşağı: yatıyanda. yatıyanğda.  

- göy ucu: üfüq.  

- göy yerə qapanmaq: alt üst olmaq. böyük qarqaşalıq 

çıxmaq.  

- göy üzü: çadır.  

- köy köy: buradan oraya. yer yer. yer bə yer.  

- evli evinə, köylü köyünə: hər kim öz işi ilə uğraşmalı.  

- qapalı hava, göy: qaragülməz.  

- göy quşağı: göz quşağı.  

- göyə çalar: güvələ. gövələ. göğələ. göyələ. göyümsü. - duru 

baxışlı, gövələ gözlər.  

- göyə uçmaq: çox sevinmək. - göy gəmisi: 1. uçaq. 1. 

səfinə. - göy xoş, könül xoş: heç nə sayğılmaz. bir nə 
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dəğişməz. fərq edməz. önəmli değil. - göy qapanmaq: 

göy üzü tutulmaq. - göydə qalmaq: təməlsiz, dayanıqsız 

olmaq. - göyə top atmaq: boşuna çalışmaq. pambığa 

qılıc salmaq. göyə savurmaq. - tün fişəyi: göyə uçurlan, 

boyalı ışıq saçan fişək.  

- qaragöy: qara bənli (bənəkli) ağ at. bağla qırı.  

- göyqubba. göyüzü.  

- göy, ulduzlala bağlı olaylar cədvəli: qöygünlüyü. 

astıronomik dəfdər.  

- yaşıl göy: yəşmi. göydaş boya. göyüt. göy. lacvərd. çivit.  

- göy üzü: göküz. göyüz. göğüs. göğüs. gövüs.  

- göyüz qapansa qara bulutdan, şimşək şaxsa, yağış yağsa 

durmadan, genə can səni gəzər, göz səni arar, yol sənə gələr.  

- birneçə işi birini yaxalayıb əlləri üstündə göyə 

qaldıraraq: qarqa tulumba - onu qarqa tulumba götürdüər.  

- göy üzün qaplayan qara bulut: qazangötü.  

- göydən düşən qara, bəla: qaradamla.  

- göyə savurmaq: boşuna çalışmaq. pambığa qılıc salmaq. 

göyə top atmaq.  

- göyə top atmaq: pambığa qılıc salmaq. boşuna çalışmaq. 
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göyə savurmaq.  

- könülsüz namaz, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).  

- yaş qozun, üzərindəki göy qabığı: gövək (< göğ. göy: 

yaşıl).  

- yaşıl, göy, ətrəngi arasında olan, dalqalı, dəğişgən boya: 

gövərçingöğsü: gövərçinboynu.  

- yel öylə əsə, dəvə göydə gəzə, vay yerdəki keçinin 

halına.  

qöy  göy. köy. 1. sürmə boya. 1. yerlə başqa gövəcləri 

(cisimləri) çevirən, çulqayan, içinə alan boşluq. bu 

boşluğun göz ilə görünən bölümü.1. göyün rəngi. abı. 

mavi. 1. əkinin rəngi. göy: yaşıl boya. ( 1. < əkük ( ''ə'' 

biçiginin düşməsiylə olmuşdu qök. qöy). 1. < bitgilər 

cücərərkən ''göğ''ə qaxmasından. ''göğərmək''. (:göyə 

qalxmaq. kökəlmək. ucalmaq.)anlamı yaranmışdı. beləliklə 

''göy'' sözü ''yaşıl'' anlamında bu fe'lidən çıxmışdı). 1. tanrı. 

tanrıdan. tanrısal. qutsal. 1. mavi. göy rəngi. 1. yer üstü. 

göüzü. 1. əzəl. əbəd. başsızlıq, sonsuzlıq. 1. gözəllik. 

göz alıcılıq. üstünlük. 1. acun. ayyuq. boşluq. göyüzü. 

hava. sonsuzluq. uzay. 1. çiy. xam. yetgin olmayan. 

pişməmiş: göy adam: xam gənc adam. 1. təzə. gənc. 1. < 
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kav. kov. oyuq yer basalga. kət > kuy. uylar. düşüncələr. 

fikirlər.dərəmnə. kənd. 1. gözəl, səmavî. 1. gökyüzü. 1. 

köy. avul. ağul. 1. bax > göq. 1. biçrən. pencər. biçilib 

yeyilən nərsə. 1. tarım. darım. çatraq. çartaq. günbəd. 

qubbə. 

- göy anası goylusan: göy tanrıcası.  

- göy üzü: alava. - göy daşı: yaş. - göy ala: açıq mavi. 

göyərti. ağ ala: ağ rəngli olma. göy ala çaqkal: qır saqkal. qızıl 

ala qılmaq: qanıyanacan vurmaq. - göğə yaxın. tanrıya yaxın. 

dinli. dindar. uçar. - qöy üzü: qalıq. - göy göz. kök. yaşıl göz. 

qoy göz. - qöy boşluğu: uzay. fəza. - göy daşı:atılqan ulduz. 

aqan. quruqlu ulduz. çaqılqan taşı. - köydəş: yerdəş. yuddaş. 

- başı göyqə yetmək: çox sevinmək.  

- ala göy: açıq göy.  

- göy yaşnaqan: yıldırım. şişmək.  

- göy yaşnaydı: şişmək çaqır.  

- göy kükürəgən: göy gürültüsü.  

- göydə çıpçıq ozdurmaqan: azqın it. yırtıcı it.  

- göydən yulduz sərməğən: gözüpək. cəsur. qorxusuz. yiğit.  

- göydən qösəv sərməğən: qorxusuz. cəsur. güzüpək.  
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- göydən daş tüşsə yerə tüşməz: iğnə atsan yerə 

düşməyəcək qədər qalabalıq.  

- göydən tüşgəncə: birdənbirə. anidən. nərədən gəldiğini 

anlamadan. 

- yarıq göy: açıq göy.  

- qaraldım göy: qoyu göy.  

- göy quduru: nouut. bezəlye.  

- göy qurşağı. qosi qozəh: ılqım sağma. 

- eşək qulağı: bir göy adı. 

- göy önüm: göy gövərənti. 

- göy qurşağı: açqarın. açqurun.  

- göy önüm. göy gövərənti.  

- göy boya: çivit.  

- göy gurultusu: ıldırım. - külək qopdu göy gurladı. 

- göy qır: göyə çalar qır. 

- göy qurşağı. ələqimsağma. gün ışığının bulutlu çisli 

havadan keçib boyalı saçması.  

- göy qurşağı: alqım sağma. 

- göy qurşağı: ılqım sağma. 

- qurd boğan: bir göy adı.  
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qöyala  göyala. göyələ. gövələ. göğələ. güvələ. göyümsü. göyə 

çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  

qöyalma  göyalma. kökalma. iri, yaşıl alma çeşiti.  

qöyata  göyada. qalaqsı.  

qöybaş  göybaş. iri, göy çiçək çeşiti. yalavac çiçəyi. peyğəmbər 

gülü.  

qöybət  köybət. ərməğan. hidyə.  

qöybilim  astıronomi.  

qöybilimçi  astıronom.  

qöycə  göycə. 1. göy ilə ilgili. göy (boya). mavi. yormayan. 

gözəl. məleykə. - göycə yazın: ədəbi yazılar. 1. göyçə. 

kövrək. gözəl. göyçən. qöqçə. çəkici. gözalıcı. incə. lirik. 

hissili. duyqulu. alımlı. dilbər.- göycə yazılar: ədəbiyyat.- 

qöycə bel: göycə bel. göy qumlu yer. - qöycə yazın: göycə 

yazın. ədəbi yazılar.  

qöycə  göycə. gözəl. dilmə. diləm. yumşaq.  

qöycəli  göycəli. gökcəli. gövərçin. göğərçin. göyərçin. gögürçün. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  
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- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöycəyazın  göğcəyazın. ədəbiyyat.  

qöyçə  göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. 1. asimani. səmavi. 1. 

gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. qəşəh. lətif. 1. 

göstərişli.  

qöyçəq  göyçək. {< küysək < küy (göğ) küymək: küysəmək 

(göğsəmək: arzu edmək. istəmək. özləmək. həsrət çəkmək 

}1. < gözçək < göz. gözü çəkən. 1. ( < göğüşsəmək: 

qalxmaq. istəmək). göğşək. ulu. istəkli. - göyçək nərsələr: 

küysətən nərsələr. - məni köysətən (köysəyən) nərsələr. 1. 

kökcək. kölcək. xoş. iyi. gözəl. iyi. eyi. yaxşı. hüsnülü. 

mərğub.  

qöyçəq  göyçək. göğçək. 1. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. içgin. 1. 

incə. narın. zərif. 1. gülə üz. 1. göyçək > göcək. sümbül. 

yaşıl, yeni bitmiş buğda. 1. qorcaq. qurcaq. qurçaq. büt. 

bot. sənəm. idol. heykəl. 1. yararlı. yarıl. yaranlı. yaranclı. 
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yaraclı. işləkli. işləgil. istifadəli. yaraşlı. sağılı. sağıclı. 

sağışlı. sağınclı. qazanclı. qazaşlı. olumlu. olmul. tutarlı. 

asılı. sütlü. bəhrəli. faydalı.  

- yarı dəli: dəlimsi. qafa çatlaq. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. 

kifəs. abdal.  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş. 

- astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

qöyçəqlənmək  göyçəklənmək > göcələnmək. çalım satmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək.  

qöyçən  göğçən. göyçən. gökçən. göğçə. göyçə. 1. asimani. 

səmavi. 1. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. 

qəşəh. lətif. 1. göstərişli. gözəl üzlü.  

qöyçil  göyçil. göysil. göğçül. göyçül. göyə çalar. göyümçül. 

göyəsi. göyəmsi.  

qöyçü  göyçü. gövçü. gövətçi. çəvətçi çövətçi. 

qöyçül  göğçül. göyçül. 1. göyə çalar. göyümçül. göysil. göyçil. 

göyəsi. göyəmsi. göysəl. göğsəl. asimani. səmavi. 1. ağ 

bənəkli göy. 1. göylə bağlı. səmavi. 1. göyçül. göysil. 
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göğsil. səmavi. 1. göyəkçi. giyahxar. otçul. ətyeməz. 

vejetaryən.  

qöyçürmək  göyçürmək. göyə, havıya atmaq.  

qöyəq  göyək > giyah. bitənək. bitəgən. bitgi. bitən. nəbat.  

- göyək, bitgi ilən bəsələnənlər: qırtçıl. qırtçır. qırtçı. bitgiçil. 

otçul.  

qöyəq  göyək. suvat. sulaq. tər. şadab.  

qöyəqçi  göyəkçi. göyçül. giyahxar. otçul. ətyeməz. vejetaryən.  

qöyəqçilik  göyəkçilik > giyahşinası. otçulluq. bitgibilim. bitgibilgisi. 

botanik.  

qöyəqləmək  göyəkləmək. sulamaq. sevindirmək. sevsiləmək. 

tərlətmək. şadablamaq.  

qöyələ  göyələ. gövələ. göğələ. güvələ. göyala. göyümsü. göyə 

çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  

qöyəmsi  göyəmsi. göğçül. göyçül. göyə çalar. göyümçül. göysil. 

göyçil. göyəsi.  

qöyən  göyən. küyən. göynədən. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. 

içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 
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tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən. yandıran. dağladan. qapız. 

qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. 

qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. 

qıtmac. zalim. cəfalı.  

qöyən  köyən. yanan.  

qöyənçi  göyənçi. ( < küy). dəmirçi. kürəçi.  

qöyənlik  göyənlik. küyənlik. qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. 

qavuranlıq. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. 

zalimlik. zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qöyərçin  gövərçin. göğərçin. gögürçün. gökcəli. göycəli. göydə. 

göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr ulağı, 

çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  
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qöyərçin  göyərçin. gövərçin. göğərçin. gögürçün. gökcəli. göycəli. 

göydə. göyət. gödə. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, sırr 

ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöyərçin  göyərçin. kögən.  

- arpaçı göyərçini: gördüyünə inanan. göz qulu. 

qöyərçinlik  göyərçinlik. gövərçinlik. 1. gövərçin bəsləmə yuvası. 1. 

gövərtə. gömərtə. avluda, həyətdə daldada, dırğ bucaqda 

olan kiçik dolab, qalğa. ambar. 1. qalalarda, 

gövərçinliyəə oxşar gözçü, bəkci yuvası.  

qöyəriş  göyəriş. gövəriş. göğəriş. gövərmə. göyərmə. göğərmə. 

yəşərmə. cücəriş.  

qöyərmə  göyərmə. gövərmə. göğərmə. yəşərmə. göyəriş. gövəriş. 

göğəriş. cücəriş.  

- göyərmə, morarmada birikən qan: qaraqan.  
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qöyərmək  gövərmək. gögərmək. göğərmək. 1. övərmək. cücərmək. 

yəşərmək. yaşarmaq. yaşıllaşmaq. - əsgi toprağa, iyi 

tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa göğəribdə görərsin. 

(buyruq: qismət). 1. qırmızımtıl göy boya tutmaq. 

morarmaq.  

qöyərmək  göyərmək. göğərmək. göğəlmək. gövərmək. göğə doğru 

qalxmaq. göğəgən: göyərən. gövərən.  

qöyərti  göyərti. göğərti. gövərti. 1. göylük. yaşıllıq. - tarlada 

göğərti sezilir. 1. göy gövərənti. sovzucat. 1. ala çalan 

göğərti, göyərti. göyvəz. gövəz. morartı. morluq.  

- ağaclarda, göyərtilərdə, çox sıcaqlıqdan olan pozuqluq, 

yanığ, qaralıq: qarayanıq.  

qöyəsi  göyəsi. göğçül. göyçül. göyə çalar. göyümçül. göysil. 

göyçil. göyəmsi.  

qöyəş  göyəş. göygöz. göyəş göy+aç.  

qöyət  göyət. göydə. gödə. gövərçin. göğərçin. göyərçin. 

gögürçün. gökcəli. göycəli. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, 

sırr ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  
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- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöyəv  göyəv. kövyəv. göyki. kiyəv. kiyav. köyəv. göykü. 

kürəkən.  

qöyəvləmək  göyəvləmək. kövyəvləmək. göykiləmək. kiyəvləmək. 

kiyavlamaq. kürəkənləmək.  

qöygünlüyü  astıronomik dəfdər. göy, ulduzlala bağlı olaylar cədvəli.  

qöyqan  göyxan. 1. uranus. 1. oğuzxanın oğullarından biri.  

qöyqən  göygən. yanığ. yanmış.  

qöyqən  qöykən. 1. bax > görkən. 1. yelkən. qalxmaq. dikəlmək 

durumu. bu durumun özü: yüksəliş. irəliləyiş.  

qöyqəndil  göyqəndil. gökqəndil. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. 

qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq.  

qöyqənəq  göygənək. qartal kimi bir quş.  

qöyqənləmək  göykənləmək. bax > qoğanlamaq.  

qöyqəz  göygəz. göyümtül. - parlaq göygəz rəng. tavşan qanı.  

qöyqi  göyki. qöyəv. kövyəv. göyəv. kiyəv. kiyav. kürəkən.  
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qöyqil  göygil. küydərgi. göyükli. çox küyən yanar çiban çeşidi. 

od çibanı.  

qöyqiləmək  göykiləmək.kövyəvləmək. qöyəvləmək. göyəvləmək. 

kiyəvləmək. kiyavlamaq. kürəkənləmək.  

qöyqır  göyqır. külrəng. külümsər. göyə çalan at donu.  

qöyqöhnə  köyköhnə. kəkiz. kənğiz. kəniz. gəbə əsgisi. paçavra.  

qöyqöz  göygöz. dənizgöz. çaxırgöz: çaxır. çaxırca.  

qöyqözlü  göygözlü. - göygözlü sarışin: göyman. göğman.  

qöyqubba  göyqubba. 1. göy. göyüzü. 1. çevrən. evrən. devrən. 

dünya.  

qöyquci  göyquci. qöyqücü. küyquci. küynüci. göynüci. göynəyən. 

yanıcı. yanmalı.  

qöyqurşağı  təğri quru. qostav. yanqılıc.  

qöyquşaqı  göy quşağı. gərküm. yılımbükər. yalğım. alğım. 

ılımsağma. ələğimsağma. ılığımsağma. ılığımsağmal. 

ılığımsağmalı. inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı. 

qazanqulpu. qazanqılpı. göyqolan. göykolan.  

qöyquzqun  göyquzqun. göğquzqun. güclü, qıvrıq qaqalı, yaşılgöy, al 

tüklü quş.  
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qöyqücü  küyquci. küynüci. göyquci. göynüci. göynəyən. yanıcı. 

yanmalı.  

qöyqürən  göydürən. göydürgi. göynədən. küydürci. yanğıran.  

qöyləq  köylək. könkülək. könlək. gömlək. - kürtə köylək. 

könkülək. könlək. gömlək. qəmis.  

qöyləm  göyləm. göğləm. bahar. ilk yaz.  

qöyləmək göyləmək. kökləmək. heyvanın yemləməsi.  

qöylənmək  göylənmək. küylənmək. yanmaq. alışmaq.  

qöyləşmək  göyləşmək. 1. küvərmək. göy boya almaq. 1. 

qabaqlanmaq. yerləşmək. avlanmaq. ağıllanmaq.  

qöylü  - qarısı köylü: öz qohumların bıraxıbda arvadın qohumların 

bəğənmiş kişi.  

qöylü  köylü. 1. asan. onqoy. onqay. unqay. kulay. qolay. yaylı. 

caylı. 1. kəndli. içi duru, bön kişi. öküz. 1. qabaqçı. otraq.  

qöylüq  göylük. göğlük. 1. abılığ. mavilik. göğərti. yaşıllıq. - 

tarlada göğərti sezilir. 1. > giyahi. nəbati. bitgilik. 1. göyül. 

bostan.  

qöylüqçü  göylükçü. göyülçü. bostançı.  

qöylüqçülük  göylükçülük. göyülçülük. bostançılıq.  

qöyman  göyman. göğman. göygözlü sarışin.  
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qöymə  göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. 

qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. 

acıq. zülm. cəfa.  

qöymək  göymək. küymək. köyrəmək. yanmaq. küymək: ( n < > y 

). qonmaq. yanmaq. tutmaq. (yanıb) qaralmaq. - odun 

qondu: odun yandı, alışdı. - odun göydü. - köyüp oldu: 

yanıp bitdi. - ər köyənə köymə. el köyənə köy: canın (nəfsin) 

yanana yanma. elin yanana yan. 

qöymək  göymək. küymək. yandırmaq. yaxmaq.  

qöymən  gömülən. quylanan.  

qöymən  göymən. göğman. göygözlü sarışin.  

qöymən  göymən. köymən. 1. yanıcı. yanığ. 1. hayal. 1. küymən. 

yanığ. yanığ tənli.  

qöymənc  göymənc. iş.  

qöyməz  göyməz. yanmaz. od almaz.  

qöymüş  köymüş. köyük. yanmış. yanığ.  

qöynə  köynə. oqur. yırtık irik. dövük yencik.  

qöynədən  göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. 

qavuran. acıdan. yandıran. yaxan. yaxıcı. dağladan. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 
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bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.  

qöynək  köynək ( < quylaq: quylanıb gömülən örtük). 1.yançuv. sızı. 

bətunə. 1. gömlək ( m < > n ) gönlək. 1. gömlək.  

qöynəq  - içə, içdən geyilən köynək: içlik. işlik. tərlik. 

qöynəq  gömlək. 1. köynək. qaplama. 1. gömlük. gömək. göbək. 

batin. içdər. özdər. özdərik, özdəri, içdərik, içdəri olan. 

özə, içə bağlı olan. iç. öz. iççil. içək. iç üz. 1. puşə < 

bürgə. kağaz, tapı, sənəd qabı, kartonu. 1. çevriş. 

çevrim. qılış. qılıq. taxım. dövrüş. davranış. davrış. 

tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. biçiş. halət. 

çap. dartıq. dartış. orun. yağday. vəziyyət. qasnaq. 

şərayit. rəftar. 1. soy. qan. göbək. - bir köynək yuxarı, 

dədəm kimimiş bilməm. 1. dərcə. dərəcə. dəğim. qat. - bir 

köynək üstün. - köynəyindən keçirmək: oğulluq 

edinmək. uşaqlığa götürmək. - köynək dəğişdirmək: 

tutum oyu, fikir çalışdırmaq. - köynək əsgitmək: 

yaşamaq. - köynək yırtmaq: işləyib yaşamaq. bir işdə 

sınav toplamaq. - köynək sarması: sarma. heyvanın 
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incə iç dərisin (ciyərinin dış qabığı kimi) torba biçimində 

soyub, qiymə, düğü kimilərlə doldurub, pişirilən yemək.  

qöynəq  göynək. göynü. göynüq. 1. yanığ. yara. vurqun. 1. acılı. - 

göynək yemək. 1. issilik. sıcaqlıq. hərarət. 1. olqunlaşmış. 

1. iztirab. həyəcan. 1. qussə. qanı. qayğı. qayığ. 1. yanığ. 

1. (bir kəsəldən) küyük. göyük. tutuşma. alovlanma.  

qöynəq  göynək. göynüq. 1. göynü. yanığ. 1. göynü. acılı. - 

göynək yemək. 1. göynü. issilik. sıcaqlıq. hərarət. 1. 

olqunlaşmış. 1. göynü. iztirab. həyəcan. 1. göynü. qussə. 

qanı. qayğı. qayığ. 1. köynək. gövnək. gömlək. sarqı. 

yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. 

bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtük. 

örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. peçə. 

paket. qapat. qaplac. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. 

qapan. qapam. qapanca. yalıtqan. - yalıtqan sim. - sapı 

yalıtqanlı pıçaq. 1. köynək. gövnək. kütrə. kürtə. kərtə. 

kürtgə. qortqac. xortqac. qırtqa. çapıt. 1. küyük. küynük. 

acıq. azıq. acqı. azqı. yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm. 1. 

qılıf. görüş. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. 

qiyafə. - qılıfı nəürüdü. - nə köynək deydi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9238 

- bir don bir köynək: yarı çıplaqlıq.  

- ölüm köynəyi: kəfən.  

- bir köynək artıq yırtmaq: yaşca böyük, sınav təcrübəli 

olmaq. - bir köynək aşağı: bir qonum, dərgə, dərcə aşağılıq.  

- dəli köynəyi: dəlilərə geydirilən, təprəşmələrini qısılayan, 

məhdudlayan köynək. - don köynək: don paça: tuman 

köynək: iç geyimli. ev paltarlı.  

- qəfəs cızıqlı köynək: qəfəs biçimində olan köynək.  

qöynəqçi  köynəkçi. köynəkli. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

fırıldaq. fırıldaqçı. riyaçı. zahirara. 

qöynəqən  göynədən. göydürgi. göydürən. küydürci. yanğıran.  

qöynəqli  - qapaqlı, köynəkli ışıq: qana. çana. abajor.  

qöynəqliçi  köynəkli. köynəkçi. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. 

qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. 

fırıldaq. fırıldaqçı. riyaçı. zahirara. 
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qöynəqlilər  köynəklilər köynəklilər (qıqırdaq, züvgən sumuk 

(jelatin) torba biçimli qabıq içində yer alan heyvanlar. 

qamisiyə.  

qöynəqsiz  köynəksiz. dələduz olmayan. çin. doğru. kələksiz. 

riyasız.  

qöynəlinmək  göynəlinmək. göynüdürülmək. küynəlinmək. 

dağladınmaq. yandırılmaq. yaxdırılmaq.  

qöynəlinmək  göynəlinmək. küynəlinmək. küynəmək. küynümək. 

göynəmək. göynümək. 1. içdən içə yanmaq. dağlanmaq. 

yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. olqunlaşmaq.  

qöynəmə  göynəmə. göynümə. küynümə. küynəmə. dağlanma. 

yanma. yaxınma.  

qöynəmək  göynəmək. göyinmək. küynəmək. küyinmək. 1. küymək. 

yanmaq. yaxınmaq. yalmaq. yalınmaq. alazlanmaq. 

alovlanmaq.- oda göynəmək.1. olqunmaq. olmaq. 

yetişmək. kamala ərmək.  

qöynəmək  göynəmək. göynümək. dağlamaq. içdən içə yanmaq. 

olqunlaşmaq.  

qöynəmək  göynəmək. göynümək. küynümək. küynəmək. 

göynəlinmək. küynəlinmək. 1. içdən içə yanmaq. 
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dağlanmaq. yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. 

olqunlaşmaq.  

qöynəmiş  göynəmiş. köyük. yanığ. qızarmış.  

qöynətən  göynədən, qoyqun, yanğır. acı, yanığ, toxunaqlı iş, söz.  

qöynətən  göynədən. göyən. küyən. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. 

içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

- göyül göynədən: iç acıdan: iç göynədən.  

qöynətmək  - için göynədib yaxmaq acındırmaq. qaşlamaq. qaşlatmaq. 

xaşlamaq. xaşlatmaq.  

qöynətmək  göynətmək. göyidirnmək. küynətmək. küyindirmək. 1. 

yaxmaq. alazlandırmaq. 1. olqutmaq. oldurmaq. 

yetişdirmək. kamala ərdirmək.  

qöynəyən  göynəyən.qöyqücü. küyquci. küynüci. göyquci. göynüci. 

yanıcı. yanmalı.  
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qöynü  göynü. göynüq. göynək. 1. yanığ. yara. vurqun. 1. acılı. - 

göynək yemək. 1. issilik. sıcaqlıq. hərarət. 1. olqunlaşmış. 

1. iztirab. həyəcan. 1. qussə. qanı. qayğı. qayığ. 1. yanığ. 

1. kövnük (< köv: kav: boş). meşədə yaxılaraq açılan 

tarla, boşluq. 1. günəşdə yanmış.  

qöynüci  göynüci. qöyqücü. küyquci. küynüci. göyquci. göynəyən. 

yanıcı. yanmalı.  

qöynüq  göynük. 1. yetgin meyvə. 1. yanığ. qavrulmuş.  

qöynüq  göynüq. göynək. 1. küyük. küynük. acıq. azıq. acqı. azqı. 

yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm. 1. göynü. yanığ. yara. 

vurqun. 1. göynü. acılı. - göynək yemək. 1. göynü. issilik. 

sıcaqlıq. hərarət. 1. göynü. olqunlaşmış. 1. göynü. iztirab. 

həyəcan. 1. göynü. qussə. qanı. qayğı. qayığ. 1. yanığ.  

- qaragöynük: gövdədə oluşan ağrıdıcı şiş.  

- qaragöynük: soyuğa, sıcağa dözümlü kimsə.  

qöynüq  köynük. ( < kov. kav). 1. kiçik süt qabı. 1. qıldan yoğurt 

tobrası. 1. arpa tobrası. 1. sızaq. sızış. acışma.  

qöynümə  göynümə. göynəmə. küynümə. küynəmə. dağlanma. 

yanma. yaxınma.  
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qöynümək  göynümək. göynəmək. dağlamaq. içdən içə yanmaq. 

olqunlaşmaq.  

qöynümək  göynümək. göynəmək. küynümək. küynəmək. 

göynəlinmək. küynəlinmək. 1. içdən içə yanmaq. 

dağlanmaq. yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. 

olqunlaşmaq.  

qöynütürülmək  göynüdürülmək. göynəlinmək. küynəlinmək. 

dağladınmaq. yandırılmaq. yaxdırılmaq.  

qöyot  göyot. kökot. kəkot. (< kök, göy + ot). ota. dadlıq. dadıl. 

dadrı. dadım. tutum. tamtam. sumaq. qoxuluq. iysilik. 

çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. qoxla. qoxula. islik. dadıq. 

dadlıq. baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. ədviyə.  

qöyotlı  göyotlı. kökotlü. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. 

qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. 

çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. 

sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. 

ədviyəli. 

qöyrəq  köyrək. nazik. qırıx.  

qöyrəmək  göyrəmək. göğrəmək. gögərmək. göyərmək.  

qöysəq  köysək. istək. - köysəkli: istəkli. meyilli.  
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qöysəl  göysəl. 1. göyzəl. qözəl. köküz. kövküz. qöyüz. mərğub. 

məqbul. şayan. pəsəndidə. 1. qöqçil. göyçil. göydən 

gələn.  

qöysəl  göysəl. göğsəl. göyçül. asimani. səmavi.  

qöysəmək  köysəmək. dilvasamaq. arzulamaq. diləmək. istəmək. 

aramaq. həvəslənmək.  

qöysəmək  köysəmək. isdəmək. alıqlamaq. vətən yolunda ölümə 

küysəyin. imrənin. yarsıyın. rəğbət edin. meyl edin.  

qöysil  göysil. göğsil. göyçül. səmavi. göyçil. göğçül. göyçül. 

göyə çalar. göyümçül. göyəsi. göyəmsi. - göysil, yaşılsım 

boya: çaxır.  

qöysül  qöysüldüm. göyümtraq. göyümsi. göyümsi.  

qöysültüm  göysüldüm. qöysül. qöysüldüm. göyümtraq. göyümsi. 

göyümsi.  

qöysünmə  köysünmə. küysünmə. azqınlıq. qızğınlıq. yanqığ. - 

kişinin qızğınlığı. - buğanın qızğınlığı.  

qöytaş  köydaş. birkəddi. obadaş. - göydaş boya: göyüt. göy. yaşıl 

göy. yəşmi. lacvərd. çivit.  

qöytaşı  göydaşı. göğdaşı. gəzəgənlər (səyyarələr) arasında 

dolaşan ufaq göyüm, göydək, asimani gövdələr.  
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qöytə  göydə. göyət. gödə. gövərçin. göğərçin. göyərçin. 

gögürçün. gökcəli. göycəli. 1. tanınmış quş. 1. könül, giz, 

sırr ulağı, çaparı, peyki.  

- üç komal gövərçin keçdi.  

- gövərçin palazı: gövərçin balası.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  

- gövərçin bəsləmə yuvası: göyərçinlik. gövərçinlik.  

qöytə  göydə. kürə. altın, qümüş əritmək ocağı.  

qöytəq  göydək. göğdək. göyüm. göğüm. asimani. - gəzəgənlər 

(səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, 

asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.  

qöytələn  göğdələn. çox qatlı, yüksək yapı.  

qöytən  - boğulmuş göydən, incə incə yağan yağmır: qaraçilən. 

qaraçilənti. qaraçilək.  

- itin yalvarı (duası) alınırsa (qəbul olunursa), göydən 

gəmik yağar.  

- kəmər dayça, az yeyər yemi, göydən axmasa, çor vurar 

demi. ( kəmər: qamar: kiçik at). 
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qöyturmək  göydurmək. 1. köydürmək. yandırmaq. küydürmək. 

yaxmaq: can göydürüb işləmək. itirmək. gənc ömrünü 

köpydürmək: itirmək. 1. küydürmək. yandırmaq.  

qöytüm  göytüm. bahar.  

qöytün  göytən doğru. havadan.  

- göytün çabuv: hava saldırısı.  

qöytürqi  göydürgi. göydürən. göynədən. küydürci. yanğıran. 

çiban. düməl.  

qöytürmək  yaxmaq. yaxdırmaq.  

qöyüq  göyük. küyük. 1. yanığ. yanmış. yaxılmış. 1. (bir 

kəsəldən) göynək. tutuşma. alovlanma.  

qöyüq  göyüq. göymə. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. 

qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. 

acıq. zülm. cəfa.  

qöyüq  köyük. küyükzan. (göynəmək: yanmaq). 1. küyük. yanığ. 

yanmış. 1. yanığ. göynəmiş. 1. yanığ. göynəmiş. 1. 

göynək. dərd. 1. yetgin meyvə. qoymaq: yandırmaq.  

qöyüq qöyük. köyük. küyük. 1. göymüş. küymüş. yanığ. yanmış. 

1. dərd. kədər. 1. sıtma. ısıtma. 1. qaynayan nəyin 

köpüyü. 1. köymüş. yanmış. yanığ. 
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qöyüqli  göyükli. küydərgi. göygil. çox küyən yanar çiban çeşidi. 

od çibanı.  

qöyüqmək  göyükmək. 1. olğunlaşmaq. 1. yanmaq.  

qöyül  göyül. 1. könül. xatir. xətn. könül. iç. məzac. 1. göylük. 

bostan. 1. könül. könül. ürək. iç. ruh. 1. könül. kövəs. 

kövsək. kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. 

ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. 

könül istiliyi. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. sovq. 1. 

könül. ürək. qəlb. sanı. sını. sanğı. sınğı. 

- içim işləmir, istəmir: məzacım çəkmir.  

- alçaqgöyül: alçaqkönül. dərviş.  

- göylünə dəğmək: xətninə toxunmaq.  

- göyül dinləndirən, oyalayan: könül əğləncəsi.  

- alçaq göyüllu: alçaq könüllü. mütəvaze'.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, 

doymaq.  

qöyülçü  göyülçü. göylükçü. bostançı.  
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qöyülçü  göyülçü. kövülçü. könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. 

kövəsçi. kövsək. kövnsək. həvəsçi. həvəskar. könül qulu. 

marağlı. amator.  

qöyülçülük  göyülçülük. göylükçülük. bostançılıq.  

qöyülçülük  göyülçülük. kövülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. kövəsçilik. kövsəklik. 

kövnsəklik. həvəsçilik. həvəskarlıq. könül qulçuluq. 

marağlılıq. amatorluq.  

qöyüllu  göyüllü. könüllü. 1. razi. könül dincliyi. aladasız. 1. 

sevən. aşiq. 1. sevgili. mə'şuq. 1. çox istəkli, arzulu, 

həvəsli. 1. istəyilə bir işi üstlənən, yapan. 1. qurralı. 

qururlu. kibirli. 1. dalqılıc. ölüməri. qızılbaş. yol əri. 

fədayi. 1. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. qonur. 

cəsur.cəsarətli. 1. geçimli. dirlikli. əcir. muzdur. 1. self 

servis. 1. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. 

həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı. 1. özlü. ortalı. qarınlı. 

aralı. içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. sağtıq. sağıtlı. 

anğılamlı. alğılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. 

toplanlı. dolqun. dolu. doluq. məğzli. möhtəvalı. 

məfhumlu. məzmunlu. mə‟nili. mə'nalı.  
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- biraz könüllü: könüllücə.  

- könüllü könülsüz: istər istəməz.  

- alçaq göyüllu: alçaq könüllü. göyüllü. mütəvaze'.  

qöyüllüq  göyüllük. könüllük. istəklik seçimlik. ixtiyari.  

qöyüllülüq  göyüllülüq. könüllülüq. ürəklilik. içdənlik. iç içəlik. iç 

dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. səmimiyyət.  

qöyülsəyiş  göyülsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. 

könsəyiş. könülsəyiş. həvəsləniş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. 

arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.  

qöyülsünmək  göyülsünmək. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. 

könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. 

kövülçünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. 

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. 

istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq.  

qöyülsüz  göyülsüz. könülsüz. 1. istəksiz. basqıyla. çalabca. güclə. 

1. sanığsız. kibirsiz. tovsuz. fossuz. çağasız. yaxasız. 

çalımsız. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. 

qurumsuz. yelsiz. 1. istəksiz. qırıq. biçik. biçilmiş. 

ixtiyarsız. 
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- göyülsüz göyülsüz: könülsüz könülsüz. heç istəmədən. 

istəksizcə.  

qöyülsüzcə  göyülsüzcə. könülsüzcə. istəmiyərək.  

qöyültən  göyüldən. könüldən. 1. ürəkdən. içli dışlı. içdən. içgin. 

candan. iç içək. içdənik. səmimi. ərköz. əşöz. taarüfsüz. 

təkəllüfsüz. 1. qarşılıqsız. fəxri.  

qöyültən  göyüldən. könüldən. ürəkdən. içdəniklə. içdən. iç 

içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. səmimiyyətlə. 

səmimiliklə.  

qöyüm  göyüm. göğüm. göydək. göğdək. asimani. - gəzəgənlər 

(səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, 

asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.  

qöyümçül  göyümçül. göğçül. göyçül. göyə çalar. göysil. göyçil. 

göyəsi. göyəmsi.  

qöyümsi  göysül. göyümsi. göysül. qöysüldüm. göyümtraq.  

qöyümsü  göyümsü. gövüd. ( > kəbud).  

qöyümsü  göyümsü. güvələ. gövələ. göğələ. göyələ. göyala. göyə 

çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  

qöyümtraq  göyümtraq. göysül. qöysüldüm. göyümsi. göyümsi.  
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qöyümtül göyümtül. göygəz. - tavşan qulağı: dul arvad otu.  

- göyümtül yəşil boya: böcək qabuğu. 1. kökşin. göğümsü.  

qöyünlük  göyünlük. kövünlük. gövklük. kəviklik. (< köv: kav: boş). 

yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( 

< yaz: açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. 

içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. 

fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

qöyünmək  göyünmək. kövünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv: 

kav: boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. 

yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz: açıq). 

açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq. içaçınmaq. 

boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. içi, 

könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq.  

qöyünmək  göyünmək. küyünmək. 1. yanmaq. yaxınmaq. 

qavrulmaq. 1. yarı yanmaq. yanımsımaq. 1. sızlamaq. 

acımaq. ağrımaq. 1. olqunlaşmaq. 1. üzülmək. 

dərdlənmək.  

qöyüntü  göyüntü. koyuntu ( < küymək). yanığlıq. üzüntü. kədər.  
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qöyüntürmə  - qaragöyündürmə: qaragöndürmə. qarapəncə. 

qaraqabarcıq. qarıma. qarataxın. qarataxma. qarayaxmaca. 

qara çiban. qarayanı. yanıqara. qara yanığ. şarbon.  

qöyürmək  göyürmək. gögürmək. yanmaq. yaxınmaq. - göyürdü arut 

ot: yandı quru ot.  

qöyüt  göyüt. göydaş boya. göy. yaşıl göy. yəşmi. lacvərd. çivit.  

qöyüz  göyüz. göküz. göğüs. göğüs. gövüs. göy üzü. - göyüz 

qapansa qara bulutdan, şimşək şaxsa, yağış yağsa durmadan, 

genə can səni gəzər, göz səni arar, yol sənə gələr.  

qöyüz  köküz. kövküz. göyzəl. göysəl. qözəl. mərğub. məqbul. 

şayan. pəsəndidə.  

qöyvə  köyvə. kövyə. hövyə. hovyə. hoyə. (< küymək: yandırmaq. 

qızdırmaq). dəmirçilləri qaynaqmaqda işlənən çəkiç 

biçimində, ucu mis ayqıt.  

qöyvəz  göyvəz. gövəz. qırmızımtıl göyərti. morartı. morluq.  

qöyzəl  göyzəl. göysəl. qözəl. köküz. kövküz. qöyüz. mərğub. 

məqbul. şayan. pəsəndidə.  

qöz baş  göz baş. suyun çιkan yeri.  

qöz  1. azman < acman. aclıq. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. 

qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. 
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atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. 

tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. 

öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. 

çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. 

əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1. çağ. - gecə gözü, çağı. gecəsi. - 

gecəsi kimsənin qapısın qaqma. 1.dəlik. yuva. yurd. 1. 

kovlıc. kavlıc. oyuq. deşik. dəlik. 1.qaruq. qarıq. 1. güdər. 

güdü. diqqət. 1. ırq. arx. axar. bulaq. qaynar. dolaç. kök. 

motiv. 1. görmə. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. 

baxma. rö'yət. - bir göz at: bir bax. 1. qaynaq. qayna. öz. 

iç. mərkəz. kökün. kökən. mənbə‟. 1. gözə. dəlik. deşik. 

oyuq. baca. boşluq. açıq. aralıq. ağız. dəlik. - iğnə gözü. - 

gözlü qapı. - iri gözlü ələk. 1. qalalarda ox atmaq üçün 

yapılan yarıq. 1. çəkmə. çəkməcə. kəşov (fars) ( < çəkov). - 

dörd gözlü dilab. - işqafın alt gözünə bax. 1. bölüm. bölmə. 

xanə. - orta bölməyə qoy. 1. dartı, tərazı kəfəsi. 1. amac. 

iməc. izələk. gözələk. hədəf. ərək. məqsəd. - gözü çox 

yuxarlardadı. - çox yekə gözlüdür işlərində. 1. alas. alaz. 1. 

görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. - ilkin 
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gözdə, nə olduğun sandım. 1. otaq. oda. - üç gözlü ev. 1. 

yaranın uc bölümü. - yaralarım göz göz oldu. 1. pis, 

yaman, uğursuz, qısqancılı baxış. - göz dəğmək. 1. iyi, 

kötü netəliklər, tutuqlar, duyqular anlatan baxış. - bir 

gözlərlə baxdı ki. 1. göyərtilərdə, cücərmiş yerlərin hər 

biri. 1. köprü bellərinin hər biri. 1. sevgi. ilgi. - gözümdən 

düşdü artıq. 1. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. 

arzu. əriz. əriş. - köz əlindən, gözüm daha qalmadı: dərd 

əlindən bir istək belə yoxum. 1. (< göz: baca. yol). - göz göz 

eləmə: gözəlləmə. 1. ( < köz). - közdə pişirmək: gözəlləmə.  

- köz. - çağın sürməsi, öc közün söndürəməz: gün keçər, 

kin keçməz.  

- acgöz: qrınpa. qaşıqçı.  

- açıxgöz: qantara belində. aldanmaz. külutmaz.  

- çox qızarmış göz: qan çanağı.  

- narıngöz: yaşmak kimi incə turlu ələk. incə ələk.  

- göz yaşı dərildi, gül yerinə.  

- alanğ göz: alanğlı göz. ala göz. böyük. iri göz. 

- çirkin görsə, gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı.  

- irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan. 
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- kırıx, qayğın, şaşqın gözlərlə baxa qalma: qarığay. - onu 

belə görüb, qarığay qaldım. 

- gözünə çöp düşdü, dünya gözündən düşdü.  

- ambar gözü: kavdan. kavlan.  

- bulağ gözü: su qaynağı. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq.  

- çaxırgöz: göygöz. dənizgöz.  

- dargöz. qısgöz. qıtgöz: görgüsüz. avalaq. avanaq (< av). 

budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. aldavıl. 

andavıl. abdal. koryat. bön. qısa görüşlü. naşı.  

- gözdən endirmə (salma, düşürmə) məni.  

- gözü qalmaq: gözsünmək: düşsünmək. imrənmək. 

imlənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. yumranmaq. 

yumsanmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalınmaq. çəksinmək. 

oxsanmaq. oxşanmaq. 

- gözü qalmaq: gözsünmək: düşsünmək. imrənmək. 

imlənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. yumranmaq. 

yumsanmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. 

xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalsınmaq. çəksinmək. 

oxsanmaq. oxşanmaq.  
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- gözü olmaq: istənmək. - öznünkün alta qoyub, qonşununkun 

istənir.  

- gözü olmaq: istənmək. - öznünkün alta qoyub, qonşununkun 

istənir.  

- gözüm qararıdıq görməzdi, koraldı, qaraqıdı, qaraqdı, 

qaralıdı.  

- üz göz: üs baş. gey geycək. geycək taxım. qapama.  

- bir qapama geyim paltar.  

- incə göz: incə gözlü: incədən incəni seçən. nuxdəçi.  

- iri, palıt boyasıl göz. (qara qəhveyi boya): qaramıq. 

qaramuq.  

- qara qıyma göz: qara, çəkik göz.  

- ''gözü bağlı'' oyunu: qaraçəpiş.  

- su çıxan yer, göz: qaragöz.  

- ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın: qaraç. qaraş.  

- gözü qalmaq: qarantılamaq. qaraltılamaq.  

- gözün qara düşməsindən qamaşması: göz qararması. 

qarıq.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  
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- birini birinin gözündən salmaq: (büyü ilə, pisləməklə). birini 

birindən soğutmaq. xor göstərmək. xorlamaq. korlamaq. 

qaratmaq. qaraltmaq.  

- göz qararı: qarar bazarı.  

- gözü kölgəli: qaragözçü. qaragöz. nərsədən, yapdığı bir 

işdən qorxusu olan.  

- gözü qara: qaragöz. qaragözlü.  

- gözü yolda: qarıb. özlək. - gözü yolda olmaq: qəribsəmək. 

qarıbsamaq. qaruqsamaq. qarusbamaq. özləmək.  

- günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli: qarağı. 

tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq.  

- quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün).  

- nərsiyə dirək, dayaq, göz bəbəyi, qəlbi yerində olan ürək. 

- ölkəmizin, durmuşumuzun ürəyi.  

- ürək ağrısı, göz ağrısı deyil, biri untulur gedər, biri itinir 

gedər.  

- gecə gözləri görməyən kimsə: qaroy qaray.  

- göz otçusü, həkimi: gözçü. qarranquc.  

- gözünün qarası az olan: qaspar. ağ gözlü.  
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- ışıl ışıl gözlər. (ışıl ışıl: parıltılı).  

- qurtuluş sevgisi, gözlərində ışıl ışıl yanırdı.  

- irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan.  

- kiçik deşik, dəlik, göz: içgil. işgil.  

- ağrımasa, göz yaşmaz, şeh olmasa, pas basmaz. 

(yaşmaz: yaşarmaz).  

- arzusu gözündə qalma: arzuna çatmama. düş qırıqlığı.  

- qarnı gözndə: qarnı ağzında: qarnı əlində. qarnı cibində.  

- ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan 

dənələr: qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.).  

- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq 

bostana vurma talanı.  

- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq 

bostana vurma talanı.  

- gözün suyun çəkmək: tökmək.  

- gözdən düşüb, ürəkdə yer axdarır.  

- iyi gözlə baxmamaq: nərsə yolunda, sapında, həqqində iyi 

düşünməmək.  

- qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən 

avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq.  
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- qaş göz edmək: qaş edmək: imləmək. işarə edmək.  

- qaş göz qaqmaq: imləmək. umlamaq. işarə edmək.  

- qaşgöz: qaşqaraş. qaşqayaş. qaşqazaş. qaşgörəş. 

qaşgözəş. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

- qaşlı gözlü: üzdən gözəl olan.  

- göz kəsəli: qarataq. qartaq. qataraq.  

- göz yummaq: qapaltmaq. kavaltmaq. boş, fürsət, möhlət 

vermək.  

- gözdə olan bəzəkdir, içə keçdin təzəkdir.  

- gözü bağlı oyunu: koraba. qaraba. qaraçəpiş. qaraçapış.  

- üzgöz, xuruş olaraq yeyilən nərsə: qatıqsı.  

- qatı göz: iti göz. çitir. çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq.  

- qatı göz: iti göz: çitir. çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq.  

- məni qoyub, yana baxmasın gözün.  

- sarılı söz, arıya köz. (sarılı: örtülü).  

- göz bayramı: qurban bayramı.  

- göz quşağı: göy quşağı.  

- göz yaşı: acı yaş. acı su. acus.  

- gözəgöz: qanaqan. başabaş. qisas.  
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- gözü havada, günü bacada: bəylik, dinclik yaşam sürən.  

- gözü yolda: yanğıranğ > nigəran > əndişəli. anğaşalı.  

- günəşdən gözələrin qamaşması, bir nə görməməsi: 

günəş korluyu.  

- havanın gözü yaşlı: nərdə isə yağmır yağacaq.  

- xoşgöz: xoşgör. xoşgül. xoşgil.  

- o gözlərdən, üzüntü oldu payım. (üzüntü: həsrət).  

- acgöz: doymaz. doymayan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. 

qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. tamahkar.  

- acgözlük: doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq.  

- açıq göz: yelgöz. yenğgöz. cingöz. işbilir.  

- anasının gözü: düzənçi. dələduz. əğrib dolab. pezəvəng. 

şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. 

qandırıtçı. qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. fırıldaq. fırıldaqçı.  

- anasının gözü: gülxanbəyi. bitirim.  

- baş göz edmək: evərmək. evləndirmək.  

- baş göz edmək: evləndirmək. evərmək.  

- başını gözünü yarmaq: başarıqsız davranmaq.  

- bəğənmədiyin daş, baş yarar, göz çıxarır: heç kimsəni 
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kiçimsəməmək gərək.  

- bəslə qarqanı, oysun gözüvü.  

- bir gözü ayda, bir gözü çayda: şaşı, şaşa, gənğ qalmaq.  

- bolca, fürsət verməmək: göz açdırmamaq.  

- cingöz yelgöz. yenğgöz. açıq göz. işbilir.  

- çəkik göz: badam göz.  

- çəkil gözümün çəkisindən: itil gözümün önündən.  

- çəkim gözü, göbəyi, qaynağı: cazibə mərkəzi.  

- çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə: 

görüş uzaqlığı.  

- çoxgözlü: çoxgözəli: çoxbacalı.  

- dartı gözü: dartı (tərazı) tablası.  

- dərin göz: açıq göz: incə görüş.  

- baş gözü: görnüşü. zahiri.  

- dəvəni dizindən, yağını gözündən vuran: iyi atıcı, nişançı.  

- dördgöz: dözümsüz bəkləyiş.  

- durub durub, durnanı gözündən vurmaq: bəkliyərək işi 

iyisin yapmaq.  

- düymə gözü: ilgək. deşi. dişi.  

- el üçün ağlayan, gözdən olur: başqasın çox düşünən, özün 
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tez unudur.  

- əli işdə, gözü oynaşda: işləyibdə, başı başqa nərsə ilə 

uğraşıq olmaq.  

- elin varında gözün qalsın: çox üzgün, yoxsul düşəsin.  

- gecə gözü: gücəyin. tünür. tünğür < tüğnür ( < tün. tünğ. 

tüğn: qara. qapalı).  

- göygöz: çaxır.  

- göz ac: ac göz.  

- göz açdırmamaq: bolca, fürsət verməmək.  

- göz açmamaq: bolca, fürsət tapmamaq.  

- göz açmaq: 1. dicəlmək. rahatlanmaq. imkan tapmaq. 1. 

özənli, diqqətli olmaq.  

- göz açmaq: oyanmaq. diqqət edmək.  

- göz açtırmamaq: imkan, fürsət verməmək.  

- göz ağarmaq: sınırından, yalnız gözünün ağı görünmək.  

- göz ağmaq: koralmaq. kor olmaq.  

- göz ağartmaq, bərətmək: öfgəli baxmaq.  

- göz ağrısı: sevgili.  

- göz alabildiyiə: ingin. engin. genişcə. çox geniş. ucsuz 

bucaqsız.  
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- göz alabildiyinə: göz alımı: gözün alabildiyi alan. göz 

çəkənə dək. göz görəbildiyinə.  

- göz alıcı: çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. 

cazib. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. ilgi çəkən. 

alımlı. gözə çarpan. göz qamaşdıran.  

- göz alımı: gözün alabildiyi alan. gözün görə bildiyi alan.  

- göz almaq: çəkmək. cəzb edmək.  

- göz altı: təhdi nəzər: göz dusdağı. alıqoyulma. alıqonulma. 

nizarətə götürüjmüş.  

- göz altı kiremi: göz altı morarmaları, göyərmələri, torbaları 

gidərən bir kirem.  

- göz altına qlmaq: nəzarətə almaq.  

- göz altında olmaq: gözətili 

- göz ardı edmək: görməməzlikdən gəlmək. saymamaq. 

özənməmək. diqqətə almamaq. gərəki önəmi verməmək. - bu 

acı göz ardı edməklə yadsınamaz.  

- göz aşısı: dal üzərindəki gözələrə, tomurcuqlara yapılan 

ağac aşı, peyvənd.  

- göz atma: gözətmə. nəzarət.  

- göz atmaq: qısaca, çabıcaq baxmaq.  

- göz atmaq: gözdən keçirmək. göz gəzdirmək.  
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- göz axmaq: kor olmaq. korlanmaq.  

- göz aydını: göz ışığı.  

- göz aydın edmək: göz aydınlamaq. qutlamaq.  

- göz bağı: göz bağlama. göz boyama. göz oyama aldatıcı, 

yanıltıcı, yozucu nədən. ilüzyon.  

- göz bağıcı: göz boyaçı. göz oyaçı. göz aldatıcı. ilüzyonist.  

- göz bağıcılıq: göz boyaçılıq. göz oyaçılıq. göz aldatıcılıq. 

ilüzyonizm.  

- göz bərkliyi: iyidlik. cəsarət.  

- göz boyacı, boyayıcı: aldağ. oyun. aldadan. toğlayan.  

- göz boyama: şö'bədəbazlıq.  

- göz boyamaq: göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq.  

- göz boyuyan: şö'bədəbaz.  

- göz bulağı: burun yönünə olan göz ucu.  

- göz çəkisi: göz alanı. - göz çuxuru: göz kasası.  

- göz dəğirmək: nəzərləmək.  

- göz dəğmə: pis baxış toxunma.  

- göz sağıc, sağın, döhdürü: gözotaçı. gözçü.  

- göz dusdağı: sürəkli, dayimi izlənən.  

- göz dusdağı: təhdi nəzər.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9264 

- göz ərimi: göz alanı. gözün görəbildiyi alan. üfüq.  

- göz evi: göz kasası. göz çuxuru.  

- göz gəzdirmək: yoxlamaq. devrəmək. dövrəmək. 

devrətmək. dövrətmək.  

- göz görə görə: apaçıq. açıqca.  

- göz görməyincə könül qatlanır.  

- göz göz: dəlik dəlik.  

- göz gözü görməmək: qaranlıq, tozanaqlı, dumanlı durum.  

- göz kəsilmək: çox özənlə, diqqətlə baxmaq.  

- göz mıncığı: nəzər mıncığı.  

- göz mıncığı: qaça. göz dəğməsin diyə heyvanların alnına, 

uşaqların qollunu bağlanan mıncıq, dua.  

- göz olmaq: yetişmək. yoxlamaq.  

- göz önündə olan: açıq. dışraq. görünən.  

- göz örtmək: əl yumaq. vazkeçmək. - göz poxu: çapaq.  

- göz qapamamaq, qırpmamaq: oyaq qalmaq.  

- göz qarası: bəbək. bəbənək.  

- göz qaş gərmə: yufa qarayış. naz. işvə.  

- göz qaş oynadış, gərmə. kirişmə. qırışma < gərişmə. naz. 

işvə. qırışma. qırcışma. qılışma.  
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- göz qırpmamaq: yuxlamamaq. uymamaq.  

- göz qırpmaq: göz vurmaq.  

- göz qorxutmaq. təhdid edmək.  

- göz qoymaq: 1. gözü olmaq. gözdə qalmaq. 1. güdmək. göz 

qulaq olmaq.  

- göz qulaqçı: casut. casus. xəbərçi.  

- göz quyruğu: dışa sarı olan göz ucu.  

- göz süzmə: süzdürmə. yan baxış. qəmzə.  

- göz süzmək: bayqın bayqın baxmaq.  

- göz tanışlığı: uzaqdan uzağa tanış.  

- göz tikmək: ummaq.  

- göz toxluğu: güvən. bitginlik. qənaət. yetinmə. inanc. 

qanma. razılıq.  

- göz ucu ilə baxmaq: çox iti baxmaq.  

- göz yaylamı: gözlə görünən genişlik.  

- göz yaylası: görüş alanı. gözün görəbildiyi yerlər.  

- göz yılğımı, yılqınlığı, yıldırımı: qorxu. ürkü. gözü görüb 

qorxmuş. (göz görəndən, ayaq çəkilər).  

- göz yumamaq, yumammamaq: (nərsənin bolluğundan, 

sıxlığından, girginliyindən, gərginliyindən) dal qoyulamaq. dala 
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qoyulamaq. iləriləməmək. aşılamamaq. keçiləməmək. 

bağışlayeriləməmək. bıraxılamamaq. vazkeçiləməmək. 

bağışlamamaq.  

- gözbəbəyində oluşan ləkə: ağbən. ağbənək.  

- gözdə tutmaq: çox özləmək, istəmək, arzulamaq.  

- gözdə tutmaq: tikizə almaq. önəmsəmək.  

- gözdə, yadda tutulmaq: anılmaq. xatırlanmaq. zikr 

olunmaq.  

- gözdən çıxarma: fəda edmə.  

- gözdən çıxarmaq: fəda edmək.  

- gözdən düşmək: güvəyin, e'tibarın iturmək.  

- gözdən düşüncə, ölmək yeğ (iyidir): el bəğənməzsə, yer 

bəğənsin.  

- gözdən itmək: qararmaq. - uzaqlaşdıca şəhər qararıydı.  

- gözdən keçirib düzəltmək. əldən keçirmək. onarıb, 

baxımını yapmaq.  

- gözdən keçirmək: barlamaq. barlağamaq.  

- gözdən keçirmək: incələmək.  

- gözdən qaçırmaq: duyamamaq. görəməmək.  

- gözdən qaçmaq: özən göstərməmək. diqqət edməmək. 1. 

görgü. görünğ. görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. 
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qarayış. nəzər.  

- gözdən sürməni çalmaq: usda oğru.  

- gözə almaq: hesaba almaq. gözdə, fikirdə qoymaq. 

saylamaq.  

- gözə batmaq: 1. özgələrin ciciyin oyatmaq. qısqanc 

toplamaq. gözə tikan olmaq. 1. dincsizlik, bulantılıq oyandıran 

görnüş.  

- gözə batmaq: göz götürməmək: tikən, tikan olmaq.  

- gözə çarpmaq: özəni, diqqəti çəkmək.  

- gözə dəğmək: gözə ilişmək, ilinmək.  

- gözə durmaq: üzə durmaq.  

- gözə gəlmək: göz dəğmək. pis nəzərə uğramaq, dəğmək.  

- gözə girmək: özün gözə soxmaq.  

- gözə göz: qisas qisas. təkinləmə. tayınama.  

- gözə qara su enmək.  

- gözə soxma: göstəriş. gözdəriş. alımlatma. alqılatma. 

aldırtma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

- gözə soxmaq dilimə almaq. barmaqlamaq.  

- gözə soxmaq: gözdərmək. göstərmək. - çox keçməz, oda 

doğruluğun göstərir. - gözə tikan olmaq: gözə batmaq. 
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özgələrin ciciyin oyatmaq. qısqanc toplamaq. gözə.  

- gözə yasaq yoxdur.  

- gözəllər gözü: gözəllik gözəli. gözəllər gözəli. yağbal.  

- gözlə qulaq arasında qalan tüklü bölüm: tuluq. tulum. 

duluq. yanaq. şakak. şəqiqə.  

- gözləri axıtmaq, xumarlatmaq: süzmək.  

- gözləri bulutlanmaq, dumanlanmaq: gözləri sulanmaq: 

ağlayacaq kimi olmaq.  

- gözləri dönmək: çox qızmaq. qızınmaq.  

- gözləri fal daşı kimi açılmaq: şaşırıb qalmaq.  

- gözləri otdan, sınırdan alovlanmaq:  

çaxmaq çaxmaq olmaq.  

- gözləri parlamaq: istək, sevinc bəlirtmək.  

- gözləri qamaşan: qarıq.  

- gözləri süzülmək, axmaq: yuxusu gəlmək.  

- gözləri vəlfəcr oxumaq: çox qıvılcım, kurnaz, zirək, qırıq 

olmaq.  

- gözləri yollarda qalmaq: çox özləmək, gözləmək, 

bəkləmək.  

- gözlərinə inanamamaq: çox şaşırmaq, çaşırmaq.  

- gözlərinə mil çəkmək: qızqın şiş batırıb, kor edmək.  
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- gözlərini açmaq: oyatmaq. uyarmaq. diqqətin çəkmək.  

- gözlərini devirmək, çevirmək: iticə, hislə əğri baxmaq.  

- gözlərini qaçırmaq: göz gözə gəlməməyə, ilişməməyə 

çalışmaq.  

- gözlərinin içinə dək qızarmaq: çox utanmaq. utancından 

çuğundur kimi qıpqırmızı olmaq.  

- gözü açılmaq: yaman bir olaydan öğrənmək, dərs almaq.  

- gözü açıq gedmək: gözü yolda ölmək. istəyi gözündə 

qalmaq. istəyinə çatmadan köçmək.  

- gözü açıq: açıq göz: açıq göz. bəcərikli. oyunçu. oyanıq. 

kurnaz. kurzan. qurbaş.  

- gözü arxada qalmaq: gözü izində, dalında qalmaq.  

- gözü axmaq: kor olmaq. koralmaq.  

- gözü bağlanmaq: qəflətə düşmək.  

- gözü bağlı: uğraş. uyuq. uyqaş. uyqaç. uğraş. anmaz. 

aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qapsalaq. kavsalaq. 

çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. kor. 

korsan( < kor). cahil. qafil.  

- gözü dalmaq: baxışı tikilib dalqınlaşmaq.  
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- gözü dar: acgöz. gözü doymaz. doymaz. doymayan. əli dar. 

əlisıxıq. əli yumuq. yumru. çimri. paxıl < bağıl. verməztin. 

verməyən. əlverişsiz. varyeməz. sərpəməyən. xərcləməyən. 

tamahkar. qıtmır. qıymır. qısmır. qıpmır. qataq. qadaq. qotur. 

kenes < qınas. qıncus. kinis <> çinis < qınıs. qısıs. sıxıq. qısıq. 

qısqıs. xəsis. qısqaq. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. 

qasmac. qasmaçı. qırmaçı. qaraçı. qaradadaq. qaradamaq. 

qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. yanığ. yanğılı olan. 

yalvaq. yavlaq. çaylaq. momsik. mümsik.  

- gözü dışarda: əlindəki, evindəki ilə yetinməyən, 

qanıqmayan, doymayan.  

- gözü doymaq: 1. əlindəki, evindəki ilə yetinən, qanığan, 

doyan. 1. istədiyin, yetəri dək əldə edəndən sonra, artıq 

başqasın istəməmək.  

- gözü doymaz: bax > gözü dar.  

- gözü dönmək: qızqınlıqla davranmaq. bir etgilənmədən 

özün itirib, nə etdiyin bilməmək. - aclıqdan, sıxıntıdan gözü 

dönmüş.  

- gözü dönmüş: acılı < > azılı. azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. 

qızqın. darqın.  

- gözü görməmək: 1. önəmsəməmək. önəm verməmək. 
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saymamaq. 1.  

- gözü ısırmaq: tanıyacaq kimi olmaq.  

- gözü ilişmək, ilinmək, çarpmaq: birdən, təsadüfən görmək.  

- gözü kəsmək: gözü su içmək: ağlına batmaq. 

yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək.  

- gözü kölgəli: quşqaq. quşquq. şəggili.  

- gözü olmaq: ürəyi qalmaq. istəmək. arzulamaq.  

- gözü parlamaq: çaxmaqlaşmaq.  

- gözü qalmaq, tutmaq: bəğənmək. imrənmək. nərsiyə 

qısqanmaq.  

- gözü qamaşdırmaq: çiğləşmək. uyumsuzlaşmaq.  

- gözü qapalı olaraq: güvənərək. inanaraq.  

- gözü qapalı: hər bir nədən xəbərsiz  

- gözü qararmaq: bayqınıq keçirmək. huşun itirmək. nə 

yapdığın bilməmək.  

- gözü qaymaq: gözü yazmaq, yozmaq, çaşmaq. istəmiyərək 

baxmaq.  

- gözü qızmaq: çox öfkələnmək.  

- gözü yeməmək: gözü su içməmək. bir işin üstəsindən 

gələbildiyinə güvənməmək, inanmamaq.  
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- gözü yılmaq: gözü qorxmaq.  

- gözü, nəzəri dəğən: kəmgöz. göz vuran.  

- gözümdən düşdü daha: sevgim, ilgim tükəndi artıq.  

- gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan: görüş alanı.  

- gözün şaşqınlıqla, yekə açılması: bərəlmək. bələrmək.  

- gözündə böyütmək: çoğumsamaq.  

- gözündə böyütmək: nəzərində şişirmək.  

- gözündə olmamaq: önəm, dəğər verməmək.  

- gözündən yuxu axmaq: yuxusu gəlmək.  

- gözünə gətirmə: təsəvvür.  

- gözünə girmək: gözün tutmaq. güvəncin, e'timadın 

qazanmaq.  

- gözünə kəstirmək: özünə uyqun görüb istənitmək. bir nəyin 

üsdəsindən (öhdəsindən) gələbiliyinə özünü inandırmaq.  

- gözünə sərmək: ərzə edmək.  

- gözünə soxmaq: 1. güclə göstərmək. 1. başına çırpmaq.  

- gözünü açmaq: gerçəyi dənəmədən sonra özənli, ayıq 

olmaq.  

- gözünü ayırmamaq: gözün çəkməmək.  

- gözünü bağlamaq: kor quş yapmaq. yanılmasına nədən 
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olmaq.  

- gözünü çıxarmaq: bacarıqsızlıqla yanlış davranmaq.  

- gözünü dörd açmaq: çox ayıq davranmaq.  

- gözünü əsirgəməmək: sakınmamaq. saxlanmamaq. 

xətərləri önəmsəməmək, saymamaq.  

- gözünü qan bürümək: gözünü qan tutmaq.  

- gözünü tikmək: iticə bərəlmək,baxmaq.  

- gözünün çapağını silmədən: yataqdan qalxar qaxmaz.  

- gözünün içi gülmək: çox sevinmək.  

- gözünün içinə baxa xaxa: çox soyuqluqla. utanmadan.  

- gözünün içinə baxmaq: çox ilgi göstərmək. ürəyinə girmək 

istəmək. bütün istəklərini yapmaya çalışmaq.  

- gözünün üstündə qaşı olmaq: yoxdan bahana axdarmaq, 

bulmaq.  

- gözüsndə tütmək: çox özləmək.  

- gözüvü sevərim: gözüvü yiyəlim, yeyim: nə olur. 

yalvarırım. lütfən.  

- güdəgöz: dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. kutahbin.  

- haçar gözü: deşi. dişi.  

- iri göz ələk: abaltıq. abaltay.  
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- iri gözlü ələk: apara. abara.  

- kəmgöz: göz vuran. gözü, nəzəri dəğən.  

- kəsəlli, kirpiksiz, ağrılı göz: çəpəl. çipil.  

- könül gözü: can gözü. - könül gözü: kəsin görüş. iç görüş. 

bəsirət.  

- könül yağı, içyağı deyil, göz yaşı, don yaşı deyil. (don: 

üz).  

- nazdan, qızqınlıqdan göz ucu ilə süzdürərək sezmək, 

baxmaq: axız 

- nərsələri, yoxlayıb gözdən keçirmək üçün gəzib 

dolaşmaq: qolaçanlamaq.  

- od, köz kürəyi, belçəsi: kəpçə. kömçə. çömçə.  

- odlu yaraqların üstündə olan, amaclama üçün (nişanlama) 

göz, baca: gəz ( < kər: kəs).  

- qanıq göz: qanıq könül: qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi 

təmiz.  

- qara göz lobyə, loba: börülcə.  

- qarqagöz: utanmaz həyasız. hırsız. ırsız.  

- qısqaç gözlü: qısqac kimi əğri göz.  

- qıyşıq gözlü: çeri.  

- subay gözü, kor güzü: subay gözü ilə, qız alınmaz.  
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- tox göz: göü tox: yetinən. yetingən. qanmış.qanuq. qanıq. 

qane‟.  

- tox gözlü: gözü tox. tox. güvcənq. mütməin.  

- üz gözü tərsək: görümsüz. görümü yaxımsız, gəlşiksiz. kərih 

mənzər.  

- xoruzun gözü küllühdə qalır, buğdalıqda olsa belə.  

- göz ərimi: üfüq.  

-. gözləri tikilib qalmaq: gözləri taxılıb qalmaq: nərsədən 

gözlərin ayıramamaq.  

- göz dalmaq: nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq.  

- göz dışarda: ev eşiyin bıraxıb, başqalarıyla ilişgi quran.  

- göz dişi: üst çənədədəki it dişlərindən hər biri.  

- göz göz edib, çözmək, açmaq: gözələmək <> çözələmək. 

gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. incələmək. araştırmaq. 

oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək.  

- göz göz edib, çözünmək, açınmaq: incələnmək. 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, 

etüd edinmək.  

- göz göz, dəlik deşik olan nərsə: gözlük. gözənə.  
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- göz gözü tutmaq: güvənmək. bəğənmək.  

- göz quyruğu: gözün şakaqa yönəlmiş ucu.  

- göz oranı: göz qərarı.  

- göz önü: görülə bilən. yaxın yer.  

- göz ucuyla baxmaq: oğrunca, başın çevirmədən yandan 

gözətmək. yan gözdən baxmaq. bildirmədən gözəmək.  

- göz ucuyla görmək: sezmək. anlaşmaq.  

- onun ox kimi axması, göz ucuyla görüldü.  

- göz ucuyla süzmək: qısıq gözlə incələmək, baxmaq.  

- gözü açığlıq: açıqdan, çevrikdən, fürsətlərdən yararlanaraq, 

çevik, sivrik davranmaq. - kişiyə açıqgözlük bir yoğun 

gerçəkdir.  

- göz yeməmək: gözü su işməmək. bir iş yapacaq güc, 

yetənəkliyi kəndində görəməmək.  

- göz yıldırmaq: göz qorxutmaq.  

- göz var, başda var: göz görər, baş düşünər.  

- göz var başdadır, baş var gözdədir: kişi var gördüyünün 

üzərində düşünər, kişidə var, gördüzünə, düşünmədən inanır.  

- gözlə dartmaq: baçmaqla yoxlamaq.  

- gözüylə baxmaq: gözüynən baxmaq: nərsənin, kimsənin 

yerinə qoymaq.  
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- özgə gözüylə baxmaq.  

- gözü yılmaq: gözü qorxmaq.  

- gözü sönmək: korlanmaq.  

- gözü bərk olmaq: qorxmamaq. ürəkli olmaq. yılqınmazlıq.  

- göz yılqınlığı: göz dağı.  

- göz yummamaq: heç uyumamaq, yatmamaq.  

- göz yoxlamsı: nərsəni baxışla ələh vələh edmə. göz 

dusdağına tutma.  

- gözlərin qapamaq: ölmək.  

- gözlərini oymaq: birinə çox kötülük edmək.  

- gözləri süzülmək: gözlər axmaq: göz qapaqları yavaşca 

qapanmaya başlamaq.  

- gözlərinin içi gülmək: gözləri parlamaq: sovinməyi 

gözlərindən bəlirmək.  

- gözü açılmaq: iyini kötünu, toxunu yarayı ayırt edərmək, edə 

bimək. - oxumaqla kişinin gözü açılır.  

- gözü axmaq: göz patlayıb, yarılıb, kor olmaq.  

- gözü alışmaq: nərsənin ilk etgisin itirmək. yadırqanmaz 

olmaq. qəribsəməmək.  

- gözü almamaq: başarcağına inanmamaq. yadırqanmaz 
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olmaq.  

- gözü bağlı olmaq: bağlanmaq. tutulmaq. büyülənmək.  

- gözü bərk: qorxmz. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yılqınmaz. 

ürkməz.  

- göz önündə: olan. olağan. öndə. hazir.  

- göz olmamaq: 1. istəməmək. 1. istək bəsləməmək. artıq 

önəm verməmək. dalısında olmamaq.  

- gözü olmaq: istəmək.  

- gözünü yummaq: ölmək.  

- gözünü topraq doyursun: bir nədən qanıqmayan, 

doymayan kimsəyə, ilənc, qarqış kimi deyilən söz.  

- gözünü sevərim: gözünü sevdiyim: yalvar yaxış, xahiş, 

sevgi, oxşama sözü.  

- göz oymaq: göz çıxarmaq: öfgədən deyilən söz.  

- gözü dönəsi: ilənc sözü. gəbərəsi. öləsi.  

- göz kimi istəmək: çox sevmək.  

- gözü dumanlanmaq: gözü qararmaq. hirsindən heç nəyi 

görməmək.  

- gözü dünyanı görməmək: heç nəyi önəmləməmək, 

dəğərləməmək.  

- gözü kimi sakınmaq, saxlamaq, əsirgəmək, qorumaq: çox 
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önəm, ilgi göstərmək.  

- gözü gedmək: gözü çəkmək: gözü düşmək: nərsiyə 

istəmədən baxmaq.  

- gözü könlü açılmaq: sevinmək. güllənmək. neşələnmək.  

- gözü su içməmək: gözlədiyi sonucu əldə edməyə 

inanmamaq, güvənməmək.  

- gözü arxada qalmaq: bıraxılan nərsə ilə bir didərginik, 

gərginlik duymaq.  

- gözü bulamaq: gözü qarışmaq.  

- gözü yekədə olmaq: böyük işlər, amaclar bəsləmək, 

tasarlamaq.  

- gözü çıxasıca: gözü çıxası: ilənc, qarqış sözü.  

- gözü sulu: qalmasın nə üçün gözyaşı tökmək.  

- göz qapaqları yavaşca qapanmaya başlamaq: gözlər 

axmaq. gözləri süzülmək.  

- gözü taxılmaq: gözü bərəlmək. gözü tiklmək, ayrılmamaq.  

- onun gözü buna taxılmış.  

- gözü toprağa baxmaq: ölmək üzrə olmaq.  

- gözü tutmamaq: güvənməmək. bəğənməmək.  

- gözü yuxu tutmamaq: yuxlayamamaq.  
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- gözün üsdə qaşın var deməmək: hər davranışın xoş 

görmək.  

- gözünün önünə gəlmək: nərsəni başında canlandırmaq. 

tasarlanmaq. xatırlanmaq.  

- gözünün quruğuyla (ucuyla) baxmaq: bəlirtmədən, başını 

çevirmədən, yandan baxmaq.  

- gözlərinin içinə baxmaq: 1. bir kimsənin üstünə titrəmək. 1. 

bir istəyi oldurmaq üçün, gözləriylə birinə yalvarmaq.  

- gözlərinin içinə baxa baxa: çəkinmədən, soyuq qanlılıqla.  

- göz dəmiri: gəmilərdə baş yöndə olan dəmir imi. çapa.  

- gözdən çıxarmaq: göz yummaq. vazkeçmək.  

- gözdən ıraq, könüldən uzaq.  

- gözdən qaçırmaq: daqınlıqla görməmək.  

- gözdən qaçmaq: gözündən qaçmaq: görülməmək.  

- gözdən uzaq: önəm verməmək. arxaya bıraqmaq.  

- göz dikəği: çox istənərək, üzərinə düşlən nərsə.  

- göz tikmək: bir nəyi ələ keçirmək istəğinə qapılmaq. - kim 

kimin varına göz.  

- nərsə üstündə göz qalmaq, olmaq: maraq, çəki, özən, 

diqqət oyandıran nərsə. - hammının gözü onun üstündə 

qaldı.  
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- bütün gözlər bu iyidin davranışının üstündəydi.  

- nərsəni gözü görməz olmaq: artıq ona dəğər verməmək.  

- gözü göz değil: pisliyi, kötülü üzündən, baxışından tökülür.  

- gözü qararmaq: 1. başı dönmək. bayqınlıq keçirmək. 1. 

şaşıb, nə yapacağın bilməmək.  

- əlin yerdə, gözün gündə olsun, əkib biç, yeyib sik.  

- göz altına almaq: alqonulmaq. nizarətə götürmək.  

- gözdən uzaq: gizlicə.  

- göz boyacı: bir qolaylı işi, dolaylı göstərən.  

- göz gördüyü, ürək yağı: göz gördüyü, ürəkdə yanar 

(yansıyar, səslənər, əks edər).  

- gözü yolda, qovuşmadan ölmək: üzük gedmək.  

- gözünə girmək: gözün tutmaq. güvəncin, e'timadın 

qazanmaq.  

- könül yağı, içyağı deyil, göz yaşı, don yaşı deyil. (don: 

üz).  

- ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar (özgə işlərinə 

qarışmasa).  

- yaşama, durmuşa gözlərin yummaq: ölmək.  

- çölməyi közdə, çörəyi dizdə. (əldə.). (evi yapılmış, qabı 
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asılmış.).  

- iğnə gözü: iğnə dəliyi: iğnə yurdu: iğnə yuvası: çox incə, 

dar yer.  

- gözü qalma: könlü qalma: kölgəli qalma. üzgünlük. 

gücünlük.  

- acın qarnı doyar, gözü doymaz.  

- bir gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, 

barmaqlıq: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs. 

- dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər: qapal bazarı. 

- dinin götün gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi: aşırı 

dinçi. qaba dinçi. qaba sofu. şex. 

- göz qapağı: qapaq. qaban. qapan. 

- gözdə eyik (yaxcı), içdən yenik (çürük): qabadəri. 

qabapost. üzdən doluq, içdən pozuq. dolu qanlı, çürük canlı. 

papaqlı baş, içdən yaş. iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız 

kimsə. duruşlu, içi boş kimsə. 

- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, 

kəpək: qalıntı. 

- gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik 

gözlərdən oluşan tabaq: kasa. qapsa. qalıq. 

- göz qapağı qıyısında çıxan cuş: itdirsəyi. arpacıq.  
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- göz qapağı: qapmıq. qalmıq. - şişik qalmbıqlı kişi. 

- göz mıncığı: qıdıqısdı. qadaqısdı.  

- göz yaşı: yaşıq. yaşaq. (> əşk (fars)). 

gözdən keçirinmək: izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. 

izərnilmək. sezinmək. - bu ustaca düzən, onun yaşamının hər 

nəyində izlənilir.  

- gözdən keçirmək: izləmək. sezmək. - bu ustaca düzəni 

onun yaşamının hər nəyində izləyə bilərik. 

- gözə gəlmə: göz, nəzər dəğmə. 

- gözə gəlmə: göz, nəzər dəğmə. 

- gözə gəlmə: gözdə olma. maraq çəkdirmə. - bayram ol, ildə 

bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl.  

- gözü qara (böyük), küflü qafa: iri yapılı, qara qafalı. yekə 

kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. 

üzdən tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- gözü tox: toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. əlində 

ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar. 

- iki gözüm iki çeşmə: ağır ağlama, üzüntü. - iki gözüm: 

oxşama sözü. 
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- ilk göz ağrısı: ilk sevgi. 

- kötü göz: bəd nəzər.  

- qafasın, gözün yarmaq: işi korlamaq.  

- qanqal göz: yekə, çıxıq göz.  

- qaş yapayımdərkən, göz çıxarmaq: düzəltməyə çalışırkən 

pozmaq.  

- qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq: yapdığı 

bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək.  

- qaşla göz arasında: bir anda.  

- önə gəldi, gözə gəlmədi.  

- sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

qöz  göz. köz. güz. küz. 1. köz. od. qor. 1. gözəv. gözbaş. 

gözləv. özəv. tomurcuq. oda. kızlöv. qaynar. bulaq. 

çişmə. şişmə. qaraç. qaraq. deşik. dəgirmanın iki 

daşından hər biri. aşıq gəmiyi. yuvarlaq. nəzər. - göz 

açmaq: göz alaymaq. - göz atmaq: uğurlamaq. uzatmaq. yola 

salmaq. uğratmaq. - göz aylamaq: göz yaylamaq. göz 

gəzdirmək. - göz bağlamaq: ovsunlamaq. - göz bağlayıcı: 

gözbağuci. - göz boyaçılıq: göz boyamçılıq. göz boyamaçılıq. 
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aldav. aldavçılıq. aldamçılıq. kallablık. fırιldaqlıq. - göz dirəgi: 

göz tikəgi: bərk çox istənilən nərsə. - göz gəzdirmək: göz 

aylamaq. göz yaylamaq. - göz kıyısilə: göz ucuylə. - göz 

tikəgi: göz dirəyi: bərk çox istənilən nərsə. - göz yaylamaq: 

göz aylamaq. göz gəzdirmək. - qözə çarpan: gözələk. doruğ. 

təpənin ən yüksək, gözə çarpan yeri. - qözə girmiş: gözdə. 

bəğənilən. əl üstündə tutulan. 1. xərmənin yeri. neçə 

kərdidən olan alan. 1. sonbahar. payız. {dərim - ay. ( # 

əkim - ay)}. 1. yolam. kabat. qat. tapğιr. gəzək. səfər. 

durqun. atar. dəğişən. mərtəm. dəfə. enə. 1. köz. qor. 

qoru. qızıl ot. köz ətməyi: yağlı yufka. 1. köz. gözlək. 

parιldayan. 1. yan. yön. doğru. qara. qaray. istiqamət. - 

bu gözlə ged. - o gözdən səs gəlir. - beş gözlü yol. - gözsüz: 

çıxışsız görünən durum. həçəl. duzaq. çıxmaz. - ev gözünə 

saldılar: yollandılar. yönəldilər. 1. deşik. açıq. baca. çıxış.- 

gözsüz yerdən su axmaz. 1. sınır. mərz. - ölkənin gözlərin 

tutub yağmaladı. 1. yartıq. rəf. tabaqlıq. taqca. sərgən. 1. 

qaynaqların birləşdiyi yer. 1. görmə. görüş. nəzər. rö'yət. 

- gözü açıq. - gözü kəsgin. 1. qaynaq. mənbə'. - su gözü. - 

bulağ gözü. 1. çuxur. dəlik. - bal köməcinin gözü. - iğnə 
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gözü. - göz göz: dəlik dəlik. dəlikli. 1. çəkməcə. çəkov. 

kəşov. - işqabın gözü. 1. bölük. təqsim. - beş göz tükan. - 

üç gözlü dəğirman. 1. kəpə. kəfə. qabcaq. tərazı kəfəsi. - 

bir göz yemək. - tərazı gözü. 1. bel. kəmər. - köprü gözü. 1. 

dəğər. e'tibar. məqbuliyyət. - dünya gözümdə yoxdur: 

dünya belə sanıma dəğil. - göz almaq: dəğər vermək. - o qızı 

gözüm almır. - gözdə: e'tibarlı. - nəyisə gözünə girmədi. 1. 

təvəccüh. sevgi. məhəbbət. gözə girmək. - gözdən düşmək. 

- gözdən çıxmaq. 1. qor. yanıb qızarmış kömür, odun. - 

qorın üstündə pişirmək. - bu odun çox qor tökür. - qor kimi 

altın. 1. böyük iri badam göz. bölük, börək, bərək, bələk, 

ala göz. 1. goz. kop: küp. - göz qaman. gözdə. seçgin. 

göz qamaştırıcı. 1. çaqır. gözbəbəği üzərindəki ləkə. 1. 

köz. kösəv. 

- taşırqan gözlü: patlaq gözlü. qulma gözlü.  

- qözü sulu. qôzü hər zaman axan kişi: çəvşənğ.  

- közdə pişirilən əkmək: közləmə. gömmə: qözmən.  

- açlıqtan qöz qararmaq: öşərmək.  

- qöz atmaq: qözətilmək. göz edilmək. müntəzir olmaq.  

- qözə gəlmək: sağınmaq. görünmək.  
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- qözü bağlılıq: yalvı. yalıv. yalva. yada. büyü. cadu. sehir.  

- közləri çevirmək: kösəvləni ışır. 

- göz pərdəsi: sızqaq.  

- göz qıpmaq: qırımaq.  

- göz yummaq: uyluşmaq. uyuşmaq.  

- xumar gözlü: talac. dalac. daluc. maral gözlü.  

- göz bağçılıq edmək. baymaqaldatmaq.  

- ac göz: qarçınaq. çinis. xəsis.  

- ac göz: sox. soğ. doymaz. boğazçı. tamahkar.  

- ac göz: toymağur. yalmağur. - açıq göz: pozuq göz. çalpaq.  

- dolab gözü: gəncə.çəkməcə. kəşov. sandıqça.  

- göz daşı: saydam. arı. parlaq. sayğal.  

- göz qarartmaq: qaraqmaq.  

- göz yaşı: yığı. ağı. ağqı.  

- gözü ac kimsə: soğur. sağur. dilənçi. yolçu.  

- gözü çıxmış kişi: soğur.  

- gözü qıyıb, yumub açmaq: qıpçaq.  

- gözün uçurması: göz qıymaq.  

- köz qarışdıran: kösəv. yarı yanmış çöp.  

- şəhla göz: şaşı.  
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- açıq göz. çəkçə. məbhut. mütəhəyyir.  

- gözləri qaranqulu, pisgörməkdən, gözlərini büzüb, çəkib 

baxan. çəkçə.  

- göz atlamaq: gözətləmək. sınçılamaq. baxıcılıq edmək. - 

gözü saqat: qılavqöz.  

- gözə çarpan: diqqəti çəkən. tanıqıvlu. 

- iki qözün buqdurmaq: utanmaq.  

- gözləri tikilmək: diqqətlə baxmaq. aralmaq.  

- qızarmış gözlü: cıtçaqöz. çaqmaq çaqmaq gözlü.  

- sulugöz: yılavuq. yığlavuq. ağlağan.  

- yeni göz açmış: ingən. engən. körpə. görpə.  

- göz daşı: gördəvük.  

- gözə görünməyən: qaravsız.  

- patlaq gözlü: çıltırqöz.  

- qözü qıymaq: bir işi yapmaq üçün kəndinə güvənmək. 

- acgöz: toyumsuz.  

- gözütoq. toyumlu.  

- göz boyama: tobalaq. aldatmaca. 

- göz önündə tutulmaq: daxil olmaq. sayılmaq. sanalmaq. 

e‟tibara alınmaq.  
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- sulu gözlü: suvqöz.  

- qöz açmaq: əğlənmək. oyalanmaq.  

- göz açuv: əğləncə.  

- göz açuv: əğləncə.  

- acgöz: cırtqıç. yırtqıç.  

- ala qöz: açıq rəng göz.  

- alaqöz: açıq rəng gözlü.  

- gözdən geçirmə: avlav. tətqiq.  

- gözə gəlmək: ayağsımaq. nəzər dəğmək.  

- gözlərinyanğırmaq: gözlərini iri iri açmaq.  

- yandıra qöz: patlaq gözlü.  

- gözlərini tikip baxmaq: aralışmaq.  

- qısıqqöz: qıyıqgöz. çəkik gözlü. yumuq gözlü.  

- süzülgən gözlə: bayqın, məxmur baxışlar.  

- göz avana edmək: uğraşmaq. didinib çalışmaq.  

- göz avruv bolmaq: sevimsiz görünmək.  

- göz bağlamaq: saxlamaq. gizləmək.  

- göz baylanmaq: qaranlıq olmaq.  

- göz baylanğan gözüv: axşam qaranlığı.  

- göz bolmaq: nəzər dəğmək.  
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- göz cabqıç: (ç < > y ) göz yapqıç: at gözlüğü.  

- göz yetdirmək: göz atmaq. incələmək.  

- göz qabaq: göz qapağı.  

- göz qaqmaq: göz qırpmaq.  

- göz qaqqınçı: göz açıb qapayıncaya qədər.  

- göz qaram: dünya görüşü.  

- göz qarnaqı etib: nə olursa olsun diyərək.  

- göz qaş berməmək: məmnun qalmamaq. yüz verməmək. 

xoşnud olmamaq.  

- göz qulaq bolmaq: ilgilənmək. göz qulaq olmaq.  

- göz qısmaq: şəkərləmə yapmaq. uyuqlamaq.  

- göz saxlab: gizlicə. sezdirmədən.  

- göz tiymək: nəzər dəğmək.  

- göz tuvrada: göz önündə.  

- gözdən boşamaq: gözləri pozulmaq.  

- gözdən qarmalmaq: gözləri rahatsızlanmaq. gözləri 

pozulmaq.  

- gözdən gözqə: qarşılıqlı. yüzyüzə.  

- gözdən toxdamaq: gözləri pozulmaq. gözləri rahatsız 

olmaq.  
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- gözqə ilinmək: gözə çarpmaq.  

- gözə qum vurmaq: aldatmaq. dolandırmaq.  

- gözləri çıraq barmaq: gözünü tikmək. diqqətli baxmaq.  

- gözləri qanadan tolmaq: çox sıxıntı çəkmək.  

- gözləri tot bolmaq: ağlamaqdan gözləri pozulmaq. kor 

olmaq.  

- gözlərinə qan çapmaq: çox qızmaq.  

- göznü qarası: göz bəbəği.  

- göznü uçqara yetdirmək: üstüngörü baxmaq.  

- gözü cana turqanlay: hələ sağ ikən. sağlığında. yaşamta.  

- gözü yanmaqan: təmbəl. üşəngənc. bəcəriksiz.  

- gözü çıraq barmaq: gözünü tikip baxmaq.  

- gözü qaramaq: imrənmək. özənmək. arzulamaq. istəmək.  

- gözü qaşı deşilmək: xoşnud olmaq. iyi qarşılanmaq.  

- gözün göy edmək: çox dövmək. iyicə pataqlamaq.  

- gözündən görmək: xatirə olaraq görmək.  

- gözünə qöqdən curun görünmə: üzüntü, kədərdən heçbir 

nərsə umurunda olmamaq.  

- göz dəğmək: nəzər, pis göz. 

- göz atmaq: göz edmək işarə edmək.  
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- göz açmaq: {1. doğmaq. dünyüya gəlmək. 1. dincəlmək. 

rahatlanmaq. - fələk qoymadı bir göz açam. - göz açmadan: 

xoş gün görmədən. - içdən göz açmadım. 1. diqqət edmək. - 

bir işlərivə, gördüklərivə, olanlara göz aç}.  

- gözlərini dörd açmaq: {1. çox diqqət edmək. 1. şaşa 

qalmaq. mat qalmaq. 

- gözlərini açmaq: 1. şaşa qalmaq. mat qalmaq. 1. 

oyandırmaq. alışdırmaq.  

- açıq göz: oyanıq. - göz açıqlığı: oyanıqlıq.  

- gözü açıq qalmaq: gözü ardında qalmaq: nərsiyə 

çatmamaq.  

- ilk göz ağrısı: {1. birinci sevgi. 1. ilk oğlad}.  

- gözu almaq: gözü qaçaşmaq.  

- göz otu: bitgi adı. arnıqa.  

- göz önü: hazir. hizur. qat.  

- göz önündə: hazirda. hizurda. qatda.  

- göz ısırmaq: tanır kimi olmaq.  

- iki gözü iki bulaq: çox ağlamaq.  

- gözə batmaq: ciciklənmək.  

- göz bağı: ovsun. sehir.  

- göz bağıcı: ovsunçu. sehirçi.  
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- göz mıncığı: göz dəğməyə qarşı göy mıncıq.  

- göz boyaçı: üstün görü işləyən. üstün gör işləyən. başı 

soyuq. yaldızçı. yalandan işçi. solayçı. qolayçı. 

- göz boyama: bəzək. yalandan iş. yaldız. üstün görü iş. üstün 

gör işləmə. solaylama. qolaylama. - onun diplomu bir 

yaldızdır. - içi təzək, üzü yaldız. 

- göz qıpımı: bir qımıltı. tərpən.- bir tərpəndə vurub yıxdı. - 

tərpəncə ara verin. 

- göz qolay, zayıf görmək: bədmək.  

- göz suyu. yaş. - yaşın saxlayammadı. - yaşı durmaz axar. - 

yaşın sıxdı. 

- göz toxluğu: soğum. soğuma. doyma. qənaət. 

- gözə taxılmaq: gözə girmək: pis görünmək. uymamaq. 

uyuşmamaq. sırıtmaq.- bu parçada ağınan qara sırıtır.  

- gözü aclılıq: soğumsızlıq. doymazlıq. tamahkarlıq. təmə'. 

- sığır gözi: papadiyənin iri, sarı çeşiti.  

- su enmək: kişinin (insanın) gözünə kəsəl keçmək. 

- ac göz: ac qılıq, xəsiyət: azıq. xəsis. - azıqlığı burax qıl.  

- ac göz: taya cocuğu.  

- bərk duru, göz kimi daş: damla daş.  
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- durna gözü: ışıltılı, bərraq, sarı göz.  

- durnayı gözündən vurmaq: ürəyi kimi nərsəni əldə edmək. 

(ələ salmaq üçündə söylənir). 

- göz bağcı: qataquli. bağıcı. baxıçı. kələkçi. fırıldaqçı.  

- göz daşı: göz otu: göz xəstəliyinə qarşı işlədilən daş.  

- göz doymaq: qanıqmaq. qənaətə gəlmək.  

- göz doymadan, dincilməz.  

- göz doysa, ürək dinər.  

- göz görə: açığına. əyan.  

- göz qapamaq: {1. uyumaq. yuxlamaq. - bütün gecə göz 

qapamadım. 1. görməməzliğə gəlmək. müsamihə edmək. 

iğmaz edmək}.  

- gözlərini fal daşı kimi açmaq: şaşıb baxmaq. 

- gözü dolmaq: gözə yaş gəlmək. ağlayacaq olmaq.  

- gözü qapalı: {1. sınaqsız. təcrübəsiz. alışmamış. əcəmi. 1. 

mə'sum}.  

- tox gözlü: qanıqlı. qənaətkar. 

- göz qıpma:{ 1. göz qapaqlarını oynatma. 1. göz vurma. göx 

imi. göz işarəsi}.  

- təpə göz: yuxarı baxan.  

- bir gözlü. soğur. - soğur kişi. 
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- bulanıq göz: qanlı. qan oturmuş.  

- göz ağarmaq: ağlamaqdan, gözləməkdən, baxmaqdan 

gözün qarası gedmək. görməz olmaq. - göz alacalanmaq: 

bulanmaq. qarışmaq. iyi görməz oldu. - göz bağı: qəflət. - 

gözü bağlı: qəfil. qafil.  

- gözləri dönmüş: gözləri fırlayıb çılğına dönmüş.  

- göz kürəsi: göz topcuği: qıqırdaq. 

- göz qalmaq: qiptə edmək. ciciklənmək.  

- göz qulaq olmaq: qulaq olmaq: maraqla, diqqətlə sezmək.  

- göz qulu: gördüyünə inanan. arpaçı göyərçini. gördüyünə 

inanan. 

- göz tutmaq: bəyənmək.  

- göz üsdə tutmaq: əl üsdə tutmaq: çox saymaq. əzizləmək.  

- gözlərin açıq, şaşa qalıb baxması: bəlinğləmək. şaşqın 

şaşqın baxmaq. mütəhəyyir qalmaq.  

- gözü çərlik: gecə görüp gündüz görəməyən. bulutlu gündə 

görüb bulutsuz gündə görəməyən kimsə.  

- gözü ilə (nəzəri ilə) baxmaq. saymaq. tutmaq.- özün yoxsul 

tutur. - özüvü az tutma. - bunu kim üçün üstün tutursuz. 

- gözü qalmış: qırğın. ürəyi qalmış. - o özü mənə qırğındı.  
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- gözün qərəsi ağarmaq: çox qorxmaq.  

- gözü kəlləsinə çıxmaq: çaşqınlığdan gözləri bər çox 

açılmaq.  

- gözünü budaqdan əsir gəməmək: hər nərsəyə qarşı 

qoşmaq. 

- kişi gözü üzərində yayaq (kamanlı) uzanan qıssa qıllar: 

qaş. 

- qaşla göz arasnda: dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. göz 

qıpımıda.  

- qaşla göz arasnda: dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. göz 

qıpımıda.  

- göz qıpımıda: dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. qaşla göz 

arasnda.  

- gözün uzərində, qaşın var deməmək: olmasın yumşaqlıq 

göstərmək. incidən ağır söz blə deməmək. incidicək belə bir 

söz söyləməmək.  

- yarı qapalı gözlərlə baxıb, gözdən keçirmək: süzmək. - onu 

başdan ayağa süzdi.  

- göz çəki ilə: göz təxmini ilə. ölçüb dartmaqsızın.götürü 

bazarlıq: görməcə alış veriş. 

- göz örtünməz: geçilməz. buraxılmaz. - geçilməz iş. - 
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geçilməz gözəllik.  

- gözün qulağa sarı, dışar yana olan ucu: quyruq. - gözünün 

quyruğ ilə baxırdı.  

- göz gözü görməz döğüş: kor döğüşü: kor koruna döğüş: 

birinin birindən savsız, izsiz, xəbərsiz olmaqsızın döğüşməsi.  

- (qulaq. burun). - göz gəmirciyi: qıqırdağı.  

- göz yuvası. 

- gümüş göz: ac göz. paradan başqa gözünə bir nə girməyən.  

- kömür göz.  

- qözün ağı: gözün ağı. gül. gözdə bəbəyin oturduğu yer. 

qon. qona. qonğaq. pus. - qözün qapağı: gözün qapağı. 

köbə.  

- üz göz olmaq: kiçik böyük tanınmamaq. qarma qarışıqlıq 

olmaq. təklifsizliğə düşmək.  

qöz  

- gözə çarpan: tanılqan. görülən. aşikar.  

- gözə qoymaq: gözə qoymaq. bəsləmək. gözətləmək. bəsə 

qoymaq.  

- gözə xoş gələn: qözəl. yaxşı. alımlı. çəkici.  
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qöz  

- gözü bağlı oyunu: kor əbə: əbə köməci: bir neçə kişi cocuq 

(:nəfər uşaq) olub, birinin gözlərin bağlayıb, başqalarının 

çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir oyun.  

- gözü pek: ötlü. cəsur. 

- gözü qara: gözü qara. qaman. cəsur. aman verməyən. 

- gözü tutan: gözəgir. diqqəti çəkən. göstərişli.  

- gözü oynur: gözü oynur. gözü parıldır. 

- gözü toxluluq. soğumluq. soğuma durumu. doyumluq. 

qane'lik.  

qözaqrısı  gözağrısı. sevilib, bağlanılmış nərsə, kimsə.  

qözalıcı  gözalıcı. 1. qöqçə. göyçə. gözəl. incə. çəkici. 1. cinqil. 

parlaq. canlı rəng.  

qözalıcı  gözalıcı. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib.  

qözalıcılıq  gözalıcılıq. gözəllik. qöy. üstünlük.  

qözaltı  gözaltı. qabqa. ixtiyar. - qabqa yığmaq: dənətim altın 

tutmaq. gözaltına almaq.  

qözaltı  gözaltı. nəzarət.  

qözaşısı  gözaşısı. ağacın cücərmiş yerindən aşılama.  

qözat  gözat. gözət. qiptə.  
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qözaytınlıq  gözaydınlığ. gözəbana. - uşağın oldu oldu. gözəbanamız 

nə oldu.  

qözbaq qözbağ. ovsun. büyü. sehir.  

qözbaqcı  gözbağcı. 1. bir işləri qılsınmaqla, yanıtmaqla, 

yahatmaq, aldatmaq. ilüzyonisy. 1. hoqqabaz. 1. 

görümçü. qaraçı. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. 

ırkıl. ırqıl. falçı. büyücü. caduçu. bətçi. savaqay. cadugər 

sehirbaz. sehirçi. kahin.  

qözbaqcıçılıq  gözbağcıçılıq. görümçülük. qaraçılıq. bağıçılıq. bağşılıq. 

baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. 

əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. 

büyücüluq. falçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. 

sehirçilik. kahinlik.  

qözbaqçı  gözbağçı. büyücü. caduçu.  

qözbaqı  gözbağı. 1. gözbağlama işi. ilüzyon. vəhm. 1. büyü. 

cadu. sehr. 1. kələklik. hoqqabazlıq.  

qözbaqıcı  gözbağıcı. gözbağlayan. ( bax > aldatan. kələkçi). kələkçi. 

qalayçı. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim. hoqqabaz.  
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qözbaqlayan  gözbağlayan. gözbağıcı. ( bax > aldatan. kələkçi). kələkçi. 

qalayçı.  

qözbaş  gözbaş. gözəv. göz. gözləv. bulaq. çişmə. şişmə. qaynar.  

qözbav  1. sehir. aldatmaca. 1. hipnoz. 1. şaşırtıcı hünər. 

hoqqabazlıq. 1. saxta. riyakar. 1. büyüləyici.  

- qözbav yaşav: rahət. sıxıntısız. keyifli. 

qözbavçu  sehirbaz.  

qözbavlamaq  dalqavuqluq yapmaq.  

qözbavlu  1. büyülü. sehirli. 1. bəcərikli. açıqgöz. 1. cilvəli. yosma.  

- qözbavlu kişi: açıqgöz kişi.  

- qözbavlu əfendi: üfürükçü xoca.  

- qözbavlu qız: cilvəli. yosma qız.  

qözbay  gözbağ. gözbağıcı.  

qözbaylanqı gözbağlanğı. gecə.  

qözbəbəği  gözbəbəği. qaraq.  

qözbəbəyi  gözbəbəyi. çox istəkli, sevimli nə.  

qözcəqiz gözcəğiz. qözqinək.  

qözcü  gözcü. görü. görüğ. xəbərci. casus. gözləmçi.  
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qözcü  gözçü. 1. gözləyən. gözətləyən. 1. qaravul.qaraş. qaraç. 

bəkçi. keşikçi. 1. göz imcisi, sağıcı, döhdürü. 1. yaşut. 

casut. casus.  

qözcük gözcük. 1. göz mıncığı. göz dəğməsindən sağınmaq 

üçün, tikilən nəzərlik. 1. işqaf.  

qözcüq  gözcük ( < göz: baca). pəncərə.  

qözcülüq  gözçülüq. 1. gözətçilik. 1. qaravulçuluq. bəkçilik. 

keşikçilik. 1. göz imciliyi, döhdürlüyü. 1. yaşutçuluq. 

casutçuluq. casusçuluq.  

qözçü  gözçü. 1. gözətləyən. gözləyən. 1. baxıcı. baxcı. bəkçi. 

keşikçi. muraqib. 1. casut. casus. 1. gözləyən. bəkçi. 

bəkləyən. 1. gözləyən. keşikçi. bəkçi. casus. 1.gözotaçı. 

göz döhdürü. 1. göz otçusü, həkimi. qarranquc. 1. 

qaravıl. qaravul. önçü. nobətçi.  

- qaragözçü: qaragöz. gözü kölgəli. nərsədən, yapdığı bir 

işdən qorxusu olan.  

- qaragözçü: qaragöz. hoqqaçılıq. kələkçi.  

- qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası: 

göyərçinlik. gövərçinlik.  
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qözçü  gözçü. 1. tınqıçı. casus. 1. saqlayul. saxlavul. bəkçi. 

qaravul. mühafiz. 1. gəzmə. ayğaq. tutqaq. 1. qalavur. 

gözətləyici. qaraqol.  

qözçülüq  gözçülük. 1. gözü yoldalıq. gözətçilik. 1. baxıcılıq. 

baxcılıq. bəkçilik. keşikçilik. muraqibçilik. 1. casutluq. 

casusluq.  

qözetmək  gözetmək. gözətmək. gözləmək. qarşımaq. qarşamaq. 

qaramaq. baxmaq.  

qözevi  gözevi. gözyuvası. göz çuxuru. gözün içində bulunduğu 

gəmik oyuq.  

qözə  gözə. ( < kov. kov). kovzə. köşə. köşək. qıraq. 1. yuva. 

ev. daxma. dam. hər çeşit baca. 1. çeşmə. 1. hər çeşit 

kiçik varlığdan danışılanda işlənir. - bir gözə çayır. bir 

gözə gəlirimiz vardı, tanrım bağışlasın. 1. həlqə. köstə. bağ. 

- atı gözə. bir ayağı gözəli at gördüm. 1. qab. - bir gözə 

yemək. 1. xab. axar. axım. arx. yol. əğim. məyil. - qalını 

gözəsinə süpür. - gözəli dam, su saxlamaz. 1. baca. - 

qarınlıq gözə: pəncərə süyşəsi, camı. 1. gözək. qaynaq 

suyu. mənbə. 1. gözalıcı. səçgin. 1. qurufasulyə, nohut 

loba bənzər dənələr. 1. yam. çör çöp. pislik. çapaq.  
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qözə  gözə. göz. 1. aça. yol. yöntəm. çeşmə. su qaynağı. 

mənşə. - suyu gözədəsindən içməli. 1. baca. hücrə.  

- çoxgözəli: çoxgözlü: çoxbacalı.  

qözəbana  gözəbana. gözaydınlığ. - uşağın oldu oldu \\ gözəbanamız 

nə oldu.  

qözəbə  gözəbə. təhmin. bəklənti.  

qözəç  qödəç. qözüç. küzə. ( < kovsaq: oyuq. boş) közüc. küzə. 

gödəç.  

qözəçi  gözəçi. gəzici. qaravul.  

qözəq  - bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, yencərə, 

yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək: ışıqlıq. ışıqbaca.  

qözəq  gözək. 1. dürbün. 1. naxışlı hər çeşitli oyma toxuma. 1. 

çözək. düyün. 1. düğün. bağmaq. nişanə. gözək salmaq: 

düğünsalmaq. 1. gözə.  

qözəq  közək. 1. çözək. qussə. qayğı. 1. odun üstünə qoyub 

odun tovun alan ayqıt.  

qözəqçi  gözəkçi. görəkçi. görəyçi. qorayçı. qorab. qoran. qoryan.  

qözəqər  gözəgər. çəkici. cazibəli.  

qözəqət  gözəğət. amac. nişan. - iyi gözəğət, vurmaxdan xəbərçidir.  
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qözəqiq  gözəğik. gözərik. gözdəğik. gözdəğmə. kəmgözlük. 

bədnəzər.  

qözəqir  gözəgir. 1. gözü tutan. diqqəti çəkən. göstərişli. 1. 

diqqətli. ayıq.  

qözəqir  gözəğir. göz əğir. çəkici. cazib. gözə xoş gələn.  

qözəqirmək  gözəgirmə. gözetmək. diqqətə almaq. - öz işizi gözəgirin.  

qözəqləmək  gözəkləmək. qasaqlamaq. qosaqlamaq. dəğər vermək. 

dəğərləmək.  

qözəqöz  1. gözəgöz. qanaqan. başabaş. canacan. qisas. 1. 

gözəköz. duzbilməz. nankor. dəğərbilməz. qədirbilməz. 

qədirnaşınas.  

qözəqü  gözəgü. gözdə. çəkici.  

qözəqü  közəku. gözəkü. gösgü. közgü. közlük. köz, od eşən, 

qarışdıran. maşa. - közəku uzun bolsa, əlik göyməz: maşan 

uzun olsa, əl yanmaz.  

qözəl  - ay kimi çox gözəl: çox sevimli. apba aybatıq. 

qözəl  - dünya gözəli: acunay.  

qözəl  gözəl. 1. oxşayıcı. aldatan. aldatcı. qaydırcı. qaydırıcı. 

qandırıcı. qandırcı. toğlayan. duzağı. - gözəl sözlər, 

gözlər. 1. doğru. əksiksiz. dəngik. - gözəl davranış. 1. 
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mələkə. kıralicə. - ölkə gözəli. 1. bəğənilən. bəğənik. 

xoşuq. yağşuq. biçimli. biçlim. uyarlı. uyqarlı. hesabi. - 

gözəl qonuşuq. 1. yağlı. dadlı. ləzzətli. məzəli. 1. (< göz: 

baca. yol). uyqun düşən, başarı düşüncəsin oyandıran. - 

gözəl bir yas, qanun, kitab, yer. 1. ölçülü. uyumlu. dəngəli. 1. 

sulu. lətif. 1. lütflü. 1.bəğənik. alımlı. oxşuq. xoş. lətif. 

zərif.1. sevgili. - gözəl qoxu: burcu. burucu. bürücü. - tam, 

bütün, kəsin gözəllik: cəmali mütləq. 1. sevgili. könül 

çəkən. ürək yapan, qayıran, qoparan. gözəl. dilmə. 

diləm. 1. dilmə. yaxışıqlı. - daha gözəl: daha iyi, uyqun, 

yaraşlı, yarayışlı, yerli, şəkilli, biçimli, sanalı, sayalı, münasib: 

iyiraq. 1. dəngli. dəngəli. dəğərli. 1. incə. seçgin. 1. (uşaq 

dilində) cici. iyi. xoş. sevgili. 1. aynalı. parlaq. anlı. 

göstərişli. göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. gözəlçə. 

yağşıqlı. gəlşikli. görməgəy. görməli. yaxımlı. qəşəh. 

avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. içən. içəgən. çəkici. 

hopan. cəzzab. cazib. göy. iyi. xoşgil. qəşəh. lətif. görglü. 

xoşgil. gökcə. göycə. yumşaq. qırnaq. qəşəh. saf. öz. iyi. 

taxımlı. qılıqlı. qiyafəli. xoşa gəlim. ipək. yumşaq. sevgili. 

göy. iyi. xoşgil. qəşəh. ayvaz. sulu. gözəllik. istetik. incə. 
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seçgin. bədii. 1.gözən. gözin. tıxız, özənik, dəqiq baxılıb 

seçilmiş. seçmə. seçgin. seçilmiş. - qözəlliyinə güvənmə, 

bir sivilcə götürür. - qözəl qözəl: olay olay. qolay qolay. 

dinəş dinəş. rahat rahat. bir sıxıtıya uğramadan. - qözəlxatın: 

nərgiz çiçəyi. 1.yanağ. yarşıqlı. yaraşıqlı. - yanağı sözə, 

yanağlı yanıt gərək: gözəl sözə, gözəlcə cəvab gərək. 

1.yarın. yasın. qəşəh. 1.dilmə. diləm. yaraşu. yaraşı. iyi. 

1. ürək yapan, qayıran, qoparan. sevgili. könül çəkən. 1. 

közəl. xəzəl. güzdə (payızda) sarı qızımtıl boyalı, közə 

düşmüş otu andıran yapraq. - xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, 

zərif, alımlı, çalımlı görmək: könlünə, ürəyinə yatmaq. 

bəğənmək. xoşuna gəlmək. 1. oxşayıcı. aldatan. aldatcı. 

qaydırcı. qaydırıcı. qandırıcı. qandırcı. toğlayan. duzağı. 

- gözəl sözlər, gözlər. 1. doğru. əksiksiz. - gözəl davranış. 

1. mələkə. kıralicə. - ölkə gözəli. 1. bəğənilən. bəğənik. 

xoşuq. yağşuq. biçimli. biçlim. uyarlı. uyqarlı. hesabi. - 

gözəl qonuşuq. 1.alınca. sevimli. istəkli. 1.qayın. qatın. 

sevimli. xoşgil. xoş. şik. 1. ıslaq. sulu. suluq. qəşəh.  

- qadın oğlum. - qadın tanrım.  

- gözəl yerişli, çapışlı at: qaçağan. çapağan.  
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- balıqçı, balıq yalı (qədər) gözəl olmaz.  

- gözəl gözəl: olağan bir durumda, hiç bir ağır sıxıntıya 

uğramadan. - gözəl gözəl oynarkən, nə oldusa, bidənbirə 

yıxıldı.  

- gözəl gəlsin: bərəkətli olsun.  

- gözəllik yarışması.  

- nə gözəl ki: yaxcı ki. iyi ki.  

- gəlişigözəl: qaradüzən. rasgələ. düzənsiz.  

- gözəl ışıq saçaraq: titrək, parlaq ışıma. ışıl ışıl. cilalı. cəllallı. 

- gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm.  

- kişi içi gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş gəlir, içi çirkinsə, 

üzü huri, genə turş gəlir.  

- axıcı, gözəl qonuşma: dil yügürüglüyü.  

- çox çılqın, gözəl qonuşan: dil əbəsi.  

- çox gözəl: analar nə doğurmuş.  

- yoxumlı yaxımlı, gözəl səslə oxuyan: sayrayan. qəvval. - 

çox dadlı. çox iyi, gözəl: bal kimi.  

- anlı şalı. - anlı sanlı.  

- gözəllik gözəli: gözəllər gözəli. gözəllər gözü. yağbal.  

- gözəl qız, qadın: bəbək. qolçaq.  
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- xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək: 

könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.  

- gözəl qoxu: burcu. burucu. bürücü.  

- bir gözəl: çox gözəl. iyicək. bir içim su.  

- gözəl, axıcı qonuşma: dil açıqlığı. dil ustalığı. fəsahət. 

təlaqət.  

- çox gözəl: bir iyi.  

- çarşı gözəli: sıx sıx bazarda görünən qadın.  

- birbirindən gözəl sözlər sözləmək: ağzından inci saçmaq. 

- çox gözəl, iyi qılıqlı: ipək kimi.  

- çox yetərli, güclü, gözəl: uluq. ulğu. ilahi. tansuq. ulsuq.  

- kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan nərsə: incik.inci kimi: 

mərcan, dürr kimi.  

- ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.  

- astara bax astara, tellərivi yan dara, gözəl xamcıq, 

göyçək qız, hərəngələ yanlama. 

- çox gözəl, gərəyi kimi: iyidən iyiyə. eykudan eykuya. 

yaxcıdan yaxcıya. gözəlcə. - bu gün iyidən iyiyə. 

- gəlişigözəl: - gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən: 

qatmaşər. qatmaşır.  

- gözəl qoxu: kalabur.  
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- yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq: 

qalalamaq. 

qözəl gözəl. 1. göyzəl. qöyzəl. göysəl. kökcək. göyçək. köküz. 

kövküz. qöyüz. abadan. abdan. ovadan. göstərişli. 

yaxşıqlı. bollu. çəkici. əsrək. asrar. əsrar. görgülü. 

görməli. görkən. yaxşıqlı. iyi. eyi. yaxşı. kölcək. göyçək. 

xoş. qəşəng. qaşanğ. istəkli. xoşa gəlim. qörümlü. 

görkəmli. göstərişli. sulu. parraq. tombalaq. qulın. 

yaxışıqlı. toğlaq. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. iyi. 

uyqun. yola. aras. arıs. arsuq. arsoğ. arın. təmiz. nəzimli. 

nəzmli. yavuz. arın. ali. xoşa gəlim. qılıqlı. 1. gözgəl. 

qörqəbəy. görkəbəy. gəlin. 1. təkin. xoşgil. 1. iyi. eyku. 

arun. 1. müstəsna. 1. şayan. pəsəndidə. zibəndə. 1. şux. 

1. mərğub. 1. hüsnülü. 1. məqbul. 1. közəl. yanmış 

bitgidən, nərsədən qalan bölək, kök. aybat. aytək. 

qöstərişli. sağlam. gəlbet. yaxışıqlı. alımlı. subay. 

süydümlü. sevimli. toyun. doyun. uşaqıvlu. kibar. xoş. 

yaraqan. yaraq. yaraqan. iyi. netəli. qöstərişli. zərif. 

cazibəli. arın. arun. arış. çıraylı. yaxışıqlı. omaq. umaq. 

göstərişli. yaxışıqlı. şik. cumoru. yumoru. iyi. münasib. 
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asıvlı. əlverişli. iyi. uyqun. - ən gözəl: çınğ arış. - gözəl 

bulmaq: arışsınmaq. 1. ayqu. əyku. eyqu. əzqu. iyi. 

yaxşıqlı. ısın. ısı. xoş. yapışan. 1. çox gözəl. şam. 

şahana. maçal. baçal. bayçal. baysal. iyi. xoş. daha iyi. 

1. ədəmi. görgənə. görməgəy. alaşa. sevimli. çiraylı. 

yaraş. yaraş. yaxışıqlı. göstərişli. görkəm. yaxımlı. 

batqın. uyqun. batnıq. avadan. ruhlu. simpatik. qızıq < 

qız. ilginc. qızqal. qızqalan. tapılmış, istənilmiş, saytaş, 

sevilmiş, qutsal. 1. qızıq. issi. çəkimli. gözə xoş gələn. 

yaxşı. alımlı. çəkici. göyçən. göyçə. alımlı. dilbər. - gözəl 

xanım: görkli biqə. 1. sayın. göyçəli. yaxışıqlı. - qözəl qız: 

tərqən. dərkən. 1. göy. səmavî. 1. gözəl. köcək. təzəlik. 

xoş. 1. uz, iyi. ə'la,. 1. gözalıcı. qöqçə. göyçə. incə. çəkici. 

1. görgən. görkli. göstərişli. oranlı. orqanlı. ornaqlı. qoylu. 

biçimli. əndamlı. çəkli. çəkimli. şəkilli. öğüz. iyi. duraç. 

doğru. sayqan. səvük ( > səbih (ərəb). sevimli. dadlı. şirin. 

məlih. yaxşı. yaqşıq. alan. iyi. yaqışır. görəkli. görki olan. 

göstərişli. 

- çox gözəl: üzünə baxılmaz. 

- gözəl qadın: özük. (qadınlara verilən unqun, ləqəb).  
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- altun özük: altun üzük: altın kimi təmiz ruhlu qadın.  

- ərtini üzük: bədəni inci kimi təmiz olan qadın.  

- gözəl bir təhər şaşılıq: dadlı baxış. 

- çox gözəl kiçik cocuq: altın topu. 

- nə gözəl!: tubba. afərin.  

- gözəl, yatımlı olan: kiləs. kürsi. qursi. 

- nə gözəl: xariqa. fovquladə. 

- xoş səslə, gözəl səs: ayalqu.  

qözəlcə  gözəlcə. 1. yöncək. yenicək. göğçə. göyçə. göğçən. 

göyçən. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. qəşəh. lətif. 

1. iyicə. adamağıllı. 1. əli üzü düzgün. 1.yanağı. yanağlı. 

- yanağı sözə, yanağlı yanıt gərək: gözəl sözə, gözəlcə cəvab 

gərək. 

qözələ  közələ. közələk. xəzəl, güz, payız çağı.  

qözələq  gözələk. doruğ. təpənin ən yüksək, gözə çarpan yeri.  

qözələq  gözələk. izələk. amac. umac. iməc ( < ummaq). qaraç. 

bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. 

hədəf. qəsd. məqsəd. nişan. - ox gözələyə düşdü.  

qözələq  közələk. közələ. 1. xəzəl, güz, payız çağı. 1. gözələk. 

ələk.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9312 

qözələqmək  gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. amaclamaq. 

iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. 

oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. 

izələkmək. nişanlamaq. hədəfləmək.  

qözələmçi  gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. 

gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. 

işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. 

işgəltən. işgəçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. 

oxuyan. oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

qözələmə  gözələmə <> çözələmə. gözləmə. gözləm. 1. göz göz 

edib, çözmə, açma.işləmə. içləmə. incələmə. araştırma. 

oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. quzariş. 

riportaj.  

qözələmə  gözələmə. gözləmə. çözələmə.işləmə. içləmə. incələmə. 

araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd.  

qözələmək  gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. 

gözəmək. 1. göz göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. 

araştırmaq. oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 

edmək. 1. gözləyiş, gözləm, quzariş, riportaj vermək.  
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qözələmək  gözələmək. 1. incələmək. ardında olmaq. 1. qollamaq. 

bəkləmək.  

qözələnmək  gözələnmək <> çözələnmək. gözləmlənmək. gözlənmək. 

gözənmək. 1. göz göz edib, çözünmək, açınmaq. 

incələnmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', 

tədqiq, etüd edinmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, 

riportaj verinmək.  

qözələnmək  közələnmək. kovzələnmək. quzğalanmaq. qozanmaq.  

qözələyən  gözələyən <> çözələyən. gözələmçi <> çözələmçi. 

gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. 

işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. 

işgəltən. işgəçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. 

oxuyan. oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 

qözəlim  duzağı. - duzağı gəl bura.  

qözəlləmə  gözəlləmə. 1. gözəlliyi, incəliyi, lirikliyi qonu edən yazıl, 

ədəbiyyat. 1. (< göz: baca. yol). göz göz eləmə. 1. ( < köz). 

közdə pişirmək.  

qözəlləşmək  gözəlləşmək. 1. aybatlanmaq. süslənmək. sımarlanmaq. 

sığmarlanmaq. süslənmək. 1. görkəmləşmək. 1. 

görkənmək. gözgəlnmək. gəlinlənmək. cəmallanmaq. 1. 
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mənğizlənmək. mənizlənmək. bənizlənmək. bənzinə 

rəng gəlmək. üzlənib suratlanmaq. 1. qırtışlanmaq. 

gözəlliği artmaq. qırtışlanmaq. bənizlənmək. 

mənğizlənmək. suratlanmaq. sırlanmaq. bənzinə rəng ruf 

gəlmək. - gündən günə qırtışlanır qızlar. 1. qörgedmək. 1. 

süçimək. dadlanmaq.  

qözəlləştirmək  gözəlləşdirmək. 1. görkəmək. görgətmək. 1. 

omaqlandırmaq. umaqlandırmaq. süslənmək. 

aybatlatmaq. süsləmək. donatmaq.  

qözəllik  gözəllik. 1. göz alıcılıq. qöy. üstünlük. 1. batqın. batnıq. 

əsəmlik. incəlik. kürkəmlik. sevimlik. ruhlu. yaxımlık. 

uyqunk. görk. yaxışıqlıq. simpatik. 1. iyim. görk. 

yaxışıqlıq. 1. tuz. duzluluq. şirinlik. məlahət. 1. görk. 

görgəy. görk. hüsn. 1. qoqqalıq. şiklik. zərifliq. süslülük. 

subaylıq. zərafət. cazibə. 1. yaqışıq. yaxışıq. hüsn. 

cəmal. lətafət.  

qözəlliq  gözəllik. 1. istetik. 1. saydamlıq. çaldış. qandış. cilvə. 1. 

bədaət. bədi'lik. gözəl. dilmə. diləm. istetik. bədii. behcət. 

alım. çəkim. cazibə. - gözəllik gözəli: gözəllər gözəli. 

gözəllər gözü. yağbal. 1. bəzəklik. arsayışqa. arayişqah.  
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- iyilik gözəllik: iyilik sağlıq: kef əhval sorana verilən yanıt, 

cəvab.  

- gözəlliyi, incəliyi, lirikliyi qonu edən yazıl, ədəbiyyat: 

gözəlləmə.  

- daddılığından, gözəlliyindən doyamamaq: toyumsuz.  

qözəlliqlə  gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. duzluqla. duzluca. 

xoşluqla. dadlılıqla. yaxşıca. iyicə. qolaylıqla. oxşarıca. 

oxşaylıca. yaxşıcana. yaraşırca. yarqaşlıca. uyqunca. 

iyiliklə. iydəliklə. gücə başvurmadan. - işlər gözəlliklə 

yolun tapacaq.  

qözəlliqlər  gözəlliklər. bədaye'.  

qözəlliyinə  gözəlliyinə. görgəliğinə. iyiliğinə.  

qözəlmək  gözəlmək. gözənmək. gözinmək. gözilmək. tıxız, özənik, 

dəqiq baxıb seçmək.  

qözəltuyu  gözəlduyu. istetik. bədii.  

qözəlzə  gözəlcə. çox gözəl, gərəyi kimi. iyidən iyiyə. eykudan 

eykuya. yaxcıdan yaxcıya. - bu gün iyidən iyiyə yorulduq. - 

bunu iyidən iyiyə başıva sox.  

qözəmçi  gözəmçi. 1. gözləmçi. nazim. 1. nazir.  
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qözəmək  gözəmək. ( < 1. kova: qovzalaq. oyuq. 1. gözə: dəşiq. dəlik 

). 1. qösəmək. dəlik deşiyi, gözləri yamamaq. - corabların 

yırtığın qözədim. 1. əkin bağ bağatda seyrək olan yerləri 

sıxışdırmaq. - bir yazda, birdə güzdə bağlar gözənir. 1. 

yapının sökük yerlərini tutmaq. - evin sökük yerlərini 

gözəyin. 1. ələkdən geçirmək. - buğdanı gözərlə gözədik. 

1. bir nərsə üzrə naxış işləmək. - gözə qablar. gözəli 

duvar. gözəli paltar. 1. toxumaq. 1. çözəmək. çisəmik. 

sucaq. azca sulu yer. 1. yamamaq. ipəkdən xallamaq. 1. 

od ölçərmək. eşmək. qarışdırmaq. altüst edmək. - odu 

gözə, yanığ qalsın. 1. dənələmək. - üzüm gözəmək. 1. 

közəmək. odu çevirmək, qarışdırmaq. 1. gözləmək. 

dənələmək. göz göz, dənə dənə edmək. - üzü gözəmək. 

1. yamamaq. yürrmələmək. rufulamaq.  

qözəmək  gözəmək. 1. göz edmək. baxmaq. rö'yət edmək. gözləm 

yapmaq. çözələyib, araştırıb qoymaq. etüd yapmaq. 1. 

tutturmaq. yamlamaq. ilgəcləmək. yamamaq. rufulamaq. 

tə'mir edmək. tikmək. 1. ipəklə naxış salmaq.  

qözəmək  gözəmək. gözələmək <> çözələmək. gözləmək. 

gözləmləmək. 1. göz göz edib, çözmək, açmaq. 
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incələmək. araştırmaq. oxumaq. mutaliə, tətəbbö', 

tədqiq, etüd edmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj 

vermək.  

qözəmək  közəmək. çözəmək. sozalmaq. qussələnmək. 

qayğılanmaq.  

qözən  gözən. 1. suvat. sulu bulaqlı yer. 1. bulaq. pınar. - bu gün 

gözən ayıdladıq. 1. göççək. gözçək. gözlük. arılardan 

qorunmaq üçün başa geyilən, ön yanı tel olan başlıq. 1. 

cazibəli. çəkici. gözə xoş gələn. 1. yama. rufu.  

qözən  gözən. gözin. 1. gözün. gözəl. dilmə. diləm. tıxız, özənik, 

özəl. özgü. dəqiq baxılıb seçilmiş. seçmə. seçgin. 

seçilmiş. bəğin. üstün. xass. mümtaz. imtiyazlı. 1. seçən. 

1. alageyik çeşiti.  

qözənə  gözənə. gözlük. 1. pətəkçilərin, üz yanı telli, gözlü 

başlığı. 1. müsəlman qadınlarının, üz bölümü tor olan 

başlıq. 1. göz göz, dəlik deşik olan nərsə. 1. atların 

ürkməməsi üçün, gözlərinin iki yanına taxılan sipr.  

qözənəq  gözənək. 1. baca. çapıq. dəlik. göz göz olan. oyuq. 1. 

gözənərk. gözgəri. pəncərə ( < çapınc ). 1. yayvan ( > 

əyvan). 1. rəf. duvarda oyularaq qoyulan dilab, taxca. 1. 
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bölük. göz. çəkməcə. kəşo ( < çəkmək). miz, işqab, 

kanapa kimi nərsələrin açılıb yığılan bölükləri. - gözlü 

miz. 1. bacalı hər bir nərsə. 1. seyrək örülən çit.  

qözənəq  gözənək. 1. dəlik. dəlikcik. 1. göz göz oya (örtüyün, 

buxcanın, geyimin qırağlarına iğnə ilə işlənmiş bəzək (gül. 

yaprağ). 1. pəncərə. tünlük. 1. deşənək. bacanaq. 1. kiçik 

imkan. - bir gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük 

işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə: iş üç nala, bir ata 

qalmış. keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı. 

qözənəqli  gözənəkli. baca baca. deşənəkli. bacanaqlı. bacalı. 

deşikli.  

qözənlik  gözənlik. gözinlik. gözünlük. seçginlik. bəğinlik. üstünlük. 

özəllik. özgülük. başqalıq. ayrıcalıq. mümtazlıq. xasslıq.  

qözənmək  gözənmək. 1. gözəlmək. gözinmək. gözilmək. tıxız, 

özənik, dəqiq baxıb seçmək. 1. ilgəclənmək. 

tutturunmaq. yamanmaq. yamlanmaq. çatınmaq. 

çitinmək. çiqənmək > çitənmək. yırtığ hörülmək. 

rufələnmək. rufulanmaq. tikinmək. onarılmaq. dərilmək. 

çəkinmək. dartınmaq. tə'mir edilmək. 1. yamanmaq. 

rufulanmaq. 
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qözər  gözər 1. ( < gözə: baca. aça. yol). keçit. cığır. uğraq. 1. 

çara. çıxır. düzə. onar. onur. arnaş. əlac. tədbir. 1. böyük, 

iri gözlü ələk. 1. çara. 1. keçər. əxlaq. yöntəm. xuy. 

rəfdar.  

- gözərnamə: tə'bir kitabı.  

qözər  közər. 1. iri gözlü ələk. qərbil gözəri. ğəlbir. 1. keçit. 1. 

fürsət. güzər. qüzey.közə düşmüş odun hər bir nəsnə. 1. 

< küz: xərmənin yeri.  

qözəri  gözəri. dürbün.  

qözəri  gözəri. keçəri. əxlaqi. xuyluq. rəftari.  

qözəriq  gözərik. gözəğik. gözdəğik. gözdəğmə. kəmgözlük. 

bədnəzər.  

qözərim  gözərim. üfüq.  

qözərimi  gözərimi. üfüq.  

qözəriş  gözəriş. tə'bir. şərh. təfsir.  

qözərişsiz  gözərişsiz. gözərsiz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. 

olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. umutsuz. 

ümidsiz.  

qözərləmək  gözərləmək. gözərdən (böyük, iri gözlü ələk) keçirmək.  

qözərli  gözərli. keçərli. əxlaqlı. xuylu. rəftarlı.  
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qözərlik  gözərlik. keçərlik. əxlaqlılıq. xoş əxlaqlılıq. xoş xuyluluq. 

xoş rəftarlıq.  

qözərmək  gözərmək. gözəzmək. gözəmək. közərmək. 1. çözərmək. 

alazlamaq. 1. güdmək. qorumaq. hifz edmək. - tanrı səni 

gözərsin. 1. güzərmək. payızın gəlişi. - od közərdi: (od: 

çağ. zaman). payız çağı yaxınlaşdı, payız ayı aylandı. 1. 

güdmək. saxlamaq. asramaq. - bu malları mənə (mən 

üçün) gözərin. 1. (gözətmək: göz edmək: göz altına almaq). 

gözləmək. güdmək. bəkləmək. - o məni gözərdi.  

- yanmasada közəyir: axmasada damlır: yeri dibli əksilib 

kəsilmir. çox gəlməsədə büsbütün kəsilmiryanmasada alızır. 

heç yox deyil.  

qözərnamə  gözər. çara.  

qözərsiz  gözərsiz. 1. gözərişsiz. çarasız. umutsuz. ümidsiz. 

çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. 

otasız. arnaşsız. çarasız. 1. keçərsiz. əxlaqsız. taxımsız. 

xuysuz. pisrəfdar.  

qözərsizlik  gözərsizlik. keçərsizlik. əxlaqsızlıq. xuysuzluq. 

pisrəfdarlılıq.  
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qözərtən  közərtən. çökürtən. çözərtən.çözər. qodaz. çözən ( > 

suzan). açan. əridən. yaxan.  

qözəş  gözəş. ırkış. ırqışıt. arxaş. axarış. bulquş. bulquc. 

qaynarış. qaynaş. kökəş. həmahəng.  

- qaşgözəş: qaşgörəş. qaşqaraş. qaşqayaş. qaşqazaş. 

qaşgöz. 1. bəzək. arayiş. 1. qaşqoraş. üst geyim. 1. 

bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük.  

qözəşitmək  gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək. ırkışıtmaq. 

arxaşıtmaq. axaşıtmaq. bulquşutmaq. bulqucutmaq. 

həmahəngləşdirmək. həmahənglətmək. həmahəng 

edmək.  

qözəşliq  gözəşlik. ırkışlıq. arxaşlıq. bulquşuq. bulquşluq. 

bulqucuq. bulqucluq. qaynaşlıq. kökəşlik. həmahənglik.  

qözət  gözət. 1. pərhiz. - o kim kəndi güvənin gözətir \\ ayağın 

kilimi qədər uzatır. 1. diqqət. - gözət !: diqqət!. gözlə!. 1. 

islah. 1. təzəkkür. 1. dövr. devriyə. 1. qözat. qiptə.  

qözətçi  gözətçi. 1. çasavoy. saqçı. keşikçi. novbətçi. keşik. 

qaravçı. qapıçı. qaravulçu. eşik ağa. eşik görücü. qapı 

saqçısı. arxatik. qarvul. arxanı saxlayan. 1. güzərçi. 

bəkçi. tunqtar. keçikçi. tosqavul. bəkçi. yolçu. qaravul. 
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darqa. 1. qol. gəzmə. ağalığın (devlətin) yardımçı gücləri. 

polis. qolçu. bəkçi. - tamuç qolçı: sınır bəkcisi. 1. qayğur. 

qayur. pərəstar. 1. çoban. 

qözətçi  gözətçi. gözətiçi. gözətçi. qoruyan. qayıq. qayıran. 

baxan. baqqan. bəkçi. gözətləyən. tamaşaçı. gözətiçi. 

baxan. baqqan. bəkçi. qaptavul. gütəvul. turqaq. bəkçi. 

gözətçi. qarağan. qarı. qaraş. qaraç. qaravul.qaraş. 

qaraç. bəkçi. qolçu. mahafiz. - qoşunun öncüsü, 

gözətçisi: qaravul. qaraqol.  

- bir bölümün, bölmənin gözətçisi, baxıcısı: qarınçı. qatınçı.  

qözətçilik  gözətçilik. gözçülüq.  

qözətçilik  qolçılıq. qolçuluq. bəkçilik. qardiyanlıq.  

qözətən  gözləyən. dənətiçi. dənətimçi. dənətçi. dənətləyən. 

dənətləmçi. yoxlayan. kontrolçu. muraqib.  

qözətərək  - iki yanıda gözətərək qılınmaq: ikili oynamaq.  

qözəti  gözəti. müntəzir.  

qözətiqli qözətikli. qözətməyi düşünən.  

qözətiqliq qözətiklik. qözətməyə həq qazanan.  

qözətilən  qözətli. sağlanan. əsirgənən. qorunan.  
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qözətili  gözətili. gözlətilli. 1. dənətlənmiş. dənətli. dənətimli. 

dənətili. dənətli. yoxlayışlı. kontrollu. 1. göz altında 

olmaq.  

qözətilmək  gözətilmək. 1. qorunmaq. 1. uzaqdan izləmək.  

qözətilmək  gözətilmək. göz edilmək. qödəzmək. gözətmək. 

güdmək. qöz atmaq. müntəzir olmaq.  

qözətim  gözətim. gözətiş. 1. gözətmə. güdmə. güdüş. güdüm. 

muraqib, muğayat olma. 1. gözətmə. güdmə. güdüş. 

güdüm. muraqib, muğayat olma. 1. nizarət.  

qözətiş  gözətiş. bəkləmə. bəkləyiş. intizar.  

qözətiş  gözətiş. gözətim. gözətmə. 1. güdmə. güdüş. güdüm. 

muraqib, muğayat olma. 1. güdmə. güdüş. güdüm. 

muraqib, muğayat olma. 

qözətişmək  qözətləşmək.  

qözətqən  qözətən.  

qözətqü  qözətəcək.  

qözətqüçi  qözətici.  

qözətlə  gözətlə. ayığ ol. muğayat ol. muvazib ol. - özündən ayığ 

ol.  
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qözətləmə  gözətləmə. gözətləyiş. 1. gözləmə. gözyolalıq. qaraşma. 

qaraşıq. qaraşış. intizar. mütərəssid. 1. tərəssüd.  

qözətləmə  kullamaq. kollamaq. intizarda qoymaq. - çağı kullamaq: 

vaxıt keçirtmək.  

- gözətləmə köşgü: qarquy. - gözətləmə yeri, alanı: pasqah. 

qaraqol.  

- gözətləmə odası: aralıq. ara. 

qözətləmək  gözətləmək. 1. baxmaq. sınamaq. 1. gözə qoymaq. 

bəsləmək. bəsə qoymaq. gözləmək. qollamaq. güdmək. 

qorumaq. çəvrəni yoxlamaq. islah ətmək. 1. itaət edmək. 

tanımaq. - sən ki böyük kiçik tanımırsan. 1. göztutmaq. 

bəkləmək. ummaq. arzulamaq. xahiş edmək. 1. lütf 

edmək. siləmək. sılamaq. saylamaq. mehribanlıq 

göstərmək. 1. uvlandırmaq. yaxalamaq.  

qözətləmək  gözətləmək. 1. gözaltına almaq. göz izinə qoymaq. 1. 

tamaşa edmək. 1. qoraqlamaq. qorlamaq. qorumaq. 

sağlamaq. keşikləmək. qaravullamaq. 1. özənsəmək. 

önəmsəmək. diqqət göstərmək. 1. baxmaq. güdmək. 

bəsləmək. keçindirmək. 1. qollamaq. nəkləmək. - açı, 

fürsət gözətmək. 1.qayırmaq. qayğırmaq. qorlamaq. 
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qorumaq. əsrigəmək. sağlatmaq. imənmək. ımanmaq. 

tə'min edmək. muğayat, muraqib olmaq. 1.gözətlətmək. 

alı qoymaq. asılı qoymaq. saxlamaq.  

- gözətlənən yer: gözləği. bəklək. duraq. istqah.  

qözətlətmək  gözətlətmək. bəklətmək. turdurmaq. durdurmaq. - bir 

azda onu durdur baxalım.  

qözətləyən  gözətləyən. 1. gözçü. gözləyən. 1. gözətçi. tamaşaçı. 

1.gözçü. gözləyən.  

qözətləyici  gözətləyici. 1. görük. gözətləyici. casus. 1. qalavur. 

gözçü. qaraqol.  

qözətləyici  gözətləyici. qoraçı. qoruçu. mahafiz. hafiz.  

qözətləyiş  gözətləyiş. gözətləmə. gözləmə. gözyolalıq. qaraşma. 

qaraşıq. qaraşış. intizar. mütərəssid.  

qözətli  gözətilən. sağlanan. əsirgənən. qorunan.  

qözətli  gözətli. baxımlı. 1. iyi baxılmış. muğayatlı. 1. səmiz.  

qözətmə  gözətmə. 1.gözətim. gözətiş. güdmə. güdüş. güdüm. 

muraqib, muğayat olma. 1.gözləmə. dənət. dənətləmə. 

dənətim. yoxlama. kontrol. muraqibət. 1. baxanlıq. 

baxma. nəzarət. tumar. baxma. qollama. mahafizə. 

qoruma. 1. göz atma. nəzarət.  
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qözətmədən  gözətmədən. güzəşmədən. gözləmədən keçməksizin. 

durmadan. qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. 

qarıqsız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. 

qayrız. qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. 

qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. 

geylənsiz. geyilənsiz. müdam. mudam. dəvamlı. - 

qayrığsız baxım altında saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız 

danışan cocuq. - qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər.  

- çıxar gözətmədən: mənfəət gözləmədən. 

qözətmək  gözətmək 1.sulutmaq. lütf, iltifat edmək. 1. görmək. 

yoxlamaq. 1. güddəmək. bəkitmək. doğrulamaq. 

dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. sağlamaq. 

ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. 

arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. 

qayğırmaq. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək. 1. yoxlamaq. qollamaq. 

1.çalışmaq. çalqışmaq. dalışmaq. dalqışmaq. himmət 

edmək. 1.gözetmək. gözləmək. qarşımaq. qarşamaq. 

qaramaq. baxmaq.  
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- cibin doluykən bizidə gör.  

- cibi dolu, görməz kimsəni.  

- sevgi girəkləri (macəra) görməmiş ölmək.  

- qarıb qayıran, görüb gözətən: qoruyan. qayıq. qayıran.  

qözətmək  gözətmək. 1. qorıtmaq. bəklətmək. hifz etdirmək. - 

qorıları qorutmaq gərkir. 1. saxlamaq. qorqamaq. qorumaq. 

qaramaq.  

qözətmək  gözətmək. gözitmək. 1. ( zd < metatez > dz) qödəzmək. 

güdmək. qöz atmaq. qözətilmək. göz edilmək. müntəzir 

olmaq. 1. əsirgəmək. diqqət edmək. umursamaq. 

önəmsəmək. önəm vermək. qayıdlamaq. gözəgirmək. 

diqqət edmək. - bu işi gözətin. 1. geçindirmək. 

ötüşdürmək. - yaramazın birbələ yaramaz işlərini gözətlədiq, 

sonunda vurdu qoz çıxardı 1. baxmaq. bəsləmək. - belə 

dədənin gözətdiyi oğul böylə olur. 1. önəm vermək. - bu 

işlərə kim gözitir. 1. uymaq. boyun qoymaq. baş əğmək. - 

el dəbinə gözətmək. 1. sorağlanmaq. soruşmaq. aramaq. 

- bağışlayın, nə gözətlədiz. 1. ummaq. güdmək. - bizdən nə 

gözətlisiz?. 1. közətmək. ölçərmək. odu eşmək. odu eşib 

alışdırmaq. odu eşib közə salmaq. 1. görsətmək. nişan 
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vermək. - gözətmə kimsənin aybın \\ görürsən görməzə vur 

həm.  

qözətməli  gözətməli. muğayat olmalı. muraat edməli.  

qözətməməzlik  gözətməməzlik. gözətməzlik. saymazlıq. saymamazlıq. 

sayqısızlıq. hörmətsizlik. ədəmi riayət.  

qözətməz  gözətməz. sallapati. girən. saymaz. soxaq. mülahizəsiz 

hər işə girişən kimsə.  

qözətməzlik  gözətməzıik. gözətməməzlik. saymazlıq. saymamazlıq. 

sayqısızlıq. hörmətsizlik. ədəmi riayət.  

qözətmiş  1. qorunmuş. - gözətmiş nə: qorunmuş nərsə. 1. 

qözətilmiş.  

qözətsiz  gözətsiz. baxımsız. gücsüz. zəif.  

qözəttəçi  qözətic. qözətdəçi.  

qözəttəçi qözətdəçi. qözətic. qözəttəçi.  

qözəttəmək  gözətdəmək. ağmalamaq. izərmək. göz qulaq olmaq.  

qözəttirmək  gözəttirmək. bəqlətmək. baxdırmaq. qorqatmaq.  

qözəv  gözəv. göz. gözbaş. gözləv. çişmə. şişmə. qaynar. 

bulaq.  

qözəyci  gözəyci. pinəçi. yamacı.  
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qözəyən  gözəyən. görən. görücü. qaraçı. qarayan. anlayan. 

qanan. sezici. sezən.  

qözəyiş  gözəyiş. örü < hörük < hörmək > rufə. yama. örü. rufu.  

qözəzmək  gözəzmək. güdmək.  

qözilan  gözilan. kor ilan. irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan.  

qözilmək  gözilmək. gözinmək. gözəlmək. gözənmək. tıxız, özənik, 

dəqiq baxıb seçmək.  

qözin  gözin. 1. gözən. gözəl. dilmə. diləm. tıxız, özənik, dəqiq 

baxılıb seçilmiş. seçmə. seçgin. seçilmiş. mümtaz. 

imtiyazlı. 1. gözən. seçən. seçici. 1.gözün. gözən. seçgin. 

bəğin. üstün. özəl. özgü. xass. mümtaz.  

qözinlik  gözinlik. gözünlük. gözənlik. seçginlik. bəğinlik. üstünlük. 

özəllik. özgülük. başqalıq. ayrıcalıq. mümtazlıq. xasslıq.  

qözinmək  gözinmək. gözilmək. gözəlmək. gözənmək. tıxız, özənik, 

dəqiq baxıb seçmək.  

qözqaş bermək  yüz vermək.  

- yaşnı aşırı beq yaratmaqanında anqa qözqaş berməy qını 

söləşdi: dəliqanlıyı pək artıq bəğənmədiğində ona yüz 

vermədən sərt qonuştu.  

qözqəc  gözgəc. gözgör. gözgü. güzgü. ayna.  
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qözqəl  gözgəl. gözəl. qörqəbəy. görkəbəy. gəlin.  

qözqəmək  gözgəmək. qιmıldamaq.  

qözqənmək  gözgənmək. görkənmək. gözəlləşmək. gəlinlənmək. 

cəmallanmaq.  

qözqərmək  görkəzmək. görsətmək. görüşdürmək. - onu mənə 

gözkər.  

qözqərmək gözgərmək. gördürmək. görüştürmək.  

qözqinək  qözcəğiz.  

qözqol  gözqol. özqol. kökqol. başqol. dibqol. təməlqol. içqol. 

anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. 

qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. 

yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). mənşə‟. 

kökün. kökən. mənbə‟. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql 

mərkəzi. 

qözqör  gözgör. gözgəc. gözgör. güzgü. ayna.  

qözqörgən gözgörgən. üfüq.  

qözqözə  gözgözə çim çimə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən 

inciyə. dənər dənər. birbəbir.  

qözqü  gözgü. güzgü. baxacaq. ayna.  

qözqü  gözgü. güzgü. gözgör. gözgəc. ayna.  
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qözqü  közgü. gösgü. közəku. gözəkü. közlük. köz, od eşən, 

qarışdıran. maşa. - közəku uzun bolsa, əlik göyməz: maşan 

uzun olsa, əl yanmaz.  

qözqüllü  gözgüllü. gözgülü. güllü naxşlı.  

qözqün  gözgün. duvarda açılan baca.  

qözlə  - at orağı, gözlə qırağı.  

- döğdün qapını, gözlə, elçi getdin sözlə. (sözlə: danış).  

qözlə  1. dayan. sağ sağ. - gözlə gözlə: aç aç. aç gəlmə: gözlə, 

gəlmə ha. - aç sevilsən, sevgidən qalma. 1. gözlə !: gözət !. 

diqqət !. ehtiyat !. həzər !. sağ !. sağın !. tək !. təkin !. çək 

!. çəkin !. sağ sağ !. dayan !. qay !. diqqət !. bax !. 

artalda!. sağın!. - artal da barma ala yaxa. sağın gedmə 

oraya. dura dur!. saxlan!. saxdan!. tikil!. dikil!. bəklə!. uman!. 

umudvar ol!.  

qözləq  gözlək. 1. nazik. muğayatlı. ayamlı. 1. pusağ.püsgü. 

gözlənən yer. bəklək. - düşmanı gözləğində basmalıyığ. 1. 

qörq. görg. görək. gözlək. göstəriş. yaxşılıq. hüsn. 

məlahət.  
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qözləq  gözlək. evlək. cədvəl - nərsəni dartma, ölçmə, 

dərəcələmə, rədələmə üçün yapılan evlək, gözlək, cədvəl: 

bağım. barım.  

qözləqi  gözləği. 1. gözətlənən yer. bəklək. duraq. istqah. 1. 

püsgü. pusu. kəmin. av güdülən yer. 1. bəlgi, im, qaş, 

taxma, qoyma, nişan kimi qoyulan nərsə. - kitab gözləği: 

xəlfəçin. - gözləği itirdik. - yol gözləğlərin gözətləyin: yol 

nişanların muraat edin.  

qözləm  gözləm. 1. gözlət. bəklət. gözlətim. bəklətim. gözdənim. 

bəkdəm. bəkləm (pişbini). 1. görüm. baxış. nəzər. 

müşahidə. 1. güdəm. yaraş. muraat. muğayat. - gözləm, 

yaraş kişi.  

qözləm  gözləm. gözləmə. 1. bəkləmə. bəkləm (yeri). durulacaq 

yer. duraq. durma. bölmə. gözləği. istqah. 1. rəsəd. 1. 

müşahidə. - gözləm yapmaq: çözələyib, araştırıb qoymaq. 

etüd yapmaq. gözəmək. 1. gözələmə <> çözələmə. göz göz 

edib, çözmə, açma.işləmə. içləmə. incələmə. araştırma. 

oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1.görmə. rö'yət. 

muşahidə. 1. gözələmə <> çözələmə. göz göz edib, 

çözmə, açma.işləmə. içləmə. incələmə. araştırma. 

oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. quzariş. 
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riportaj. 1.gözləyiş. üzgöz. xuruş. çaşni. yavanlıq. yağlıq. 

qapama. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə.  

- gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək: gözələmək <> 

çözələmək. gözləmək. gözəmək.  

- gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək: 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək.  

qözləmani  qaraşılmanı. uşlamanı.  

qözləmçi  gözləmçi. 1. nazir. 1. gözəmçi. nazim. 1. rəsətçi. 1. 

muşahid. 1.çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. gözələmçi <> 

çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. deşləmçi. işləmçi. 

içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. 

işgəçi. arşatçı. araştırıcı. araştıran. oxucu. oxuyan. 

oxluyan. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi. 1. gözləyişçi. 

quzarişçi. riportajçı. 

qözləmçi  gözləmçi. görü. görüğ. gözcü. xəbərci. casus.  

qözləmevi  gözləmevi. rəsədxanə.  

qözləmə  1. gözləmə bəkləmə. umu. umma. 1. közləmə. közdə 

pişirilən əkmək. gömmə: qözmən.  
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qözləmə  gözləmə. gözələmə. 1. gözləm <> çözələmə. göz göz 

edib, çözmə, açma. içləmə. incələmə. araştırma. oxuma. 

mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. etüd. 1. quzariş. riportaj. 

1.gözətləmə. gözətləyiş. gözyolalıq. qaraşma. qaraşıq. 

qaraşış. intizar. mütərəssid. 1.gözləyiş. yağla, şəkərlə 

xuruşlanmış, göstərilmiş, görüşlü çörək, xəmir işi. 1. 

gözləyiş. üzgöz. xuruş. çaşni. yavanlıq. yağlıq. qapama. 

1.gözləyiş. üzgöz. xuruş. çaşni. yavanlıq. yağlıq. 

qapama. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə. 1.gözləyiş. 

gözləyim. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. bəlirim. doğma. doğuş. 

doğum. zahir olma. zihur. 1.yufaq yufqa. incə. gəvik. 

1.qalma. bəklmə. - böylə qalma, nəyə yarar.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  

qözləmə  gözləmə. gözləm. gözləyiş. bəkləmə. bəkləm. bəkləyiş. 1. 

intizar. 1. qoruma. keşikçilik. 1. ümid ediş. ümidçilik. 

ümidvarlıq. umuş. umma. 1. qoruma. baxıcılıq.  

1. durulacaq yer. duraq. durma. bölmə. gözləği. istqah. 1. 

görmə. görüm. görüş. rö'yət. muşahidə. tərəssüd. 1. 

rəsəd. - gözləmə, bəkləmə (yeri): duraq. gözləği. istqah.  
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qözləmədən  qözləmədən. gözətmədən. - çıxar gözətmədən: mənfəət 

gözləmədən. - heç gözləmədən: lap birdən. apansız. pek 

ansızın. - heç nə gözləmədən, bəkləmədən: qarazsız 

yararsız.  

qözləmək  gözləmək. 1. (birin) yoluna baxmaq. - yol gözləmək: 

nərsənin olmasın ummaq, bəkləmək. 1.baştarmaq. 

qaştarmaq. yönətmək. aparmaq. qayırmaq. bəsləmək. 

qorlamaq. qorumaq. baxmaq. 1.bəkləmək. bitmək. 

bitəmək. dayanmaq. oturmaq. 1.gəzləmək. amaclamaq. 

nişanlamaq. 1. əl saxlamaq. yubatmaq. dayanmaq. 

dözmək. 1. baxmaq. seyr edmək. 1. bəkləmək. nəzarət 

edmək. - bəklə görmək: gözlə görmək: son, uyqun duruma 

görə davranma yasası, səyasəti. 1. kəvmək. qazmaq. 

dürçəmək. dürəmək. axdarmaq. deşələyən. 1. muşahidə 

edmək. mütərəssid olmaq. 1. qalmaq. - ayaq üsdə 

qalmaq, gözləmək:dikəlmək. 1. bəkləməmək. ummamaq. 

1.gözetmək. gözətmək. qarşımaq. qarşamaq. qaramaq. 

baxmaq. 1.gözləmləmək. gözələmək <> çözələmək. 

gözəmək. göz göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. 

araştırmaq. oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 
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edmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək. 

1.güdmək. riayət edmək. qulluqlamaq. qollamaq. 

1.izləmək. incələmək. maraqla, diqqətlə baxmaq. - uşaq 

pişiyi gözləriylə izləyir. 1.kölgələmək. qorlamaq. qorumaq. 

qaşlarmaq. qaştarmaq. - birini, nərsəni gözləmək, 

kölgələmək, qorumaq.  

- gözlənən, bəklənən, umulan əldə edilməmək: boş, kof 

çıxmaq.  

qözləmək  gözləmək. 1. acırğanmaq. əsirgəmək. asramaq. 

əsirgəmək. qorumaq. bəkləmək. toxdamaq. 

toxdamaq.bəkləmək. saxlamaq. umanmaq. ümidlənmək. 

bəkləmək. intizar çəkmək. təvəqqöü olmaq. 1. baxmaq. 

sağınmaq. sakınmaq. ( q < > y ) sayınmaq. çəkinmək. 

ehtiyatlı olmaq. ehtiraz edmək. gözləmək. bəkləmək. 

tə'qib edmək. qovalamaq. qoğalamaq. arxasına düşüb 

tutmağa çabalamaq. gizli örtülü, qaçaq nərsəni aramaq.- 

ovu nininə dək qoğaladı.- oğruları sınıa dək qoğaladı. - işsiz 

qalıb bir iş qoğalır. - fürsət qovalamaq. - kəndi mənim 

yoxluğumu qovalır. 1. özləmək: küldə pişirmək. 1. 

közləmək. tutmaq. saxlamaq. riayət edmək. - oruc 
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tutmaq. - pərhiz tutmaq. - boşuna gözləmək: üzü yazılı gəlin 

kimi qalmaq. 1. gözəmək. dənələmək. göz göz, dənə dənə 

edmək. - üzü gözləmək:gözəmək. 1. qözləmək. qütmək. 

durmaq. bəkləmək. 1. qözə vurmaq·. 1. açılmaq. 

ağtarmaq. aramaq. ayalmaq. baxmaq. barlamaq. 

bəkləmək. ənqtamaq. əylənmək. izərləmək. qaramaq. 

sormaq. tikşirmək. yavaşlamaq. yoxlamaq. anğdamaq. 

nişan almaq. 1. qarıvlamaq. bəkləmək.  

qözləməli  gözləməli. gözləmli. gözləyişli. üzgözlü. qapamalı. 

yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu. çaşnılı.  

qözləməz  - uğur gözləməz, uğurdan qalmaz.  

qözləmirəm  - kimsəni gözləmirəm, ürəyim yolda qalsada.  

qözləmləmək  gözləmləmək. gözləmək. gözələmək <> çözələmək. 

gözəmək. 1. göz göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. 

araştırmaq. oxumaq. mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd 

edmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək.  

qözləmlənmək  gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək. 1. göz göz edib, çözünmək, açınmaq. 

incələnmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', 
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tədqiq, etüd edinmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, 

riportaj verinmək.  

qözləmli  gözləmli. gözləməli. gözləyişli. üzgözlü. qapamalı. 

yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu. çaşnılı.  

qözləmmək  gözləmmək. ilməmək. saymamaq.  

qözlənən  gözlənən. ummul. umulan.- ummul iyiliklərə çatdıq. - hər 

kiməsnənin ummulun çatdıran bayat.  

qözlənilmək  - artıq nərsə gözləniləməz: gücü yetməz. əti nə, budu nə.  

qözlənilməz  gözlənilməz. bəklənilməz. sürpiriz.  

- gözlənilməz, bəğənilməz olay olmaq: qabaq çıxmaq: kalah 

çıxmaq. 

qözlənmədən  gözlənmədən. hoppadaq. birdən. - hoppadaq düşdü yerə.  

qözlənmək  gözlənmək. 1. qorunmaq. sağlanmaq. himayə olunmaq. 

- yoldaş yoldaşla gözlənir. 1. göz göz olmaq. dəlik deşik 

olmaq. - güvələr paltarlarımızı gözlədilər. 1. umulmaq. 

bəklənmək.  

qözlənmək  gözlənmək. gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. 

gözənmək. 1. göz göz edib, çözünmək, açınmaq. 

incələnmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö', 

tədqiq, etüd edinmək. 1. gözləm, gözləyiş, quzariş, 
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riportaj verinmək. 1.muşahidə olmaq. bəklənmək. 

ummaq. 1.izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. 

incələnmək. maraqla, diqqətlə baxınmaq. - bu soru, 

dibdən izlənilməlidir.  

qözlənməmək  gözlənməmək. bəklənməmək. umulmamaq.  

qözlənmətiq  qözlənmədik. - gözlənmədik bir sürədə, umulmadıq nələr 

ola bilir: gün doğmadan, nələr doğar.  

- bəklənmədik, gözlənmədik yerdən gəlmək, çatmaq: yox 

yerdən tapılmaq. göydən düşmək. göydən sələylə enmək.  

qözlənməz  gözlənməz. bəklənməz. umulmadıq. umulmaz.  

qözlənməz  umulmaz. bəklənməz.  

qözlər  gözlər. 1.görüşlər. 1.gözlər. yoxlar. - uzaq yollar, qonut 

yoxlar.  

qözləş  gözləş. umanc. ümid. bəkləş. intizar. təvəqqü.  

qözləşmə  gözləşmə. görüşmə. mulaqat.  

qözləşmək  gözətləmək.  

qözləşmək  gözləşmək. bəkləşmək. umuşmaq. birbirini gözləmək.  

qözlətilli  gözlətilli. gözətili. dənətlənmiş. dənətli. dənətimli. 

dənətili. dənətli. yoxlayışlı. kontrollu.  
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qözlətim  gözlədim. intizar.  

- saat onu qapar (ona qədər) gözlədim.  

- gül gözlədim, tikan dəğdim, boş yerinə ürək əğdim.  

qözlətmə  umdurmaq. ümid vermək.  

qözlətmək  gözlətmək. bəklətmək. qorutmaq. keşik çəkdirtmək.  

qözləv  gözləv. 1. gözəv. göz. gözbaş. çişmə. şişmə. bulaq. 

qaynar. 1. pinar. qaynaq.  

qözləyən  gözçü. gözətləyən. gözləyən. gözətən. 1. dənətiçi. 

dənətimçi. dənətçi. dənətləyən. yoxlayan. kontrolçu. 

muraqib. 1. dürcəyən. dürtən. arayan. axdaran. 

deşələyən. biçələyən. konckav. 1. bəkləyən. gözçü. 

bəkçi. 1. gözətləyən. gözçü.  

qözləyim  gözləyim. gözləmə. gözləyiş. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. 

bəlirim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma. zihur.  

- yeni ayın bəlirməsi: hilal gözləmə.  

qözləyiş  gözləyiş. 1.gözləmə. gözləyim. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. 

bəlirim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma. zihur. - yeni 

ayın bəlirməsi: hilal gözləmə. 1.quzariş. gözələmə. 

gözləm. riportaj. 1.gözləmə. gözləm. üzgöz. xuruş. çaşni. 

yavanlıq. yağlıq. qapama. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən 
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nərsə.  

- gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək: 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək.  

qözləyiş  gözləyiş. gərəyiş. qarayış. intizar.  

qözləyiş  gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə. 1. intizar. 1. 

qoruma. keşikçilik. 1. ümid ediş. ümidçilik. 1. tapın. 

axdarış. kaval. ümidvarlıq. umuş. umma.  

qözləyişçi  gözləyişçi. quzarişçi. gözləmçi. gözləmçi. riportajçı. 

qözləyişli  gözləyişli. gözləməli. gözləmli. üzgözlü. qapamalı. 

yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu. çaşnılı.  

qözləyu  gözləyu. 1. umduru. bəkləyu. gözü yolda. - qoydu məni 

umduru. 1. qöz kimi.  

qözlü üzük  gözlü üzük. qaşlı üzük.  

qözlü  gözlü. 1. baxışlarıyla nəzər dəğdirən. 1. gözər. iri gözlü 

ələk. 1. qözü olan. qaraqlıq.  

qözlü  gözlü. qaruqlu. qarıqlı. acgözlü. azman < acman. 

aclıqqaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. 

təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. 

qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. 
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yanqısıq. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. 

çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. 

umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. 

arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. 

özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.  

- bir gözlü baxma, iki gözlü bax, bir gözlü baxmaq, şeytan 

işidir. 

- iri gözlü, yekə ələk: burca. bucar. çalbır. çalqır. qalbır. 

qalbur. qəlbir. oğuntulu nərsəni burub əlləyib, çalxayaraq, irisin 

xırdasından ayırdamaq üçün işlənən girdə qasnaqlı, iri gözlü, 

yekə ələk.  

- acgözlü olmaq: qaqa döşəmək. doymamaq.  

- incə gözlü: incə göz: incədən incəni seçən. nuxdəçi.  

- qaragözlü: qaragöz. gözü qara.  

qözlük  gözlük. közlük. 1. görüş. ərməğan. görümdük. 1. yapılan, 

göz qamaşması, göz ağrıları otu, dərmanı. 1. gözəldirik. 

1. közlük. közgü. gösgü. közəku. gözəkü. köz, od eşən, 

qarışdıran. maşa. - közəku uzun bolsa, əlik göyməz: maşan 

uzun olsa, əl yanmaz. 1. qorluq. qorıq. iyicə tutuşmuş 

kömür. köz durumuna gəlmiş kömür. 1. qorluq. qor, köz 

qoymağa özəl qab.  
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qözlüq  gözlük. gözənə. 1. pətəkçilərin, üz yanı telli, gözlü 

başlığı. 1. müsəlman qadınlarının, üz bölümü tor olan 

başlıq. 1. göz göz, dəlik deşik olan nərsə. 1. atların 

ürkməməsi üçün, gözlərinin iki yanına taxılan sipr.  

- gözlüklü ilan: kübra.  

qözlüq  gözlük. qarıqlıq. qaruqluq.  

- günəş gözlüyü: 1.düdlü eynək. 1.günəş qorluyu. 

- qar, günəş gözlüyü: qarıqlıq. qarqılıq. qarlıq. qamaşlıq.  

qözman  közman. kumaş. küymaş. küymac. - közman gömmək: 

kumaş quylamaq. çörəyi külə quylamaq.  

qözmə  gözmə. gur ışıq saçan. nurəfkən.  

qözmək  közmək. < kövzə < köv < köp. köpsək. şişik.  

qözməli  gözməli. gözməsi olan. nurəfkənli.  

qözmən  közmən. közdə pişirilən əkmək: közləmə. gömmə.  

qözmətiqliq  gözmədiklik. bəklənmədiklik. ansızın. ansızlıq. bədahət.  

qözmıncıqı  gözmıncığı. bəbəqoru.  

qöznü  göznü. güzgü. ayna.  

qözotaçı  gözotaçı. gözçü. göz döhdürü.  

qözötü  gözötü. ölüm.  
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qözsəncə  gözsəncə. gözsüncə. tutsunca. tutsanca. düşsüncə. 

düşsəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. 

umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. 

xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. çalsınca. 

bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

qözsəniş  gözsəniş. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. oxsanış. 

oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. 

oxşantı. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. 

yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 
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gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. 

issəniş. qibtə.  

qözsəyiş  gözsəyiş. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəniş. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. oxsanış. 

oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. 

oxşantı. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. 

yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. 

issəniş. qibtə.  

qözsüncə  gözsüncə. gözsəncə. tutsunca. tutsanca. düşsüncə. 

düşsəncə. imrəncə. imləncə. imsəncə. umranca. 

umsanca. yumranca. yumsanca. yaxşınca. yaxsanca. 
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xoşlanca. xoşsanca. oxsanca. oxşanca. çalsınca. 

bəğəncə. bəğsəncə. əğsəncə. çəksincə. çəksəncə. 

istəncə. isləncə. issəncə.  

qözsünmə  gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. 

tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. 

düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. 

çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. oxsanış. 

oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. 

oxşantı. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. 

yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. 

yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. 

yumsayış. umranma. umrantı. umranış. umsanış. 

umsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. 

imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. bəğənmə. bəğəniş. 

bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. 

əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. 

gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. 

issəniş. qibtə.  

qözsünmək  - qaş gözsünmək: qaş çatmaq: qapsunmaq. qapusluq, 

əbusluq edmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qözsünmək  gözsünmək. gözü qalmaq. düşsünmək. imrənmək. 

imlənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. 

yumranmaq. yumsanmaq. bəğənmək. əğsənmək. 

əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. 

çalınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq. 

qözsünmək  gözsünmək. gözü qalmaq. düşsünmək. imrənmək. 

imlənmək. imsənmək. umranmaq. umsanmaq. 

yumranmaq. yumsanmaq. bəğənmək. əğsənmək. 

əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. 

çalsınmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq.  

qözsüntü  bax > gözsünmə.  

qözsüntürmək  gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. 

imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. 

yumrandırmaq. yumsandırmaq. bəğəndirmək. 

əğsəndirmək. əğsindirmək. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. 

istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. 

iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. 

arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. 

tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək. 

oxsandırmaq. oxşandırmaq.  
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qözsünüş  gözsünüş. bax > gözsünmə.  

qöztaqı  gözdağı. təhdit. canavm. - qözdağı vermək: dəmirçiləmək. 

təhdit edici hərəkəttə bulunmaq. vuracaq kimi yapmaq. təhdit 

edmək. yanavmaq. yanığan edmək. qorxurtmaq.  

qöztaqı  gözdağı. yıldırımsi. ürkütümsi. hədə qorxu. təhdid.  

qöztaşı qözdaşı. kəbdirəvüz. sülfat.  

qöztə  gözdə. 1. ilit. seçgin. 1. ilit. numayəndə. depdat. 1. 

qorunmuş. - gözdə nə: qorunmuş nərsə. 1. bəğənilən. gözə 

girmiş. əl üstündə tutulan. ( > qozidə (fars))güzidə. öründül. 

seçgin. üründül. üründük. verimli. uluq. gözəgü. çəkici. 1. 

quzidə. sayın. seçmə. müntəxəb.  

qöztə  gözdə. gözdə. > qozidə. seçgin. 1. gözə girmiş olan. 

sevilən. bəğənilən. bənimsənən. mənimsənən. 1. seçgin. 

bəğənilmiş qadın. 1. ataman xaqanlarının ilk dörd 

seçilmiş külfətinə verilən adlıq.  

qöztəqiq  gözdəğik. gözərik. gözəğik. gözdəğmə. kəmgözlük. 

bədnəzər.  

qöztəqmə  gözdəğmə. gözdəğik. gözərik. gözəğik. qarıq. 

kəmgözlük. bədnəzər.  
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qöztələmək  gözdələmək. gözdəmək. ( > güzidən (fars)). tənləmək. 

dənləmək. seçmək. ayırmaq.  

qöztəliq  gözdəlik. bəğənilmə.  

qöztəliq  gözdəlik. qapılarda açılan qiçiq qapıcıq.  

qöztəmək  gözdəmək. gözdələmək. ( > güzidən (fars)). tənləmək. 

dənləmək. seçmək. ayırmaq.  

qöztəmək  göztəmək. görtəmək. göstəmək. 1. sunmaq. 

təqdimləmək. 1. adamaq. nəzr edmək.  

qöztəmiri  gözdəmiri. bir çeşit gəmi çapası, dəmiri. qaqınc. qaqıc. 

çapa. ləngər.  

qöztən itmək gözdən itmək. çartlamaq. yartlamaq.  

qöztən  - arvad, dildən yanar, kişi gözdən yahalar (aldanar).  

qöztərçi gözdərçi. baxıcı. falcı.  

qöztərilmək gözdərilmək. 1. təmizlənmək. saf duruma gəlmək. 1. 

oyanmaq. uyanmaq. uyandırılmaq.  

qöztəriş  gözdəriş. göstəriş. gözə soxma. alımlatma. alqılatma. 

aldırtma. etgiləmə üçün yapılan qılıq.  

qöztərmək  gözdərmək. gözə soxmaq. göstərmək. - çox keçməz, oda 

doğruluğun göstərir.  
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- titizlik göztərmək: arından arıya incələyib qoşmaq. incə 

ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq.  

qöztərmək gözdərmək. doğurmaq.  

qöztişi  gözdişi. üst əngdəki deş (niş) dişi. it dişi.  

qöztişi  itdişi. köpəkdişi.  

qöztutmaq  göztutmaq. gözətləmək. göləzləmək. bəkləmək. ummaq. 

arzulamaq. xahiş edmək.  

qözübəq  gözübək. 1. acar. yırtıcı. qaqız. qızqın. qaqqın. 1. tavqal. 

cəsur. şüca'. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı. ertəli. irtəli. 

iradəli.  

qözübəq  gözübək. qorxmaz. çəkinməz. sakınmaz. aldırmaz. 

aldırışsız. iyid. qonur. cəsur. 

qözübərk  kişi. ərkək. yiğit. cəsur.  

qözübərq  gözübərk. aldırışsız. çəkinməz. sakınmaz. iğid. dəli. 

qorxusuz. qorxmaz. saçınmaz. atılqan. pərvasız. 

cəsarətli.  

qözüc  közüc. küzə. gözəç. gödəç. - közüçlük titiq: saxsı torpağı.  

qözüç  gözüç. qaralu. qaravul.qaraş. qaraç. didəban.  
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qözük  közük. közlük. 1. qorluq. qorıq. iyicə tutuşmuş kömür. 

köz durumuna gəlmiş kömür. 1. qorluq. qor, köz 

qoymağa özəl qab. 1. çözük. köçük. ərimiş. açılmış. 

qözüq  gözük. gəzək. gəzik. keşik.  

qözüqara  gözüqara. 1. ağşit. qaraca. igid. cəsur. ürəkli. bayur. 

cəsur. 1. qürci. qurci. qabadayı. yıldır. yıldıran. yaldıran. 

yəldirən. yeldirən. yıldıran. şişirdən. göstərişli. ürkütücü. 

heybətli. qorxulu. şiddətli. qorxusuz.  

qözüqmə  gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. qontış. qantış. 

qandış. çaldış. cilvə. çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. 

yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. duruş.  

qözüqmək  gözükmək. 1. bala bala öyrənşimək. baxmaq. 1. çıxmaq. 

görünmək. saxlanmamaq.- o qadın qayınlarına görünür. - o 

kimsəyə görünməz.  

qözüqmək  gözükmək. görükmək. 1. görünmək. gözünmək. 1. 

görüşmək. özün göstərmək. - borudan tüstü gözüktü. 1. 

görnüşündə olmaq. öylə görünmək. bənzəmək. 

oxşamaq. - güc görüksədə, qolayıdır.  

qözüqü  gözügü. baxıcı. qorucu. qaracı. yataqçı. yasaqçı. 

gözətçi. bəkçi. torğaq. torçu. toruqçu. sağçı. onğçı.  
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qözülturuq gözülduruk. 1. gözlük. at quyruğundan toxunur bir bez 

parçasıdır. 1. dürbün.  

qözün  gözün. gözin. gözən. seçgin. bəğin. üstün. özəl. özgü. 

xass. mümtaz.  

qözünə  hər. sayın.  

- cıl qözünə: il sayın. hər yıl.  

qözüngü  gözüngü. güzgü. ayna.  

qözünq  gözünq. çadır kərəkisi.  

qözünlüq  gözünlük. gözinlik. gözənlik. seçginlik. bəğinlik. üstünlük. 

özəllik. özgülük. başqalıq. ayrıcalıq. mümtazlıq. xasslıq.  

qözünmə  gözünmə. güzünmə. təcəssüm.  

qözünmək  görülmək.  

qözünmək  gözünmək. görünmək. gözükmək görükmək. 

qözüntən  - gözünə çöp düşdü, dünya gözündən düşdü.  

- ələk gözündən keçən dənələr: qəlbir altı. çağmar. çaxmar. 

qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. (# qalıntı).  

qözüpək  gözüpək. ovlaz. atılqan. qonur. qomur. komur. 

cəsur.yılma. yılmasın. yılmaz. qorxusuz. batur. dayanıqlı. 

dözümlü. yaqış. yağiş. yaqız. yavuz. cəsur. güclü. 

yaman. yiğit.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qözür gözür. qumar. kart oyunu.  

qözürtüqmə  gözürtükmə. əsgidən qadınların iç gömləklərinin 

yaxasına qoyulan gümüş ya da fildişindən yapılma 

düğmə.  

qözütoq gözütoq. toyumlu.  

qözütoymaz gözüdoymaz. ocaqçı. obur. pisboğaz.  

qözüv  gözüv. çağ. zaman. bir bölük çağ, zaman. sıra. zaman. - 

tab gözüv: uyqun zaman. əlverişli an. - art qözüvdə: son 

zamanlarda.  

- yanğur yağan qözüvdə mən dağda idim: yağmur yağdığı 

sırada mən dağdaydım.  

- bir qözüvde: bə‟zən.  

- qözüv qaytarmaq: intiqam almaq.  

- qözüv qözüv: sırayla.  

- qözüvü bilə: sırasıyla.  

qözüv  gözüv. zəmanə. - indiki qözüvdə, ataşlı yaşlar 

azayqandılar: indiki zəmanədə, tərbiyəli, sayqılı gənclər 

azaldılar.  

qözüvləmək gözüvləmək. sırayla yapmaq. sıraya qoymaq.  

qözüvləş gözüvləş. sırayla. birər birər.  
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qözüvlü gözüvlü. çağlı. olağan. sırası gələn.  

qözüvünə gözüvünə. zaman zaman. ara sıra.  

- qözüvünə bizqə da gələ tur: ara sıra bizə də gəl.  

qözüyırtıq  gözüyırtıq. alagöz. yırtıqgöz. bula göz. hayasız.  

qözüylə  - gündüz gözüylə: hər nəyin açıq seçik görüldüyü çağda.  

qözyolalıq  gözyolalıq. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. qaraşma. 

qaraşıq. qaraşış. intizar. mütərəssid.  

qözyuvası  gözyuvası. gözevi. gözyuvası. göz çuxuru. gözün içində 

bulunduğu gəmik oyuq.  

qrınpa  acgöz. qaşıqçı.  

qrtılmış  - nərsiyə artırılmış, atılmış, qrtılmış tikə: qarqa.  

qu maral  gözəl maral.  

qu  - qu: - lan: - lən.  

- arıtqu: arıtılan.  

- dərqu: dərilən.  

- saçratqu: tələ.  

- dərqu: dərən.  

- bititqu: bitirən. yazan. qələm  

- saçratqu: tələ.  

- qaqratqu: qoğucu.  
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- qonqraqu: zınqırov.  

- tavratqu: tələsik. tavratquçi: tələsdirici.  

- tavratqu: tovlu. buruşuq. dolanan.  

- təprətqu: cevlanqah. təprəşik. cünbüş.  

- tavratqu: qarışıq, tovlu, talaşlı.  

- yalqu: səfeh. qanmaz. öksüz.  

- yabaqu: bayağı.  

- yorıqu: ged gəl, dolanma.  

- yıraqu: oxucu. xanəndə.  

- yaşaqu: yaşayan.  

- yamaqu: yamaqlanmalı.  

- toxu: şişgin.  

- aynaqu: başa. özgə.  

- yolqu: yağma.  

- tayaqu: tikə daş.  

- yanqu: nərsənin qablığı.  

- barqu: çatılacaq, gediləcək.  

- turqu: duracaq, qalacağ.  

- yalqa: yalağ. yalama.  
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qu  ku. küy. 1. "hu ! " "ey" " mənə bax, hardasan" anlamında 

ünləm. - qu gəl bəri. - hu hara gedisən. 1. səs. avaz. çığlıq. 

gürültü. titrəyiş. sələn. səda. 1. ağ tüy. ququ. qutay ağ. 1. 

feillərin, əmir kimi üzərinə gələrək zaman, yer, ayqıt ismi 

yapan ədat. 1. toy quş. toydarı quş. ağ qaz. 1. güc. taqat.  

- uqusu sın: gücü tükənmək. 

qu  quba qaz. su quşu.  

quanc  kuanc. qıvanç. sevincli qurur.  

quançı  quançı. qıvanç.  

qub  qab. qıb. "q"ilə başlayan bir para sözlərin başına gəlib, 

anlamı vurqular. - qab qara. - qəb qərə. - qub quru. - qıb 

qırmızı.  

quba at  qumral, al sarı boya.  

quba  1. qaba. qubad. gobud. gopud. ənkə. batal. 1. qızımtıl 

aq. 1. qoba. ulu. böyük. qubaqaz: ullağan ağ qaz. 1. 

qova. açıq sarı. sarıya yaxın rəng. - qubabet: solqun 

yüzlü.  

quba  çölördəyi.  

- quba qaz: qu. su quşu.  

qubaqaz  ullağan ağ qaz.  
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qubal  kopal. gürz. dəmir topuz.  

quballaq  kələbək.  

quban  kuban. qapan.  

qubanq  kubanq ( b < > v ) güvənc. sevinc.  

qubar  ğubar {( ğub < metatez > buğ ) buğav < bukmaq. bükmək. 

boğmaq)}. {( < qapar: örtük. örtən)}. 1. nərsənin üstünə 

qonan tozlu tozanaqlı, bulutlu şeh, topraq. 1. mat. donuq. 

soluq. cansız. 1. pərdə. dort. tutu. bükü. bürküt. buğut. 1. 

buğ. buxar. bulut. bulunq. is. islim. sis. çis. pus. pas. 

duman. 1. mat. donuq. soluq. cansız. - qubarlı göy üzü. ( 

> ğobar (fars)). 

qubarlanmaq  { < qapar (qapamaq: örtmək): örtük. örtən}. tutulmaq. 

pərdələnmək. bükülmək. bürkünmək. buğlanmaq. 

bulutlanmaq. bulunqlanmaq. bulanmaq. sislənmək. 

çislənmək. puslanmaq.  

qubas  kubas. işlənmiş sığır yaxud at dərisi.  

qubat  1. kubat. gobut. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çapsız. 1. 

qopat. qopar. dəğərli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. 

başqın. başqarı, başqaları içindən seçilən. seçgin. 

kökcək. köksək. köksük. qəlbir üstü. önəmli.  
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qubat  1. qaba. qobat. ( < kav: boş). düşüncəsiz. çiğ. xam. 

görgüsüz. biçimsiz. qaba. biçimsiz. söyləyişi, şivəsi qaba 

olan. 1. qapalı. gizli.  

qubat qubad. gobud. gopud. quba. qaba. ənkə.  

qubba  < küpə. 1. qıppa. yumaq. kupal. kömbəz.1. ipək böcəği 

qozası. 1. oymaq. yüksək. 1. qubla. kupla. günbat. 

günbət. qabarıq görnüşü olan.  

- həbbəni qubbalamaq: ləpəni dəvələmək.  

- qubba altı: xan qatında qurulan qurultay tənəbisi, qonağı, 

yeri.  

qubba  kobba. < > gəbə. gubba. kübbə. küpə (> kəbus (fars)). 

tümsək. kübbə. qoz. 1. həcəmətçilərin işlədən buynuzu. 

qoşunda səggiz qanatlı im, nişan. 1. hər nəyin tümməyi, 

tümmələngi, üyşmələngi. 1. qabarıq. qabrıq. mühəddəb. 

1. günbəz. - toyuq şişər, şişək olmaz, qubba üsdə, cəviz 

durmaz.  

- dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca: 

qarnaquş.  

- göyqubba. 1. göy. göyüzü. 1. çevrən. evrən. devrən. dünya.  
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- kəpəkdən qubba yapmaq: boş nərsəni şişirtmək.  

- qubbanın oturduğu yuvarlaq, çox bucaqlı bölüm: qasnaq.  

qubbalamaq  dəvələmək. yekətmək. - həbbəni qubbalamaq: ləpəni 

dəvələmək.  

qubbə  tarım. darım. çatraq. çartaq. günbəd. göy. çoqay. - 

məscid çoqayı. 

qubbultataq  gubbuldataq. qartadaq. paldataq. taqqıldaq. küldürək. 

küttürək. gurladaq. nərsənin birdən yıxılması, qırılması, 

qoyulması.  

qubi  kubi. göyüzü. fəza. səma.  

qubqolu  araba təkəri sökülmədən öncə altına qoyulan dəstək.  

qubol  girdə yumru.  

qubsalmaq  qopuz çalınmaq.  

qubul  ağzı dar. sildən düzəlmiş qab.  

qubur  1. < qab. quyur. kovur: içi boş. saqa. ox qabı. çantası.  

qubus  siğil. tümör. ur.  

qubzaşmaq  qupsalmaq. qobzalmaq. qopuz çalmaq. qopuz çalınmaq.  

quca  quca quca görşdülər.  

qucaq  1. burcaq. bürgəkləyən. 1. < qurşaq. qurcaq. qursaq: 

qurşaqlayan. 1. qovşaq < kovşaq < kovcaq ( < kov. kav). 
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kovcaq: kovsaq. içəri almaq. içəriləmək. quşaq. kuşat. 

kosaq. koçaq. 1. 1. ağuş. köks. qoyun. sinə. qoğuş.- al 

qoynuva. - nənəsinin qoynunda böyüyən uşaq. - qoyun 

qoyuna: birbirinin qucağında. - o mənim qoynumdadır: o 

mənimdir. o məndədir. {qucaq ayağ üsdə, oturaq durumda 

olanda deyilir. qoyun isə yatmış durumda olan deyilir}. 1. 

bağlam. - bir qucaq: bir bağlı. - qucaq qucaq: kütlənən. küt 

küt. kültəm kültəm. kültüm kültüm. çoğdam çoğdam. dəstə 

bəstə. bukca bukca. dəngı dəngi. top top. taıxm taxım. topar 

topar. tapqır tapqır. öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın. 1. 

bellik. 1. qocaq. avuş. ağuş. qınar. ocaq.  

qucaq  qucuq.  

- qaraqucuq qaraqucaq. 1. gürəşdə qucaqlama, sarılma, 

tutuşma, qavrama, qavraşma. 1. gürəş oyunların bilmədən 

yapılan gürəş. 1. yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz 

(> kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş.  

- qucaq açmaq: bağrını açmaq. yaxınlıq edmək.  

- ged qucağına: qon qucuna. 

- köşə, bucaq, qucaq yastığı: yastıqcıq. yastıcıq. kiçik yastıq. 

qapartlama. qabartlama. 
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qucaqlama  - gürəşdə qucaqlama, sarılma, tutuşma, qavraşma: 

qaraqucaq. qaraqucuq.  

qucaqlamaq  ( 1. < kov < > qab: kovcaqlamaq. 1. < qur < > qol. 

qolcaqlamaq: qollarının arasına almaq. qurcaqlamaq: 

qoruquna, ikinə almaq. qurşamaq. qurşalamaq). 1. 

avuclamaq. içinə almaq. - yelkən yeli avucladı. 1. 

çevrəmək. əhatə edmək. şamil olmaq. - bu kitab sizin 

konuların hamısın qucaqlayır. - bu kitab nə qucaqlayır. - bu 

qanun onu qucaqlamaz. 1. qocaqlamaq. qınarlamaq. 

avuşlamaq. ağuşlamaq. 1. qoçuşmaq.  

qucaqlamaq  1. < kovcaqlamaq avuclamaq. içərləmək (> ağuştən (fars)). 

1. qoçmaq. 1. qolların sarmaq. qolasramaq.  

- dizlərin qucaqlayıb oturmaq: əl qoncmaq. əl qucmaq. 

əllərin qucaqlayıb çömbəlib oturmaq.  

qucaqlaşma  qucuşma. qocu.  

qucaqlaşmaq  ocaqlaşmaq.  

qucaqlatmaq  qucturmaq.  

qucaqsız  artığına. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. lizumsuz. 

lazimsiz.  

qucam  1. dəstə. dəmət. bağ. 1. qucaq. - bir qucam güı.  
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qucaman  qocaman. qopun. qopan. böyük. yekə. yeggə.  

qucan  kucan. qucar. köçən. köçər. köçücü.  

qucar  kucar. qucan. köçən. köçər. köçücü.  

qucaş  qocaş. qabıq. cilid. səhaf.  

qucaşlamaq  qocaşlamaq. qabıqlamaq. qapıqlamaq. cilidləmək. 

səhaflamaq.  

qucaşlaşmaq  qcaqlaşmaq.  

quccuq  ( < qıs). kiçik.  

qucəniq  kucənik. küsənik. qaşı əyri. küskünlük. darqınlıq.  

qucımaq  sarmaq. sarılmaq. bağra basmaq.  

qucış  qocış. qocaqlaşma.  

qucqa  ğəbğəb. çənə altında sallanan ət parça.  

qucqan  1. ibriq. 1. lavabo.  

- bacqa qumqan: baxca sulamada kullanılan süzgəçli su 

qabı.  

qucqun  qucğun. qucğundı. soğan.  

qucquntı  qucğundı. soğan. qucğun.  

qucmaq  - əl qucmaq: əl qoncmaq. əllərin qucaqlayıb çömbəlib 

oturmaq. dizlərin qucaqlayıb oturmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qucmaq  ( < qoşmaq). qoçmaq. 1. qucağlamaq. qoşulmaq. 1. 

birikmək. sevişmək. sikişmək. (kişilik ərkəklik edmək: ərkək 

dişiyə aşmaq). 1. quçaqlamaq. sevmək.  

qucturmaq qucdurmaq. qucaqlamaq. - o məni qucdurdu: qucaqladı.  

qucu  qocu. kovcu ( < kov. kav). govdal.  

- qon qucuna: ged qucağına.  

qucu  qucaqlaşma. qoçuşma.  

qucuq  ( < kov. qab). bax > qucuş. qursaq. kovaq. dözüm. dözüş. 

dayaq. toxdaq. saxlaq. alıq. anlaq. anlıq. varış. qatlam. 

məntiq. şuur. qavrayış. hövsələ. - qucuğu dar: qursağsız. 

dözümsüz. səbirsiz.  

qucuq  qucaq.  

- qaraqucuq qaraqucaq. 1. gürəşdə qucaqlama, sarılma, 

tutuşma, qavrama, qavraşma. 1. gürəş oyunların bilmədən 

yapılan gürəş. 1. yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz 

(> kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş.  

quculaşmaq  uçruşmaq. ucruşmaq. içrişmək. biribirinə qoğuşmaq.  

qucuma  1. qurt sürüsü. 1. bit böcək.  

qucur  - qacar qucur: qulaq dələn iti səs.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9364 

qucur  1. ( < güc). uqib. qurbat. quvvə. quvvət. 1. ( < qısır). güdə. 

güdül. güdük. qucaq. qıssa boylu. bodur. 1. (: qaçruc, 

qazruc. kovvur: < > qaçırmaq. qazmaq. kovlamaq). kiçik 

qazma. 1. (1 < kov. kovur. 1 < qıs: qısır). əsgi. köhnə. qıcır. 

yetişməmiş. əksilmiş, əksik qalmış. yarımçıq. qırıq. bütün 

olmayan. (açıq. örtüsüz. lüt. çıplaq. kəl. cılız.). 1. əcib. qərib. 

tuhaf. 1. hünərli. usta. 1. əğləndirici. gülünc. 1. quçur. 

yağday. dirim. durmuş. hal. keyfiyyət.  

qucurlu  qocurlu. gura. gürə. gürəc. güclü. qolçomaq. qudrətli.  

qucurluq  qəribliq. əcibliq.  

qucuş  1. qucuq. ( < kov. qab). kovuc. kovcuq. qabcıq. qozalaq. 

pambıq qozası. 1. sarışıq.  

qucuşmaq  ( < qoşmaq). qucaqlaşmaq. sarılmaq.  

quçan  ( < kov). bir kovaqı, boşluqu dolduran nərsə. iki parçanın 

arasına qoyulan nərsə (saman. qırxım).  

quçar  köçər. köçmən.  

quçatüşmək quçadüşmək. sarılıvermək.  

quçəqi  kuçəki (fars): cocuqluq.  

quçın  qoçın. xanım. qadın.  

quçqar  kiçik qoç.  
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quçmacıq  qucu qucu.  

quçmaq  bax > qucaqlamaq.  

quçmaq  qucaqlamaq. sarılmaq.  

quçuq  çüçüq.  

quçuşmaq  qucaqlaşmaq·.  

quday quday. 1. xuda. tanrı. allah. çələp. ülgən. yaran. 1. quru. 

bərk. güclü. sərt.  

qudurma qudurma. quduzma.  

quduru  xuduru. - quduru olmayan: əkmə. becərilmiş. tərbiyət 

verilmiş.  

quf  kuf. aylama. sallancaq. salıncaq. çalamaq. yalqun.  

quf  kuf. salıncaq. sallancaq. salancaq. sallancaq. qaylanqıc. 

qaylanqış.  

- salınacaq, sallanacaq, kufun ipi: qolan, kolan. - qolan 

vurmaq: kuf gedmək.  

quftən  kuftən (fars). güpləmək. güpünləmək. döğmək. 

qırpalamaq. qırmalamaq. qaqmaq. çalmaq.  

quh  kuh (fars). köp. dağ. gəbə. - kuh kuh: kop kop. çox çox. - 

riştə kuh: sıradağlar.  

quhan  kuhan (fars) < qopan.  
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quhə  kuhə. yüksək təpə. dalqa.  

quj  kuj < quz. qoz.  

- kujpoşt: arxası tonqınqı, bükür.  

quq  1. quq. oğuq (çuxur). 1. qurbağanın "qur qur. ğur ğur" 

doğal səs çıxardığından alınmışdır.  

quqa  ququ. börkdə, paltarda olan düğmə.  

quqan  xuxan. (uşaqları qorxutma sözü). abacı. öcü. umacı. 

qoxur.  

- öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, 

məxluq: qalamanqozan.  

quqqu  quqquş. bayquş.  

quqluq  kuqluq. kuluq. kulquq kisək. kəsək. kəsik.  

quqranmaq  yala gəlmək.  

quqrutmaq  qoqratmaq.  

quqsalı  qaqsalı > qussəli. qayğulu. qayğılı. məğmum. kədərli.  

ququ quşu  bayxatun.  

ququ  1. quqa. börkdə, paltarda olan düğmə. 1. xuxu. öcü. çox. 

umacı. qaraqıncalaz. qaraqıncalız. qaragul. qaragül.  

ququ  quğu. 1. bax > ququq. quğu quşu. 1. aq babuş. 
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ququ quğu. 1. qoğu. toy quşu. tudaq. tuvadaq. duvadaq. 

dudaq. dəmirdən yapılmış çit. zireh. 

ququ quğu. kuğu. 1. quv. sona. 1. qu (sona). 1. quğu quşu. 

qorday. 1. uzun boyun, qara qaqalı, yaban, qaza oxşar 

quş. {- bu quşun çeşitləri: qara quğu. - sarıca quğu. tuna 

quğusi}.  

ququhaq quğu haq. ağ. ağ quş.  

ququq  1. ötüşü ilə adlandırılan, gövərçin biçimli quş. 1. 

uşaqların alay olaraq, birsin qızdıramaq üçün çıxardıqları 

səs. 1. kələk. əğrib. düzən. hilə.  

- ququq kimi qalmaq: tək başına oturmaq, qalmaq.  

ququq  ququ. ququq quşu. ququş. bayxatun. - ğuğuq quşunun 

çeşiti: qusquğuq.  

- ğuğuq quşunun çeşiti: qusquğuq. 

- ququq aldamaq: tamışmaq. dadmaq. çox az bir nərsələr 

yemək. atışdırmaq.  

ququltamaq  quğuldamaq. uğlamaq. uğuldamaq. uğ edmək. 

kufuldamaq. - qulağım uğuldayır.  

ququmav  - kukumav quşu: təpəlikli (kakilli) yırtıcı gecə quşu: bayquş.  

ququnluq  qoğunluq. qıvılcımlı, alovlı.  
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ququrmaq  qavurmaq. qaqurmaq. qoğurmaq. qovurmaq.  

ququrugu  xoruz.  

ququruq  xoruz.  

ququruqlan  kibirlənmək. böyük qonuşmaq.  

ququş  kukuş. 1. guquq quşu. 1. hunduşqa. 1. qonça, qunçə. 

gül. 1. şaka, lətifə.  

ququt  qurut. qaqut. quru. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. 

gücəyən. gücən. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. 

qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. 

çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. biçgənət. biçənət. 

basqanat. yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. 

çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. 

əsriksiz. əsiksiz. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. 

qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. 

insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zoraçı. zorçu. qıran. 

qıranğ. qıral. zalim. sitəmgər. cəfakar.  

- bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

- bu qırılası qıran evrən.  

- çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim: qatı 

qıyın.  
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ququvara  "ququ" səsindən alınmış ad. bayquş.  

qul  { < qol. qıl) əl qulluqa düşürmək: qul edmək. kölə edmək. 

qola düşürmək: ələ salmaq keçirmək}. 1. kölə. nökər. çəkək. 

keşik. keşikçi. qulluqçu. qara baş. qaravı. qullanmaq: 

dəğərlənmək. yararlanmaq. çəkikmək. işlətmək. 

qazanmaq. 1. bolun. bəndə. məxluq. 1. 1. ğul. qaraqulaq. 

tünqür. tonqur. albastı. alabucu. ummacı. umacı. cin. 

dev. 1. qırnaq. bulğun. bəndə. qulluqçu. külfət. qırqın. 

quma. qırnaq. kəniz. toğmağan. toğma. doğma. qulam. 

kölə. çəkər (çakər (fars)). bənd. əbd. 1. əbd. yükün. mürid. 

tabe'. bulaq. bulun. kölə. əsir. odalıq. - alqa bulaq: 

bağışlanmış kölə. - tanrı yükünləri: qulları. - qul yağı, it böri. 

1. qatıv. kölə. bağlı. sərbəst olmayan.  

- tanrı bolunu. 

- göz qulu: gördüyünə inanan. arpaçı göyərçini. gördüyünə 

inanan. 

- qul oğlu: ocaqçı. qonazad. xanəzad. 

- mal qulu: heyvanlara baxan ırqat. kölə. insan. kişi.  

- qafqazda qullar incilib yaşaqandıla: qafqasya‟da kölələr 
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əziyət çekərək yaşamışlar.  

- oramda bir qulda yoxdu: sokaqta heç insan yox.  

qul  1. ək. -qul. -qov. -baz. - dəliqul. dəliqov. dəlibaz. 1. 

qulam. təkin. tapın. bəndə. əbd. - tanrının, xaqanın ən 

alçaq qulu: qaratəkin. qartəkin. qarbanda. qara bəndə. 

xərbəndə. 1. ək. - qol. - qur. - qor. - çul. çur. - çor. çur.- çı. - 

çi. 1. quli. oğul. qulam. bəndə. - qullar ağası. 1. təkin. 

bəndə. - quluz: təkiniz. bəndəniz. 1. qol. saçım. enik. yenik. 

tabe‟. nökər. 1.qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qulluqçu. 

köməkçi. yardım. yardımçı. 1.qulluqçu. qaboş. qapış. 

qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. 

qılan. çalay. çalan. qornuq. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. 

ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. 

köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. 

xidmətçi. 

- qaraqul: həyula.  

- qarınqulu: qarınpa. qarınçı. işgəçi. işgəməçi. işgəmbəçi. 

əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən.  

- qul yiyələnmək: qullanmaq. bəylənmək. zənginləşmək.  

- könül qulu: marağlı. amator. kövəsçi. kövsək. kövnsək. 
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könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. kövülçü. göyülçü. 

həvəsçi. həvəskar.  

- qaraqul: 1.qaraçı. qarama, gözətmə işin yapan. 1. yer 

qoşunu. gənəlliklə polis, jandarm. 1. əkinçi. zare'.  

- vızanqul: milçək yeyən. (vızan: milçək).  

- koraqul: kinçil. öcçül.  

- eyqul: iltifatlı. ehsanlı.  

- qapçaqul: yağmaçı. çalmaçı.  

qula  1. dar qafalı. ət qafalı. sərsəm. - qula qoy artdan ürkər: 

sərsəm qoyun sonradan ürkər. 1. qızıl ilə boz arasında olan 

boya. - qola saçlı kişi. - qola at. səmənd.  

qula  qula. qulaq. 1. qızıl qarışımı rəng. doru. bordo. 1. yələsi, 

quyruğu qara. gövdəsi qızıla çalan at. köhər at. 1. yaban 

at. 1. gözüqara. atılqan. ürkli.  

qulabuz  qılavuz.  

qulac  qolac. iki qolun açıqlığı boyunda. - ipi ki ölçər qıldı qulaç 

(qolac) \\ qılıb on iki min qarı, bir yığəc: bir qulaclıq ipi ölçər 

(məhəndis) qıldı on iki min dəfə (əl), oldu bir ağac.  

qulaç  kulaç. qolac. 1. açığlıq. aralıq. məsafə. 1. iki qol 

arasındaki ara. iki açıq qol arası. 1. qolaç.  
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qulaç  qolaç. 1. qatman. iki qolu əninə açmaq. açıq, gərgin 

durumdaki qolların, barmaq ucları arasındaki aralıq, 

məsafə. 1. üzmək üçün qollarda yapılan dəprəş, hərəkət.  

qulaçlamaq  qulaçlamaq. qolları açıb ölçmək. - bu uruqnu qolaçla: bu 

ipi ölç.  

qulahək  kulahək (fars). kalağay. kovlaki. börklük. örtlük.  

qulaq  qılaq. 1. topuq. ( f < > p ) tofuq. yumru. yumar. yuvar. 

tumalac. təpə. təl. girdə. sap. 1. çiqin.  

qulaq  qulağ. 1. qax. yemişlərin qurudulmuşu. 1. qılp. qulp. 

asma. sap. küpə. küppə.  

- qulaq sallamaq: 1. küsmək. acıqlanmaq. 1. saymamaq.  

- eşşək qulağı: qaraqapas. qaraqəfəs. südük sökdürücü, 

tərlətici bitgi çeşiti.  

- qəlbir qulaq: yelpik qulaq.  

- qulağ tutmaq: 1.quşaq bağlamaq. and içmək. mürid, tabe' 

olmaq. 1. bir olmasın (kötü) işdən söz gedirkən ''sakınılsın, 

uzaq olsun'' diyə öz qulağın tutub aşağ çəkmək.  

- qulağ ucu: saymamazın. önəmsəməyin. önəmsəməzin.  

- qulağı dinc: asudə xatir. aramişi xiyal.  

- qulağa qaçan: qulağa girən. qulağa qaçan.  

- qulağı batmaq: sağrınmaq. kar olmaq.  
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- qulağı tüklü: söz eşitməz.  

- qulağı dəlik, deşik: durmadan söz, sav sorağında olan 

kimsə.  

- qulağı dəng olmaq: səslərin çoxluğundan, gurluğundan 

qulağın səsləri seçməz duruma gəlməsi.  

- qulağı paslı: söz dinləməz. 

- qulağına batmaq: söz eşitmək.  

- qulağına barmaq tıxamaq: qulağına pambıq təpmək.  

- qulağına dəğmək: qulağına çalınmaq. nərsəni eşitmək.  

- ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, 

gahdan qara bənəkli qoyun türü: qaraqaş.  

- qamış qulaq: qlaqları dik, incə, düz olan. 

- qaraqulaq: 1. çaqqal cürü, türü. 1. güdücü. qulaqçı. casus. 

çavuş. xəfiyyə. xəbərçi. 1. sapı qulaqlı pıçaq türü. 1. qəmə. 

saldırma. 1. vaşaq. dərisindən kürk yapılır yırtıcı heyvan. 1. 

balıq türü. 1. ağacların gövdəsində çıxıb, yeyilə bilən göbələk 

çeşiti.  

- qatır qulağı: yapraqlarından dolma bükülən bir bitgi.  

- qulağ asmaq: qulağ olmaq: qulağ tutmaq: qulağ tikmək, 

şüşləmək: qulağ kəsilmək: böyük güdü ilə, özənlə qulağ 
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vermək. qulağ yatırmaq. 

- qulağ batırıcı: kar edən səs. - qulağdan qulağ, ağızdan 

ağız: dediqodu. şayiə.  

- qulağ deyil, duvardır.  

- qulağı dincsiz edən səs təkəri: qaqışma. qaqşış. qaqafoni.  

- qurd qulağı tay sapı olan qılıc çeşiti: qaraqolaq.  

- malqaranın quyruq, qulaq sallaması: qayışlanmaq > 

kağışlanmaq.  

- sapı qulaqlı pıçaq türü: qaraqulaq.  

- quzuqulağı: geçisaqqalı.  

- qulaqdan qulağa, ağızdan ağıza söz gəzər.  

- qulağ deyil, duvardır.  

- yapaqulaq: bayquş. puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- 

puuhuu'' səsi çıxardığından bu adı almış.  

- qulağ qulağa: çox yaxın. yanbayan.  

- qulağ doldurmaq: quşqurtmaq. təhrik edmək.  

- qulağ salvanı: qulağın aşağında olan yumşaq əti. küpə. 

qulaq məməsi.  

- qulaq asmaq: qulaq vermək: eşitmək. eşilmək.  

- eşəkqulağı: qaraqapas bitgisi.  

- birinin qulağına yavaşcadan söyləmək: fıslamaq.  
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- qulağa pıçıldayan: fıslayıcı. suflör.  

- qulağı əlində qalmaq: 1. bir işi batırmaq. 1. istəmədən bir 

toxun, zərər vermək.  

- ağzından çıxanı, qulağı duymamaq: gözün yumub ağzın 

açmaq.  

- dənizqulağı: 1. çox dərin olmayıb, bollu damardaşlı qıyı. 1. 

dənizdən ayrılmış əsgi körfəz.  

- kəsik qulağ: qilağı, dağmalı, damqalı, alıqılı.  

- buynuz qulağı keçmək: kiçik olaraq, böyüklərdən daha iləri 

gedmək.  

- qulağ asmaq, virmək: dinləmək. duymaq. itaət edmək. 

saymaq. aldırmaq. önəmsəmək. diqqət edmək.  

- göz qulaqçı: casut. casus. xəbərçi.  

- qaraqulaq: dedektiv. gizli güdücü. izləçi. xəbərçi.  

- qulaq kəsilmək, vermək, olmaq: dinləmək.  

- qulaq sallamıyan: sözduymaz. qulaqasmıyan.  

- qulaq salan: sözdinən. sözduyan. qulaqasan.  

- qulaq ağıralmaq: karlaşmaq.  

- baş qulaqla dinləmək: iyicə anlamağa çalışmaq.  

- dəvədə qulaq: çox kiçik parça.  
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- əli qulağında: nərədəysə. çox yaxın sürəmdə.  

- gözlə qulaq arasında qalan tüklü bölüm: tuluq. tulum. 

duluq. yanaq. şakak. şəqiqə.  

- qulağ boşluğu: dəhliz < dalğız. dalan.  

- qulaq dələn iti səs: qacar qucur.  

- qulaq kəsən: papaq geydirən. börk qoyan, qoyucu. - 

qulağım çalındı: duyar kimi oldu.  

- çirkin görsə, gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı.  

- qaba qulaq: 1. qaba şiş: qulaq altı, tüpürük bezlərinin 

şişməsi ilə bəlirən, yaxınlı, bulaşıcı, salqın kəsəli. 1. qobalaq. 

qopalaq. iki qılplı küzə.  

- qərəqulaq edmək: baş qulağın aparmaq.  

- qulağ ardı edmək: savıştırmaq. savsaqlamaq. başdan 

edmək, qoğmaq.  

- qulağ asılmaq, virilmək: dinlənmək. aldırılmaq. duyulmaq. 

itaət olunmaq. önəmsənmək. sayılmaq. diqqət olunmaq.  

qulaq  qulğaq. qulqaq. {qulav. quylaq. quvlaq}. 1. ( < kov: oyuq.). 

kovuq. oyuq, çuxur yer. dərə. boğaz. uz. - ovçu girməsə 

qulaqa, ov, çox olur. - avçı girməyən qulaqda geyik çox olur. 

yağmır, se sularının toplandığı çuxur. su yataqları. kiçik dərə. 

hər bir nərsənin dar, qısıq yeri. suyun gölcədən, hovuzdan 
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çıxan yeri, kərdiyə girən yeri (kovuğu). körfəz. gölçə. 1. 

kulaq. kovlaq. ( < kav. kov). burunun tərsi olan, dənizlərin 

qaralara doğru girmiş parçaları. 1. çalqının aşığı. 1. külək. 

əsən yel. 1. ( quylaq: quylanan yer. çulqaq: çulqanan 

nərsə.). çiyin örtüyü. arxalıq. baş örtüyü. börk ( > kolah 

(fars)). - qulaqsız çıxma, hava soyuqdu. - qazaq qulağı: qazaq 

papağı. 1. qoruq. bir yerin, oyuğun, yarıqın, körpünün, 

eyvanın qıralarına qoyulan barmaqlıq, kiçik duvar, nərdə, 

qoruq.- körpünü qulağı: qoruqluğu. - körpünün qulağında 

oturduq: körpü üstündəki duvarda. ( 1 < kov. 1 < qoparıq. 

qab: qopuq. şişik. qopmaq). dağın oyulmağından (yaxud 

dağdan qopmaqdan) töryən qar uçqunu. çığ. sürüş. - qulaq 

üzülmək: qar sürüşməsi, axmağı. çiğ qopması. 1. kovlaq: 

torba. (kule (fars)). 1. kulək. kovlaq. su qabı. 1. qulp. necəki 

iki qılplı qaba "qulaqlı" deyilər. 1. hər bir nərsədə, əğri, 

yan duran artıqlama. qol. qıraq. 1. iz. bəlirti. çətəl. gədik. 

imgə. çəntik. əsər. kərtik. qazıntı. çıxıntı. marka. nişan. 1. 

alıntı. bilet. sənəd. 1. oxu boyun duruğa bağlayan qayış. 

1. telli çalarlarda aşıq, burqu. qazıq. mıx. ənsər. çıvata. 

qama. takoz. 1. qıssa. - qulaq don: yenggi qıssa paltar. 1. 
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bucaq. köşə. 1. quş ovlanan yer. 1. güllə. ( > qululə (fars)). - 

qurşun qulaq. - çamır qulaq. 1. eşitmə. - qulağı ağır: eşitmə 

gücü güc, zor. qolay eşitməz. sağırca. - qulaq vermə: eşitmə. 

1. dinlə. diqqət. 1. uc. qırağ. yan. - kağızın qulağın qollayın: 

imzalayın. - parçanın qiyməti qulağında yazılıbdır. 1. içi 

qiymə, göylə dolunmuş xəmir parçası. - qulağ şorbası. 1. 

pıçaq, qısqac kimi iş ayqıtlarının sapının ucunda olan 

çatal çıxıntı. - sivri, yassı qulaqlı pıçaq. 1. quluq. qolı qırıq 

(dəvə).  

- qulağ dalına vurmaq: burbamaq. burcutmaq. döndərib 

çöndərmək. 

-( qulaq + qılmaq. tutmaq. olmaq. tikmək. dik tutmaq. 

kəsilmək. vermək. vurmaq). - dört yana qulaq ur, ta bir söz 

dinləyəsən. - hər dinməz olur, urur gül kimi qulaq \\ qarur 

olucaq damaçıq. bacada yat. - qulaq ur. - qulaq urub 

dinləyəndə ümmət gözəl \\ varsa canın qulaq tut işbu sözə. - 

yavuz sözə olma qulaq, durma yort \\ yaramaz işi görür 

olursan, ört. 

- qulağına gəlmək:. çalışmaq. dəğişmək.  

- qulaq as: qulax aç. - qulaq asmaq: qulaq açmaq. qulaq 
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asmaq. qulaq salmaq. - qulaq civisi: araba təyəri, oxundan 

çıxmaması üçün, oxun başına taxılan mıx. - qulaq çəkmək 

dinləmək. vermək. - qulaq dərmək: qulaq davutmaq. qulaq 

vermək. - qulaq düşürmək: qulaq (asmaq. salmaq. qımmaq. 

yatırmaq). - qulaq küpəsi: qulaq məməsi. - qulaq qoy: eşit. - 

qulaq ovmaq (ovuşdurmaq) qulaq burmaq. qulaq salmaq: 

qulaq asmaq. - qulaqa çalınmaq qula]a dəymək. eşidilmək. - 

qulaq don: yenggi qıssa paltar.  

- balta qulaq: baltanın tərs tərəfi.  

- qısa qulaqlı: çunaq. qulaqsız.  

- salpı qulaq: sarqıq qulaq. 

- yılxı qulaq: quzuqulağı bitgisi.  

- qulağı bək: qulağı ağır eşidən.  

- qulağı duvuldamaq: qulağı uğuldamaq.  

- qulağın burmaq: qulağını bükmək. tənbihləmək.  

- qulağın burnuna bağlamaq: uğraşıb didinmək. çalışıb 

çabalamaq.  

- qulağın qızdırmaq: dediqodusunu yapmaq.  

- qulaq burmaq: söylənilənə qulaq verməmək. diqqətə 

almamaq.  
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- qulaq yan: şaqaq. şəqiqə.  

- qulaq yetdirmək: dinləmək.  

- qulaq iymək: dinləmək. qulaq vermək. duymaq.  

- qulaq mintev: azıcıq. çox az. diqqətə almaya dəğməz.  

- qulaq ot almaq: içgi içmək. sərxoş olmaq.  

- qulaq otlu bolmaq: sərxoş olmaq. qafayı tütsüləmək.  

- qulaq tiqmək: diqqət edmək. önəm vermək.  

- qulaq tiqməmək: umursamamaq. aldırmamaq.  

- qulaq turquzmaq: qulaq tikmək. quşqulanmaq.  

- qulaqdan toxdamaq: sağır olmaq.  

- qulağa almaq: önəmsəmək. önəm vermək.  

- qulağa almamaq: umursamamaq. daldırış edməmək.  

- qulağa çalışmaq: qulağına gəlmək.  

- qulağa ilinmək: qulağına gəlmək.  

- qulağa oxşaylı: ahəngli. uyumlu.  

- sanqrav qulaq: mantar.  

1. arxalıq.  

- köpür qulaq: köprü qorxuluğu.  

- orunduq qulaq: qaryola başılğı.  

1. dərə. - ağac qulaq: ağaclı dərə içi.  
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- qulaq altı bezləri: saqaqla.  

- həssas qulaq: sak qulaq.  

- qarıqulaq: uzun qulağ. böyük qulağ.  

1. sarp dərə. boğaz.  

- qulaq üzülmək: dağlardan çığ qopması.  

- qulaq suv: dərə. çay.  

- maravçu qirməğən qulaqda geyik köp bolur: avçı 

girməyən dərədə geyik çox olur.  

- sağır qulağ: kar.  

- qolı qulağı yox: qolı qulpı yox: tutacaq yeri olmamaq. 

- qulağ yelpəyi: qıqırdaq. 

- qulağa girən: qulağ biti: qulağa qaçan, quyruğu çatallı bir 

böcək. qulağa girən.  

- şeytan qulağına qurşun: pis qulaq eşitməsin.  

- qulaq burmaq: ixtar edmək.  

- qulaq kirişdə olmaq: özənlə dinləyib işləmək.  

- qulaq vermək: səsləmək. dinləmək.  

- qamış qulaq: qulaqları dik at.  

- quzu qulağı: yeməli göy çeşiti.  

- qara qulağın böyügü: vaşaq. pişik çeşitində olub dərisindən 
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kürk yapılır.  

- qara qulaq: 1. çaqqala oxşar heyvan. 1. baş bakanın 

qulluğunda olan bir görəvçi. 

- qulaq dolmaq: eşitməklə öğrənmək.  

- sıçan qulağı: çiçək çeşiti.  

- qulaq qulağa: uc uca. - arabanı qulaq qulağa sokağa 

soxdum.  

- qulaq tutmaq: qulaq vermək.  

- qurt qulağı: bitgi adı. 

- qulağ ötmək: qulağın cingildəməsi, çınlaması, zəh çalması. 

- keçi qulağı: uşqun. aşqın. 

 (göz. burun). - qulaq gəmirciyi: qıqırdağı.  

- eşək qulağı: bir göy adı.  

- ayı qulağı: yer şəqayiqi.  

- əli qulağında: hazir.  

- qulaq uğuldusu: qulaqda olmaqsızın səs duymaq.  

- qulaq olmaq: göz qulaq olmaq: maraqla, diqqətlə sezmək.  

- balıq qulağı: balığı qulağa bənzər bölümü, ki soluq yerinə 

suyu ordan alıb ötürür.  

- qulaq bükmək: ixtar vermək.  

- qulaq tüzi: qulaq düzi: qulağın aşağı doğru sallaq, yumşaq 
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yeri. küpəlik.  

- can qulağı ilə dinləmək: çox maraqla dinləmək.  

- çıqrıqçı qulağı: bir çeşit dəmir qələm.  

- dəniz qulağı: dovşan qulağı: bir çeşit bitgi.  

- qulağı dəlik: bilgə. aqah. zirəng.  

- dəvədə qulaq: çox kiçik bir nə.  

- şeytan qulağına qurşun: göz dəğməsin. şeytan eşitməsin.  

- qulaq tutmaq: dinləmək. maraqlanmaq. diqqət edmək.  

- qulaq doldurmaq: qurşalatmaq. bir işə yarqıtmaq, 

hazırlatmaq.  

- qulaq dolqunluğu: çox eşitməklə qulağı dolub bilgi əldə 

edmək.  

- qulağa qaçan: qulağa girən. çabıq yerir, quyruğu çatal bir 

kiçik böcək.  

- qulaq qabartmaq: rəng verməksizin gizli, içdən qulaq 

asmaq. qulaq qonağı olmaq.  

- qaba qulaq: xəstəlik adı.  

- qara qulaq: vuşaq. kafdar çeşitindən bir heyvan.  

- qələm qulaq: kəsilmiş, daranmış qələm kimi incə, kiçik, 

gözəl, sivri qulaqlı heyvan.  
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- quzu qulağı: keçi qulağı: bir çeşit meyxuş yarpağ.  

- qulaq qığırdağı: qulağın başdan dışarı çıxan yəlpəzə 

bölümü.  

- qulağa qomaq: ixtar edmək.  

- baş qulaq: kəllə qulaq: baş qılıq. qılıq. çəlim. çalım. heyə‟t.  

- baş qulağı yerində: kəllə qulağı yerində: baş qılığlı. çalımı 

gözəl, biçimli.  

- qulaqda küpə: qulağ sırğavı: qulaqda saxlanılan söz. - bu 

söz qulağınızda küpə olsun.  

- qulağa girmək: maraqla dinlənmək. - onun qulağına söz 

girməz.  

- bir qulaqdan bir qulaqdan çıxmaq: eşidib dinləməmək.  

- qulaq kirişdə olmaq: qulağın tirləmək.  

- yerin qulağı var: ağızdan çıxan söz nə qədər də gizli olsa, 

duyulur.  

- qulaq yumşağı: qulaq məməsi.  

- qulaqlı: bucaqlı.  

- qulaq don: qolları (yenləri) qısa paltar. - qulaqa vurmaq: 

qulaqlamaq.  

- qulaq küpəsi: alburqa. sırqa. asırqa.  

- qulaq asmaq: ıslamaq. anlamaq. qulaq salmaq. 
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qulaqlanmaq. oyaq olmaq.- böyüklərdən söz ıslamadın.  

- qulaq qoymaq: 1. qulaqlaşmaq. dinləşmək. 1. birbirinin 

qulağın çəkmək.  

- qulaq salmaq: qulaq asmaq. qulaqlanmaq. oyaq olmaq.  

- qulağı ağır, sağır: tuqlayı. - qulaq küpəsi: sırqa. astığ.  

- qurt qulaq: fil qulaq.  

qulaqasan  sözdinən. sözduyan. qulaq salan.  

qulaqasmıyan  sözduymaz. qulaq sallamıyan.  

qulaqçı  1. casut. casus. 1. qulağagirən.  

 - qaraqulaq: böyüklərin qulluğçusu, savçısı. 

qulaqçı  qaraqulaq. güdücü. casus. çavuş. xəfiyyə. xəbərçi.  

qulaqçın  1. qalpaq. tumağa. tomağ. 1. qulalığı olan börk.  

qulaqçın  çalaçın. qıvrıq. sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. 

buruk. girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi burulan. 

marpiç. hələzoni.  

qulaqlama  ( < kov). bir ucu çatallı, öbür ucu sivri olan ağac, ox.  

qulaqlamaq  1. dinləmək. itaət edmək. 1. qulaqa taxmaq.  

qulaqlanma  qulaqvermə. qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. 

boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. itaət.  

qulaqlanmaq  qulaq asmaq. qulaq salmaq. oyaq olmaq.  
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qulaqlanmaz  qulaqverməz. söz dinləməz. boyunlanmaz. boynalmaz. 

boynəğməz. başəğməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. 

asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

qulaqlavçu  uysal. itaətkar.  

qulaqlı  1. qulağı olan. - uzun, kəsik, gözəl qulaqlı. 1. uzun qulaq. 

eşşək. 1. yatağan pıçağının bir çeşiti. 1. yatağan 

pıçağının bir çeşiti. 1. eşşək. 1. qulplı.  

qulaqlıq  1. qulaqçıq. sırqa. küpə. 1. sırğav. 1. tövsiyə.  

qulaqlıq  quşi.  

qulaqsamaq  qulaq asmaq, vermək. önəmsimək. saymaq.  

qulaqsız  1. çunaq. qısa qulaqlı. 1. dəliksiz, deşiksiz olan nərsə. 

təkiz. düz. saf. qulaqsız dəmir: qarasabanda olan düz 

dəmir. 1. qulağı kəsik. qulağı kəsilmiş, qırtılmış.  

qulaqu  kulagu. 1. yaratıcı. qılıcı. hükmedici. 1. qulaq gimi. 1. 

qorxusuz. gözüqara. 1. kql ağı. kül rəngi.  

qulaquz qulağuz. 1. bir işi başlamağ yol açan arac, araçı. 1. 

buğda məkə başağının ucı. 1. dəllal.  

qulaquzlamaq qulağuzlamaq. yol açmaq.  

qulaquzluq qulağuzluq. 1. dəlalət. yol görsətmə. 1. ortanğlıq. 

miyançılıq.  
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qulaqverən  qulaqverər. söz dinlər. boyunlanan. boyunlanar. 

boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. 

başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. 

tapınar. uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

qulaqverər  qulaqverən. söz dinlər. boyunlanan. boyunlanar. 

boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. 

başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. 

tapınar. uyar. uyan. uyucu. müti'. itaətli.  

qulaqvermə  qulaqlanma. qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. 

boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. itaət.  

qulaqverməz  qulaqlanmaz. söz dinləməz.boyunlanmaz. boynalmaz. 

boynəğməz. başəğməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. 

asav. itaətsiz. ğeyri müti'.  

qulam  1. əmrət. qulaq da dağlanan simğə. taxılan əlamət. 1. 

qulluqçu. 1. toğmağan. toğma. doğma. qul. kölə. çəkər 

(çakər (fars)). bənd. əbd.  

qulam  qul. təkin. tapın. bəndə. əbd.  

qulam  oğlan. quli. qul. bəndə.  

qulamaq  1. istəmək. 1. qulaqlamaq. qulağa alıb qulağa vermək. 

qovuçuluq edmək. gizli söyləmək. için boşaltmaq.  
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qulamaqlıq qulamağlıq. istək. istəyiş. xahiş.  

qulamburıq  > qolambarəgi. qulluqçuluq. qullamçılıq.  

qulamburlıq  qulluqçuluq. qullamçılıq.  

qulamıq  quylamıq. dalbanıt. nərsəni nərsənin içinə gömütmək, 

quylamaq. gömmə. gömələ. örtləmə. qaplama. qablama. 

baslama. batlama. bazlama. təpnəti. təpləti. dəfnəti.  

qulan  1. utqan. galip. 1. vəhşi at 1. yaban eşşəyi. 1. tay. 1. 

yəhər bağı, bəndi. aşırtma. aşırma.  

- at qulanı: toqa. toxa. 

qulan  yer vergisi. - qulançi: vergi verən. - qulan çəkmək: vergi 

vermək. - qulana çəkmək: vergi verdirmək.  

qulanşi  qulançi. 1. at tərbiyəcisi. 1. musikişünas. müzisyən.  

qulatüz  qır. bozqır.  

qulavuz  qılavuz. 1. konduktor. yol göstərən. sürücü. 1. müdür. 1. 

gənəl yerlərdə, sinamada bilitçi, bilit cıran.  

qulavuz  qılavuz. qulabuğ.  

qulbaq  yardımsevər. mərhamətli.  

qulbə  kulbə. qolba. çalı çıpıdan ev.  
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qulçuluq  - könül qulçuluq: marağlılıq. amatorluq. kövəsçilik. kövsəklik. 

kövnsəklik. kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. 

könülsüklük. könülçülük. həvəsçilik. həvəskarlıq.  

quli  qul. oğul. qulam. bəndə.  

qulıba  < qavala < kovla < kov: oyuq. külübə. külbə. qapalı yer. 

kiçik oda.  

qulıq  qulsıq. qul, kölə, nökər qılıqlı. köləyə bənzər.  

qulın  tombalaq. gözəl. yaxışıqlı. toğlaq.  

qulqa  gövərçin.  

qulqaçqan  əfəndisinin əlindən qaçan kölə.  

qulqaq  qulaq. qulaq. qulhaq.  

qulqan qulğan. qalğıyan otu. bir çeşit çatallı bitgi.  

qulqırmaq  qolqırmaq. istəyəyazmaq. istəsinmək.  

qulqu  qulagu. 1. müfəttiş. güdücü. 1. güvərçin.  

qulquq  kulquq. kuluq. ( < kuqluq). kisək. kəsək. kəsik.  

qulla  kulla. kullat. tükət. işlət. istifadə ed. 

qullab  (1 < qap. qaplaq. qapbaq. 1 < qulaq. quylaq. çuxulu, quyulu 

arac.). 1. qarma. olta. qança. çəngəl. 1. əğirmə çarxı. 1. 

qarmuq. qarmaq. balıq iğnəsi. taqa. taxa ( < taxmaq). 

çəngəl. irqaq. irğaq. irgək. ilgək. çəngək. qarmaq.  
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qullab  1. qollab. çəngəl. qanqıraq. çanğıraq. - balıq qanqırağı, 

çanqırağı: balıq qullabı, qollabı. 1. qanca. 1. əğəc > əksə 

(fars). qarmaq. qonara. qənarə. qınca. qanca. qapı cəfdəsi. 

çəngəl. kəcək. əğəc. başı əyri nərsə. qalpazan < 

qaplazan. qapzalan. çəngəl. qaqıc. qarmaq.  

qullab  işgil. həlqərəcə.  

qullabçı  parça üzərinə, incə ipəkdən gözəlcə naxış salan, 

dəngiyə, tikən, yasan.  

qullablı  qıncalı. qancalı. cəfdəli qapı. çəngəlli.  

qullac  kullac. kullaş. kullanış. xərc. gedər. işləş. düşüş. sərpiş. 

sərfiş. qarşılış. məsrəf.  

qullama  kullama. işlətmə. faydalanma. istismar.  

qullama  kullama. kullatma. tükətmə. işlətmə. istifadə edmə.  

qullamaq  xərcləmək. tükətmək. işlətmək. - var yoxun, bir ev üçün 

tükətdi.  

qullamaq  kullamaq. < qollamaq (kul < > qol < > əl < > qar). 1. 

qaramaq. əlləmək. qazanmaq. işlətmək. qulluğa tutmaq. 

qul edmək. çalışdırmaq. - qulluq: xidmət: köməkçilik. 

yaxınlıq. yarılımçı. - qolay: yaxın. 1. 1. araşdırmaq. 

yoxlamaq. axdarışmaq. - geçirin (xatirin) kullamaq. 1. 
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gözətləmək. intizarda qoymaq. - çağı kullamaq: vaxıt 

keçirtmək. 1. işlətmək. qayırmaq. yiyələnmək. - onu o 

kullayır. 1. (toprağı) işləmək. sürmək. yapanlamaq. 

abanlamaq. işlətmək.  

qullamaq  tükətmək. işlətmək. sərf edmək. - dadlı olmasa, iğdə 

tükət. - duz yerinə sirkə tükət. - olanı tükətin bitsin qurtarsın. 

- yorqan yerinə, palanda tükətiləbilir.  

qullamçılıq  qolambarəgi. qolambarəgi. qulamburıq. qulluqçuluq.  

qullanamazsın  kullanamazsın. kullatamazsın. tükətənməzsin. 

işlətənməzsin. istifadə edəməzsin.  

qullandırmaq  kullandırmaq. görəvlətmək. görəvləndirmək. işlətmək. 

uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq. istifadə 

edmək. istifadəyə qoymaq.  

qullanıqlı  kullanışlı.  

qullanılan  kullanılan. işlənilən. geçərli. yürüklü. yerikli. mütədavil. 

cari.  

qullanılmaz  kullanılmaz. kullatnılmaz. tükətilməz. tükətinməz. 

işlətilməz. istifadə olunmaz.  

qullanış  kullanış. kullanıq. 1. uyğunluq. qolaylıq. rahatlıq. - bu işin 

ön görüşü gözəlisədə kullanışı iyi degil. 1. iste'mal. məsrəf. - 
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bunların kullanışı yoxdur. - kullanışsı sözlər, işlər, paralar. 1. 

fayda. nəf'. - bir kullanışı var ya yox. 1. yoyum. yoxum. 

töküm. tükəm. ödəş. gediş. xərc. məsrəf.  

qullanış  kullanış. kullaş. kullac. xərc. gedər. işləş. düşüş. sərpiş. 

sərfiş. qarşılış. məsrəf.  

qullanış  kullanış. kullayış. işləyiş. toxayış. toxuyuş.  

qullanış  kullanış. tükətmə. tükətim. tükətiş. yoxaltma. yoxaltım. 

yoxaltış. yeyilmə. xərcləmə.  

qullanış  kullanış. yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış. tükətmə. tükətim. 

tükətiş. istehlak.  

qullanışıq  kullanışıq. kullanışlıq. kullayışlıq. quruqlüq. quruşluq. 

quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. 

toxaşıq. toxuşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

qullanışlı  kullanışlı. bax > qullanış.  

qullanışlıq  kullanışlıq. kullanış. uyğunluq. qolaylıq. rahatlıq. - bu işin 

ön görüşü gözəlisədə kullanışı iyi degil.  

qullanışlıq  kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. quruqlüq. quruşluq. 

quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. 
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toxaşıq. toxuşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

qullanışsız  kullanışsız. çalışmaz. durmuş. işləməz. işsiz.  

qullanışsız  kullanışsız. rahatsız. əlverişsiz.  

qullanışsız  tabsız. rahatsız.  

qullanma  kullanma. işə tutma.  

qullanmaq  kullanmaq. döşənmək. işlənmək.  

qullanmaq  kullanmaq. işə tutmaq. işlətmək.  

qullanmaq  kullanmaq. qörəvlənmək. işlənmək. çalşınmaq. 

uğranılmaq. istifadə edilmək.  

qullanmaq  kullanmaq. nərsəni özü üçün işlətmək, qazanmaq, 

qulluğuna tutmaq. 1. suramaq. sürəmək. işlənmək. 

istifadə edmək. 1. tutunmaq. işlətmək. yerləşmək. 

qapılanmaq. hançı bir işlə uğraşmaq. qayınmaq. 

qulluğlanmaq. bel bağlamaq. əl bağlamaq. hazır olmaq. 

- qılınc tutunmaq. qələm tutunmaq.  

- alıb kullanmaq: tutub işlətmək. qablanmaq. qaplanmaq. - 

türklərin kəndi əlifbası olarkən, ərəb əlifbasın qaplandı: qəbul 

etmiş. - islam dinin qaplanmaq.  

qullanmaq  qul yiyələnmək. bəylənmək. zənginləşmək.  
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qullanmamış  kullanmamış. tutunmamış. işlənməmiş. toxunulmamış. 

yeni. - tutunmaş yaşmaq. - tutunmaş yapı. - tutunmaş 

topraq.  

qullanmaz  kullanmaz. yürüksüz. yeriksiz. işlənməz. keçərsiz. 

geçərsiz. ğeyri mütədavil. ğeyri cari.  

qullaş  kullaş. kullac. kullanış. xərc. gedər. işləş. düşüş. sərpiş. 

sərfiş. qarşılış. məsrəf.  

qullat  kullat. kulla. tükət. işlət. istifadə ed. 

qullatamazsın  kullatamazsın. kullanamazsın. tükətənməzsin. 

işlətənməzsin. istifadə edəməzsin.  

qullatə qulladə. boğmuq. boyunbağ. tuq. təsmə. boyunluq. 

gərdənlik. çılqu. çıqlu. çalqu. quşların boyununa taxılan 

boyunluq. qıpçımaq. çəmbər. qısnaq. həlqə. girdə 

sarılmış nərsə.  

qullatma  kullatma. çalışdırma. işlətmə. çalışdırma. qazanc. 

istifadə.  

qullatma  kullatma. kullama. tükətmə. işlətmə. istifadə edmə.  

qullatmaq  kullatmaq. 1. çalışdırmaq. qulluq etdirmək. kölə olaraq 

çalışdırmaq. 1. qapılandırmaq. hançı bir işə qoymaq. bir 
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iş tapıb uğratmaq. yerləşdirmək. qayırmaq. qayrıtmaq. 

qulluğlatmaq. xidmət vermək.  

qullatmaq  kullatmaq. qörəvləndirmək. görəvlətmək. işlətmək. 

uğratmaq. qazanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq. istifadə 

edmək. istifadəyə qoymaq.  

qullatmaq  kullatmaq. qulluğa çağırmaq. çalqışdırmaq. 

çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş 

vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, 

yerlətmək, tutmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, 

qoymaq.  

qullatnılmaz  kullatnılmaz. kullanılmaz. tükətilməz. tükətinməz. 

işlətilməz. istifadə olunmaz.  

qullayış  kullayış. kullanış. işləyiş. toxayış. toxuyuş.  

qullayışlıq  kullayışlıq. kullanışlıq. kullanışıq. quruqlüq. quruşluq. 

quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. 

toxaşıq. toxuşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. 

nizamnamə.  

qullə  1. ( < qıl). bax > qılla. 1. qurqa. qarqa. qarğı. qoruğ. zirvə. 

təpə. kümə. kuma. günbət.  

qullə  dağların başı, təpəsi, ulğamı, gərişi, kötəli.  
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qullu  kölgəli. izləkli. gəlcili. diləvli. tapınlı. yaptıqlı. müridli. 

peyrovlü.  

qulluğuyla  yapmasıyla. sunusiylə. ifasıyla. icrasıyla. təqdimiylə.  

qulluq qılmaq  işləmək. çalışmaq. fəaliyyət edmək.  

- bir kişiyə qulluq yapılırkən, deyilən bir iyilik sözü: ər kişi 

diləyinə (diləyinə: istəyinə. niyyətinə).  

- hər çeşit qulluğa hazır: əli beldə, dili sözdə. 

- qulluq qolu: xədəmat idarəsi.  

qulluq  1. baxım. xidmət. 1. iş verənlə, işçi arasında bağlan 

bağıtlıq, qərardad.  

qulluq  buyruq. qarşaq. xidmət.  

qulluq  güc. tapuğ. tapğaq. sitayiş. tapu. tapı. ibadət. tə'zim. 

yumuş. iş. misyon. qarşı. qat. hizur. ibudiyyət. baxım. 

əvəz. bədəl. xidmət. - açıq qulluq: self servis. - ən sonda 

bəyin qarşına çıxdıq.  

- geri qulluq: yardıçılıq görəvi.  

- qulluğa, görəvə, işə alınmaq: qapılanmaq. istixdam olmaq. 

qulluğa, xidmətə girmək.  

qulluq  qolluq. qaraqol. polis.  
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qulluq  qulaqlanma. qulaqvermə. tapınlıq. tabınlıq. uyma. 

boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. itaət.  

- edilən qulluq qarşıtında edilən: çalış, qulluq. qaraş. qarşı. 

qarşıt. qarış.  

- hankı başa qulluq edir, bəlli deyil: nə düşünür, bilinməz.  

- hankı yalavaca qulluq edəcəyin şaşırmaq: kimi dinlədiyin, 

kimə uyacağın bilməmək.  

- qatına, qulluğuna, yanına, xidmətinə almaq: qatnalmaq. 

qəbul edmək. - bəyəfəndi, çox gözləmədən bizi qatnaldi. 

- qulluğa çağırmaq: qullatmaq. kullatmaq. çalqışdırmaq. 

çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. 

işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, 

tutmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.  

- qulluq yoldaşı, əməkdaşı: qapı yoldaşı.  

- tapınılan, qulluq edilən varlıq: tapıt. tapın. tapud. tapun. 

mə'bud.  

qulluq  tapınma. tapışma. tapma. tapış. ibadət.  

qulluq . (? < qol. qolluq: əllik). 1. əkət. tapı. xidmət. 1. ağırlıq. 

ağırlama. pəzirayi. - qulluq işləri qonaqçınındı. - ağır qulluq: 

möhtəşəm qulluq. 1. tapı. tapuq. xidmət. 1. endi. endin. 
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qat. al. aln. ok. yan. xidmət. hizur. nəzd. 1. ehtiyac. tilək. 

dilək. 1. ibadət. ibudiyyət. məmlukiyyət. xitmək. 1. tapu. 

xidmət.ibadət. 1. baxıcı. 1. növbətçi. 1. qılınc. xidmət. 

vəzifə. 1. ( < qol) qoc: yardım. qoldaşlıq: əməkdaşlıq. 1. 

görəv. - qulluq edmək: çalışmaq. 1. yumuş. iş. 1. qapı. 

mə'muriyyət. mənsəb. xidmət. - qapı almaq: qapı tutmaq: 

qapı bulmaq. - qapıdan olmaq. - qulluğa aldıdmaq: 

tapdırmaq. ibadəd etdirmək. pərəstiş etdirmək. namaz 

qıldırmaq. - kəndini elə tapdırmış: özünü elə istətmiş. 1. qat. 

yan. xidmət. hizur. - onun qurrasından (qururundan) qatına 

varılmaz. 1. ibadət. 1. köləlik. ibudiyyət. 1. bəndəlik. 

ibudiyyət. 1. məxluqiyyət. 1. mə'muriyyət. - hər yerdə 

qulluq qurdular. - qaraqol qulluq. - sizin burda olmağızdan 

qulluğuz nədir. 1. mərkəz. qaraqol qulluğu. 1. yançı. çirağ. 

şayırd. 1. tutaqlıq. tustaqlıq. əsarət. 1. qolluq. qırnalıq. 

aralıq. ara. xaqanların sarayında, iç ağası, nökər 

qulluqçuların bulunduğu yer, özgü dayrə.  

- boğazlığına (yeyib işləməyinə) geyimnə qarşı (müzdünə) 

tutulan qulluqçu: bəsləmə dişi qulluqçu: qomaq. kilfət. 

kəniz.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- qulluq edmək: yincgələnmək. incgələnmək. alçaq könüllülük 

edmək. tanrıya qarşı kiçiklik göstərmək. tapmaq. ibadət 

edmək.  

- qulluqçu qız: yanaşma qız: bəsləmə.  

- qulluğu olmayan: xidməti olmayan. qapısız. qayrılmamış. 

işsiz. mə'muriyətsiz.  

- bir qulluq, bir tapuğ. hər nə istərsiz, tapızda durmuşuq.  

- qulluq sevən: qulluqçu. tapuşqaq.  

- dedi qoca yaraqlanın gedəlim \\ buyur nə qulluğun var, 

edərim.  

- qulluq edmək: xitmət edmək. tapmaq.  

- qulluq etdirmək: qullamaq. çalışdırmaq. 

- qulluq istəmək: quldurmaq. istəmək. 

- qulluqa girmək: xitmətə girmək. istixdam olmaq.  

- qulluğunda: varında. varıda (v < > b ) barıda. barında. 

endində. qatında. alnıda. qatında. xitmətində. hizurunda. 

hizurunda. nəzdində.  

- xan endidə: xan endində: qulluğunda.  

- qulluqa durmaq: itmətə durmaq. xitmət qılmaq. qulluq 

quşağın diləklə quşandı.  
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qulluqçi  yumuşçu.  

qulluqçu  - əməkdaş. bir qapının qulluqçuları: qapı yoldaşı. bir işdə 

görəvlilərin hər biri.  

- qamu qulluqçuları: el, millət, milli xidmətçilər.  

qulluqçu  1. bağşı. baxcı. abid. tapan. düşgün. istəkli. pərəstişkar. 

tapuğçı. sitayişgər. sitayəndə. 1.xidmətçi. qılıqçı. 

xitmətkar. işçi. qılman. - kiçik qulluqçu qız: oğulluq. 

bəsləmə.  

qulluqçu  1. buyruq. işçi. - əl buyruğu: əl altı işçi. 1. tapuğçi. 

xidmətgüzar. pərəstişkar. 1. tapuşqaq. qulluq sevən. 1. 

avuş. qolluqçu. aralıqçı. araçı. qırna. - baş qırna. - ikinci 

qırna. - əl altı qulluqçu. çirağ. pədo. şayıt. 1. bükdüz. 

xitmətçi. 1. cəlmə. çəlmə. çalma. xitmətçi. 1. çəri. nökər. 

qul. qırnaq. bulğun. bəndə. doğma. külfət. sütrə. südrə. 

uşaq. əlaltı. xitmətçi. 1. əkət. qulluqçı. uşaq. 1. sürgəci. ( 

y < > s ) yürgəci. 1. tapuqsaq. qulluq, xitmət edməyi 

sevən.  

- qulluqçular: sütür. südür. uşaqlar. əlaltılar. xitmətçilər. 

təbəələr.  

- böyüklərin qulluğçusu, savçısı. qulaqçı: qaraqulaq. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qulluqçu  avuş.  

qulluqçu  ayağ. əlaltı. nökər. xidmətçi.  

- baş qulluqçunun yardımçıları: qapı elçəsi.  

- qaraqulluqçu: qolçıq. içuşağı. evuşağı. içoğlanı. qaraoğlan. 

evoğlanı. padov.  

- qaraqulluqçu: qaraqolluqçu: 1. ayaqlıq. qapılıq. əlaltı, 

azağaltı, ayağaltı işləri görən. çaput. padov. 1. işçi. gündəlikçi.  

qulluqçu  əmir əri. əmirbər.  

qulluqçu  güdücü. qılıqçı. qıllıqçı. qormıtıc. qormıtçı.  

qulluqçu  qapış. qaboş. işçi. nökər. çirağ. çəkər. çaqar > çakər. 

əcir. muzdur.  

qulluqçu  qul. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. 

qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. çəkər. > 

çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. 

baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. 

yardımçi. əcir. xidmətçi. 

qulluqçu  tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. 

boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. 

başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. 

qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli.  
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qulluqçu  yamaçı. xidmətçi.  

qulluqçu  yarayan. yarar. xitmətçi.  

qulluqçuluq  (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma). 

tapmaçılıq. tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. taətçilik. 

ibadət, taət edmə.  

qulluqçuluq  qoyturuq. qonağı oxşamaq. qonağa baxmaq. oxşayış. 

xitmətquzarlıq.  

qulluqçuluq  yesirçilik. qolambarəgi. qolambarəgi. qulamburıq. 

qullamçılıq. uşaqlıq. xidmətquzarlıq.  

qulluqılmaq  qulluq edilmək. baxılmaq. xidmət edilmək.  

qulluqınmaq  qulluq olunmaq. baxınmaq. xidmət olunmaq.  

qulluqlamaq  xidmət edmək.  

qulluqlamaq  qollamaq. güdmək. gözləmək. riayət edmək.  

qulluqlamaq  qulunmaq.  

qulluqlamaq  ulcamaq. ulcaşlamaq. ağırlamaq.  

qulluqlanmaq qulluğlanmaq. yerləşmək. qapılanmaq. hançı bir işlə 

uğraşmaq. kullanmaq. qayınmaq.  

qulluqları  - yük qulluqları, servisləri: taşqo. karqo.  
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qulluqlatmaq qulluğlatmaq. qapılandırmaq. hançı bir işə qoymaq. bir iş 

tapıb uğratmaq. yerləşdirmək. kullatmaq. qayırmaq. 

qayrıtmaq. xidmət vermək.  

qulluqlu  1. qulluq yiyəsi. buyruqlu. baş. bəy. bay. böyük görəvli 

kimsə. 1. karmənd. rəsmi devlət işçisi.  

qulluqluq  ərzi ədəb. ərzi təşəggür. ibudiyyət. məmlikiyyət.  

qulluqluq  tapınaq. tapnaq. tapışlıq. ibadətqah.  

qulluqmaq  qulluğa, xidmətə tutmaq.  

qulmaq  1. qulsamaq. istəmək. diləmək. rica edmək. - qulsıram, 

ərkiz var. 1. parçalı. dənəli. top top olmuş. parça qumaş. 

qulmaqlanmaq  top top olmaq.  

- bulamuq qulmaqlanıb qaldı: şorba top top olub qaldı.  

qulmaş  ( < qıl ). aldatan. kallaş. saxtaqar. qaltax. işləri yertməyi 

bilən. qulmaşlık.  

qulmu  1. ənsənin qalın yeri. 1. tortu. bozanın dibinə çökən qoyu 

bölümü.  

qulnaç  qulunlu, boylu, ikən qısraq. (# qısır qısraq: doğamayan at).  

qulnaçı  qulu, balası olan, boylu qısraq.  

qulnamaq  qulunlamaq. qısraq qulundı: at yavru doğurdu.  
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qulp  < qol + (up. ap. ip). 1. dəstə. tutar. qaldıran abzal. 1. 

baldaq. qol. sapaq. sap. saq. qəbzə. dəsdə. 1. 

qabaqulaq. saplı küzə. 1. sap. tutquc.tutacaq yer. tutam. 

qəbzə. qapaz ( > qəbzə ( < qab). sapın əğri, buruq, girdək 

olanına qulp deyili. 1. bahana. səbəb. həlqə.  

- qulp qoymaq: aşlamaq. dəstəli balta: aşlama kərki.  

- qılınc qapazı.  

- qulp taxmaq: bahana gətirmək. bahana tapmaq.  

- yumurtaya qulp taxmaq: hər nəyə bahana aramaq.  

- ucunu qulpun itirmək: şaşırıb qalmax. hardan tutacağın 

bilməmək.  

- qolı qulağı yox: qolı qulpı yox: tutacaq yeri olmamaq.  

- yumurtaya qulp taxmaq: olmasın bahanaları gətirmək.  

- qulp taxmaq: vəsilə tapmaq. üxr axdarmaq.  

qulp  qılp. əl. qol. sap. dövək. dövələk. dövəc. bir sıra 

ayqıtlarda dövməyə, əzməyə yarayan parça. kəsmə. 

kəsdə. kəstə. dəsdə. - həvəng əli.  

qulp  qılp. qulaq. asma. sap.  

qulp  qılp. qulaq. küpə. küppə.  

- qazanqulpu: qazanqılpı. göy quşağı.  
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qulplı  həlqəli. əlli. qollu. - əlli qazan. - əlli şamdan.  

qulplu  qılplı. küpəli. pülçüklü. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. 

cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 

tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. 

yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. 

qarımıq. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. 

gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qulplu  qılplı. qollu. əlli. saplı. tutcaqlı. tutacaqlı. dəsdəli.  

- qulplu qazan: bağrac.  

qulpsuz  - uzun boyunlu, qulpsuz tüng, parç: qarava. kalaba. 

qarvalaq. qarvaki.  

qulpu  1. kilit. 1. qulluq. qulluq edən.  

qulsamaq  istəmək. - qulsıram, ərkiz var.  

qulsıq  qulıq. qul, kölə, nökər qılıqlı, sifətli. köləyə bənzər. - 

qulsıq ər.  

qulsıqa  nökər sifət.  

qulsuz  qölgəsiz. izləksiz. gəlcisiz. diləvsiz. tapınsız. yaptıqsız. 

müridsiz. peyrovsız.  

qulta qulda. çimən. çimənlik.  

qultam quldam. sadıq qul.  
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qultanaq  quldanaq. < qoldanaq. qatılqan. qatığan. fizul. utanmaz. 

kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. hər yana çəkinmədən 

burnun soxub işləyən.  

qultum edmək  yığmaq.  

qultur  quldur. < qoldur. güclü. qolçomaq. qolbaş. ovbaş. ovlaş. 

oğbaş. oğlaş. asav. pozuk. yaraqlı. çomaqçı. boynu 

yoğun. qolçomaq. qoçaq qocur. özbaşdaq. kəlləşəq. 

gərdənlək. - quldur basan: oğru basan, yaxalayan.  

- qaldır quldur edmək: 1.nəm nüm edmək. deyinmək. 1.bir 

türə (cürə) səs çıxarmaq.  

qultur quldur. 1. qonğuş. qonqur. qondur. kibirli. 1. qulluq 

gözləyən. istəkli olan. kimsəni zorlayıb istəyin 

yerləşdirmək. 1. kərçək. 

qulturluq  quldurluq. gürəclik. - quldurluq edmək: gücəndirmək. gücə 

salmaq. güc göstərmək. oğurlamaq. gücəndirmək. gücə 

salmaq. güc göstərmək.  

qulturluq quldurluq. özbəylik. özbəklik başmanlıq. başmənlik. 

özbaşnalıq. mən mənlik. sarqaşlıq ( > sərkeşlik). inad.  

qulturmaq  istətmək.  
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qulturmaq  quldurmaq. qoldurmaq. qoşun çəkmək. güc, zor 

işlətmək.  

qulturmaq quldurmaq. 1. qulluq istəmək. istəmək. 1. quruldamaq. 

guruldamaq.  

qulub  kulub. yığnaq. üyşilcək.  

qulube  kulube. < qalıbgə. qapılgə.  

quluc  quluş. hörcük. örcük. hörüc. örüc. saçda olan, oluşan 

qıvrıc, çin.  

quluç  çomaq topuzu. - golaç dayağ: çomaq.  

quluçə (fars)  kuluçə (fars). < qalça. köpülcə. bölək. biçin. mayda.  

quluçə  kuluçə. kaluca. daban.  

quluçqa  - quluçqaya yatırmaq: kühə qoymaq. basmaq.  

quluçqa  1. burdağan. qurq qurq ediib, tüklərin qabartıb gəzən 

toyuq. kük. 1. gurt. kürt. küh. 

- quluçqa oturtmaq: basdırmaq. basmaq. kük yatırmaq.- iki 

toyuq basdım.  

quluçqa  kürk. küh. qurk. yumurtaya yatan quş. - qurqa yamaq: küh 

yatmaq.  

quluçqamaq  kürkləmək. kühləmək. qurqulamaq.  
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quluq  kuluq. 1. kulquq ( < kuqluq). kisək. kəsək. kəsik. 1. 

qulaq. qolı qırıq (dəvə).  

quluqa  güvərçin. sumru. qumru.  

qululə  güllə. qaldaşı. çaldaşı. qurum. - qululə baran: yaylım (hər 

yandan) otlama.  

qulun  1. < qolun. hər nəyə artırılmış, yapışdırılmış, uzadılmış 

tikə. 1. at, eşşək yavrusu. - qulun atmaq: döl süşümək. 1. 

yoğun içəgə.  

qulun  1. çox kiçik eşşək yavrusu. daha irisinə sıpa deyilir. 1. 

yaban eşşəyi. 1. dayça. hələ məmə əmən day, at 

yavrusu. 1. tay. dayça. yaşına dolmamış qısraq balası. 

süt əmən çağdaki at yavrusu. 

qulunc  1. qılıc. qılınc: iki, yaxud neçə nərsənin birbiri üstünə 

çıxması, gəlməsi, qoyulması. iki qolun üsd üsdə gəlməsi. 

gövdədə, damarların çaprazlaşması. özəlliklə onqura 

sınırlarının (damarlarının) tutması. 1. bağısaq ağrısı. 

rumatism. 1. buruq. burma. sancı. urman. sancığu. 

(qarın) burma. 

- qulunc qırmaq: çox oğmaq.  

- qulunc otı: bir çeşit göy. 
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qulunc  kürəyin arasında yerləşən bölgə. - qulunc qırmaq: 

qulunc sındırmaq: masaj vermək.  

quluncuq  yaru tay.  

qulunquş  bayquş.  

qulunlamaq  qulnamaq. 1. qısraq yavru doğurmaq. 1. (dişi eşşək üçün) 

balalamaq.  

 - yuntu qulunladı: atı balaladı. 

qulunlamaq  yavrulamaq.  

qulunlu  balalı. yüklü. hamilə. qunlaçı. qunnaçı. qulunlaçı. gəbə.  

qulunluq  heyvanlarda döl yatağ.  

qulunmaq  istəmək. rica edmək.  

qulunmaq  qulluqlamaq.  

qulup  qulp. qol. qılup.  

quluş  quluc. hörcük. örcük. hörüc. örüc. saçda olan, oluşan 

qıvrıc, çin.  

quluşmaq  birbirindən istəmək. istəşmək.  

qulutmaq  yapmaq. uyqutmaq. qılmaq. görmək. endirmək. 

yendirmək. yeritmək. doğurtmaq. axıtmaq. icra edmək.  

qulyabani  ünğüjin. çöldə insanı öldürən umacı.  

qum kağız  zumbata.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9410 

qum tuq  viran. ıssız. 

qum  ( < kom: şişik). 1. dalqa. su dalqası. 1. qum dənəsi. 1. 

bürtük. bürcək. dənə. 1. toz. 1. çöl. qιr. yaban. qum: 

topar. dalğa. fırtına. çağıltı. 1. çəkəs. çəkə. çəks. çərgə ( 

< kərmək: kəsmək). bölük. 1. sıq. sığ. - qara sıq: qara qum. 

- ağ sıq:ağ qum.  

- qum kimi: çoxluğu göstərən bir deyim. - qum kimi 

qaynamaq: çoxluğu göstərən bir deyim.  

- qumda oynamaq: əli boşa çıxmaq. məhrum qalmaq.  

- qözə qum vurmaq: dolandırmaq. aldatmaq.  

- qum boran: qum fırtınası. sam yeli.  

- qum bürtük: qum dənəsi.  

- qum qağız: zumbata. zımpara.  

- qum şəkər: toz şəkər.  

- qum tüz: qum yer: çöl.  

qum  1. çəgə. 1. gum. cum. nərsənin suya düşdüyündə 

çıxaran səs. - qumdan yekə, böyük, çanğıldan kiçik, oğaq, 

ufaq daş: çanğılcıq. çağılcıq. oğuncaq. oğnulcaq. avnulcaq. 

cınğıl çanğıl.  
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- çanğıllı qalın qum: çiğil.  

- dənizdə qum, onda pul: çox zəngin.  

qum  çilək. çiğək. 

- yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi: qumul. - 

qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul.  

quma burun  burunundan qonuşan.  

quma vurmaq  birbirinə quvvətlə vurmaq.  

quma  güni.  

- qaraquma: qara iğnə deyilən böcək.  

quma  kuma. ( < koma. soma: yığılmış). 1. günü. bir ərli, iki 

arvad. birinci arvata „altçı‟, ikincinə "kuma" dərlər. 1. ortaq. 

1. işçi. şagird. nökər. 1. soy. boy. 1. çeşit. cins. 1. yarıcı. 

ortaq. ortaqçı. paydaş. şərik. günü. 1. toqol. ikinci xanım. 

güni. 1. kəniz. qumalanmaq: kəniz almaq. 1. kuma. 

kömək. kümək. yığıntı. tob. 1. qırnaq. kəniz. qul. 1. tük 

rəngi. rəng. döl. tuxum. soy. cins. sinif. qəbilə. boy. 

qündəş. güni. 

- şaytan quma: şeytan dölü.  

- malnın quması: heyvanın tük rəngi. heyvanın cinsi.  
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qumaç  kumaç. 1. solqun, soluq. 1. qumaş.  

- çınday qumaş: trikotaj.  

- dariy qumaş: ipək qumaş.  

- qumaş soxmaq: qomaş toxumaq.  

qumaq  kuymaq. kuyən. 1. kümək. günəş. 1. kömek. yardım. 1. 

sevda, aşq.  

qumaqlanmaq  kəpək bağlamaq. rəngi. dadı dönmək.  

qumal bet almaq  sararmaq. çamur rəngi almaq.  

qumal  girdə. yuvarlaq. kündə.  

qumalaq  1. komalaq. peşgil. qığ. heyvan poxu. zibil. 1. öksürük 

otu. 1. pox qubbası. 1. rəməl, fal daşı.  

qumalı  iyi çeşit.  

- tavlularnı qumalı qoyları qaydada bəlgilidi: qaraçay 

malqarlıların cis qoyunları hər yerdə adlımdır.  

qumamaq  tokmaq.  

quman  kuman. 1. solqun, sarımtıraq. 1. qumral. şabalıt rəngi, 

qəhvərəngi ilə sarı arası. 1. aman verməyən. dirayətli. 1. 

duzaq.  

qumanlı  qumandı. mutlu. sevincli.  
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qumantar qumandar. kumandar( < kom: çoxluq). qamander. sərdar. 

başlıq. sərkədə. rəyis. amir.  

qumantı qumandı. qumanlı. mutlu. sevincli.  

qumar  - (urğun avında olduğu kimi) qumarda döğrənin tam 

parasın toplamaq: urğuna raslanmaq. (urğun:. çapıb yığma. 

yağma.).  

- qumar ağacı: qırmızı boyalı bir çeşit ağac.  

qumar  - qumarda, utub utuzmağ üçün, ortaya qoyulan pul, 

nərsə: aşval. aşqal. aşğal. 

qumar  gözür.  

qumaral  qumral, buğday tenli.  

qumarçı  banqar. banqaqır.  

- az para ilə çox para qazanan qumarçı: dumançı.  

qumarga  qumarqa. quşatma. muhasirə.  

qumarxana  tükkan. tükan.  

qumarmaq  qapalmaq. türmələnmək. altına almaq. müsəllət olmaq.  

qumaş  - oyalı, naxışlı parça, qumaş: bastı. bastırma.  

- hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam (möhkəm) bez, 

qumaş, parça: qarabaf. qarabağ. qarabafda. qarabağda. 

qarabafdal. qarabağdal.  
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- keçi qılından tikilən qumaş, parça çeşiti: keçmir. keçimir. 

kaşmir. keşmir.  

qumaş  kömüş ( < kom). 1. komalamaqa, yığmağa yarar nərsə. 

buxca. 1. kumaş. közman. küymaş. küymac. quylanmış 

çörək. - közman gömmək: kumaş quylamaq. çörəyi külə 

quylamaq. 1. qamac. qamıc. basma. bez. çit. 1. parça. 

turqu. 1. ağı. ipək. 

 - qumaşın, parçanın qırağında olan tikinti, çevrinti: 

qıvırma. qıvrıntı. əğrətin. bükünti. qatlama. qıyıntı. basdırma.- 

bu yəmşəyin qıvrıntısı qaba düşmüş. - qoşa qıvrıntı: bu 

tikişin oya (yazı. bəzək) kimi tikilməsi. 

qumaşta  qəmiştə. gəmiştə. bükəvül. bəkəvül. qıncaq. qancurqa.  

qumataq qumadaq. qısa. küt. koralmış. kor. kəsgin olmayan.  

qumay  zərərlı bir ot türü.  

qumba  kumba. kündə. göbud. yonulmamış. küpbə.  

qumbara  dəxil. cocuqların para salıb yığmaq üçün yarıqlı qabı.  

qumbarı  kumbarı. komba. daşırqan. şişik.  

qumbə  kumbə. kumbə.cumbə. komba. cə'bə < cım + bə. 

qabırqa: qutu. bəsdə. qabırcaq. qısqın.  
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qumbulti  gumbulti. gömüldi. qorquluq. tarlada, bostanda yapılan 

gözətçi, avçı qorquluğu.  

qumbur  gümbur. təntənə.  

qumçıl  qumsal. qumyalı. qumluq qıyı, sahil.  

qumələnmək  kumələnmək. comalanmaq.  

qumırışqa  qarışqa.  

qumıtmaq  qomutmaqş coşturmaq.  

qumiz  qəmiz.  

qumqa tavuş  burunundan gələn səs.  

qumqa  burunundan qonuşan.  

qumqan  1. kündək. kündük. kövündük. ibriq. oyqa. avtafa ( avlaq: 

meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa (fars)). 1. qumquma. 

tüng. su qabı. 1. tüncə. ivriq. kündük. aftafa.  

qumqan qumğan. kova. susıq. gügüm. ibriq.  

qumqo  qumoq. boğuq. bəlirsiz.  

- gumqo avaz: boğuq səs.  

qumqot  heyvanlarda yüzün öndiki sivsi, çıxıntılı bölümü.  

qumquma  1. cumcuma. girdə, qupsuz qab. aşağı yuxarı baş kasası 

yekəlikdə olur. nərsənin bulunduğu yeri göstərir. gahdan 

nərsənin kanlığın, çoxluğun vurqulur. - uğur qumquması. - 
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kötülük, pislik, fitnə qumquması. - sevgi qumquması. 1. 

qamqan. qumqan. aftafa. 1. qumqan. tüng. su qabı.  

qumquma  küzə. tünqcə.  

qumlaq  1. qumlu. qomaq. 1. sarmaşıq ot. dənizdə qum, şəpə 

tufan qoparan ot.  

qumlı  1. qum kimi dənələri olan. - qumlı armıd. 1. çox ufaq, sıx 

bənəkli olan. - qumlı üz. - qumlı dəri.  

qumlu  çiləkli. çiğəkli. 

- qumlu topraq: qarınca başı.  

qumlu  qumlaq. qomaq. qumsal. qumluq.  

- qumlu topraq: çaylan. 

qumluq  - qumluq qıyı, sahil: qumyalı. qumsal. qumçıl.  

qumluq  1. qumsal. qumlu. 1. sığlıq. sığlığ. - gəmi sığlığa oturdu.  

qummaq  1. dalqalanmaq. - su qumdı. 1. qumlamaq.  

qummar  komər. kummar. yumar.  

qummos  siğil. zigil. heyvanlar üçün çubuqtan örülmüş burunsalıq.  

qummral  qonqur al. əsmər.  

qumoq  qumqo. boğuq. bəlirsiz.  

.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qumos  qummos. xərməndə dövən sürərkən öküzün taxıl 

dəmətlərinə ulaşmasını önləyən ağızlıq.  

qumot  gəmit. çənə. ağız.  

qumpara  1. qalla. dəxil. içinə para atmaq üçün, bir dəlikli, yuvrlaq 

qab. 1. alverçi tükanında, para qoyulan qab, kasa. kes. 1. 

xumpara. xumbara. açıldığında, tikələrə parçalanan, 

bölünən, odlu yaraq.  

qumpas  1. qurma. təsmim. 1. dərik. tərtib. kələk. hilə. fəsad.  

qumpaslı  1. təzvirli. müfsid. - qumpaslı iş. 1. düzənli. mürəttəb. 

tərtibli. 1. müsəmməm.  

qumpur  qılıf. ğilaf. tapanca, tüfənq qılıfı.  

qumral  ( < qonğur al). 1. quyu sarı. açıq sarı. - qumral saçlı. - 

qumral saqqalı. 1. kül boyalı. 1. qonural. arsal.  

qumrat  qurmat. gümrat. qurlu toplu. güclü. - qumrat ürək: güclü. 

ürəkli.  

qumsal  qumçıl. qumyalı. qumluq qıyı, sahil.  

qumsal  qumlu. qumluq. qumu çox olan yer. 

qumsalış  topa. tüpə. girdə. topurlarıq.  

qumsuq  oğru. əyri əl.  

qumtaşı  biləği daşı: qırpin. qırşı.  
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qumturmaq  1. gölləndirmək. dalqurmaq. dalqalandırmaq. 1. 

köpütmək. şişirmək. - yel əsir suyu qumturur. 1. 

dalqalandırmaq. dalqunlatmaq. dolqunlatmaq. - yel əsib 

dəniz qumturdu: qalxmaq.  

qumturmaq  qömtürmək. gömtürmək. kömtürmək. quylamaq.  

qumu  məxzən. kilər.  

qumuju  təzə peynir qalıbı.  

qumuq  1. evin çatısındaki toptağı sıxışdırmaya yarayan bir ucu 

toxmaq şəklindəki arac. 1. qımıq. kömüq. kəmik. qısa. 

koralmış. küt.  

- qumuq edmək: koralmaq. korlamaq. korlaşdırmaq.  

- qumuq bolmaq: koralmaq.  

qumuq  qomuq. at kübrəsi.  

qumul  yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi. - qarasal 

qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan qumul.  

qumul  yelin qumları sürüklərib araya gətirən təpə. əksibə. qum 

təpəsi. - yay biçimində qumul təpə. bağqan. barqan.  

qumulcuq  qumursqa. qarınca.  

qumursqa  qumulcuq. qarınca.  

- qumursqa töbə: orman içlərində təpə şəklindəki qarınca 
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yuvası.  

- qumursqa tavdan aşar: qarınca dağdan aşar.  

qumursqabel  incə bel.  

qumurtuq  mübhəm.  

qumurulmaq  yığılmaq.  

qumus  siğil. ur. tümör.  

qumuş  gömüş. batış. ğurub.  

qumuşmaq  gömüşmək. batışmaq. batmaq. ğurub edmək.  

qumuv  gor. kömü. qəbir.  

qumyalı  qumluq qıyı, sahil. qumsal. qumçıl.  

qun  : kun. ək. bu ək, çoxluğu, genliyi göstərir. - ilgün: alkun: 

elgün: yaşam. həyat. aygün: zaman. - gun gunə. gündə gün. 

gün gündə. gün gün. gün günün. gün günə. getdikcə. ged 

gedə. gün gəldikcə. gün keçdikcə.  

qun  kun (fars). < qon. dibək.  

quna  alıq. bunaq. bunamış.  

qunaqun  türlü türlü. çeşit çeşit.  

qunan  tay.  

qunar  qonar. bərəkət. bolluq.  

qunarli  kunarli. bereketli, münbit.  
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quncalıq  qoncayıq. qoncayıq. qoncalıq. qoncalış. qoncayış. 

qoncayış. quncalış. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

quncalış  qoncayış. qoncayış. qoncalış. quncalıq. qoncayıq. 

qoncayıq. qoncalıq. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

quncayış  qoncayış. qonlayış ( < qonmaq). qablıq. qablayış. 

qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. 

qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. 

kavsaq. kovsaq. anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. 

alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. 

çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. 

dolmayış. dolayış. dolanış.  

quncayış  qoncayış. quncalış. qoncalış. quncalıq. qoncayıq. 

qoncayıq. qoncalıq. zərfiyyət. - on ton qoncayışlı daşıt. - on 

kişi qoncayışlı araba. 

qunç  qonç. səğə.  

qunça  1. qonçaq: qonulacaq yer. 1. bəxşiş. hidyə. 1. qumçə < > 

qurumça: üzüm dənəsi. 1. qınça. kümə. yığın. taqım. top.  
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qunçə  bük. qonça. - bükdən ol yazıldı: qunçədən o açıldı. - 

qonçasından açıldı: bükündən ol yazıldı.  

- qunçəni qoyuyan yəşil kiçik örtük: qabcaq. 

qunçə  domur. tomur. tomurcuq.  

qunçə  qonca. sevimlinin ağzı. tomurcuq.  

qunçələnmək  büqsüqlənmək. qızlarda məmə tomurmaq.  

qunçələnmək  çaqmaq. filizlənmək. tomurcuqlanmaq.  

qunçi  ğunçi. qınçı. (qın. qıyın: qınaq: mane'). atlar çulların 

yeməyə qınçılı, qıyınçılıq yaratmaq üçün, boğazları 

altından bağlanan ağac. itlərdə iplərin qırmasın deyə 

bağlanan ağac.  

qunçlı  qonçlı. səğəli.  

qunçuq  qoyuncuq.  

qunçuy  xatından birdərəcə aşağı qadın. bikə. pirənsis.  

qundaq  < qondaq ( < qonmaq). qonlaq. bələk. qoydaq. qoymat. 

tüpəngin götü. körpə oğlanı (uşağı) dolayan parça.  

qundaqlamaq  bələmək. sarıb sarmalamaq.  

qunduz  su iti.  

qunə  kunə (fars). qona. dibək. nərsənin dibi.  
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quni  doğru. qaimə - quni dürc: doğru küncək ( < kov). qaimə 

zaviyə.  

quni  kuni. ağzı gen, altı dar qab. qıf. çortu. çovlu. kovlu ( < 

çov. kov: boş).  

quni  qüni. qoni. 1. adil. ədalətli. huquqçu. yasalara bağlı. 1. 

itaətkar. muti'. 1. doğru. ədalət. 1. qüni. güni. qılı. qıni. 

qıni. qılı. kimi. - yağmur quni qan saçar: yağış kimi qan 

tökər. - nə qıni bir adamdı. 

qunq qunğ. qas. mahiçə. ədalə.  

qunqarmaq  qonqarmaq. yonqarmaq. doğrultmaq. dikətmək. - oxun 

qunqardı: dikləyib tuşladı.  

qunqqırt  kunqqırt. qonqır. tüt. tirə.  

qunlaçı  qunnaçı. qulunlaçı. qulunlu. gəbə.  

qunmaq  1. boğmaçalamaq. almaq. dartıb almaq. - oğru tavar 

qundu: oğurladı. çaldı. 1. soymaq. çalmaq.  

qunnaq  boğmaca. qambaça.  

qunşqa  ( < kov: oyuq: qab). su qabı. suluq. susaq. kupa. tas. 

kasa. topaq. məşrəbə.  

qunt  künt. (küt). 1. dayanıqlı. mətin. sağlam. sərt. quvvətli. 

qatı. çox. ağır. qalın. dayanıqlı. - qunt ışıq. - qunt xoş. - 
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qunt sağır: səngin nərsə. - qunt yapı. - qunt ayağqabı: 

quntura: qondara: qaba işlənmiş ayağqab. 1. sadə. 

göstərişsiz. kal. 1. qıssa. biçimsiz. qılıfsız. 1. kəsməz. 

kor. 1. gücli. - qunt yapıli: qəviyyül bünyə. 1. qopal. kopal. 

kupal. küp kimi. tobaç. biçimsiz. qıssa.  

qunta qunda. bir çeşit ağılı hörümcək.  

quntaq  qundaq. qondaq. qındaq. {( < qon. qoy. quydaqlamaq. 

qoydaqlamaq). qunlaq (daq < > laq) ( qonmaq. qonmaq yeri. 

qonaq yeri).} 1. tüfək qundağı. təpcək. dipcək. dipçik. 

paynaq. düm. tutası. 1. < qurdaq < qur. qurşaq. (qurşamaq: 

bələmək). 1. kündə. top nərsə. sarqı. 1. sıx bağlanmış top 

nərsə. 1. təkərləksiz top yatağı. 1. od tutuşdurmaq üçün 

yığılıb bağlanmış, buxcalanmış kövrək çör çöp. kov. 1. 

içinə qonulub bağlanan yəmşək. qadınların yalın, sadə 

baş örtüsü. - baş qundağı.  

quntaqlamaq  qundaqlamaq. qondaqlamaq. qandağlamaq. 1. bağac, 

sədd, bənd vurmaq. 1. bələkləmək. bələmək.  

quntaqlamaq qundaqlamaq. örtüb basırıb bağlamaq.  

quntburun  qaqa burunlu.  

quntıqu kundığu. dövən. xərmən dövən.  
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quntılıq  kundılıq. dəğər. qiymət.  

quntımaq kundımaq. parlätqıcla bir nərsəni parlatmaq.  

quntız  qundız. əzgil.  

quntuq  qunduq. aftafa.  

quntuqlamaq  kunduklamaq. yandırmaq. otlamaq.  

quntun  - qantın quntun: qayta quyta: əğri büğrü. əğri büğri: 

dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana 

bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq 

mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, 

dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. 

çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. 

doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı 

yumru. kəc məc. kələ kötür. - kələ kötür yollar.  

quntur qundur. qondur. sığlıq. sıxlıq. sınq. sıqn. tuqay. toğay. 

yalqan. çökələk. basıq (# pəsiq). tənqlik ( #: tanqlıq).  

quntuz qayrı qunduz qayrı. qunduz taşağından yapılan bir ilac.  

quntuz  qunduz < gündüz >. (> nim ruz (fars)).  

quntuz  qunduz. kastor.  

quntuz qunduz. castor (fırans). su qöpəyi.  
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qunu  qonu. quni. ( < qon). qalabaq. qoynu, quynu, quyu, dərin, 

dibi dar, deşik, başı gen qab. qıf.  

qunuq  1. tutuq. qussəli. məhzun. 1. qonuq.  

qunuşmaq  soyuşmaq. çalğışmaq.  

qup  1. çox. kan. bətər. 1. gup. güt: küt. taxda kimi bərk, sərt 

nərsələr çalındığnda yaxud bərk bir nərsənin yerə 

düşməsində çıxan səs.  

qup  gup. küt.  

- ürəyim gup gup vurmaq: ürəyim küt küt vurmaq.  

- gup gup vurmaq: küt küt vurmaq.  

- gup gup vurur: küt küt ürəyim vurur.  

- gup gup: kütür kütür: küt küt. - ürəyim kütür kütür yapır.  

qupal  kupal (fars). < kopal ( < kop: çox. şişik). gopuz. gürz. gürüz.  

qupal  kupal. qopal. kopal. küp kimi. tobaç. qunt. biçimsiz. 

qıssa.  

qupal  kupal. yaxımsız. gobut. sasrıq. sassıq. sarsıq.  

qupçi  incə. zərif.  

qupə  kupə. küpə. (1. < qab. 1. qopa. qoparmaq: ayırmaq). 

aralıqla ayrılmış kiçik otaq. - qatarın onuncu küpəsin 

tutduq.  
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qupə  kupə. qarasür.  

qupə  kupə. qopa. qapac. kəbən. kəbəc. kabin. qapac. (< qap). 

kiçik oda. kiçik bölmə. - tilfun gəpəc: tilfun qoltuğu: tilfun 

kiyusku. - aşlıq gəpəc: aşpazxana. aşxana. aşqonaq. - dənək 

kəbən: pırob kəbən: geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün 

ayrılan kiçik oda.  

qupquru  - hərnəyin qupqurusu: qurut. qarot.  

quplamaq  guplamaq. güpləmək. gurultu ilə çırpmaq.  

quplamaq  guplamaq. gütləmək. güp güp səslənmək. - yel əsib qapı 

gütlür.  

quplı  qıplı. qıplı. qılplı. 1. küp kilid. asma kilid. 1. işgilli, 

quyruqlu soru, iş.  

qupon  < qopan < qopmaq: ayrılmaq. cırılmaq. qırılmaq. 

kəsilmiş kiçik parçalar.  

quppalanmaq  qıppalanmaq. yumaqlanmaq.  

quppuldamaq  guppuldamaq. güppüldəmək.  

quppur  qambur.  

- dörd quppur bolub işləmək: çox zorlanıb çalışmaq.  

quptan  yaxarış. dua. niyaz.  

qupzalmaq  qopsalmaq. qopuz çalınmaq. qobzalmaq.  
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qupzamaq  qopzamaq. qopuz çalmaq.  

qupzaşmaq  qopuz çalmaq.  

qur kurane  kur kurane (fars). < koru koruna. kor koruna.  

qur  gur. < > gür. 1. kərən. çox. atan. xorlayan. bol. dolqun. 

dolu. gümrah. dərişik. keyil. xeyli. verimli. yığınla. daşma. 

artıq. açıq. gürlük. varlı. qabarıq. bol bol. bərəkətli. güclü. 

qalın. keçmiş. üstün. ötə. aşıq. aşqın. tortulu. qoyu. 

quyuq. bük. sıx. sıkı. gurman. güclü. - bük meşə. - 

bükkidə: bərk. gur (gup. kop. çox. guppuldamaq. 

gurpuldamaq) {qur < > qol. (- qolcaqlamaq: qollarının 

arasına almaq). (qurcaqlamaq: qoruquna, ikinə almaq. 

qurşamaq. qurşalamaq)}. 1. cür. sınır. paya. oxşar. dəng. 

yaş. yaşdaş. soy. sırt. arxa. döl. quşaq. - qurlu quriylə, 

qopuz qıliylə. - anı istəmə kim değil sana qur (cür). 1. zər, 

qızıl, gümüşlü bərbəzək adı. - qur əyər. - süslü qur qurlu 

qurşaq: özənlə, süslü yapılmış qurşaq. - qur qılıc: qurlu qılıc ≠ 

qara qılıc. 1. dizi. sıra. qor. rədif. rədə. səf duvar sıralı 

daşların hər bir qatına deyilir. - duvarın qoru daşın 

böyüklügündən, ucalığından asılıdı. 1. ''qur'' ön ək olaraq 

kəlmiyə yapışır. qurulmuş. süslü ( < qurmaq: yapmaq. 
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düzəltmək).- qurkəmər: qur quşaq: bəzənmiş qurşaq. 1. < 

> qol: (əl). qolçaq: əl oyunçaq. əlinən qurulmuş. 1. kurun. 

sürə. zaman. 1. möhkəm. 1. tik. tık. bıq. sık. 1. kəmər. 

qurşaq. sarıq. 1. qızqınlıq. öfkə. şiddət. 1. qor. od. odlıq. 

1. düzən. sıra. 1. düzənləmə. 1. hiyerarşi. 1.sümər. dağ. 

1. qor. başlıq. aşaman. araqçı. başçı. elbaşı. baştutan. 1. 

quru. boş. - qur dəmli: boşuna qızıqınlıq, ilgilik göstərmək. 1. 

- qur qurumsaq: əyri iş görənlər. - gur su: baysu.  

qur  gur. 1. güc. qaldırı. zor. edərmənlik. - qalın, gur qaşlı: 

dörd qaşlı. 1. düğün. quddə. 1.gurul. gür. gürül. güclü. 

qocur. enli. enil. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. 

qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. sağlam. böyük. 

böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. 

çapıl. iri. 1.kür. gür. bol. verimli. 1.qor. qar. qurşaq. bel 

quşağı, bağı. kəmər. qəmər.  

- ağır, güclü, gur axan su: qara su.  

- gur, qara qaşlı: qara qaş. 

- gur, bol saqqal: qaba saqqal.  

- gur gur: gurul gurul: gür gür: gürül gürül: kürül kürül: 
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gurhagur. gürhagür.  

- günəş qursu: günəşin yuvarlaq biçimi.  

qur  gur. gür. 1. kür. zor. bol. barvan. baravan. fəravan. 

məbzul. - gür su. 1. açıq. seçiq. yüksək. təninli. - gur səs. 

1. butlı. mutlı. gücli. quvvəli. - yazın gur olsun. - gur yazılı: 

şansı açıq. 1. qoşu. yaraq. əsləhə. - gur edmək: guratmaq. 

gurlamaq. gur səs çıxarmaq. - dərənin suyi guratıb çölü basdı. 

1. iç qur > uçqur: iç bağı. tuman bağı ki beldə bağlanır. 1. 

bağ. quşaq. - uçqur: içqur: tuman bağı. - dizqur: dizbağı. - 

tabqur: tabur: bağlanmış quruhlar.  

qur  qor. 1. quşaq. qurşaq. həlqə. 1. yasaq. qaravul. 1. tuzaq.  

qur  qur. 1. qurr. doğal səs. - qur qur, qar qur edmək: 

quruldamaq. - qarnım qarr qurr edir. 1. dərik. dərkə. dərəcə. 

rütbə. - uluğ qur: üstün dərcə. - alt qur: altın, aşağ dərcə. - 

mənim qurum: mənim dərcəm, çəkim. - orta qur. 1. quşaq. 

qurşaq. kəmər. - iç qur: iç qurşağı. uçqur. paltomun qurun 

itirdim. 1. quru. quruq. qura.  

- qur qurmaq: qurşamaq. kəmərləmək. 1. yar yoldaş. əqran. 

əmsal.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9430 

qura  1. tərbiyət. ədəb. - dilab açıq, pişiyin qurası nərdə. 1. hazır. 

- qurala aylanama: hazırlanırım. 1. kura. axır. 1. qara. 

quramat. 1. qəryə. kənd.  

- qura çəkmək: surplamaq. sürləmək. 

- qura çəkmək: surplamaq. süriləmək. surplamaq.  

qura  gura. gürə. gürəc. 1. güclü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu. 

qudrətli. 1. qoşnı. cütləşmə istəyən heyvan. 1. birdən üç 

yaşa dək olan tay, dayça.  

- qara qura: qara quru: qara qax: əsmər, arığ nərsə.  

- qaraqura. 1. ala qarqa. 1. qaraquda. əsmər, cılız olan. 1. 

qaraquda. qaraqula. qaragülməz. qaraqada. qaravura. 

qarabasma. qarabasan. qapus.  

quracaq  qurqu. qurası.  

quraq  guraq. bax > qurra. qurumlu. 

quraq  quruq. 1. < qurmaq. ərkəyə düşgün qadın. sırt. arxa. 

quru. qatı. qurum. çökələk. sindirim ayqıtı. qursaq. 1. 

qurqaz. quranqaz. quru adam. - quru qadın. quru ərkəkək: 

qısır. 1. qamış. 1. qurama. qalıt. tortoqlox. utax. his. düd. 

1. qurqa. susuz, bitgisisiz yer. 1. qurı. yabıs. qıt. tutuq. 

kibritçi. asıq üz. qaşqabaqlı. - quraqdan quraqlamaq: bərk 
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qurumaq. 1. quri. qara. yer. quruca. 1. qarqaq. kəkrək. 

suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. çöl. qurqaq. qurğaq. 

çoraq. şoraq. - qurağlığdan arığlamaq: ölüm durumuna 

gəlmək. yutıqmaq: yutuqmaq.  

- quraq bölgə: qaqırağ. ot bitməyən daşlıq yer. 

quraqı  iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. qəfəs.  

quraqlamaq  ( l < > t ) qurqatmaq. qurqadmaq. qıtlıq olmaq. qurumaq.  

- quraqdan quraqlamaq: bərk qurumaq. 

quraqlaşmaq  qurqaqsımaq. qurumaq.  

quraqlaşmaq  şoraqlaşmaq. çoraqlaşmaq. susuzlaşmaq. 

susaqlaşmaq. verimsizləşmək.  

quraqlıq  1.qıtlıq. qəhti. 1.yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. azlıq. 

qəhətlik. 

- çöldə, bayırda, quraqlıqda su ilə dolu çuxurlar: qarıqlıq. 

qarqlıq.  

quraqmaq  qurqarmaq. quruqmaq. quymaqmaq. quyuqmaq. 

qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  
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qural  1. düzənək. dəstqah. 1. qaidə. - üst qural: əsli qanun. 1. 

qərar. yöntəm. qanun. - üst qural (əsli qanun) içində 

olaraq, bir sıra içində birbiriniə tab' olmaq: baş başa, başda 

başa. 1.işgər. orqan. kanun. 1.qanun. - qurala uman 

qurulur, quralsız qalan cumulur. 1.qayda. qərar. yol. 

yöntəm. - qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş 

daşa dəğir.  

- davranış quralları: görgü. yol ilkə. yol yordam. yol ərkan. 

yönətim, davranış bilgisi. adabi maaşirət. maaşirət.  

- qanun, qural, düşüncə, məntiq ölçülərinə dayanmayan: 

qaraquşca. qaraquşi. dayanaqsız. havayı. - yarqıcda 

(məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş 

kimsə: kefinə, xoşuna gələni yapan.  

- qural, ölçüyə, düşüncəyə dayanmayan: qaraquş. - 

qaraquş sözü vermək: boşuna qovl qərar vermək. - qaraquşa 

inanmaq: hər nəyə güvənmək. - qaraquş oyu: dayancaqsız, 

duraqsız düşüncə.  

qural  qura. 1. arac. yarac. ayqıt. qılıq. qoş. əməl. çara. səriştə. 

qaracat. abzal. əbzar. ərəcə. alət. silah. ləvazim. vəsayil. 

vasitə. təchizat. - ev kuralları. - maşın kuralları. - qurallı əl: 

yaraqlı, müsəlləh əl. 1. düzən. düzgü. ölçü. ilkə. qayda. 
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örnək. norm. qanun. 1. toplantı. topluq. məclis. 1. sıra. - 

quramaq: sıralamaq. 1. düzə. düz. doğru. düzən. uyum. 

ahənq.  

quralanma  bax > quranma.  

quralay  ceylan. ov.  

quralçı  usulçu. usulgira. qaydaçı. qaidəçi.  

quralı  gürəli. enerjik. çalışqan.  

quralıv  1. kompozisyon. 1. tərkib.  

qurallanmaq  hazırlanmaq.  

qurallar  müqərrərat. oranşlar. oranlar. qərarlar.  

qurallaş  fırlan. dön.  

qurallı  yarağlı. təyərli. mücəhhəz.  

quralmaq  qurulmaq. düzənlənmək. düzülmək. curlanmaq. 

hazırlanmaq. - yola quralmaq: yola çıxmaq. yollanmaq. yola 

salınmaq.  

- yolqa qural: yola düzəlmək, çıxmaq. 

quram quram  dəsdə dəsdə. qopam qopam.  

quram  1. qalım. qalam. qatnaş. şirkət. 1. teori. qarayış. qaranış. 

nəzəriyyə. - quram qurmaq: nəzəriyyə qoymaq. - sınırlı 

sorumlu quram: şirkət ba məsulləti məhdud.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9434 

quram  1. qurama. dizi. - qurama kişilər: dərəcəyə görə sıralanmış. 

(oliqarşi). 1. qurum. qonaqlıq. yığıncaq. toy. düğün. 1. 

quran. qurul. qurup. dəsdə. heyə‟t. kadr. 1. biçim. durum. 

1. tərbiyətıi. müəddəb. - quram kişilər: ədəbli, düzənli 

adamlar. 1. iyerağşi.  

- quram kişilər olturdular: mərtəbə, aşama sırasına görə kişilər 

düzülüb oturdular.  

qurama  1. kərxana. fabrik. 1. təşgilat. idarə.  

qurama  quraq. düd. qalıt. tortoqlox. utax. his. barama. yığıncaq. 

idarə.  

quramaq  qurmaq. düzənləmək. tərtibləmək. hazırlamaq. 

- açqa quramaq: para hazırlamaq.  

- at quramaq: at yetişdirmək.  

- yolqa quramaq: yola hazırlamaq. yola çıxarmaq.  

- qoy qura: qoyun yetişdirmək.  

- şatır quramaq: çadır qurmaq.  

- üydəki quramaq: ailə qurmaq. evlənmək.  

quramal  kuramal. saxtari. daşınmaz.  

quramat  qura. qara.  
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quramlι  1. düzənli. sıralı. tərtibli. 1. təşgilatlı. mütəşəggil. orqanlı. 

1.ələkli. qurşaqlı.  

quramsız  tərtibsiz. düzənsiz. orqanizasyonsuz. təşgilatsız.  

quramιn  kuramιn. heybət. uluqvarlık.  

quran  1. düzən. tərhəndaz. - bu işin quranı, düzəni. 1. kadr. 

həy'ət.  

quran  1. qurucu. yapıcı. müəssis. 1. tanrı buyruğu. 1.yapay. 

yapan. yasan. düzəldən. düzən. düzəy. 

- yol quran ol, yol qıran yox.  

quran  kuran. 1. quram. dəsdə. heyə‟t. kadr. 1. kurrun. kov. 

oluq. oyuq. çeşmə yalağı. yemlik. təknə. boşluq. arı 

kovanı. 1. bardıran. bağdıran. bağdaran. düzən. 

hazırlayan.  

quran  qoran. 1. yaraq. əsləhə. 1. cübbəxanan. əsləhəxana. 1. 

kürən. kuran. halaqa. çərik həlqəsi.  

quranq  ağıl.  

quranqaz  qurqaz. quraq.  

quranma  quralanma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. 

qanışım. qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. 
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güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. alınma. alnığma. 

arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. 

daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. 

əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. 

içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. 

inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül 

dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. 

mütməin olma. 

quranmaq  toparlanmaq. toplanmaq. çalışmaya başlamaq. 

hazırlanmaq. 1. toplanmaq. yığınmaq. hazırlanmaq. 1. 

yaraqlanmaq. duzaq qurmaq.  

qurantı  qırıqları qurmaq. yapışdırmaq. calamaq. qayırmaq. 

parça parçalardan yapılmış yorqan.  
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qurar  kurar. organizatör, düzənləyici.  

qurarmaq  qurtarmaq. qutqarmaq.  

qurasaq  butaqa. butka. qarın. mə'də.  

qurası  quracaq.  

quraş  guraş. güctü > küştü. gürəc. gürəş. güləş. (> koşti (fars)).  

quraş  kuraş. 1. ocaq. 1. yalan. quraq. quru. boş. 1. məclis. 

iclas. - quraş quruldu.  

quraşçı  guraşçı. gürəcçi. güctüçü > küştüçü(> koştigir (fars)). 

güləşçi. gürəşçi.  

quraşçılıq  guraşçılıq. gürəcçilik. güləşçilik. gürəşçilik. güctüçülük > 

küştüçülük (> koştigirlik (fars)). pəhləvanlıq.  

quraşma  düzənək. əğanjman.  

quraşmaq  1. irişmək. başlamaq. üz tutmaq. 1. gürəşmək. 

güləşmək. çalışmaq. qopuşmaq. qalxışmaq. 

bağsılaşmaq. dikəşmək.- mənlə kim quraşır. - quraşçı 

quraşçi salar, ölüm gəlsə hər ikisin. 1. uzlaşmaq. uylaşmaq. 

yollaşmaq. saziş edmək. qoz paylaşmaq. - savaşların 

buraxıb, qozların paylaşırlar.  

quraşmaq  guraşmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. gürəcmək. 

güctükmək. küştükmək. küştü tutmaq. gürəş atmaq 
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savuşmaq. savaşmaq. çalışmaq. çataşmaq. çatalmaq. 

cidalmaq. cədəlmək. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

dartaşmaq. dartışmaq.  

quraştırmaq quraşdırmaq. düzənləmək. sıralamaq. tərtipləmək.  

qurat  1. iyi. bütün. sağlam. yaxcı. bəsili. səmiz. - qurat deyil: 

yaxcı deyil. - quratmı ? - quratına. qarqış!. - qurat qoyun. 

zəngin, bol, varlı, qurat birisi. - yüngül, yengəl, rahat, qurat 

yaşam. 1. qurqat. quruluşun dibi, kökü. əsas. künh.  

qurata  qorada ( < quru). qurumuş. alızlamış. zayıflamış. 

əsgimiş. yıpranmış. işə dəğməz yaramaz. bitmiş. - 

qorada oyu (fikir). - qorada qılınc. - qorada araba.  

quratı quradı. əsgildi. azaldı.  

quratlıq  rahatlıq. bolluq. səmizlik millətin quratlığı.  

quratmaq  guratmaq. 1. azışdırmaq. uzaşdırmaq. acışdırmaq. 

ititmək. hiddətləndirmək. 1. gurlamaq. gur edmək. gur 

səs çıxarmaq. - dərənin suyi guratıb çölü basdı.  

qurav  1. dərləmə. toplama. düzənləmə. 1. qurqun. iyi. sağlam. 

sağ qurav uşaq.  

qurav  yaxınlıq.  

quravlaşmaq  sahalmaq. qurqunlaşmaq.  
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quravlıq  sağlıq. qurqunlık. iyilik.  

quravuc  düzənləyici. orqanizatör. təşgilatçı.  

qurazə  < qırsıq. hər nəyin köhnəlmişi, qrılmışı.  

qurb  qayğı. qayığ. qussə.  

qurba  gurba. kübar. böyük. yekə.  

qurbağacıq  dilaltı. toyuq kəsəli.  

qurbağakişi  balıqkişi. dalqıc. sınavlı dalqıc.  

qurbaqa  qurbağa. qablumbağa. qablunba. qabıqlısülük. 

- elə bil qurbağa utub.  

- ilan qurbağa: oxunulmaz, güc oxunan yazı.  

- qazan qurbağa: qarada yaşayan, özəlliklə gecələyin gəzən 

qurbağa.  

- qurbağa yavrusu: qaşıqçı.  

- yeni yumurtadan çıxmış qurbağa yavrusu: qaradığan.  

- yumurtadan yeni çıxmış qurbağa: qaşıqçı balığı.  

- etdiyi iyilik, ürkütdüyü qurbağaya dəğməz: olumlu yönü, 

olumsuz yönündən çox sönük olmaq.  

- qara qurbağası: suda yumurtlayıb, quruluqda yaşayan 

qurbağa.  
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qurbaqa qurbağa. < gop. kop. küp. kü.uppağa. küprağa. kupracık: 

üsğük: yüksük. zorlayan. şişik. kurbağacık (kurbacık): 

dildə boğazda şiş. çıxıntı. qabarcıq əmələ gəlmək yaşıl 

bağa. taqalı bağa. qurldayıb bağıran.  

- qurbağa çeşitlərindən: - ağac qurbağası. - qara qurbağa.  

- qurbağa otu: bitgi adı.  

- qara qurbağa: qurbağanın qaramsı çeşiti. 

- qurbağa balığı: taraxunya çeşiti.  

- qurbağa daşı: daş çeşiti.  

- qurbağa tulumbası: quyudan su çəkməyə bir tulumba çeşiti.  

- quyruqlu qurbağa: qurbağacıq. qurbağa yavrısı ki quyruqlu 

olub, böyüdükdə onu itirir.  

qurbaqacıq qurbağacıq. 1. dil altında çıxan şiş. qırpma. sığırın dil altı. 

1. tutacaq. - pəncərə qurbağacığı: pəncərəni arxadan 

çərçiviyə kipləyən iki şişi, qaldırıb yendirmək üçün, dəmirdən 

komma yuvarlaq sap.  

qurbaqın  gurbaqın. kübarqın. böyüksinən. böyüksək. yekəsik. 

özsevər.  

qurban  1. başverən. başvermiş. fədayi. 1. götürgü. soxum. 

adaq. 1. qurban bayramı: qırıq. hayvan kəsilən günün törəni.  
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qurban  1. kisgü. kəskü. kəsim. qurbanlıq. - qurban vermək: 

kisgüləmək. kəsküləmək. 1. qorban. qın. qılaf. qab.  

qurban  kəsim. - kəsim bayramı: qurban bayramı. - kəsimdən 

qabax. - kəsimdən sonra.  

- qurban bayramı: göz bayramı.  

- qurban kəsilmək: boğazlanmaq.  

- qurban olunmaq: boğazlatmaq.  

- qurban, fəda edmək: xərcləmək. əsirgəməmək. çıxartmaq. - 

bu canı sənin yoluna xərclədim.  

- qurban kəsmək: qan axıtmaq.  

- qurban ollam düşmənə, qoymaz məni düşməyə.  

qurbanlıq  batay. yağışka. üləş. kəsim. qurban. 

qurbaş  kurnaz. kurzan. 1. ( bax > aldatan. kələkçi). dolandırıcı. 

kələkçi. qalayçı. çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. 

açıqgöz. sınavlı. anaç. anaş. usda. zirəh. çox bilmiş. - gizli, 

sakın, kurnaz olan: sinsi kimsə. 1. gözü açıq. açıq göz. 

bəcərikli. oyunçu. oyanıq. 1. yenğ oylu. cin kimi. iy 

çəkən. ivək. ustal. sivir. zirək. zeyrək.  

qurbaş  kurnaz. kurzan. qaqbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. 

oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. 
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anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq 

göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. 

dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. 

toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

qurbat  güc. quvvə. qucur.  

qurbət  - qurbət var kişi yerləşir, qurbət var içə yerləşir.  

qurbət  < qırbat (qır + bat. (b < > m) mat. (t < > y) may ) qırmaq. 

qırılmış. yurt tutmayan. gəzici. çingənə.  

qurbəyi  qorucu. müstəhfiz. cəbəçi. cübəçi. sələhşur.  

qurbulamaq  qurublamaq. coppulamaq. yoppulamaq. toplamaq.  

qurbus  gurbus. gürbüz. hər nəyin qaşı, şişik yeri.  

qurbus  yəhərin qaşları.  

qurbuz  gurbuz. gürbüz. güğ. göy. gür. tovlu. tavlı.  

qurbuz  gurbuz. gürbüz. iri gövdəli, sərpilmiş gənc, iyid. 

yaşından artıq göstərişli. - gürbüz dəliqanlı.  

qurc  - qaraqurc: qaraqurt. kiçik, yassı dadlı. pastil.  

qurca  qurda. 1. qırça. qaşımaq işi. 1. qarçı. qurcaçı. 1. 

azdırma. qarışdırma. əlləmə. təhrik. 1. qaşıma. təxriş.  

- qurca çibanı: qaşıyıb qarışdırmaqdan azan çiban.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurcaq  1.qurçaq. qorcaq. göyçək. büt. bot. sənəm. idol. heykəl. 

1.ipucu. bahana.  

qurcaqlamaq  qarmaq. soxmaq.  

qurcalaq  qaraç. qaşınma. həssasiyyət. güdü. histerik baxış (hirsli, 

düşmanyana baxış).  

qurcalamaq  qurdalamaq. 1. qaşımaq. təxriş edmək. 1. qarışdırmaq. 

əlləmək. 1. təhrik edmək. azdırmaq. 1. qopurmaq. 

yerindən qaldırmaq. 1. sonğramaq. imalə olmaq. 

nərsənin qəbulunda çətinlik göstərmək. sözü 

ikircimləmək.  

qurcalamaq  qurdalamaq. qurddalamaq. 1. qasqalamaq. qısqalamaq. 

dürtmək. dürtükləmək. 1. qurdalatmaq. deşələmək. 

deşəmək. deşmək. eşələmək. eşəmək. eşmək.  

qurcalanmaq  qurdalanmaq. qurddalanmaq. 1.dürtülmək. 

dürtüklənmək. 1.deşələnmək. deşənmək. deşinmək. 

eşələnmək. eşənmək. eşinmək.  

qurcalatmaq  qurddalatmaq. deşələtmək. deşətmək. deşitmək. 

eşələtmək. eşətmək. eşitmək.  

qurcamaq  quddalamaq. qarışdırmaq. imalə edmək.  
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qurcan  ağzın dadın bilən, yeçəklərin dadlısın tıxızca seçən 

kimsə.  

qurcanmaq  qurşanmaq. - nərsənin çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, 

yığılmaq: qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. 

qanqallaşmaq. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. büklünmək. 

büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. - tonqal başına 

qanqallanıb oturmuşlar. od dövrəsinə yığılıb oturmuşlar. 

qurcaşdırmaq  qurdalaşdırmaq. dürtüştürmək.  

qurcaşışmaq  qurdlaşışmaq. dürtüşmək.  

qurcatı  qurcatış. qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. 

içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. 

dürtük. quşqut. quşqutu. müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qurcatıq  qurcatı. qurcatış. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. içtəpi. 

itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. 

quşqut. quşqutu. müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qurcatış  qurcatı. qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. içtəpi. 

itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. 

quşqut. quşqutu. müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qurcayış  qurdlayış. dürtüş.  

qurci  gürçi. qürci. qabadayı. gözüqara.  
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qurcı  yaraqlı. quşaqlı. kəmərli. beli qurşaqlı bəktüvanlı (zirehli) 

əsgər.  

qurcıq  qurum. quruluş. yapılanma.  

qurcuq  qurt. soğurcan. - ipək qurcuğu: ipək qurdu.  

qurcuqlanmaq  kovcunmaq. qocunmaq. birələnmək. işkillənmək. 

qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. 

qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. şübhələnmək.  

qurcun  xurcun. - tütün qurcun: tütün kəsəsi. - qurcun saqat: cib 

saatı.  

qurç tacal  bəcərikli.  

qurç  qurc. murc. əldəmiri. sivri uclu, çəlik qələm.  

qurç  qurs. qors. ( < qurmaq). güc. (türkcədə "r" səsi, orta, boş, 

səs olaraq düşmüş, ''ç'' biçiyi ''ş'' ya çönərək > qurç > quş: 

güc alınır). 1. kəsgin. ötgir. ütgin. odu. iştik. bibər. 1. çəlik. 

polad. sağlam. dayanıqlı. güclü. - qurç piçaq. - qurç at: 

tıraxtur. qurçbel: gücbelli. 1. qatı, içi dolu, som, cıdamlı, 

dayanıqlı nəsnə. - qurç təmir: çəlik. - qurs ər. qurç ərən. - 

qurç ərən: dayanıqlı, yiğit ər. 1. sağlam. güclü.  

- qurç at: tırakqtor.  
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- qurç qəmə: çəlik qəmə.  

- qurç qatdırmaq: qurçatmaq. suvarmaq. çəliğə su vermək. 

qurça düşmək  sarılıvermək.  

qurça  1. qurşav. kamav. qabav. qurşaş. bilokaj. 1. qaraçı. 

əsgər. sınır qorucu. 1. domoz tikəni. 1. sınırçı. sərhədçi.  

qurçaq  ( < qur). 1. qurç. 1. heykəl. yonmadaş. 1. qolçaq. daş 

bəbək. 1. sağaldan. bərkidən. 1. qapı sürgüsü. 1. kilit. 1. 

heyə‟t. çəkim. rəsim. 1. əndam. 1. qılıq. rəfdar. 1. qılıq. 

saxt. 

qurçaq  qurcaq. qorcaq. göyçək. büt. bot. sənəm. idol. heykəl.  

qurçalmaq  böyümək.  

qurçalmaq  qurtlanmaq. 1. qaşınmaq. 1. böyümək. ağranmaq. 

yekəlmək. uluqmaq.  

qurçamaq  1. sarmaq. qurşatmaq. 1. qurça dolamaq. çəliğ (polad) 

suyu vermək. çəlikləmək.  

qurçamaq  qorçamaq. küh yatmaq.  

qurçan  qırçan. uyuz. qaşınma kəsəli.  

qurçanlı  qırçanlı. uyuzlu. qaşınma kəsəlli.  

qurçapa  dantel.  

- gurçapa yaxa: dantel yaxa.  
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qurçatmaq  qatdırmaq. suvarmaq. su vermək.  

qurçbel  sağlam. dayanıqlı. güclü.  

qurçı  qurucu.  

qurçlandır  maq: gücləndirmək. sağlamlaştırmaq.  

qurçlandırmaq  gücləndirmək. sağmanlamaq.  

qurçoq  qapı sürgüsü. kilit.  

qurçuq  - qurçuq yemiş: çüyrən. çürük. kövrük. qurtlu.  

qurçuq  sarqı. sarıq. əmmamə.  

qurçun  1.xurcun. qorçıq. qarçıq. torbacıq. sandıqca. 1.qarçın. 

qorçın. qaramsı, bərk topraq.  

qurçunluq  sürgünlük. kökün. qələməlik. sapıqlıq. fidanlıq.  

qurestan  < govuslan. govustan. gorustan. gorluq < govrluğ. 

govurluğ. qəbirstan. göməklik. gömüklük. gömütlük. 

gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. 

türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. 

qaralıq. qəbirlik.  

qurə  kurə (fars). < kövrə oyuq.  

- qurə çəkmək: ad çəkmək.  

qurəmək  kurəmək. qaçmaq. - qul kürədi.  

qurəş  çalış. çalmaş. çəlmə. gürəş. güləş. gücəş.  
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qurəşirqə  kurəşirgə. quddalanmaq. əlləşmək. eşələmək.  

qurhaqur  gurhagur. gürhagür. gurul gurul: gur gur: gür gür: gürül 

gürül.  

qurhan  qurdan. qurqan. qurxan. tabur. tabır. qapata. qamata. 

qapata. bölük.  

qurxan  qurhan. qurdan. qurqan. tabur. tabır. qapata. qamata. 

qapata. bölük.  

qurı qurı  tay qısrağın arqasında geri qaldığı zaman bu sözlərlə 

çağırılır· - qarı qurı. qurıh qurıh. qurrıh qurrıh.  

quri  1. arığ. cılız. alız. quraq. qıt. yabıs. 1. ayaq. 1. quraq. 

qara. yer. 

- quri sıqı: qurşunsuz olaraq barutun üstünə basılan sıxı ki 

yalnız səs üçün atılır.  

qurı  çevrə. ətraf. mihit.  

qurıh  tay qısrağın arqasında geri qaldığı zaman bu sözlərlə 

çağırılır· - qarı qurı. qurı qurı. qurrıh qurrıh.  

quriqan quriğan. 1. kürkan. kürəkən. damat. 1. qurşaq. hörük. 

hisar. qala. 1. ağaçlıq bölgə.  

qurıqeru  qurgeru. dalı. batı. arxa.  

qurıqu  qurumaq üzərə olan nəsnə. quruyacaq zaman.  
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qurıl  gurıl. gurul. gurultu. şamata. - gurul gurul su axmaq. - 

xarıl gurul: bolluqla, gurult ilə axan nərsənin səsin andıran 

səs.  

qurın  kəmər. qurulan. mahasirə. kəmər. - qurun yazmaq: bir 

nərsənin qoruğun açmaq.  

qurınmaq  qurunmaq. qurulanmaq.  

qurışmaq  quruşmaq. quruşmaq.  

quritin quridin. batılı. batı bölgəsindən.  

qurıtqan  qurutan.  

qurq  küh yatma.  

qurq  qurk. 1. kürk. küh. yumurtaya yatan quş. quluçqa. - 

qurqa yamaq: küh yatmaq.  

- qurk edmək: qurqanmaq: kürklənmək. kühlənmək. toyuq 

küh yatarkən, cücələrin çağığırırkən, "kürk" səs çaxarması.  

qurqa  kurqa. kürgə. 1. bax > türke. 1. qıraq. arın. hər bir 

qarşıqdan uzaq, qıraq. 1. quraq. susuz, bitgisisiz yer. 1. 

bilgə. sınaqlı. təcrübəliə. 1. incə. narın. 1. şərab, içgi, 

bardaqla döşənmiş, qurulmuş sini. 1. çadırın duvar 

çubuqları.  

qurqa  qurqu. kürüki. kökləmə.  
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qurqaç  qala. istehkam.  

qurqaq  1. alçaq. namərd. 1. qır ( < quru). çöl. 1. quraq. quraq. 

quru. boş. havayi. müfdə.  

- qurqaq yer: quraq yer.  

- qurqaq cötel: quru öksürük.  

- qurqaq otun: quru odun.  

- qurqaq sıltav: boş bahana.  

- qurqaq söz: boş söz. anlamsız söz.  

qurqaqlıq  alçaqlıq. namərdlik.  

qurqaqsımaq  qurumaq. quraqlaşmaq.  

qurqal  1. qoğal. bağlaş. müctəme'. irtibat. 1. qurğal. iki ucun 

birbirinə qoğşuşması.  

qurqalıq  qarnın bərkiməsi. qapırcaq. qapız. bağırsaq kəsəli. 

bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. yibusət. 

xoşgiyyət.  

qurqalır  quruyan. qurmaq üzərə bulunan.  

qurqalmaq  quraqlamaq. qıtlıq olmaq.  

qurqamaq  1. qorqamaq: örtmək. qorumaq. saqlamaq. 1. qorumaq. 

qorqavmaq. hərasət edmək. 1. qurumaq. 1. yamamaq. 

kökləmək. ilişdirmək.  
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qurqan  kurqan. ( < qur). 1. qurşaq. hörük. hisar. ilkçağda qəbir 

üzərine topraq yığılaraq yapılan təpəcik. bu şəkildə 

yapılmış qəbir. 1. istihkam. kala. 1. anıt. esgərtikiş. 1. 

qorunaq. qoruqan. dulda. duvar. gərmən. qala. qalğan. 

qırman. sığınaq. tabya. qorunaqlı yer. istihkam. 1. < qur. 

qurulmuş. sünği təpə. gürgan. sin. qala. türbə < tüprə. 1. 

gorkan. ucalıq, hündürlük. 1. qala. or. 

- qurqan yel: qasırqa. xortum.  

- qurqan yel: qasırqa. xortum.  

qurqan  qurhan. qurdan. qurxan. tabur. tabır. qapata. qamata. 

qapata. bölük.  

qurqan  qurxan. qurhan. tabur. tabır.  

qurqan qurğan. qorğan. hisar.  

qurqanmaq  qurk edmək. kürklənmək. kühlənmək. toyuq küh 

yatarkən, cücələrin çağığırırkən, "kürk" səs çaxarması.  

qurqarın qurğarın. qurquşun.  

qurqarmaq  quraqmaq. quruqmaq. quymaqmaq. quyuqmaq. 

qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  
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qurqaş  qurğat. qurqaş. quruş. xiruş. hay küy.  

qurqaşım  qırquşun. qurquşun. qurşun.  

qurqaşmaq  ayağlanmaq. savunmaq. qalxışmaq. iddaada bulunmaq. 

müddəi olmaq.  

qurqaşun  qurşun. qurquşun.  

qurqat  1. qurat. quruluşun dibi, kökü. əsas. künh. 1. qurğat. 

qurqaş. quruş. xiruş. hay küy.  

qurqatmaq  1. qoğqalmaq. qovqa edmək. 1. quraqlamaq. 1. 

qurutmaq.  

qurqaz  kurqaz. kuqul. zayıf. kursaq. quru. cılız. quranqaz. quraq.  

qurqaz qurğaz. çox zayıf, arıq, quru.  

qurqeru  batı. dalı.  

qurqə  gürkə. qorkə. çadırın evin, bir yerin çevrəsi.  

qurqi  1. qurluq. hazırlıq. 1. totiə. 1. əyri iş. gizli iş.  

qurqın  qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. 

çağaçı. yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. 

keçgin. dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. böyüklənən. 

foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. 

göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. 

qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. 
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orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. köpbərən. 

xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.  

qurqıra  başı boş, hər gələ dolanan. aavara.  

qurqırmaq  1. qurumaq. 1. zəvzəklik edmək. yeğnilik edmək.  

qurqu  1. kələk. aldaq. dilab. dolab. hilə. dəsisə. - öz dolbın 

çevirməkdən başqa iş bilmir. - buna bir dolab düşünməli. - 

dolabın açmaq: kələyin dağıtmaq. - fələyin dolbı. - dolab 

qurmaq: kələk gəlmək. 1. takım. qoşu. alat ədəvat. 

məlzəmə. - bağban qurqusu. - çay takımı. - yataq takımı. - 

at takımı. - yolçı takımı. - çubuq takımı: çubuğun başlığı. - 

kərəkə takımı: təsbeh. 1. duzaq. totiə. 1. ölçülü biçili 

yapılan iş. qarşılaşma. yığıncaq. cumalaşma. 1. quruğ. 

beyni quru. axmaq. səfeh. yeğni kişi. 1. taça. tasarı. 

pılan. taçam. tasarı. plan. senaryo. 1. yumuşaq.  

qurqu  1. oynuş. uynuş. xiyal. - bilimqurqu: xiyalbilim. 1. qurqa. 

kürüki. kökləmə. 1.xiyal. tasar. tasaq. vəhm. 1.kürükü. 

iskilet. 1.quşqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. vəhm. 

anğaşa. endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. 

düşüncə.  

- qurqu oyandıran durum: iş. quşqu. - bu işin içində bir iş 
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var. 

- qabaq qurqu: bir filimdən seçilmiş kəsiklərin, olduğu sırayla 

qısaca görsətmə.  

- qurqu oyunu: kölgə oyunu. kölgə yansıtmasıyla düzənlənən 

oyunu, tiyatrı. xeyməşəbbazi.  

qurqu qurğu. quşqu. qruntu. vəhm. ovham. şübhə. şəgg.  

qurqucıq  quruqcıq. quruhək.  

qurquçı  qurucu.  

qurquçu  qurqulçu. tasarçı. tasaqçı. xiyalçı. xiyalpərəst. xiyalati. 

fantezist.  

qurquçu qurğuçu. totiəçi.  

qurquçul  qurqulçul. tasarı. tasağı. təxəyyüli. fantezi.  

qurquqçu  bax > aldatan. düzənçi. kələkçi. qalayçı. hiləçi.  

qurqul  xiyali. təxəyyüli.  

qurqulamaq  1. kürkləmək. kühləmək. quluçqamaq. 1. hunduşqanın 

qabarması.  

qurqulanmaq  taşqınlıq, yeğnilik, yüngüllük edmək. səfehləmək.  

qurqulçu  qurquçu. tasarçı. tasaqçı. xiyalçı. xiyalpərəst. xiyalati. 

fantezist.  

qurqulçul  qurquçul. tasarı. tasağı. təxəyyüli. fantezi.  
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qurqulu  quşqulu. işgilli. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. 

endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. 

işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli.  

qurquluq  kurquluq. duruş (davranış) ( > rəftar).  

qurquluq qurğuluq. yeğnilik. yüngüllük. daşqınlıq. zəvzəklik.  

qurqum  beqtaşi üzümi.  

qurqumazmaq  quşqumazmaq. duşqumazmaq. alğamazmaq. 

alğımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. 

başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. 

bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. 

düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. 

düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. 

görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. 

ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq 

görmək. keçəməzsəmək. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 

olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

qurqun  1. zəngin. quravlı. iyi. sağlam. aman. dinc. kök. salim. 

sağ. sağlıqlı. salamat. ətlək. əkli. səmiz. uşaqlar 

qurqunmu. qurqun ölkə. qurqun uşaq. necəsən 
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qurqunmusan !: yaxcımısız. qonaqlıq. qonaqçı. quran. 

qurqunu aparan. qurqun: qanat gəmikləri. 1. kefli. 

sağaman. 1. qurun. xudpərəst. kibyoli. 1. sağ. salamat. 1. 

kərtənkələ. - qurqun soluv edmək: soluğ soluğa qalmaq. sıx 

sıx nəfəs almaq. 

qurqunluq  qorqunluq. sağlamlıq. köklük. sağ amanlıq. aman 

əsənlik. dinclik. səlamətlik. salimlik.  

qurqunmaq  quşqunmaq. anğaşmaq. endişinmək. endüşünmək. 

endişmək. düşnüqmək. düşünmək.  

qurqur  1. çalqı aşığı. 1. hindli.  

qurqurlaşmaq  fısıldaşmaq.  

qurqurmaq  quruqlanmaq. qırraqur edmək. qoruldamaq. 

xoruldamaq. deyinmək.  

qurquş  quruq. kərki. kərəki. görənək. fitrət. özgülük. özəllik. 

təbiət. alışqanlıq. adət. törə.  

qurquşum  1. yapışdırmağa, qovuşdurmağa yarar nərsə. löhüm. 

sığzıq. 1. qovuşum. qovuşdurma. qurma. 

qurquşum  quru. yandıran soyuq. sazaq.  

qurquşun  1. qırquşun. qurqaşım. qurşun. 1. qurğarın.  
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qurqut  qorqut. 1. qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı. 1. (quyma, 

bulamac kimi ) quyuq nərsə. çökənti. 1. halva ki yağ ilə 

undan yapılır, sucuqsuz (şəkərsiz) olub, dişsiz yaşlılara, 

cocuqlara yedirilir. - qorqutdan yanan, yoğurdu püflər. 1. 

qorxu quran. qorxucu. qorxuz. qorxu verən. yavuz.  

qurqut  qutqut. tuştuq. tutqu. quşquq. vasvas.  

qurqut qurqud. {1. < görgüd. götərici. görgütmək 1. < qorqud: 

qoruqçu. qoruyan. güdən. hami}.  

qurla  kərə. dəfə. dərəcə. qat.  

qurlaq  1. duzaq. 1. qurulr ayqıt.  

qurlaq  gurlaq. gürlək. kürlək. çağlaq. çağlayan. coşqun.  

qurlaqan qurlağan. barmağı tutan şişli, irinli xəstəlik. tolama. 

dolama. ət yaranın yüngülü. domuz burnu. - dırnağ 

xəstəliklərinin gənəl adları. - dolama. - dana burnu. - 

qabarcıq. - ətyaran. - dırnağ dibində olunan domalaq: domba. 

qurlama  quruldama.  

qurlamaq  gurlamaq. 1. qürlənmək. kürlənmək. 1. qımızın acıması. 

1. gurlamaq. guruldamaq. zorlamaq. 1. gedmək. atılmaq. 

fırlamaq. ölmək. - oda gurladı. - top yoluna gurlamaq: 

havayı yerə gedmək. 1. guratmaq. gur edmək. gur səs 
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çıxarmaq. - dərənin suyi guratıb çölü basdı. 

- yağmasanda, gurla.  

qurlamaq  gurlamaq. 1. nərsiyə quşaq, kəmər, bellik yapmaq, 

bağlamaq, tikmək. - palto, don, oyluq qurlamaq.  

qurlamaq  gurlamaq. gürləmək. 1.gücləmək. dağqamaq. qarlamaq. 

harlamaq. itinmək. 1.kürləmək. birdən üz vermək. - iki gün 

kəsəl yatdı, üçün gün gurlayıb getdi.  

qurlamaq  quruldamaq.  

qurlanmaq  < > qorlanmaq. 1. quyuqlanmaq. qatılaşmaq. 

mayalanmaq. qoyulaşmaq. - yoğurt qurlandı: bərkidi. 1. 

acınmaq. tasa, acı duymaq. 1. əkşimək. korlanmaq. 1. 

gurlanmaq. qursmaq. gursmaq.gürsəmək. kürsəmək. 

ətlənmək. qanlanmaq. şişmək. 1. qurralanmaq. 

mütəkəbbir olmaq. buğ (bıyıq) burmaq. 1. qürsmək. 

qursmaq. kürsəmək. gürsəmək. şişmək. təxmir olmaq. 1. 

bərkimək. uyuşmaq. tutmaq. - yoğurt qurlandı. 1. 

turşamaq. acımaq. tutmaq. qatılaşmaq. qoyulaşmaq. 

mayalanmaq. əkşimək. - qımız qurlandı. - qatıq qurlandı. 1. 

qurmaq. tikilmək. qurşanmaq. - yapı qurlanmaq. işlərimiz 

qurlandı. - yay qurlandı. 1. güclənmək. güc tapmaq. 
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bərkimək. - qurlanmış dəmirə, qurç dəmir (polad) deyilir. 1. 

gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. şişmək. təxmir olmaq. 

mayalanmaq. qanlanmaq. ətlənmək.  

qurlas  düzən. işləyiş. ahəng.  

qurlaşım  gurlaşım. gurlaşma. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. 

aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. 

sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. 

dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. mucadilə. 

munaqişə. diyaloq. cədəl.  

qurlaşma  gurlaşma. gurlaşım. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. 

aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. 

sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. 

dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. mucadilə. 

munaqişə. diyaloq. cədəl.  

qurlaşmaq  döğrə qurub oturmaq. - quraş qurlaşdılar: yığva qurdular.  

qurlaşmaq  gurlaşmaq. 1.qurlaşmaq. gürləşmək. kürləşmək. 

gücləşmək. çoxalmaq. çoxlaşmaq. bollaşmaq. 

bolqaşmaq. bərəkətlənmək. sıxlaşmaq. 1.quruşulmaq. 

quruplaşmaq. bölükləşmək. bıloklaşmaq. neçəsi birgişib, 

kəndilərin başqalarından ayırmaq. qurup oluşturmaq.  
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qurlataq  gurladaq. küldürək. küttürək. gubbuldataq. qartadaq. 

paldataq. taqqıldaq. nərsənin birdən yıxılması, qırılması, 

qoyulması.  

qurlatmaq  gurlatmaq. 1.gürlətmək. kürlətmək. güclətmək. 

bolqatmaq. bollatmaq. çoxatmaq. çoxlatmaq. 

bərəkətlətmək. sıxlatmaq. 1.qorlatmaq. qurlatmaq. 

quşqutmaq. qudurtmaq. qıcıqlatmaq qıcqıtmaq. 

qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. 

işgillətmək. tədirgitmək. birələtmək. fişəhlətmək. 

harlatmaq. dağqatmaq. doldurtmaq < > dolqulatmaq. 

təhrik edmək.  

- kiçik bir sorunu, məsələni böyütmək, gurlatmaq: bir 

bardaq suda fırtına qoparmaq.  

qurlayan  gurlayan. 1.ətyaran. 1.gurluyan. gurultucu. gurtuq. 

gurultuq. gurultucu. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. 

iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. 

inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. yanğıraq. yanğıran. 

yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. 

bağıran. bağırqan. bağırtqan. çağırqan. çağırtqan. 
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çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə 

çəkən. ərbədəkeş.  

qurlayıq  gurlayıq. çağla. çağlar. çağlağan. şarlağan. şəlalə. 

çavlar. çağlıyan. çavlan. suyun yüksəkdən köpürüp, 

şarıldayıb, iti iti çarparaq, çağıldayaraq axması.  

qurlı  gurlı. qorlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. 

qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. 

dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. 

qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. 

kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. 

şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qurlu  1. süslü. oyuqlu. bəzəkli. 1. quruşuqa, kökə, isqiletə 

bağlı nərsə. saxtari. 1. yaşıt. bənzər. 1. qoşlu. düşənə. 

dizə. yarşıq. yasıq. münəzzəm. 1. qalaqlı. qururlu. kibirli. 

1. qurulu ( < qurulmaq). ögənc. övənc. özsevər. 

xudpəsənd. 1. qurulu. qaqoq. kibirlli. 1. qururlu. 

qayğalaq. kibirli. çalımlı. kəndini bəğənmiş.  

qurluq  1. qorluq. meş. qımız qabı. 1. quruqluq. cehiz. ləvazim.  
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qurluq  gurluq. 1.bolluq. buram. 1.gürlük. gürşadlıq. gursatlıq. 

güşadlıq. çoxluq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq 

inginlik. enginlik.  

qurluş  quruluş. 1.quruq. qurum. yapra. yapar. yapı. saxtar. 

1.ajans. 

qurluyan  gurluyan. gurlayan. gurultucu. çağırqan. çağırtqan. 

çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. bağırqan. 

bağırtqan.  

qurm  1. boya. qır. 1. sarıya (sarılan nəsiyə. təlisə) sürülən qara 

mə'dən. 1. qurur. qurum. köp. sevinc. kıvanc. şadlıq. 

güvənc.  

qurma  1. qaşıq. çəmçə. 1. qavur. kovur. kafur. köksüz. əslisiz. 

1. əqd. tərtib. qumpas. təsmim. - yığva qurma. 1. karma. 

kərmə. yığma. yığıntı. aralaş. (mütəmərkiz). qarma. 

qarşıq. məxlut. toplam. toplama. birikdi.  

qurma  yapma. yasma. yasama. düzəltmə. düzətmə. inşa'. - 

köprü yasma. 1.yapma. müəssisə.  

- gənəl qurma: ərkane hərb.  

- qurma təpə: dalqaqır. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. 
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qaşqam. töküntü. tör töküntü. dəniz dalqaların qırmaq üçün 

tökülən daşlıq təpə.  

qurmaç  patlamış məkə.  

qurmaq  1. ard arda gətirmək. kəmər qurmaq. bir birinə 

bağlamaq. əkləmək. arxamaq. aşıramaq. aşıtmaq. 

aştamaq. bağlamaq. basamaq. basdırmaq. basıtmaq. 

becərmək. birləşdirmək. birləşdirmək. çəkişdirmək. 

çəkmək. dərləmək. - işi quran: işi dərən. düzən. topan. 

dikəltmək. dışqırmaq. doğurmaq. döllətmək. 

düzənləmək. ək yapmaq. gərmək. qonaqlıq vermək. 

diziləmək. kökləmək. sazlamaq. küyləmək. ayarlamaq. 

hazırlanmaq. turuşmaq. taxlaşmaq. qaydalamaq. 

uylamaq. harmonizə edmək. oluşdurmaq. - ev qurmaq. 

yapı qurmaq. ortaya qoymaq. meydana gətirmək. tə'yin 

edmək. sağlatmaq. sağlamaq. saldırmaq. savaş qurmaq. 

sıxışdırmaq. sϋrdürmək. - hayat qurmaq: hayat sürmək. 

tirləmək. toxumaq. qurmaq < > qurumaq: qatılaşmaq. 

qavrılmaq. tokamaq. toplamaq. törətmək. ürətmək. 

verimsizləşmək. yapmaq. yığmaq. yüksətmək. açmaq. 

yaymaq. sərmək. - çadır qurmaq. - yay qurmaq: kaman 
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açmaq. atış, savaşa qurulmaq. hazırlanmaq. toplamaq: - 

süs qurmaq. 1. kökləmək. 1. quramaq. düzənləmək. 

tərtibləmək. 

- qapqan qurmaq: qapan qurmaq. 1. qurmaq: süt cocuğu 

üçün). 1. yertəmək. yerləmək. yerləşdirmək. yaratmaq. 

vəz' edmək.  

- saqatnı qurmaq: saat qurmaq. 

qurmaq  1. əğlətmək. əğirmək. yığmaq. - malın əğlətib, nə günə 

çıxdın sən. 1. kərmək. toplamaq. 1. himayə edmək. 1. 

yerləşdirmək. tərtibləmək. hazırlamaq. - ordu qurmaq. - 

qazan qurmaq. - yığva qurmaq. - duzaq qurmaq. 1. 

düşünmək. sanğırmaq. fikrə qoymaq. təxəyyül edmək. - 

qurduqca qurmaq: çox düşünmək. düşünməyə dalmaq.  

- tək tək oturub bir nələr quracaq. - kəndisi baş olmağı 

qurmuş. 1. bağlayıb qurmaq. yaraqlamaq. qoşmaq. 

hazırlamaq.- qoşu qoşmaq: cüt qoşmaq. 1. oyandırmaq. 

bərpa edmək. 1. tavlamaq. tovllamaq. qızqınlatmaq. 1. 

yapmaq. tutmaq. bəsləmək. yetişdirmək. hazırlamaq. - 

turşı tutmaq. ipək böcəyi tutmaq. - xəmir tutmaq. maya 

tutmaq. - yoğurt tutdu.  
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- qurduqca qurmaq: çox düşünmək. düşünməyə dalmaq.  

- bağdaş qurmaq: dizləri qırıb (qətləyib), baldırları xaçvarı 

altdayıb (altına qoyub) oturmaq.  

- nərsəni işə qurmaq: tavlamaq. hazırlamaq.  

qurmaq  1. taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. 

quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. 

yapmaq. yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. 

ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. tərtib edmək. 

tədarük edmək. mücəhhəz, təchiz edmək. 1. qıldırmaq. 

oldurmaq. çıxarmaq. - alışıqlıq, yasa çıxarmaq. 

1.otuzdurmaq. dikətmək. 1.götürmək. qaldırmaq. 

qoğzamaq. (# ortadan yox edmək. aparmaq. bıraxmamaq.). 

1.çəkmək. yazmaq. çıxarmaq. - yerindən duran çəkir 

çəkisin ( çıxarır hökmün). 1. sazlamaq. düzəmək. düzmək. 

kökləmək. - çadır qurmaq: çadır açmaq. 1. yapmaq. 

düzənləmək. çəkmək. dartmaq. - dirlik qurmaq: yaşam 

düzənləmək.  

- düş qurmaq: düşlənmək. xiyallanmaq.  

- kələk qılmaq, qurmaq: corab hörmək. güc duruma soxmaq. 

başına iş açmaq.  
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- bağ qurmaq: rabitə qurmaq.  

- ilgi qurmaq: irtibat yaradmaq. 

- oyun qurmaq, vermək, çıxarmaq: dolab çevirmək dalaverə 

yapmaq.  

- yapı qurmaq, salmaq: ev tikmək.  

- nəxşə qurmaq, çəkmək: yol çizmək, cızmaq.  

- tor qurmaq: iş, kələk işləmək. iş edmək. aldatmaq. - o iş 

edməmiş, iş görməz. - o iş edənin biridir, onla əl ələ sürtmə. 

- sak qurmaq, tikmək: kələk işləmək.  

- istək qolay, qurmaq çətin, qurmaq qolay, yaşata bilsən. 

(istək: istəmək). 

qurmaqal qurmağal. 1. qorğan. qala. 1. qurşaq. mahasirə. mihit.  

qurmalı  tərtibli. düzənli.  

qurman  gurman. 1. güclü. gur. bük. sıx. sıkı. 1. düzgün. düzənli. 

düzənləyici.  

qurman  kiş qurman. 1. qədələç. sadaq. yaylıq. yasıq. ox yay 

qabı. 1. qurşan. belivi bağla. 1. yükün. tapın. amadə baş.  

qurmar  - başının taxcasında qurumlar qurdular.  

qurmat  qumrat. gümrat. qurlu toplu. güclü. - qurmat ürək: güclü. 

ürəkli. - qurmat dayan el dayağı.  
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qurmay  - gənəl qurmay ərkani hərbiyə.  

qurmi  kurmi. qoş (: qoşa) avucun yarısı. bir avuş. peymanə.  

qurmıq  tərkib. - tanrı sənin qurmıqın aparsın. - qurmıqsız: tərkibsiz.  

qurmış  qurulu.  

qurmu  qırmı. dəridən yapılan ipin üzərindəki tükləri 

təmizləməyə yarayan arac.  

qurmuq  sayqısız. nəzakətsiz. geçimsiz. xuysuz.  

qurmurska  kurmurska. qarışqa. qarınca. kımırıska. kımıska. morqol.  

qurmuş  düzənli. hörgütlü. pılanlı.  

qurmut  1. arpa, yonca, samanla qarışıq olan at yeməyi. 1. neçə 

yeməkdən qarışıq olan yemək.  

qurna  ( < kovna). hovuz. kovuz. xəznə.  

qurna  1. təkdam. daldam. diboda. dibotaq. yanavıl. xəlvətxana. 

yanev. yanoda. yandam. qırağ yer, dam, otaq. 1. çilə, 

çiğlə odası. çilöy. çiqev. dərvişlər, çillə tutanlar üçün 

yalnız, qırağ, yan oda. hücrə. 1. örgüt. təşgilat. saziman. 

1. bucaq. 1. dinlənmə yeri. istirahətqah.  

qurnalıq  araçı. ortaççı. böyüklərin qatında olub, işləri yeridən.  

qurnamaq  curlamaq. toplamaq. dərləmək. tamamlamaq.  
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qurnaz  kurnaz. 1. qurşan. dadan. dadanmış. 1. hiləkar < qur. 1. 

qıyla. qıylaçı. qırıq. kopoğlu. 1. sıbdırqıç. kəllaş. 

dolandırıcı. 1. aldanmaz. oyanıq. huşyar. 1. durəndiş. 1. 

açıqgöz. deşgic. fitnaçı. sinsi. culiya. yuliya. yankəsən. 

qurnaz  kurnaz. kurzan. qurbaş. 1. dolandırıcı. kələkçi. qalayçı. 

çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. açıqgöz. sınavlı. anaç. 

anaş. usda. zirəh. çox bilmiş. - gizli, sakın, kurnaz olan: 

sinsi kimsə. 1. gözü açıq. açıq göz. bəcərikli. oyunçu. 

oyanıq. 1. yenğ oylu. cin kimi. iy çəkən. ivək. ustal. sivir. 

zirək. zeyrək. 1. qaqbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. 

oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. 

anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq 

göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. 

dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. 

toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

1.qandırıcı. qandaz. aldatıcı.  

qurnazlaşmaq  kurnazlaşmaq. anaçlamaq. anaçlaşmaq. anaçlamaq. 

ustalaşmaq. zirəhləşmək.  

qurnazlıq  1. qıylalıq. kopoğluluq. qırıqlığ. irqacıq. hilə. sıbdırqıçlıq. 

kopoyoğluluq. dolandırıcılıq. hiləkarlıq. deşgiçliq. 
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açıqgözlülük. 1. tapındıq. itilik. atıqlıq. çeviklik. yarıqlıq. 

hazırlıq.  

qurnazlıq  kurnazlıq. yenğlik. yenlik. yellik. allıq. cinlik. oyanıqlıq. 

açıqgözlük.  

qurnoş  bax > gurnoy.  

qurnoy  qurnoş. qurnos. burun dəliklərinin içində qurumuş olan 

sümük.  

quro  quru. məhkəmə.  

quroturmaq  quru eşiyə gedmək. 

qurov  çarıqların dabanına qaymasını önləmək üçün tikilən 

qalın dəri parçası.  

qurp  1. quvat qurpdan düşmək. 1. kəvilən. oyulan yer. çunq. 

genq. çuxur: dəhliz. qar. 1. qıraq qırıq. dil qırıq.  

qurp  tavıl. tapıl. güc. qaldırı. qocur. quvvət. zor.  

qurpey  quzu kürkü. quzu postu.  

qurplamaq  gücgərmək. qocurqamaq. quvvətlənmək. zorlanmaq.  

qurpluq  güclük. qocurluq. başarcanlıq. başarlıq. baylıq. bəylik. 

istitaət.  
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qurra  1. qurur. bənlik. kibr. avurt. fəxr. təkəbbür. güvənc. 

ğurur. alac. məğrur. kibirli. mütəkəbbir. burnu qaf 

dağında. 1. qururlu. öğünür. qurrə.  

qurra  guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. 

bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. 

çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. 

gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. 

keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. 

qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. 

qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. 

qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. 

qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. 

qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. 

qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. 

qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. 

övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. 

şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. 

tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. 

xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir. məğrur.  

- kiçi yapılı, sərt, quraq yerlərə dayanıqlı sığır türü: 
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qarasıqır.  

- qussələri daşa vur, quraqları yaşa vur, tutulsa ürək, 

zəngi alıb mənə vur.  

qurralanaraq  qabara qabara. böbürlənərək.  

qurralanmaq  1.qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. 

qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. 

böbürlənmək. kibirlənmək. buğunu balta kəsməmək. buğ 

burmaq. 1.qurranmaq. qururlanmaq. güvənmək. 

qıvanmaq. öğünmək. övünmək. fəxr edmək. 

1.qururlanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. 

qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. 

qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. 

şişinmək. öğünmək. övünmək. 1.salbatlanmaq. ğurur, 

təkəbbür satmaq. göğsü qabarmaq. iftixar edmək. 

qurumlanmaq. çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. 

çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. 

foslanmaq. tovlanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, 

qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından 

ayrılmaq, sıyrılmaq. 1.qanat biçmək. göstəri, yaxa 

satmaq. ifadələnmək. pozlanmaq. foslanmaq. şişinmək. 
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1.qasınmaq. qasılmaq. qasıntamaq. böyüklənmək. 

çalımlanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. burnu 

yellənmək. 1.qurulmaq. qururlanmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 

qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. 

birisinə qafa tutmaq. 1.şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. 

qatalanmaq. qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. 

qatdalanmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. 

pozlanmaq. böbürlənmək. kibirlənmək.  

qurralanmaq  qurulmaq. qurlanmaq. mütəkəbbir olmaq. buğ (bıyıq) 

burmaq.  

qurralı  1.bax > qurra. 1.qururlu. könüllü. göyüllü. burnu yelli. 

buğu yelli. kibirli. qorxusuz. göğsün gərə gərə. 

güvənərək. iftixarla.  

qurralıq  qurur. mənlik. bənlik. qurur. kibr. mənlik. bənlik. 

böyüklük. basağanlıq. basavanlıq. kibirlilik. kibr.  

- mənlik azarı sənin başıva girib.  
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qurralmaq  boynamaq. qururlanmaq. böbürlənmək. məğrur olmaq. 

dikbaşlanmaq.  

qurramaq  gəritmək. qarıldatmaq. boş boş danışmaq. şişirmək. - 

çoxda gurrama: gəritmə.  

qurran  gurran. ğurran. gurlayan. avurtlı. şişman. təkəbbürlü.  

qurranmaq  qurralanmaq. qururlanmaq. güvənmək. qıvanmaq. 

öğünmək. övünmək. fəxr edmək.  

qurrasız  qurumsuz. çağasız. yaxasız. sanığsız. kibirsiz. tovsuz. 

fossuz. çalımsız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz. göyülsüz. 

könülsüz. alçaq könül.  

qurraş  gurraş (> ğorreş (fars)). gurululdama. güpürdəmə.  

qurrə  gurra. öğünür. qururlu.  

qurrıh qurrıh  tayı çağırmaq üçün nida. bqz. qarı qurı. qurıh qurıh. 

qurrıh qurrıh.  

qurriş  bağırış. çınlayış.  

qurrunq  gurrunğ. gürrünğ. gəpinğ. gəpləşi. söyləşi. sözləşi. 

ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. 

diyləşi. deyləşi. değləşi. danşıq. danışaq. danışıq. 

qonşaq. qonşıq. qonuşma.söhbət. musahibə. mahavirə. 

bəhs.  
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qurrunqçü  gurrunğçü. gürrünğçü. gəpləşçi. danışan. qonşan. 

söyləşçi. sözləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. 

eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. 

musahibəçi. mahavirəçi. müzakirəçi. 

qurrunqmək  gurrunğmək. gürrünğmək. gəpləşmək. söyləşmək. 

sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. eyitişmək. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. 

deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. 

söhbətləşmək. musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  

qurruş  gurlama.  

qurs  ( < qurulmuş). 1. bərk. sərt. möhkəm. 1. həlqə. qanqal. 

çövürdək. çevirdək. çördək. çövdək. çevdək. ( < 

çövürmək. çevirmək).  

qurs  inci. həbb.  

qurs  qurç. qors. 1. qatı, içi dolu, som, cıdamlı, dayanıqlı 

nəsnə. - qurç təmir: çəlik. - qurs ər. qurs ərən. 1. gürs. 

şişik. qabır. maya. 1. girdə. yuvarlaq. - qurs yaxmaq: 

gözəl qoxulu, pul biçimində olub, otda yandırılan ud. 1. bərk. 

tüm. bütün. 1. dönqülüq. bulçuğ. həlqə. ayla. ağıl. yuvaq. 

toxu. topaq. 
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qursa  tələ. totiə. kələk. desisə.  

qursaçtı  gursaçtı. 1. < gur - saçtı: qızqın. cəlallı. hiddət, öfkə 

saçan. 1. qarınpa.  

qursaq  gursak. 1. gürzək. bol. sıx. - gürsək saqqal. 1. dışqılıq. 

fışqılıq. qarın.  

- quş qursağı: çinədan.  

qursaq  kavsaq. kovsaq. (gənəlliklə torba, qarın kimi oyuq nərsələ, 

yerlərə, qablara verilən al). 1. qarın. 1. qarvraq. anlaq. 

anlayış. (bax > qavrayış).  

- qarından, qursaqdan atmaq: bilməmişdə, bilirmiş kimi 

ucadan danışmaq.  

- kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: 

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.  

- qursağı, qarnı götürəmmək içi almamaq.  

- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ 

damır, qarın qursaq boş qalır. 

qursaq  kursaq. < kov. 1. kovsaq. kosuq. kövül. qursaq: içəri 

almaq. içəriləmək. deşik. yoğun. bövən. kisə qarın < 

kovın. yemək. hövsələ (qursağı dar. ~ gen.). 1. kurqaz. 

kuqul. zayıf. quru. cılız. 1. sinə. döş. kurək. qursaqca: 
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cılıqqa. 1. polad. bolad. bulad. dolmuş. bərkimiş. 1. 

qodusaq. tolqu. tulum. tuluq. 1. tordan. dordan. tördən. 

dördən. - daş dordan: qursaq. daşlıq. 1. quşların birinci 

qarnı. daşlıq. qatı. - quş qursağı daşlarıda sındırır. 1. qarın. 

- qursağı boş: ac. 1. gücəm. cidam. müqavimət. - 

qursaqsız: dözümsüz. müqavimətsiz. 1. sucuq doldurmaq, 

düdük yapmaqda işlənilir, incə bağısaq dərisi, incə 

bağırsaq qurusu. - düdüyün qursağı patladı. 1. incə 

bağırsaq kimi incə dəri. - qursaq qaval (dəf). - qursağım 

patladı: çox söylədim. çox bağırdım. 1. taqət < metatez > qatat. 

dözüm. hövsələ. - qatatıtım qatlandı: taqətim taq oldu. 

qursağım darıldı.  

- qurşaq, qayış kimi nərsələri bağlamağa özəl, dilli başlı 

böyük qopca: toqqa. tuqa. tuqa. - qolan toqası. - quşaq 

toqası. - qılıc qayışı toqası.  

- quş qursağı: qonsa. quş qatı.  

qursaqış  bir qursaq. əğrəba. 

qursaqlanmaq  yemək.  

qursaqlı  1. cidamlı. dayaqlı. vurli. ərkəli. 1. urlı. ciqli. bezli. 1. 

qanal. qarnal. qarınlı. qarnı böyük.  
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qursaqlı  1.qarınlı. qarnı geniş. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. 

sərin. səbirli. musamihəli. 1.içi geniş. tasasız. qayğısız.  

qursaqmaq  qusmaq. böyürmək. böğürmək.  

qursamaq  qarçamaq. qarslamaq. qatılaşmaq.  

qursar  hisar. duvar.  

qursatlıq  gursatlıq. güşadlıq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. çoxluq. 

genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik.  

qursatmaq  1. qurmaq. türçitmək. törçütmək. durçutmaq. durcıtmaq. 

dirsətmək. başlatmaq. girşitmək. işə salmaq. bərpa 

edmək. 1. türçıtmaq. bərpa edmək. 1. yetirmək. 

bəsləmək.  

qursavay  1. turist. 1. boş. avara. haylaz.  

qursi  girdə. təğərək.  

qursi  kürsi. ( < qurmaq). 1. ayağlıq. altlıq. qaidə. oturulacaq 

yer. - dirək kürsisi. - duvar kürsisi. - ölkə kürsisi: astana. baş 

kənd. paytəxd. - duvar kürsisi: kürsi daşı: binörə daşı. 1. 

məqam. vəzifə. ustadlıq. - şimi kürsisi. - danışıq kürsisi. 1. 

minbər. 1. kiləs. gözəl, yatımlı olan. 1. ədəb. tərbiyə.  

qursiq  kürsikzan. qonşu.  
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qursili  kürsili. ( < qurmaq). 1. oturaqlı, samballı olan. kiləsli. 

yatımlı. - kürsili yazı. 1. ədəbli. tərbiyəli.  

qursmaq 1. gursmaq.gürsəmək. kürsəmək. ətlənmək. qanlanmaq. 

gurlanmaq. şişmək.1. qürsmək. gürsəmək. kürsəmək. 

gurlanmaq. şişmək. təxmir olmaq.  

qurşaq  {(1 < burcaq. < bürgəkləmək. 1 < qurcaq. qurşaqlamaq. 1 < 

kov. kovcaq. quşaq. kavlaç. (r < > s) qussav. kürdanğ. 

qorın. - quranmış ayqıt: qılınc}.  

qurşaq  quşaq. 1. təsmə. qolan. kolan. qayış. 1.mədar. 1. 

çərçivə. çəmbər. - beşik qurşaq: yarım dayrə biçimində 

kəmər. - qurşaq qoşanmaq, quşanmaq. - fişək qablı qurşaq: 

qarğılıq. 1.qar. qor. qur. bel quşağı, bağı. kəmər. qəmər.  

- ana qurşaq ortacıq. yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa 

bölən cızıq, xətt. ustuva xətti. ekvator.  

- bir dalqanın ortasından ən uzaq qurşağı: qarın.  

- enli qurşaq: qapsıq. qasqı. qasıq.  

- quşaq çözələmək: ayaq yoluna gedmək.  

qurşaq  quşaq. qavuş. 1. qur. qor. qars. belbağ. kəmərbənd. 

tətel. belbağ. gözəlcə bağlanmış qurşaq ki, bir ucu, bir 

yandan sallandırmaq. 1. umağ. uruq. al. nəsil. qamal. 
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qurmağal. qəməl. mahsirə. əhatə. 1. mihit. 1. quşaq. 

belbağ. bağ. urama. kəmər. - göy qurşağı: tel gögən. 1. 

ortadan bağlanan dar, uzun bağ. - bel quşağ. - baş quşağ. 

- şal quşaq. 1. duvarı sağlamlaşdırmaq üçün, yaparkən, 

hər bir iki arşından çəkilən kərpiç, dirək sırası. - quşaqsız 

duvar uca dirsəlməz. 1. nərsəni dayaqlayıb sağlatmaq, 

davamlatmaq üçün, yaxadan yaxasına tiklən bezdən 

sırıq. 1. geyim. paltar. - orta quşaq: aralıq geyim. əl geyim. 

bayağı qapsam, geyim. (# qopsam: rəsmi). - quşaq atmaq: 

soyunmaq. dincəlmək. - quşaq çözmək: əl suya yetirmək. 1. 

gürşad. sağlam. 1. gürşad. qala. qalaq. qorqan. 

istehkam. 1. gürşad. yapılarda işlənən dəmir, çəlik mil, 

lama.  

- göy qurşağı: açqarın. açqurun 

- enli, yassı hörmə qurşaq. qurşaq: qolanğ. 

- göy qurşağı. qosi qozəh: ılqım sağma.  

- göy qurşağı: alqım sağma.  

- göy qurşağı: ılqım sağma.  

qurşaqı qurşağı. - göy qurşağı. ələqimsağma. gün ışığının bulutlu 

çisli havadan keçib boyalı saçması.  
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qurşaqlama  quşaqlama. gürşaqlama. təqviyət edmə.  

qurşaqlama  quşatma. bılokaj < bölükə. bölümə. bağlama. mahasirə. 

yığnama. nərsəni, nərsələri başqalarından ayırma.  

qurşaqlamaq  1. ( < qur). < > qucaqlamaq: kovcaqlamaq. qurşalamaq < 

kov < > qab. hazırlamaq. çevrələmək. yılğmaq. 

yaraqlamaq. qısnamaq. devrinə çevrilmək. çevrəsinə 

burulmaq. bəsləmək. süsləmək. geydirmək. geyirmək. 

donamaq. hazırlamaq. axdarmaq. tapınmaq.  

qurşaqlamaq  quşaqlamaq. gürşadlamaq. 1. sağlamlaşdırmaq. 1. 

qalaqlamaq. qorqanlamaq. istehkam yapmaq. 1. yapıları 

dəmir, çəlik mil, lamalarla sağlamlaşdırmaq.  

qurşaqlı  - uzun qollu, başı qurşaqlı (kəməndli) malqara tutmağa 

yarar arac: avqalıq. ovqalıq. avqalıq. oxlıq.  

qurşalamaq 1. çevirmək. çəmbərə almaq. 1. qurmaq. çevrələmək. 

qurşamaq. bərkitmək. təhrik edmək. 1. qurşamaq. 

qamamaq. qamalamaq. yığmaq. çevrələmək. mahasirə 

edmək. əhatə edmək.  

qurşamaq  1. ayağlandırmaq. təhrikləmək. 1. qurşalamaq. 

qamamaq. qamalamaq. yığmaq. çevrələmək. mahasirə 

edmək. əhatə edmək. ortaya almaq. 1. yörgəmək. 
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yörəmək. dolamaq. döğrəmək. çevrəmək. quşanmaq. 

quşağı bağlamaq.  

qurşamaq  quşatmaq. qoşumlatmaq. taxındırmaq. donatmaq. 

donamaq. donatlamaq. düzənləmək. yapmaq. 

yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. tərtib edmək. tədarük 

edmək. mücəhhəz, təchiz edmək. qurmaq.  

qurşan  qurnaz. dadan. dadanmış.  

qurşanan  tanqılan. danqılan. təngilən. taxılqan. bağlanan.  

qurşanış  quşanış. quşanma. qurşanma. qoşumlanış. yaraqlanış. 

yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. taxınış. taxınma. qoşumlanma. düzəniş. 

düzənmə. yapınış. yapınma. qurunuş. qurunma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

qurşanma  quşanma. quşanış. qurşanış. qoşumlanış. yaraqlanış. 

yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. taxınış. taxınma. qoşumlanma. düzəniş. 

düzənmə. yapınış. yapınma. qurunuş. qurunma. 
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hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

qurşanmaq  1. girişmək. sarınmaq. sarqınmaq. 1. qızışmaq. 

güsərmək. 1. asınmaq. taxılmaq (qılınc. mıltık). 1. 

qaypanmaq. qayınmaq. gizlənmək. örtünmək. qapınmaq. 

bağlanmaq. sığnaqmaq. qapanmaq. təhəssün edmək. 1. 

sayınmaq. sağınmaq. sarınmaq. taxınmaq. batırılmaq. 

süslənmək. yapılmaq. yapışmaq. bulaşmaq. yaraqlanmaq. 

dolumlanmaq. hazırlanmaq. - çərilər qurşandılar: 

dolumlandılar.  

qurşanmaq  quşanmaq. quşqunmaq. qoşumlanmaq. 1. kökəlmək. 

kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. qudurmaq. 

qırgürlənmək. qırgurlanmaq. təhrik olmaq. 1. taxınmaq. 

donanmaq. donalmaq. düzənmək. yapınmaq. 

yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. tərtib, tədarük, 

mücəhhəz, təchiz edinmək. qurunmaq. 1. coşunlanmaq. 

covşunlanmaq. cəbələnmək. yubbalanmaq. 

cübbələnmək. zirehlənmək. 1. danqılmaq. təngilmək. 

taxnılmaq. bağlanmaq. 1.qurcanmaq. - nərsənin 

çevrəsinə toplanmaq, qurşanmaq, yığılmaq: qonqallanmaq. 
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qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. çöngəllənmək. 

çöngəlləşmək. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. 

burquşmaq. - tonqal başına qanqallanıb oturmuşlar. od 

dövrəsinə yığılıb oturmuşlar. 

qurşansız  quşanmadan. hazırlıqsız. birbaşa. birdən.  

qurşant  burşant.  

qurşat !  büküt ! mahasirələ !.  

qurşatınlandırmaq  quşandırılmaq. çevrələndirmək. 

cızığalandırmaq. sınırlandırmaq.  

qurşatma  sarma. hisar. - bir boğazı, təngəni qorumaq üçün qurulan 

qurşatma, sarma, hisar: boğazkəsən.  

qurşatmaq  1. köktəmək. kökləmək. qızışdırmaq. 1. qoşdurmaq. 

çoqturmaq. çoqdurmaq. çüqtürməq. çöqtürməq. 

qüyşətməq. 1. qoşitmək. quşatmaq. örtmək. qapamaq. 

quşaq quşatmaq. - bulut göyü quşatdı.  

qurşatmaq  quşatmaq. çevrələmək. cızığa almaq. sınırlamaq. 

çevirmək. sarmaq. çevrələmək. əhatə edmək.  

qurşav  qurşaş. yağday. tirə yaq. aylana tirə. ara. aynala. orta. vəsət. 

şərait. həlqə. döngələk. baldaq. bucra. yarpaq. budaq. uşaq. 

sap. yιğιrιk. şιğιrsιk. kamav. qurçö. qabav. bilokaj. burşant.  
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qurşov  çəmbər.  

- ağac qurşov: ağac çəmbər.  

- qurşov almaq: quşatmaq.  

- təmir qurşov: metal çəmbər.  

qurşovlamaq  qurşatmaq. quşatmaq. çəmbərəmək. çəmbərə almaq. 

bürümək.  

qurşovlan  maq: quşatılmaq. çəmbərə alınmaq.  

qurşovlanmaq  qurşatılmaq. quşatılmaq. yaraqlanmaq. bürünmək.  

qurşun  1. ox. 1. qırquşun. qurquşun. qurqaşım. 1. qursun. 

qurçun. qur + şun ( < qur: yük. ağır). { söz anlamları bulardır: 

yüklü. ağır. külçə. qunt. qunt. kündə. güllə. oqqalı. qapdal. 

battal}.  

- qurşun sökəcək: tüfək tapancadan qurşunu çıxarmaq üçün 

burğu. xoruz ayağı. 

- qurşun tökmək: pis gözləri (görüşləri) qoğmaq istəyi ilə, 

əridilmiş qurşunu, xəstənin üstündə su dolu qaba tökmək.  

- qurşun sirkəs: həmzi əsas deyilən şimik maddə.  

- şeytan qulağına qurşun: pis qulaq eşitməsin.  

- qurşun duzu: bir şimik suyu.  

- qurşun yakı: bir çeşit qurşunlu mərhəm. 
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- qurşun kimi: çox ağır.  

- şeytan qulağına qurşun: göz dəğməsin. şeytan eşitməsin.  

qurşunçu  - qurşunçu qarı: qurşun tökmək işini aparan.  

qurşunı  qurşun, kül boyalı.  

qurşunsuz  quru. - quru yaraq.  

qurt  1. bori. böri. - ulduz qurdu: kirmi şəbtab. işnar. - yəşil qurd: 

göy böri. 1. qaşqır. qaçqır. - qurd ağzı: qutuların ağzında, 

birbirinə keçən doğramaları.  

- qurd boğan: bir göy adı.  

- qurdun kürək gəmikləri: sirəy qalaq.  

- qurdun kürək gəmikləri: sirəy qalaq.  

qurt  1. qurcuq. soğurcan. 1. qırt. fırt. - bir fırt. - fırt diyə: 

çapıcaq. qırpadaq. həmən. - fırt fırt: qırt qırt: qurt qurt: ha 

birə. durmadan. 1.gürt. sağlam. qıyınqır. qınqır. əslək. 

əsləh. 1.qurd. əbə. aba. uşaq oyunlarında, oyunun 

yükünü daşıyan cocuq. - dəniz qurdu: usda bilgili dənizçi. - 

ipək qurdu: yarğa. - qarın qurdu: kədu tuxum. - qurdun 

tökdü: ağsın, zəhərərin, qaşınmasın, ətacılığın dışarmaq, 

açmaq. 1.qurd. qırqaş. 1.böcək. - qabıq böcəyi: qabıq 

qurdu: ağacın qabığın yeyib, qurumasına yol açan qurdcuq.  
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- əsgi qurd: çox bilmiş.  

- qurtdan azma it: qarışıq qanlı, soylu, qırma it. - bağırsağ 

solucanı, soğulcanı, qurdu: askarit. kədu qurdu.  

- ipək qurdu: gecə. böcəyi.  

- gizlinpac oyununda, qurdun, əbənin durduğu yer: qala. 

gizildək.  

- qaraqurt: 1. köklərə düşən qurd çeşiti. 1. qaraqurc. kiçik, 

yassı dadlı. pastil.  

- sığırların soluq borularında yerləşən qıl qurdu: iplicik. 

qırqaç. qaşqır. qaçqır. canavar.  

- ac kişini qurd yeməz.  

- ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.  

- ağacların üstündə görülən böcək, qurd quş yumurtası: 

qarqa duzu.  

- içinə qurd düşmək: qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq. işgillənmək.  

- içini qurd yemək: çox tasalanmaq.  

- qurd qulağı tay sapı olan qılıc çeşiti: qaraqolaq.  

qurt  qurd. 1. ( < qurmaq: tavlamaq. tovllamaq. qızqınlatmaq). 

qurulumuş: qızqın. tavlı. tovlu. yırtıcı. 1. (çoxun ayağsız 
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böcəğə deyilir) sürünərək qımıldayan kiçik böcək. 1. yemiş 

qurdu. böcək. 1. çallı. yallı. canavar. asav heyvan. 1. yer 

qurdu. 1. böri. mücək. 1. qurtun. dartan. dartın. kirm. - 

qurda vermək. qurda qaptırmaq. qurtuqlamaq. - qurt qulaq: fil 

qulaq. 1. quru. 1. solucan soyundan olan heyvanlar. 1. 

yırtıcı heyvanlardan olan qurt, böri.  

- içində qurdu yox: istəyi, diləyi ciciyi olmayan.qoşub 

çalışmayan.  

- qurd eşən: qurdaşan çoxun atlarda olan sərpmə qan çibanı.  

- qurd vurma: taxdanın kəpək qoyub yaşıllanmağı, 

göyərmağı.  

- qurd yeniyi: 1. qurd düşən taxdada oluşan qurd yuvası. 1. 

kəsir. qusur.  

- qurd yeməz: qanalpa ağacı.  

- qurd ağzı: qutuya sandığa vurulan, qurd ağzına oxşar özəl 

biçimdə yonulmuş həlqərəcə.  

- qurt ayağı: kibrit otu.  

- əsgi qurt: kurnaz, aldanmaz kişi.  

- qurt bağrı: ağ çiçək açar kiçik ağac.  

- qurt boğan: bitgi adı.  
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- qurt dırnağı: qurt pəncəsi: qan otu çeşiti.  

- qurt qapanı: 1. qurdu tutmaq üçün üstü çala çırıpı ilə qapalı 

çuxur. 1. küşti oyunlarından biri.  

- qurt qulağı: bitgi adı. 

- bozqurd: butda.  

- çillə qurt. ipək böcəği.  

- dişi qurt: bitda. bitday.  

- qurt bışlaq: lor peniri.  

- qurt yılan: evdə yaşayan, insanlara alışqın bir yılan.  

- tək başına gəzən qurt: qazaq yanlı.  

- yıltravuq qurt: od böcəği.  

- çapaq qurt: yer solucanı.  

- çillə qurt: ipək böcəği.  

- qan içgən qurt: sülük. zəli.  

- qarın qurt: şərit.  

- qurt bavur: kələbək denilən qoyun xəsdəliği.  

- qurt qaytab: qətifə.  

- qurtlar azığı bolmaq: ölmək.  

- mılı qurt: təsbeh böcəği.  

1. quluçqa. kürt. küh. örəqulaq. dikqulaq. qızılqöz.  
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- kurt yatmaq: küh yatmaq. quluçqaya yatmaq.  

- kurt çıxarmaq: quluçqaya yatıb civciv çıxarmaq.  

qurta  1. qırıq. qıssa. 1. qırta. qıran. qırıcı. ayı. 1. qısa. 1. ayı.  

qurta qurda. qurca. 1. azdırma. qarışdırma. əlləmə. təhrik. 1. 

qaşıma. təxriş.  

qurtaq  1. qurulu. ayarlı. 1. qutat. qutaq. qaraçuxa. xoşbəx.  

qurtaq qurdağ. diş qurdalayan. kürdan.  

qurtaqo qurdaqo. qurmaq. ələ gətirmək.  

qurtala qurdala. ruban.  

qurtalamaq  qurdalamaq. qurcalamaq. (tıntıqlamaq). 1. qopurmaq. 

yerindən qaldırmaq. qurcalamaq. 1. qaşımaq. təxriş 

edmək. 1. qarışdırmaq. əlləmək. 1. təhrik edmək. 

azdırmaq. 1. qurcalamaq. sonğramaq. imalə olmaq. 

nərsənin qəbulunda çətinlik göstərmək. sözü 

ikircimləmək. 1. ölçüdən artıq bir işlə uğraşmaq, incədən 

incəyə gedmək, çevirib devirmək. tıncıqdırmaq. 

sıncıqlamaq nərsənin sınıqın, kəsiyin, əksiyin göstərmək 

işi. incə eliyib sıx toxumaq. 1. dalbızlamaq. daldızlamaq. 

dimdikləmək. dallayıb incədən incəyə dənəmək. uşuqlı, 

quşqulu olmaq. çürükçülük edmək. daldan dala gəzmək. 
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pürçükləmək. bəğənməmək. 1. bir şəyə qurd salıb 

çürütmək. küfləmək. pəlləmək. - onun işi qurdamaqdan ( 

kallamaqdan) başqa, bir nərsə dəğir. - qurmağın yoxdu, 

qurdamaq (kallamaq) nədir. - ər arvadın işin kallama. 1. 

qamamaq. kəməmək. qammaq. sındırmaq. pozmaq. 

talamaq. dağıtmaq. qırmaq. parçalamaq. xırdalamaq. 

əğmək. altamaq. çözmək. dizə çökürmək. təslim edmək. 

1. qarbalamaq. dürçələmək. gəzəkmək. barmaqla 

axdarmaq. kovlamaq. qazmaq. gorlamaq. 1. qurcalamaq. 

səfehləmək. düz sağman yöndəmli iş görməmək. 1. 

miciləmək: iştahsız yemək. nəm nüm edmək. çəm çüm 

edmək. çöpləmək. 1. şikayətlənmək. dinc olmayıb, 

rahatsız olmaq. soncuqlamaq. topallayaraq yerimək. 1. 

tənləmək. təntəmək. dənləmək. tənqləmək. 

tandazlamaq. tintiqləmək. qurcalamaq. səfehləmək. düz 

sağman yöndəmli iş görməmək. 1. ( < kov). kovlamaq: 

qazmaq. gorlamaq. kurdalamaq < qoldalamaq. (< qol: əl: 

barmaq). kollamaq. kullamaq. barmaqlamaq. əlləmək. 

barmaqlamaq (qol: barmaq. kollamaq. kor. kur ).  

- qurdalayıb tapınmaq: gəzinib aramaq. dönüşdürmək. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurtalamaq  qurdalamaq. qurcalamaq. qasqalamaq. qısqalamaq. 

dürtmək. dürtükləmək.  

- hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq: duvarda çatlaq 

axdarmaq bacadan çatlaq axdarmaq: qurdalamaq. xaşxaş 

deşələmək, mətələmək, bitələmək.  

qurtalanmaq  qurdalanmaq. qurcalanmaq. dürtülmək. dürtüklənmək.  

qurtalaştırmaq  qurdalaşdırmaq. qurcaşdırmaq. dürtüştürmək.  

qurtalatmaq  qurdalatmaq. qurcalamaq. deşmək. eşmək.  

qurtalayan qurdalayan. saylaqan. incədən incəyə arıyan. seçən. - 

saylaqan qız. daza gedər.  

qurtalmaq  qutanma. qutanmaq. bəzqənmək. bəzənmək. xoşbəxt 

olmaq. fərəhlənmək.  

qurtamaq  - özgə ələ keçmişi qurtamaq: dada çatmaq geri almaq. 

istirdad edmək.  

qurtamaq qurdamaq. qırdamaq. qıdırmaq. aramaq. gəzmək. 

dolanmaq.  

qurtan  qurdan.qurhan. qapata. qamata. qapata. bölük.  

qurtan qurdan. qordan. qorucu.  

qurtanmaq  ( t < > l ) qurtlanmaq. (qurt + lan: bir nədən, nərsədən 

olmaq). 1. bittən qaşınmaq. 1. qoyunlarda bit aramaq. 1. 
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(qoyundan) qurd, kənə aramaq. 1. qaşınmaq. 1. 

qurtlanmaq. (qurt + lan + maq).  

qurtanmaq  sonlanmaq. bitinmək. başa vurulmaq.  

qurtar  - utanmağı at, üz, qurut, qurtar.  

qurtaracaq  - yaxcı işləridə, yaxcı görməsən, pis qurtaracaq.  

qurtaramaq  - bir cür özün qurtaramamaq: baş alamamaq.  

qurtaramamaq  - dilindən qurtaramamaq: sürəkli sataşmalarına, 

ilişdirilərinə, tənqidlərinə konu olmaq.  

qurtaramayan  qutaramayan. qaldıramayan. götürəməyən. nəcat 

verəməyən.  

qurtaran  1. qurtarıcı. 1. qısa kəsən. qıtan. qıran. bitirən. - sıtma 

qıran. 1. götürən. - can qurtaran: dənizdə boğulmaqdan 

qutaran. qəriqi nəcat.  

qurtaran  ayağan.  

qurtaran  qutaran. əriştirən. qaldıran. götürən. qoparan. sökən. 

çıxaran. çıxarıcı. çözücü. çözən. nəcat verən. açan.  

- canqurtaran: ambulans.  

- can qurtaran: canqutaran: can açı. nəcat verən. - ölü 

üstünə otaçı, ola bilməz can açı: ölüyə həkim gedsin, can 

çıxmışa netsin (nə edsin).  

qurtarı  qutarı. son. bitiş. bitiri. əncam.  
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qurtarıcı  qayurtar. yardımsevər.  

qurtarılmaz  bataq. batmalı. umsuz. umutsuz. yox olmalı. yoxluğa 

uğayan. uğursuz.  

qurtarın!  qutarın!. kömək!. yetişin!. imdad. mədəd.  

qurtarış  qutarış. toxunaq. başa vuruş. bitiriş. sonlanış.  

qurtarış  qutqarış. götgəriş.  

qurtarmaq  1.qapurmaq. götürmək. 1.gücdən düşürmək. bitirmək. 

sonlandırmaq. başa vurmaq. tükətmək. tamamlamaq. 

bitirmək. sonğlamaq. sonlamaq. təhləmək. - keçirib 

qurtarmaq: keçiştirmək. savmaq. atlatmaq.  

qurtarmaq  qutqarmaq. 1. götgərmək. qıtqarmaq (qırtmaq) çözmək. 

qutlu edmək. qutkazmaq. sıçratmaq. irgətmək. 

qutquzuşmaq. 1. qurtqarmaq. ötürmək. xilas olmaq.  

qurtaş  ( qor + daş ). əsgi qaraçayda gözdən (nəzərdən) 

qoruması üçün evin avlusuna qoyulan göyə boyanmış 

böyük daş.  

qurtaş  qurtat. bitiş. sonuş. əncam.  

qurtaş qurdaş. 1. (kurdeşni) qurdçax. dəri xəstəliyi. qabar qabar 

çalan xəstəlik. dəlik deşik. - qurdaşa düşmək: 

qurddalanmaq xəstəl iy i . 1. qardaş. 1. əmoğlu. 1. xaloğlu. 
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1. yaşıt. yaşdaş. qərinələr. əmsal. əkran. 1. qardaş. 

bənzər. yaxın. oxşaş.  

qurtaşan qurdaşan. qurd eşən: çoxun atlarda olan sərpmə qan 

çibanı.  

qurtaşmaq qurdaşmaq. 1. təngişmək. darılmaq. yaxınlaşmaq. 

birikmək. 1. sıraya girmək. dizilmək. birlikdə oturmaq. 

birikmək. - bəyinən qurdaşan, bəyliyinə güvənən. - tülkü 

qurdaaşı tülkü olar. 1. sıralanmaq. məclis qurmaq.  

qurtat  qurtaş. bitiş. sonuş. əncam.  

qurtatmaq  bitirmək. sonutmaq. əncam çəkmək. 

qurtboğan  iti ağılı ot. boğanotu. qaplanboğan. itboğan.  

qurtboqan  qurdboğan. boğanotu. qaplanboğan.  

qurtcağız  qurdcıq. kiçik qurd.  

qurtcıq  qurdcıq. qurtcağız. murcək. burcək. böcək. möcək. 

bücək. mücək. kiçik qurd.  

qurtcuq  qurdcuq.böcəcik. - ağacın qabığın yeyib, qurumasına yol 

açan qurdcuq: qabıq böcəyi. qabıq qurdu.  

qurtçu  qurtçuq. gənç qurt.  

qurteşən  qurdeşən. qordeşən. qardal. qordal. 1. qaşınan sərpmə 

kəsəli. 1. alerji.  
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qurtı  qurtqa. qarı. kəmpir. kaftar.  

qurtqa  1. əlsiz. bacarıqsız. bacarmaz. bacarıqsız. 1. qocaqarı. - 

qurtqa büzik bilməs, yerim dar dər. 1. cadı. yaşlı qadın. 1. 

qarı. qurtı. kəmpir. kaftar. 1. sınqarlı. sınaqlı. təcrübəli. 

güngörmüş. 

- qart qurtqa: cadı. büyücü qadın. baxıcı yaşlı qadın.  

- qart qurtqa: cadı. büyücü qadın. baxıcı yaşlı qadın.  

qurtqarmaq  qurtarmaq. ötürmək. xilas olmaq.  

qurtqəbəq qurtgəbək. ad. qurtqa: yaşlı kadın + bek: beğ. bəy.  

qurtquş  qurdquş. qaşqarat. böcək. həşərə.  

- kiçik qurdquş: qıcır. böcək.  

qurtlamaq  qurt çıxarmaq.  

qurtlanmaq  qurçalmaq: 1. qurçalmaq. qaşınmaq. 1. böyümək. 

ağranmaq. yekəlmək. uluqmaq. 1. canına qurt düşmüş 

kimi qaşınmaq, dincsiz olmaq. talaşlanmaq. 

qurtlanmaq  qurt yemək.  

qurtlaşışmaq  qurdlaşışmaq. qurcaşışmaq. dürtüşmək.  

qurtlayış  qurdlayış. qurcayış. dürtüş.  

qurtlıca  palamut otu: sarımsaq otu. həşişeyi buqələmun. 

çeşitlərindən: saçaqlıqurtlıca, ağ qurtlıca.  
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qurtlu  1. çüyrən. çürük. kövrük. qurçuq yemiş. inciqli. puslaq. 

pusqal. paslaq. pasqal. 1. quşqulu. qorlı. qurlı. gurlı. 

cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 

tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. 

yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. 

qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. 

yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. 

məşkuk. müşəvvəş.  

- dili qurtlu: dediqoducu.  

qurtmu  ufaq təfək iş.  

qurtta  qırta. qırışıq. solqun.  

qurttaq  qırttaq. kiçik. mini mini. kiçik parça.  

qurttaqlamaq  1. qıttaqlamaq. qırttaqlamaq. parçalamaq. ufalamaq. 1. 

qurda vermək. qurda qaptırmaq.  

qurttalama  qurddalama. əlləşik. əl sürmə. barmaqlama.  

qurttalamaq  qıdıqlamaq. aramaq. araştırmaq. quşqulatmaq. 

qıcıqlamaq. şəgg şübhəyə salmaq. kimsədə bir duyular 

oyatmaq.  

qurttalamaq  qurddalamaq. 1. əl vurmaq. barmaqlamaq. 1. 

qurcalamaq. deşələmək. deşəmək. deşmək. eşələmək. 
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eşəmək. eşmək. 1. araştırmaq. incələmək.  

- nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, 

incələmək: içinə dalmaq. dalqınmaq. içkənmək. işgənmək. 

içgininmək. işgininmək. 

qurttalamaq qurtdalamaq. dürtmək. barmaqlamaq. təhrik edmək.  

qurttalanmaq  aranmaq. sürünmək.  

qurttalanmaq  qurddalanmaq. qurcalanmaq. deşələnmək. deşənmək. 

deşinmək. eşələnmək. eşənmək. eşinmək. eşinib 

deşinmək. çöplənmək.  

qurttalatmaq  qurddalatmaq. qurcalatmaq. deşələtmək. deşətmək. 

deşitmək. eşələtmək. eşətmək. eşitmək.  

qurtu qurdu. 1. mürəkkəb. qurqu. 1. tə'sis. qurqu. 1. tavlı. tovlu. 

qızqın.  

qurtuq  qurduq. 1. qurum. heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. 

bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. 

çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. dayqın. 

əzəmət. şovkət. 1. gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. 

gürültüq. gürültücü. gürləyən. iğrən. iğrək. iğrəqən. 

inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. 

anğıran. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. 
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böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. 

bağırtqan. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

qurtuq  qurduq.- ovçuların, içinə girib, pusu qurduqları ağaclıq 

yer: pusqu. kafa < qapa. 

qurtuqlu  qurduqlu. qudruqlu. qurumlu. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. 

qapıtlı. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. 

çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. 

durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

qurtuqoc qurduqoc. ağac yada başqa bir bitginin qırıldıkdan sonra 

təkrar qaynayıb böyüdüğü yeri.  

qurtul  < 1. qırtıl < qıt. 1. qurul < qur. (qurmaq. görmək) edilqənlik ol. 

1. xiraç. vergi. cizyə.  

qurtulamaq  - sıxıtıdan qurtulamamaq: belini doğrultamamaq. durumunu 

düzəltəməmək.  

qurtulamamaq  - incəlikdən, arıqlığdan qurtulamamaq: ət tutmamaq.  

qurtulqu  1. vergi. xiraç 1. qurtuluş. istiqlal.  
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qurtulma  1. səlamət. qurtuluş. 1. varəstəlik. varıstalıq. varışma. 

çatışma. azadəlik.  

qurtulma  qutulma. 1. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. iyiləc. 

iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qalxınma. qalxac. 

qalxış. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. 

çara. nəcat. dərman. 1. açıtlıq. açatlıq. fidyə. azadlıq 

qarşıtı verilən para.  

- buzçudan soruşdular: - satdın buzu, - dedi: alan olmadı, 

qurtuldu.  

- yağıdan qurtulluq, dosdum tutmasa.  

- ağzın açan tutuldu, başı olan qurtuldu.  

qurtulmaq  1. başdan atmaq. savuşdurmaq. dəf' edmək. - bu malı 

savuşdursan, başından savdın bəlanı sən. 1. qırtılmaq. 

olduğu yerdən fırlayıb qaçmaq. - onun əlindən heç nə 

qurtulmaz: onun əlindən hər nə gəlir. 1. qırılmaq. geçilmək. 

bitmək. qət' olunmaq. - yolun ağırı geçildi. 1. qutalmaq. 

qutulmaq. 1. doğurmaq. 1. qut bulmaq. qutulmaq. 1. 

çıqınmaq. sərbəst qalmaq. qaçmaq. yalıqlamaq. 

calıqlamaq. yaxayı sıyırmaq. ıçqınmaq. ıçqılmaq. sərbəst 

qalmaq. 1. qutanmaq. xoşbəxt olmaq. fərəhlənmək. 1. 
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bitmək. 1. boşalmaq. - arvad qurtuldu: doğdu. - ər 

əmgəkdən qurtuldu: əzabdan. 1. yarıqsamaq. nəcat 

tapmaq. 1. bitəmək. qaçmaq. sırıqmaq. sıyrıqmaq. 

sıyrılmaq. savuşmaq. xilas olmaq. çəkinib savuşmaq. 

boşalmaq. təxliyə olmaq. xilas olmaq.  

- tələsik qaçıb qurtulmaq: qapaq atmaq. 

qurtulmaq  qutulmaq. 1. siyrilmək. sıyrılmaq. 1. yarılmaq. açılmaq. 

siyrilmək. sıyrılmaq. 1. boşalmaq. 1. fırtmaq. fırttırmaq. 

fırlanıb aradan çıxmaq, qaçmaq. 1. qurtuşmaq. ərmək. 

ərişmək.  

- kötü bir durumdan qurtulmaq üçün bir yerə sığınmaq: 

qapağı atmaq.  

- şehdən, istidən yerindən qalxmaq, qurtulmaq. - kir 

qabardı. - mizin qaplaması (üzü) qabardı.  

- güc durumdan sıyrılmaq, qurtulmaq: baltası kütükdən 

(kütük ) çıxmaq. - nərsədən qurtulmaq: dincəlmək. açılmaq.  

- sıxıntıdan qurtulmaq: düzə çıxmaq. dincəlmək.  

qurtulmuş  1. özgür. bağımsız. 1. varısta > varəstə. varmış. çatmış. 

azadə.  
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qurtulmuş  varmış. barmış. barsıt. barsat. varsıt. varsat.  

- ipdən qazıqdan qurtulmuş: qırıq kişi. hər çeşit yamanlıq 

qırıqlıq, yardılışdan keçmiş kimsə.  

qurtuluş  1. arınc. barış. 1. qutra. catat. burqa. çıxış. nəcat. 1. 

onqur. səlah. 1. boşanmaq, qaçmaq yolları. 1. yarıq. 

nəcat.  

qurtuluş  1. çıxar. çözüm. nəcat. 1. azadlıq. azadi. sərbəslik. 

nəcat. iflah. - çıxar yolu: nəcat yolu. 1. qutac. qutluş. 

qutuluş. qurtac. qutulma. qurtulma. iyiləc. iyiləşiş. 

iyiləşmə. iyiləşim. qalxınma. qalxac. qalxış. sağac. 

sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. nəcat. 

dərman. 1. yarqı. 1. çara. nəcat.  

- qurtuluş savaşı: azadlıq, istiqlal döğüşü. - qurtuluş evrəsi: 

azadlıq, istiqlal dönəmi. - qurtuluş öğütləri: miftahül cinan. 

uçmaq yolları. cənnət yolları. özgürlük dərsləri. - qurtuluş 

yolu: nəcat yolu.  

- qurtuluş sevgisi, gözlərində ışıl ışıl yanırdı.  

- qurtuluş, nəcat yolu çıxış yolu, qapısı.  

qurtuluşsuz  yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. 

olunmaz.  
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qurtun  1. batılı. batıdan. 1. qurd. dartan. dartın. kirm.  

qurtuntu qurtundu. sonuncu (? < qıtqarmaq. qırtmaq).  

qurturmaq  qurdurmaq. qurmaq. - ya qur: yay, kaman, kiriş qurmaq. - 

cuvac qurtur: çadır qurdur. - süs qurtur: qoşun çəkdir.  

qurturmaq  qurdurmaq. toplatmaq  

qurtuş qurduş. xurduş. qaşağ. qaşınan. qaşınması olan.  

qurtuşmaq  qurtulmaq. ərmək. ərişmək.  

quru  ( < qaqruq. < qaq: yığılmış. toplanmış durum). 1. qaqıra. 

qaqura. quyqaru. (qaqırama: qurumuş. quru). - quru qlmaq: 

qurulay qalmaq: əli boş qalmaq. yoxsun, yoxsul mahrum 

qalmaq. 1. qurub. batıqə. (kuyu. quyu. kiru. kuyqaru). 1. 

qara. falsız. boş. əbəs. köksüz. verimsiz, xoruq topraq, 

yer. yararsız. dəğərsiz. dəyərsiz. 1. əli boş. məhrum. 

yoxsun. 1. yalnız. sadə. lüt. 1. munğ. azap. izər. aza. 

azar. 1. kuyqan. qorulmuş. qovrulmuş. yanmış. - quru 

sevda: quru (qara) qalay (istək) - quru əl: boş əl. quru yer: 

qara topraq. quru yaş: iyi kötü. qara dəniz. 1. suyu çəkilmiş. 

sarqın. solqın. pozqın. - üzün qurusun: gəbərəsən. öləsən. 

1. bir nərsənin cevrəsi. 1. bayram toplantısı. 1. qara. 

quru. quraqlıq. sudan qıraq yer. 1. yalnız. bayağı. sadə. 
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adət üzrə. əsgi. köhnəlmiş. özəl olmayan. - quru çaplar: 

xalq arasında olan normlar. - quru da: hər vax. - quruda 

olduğu kimi: hər vaxki kimi. 1. qaru. tanrı. 1. boş. sadə. 

yalnız. qavursun. quraq. boş. havayi. müfdə. qurulay. 1. 

məhrum. 1. azqaq. zayıf. cılız. azqın. cılız. çöp kimi. 1. 

quro. məhkəmə. 1. qaqırdaq. 1. taqır. bərk. çətin. zor. 

taxta yer. qax. qat. qart. qaq. qatıt. 1. qurt. 1. quyuq. 

qayuq. qalın. qəliz. 1. soğur. kor. 1. susuz. - quru ova. - 

quru topraq. 1. arıq. ətsiz. - quru kişi. - quru cocuq. - quru 

öksürük. - quru yemiş. - quru soyuq. - quru hava. 1. açıq. 

çıplaq. lüt. döşənməmiş. - quru yer. - quru söz. - quru 

taxda. 1. yalın. qatsız. qatıqsız. - quru əkmək. 1. 

qurşunsuz. - quru yaraq. 1. boş. etgisiz. - quru patıdtı. - 

quru söz. - quru göstəriş. 1. bəzəksiz. alıqsız. gəcsiz. - 

quru duvar. 1. döşənməmiş. boş. - quru toprq: 

döşənməmiş yer. 1. götrü. fələc. 1. kibrit. tünd. iti. 

bədəxlaq.  

- qurutulmuş ot, yonca: burso. yana buraxılmış ot. 

- yassı, quru əncir: daban ənciri.  

- quru, arıq kimsə: qağın. qaqın.  
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- qurutulmuş qoyun quyruğu: ırqay.  

 - quru soğuq: ayaz.  

 - quruqluq: qara. topraq. boş. - quru qurusuna: boş 

boşuna. quru gəp: quru söz. - qurudum: mat qaldım. - quru 

yerə: boş yerə. 

- qurumuş heyvan kübrəsi: qorsa. 

- quru yurtqa qalmaq: evsiz barqsız ortada qalmaq.  

- quru da: dep. hər zaman. dayima.  

- quru qalmaq: məhrum olmaq.  

- quru qazan: palavracı.  

- quru dal: çıbırdaq. odun. - quruda: dep. hər zaman. dayima.  

- quru qalmaq: məhrum olmaq. 

- çox quru, arıq: qatıt. - qatıt kişi. - qatıt cocuq. 

- quru başına: tək. yalın. yalnız.  

- quru göl: quru hovuz: gəmilərin onarma yeri. beləki gəmiləri 

bu gölün içinə saldıqdan son, gölün suyu başalıb, gəmi 

qızaqın üstündə oturur.  

- quruda qalmaq: gəminin qarıya oturması.  

- quruda: qarada. yerdə. bir nə döşəməksizin.  

- quru dirək: yelkənsiz olaraq, ki yelə qapılır.  
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- duzu quru: düzi quylu: düzəməlli. işi sağlam. quşuqusuz 

durum. 

- quru gicik: uyuz kəsəli.  

- qarısı qurusu.  

- quru çörək: gəvrək. gəvək. 

- quru nərsələrin birbirinə dəğib sürtülməsindən çıxan 

səs: qaqır.  

- ağac üstə quruyan yapraq: xəzəl. qəzəl. 

- çox quru: qaqır qaqır. - dəri gündə qalıb, qaqır qaqır olmuş.  

- çox sərt, quru: kərpiç kimi. - kərpiç kəsilmiş yerlər. - 

quraqlıq düşdü yer kərpiç kəsildi.  

- çox zayıf, arıq, quru: qurğaz.  

- quru olub qaqırdayan nərsə: qaq.  

- bayağı, çürük yemiş qurusu: qığ.  

- bərk qurumuş kiçik nərsə: qığ.  

- quru soyuq: ayaz.  

- gül qurusu: gül qurusunun boyası.  

- təxdə qurus: təxdə biti.  

quru  1. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. 

durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. sakin. 
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əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. edgisiz. 

batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. 

gərimsiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. 

tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. 

1. ətsiz. kətəğ. nusxə. kopi. 1. qaq. qaqış. daşav. 

odunsu. 1.qax. qaqaç. 1.qaqıt. qaqıc. sərt. bərk. 

1.aşaqsız. başaqsız. qamqalat. qapqalat. qayta. 

səmərəsiz. səmərsiz. verimsiz. sonucsuz. ürünsüz. 

hasılsız. şoraq. çoraq. 1.inamsız. imansız. yağsız. yavan. 

1.qaqal. qaqla. qaqıl. 1.qamıt. qımıt. qaqıt. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. qaqırdaq. qaqşaq. 

zayıf. zəif. ətsiz. 1.soyuq. donuq. odsuz. sönük. durqun. 

oturuq. yatqın. yanız. yanğsız. yaxsız. cansız. təpgisiz. 

gərimsiz. həyəcansız. çökük. 1.ququt. qaqut. qurut. 

gücməçi. gücəmçi. gücəyən. yaxımsız. yaxışsız. yassız. 

yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. 

əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. daş ürək. qatı. qata. qat. 

qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil 

olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim.  

- çəkirdəksiz, çərdəksiz qax, qaysı (qeysi: ərik) qurusu: 
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qaramanı.  

- çox quru, tez yanan odun: gəlinüfürməz.  

- içi kovuq, boş quru odun: kavran. qabran. 

- iyi çeşitli quru üzüm: geçimən.  

- quru, çürük yapraq: qazal. kavzal. kəvzəl. xəzəl.  

- qabığı soyulmuş quru ağac: ağbuynuz. 

- quru ağac, taxda: qaqac. qaqdal. qaqdalay. qandalay. 

taqtay. taqatay. 

- quru çör çöp, yapraq: kavşal. xəşəl. xaşal. xəzəl. qaqşal. 

qaşal. kavraq. kavqaz.  

- quru çörək, xoş ürək.  

- quru dadlı: qaqal. qaqa. biskivit.  

- quru kütük, odun: qaraqavuq.  

- quru lumu: əmani lumu. tumuşac. tumuşca. 

- quru, sərt olan nərsələrə verilən ad: qabat <> qatab. odun.  

- qurudada, sudada yaşaya bilən canlı: ikiyaşalı. 

- odun kimi quru, sərt nərsə: qurulaq qarulaq. 

- taxdaq urusu: qarıt. qarut.  

- yaşamın yaşıda var qurusuda, könül ki var, övüşüdə var, 

öküşüdə. 
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- qapquru: anlamsız. anlaşılmaz.  

- qara quru: qara qura: qara qax: əsmər, arığ nərsə.  

- qupqurusu: - hərnəyin qupqurusu: qurut. qarot. qasaq. 

qaqsaq.  

- quru nərsə: qaqırdaq.  

- aşırı çılpaq, yalın, quru: dəğnək, soba kimi.  

- quru, susuz, verimsiz yer: çoraq. şoraq.  

- yemiş qurusu: qax. çiğ. çir. - quru, incə zayıf kimsə: cılız. 

qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cıraz.  

- quruyemiş: yer yemiş. oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat yeməklər. 

kərəz > çərəz. dadlıq. qatış. qatıq. məzə.  

- quru sıxı: yılmış. yılqın. ürkmüş. qorxmuş.  

- quru təpə: qarayandıq.  

- quru yemiş: çərəz.  

- quru gurultu: avur zavur. hapır zapır. boş söz.  

- incə yemiş qurusu: bastıq. qax.  

- quru sıxı: boşuna qorxutma. bılof. qompuz.  

- bir dəri bir sümük, quru, iskilet olumluq: qaqlıq. qaqamlıq. 

qaqımlıq. cılızlıq.  

- qax, cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə: 

qaqamıq. qaqmıq. qaqam. qaqım.  
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- quru nərsələrin birbirinə dəğərək səs çıxarmaq: 

qağıştamaq. qağışdamaq. çaqışdamaq.  

- quru nərsələrin çıxardığı səs: qağıştı qaqıştı çaqıştı.  

- quru nərsənin birbirinə sürtülmə səsi: qaqırtı.  

- quru yemiş: qax. qaqı.  

- quru, gəvrək dadlı çeşiti: kavalaq. kavalaq. kavdalan. 

bisküvit.  

- quru, sısqa qadın: qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. 

qaqcım.  

- quyruq əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış 

nərsə: qaqırt. qaqart. qaqırdaq. qıqırdaq. cızbız.  

qurub  1. biriqmə. coppu. yoppu. topluq. çompu. öbək. tabın. 

sürü. tılqam. dılqam. öbək. üyür. sürü. toplum. ailə. 

qutam. sürü. yığın. kümə. 1. kuyqaru. kuru.  

qurub  1. ğurub. gömüş. qumuş. batış. 1. ekib. dəsdə. topluluq. 

bölük. zümrə dəsdə.  

qurubban  ərbaş. ən kiçik dərcəli əsgər.  

qurubetlik  sevimsizlik. çirkinlik.  

qurublamaq  qurbulamaq. coppulamaq. yoppulamaq. toplamaq.  

qurublaşmaq  cıyınlaşmaq. çıqınlaşmaq. yığılaşmaq. toplanmaq.  
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qurubt  sevimsiz. çirkin.  

quruc  1. guruc. gurul. savaş. qırılan. qırlan. cədəl. 1. qaruc. 

kabus. 1. qurumuş. qatımıc. bəkimiş. bərkimiş.  

- qaraquruc: qaraquruş: qaraqurunc: 1. duzağ. 1. mafya. 1. 

pozuq, fasid qurum, təşgilat.  

quruca  quraq.  

qurucu  döşəmçi. döşəyici. yapıcı. quran. yapıcı. müəssis. 

müəssis.  

quruçal  qurusal. qarasal. qaraçal. - qarasal döğüş: quru savaşı. - 

qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul ( yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi).  

qurudumuş  - duzlanaraq qurudumuş ət: qaqaç. bastırma. pastırma.  

quruh  < qurqu. quram. qurap. qopam. dəsdə. qural. qurap. 

qurup. quram quram: dəsdə dəsdə. qupam qupam. 

qopam qopam. qurap qurap. quruh quruh. orkom. 

öyköm. top. tudə. topar. aradaş. topar. bölək. 

1. yarıq. yartım. - bir yartım boyun: bir quruh xalq. 1. qonat. 

1. bölək. bölük. qombul. yığın. taqım. taxım. zümrə. firqə. 

1. tim. takım. hey'ət. kumpani. taqım. tayfa. dəsdə. alay. 
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çoq. çuq. cuxə. ( < tuq. cuq. ciq). dəsdə. or. yığın. fovc. 

oymaq. - oymaq bəyi: quruh başçısı. - sofılar takımı. - 

takımıca: takımınca: heyə‟ti ilə. həp birlikdə. kamilən. həpisi. 

təmamən. olduğu kimi. məcmuən. - onlar takımı ilə gəldilər. - 

bu takım qonaqlığa yerimiz olmaz. - av takımımı göndərin. - 

onun takımı: onun adamları. - sokaq takımı: çüçə adamı. 

aşağ el. - siz öz takımınızla gedin, məndə özümküynən. - evi 

yıxıq, takımı pozuq.  

- quruh quruh: alay alay.  

quruh  qurup. 1. topum. kümə. kürtük. yığın. 1. taxım. tim. - 

qarşı taxım: tərəf muqabillər. 1. > qafilə. qapla. bağla. 

dəsdə. qol. yığnaq. qoşun. ləşgər. cəmaət. zümrə. ulam. 

topluluq. toplum. cəmiyyət. alay. bölük. dəsdə. cəmiyyət. 

barana. bağana. toplum. topluluq. cəmaat. - quruh başı: 

bölük başı. qolçu. qolbaşı.  

quruhi  quruhluq. birkişli. topluluq. toplanış.  

quruhlaşmaq  quruqlaşmaq. qurulaşmaq. toplaşmaq. yığışmaq. 

ənbükləşmək.  

quruhluq  quruhi. birkişli. topluluq. toplanış.  
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quruq  1. quru. boş. ıssısız. lüt. - quruq ulma: boş küzəc. - on qab 

quruq, iki qab doludu. - quruq ev: 1. içində kimsə 

bulunmayan ev. 1. boş, yaraqsız, qoşsuz, moblımansız, 

vəsayilsiz ev ((# dolu. doluq ev: yaraqlı qo. lı, vəsayilli ev). 1. 

qarqaq. suyu çəkilmiş. bitgisiz quru qırlar. çöl. 1. qurlara, 

dərcələrə uyar, ta'be' üzüm, devlət. 1. başı boş. səfeh. 1. 

at yada öküz arabasında boyunduruğun taxıldlğı yer. - 

quruq çüy: qağında öküzün boyunduruğunun arabanın oxuna 

bağlayan civi. 1. ip. sırıq. şərit. - əsgiləni yuvub quruqqa 

yayqandı: paltarları yuğub ipə asmış. 1. dayaz çuxur. arxa. 

oynaş. 1. dərləmə. toplama. düzənləmə. 1. qoruq. qoru. 

qoruluq. park. 1. qurum. ( < qurmaq). bağ. bağlı. xələt. 1. ( 

< qırıq: kəsik). sırım. sırıq. sicim. qaytan. tel. orqan. yular. 

ip. 1. incə. nazik. 1. qıyı. sahil. adaq. 1. qurya. qaraba. 

xaraba. (# qoraq). 1. yalnız. - quruq başlı: yalınbaş. yalnız. 

kəndi başına. tanqa. tənha. mücərrəd. 1. qoratəbriz. hər 

nəyin xamı. yemişlərin xamı. özəlliklə üzümün xamı, 

yaşılı, əkşisi. - quruq suyu: qora suyu. - quralı aş: qora aşı. 

- xurma quruğu. - zeytun quruğu.  

- qaya quruğu: damda duvarda bitən bir bitgi. 1. kökük. 
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tavıq. tovuq. götüş. qılış. səltənət. şişik. əzəmət. 

təkəbbür. 1. götrük. məfluc.  

- quyruq soxumu: oca. uca. göütün üstündəki uclu olan 

sümük.  

quruq  quruğ. 1. qurquş. kərki. kərəki. görənək. fitrət. özgülük. 

özəllik. təbiət. alışqanlıq. adət. törə. 1. kölgə. örtgi. 1. 

qaq. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. cılız. qıntıc. 

qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. çanğıc. arıq. 1. qurluş. 

quruluş. yapra. yapar. yapı. saxtar. 1. kuruki. 1. quruqluq. 

yapıq. yapıqlıq. qoyuq. qoyuqluq. darıq. dərik. tərh. 1. 

qurumuş. qaqıl. 1. sistim. - hamonyada, çalqıları, bas 

səslərlə düzənləyən quruq, sistim: qabadüzən. 1. yapuq. 

yasuq. duzaq. düzüq. düzmə. düzən. darıq. dərik. tərh. 

tələ. nəxşə.  

- bir bölməni, bölüyü, qolu quruğu, bir nərsiyə 

yapışdırmaq: əkləmək.  

- qarıqquruq: - yeyilmə çağı ötmüş qarıqquruq nərsə: qart. 

qat.  

- qoyunun quruğ dışlığı, pisgili, pisliyi: qığ. qaqırdaq. 

qaqşaq. qağşaq. qığşaq.  
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- çatal quruqlu yırtıcı quş: çatlaq. çaylaq.  

- qoyunun quruğu: örtmə. qapqaq. hörtmə. qoyunun dalısın 

örtən bölük.  

- yələ ilə quruğu qara, başqa yerləri qızıl al at. doru.  

- it itə buyurur, itdə quruğuna: hərkəs işi bir altındakına 

göndərir. yüksünən işi, başqa birisinə göndərmə.  

quruqan  quruqanlı. qanquru. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. 

göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. 

kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. 

köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. 

böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. 

geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. 

qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. 

qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. 

mütəkəbbir. məğrur: xodpəsənd. ifadəli. 

quruqanlı  quruqan. qanquru. ormun. orman. hobban. hovlu. 

hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. 

göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. 

kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. 
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köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. 

böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. 

geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. 

qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. 

qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. 

mütəkəbbir. məğrur: xodpəsənd. ifadəli. 

quruqcıq  qurqucıq. quruhək.  

quruqçın  qurşun.  

quruqçu  geri qalan. başqaların tə‟qib edən. quyruqçuluq.  

quruqçuluq  arxadan tə'qib edən.  

quruqi  kuruki (fars). < quruq. qoruyucu. qorucu. qalxan. kölgə. 

örtgi.  

quruqjın  qurşun. quşun.  

quruqlamaq  1. qoruğlamaq. qilaflamaq. xəlfələmək. 1. qurutmaq.  

quruqlamaq quruğlamaq. qoruğlamaq. xəlfələmək. qilaflamaq.  

quruqlanmaq  1. quru bulmaq. 1. ökdəmlənmək. qururlanmaq. 

kibirlənmək.  

quruqlaşmaq  quruhlaşmaq. qurulaşmaq. toplaşmaq. yığışmaq. 

ənbükləşmək.  

quruqlu  qudqur. 1. quyruqlu. əğirəb < əğri. əğri quyruq. 1.  
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quruqluq  qurluq. cehiz. ləvazim.  

quruqluq  quruq. yapıq. yapıqlıq. qoyuq. qoyuqluq. darıq. dərik. 

tərh.  

quruqluq  quruşluq. quruşuq. kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. 

işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. 

iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. nizamnamə.  

quruqmaq  1. qurumaq. 1. bir tərəfə gönülmək. könülmək. 

doğrulanmaq. hazırlamaq. 

quruqmaq  quraqmaq. qurqarmaq. quymaqmaq. quyuqmaq. 

qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  

quruqmasızın  qurumadan. tərlikən.  

quruqsaq  qurqursaq. 1. iç alat. mə'də. 1. quşlarda daşlıq.  

quruqsay  1. qurumsay. quytu yer. quyu. dərə içi. iki dağ arası. 1. 

qurumuş, suyu çəkilmiş yer.  

quruqsımaq  qurumaya üz tutmaq.  

quruqsuz  yalançı. oğladsız. bəfasız.  

quruqu örü  əğərəb.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurul  1. gurul. gur. gür. gürül. güclü. qocur. enli. enil. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1. gurul. guruc. 

savaş. qırılan. qırlan. cədəl. 1. divan. 1. qonqalav. 

qonqalağ. məclis. 1. qəfəsə. toxurcun ( < toxumaq). 1. 

heyə't. qonqalav. qonqalağ. məclis. - yönətim qurul: idarə 

heyə'ti. - danışma qurulu: şura heyə‟ti. 1. orqan. qurultay. 

konqirə. - baxanlar qurulu: kabinə. heyə‟ti vükəla. devlətin 

ən yüksək yeritmə orqanı. - gənəl qurul, yığva: imumi 

məcmə'. qurultay. konqirə. 

- yasa qurulu. yasal qurul. yasal qurul: el evi. qonqalav. 

qonqalağ. qanun məclisi. milli məclis.  

- gurul gurul: gur gur: gür gür: gürül gürül: kürül kürül: 

gurhagur. gürhagür.  

- gurul gurul: fışır fışır. fış fış.  

qurul  gurul. 1. gurıl. gurultu. şamata. - gurul gurul su axmaq. - 

xarıl gurul: bolluqla, gurult ilə axan nərsənin səsin andıran 

səs. 1. yapıl. bina.  

qurul  toplantı. görüşüm. yönətim yeri.  
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qurulaq  qarulaq. odun kimi quru, sərt nərsə.  

qurulan  - qurulır ayqıt: qurlaq.  

qurulan   

- açığlıqda qurulan taxma ev: qarev. qaröy. çadır.  

- açığlıqda, orduda, meydanda qurulan alaçıq: aylaq. 

- gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, yönətmə üçün 

qurulan qurum: bəsic. izçi. 

qurulan  qurulqan. qızan. qağan. hirslənən.  

qurulaşmaq  quruhlaşmaq. toplaşmaq. yığışmaq. ənbükləşmək.  

qurulay  quru. boş. dəğərsiz. kövəz. yarısız. yararsız. - qurulay 

qalmaq: quru qlmaq. əli boş qalmaq. yoxsun, yoxsul mahrum 

qalmaq.  

- qurulay qalmaq: əli boş qalmaq. bir nərsədən mərhrum 

olmaq. 

quruldama  qurlama.  

quruldamaq  qurlamaq.  

qurulqan  qurulan. qızan. qağan. hirslənən.  

qurulma  1. düzənmə. düzəniş. təşgil olunma. iniqad. əqd edilmə. 

1. quruluş. təşəggül. təşgilat.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurulmaq  gurulmaq. 1. savaşmaq. qaşqalaşmaq. qırışmaq. 

cədəlləşmək. 1. qurralanmaq. qaslanmaq. 

daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. 

qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. böbürlənmək. 

qururlanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. 

xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq. 1. dirkəşmək. 

dirkəmək. dikrəşmək. dikrəmək. dirsəlmək. ləm vermək. 

dincliklə uzanmaq. 1. çatılmaq. yapılmaq.  

- sıraş dirkəşdirmək: sıraş, səf qurmaq. pılanlanmaq.- biri 

yönündən qurulmaq, pılanlanmaq: başı altından çıxmaq. 

başlamaq. - dosluğuğuz haçan başladı.  

qurulmaq  qurqulmaq. 1. köpərmək. köpəlmək. şişmək. 

qurulanmaq. 1. urulmaq. yapılmaq. tikilmək. 1. 

ögəncmək. övəncmək. ögünmək. övünmək. özsevmək. 

xudpəsətlənmək. - iki söz öğrəndim diyə qurulmamalı. - 

qurulub şişinmək kişiyə yaraşmaz. 1. tə'sis olunmaq. 1. 

toplanmaq. ictima edmək. 1. qılıqlanıb ifadə ilə, 

təkəbbürlə keçib yığvanın başında oturmaq. 1. 

köklənmək. tavlanmaq. tovlanmaq. 1. qurralanmaq. 

qurlanmaq. mütəkəbbir olmaq. buğ (bıyıq) burmaq. 1. 
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ərkəksinmək. böbürlənmək. çalım satmaq. omaq dart: 

çalım satmaq quralmaq. düzənlənmək. 1. dirçəlmək. 

hazırlanmaq. - qurulun gedək. 1. burulmaq. buruq buruq, 

büzük büzük olmaq. qat qat olmaq.  

qurulmuş  1. çatıq. yapılmış. çatılmış. 1. dolmuş. dolu. hazır.  

qurulmuş  büklüm. bükülüm. hörülmüş. yasamişi. yapamışı. 

yapmışı. düzənlənmiş.  

- qurulmuş çadır  oturqu. oturaq. oba yeri. xeyməgah. 

qurulşuq  idarə. təşgilat.  

qurultamaq quruldamaq. 1. xorlamaq. qoruldamaq. 1. vıraqlamaq. 1. 

anraşmaq. anqraşmaq. kükrəşmək. 1. gur diyə böyük 

səs çıxarmaq. 1. gürüldəmək. guruldamaq.çığnamaq. 

çığırmaq. 

qurultav quruldav. xorultu.  

qurultavuq quruldavuq. dəvamlı guruldayan. çox xorlayan.  

qurultay  < qurmaq. 1. toplantı. yığılış. çıylış. çıqlış. gənəl qurul. 

konqirə. divan. oturum gəpləşik. - dərnək qurultay qurdular. 

1. məclisi şura. divan.  
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qurultay  qurultu. qurul. konqirə. gənəlqurul. konqirə. gənəl qurul, 

yığva. imumi məcmə'. konqirə. şurayi ali. - ayaq qurultay: 

tə'cili iclas.  

qurultu  gurultu. 1. böyük, yoğun səs. - urmandan heyvanların 

gurultusu duyulurdu. - yel gurultusu. 1. qarışıq səslər. 

patırdı. şamata. vəlvələ. - cocuqların gurultusu. - gurultu 

patırdı dinləyəməm. 1. göy gurultusu. ıldırım. - külək qopdu 

göy gurladı. 1. qarışıqlıq. bəlva. bulağay. - işçilər arasında 

bir gurultu qopdu. - bu gurultu nədən ötürüdür. 1. şayiə'. - 

şəhərdə bir gurultu gəzirdi. 1. suntur. səntur. santur. 

şamata. patırtı. dəbdəbə. 1. taqatuqa. taqqatuq. vəlvələ. 

1. gurul. gurıl. şamata. - gurul gurul su axmaq. - xarıl 

gurul: bolluqla, gurult ilə axan nərsənin səsin andıran səs. 1. 

gurultu.alan. patırtı. 1. gürültü. çıqırqu. çığırtı. vəlvələ. 

qürültü. şamata. patırtı. qovqa.  

- hay gurultu: yayqara. bağırtı. şamata.  

qurultu  gurultu. gürültü. 1. qavat. qamat. çağat. qavqa. 1. 

gurultu. yayqara. çığ çiq. çınğır. çınqar. yayqara. çıq. çiq. 

yüksək səs. - qarışıq, gurultu səs: cığlıq. cığıltı. 1. qurultay. 

- quru gurultu: avur zavur. hapır zapır. boş söz. 1. çığlıq. 1. 
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qalğaqal. qalmaqal. qalbaqal. çalqaçal. 1. qarqaşalıq. 

qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq.  

- gurultuya gedmək: gurultuya gəlmək: bir duzağa, düzəyə, 

qarışqlığa düşmək. - oda sənin gurultuva getdi.  

- gurultulu iştahla yemək: hopurmaq. höpürmək. hapırmaq. 

aşırmaq. içəri ötürmək.  

qurultu  gurultu. gürültü. qasırtı. qağırtı.  

qurultu quruldu. guruldu. henqamə (fars). < həngəmə. həngirti. 

şamata. qovğa.  

qurultub  - qurultub, tüstülənmiş ərik: qeysi qaysı. (< qaysımaq: 

bərkimək. qurumaq). 

qurultucu  gurultucu. 1. gurtuq. gurultuq. gurlayan. gürtüq. gürültüq. 

gürültücü. gürləyən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. 

çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. carlayan. carıq. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş. 1. 

gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. qavqaçı. qovqaçı. əli 
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bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. 

şamataçı.  

qurultuq  gurultuq. gurtuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. 

gürültücü. gürləyən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. 

çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

qurultulu   

- çox gurultulu yer: it dərnəyi. 

- suyun bol bol, gurultulu, iti axma səsi: çağış çağış. qaqış 

qaqış. qağış qağış. carıl carıl. şarıl şarıl.  

qurultulu  gurultulu. gütürdili. kütürdili. patırdılı. sunturli. sənturli. 

santurlı. şamatalı. patırtılı. dəbdəbəli. - çox gütürdili 

şəhərdir burası. - patırdılı kütürdili işlərdən bezaram.  

qurultuluq  gurultuluq. gürültülük. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq.  

qurultusuz  gurultusuz. gürültüsüz. səssiz səmirsiz.  

qurultuynan  gurultuynan. paldır küldür. taqqıldıynan. qarlanqop. - bu 

qocaman kütü (kündə) yerə qarlanqop atdı.  
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qurulu  qurlu ( < qurulmaq). 1. özsevər. xudpəsənd. 1. qaqoq. 

kibirlli.  

quruluq  1. arığlıq. zəiflik. - bu cocuğun quruluğu. 1. yibusət. 

xuşgiyyət. 1. qatılıq. yibusət. xuşgiyət.  

quruluq  cılızlıq. cırazlıq. işgillik. zayıflıq. - nərsənin sərtliyin, 

quruluğun aparmaq: yumşatmaq. öldürmək. sulatmaq.  

- suda yumurtlayıb, quruluqda yaşayan qurbağa: qara 

qurbağası.  

qurulultama  gurululdama. gurraş (> ğorreş (fars)). güpürdəmə.  

qurulur  - ən böyük ümid, ümüdsüzlük üstündə qurulur.  

quruluş  1. cəm. toplum. topluluq. toplanma. toplama. dərnək. 

birlik. düzülüş. biçim. çəkil ( > şəkil). yapılış. qurum. 1. 

düzən. or. 1. qurum. im. yapılış. 1. köküş. tavlanış. 

tovlanış. götürüş. qılınış. əzəmətli təkəbbürlü davranış. 1. 

qurum. müftəxərlik. - onun qurumu keçilməz.  

quruluş  1. sistim. 1. tə'sisat. müəssisə. 1. ocaq. duraq. durcaq. 

durat. istasyon. istqah. 1. qurluş. ajans. 1. qurluş. quruq. 

qurum. yapra. yapar. yapı. saxtar. 1. yasım. yapım. 

saxtar.  
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quruluş  qurum. qurulma. quruş. 1. təşgilat. 1. şirkət. 1. sistim. 1. 

alver quruluşu. kərmə. işlətmə. müəssisə. şirkət. 1. 

təşəggül. təşgilat. 1. qurum. yapım. yapılış. müəssisə.  

- bir yerdə, quruluş yerində qoyulan yüksək yer: kürsü 

qatba. 

- bir yönətimin, idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan 

görəvli: qapı çuxaqul.  

- neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan 

böyük alver birliyi: qartel. kartel. qartal. inhisar.  

qurum  1. heyə't. 1. kürtük. yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. 

məclis. 1. topluluq. sazman. 1. qussə. qanı. qayğı. qayığ. 

1. ğurur. böyüklük. 1. çağa. göstəriş. kökək. kökkək. 

kökələk. qurum. çalım. qiyafəli. etgili, gözə soxulan bir 

davranışda bulunmaq. 1. əncümən. 1. göstəriş. çalım. 

böyüklənmə. 1. güllə. qaldaşı. çaldaşı. 1. neçə boyalı 

daş. - yapı, qurum içindəki ara kəsit, duvar: bölmə. 1. 

düzgə. dizgə. düzən. dizən. sistim. 1. quruluş. yapım. 

yapılış. müəssisə. 1. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. 

geygeçim. qiyafə. fiqur. çağa. yaxa. kökək. kökkək. 

kökələk. qurum. çalım. göstəriş. jest. əda. 1.dolab. 
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dünya. - hayla gələn, huyla gedər. bu qurum öylə gəlib, 

böylə gedər. 1.düzəltim. düzətim. yapım. yasım. yasam. 

inşaat. yapı, saxtıman işləri. - gəmi yapım: inşaatı. 

1.qartul. 1.qurduq. heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. 

bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. 

çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. dayqın. 

əzəmət. şovkət. 1.quruq. qurluş. quruluş. yapra. yapar. 

yapı. saxtar. 1.məclis. qonqalav. qonqalağ. - millət vəkillər 

məclisi: el baxanlar qurumu. milli şura. 1.quruluş. quruş. 

alver quruluşu. kərmə. işlətmə. müəssisə. şirkət.  

- başının taxcasında qurumlar qurdular.  

- çiy, yoğursu qurum: xam xiyal: xam düş.  

- bir istəklə, bir qurumda daşınıb düşünmək, hazırlanmaq: 

dərginmək. dərgişmək. toplunmaq. topluşmaq. kəmp yapmaq. 

- bulaşıq, qara qurum çapıtı, dəsmalı: qardaç.  

- qaraqurum: qalabalıq. sıx qarabalıq. sıxışıq. tünlük.  

- pozuq, fasid qurum, təşgilat: qaraquruc. qaraquruş. 

qaraqurunc.  

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri.  

- el baxanlar qurumu: qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər 
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məclisi. milli şura.  

- topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar: el ilişgiləri. ittila' 

rəsaniye imumi.  

- gənclərin davranış, tutumların bəsləyib, yönətmə üçün 

qurulan qurum: bəsic. izçi.  

- xan qapısında sürəkli, çabıq görəv yapan atlı qurum: 

qapıqulu.  

- qamu qurum: qonqalav. qonqalağ. milli məclis.  

- qara qurum: qışlaq qurum.  

qurum  qurun. qurqum. 1. qaranlıqla aydınlıq arası. alaşafaq. - 

engir qurumu: axşamki alaca qaranlıq. - danğ qurumu: dan 

sökmədən öncəki aydınlıq. 1. osparlıq. kəndinə aşırı 

güvənmə. çalım. qasmıq. yanığ. yara bərə. qəliz. tünd. - 

qurum betli: qoyu rəngli. 1. çalın. his. tüstü. 1. tüsdünün, 

sisin, dumanın nərsədə buraxan isi, nişanı. 1. türkün. 

türkən. təşgilat. 1. bitöv, bir tikə daş. tikmədaş. bitikdaş. 

bitikqaya. təxtəsəng. 1. lovhə. - qurumlu dağ: daşlı qəyəli 

dağ. 1. qaya. 1. mal davarın, hər nəsənin toplusu, 

bollusu. 1. təpəcik. topraq birikimi. 1. quram. quruluş. 

yaradılış. qonaqlıq. yığıncaq. yığım. dərnək. 1. toy. 
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düğün. 1. biçim. çəkil ( > şəkil). yapılış. 1. quruluş. bünyə. 

yapı. yapılış. müəssisə. 1. qalın, qəliz his. qonqur. qoyuy. 

tünd boya. düd (tüt). his. - qurum betli: tüt rəngli. 1. 

paralardan oluşa tüm. 1. üzüm dənəsi. qujum. qumçə > 

qunçə. 1. kurum. sərt. bərk. 1. çalım. göstəri. qurur. 

qabar. kibar. qasıl. qurum satmaq: böyüklənmək. 

qurunmaq. böyüklənmək. böbürlənmək. böyüklənmək. 

təkəbbür. 1. alaqaranlıq. - danğ qurum: dan çağı alaqaralıq. 

- engir qurum: axşam qaralığı. 1. quruluş. düzən. 

düzənləmə. 1. çalım. jest. 1. qaya parçası. 1. figür. dans. 

buruq. ildik. caqa. çalım. 1. göstəriş. 1. bina. təsis. 

binövrə. rükn. vəz'. - çadırın qurum. - küşgün qurumu. - 

yapının qurumu. 1. yaradlış. yaradılış. xilqət. afəriniş. - 

dünya qurumundan bəri. dünyanın qurum sorusu. - göylərin 

qurumu. 1. biçik. licim. çəkil. şəkil. hey'ət. - o qurumda 

çıxmaq olmaz. - bu nə qurudu belə. 1. quruluş. müftəxərlik. 

- onun qurumu keçilməz. 1. çadır, ordu yeri. orduqah. 

xeyməqah. - qara qurum: çəngiz xanın dincək ordugası. 1. 

ocağa qonmuş qalın his. - ocaq qurumu. - evi qurum 
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basmış. - qurum boya. 

- qurum boyası: is qarası. 

quruma  - yaş ağacı, kökünə yaxın qabığın soymaqla qurumasına 

yol açmaq: axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq.  

qurumaq  1. arıqlamaq. duruqlamaq. zayıflamaq. 1. qadıtmaq. 

qadırmaq. - donluqda qadırmayasan. 1. qaqraşmaq. 

azalmaq. suyun çəkilməsi. 1. qatılmaq. qat olmaq. - dilim 

ağzımda qatdı: qurudu. 1. topramaq. 1. götrükmək. fələc 

olmaq. - əlin ayağın, dilin qurusun. - qan qurumaq: çox 

sıxılmaq, incimək. 1. suyu axınmaq. - qaldığın yerdə 

qurudum. 1. qaqamaq. qaqalmaq. qaqaçlanmaq. 

qatılaşmaq. buruşmaq. cılızlaşmaq. çalınqmaq. 

sarıqmaq. üyşmək. yığnamaq. qavrılmaq. 

verimsizləşmək. fələc olmaq. 1. yox olmaq. əsgilmək. - 

nələr gəldi, nələr qurudu. - üzün qurusun. - qurumuyan yaş 

olmaz, qutulmuyan söz olmaz. - quruldusa, quruyar. - 

quruyanda var, qurulanda. 1. quruqa düşmək. kic qalmaq. 

kicəlmək. 1. qaqşalamaq. qaşqamaq. qaqşamaq. qaq 

kimi olmaq. quruqmaq. 1. qurqaqsımaq. quraqlaşmaq. 

kəbmək. yox olmaq. əksilmək. quvarılmaq. sararmaq. 
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solmaq. tunçuqmaq. sararmaq. qəbçimək.  

- bərk qurumaq: quraqdan quraqlamaq. 

- sıcaqdan qurumaq: təbsirmək. tapsırmaq. tabsırmaq. 

- əsgilər quruqandılar: paltarlar qurumuş.  

- anı açqası qurumaydı: onun parası əksik olmaz.  

- ol adət duniyadan quruqandı: o adət dünyadan yox olmuş.  

qurumaq  1. dəbsərmək. təpsərmək. 1. çəkilmək. - qanı çəkildi. 1. 

cılızlaşmaq. cırazlaşmaq. işgəlmək. zayıflaşmaq. 1. 

qaqırdamaq. qaqılcımaq.  

- boğazı qurumaq: susamaq.  

- dil damağı qurumaq: çox susamaq.  

- quruyub qalmaq: qaqıldanmaq. qapıldanmaq. özün itirmək. 

alas qopasa düşmək. ələm taslanmaq. çaşmaq.  

- ağacın qurumağa başlamış dalları: qaracaq.  

- ağacın qabığın yeyib, qurumasına yol açan qurdcuq: 

qabıq böcəyi. qabıq qurdu.  

- qanı qurumaq: çox sinirlənmək.  

- qanını qurumaq: aşırıca bezmək, qızmaq.  

qurumamış  - iyi qurumamış, bəğənilmyən tütün qara yaşıl.  

qurumatan qurumadan. quruqmasızın. tərlikən.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qurumb  gurumb. günğ. qonğ.  

qurumçu  düzətimçi. yapımçı. yapıçı. yasımçı. yasamçı. inşaatçı.  

qurumlanmaq  hoqaylanmaq. qoqaylanmaq. qabarmaq.  

qurumlanmaq  qurralanmaq. çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. 

çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. 

foslanmaq. tovlanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək. ifadə, 

qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından 

ayrılmaq, sıyrılmaq.  

qurumlu  1. yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. göstərişçi. jestli. 

ədalı. qiyafəli. fiqurlu. 1. qottac. qotac. qaddıraq > 

qotduraq. qurralı. qururlu.ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. biçitik. biçitli. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. 

çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutlu. 

durşutuq. gördəli. heybətli. heykəlli. hörəkli. kürdək. 

kürdəli. kürküt. kürütlü. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. 

qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. 

toxutuq. toxduruq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. 

bəğgin. böyüklənən. çağaçı. çalımçı. çalımlı. foslu. 

göstərişli. hobban. hovlac. hovlu. ifadəli. kibirli. kökəkli. 

kökələkli. kökkəli. köpbərən. orman. ormun. qaqanoz. 
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qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qanquru.qiyafəli. 

qurra. quruqan. şişgin. şişirən. tovlu. yaxaçı. məğrur. 

kibirli. şovkətli. əzəmətli. 1. öğəkli. örəkli. qurduqlu. 

toxuşlu. sazımanlı. mütəşəggil. 

qurumlu  qurqumlu. qurunluq. 1. kövsə. kövəs. kövəz. küfəz. 

kibər. qattaq. kibrəli. 1. düdlü qaralı. 1. hisli tüslü. - 

qurumlunun üzü qara. 1. gərimli. çəkimli. boylu boslu. 

sommurtqan. sorudaq. somurdaq. kibirli. sorutqan. 

təkəbbürlü. 1. güfəz. gövəz. güvəz. kasalaq. 1. qaltaq. 

kibirli.  

qurumluq  daşlı. çaxıllı.  

qurumluq  tiklik. diklik. böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. 

görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. ehtişam. 

kibarlıq.  

qurumpuf  qurumsaq.  

qurumsaq  < qur. qurum + saq. qurmaq. (quraşdırmaq). 1. qoşumçu. 

qovuşdurucu. kuraqmasaq. kureksamaq: cütləşmək 

istəmək. bir nərsəni çox istəmək. özləmək.ortamçı. araçı. 

qoşmaçı. aradaşçı. düşüşdürüci. pezəvəng. 1. qaltaban. 
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pezəvəng. qaltaban.  

- qurumsaqlıq edmək: qurumsamaq. pezəvəngilik edmək. 

qurumsaq  qarımsaq. keşəgən. dəyyus. pezəvəng. çiçəkçi. tərəsə. 

qurumdanğ. qurumpuf. buynuzlu. qatlaban. < > qaytaban 

> qaltaban.  

- qurumsaq başı: dümbük.  

qurumsaqlanmaq  qurumsaqmaq. qurunmaq. əsirgəmək: 

qısqanmaq. çıxımdan xəşləməkdən, verməkdən 

çəkinmək. qıtmırlanmaq. qısmırlanmaq.  

qurumsaqlıq  1. kuraqmasaq. kureksamaq: cütləşmək istəmək. bir 

nərsəni çox istəmək.özləmək. 1. qaltabanlıq. 

pezəvənglik.  

qurumsaqlıq  dümbüklük.  

qurumsamaq  yol göstərmək. qılavuzluq edmək. hidayət edmək. 

qurumsaqlıq edmək. pezəvəngilik edmək.  

qurumsay  quruqsay. quytu yer. quyu. dərə içi. iki dağ arası.  

qurumsu  - suyun çəkmiş, qurumsu yemiş: qaqlaq.  

qurumsuz  qurrasız. çağasız. yaxasız. sanığsız. kibirsiz. tovsuz. 

fossuz. çalımsız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz. göyülsüz. 

könülsüz. alçaq könül.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9534 

qurumtanğ  qurumdanğ. qurumsaq.  

qurumuş  1. keçmiş. çaqşıl. keşimiş. keşiyib. əsgi. qona. qona 

adət: əsgi adət. 1. qav. kav. qaqumuş. qaqmış. qoraq. 

suyu çəkilmiş yer.  

qurumuş  qorada. qurada ( < quru). alızlamış. zayıflamış. əsgimiş. 

yıpranmış. işə dəğməz yaramaz. bitmiş. - qorada oyu 

(fikir). - qorada qılınc. - qorada araba. 1. quvuraq. 

govulmuş. qatqan. bayat. boşalmış. çox qurumuş. çox 

zayıf. - qurumuş kir, çamur: qapbar.  

qurumuş  quruc. qatımıc. bəkimiş. bərkimiş. quruq. qaqıl.  

- qabında qurumuş: qansız, cansız kişi.  

- qorxudan, ülküdən səsi tutulmuş, boğazı qurumuş.  

- hər nəyin qurumuşu, cılızı, susuzu, arığı, darı: qandağ. 

qındaq.  

- hər nəyin qurumuşu: qaqşal qaşal.  

qurun  1. qurul. kibyoli. kurqun. xudpərəst. 1. vax. zaman. - geç 

qurun: bevax. gec. - qruna çatmaq: qocalmaq. ölmək. 1. 

çağ. zaman. 1. qurum. tüsdünün, sisin, dumanın nərsədə 

buraxan isi, nişanı.  

qurun  kök. astar. bünyə. əsas.  
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qurunc  - qaraqurunc: qaraquruc: qaraquruş. 1. duzağ. 1. mafya. 1. 

pozuq, fasid qurum, təşgilat.  

qurunc  qırınıc. birinc. düyü.  

quruncaq  qoruncaq.  

qurunçı  düdlə qurumla bulanmış, qaralmış nə.  

qurunlanmaq  işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. 

qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. 

yansıtmaq. yançıtmaq. şəgglənmək. şübhələnmək. 

vəsvəsələnmək. 

qurunma  böyüklənmək. böyüklənmək. qurum satmaq. 

böbürlənmək. qurum. təkəbbür.  

qurunma  qurunuş. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. 

qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. 

donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. 

quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

qurunmaq  1. quruşmaq. 1. quranmaq. 1. yaşlıqın qitərmək. 1. 

qurumsaqmaq. qurumsaqlanmaq. əsirgəmək: 

qısqanmaq. çıxımdan xəşləməkdən, verməkdən 
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çəkinmək. qıtmırlanmaq. qısmırlanmaq. - çoxda parava 

qurunma.  

quruntu  1. qurqu. qoruntu. qayğı. quşqu. sakıntı. çəkinti. işgil. 

şübhə. sanqı. xulya. işgi. quşqu.qarabasma. güvənsizlik. 

ovham. vəhm. - gerçəkdə quruntu yox. - çox quruntulu 

adamdı. 1. gəvik. sözündə dayanmayan. 1. qurğu. özü 

(əsli) olmuyan, içdə qurulub yonulan nərsə. olquşqu. 

arşın. ərşin. xulya.xiyal. vəhm. ovham. şübhə. şəgg. 

təvəhhüm. 1. malixulya. qara maraq. 

- o yalnız sizin quruntunuzdur. - quruntulara qapılmaq. - 

quruntu kəsəli. - başımda quruntulr əsdi.  

quruntu  1. yorma. - iyi quruntu: yaxcıya yorma. 1. könül pası. 

vəsvəsə.  

quruntu  düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. ılığım. iməj. imgə. 

oynuş. uynuş. xiyal. xulya. işgil. quşqu. şübhə. şəgg. 

ovham. vəhm. malixulya. quşqu. düşün. düşünüq. 

düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. salıb çıxma. 

tərəddüd. quşqu. şübhə. vəsvəsə. vəhm. anğaşa. 

endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə. 

quşqun. duman. sanrı. oynuş. uynuş. xiyal. ovham. 
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ovham. vəhm. malixulya. ilüzyon. düşünsi. alıq. iligim. 

ılığım. xulya. taslaq. şəkilcə. çalu. iməj. duyarıt. əlirmə. 

qaraltı. düşləm. görünüm. görünğü. görüntü. şəbəh. 

salım. salqım. xulya. kölgə. yansıq. yansış. yansım. 

sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. 

oynası. bitli. toxuntu. quşqu. təlaş. dalaş. iç darlığı. 

sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayığ. qayıq. düşüncə. 

qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. 

duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. 

üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. 

vəsvəsə. qarasevda.  

quruntulamaq  işgilləndirmək quşqulandırmaq. şübhələndirmək. 

şəggləndirmək. vəsvəsələndirmək.  

quruntulanmaq  quruntunmaq. işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. 

şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.  

quruntuli  ovhamlı. vəhmnak.  

quruntulu  işgilli. quşqulu.  

quruntulu  ovhamlı. vəhmli. şəbəhli. xiyallı.  
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quruntunmaq  quruntulanmaq. işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. 

quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. 

şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.  

qurunuş  qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. 

qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. 

donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. 

quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

qurup  ( < qurmaq. yığmaq). top. öbək. öbür. bölək. kiçik qurup. 

tim. taxım. parça. tapqır. taxım. yığın. kümə. - qurup 

qurub: öbək öbək: kümə kümə. ylğın yığın: taıxm taxım: topar 

topar. tapqır tapqır.  

qurup  1. quruh. topum. kümə. kürtük. yığın. 1. qurut. bağuq. 

qafilə. birlikdə yolçuluq edən topluluq. - birinci bağuq dün 

gəldi. - bağuq bağuq: bölük bölük. qafilə qafilə. 1. öbək. 

göbək. bölük. taxım. kümə. kürtük. yığın. avçıman. 

evçimən. evçiman. top. topcuq. topuç. topar. qatnaş. 

qatlaş. təşəggül.  
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- qurup oluşturmaq: qurlaşmaq. quruşulmaq. quruplaşmaq. 

bölükləşmək. bıloklaşmaq. neçəsi birgişib, kəndilərin 

başqalarından ayırmaq.  

quruplama  dərcələmə sıralama. cərgələmə. qatlama.  

quruplaşmaq  qurlaşmaq. quruşulmaq. bölükləşmək. bıloklaşmaq. 

neçəsi birgişib, kəndilərin başqalarından ayırmaq. qurup 

oluşturmaq.  

qurur  ğurur. bata. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. 

qaqlaq. qurralıq. kibr. mənlik. bənlik. kökkək. kökək. 

kökələk. qurum. çalım. yaxa. çaka. qapaz. onur. qeyrət.  

qurur 1. arğıc. qurum. köp. sevinc. kıvanc. şadlıq. güvənc. 1. 

ğurur. güvənc. qurra. kibir. kibr. bənlik. ağalıq. əzəmət. 

özlük. mənlik.  

qururlanmaq  1. boynamaq. qurralmaq. böbürlənmək. məğrur olmaq. 

dikbaşlanmaq. 1. köpərmək. köpəlmək. şişmək. 

qurulmaq. köpərmək. köpəlmək. tikilmək.  

qururlanmaq  qurranmaq. qurralanmaq. 1. güvənmək. qıvanmaq. 

öğünmək. övünmək. fəxr edmək. 1. qurulmaq. 

qurralanmaq. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. 

qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. 
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pozlanmaq. böbürlənmək. qabarlanmaq. qabarlamaq. 

qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq. 1. 

qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. 

qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. 

qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. 

öğünmək. övünmək.  

qururlanmaq  ökdəmlənmək. kibirlənmək. əsiriklənmək. şişmək.  

qururlu  bax > qurra. qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. 

qurumlu.  

qururlu 1. başlıq. başdıq. başı dik. gurra. öğünür. qurrə. qalaqlı. 

qurlu. kibirli. onurlu. mağrur. yiğit. qəhrəman. qonur. 

kibirli. 1. əsirik. kibirli. ospar. kibirli. ökdəm. məğrur. 

kibirli. ökdəmli. məğrur. görqəmli. azamatli. ötgür. kibirli. 

qurlu. qayğalaq. kibirli. çalımlı. kəndini bəğənmiş.  

qururmaq  1. qurumağa üz tutmaq. 1. qururlanmaq. köpərmək. 

köpəlmək. şişmək. qurulmaq. tikilmək.  

qururtulan  - yemiş qururdulan eyvana oxşar açığlıq: qaqlıq sərgik.  

qurusal  quruçal. qarasal. qaraçal. - qarasal döğüş: quru savaşı. - 

qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan 

qumul ( yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi).  
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qurusu  - yapraq qurusu: qaracacıq. xəzəl.  

qurusuq  qaqsaq. qarsaq. qamzaq. bərk.  

qurusun  ( qarqış sözü): - boyun soyun qurusun.  

- boyum soyum qurusun, mən çəkilməm, çəkərim: mən 

qaçmaram, dözərim.  

quruş  ( q < > x ) xuruş. ( < qur). 1. qatılan, artırılan hər bir 

nərsə. - bu yeməyin quruşu nə: xuruşu. - quruşsuz yemək: 

yalın sadə yemək. - quruşsuz: çin olaraq. 1. barış. yığış # 

savış: savma. dağılma. 1. coşuq. qaynaş. qələyan.püvara. 

fəvvarə. pükkürək. taşıq. coşuq. taşqın. xiruş. qurqaş. 

qurğat. qurqaş. 1. yasar. düzəliş. yapış. düzəş. dizəş.  

quruş  qurum. quruluş. alver quruluşu. kərmə. işlətmə. 

müəssisə. şirkət.  

- qaraquruş. qaraquruc: qaraqurunc. 1. duzağ. 1. mafya. 1. 

pozuq, fasid qurum, təşgilat.  

- qarış quruş: 1. qarman çorman. qaman qarışıq. qarman 

qarışıq. qarmaqadal. 1. bir oyun adı.  

quruşan  1. xiruşan. aşqın. taşqın. daşqın. coşmış. qızqın. 1. 

kütürüm. götürüm. fələc.  

quruşə  kuruşə. < kovruşə < kov.  
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quruşqa  1. fincan. 1. qıyın. qınama. nəqd.  

- quruşqa quva bolmaq: qıyın edmək. darılmaq. gücənmək. 

quruşqalamaq  incinmək. gücənmək. darılmaq. qıyın edmək. nəqd 

eləmək.  

quruşqalanmaq  qıyınlanmaq. darılmaq.  

quruşqalı  darqın. qıynıq. küsgün.  

quruşqan  fələc.  

quruşlu  xuruşlu qapamalı. yavanlı. yağlı. qatıqlı. gözləməli. 

gözləmli. gözləyişli. üzgözlü. çaşnılı.  

quruşluq  quruqlüq. quruşuq. kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. 

işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. 

iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. nizamnamə.  

quruşmaq  1. qurunmaq. 1. tutulmaq. fələc olmaq. işləməz duruma 

gəlmək. 1. gənəlliklə, yan yönlü qurumaq. qurutmaq 

işləmək. 

- arbanı çarqı quruşqandı: arabanın təkəri işləməz duruma 

gəldi.  

- boynum quruşqandı: boynum tutuldu.  

quruşmaq  kilitlənmək. bağlanmaq. - onun dişləri quruşdu: kilitləndi.  
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quruşmaq  qurumaq. ( < qaqımaq. qaqmaq). 1. bir nərsənin başqa bir 

nərsəyə atılması, qarışması, qatılması. qovuşmaq. 

yığışmaq. birikmək. varışmaq. barışmaq. uyuşmaq. 

keçələşmək. köməkləşib bir nərsə yapmaq. 1. tutulmaq. 

götrüm olmaq. kəsilmək. işləməz qalmaq. fələclənmək. - 

boynum quruşub: boynum tutulub. - quru söz: qara söz. 

böhtan. 1. qurumaq. - əkmək qamuğ quruşdu: lap qurudu.  

- yay quruşmaq: yay çəkib, yay qurub dartışmaq.  

- qoruq quruşmaq: saqlaq, qoruq düzəşmək. 

quruşturmaq  oluşturmaq. təşgil vermək.  

quruşturmaq quruşdurmaq. 1. fələc edmək. 1. dolandırmaq.  

quruşuq  duruşuq. kələk. sapalaq. buruşuq. qurqu. 1. bərkinmək. 

məş bağlama. qoşu. qoşuşmaq. məşləşmək. yarış. 

bəyqə.  

quruşuq  quruqlüq. quruşluq. kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. 

işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. 

iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl. nizamnamə.  

quruşulmaq  qurlaşmaq. quruplaşmaq. bölükləşmək. bıloklaşmaq. 

neçəsi birgişib, kəndilərin başqalarından ayırmaq. qurup 

oluşturmaq.  
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quruşum  oluşum. mtəşgil.  

qurut  < quru. 1.qurutulmuş. 1. qurutulup, suyu alınmış peynir 

topağı. quru yoğurd. quru, bərk olan nərsə. 1. kurt. 1. 

kala bürcü. 1. kəş. kiş. çökələk. quru yoğurt. 1. süt 

qurusu. durub quyulaşmış süt.  

qurut  1. qarot. qasaq. qaqsaq. hərnəyin qupqurusu. 1. qarot. 

ayışa, dinlənməyə bıraxılmış tarla. 1. qurup. bağuq. 

qafilə. birlikdə yolçuluq edən topluluq. - birinci bağuq dün 

gəldi. - bağuq bağuq: bölük bölük. qafilə qafilə. 1. toğalaq 

toğalaq qurudulan duzlu süzmə. kəşk ( < köçək). çökət (> 

coğrat (fars)). kətəğ. tıxız. köçək. - utanmağı at, üz, qurut, 

qurtar.  

- qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan 

saxsı qab: qaqaran (< qaqmaq: əzmək). kavran. kəvrən. 

mətirət.  

qurut  ququt. qaqut. 1. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. 

qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. 

qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. 

kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. 

basqanat. zoraçı. zorçu. - bu qırılası qıran evrən, 
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qaraqapsanaq evrən. 1. qıran. qıranğ. qıral. gücməçi. 

gücəmçi. gücəyən. gücən. zalim. sitəmgər. cəfakar. - bu 

qırılası qıran evrən. 1. quru. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. 

yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. 

daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. 

qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. 

mərhəmətsiz. zalim.  

- çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim: qatı 

qıyın.  

- qaraqurut: qara ardıc ağacı.  

qurutan  - qanqurudan: az danışmağıyla çevrəsin bıqdıran. 

vurdumduymaz.  

- qanqurudan: kişiotu. adamotu.  

qurutan qurudan. heyvanların burunda gəmik becərən bir 

öldürücü xəstəlik.  

- qan qurudan: "yəbrəhül sənəm" adlanan bitgi.  

- qan qurudan: bitgi adı.  

qurutlamaq  danışıqların kəsilməsi. ara qatnaşıqlıq kəsilmək.  

qurutlu  qurutu olan yemək.  
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qurutmaq  - bataqlığı qurutmaq üçü çalım vuruldu. (çalım: çıxış yolu).  

- qanını qurutmaq: aşırıca bezdirmək.  

- qanını qurutmaq: aşırıca bezdirmək.  

- qurutulmuş qatıq: köçək > kəşk (fars).  

- günə sərilib, qurudulmuş: günəşlənik.  

- günə sərib, qurutmaq: günəşlətmək.  

qurutmaq  ( r < > z ). quzutmaq. ( < qurmaq: düzəltmək. hazırlamaq). 1. 

qurmaq, təhrik işini görmək. bir nərsəyə doğru 

qızdırmaq, quşqurtmaq. qızdırmaq. qozutmaq. 

qalxızmaq. - boğaz quzutmaq: yeməğə iştahını sağatmaq, 

qətitmək. - o onun bağazını quzutdu: iştahlandırdı. 1. 

qatırmaq. qatıtmaq. qatılatmaq. dondurmaq. şişirmək. 1. 

quru duruma gətirmək. - qurut ! qurt !. 1. yok edmək. - 

qurudu getdi: yok oldu getdi. 1. silmək. - sudan çıxdın saçıvı 

qurut. 1. tarqaytmaq. azaltmaq. tükətmək. bitirmək. 

kökünü qurutmaq artın edmək. quvartmaq. sarartmaq. 

kəbdirmək.  

qurutsamaq  qurut istəmək.  

qurutuq  - sulu nərsənin quruduğunda çatlamış durumu: kavqamıq. 

qalğamıq. qaşalmıq. qaçalmıq. - kavqamıq topraq. 
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qurutulan  - istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

- acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. 

bastırma. pastırma.  

qurutulmaq  qatrılmaq. qaqac (bastırma: quru ət) yapılmaq.  

qurutulmuş  - çox qurutulmuş nərsə: qaqıt.  

- qurudulmuş sümüklü ət: qaqırtaq.  

qurutulmuş  bıxtı. qax.  

quruy  yardım. azaltmaq. zararlamaq.  

quruyub çatlamaq  qaqşalmaq.  

quruyub  - çox quruyub qatılaşmaq: qağıştamaq. qağışdamaq.  

- quruyub qalmaq: qanı donmaq. donaqlamaq.  

quruyub  keşiyib. çəkilib. çaqışıb. çəkişib.  

qurvı  girdə. yuvarlaq. dayrə. - qurvı çuvac: yuvarlaq çadır.  

qurya  quruq qaraba. xaraba. (# qoraq).  

qurz  < qurt. qart. qurs. gürbüz. qopuz.  

qurzaq  qarı, yaramaz. beli bükük. tülək quş.  

qurzan  kurzan. kurnaz. qurbaş. 1. dolandırıcı. kələkçi. qalayçı. 

çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. açıqgöz. sınavlı. anaç. 

anaş. usda. zirəh. çox bilmiş. - gizli, sakın, kurnaz olan: 
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sinsi kimsə. 1. gözü açıq. açıq göz. bəcərikli. oyunçu. 

oyanıq. 1. yenğ oylu. cin kimi. iy çəkən. ivək. ustal. sivir. 

zirək. zeyrək. 1. qaqbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. 

oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. 

anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq 

göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. 

dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. 

toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi. 

qus  - qus quru: qup quru.  

qus  kus < kövs. tümbək. tümbürək. dövül. qavurqa. kövs.  

qusalə  < gösələ.  

qusalə  buzağı dana. bizovı dana.  

qusıq  qusu. qusma. qeytərmək. qeytəri. qəy. istifraq. - o qusıq 

tutdu.  

qusıncıq  qusunc. iğrənc.  

qusqac  1. qısqaç. kərfətin. 1. sərçə. səçə. çıçalaq. quşqaç. 

çümçük. kiçik, qara çalan bir heyvancıq.  

qusququq qusquğuq. 1. yaban gögərçinin ərkəyi. 1. ququq (ğuğuq) 

quşunun çeşiti.  
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qusqun  quşqun. at quyruğu altından keçirilən, yəhərə bağlı 

qayış. - qusquna quvvət: {1. dabana quvvət. 1. qamçıya 

bərəkət}. 

- qusqunu düşük: güzəri keçimi iyi olmayan kişi. üzük.  

- qusquni döşük: sağrıdan aşağı, qusqun yerinin əti, ki iyi 

sayılmaz.  

- qusquna güc: iti qaçmaq.  

qusqunlu  quşqunlu. çağlayan. çağ durumlu. iti qıvraq.  

qusqunsuz  quşqunsuz. 1. quşqunu olmayan. 1. pərişan.  

qusqus  kuskus. ( < kovus: oyuq oğuq). düğü kimi kiçik, yuvarlaq 

xəmir yeməyi. - kuskus pilavı. - kuskus çorbası.  

qusl edmək  çayqanmaq. yıxanmaq. arınmaq.  

qusma  ötük yanığ. qəyy. bulantı.  

qusmaq  < kov. kovsamaq. 1. boşalmaq. kosamaq: qazmaq. 

dışarı vermək. çıxarmaq. içdəki nəyi dışarmaq, 

qaytarmaq. yöntürmək. {# küsmək: içəri çəkilmək.}. - baş 

qusmaq: baş vermək. başaqlanmaq. 1. ögümək. 1. 

yandrumaq. yandurmaq.  

- qan qusmaq: 1. çox sıxıntı, acı çəkmək. 1. qan tükürmək.  
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- baş qusmaq: əkinin başaq verməsi.  

- qusarı gəlmək: qusacaq kimi olmaq. 

qusmaq  < kövüsmək. 1. qursaqmaq. quzmaq. qozmaq. çıxarmaq. 

qaytarmaq. böyürmək. böğürmək. qeytərmək. 

qaytarmaq. qəyy edmək. qayışmaq < kağışmaq. qay 

edmək. qəy edmək. qarın, aşqazan boşatmaq. - yediyin 

çıxarmaq.  

- qan qusmaq: çox üzülmək, incinmək.  

qusmuq  - qara qusmuq: bol qara qanlı olan qusuq.  

qusmuq  qusuq. qaytuq. qaytarı.  

qussə  1. acılıq. mərarət. bükünc. tasa. qayğı. kədər. kətər. 

kətir. kitər ( < kitmək: qapamaq). qəm. sıqıntı. sıxıntı. 

çözək. közək. qayğı. - acılığı içindədir. 1. buşman. 

bukman. üzüntü. tasa. kədər. buşuc. büküş. üzüntü. 

kədər. 1. qayu. qayğu. tarıntı. darıntı. tasa. qayğu. kədər. 

sıxıntı. 1. qəm kədər. sağuş. sağınc. kədər. bükünc. - 

qussəli: puşaq. buşaq. buşqan. içi sıxıntılı. tutuq. kədərli. 1. 

quvurt. qayğı. təlaş. talas. 1. metatez qasıq. sağıs. 

mütəəssir. tutsə. bulut. büküt. tusqaq. tussa. qapsa. 

tasa. qayğı. qapsa. 1. sıxıntı. tumuq.  
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qussə  acranğ. acıranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı). qayğı.   

qussə  bükə. sıxıntı. çiq. qəm. darlıq. boğac. boğca. sıxıntı. 

qapnaq. qızma. qurb. qanı. qayğı. qayığ. qurum. timar. 

tuqmar. tumar. tutluq. göynək. göynüq. tutaq. tuxat. iç 

darlığı. sıxıntı. pas. tasa. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. 

ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. 

niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. 

yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. 

təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. qayğı. qayğaşa. 

üzüntü. qəm. acı. anğaşa. anğaş. düşüncə. endüş. 

endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. tasa. tut. ağrı. 

dərd. qəm. kədər.  

- qussələri daşa vur, quraqları yaşa vur, tutulsa ürək, 

zəngi alıb mənə vur.  

qussələndirmək  əğritmək. pozmaq. kədərlətmək.  

qussələnmək  dolqunmaq. doluqmaq. dolunmaq. tutulmaq. 

bulutlanmaq. ağlayacaq olmaq. qızılmaq. qayğılanmaq. 

qussələnmək 1. bükşükmək. bükşümək. boşuqmaq. qussələnmək. 

qayğılanmaq. 1. çözəmək. közəmək. sozalmaq. 

qayğılanmaq. kitərlənmək. kədərlənmək. kətərlənmək. 
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kətirlənmək ( < kitlənmək: qapanmaq). kədər edmək. 

tasalanmaq. qayğılanmaq. acılanmaq. darılmaq. 

darıxmaq. dodaq çatlamaq. 1. taslanmaq. içinə salmaq. 

darsıqmaq. təəssüflənmək.  

qussələtən  qussələdən. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. 

ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. 

dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. 

qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. 

sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. 

tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

qussələtmək  toxunmaq. üzmək. - bu mahnılar mənə toxunur.  

qussəli  < quqsalı. qaqsalı. qayğulu. qayğılı. məğmum. kədərli.  

qussəli  acılı. kədərli. qayğılı. bataqara. məhzun. üzgün. sıxıntılı. 

toxalı. tutqunlu. tutuq. çalız. çalaz. dincsiz. qayğılı. tasalı. 

acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. 

hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. 

çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qəmli. qayğılı. 

qayğaşalı. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. 
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endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. üzüntülü. acılı. 

tasalı. çapalı. qapalı. qəmli. toxalı.  

qussəli 1. aluq. dalğun. qəmgin. 1. dartıqlı. həzin. kədərli. acığlı. 

1. kədərli. puşaqa. buşaq. buşqan. içi sıxıntılı. tutuq. 

mükəddər. qapanıq. məğmum.  

qussəsiz  dinc. arsat. aldırmaz. tutasız. sərbəs. qəmsiz. qəmsiz. 

yelə. tasasız. qəmsiz. qayğısız. fikirsiz. 

qustağ  alınlı. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. həyasız. 

hırsız. ırsız. sırtıq.  

qusti  kusti. kiçik qardaş (kiçik). ini.  

qustos  1. çürümə. morarma. 1. göz şişməsi. 

- qustos çapmaq: morarmaq. çürümək.  

- qustos çabqan: morarma. çürümə. bərə.  

qusturan  qusduran. qusturucu. bulandıran. ögürdən. öğüdən. 

öyüdən. qaytadan. ögürdən. öyüdən. qəyy gətirən.  

qusturmaq  - qan qusdurmaq: çox üzmək, incitmək.  

qusturmaq qusdurmaq. qusyurmaq. quysartmaq. qısyartmaq. 

qusyan etdirmək. qaytatmaq.  

- birini qusdurmaq: birinin boğazından çıxarmaq: birinin 

sırtındn çıxarmaq: güclüyüb, zorlayıb almaq.  
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qusturucu  qusturan.  

qusuq  1. ( < qıs. qıt). qısıq. (r < > s) qırıq. 1. (kov: oyuq. torba). 

kovsuq. yığın. kümə. kitlə. kütlə. kümə. topaq. parça. 1. 

qusmuq. qaytuq. qaytarı.  

qusuq  qaytarğı. öğütmə. öyütmə. qəyy.  

- bol qara qanlı olan qusuq: qara qusmuq.  

qusulmaq  içərdiki, içindiki nərsəni dışarı qaytarılmaq. - qusulan 

nərsə ortada qalmaz.  

qusunc  qusıncıq. iğrənc.  

qusuntu  qaytarılmış. qas.  

qusur  {< qısır. kəsir}. 1. ayıb. söğüm. şarayıb. çarayıb. utanc. 

ayıb. əksik. yetişimsizlik. nüqsan. əksiklik. qıysıq. 

nüqsan. aqsaqlıq.- qusur bulmaq: ayıblamaq. nuqsan 

bulmaq. 1. əksik. düşük. gədik. nüqsan. - əksik, gədik 

tamamlamaq.  

qusur  atıq. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əğri.yayaq. yayqa. 

əğrik. əksik. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qısır. əksik. 

nuqsan. istək. əsmə. əsi. ehtiyac. gərək. gərəkmə. gədik. 

əsgik. nuqsan. qısır. kəmit. əksik. çəntik. çantıq. çaltıq. 

kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 
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çapal. çəpəl. kəməl. günah. suç. - bu cocuğun heç kəməli 

yox. - kəməlli: çapallı: çəpəlli. - qısır qusur: yarım yamalaq. 

bölük pörçük.  

qusurlu  1. çapallı. çəpəlli. kəməlli. suçlu. günahlı. 1. kəsri. əksiki. 

xətalı. ək yeri.  

qusurlu  1. qıyav. nüqsan. əksik. söqümlü. nüqsanlı. söqünclü. 

əksikli. ayıblı. şarayıblı. çarayıblı. ləkəli. toyunsuz. 

doyunsuz. yaramaz. 1. topal. mə'lul. səqət. - kor topal.  

qusurmaq  bax > qısırmaq.  

qusursuz  ayıbsız. əksiksiz. tam. şarayıbsız. yonat. bütün. 

mükəmməl. 

qusursuzluq  düzə.  

qusyan etdirmək  ğusyan etdirmək. qusyan etdirmək. 

qusdurmaq. qusyurmaq. quysartmaq. qısyarmaq. 

qaytatmaq.  

qusyurmaq  qusdurmaq. quysartmaq. qısyartmaq. qusyan etdirmək. 

qaytatmaq.  

quş (fars)  < qovş: 1. uc, qıraq. tutac. qovuşmaqa yaran. 1. qovuşulan 

yer. çuxur. qulaq ( < kovlaq).  
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quş  1. yələkli qanatlı, yeriyib uçar heyvan. 1. başqa quşları 

avlamaq üçün atmaca, qırqı, çaqır kimi, becərilib, 

öğrətilən çeşitləri. 1. yaşlı atın sağırında tükü tökülüb 

açılan yeri. 1. yemiş adlarına qoşulub kiçikliyin göstərir. - 

quş üzmü. 1. uçan. uçar. uçucu. - quş üzümü: çəkirdəksiz 

üzüm.  

- çayır quşu. qərgə çıpçıq. toyqar.  

- balıqçıl quşu: çillə ayağ. leylək.  

- boran quşu: boranbilgiç. albatros.  

- çayır quşu. tarla quşu. töppəli çıpçıq.  

- ibibiq quşu: bayramcaq. gütgüt quşu.  

- saqqa quşu. ala çıpçıq.  

- toy quşu: quğu. tudaq. dudaq.  

- toy quşu: tuvadaq. duvadaq.  

- ağ quş: təpəlı doğan.  

- çıqır başlı qara quş: ağbaba.  

- gəbən quş: çaylaq.  

- qılın quş: bayquş.  

- qara quş: çaylaq.  

- dağ quş: qartal.  
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- quş tükünləy edmək: dağıtmaq. darma dağın edmək.  

- turqa quşu: turıqa:. bir çeşit sərçə.  

- quş yuvası: uya.  

- quşun qanat çalması, uçması: dalbınmaq. çırpınmaq. 

talbınmaq. talpınmaq. talpırmaq. talpışmaq.  

- quş yavrusu: bala.  

- ürünğ quş: ağdoğan. - qaraquş: qartal.  

- yunquş: tavuz.  

- ilquş: kərkəs.  

- dəvəquş. - qızquş: qanatların açanda dəğişik boyalı, yələkli 

bir quş. tavus.  

- quş qaqası: tomşuq. tumşuq.  

- qöq tupulqan: qöq tubulqan.  

- bir çeşit su quşu: qarabataq.  

- qaraboğaz: bir çeşit quş.  

- bir quş adıdır. qırça. qarça.  

- devlət quşu: qaraquş. anqa. umay.  

- key: ulağan av quşu.  

- kiçik quş: burulday.  

- qarça: qırça: boyalı bir quş.  
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- quşlar başlarını qanadları altında gizləməsi: sinqimək. 

sınqmaq.  

- quşların boyununa taxılan boyunluq: çalqu. çılqu. çıqlu. 

qulladə.  

- quşların tərsi: sanğ. fəzlə.  

- sıçançı quş: çalay.  

- sığır quşu: sac. sar. çuğurcuq.  

- quşu çox olan yer. quşlaq. qoşlaq. quşxana.  

- quş kübrəsi, tərsi: sağı.  

- quş tükü altında olan incə tüklər: yüntə. yündə. 

- quş tərsi: quş kübrəsi: sanğ. sanğ. 

- quş tərsini buraqmaq: sağnamaq. çıqramaq. - quş 

kübrəsi, tərsi: sağı. 

- quşun boyun həlqəsi: qamut. hamut. 

- dalğıc quş: balıq tutmaq üçün suya dalan quş. 

- quş təpəliyi: suluq. 

- sığırcıq: cuğurcuq.  

- su quşu: 1. suda üzər, yaşar quş. 1. ördək. 

- bir sıra quşların təpələrində tükdən olan topcq, süs: 

sarğuc.sorğuc. 

- bir daşla iki quş vurmaq: bir əməklə iki ası qazanmaq, iki iş 
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görmək.  

- leylək çeşitləndən böyük, balıqçıl quş: turna.  

- tutu quşı: anğlaçaksızın çox söylər gəvəzə. 

- çayır quşunun böyük çeşiti: turğar. tuyğayın çeşiti.  

- sərçənin kiçik çeşiti: torğu. 

- ağız ilə quş tutmaq: olmasın kimi zirəklik göstərmək.  

- bir çeşit arı quşı: sarıcuq. sarıcıq. alaca sığırcıq.  

- dəniz quşlarından, qara, ördəyə bənzər, suyun üzərinə 

çıxıb batması çabuk olanı: qara bataq.  

- köçəbə quşlardan olub, boynu, yanaqları al qırmız, 

quyruğu çatallı olan: qırlanqıc. 1. döğüş gəmilərində olmuş, 

yelkənli, iti gedən təknələr.  

- qaqası ilə ağac qabığına çalan quş: ağac qaqan: ağac 

dələn.  

- qar quşı: qırlanqıc çeşiti.  

- qara quş: uqab. tavşancıl.  

- quş uçan kolan keçirən. quş uçmaz karvan keçməz. - quş 

ürəkli: qorxaq. ürəksiz.  

- qız quş: insan üzərinə düşəcək kimi alçaqdan uçan. 

tüklərinin rəngi hunduşqaya bənzəyib açılınca rəngtən rəngə 
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girən bir quş.  

- al quş: qızıl quş. doğan. şunqur. köğön. şahin. şunqar.  

- quşçi başı: huv başi.  

- quşların birinci qarnı: daşlıq. qatı. qursaq.- quş qursağı 

daşlarıda sındırır.  

- quşların daşlığı: qat. - toyuq qatı. 

- quşların qolları, ki ön ayağları yerinə işlir: qanat.  

- quşların tülək, tük dəğişmə çağı, dövrü: qırınsa (özəlliklə 

doğan üçün).  

- quşun böyük, yırtıcı çeşiti: qartal.  

- quyruq sallayan: uzunca quyruğunu elə sallayan kiçik bir 

quş. 

- saqsağan: sıçraraq yeriyən, ağlı qərəli, ötməsi, yeyin ağac 

ərələmək səsinə oxşar, alaca qarğaya oxşuyub, ondan kiçik 

bir quş.  

- qartaldan az kiçik, yırtıcı quş: qaraquş.  

- quşun qanatında, quruğunda olub, onu uçurub saxlayan, 

böyük, iki yanlı tük: yelək. yələk. 

- yalvac quşu: yund quşu çeşiti:quyruq salan.  

- quş kəsəllərindən: quyruq altı. 

- avlanacaq quşların çox olan yeri: quşlaq. avlaq. ovlaq.  
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- böyük quş qəfəsi: quşxana. quşluq. quşlıq. 

- ətin pişirməyə özgü yayvan, kiçik qazan: quşxana. 

- quş kimi atılıb düşmə: quşma. qoşma. qoşuq. oyun, təpsi, 

rəqs havası.  

- quş kimi ürkmə: quşqu. ürkü. qorxu. asavlıq.  

- quş qapanı, duzağı çeşiti: quşmar. 

- quşlara yem verilən çağ: quşluq. quşlıq.(danla öğlə arası). 

- quşları ova enərkən bir özəl səs çıxarıb, qıy vurub 

bağırmaları: qızğırmaq. 

- quşun uçmaq üzrə təprənməsi: qımlanmaq. qımıldanmaq. 

qaxmaq üzrə götün təprətmək. götünmək.  

- arxası yaşıl, qarnı ağ bir quş: gücən.  

- quş qursağı: quş qatı. qonsa.  

- arpacı quşu: hər nərsəyə boynanan, tabe olan kimsə.  

- bir çeşit çil quşu: boğırtlaq quşı.  

- gəgəc quşi: səksək. atmacanın bir çeşiti.  

- kiçik, yıtıcı, qanatları altında qırmızı, göy tükləri qara bir quş: 

kərkənəs.  

- qız quşı: ağac qaqanın yaşıl bir çeşiti.  

- quş ətməyi: xətmi gül çeşiti.  
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- quş üzümü: quş kirazı: çox kiçik kiraz, qara üzüm çeşiti.  

- quş başı: iri, böyük tikələnmiş nərsə. - quş başı qar. - quş 

başı kabab.  

- quş burnu: 1. dimdik. qaqa. 1. bitgi adı.  

- quş palazı: 1. quş balası: quş yavrusu. 1. boğazda oluşan 

öldürücü şiş.  

- quş pəncəsi: qıynaq.  

- quş dili: anlaşılmaz dil.  

- quş sütü: bulunmaz. nayab.  

- quş qanadı: 1. {quş qanadından olan - süpürgə. - yelpik}. 1. 

boğaz kəsəllərindən.  

- quş yemi: kənəvir tuxumunun çeşiti.  

- quşların əbabil qolunun bir çeşiti: geçi sağan.  

- gəlin quşu: böyük tuyğar çeşiti.  

- alğır quş: avçı quşlardan tərlan.  

- başa, təpiyə vurulan quş yələyi: otağa. kalağı. 

- başlıca (ümdətən) ilan tutub yeməklə yaşayan quş: ilançıl. 

yılançıl.  

- quşların qonması üçün qoyulan dal: ataq. ata.  

- yunt quşu: quyruq salan quş çeşiti.  
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quş  uçar. qırqı. başa. alğır quşı.  

- çıtlambıc quşu: qarabaş.  

- qara toyuq quşu: qaracuxa. qarabağal.  

- qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

- qaratoyuqgillərdən, qara boyalı ardıc quşu: qara bağal.  

- sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı 

olan quş: qarayaz.  

- quşların qaraciyərinə düşən, öldürücü kəsəl: qarabaş.  

- dəniz quşlarından: qatqat qartqart.  

- xoruz, quşun başında olan kəvrək ət: tac. ibiğ. ipik. pipik. 

qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq. qıqırdaq. qaqırdaq. 

qaqırt. qaqart.  

- incə qamışdan hörülmüş quş yuvacığı: çiğ (> çeğ (fars). çex 

(fars). ). alnaq.  

- qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan qaqavan. 

qaqavaş. qaqavac  

- quş ayaq: yer basmayıb yeyirən. 

- korbağa quş: puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- 

puuhuu'' səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. 
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quqqumay. bayquş. koruv. korav. çökəv. çökov. xaraba quşu.  

- külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir 

quş: qar cücəsi.  

- qaraquş: 1. qartal. atmaca. 1. kinayə. atmaca. 1. kimsəni 

cinlədən, qızdıran, qudurdan, kökəldən nərsə. kimsənin 

tükanı. - onun yanında bunu demə, bu söz onun qaraquşudu. 

1. qural, ölçüyə, düşüncəyə dayanmayan. - qaraquş sözü 

vermək: boşuna qovl qərar vermək. - qaraquşa inanmaq: hər 

nəyə güvənmək. - qaraquş oyu: dayancaqsız, duraqsız 

düşüncə. 1. qıçlarda tapılan yellik, rumatizm, şişlik kəsəli. 1. 

çaylaq. caylaq. çimri. tamahkar. 1. müjdəçi. muştuluqçu. 1. 

çaylaq. caylaq. toy. əcəmi. 1. çaylaq. caylaq. uzun boylu, 

qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal quyruqlu, yırtıcı quş. 

1. sığırçın. sığırcık. 1. bir çeşit yoğur (xəmir) dadlısı.  

- qarınca quşu: qarışqa yeyən.  

- qaya gövərçini: qayalıqlarda yaşayan gövərçin çeşiti.  

- ət yeyən quş dimdiyindən tanınar.  

- quşlarda daşlıq: oğsa.  

- quş adı: qoğan. qovan.  

- quş tələsi: kiçi qapan, tələ. qapanca.  

- quş üzümü: qaramarı.  
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- puhuquşu: bayquş: ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu- puuhuu'' 

səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq.  

- quş adı: çərəz. çal. toğdura.  

- ərkək qırqı: cürə.  

- köçmən quş: il sayın uyqun toprağa daşınan quş.  

- avçı quş: sancar > səncər.  

- çavuşquşu: ibibik. hüdhüd.  

- gecəquşu: yarasa.  

- könül quşu otu: quş sütü: can otu: qıt tapılan nərsə.  

- quş çeşitlərindən, ötüşü ilə adlandırılan, gövərçin biçimli: 

ququq.  

- yumurtaya yatan quş: kürk. küh. qurk. quluçqa.  

- qurqa yamaq: küh yatmaq. 

- su quşu: quba qaz. qu.  

- ağ quş: ağsunqar. günüz.  

- qarasunqar: qara quş.  

- alıcı (yırtıcı) quşun ömrü az olur. ( saldırqana, günlərin 

biridə saldırılır).  

- başı qara kiçik ötücü quş: başdanqara.  

- çalıquşu: çitçirik. şaqraq. ötücü bir quş. - quş, toyuq balası: 
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civciv. kütcük. cüycük. cücük.  

- doğanlardan olub, ondan güclü avçı quş: çaqırdoğan. 

balaban.  

- təpəlikli (kakilli) yırtıcı gecə quşu: bayquş. kukumav quşu.  

- toyuq, quşun yeməyi: zağar.  

- tülək quş: qurzaq.  

- bir daşla iki quş vurmaq.  

- bir sıra quşların qalın bağırsağının son bölümü: dışqılıq.  

- cücə, quş səsi: cikcik. cıvcıv.  

- çatal quruqlu yırtıcı quş: çatlaq. çaylaq.  

- çayırquşu: tarlaquşu. toyğar.  

- çay daşıyla, çaş quşu vurmaq: gördüyü işlə, gedərin 

(xərcin) çıxarmaq.  

- quş yələyi: çələng. quş qanadının iri tükü.  

- çəkirgəquşu: sığırcıq.  

- dəvəquşu: durmuşu, gerçəyi görməkdən daçınan kimsə.  

- gecə quşu: keçisağan. çobanaldadan. alacatoyuq.  

- çalı quşu: çitcirik.  

- quş yemi: çinə.  

- quş qursağı: çinədan.  
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- quş pisliyi: çımqırıq.  

- quşun pisləməyi: çımqırmaq.  

- quş sütü: can otu: iç quşu otu: qıt tapılan nərsə.  

- iç quşu: can.  

- balığçıl, qara su quşu: qarabataq 

- çil quşu: süsəri. hamam böcəği.  

- quş dili: gizli dil.  

- quş fəzləsi: sağı.  

- quşların tük tökmə çağı: kürüncə. karınsa.  

- sər o quş ab dadən qolaçanlamaq. kolaçanlaq. gözdən 

keçirmək.  

- sərçəgillərdən kiçik bir quş: beçət.  

- quş çeşiti: çulluq.  

- gecə quşu: 1. gəcəni gəzib dolanmağa alışıq kimsə. 1. 

böyük bayquş çeşiti. 1. yarasa. xuffaş.  

- fırtınaquşu: dəniz ördəyi. - şeytanquşu: ətqanat. ətçil (ət 

yiyən) yarasa çeşiti.  

- daş yeməklə, daşlıq olmaz, quş daşlığı, daşdan boş 

olmaz (boşalmaz).  

- hər quşun əti yeyilməz: hərkəsdən, hər nə gözlənilənməz.  
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- qarqada quş sayılır, sərçədə.  

- qızlar hamısı bir yuvanın quşudur.  

- quş, iz, nişan, işarə qoymaq: imləmək. imbarlamaq. 

quşlamaq.  

- ağacların üstündə görülən böcək, qurd quş yumurtası: 

qarqa duzu.  

- qar quşu: qarlı dağlarda yaşıyan quş çeşiti. 

- qaranlıq quşu: yarasa.  

- quş uçurtmaq: oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. 

oysanmaq.  

- quşların tük dəğişmə çağı: qarınsa.  

- quşların tük dəğişməsi: qarqasaya girmək.  

- quşu quşunan tutarlar.  

- pelikana oxşar su quşu: qalğanqazı.  

- ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı.  

quşaq  > köşk. küşk.quşatma. sarma. 1. çevrə. çəmbər. çənbər. 

çəpər. 1. döl. döş. soy sop. ırq. qan. damar. kök. nəsil. 

ailə. 1. qurşaq. çərçivə. çəmbər. 1. mihit. mühit. 1. aralıq. 

ortam. oran. evrən. dövrə. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. 

çulqa. çuval. civar. mihit. mühit. 1. qalob. qolab. dolab. 
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küvrə. kürə. yuvarlaq. dayrə. - yer quşağı: yer kürəsi. 1. 

çevrə. əkiş. əkşin. yağday. durmuş. donluk. ortam. 

ortalıq. aralıq. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. 

təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mihit. mühit. 1. soy. qan. 

kök. ırq. sar. qurşaq. təsmə. qolan. kolan. qayış. - çadır 

bölməsi, quşağı, qoruğu: çığ çiq. - incə quşaq: bel bağı. 

kəmər.  

- göy quşağı: göz quşağı.  

- bel quşağı, bağı: qar. qor. qur. qurşaq. kəmər. qəmər.  

- bir quşaqdan gəlməlik: soy bağı. qan bağı. 

- göy quşağı: qazanqulpu. qazanqılpı.  

- quşaq çözələmək: ayaq yoluna gedmək.  

- quşaq bağlamaq: qulağ tutmaq. and içmək. mürid, tabe' 

olmaq. 

- quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən: qalıtım. soya 

çəkim. irsiyyət. vərasət. genetik.  

- quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, 

keçmə: qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.  

- dəridən yapılmış fişəklik quşağı: qarqa. qarqı. qarqu.  

- gəlin quşağı: gəlinlərin taxdığı süslü qurşaq, bellik.  
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quşaq  qovşaq. (1. < kavşaq. qov. gov. 1. < qurşaq (dolamaq. 

sarmaq.belbağı). 1. bağ. bağım. əkləm. boğum. dolaq. 

sarıq. belbağı. qurşanmaq: belə quşaq bağlamaq. quşaq 

geymək sarılmaq. yer şarının ayrı ayrı bölgələri. çevrə. 

dayirə. iki dirəyi bir birinə bağlayan üçüncü ağac. quşaq: 

qarın. bölgə. məntəqə. 1. bir kürə, şar üzərində, paralel 

iki xəddin ortasında qalan bölük. girdə, yanqılış, yanqılıc, 

əyri kəsilmiş, qırılmış, biçilmiş hər bir nərsə: > (qaşıq. 

qırcanmaq. qırışıq. qırışmal. qeyqacı. üzük qaşı. dağın 

təpəsindəki qeyqacılıq). 1. buğum. qurşaq. soy. nəsil. - 

quşaq qorumaq: namusun. soyun qorumaq. - quşağına 

çəkmək: atasına bənzəmək. - quşaq çəkmək: soy sürmək. - 

quşaq çözmək: sevişmək. - quşaq kuşağa: soydan soya. 1. 

(çevrələyən. qoruyan. möhkəmlədən) duvarın içinə 

çevrəsinə, möhkəmlətmək üçün qoyulan dirək, ağac. bu 

ağacın adına quşaqlama, bu işə isə quşalamaq deyilir. - 

quşaqlı duvar, quşaqsız duvar. 1. orpaq. mənşə. kök. 

nəsəb. soy. nəsil. 1. ortadan bağlanan dar, uzun bağ. - bel 

quşağ. - baş quşağ. - şal quşaq. 1. duvarı 

sağlamlaşdırmaq üçün, yaparkən, hər bir iki arşından 
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çəkilən kərpiç, dirək sırası. - quşaqsız duvar uca dirsəlməz. 

1. nərsəni dayaqlayıb sağlatmaq, davamlatmaq üçün, 

yaxadan yaxasına tiklən bezdən sırıq. 1. geyim. paltar. - 

orta quşaq: aralıq geyim. əl geyim. bayağı qapsam, geyim. (# 

qopsam: rəsmi). - quşaq atmaq: soyunmaq. dincəlmək. - 

quşaq çözmək: əl suya yetirmək1. izqil. soy. döl. nəsil. boy. 

1. qurşaq. gürşad. sağlam. 1. qurşaq. gürşad. qala. 

qalaq. qorqan. istehkam. 1. qurşaq. gürşad. yapılarda 

işlənən dəmir, çəlik mil, lama. 1. kəmər. məntəqə. - təbriz 

quşaqı. 1. qurşaq. - sırmalı quşaq. - qayış quşaq. - altın 

quşaq: içinə altın doldurulub yolçı kəməri. 1. abluka. 

albağac. yapluqa. yapalqa. mahasirə. 1. göbək. nəsl. 

bətn. - beş göbəkdən bəri.  

- quşağı dolu: ehtibarlı. güclü. - quşağın iki yerdən bağlamaq 

(quşama). - quşak bərkitmək: bel bağlamaq. inanmaq. - 

quşak çözmək: qulluqdan qayıtmaq. ayrılmaq. - quşquna 

quvvət. qamçıya bərəkət. - quşağı bərk: könüldən inanan.  

- quşağı bərk: könüldən inanan. 

- quşaq takınmaq: bir nəyə adalanmaq, namzədlənmək.  

- ipdən quşaq quşanmaq: çox yarıq, yoxsul yaşamaq.  
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- tor quşaq: hörük kimi yapılmış quşaq.  

- tuman bağı, quşağı: uçqur: içqur.  

quşaq  qurşaq. qavuş. 1. belbağ. bağ. urama. kəmər. belbağ. 

kəmərbənd. qur. qor. qurşaq. tətel. belbağ. gözəlcə 

bağlanmış qurşaq ki, bir ucu, bir yandan sallandırmaq. - 

iç qur: iç qurşağı. uçqur.- quşaq quşanma. 1. qamal. 

mahsirə. əhatə. - dördüncü quşaq: qavluq. törünq uşağı. 

nəbirə.  

quşaqan  quşaqlı. gürşaqlı. qurşaqlı. təqviyət edici. muqəvvi.  

quşaqçı  gürşaqçı. qurşaqçı. 1. geyimçi. paltarçı. 1. dərzi. 1. örtən.  

quşaqlama  gürşaqlama. qurşaqlama. təqviyət edmə.  

quşaqlamaq  çəpərləmək. çəmbərləmək. çənbərləmək. çevrələmək.  

quşaqlamaq  qurşaqlamaq. gürşadlamaq. 1. sağlamlaşdırmaq. 1. 

qalaqlamaq. qorqanlamaq. istehkam yapmaq. 1. yapıları 

dəmir, çəlik mil, lamalarla sağlamlaşdırmaq.  

quşaqlanmaq  quşaq bağlamaq. hazırlanmaq. yeltənmək. girişmək. 

meyl edmək.  

quşaqlaşmaq  küvrələşmək. kürələşmək. qolablaşmaq. qaloblaşmaq. 

dolablaşmaq. cəhanşimullaşmaq. dünyəviləşmək.  
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quşaqlı  1. quşaqan. gürşaqan. qurşaqan. təqviyət edici. 

muqəvvi. 1. yaraqlı. kəmərli. qurcı.  

quşaqlıq  küvrəlik. kürəlik. qolablıq. qaloblıq. dolablıq. dünyəvi. 

cəhanşimul. imum dünyalıq.  

quşam  qoşam. geymür. geyim. paltar.  

quşam  nərsənin ayrıntılarıyla birlikdəsinə verilən ad. takım. əl. 

dəs. qapama. - geyim quşam.  

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr.  

- iç, ev geyimi, quşamı: içqapın. rubdöşambr.  

quşamaq  çevrəsini bağlamaq. çevrələmək. qurşalamaq: təhrik 

edmək.  

quşamlı  yaraqlı. qeyimli.  

quşamşi  qurşatma, əhatə, mahasirə edmə işi.  

quşan barmaq  üzük barmağı.  

quşanacaq  donanım. vəsayil. ləvazim. məlzəmə. döşəmə. ədəvat. 

cihaz.  

quşandırılmaq  qurşatınlandırmaq. çevrələndirmək. cızığalandırmaq. 

sınırlandırmaq.  

quşandırmaq  quşatmaq. bağlatmaq. taxdırmaq. - yaraqlıq taxdırmaq.  
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quşanış  quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. yaraqlanış. 

yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. taxınış. taxınma. qoşumlanma. düzəniş. 

düzənmə. yapınış. yapınma. qurunuş. qurunma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

quşanma  qoşunma. qoşulma. birləşmək.  

quşanma  qurşanma. quşanış. qurşanış. qoşumlanış. yaraqlanış. 

yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. 

donanış. taxınış. taxınma. qoşumlanma. düzəniş. 

düzənmə. yapınış. yapınma. qurunuş. qurunma. 

hazırlanış. hazırlanma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, 

təchizləniş.  

quşanmaq  qur + şanmaq. 1. qurulaq. geyinmək. 1. sarınmaq. 

bürünmək. bağlanmaq. taxınmaq. üstünə taxmaq, 

asmaq. geyinmək. taxmaq. üstünə almaq. - taraq 

taxınmalı. - qılınc taxmaq. - üzük taxmaq. - üzük, süs, bəzək 

taxınmaq. - quşaq takınmaq: bir nəyə adalanmaq, 

namzədlənmək. - geyinib quşanmaq: yığınmaq. hazırlanmaq. 

- ipdən quşaq quşanmaq: çox yarıq, yoxsul yaşamaq.  
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quşanmaq  qurşanmaq. qoşumlanmaq. qoşanmaq. 1. taxınmaq. 

donanmaq. donalmaq. düzənmək. yapınmaq. 

yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. tərtib, tədarük, 

mücəhhəz, təchiz edinmək. qurunmaq. 1. bağlanmaq. 

bağlamaq. taxınmaq. taxmaq. - qılıncın belinə bağladı. - 

qurşaq qoşanmaq.  

quşanmatan  quşanmadan. qurşansız. hazırlıqsız. birbaşa. birdən.  

quşanmış  avluz (< av). mahasirə olunmuş. 

quşanmış  hazırlanmış. - əkməyə quşanmış, bir qarış dək ıslanmış 

topraq: qara evlək.  

quşaş  topraq qazmaya yarayan üç dişli arac.  

quşat  qoşat. 1. zəncir soy. qan. boy. göbək. nəsl. bətn. 

zürriyyət. 1. çapçevrə > çəpçevrə. mühit. - üç göbək ötən 

dədəsindən qalıb. - suluq quşatı, qoşatı: atın çənəsinə 

vurulan zəncir.  

quşat  qurşalı. qurçalı. törəməli. hazır. güşatalıq: hazırlıq. 

amədəlik. açığlıq. güşatmaq: qurşatmaq: hazırlamaq. 

yeri güşatmaq: yeri hazırlamaq. güşatlı gəl: hazır gəl.  

quşat quşad. ( < kov). karvanın qonaldığı yer. güvşad.  

quşatıcı  qaplayıcı. sıvacı. sulayıcı. qaplayan. örtən.  
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quşatılmaq  qurşovlanmaq. çəmbərə alınmaq.  

quşatım  quşatma. yapalaş. yaplaş. mahasirə. - quşatımı, mahasirəni 

sındırmaq: çəmbəri yarmaq.  

quşatma  1. sarma. quşaq > köşk. küşk. 1. qurşaqlama. bılokaj < 

bölükə. bölümə. bağlama. mahasirə. yığnama. nərsəni, 

nərsələri başqalarından ayırma. 1. quşatım. yapalaş. 

yaplaş. mahasirə.  

quşatmaq  1. quşandırmaq. bağlatmaq. taxdırmaq. - yaraqlıq 

taxdırmaq. 1. tolamaq. dolamaq. çevirmək. çevrəmək. 

yörəyə, çövrəyə döndərmək. - başına bi şal dola. - belivə 

bir quşaq dola, soyuqdu. 1. tolaşdırmaq. dolaşdırmaq. 

devrəsin çevirmək. mahasirə edmək. - şəhəri qoşun ilə 

dolaşdırdı. 1. araya almaq. aralamaq. çevrəsin çevirmək. 

qurşovlamaq. çəmbərə almaq. cəqiləmək. çevrələmək. 

sırımaq. 1. çevirtmək. çavurtmaq. çevrələmək. əhatə 

edmək. mahasirə edmək. 1. qöşitmək. qurşatmaq. 

örtmək. qapamaq. - bulut göyü quşatdı. 1. mahasirəyə 

salmaq. çevrəsini sarmaq. 1. mandırmaq. bandırmaq. 

batırmaq.  
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quşatmaq  qurşamaq. qoşumlatmaq. 1. taxındırmaq. donatmaq. 

donamaq. donatlamaq. düzənləmək. yapmaq. 

yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. 

yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. tərtib edmək. tədarük 

edmək. mücəhhəz, təchiz edmək. qurmaq. 1. araya, 

ortaya almaq. çevirmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. 

qaplamaq. içləmək. içərənmək. qaplamaq. qapsamaq. 

qapsırmaq. toplamaq. içərmək. içinə almaq. ehatə 

edmək. - onu ortamıza aldıq. 1. çəmbərə almaq. 

çənbərləmək. çənbərləmək. mahasirə edmək. 1. 

qurşatmaq. çevirmək. sarmaq. çevrələmək. əhatə 

edmək. çevirmək. 1. qurşatmaq. çevrələmək. cızığa 

almaq. sınırlamaq.  

- ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, ovlama 

çeşiti: qapanav. qapanov.  

quşbaqışı  yuxarıdan aşağıya kavrayıcı bir baqış. əyri baqış.  

quşbara  güşbərə. qoşbara. qoşulan nərsə. qoş. köç. qoşu. köç. 

sırğav. sarılan asıan nərsə. cihaz. vəsayil.  

quşbaşı  qalya. qayla. qeylə. qiymə. qıyma.  

- quşbaşı doğranmış, quyruq yağında qızartılmış ət: qara 
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qavurma: qovurma.  

- quşbaşından kiçik doğranmış, qızartılmış yağlı ət: 

qaraqavurqa.  

quşbaz  quşqal. quşqol. quşqov.  

quşburnu  nəstərən.  

- itburnu: gülburnu. gülbırnı. qaşqala.  

quşca  - qaraquşca: qaraquşi. qanun, qural, düşüncə, məntiq 

ölçülərinə dayanmayan. dayanaqsız. havayı. - yarqıcda 

(məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş 

kimsə: kefinə, xoşuna gələni yapan.  

quşçaq  quşçu. quş öğrətən.  

quşçı  qaratqu. ovçu. şikarçı.  

quşçu  1. < > qoşçu. qoşğan çapaqan. çapağan. çapan. yürük. 

yerik. yalvan. yalğan. 1. kuş öğrətən.  

quşçu  ovçu.  

quşeş  kuşeş (fars) < qoşuş (< qoşuşmaq. əl çalmaq. çabalamaq. 

can atmaq.). çaba. çalışma. qaçış. çaba. çapa. cəhd. 

gərmik. qeyrət. didinmə. çalışma. ivmə. - kuşeş kərdən 

(fars): < qoşaşmaq. qoçlanmaq. çalışmaq. çabamaq. 

çabalamaq.  
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quşə  kövşə. ( < köv). 1. bax > küşə.burun. uc. tikə. - qaranın 

dənizə girmiş bir ucu. 1. künc. tumşuq ( t < > y ) yumşuq. 

bucaq. çığnaq. çiğnaq. dirsək. bucaq. 1. qucaq. gövşək. 

kovşaq (qazıq). kovsaq. kovsalaq. kovlangöz. küyşə. 

quzey. burış. burc. aralıq. buçaq. yıxıq. cırık. 

- quşə bucaq: bucaq bucaq: hər yan. hər tərəf. 

- küt quşə: küt bucaq: gen bucaq. zaviyeyi münfəricə.  

- quşə daşı: yapıların küncündə işlənən daş.  

quşə  kövşə. köşə. 1.künc. kövünc. ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. 

göz). aç. açı. burcaq. bucaq. burc. dirsək. açı. zaviyə. 

1.bucaq. burcaq. sapaq. çapaq. iğnə. topaq. kinayə. - 

sözüzü sapaqsız iğnəsiz söyləyin. - bu iğnəli qonuşuğa son 

qoyun. - iğnəli baltalı davranışlar: kinayəli, kəsgin, iti tutumlar.  

- baş köşə, quşə: baş yer. törə. sədr.  

quşəqir  quşəgir. qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. bağdaşmaz. 

büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. 

içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. 

keçiniksiz. kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. 

qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. soyut. 

uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. imtizacsız. münzəvi.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9580 

quşəqirlənmək  quşəgirlənmək. küncələnmək. qırağsınmaq. 

qıranlanmaq. kərənlənmək. qırağ, yan gəzmək.  

quşəqirlik  quşəgirlik. küncənik. qırağsın. qıranlanıq. kərik (< 

kərmək. kəsmək). çəkgin. sinik. içədönük. içədönüş. 

içəqapanıq. içəqapanış. gizik. münzəvi.  

quşəli  bucaqlı. burcaqlı. batıcı. incitici. dəlici. iğnəli. sapaqlı. 

çapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. kinayəli. - sapaqlı topaqlı, 

toxunaqlı, kinayəli davranmaq, qonuşmaq: iğnələmək.  

quşəsiz  bucaqsız. burcaqsız. iğnəsiz. sapaqsız. çapaqsız. 

topaqsız. toxunaqsız. kinayəsiz.  

quşxana  1. quşların saxlanıldığı böyük oda, qonaq, talvar. 1. quş 

ətin pişirməyə özgü yayvan, kiçik qazan.  

quşi  - qaraquşi: qaraquşca: qanun, qural, düşüncə, məntiq 

ölçülərinə dayanmayan. dayanaqsız. havayı. - yarqıcda 

(məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar. - qaraquş 

kimsə: kefinə, xoşuna gələni yapan.  

quşıq  kuşık. ( 1 < küsmək: qırmaq. küsük. qısıq. 1 < qoşmaq. 

qoşuq: artırılmış, qurulmuş yer). 1. örtük. pərdə. 1. yapış. 

yapıncıq. bəkitiş.  

quşıl  atmaca.  
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quşiş  kuşiş (fars) < qoşuş. - birlikdə qoşuş: birlikdə qoşuşub 

yardımlaşma. kömək. iməcilik. bəsici imumi.  

quşıtmaq  çiçitmək. köçütmək. incəltmək. dindirmək. - kuşıt: icəlt. 

dindir. rahatla.  

quşq olmaq  çıqramaq.  

quşq  çıqraq. çığraq. yuxusuz. qarışıq. - quşq olmaq: çıqramaq. 

çığramaq. yuxusu qarışmaq. yuxusu qaçmaq. yuxusuz 

qalmaq.  

quşq  kuşq. köşg. köşg (1.< kövüşg. kövüşk. ( < kov. kav). 1. < 

quşaq. quşatma. sarma). ağdam. qorğan. eşik. ev. saray. 

şato. çatuq. qəsr. kasıl.  

quşq  kuşq. köşg. şato. çatuq. qəsr. kasıl.  

quşqaç  sərçə. səçə. çıçalaq. quşqaç. çümçük.  

quşqaq  quşquq. gözü kölgəli. şəggili.  

quşqal  quşqol. quşqov. quşbaz.  

quşqamış  ağac budağı.  

quşqan  - quşqan barmaq: yüzük barmağı.  

quşqanmaq  sağımaq. sağımaq. görünmək. sezinmək. fikirləşmək.  

quşqol  quşqal. quşqov. quşbaz.  

quşqov  quşqal. quşqol. quşbaz.  
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quşqu  1. asıq. salıntı. şəgg. şübhə. - salındıda: sağlam olmayan. 

asılı. şəggili. asımlı. şübhəli. - işimiz salındıda. 1. işqil. 

güman. şübhə. şəgg. vəsvəsə. şübhə. güman. şəgg. - bu 

haxda işgil yoxdu. 1. qurğu. quruntu. vəhm. ovham. 

şübhə. şəgg. 1. turuqsi. tərəddüd. 1. quş kimi ürkmə. 

ürkü. qorxu. asavlıq. 1. araqura. sağışlanış. qayğı. 

sezim. zənn. quruntu. şəgg. şübhə. tərddid. 1. səziq. 

səzik. sızıq. seziş. sezmə. çək. çəkə. güman. çətəl. 

çatal. tanğ. tan. zənn.  

- quşquya düşürmək: saqaytmaq. quşqulandırmaq. 

apındırmaq. yapındırmaq. qapındırmaq. düşürmək. 

səndələtmək. durağsatmaq. 

quşqu  1. bitli. toxuntu. quruntu. təlaş. dalaş. iç darlığı. sıxıntı. 

pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. 

dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. 

əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. 

iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. vəsvəsə. 

qarasevda. 1. quruntu. şübhə. şəgg. 1. qurqu. quruntu. 

şübhə. vəsvəsə. vəhm. anğaşa. anğaş. endişin. endişə. 

endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə. 1. quruntu. 
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düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. 

salıb çıxma. tərəddüd. 1.iş, qurqu oyandıran durum. - bu 

işin içində bir iş var. 

- kəsinləşəməyib şaşqınlıq, sarsınıtı, quşqu, şəgg 

keçirmək: sarsılmaq. səndələmək. tökəzləmək. döğəzləmək. 

- dönəmlə (zamanla) quşqular itər, dönəm (zaman) quşqu 

götüməz.  

- birinin quşqularını dağıtmaq üçün, söylənən inandırıcı 

söz: güvəncə. ürək vermə.  

quşquc  quşqut. qaşağı. qaşaq. mühərrik. mühəyyic.  

quşqucu  quşqulu. anğarılıvçı. asımlı. şübhəli. şəggili.  

quşquq  1.quşqaq. gözü kölgəli. şəggili. 1.tuştuq. tutqu. qurqut. 

qutqut. vasvas.  

quşqulamaq  işqillənmək. gümana düşmək. şübhələnmək. 

şəgglənmək. şübhələnmək. vəsvəsələnmək. - bu haxda 

işgillənmiyin.  

quşqulandırmaq  1. işgilləndirmək. quruntulamaq. 

şübhələndirmək. şəggləndirmək. vəsvəsələndirmək. 1. 

könül bulandırmaq.  

quşqulanmadan  könül dincliyi ilə. düşünmədən.  
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quşqulanmaq  1. çətəlləşmək. çatallaşmaq. şəgg eləmək. 1. çiqlənmək. 

qatınmaq. çəkinmək. quşqu bəsləmək. duymaq. 

şübhələnmək. çəkinmək. qorunmaq. sağınmaq. (quşqu: 

şübhə. quruntu.qurqu. qayğı). 1. tırqam bolmaq. 

işgillənmək. abınmaq. duraqsamaq. şübhə edmək. 

şübhələnmək. armavlanmaq. arsarlanmaq. qararsız 

olmaq. ikili bolmaq. qarar vərəməmək. - sözdə abınmaq: 

qonuşurkən duraqlamaq. anğarılmaq.  

- quşqulanıb yerimək: dartılmaq. səndələmək. sallanmaq. 

quşqulanmaq  1.quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. qoçunmaq. 

kovcunmaq. qocunmaq. oyunmaq. oyalanmaq. 

ürkünmək. alınmaq. birələnmək. qurcuqlanmaq. 

işgillənmək. quruntunmaq. quruntulanmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq.qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. qafası bulanmaq. başı pozulmaq. üşünmək. 

çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 

duraqsamaq. durumsamaq. işgillənmək. quruntunmaq. 

quruntulanmaq. iki könüllü, iki ürəkli olmaq. 

şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək. 1. 

düşnüşmək. qılıqlanmaq. şəkillənmək. xiyallanmaq. 
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mütəsəvvir olmaq. təssəvür edinmək. 1. gəzələmək. nə 

yapacağını bilməmək. işgillənmək. qurunlanmaq. 

1.işgillənmək. şəgglənmək. içi bulanmaq. içinə qurd 

düşmək. 1.ımızqanmaq. yumızqanmaq. qayğılanmaq. 

işgillənmək. duramsızlıq, qərarsızlıq göstərmək.  

- quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq: qanına 

girmək.  

quşqulanmaq  anğarılmaq. 

quşqulanmama  quşqusuzluq. qorxusuzluq. quralanma. quranma. 

qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. 

qanışım. qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. 

güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. 

güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. 

gümənim. gümənik. güməniş. alınma. alnığma. 

arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. 

daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. 

əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. 

içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. 

inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 
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işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. 

ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. 

istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. 

söyənc. söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül 

dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. 

mütməin olma. 

quşqulantırmaq quşqulandırmaq. 1. armavlandırmaq. arsarlandırmaq. 

qararsızlıq içində bıraqmaq. 1. saqaytmaq. quşquya 

düşürmək.  

quşqulatmaq  qıcıqlamaq. şəgg şübhəyə salmaq. qurtdalamaq. 

kimsədə bir duyular oyatmaq.  

quşqulu  1. iğrəçin. iğrənci. vasvası. mütərəddid. işqilli. gümanlı. 

asımlı. şübhəli. şəggili. yanın. yandan. geyin. qıçın. 

dönəged. şəggili. mütərəddidyanə. - yanın gedirdi. - nə 

yanın yanın düşünürsən. - yanın yanın baxışlar. - işgilli 

kimsə. 1. dabansız. dabansız. dayanmaz. qorxaq. 

mütərəddid. sübatsız. muqavimətsiz. 1. armavlu. 

qararsız. arsar. sıxıntılı. dalqın. şaşqın. arsarlı. qararsız. 

uyanıq. tetik. sasqaq. quşquçu. anğarılıvçı. şübhəli. 

şəggili. 1. ayğaq. oyanıq. 1. quşlu. öşərgən. uşqun. 
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nigəran.  

- quşqulu olmaq: çökəc bolmaq. çökəcmək.  

- quşqulu olmaq: aqqıl təqqilmək. 

quşqulu  qurqulu. 1.dolaşlı. mübhəm. pırtlaşıq. qapalı. - dolaşlı, 

anlaşılmaz söz: qıcırtılı söz. 1.duraqsız. duruqsuz. 

orancsız. oransız. qərarsız. 1.ikiyanlı. şəkkak. mütərədd. 

1. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. 

endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. işgilli. şübhəli. 

vəsvəsəli. vəhmli. 1. duraqsız. duruqsuz. oranşsız. 

oransız. qərarsız. 1. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. çatallı. 

qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. 1. ikiləm. şəggili. 1. 

burşuq. dolaşıq. tıqcır. tıqrıc. qarşıq. - tıqcır işlər. 1. 

qayğılı. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. tozalı. üzgülü. 

üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. 

dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli. 

1. kölgəli. şəggili. 1. bilinməzlik. bəlirsiz. bəlləksiz. 

məchul. məşkuk. şübhəli. qaranlıq. çalız. çalaz. dincsiz. 

qıcıqlı. niyaran. şübhəli. bəlkili. mübhəm. 1.qurtlu. qorlı. 

qurlı. gurlı. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. 

işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. 
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yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. 

qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. 

yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. 

məşkuk. müşəvvəş.  

- quşqulu, şübhəli, yaşrın, gizli nəsə: bityeniği.  

- quşqulu, qorxun durum: pis durum. poxluq.  

quşquluq  üşüşmə. çəkinmə. şəkkaklıq. imtina edmə.  

quşquluq quşquluk. 1. yataq. yadağ. həmişə yadırqan, çəkingən. 

şəggilik. məşkukluq. 1. armavluq. qararsızlıq. avuş. 

şəggilik. qararsızlığ. 1. iğrəncilik. iğrəçinlik. tərəddüd. 

vəhimli.  

quşqululuq  gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. çatallılıq. 

qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. təşəvvüş. 

çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. güclük.  

quşqumazmaq  qurqumazmaq. duşqumazmaq. alğamazmaq. 

alğımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. 

başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. 

bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. 

düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. 

düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. 
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görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. 

ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq 

görmək. keçəməzsəmək. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 

olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

quşqun  1. atın quruğunun altından keçirilən təsmə. 1. < qoşmaq: 

quyaşkan. qoyuşqan. 1. < qudruq. kuyruq: ip. bağ. 

(göydən palan yağsa. ququnu boynuma keçir). 1. şaşqın. 1. 

uşqun. əkşi bir çeşit dağ otu. 1. heyvanların yediği təzə 

qamış. 1. ışqun. uşqun. qudurqun. yəhərin qusqunu. 1. 

qoyuşqan. qoyuşqan. atın quyruq altı. 1. qusqun. at 

quyruğu altından keçirilən, yəhərə bağlı qayış.  

- qusqunu düşük {: 1. güzəri keçimi iyi olmayan kişi. üzük. 1. 

sağrıdan aşağı, qusqun yerinin əti, ki iyi sayılmaz}.  

- qusquna güc: iti qaçmaq.  

quşqun  quruntu. duman. sanrı. oynuş. uynuş. xiyal. ovham. 

ovham. vəhm. malixulya. ilüzyon. düşünsi. alıq. iligim. 

ılığım. xulya. taslaq. şəkilcə. çalu. iməj. duyarıt. əlirmə.  

quşqunan  üşünən. üşüngən.qaçağan. qaçıcı. çəkinən. çəkingən. 

saxlanan. saxınqan. sakınan. sakınqan.  
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quşqunlu  qusqunlu. çağlayan. çağ durumlu. iti qıvraq.  

quşqunmaq  1. quşqulanmaq. qorxmaq. qorxunmaq. qoçunmaq. 

işgillənmək. quruntunmaq. quruntulanmaq. yansıtmaq. 

yançıtmaq.qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. 

qançıtmaq. qafası bulanmaq. başı pozulmaq. üşünmək. 

çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. 

duraqsamaq. durumsamaq. iki könüllü, iki ürəkli olmaq. 

şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək. 1. 

quşqulanmaq. qurqunmaq. anğaşmaq. endişinmək. 

endüşünmək. endişmək. düşnüqmək. düşünmək. 

1.qurşanmaq. kökəlmək. kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. 

qudurmaq. qırgürlənmək. qırgurlanmaq. ılğarmaq. 

axınmaq. salınmaq. atılmaq. düşmək. cummaq. təhrik 

olmaq. - gör kimi, kimə düşür. - üzərinə düşdü.  

quşqunsuz  - quşqunsuz yəhər: qaltaq. çaltaq.  

quşqunsuz  qusqunsuz. 1. quşqunu olmayan. 1. pərişan.  

quşqurandırmaq  atılqandırmaq. batırqandırmaq. 

batırlandırmaq. yügürtləndirmək. ürəkləndirmək. 

yiğitləndirmək. güstaxlandırmaq. cəsarətləndirmək. 

cürətləndirmək. quşqurandırmaq. qudurandırmaq.  
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quşquranmaq  quduranmaq. atılqanmaq. batırqanmaq. batırlanmaq. 

yügürtlənmək. ürəklənmək. yiğitlənmək. güstaxlanmaq. 

cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

quşqurlaşmaq  qoşulmaq. içəlmək.  

quşqurmaq  qışqırmaq. təprikmək. təprinmək. təhrik olmaq. təhyic 

olmaq. həyəcanlanmaq.  

quşqurmaq  uçqurmaq. uçutmaq.  

quşqurt  yügürt. quduruq. batır. atıq. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. 

yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli.  

quşqurtan  qışqırtan. yardaqçı. çığırtan. mühərrik. - el yardaqçı: 

müşəvvişi əzhani imumi.  

quşqurtluq  iğitlik. yiğitlik. batırlıq. quduruqluq. yügürtlüq. atılqanlıq. 

ürəklilik. güstaxlıq. cəsarət. cürət.  

quşqurtmaçılıq  - çığırtma, quşqurtmaçılıq: yardaqçılıq. təhrik edmə. - el 

yardaqçılığı: təşvişi əzhani imumi.  

quşqurtmaq  gücəndirmək. quyruğa basmaq.  

quşqurtmaq  qışqırtmaq. 1.qızışdırmaq. qılavlamaq. qılav vermək. 

təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət vermək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq. 

qarışdırmaq. təhrik edmək. qulağ doldurmaq. 
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1.saldırtmaq. düşürmək. - iti üzərinə düşürdü. 

1.susqatmaq. susatmaq. istitmək. ısıtmaq. yanğıtmaq. 

yandırmaq. qızdırmaq. qısqıtmaq. qızqıtmaq. qızıtmaq. 

içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. 

öfkələtmək. alındırmaq. alışdırmaq.  

- qılmağa, edməyə quşqurtmaq: könül, ürək, güc, cürət, 

quvvət vermək. qılavlamaq. qılav vermək. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

- itləri cütləşməyə qışqırtma, quşqurtma üçün söylənən 

söz: qas qas. qıs qıs. qız qız.  

quşqurtu  qışqırtı. təhrik. təprik. əngizeş.  

quşqurtubu  qışqırtıcı. təhrikçi.  

quşqurtulma  qışqırtılma. qışqırtı. qışqırtı. təhyic. təhrik. təprik.  

quşqurtulmaq  qışqırtılmaq. təhyic, təhrik olunmaq. qızdırılmaq. 

qızışdırılmaq. kökətmək.  

quşqusuz  quşquz. 1.şəggisiz. qölgəsiz. ikisiz. bilatərdid. 

mühəqqəq. 1.şakasız. ciddi. 1.doğru. durbaq. gümansız. 

şəggsiz. mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. 

kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. gümansız. şəggsiz. 

şübhəsiz. doğru.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

quşqusuz : 1. əlbəddə. 1. bilavasitə. doğrudan. doğrudan doğruya. 

doğruca. dolaşmıyaraq. quşqusuz. müstəqim. 1. həmən: 

top kimi. 1. alcavsız. əmin. tavqal. kəsin. 

güvənlə.mütləqən. 1. anığ. onıq. gerçək. şübhəsiz. yəqin. 

mühəqəq. 1. qalısız. şüphəsiz. qararlı.  

quşqusuzca  aram qaram edməy. düşünmədən. duraqlamadan.  

quşqusuzluq  bax > quşqulanmama.  

quşqut  quşquc. qaşağı. qaşaq. quşqutu. qurcatı. qurcatış. 

qurcatıq. itgi. itcə. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. 1.içtəpi. dürtü. 

dürtüş. dürtük. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. 

müşəvviq. təşviq. mühərrik. mühərrik. mühəyyic.  

quşqutma  - nərsəni, kimsəni öz kəndinə quşqutma: qaşınma. - 

qaşınma iç bulantıdan nədəndir.  

quşqutmaq  1. küşqütmək. qızışdırmaq. qısqınca qoymaq. 

qışqıştmaq. təhrik edmək. qısqıtmək. havlatmaq. irəli 

attırmaq quşqurtmaq: ürəkləndirmək. ğılavlandırmaq. 1. 

qaşımaq. təhrik edmək. - qonşu qonşunu qaşımaz. - 

qonşunun itin qaşıyan, ısrınar. 1. sıçratmaq. sucıtmaq. 

saçratmaq. qudurtmaq. uşqurtmaq. yügürtmək. - iti 

üstümə uşqurtdu: quşqurtdu ürkütmək. ürkütmək. 
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qaldırmaq. ( q < > y ) qoğutmaq. qoqutmaq. quyutmaq. 

qaçıtmaq. qızdırmaq.  

- nərsəni, kimsəni öz kəndi quşqutmaq: kəndinə qarşı, 

davranışa nədən vermək. qaşınmaq. - dayaq yemək üçün 

qaşınır.  

quşqutmaq  qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. qudurtmaq. 

qıcıqlatmaq qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. 

qışqıtmaq. qızdırtmaq. işgillətmək. tədirgitmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. təhrik edmək.  

quşqutmaq  qudurtmaq. harlatmaq. qızdırtmaq. təhrik edmək. 

qıdıqlatmaq.  

quşqutu  quşqut. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. itgi. itcə. itgik. itgiş. 

ilca'. ikaz. 1.içtəpi. dürtü. dürtüş. dürtük. çaprıt. gücəti. 

gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. mühərrik. 

quşquz  quşqusuz. şəggisiz. ikisiz. bilatərdid. mühəqqəq. 

quşlac  quşlayan. imbar. imbarçı. imləc. imləyən. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı.  
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quşlaq  1. ovlaq. qoşlaq. 1. quşxana. quşu çox olan yer. 1. ov 

çağı. 1. avlaq. ovlaq. avlanacaq quşların çox olan yeri. 1. 

quşların çox olduğu yerdir. quş avlanan yer. quş avlağı.  

quşlaqlanmaq  quş avlağı yapmaq.  

quşlamaq  (quş qoymaq). (t < > q ) 1. tuşlamaq. nişanlamaq. 

umaclamaq. 1. quş avlamaq. quşlatmaq. quş tutmaq. quş 

avlamaq. 1. ov ovlamaq. avçılıq edmək.  

quşlamaq  imləmək. quş, iz, nişan, işarə qoymaq.  

quşlandırmaq  birələndirmək.  

quşlayan  quşlac. imbar. imbarçı. imləc. imləyən. izləc. nişançı. 

işarəçi. imaçı.  

quşlu  1. quşqulu. öşərgən. uşqun. nigəran. 1. mutlu.  

quşluq  - ilk quşluq çağı: çağva. günəşin yüksəlməyə başlaması.  

- qaba quşluq: yekə quşluq. kiçik quşluqla öğlə arasındaki 

çağ. öğlədən bir iki çağıt (saat) öncəki çağ.  

quşluq  quşlıq. 1. quşluq vaxtı yenən yemək. qəhvaltı. tutquç. 

səhərlə günortanın arası. - ulu quşluq: günortuya yaxın sürə 

(zaman) bölümü. sübhanə. 1. aralıq. səhərinən günortanın 

arasında yeyilən çörək. kolasyon (fırans). 1. quşlu. mutlu. 

mutluluq. 1. ayırqı. öğləyə yaxın çağ. sabah saatlari. - 
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ullu quşluq: öğləyə yaxın vaxt. 1. qabaquşluq. günortadan 

qabaq. qafanğ. sübhanə. qəhvaltı. qopatlıq. səhərlik. 1. 

quşlara yem verilən çağ. danla öğlə arası. - quşluq 

yeməyi: öğlədən öncə yeyilən yemək. 1. böyük quş qəfəsi. 

quşxana. 1. pilov qazanı. 1. qəhvaltı. tutquc. 1. quşluq 

vaxtl. qonulacaq çağ. tüş ödi.  

- quşluq vaxtı: tamdan. dandan. 

quşluqun  quşluğ vaqtı. səhərlə gün orta ortası.  

quşma  qoşma. qoşuq. quş kimi atılıb düşmə. oyun, təpsi, rəqs 

havası.  

quşmar  1. quş qapanı, duzağı çeşiti. 1. tələ. duzaq. basma. 

xəfək. qapqan. qapan. qapman.  

quşmuş  1. gizli qonuşuq. dediqodu. 1. haziranın onbir igirmibir 

arasında doğanların bürcü.  

quşmuşçu  söz aparan. daşıcı. çapıt. çasut. casus. ajan. qaraçı. 

qovçu.  

quşmuşlamaq  quşmuş yürmək: gizli gizli pıçıldayıb qonuşmaq. dediqodu 

qılmaq. pıçıldaşmaq. fısıldaşmaq. (p < > f. ç < > s).  

quşmuşlanmaq  pıçıldamaq. fısıldaşmaq. gizli qonuşmaq.  

quştaqlamaq  fışqalamaq: ıslıqlamaq. sığırmaq.  
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quştərəsi  yarğan tərəsi.  

quştüqər quşdügər. temmuzun bir onbir arasında doğanların 

bürcü.  

quşu  - gecə quşu: tıncatmaz.  

quşuq  balqın. balın. ürkük.  

quşuqusuz  ansınava. əlbətdə. şübhəsiz.  

quşulanmaq  saqaymaq. maraq edmək. qayğılanmaq.  

quşuluq vaxtı  asqut.  

quşun  1. quruqjın. qurşun. 1. quvuşqan. yəhərin, atın quyruq 

altından geçən qayışı.  

quşüzümü  kiçik çəkirdəksiz üzüm.  

qut qumursqa qud qumursqa. qud quş. qud muş.  

qut qut  qavqaçı.  

qut  1. alım. simpatiklik. 1. sevinc. neşə. mutluluq.  

- anı betnidə qutu yoxdu: onun yüzündə sevimlilik yox.  

- qonaq gəlsə üyqə qut gəlir: qonaq gəlsə evə sevinc gəlir.  

qut  1.başarıqlı. (# küt: kovdan. kovcan. başarıqsız.). 1.uğur. 

ayaq. meymənət. qədəm.  

- qut, qıt s:öz: qısa, göstərişli söz: yapıcı güdə söz: özlü, qısa 

söz: dərli, toplu söz: us, qıs söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. 
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muxtəsər, müfid kəlam. vəciz. 

- uğur, qut, xoşluq gətirmək. ayaq gətirmək. 

qut  kut. 1. kota. odun. qaba. yoğun.- odunun biridi. 1. güc. 

quvvət. 1. mut. bəxt. iqbal. səadət. tale'. 1. qat. iti.  

qut  mut. 1. bərəkət. xoşbəxlik. uğur. xeyir. qutluq. 1. coşqu. 

həzz. onğ. onqluq. əsrim. əsrimə. 1. çara. baxıt. baxt. 

onğunlıq. - qutsuz: çaraiz. 1. sağlam. dayaqlı. dayanıqlı. 

can. 1. taleh. uğur. bəxt. mutluluq. iqbal. səadət. mut. 

tanrısal. mübarək. 1. can. ruh. dirilik. yaşam qaynağı. 

yaşam gücü. 1. buyan. baxt. mutluluq. 1. səvap. xeyir. 

buyan. 1. uraz. uras. oraz. ıraz. bəxt. - ədəpli qıl ayalın 

verməqil yüz\\ sağın qundaxtan edmə anı qutsuz. - odsuz ev 

qutsuz ev. - gözü bağlı qutsuz kişi. 1. qədər. yazgı. 1. ərk. 

iktidar. 1. bərəkət. nəsib. 1. küt. gəlişməiş. qoduq. qodalaq. 

ağılsız. başsız. düşüncəsiz. səfeh. 1. çalım. alım. çəkim. 

çəşin. çəşni. dartım. sevimli. sıcaq. issi. sevincli. yaxım. 

yaxım. gözəl. incə. şirin. dadlı. - üzü qut kişi: issi qanlı 

adam. - qutu gemiş: dussuz. - qut qız: sevimli qız. - səs yox, 

qut söz: səssizlik yaxşıdı. - qonaq gəlsin qut gəlsin: qonaq 

gələr qut gələr: qonaqın gəlməsi bərəkət, bolluq, sevinc 
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gəltirər. - dadlı olsun, qutlu olsun: şirin olsun, bol olsun. 1. 

uğur. bəxd. dövlət. devlət. qıv. quv. taleh. şans. səadət. 

qurtuluş.  

- qut daşı: bəxd daşı.  

- qut ulduzu: bəxd ulduzu.  

- qut yazı: bəd yazısı. pitik.  

- qut bəlgüsü.  

- sürdü mənim qutumnu: apardı mənim xoşbəxlığımı, taleimi.  

- uçan qutdan, gələn suçdan (qorxma).  

- qut bəlgüsü bilik.  

- qut !: boş ver. qutar.  

- qınqır sözü qut ginən: tərsə, qızqın sözü boş ver.  

- ərdəmsizdən qut çərtilir: bacaqsızdan bəxt üz döndərir.  

- odum sönmüş qutum uçmuş.  

- qut qovuq: mal dövlət.  

- qut qovuq versə izim (iyim. iyəm. tanrım) quluna \\ gündə işi 

yüksəlibən yuqar ağar.  

- qutum getdi, yavım qaldı.  

- qutum uçdu.  

- qutun varsa bularsın, varın varsa enərsin.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9600 

- qutlu qutsuz dənşdi: təngəşdi. xoşbəx bədbəx bərabərləşdi.  

- qut bir quşdu, bir kəz qonar çiğninə.  

- qut qapıdan girir, qurd qapıdan qaçır.  

- qutsuz kişi, mutsuz kişi.  

- qurdu görmək uğurdu, qurdun üzü qutdur.  

- odsuz ol qutsuz olma. odsuz gəlin, qutsuz gəlin.  

- paradan qutluq uman, qutsuz qalar.  

- qut birlikdədir.  

- qut, qut gətirər.  

- qutsuz batağ əlində, qılınc çubuğa dönər.  

- qutlu qutluya, yolsuz yolluya ərir.  

- bardı ərən qonuq bulub qutqa saqar, qaldı alığ, oyuq görüb, 

evni yıxar: getdi (o) kişilər ki, qonaq tapanda, uğura, xeyrə, 

bərəkətə düşünür, qaldı (o kişilər ki) qara quranı qonaq sanıb, 

evini yıxar.  

- öz qutuvu arada, qutlu kimi təpsəmə: qınama. - onun qutu 

uçundu.  

- ulunu uluğlayan qut bulur.  

- onun qutu uçundu: üzündü. uzundu: söndü: yatdı.  

- qutqa sağ: quta saq: uğra, uğura, xeyrə yor, düşün, aç, say, 

qıl.  
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qut qud. yanmış, qurumuş çörək.  

quta  quda. qatnaş. qaqım. qarım. qavım. qohum. famil. 

qatım. 1.qotur. özçü. mənçi. xudpəsənd.  

- qada quda: rəsm rusum.  

- kədxuda. (- qapı kədxudası. qapı ərçini: qapı qaqayı: qapı 

qayğası: qapı darqası).  

quta quda. bacanaq.  

quta quda. xuda. bax > qodaq. 1. qoyun. 1. güdə. qucur. qıssa. 

köpürmə. 1. görücü. ərişən. baxan. bağan. anlayan. 

raslayan. 1. qudalanmaqdan olan bağlılıq. qohumluq. 

bağ. bağlı. ilişgi. bu ilişgini quranın özü. qohum. 1. 

quduruq, iti. qızıq. hırçın. hirs. sınır. 1. güdü. güdük. it. 

köpək. 1. dağarcıq. 1. sehir. büyü.  

qutab  qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. 

piraşgi.  

qutac  qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. 

iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

qutaçı  kudaçı. baxan. güdən. gözətçi. - kudaçı noxay. gözətçi it.  
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qutah  kutah (fars) < güdə. qotuq. qodux. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. 

qısa. qıssa. boysuz.  

qutaq  1. qutal. qutat. qurtaq. qaraçuxa. xoşbəx. 1. yarıq. nəcat. 

- yarmağı tapın, yarıq bulun: paravı işləd, qutaq, nəcat 

tapmaq üçün. 1. güdə. 1. qotaq. çük. daşşaq. kir. sik. 1. 

qutlu. aydın.məsud. mubarək. məs'ud.  

qutaq qudaq. 1. xudsita. xudpəsənt. qaduv. 1. qadaq. qatı. sərt.  

qutaqa qutağa. qut ağa.  

qutaqan qudağan. kudəkan. buyruq. əmir.  

qutaqlı  boyuna yox eninə, toplu, iri yapılı olan. - bu ondan 

qutaqlı.  

qutal !  ulula !. ulla !. qutla !. yücəlt !. yüksəlt !. mübarək qıl !.  

qutal  1. gutal. ayağ qab. 1. qutlu. qutaq. qutat. qurtaq. 

qaraçuxa. xoşbəx. - qutal təkin: xoşbəx bəndə. - qutalbilgi: 

xoşbəxlik bilimi, yolu. - qutalyol: xoşbəxlik yolu. - qutal qadın. 

- qutal gəliş: qutlu gələcək. -.  

qutal  götəl. 1. dəsdənin önündə gedən at. 1. tuğ.  

qutalaq  qudalaq. ulular. əcdad.  

qutalaqo qudalaqo. qudalamaq. düğünləmək. qohum olmaq.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

qutalamaq  basıb itələmək. quddalamaq. dürütüb, soxub ayırmaq. - 

qutlunu qutalama.  

qutalqa  çıxış. çıkma. qurtuluş. yol. boşanış. boşuqlanış.  

qutalmaq  qutanmaq. qutulmaq. qut + almaq. qut bulmaq. 

qutlanmaq. 1. qutlu olmaq. baxt tapmaq. 1. güclənmək. 

quvvət tapmaq. 1. bəxt bulmaq. qurtulmaq. ( < qut + 

almaq). dincəlmək. xoşbəxd olmaq. - tanrı qutalsın. - kişi 

qutaldı: xoşbəd oldu. 1. bir yerdə, bir nərsədən boşalmaq, 

buraxılmaq. nəcat tapmaq. - əmgəkdən qutalmaq. 1. 

qanıqmaq. dincəlmək. 1. xoşlanmaq. 1. qutlamaq. 

bəqənmək. 

qutalmış  kutalmış. qut - almış. qutlu. mübarək. qutsanmış.  

qutam  ( < qut: güc. çox). 1. sürü. yığıntı. yığınaq. qırup. toplu. 

topluluq. - qutam qutam: yığın yığın. 1. avuc. - bir qutam 

para: bir avuc pul. 1. qurub. sürü. yığın. kümə. 1. avuc.  

- bir qutam buday: bir avuc buğday.  

- yaşla toyda qutam qutam yığıldılar: gənclər düğündə 

qurub qurub toplandılar.  
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qutaman qudaman. qudman. 1. böyük. iri. 1. ə'yan. aristok. əşraf. 1. 

mütənəffiz. ümənadan olan. güvnəc. mö'təməd. - məhlə 

qudamanları.  

qutamıq qudamıq. qutluluq. mutluluq. xoşbəxlık.  

qutamış  qutsamış, dəğər vermiş. mübarək eyləmiş.  

qutan  {qotan. kütan}. 1. qut tapmış. güclü. 1. çox yoğun 

dimdikli bir quş. balıq qapan. pelikan. 1. əkin sürməyə ilk 

çıxan gündə yeyilən ağış açma. 1. dua. yaxarış. 1. 

saban. pulluq. 1. çəpər. çəvər. çit. barmaqlıq. 1. böyük 

pulluq, bağluq, saxluq. 1. qıtan. kitən. kütən. gütən. 

saxlur. gizlədən. söyləməz. 1. təbərrük tikə. qutluq, 

bərəkət gətirən tikə. tarla sürməyə ilk çıxılan gündə 

sabah yenilən yeməğin adı.  

qutan qudan. güdən. köpək.  

qutanmaq  qutalmaq ( qut + almaq). qutlanmaq. 1. qutlu olmaq. baxt 

tapmaq. 1. güclənmək. quvvət tapmaq. 1. mutlu, xoşbəxt 

olmaq. 1. ağıllanmaq. çevrələnmək. halə bağlamaq. 1. 

qurtulmaq. xoşbəxt olmaq. fərəhlənmək. 1. qutlu olmaq. 

ulu baylı olmaq. 1. güclənmək. 1. dəğərlənmək. işlənmək. 

faydalanmaq. istifadə edinmək. 
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qutar  1. qutsar. qutsayan. qut verən. 1. sonuc. son. intaha.  

qutara  qötərə. kötərə. topdan. ümdə.  

qutaramayan  qaldıramayan. götürəməyən. nəcat verəməyən.  

qutaran  açıcı. xilaskar.  

qutaran  bax > qurtaran. 1.qaldıran. götürən. nəcat verən. 

1.qutulan. qalma. götürülən. nəcat tapan.  

- can qutaran: can qurtaran: can açı. nəcat verən. - ölü 

üstünə otaçı, ola bilməz can açı: ölüyə həkim gedsin, can 

çıxmışa netsin (nə edsin).  

qutardə !  boldə !.  

qutarı  qurtarı. son. bitiş. bitiri. əncam.  

qutarıq  qutarma. qutarış. qutarım. yolalma. yolalış. yolalım. 

yolalıq. xilaslıq.  

qutarılmaq  ( < kov). boşatılmaq. boşalmaq.  

qutarım  qutarma. qutarış. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. 

yolalıq. xilaslıq.  

qutarın!  qurtarın!. kömək!. yetişin!. imdad. mədəd.  

qutarış  qurtarış. 1.toxunaq. başa vuruş. bitiriş. sonlanış. 

1.qutarma. qutarım. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. 

yolalıq. xilaslıq.  
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qutarma  - qutarma börq: öndə arqada iki qanadı olan börq.  

qutarma  1.qutarış. qutarım. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. 

yolalıq. xilaslıq. 1.bitirmə. sonarma. tükətmə. 

tamamlama. enəbləmə. enəbləniş. enəblətim. enbatlama 

enbatlış. enbatlım. enbətləm. enbətliş. enbətlim. 

enəblətmə. enəblətim. enəblətiş.  

qutarmaq  { 1 < qıt + ərmək. 1 < qut + ramaq}. 1. butqarmək. 

buddamaq. bitirmək. betürmək. bağlamaq. ayağlamaq. 

basmaq. əzmək. ayağa. sona. dibə. başa çattırmaq. 

başarmaq. sonamaq (? qutar: qutar < metatez > tukar: tükər. 

tükət. ). 1. ( < kov). qotarmaq. götürmək. kovtarmaq. 

boşatmaq. bağışlamaq. - kəmçə ilə aşı qutar: çək. - çaylar 

bulağların suyun qutarıb dənizə tökdülər. - daha gecdi, dur 

yeməyi qotar: gətir: boşat: çək. - qutaran allah: bağışlayan. 

boşayan tanrı. - mənim evimi qutar: boşat, tərk et. - mənim 

evimdən qutul: çıx ged. - onu qutaran kim oldu: bağdan, 

bəddən açan kim. - pişirib qutarmaq: - sav sövbət edip. 

bişmək qotarıb (boşaltılıb). - yemək içmək qotarıb oynamaq 

şənlik ediplər. - şorbanı çölməyə qotar: götür: qortar: boşat. - 

yeməkləri boşqablara qutarın: götürün: boşaltın. qoyun. 1. 
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hazırlamaq. 1. yüksəltmək. ucaltmaq. qaldırmaq. - 

qutaran tanrım. boşamaq. buramaq. ötürmək. - qutardıq: 

boşadıq. ötürdük. - qutarıb gedişə qoymadı: buraxmadı ta 

gedsin. 1. qötərmək. kötərmək. yüksətmək. qaldırmaq. 1. 

bitmək. savmaq.- yaş yemiş çağı çoxdan savıbdi. - satub 

savmaq: büsbütün satmaq, nərsə buraqmamaq. 1. qutru 

vermək. salıvermək. salırqımaq. qoyuvermək. buraxmaq. 

ötrümək. ötürmək. çıxarmaq. əfv edmək. 1. götürmək. 

qidərmək. qitərmək. qaldırmaq. yox edmək. nabud edmək. 

məhv edmək.  

qutarmaq  sonuna çatmaq. başaçıxmaq. dibləmək.  

- işi iticə qılıb qutarmaq: iş çıxarmaq.  

- bir kitabı oxuyub çıxmaq, qutarmaq: başdan sona 

oxumaq. devirmək. kitabı, iki gündə üç kərə devirdi, çıxdı.  

qutas  1. xotas. qotuz. xotuz. 1. qotas. tumar. tomar. tamaq. 

nişan. 1. aralıqın üç oniki arasında doğanların bürcü. 1. 

qotas. qapqara boya. 1. qır kimi qara boya. 1. qutlu. 

mübarək.  

qutas qudas. bax > qutas.  

qutaşlıq  qutruluş. xoşbəxlik.  
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qutat  1. qutaq. qurtaq. qaraçuxa. xoşbəx. sərbəst. boş. boşut. 

1. sərbəst. boş. boşut.  

qutatqu qutadqu. qutsanmış. qutlu. dəğərli. yararlı. mutlandıran.  

qutatmaq  xoşbət olmaq.  

qutatmaq  qutlu olmaq. bəxt. devlət sahlbi olmaq·. - qutalmaq. qut 

almaq.  

qutay  > xuda.  

qutayqan qudayqan. bax > qadaqqan.  

qutaynat satuv qudaynat satuv. bir nərsə aldığı fiyata satmaq.  

qutaynat qudaynat. quru. qurusu. asısız. bərəsiz. karsız. - 

qudaynat satış: aldığına satmaq.  

qutb  tala.  

qutburun  quntburun. qaqa, dik burun.  

qutca  qardaş.  

qutcuq  sivriquyruq.  

qutça  it yavrusu. enik.  

qutçuluq  mutçuluq. xoşbəxlik sevən.  

qutəkanə  kudəkanə (fars) < qoduqca. qoduqcasına. cocuqcasına. 

cocuqca.  
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qutəqisdan (fars)  kudəkisdan (fars). < qoduqustan ( < qoduq. 

qoduqöy)yuvacıq. cocuq yuva. beçəev. biçəev. biçəv. 

biçöy. anaokul. anaoxu.  

qutəri  kudəri. 1. geyik + dəri. gödəri. gövdəri. geyik dərisi. 1. (qu 

+ dəri). güdəri. yumşaq. əlvan boyalı parça. 

qutəs  kütəs. qutu. tutsaqevi.  

quti  qutu. qutlu. xudi. qutlu. iyi. yaxcı. uyqun.  

qutiq qudik. xudik. cicik.  

qutil qudil. təbər. ay balta.  

qutqalıq  qutsaqlıq. müqəddəslik. mübarəklik. əzizlik.  

qutqamaq  qutsamaq. təbrik edmək. mübarək edmək. əzizləmək.  

qutqarmaq  qurtarmaq. qurarmaq. uğurlamaq. uğur vermək. tapmaq. 

dincəlmək. nəcat vermək. - o qutardı: rahatlaşdı.  

qutqaru  buyruq. fərman.  

qutqı  qotqı. qutuq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. mütəvazi.  

qutqıl  alçaq könül. inər. inərbaş. mütəvaze. - qutqılıqın: 

qutqılıqla: alçaq könüllüklə. - qutqılıqın tapın qıl: üzü yola 

qulluq elə.  

qutqıl  firutən. - qutqıl kişi.  

qutqılıqın  xiluslanə. - qutqılıqın tapınqıl: xilusla qulluğunda dur.  
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qutqu  ağırbaşlı. alçaq. könüllü.  

qutqu qudqu. sinək.  

qutqulanmaq qudqulanmaq. (qudqu + lanmaq: yoxsulmaq. boşalmaq). 

sinəklənmək. kəndindən sinək qoğmaq·.  

qutqurmaq qudqurmaq. qadqırmaq. (qad < > qaz ) qazqırmaq. 

kədkirmək. 1. qoğzanmaq. salqaşmaq: sarqaçmaq. 

sərkişmək. ( < sal. sar). - at qadqırdı: salqışdı. 1. 

buruşdurmaq. qaçınmaq. bir yerdə dayanmamaq. 

dincsizmək. dözməmək.  

qutquş  çapcıq. çıpcıq. qımcıq. böcək. həşərə.  

qutqut  qurqut. tuştuq. tutqu. quşquq. vasvas.  

qutla !  ulula !. ulla !. qutal !. yücəlt !. yüksəlt !. mübarək qıl !.  

qutla  1. ölçü qabı.{1. on iki oqqalıq (bir oqqa on iki yüz səksən beş 

qıramdı: 1 qıram) taxıl ölçəyi. 1. bir "kilə"nin yarısı. (bir 

"kilə"nin yarısı. bir "kilə" igirmi dörd oqqadı. "kilənin" səggizdə 

birinə "qutu" deyilər.). 1. igirmi oqqalıq ölçü qabı}. 1. qırat, 

kücə, kirli ağ boya. 1. ağac ölçüsü. üç- dörd metr. 

uzunluğunda, onbeş- igirmi cm. enində, 1- 1 cm. qalınlığında 

olan taxda.  
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qutlaq  təbrik. qutluq. mutluq. onğur. onğun. şadyanalıq. müjdə. 

muştuluq. pay. qutlanq sözlər. qutlanq telgiram.  

qutlaqlar  təbrik. qutuklar. qutluqlar.  

qutlamaq  - mutlu bir olayı, içgi ilə qutlamaq: islamaq. islatmaq. 

ıslatmaq. ıslamaq.  

qutlamaq  1. bayramlamaq. 1. qutalmaq.bəqənmək. 1. təğişmək. 

sağırmaq. sunmaq. tarüf edmək. təklif edmək.  

qutlanış  qutlanma. mutlanma. mutlanış. şənlənmə. sevinmə. 

sevinc. seviniş.  

qutlanma  qutlanış. mutlanma. mutlanış. şənlənmə. sevinmə. 

sevinc. seviniş.  

qutlanmaq  uğurlanmaq. xoşbəxt olmaq.  

qutlu olmaq  qutanmaq. ulu baylı olmaq.  

qutlu yapılmış  tapılacaq duruma gətirilmiş. tabu. tapı. tapu. qutsanmış.  

qutlu  1. arın. bərəkətli. uğurlu. verimli. sayalı. düşərli. suvli 

sevli. sevimli. müqəddəs. 1. yollu. uytun. uğural. uğurlu. 

bəxdi açıq. qutsandı. ulandı. ululandı. tanrısal. mübarək. 

1. bəxtiyar. 1. qəbul görmüş. sayqıdəğər. 1. yaxcı. izgi. 

izqu. iyku. iyi. xudi. iyi. uquz. uğuz. oğuz. quti. qutu. 

qutlu. xudi. iyi. uyqun. 1. qutaq. aydın. məsud. mubarək. 
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1. güclü. quvvətli. 1. bayıtdur. uğrlu. yümnülü. 

meymənətli. bərəkətli. biçin. mubarək. idi qut. iyi qut. 

dövlətli. səadət sahabı. toyumluq. doyumluq. toyumlu. 

mubarək. meymun. 1. qutal. qutaq. qutat. qurtaq. qutluq. 

qutuq. ışuq. iyuq. açuq. mübarək. qaraçuxa. xoşbəx. - 

qutluya qoşa yağar. 1. mutlu. tarıqıvsız. darbıvsız. məs'ud. 

səadətli. sıxıntısız. halı vaxtı yerində. 1. uğurlu. bərəkətli. 

alımlı. sevimli.  

- qutlu ayağ: bərəkətli ayağ. - qutluya qoşa yağar. 

qutlu  mutlu. 1. bəyüş. bayuş (< bəy. bay). uğruq. uğurlu. 

bəxtəvər. xoşbəxt. 1. qurtlu. inciqli. 1. muqəddəs. 1. 

bıravo. afərin. 1. mutlu. uğurlu. yazqılı. bəxtli. xoşbəxt. - 

qutlu bəxt: qəvi bəxt. 1.xoşbəxt. yaragün. ağgün. aygün. 

yaxgün. günyanıx. gün görmüş. 1.ışıqlı. ışıl. ışqın. ışarlı. 

yaşıqlı. yaşqın. sevindirici. sevindirən. sevincli. yarqın. 

açıcı. xoş. - qara qara düşünürkən, sənin ışıqlı kağazıvı 

aldım. 1.ayaqlı. uğurlu. mubarək. meymun. meymənətli.  

- çox qutlu, subaylar üçün olsun.  

- qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq: gün görmək.  

qutluca  1. uğurlu. bəxtı açıq. buyantı.  
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qutluq  1. qutlu. mübarək. 1. boşluq. bağışlıq. bolluq. 

qutulmuşluq haləti. qutluq olsun. 1. qutlaq. mutluq. 

onğur. onğun. muştuluq. şadyanalıq. təbrik. qutluq 

sözlər. qutluq telqıramı. 1. kiçik yuva, barınaq yeri. tünək. 

küməs. nin. hin. 1. qutlu. mubarək. - qutluq təkin: uğurlu 

kölə.  

qutluq  uraz. bəxt. iqbal. təcəlli. meymənət. mübarək.  

qutluqlar  təbrik. qutuklar. qutlaqlar.  

qutlulamaq  qutlamaq. təklif edmək. hazırlamaq bir birlərinə yemək 

qutluladılar.  

qutluluq  1. oğur. uğur. bəxtiyarlıq. səadət. 1. sevinc.  

 - qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı: qurqut. qorqut. 

qutlun  bir utum. bir qırtım. bir qıtım.  

qutluş  qutac. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. 

iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

qutmaq  kütmək. qutək. kötük. kütük. ağac kökü.  

qutmaq  qalmaq. dayanğ. tayqan. dayqan. duram. duraq. məks. 

arğam. ağram. aram. təvəqqüf.  
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qutman  qudaman. 1. böyük. iri. 1. ə'yan. aristok. əşraf. 1. 

mütənəffiz. ümənadan olan. güvnəc. mö'təməd. - məhlə 

qudamanları.  

qutmən  oturaq. səndəl.  

qutmu  (qırmızı, ağ yollu) gəlin paltarı.  

qutr  çap. həcm. cüssə. biçik.  

qutra  1. qurtuluş. catat. burqa. çıxış. nəcat. 1. ağıl. 1. qotra. 

bandıra. bağuq. bağuş. çitəş. çiğtəş. ayrılmış bölük.  

qutraq qudraq. 1. azqın. həşəri. 1. çınlı. tikbaş. asi. asav. çalıq. 

çalıqlı.  

qutramaq  qutarmaq. salıvermək. salırqımaq. qoyuvermək. qutru 

vermək. buraxmaq. ötrümək. ötürmək. çıxarmaq. əfv 

edmək.  

qutran  qudran. yağı. quduran.  

qutran qudran. qutran. yağı. quduran.  

qutranlıq  qudranlıq. yağılıq. qudurqanlıq.  

qutranlıq qudranlıq. qutranlıq. yağılıq. qudurqanlıq.  

qutranmaq qudranmaq. satlanmaq. qalxınmaq. qoğzanmaq. batınmaq. 

ürəklənmək. cürətlənmək.  
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qutrət qudrət. baysın. zəngin. qudurum. hucurum. qucum. 

gücüm. bat. hızlıca. çabük. ün. şöhrət. etkili. güc. ərk. irk.  

qutrətli qudrətli. qadir. uqan. uğan. oğan. tanrı. çalap. yaratan. 

hükmedən. ali. ulu. yüksək.  

- qudrətli olmaq: gücü yetmək: umaq.  

qutru  qoyu. qoytu. salı. burax. ötrü. çıxı. mə'zuniyyət. ruxsət. 

icazə.  

qutrucaq qudrucaq. quyruqcaq. büzdüm. quyruq qəmiği.  

qutruq qudruq. bax > quyruq.  

- suvıq qudruq: qatır quyruğu kimi qılsız. uzun quyruq. 

qutruqlu  qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. 

qapıtlı. heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. 

bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. 

çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. 

durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. 

toxduruq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. 

yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.  

qutrulmaq  1. boşaltılmaq. - su almadan qutruldu: su tüncdən 

götürüldü. başaldı. 1. qotrulmaq. qoyulmaq. boşalmaq. 

tökünmək.  
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qutruluş  qurtuluş. istiqlal.  

qutruluş  qutaşlıq. xoşbəxlik.  

qutrumullay  bütün olaraq.  

qutruş  1. xoşbəxlik. - bu qutruşu çox gördün. - qutruş olsun 

ellərim. 1. pisliklərdən boşalış, qoyuluş, qurtuluş, ayrılış. 

1. azadlıq. istiqlal. - qurtuluş günü. 1. qoyuş. salı. salış. 

buraxış. ötrüş. çıxarış. əfv.  

qutruşmaq  qudurmaq. 1. oynamaq. ayınmaq. boşanmaq. 

boşaltışmaq. sevinmək. - bu qutruşmağın nədən. - o bu 

qabı qutruşdu: boşaltdı. - qutruşun gözləyən: özgürlüyün, 

azadlıqın güdən. 1. oynamaq. 1. səvinmək. 1. azışmaq. 

uzaşmaq. acışmaq. itişmək. qızışmaq. hiddətlənmək. 1. 

sevinclə oynamaq, uğraşmaq, vax keçirmək.  

qutruvermək  qutramaq. qutarmaq. salıvermək. salırqımaq. 

qoyuvermək. buraxmaq. ötrümək. ötürmək. çıxarmaq. 

əfv edmək.  

qutsaq  qutsuq. (# qatsaq. qarsaq). 1.xoşbin. 1.qoruq. qorum. 

ocaq. hərəm. ziyarətqah.  
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qutsaq qutsağ. (qut + sağ, san). 1. yümnülü. xoş yümn. açıq, 

yaxcı fala, fallı. 1. xoşaxlaq. - qutsağ kişi. - qutsağlığın 

qoyqıl. 1. yümnülü. xoş yümn. açıq, yaxcı fala, fallı.  

qutsaqlıq  qutqalıq. müqəddəslik. mübarəklik. əzizlik.  

qutsal  1.ruhani. qudsi. şeyx - qutsal topraq: ağtopraq.  

- dışqutsal: itgin muqəddəslər. 1.toxunulmaz. 1. muqəddəs. 

toxunulmaz.  

- qutsal yer: təkyə. hörəkə. hörək. örək. örəkə. ziyarətqah.  

qutsal 1. bayrı. ilahi. şam. muqəddəs. əziz. 1. qutus. arqun. 

arıq. təmiz. 1. sıyın. torğan. tapılmış, istənilmiş, saytaş, 

sevilmiş, gözəl. topuq. tabuq. müqqəddəs. ulanmış. ulu. 

mübarək. sayqıdəğər. 1. tapın. müqəddəs. arın. pak. 

təmiz.  

qutsallar  məşayex.  

qutsallıq  idqeleku > izqeleku > iyquluq.  

qutsamaq  qutqamaq. təbrik edmək. mübarək edmək. əzizləmək.  

qutsan  qutsanlı. qutlu. mübarək.  

qutsanlı  qutsan. qutlu. mübarək.  
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qutsanmış  1. tabu. tapı. tapu. qutlu yapılmış. tapılacaq duruma 

gətirilmiş. 1. qutlu yapılmış. tapılacaq duruma gətirilmiş. 

tabu. tapı. tapu.  

qutsantı qutsandı. qutlu. ulandı. ululandı.  

qutsuq  qutsaq. qoruq. qorum. ocaq. hərəm. ziyarətqah.  

qutsuq  müqəddəs.  

qutsuz  mutsuz. qutuz. quytuz. 1.quzey. qazuy. qazuq. qazıq. 

kavıq. kavuq. kavlıq. uğursuz. uğrasız. şum. cum. şumal. 

cumal. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. yümnsüz. 

mubarək olmayan. 1.ayaqsız. uğursuz. nəs. nəhs. 

meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz. 1.uğursuz. 

bəxtsiz. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəx. 

bədbəxt. 1.uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. 

kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 
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şanssız. nəgələsiz.  

- mutsuz, qutsuz, şanssız düşmək: bədbəx, bəxtsiz olmaq. 

bəxdi yatmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. düşgümək. 

çürkünmək. çürkümək. söngünmək. qarablamaq. 

qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. 

qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. batmaq. 

batırmaq. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. korlanmaq. 

körcəlmək. korcalmaq. kütcəlmək. qatınmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq.  

qutsuz . qutuz. uğursuz. qarabet. mənhus. namüarək. 

meymənətsiz. gücsüz. apşıq. apşaq. yapışıq. çaltıq. 

açıla. gəvşək. yaramaz. yürüməz. təmbəl. 1. bədbəxt. 1. 

çarasiz. 1. iğrənc. diksindirici. sevimsiz. gözə xoş 

görünməyən. 1. qutuqsuz. bədbəx. işlərl tərs gedən 

adam. - qutsuz quyuya girsə qum yağar. - qutsuz quyuya 

girsə qum yağar, dəviyə minsə büvə çalar. 

qutsuzluq  mutsuzluq. 1.ayaqsızlıq. uğursuzluq. nəslik. nəhslik. 

şumluq. bəd yümnülük. yümnsüzlük. 1.başarısızlıq. 

müvəffəqiyyətsizlik. 1. uğursuzluq. bəxtsizlik. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxçilik.  
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quttaq quddaq. daşşaq.  

quttalamaq  eşələmək. deşələmək.  

quttalanmaq quddalanmaq. kurəşirgə. əlləşmək. eşələnmək.  

quttamaq quddamaq. 1. < qurçalamaq < konçalamaq: qazmaq. 

eşmək. aramaq. aralamaq. araşdırmaq. dəbərtmək. 1. 

quddan təmizləmək.  

quttanma  qutdanma.qaynaşma. aşub.  

quttə  quddə. bez. tumor. bağalaq. dolama. bez. bezə. yumru. 

- boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə: çığac. çığaz. çığaş. 

(< çıxmaq). quvatr.  

quttə  quddə.kist. kistə. bez. tomur.  

quttə quddə. < quzzə < qovzə.  

quttı quddı. qotdı. qoydı. buraxılmış. boşanmış, ötrülmüş. - 

qotdı nə. - qotdı yılxı: buraxılmış heyvan.  

quttuqlama  təkrarlama.  

quttur  qotur. çox kötü. alşaq. bərbat. rəzil.  

- amandan huttur bet yuvmaz: kötüdən. daha kötü olan 

yüz yıqamaz.  

quttus  neysanın onbir igirmibir arsında doğanların bürcü.  
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qutu  < qoytu. quytu. (quyu. çuxur). 1. qoytuk: saqlanacaq. 

gizləniləcək çuxurumsu yer. sandıq ( < saldık) 1. qabırqa. 

qabırcaq. cə'bə. cumba. komba. kümbə. bəsdə. qısqın. 

1. ölçü qabı. "kilənin" səggizdə birinə "qutu" deyilər. 1. < 

kovtu < > kovut: oyuq. qab. kova. 1. çönək. çöngək. 1. 

quti. qutlu. xudi. qutlu. iyi. yaxcı. uyqun. 1. quytu. quyu. 

kan. sığılı, dolmaz qab. - ağıl quyusu. - para quyusu. - 

gözlük qutusu: sehir, yarşaq, cilvə qutusu. - qapalı qutu: çox 

nərsəsi, bilgisi olan kimsə. - qutunun qapağın açdırmaq: 

söylüyəmiyəcəyi nərsəni açıb sökdürmək. 1. düzənli ölçülü, 

hər nəyi yerində olan nərsə. - qutu kimi bir otaq, maşın. 

1. konulara görə alışınmış, öğrəşilmiş dəğişik ölçülər, 

qablar. - on qutu kibrit, qənd, çivi. 1. aşlıq (burçuq. hibubat) 

ölçülərindən, kilənin (on təbriz batmanı) səggizdə biri 

dəğər, incə odundan yuvarlaq qab. kilvança. - iki qutu 

arpa. 1. sandıqca. çəkməcə. 1. cə'bə < cım + bə. cumbə. 

kumbə. komba. qabırqa: bəsdə. qabırcaq. qısqın. 1. 

balya. balağ. bağıl. tob. paket. dəsdə. tomar. 1. çönğək. 

çönək. çömçə. kasa. kəsürgə. kəsrük. sandıq. cə'bə. 
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yasıq. yeşik. cəbə. cilit. 1. kiçik qutu. qopurcuq. qabcaq. 

qutucuq. qutuca.  

qutu  qutuq. quytu. quytuq. qoytu. qoytuq. ( < kovtu: oyuq). 

qabcıq. yaşıq. yeşik. yaştıq. yaşlıq. gömlək. qaptırqa. 

qapucaq. qapana. qapanas. qapnas. qapnasal. qapıcaq. 

qapran. qordan. qorlan. sandıq. qab. qap. cə‟bə. kasa. 

qapsa. sandıq. saktığ. sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. 

saxlaq. saxlac. saxul. qapsul. qasul.  

- arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. 

qayraq. qayra.  

- kiçik sandıq, qutu: qabturqay.  

- arac, yapzal, əbzar qoyulan qutu, yer. yapdilab. yapdolab.  

- kiçik sandıq, qutu sak: qapırcaq.  

- qapalı qutu: içini artıq dışarı vurmayan kimsə. sır saxlayıb, 

netəliyi, kimliyi bəsbəlli olmayan.  

qara qutu: gizli, qorucu qutu. uçaqın sürücü bölümündə olan 

danışıqları yazıb, qoruyub saxlayan qutu.  

- yemiş daşımaq üçün, incə taxdadan düzəlmiş kiçik qutu: 

qalıcuq. çalıcuq. qutucıq.  

qutu qudu. güdü. oğru.  

qutuc  qodu. iyi, yaxcı ruh.  
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qutuca  qopurcuq. qabcaq. qutucuq. kiçik qutu.  

qutucaq quducaq. quyruq qəmiğ.  

qutucıq  qalıcuq. çalıcuq. yemiş daşımaq üçün, incə taxdadan 

düzəlmiş kiçik qutu.  

- kiçik kəşovları olan qutucuq, sandıqca: çəkməcə.  

qutucıq  qübürçək. kübürcək. sandıqcıq.  

qutucuq  qopurcuq. qabcaq. qutuca. kiçik qutu.  

qutuçuluq  quytuçuluq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. 

qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. 

çaqqallıq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

qutuq  (qotuq). 1. başda kəlləşən, keçəl, tüksüz yerlər. 1. quyu. 

1. süs qabağı. 1. süs, bəzək qabığı. qoduk. - gəlin yanında 

qutuqdan danışma. 1. küçük. kusuk. kısıq. qüdə. 1. (1. < 

kov. köv. 1 < qıtıq. qısıq. qırıq. 1 < qaqut. qaqmış. 

çalınmış.). qotur. qutuz. kövtük. kövük. çuxur. oyuq. 

başda olan keçəl yerlər. ( t < > y). quyu.  
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qutuq  qutqı. qotqı. 1. xoşbəxlik. keçmiş qutuq arıyan, gəlmiş 

bəlaya düşər. - ürək vardır qutuqdan qurtlanar: (zəfran 

eşşəyyin başın ağrıdan kimi). - qutuq bulsun: xoşbəxd olsun. 

- bilgi dilə, qutuq ara. 1. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. 

mütəvazi. 1. qutlu. ışuq. iyuq. açuq. mübarək.  

qutuq  qutu. quytu. quytuq. qoytu. qoytuq. kasa. qapsa. sandıq. 

saktığ. sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. saxlaq. saxlac. 

saxul. qapsul. qasul.  

qutuq quduq. bax > quyu.  

qutuqlar  təbrik. qutluqlar. qutlaqlar.  

qutuqlaşmaq  quduruşmaq. tutuqlaşmaq. tutaqlaşmaq.  

qutuqsuz  qutsuz. 1. bədbəx. 1. suç. bədbəxçilik. - suçdan qurtaran 

tanrı.  

qutuqtu  qutlu kişi.  

qutulacasına  tükənəcəsinə. bitəcəsinə. qalmamacasına.  

qutulan  qutaran. qalma. götürülən. nəcat tapan.  

qutulə  kutulə (fars). < güdə. cıvır. basaq. boysuz. qısa. güdə. 

külə. boğdur > bodur. tıknaz. alçaq.  

qutulma  qurtulma. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. iyiləc. iyiləşiş. 

iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qalxınma. qalxac. qalxış. sağac. 
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sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. nəcat. 

dərman.  

qutulmaq  qurtulmaq. {qutalmaq < qut + almaq. qut bulmaq}. 1. 

baynalmaq. baynımaq. düzəlmək. sağalmaq. 

ayınqalmaq. anığ almaq. iyiləşmək. 1. kəsəldən açılmaq, 

çıxmaq. qapaqlanmaq. qapanmaq. qabıq bağlamaq. - 

yara qutuldu: yara qabıq bağladı. iyilənmək. 1. nəcat 

tapmaq. bağlanmaq. bitmək. - işlər qutuldu. bittidi. - ucuz 

qutuldu: ağır olmadı. - əmgəkdən qutulduq: qıncılığdan, 

qıyıncılığdan, zəhmətdən boşandıq. 1. boşalmaq. doğmaq. 

bir qıyından, zəhmətdən çıxmaq. - oğrət qutuldu: doğdu. 

1. qutalmaq. bəxt bulmaq. qurtulmaq. ( < qut + almaq). 

dincəlmək. xoşbəxd olmaq. məsud olmaq. - tanrı 

qutalsın. - kişi qutaldı: xoşbəd oldu. 1. bir yerdə, bir 

nərsədən boşalmaq, buraxılmaq. nəcat tapmaq. - 

əmgəkdən qutalmaq.  

- aşab qutulmaq: yeyib bitirmək.  

- aytıb qutulmaq: söyləyib bitirmək. 
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qutulmaq  qurtulmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. tükənmək. qalmamaq. 

bitmək. dolmaq. tamam olmaq. - sürəsi (möhləti. müddəti) 

doldu. 

qutulmaz  arımaz.  

qutuluq  bölülük. başqalıq. obalıq. oymalıq. ayrışlıq. ayrılıq. 

ayrıcalıq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. 

təfrəqə. nifaq.  

qutuluqsuz  çıxışsız. qaçınılmaz. qutuluqsuz durum: çıxışsız durum.  

qutuluş  qutac. qutluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. iyiləc. 

iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qalxınma. qalxac. qalxış. 

sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. 

nəcat. dərman.  

qutum  niyyət. bitgin. bitmək. bərəkət. əli qutumlu. qutumsuz: 

qısğanc.  

qutuman  quduman. qudurman. qafa çatlaq. yarı dəli. dəlimsi. 

çalqın. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. düşgün. qabal. qabla. 

kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. 

girik. qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 

abtal.  

qutuman quduman. darğın. zalim.  
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qutumlu  bərəkətli. verimli.  

qutumsuz  qısqanc. bağlı. bərəkətsiz.  

qutun  1. mutlu. məsut. 1. qutsal. müqəddəs.  

qutunmuş  qutlu. mübarək.  

qutur  qotur. ərkək keçi.  

- qatur qutur: xırt xırp. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni 

yeyirkən çıxaran səs.  

qutur  qutlu. mübarək.  

qutur qudur. qoduyuş. xuduru. əkilmədə çıxan əkin. yerə tökülmüş 

tuxumdan çıxan əkin.  

qutura qudura. asav. vəhşi.  

quturan quduran. yağı. qudran. qutran.  

quturandırmaq  qudurandırmaq. quşqurandırmaq. atılqandırmaq. 

batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. 

ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. güstaxlandırmaq. 

cəsarətləndirmək. cürətləndirmək.  

quturanmaq  quduranmaq. quşquranmaq. atılqanmaq. batırqanmaq. 

batırlanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. yiğitlənmək. 

güstaxlanmaq. cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

quturatmaq quduratmaq. qozğıratmaq (qozatmaq).  
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quturqaq qudurqaq. bax > quyurqa.  

quturqan  - aşırı qudurqan: qart toxlu. qırt toxlu.  

quturqan qudurqan. 1. qıyaq. hünkür. vəhşi. asav. 1. opuz. obuz. 

ası. vəhşi.  

quturqanlıq qudurqanlıq. yağılıq. qudranlıq. qutranlıq.  

quturqun qudurqun. quşqun. yəhərin qusqunu.  

quturlamaq  - qadır qudurlamaq: anlaşılmaz sözlər söyləmək. - dili 

anlaşılmır, qadır qudurlayıb durur.  

quturma  qudurma. (1 < qaytarma. 1 < metatez > tuqurma). 1. yana 

çıxması, dışarması olan. əkli nərsə. - quturma börk: yanlı 

qıraqlı qalpaq. 1. xas. vijə. - quturma sayı.  

quturma  qudurma. götrüm. artıq söz. artıq danışma.  

quturmaq  qudurmaq. 1. götürülmək. həddini aşmaq. daşmaq. 

azmaq. 1. şişmək. qalxmaq. göyərmək. - tarıq qudurdu: 

əkin göyərdi. 1. qoyurmaq. quyurmaq. quylamaq. 

saymamaq. - mənim sözüm quturma: quyurma: qırağa 

buraxma. 1. boşaltmaq. ağtarmaq. 1. qudurmaq. 

qotuqmaq. qoduqmaq. yügürmək. zülm edmək. 1. qutuz 

xəstəliyinə qapılmaq. azmaq.  
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quturmaq  qudurmaq. quduzmaq. quşqunmaq. qurşanmaq. 

kökəlmək. kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. 

qırgürlənmək. qırgurlanmaq. azmaq. təhrik olmaq.  

quturmaq qudurmaq. quduzmaq. 1. dışarmaq. çıxmaq. qalxmaq. 

üstünə düşmək. çabalamaq. çalışmaq. 1. yozlaşmaq. 

yufqadmaq. yuvqalanmaq. 1. hər bir nərsənin dəngədən, 

ölçüdən aşması, daşması, azması. gözlənilmədən 

qalxmaq. şaşmaq. götürülmək. - o baş götüüb, qudurdu 

getdi. 1. başlamaq. çıxmaq. ötmək. bitmək. gəlişmək. - 

bitgilər qudurdu: cücərib, baş verib çıxdılar. - tarıq quturdu: 

əkin iyicə bitdi, ötdü. 1. sevinmək. öğünmək. 1. bir iş üzərə 

dikləib, bərkdən çalışmaq. iti, dərin davranmaq. - o bu 

işdə qudurdu: işin üstünə düşdü. 1. qarışmaq. 1. 

assılanmaq. azğınlaşmaq. azav yarmaq. 1.azğaşmaq. 

azmaq. büzüşmək. quduzlaşmaq. asarşmaq. harlaşmaq. 

- azmış köpək. 1. köpürmək. şişmək. 1. qoduqlanmaq. 

qadruqmaq. gobutlanmaq. sırtılmaq. şıltaqlanmaq. 1. 

azmaq. qızışmaq. həyəcanlanmaq. 1. yozlaşmaq. 

yufqadmaq. yuvqalanmaq.  
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quturman  qudurman. quduman. qafa çatlaq. yarı dəli. dəlimsi. 

çalqın. çıldırmış. çılqın. çaldırılmış. düşgün. qabal. qabla. 

kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. 

girik. qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 

abtal.  

quturmış  qutruş, boşalmış qap. boşalmış.  

quturmuş  qudurmuş. götürülmüş. - qudurmuş, götürülmüş kişi: 

qaqırmıq. çaqırmıq.  

- tıxıb, toxub, doyub qudurmuş: qarıqtı. qardı.  

quturmuş qudurmuş. azqın. qatala. qatala. azqın. qatala.  

quturtan  qudurdan. - kimsəni cinlədən, qızdıran, qudurdan, 

kökəldən nərsə: qaraquş. kimsənin tükanı. - onun yanında 

bunu demə, bu söz onun qaraquşudu.  

quturtmaq  qudurtmaq. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. 

quşqutmaq. qıcıqlatmaq qıcqıtmaq. qıdıqlatmaq. 

qıtqıtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. qızdırmaq. qızıtmaq. 

içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. 

öfkələtmək. alındırmaq. alışdırmaq. işgillətmək. 

birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. 

doldurtmaq < > dolqulatmaq. tədirgitmək. təhrik edmək.  
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quturtmaq qudurtmaq. alındırmaq. dəlirtmək. azdırmaq. çıldırtmaq.  

quturu  quduru. xuduru. gəlinti. gələz. özü özünə kəndiliyindən 

bitən əkin, bitgi. - kəndiliyindən bitən otlar.  

quturu quduru. xuduru. özgəl. yerə tökülmüş tuxumdan çıxan 

əkin.  

quturuq  quduruq. yügürt. quşqurt. batır. atıq. qataq. qadaq. 

qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli.  

quturuqluq  quduruqluq. iğitlik. yiğitlik. batırlıq. quşqurtluq. yügürtlüq. 

atılqanlıq. ürəklilik. güstaxlıq. cəsarət. cürət.  

quturur  qudurur. - it yesə qudurur: ağır, çəkinilməz söz. savat. 

savlat.  

quturuşmaq  quduruşmaq. qutuqlaşmaq. tutuqlaşmaq. tutaqlaşmaq.  

quturuşmaq quduruşmaq. ikəşmək. əkəşmək.  

qutus  qutsal. arqun. arıq. təmiz.  

qutuş  tüknüş. bitiş. toxdam. toxdaş. tiniş. diniş. sonər. sonuş. 

soluş. final.  

qutuş quduş. xuduş. pezəvəng. dəyyus.  

qutuşu quduşu. güdüçü. güdən. qaraman. oğru.  

qututlalqa  qutulma. çıkma. çıxış.  
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qututmaq qudutmaq. quşqutmaq. ürkütmək. sıçratmaq. sucıtmaq. 

saçratmaq.  

qutuz  quduz. 1.azqın. qapan. ısırır. 1.qutsuz. mutsuz. quzey. 

qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. uğursuz. 

uğrasız. şum. cum. şumal. cumal. qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. yümnsüz. mubarək olmayan.  

- qaçılın, quduz it gəlir.  

- qotur, quduz, uyuz düşmək: qotur açmaq.  

- quduzla oturub durana, kötülükdən bir payda düşər: itlə 

yatan bitlə qalxar. 

qutuz  quduz. bax > qotur. 1. qotur, dəri kəsəli. dəmro. təmrəkü. 

- qutuz ıt: quduz qöpək. qudurmuş qöpək. 1. dul qadın. 1. 

asav. vəhşi. - quduz qöpək: qudurmuş qöpək: qutuz ıt. 1. 

kütəs. ası, yava sığır. 1. yaban sığırı. 1. qut uz 1. yaban 

öküzü. 1. utsız. utuz. arsız. yırtlas. arsız. hayasız. - qutuz 

xəstəliyinə qapılmaq: quturmaq. qudurmaq. azmaq. 1. qutsuz. 

uğursuz. qarabet. mənhus. namüarək. meymənətsiz.  

qutuz quduz. 1. tanqalaq. danğalaq. danqa. göbut. qotur. qaba. 

gür. iri gövdəli. qılıqsız. budala. küp. 1. salqan. salar. 
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azqın. ısırır. ısırqan. 1. qıyınq. qınıq. öclü. kinli. pis. 

yaman. kotorğan. har. dəli.  

qutuzlanmaq  quduzlanmaq. yapraşlanmaq.  

qutuzlanmaq quduzlanmaq. dul qarı ilə evlənmək.  

qutuzlaşmaq  quduzlaşmaq. uyuzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. 

uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. 

təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. daşlaşmaq. 

daşnışmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. 

qıznışmaq. tutnuşmaq. tutşunmaq. itimək. itişmək. 

itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. 

ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. 

öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. 

odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. 

çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. 

çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. 

çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. 

arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. 

qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. 

kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. 
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üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. muxalifləşmək. 

inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.  

qutuzlaşmaq quduzlaşmaq. azğaşmaq. büzüşmək. qudurmaq. 

asarşmaq.  

qutuzma quduzma. qudurma.  

qutuzmaq  quduzmaq. qudurmaq. azmaq. azmış it.  

qutuzmaq quduzmaq. qudurmaq. azmaq. qızışmaq. 

həyəcanlanmaq.  

qutval  kutval (fars). < güdüval ( < güdmək: qorumaq. qaramaq). 

qalabəyi.  

quv quvlamaq  quvuldamaq. kufuldamaq. uğuldamaq. islıq çalmaq.  

quv  1. kov. dərin. çuxur. qazıq. quylax. qulax. quyi. 1. quv. 

qıv. qut. bəxt. devlət. səadət. 1. qurumuş. qupquru.  

- quv bolmaq: yox olmaq. qurumaq.  

- quv yer: çöl.  

- quv edmək: qoq edmək. qurutmaq.  

- quv dirək: qurumuş ağac.  

- quv şuv: səssiz. boş.  

quva  1. geyik. 1. qaranlıq. yarı qaranlıq.  

quvax  kəpək.  
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quvaq  qoğaq. qonğaq. qonaq. kavaq. kavnaq. saç kəpəyi.  

quval  guval. koval > çuval. çuxal.  

quvalaj  sırıq kimi uzun.  

quvalamaq  qovalamaq. önünə qatıb sürmək.  

quvalanmaq  1. qaranğlaşmaq. 1. qovalanmaq. sürülmək.  

quvan  dovşan.  

quvanc  qutluluq. sevinc. bayram.  

- quvanç tıbırlı bolmaq: çox sevinmək.  

quvanclı  sevincli. mutlu.  

quvanç  qıvanc. qurur. mutluluq. iftixar.  

quvandırmaq  sevindirmək.  

quvanmaq  sevinmək.  

quvantuq quvanduk. qıvanc. mutluluq. iftixar. qurur verici.  

quvarılmaq  sararmaq. qurumaq. solmaq.  

quvart  1. qurt. 1. dayanıqlı. qəvi. mətin.  

quvartmaq  sarartmaq. qurutmaq.  

quvaş  kuvaş. kovaş. kovqac. cumac. dalan. dalqıc. qəvvas.  

quvaş  oyuq. boş.  

- qarnı quvaş: zayıf. qara quru.  

- quvaş cayaq: çökük avurtlu.  
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quvatlı  1. alımlı. sevimli. 1. rahat. konforlu.  

- qıznı beti quvatlıdı: qızın yüzü sevimli.  

- səni üyüng bir da quvatlıdı: sənin evin çox konforlu.  

quvatlıq  1. sevimlilik. alımlılıq. 1. rahatlıq. konfor.  

quvatmaq  sevindirmək.  

quvatsız  göstərişsiz. silik. alımsız. biçimsiz.  

quvərilmək  kovarılmaq. solmaq.  

quvis  quvıs. ac.  

quvıs  quvis. ac.  

quvqa  qonqa. at yada öküz arabasının binilən, yük daşınan 

bölümü.  

quvmaq  qovalamaq. sürmək.  

quvnaq  güvənc. kubanışlı. irsıl. irslı. şən.  

quvraq  toplum. toplumcu.  

quvultav kuvuldav. kufuldav. uğultu.  

quvur  govur. gor. oyuq. çuxur. boşluq.  

quvuraq  qurumuş. govulmuş. boşalmış. çox qurumuş. çox zayıf.  

quvurqu  öğlədən sonra. ikindi.  

quvurma  qavurma.  

quvurmaq  qavurmaq. qaqurmaq. qoqurmaq. qovurmaq. ququrmaq.  
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quvurt  qayğı. təlaş.  

quvurtaq quvurdaq. qavurma.  

- qıl quvurdaq edmək: durub dinləndirməmək. nəfəs 

aldırmamaq.  

- qıl quvurdağa yığmaq: çarəsiz bıraqmaq. əlini qolunu 

bağlamaq.  

quvurtlanmaq  qayğılanmaq. talaslanmaq. təlaşlanmaq. pamiq içində 

olmaq.  

quvurulmaq  qavrulmaq.  

quvuş  1. qoşu, nərsə şüy qoymaq üçün yapılan duvar gözü. 

taxca. işqab. 1. qovuş. izləmə. tə'qib.  

quvuşqan  quşun. yəhərin, atın quyruq altından geçən qayışı.  

quvuşquluq  təsbeh böcəği.  

quvut  qovut. qavrulmuş.  

quvvə  güc. qıtır. qurbat. ğucur.  

quvvəli  güclü. ulut. olut.  

quvvət  - quvvəttən düşmək: alqasınmaq. zayıf düşmək. gücsüz 

qalmaq.  

- quvvəttən düşmək: taqalanmaq. zayıflamaq.  
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quvvət  kubat.hal. əl. al. hal. qarıv. güc. gücün. zor. - quvət 

vermək: yalqamaq. yarqunmaq. yardımlamaq. əl tutmaq. 

gücləndirmək. - quvvət verici: tənbək. gücləndirən.  

quvvətləndirmək  1. aynıtmaq. bəsləyib gücləndirmək. 1. 

ışırmaq. gücləndirmək. təqviyə edmək.  

quvvətlənmək  aynımaq. dirilmək. bəslənmək. qücəylənmək. 

güclənmək. bəğimək. sağlamlaşmaq. bəkeymək. 

pekləşmək. bərkimək. sağlamlaşmaq. günclənmək. 

qöcəblənmək. qoçavlanmaq. güclənmək. sağlamlaşmaq.  

quvvətli  bayqama. bağqama. bəyqəmə. güclü. qudrətli. dorqun. 

güclü. sağlam. onqlu. güclü. qarımlı. güclü. qögəm. 

sağlam. sıxı. sanlı. şanlı. iri yapılı. heybətli. boylu boslu. 

tox. dolu. sağlam. dayanıqlı. iri yapılı. tommay. dommay. 

güclü. qudrətli. sağlam. zorlu. güclü. irqaşığ. sınırlı. - 

daha quvvətli: abatarlaq. daha böyük. daha gür. 1. güclü. 

tanquc. tənic. tanıc. tanqıc. tanquruc. burnaq. tavqac. 

tavquc. tovqac. tovnaq. tovanaq. tovqan. ( < tav. tab. tov). 

( > təvana (fars)). 1. ökdən. batu. batı. yiğit. igid. batur. 

bağadur. qorxusuz. başına buyruq. qəhrəman. ünlü. 
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sanlı. məşhur. göstərişli. ökdəm. yorqa. yüryək. iti. dinc. 

yolaqlı. allı. quvvətli kişi. allı kişi.  

quvvətsiz  gəvşək. sıntıl.  

quvvətsizləşmək  gəvşəlmək. yırışmaq.  

quy  ( < kov < kovuq). 1. oyuq yer. çitli hisarlı, qorulmuş yer. 1. 

guy. gurultu.  

quy  1. kuy. kov. döşək. düşük. dik olmayıb alçaq yer. açal. 

açıl. açıq. 1. qoy. top. yuvarlaq. - böyük quy: körfəz. xəlic. 

1. quy qoy. quytu yer. dip. dərə.  

quya (fars)  < gavar. gəvər. gəpər. sanki. sözüm ona. elə bilki. 

deyəsən. gərək ki. - gavar, hammı gedmiş, qalan olmamış. - 

gavar, qanamadın. - gavar, yeməklə doymayacaqmış. - 

gavar, ölən geri dönərmiş.  

quya görmək  qaya görmək. qıya görmək. qura görmək. uzaqdan 

görmək.  

quyaq  zireh. dəmirağ.  

quyan  kuyan. dovşan. toşkan. tavşan. bozqır tavşanı.  

quyanιş  kuyanιş. qaraçoxalιk. xoşbəxlik.  

quyaş  koyaş. kuyaş. günəş.  

quyən  kuyən. günəş. kumaq.  
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quyəş  1. günəş. günğəş. gün. 1. günün qızmar təpişi, təpməsi, 

düşməsi. qoyu sıcaq, isdi. 1. gün. bışıq. pışıq. günəş. 1. 

küy. günəş. 

quyi  quyu. 1. qara. topraq. yer. 1. qoyı. çuxur. aşağı. alt. sufla 

(# yuxar. yuxarı. üst. ülya).  

 - üzi quyi: 1. üzü quylu. tümən. mayil. 1. üzü toprağa. üzü 

aşağı. 

quyıcaq  kuyıcaq. 1. şəbeh. kuyıcaq tiatr: maryonet. 1. qolçaq.  

quyqa  kuyka. küpə.  

quyqan  kuyqan. > quru. qovrulmuş. yanmış.  

quyqaru  kuyqaru. kuru. qurub.  

quyqucu  qoyan. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. 

nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. basıran. 

baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. 

pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. 

dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.  

quyqun  qoyqun. dənizdən qaraya girən böllük. körfəz. girgin.  

quyquy  pırlanqıç. topaç.  
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quyquz  quyğuz. qaranlıq gecə.  

quylaq  çovlaq. kovlaq. çövlək. çevlək. sakınlıq. təkinlik. saxlaq. 

yekəlik. təklik. xəlvətgədə.  

- orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel 

tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer: qara 

iyrək, əğrək, əyrək, evrək, evlək. örtülü yer.  

quylaq  gömük. qəbir. məzar.  

quylama  gömmə. gömülmə.  

quylama  gömüş. gömmə.  

quylamaq  < quyu. 1. qoylamaq. gölüşmək. gümüşmək. kümüşmək. 

kovlayıb içləmək (içinə qoymaq), gömmək, quylamaq. 

quyuvlamaq. quyulamaq. quyu açıb içinə qoymaq. 

gömdürmək. gömdürüş. kovlamaq. cumlamaq. 

gorlamaq. qablamaq. kovlamaq. kovurlamaq. gorlamaq. 

1. gömdürmək. qömitmək. gömitmək ( m < > l ) gölitmək. 

1. gömmək. örtmək. batırmaq. nərsəni nərsiyə soxmaq. 

təpmək. örtmək. basırmaq. saxlamaq. gizləmək. 1. 

gömütmək. ( # kavlamaq. kovlamaq). qövünmək. 

kövünmək. gömmək. kovuqlamaq. üstünü örtmək. 

kətimləmək.  
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quylamıq  qulamıq. dalbanıt. nərsəni nərsənin içinə gömütmək, 

quylamaq. gömmə. gömələ. örtləmə. qaplama. qablama. 

baslama. batlama. bazlama. təpnəti. təpləti. dəfnəti.  

- nərsəni nərsənin içinə gömütmək, quylamaq: gömmə. 

gömələ. örtləmə. qaplama. qablama. baslama. batlama. 

bazlama. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt.  

- nərsəni bir qabda, ya da küldə quylamaq, sıxışdırmaqla 

pişirmək: qalıma. qalama. bastırma. 

quylanan  - yerə quylanan dəğərli nərsələri araştıran: gömüçü. 

göməçi. gömən. göməyən. təpnəçi. dəfinəçi. gömləyən.  

quylanan  qöymən. gömülən.  

quylanmaq  - quylanmaq: çuxur doldurmaq.  

quylanmış  quyulmuş. gömük. gömülmüş. gömülü. gömümüş. 

mədfun.  

quylayan  - nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan: quyqucu 

göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. qoyan. 

basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. 

paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. 

bazlayan. bazayan. bazıcı. qaplayan. qaptıran. qapıcı. 

qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. dalbayan. 

dalbıran. dalbırıcı.  
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quylayan  gömici. gömən. qəbir qazan.  

quylu  - üzüquylu: üzüstü. gizli.  

- üzüquylu, üzüstə (üzü üstə) düşmək qapaqlanmaq. - başı 

getdi, yerə qapaqlandı.  

- dedim əğil, birdən yerə qapaqlandı.  

- ayağım daşa ilişdi, az qalmışdı qapaqlanam.  

- bir nərsənin üzüstü qalmasın sağlayan: kəlləş. kəllaş. 

qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal.  

- üzüquylu düşmək, yatmaq: qamanmaq. qapanmaq. 

qaplanmaq.  

quyluca  - üzüquyluca: üzüstücə. gizlicə. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. 

çallaşca. çalqaşca. çaqqalca. bir nərsənin üzüstü, gizli 

qalmasın sağlamaqla.  

quyma  1. əritib quyuqlamaq, tökmə yolu ilə düzəlmiş araclar. 1. 

bir çeşit yağlı əkmək. 1. tökmə.  

quymaq  kuymaq. 1. yandırmaq. qovurmaq. yanmaq. yaqmaq. 1. 

< qaymaq. quyuq. quyaq. bükük. 1. qoymaq. tökmək.  

quymaq  qoymuq. bulamac kimi qoyuqmuş, yoğunlaşmış, qalın, 

qəlizləşmiş quyuq yemək.  
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quymaqmaq  quyuqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. quruqmaq. 

qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  

quymanmaq  kuymanmaq. küymanmaq. küyman yaratmaq. bahana 

edmək. illət, səbəb, nədən tapmaq.  

quymu  sevinc. neşə.  

quymuç  ləgən gəmiği. quyruq soxumu.  

quyra  güyrə. buynuz.  

quyruq  1.qaça. qanat. 1.sıra. səf. -otobus quyruğü: otobus səfi -

çörək quyruğü: çörək səfi.1.uc. 1. sürgü. 1. yengə. yədək. 

1. əklənti. dal. artırılıq. əlavəlik. izafələnən nərsə. qatqıc. 

artqıc. mindirik. yapşıc. 1. yengə. - asma (möv), sarmaşıq 

kimi bitgilərdə, nərsiyə tutunmaya, dırmaşmağa yarayan 

sürgü, quyruq: bıyıq. buğ. bağuq. - bir para heyvanların 

quyruq altı qıllarında, toplanıb qatılaşan çamır, pislik: 

çağıldaq. - kəsik quyruğ: sonsuz. uşaqsız.  

- göz quyruğu: gözün şakaqa yönəlmiş ucu.  

- qama quyruq: qama qıvırcıq: çapa quyruq: qəmə quyruq: 

quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti. merinus. 
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- quyruq olmaq: əkləşmək. əkişmək. dölləşmək. aşılaşmaq. 

alışmaq. ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. 

yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. 

sataşmaq.  

- tülküquyruq: xoşquran. ispənah çeşitli bitgi.  

- xoruz quyruğu kimi dikəlmək: cığalanmaq.  

- dananın quyruğu sapmaq: qorxulu qarışıqlıq üz vermək.  

- bol sütlü, yağsız, yalnız uclu quyruqlu qoyun çeşiti: 

merinus ivəsi. 

- büzdümün, quyruq soxumunun, iki yanında ki qabrıq, 

şişgin, bud əti: qaba ət. 

- əritilən quyruqdan qalan cızlıq: qaqırdaq.  

- iri, yağlı quyruqlu qoyun çeşiti: qaraman.  

- iti quyruğundan bağlasan, çöldə dayanmaz. (şaxdadan. 

soğuqdan).  

- külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir 

quş: qar cücəsi.  

- qaradəniz qıyı bölgəsində yetişən, uzun quyruqlu, ağ 

boyalı qoyun türü: qarayaxa.  

- qaraquyruq: bir sıranın ən sonunda olan. ən geridə qalmış.  
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- qılıcquyruq: süs balıq çeşiti.  

- quşbaşı doğranmış, quyruq yağında qızartılmış ət: qara 

qavurma: qovurma.  

- quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti: qəmə quyruq. 

qama qıvırcıq. çapa quyruq. qama quyruq. merinus. 

- quyruq əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış 

nərsə: qaqırt. qaqart. qaqırdaq. qıqırdaq. cızbız.  

- quyruq olub baş dalına düş, daş olub quyruğa düşmə.  

- malqaranın quyruq, qulaq sallaması: qayışlanmaq > 

kağışlanmaq.  

- uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal 

quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.  

- uzun quyruq: quyruqsallayan.  

quyruq  qudruq. quzruq. 1. qöt. qıç. - quyruq sapıtqan. - quruğu 

ötgən kişi: altı (götü) səslənən kişi. - quyruq qəmiği: 

qudrucaq. quyruqcaq. büzdüm. 1. sapıl. həmrah. - qonaq 

sapılı. - ata sapılı ataş, ana sapılı anaç. 1. uca.  

- əğri quyruq: çağan. çayan. əğərəb. 1. bir sıra heyvanların 

qıçları başında uzanıb, ətdən yaxud qıldan, tükdən 

oluşan artıq. 1. nərsənin arxasına qatılan nərsə. - bu işin 

quyruğun tapmalı. 1. nərsənin arxasına taxılıb, 
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ayrılmayan nərsə. - bu da mənə quyruq oldu. 1. nərsədən 

asılıb sallanan tikələr. - quyruqlu don. - quyruqlu kot. - 

quyruqlu saçaqlı. 1. sonda, ən geridə olan. 1. gözün 

qulağa sarı, dışar yana olan ucu. - gözünün quyruğ ilə 

baxırdı. 1. dalı. arxaq. - quyruqun tut. - quyruqun qır. 1. 

saplağa girdirilən dəmir. 1. son. sonuc. quyuq. çunuq. 

qonquruq. göz quyruğiyla: göz ucuilə. 1. uzantı. - quyruq 

ulduzu ülkər ulduzu. 1. qıç. qalça.  

 - tavşan, geçi kimi heyvanların quyruğu: ciqey.  

-. göz quyruğiyla: göz kıyısilə: göz ucuyla. 

- yunt quşu: quyruq salan quş çeşiti.  

- qara quyruq: qaqım. as. samır.  

- quyruq soxumu: çomurtqa. 

- qoyun quyruğu:kırti.  

- sığır quyruğu: balıq otu. 

- arslan quyruqu: bitgi adı. fırasyon.  

- quyruq altı: quş kəsəllərindən.  

- quyruq acısı: öcü alınmamış keçmiş acı. - onun bir quyruq 

acısı vardır.  

- quyruq üzəri: quyruq üsti: toyuqların tudduğu, öldürücü bir 
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çiban.  

- quyruğun omuzlamaq: quyruğun belinə qoyub çıxıb 

gedmək, qaçıb gedmək.  

- it quyruğu: bitgi adı. bel buran.  

- quyruğa basmaq: gücəndirmək. quşqurtmaq.  

- quyruğunu tava sapına çevirmək: çox döğmək. çoxlu 

tapdamaq.  

- tülkü quyruğu: üzüm çeşiti.  

- quyruğu titrəmək: ölmək.  

- quyruq sallamaq: quyruq bulamaq: yaltaqlanmaq. 

sürtüklənmək.  

- quyruq salan: yalvac quşu. yund quşu çeşiti.  

- sığır quyruğu: bitgi adı.  

- qatır quyruğu: bitgi adı. 

- domuz quyruğu: bitgi adı. 

- qamçı quyruq: tüksüz, tükü tökülmüş quyruq. qılsız quyruq.  

- quyruq qapağı: bir para heyvanların tüksüz, çılpaq quyruq 

yeri.  

- quyruğı qısmaq: qorxub toplanmaq, qaçmaq.  

- quyruq qısmaq: dimməz olmaq. səs çıxararamaq. 

alğılanmaq.  
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- qıl quyruq: {1. bərk incə quyruqlu heyvan. 1. gücsüz yoxsul. 

zügürt. bir nəyi olmayan}.  

- quyruq yağı: qaraman qoyunlarının iri quyruğunun 

əridilməsindən çıxan yağ.  

- kəpçə quyruğ: qaparuz. əliynəndə qopara bilməsə, quruğu 

ilə ilişən. kəp kələkçi. 

- quyruğun apışlarının içinə qısıb getdi: qısdırmaq. qısmaq.  

- quyruğun gəmikli yeri: gəmirdik.  

- qıl quyruq: 1. sona. bir çeşit ördək. 1. zügürd. qılıqsız. 

cansız. 

- quyruq soxumu.göt gəmiyi. qıç gəmiyi. soqum.  

- suvıq qudruq: qatır quyruğu kimi qılsız. uzun quyruq. 

- at quyruğu altından keçirilən, yəhərə bağlı qayış: qusqun. 

quşqun. 

- qamçı quyruq: qılsı, tüksüz qılıc.  

- quyruq olmaq: dolaş olmaq: əngəl olmaq. birinə qatılmaq.  

- sıçan quyruği: yuvarlaq turpi çeşiti.  

- sığır quyruğu: bitgi adı. 

- quyruq sallayan: uzunca quyruğunu elə sallayan kiçik bir 

quş. 
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- quyruq soxumu: ləgən gəmiği: quymuç. 

- quyruqu bilə ot salmaq: işi pozmaq. işi qarışdırmaq.  

- quyruqu sınqan itça: üstü başı pərişan. zavallı.  

- quyruqun çıqqa salmaq: bir işi yapmayı rədd edmək. 

çalışmayı qəbul edməmək.  

- quyruqun qalaç edmək: kəndini bir nərsə zənn edmək. 

böbürlənmək.  

- quyruqun tutmaq: için araya çıxaramaq.  

- quyruq bulqamaq: bir bahana ilə iştən qurtulmaq.  

- quyruq duppuş: qalça. qaba ət.  

- quyruq süyək: ləgən gəmiği. quyruq soxumu.  

quyruqcaq  qudrucaq. büzdüm. quyruq qəmiği.  

quyruqlanmaq  əklənmək. artırılmaq. əlavə olunmaq.  

quyruqlu  - işgilli, quyruqlu soru, iş: qıplı. qılplı. quplı. qıplı.  

quyruqörü  əğərəb.  

quyruqsallayan  uzun quyruq.  

quyruqsoxumu  omurğa gəmiyinin son ucu.  

quyruqsuz  güdük. əbtər.  

quyruqunta  - itin quyruğunda: çox bol. bərk bol.  
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quysartmaq  qusdurmaq. qusyurmaq. qısyartmaq. qusyan etdirmək. 

qaytatmaq.  

quysunq  dayqan. dayqun. duruş. durma. qıvam. tavan. çağqın.  

quysunqli  dayqunlı. qıvamlı. tavanlı.  

quysunmaq  qıvamlanmaq. tavanlanmaq. dabanlanmaq. dayqunmaq. 

duruşsunmaq. çaqqınlanmaq.  

quyta  - qayta quyta: qantın quntun: əğri büğrü: əğri büğri: 

dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana 

bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq 

mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. 

yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir 

çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, 

dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. 

çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. 

doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı 

yumru. kəc məc. kələ kötür. - kələ kötür yollar.  

quytaq  siper. mahafiz.  

quytu  (< qoy). 1. quytu yer quy. qoy. quytu yer. dip. dərə. 1. 

dalı çəkilmiş. çuxur. quyuq yer. 1. qıraq. ıssız. gözdən 

uzaq əlverişli olmayan yer. quru yer. qaynuç. xəlvət. 
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sağır. səssiz səmirsiz yer. 1. quz. quzey. günəş 

görməyən (yer). quyuq yer. 1. gizli. dışa. sapa. qaranqı. 

ıssız. tənha. - quytu yer: gizli yer. tışa yer. 1. qoytu. içərik. 

içdən içə olan. gizli, örtülü, qaranlıqca yer. - qoytu yer. 

qoytu bir otaq.  

 - quytu yer: qurumsay. quruqsay. quyu. dərə içi. iki dağ 

arası. 

- quytu yer: qoltuq. qırax. kənar. bucaq. yan.- orası bir 

qoltuqdur: yan yerdir. - qoltuq devlətlər: qıraxda qalan 

devlətlər.  

quytu  quytuq. 1.qutu. qutuq. qoytu. qoytuq. kasa. qapsa. 

sandıq. saktığ. sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. saxlaq. 

saxlac. saxul. qapsul. qasul. 1.kovluq. bucaq.  

- qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer: qaraltı. 

kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah.  

- qayalıq aralarında qar yağış görməyən quytu, dərin yer: 

qaqma.  

- quytu, kovtu yer: çuxur. batıq. 

- orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel 

tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer: qara 

iyrək, əğrək, əyrək, evrək, evlək. örtülü yer.  
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quytuçuluq  qutuçuluq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın 

sağlamaqlıq. aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. 

qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. 

çaqqallıq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. 

sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. 

dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.  

quytuq  quytu. qutu. qutuq. qoytu. qoytuq. kasa. qapsa. sandıq. 

saktığ. sağtığ. sakındığ. dolab. dilab. saxlaq. saxlac. 

saxul. qapsul. qasul.  

quytul  quylanma yeri. qoyuq. oturaq. yer. qalaq. ev. yurd. - 

atam quytuluna gəldim.  

quyturqa  bağış. ehsan. lütf.  

quytuz  qutuz. qutsuz. mutsuz. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. 

kavıq. kavuq. kavlıq. uğursuz. uğrasız. şum. cum. şumal. 

cumal. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. yümnsüz. 

mubarək olmayan.  

quyu  {< koktu < kodqu < koytu ( y > d )} 1. ( < kov. gov). govu. 

kovuk. dərə. qazıq. çapıq. oyuq. kərək. qoyuq. kovuq. oyaz. 

çuxur. 1. ( < küy: kuyu < küymüş. kuyuq. yanιq) dərin. tüt. 

quyuq. qəliz. qaranlıq. bərk. - quyu bozuk: bətər. yaman 
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axlaqsız. 1. qəza. sancaq. tuman: tümən. ( < tuqman. 

tuqan < tuq). 1. qotuq. qoduq. quyuq. 1. qurumsay. 

quruqsay. quytu yer. dərə içi. iki dağ arası. 1. quyuq. 

qəliz. 1. kəsif. kifir. 1. boyası açıq olmayan. tünd boyalı. 

rənhli. - qoyu çay. 1. dəng. dəh. teyxa. xalis. - quyu türk. - 

quyu ərəb. - quyu safı. 1. çuxur. ocaq. mə'dən. nərsənin 

bol olduğu yer. - gəc ocağı. - dəmir ocağı. - qızıl quyusu. - 

kirəc quyusu. 1. dəlik. çuxur. kərək. qoyuq. kovuq. oyuq. - 

quyu suyu: acı su. 1. sancaq. qəza. tuman: tümən. ( < 

tuqman. tuqan < tuq). urçin. 1. mə'dən. kan. 

- qar quyusu: yaz üçün qar birikdirib saxladıqları qaznaq, 

xəzən, xəznə ( > məxzən). 1. qoyu. qalın. qəliz. yoğ. yoğun. 

kəsif. 1. quyuq. quduq. quyuq. çat. - quyu qazınmaq. - daş 

quzuqda külrədi: daş quyuda gubbuldadı. 1. uru. qutuq. 

- quyunun ağzına qoyulan, ortası dəlik daş. daşdan quyu 

həlqəsi: biləzik daşı.  

quyu  gəvət. gövət. gömət. gömülgəç. çuxur. oyuq. çap. kovat. 

kovut. kavlam. çuxur.  

- qar quyusu: yaz, yay üçün qar saxlanılan quyu. qarlıq. 

- üç dörd metirlik quyu: kavlıq > qaqlıq.  
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- batqal quyu: kor quyu.  

- quyu biləziyi. ağızlıq.  

- quyudan su almaq: çəkmək. çıxarmaq.  

- quyu qazan: kömiç < kövmiç. ( < kövmək: qazmaq). 

kövkən.  

- quyu, arx qazan: kərtkən. kətkən ( < kərtmək: kəsmək).  

- unutluq, unutma çuxuru, dərəsi, quyusu: yaddan çıxarma 

batlağı.  

- eşdiyin quyuya düş: öz oyunuva gəl. kəndi oyununa gəl.  

- birinin ipylə quyuya eniləməmək: birinə güvənilməmək.  

- gəlinət (gəlinlik) quyusuna gedmək: düşüb, itib gedmək. 

- iğnə ilə quyu qazılmaz, köklənmədən saz çalınmaz.  

- ipsiz quyuya enmək: görgütsüz, tədbirsiz işə girişmək. 

- quyu dibi daşıl olur, öksüz gözü yaşıl olur, ata ana 

qoxulu, yar qoxusu başıl olur. (daşıl: daşlı. yaşıl: yaşlı. 

başıl: başlı. üstün).  

- quyuya su tökməklə, quyu dolmaz, içində olmazsa söz 

deməklə uymaz. (olmaz). 

- quyuya su tökməklə, quyu dolmaz.  
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quyuq  (qoyuq). {1 < qunğur < qonqğur < qanğur. 1 < qut: yaxcı 

anlamda zor, güc. şən. varlı. bəzəklərin ən gözəli, mubrəki. 

tanrının adlarından. mifoloji baxışdan qırmızı rəng, tüd, quyu, 

quru rənglərin ən iyisidi, qara isə, boyaların ən kövtüsü, ən 

kötüsüdü}. 1. ənnabi. iki rəng. çala rəng. al. qırmızı. 1. 

quduq. əsgi. qoyuq. qalın. yığı. yoğun. tüt. toxunlu. etgili. 

bətər. bərk. qazan. qızqın. müəssir. 1. qəliz. canavar. 

əjdərha. vəhşi, yırtıcı heyvan. 1. qoyuq. təməl. tamal. 

tayun. payəndə. tirsik. 1. quru. qayuq. qalın. qəliz. 1. 

quyu. qotuq. qoduq. 1. bax > quyu. bərk. batruş. bətrüş. 

qəliz. gərik. (bərk xəmir, şorba, aş, palçıq). 1. quyu. qəliz. 

qalın. sulu olmayan. qəvamlı. - qalın yoğurt. - qalın 

pəkməz: qəliz doşab. 1. kifir. kəsif. qatıl. qalın. aşıq. bıqıt. 

pıkıt. 

- (quyma, bulamac kimi ) quyuq nərsə: çökənti. qurqut. 

qorqut.  

quyuq  < > qoyuq. 1.dolma. qəliz. bəksim. 1.qara. tükab. doşab. 

doşav. (< tuq). bərk. qəliz. ğəliz. - qaraboza: quyuq çaxır, 

şərab.  

- çox quyuq, tünd: qaraqunqıri.  
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- qanı quyuq: qatı qanlı.  

- qanı quyuq: qatıqanlı.  

- hər nəyin qəlizi, quyuğu, bəksimişi dolma. süzmə.  

- (sıvıq, suyuq nərsə). - qoyu, quyuq, qəliz, bərk olmayan: 

incə. incğə. işgə. açıq. duru.  

- qoyuq, quyuq boyalı: tinli > dəmli. tinlənmiş. dəmlənmiş.  

quyuqlanmaq  {qurlanmaq: < > qorlanmaq}. 1. yuğrulmaq. yoğrulmaq. 

yoğunlanmaq. quyulanmaq. qoyulanmaq. qəlizlənmək. 

qalınlanmaq. təxmir edilmək.  

quyuqlaşmaq  ağdalaşmaq. bəkişmək. uqdələşmək. quyulaşmaq. 

qatılmaq. pıxtlanmaq. - yoğurt qatıldı. - qan qatıldı.  

quyuqlaşmaq  qəlizləşmək. tortulaşmaq: toncuqmaq. doncuqmaq.  

quyuqlaşmış  - günəşdə quyuqlaşmış üzüm, yemiş, nərsənin şirəsi, 

suyu: günbalı.  

quyuqlaştırmaq  qoyulaştırmaq. 1. ağdurmaq. bəkiştirmək. 

ağdalaştırmaq. uqdələşdirmək. 1. uyuşturmaq 

qatıraştırmaq.  

quyuqlatmaq  quyulatmaq. qoyulatmaq. yuğurtmaq. yoğurtmaq. 

yoğunlaştırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. təxmir 

etdirmək.  
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quyuqluq  quyuluq. kifirlik. kəsafət. qatılıq. qalınlıq. aşıqlıq. bıqıtlıq. 

pıkıtlıq. pıxtılıq.  

quyuqmaq  quymaqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. quruqmaq. 

qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək. 

bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. yoğunlaşmaq. 

yoğqunmaq. qalınlaşmaq. qalqınmaq. qəlizləşmək.  

quyulanmaq  yuğrulmaq. yoğrulmaq. yoğunlanmaq. quyuqlanmaq. 

qoyulanmaq. qalınlanmaq. qəlizlənmək. təxmir edilmək.  

quyulaşmaq  quyuqlaşmaq. qatılmaq. pıxtlanmaq. bərkimək. - yoğurt 

qatıldı. - qan qatıldı.  

quyulaştırmaq  qoyulaştırmaq. 1. quyuqlaştırmaq. ağdurmaq. 

bəkiştirmək. ağdalaştırmaq. uqdələşdirmək. 1. 

qoyqulaştırmaq. bəkitləmək. açıqlığın, boşluğun 

gidərmək. qəlizlətmək. - pəkməzi bir az daha quyulaştır. - 

durum ged gedə qoyulaşır. - bunun göyün quyulaştır, sarısın 

aç.  

quyulatmaq  quyuqlatmaq. qoyulatmaq. yuğurtmaq. yoğurtmaq. 

yoğunlaştırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. təxmir 

etdirmək.  

quyulma  çağlayan. şəlalə.  
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quyulmaq 1. axar nəsnə quyuqlanmaq. - yoğurt quyuldu: tutdu. 1. 

qoyulmaq. tökülmək. 1. yığılıb. toplanıb. qalınlanmaq. 

qurumaq.  

quyulmuş  quylanmış. gömümüş. gömülü. mədfun.  

quyultar  guyuldar. 1. uyumlu, ahəngliə keçimli. 1. sayqıdəğər. 

sayqıya layiq.  

quyuluq  quyuqluq. qoyuluq. qalınlıq. yoğunluq. qilzət. kəsafət. 

kifirlik. kəsafət. qatılıq. qalınlıq. aşıqlıq. bıqıtlıq. pıkıtlıq. 

pıxtılıq.  

quyum 1. cehiz. ev əşyası.aksesuar. küpə. biləzik. 1. qoyum. 1. 

qoyum. gürüm. küp, sırqa, boyunbağ kimi qoyulan, 

taxılan süs bəzək nərsələr.  

quyumçu  - quyumçu ( qızılçı) kürəsini körükləmək (küləkləmək, 

püləmək) üçün əğri büğri qamışı. qamışcıq.  

quyumçu  qoyumçu. gürümçü. zərgər. küp, sırqa, boyunbağ kimi 

qoyulan, taxılan süs bəzək nərsələr düzəldən. qızılçı. 

zərgər. 

quyun 1. çarıq dabanı. 1. kuyun. boran. qöm. çapqın. qasırğa. 

1. qoyu. qoyu. qoyun. aşağı doğru, aşağıya dönmüş 
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durumda. - üzi qoyu: üzü quylu. - üzü qoyu yatmaq: səcdə 

durumunda yatmaq.  

quyur  kovur: içi: qalanın içinə gizli: qubur yolu. dəhliz.  

quyurçuq  qolçaq. əldə yasanmış, adama oxşatılmış oyunçaq.  

quyurqa  qudurqaq. qoğurqa. quyqura. paltonun arxa 

ətəklərindən, iki quyruğundan biri.  

quyurmal  kuyurmal. düşünmək.  

quyutmaq  ( y < > q ) qoqutmaq. qoğutmaq. qaqutmaq. qaldırmaq. 

qaçıtmaq. qızdırmaq. ürkütmək. quşqutmaq. - o atı 

quyutdu.  

quz (fars)  < qoz. qozalaq. (qoğzaq: tümsək çıxıntılı). 

quz  kuz. guz. 1. quzey. günəş görməyən yer. kölgəlik, 

qaranlıq, günəşsiz, loş.quytu (yer). quyuq yer. dağın 

günəş görməyən yamacı. 1. özəl. çəkici. yaxışıqlı. 1. 

kambır. sırtın, kəmərin qabarlığı, tümsüklüyü. 1. quzey. gün 

gorməyən, kölgəli yer. - quz dağ: quzey dağ. - quzda qar 

əksiməz, qoyda yağ əksiməz. 1. maya. qoruq. urbaq. kölgə.  

quz  qoz. 1.arxası tonqınqı, bükür. kambır. kombır. qabus. 

1.qatırıq. qattırıq. qəttirik. kambırıq. kəmbir. kambır. 
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kambur. 

- quzpoşt: arxası tonqınqı. beli bükür.  

quzaquyqur  quzuyğur. kölgəlik. qaraltı.  

quzariş  < keçəriş. keçmişlər. keçənlər. - dünya keçərişi: dünya 

quzarişi. riportaj. gözələmə. gözləm.  

- gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək: 

gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. 

gözənmək.  

- gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək: gözələmək <> 

çözələmək. gözləmək. gözəmək.  

quzarişçi  riportajçı. gözləmçi.  

quzay  1. quzey yönü. günəşin az olduğu yer. qaranlıq, soğuq 

yer. 1. kölgə.  

quzey  kuy + zay. 1. arxa. (quzey) çuxur. dəmirqazıq. 1. kozaq. 

kovaq: günəş görməyən yer. kölgəli qalan yer. - quzey 

yönü: qüzey çağı. 1. qara. 1. çigit. çigət.quzey tərəfi. 

soltüşün. toqtun. doqtun. töbəngi. 1. quz. gün gorməyən, 

kölgəli yer.  

quzey  qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. 

qalmuq. qalmıq. qalmış. 1. günəş görməyən, almayan 
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yer. 1. şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. 

qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan.  

quzey  yapu. qapu. gün görməz yer. şumal. qara. - quzey 

batıdan əsən iti yel: qaranğı yel.  

- çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər 

vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. 

qutbnəma.  

quzeybatı  - quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: 

güneydoğudan əsən yel).  

quzə  < qoza.  

quzək (fars)  < qozağ. ( < quz. qoz). topux. - quzəki pa: topuq.  

quzəq quzək. < qoz. qoğzaq.  

quzəra  keçici.  

quzərnamə  keçiş bəlgəsi. keçiş cavazı.  

quzəştə  < geçmiş. geçgin. - otuzu geçmiş.  

quzəştə  qoymuş. saxlı. keçmiş. ötmüş. bastanaq. bastani.  

quzı  quzu. quzımaq qurumaq. yeməğə iştihası gəlmək · - 

qurımaq. qurumaq.  

quzqun  qaraqaraqa.  

- qaraquzqun: ağrıqdan, kəsəldən üzü sararmış olan.  
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quzqun quzğun. çox iri qarqa. alar qarğa. qara qarğa. sarsağan. 

qışqırar. - quzğun dənizi: xəzər dənizi.  

quzquncıq quzğuncıq. türmədə barmaqlı dəmir pəncərə.  

quzqunı quzğunı. çox qara. qoyu qara. - quzğunı bir qara.  

quzlamaq  doğmaq. doğurmaq.  

quzruq  bax > quyruq.  

quzu  ( < qıs. qısıq: balaca). 1. toxlı. bağna. 1. hər nəyin 

özündən olub, özünə yapışıq olan kiçi. - portaqal quzusu. 

- barmaq quzusu: altıncı barmaq. 1. çox yumşaq, gəlimli 

kimsə. - quzıcığım. - peki "quzum". - nədi "quzum". 1. 

qoyun balası. 1. qoyun yavrusu. 1. yavru. bəbə. 1. baqı. 

toxluqay. 

- quzu dərisi: amşan. əmşən.  

- quzi bıtraq: bir göy adı.  

- quzu dərisi: bağana. - quzuqapı: quzulu qapı: qapı 

quzusu. böyük qapının ortasında olan kiçik qapı. 1. qoyun 

balası. 1. domuz balası.  

- quzu qızartması: asabqor.  

- yetgin qoyun. bağan. toxlu.  

- quzu dərisi: bağana. 
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- quzu qaburqasının düğü, kişmiş, fıstıqla dolması: qaburqa 

dolması.  

- quzu qulağı: keçi qulağı: bir çeşit meyxuş yarpağ.  

- ölü doğan quzunun dərisi. baqana. bağana. bağan. 

- quzu kəstənəsi: kəstənə çeşiti.  

- quzu çibanı: zərərsiz çiban çeşiti.  

- quzu dərisi: kürk, qalpaq yapılan yumşaq, kəvrək, qısa 

qıvırcıq tüklü dəri.  

- quzu dişi: cocuqlar çıxaran ilkin diş, ki yedi yaşına dək töküb 

dəğişir.  

- quzu qulağı: yeməli göy çeşiti.  

- quzu göbəyi: sarı göbələk çeşiti.  

- quzudan yapılan yeməklər{. - quzu ciyəri. - quzu sarması. - 

quzu dolması. - qurzu başı. - quzu bozpöti}.  

quzu  kiçik kərpiç. (böyük kərpiç: ana. ).  

- ölü doğulan, düşük quzunun dərisi: boğuq. bağan ( < 

boğamıq).  

- iç içək quzu sarması: ilişgiləri çox içdən, candan, iç içək, 

içdənik, səmimi.  

- dəniz quzusu: iri balıq.  
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- sütdən açılma çağı gəlmiş quzu: əmlik.  

- ana quzusu: 1. nazlı, yumşaq cocuq. 1. ərköyül. 

dayanıqsız, gücənməmiş cocuq.  

- süt quzusu: sütəmər cocuq.  

- quzu barındırma yeri: kətən. çətən. çitənğ. kitən.  

- iç içək quzu sarması: könül könülə. ilişgiləri çox içdən, 

candan, iç içək, içdənik, səmimi.  

- iki analı quzu: iki yandan qorunan, asılanan, faydalanan.  

- quzu bağırsağından tutulan kabab: qağraq.  

quzubala  qoybala.  

quzuq  1. bax > quyu. - quyuda su var, it burnu dəğməz. 1. cəviz.  

quzuqulağı  quzuqulağı. geçisaqqalı.  

quzulamaq  1. bir cızığın yanında tapılan, görünən bir incə cızıq, 

kölgə. 1. yemişə yapşıq, bir balacasının doğması. - 

quzulamış əlçə. 1. tüləmək. töləmək. dölləmək.  

quzulatmaq  tülətmək. doğurtmaq. dölətmək. yükün açdırmaq. 

boşaltmaq. ödətmək.  

quzulayan  çağalayan. doğuran. balalayan.  
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quzulu  1. kiçik qapılı qapı qanadı. - gecə çağı qapı açılmaz, 

quzudan gələrsiz. - quzunu qapıyıb, qapını açıq buraxmaq: 

gicəlmək. aldatmaq. 1. balalı. kölgəli.  

quzutmaq  ( z < > r ). qurutmaq. ( < qurmaq: düzəltmək. hazırlamaq). 

qurmaq, təhrik işini görmək. bir nərsəyə doğru 

qızdırmaq, quşqurtmaq. qızdırmaq. qozutmaq. 

qalxızmaq. - boğaz quzutmaq: yeməğə iştahını sağatmaq, 

qətitmək. - o onun bağazını quzutdu: iştahlandırdı: boğazın, 

ağzın dad gətitdi.  

quzuyqur  quzquyğur. kölgəlik. qaraltı.  

qü  1. guyəş. gün. günəş. 1. kü. küy. ün. şan.  

qüb  küb. çox.  

qübar  kübar. ( < kop). soyul. soylu. böyük. alıs ( < > asıl ). 

kişioğlu. əşraf.  

qübar  kübar. gurba. böyük. yekə.  

qübar  qüvər ( > govhər). ( < göv. güv. küb. ). kübar. 1. kür. küv. 

gur. gür. güc. - gür olan, güvər olur: güc bulan, kübir, kibir 

olur. güclü gürlü olur. 1. gur ər. qutat ər. qudrətli ər.  

qübarqın  kübarqın. gurbaqın. böyüksinən. böyüksək. yekəsik. 

özsevər.  
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qübbə  kübbə. gubba. qoz. hər nəyin tümmələngi, üyşmələngi.  

qübə  gübe. kübə. 1. ufaq təfək tümsəklər. 1. zirəh. - təkərəy 

kübə: sağlam zirəh. - küpə börk: tolqa. miğfər.  

qübəçi  küpəçi. zireh yapan.  

qübən  kübən. heyvan üstünə salınan kəpək, örtük. çul, yəhər 

altına qoyulan örtük, keçə.  

qübəy  xotın.  

qübimək  kübimək. köpümək. sıx tikişli tikmək. köpimək. tikirmək. 

oyulqamaq.  

qübrə  kübrə. 1. dışqı. fışqı. pehin. 1. pinə.  

- içində ot bitgi, çalı çırpı çürükləri olub, kübrə kimi 

işlənən topraq: kaval toprağı.  

- bitgi artıqlarından, çürüklərindən düzələn kübrə. çalla. 

çalsavıq. komposto.  

qübrə  kübrə. koprə. kopur. 1. sərgin. fışqı. günğüz. çirik.qolca. 

pisliğ. pox. səmirti. səmirtqic. tərs. pislik. çıxartı. qığ. 

təzək. sağı. qayta. dışqı. pox. kud. gümrə. aşav. 

çürümüş orqanik nəsnə (maddə). - quş kübrəsi, tərsi: sağı. 

- quru kübrə: qığ. - quş tərsi: quş kübrəsi: sanğ. sanğ. 1. 
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təbi. təpi. gücləndirən nəsnə. təzək. tərsi. fışqı.  

- qurumuş heyvan kübrəsi: qorsa. 

qübrələmək  gübrələmək. gücləndirər. - dəmir əğintisi toprağ gübrələr: 

gücləndirər.  

qübrəlik  kübrəlik. bağuş. kübrə.  

qübrəlik  kübrəlik. dışqılıq. fışqılıq. pehinlik.  

qübrənmək  kübrənmək. pinə bağlamaq.  

qübülmək  kübülmək. köpülmək. tikilmək. oyulqamaq.  

qübür  gübür.1. süprüntü. küpür. 1. sandıq.  

qübürçək  kübürcək. qutucıq. sandıqcıq.  

qübüşmək  kübüşmək. köpcəşmək. tikişmək.  

qüc  - çarəsiz, güc, zor, sıxıntılı durum: darboğun. tarbükün. 

dartığın.  

qüc  1. göt. ürəklilik. cəsarət. - güc, zorbalıq numayişi: gövdə 

göstərişi. 1. güc. ıraq. baş tutması, gərçəkinməsi güc 

nərsə. 1. islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. 

ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. quvvət. quvvə. 1. ovsar. 

avsar. cilov. tab. qatlam. dözüm. iradə. ixtiyar. 1. tavıl. 

tapıl. 1. yetiş. qudrət. quvvə. təvan. 1. yüklü. yükümlü. 

çətin. gərgin. zor. məsuliyyətli. - yüklü iş.  
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- (xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, 

öldürücü, vəxim olmayan: kötüçül, pisçil olmayan. iyicil: iyiçil. 

eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.  

- azda olsa, əlindən gəldiyi, gücü çatdığı, yettiyi qədər: 

qarınca qararınca.  

- çoxluğa, gücə güvənmək, arxalanmaq: qalalanmaq.  

- çözümü zor iş: iki ucu poxlu dəğənək. 

- güc durumda qalmaq: qalıqlamaq. qalaqlamaq. 

qalaqalmaq. - qaranlıq düşdü, qalaqaldıq.  

- güc işlədərək nərsəni bükmək, qaytarmaq, basmaq: 

qaqırmaq.  

- gücü, iqtidarı çatmaq: əldən gəlmək. - əlindən gəlmir. - 

kimin əlindən gəlir. 

- gücə başvurmadan: gözəlliklə. dadlıcana. dadlıca. duzluqla. 

duzluca. xoşluqla. dadlılıqla. yaxşıca. iyicə. qolaylıqla.  

- gücə, sıxıntıya dayanıqlı, dözümlü: it canlı. dayanaqlı.  

- gücü, qocuru qalmamaq: işi bitmək. 

- gücünün son kərtəsi: son dərəcəsi.  

- iş güc edinmək: iş edinmək: işi uğraqı olaraq seçinmək, 

üstələnmək. - yuxudan göz açandan, çəkib içməyi özünə iş 
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edinibdir. - bu yazar diyəcəli sözü yoxdur, yalnız yazmağı 

özünə iş edinibdir. - bu yaramazlığı özüvə iş edinmə. - o hər 

hançı bir işə girişdi, heç bir işi özünə iş güc edinəmədir.  

- kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm: ağamanlıq. 

qələmrov.  

- könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək: qılavlamaq. qılav 

vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

- qarışıq, oxunması güc yazı: qarınca sağısı, duvası.  

- nərsənin çox güc, ağır gəlməsi: iplə çəkmək. dözümsüzcə 

bəkləmək, keçirmək. - ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə 

çəkirdim. - ‘‘yalnızlıq’’ iplə çəkilir, ‘‘qoşalıq’’ ipə düzülmür: 

tək olan günlər güc keçir, qoşalıqda da, yaşam iyi uzlaşmır, 

keçmir, sürülmür.  

- olum, bacarı gücü: düzəy. düzləm. ölçü. səviyyə.  

- sıxıntılı, dar, güc, çiləli, ağır, çıxılmaz durum: qapanca. 

qapan.  

- sökdü gücüm, keçdi yaşım.  

qüc  çətin. burşuq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. 

qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. 

düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. 
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güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. 

zor. 

qüc  ərkə. örgə. öğkə. qudrət. enerji. güc iş. düğün. yoğun. 

qalın. (çiqəl. çiqit. çipit. kipit. çilqə > çillə) < (çiq: qapalı. 

düğün). çaba ( < çapmaq). çaba. gərmik. qeyrət. sə'y. 

ağdalı. ağır. iti. yaman. bilək. quvvət. gur. edərmənlik. 

qocur. qurp. quvvət. zor. qullq. tab. dözüm. tablaş. kür. 

qudrət. tupan. tüpən (> tovan (fars)). ərklik. çətin. gücünlü. 

zorunlu. toxa. taqət. istitaət. ərk. qudrət. hal. qonuş. 

çevrim. çevriş. çap. duruş. duruğ. barış. varış. boluş. 

oluş. biçiş. orun. yağday. vəziyyət. çaparız. çarpaşıq. 

çapraşıq. çarp < > dərb < > zərb. çarpma.  

- açıq seçik, anlaşılması güc nərsə: qarışıq.  

- cinsi gücü olmayan: enik. yenik. iğdiş.  

- gec olsun, güc yox.  

- gücə yaxınlıq, yararlı ola bilir.  

- güc analayışlı: oxunaqsız. oxunşsuz.  

- gücünün son kərtəsi, dərcəsi.  

- işdən gücdən düşməsinə yol açmaq: əkməyindən edmək.  

- işgüc: iş. görəv. məşquliyyət.  
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- qaba güc: qolçomaq.  

- qara güc: 1. yer qoşunu. 1. dikdator. 1. təbiətin qəhhar gücü. 

1. yağmalayan, basıb əzən quvvət. 1. ağır bəla.  

- qaragüc: zorbayan. zorlayan. zoban. əzən. əzü. zülmedən. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. 

döğən. öştülüm. öctülüm. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. 

basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. 

rəhmsiz.  

- qara güclərinə, ordusuna, qoşununa bağlı subay, 

altsubay, ər: qaracı. qaraçı.  

- güc devrə: dar boğaz. sıxıntılı.  

- güc duruma salmaq: itləmək. itmək. itəmək. məcbur edmək. 

dara düşürmək.  

- gücdən salmaq: azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. 

düşürmək. kütlətmək. zayıflatmaq. nərsəni itirmək.  

- bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi.  

- əmək gücü: iş gücü.  

- gücü başarısı yerində olmaq: əl ayağı tutmaq.  

- gücü çatmaq: əldən gəlmək. - eşşəyə gücü yetməyən, 
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palanın dövər: bəyə əli çatmayan, nökərin döğər.  

- güc qaynağı: qıda. bəslək. bəsi. kalorik.  

- gücü çatmaq: əldən gəlmək.  

- gücü yetməz: artıq nərsə gözləniləməz əti nə, budu nə.  

- çəkmə, cəzb gücü: çəkişlik. çəkməlik. qavusluq (< 

qavramaq). cəzzabiyyət.  

- gücü yetmək: əli ərmək.  

- çapdan düşmək: haldan, gücdən düşmək.  

- acı güc: acı, kəsgin quvvə.  

- kəndi gücüylə, qeyrətiylə: biləğiynən.  

- bilək gücü: qol gücü.  

- güc duruma düşmək: dara gəlmək.  

- çənə güclü: çənəsi düşük: çənəçi: çox danışan.  

- işsiz gücsüz olmaq: dalqa saymaq.  

- anlaşılması, çözülməsi, açılması güc soru, iş: çapraşıq. 

qarışıq. çalalı. çallaq.  

- güc duruma düşmək: heyva yemək.  

- güc gəlmək: ağır gəlmək.  

- ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli iş.  

- bel gücü: ərkəklik gücü.  
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- gizli çalışan güclər: beşinci qol.  

- güc duruma qalmaq: beli bükülmək.  

- güc göstərmək: gücəndirmək. gücə salmaq. quldurluq, 

gürəclik edmək.  

- güc sürmək: zorlamaq. zor demək. qaranmaq. zülm edmək.  

 güc, zor durum: çəlşik. çəlişik. açmaz.  

- güc, zor işlətmək: quldurmaq. qoldurmaq. qoşun çəkmək.  

- gücdən düşmə: bayım.  

- güclə, zorla istəmək: başının ətini yemək.  

- gücdən düşürmək: tükətmək. qurtarmaq. tamamlamaq. 

bitirmək.  

- gücdən salmaq, qoğmaq, uzaqlatmaq. xəl' edmək: 

alaşağılamaq.  

- güclülük simgəsi: qaytal > qartal.  

- gücü yetmək: başa çıxmaq. üstün gəlmək. başarmaq. 

müvəffəq olmaq.  

- gücün tükəmək: əldən düşürmək: qol kəsmək. ayağ 

kəsmək.  

- iş güc: oyalıq. uğralıq. uğrıq. məşqiliyyət. kar o bar.  

- işsiz gücsüz apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. 

baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 
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olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. 

qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. 

çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. damarsız. yararsız. 

uğursuz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat.  

- ürək, güc, cürət, quvvət vermək: qılavlamaq. qılav vermək. 

qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. 

ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.  

- anlaşılması güc: çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: düğün). işgillik. 

anlaşılması güc. qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq. 

çətin.  

- çox qanlı, güclü, qızqın, enerjik, iş bitirici kimsə: canavar. 

ustal. sivir. zirək. zeyrək.  

- dəlinin gücünə bax, başına yox.  

- güc duruma soxmaq: burcalamaq. sıxışdırmaq.  

- güc duruma soxmaq: kələk qılmaq, qurmaq. corab hörmək. 

başına iş açmaq.  

- güc yetməz: çəkilməz. dözülməz. qatlanılamaz. dayanılmaz. 

təhəmmül olunmaz.  

- güc, zor, ağır durum: bok pox.  

- işlər poxdan. - poxdan pox.  
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- güclə bağırmaq: boğazını yırtmaq.  

- gücü yetməmək: diş keçirəməmək.  

- güj gücünə: çək çətinə. zor zoruna.  

- gücə gəlmək: güclənmək.  

- işdən gücdən düşmək: solmaq. əsgimək. gəvşəmək. 

bitginmək. ərinmək. yarmazlamaq. çürümək. əzilmək.  

- işdən gücdən düşürmə: düşütmə. çürütmə. soldurma. 

əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. 

engintmə. alçatma. çürütmə. dayancdan, dirəncdən, 

muqavimətdən düşürmə.  

- işdən gücdən düşük: çürük. kövrük. soluq. qaba, iti 

olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti 

olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. ərik. əzik. engik. alçaq. 

dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş. - 

işgücsüz: qılıqsız. qırbal. qırban. salğasür < > sərsəri. 

eveşiksiz. dallaq. dallaş. dərbədər < > dalbadal. dal dal olmuş. 

başıboş.  

- gücü qalmamaq: yorqun arqın düşmək: dizinin bağı 

çözülmək, qırılmaq.  

qüc  güc. 1. işgillik. zorluq. zəhmət. - işlər güclə keçdi. - güclə 

yapa bildik. 1. darğınlıq. iztirab. - gücümə gedir. - bular 
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nədən sənin gücüvə gedir. 1. nəfs. - gücünü yenmək: 

nəfsinə üstün gəlmək. 1. qut. quvvət. 1. ağır. zəhmətli. 1. 

öylə. öğlə. iş. toxa. məşquliyyət. 1. yal. zor. quvvət. yetə. 

yeti. zor. qudrət. - yallı ballı: yaraşıq gövdəli. 1. qeyrət. 1. 

qücü yetmək. çalım. qablat. qabiliyyət. umaq. qudrəti 

olmaq. çıxar. yararlıq. - onun yararlığı bəs bəllidir. 1. tuq. 

taqət. ixtiyar. iqtidar. - mənim tuqumdan dışarı. 1. yaraq. 

yarqa ( > yara (fars)). zor quvvət. 1. qat. taq. tab. tav. çalış. 

zor. qaq. tabat. qudrət. döş. tuqş. tuş. 1. qıtat. qudrət. 1. 

qadır. qatır. qadır. çətin. sarp. sərt. zor. quvvət. - qüc 

təkin: quvvətli təkin. 1. zulum. 1. alıq. zor. əlik. quvvət. 

quvvə. iqtidar. ərk. irk. qudrət. 1. təbər. dəbər. otoritə. 

qarım. borbay. quvvət. quvvə. təpər. onğ. qudrət. qarıv. 

qor. 1. enerji. dayanıqlıq. dayanıqlı. omur. umur. çalım. 

qablat. qabiliyyət. ğucur. qıtır. qeyrət. təpər. qurbat. quvvə. 

zor. yet. yeti. yetə. yetərlik. yətənək. qudrət. quvvət. 

uzluq. bəcəri. məharət. 1. harikuladelik. 1. ululuq. 

böyüklük. ulaşılmazlıq. 1. cəsarət. atılganlıq. yiğitlik. 1. 

yas. kədər. üzüntü. ölüm. 1. yozsulluq. sıradanlıq. 1. 

kötülük. bəla. uğursuzluq. 1. əsmər. yanığ. 1. aşırı soğuq. 
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qış. 1. sarı irəngdə, sarmaşığ türlərindən bitgi xəstəliyi.  

- güc edmək: var gücün işlətmək.  

- tuqu çatsa edər.  

- güc quvvə: qol qanat. - qol qanatı kəsildi.  

- güclü tapı, sənəd, dayaq: sağ qazıq. güvəniləcək. muridi 

e'timad.  

- qusquna güc: iti qaçmaq. 

- güclə, zorla, pozuq yolla, alınmış mal: qaparuz. qapsı. 

- gücü billa: güc ilə. çox zəhmətlə.  

- gücə sarmaq: çətinləşmək.  

- görmə gücü: quvveyi bəsirə.  

- eşitmə gücü: quvveyi samiə.  

- qoxla gücü: quvveyi şamiə.  

- tutma gücü: duyma gücü: quvveyi lamisə.  

- anlama gücü: quvveyi müdrikə. 

- gücdən düşmək: tarqaymaq. darğaymaq.bitginləşmək.  

- gücü quvvəti kəsilmək: onqsuzuna tayanmaq.  

- gücü olmaq: onq bolmaq. imkani olmaq.  

- qara güc: qaba quvvət.  

- qücdən düşmək:. tükənmək. zayıflamaq. halsız düşmək. 
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zayıflanmaq. boşaymaq.  

- qücdən düşürmək:. tükəndirmək. halsız bıraqmaq. 

qüc  gücün itirmək. baltasın itirmək: aciz qalmaq.  

qücalım  gücalım. musadirə.  

qücbaş  gücbaş. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. 

baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. 

qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. 

dirəkbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. sırtıq. üzdən 

gedməz. qara astar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara 

dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə 

şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı.  

qücbüsürük  gücbüsürük. kibirli. burnu yelli. çətin adam.  

qücçi  gücçi. zalim.  

qücə  gücə. qaynadılmış bulğur. döğülmüş buğda.  

qücəlmək  gücəlmək. 1. zorlanmaq. zor altında alınmaq. 1. 

müsadirə olunmaq. - onun var dövləti gücəldi. 1. zülm 

olunmaq. - ər davarı gücəldi: malı zorla əlindən alındı.  

qücəm  gücəm. 1. güç. qudrət 1. gasıb. zorba. 1. cücəm. ağacın 

yoğun, güclü olub gücərən, gövdə dalı. 1. dözüm. cidam. 

qursaq. müqavimət. - qursaqsız: dözümsüz. müqavimətsiz.  
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qücəmçi  gücəmçi. gücməçi. gücəyən. gücən. gücgənət. qatır. 

qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. oraq. qıran. 

qıranğ. qıral. qurut. ququt. qaqut. zalim. sitəmgər. 

cəfakar. kəsən. tırpan. özbaşdaq. özbaşat. zalim. 

müstəbidd. dispot. tiran. qurut. ququt. qaqut. quru. 

yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. 

əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. 

daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. 

qıyası. qıyım. qıyımlı. qaraqapsan. qaraqasban. 

qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. 

çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. 

biçgənət. biçənət. basqanat. qurut. ququt. qaqut. adil 

olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. zoraçı. 

zorçu. - bu qırılası qıran evrən.  

qücəmçi  gücəmçi. zalim. zulmedən kimsə.  

qücəmək  gücəmək. 1. zülm edmək. gücləmək. atatmaq. zorlamaq. 

yağmalamaq. güclə. zorla almaq, əldən çıxarmaq. 

musadirə edmək. - uşağı becərmək üçün işlətib atatmaq 

gərək. 1. yağmalamaq. - onun malın gücüyüb aldılar.  

qücən  gücən. arxası yaşıl, qarnı ağ bir quş.  
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qücən  gücən. gücəmçi. gücəyən. bax > gücməçi. qıran. qıranğ. 

qıral. qurut. ququt. qaqut. zalim. sitəmgər. cəfakar. - bu 

qırılası qıran evrən.  

qücəniq  gücənik. güclük. 1. gərəkli. zəruri. 1. iztirarı. 1. 

çarasızlıq. çarəsizlik. gücünlüq. zorunluq. məcburiyyət.  

qücəniqlə  gücəniklə. - gücəniklə icazə almaq: ərklik, onay qoparmaq. 

qücəniqli  gücənikli. sıxıntılı. toxalı. çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. 

məşəqqətli. zəhmətli.  

qücəniqliq  gücəniklik. gücənmə. 1. darğınlıq. 1. infial.  

qücənir  gücenir. gücenmiş. alıngan. utanqaç.  

qücəniş  gücəniş. gücənmə. gücənti. acınma. acınış. acıntı. 

qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. 

üzülüş. üzüntü.  

qücənləşmək  gücənləşmək. daşıqlaşmaq. gərginləşmək. 

hizursuzlaşmaq. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. 

tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. 

dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. 

qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. 

toxancışmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. 

qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.  
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qücənli  gücənli. sıxıntılı. toxalı. qolaysız. tasıq. tasalı. didərgin. 

dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. gərgin. müztərib. acılı. 

qorxulu. qayğılı. düşüncəli.  

qücənmə  gücənmə. 1.acıma. acınma. qırılma. qısılma. üzülmə. 

yaxınma. yaxınış. içərləmə. təpginmə. təpginiş. 

mütəəssir olma. 1.gücəniş. gücənti. acınma. acınış. 

acıntı. qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. 

üzülmə. üzülüş. üzüntü. 1.gücünmə. ərinmə. yaşlanma. 

yaşlaşma. yavalaşma. qocalma. sürkünmə. sürükünmə. 

sürüklənmə. əldən düşmə. bitşinmə. inhitat. nizul. 

1.könüllənmə. ürəklənmə. içlənmə. içinmə. dövülmə. 

dövülüş. qırılma. üzülmə. xatırlanma. könlü, xətni 

qalmaq. 1.ağır. - ağrıma gedir.  

qücənmə  gücənmə. gücəniklik. 1. darğınma. darğınlıq. kölgəlti. 

qızğınlıq. hirslənmə. - indi çox qızğındı.  

qücənmək  gücənmək. 1. darılnaq. tarılmaq. hırslanmaq. qızaqmaq. 

- sizin mənə gücənməyə çatız yoxdur. 1. qırılmaq. darılmaq. 

münfəil olmaq. - bilməm nədən mənə qırıldı. 1. ağırlaşmaq. 

artığına yüklənmiş olmaq. - gücəndi biləyim. 1. gücü 

quvvəti qalmamaq. 1. gücsünmək. çabalamaq. 
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zorlanmaq. zoruna gəlmək. basına düşmək. ağrınmaq: 

ağırlıq duymaq. ərinmək. incinmək. qırılmaq. 

təmbəlləşmək. 1. tutulmaq. darılmaq. yüklənmək. 

ürəklənmək çetləşmək. münfəil olmaq. 1. batırsıramaq. 

batmaq. sataşmaq. sarkamaq. 1. qıymaq. qoymaq. 

küymək. acınmadan edmək. zülm edmək. - o mənim 

malıma gücəndi. 1. yüklənmək. 1. acıqlanmaq: inciyib, 

çərtinmək. 1. öngələmək. yadırqamaq. mənimsəməmək. 

bostulanmaq. küsükmək. üz asmaq. somurtmaq. qaş 

çatmaq. qopulanmaq. küsmək. üz asmaq. kölgəltəmək. 

darılmaq. quruşqalamaq. incinmək. darılmaq.  

qücənmək  gücənmək. 1. düşəvirmək. çətinliyə düşmək. 

buruşqılınmaq. zorlanmaq. 1. sıxılmaq. bir sıxıntısı 

olmaq. 1. məcbur olmaq. 1. küsmək. buz kimi soyumaq, 

soğumaq. 1. alınmaq. alınğanmaq. dəğmə düşərli olmaq. 

incinmək. - kəndinə gücənmək: çəkinmək. pərhiz edmək. 

sıxınmaq. 1.dirinmək. dirənmək. dərinmək. kirtmək. 

kitrəmək. təkitmək. tikitmək. tikdəmək. kinlənmək. 

qınlanmaq. qıyınlanmaq. kinləşmək. qınlaşmaq. 

qıyınlaşmaq. 1. sıxınmaq. zora düşmək. 1.könlü qalmaq. 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9684 

sıxılmaq. 1.könül qoymaq. könüllənmək. darılmaq. 

alınmaq. küsmək. qırılmaq.  

- çox gücənmək, sıxıntı çəkmək: ikiz doğurmaq. 

qücənmiş  gücənmiş. darqın. darılmış. küsmüş.  

qücənmiş  gücənmiş. taqın. darğın. darılmış.- mənə darqınmısınız.  

qücənsiz  gücənsiz. gücünsüz. dinc dinc. qolay qolay. sıxıntısız. 

çətinsizlik.  

qücənti  gücənti. gücənmə. gücəniş. acınma. acınış. acıntı. 

qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. 

üzülüş. üzüntü.  

qücəntirmək  gücəndirmək. 1. quşqurtmaq. quyruğa basmaq. 1. 

tarqıtmaq. darğıtmaq. tarlatmaq. darlatmaq. münfəil 

edmək. 1. çətinlətmək. zorlandırmaq. - başı soyuqluq, 

qolay işidə gücləndirir. 1. qırmaq. könlünə dəğmək. 

üzmək. xatir yapmaq. - bu qədərlik az nərsədən ötrü ürəyin 

qırmayın. - mən səni qırmam. - gülən ürəklər qırılmasın.  

qücəntirmək  gücəndirmək. 1.gücə salmaq. güc göstərmək. quldurluq, 

gürəclik edmək. 1.könül qırmaq. alındırmaq. qırıtmaq. 

darıtmaq.  

qücərti  gücərti. gücərti. vitamin. bəsin.  
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qücərtmək  gücərtmək. yaşartmaq. yəşərtmək. bitirmək.  

qücəş  gücəş. çalış. çalmaş. çəlmə. gürəş. qurəş. güləş.  

qücəşdirmək  gücəşdirmək. 1. dalına minmək. sıxışdırmaq. üstələmək. 

1. dar edmək. daratmaq. sıxışdırmaq. çətinlətmək.  

qücəşmək  gücəşmək. 1. bir işi yapmaqda güc gücə verib, 

bağlaşmaq. hər biri öz zorun işə salmaq. qarşı qarşıya 

durub çəkişmək. çəkişib dalaşmaq. - tağar gücəşmək. 1. 

yağmaşmaq. soyuşmaq.  

qücəti  gücəti. gücləti. 1. müqəvvi. təqviyəti. 1.qurcatı. qurcatış. 

qurcatıq. çaprıt. qaçqırtan. içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. 

ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. 

müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qücətmədən  gücətmədən. yormadan. zəhmətsizcə.  

qücətmək  gücətmək. 1. qücəmək. gücləmək. zorlamaq. 1. bax > 

gücəmək. 

qücətmək  gücətmək. 1.basmaq. qaqmaq. zorlamaq. 1.tavlamaq. 

taplamaq.  

qücəy  güclü. gücü yetən.  
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qücəyən  gücəyən. gücməçi. gücən. bax > gücəmçi. 

.- çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim: qatı 

qıyın.  

qücəyin  gücəyin. gecə gözü. tünür. tünğür < tüğnür ( < tün. tünğ. 

tüğn: qara. qapalı).  

qücəylənmək  güclənmək. quvvətlənmək.  

qücəymək  gücəymək. güclənmək. qollanmaq.  

qücəyü  çox güclü. yenilməz.  

qüci  güc. güclük. zorluq.  

qüciq  küciq. pərçəm.  

qücin  gücin. 1. güc ilə. iztirari. 1. an. qısa zaman parçası. 

qücqənət  gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qaraqapsan. 

qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. 

qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. zoraçı. zorçu. 

qurut. ququt. qaqut. - bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq 

evrən.  

qücqənmək  gücqənmək. gücənmək. darılmaq. darxmaq. tutulmaq. 

kədirlənmək.  

qücqərmək  gücgərmək. güc çıxarmaq. çalışmaq. yardımlamaq.  
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qücqərmək  gücgərmək. qocurqamaq. qurplamaq. quvvətlənmək. 

zorlanmaq.  

qücqəy  güclü. zorlu.  

qücqi  gücgi. gücük. zülüm. zor.  

qücqünmək  gücgünmək. gücünmək. sərtginmək. tərsginmək. 

əməklənmək. sıxınmaq, darılmaq. zəhmət çəkmək. 

sinsimək. çətginmək. çiqtinmək. qıtqınmaq.  

qüclə  güclə. 1. basqıyla. qapsanaq. qasbanaq. zorla. çatır çatır. 

gücün. qıtıqıtına. çətinliklə. zəhmətlə. əziyyətlə. çalabca. 

sürükləyərək. - nərsiyə gücün qatlanmaq: döşə çəkmək. 

1.könülsüz. göyülsüz. istəksiz. basqıyla. çalabca. 

1.qıyınla. itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. 

itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. qapsanaq. 

qasbanaq. zorla. - uşağı itə qaqa bura gətirdik. 1.basaraq. 

qapsanaq. qasbanaq. zorla. qaraqasbanlıq. 

qaraqapsanlıq. - qaraqapsanlıqla evimə girdilər. 1.basarı. 

basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. 

qamçılı. döğməklə. döğərək. qapsanaq. qasbanaq. zorla.  

- nərsəni bir yerə güclə vermək: qıstırlamaq. qastırlamaq. 

qısıştırmaq. sıxışdırmaq.  
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- yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının 

nərsəsinə yiyələnmək: qapınsımaq. qəsb edmək. 

qüclə  güclə. 1. çətincə. çətinliklə. zorla. dara dar. dardarına. 

ancaq. - axşam güclə evə çatdıq. - güclə yetişəcək. 1. 

qarğa bükən.  

qücləçi  gücləçi. qapan. işqalçı.  

qücləmə  gücləmə. batışa. üstələmə. basqı. qapanca. zorlama. 

fişar. təzyiq.  

qücləmək  gücləmək. 1. gücəmək. zülm edmək. gücətmək. 

zorlamaq. yağmalamaq. güclə, zorla almaq, əldən 

çıxarmaq. musadirə edmək. 1. zorlamaq. qaplamaq. 

işqal edmək. 1. qaplamaq. işqal edmək. istila edmək. 

sağlamlaşmaq. güclənmək.  

qücləmək  gücləmək. 1. israrlamaq. sıxışdırmaq. zorlamaq. 

boğazına sarılmaq. 1. zorlamaq. qısaclamaq. 

qısqaçlamaq. sıxışdırmaq. qısıştırmaq. çəkiştirmək. 

basıştırmaq. yatıştırmaq. durdurmaq. 1. zorlamaq. 

dayamlamaq. dayaqlamaq. məcbur edmək. 1. zorlamaq. 

sıxışdırmaq. zorlamaq. təhmil edmək. boynuna 

buraqmaq, salmaq, qoymaq. qulluqlamaq. xidmət 
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edmək. zorlamaq. itmək. itələmək. qaqmaq. məcbur 

edmək. 1.gurlamaq. gürləmək. dağqamaq. qarlamaq. 

harlamaq. itinmək. 1.basarmaq. baslamaq. daratmaq. 

məcbur edmək.  

qücləndirən  gücləndirən. dayalı. yardımli. bəsici. bəsil. bəsli. bəsili. 

muqəvvilədən. muqəvvi. təqviyətli. təqvitlədən. 

qücləndirmək  gücləndirmək. dayaqlamaq. dayamlamaq. 

təqviyətləmək. sağlamlaşdırmaq. 1. quvvətləndirmək. 

diriltmək. dirgürmək. diritmək. 1. gücləndirmək. 

güclətmək. dişlətmək.  

qücləniş  gücləniş. güclənmə. gücünmə. gücnünüş. qocrunma. 

qocrunuş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. 

bərkiniş. qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. 

sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qüclənmə  güclənmə. gücləniş. gücünmə. gücnünüş. qocrunma. 

qocrunuş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. 

bərkiniş. qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. 

sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qüclənmək  güclənmək. 1. batlanmaq. bətlənmək. sağlanmaq. 1. 

çətinləşmək. zorlaşmaq. ilişginləşmək. ilgişmək. müşgül 
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olmaq. çətinləşmək. zorlaşmaq. ilişginləşmək. ilgişmək. 

müşgül olmaq. - iş gücləndi. 1. tavlanmaq. tovlanmaq. 

qıvralmaq. qıvrılımaq. burulmaq. qızışmaq. 1. 

qöcəblənmək. qoçavlanmaq. quvvətlənmək. 

sağlamlaşmaq. qücəylənmək. quvvətlənmək. 1. 

qutanmaq. quvvətlənmək. 1. sıntıllanmaq. 

sağlamlaşmaq.  

qüclənmək  güclənmək. 1. dişlənmək. 1. bərkinmək. zorlanmaq. 

quvvələnmək. 1. damarlanmaq. quvvətlənmək. 1. gücə 

gəlmək. - anlaşılması güclənmək: çıqravıllaşmaq 

çətrəvilləşmək ( < çıq: düğün). işgilləşmək. çətinləşmək. 

anlaşılması güclənmək. qarışıqlaşmaq. - dincəlib 

güclənmək: təcdidi quva. 1.duruzlanmaq. hallanmaq. 

quvvətlənmək. 1.gücləşmək. gürbüzləşmək. gəlişmək. 

gürtünmək. çağqanmaq. sağqanmaq.  

- (duyqu) gettikcə güclənmək: qabarmaq. qaynayıb daşacaq 

kimi gərinmək, şişinmək. gərginmək.  

qüclənmiş  güclənmiş. aşılı. bərkimiş.  

qücləntirən  gücləndirən. tənbək. quvvət verici.  
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qücləntirən qücləndirən. - gücləndirən nəsnə: kübrə. təbi. təpi. 

təqviti. vitamin.  

qücləntirmə  gücləndirmə. ehya. ehya edmə.  

qücləntirmək  gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək.  

qücləntirmək  gücləndirmək. sıqmaq. quvvət vermək. bərkləşdirmək. 

təşdid edmək. gücəndirmək: çətinlətmək. zorlandırmaq. 

gübrələr: gücləndirər. - dəmir əğintisi toprağ gübrələr: 

gücləndirər. - başı soyuqluq, qolay işidə gücləndirir. 1. 

yalqamaq. yarqunmaq. yardımlamaq. əl tutmaq. quvət 

vermək. 1. ışırmaq. quvvətləndirmək. təqviyət edmək. 1. 

qurçlandırmaq. sağlamlaştırmaq. ayağlandır. böyütmək.  

- bu işdə siz bizim əlimizi sıxdız: əlimizdən tudduz. - səsin 

sıxıb çığırdı. - bir biçiyi (hərfi) sıxmaq: təşdidlə oxumaq. 

qücləşdirmək  - ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, işgilləşdirmək 

pıtlaşdırmaq: işi böyütmək. dallandırmaq. - ölçüyü qaçıraraq 

işi gücləşdirmək, işgilləşdirmək, pıtlaşdırmaq: işi 

böyütmək. dallandırmaq.  

qücləşik  gücləşik. qaıtlıq. qatlıq. qatıqlıq. qapızlıq. qapazlıq. 

bərklik. sərtlik. sərtləşik. sağlamlıq. sağlaşıq.  
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qücləşmək  gücləşmək. 1. bəkişmək. bəküşmək. düzəşmək. 

sağnışmaq. cürləşmək.1. gücsinmək. çətinləşmək. 

zorlaşmaq. zəhmətli olmaq. - işlər gedgedə gücləşir. 1. 

qıynınlaşmaq. zorlaşmaq.  

qücləşmək  gücləşmək. 1. bərkimək. qatılaşmaq. qatıqmaq. 

sərtəşmək. sərtləşmək. sağlamlaşmaq. çətinləşmək. 1. 

müşgülləşmək. işgilləşmək. çətinləşmək. 1.güclənmək. 

gürbüzləşmək. gəlişmək. gürtünmək. çağqanmaq. 

sağqanmaq. 1.gürləşmək. kürləşmək. gurlaşmaq. 

qurlaşmaq. çoxalmaq. çoxlaşmaq. bollaşmaq. 

bolqaşmaq. bərəkətlənmək. sıxlaşmaq.  

qücləştirmək  gücləşdirmək çətinlətmək. qısdırmaq. qısışdırmaq. 

sıxışdırmaq. əngəlləmək.  

- işini gücləşdirmək: əngəl çıxarmaq. kölgə edmək. 

kölgələmək.  

qücləştirmək  gücləşdirmək. çətinləşdirmək. zorlaşdırmaq. zəhmətli 

edmək. gücsimək. çətinləşdirmək. zorlaşdırmaq. 

zəhmətli edmək. - işlər gedgedə gücsinir.  

- işlər gedgedə gücləşir. - işləri qolaylaşdırcağına 

gücləşdirirsız.  
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qüclətən  güclədən. gügər.  

qüclətən  güclədən. nərsənin durmasın, dayanmasın, 

muqavimətin çoxaldan. qatıl. cıdamladan. möhkəmlədən. 

müqəvvi. qəvilədən. təqviyətli.  

qücləti  gücləti. gücəti. 1. müqəvvi. təqviyəti. 1.qurcatı. qurcatış. 

qurcatıq. çaprıt. qaçqırtan. içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. 

ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. 

müşəvviq. təşviq. mühərrik.  

qüclətirib  - nərsəni güclədirib, qoldavlayıb çağından öncə 

yetiştirmə: qabalıq. qabaqlıq. - qabalıq yonca: gübrə ilə 

çağından öncə yetiştirilmiş, əldə edilmiş yonca. - qabalığa əlli 

metrə yer ayırdım. 

qüclətmək  güclətmək. 1. qatılatmaq. qatıqlatmaq. bərkitmək. 

sərtətmək. sərtlətmək. sağlamlatmaq. təqviyət, təhkim 

edmək. 1. gücləndirmək. dişlətmək. 1.gurlatmaq. 

qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. bolqatmaq. bollatmaq. 

çoxatmaq. çoxlatmaq. bərəkətlətmək. sıxlatmaq. 

1.nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin 

çoxaltmaq. qatılatmaq. cıdamlatmaq. möhkəmlətmək. 

qəvilətmək. təqviyətləmək. muqavimlətmək.  
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qücləvçü  işqalci.  

qücləyən  gücləyən. - kimsəni bir işə gücləyən, zorlayan: qısır. qısar. 

qısqır. qısqar. ( < qısmaq. sxmaq).  

qücləyən  gücləyən. 1. muqəyyəd edən. bağlayıcı. məcbur edən. - 

bağlayıcı buyruq. 1. zorlayan. qırıqcı. qırıcı. çapar > 

cabir. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. 

daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. 1.əzən. əzü. zülmedən. 

qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. 

bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. 

qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. 

döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. 

qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. 

yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.  

qüclü  ayıdaban. sağlıqlı.  

qüclü  güclü. (güjlü). 1.qolçomaq. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. 

igid. quvvətli. heybətli basqın. üstün. güclü. qolçomaq. 

ağır. hakim. qalib. batır. atılqan. qonur. cəsur.böğə. 

buğa. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. basal. başal. 

bahadur. boğatur. igit. dəli. atqal. quvvətli. iriyarı. 
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qalavatlı. iyid. pəhləvan. dəliqanlı. qaltaq. çaltaq. dadaş. 

iğit. atıq. yügürt. quduruq. quşqurt. qataq. qadaq. qotaq. 

ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli. güclü. zorlu. 

quvvəli. quvvətli. qəvi. müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. 

dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. 

dayınımlı. dayınışlı. 1.babaiyid. qabadayı. qoçaq. - 

qabadayı bir oğlan. 1. qolçomaq. bərk. zorlu. quvvəli. qəvi. 

müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. 

dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. 

dayınqan. dayanan. 1. tonlu. donlu. yataqlı. qocurlu. 

qatıq. - qatı, güclü uyrıcı, uyduran, yuxladan, muxəddirli 

olan: tonlu. donlu. 1. çalı. azqın. zorlu. dəli. yaramaz, 

həşəri uşaq. 1. güc. qaldırı. bata. yasar. basraq. sıx. 

sağlam. atqal. quvvətli. iriyarı. qalavatlı. batır. iyid. 

pəhləvan. basqın. üstün. ağır. hakim. qalib. dayaqlı. 

dayavlı. qocur. edərmən. qəvi. zorlu. ərkli. əsərli. 

gərməd. gərmənd. iti. yeyin. tez. tələsik. giray. qaray. 

qudrətli. gürbüz. zorlu. çağ. iri. qəvi. zorlu. kürüt. qoçaq. 

qollu. zorlu. quvvətli. qolu uzun. sözü keçən. nifuzlu. 

sağlıqlı. sağqın. salim. qəvi. tablı. qataq. qadaq. qotaq. 
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ürəkli. aznavur. igid. quvvətli. heybətli. ataigid. üstün. 

quvvətli. 1. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. 

toxunan. acıqlı. qoyqun. qoyaq. küyək. sərt. bərk. iti. sıxı. 

qatı. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. zorlu. dolqun. dolu. 

doluq. müəssir. tə'sirli. 1. ər. quvvəli. 1. quvvətli. dəmir 

kimi. 1. öğkək. örkək. ərkək. erkək. ərkli. quvvətli. 1. 

durşulu. durşut ( < durmaq). zorlu. 1.baltalı. 1.gür. gürül. 

gur. gurul. qocur. enli. enil. qaba. qalaba. qalba. qabal. 

qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. sağlam. 

böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. 

dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1.qocur. enli. enil. gur. gurul. gür. 

gürül. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. 

qaqal. qalın. yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. 

iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 

1.qocur. qolçomaq. yetişli. yetişik. muqtədir. qudrətli. 

quvvəli. qadir. təvana. 1.gürə. gürəc. qocurlu. qucurlu. 

qudrətli. 1.islimli. istimli. issikli. ıssıqlı. ıstımlı. ıssımlı. 

ıssıtlı. quvvətli. quvvəli. 1.ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. 

islimli. istimli. issimli. issiqli. tablı. tovlı. quvvətli. quvvəli. 

1.qabaqar. qapaqar. qocur. qadir. qəddar. cəbbar. 
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1.qapıl > qalib. üstün. basqın. qocurlu. qatıq. 1.qaramaz. 

qaramas. yobaz. iri yarı. qatraq. qaba. - bu kişi nə 

qaramas biridir. 1.sıxıntılı. - yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz 

xanımlara keçici barıncaq: qadınevi. 1.yaşamlı. yaşmal. 

canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. 

yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili.1. qocur.  

- çox yetərli, güclü, gözəl: uluq. ulğu. ilahi. tansuq. ulsuq. 

- güclü, toxlu, müqəvvi yemək: qapısqa.  

- işli güclü: 1. iş yiyəsi. 1. ilişik. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. 

məşqul.  

- önünə keçən nərsəni qatıb, doladıra biləcək güclü su: 

qataraq.  

- bir suçlu, birdə güclü: suçluğun aldırmayıb, qabaxdan 

gələn. həm yapır, həm yaxır.  

- güclü, iti, çapıq axan su, axıntı: çaprı. çapğır. qamrı.  

- sağlıqlı, gürbüz, güclü kimsə: qara yağız. - əlli yaşında 

qıvamlı, qara yağız bir kişi. - bu atlar kimi qara yağız, sağlam 

birinin nə dərdi olabilirdi.  

- ağır, güclü, gur axan su: qara su.  

- kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma 
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girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, 

düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə 

düşmüş durum: qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara 

qapan. qara çapna. qara çapan. malixulya. melankolik.  

- qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü 

dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.  

- umutsuz güclü sevgi, aşq, eşq: qara sevda. qara sevgi. 

qara qapna. qara qapan. qara çapna. qara çapan.  

- qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli kimsə: ayqır.  

- güclü vuruqla (vurmaqla) yerə sərmək: iki səksən 

uzatmaq. - güclü vurqu ilə, boylu boyunca yerə sərilmək: 

iki səksən uzanmaq.  

qüclü  güclü. 1. çox güclü. iti. hızlı. yeğin. irqli. irkli. tirik. diri. 

canlı. 1. buraq. yenilməz. batur. yiqit. yiğit. yeğ. yiğ. iyi. 

daha iyi. sıxı. sağlam. cəsur. bükəc. buğçu. bükücü. 

qalınqu. qalınq. qalın. dayanıqlı. 1. dağıtıcı. tağudar. 

dağtay. dağıdar. yox edici. yıxıcı. yıxmış. dəvirici. 1. diri. 

dinc. sərik. sağuq. sağ. sağlıqlı. sağlam. saqman. uyanıq. 

diri. 1. qabamış. qapalı. məhfuz. 1. toxlu. müəssir. 1. 

uzaq. ağaman. əgəmən. başarılı. 1. yaqış. yağiş. yaqız. 

yavuz. cəsur. gözüpək. yaman. 1. əngəli, qüclüyü, 
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çətinliyi, kösdəyi, çəkpnməsi, səkincəsi olan durum, 

adam. həndikap. 1. # əngəli, çətinliyi qaldımağa, 

gedərməyə yararı, incarı olan kimsə. yiğit. 1. baquy. 

böyük. yekə. əzim. cəsim. fəxim. 1. bərk. irik. möhkəm. 1. 

çər. burun. burna. igid. gənc. 1. davamlı. bitili. 1. yoğun. 

yoğan. qalın. çağan. qapıcı. qapçı. mahir. zəbərdəst. 

qatıq. qəvi. saqan. sağan. sağuc. sağ. tovana ( > təvana 

(fars)). mətin. 1. tanquc. tənic. tanıc. tanqıc. tanquruc. 

burnaq. tavqac. tavquc. tovqac. tovnaq. tovanaq. tovqan. 

( < tav. tab. tov). ( > təvana (fars)). quvvətli. güclü. tetik. titik. 

çalağ. iti. dəli. dəlir. güclü. zorlu. batov. bətov. batro. 

batan. batar. qatı. sərt. qatmər. zorlu. 1. gurman. gur. 

ərkli. qadir. dəğər. 1. azu. acı. - güclü diş: acı diş. azu diş. 

1. qalaç. qalın. bəkləyin. bərk. biləkli. quvvəli. ulut. olut. 

quvvətl. - güclü kişi: biləkli kişi. 1. gürünc. quvvətli. canlı. 

göğləm. göyləm. 1. acı. əkşi. tüt. tuş. 1. dinc. sağıl. canlı. 

mahir. 1. bay. bəy. cıqırıq. sağlam. qurç. qurs. quvvətli. 

bayqama. bağqama. bəyqəmə. quvvətli. qudrətli. zorlu. 

acı. əkşi. toqaşav. dolu, alçaq boylu. tıqnaz. yapılı. güylü. 

heybətli. qodur. ayıdaban. təməngili. dəməngili. 
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dayanıqlı. əsaslı. yapılı. qatdır. bodur. sağlıqlı. sağlam. 

təbərli. dəbərli. otoritəli. irqaşığ. quvvətli. sınırlı. onqlu. 

quvvətli. qarımlı. qurçbel. sağlam. dayanıqlı. sağlam. 1. 

butlı. mutlı. quvvəli. batman. patmanaq. bat. bət. ağır. 

qalın. dayaqlı. iti. samballı. quşağı dolu. ehtibarlı. qatır > 

qadir. oğan. tayanıqlı. dayanıqlı. quvvətli. mətin. başa 

vuran. toxunlı. toxnaqlı. sərtcə. qoca. ağıllı. müdəbbir. 

qutlu. quvvətli. əkit. tügüz. düküz. zorlu. möhkəm. 

quvvətli. tiri. diri. dirik. tirik. oyanıq. canlı. bərk. möhkəm. 

sağlam. qəvi. qoçaq. çağ. - sağ qazıq: güclü mıx - diri 

dəliqanlıdır.  

- qoca bilgin.  

- qoca xaqan.  

- güclü davranmaq. dirənmək. dayanmaq.  

- toxnaqlı düşüncə. - bərk sağlam, güclü: turp kimi.  

qüclük  güclük. 1. girivə. güc durum. zorluq. eşqal. sıxıntı. 

sərtlik. qapızlıq. qapazlıq. zəhmət. əziyyət. üstünlük. 

basqınlıq. ağırlıq. hakimiyyət. qalibiyət. 1. qaramıq. 

qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. 

büklüm. burqu. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. 
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axsaqlıq. arizə. işgil. müşgül. gərək. girək. müşgül. 

çətinlik. çıxılmazlıq. zorluq. düşəvirlik < > düşəverlik. 

buruşqıllıq. güclüklə, zorluqla yapınan iş. 1. acılıq. sıxıntı. 

qısqıc. qısqıc. əziyyət. zəhmət. məşəqqət. 1. çətinlik. 

aşım. - aşımı aşmaq: çulu sudan keçmək. 1. müşgül. 

pozuqluq. 1. çıxmaz. kor. ikiləm. quşqulu. işgilli. zorluq. 1. 

zorluq. gərək. girək. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. işgillik. 

müşgülük. 1.güclülüq. ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. 

islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. quvvətlik. 

quvvəlik. zorluluq.  

- güclük çıxarma: eşqaltəraşi.  

- zor güclük: qırr fırr. təpərlik. - sıxıntıya, güclüyə düşmək: 

daralmaq.  

qüclüq  güclük. 1. güc. zorluq. qudrət. çətinlik. 1. güc. güşüm ( ş 

< > c ) gücüm. 1. baylıq. varlıq. varlılıq. alqurluq. zorluluq. 

güclülük. 1. ərklik 1. tanrı adlarından. 1. qalmıq. güc 

göstərisi. dayı. dadaş. çapqın. salqaş. sərkəş. igid. 

biçgin. 1. çətinlik. zəhmət. işgil. müşgül. işqil.- işlərimiz 

işgilə düşdü. - onun bizə güclüyü yoxdur. - güclük vermək: 

zəhmət vermək. - güclük çəkmək: zəhmət çəkmək. 1. yoxluq. 
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fəqr. möhtaclıq. - güclük çəkmək. - güclükdə yaşamaq. 1. 

zəhmət. 1. heyə‟t. ululuq. varlıq. 1. tirqəş. tirkəş. 

sarmaşlıq. güclü. quvvətli.  

- qüclük çəkmək:. qıynınlaşmaq.zorlanmaq. 

qüclüq  güclük. 1. gücənik. gərəkli. zəruri. 1. gücənik. gücünlü. 

iztirarı. 1. gücənik. çarasızlıq. çarəsizlik. gücünlüq. 

zorunluq. məcburiyyət. 1.gücük. gücüklü. çalız. çalaz. 

ağrıq. ağıq. tıxız. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. 

incik. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. ağrıqlı. ağıqlı. 

basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. 

əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. 

zəhmətli. 1.qocurluq. qurpluq. başarcanlıq. başarlıq. 

baylıq. bəylik. istitaət. 1.zorluq. çətinlik. bəla. bulac. acı. 

acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. 

azırma (> azordəgi (fars)). aincik. bükəc. boğac.tutac. 

düşəc. çalız. çalaz. qəza. 1.zorluq. darlıq. maydalıq. 

qısalıq. qıssalıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. sıxlıq. güdəlik. 

kütəlik. 1.qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. 

bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. 

basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. 
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burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.  

- bir işdə güclüklə qarşılaşmaq iş sarpa sarmaq. iş 

çatallaşmaq, çatallanmaq: iş çətinə düşmək.  

- çətinliyə, güclüyə güclünlüyə, sıxıntıya girmək, düşmək: 

dincliyi batmaq.  

- çox güclüklə qarşılaşmaq: göbəyi çatlamaq.  

- güclük çıxarmaq: işi yoxuşa sürmək. başına iş açdırmaq: 

olmasın (yaramaz, naşıyana) kimi davranıb, güc duruma 

düşmək, soxulmaq. 

- güclük sonunda, iyi anlamaq: qafasına danq edmək.  

- işlərin, güclüklərə qarşı sürüb ilərləmək, yerinə qoymaq: 

gəmisin yeritmək.  

- uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz bir soru, məsələ, 

güclük, zorluq ortaya çıxartmaq: iş açmaq. iş çıxarmaq.  

- yenidən dirilmiş, güclük simgəsi, simbolu: qartal.  

qüclüqlə  1. ancaq. ucu ucuna. darı darına. 1. daradar. çətinliklə. 

zorluqla. ucu ucuna. qıtıqıtına. - çox güclüklə: düşə qalxa. 

- güclüklə qonuşmaq: dili ağırlaşmaq: gücüşmək.  

qüclüqlə  güclüklə. azdan buzdan. ancaq. zar zor. zar zor. 

təkaran.çətinliklə.  
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qüclüqləmək  güclükləmək. gücükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. 

incitmək. qarıqlamaq. qaraqlamaq. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

qüclüqlətmək  güclüklətmək. gücüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. 

iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, 

məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

qüclüqmək  güclükmək. gücükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. 

əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, zəhmət 

çəkmək.  

qüclülüq  güclülüq. güclük. durşuluq ( < durmaq). ıslımlıq. ıstımlıq. 

ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. 

tovlıq. quvvətlik. quvvəlik. zorluluq.  

- çətinliyə, güclüyə güclünlüyə, sıxıntıya girmək, düşmək: 

dincliyi batmaq.  
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qücməçi  gücməçi. gücəmçi. gücəyən.gücgənət. qaraqapsan. 

qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. 

qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. 

kəsbəğək. kəsən. tırpan. biçgənət. biçənət. basqanat. 

quru. qurut. ququt. qaqut. qatır. qasır. qazır. qaqan. 

qırıcı. qıran. qıtan. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. 

qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. oraq. yaxımsız. 

yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. 

əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. daş ürək. 

adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. 

zoraçı. zorçu. zalim. müstəbidd. dispot. tiran.  

- çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim: qatı 

qıyın.  

- bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.  

qücmələmək  gücmələmək. zülüm edmək.  

qücnüçü  gücnüçü. gücünən. gücünçü. günücü. günü. günüc. 

cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qücnüçülük  gücnüçülük. günüçülük. günülük. gündəşik. gündəşlik. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. ciciklik. cicinim. 
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cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. 

həsudluq. 

qücnüq  gücnük. qızğınlıq. darqınlıq. hirs. qəzəb.  

qücnünüş  gücnünüş. gücünmə. güclənmə. gücləniş. qocrunma. 

qocrunuş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. 

bərkiniş. qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. 

sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.  

qücsimək  gücsimək. gücləşdirmək: çətinləşdirmək. zorlaşdırmaq. 

zəhmətli edmək. - işlər gedgedə gücsinir.  

qücsinmək  gücsinmək. gücləşmək: çətinləşmək. zorlaşmaq. 

zəhmətli olmaq. - işlər gedgedə gücləşir.  

qücsünmək  gücsünmək. 1. ah çəkmək. iç çəkmək. 1. könülsüz 

yapmaq. istəksiz olmaq. zoruna gəlmək.  

qücsüz  azusuz. aciz.  

qücsüz  gücsüz. 1. bitmiş. bitgin. yorqun arqın. halsız. 

daynaqsız. tabsız. taqətsiz. 1. əli yavan, ağ. sınavsız. 

dənəksiz. başarıqsız. peşəsiz. 1. buncağız. çıxırsız. 

düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. 

arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. baxımsız. gözətsiz. 

arıq. azrıq. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınğır. çınğız. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

çanğıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. 

quruq. zəif. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. 

aylaq. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. 

becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız. tabsız. məriz. alqın. yastalaq. yastanaq. 

xəsdə. halsız. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. yorqun. arqın. 

zəif. engin. əlsiz. 1. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. 

sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. 

aylaq. yetərsiz. damarsız. düşük. bitik. sökük. yarıq. 

yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. 

açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız. 1. dişsiz. 1. yenəz. yenəzə. 

enəz. enəzə. quvvəsiz. 1. düşgün. düşmüş. arıq. arqın. 

yorqun. yıprak. zayıflamış. - halsız, gücsüz düşmək: 

bitmək. - işsiz gücsüz: aylaq yaylaq. aylaq haylaq. avara. 

qırbal. qırban. sərsəri. boş gəzən. 1. yüngül. uçuz. itməz. 

yumşaq. ağır basmıyan, olmayan. - yüngül bir əsim. 1. 
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qıttaq. qıtlaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. 

bükük. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.  

- dağlar gəzən ayaqlar, gücsüz qalıb, gücü çatsa ayaqlar.  

- gücsüz çarasız düşmək: qaddax qalmaq. qəddəh qalmaq.  

- işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən: qaldırım 

bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası.  

- aşırı yorqunluqdan gücsüz qalmaq: qarnından buzalamaq.  

- işsiz gücsüz: işsiz. iş tutmayan. boş. boşda.  

- işsiz gücsüz: yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. 

qırban. işə yaramaz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. 

yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. 

gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. 

ıssız. bihudə. faydasız.  

qücsüz  gücsüz. 1. ücsüz. işsiz. boşanıq. 1. sökəl. cansız. 

yansız. zayıf. dabansız. 1. apşıq. apşaq. yapışıq. çaltıq. 

açıla. gəvşək. yaramaz. yürüməz. təmbəl. əli qıssa. 

gücük. küşək. gəvşək. zayıf. saqat. sökəl. 1. azusuz. 

aciz. çökkün. düşgün. çəməsiz. güçün yetsə: çəmən 

yetsə. - qücsüz qalmaq: gəvşəmək. yayılmaq. arıqlamaq. 

uzanmaq. gəvmək. genişləmək. yumuşamaq. 1. yanğılınc. 

yenğilinc. dikə olmayan. quvvətsiz. zəif. miskin. 1. zayıf. 
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cılız. azmıç. göltürəm. azqın tozqun. dərmansız. qıləv. 

çəlimsiz. qırılqan. təməngisiz. dəməngisiz. dayanıqsız. 

cılız. azmıç. yoxsul. onqsuz. qudrətsiz. zayıf. himayəsiz. 

qarımsız. tınqan.çəlimsiz. cılız. qırağ.zayıf. sısqa. 

çəlimsiz.  

- gücsüz qalmaq: alqasınmaq. zayıf düşmək. quvvəttən 

düşmək.  

qücsüzləmək  gücsüzləmək. boşanğlamaq. gəvşəmək. karsızlık. 

nəqahət.  

qücsüzlük  gücsüzlük. 1. dişsizlik. 1. bacaraqsız. sökük. yarıq. yalız. 

yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. 

gəvşəklik. bitginlik. tabsızlıq. 1. düşüklük. soluqluq. 

əsgiklik. əsgilik. çürüklük. gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. 

yarmazlıq. əziklik. enginlik. alçaqlıq. dayancsızlıq, 

dirəncsizlik. muqavimətsizlik. 1. acizlik. yetərsizlik. 

əzginlik. izginlik. əziklik. çarəsizlik.  

- işsiz gücsüzlük: qaranqaşlıq. haylazlıq. sərsərilik. 

yararsızlıq. düzənsizlik.  

- işsizlik gücsüzlük: işsizlik. boşuqluq. boşdalıq.  
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qücsüzlük  gücsüzlük. 1. işsizlik. uğraşsız. məşquliyətsiz. 1. 

gəvşəklik. zə'f. quvvətsizlik. 1. baramta. çarəsizlik. 

ümitsizlik. qıləvlük. zayıflıq. çəlimsizlik.  

qüctü  güctü > küştü. gürəc. gürəş. güləş. (> koşti (fars)). guraş.  

qüctüçü  güctüçü > küştüçü(> koştigir (fars)). gürəcçi. güləşçi. 

gürəşçi. guraşçı. pəhləvan.  

qüctüçülük  güctüçülük > küştüçülük (> koştigirlik (fars)). gürəcçilik. 

güləşçilik. gürəşçilik. guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qüctüqmək  güctükmək. küştükmək. gürəcmək. güləşmək. gürəşmək. 

1. guraşmaq. küştü tutmaq. gürəş atmaq, yapmaq. 1. 

(nərsə ilə) çalışmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. dartaşmaq. dartışmaq.  

qüctürmək  1. çəkib, dartıb bərkitmək. 1. zorlamaq.  

qücü  gücü. 1. ərbəyin. 1. qara qış.  

qücüq  gücük. 1. küşək. gücsüz. gəvşək. zayıf. 1. zülüm. gücgi. 

zor. 1. küçük. it yavrusu. eniq. 

qücüq  gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. izik. əzik. 

gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. qarıq. qaraq. əziyyət. 

zəhmət.  
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qücüqləmək  gücükləmək. güclükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. 

basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. 

incitmək. qarıqlamaq. qaraqlamaq. azıtmaq. acıtmaq. 

yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. 

əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək.  

qücüqlənmək  gücüklənmək. zoruna, gücünə gəlmək. qısqanmaq. 

çəkinmək.  

qücüqlətmək  gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. 

qarıqlatmaq. qaraqlatmaq. basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. 

tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. 

iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. əziyyətə, zəhmətə, 

məşəqqətə salmaq, qoymaq.  

qücüqlü  gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. basqıq. qısqıq. sıxqıq. 

incikli. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. 

gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli.  

qücüqmək  gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. basıqmaq. 

sıxıqmaq. incikmək. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. 

əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq. əziyyət, zəhmət 

çəkmək.  
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qücülsüz  gücülsüz. gücünsüz. özçüsüz. özçülsüz. gücülsüz. 

onursuz. düşgün. düşük. şərəfsiz. viqarsız. heysiyyətsiz. 

izzəti nəfssiz. 

qücüm  ( c < > ş ) güşüm. güc. güclülük. güc. qudrət.  

qücümlənmək  qüşümlənmək. utanmaq. sıxılmaq. qayğılanmaq. 

drağsamaq. darıxsamaq.  

qücün yetsə  çəmin yetsə.  

qücün  gücün. 1. çətinliklə. 1. zor. quvvət. iztirab.  

qücün  gücün. dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. dalqın. dalqıq. dalıq. 

alıq. müztərib. rahatsız. 1. güclə. - nərsiyə gücün 

qatlanmaq: döşə çəkmək. 1. özçün. özçü. onur. gücün. 

böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. 

ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. 

üstüklük. yücəlik. yücəklik. şərəf. viqar. heysiyyət. izzəti 

nəfs. - özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım. 

1. gücünüq. gücünlü. özçün. özçülü. özçülün. onurlu. 

şərəfli. viqarlı. heysiyyətli. izzəti nəfsli.  

- dağdaşda çətin, gücün, dar xətərli yerlər: qapanca. 

qapan.  
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qücünçü  gücünçü. gücnüçü. gücünən. günücü. günü. günüc. 

cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qücünə görə yüklə  gücünə görə yüklə. çəminə qarar 

yüklə.  

qücünə  - gücünə gedir: qaldırına gedir: qeyrətinə dəğir, toxunur.  

- güj gücünə: çək çətinə. zor zoruna. - gücünə gedən: 

toxunaqlı. ağır. - ağır maamilə.  

qücünək  - düzgün olmayan, pürüzlü, boğuq, pozuq, əngəlli, 

gücünəkli səs: çatlaq.  

qücünən  gücünən. gücnüçü. günücü. gücünçü. günü. günüc. 

cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qücünlə  gücünlə. zorunla. əlində olmayaraq.itirgin. istər istəməz. 

istər istərməz. məcburən. 

qücünlü  gücünlü. 1. gücünüq. gücün. özçülü. özçülün. onurlu. 

özçün. şərəfli. viqarlı. heysiyyətli. izzəti nəfsli. 1. zorunlu. 

işgilli. çətin. boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. çatışmayan. 

sərt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. bataqara. çigit. möhkəm. 

sıxıntılı. toxalı. gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli. tərs. bərk. 
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yaman. çatallı. quşqulu. işgilli. qarışıq. çalalı. çallaq. 

müşəvvəş. gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. 

qolay olmayan. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. qasıq. 

qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. işgillik. qarışıqlıq. 

pozqunluq. anlaşılması güc. çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: 

düğün). çiləli. zəhmətli. yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. 

buruşqıl. güclüklə, zorluqla yapınan iş. əməkli. zəhmətli.  

qücünlüq  gücünlük. 1. üzgünlük. könlü qalma. gözü qalma. kölgəli 

qalma. 1. gücənik. güclük. zorunluq. çarasızlıq. 

çarəsizlik. məcburiyyət.  

qücünmə  gücünmə. 1. gücnünüş. güclənmə. gücləniş. qocrunma. 

qocrunuş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. 

bərkiniş. qayrınma. qayrınış. sarpınma. sarpınış. 

sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad. 1. 

gücənmə. ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. 

qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. əldən 

düşmə. bitşinmə. inhitat. nizul. 

qücünmək  < bax > gücənmək.  
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qücünmək  gücünmək. gücgünmək. çətginmək. çiqtinmək. 

tərsginmək. sərtginmək. əməklənmək. sıxınmaq, 

darılmaq. zəhmət çəkmək. sinsimək. qıtqınmaq.  

qücünsüz  gücünsüz. 1.gücənsiz. dinc dinc. qolay qolay. sıxıntısız. 

çətinsizlik. 1.gücülsüz. özçüsüz. özçülsüz. onursuz. 

düşgün. düşük. şərəfsiz. viqarsız. heysiyyətsiz. izzəti 

nəfssiz. 

qücünsüzçülük  gücünsüzçülük. gərəkməzçilik. zorunsuzçuluq. 

gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə 

inanmamaq, dayanmamaq.  

qücünüq  gücünüq. gücünlü. gücün. özçülü. özçülün. onurlu. 

özçün. şərəfli. viqarlı. heysiyyətli. izzəti nəfsli. 

qücünülmək  gücünülmək. günüclənmək. güncülənmək. günülənmək. 

cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 

qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

qücünülmək  gücünülmək. günülənmək. günüclənmək. güncülənmək. 

cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 
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qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

qücür  gücür. qocur. uyar. xərc. - bu - iş mənim gücüm dəğil. - 

uyarna işləmə.  

qücürlüq  gücürlüq. qocurluq. kütlük. kütkülüq. qabalıq.  

qücüşmək  gücüşmək. ağırlaşmaq. - dili ağırlaşmaq: güclüklə 

qonuşmaq.  

qücüylə  - bütün gücüylə: var gücüylə. çala pala.  

qücəmçi  gücəmçi. zalim.  

qüçə  küçə. < keçə. 1. keçgək. keçit. köçə. uram. 1. kövçə. 

qısnaq. qısıq. dar yol. tanqa. təngə. 1. küvçə. geçmə ( < 

geçmək). - küçə satıcı: əl satıcı. dəstfiruş. yanaşma. - küçə 

süpürgəsi: sürtük. qəhbə.  

qüçə  küçə. geçə (> kiçə (fars)) - küçələr avarası: çaqqal. çaqal. 

başıboş. baybaş. qayta. kəsəoğlu. darqaşayırd.  

- avara, yiyəsiz, küçə iti: qanıra. 

- işsiz gücsüz, boşuna küçələri dolaşan, ölçən: qaldırım 

bilgini: qaldırım məhəndisi: qaldırım qarqası.  

- küçə uşağı, oğlanı, kişisi: qaldırım süpürgəsi: qalatım 

süpürgəsi. darqaşayırd.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan: qaldırımçı. 

süpürgəçi. 

- küçədə qadınlara sarkınan kimsə: qaldırım çapqını. 

qızbaz.  

- göbəyi küçədə kəsilmiş: sırtıq sürtük.  

qüçəq  küçək. 1. kiçik. civəlik. 1. köşək. dəvə balası.  

qüçəqləmək  küçəkləmək. köşəkləmək.  

qüçəoqlu  küçəoğlu. çapanoğlu > köpeyoğlu. köpəyoğlu. azığ. 

zinazadə. kəsəoğlu. eloğlu.  

qüçücüq  küçücük. çox kiçik. - küçücük oğlum.  

qüçüq  küçük. 1. < köçük. qoduk. kutuk. qüdə. kösök. küsik. 

qüçük. enik. kiçik. qıssa > çüçük. köpək yavrusu. it 

balası. > quduq > (kudək (fars)). 1. ufak, minyon.  

qüçüq  küçük. kiçik. küpçük. ufaq.  

qüçüqləmək  küçükləmək. alçaltmaq. təhqir edmək.  

qüçüqlətmək  küçüklətmək. təhqir edmək.  

qüçültmək  küçültmək. kiçiltmək. təsğir edmək.  

qüçüm  küçüm. çürük. kövrük. boş. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< 

kav. kov). alçaq.  
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qüçümləmək  küçümləmək. çürükləmək. boşalmaq. dəğərsizləmək. 

alçalmaq. pozulmaq.  

qüf qoxmaq  qaqsımaq. çürütmək.  

qüf  küf. kof. 1. pas. tutuq. 1. qoğuq. kovuq. oyuq. gədik. içi 

boş. - qoğuq diş. - qoğuq ağac. - diş qoğyğu: çürük dişin 

kof yeri. 1. sapıq. sapaq. səfeh. axmaq. cahil. - kof kişi.  

- küf, çürük qoxu: sasıq. sası. - sası sası qoxuri.  

qüf  küf. köf. yüngül. açıq. soyuq. -küf boya.  

qüfdə  - dalyan küfdə: arzıman küfdəsi: yekə iri küfdə.  

qüfə  küfə. köfə. kofa. həsir otu.  

qüfə  küfə. kürün. kürin. tər tərəvəz daşınmaqa yarar zəmbil, 

qaşo, çetən.  

qüfəçlik  küfəçlik. qəmli.  

qüfəqi  küfəki. - küfəki daşı: daşın bayağı, yumşaq çeşiti.  

qüfəl  küfəl. bax > qüflə. ( < kav).  

qüfəz  güfəz. gövəz. güvəz. qurumlu. kasalaq.  

qüflə  küflə. küləf. küfəl. ( < kav). 1. körük (kövrük. < kav). hava 

çəkən yol. - küfələsiz təndir yanmaz. 1. küləh. yel. tüpən 

yel. "üz" ilə "öz" də olduğu kimi, axmağa yarayan bir 

kövük, öz adını, ondan axan maddəyədə verir.  
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qüflənik  küflənik. kiflənik. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. qatmaq. 

bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsafət.  

qüflənmək  küflənmək. 1. < kovlanmaq. boşalmaq. 1. tutuqmaq. 

paslanmaq. 1. boşuqmaq. sulanmaq.  

qüflənmək  küflənmək. göğərmək. göyərmək. - çörək ıslaq qalıb 

göyərib.  

qüflü  küflü. - gözü qara (böyük), küflü qafa: iri yapılı, qara qafalı. 

yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş 

içli. üzdən tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. 

qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

- qafası küflü: çağdan geri qalmış. geriçi. mürtəce'.  

qüfr  küfür. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. 

sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış.  

qüfrəmək  küfrəmək. kövrəmək. gəvşəmək. kəfrəmək. gəvrəmək.  

qüftə  küfdə. köfdə. kövdə. (1. < kopda. küpdə. köpdə. < kop. 

küp: köp: şişik. yuvar. 1. < kovda. kövdə < kav. köv. köv: 

əzik. döğülmüş. 1. < güpdəmək. güpsəmək. göpsəmək. 

çırpmaq. döğmək.). 1.qıyılmş, qırılmış, əzilmiş, döğülmüş 

gərəçlərdən (vəsayildən) (ət, pencər, ləpə), gənəlliklə girdə, 

top kimi yapılmış yemək. - çiğ küfdə: incə bulqur, acı bibər 
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yoğrulmasıla yapılan küfdə. - diri küfdə: çındır qayış ətdən 

yapılmış küfdə. - ölü küfdə: əti, ləpəsi, düğüsü iyi əzilib, 

qatışmış küfdə. 1. rüşvə. rüşvət.  

arzıman küfdəsi: iri küdə. qadınbudu.  

- küfdə çeşiti: gəlinbudu. qadın budu.  

- küfdə salmaq: 1. küfdə pişirmək. 1. rüşvə vermək.  

- küfdə kəsilmək: (küfdə < güpdəmək. güpsəmək. ). 

güptələnmək. bərk yorulmaq. 

- yumusan, küfdə deyir, yayısan, lavaş deyir.  

qüfür  küfür. küfr. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. 

sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış.  

qüfürləmək  küfürləmək. küfr edmək. qalaylamaq. qalaya basmaq. 

yamanlamaq. paylamaq. sövmək. sökmək. söymək. 

söğmək. azarlamaq.  

qüh  1.küh. kürk. qurk. yumurtaya yatan quş. quluçqa. - qurqa 

yamaq: küh yatmaq. 1.güh. kavran. qabran. boru. düdük.  

qüh  güh. 1. arx. su yolu. avlaq. ivlək. əvlək. evlək. 1. gəvər. 

gədik. dəlik. oyuğu. 1. küh. kürt. gurt. quluçqa.  

qüh  güh. küh. 1. güng. su yolu. yeraltı dar yol. sıçan yolu. 

kəriz. avqun. oyqun. qarım. kanal. kanalizasyon 1. küh. 
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qorçıqan, küh yatan toyuq. kürəc. - kürəc toyuq. - kühə 

qoymaq: quluçqaya yatırmaq. basmaq. - küh yatmaq: küh 

yatmaq. - küh toyuq: qorç toyuq. - küh yatmaq: qurçamaq. 

qorçamaq. - küh yatınmaq: qorçqınmaq. yumurta 

qozalamadan qalmaq. 1. güh. küng. boru. bük. güng. 

apara. abara. su yolu, ayağı. avqın. ovqun. oyqun. oğun. 

duvar altında su axımı üçün açılan su yolu. 1. güng. 

küng( < kövüng < kov: kav: oyuq). su borusu. borya.  

qühləmək  kühləmək. kürkləmək. qurqulamaq. quluçqamaq.  

qühlənmək  kühlənmək. kürklənmək. qurqanmaq. qurk edmək. toyuq 

küh yatarkən, cücələrin çağığırırkən, "kürk" səs 

çaxarması.  

qühli  kühli. kürkli. görkli. görkəmli. göstərişli.  

qüjlü  güjlü. bax > güclü. 

qüq  güğ. gür. göy. tovlu. tavlı. gürbüz. gurbuz.  

qüq  gük. 1. ( < gülük). gülməcə. cok. lətifə. - bu ilin kükü. - 

qüq yatmaq: kük yatmaq. basarmaq. basırmaq. 1. güdük. 

avqın. ovqın. oyqın. duvar dibindən su yeritməyə olunan 

dəlik.  
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- kük yatırmaq. basdırmaq. basmaq. quluçqa oturtmaq. - iki 

toyuq basdım.  

qüqaqac  güğağac. göğağac. gürağac. tovlu, gürbüz, qayaqlı, 

dəvamlı ağac.  

qüqə  1. gügə. güvə. 1. kükə. bir çeşit savaş gəmisi.  

- ağac güvəsi: ağacı dələn qurt.  

- gügə yeniyi: güvədən oluşan dəlik, iz.  

- güvə otu: bir çeşit bitgi.  

qüqə  kükə < kyükə ( < küymək: pişirmək) yuvarlaq, qabarıq, 

qalın kükə somun. - kükə girdə, qalın kükə, çörək: çörək. 

somu. somun.  

- kükə çeşiti: qalınca. 

- kiçik, yuvarlaq, qalınca əkmək, çörək, kükə: qaqala.  

- cızbızla pişirilmiş kükə: qaqırdaq boğacası.  

- içli çörək, kükə: qartmar. qatmar. qarmar. qatmallı.  

qüqə  kükə. kövkə. ( < kav. kov). xəmirli yumşaq çörək, xurək.  

qüqəc  gügəc. dibi düz qazan.  

qüqəlçə  küqəlçə. küləqçə. kümələ. kümülə.kümə. yığıntı. tüdə. 

tudə.  
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qüqəmək  kükəmək. > qoxumaq. - o ətir kükür. duman çıxarmaq. 1. 

yayılmaq. bükülmək. kamırlaşmaq. komburlaşmaq.  

qüqənmək  gügənmək. (g < > v). güvənmək.  

qüqənmək  gügənmək. güvənmək.  

qüqənmək  kükənmək. köks gərmək. güvənmək. ögünmək. fəxr 

edmək.  

qüqər  gügər. güclədən.  

qüqəy  gügəy. kürəkən. - gügəy, gəlinin qoltuğuna girdi.  

- gügəy oti: mərzənquş. bir bitgi adı.  

- iç gügey: arvadının evinə gedən kürəkən.  

- iç gügey durumu: çox dalqın, müzərib durum.  

qüqəy kükəy. kükəyzan yumurta.  

qüqqü  güggü. (deyinmə sözü). dıppıltı. hində.  

qüqlər  kükler. müneccim, ulduz falçısı.  

qüqrəq  kükrək. 1. onur. gurur. 1. kükrəyiş. kükrəyən. 1. göğüs.  

qüqrəq  kükrək. ciyər.  

qüqrəmək  kükrəmək. 1. qızıqmaq. qızışmaq. 1. küflənmək. məst 

olmaq. nə'rə çəkmək. 1. gürşünmək. qüsərmək.  

qüqrəmək  kükrəmək. heygirmək. hayqırmaq.  
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qüqrəmək  kükrəmək. küykərmək. (1. < küy: səs. hay. 1. < kök: qalxıq. 

şişik). 1. anramaq. anğırmaq. kişnəmək. haykırmaq. - 

bulutlar kükrədi. 1. kişnəmək. - ayqırlar kükrədi: kişnədi. - 

alplar kükrədi: batılar hay çəkdi.  

qüqrəmiş  kükrəmiş. kükrəş. kükrəyən. qaqan. qağan. öfgələnən.  

qüqrəş  kükrəş. kükrəmiş. kükrəyən. qaqan. qağan. öfgələnən.  

qüqrəşmək  1. sıxtaşmaq. ağlaşmaq. ığlaşmaq. yıqlaşmaq. 1. 

bağrışmaq. carlaşmaq.  

qüqrəşmək  kükrəşmək. 1. kükrəmək. qürləmək. kişnəmək. 

kqkrəşmək. 1. anraşmaq. anqraşmaq. guruldamaq. 1. 

bünrəşmək. münrəşmək.  

qüqrəyən  kükrəyən. kükrəş. kükrəmiş. qaqan. qağan. öfgələnən.  

qüqrüs  kükrüs. bağırtı. fəryad.  

qüqü  kükü. küküy. xala. - küküm gəldi: xalam gəldi.  

qüqüqbel  bükükbel. belibükük. qayurqa. qayurqa. qozbel. qaybır. 

kampır.  

qüqül  gügül. dəlik ipək qozası.  

qüqüm  1. gügüm. kova. susıq. qumğan. ibriq. 1. küqüm. gecə. 

keşqurum. yassι. yatsu (şam).  

qüqüm  güğüm. gürüm. kafqa. kapqa. qanat. kanat. çanat. tüng.  
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qüqüm  küküm. külkə. ovunuq. kekim.  

qüqüm gügüm. 1. gögən. bidon. 1. yoğun, şişik olan nərsə. 

qırba. küp. qapsul. qalay. boşqa. - pataqan qalay: qaz 

kəpsulu. güyüm. su qabı. qoru. çaydan.  

qüqürəmək  kükürəmək. kükrəmək. gurlamaq.  

qüqürt  gügürt. guruiltu. gurlamaq. - tanrıtay gügürt: göy kimi 

gurlamaq.  

qül  1. gül !. açıl. (gülmək. güllənmək. gül < > gün. gülləmək. 

bunların hamısında açılmaq. dağılmaq. yayılmaq anlamları 

vardır). - gül bibi. çola barmaq. - kül qabı. külsalqιş. - kül 

rəngi. boz. çalımtı. 1. gözün ağı. 1. xülasə. - kül rəngi. qır. 

ağ. çal. açıq sarı. ağçıl sarı (sarı: təhər). ağsır. aq sarı. sorğılt. 

boz. bez. açıq mavi. daş rəngi. 1. gül. bucaq. quşə. - üçgül: 

müsəlləs. - dödgül: dörgən. dördd bucaq.  

- gül ağaclarında olan bir böcək: xanım böcəyi: qırqımçı.  

- gül çivi: gül mıx. qazıq: qazuq. böyük kəlləli çivi.  

- qızalaq güli: çöl laləsi. yaban lalə: gəlincik çiçəyi. 

- gül qurusu: gül qurusunun boyası. 

qül  1. xoş. - gül gəlmək: xoş gəlmək. - öz küllüyü, hər xoruza 

gül gəlir.  
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qül  1. kül. axmaq. qanmaz. boşaq. şaşqın. çaşqın. budala. 

1. gül. ort. od. 1. çürük. boş. - qumar əlindən kül oldu.  

- kül boyası almış: külgün. solqun. rəh rufu atmış. müzməhil.  

- kül pişiyi: od qırağında çəkilmiyə kişi. üşümcül. çox üşüyən.  

- kül urküncə, köz ürk: kül püfləmə, köz püflə: - kül püflərsən 

gözün dolar, köz püflərsən işin onar. 

- kül suyi: paltar yumaq üçün kül ilə qaynatılan su.  

- kül boyalı: qurşunı. 

- küldə pişirmək: közləmək. 

- külə çalar at donu: durna qırı. 

- külüni savurmaq: yox edmək. məhv edmək.  

qül  kül.  

- bet bəniz ağarmaq, sararmaq, kül olmaq: bet bəniz çox 

etgilənməkdən, xətələnməkdən üzü sararmaq. - kül tablası: 

çubuq altı.  

- çöl çiçəyi, gülü: qır çiçəyi.  

- gözgüllü: gözgülü. güllü naxşlı.  

- gül gül olan: güllü.  

- gül üzlü: gül yanaqlı.  

- gülü dışardan qavrayan, qaplayan yaşıl yapraqlar: çanaq.  
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- qızıl gül: alala.  

- qoyu toz, kül rəngi: duman boyalı.  

- kül boyas: tozav > tovza. > tovsi > tusi. tozsı.  

- əl bəbəyi, gül bəbəyi: şımartıq. ərköyül.  

- tikansız gül baxcası: tam iyiliklərin, gözəlliklərin olduğu yer.  

- daş göndərir ürək yerinə, kül göndərir, gülün yerinə.  

- bəhmən gülü: qar dələn.  

- gül ağacı: çiçəkgil. - qaravaşdan xanım olmaz, 

çiçəkgildən, odun olmaz.  

- gül ətri: gül yağı.  

- gül kimi: qız kimi. arın. qıldız. kürdan. kürlan. qordan. 

qorlan. təmiz.  

- küldə qoylayıb, xaşlanmış yemək: basdırma. göməç. 

köməç (< gömmək).  

- küldə quylanaraq pişirilən kökə, yemək: komaç. göməç. 

köməç. köməç (< gömmək).  

- ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə: əğsirən. əysirən.  

- sarı güllü bəzək bitgisi: günəştopu.  

- sarı güllü bitgi: gəlinyemişi. papatya.  

- yoxsulun poxu üzündə bitər, varlının gülü.  
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- göz yaşı dərildi, gül yerinə.  

- gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən, söz verib 

edməyən, yanğısız sorular verən.  

- gül gözlədim, tikan dəğdim, boş yerinə ürək əğdim.  

- tökmə güllər, solmazmış. (tökmə: basma. təpmə. süni'. 

cürləmə. məsnovi.).  

- gül poxa düşsə yoxalar (poxalar.), pox gülə düşsə, 

çoxalar.  

- gülün dərmək istərsən, gir gülüzqana.  

- kül boyalı: külsüm. - külsüm, ağ qara, uzun quyruqlu, 

sərçə dək bir quş: qar cücəsi.  

- qırmızı gül türü: gəlinsırı. gəlinmumu.  

- ocağın külün çəkib çıxaran: külçək. qaqıntı.  

- ocaqda, təndirdə külü eşlələməkdə, çəkməkdə işlənən 

uzun çəmçə, şiş: eysirin. eysərən. eysirən. ərsin. 

- sevgi gülü tuxumsuz, söğmə kolu tikansız.  

- söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu 

güllü biçər.  

- süs, bəzək, asqal, yasqal gülü, aracı, nərsəsi: süsən.  

- süs, bəzək, asqal, yasqal gülü, aracı, nərsəsi: süsən.  

- üzərinə kül savırma, ələmə: əzmə. əzikləmə. düşürmə. 
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yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. 

yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. 

qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. izlal. zəlil 

edmə. zəlalətə salma, uğratma. 

- gül çivi: başı enli mıx. iğ. iğdə.  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

qülabdan  gülabdan. damcıl. damıtıcı. damcı damcı axıdan qab.  

qülalıq  gülalıq. gülələ. qιzιlgül. yuğa yapraqlı.  

qülbacı  qardaş arvadı.  

qülbar  külbar. sanac. yançuq. çobanların, dərvişlərin bel 

torbaları.  

qülbasdı  külbasdı. basdı. dalastdan yapılır. (dalsat. darast > rasda: 

onquranın iki yanından çıxarılan ət). malqaranın onurqa, 

belgəmiyindəki əti. rasta. 

qülbastı  külbasdı. his qarada pişirilən ət. özəlliklə qoyu, sığır 

qalsından, budundan olur. - saxsı külbasdısı: govduşda 

qoyulub, öz suyunda pişən ət.  
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qülbaş  külbaş. qarışıq. çalqaş. çalbaş. yurbaş.  

qülbaşaq  gülbaşaq. donqala. sallaq olan don, buz parçası.  

qülbet  gülbet. gülüz. açıq üzlü (# külbet. donüz. donuqüz. ) {# 

külbet. donüz. donuqüz. (# gülbet: gülüz. açıq üzlü)}.  

qülbə  külbə. koma. kömək. çömək. çatma. kolbə. qorbaq. 

qornacıq. qorunacıq. kiçik ev, otaq. alvanaq. (alunək) 

(fars). çardaq. koma. qorıca. qorıc. alaçıq. kiçik yurd, ev. 

qaldırım. qalıb. qabıl. qalba. qalıv. qalva. çardaq. alaçıq.  

- çalı çırpıdan yapılmış, düzənsiz koma, külbə: alaçıq. 

qülbə  külbə.1. külübə. kəpə. qaqra. çardaq. ev. alaçuq. baraq. 

1. izbə. küməs.ufaq, külübə. alvanaq > alunək. koma. 

daxma. yosulyana kiçik dəməkcə, yuva. - başın küməsinə 

soxdu. - bir küməsdə otrur. - topraq koma, külbə: turluq. 

turlaq. 1. çiktirmə. baraqa. bərəkə. 1. işqav. içqav. 

baraqa.  

qülbət  gülbət. 1. çətinlik. zəhmət. üzünərək yapılan iş. - yaxcı 

işdir, ama gülbəti çoxdur. - onun qoşqularında gülbətlik var. 1. 

ağın. ağır. çətin. qolay olmayan. - belə gülbət işlərə 

qatılmayın. - böylə işlərə uğraşmaq gülbətdir. 1. təşrifat. 

taarüf. taarüfat. təklif. - gülbətli iş.  
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qülbətsiz  gülbətsiz. 1. çətinsiz. zəhmətsiz. - yaxcı işdir, üstəlikdə 

gülbətsizdir. - onun qoşquları gülbətsiz axır. 1. ağınsız. 

ağırsız. səlis. - belə gülbətsiz işlərə qatılan kişidir. - böylə 

işlərə uğraşmaq gülbətsizdir. 1. təşrifatsız. taarüfsız. 

taarüfatsız. təklifsiz. - gülbətsiz iş.  

qülcan  külcan. külqan. külxan. külvan. küllük. aşqalxana. zibillik.  

qülcə  külcə alaşım. alyaj. qarşım. qarışıq. qarışıq. çalalı. 

çallaq. məxlut. 

qülcək  külcək. kürçək. kürək. xəkəndaz.  

qülcəşim  gülcəşim. güləşim. gülüşmə. gülümsəmə. çözgüş. 

çözgülüş. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  

qülçə  gülcə. külçə. 1. bir parça tökülmüş dəmirsi. - altın külçə. - 

gümüş külçəsi. 1. topar. arıtlanmamış dəmirsilər. 1. 

əğləncə. cok. lətifə. 1. şümş. - gümüş külçə. gümüş şümşi. 

1. tirim. dirim. başaq. dal. parça. 1. kültə. topalaq. 1. 

qalaca. kolça. bax > qalac. balaca, qabarmış kökə. 1. 

kolaç. tərtüq. dərtüq.  

qülçə  gülçə (> kıluçə(fars).). külüçə. qaqala. 
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qülçə  külçə. kütcə. kültə. külət. kiltə. kitlə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 

kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qülçəq  külçək. ocağın külün çəkib çıxaran. qaqıntı.  

qülçələnmək  külçələnmək. çuqmaqlanmaq. çöğrəklənmək. 

çörəklənmək. yuvarlanmaq. burulmaq.  

qülçər  külçər. dəlicə. ağılı tuxumlu bitgi.  

qülçər  külçər. dəlicə. buğda zəstəliyi.  

qülçivi  gülçivi. gürçivi. kürçivi. kürçixi. başı enli çivi.  

qülçur  külçur ululuq, yüksek mevki, sayqıdəğərlik. kül çur.  

qülçü  gülçü. çiçəkçi.  

qüleqən  güləgən. gülen. gülerüzlü.  

qülə qülə  - gülə gülə: sağol. sağlıca. xudafiz.  

qülə  gülə. 1. gülə. gülüş. 1. dəmət. bağ. dəsdə. 1. gülək. 

sulaq yerlərdə, batlaqlarda gəlişən, tatarcıq kimi ufaq, 

sivrisinək.  
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qülə  külə. 1. (incə səslərin qalınlaşması. k < > g \ l < > d). güdə. 

1. külə. (bu sözün ağız dəğişmələri üçün, bax > küllük) { < 

kov: oyuq. ovuq. açıq}. 1. kotiğan. bücür. basar. güdə. 

töpös. mıxır. qodö. qoyduq. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. 

kəltə. pistək. pindək. 1. gülən. açıq seçik ağ boya. 1. 

(küvlə. küplə. kündə. küdlə). ət taxdası, kündəsi. 1. ( < 

kövkər. kövrək). yumşaq. 1. ( < küp. qop. qab. bağ). kültə. 

kütlə. bağ. bağlı. bağlam. dəsdə. koma. dəmək. quzma. 

buket. tumar. yığın (y < > c: cığın). iplik çiləsi, kələfi ( < 

kəpəli). 1. çöküt. güdə. 1. güdə. tula. tuqal. tuqla. kiçik. 

qısa. bodur. qısa. qısqa. alçaq. kültə. pəkənə.  

qülə  külə. bodur. topul. güdə. qısqa. qısa. qıssa. boysuz. 

qısa. güdə. boğdur > bodur. tıknaz. alçaq. boysuz. qısa 

boy.  

- çalılı, külə ağaclı orman: çalılıq.  

- dənizli, sulu yerləri örtən bodur (külə, topul) ağaccıq: 

qaran.  

- külə yoğun: bodur. - yapışqan yapraqlı, bodur (külə 

yoğun) bitgi: qarağan.  

- gül poxa düşsə yoxalar (poxalar.), pox gülə düşsə, 
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çoxalar.  

- gülə gülə: şərəflə. izzəti iqbal ilə.  

- yaraşıqsız, eybəcər: külə kotmul. kütmül.  

qüləç  güləç. gülerüzlü.  

qüləç  güləç. gülər üz.  

qüləçə  küləqçə. küqəlçə. kümələ. kümülə.kümə. yığıntı. tüdə. 

tudə.  

qüləf  küfəl. bax > qüflə. ( < kav).  

qüləh  küləh. bax > qüflə. ( < kav). yel. tüpən yel.  

qüləq  {gülək. külək). ( < köv). bax > qüvlək}. 1. gülə. sulaq 

yerlərdə, batlaqlarda gəlişən, tatarcıq kimi ufaq, 

sivrisinək. 1. külək. kovlaq. qulplı dərin kirdəl, qab.  

- qıyı küləyi: qara küləki: kecəyin qurudan dənizə əsən külək. 

1. gülen. 1. gölcük. kiçik göl. 1. güllə. topaç. 1. fırtına. 

qumfırtınası 1. bağrac. tahtadan yapılmış yoğurt qabı. 1. 

1. kövlək: dərin qap. qovaq. 1. kiçik bosdan külbəsi, 

daxması. 1. yel. 1. burağan. boran. qasırqa. fırtına. 

talatum. dalğa. əğrüm. əyrüm. dalqac. daltum. talatüm. 

talqa. talqaq. çevrük. çevrinti. qısır. girdab. yelək. - 
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yağmursuz, topraqlı boran, külək: topalanğ. talatup. girdibad.  

- qıyı sıra: dəniz boyu. qıyı boyunca. 

qüləq  1.gülək. bir sarmaşıq əngəlli gül. 1. yel. buran.  

- küləkdə, cılız od sönər, tonqallı od öc alır.  

- saman çöpün titrədən külək.  

- saman titrədən yeldə var, dağ oynadan küləkdə.  

qüləqçə  güləkçə. gülləcik. topacıq. kiçik güllə. saçma.  

qüləqi  güləki. gülşüq. gülüşlük. alay. dolay. yosmalığ. oynaş. 

oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. 

şuxluq. şavxunluq. məzah. ironi.  

qüləqləmək  küləkləmək. kürəkləmək. körükləmək. havalamaq. 

yelləmək.  

qüləqli  güləkli. güləli. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. alaylı. 

dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  

qüləqülə  güləgülə. əlvida.  

qülələ  gülələ. qιzιlgül. gülalıq. yuğa yapraqlı.  

qüləli  güləli. güləkli. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. alaylı. 

dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  
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qüləməz  güləməz. qaşqabaqlı.  

qülən  - ağır gülən, ağırda ağlayar.  

qülən  {külən. gülən}. 1. boz boya. 1. açıq, yumşaq, çanqılsız, 

verimli topraq. gübrəli, külrəngi topraq. 1. mutlu. gülgün. 

1. gülər. açıq. bəşşaş. - gülər üz. - üzə gülər bir boya. 1. 

gülgən. gülgəc. gülücü. mütəssim. 

qülənək  gülənək. gülüncə. gülməcə. taxılma. şaka. əğləncə. alay.  

qülənənmək  gülənənmək. gülnüncəmək. gülməcənmək. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq. alayalamaq. alaya qoymaq. ələ 

sərimək. ələ salmaq. buğa gülmək. alalamaq. dil 

çıxarmaq. yansınmaq.  

qüləpçə  güləpçə. biləkcə. biləyə taxılan bağ, bənd.  

qülər  {gülər. külər}.1. gülerüzlü. 1. gülən. açıq. bəşşaş. - gülər 

üz. - üzə gülər bir boya. 1. gül ər. ulu. sayqın kişi.  

- gülər üz: qaqa. açıq üz. 

qülər  gülər. açıq. - gülər üz: açıq qabağ.  

- gülər üz: güləç.  

qülərqən  külərgən. hər zaman qarnı şiş yıxılıb yerə yayılan.  
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qülərmək  külərmək. 1. yıxılıb yerə yayılmaq. qarın şişginliğindən. 

bənzəri nərsələrdən yerə yıxılıb yayılmaq. 1. gürültü (səs 

yansısi).  

qülərmək  külərmək. küllənmək. külə dönmək. - itisin yanar, itisin 

külər: kül olar. (çapıq bəğənib, çabıq vazkeçənlər üçün 

söylənir).  

qülərüzlük  gülərüzlük sevinc. behcət.  

qülərüzlülük  gülərüzlülük. bəşşaşət.  

qüləsin  gülesin. mutlu. sıxıntısız. tasasız. olma diləği.  

qüləş  güləş (l < > l) gürəş ( < gür < > gur: güc). 1.gürəc. güctü > 

küştü (> koşti (fars)). guraş. birbirinin gücün, zorun 

tutuşdurmaq. 1.heyvanların birbirilə tutuşması. 

döğüşməsi. - dəvə güləşi.  

- dosdunla üzləş, yağunla güləş.  

qüləş  güləş. gürəş. 1. tutaş. tutuşma. birbirin yenməyə 

çabamaq. - gürəş tütma. 1. çalmaş. çalış. çəlmə. gürəş. 

qurəş. gücəş. 

qüləş  küləş. < kovləş. ovunuq.  

qüləşçi  güləşçi. gürəşçi. gürəcçi. güctüçü > küştüçü (> koştigir 

(fars)). guraşçı. pəhləvan.  
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qüləşçilik  güləşçilik. gürəşçilik. gürəcçilik. güctüçülük > küştüçülük 

(> koştigirlik (fars)). guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qüləşən  güləşən. gürəşən. küştüçü.  

qüləşim  güləşim. gülcəşim. gülüşmə. gülümsəmə. çözgüş. 

çözgülüş. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  

qüləşmək  güləşmək. < gürəş. gürəşmək. gücəşmək. < görüş. 

görüşmək.  

qüləşmək  güləşmək. gürəşmək. gürəcmək. güctükmək. küştükmək. 

1. guraşmaq. küştü tutmaq. gürəş atmaq, yapmaq. 1. 

(nərsə ilə) çalışmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. dartaşmaq. dartışmaq.  

qüləşmək  güləşmək. gürəşmək. qapışmaq.  

- güləşərək alt alta, üst üstə qapışıb oynamaq: boğuşmaq.  

qülət  külət. kültə. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 
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kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qülətqin  gültəkin. 1. od tanrıcası. ocaq tanrısı. 1. ot çigin.  

qüləyən  güləyən. sırıtqan. dişi açıq.  

qülfan  külfan. külfən. (kovlan: ovuq, oyuq). 1. kül kimi topraq. 1. 

ocaq. od yandırılan oyuq yer ki. özəlliklə hamam ocağına 

deyilir.  

qülfaş  külfaş. ( l < > t: küvtaş.). (kovlaş: ovuq, oyuq. qazıq). 1. 

gəvrək. boş. korlanan, əzilən, büzülən, dağılan, qırılan. 1. 

yorqun arqın. açılmış.  

qülfaşmaq  külfaşmaq. kağşarmaq.külfaş olmaq. külüfanmaq. { < kov. 

kav. (l < > t: küvtaşmaq.)}. yırtılmaq. parça parça olmaq. 

kullanıb, işlənmiş olmaq. pırpıtmaq. pozulmaq. əsgik, qırıq, 

köhnə ( < kövnə), qopuq, partal, yamalı, yıxıq, yıxqın, 

yıpraq, yıpranmış, əprimiş, dəlik deşik, bərəli, aşınmış 

olmaq.  

qülxan  külxan. külqan. külvan. külcan. küllük. aşqalxana. zibillik. 

zibilxana.  

- tulambarlağın (külxanın) tüstüsün dışar daşıyan deşik, 
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baca yol: düd yolu, deşiyi, bacası. tütənğ. düdənğ. tütənək. 

düdənək. tütək. düdək. tütəklik. düdəklik. tüpəklik. tünlük.  

qülxanbəyi  gülxanbəyi: 1. anasının gözü bitirim. 1. tulanbarçı. 

tünambarçı. biçgin. bıçqın ( < biçmək). çapqın. çalamıt. 

haylaz. yaramaz. gobud. qolçomaq.  

qüli  güli. yarmaqsızın çəklrdəğiylə qurutulan əriki. qayısı. 

şafftalı kimi meyvələr·.  

qülitmək  gülitmək. quylamaq. (# gülləmək: açmaq. ).  

qülqan  külqan. külxan. külvan. külcan. küllük. aşqalxana. zibillik.  

qülqan gülxan. külxan. ( < kül: oddan, yanqından qalıtı). kül, od 

yaxmaq işi ilə uğraşan. tulambarxana. hamamın 

tulambarı.  

- külxan bəyi: gülxan bəyi: 1. darqa şayırd. haylaz cocuq. 

çüçə uşağı. 1. ipsiz. əypsiz. bağımız. sayqısız. çapğın. hər 

ilişgidən özgür. 

qülqana  gülxana. ser. soba. parnik.  

qülqanbəyi  külxan bəyi. 1.alvac. leylac. alovac. tulambarçı. 1.çapqın. 

çalamıt. oğru. ovbaş. ovlaş. oğbaş. oğlaş. 

qülqanbəyi gülxanbəyi. 1. külxan bəyi. tulambarçı. tüngi. 1. qatdır. 

qabadayı. gobud.  
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qülqanı  gülğanı. bax > alala. 

qülqanı  külxanı. külxan bəyi. hamamın külxanasında gecələyən 

avara.  

qülqə  külkə. ovunuq. küküm. kekim. bax > qurşun.  

qülqəç  gülgəç. 1. güləç. gülərüzlü 1. melodi.  

qülqəç  külgəc. gülücü. gülən. gülgən. mütəssim.  

qülqən  güləgən.  

qülqər  gülgər. gülçü.  

qülqi  gülgi. kələkə. alday. məsqərə.  

qülqit  gülqit. gülüt. gülünc. gülməli. gülqit. oyunçaq. rişqan.  

qülqü  gülgü. 1. gülməli. 1. ürək səhdəsi. qəlb səkdəsi. 1. qulüş. 

qülmə. 1. rişqənd. 1. gülmə. əğləncə.  

qülqü  gülgü. gültük. ürək səkdəsi.  

qülqüli  gülgüli. güldürən. komodi.  

qülqüli  gülgüli. sarımtıl qızıl rəng.  

qülqülü  1. komiq. güldürücü. 1. alaycı. məsqərə.  

qülqülü  gülgülü. gülgülüm. küpqıran. gəlinciğəri. gəlincik çiçəyi. 

gəlinəli. gəlinalı. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. 

qabqıran. qabsındıran. 
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qülqülüq qülgülük. gülgülü. komiq.  

- gülgülük bolmaq: komiq duruma düşmək.  

- gülgülük edmək: alay edmək. komiq duruma düşürmək.  

qülqülüm  gülgülüm. gülgülü. küpqıran. gəlinciğəri. gəlincik çiçəyi. 

gəlinəli. gəlinalı. qızalaq. küpqıran. küpəpartladan. 

qabqıran. qabsındıran. 

qülqün  1. gülgün. gülən. 1. külgün. kül boyası almış. solqun. rəh 

rufu atmış. müzməhil.  

qülqün  gülgün. gülməli. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. alaylı. 

dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  

qülqünə  gülgünə. gül rəngli.  

qüllə  1. güllə < gülək. topaç. ( > qululəars). 1. güllə. gürrə. ( < 

qur: yük. ağır). yumruq. baş. top daşı. - qüllə güllə. < külə. 

yığın. yiğrə. pambıq küləsi. - qar küləsi. - adam küləsi. 1. 

güllə. lündə. kündə. kürə. tombalaq. yuvarlaq. yumaq. 

tostoparlaq. - qar gülləsi: çiq. çiğ. topar.  

qüllə  güllə (> qelulə (fars)). 1. qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq 

(fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. 

(> ğaluq (fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) 
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daşı, topu. 1. qaldaşı. çaldaşı. qurum.  

- atılan güllədən qalan boş qabcıq: puka. kartuş. qapcıq. 

qapurcıq. qapşuq.  

- boşa gedən, puka çıxan güllə: qarabaş. qaravan.  

- qar gülləsi: qartopu. qartop. qartoqu. qartoq.  

- oğuq güllə: saçma. (- saçma sapan ov tüfəyi kağal. kaval).  

- qaragüllə: qaracıq. qaracula. tarlada bitən qara, 

yuvarlaq dənəli bitgi.  

qülləb  gülləb. gülləniş. yaşnaş. gəliniş.  

qülləmək  çiçəkləmək.  

qülləniş  gülləniş. gülləb. yaşnaş. gəliniş.  

qüllənmək  güllənmək. gözü könlü açılmaq. sevinmək. neşələnmək.  

qülləşim  gülləşim. gülləyiş. gülləşmə. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 
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yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

qülləşmə  gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

qülləşmək  gülləşmək. gülüşmək. gəlişmək. böyümək. yetişmək.  

qülləyiş  gülləyiş. gülləşim. gülləşmə. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. 

gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 
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yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

qüllü  - güllü: gül gül olan.  

qüllü  güllü. sütül. buğday, məkə kimi taxılların sütlülü.  

qüllüq  (güllük. küllük). 1. çiçəklik. güldan. 1. gülüstan. 1. 

çöplük. 1. korluq. tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. 

gerəltilik. həçəl. girifdarlığ. sıxıntılı, dincsiz yer, durum 

yağday. 1. < kovulluq < > kavıllıq. külqan. külxan. külvan. 

külcan. aşqalxana. zibillik. çöplük. - hər xoruz, öz 

küllüyündə ötər. - hər küllüyün, öz xoruzu. - öz küllüyü, 

hər xoruza gül gəlir.  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

- bir küllükdə iki xoruz: bir yerdə iki baş olmaq.  

- xoruzun gözü küllühdə qalır, buğdalıqda olsa belə.  

qüllüq  küllük. { kulə. küllə. külbə. kilvə. külvə. külfə. küflə. küvlə. 

küylə. kuvlə}. ( < kov: oyuq). 1. körük. kürə. təndirdə odun 

yanmasını sağlayan hava dəliyi. 1. kovlük: kövlük: {1. 

qazıntı. çuxur. 1. kovuqlar, qazıntılar, süpürüntülə, qırıqlar 

kovlanan, qulanan, atılan qab, oyuq yer}. kovar. pislik yığını. 
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çöplük. kül, çöp tökülən yer. 1. qalav.- ocaq küllüğü. 

dartqıç. 1. zibillik. yamlıq. - örənliklərdə, yığıntılarda bulunan 

küllük: günğüz.  

qüllüm  günəş görən yamac. güney yamacı.  

qülmaç  gülmaç. komediyən. coker.  

qülmə  gülmə. gülüş. 1. alaylama. məsxərə edmə. 1. açılış. 

açılma.  

- gülmə ağlama: açılma tutulma: açılma sıxılma.  

- qah qah gülmə: qəh qəhə. qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qatıl. 

qatılış. qahlayış. güldürü. əğlənti.  

qülmə  qılqıldav. pıqqldav. qülqü. əğləncə.  

qülməcə  gülməcə. gük. gülük. gük. cok. lətifə.  

qülməcə  gülməcə. gülüncə. gülənək. taxılma. şaka. əğləncə. alay.  

- güldürərək duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) 

gülməcə: qara gülməcə. qara şuxluq. qara mizah.  

- qara gülməcə: qara şuxluq: qara mizah: güldürərək 

duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) gülməcə.  

qülməcənmək  gülməcənmək. gülnüncəmək. gülənənmək. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq. alayalamaq. alaya qoymaq. ələ 
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sərimək. ələ salmaq. buğa gülmək. alalamaq. dil 

çıxarmaq. yansınmaq.  

qülmək  - dodaqların aralayıb dişlərin gösətib, dadsız dussuz, 

səssizcə gülmək: - nə sırıtıb durursun belə.  

- qıtır qıtır gülmək.  

- qıs qıs gülmək: gizli gizli gülməyi yansıtır.  

- üzə gülmək: 1. üz vermək. sırtıtmaq. 1. yalançı sevgi 

göstərmək.  

qülmək  - gözlərinin içi gülmək: gözləri parlamaq: sovinməyi 

gözlərindən bəlirmək. - buğa gülmək: dil çıxarmaq. 

yansınmaq. gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. 

alayalamaq. alaya qoymaq. alalamaq. ələ sərimək. ələ 

salmaq. əğlənmək. əklənmək. şakalanmaq.  

- çox gülmək: için keçmək.  

- içindən, səssiz, alaylı gülmək: qısqıs gülmək.  

- gülməkdən qırılmaq, qatılmaq (qarışmaq), düşmək, 

ölmək.  

- qıs qıs gülmək: pıqqıldamaq.  

- sezdirmədən, bəllətmədən gülmək: buğ altından gülmək.  

- buğa gülmək: alayalamaq. alaya qoymaq. əğlənmək. ələ 
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sərimək.  

- buğ altından gülmək: sezdirmədən, bəllətmədən gülmək.  

- ağladan, gülməz: mutlu olmaz. - gülər üzlü: açıq alınlı. - 

gözünün içi gülmək: çox sevinmək.  

- içi gülmək: içi yağ bağlamaq. çox sevinmək.  

- yazığ o kəsə ki (kəsgə ki.). qaraqabaqdır, nə gözəl yaraşır 

üzlərə gülmək.  

- içdən gülmək: qaqqıramaq. çaqqıramaq.  

- qah qah gülmək: qaqır qaqır gülmək.  

- qəh qəhəylə, qah qah gülmək: qaqlamaq. qaqılmaq. 

qahlamaq.  

qülməli  gülməli. 1. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. 

alaylı. dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik. 1. 

gülünc. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. ələsərik. əlsərik. 

məsxərə. məsqərə.  

qülməli  gülməli. gülgü. qülüt. qülünc. gülqit. oyunçaq. rişqan.  

qülməz  - qaragülməz: qaraqura. qaraquda. qaraqula. qaraqada. 

qaravura. qarabasma. qarabasan. qaraqora. qapus.  

- somurtqan, üzü gülməz: qaradadaq. qaradamaq. 

qaradadaqlı. qaradamaqlı.  
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- qaragülməz: 1. somurtqan. qaşqabaqlı. 1. qapalı hava, 

göy.  

- üzü gülməz kişi: qara cəhənnəm: qara tamı.  

qülməz  gülməz. - üzü gülməz: üzü əkşik. üz əkşidən. sorıtğan.  

qülnüncəmək  gülnüncəmək. gülənənmək. gülməcənmək. əğlənmək. 

əklənmək. şakalanmaq. alayalamaq. alaya qoymaq. ələ 

sərimək. ələ salmaq. buğa gülmək. alalamaq. dil 

çıxarmaq. yansınmaq.  

- qırıq qırıq, kəsik kəsik səs çıxarmaq, gülmək: qığırdamaq 

qıqırdamaq. qıtırdamaq. - qısqıs gülmək: könül çəkib, səssiz, 

alaylı gülmək.  

qülrəmək  külrəmək. gubbuldamaq. qürləmək. qüldür qüldür 

edmək. - daş quzuqda külrədi: daş quyuda gubbuldadı.  

qülrəng  külrəng. külümsər. göyqır. göyə çalan at donu.  

qülsalqιş  külsalqιş. kül qabı.  

qülsi  külsi. - topraq, külsi boya: boz.  

qülsirqən gülsirgən. qülsirən. gülümsəyən.  

qülsirmək  gülümsəmək. gülümsər görunmək.  

qülsuyu  gülsuyu. gül arağ.  
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qülsüm  külsüm. kül boyalı - külsüm, ağ qara, uzun quyruqlu, 

sərçə dək bir quş: qar cücəsi.  

qülsün  gülsün. mutlu. sıxıntısız olma diləği.  

qülşik gülşik. gülər yüz. uğurlu. xoş.  

qülşüq  gülşüq. gülüşlük. güləki. alay. dolay. yosmalığ. oynaş. 

oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. 

şuxluq. şavxunluq. məzah. ironi.  

qülşüqlü  gülşüklü. gülüşlü. gülməli. gülgün. güləli. güləkli. alaylı. 

dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  

qült  kült. tapım.  

qültan  güldan güllük. çiçəklik.  

qültan  güldan. gül savıtı (savmaq:qorumaq). saxsı (saxlayan ). gül 

qarapası. gül kaşarası.  

qültem  kültem. dəsdə. dəmət. bükət.  

qültə  gültə. kültə. 1. bağ. dəmət. 1. tomar. 1. dəmət. bəstə. 

dəstə. tikə. bölük. yığın. buxca. 1. kütə qısa. budur. 

bodur. boysuz. bacaqsız. alçaq. qısa. qısqa. alçaq. külə. 

pəkənə. 

- gültə gültə açqa: tomar tomar para.  
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qültə  kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 

kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qültə  kütlə. kitlə. kültə. 1.tudə. bitişik yapılar. topluluq. bılok. 

bölük. kürtük. yığın. 1.qaraqapığ. qaraqamığ. qara yaxa. 

1.kürtük. yığın. qara el. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, 

bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq. - 

böyük daş kütləsi, yığını: qaqma. 1.yumağ. yuqam. tumağ. 

tuqam. 1.qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa. kalğa.  

- qaya, daş kütləsi, kitləsi: qayaç. - yer qabığında qatmanlı 

qayaçlar var.  

- dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 

qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

- buz kütləsi: buzdağı.  

- kütlə savıc yaraq ( yarac, arac): vəsayili irtibati cəmi'. 
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qültəqin  gül tigin. 1. od təkin. 1. yenilmez təkin, şazda. 1. ulu 

təkin, şazda. 1. yokedici təkin, pirəns. 1. göltəkin. göl kimi 

geniş, böyük.  

qültələmək  gültələmək. kültələmək. 1. dəsdələmək. dəmətləmək. 1. 

kültürmək. kütləmək. buxovlamaq. bağlamaq. - ayağı 

kültürülmüş. 1. gültürmək < metatez > kütləmək. kültürmək. 

dəmətləmək. birikdirib bir araya yığmaq. bağlamaq.  

qültəm qültəm  kültəm kültəm. kütlənən. küt küt. kültüm kültüm. çoğdam 

çoğdam. dəstə bəstə. bukca bukca. dəngi - dəngi. qucaq 

qucaq. top top. taıxm taxım. topar topar. tapqır tapqır. 

öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın.  

qültəmiş  gültəmiş. arabanın dınqılı.  

qültqü  gültük. gülgü. ürək səkdəsi.  

qültü  gültü. dağın günəş görən güney yamacı.  

qültür  - paldır küldür: gurultuynan. taqqıldıynan. qarlanqop. - bu 

qocaman kütü (kündə) yerə qarlanqop atdı.  

qültür  küldür. gurultulu səs. - paldır küldür içəri girdi.  

qültürək  küldürək. küttürək. gurladaq. gubbuldataq. qartadaq. 

paldataq. taqqıldaq. nərsənin birdən yıxılması, qırılması, 

qoyulması.  
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qültürəmək  güldürəmək qüldür qüldür edmək. qülrəmək.  

qültürən  güldürən. 1. çağçaqçı. şakaçı. qızıqçı. 1. qaşmər: 

məsqərə. əyləndirici.  

qültürən  güldürən. gülgüli. komodi.  

- gəlingüldürən: portağalgillərdən gözəl qoxulu bir ağac.  

qültürərək  - güldürərək duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) 

gülməcə: qara gülməcə. qara şuxluq. qara mizah.  

qültürmək  - çox güldürmək: qırıb keçirmək. qasıb keçirmək.  

- körpə uşaqları güldürmək üçün çıxarılan səs: qıqqa.  

qültürmək  1. < metatez > kütləmək. kültürmək. kültələmək. 

dəmətləmək. birikdirib bir araya yığmaq. bağlamaq. 

köstəkləmək. - at ayağın kültə: bağla. - nərsə şüyüzü kültüp 

gəlin: bağlayıb gəlin. 1. kültürmək. kültələmək. kütləmək. 

buxovlamaq. bağlamaq. - ayağı kültürülmüş.  

qültürmək  küldürmək. - kəndinə güldürmək: özünü ələsalıb məsxərə 

edmək.  

qültürü  güldürü. qaqıl. qaqılış. qaqqılış. qatıl. qatılış. qahlayış. 

qəh qəhə. qah qah gülmə. əğlənti.  

qültürücü  güldürücü. 1. qışmar. qılcav. qaşmar. şakaçı. qırşmal. 

məsqərə. müzhik. 1. gülgülü. gülgülük. komiq.  
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qültürücü  güldürücü. çalğaçı. çağaçı. şakaçı. qaşqa. çaşqa. 

qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. alayçı. lətifəçi. - 

çaqmara yer yox.  

qültürücülük  güldürücülük. çağmarlıq. çaxmarlıq. qaçmarlıq. 

qaşmarlıq. çalğaçılıq. çağaçılıq. şakaçılıq. qaşqaylıq. 

çaşqaylıq. alayçılıq.  

qülunc  - gülunc, məsqərə adam: dilim kişi.  

qülutmaz  külutmaz. qantara belində. aldanmaz. açıxgöz.  

qülübə  külübə. ( metatez < qab. kav. kov). 1. qabula. külübə. 

kümülə. kümülgə. cumulgə > kolbə. 1. külbə. alvanaq > 

alunək. koma. daxma. 1. külbə. kəpə. qaqra. çardaq. ev. 

alaçuq. baraq.  

qülücü  gülücü. gülən. gülgən. gülgəc. mütəssim.  

qülüçə  külüçə. külçə. qaqala.  

qülüfləşmək  külüfləşmək. külüpləşmək. qaballanmaq. qabalaqlanmaq. 

kalanlaşmaq. kaballaşmaq. irilənmək. böyümək. 

qülük  külük ( < kovluk: oymaq, qazma aracı). (koləng (fars) < 

kovlanğ: oymaq, qazma aracı). qazma.  

- qazmakülük: çükür. çanğur. çonğur ( < çanğ). sökür. bir 

ağzı balta, öbürü qazmalı ayqıt.  
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qülüq  1. külük. küylük. küylü. gük. çox tanınan. ünlü. şanlı. 

məşhur. - gülük bilgə: ünlü kişi. ünlü şanlı bilik, alim. 1. 

kürük. hızlı. yeyin. 1. gülük. gülən. 1. gülük. gülməcə. 

lətifə. - bu ilin kökü. 

qülüq  külük. külüğ. ( < kövkül). 1. < kovlanq: kovqan. (> koləng 

(fars)). kövət. qazma. 1. ədəbsiz. qısır. 1. gölgə. 1. körpə 

uşaq. 

qülüqə  külüqə. əks.  

qülüm  gülüm. 1. komedi. - gülüm filim: komedi film. 1. qaran. 

ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. qoncay. qoyum. oyum. oylum. 

qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. həcm. həcim. 

çap. cüssə. dəğərlik. qab. qıstas.  

qülüm  gülüm. gülüş.  

qülümlü  gülümlü. həcimli. həcmli. çaplı. cüssəli. boyrat. qoncaylı. 

qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. 

sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. 

qablı. qaranlı. qıstaslı.  

qülümser  gülümsər. sevimli.  

qülümsək  gülümsək. işərmək.  
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qülümsəmə  gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. güləşim. çözgüş. 

çözgülüş. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  

qülümsəmə  gülümsəmə. işəruvmaq.  

qülümsəmək  hırıldamaq. yırışmaq. - ər yırışdı.  

qülümsinmək  gülümsəmək. gülər görünmək.  

qülünc  gülünc. 1. çam. şaka. şuxluğ. lətifə. 1. əğləndirici. qucur. 

1. gülüt. gülünc. gülməli. gülqit. oyunçaq. rişqan. 1. 

oyuçaq. məsqərə. - mən sənin oyunçaqın değilik. 1. 

oyunlu. tühaf. xoş. əğləndirici.  

qülünc  gülünc. gülməli. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. ələsərik. 

əlsərik. məsxərə. məsqərə. məzhəkə. zıplama.  

- hər kəsə gülünc, alay olan kimsə: çuşqa daşqa. çaşqa. 

qaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. saklaban. soytar. 

soytarı. komik. məsxərə. məsqərə.  

- gülünc duruma düşmək: eşşəkdən düşmüşə dönmək. 

eşşəyə tərs minmək.  

- vurqunluqdan gülünc olan kimsə: könül alayı.  

qülüncə  gülüncə. gülənək. gülməcə. taxılma. şaka. əğləncə. alay.  

- alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, yanmağa 
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yeraçan, imkan yaradan söz, davranış: işgi. inci. bara. - 

inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: bara 

qoymaq. 

qülünclü  gülünclü. məzhəkəli.  

qülünclük  gülünclük. alaylıq. ələlək. qaragözlük. məsqərə. 

məsqərəlik. soytarlıq. şaklabanlıq. - elə, hamıya ələlək 

olduğ.  

qülüng  külüng.  

qülünq  külünğ. ( < kov. kav). 1. kovlayan. qazan ayqıt. 1. kitman. 

qıtman. kətmən. kərtman. böyük enli qazma. çapa. 

- külünğlü qazma:. kitmən. kətmən.  

qülüpləşmək  külüpləşmək. külüfləşmək. qaballanmaq. qabalaqlanmaq. 

kalanlaşmaq. kaballaşmaq. irilənmək. böyümək. 

qülüs  açar. anahtar.  

qülüstan  gülüstan. güllük. çiçəklik. güldan.  

qülüstan  gülüstan. qoqqaziya. çiçəklik.  

qülüş  gülüş. gülmə. 1. alaylama. məsxərə edmə. 1. açılış. 

açılma. 1. ərəfə.  

- sevincli, qıvrıq gülüş: gəvrək.  

qülüş  gülüş. gülüm.  
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qülüşlü  gülüşlü. gülməli. gülgün. gülşüklü. güləli. güləkli. alaylı. 

dolaylı. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. 

dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı. ironik.  

qülüşlük  gülüşlük. gülşüq. güləki. alay. dolay. yosmalığ. oynaş. 

oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. 

şuxluq. şavxunluq. məzah. ironi.  

qülüşmə  gülüşmə. gülcəşim. güləşim. gülümsəmə. çözgüş. 

çözgülüş. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). 

ləbxənd. təbəssüm.  

- qonuşma gülüşmə: günüşük.  

qülüşmə  gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. 

gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. 

ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. 

yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. 

ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. 

üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. 

boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. 

yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. 

e'tila'. pişrəft.  

qülüşmək  gülüşmək. gülləşmək. gəlişmək. böyümək. yetişmək.  
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qülüşmək  gülüşmək. sakalaşmaq. lətifələşmək.  

- dişlərin sırıtıb gülüşmək: yılışmaq. - sırıtıb gülüşmək: 

gəvşək gəvşək yanaşmaq. yılışmaq.  

qülüt  gülüt. qülünc. gülməli. gülqit. rişqan.  

qülüz  gülüz. gülbet. açıq üzlü (# külbet. donüz. donuqüz. ).  

qülüz  gülüz. şadlıq. sevinc. 

qülüzqana  - gülün dərmək istərsən, gir gülüzqana.  

qülvan  külvan. külqan. külxan. külcan. küllük. aşqalxana. zibillik.  

qülvar  külvar. çuntay. qapturqay. böyük kisə. tapra. topra. 

torba. tuqarcıq. tağarcıq. qapturqay. böyük kisə. tapra. 

topra. torba. çuntay. tuqarcıq. tağarcıq. sanac. tulum. 

məşg.  

qüm  küm. 1. kümən. çim. çəmən. 1. ağıl. tövlə. kovan. qəfəs. 

çit. 1. koma.xırbar. xırvar. xərmən. çaş. tüdə. ağuş. yığın.  

qüman  güman. 1. şübhə. quşqu. şəgg. 1. sanma. işgil. zənn. 

quşqu. şübhə. şəgg. vəsvəsə. sanı. sanma. sanıma. 

zənn. zə'm. fərz. qiyas. - gümançı: gümançı. sanıcı. zənn 

edən. zə'mmiçi. - sanmama görə: sanıma görə: zənnimə 

görə. sanıma ki: sanımama ki: san edmə ki: zənn edmə ki. - 

bu haxda işgil yoxdu. 1. görün. zənn. 
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- gümana düşmək: işqillənmək. quşqulamaq. şübhələnmək. 

şəgglənmək. şübhələnmək. vəsvəsələnmək. - bu haxda 

işgillənmiyin.  

qüman  güman. gömürtik: iki ucli. inamsız. mübhəm. gəng.  

qüman  güman. gümən. 1. umulacaq. - düşdük elə bir çalıya, 

çıxılmağa yox güman çalım. (çalım: çıxış yolu). 1. gizli, 

yaşrın olan sanı, duyu, fikir. 1. sanğa. sanıq. zənn. - 

güman edmək: sanğamaq - bədgüman: təsgüman. 

tərsgüman. işgilli. vasvas. vəsvəsəli. 1. günvən. e'timad.  

qüman  güman. oyuq. oyquq. xiyal. sana. səriş. sanış. səzik. 

sızıq. seziş. sezmə. çək. çəkə. zənn. - güman edmək: 

umnalmaq. düşünmək.  

qüman  güman. uşuuq. uşuq. zənn. təsəvvür. fərz. - güman 

edmək: küymanmaq. təəllül, bahana edmək.  

qümana  - gümana düşmə !: sağınma !. inama !. düşünmə !.  

qümanlamaq  gümanlamaq.çağlamaq. çəkələmək. təsəvvür edmək. 

təxminləmək.  

qümanlanmaq  gümanlanmaq. sanmaq. zənn edmək. fərz edmək. 

xiyallanmaq.  
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qümanlanmaq  gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. oysalanmaq. 

oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. 

sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. 

düşünmək. bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, 

rö'yalarda, ovhalarmda, vəhmlərdə dolaşmaq, gəzinmək. 

umulmaq. ümidlənmək. ummaq. xiyallanmaq. zənn 

edmək.  

qümanlaşmaq  gümanlaşmaq. qansıqmaq. sanmaq. zənn edmək. 

qümanlı  gümanlı. işqilli. quşqulu. asımlı. şübhəli. şəggili. - işgilli 

kimsə.  

qümanlı  gümanlı. qatıqlı. qarışığı olan. alqın.  

qümanmaq  gümanmaq. qamanmaq. ( < qam). 1. dayanmaq. 

yaslanmaq. istinad edmək. 1. yaxlaşmaq. yanaşmaq. 

ərişmək. ərmək.  

qümansız  gümansız doğru. durbaq. quşqusuz. şəggsiz. şübhəsiz. 

qümbə  kümbə. komba. cumba. qabırqa. qabırcaq. qutu. cə'bə. 

bəsdə. qısqın.  

qümbət  gümbət. günbət. bax > günbat. 

qümbur  gümbur. qumbur. təntənə.  

qümbül  gümbül. göt.  
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qümbür  gümbür. guruldayan səsi andırır. - toplar gümbür gümbür 

gurladılar.  

qümbüz  kümbüz. kombız. qampaz. qapaz. çampaz. çapbaz. 

yumruq. tumruq. tuğruq. büktük. müştüq.  

qüme  küme. kom. koma. koma. kümələ. gombul. küpə. 1. 

kündə. küdə. tınaz. yığın. birikinti. top. tom. tüdə. büktə. 

püştə. yük. andax. 1. bir arada yığılan nərsələrin tümünə, 

topuna verilən ad. dəmət. qunçə. öbür. qurup. taxım. bölək. 

tapqır. - küməbulut: kümülüs.bulut yığını. 1. barınaq. 

daxma. koma. - gözsüz gümələsində çırağ yandırdı. 1. qəbir 

( < qab). 1. ağıl.  

qümə  kümə. koma. 1. qonat. nərsənin yığını. yığım. yığın. 

tuka. tüdə. püştə. yığılmış nə. 1. yığıntı. birkinti. tüdə. - ot 

kuma kuma yığmaq. - bir kuma buğda. 1. təpə. günbət. 

qullə. 1. küməs. tavuqluq. 1. kümələ. kümülə. küləqçə. 

küqəlçə. yığıntı. tüdə. tudə. 1. yığın. qıra. töbə. təpə. 

oba. 1. yığmaq. toplantı. kalabalıq. mərkəz. 1. qalca. 

yığın. 1. qutam. qurub. sürü. yığın.  

- kümə kümə. kültəm kültəm kütlənən. kültüm kültüm. küt küt. 

çoğdam çoğdam. öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın: taıxm 
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taxım. topar topar. tapqır tapqır. dəstə bəstə. bukca bukca. 

dəngi dəngi. qucaq qucaq. top top. taıxm taxım. topar topar. 

tapqır tapqır. öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın. 

qümə  kümə. koma. kümür. kümül. kültə. külət. külçə. kütcə. 

kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

1. öbək. göbək. bölük. taxım. qurup. kürtük. yığın. 

avçıman. evçimən. evçiman. top. topcuq. topuç. topar. 

qatnaş. qatlaş. təşəggül. 1. top. kürtük. yığın. avçıman. 

evçimən. evçiman. topcuq. topuç. topar. qatnaş. qatlaş. 

xanəvadə. ailə. 1. komac. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. 

kitlə. topac. topca. kündə. 1. topum. kürtük. yığın. qurup. 

quruh.  

- çıxar küməsi, küpəsi: mənfəət qaynağı.  

- kümə çiçəkli süs ağaccığı: qartopu. qartop. qartoqu. 

qartoq.  

- kümə kümə: koma koma. qara qarav.  

qümək  1. kömək. kuma. yığıntı. tob. 1. kümək. kömək. yığılmış, 

birikmiş nərsə. yardım. bağış. ehsan. qayra. yarlıq.  

qümələ  kümələ. kümülə. kümə. küləqçə. küqəlçə. yığıntı. tüdə. 

tudə.  
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qümələmək  gümələmək. kümələmək. 1. birikdirmək. toplamaq. 

araşlamaq. quruplamaq. 1. küdələmək. 1. qalcalamaq. 

yığmaq.  

qüməltə  güməltə. küməlti. qüməlti. gümələ. dallardan düzəlmiş 

gömülüb gizlənən pusu. küməngə ( < kovanqa < kov). 

kömülən yer. gizlənilən yer ( > kəminqah (fars)).  

qüməlti  bax > qüməltə.  

qümən  güman. gümən. umulacaq. - düşdük elə bir çalıya, 

çıxılmağa yox güman çalım. (çalım: çıxış yolu).  

qümən  gümən. 1. bax > gümənmə. 1. qayğu. qaxınc. dərd. acı. 

ağı. incik. qara. qısıl çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. 

qoyuntu. küyüntü. gövnək. gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. 

toxu. - (qarqış sözü.). - toxun çözülməsin, ipin qırılsın. 

qümən  kümən. küm. çim. çəmən.  

qümənic  gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. gümən. bax > 

gümənmə.  

qüməniq  gümənik. güməniş. gümənic. gümənim. gümən. bax > bax 

> gümənmə. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən.  
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qüməniş  güməniş. gümənmə. güvənmə. güvəniş. işənmə. işəniş. 

inanma. inanış. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. 

söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 

qümənmə  gümənmə!. güvənmə!. qanma!. inanma!. - eşitdiyinə 

qanma!. - qanma! öz bildiyin yap, qutarda. - onun sözlərinə 

qanma.  

qümənmə  gümənmə. gümən. gümənic. gümənim. gümənik. 

güməniş. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. 

güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. 

güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. 

qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. 

quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. 

alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 

daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 
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issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qümənmə  gümənmə. güməniş. güvənmə. güvəniş. işənmə. işəniş. 

inanma. inanış. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. 

söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 

qüməs  güməs. 1. kümə. kəmə. yığnaq yeri. kiçi ev. 1. toyuq 

hunduşqa barınaqı.  

qüməs  küməs ( < kümə. qoma) 1. qomaç. qodus. toyuq axırı. 

kümə. kütəs. tavuqluq. toyuq nini. - gün batır, toyuqları 

kümslə bala. 1. ufaq, yosulyana kiçik dəməkcə, yuva. 

izbə. külbə. - başın küməsinə soxdu. - bir küməsdə otrur.  

qüməs  küməs. koma. nin. kiçik ev. yuva. axır. dam.  

qümiçə  sivrisinək. qimünçə.  

qümpöz  gümbəz.  

qümrah  gümrah. ( < gopmar < gop. qop). 1. bursuquy. gürbüz. 1. 

ətli. topcaq. topul. top kimi.  

qümrah  gümrah. saz. - gümrah ruhlu: canlı dollu. dirik ruhlu. çalqan 

ruhlu.  
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qümrat  gümrat. qumrat. qurmat. gümrat. qurlu toplu. güclü. - 

qumrat ürək: güclü. ürəkli.  

qümsük  kümsük. gümsük. 1. yolsuz. yodasız. azqın. qaçıq. 

sapıq. pozuq. çaşıq. ğeyri məşru'. 1. oğru. əli əğri.  

qümtürmək  bax > qumturmaq.  

qümüq  - kümük, yuvarlaq tuxumlu ot çeşiti: qıltıqlı yonca. dığırdıqlı 

yonca. 

qümül  dəmət. buket. dəsdə.  

qümül  kümül. kümür. kümə. koma. kültə. külət. külçə. kütcə. 

kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qümülə  kümülə. kümələ. kümə. küləqçə. küqəlçə. yığıntı. tüdə. 

tudə.  

qümülmək  gümülmək. qomuşmaq. qoyulmaq. axışmaq. axmaq. 

basışmaq. salışmaq. cumuşmaq. yığışmaq. nərsə 

üzərinə yügürmək. - işə gümüldülər: qomuşdular.  

qümün  - gümün: gömün. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. 

güneni. günendi. günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün 

uçar. gün uçur. batı. qurub. ğurub.  
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qümünmək  - gün gümünmək, gömünmək: gün dinlənmək. gün 

dinənmək. gün enimək. gün ənmək. gün aşmaq. gün uçmaq. 

gün uçunmaq. gün batınmaq. gün batmaq.  

qümünmək  kümünmək. qomunmaq. quylamaq. gizlətmək. bükmək. 

bekinmək.  

qümür  kümür. kümül. kümə. koma. kültə. külət. külçə. kütcə. 

kiltə. kitlə. dəmət. dəsdə. yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

- gümüş para: ağ ağça.  

- günü aya, qızılı gümüşə satmaq: 1. nərsənin dəğərin 

bilməmək. 1. nankor olmaq.  

- gümüş para: aqça. (altın, qızıl para qızılca.).  

- yoxsul, itin adın ya qızıl qoyar, ya gümüş.  

- altın gümüş suyuna endirilmiş qablar.  

- altın, gümüşdən işlənmiş parça, bez: qaqma. sırma.  

- gümüş pul: ağçə. ağça.  

- işi iş, qaşığı gümüş: hər işi yolunda.  

- işin düşsə çiviyə, qızıl gümüş gəlməz işə, əl at dəmirə, 

dəmir yoxsa gəmiyə.  

qümürqən gümürgən. qüvürgən. däğ soğanı.  

qümürtü  gümürtü. gurultu.  
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qümüş  gümüş. ( < gün. günüş. günəş). ağar altın. ağ gümüş. 

qızıldan son ən işlək, dəğərli dəmir. ağça. - gümüşə gün 

düşsə, qızılda olmasa, qızıl yerin verər. qızıl kimi baş 

olmasada, qızılın ayağı olar. - gümüş günə ursa, altın azaqın 

gəlir. - gümüş külçə. - işlənmiş gümüş.  

- gümüş qaşıq çatal taxımı.  

- sırma gümüş: yüksək ayarlı gümüş. 

- gümüş kimi ağ. gümüş boyun, bilək, puxax.  

- gümüş balığı: çamuqa.  

- gümüş sərvi: ay ışığının suda yansımasından ağ yol.  

- gümüş suyu: gümüş yaldızı. gümüş suyun bəzəkli, parlaq 

suyu.  

- som gümüş: doğru, çin gümüş. 

- gümüş göz: ac göz. paradan başqa gözünə bir nə girməyən.  

qümüşlətmək  gümüşlətmək. gümüş suyu ilə qapatmaq, donatmaq, 

sürdürmək.  

qümüşmək  kümüşmək. gölüşmək. gümüşmək. quylamaq. qoylamaq. 

kovlayıb içləmək (içinə qoymaq), gömmək, quylamaq.  

qün  - ayqu gün: (bax > ayğun). eygin. xoşbəxt.  

qün  - günəşə vermək: günəşlətmək.  
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qün  gün (ü < > ı ) qın. 1. durum. olum. hal. - quraqlıq əkini bu 

günə gətirmiş. - gününə bax, donun biç. - gündən günə 

düşdük. 1. günğəş. quyəş. bax > günəş. 1. çağ. əhd. 

zaman. - altunqay günüdə. - xanlıq günüdə. 1. iyi, xoş 

keçirilən çağ. - yazıq gün görmədi. - onu görüm gün 

görməsin. gün görmüş. gün keçirmiş kişi. 1. özəl gün. - bu 

gün özgürlük günüdür. 1. sıra. gələcək çağ. - onunda 

günü var. - sənində günün gələcək. - bir gün zəngində 

olursan. 1. keçim. yaşam. durmuş. - iyi gün, kötü gün. 

1.günəş. gündüz. - gün toqsuq: doğu. - qün batsıq: batı. 1. 

doğru. düzgün. düzük. ağ. üz. 1. halət. cür. 1. açığlıq. 

ışıq. gündüz. 1. zaman. sıra. növbət. günü gəlir bizdə 

güləriz. 1. mutlu xoş yaxşı din keçən çağ zaman. 

rahatlıq. 1. durum. hal. vəziyyət. 1. # yabancılar. - elə 

günə qarşı: başqaların yabancıların önündə. 1. ( < kuyon < 

ku: ot. kuymək). guyəş. qü. günəş. ışıq. ışıq verən. - gün 

göyə tikilmək: gün orta çağı. ən ortada olan çağı. - gün 

ötürmək. gün keçirmək. - gün əğilmək: gün enə durmaq. gün 

enmək. gün batmağa doğru gedmək. - gün batısı: batı. 

batsıq. - bazar günü: öröbül. - gün ışığı. gündün. 1. gündüz. 
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1. hava. - gün bir kəsək salqınladı. - darısqal gün: 

çatışmayan hava. 1. günəş. hava. açıq. - yel günü 

yayıqdırdı: yel havayı açtı. 1. ödür. odur. ötür. çağ. 1. gün. 

bışıq. pışıq. quyəş. günəş.  

- günün batan çağı. yastı. yassı. yatsı. 

- gün doğar: günay. doğa. çıxa. günçıx.  

- ay günəşin tutulması: tutqun. tutğun. xusuf.  

- bayram günü. əziz gün: çağan.  

- gün doğar: günay. doğa. çıxa.  

- gün çiçəyi. güngül: güngülü. günəbaxan.  

- keçən gün: tünəgün. dünən.  

- güni keçirmək: bir gün qalmaq, durmaq: günləmək.  

- gün müzdü: gündəlik. günlük. bir gündə alınan ücrət, müzd.  

- bir günlük: sürəksiz. çox müvəqqət. - bir günlük dünya.  

- günişçi: yanaşma. gündəlikçi. 

- günşığış: şığış. məşriq.  

- gündə: gündüzün. günüzdə. günüz çağı. - sıcaqda 

gündüzün yolçuluq olmaz. - gündüzün uyumağı sevməm.  

- gün doğrusu: 1. gün doğuşu, doğusu məşriq. tilui şəms. 1. 

doğu güney yeli. 
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- günəş vurmaq: günəş çarpmaq: günəş keçmək: günəş 

etgiləyib xəsdə edməsi.  

- axşam günəşi: türünci qızıl boya.  

- dəniz günəşi: dəniz məməsi kimi bir çeşit bitgi.  

- günəşi palçıqla sıvamaq: açıq aşqar nərsə örtüb basırmaq 

istəmək.  

- gün görməz: qaranlıq.  

- gün batsı: 1. güney batı yeli. 1. qərb.  

- gün balığı: əti dadlı balığ çeşiti.  

- gün dönmək: günün qoçan cızığın (ustuvanə xəttin) aşıb 

geri dönməsi. - martın doqquzunda gün dönər.  

- gün dönəmi: fəsillərin başlarıi. - gün dönəmi fırtınası.  

- gün doğmaq: 1. gün çıxmaq. firsət ələ keçmək. - kəndisinə 

gün doğdu.  

- gün geçmək: günün etgiləməsi.  

- günəş kimi: {1. parlaq. duru. təpən ( > daban). 1. açıq. 

aşqar. - bu iş çox açıqdır: günəş kimidir.}.  

- gün sayın: vaxt geşdikcə. baram baramdan. günü gündən. 

getdikcə. ged gedə. 

- axşam güni: günü öğlədən sonraki bölümü.  
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- iki gündə bir: gün aşırı.  

- işsiz gün: işiz. işsiz. tə'til.  

- gün görməz: qaranlıq. 

- günəşin doğuşu: alasayvan. şəfəq vəxdi.  

- qırx il bir gün: sonında. nəhayət. 

- soruq günü: san günü. hesab günü. məhşər günü. 

- gün aşırı: bir gün hən bir gün yox. iki gündə bir.  

- ertəsi gün: bir gün sonra.  

- əvvəlki gün: ısrağı gün.  

- bir gün: günün birində: günün birində. bir çağ. bir zaman.  

- o biri gün: yarın yox birisi gün.  

- gündən günə: getdikcə.  

- günü gününə: yubatmadan.  

- gün bu gün: tam uyğun çağ.  

- gün batan uğur: günbadrama. öğlədən sonra. - gün 

dönümü: qorqazın.  

- qün tanrısı: günəş tanrısı.  

- qıyamət günü.- kirti gün.  

- qüntaralqan: axşama yaxın vaxt.  

- salı günü: qıyav gün.  
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- başgün: bazartəsi.  

- kürgəgün: salı.  

- barasgün: çarşəmbə.  

- ortaqün: pəncşəmbə.  

- bayrımqün: cümə.  

- yedigün: bazar.  

- gün aşırmaq: avaralıq edmək.  

- gün aşıruvmaq: avaralıq.  

- gün aşqı bermək: iyi günlər diləmək.  

- gün qaytış: gün dönümü.  

qün  gün. dışarda olan. yabançı. özgə. yad.  

- elə günə qarşı: başqaların, özgələrin qabağında, önündə.  

- gün batmaq: güninmək. günenmək. axşam, qaranlıq 

düşmək.  

- gün keçirmək: günləmək.  

- gün ola, xərmən ola: bir gün onunda sırası, çağı gəlir.  

- günü birlik: günbirə. bir günlük. bir gün boyunca. bir 

gündüzlük. - o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.  

- günü dolmaq: günü gəlmək. günü yetmək. sonu, və'dəsi, 

əcəli gəlmək.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- qünlər: günlər. - günlərdən bir gün: keçmişlərdə. çaği ilə. 

vaxtilə.  

- günlərdən bir gün yolumuz ora düşdü.  

- günlərlər gecə olmaq: çox sıxıntılı duruma uğramaq.  

- bir gün yapar, bir gün qalar, atlı atlıya çatar.  

- gərəkən, bəlirtilən gündə: günündə.  

- gün görməmək: sıxıntıda yaşamaq.  

- gün görmək: əsənlik, bolluq, mutluluqla yaşamaq.  

- gün kimi açıq: çox açıq, bəlli. - günə çıxmaq: açılmaq. 

açıqlanmaq. aydınılmaq.  

- gün qavuşmaq: axşam olmaq. batsınmaq. gün batmaq.  

- günün ilk aydınlığı: gün qaşı.  

- gününü bəllətmək: günləmək. - gün qoymaq: tarix 

qoymaq.  

- yer yörüngəsinin, gündən ən uzaq yeri: günötə.  

qün  gün. qün   

- qatı gün: qızqın gün.  

- gün yapmaq: ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq. - gün 

yağmırı: gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır. - gününü 

görmək: 1. pis duruma düşmək. kötü bir sonla qarşılaşmaq. 
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yamana çarpılmaq. 1. aybaşı olmaq. 1. uşaqlarının iyi, mutlu 

günlərini görmək. - gününü gün edmək: aldırmadan xoş 

keçirtmək.  

- bastırma yapılan çağı olan güz ortası sıcaq günlər: 

bastırma yazı.  

- gözü havada, günü bacada: bəylik, dinclik yaşam sürən.  

- gün adları. - birik. ikik. üçük. dörük, törük. beşik. qaşqa. 

qaçqa. alıq. yedik.  

- gün kimi: günəş kimi.  

- günü bacada: günlü. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: 

qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. 

bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. 

dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. 

qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. 

zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. 

dövlətli. imkanlı. mürəffəh.  

- həmən gündə olanlar, axanlar: gündəş.  

- gün çalmaq: günəş altında boyaların solması.  

- gün çıtlamaq: gün çavmaq: gün çağmaq, çaxmaq.  

- gün dinənməsi: gün tutulması. kusuf.  

- gün dinləndi: gün dinəndi: günenimi. güneni. günendi. 
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günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

- gün dinlənmək: gün dinənmək: gün enimək. gün ənmək. 

gün aşmaq. gün uçmaq. gün uçunmaq. gün gümünmək. 

gömünmək. gün batınmaq. gün batmaq.  

- gün dönmək: günlərin uzayıb qısalma eyləmi.  

- ağ gün: iyi, qutlu, xoş gün.  

- alnına gün doğmaq: bəxdi açılmaq.  

- ana günü: analıq.  

- bəlli günlərdə: bayramda seyranda.  

- birlikdə gün geçirmək: aralarına qarışmaq.  

- bu gün ertir: büyün sabah.  

- bu gündən tezi yox: ən qısa sürədə yapılması gərəkir. vaxdı 

keçirmədən.  

- bugün yarın: çox yaxında.  

- bugünə bugün: bugünün ölçülərilə.  

- bugünkü gündə: bu çağın, dövrün tutarları ilə, şərtləri ilə.  

- bugünlərdə: yaxın gələcəkdə.  

- bütün gün: günboyu. gün boyunca.  

- bütün gün: günboyu. gün boyunca.  
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- çıxmaz ayın son günündə: bəlirsiz, gələcək çağda. olması 

olağan, mümkün olmayan çağda.  

- dar gün: sıxıntılı dönəm.  

- doğulan, ilk gündən: doğuşdan. doğmaca. yaratılışdan. 

əzəldən.  

- dün bir bu gün iki: tezax olunan, keçən iş.  

- dündən bu günə: çox qıssa sürə içində.  

- dünü günu: gecə günun. gecə gündüz.  

- el gün: başqaları. hərkəs. əlaləm. elaləm.  

- el gün: hərkəs. hammı.  

- gün ağarmaq: dan atmaq. dan aydınlanmaq. - gün 

ağarkən, qalxanlar, gün batarkən yatanlar. - günlə doğan, 

günlə batar.  

- gün ağarması: günün çıxması.  

 gün axşamlıdır: hər nə sonludur.  

- gün almaq: bəlirili bir sürəni aşmaq, yaşamaq. - bir yaşın 

bitirdi, iki yaşından üç gün aldı.  

- gün atmaq: 1. günü günə satmaq. günü günə bağışlamaq. 

sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. ertələtmək. sonraya qoymaq. 

1. gün doğmaq, ışımaq.  

- gün başına: hər bir gün üçün.  
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- gün batımı: axşam. ğurub.  

- gün bugün: olduğun günü dəğərlə. bu gün yapdığın, 

qazancındır. uyqun çağ, gün.  

- gün dinlənmək: batmaq.  

- gün doğmadan, nələr doğar: gözlənmədik bir sürədə, 

umulmadıq nələr ola bilir.  

- gün doldu: bitdi. batdı. yaşdı. (# doğmaq).  

- gün dönümü: əşit güntün. gecəylə günüzün əşit olduğu gün. 

- gün dönüm bayramı.  

- gün durumu: günəşin uzaqlığının ən çox olduğu gün.  

- gün düşən yer: qünəvər. günəvər. tapu.  

- gün əğişməsi: gün əğşimi: öğlə ilə ikindi arası.  

- gün görmək: qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq.  

- gün görmək: onğmaq. cürləşmək. keçinmək. yaşamaq. 

güzərən keçirmək.  

- gün görməmiş: 1. dinclik görməmiş. 1. iyicə gizlənmiş.  

- gün görməz yer: qapu. yapu. quzey.  

- gün görmüş: sınqarlı. təcrübəli.  

- gün ışırkən: səhərçağı.  

- gün keçər, kin keçməz: çağın sürməsi, öc közün 
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söndürəməz.  

- gün keçmək: gün çarpmaq.  

- gün kimi: aydın. ışıq. açıq. aşqar. saf.  

- gün qaşı: günün ilk aydınlığı.  

- gün qavuşmaq: axşam düşmək. gün batmaq.  

- gün modası: çağatay. çağtay. çağçıl. modern. yeni. çağdaş. 

devrə uyqun yolda, qılıqda.  

- gün ötrə: axşam çağı.  

- gün səktirməmək: gün keçirtməmək: ara vermədən. hər 

gün.  

- gün sözü: keçəri olaraq gün qonusuna düşən söz, sav, 

xəbər.  

- gün tutulması: tutugün. kusuf.  

- gün üzü: göy. asiman.  

- gün vermək: günün bəlləmək.  

- gün yalımı: iti sıcaqda toprağa yaxın yerlərdə havanın titrəşir 

kimi görünməsi.  

- günaşıq: günə aşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

- günaymaz: gün dolanmadan düşən çağ. axirəzzəman.  

- günbalı: günəşdə quyuqlaşmış üzüm, yemiş, nərsənin şirəsi, 
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suyu.  

- günbatısı: 1. batı. ğərb. məğrib. 1. batı yeli.  

- günbə gün: gündən günə.  

- günbəri: yerin, günəşə ən yaxın yeri.  

- güncə: günlük.  

- güncək: günəşlik. çətir. şəmsiyə.  

- güncəl: güncül: günlük. bugünkü. indiki. aktuel.  

- güncəlik: 1. günlük. yaddaş dəfdəri. 1. xatirə dəfdəri. 1. 

güncəllik. aktüalitə.  

- güncəllik: 1. maasirlik. çağdaşlıq. gün modasına uyarlıq. 1. 

aktüalitə. 1. gündə yapılan nə. bayağı. rutin. 1. hər gün çıxan, 

yayılan. 1. müzd. işçilik. ücrət. - gündəlikçi: gün işçisi.  

- gündəlikli: gün işi, görəvi. hər günün işi, görəvi, məşqi olan.  

- gündəm: gündəlik: gün, toplantı qonusu, sorusu. - gündəm 

dışı: gün sorusu olmayan. toplam qonusunun, pıroqramının 

dışında.  

- gündəmə almaq: bir qurul toplantısında qonuşulacaq 

qonuları yazmaq.  

- gündəmə gətirmək: danışıq üçün, bir qonuyu önərmək. gün 

sözü edmək.  
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- gündən günə: gün keçdikcə. gettikcə.  

- gündəş: həmən gündə olanlar, axanlar.  

- gündikə: gün orta.  

- gündoğar: irtən. ertən. səhər tezdən.  

- gündoğmadan, kimliyi söylənməz.  

- gündoğusu: 1. doğu. şərq. 1. doğu yeli.  

- gündöndü: günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

- gündüz gözüylə: hər nəyin açıq seçik görüldüyü çağda.  

- gündüzçü: gündüzləri içgi içən kimsə.  

- gündüzləri: hər gün.  

- gündüzlü: gündüz olan. ruzanə.  

- gündüzlük: gündüzə özgü.  

- gündüzün: gündüz. günüz. - gündüz yola qoyulduq.  

- günə baxan: günəvər.  

- günəç: çox günəş alan yer.  

- günləri sayılı olmaq: yaşamın sonuna yaxlaşmaq.  

- günə görə kürk geyinmək: qoşullara, çevrəyə görə 

davranışların düzənləmək.  

- günləri saymaq: dözümsüzlüklə bitməsin güdmək.  
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- günlü bacalı: şanslı. nəgələli. varlı. qalın. imkanlı.  

- gününü bəkləmək: gününü saymaq: ölümü yaxlaşmaq.  

- günü aya günü aya, qızılı gümüşə satmaq: 1. nərsənin 

dəğərin bilməmək. 1. nankor olmaq.  

- günü bacada: dincəş. varlı. qalın. şanslı. nəgələli. mürəffəh.  

- günü bıraxıb, aya yalvarmaq:  

- günü dağ başında: çətinliklə keçinmək, yaşamaq.  

- günü gəlmək: günü yetmək: sonu, və'dəsi, əcəli gəlmək.  

- günü gününə uymaz: axarı yatağına, içi üzünə, üzü içinə 

durmaz: qərarsız. dəğişgən. qayğan.  

- günü yatmaq: bəxdi qaralmaq.  

- günüqara: qaragün: qaragünlü: bəxdi qara. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  

- günün birində: günlərdən bir gün: bəlirsiz bir gündə.  

- günün gün edmək: xoş çağ sürmək, keçirmək.  

- günün kişisi: gün kişisi: keçəri olaraq gün qonusuna düşən 

kimsə.  

- günün yaşan, yatan, batan çağı: aşam. yaşam. aşqam. 

yaşqam. axşam. yaxşam.  

- gününü doldurmaq: sürəsini bitirmək.  
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- gününü görmək: 1. pis duruma düşmək. 1. aybaşı olmaq.  

- gününü göstərmək: gərəkdiyi cəzanı vermək.  

- gününü gün edmək: gün keçirmək. yaşamaq.  

- hər gün: günügününə. gündə.  

- yaragün: ağgün. aygün. yaxgün. günyanıx. gün 

görmüş.qutlu. mutlu. xoşbəxt.  

- günün yaşan, yatan, batan çağı: aşam. yaşam. aşqam. 

yaşqam. axşam. yaxşam.  

- birlikdə gün geçirmək: aralarına qarışmaq.  

- bu gün ertir: büyün sabah.  

- bütün gün: günboyu. gün boyunca.  

- alnına gün doğmaq: bəxdi açılmaq.  

- ana günü: analıq.  

- bəlli günlərdə: bayramda seyranda.  

- ağ gün: iyi, qutlu, xoş gün.  

- çıxmaz ayın son günündə: bəlirsiz, gələcək çağda. olması 

olağan, mümkün olmayan çağda.  

- gün görmək: onğmaq. cürləşmək. keçinmək. yaşamaq. 

güzərən keçirmək.  

- gün görməz yer: qapu. yapu. quzey.  
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- gün düşən yer: qünəvər. günəvər. tapu.  

- gün görmüş: sınqarlı. təcrübəli.  

- gün ışırkən: səhərçağı.  

- gün modası: çağatay. çağtay. çağçıl. modern. yeni. çağdaş. 

devrə uyqun yolda, qılıqda.  

- gün tutulması: tutugün. kusuf.  

- günə baxan: günəvər.  

- hər gün: günügününə. gündə.  

- gün ağarması: günün çıxması.  

- gün kimi: aydın. ışıq. açıq. aşqar. saf.  

- bugün yarın: çox yaxında.  

- bu gündən tezi yox: ən qısa sürədə yapılması gərəkir. vaxdı 

keçirmədən.  

- bugünə bugün: bugünün ölçülərilə.  

- bugünkü gündə: bu çağın, dövrün tutarları ilə, şərtləri ilə.  

- bugünlərdə: yaxın gələcəkdə.  

- bütün gün: günboyu. gün boyunca.  

- dar gün: sıxıntılı dönəm.  

- doğulan, ilk gündən: doğuşdan. doğmaca. yaratılışdan. 

əzəldən.  
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- gün doldu: bitdi. batdı. yaşdı. (# doğmaq).  

- gününü gün edmək: gün keçirmək. yaşamaq.  

- dün bir bu gün iki: tezax olunan, keçən iş.  

- dündən bu günə: çox qıssa sürə içində.  

- dünü günu: gecə günun. gecə gündüz.  

- el gün: başqaları. hərkəs. əlaləm. elaləm.  

- el gün: hərkəs. hammı.  

- gün çıxmaq: ağarmaq.  

- iyi gün: açığlıq, qolaylıqla, bolluqla, dinəklə keçən yaşam. - 

iyi günün dosdu: aş, yemək dosdu. - iyi günün dosdu, 

yaman günə qalmaz. - iyi durum: sıxıntısız, qısılmaz, 

qıyılmaz, qısısız, qıyısız, sakıncasız ortam, ovza'.  

- gün çıxmışkən, iri damlalı yağan yağmır: gün yağmırı.  

- ısrağa günün, yarını, bu günün dünəniydi.  

- qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru 

durur.  

- şubatın onunda başlayan, yeddi gün sürən soğuq: 

qarcıq.  

- qışın nəyinə, gün əğri durur, yaz doğru günə, doğru 

durur.  
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- qara günlər: sıxıntılı, üzücü çağlar.  

- qara axca, ağ günüdə ağarar.  

- qara gün dosdu: sıxıntıda ortalığı boşaltmayan yoldaş.  

- aydan arı, gündən duru.  

- ayın bəlirli günlərində qonaq ağırlamaq: gün yapmaq.  

- bir gün hən, bir gün yox: günaşırı. günötə.  

- bu günün dadı ilə, yarına ümüd qazan.  

- dinənc gün: bağlı, tə'til gün.  

- ertəsi gününü, öğləyə doğru, saatı iplə çəkirdim: 

dözümsüzcə bəkləmək, keçirmək. nərsənin çox güc, ağır 

gəlməsi.  

- əlin yerdə, gözün gündə olsun, əkib biç, yeyib sik.  

- gönü yağınan yaşla, günü yenidən başla: (hər günün öz işi 

var, keçəl başın yağı var).  

- gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən, söz verib 

edməyən, yanğısız sorular verən.  

- gün batmadan, qorxunc olaylar endirildi (üz verildi).  

- gün genə yeni gün: hər günüzün öz günü (günlüyü) var.  

- gün görməyən, almayan yer: qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. 

qalmış. kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq.  
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- gündə çıxmayan, görünməyən: durmuşdışı. durmuşaşa. 

yaşamdışı. yaşamaşa. adi, mə'mul olmayan.  

- günə baxan yer: günəş alan yer. günəvər. güney. qaqlıq.  

- günə sərilib, qurudulmuş: günəşlənik.  

- günə sərib, qurutmaq: günəşlətmək.  

- günə yazmaq: uzatmaq, sərmək.  

- buza yaz, günə yaz: (: günə uzatmaq, sərmək). alacağıvı, 

borcuvu yaxud, bu sözlərivi, istəklərivi unut.  

- günəşin batış çağı: gəlinaldadan. 

- gününü gün edmək: aldırmadan xoş keçirtmək.  

- hay günün görməyən, vay gününə inanmaz, vay günün 

görməyən, hay gününə inanmaz.  

- hay gününü günləyən, vay gününü izləməz: özün iyi 

düşünən, pislikləri geridə qoyur (bıraxır).  

- hər günün gecəsi var, hər gecənin, günüzü.  

- xoruz başı kəsilir, tükü günə sərilir.  

- iş günü: açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün.  

- kişi nərisəyi ki yansılar, gələr günü, özü ona sancılar. 

- qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın (alqış. yarqış. iyi 

dilək).  

- qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer: qaraltı. 
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kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah.  

- qonaq birinci gün güldü, ikinci gün küldü, üçüncü gün 

küllük (küllüyə atılmalıdır).  

- min kərə boya, min kərə bəzə, dünənki köhnədir, bu günkü 

təzə.  

- öğrəşsə tatı, uşaq, bir gün olar uzun qulaq.  

- tez gec bir gün bitər: enində sonunda bitər.  

qünah  günah < qınaq. cürm.  

qünah  günah. < qın. qınaq. qınas. qısqanc (cazalandırmalı). yazı. 

yardı cəza.  

qünahçı  günahçı. qınlı. qınalı. yazıq. suçlu. - yazıq tutulmadı, yanığ 

tutuldu. (yanıq: məzlum.).  

qünahlama  günahlama. qaqış. suçlama. qaralama. ittiham. müttəhim 

edmə.  

qünahsız  günahsız. arıs. arısta. arısda.  

qünaqaçılıq  günağaçılıq. günkişilik. günbəylik. günəfəçilik. 

günəfəndilik. günçülük. günə görə davranışlıq, 

dəğişməlik. dalkavuqluq. oprtonislik.  
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qünaqası  günağası. günkişisi. günbəyi. günəfəçi. günəfəndisi. 

günçü. günə görə davranan, dəğişən. dalkavuq. 

oprtonist.  

qünalıs  günalıs. ikidə bir. gün ara. gün aşırı. gün aşa.  

qünara  günara. 1. gönorta. öğlə çağı. 1. gün alıs. ikidə bir. gün 

aşırı. gün aşa.  

qünaşa  günaşa. aşqam. axşam çağı.  

qünaşa  günaşa. gün alıs. ikidə bir. gün ara. gün aşırı.  

qünaşıq  günaşıq: günə aşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

qünaşırı  günaşır. gün alıs. ikidə bir. gün ara. gün aşa.  

qünaşırı  günaşırı. günötə. bir gün hən bir gün yox.  

qünaşqan  günaşkan. gün sayın. ged gedə. getdikcə daha.  

qünaştı  - günaşdı. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. 

günendi. günəndi. gün batar. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünay  günay. 1. doğa. çıxa. günçıx. gün doğar. 1. səlam. - 

qapsım günay: rəsmi səlam. 

- günaydın: günlü gecəli, hər zaman deyilən günay (səlam).  

- quşay: quşqay: quşaydın: danla gün orta arası çağda 
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verilən günay (səlam).  

- tuşay: tüşay: tuşaydın: tüşaydın:günorta günayı (səlamı).  

- tünay: tünaydın: gecə günayı (səlamı).  

qünaylamaq  günaylamaq. günaymaq. səlamlamaq.  

qünaymaq  günaymaq. günaylamaq. səlamlamaq.  

qünbat  günbat. günbəd. günbatar. bat. batı. bata. batış. batas.  

qünbat  günbat. günbət. gümbət. günbata. bax > axşam. - gönorta 

çıxsan, haydı haydı günbata çatarsın (lap geci).  

qünbatan  - günbatan. gün batar. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. 

güneni. günendi. günəndi. günaşdı. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünbatar  günbatar. günbat. günbəd. bat. batı. bata. batış. batas.  

qünbatış  günbatış. günbatqan. batı.  

qünbatqan  günbatqan. günbatış. batı.  

qünbatrama  günbadrama. gün batan uğur. öğlədən sonra.  

qünbay  günbay. günlük. gündəlik. bir gündə qılınan iş.  

qünbayış  günbayış. günbatış.  

qünbet  günbet. günbət.(gün + bet: üz. yön). güneyə baxan dağ 

yamacı.  

qünbə  künbə. uruq. qəbilə. xandan.  
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qünbəqün  - günbə gün: gündən günə.  

qünbəri  günbəri. yerin, günəşə ən yaxın yeri.  

qünbət  günbet. 1. (gün + bet: üz. yön). güneyə baxan dağ 

yamacı. 1. təpə. kümə. kuma. qullə. 1. tarım. darım. 

çatraq. çartaq. qubbə. göy. 1. güng. gök.  

qünbət  günbəd. günbat. günbatar. bat. batı. bata. batış. batas.  

qünbət  günbət. gümbət. bax > günbat. 

qünbəyi  günbəyi. günağası. günkişisi. günəfəçi. günəfəndisi. 

günçü. günə görə davranan, dəğişən. dalkavuq. 

oprtonist.  

qünbəylik  günbəylik. günağaçılıq. günkişilik. günçülük. günəfəçilik. 

günəfəndilik. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. 

dalkavuqluq. oprtonislik.  

qünbəz  günbəz. qubba. - toyuq şişər, şişək olmaz, günbəz üsdə, 

cəviz durmaz.  

- içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə: qars. kavs kovs.  

qünbəz  günbəz. sarqan. sırqan.  

qünbirə  günbirə. günü birlik. bir günlük. bir gün boyunca. bir 

gündüzlük. - o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.  
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qünbitiş  günbitiş. gün batış. batış. bati. sazqaqlıq. patqaq. gün 

batar.  

qünburulma  axşama yaxın vaxt.  

qünc  künc. (1. < çön ; çönmək: çöngək. 1. < kövünc: qazılmış). 

( > konc (fars)) bucaq. qüşə. çat. sat. bürçük. burış. burc. 

bulunq. poçmək. cünğq. 1. tumşuq ( t < > y ) yumşuq. 

bucaq. kövşə. quşə.  

qünc  künc. kövünc. 1. günc. gənc. qonuc. qonac. xəznə. 1. 

böğür. burc. burcaq. bucaq. kövünc. kövşə. quşə ( < köv: 

kov: kav: oyuq. açı. göz). aç. açı. zaviyə.  

qüncav  küncav. sorancanq > konckav.  

qüncayış  küncayış. qoncayış. sığqu.  

qüncə  güncə. 1. verdiş. bərnamə. 1. alnaş. alnış. yaddaşd. 1. 

günlük. günü gününə tutan, anı yazısı pitiyi.  

qüncək  1. güncək. günəşlik. çətir. şəmsiyə. 1. küncək. 

buruncək. bürüncək. burcaq. burac.  

qüncəq  küncək. qoncuq. qoncək. yaxa. nərsənin yanı, qırağı, 

ucu.  

qüncəqləmək  küncəkləmək. qoncuqlamaq. qoncəkləmək. yaxalamaq, 

yaxa tikmək. nərsiyə yan, qırağ, ucluq tikmək.  
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qüncəl  güncəl. 1. güncül. günlük. bugünkü. indiki. aktuel. 1. 

günlük olay. güncülük. xəbərlər. əxbar.  

qüncələnmək  küncələnmək. quşəgirlənmək. qırağ, yan gəzmək. 

qırağsınmaq. qıranlanmaq. kərənlənmək.  

qüncəliq  güncəlik. güncəylik. gündəlik. gündələk. 1. gün boyu 

olunan, görülən işlər, olaylar. 1. yaddaşt bitiyi. ruznamə. 

1. kiraçı. işçi. kargər. 1. daşaq. hambal.  

qüncəlliq  güncəllik. 1. maasirlik. çağdaşlıq. gün modasına uyarlıq. 

1. aktüalitə. 1. gündə yapılan nə. bayağı. rutin. 1. hər gün 

çıxan, yayılan. 1. müzd. işçilik. ücrət. - gündəlikçi: gün 

işçisi. 1. günlük. yaddaş dəfdəri. 1. xatirə dəfdəri. 1. 

güncəllik. aktüalitə. 1. güncəlik. aktüalitə.  

qüncəniklik  küncəniklik. çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. 

bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. 

içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. 

keçimsizlik. keçiniksizlik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. 

qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. 

siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalsınlıq. giziklik. inzivalıq. 

quşəgirlik. imtizacsızlıq. münzəvilik.  
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qüncəniq  küncənik. qopuq. qopqun. qapanıq. alışmaz. 

bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. 

dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. 

içəqapanış. keçimsiz. keçiniksiz. kərik (< kərmək. 

kəsmək). qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. sinik. 

soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. quşəgir. 

imtizacsız. münzəvi.  

qüncəyiş  küncəyiş ( < qon). qoncayış. sığı. oyum.  

qüncəyliq  güncəylik. güncəlik. gündəlik. gündələk. 1. gün boyu 

olunan, görülən işlər, olaylar. 1. yaddaşt bitiyi. ruznamə. 

1. kiraçı. işçi. kargər. 1. daşaq. hambal.  

qünclənmək  bəkeymək. pekləşmək. bərkimək. sağlamlaşmaq. 

quvvətlənmək.  

qüncuq  qısa gün. qış günü.  

qüncük  küncük. çin. qırış.  

qüncüqlənmək  küncüklənmək. qoncuqlanmaq. yaxa tikilmək.  

qüncül  güncül. güncəl. günlük. bugünkü. indiki. aktuel.  

qüncüləmək  güncüləmək. günüləmək. günücləmək. cicinmək. 

cicikləmək. cicişmək. çəkəməzmək çəkəməmək. 
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qatlanamamaq. dayanamamaq. qısqancmaq. 

qısqanmaq. həsəd edmək.  

qüncülənmək  güncülənmək. günüclənmək. günülənmək. gücünülmək. 

cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 

qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

qüncülük  güncülük. güncəl. günlük olay. xəbərlər. əxbar.  

qüncürə  güncürə. köçbə. köçəb. qalıt. risub.  

qüncüt  küncüd. künci.  

qünçəq  qünçək. 1. bax > qoncuq. 1. günəşlik. çətir.  

qünçi  günçi. 1. gün müzdü işləyən işçi. - ayçı: bir aylıq işləyən 

işçi. - ilçi: bir illik işləyən işçi. 1. qısqanan. qısqanç. 1. 

künci. küncüd. 

qünçiçəyi  günçiçəyi. günəşçiçəyi. günəbaxan. gündöndü.  

qünçıq  günçıx. çıxa. doğa. günay. gün doğar.  

qünçıqış  günçıxış. şırıq. cırıq. şərq. doğu.  

qünçıqqan  doğu.  

qünçırağı  günçırağı. faydası kişi.  
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qünçü  günçü. 1. gündəlikçi. qaraişçi. ırqat. əmələ. 1. günə görə 

davranan, dəğişən. dalkavuq. günağası. günəfəçi. 

günəfəndisi. günkişisi. günbəyi. oprtonist.  

qünçü  günçü. 1. güneşə bənzəyən. günəş kimi. 1. günəşi 

sevən.  

qünçüqlənmək  yaqa yapılmaq.  

qünçül  günçül. opurtunist.  

qünçülüq  günçülük. 1. hər gün. 1. qısqançılıq. günçülük qılmaq. 1. 

opurtunism.  

qünçülüq  günçülük. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. 

dalkavuqluq. günəfəçilik. günəfəndilik. günağaçılıq. 

günkişilik. günbəylik. oprtonislik.  

qüneni  - güneni: günenimi. günendi. günəndi. gün dinləndi. gün 

dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünenimi  günenimi: gün dinləndi. gün dinəndi. güneni. günendi. 

günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünenmək  günenmək. güninmək. axşam, qaranlıq düşmək. gün 

batmaq.  
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qünenti  günendi. günindi. 1. axşam çağı. batsın. ğurub. 1. batı. - 

kəndin günendisidə tarla.  

- günendi: günenimi. güneni. günendi. gün dinləndi. gün 

dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünertə  günertə. səhər çağı.  

qüney  güney. 1. qiblə. 1. günəvər. günə baxan yer. günəş alan 

yer. qaqlıq. 1. sağ. cinub. 

- güney yeli: bozyel. qabayel. qancıq yel.  

- batıquzey yeli: qarayel. yağmır gətirən yel.  

- güneydən əsən ılıq, sıcaq yel: güney yeli. bozyel. güney 

fırtınası. qaba yel.  

- güneybatı: 1. batıgüney. cinubi ğərbi. cənubi ğərbi. 1. bu 

yöndən əsən yel.  

- güney doğu yeli: güney yeli. ağca yel. ağyel.  

- güneybatı. batıgüney: cinubi ğərbi. cənubi ğərbi.  

- güneybalığı: bir taxım ulduz adı.  

- güney qaramanı: qoyun çeşiti.  

- güneybatıdan, batıdan əsən yel: qaraman. qarayel.  

qüneybatı  - güneybatıdan əsən soğuq yel: qaraçam.  

qüneyli  güneyli. cinublu. cənublu.  
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qüneytoqu  güneydoğu. - güneydoğudan əsən yel: kəşişləmə. (# qara 

yel. quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, 

yağmır qar gətirən yel).  

qünə  günə. 1. rəng. boya. 1. çeşit. tür. cür. türə. cürə. - bu 

günə davranış olmaz. - pis günə, yaxcı günə, yaşadıq 

döndük külə. - bu günə gedişin heç xoşlamam.  

- günə aşıq: günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

- günə aşıq: günaşıq. günə əğik, meyilli. gündöndü. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

qünə  günə. güni. kimi. - nə güni işlərə qaldım. - bir günə düşdüm 

sormamalı. - yağmur güni qan saçar.  

qünəbaqan  günəbaxan. günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. 

gündöndü. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac. - 

sıvı, süzük, suyuq olub, günəbaxan, zımışqa yağı: çiçək 

yağı.  

qünəbaqan  günəbaxan.güngül. gün çiçəyi.  

qünəc  günəc. günüc. qır. qırıc. qırcanma. naz. əda.  

qünəç  günəç. çox günəş alan yer.  
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qünəfəçi  günəfəçi. günəfəndisi. günağası. günkişisi. günbəyi. 

günçü. günə görə davranan, dəğişən. dalkavuq. 

oprtonist.  

qünəfəçilik  günəfəçilik. günəfəndilik. günağaçılıq. günkişilik. 

günbəylik. günçülük. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. 

dalkavuqluq. oprtonislik.  

qünəfəntilik  günəfəndilik. günəfəçilik. günağaçılıq. günkişilik. 

günbəylik. günçülük. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. 

dalkavuqluq. oprtonislik.  

qünəfəntisi  günəfəndisi. günəfəçi. günağası. günkişisi. günbəyi. 

günçü. günə görə davranan, dəğişən. dalkavuq. 

oprtonist.  

qünəqiq  günəğik. hindiba.  

qünəliq  günəlik. günəşlik. günlük. ışıqlıq. ışarlıq. açığlıq > 

aşıqlıq. tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. yaxtılıq. 

aydınlıq.  

qünənmək  günənmək. 1. günlənmək. gün kimi parlaq olmaq. 1. gün 

görmək. gün keçirmək.  
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qünənti  - günəndi: günendi: günenimi. güneni. gün dinləndi. gün 

dinəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. 

gümün. gömün. batı. qurub. ğurub.  

qünənti  günendi. batı.  

qünəş   

- günəş alan: ışıqlı. günəşli.  

- günəş çarpması: günəşlənmə.  

- günəş gözlüyü: düdlü eynək.  

- günəş doldu: bitdi. batdı. yaşdı. (# doğmaq).  

- günəşin yüksəlməyə başlaması: ilk quşluq çağı: çağva.  

- günəşdə yanmış: göynü. göynüq. göynək.  

- günəş gözlüyü: günəş qorluyu.  

- günəş korluyu: günəşdən gözələrin qamaşması, bir nə 

görməməsi.  

- günəş açmaq: günün bulutlardan sıyrılıb görünməsi.  

- günəş palçıqla sıvanmaz.  

- günəş çalımı: günün doğmasından sonrakı çağı.  

- günəş kimi: gün kimi. 1. açıq. 1. parlaq.  

- günəş qursu: günəşin yuvarlaq biçimi.  

- günəşə verilmək: günəşlənmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9802 

- günəşə vermək: günəşlətmək.  

- çox günəş alan yer: günəç.  

- günəşdə quyuqlaşmış üzüm, yemiş, nərsənin şirəsi, 

suyu: günbalı.  

- günəşin uzaqlığının ən çox olduğu gün: gün durumu.  

- yerin, günəşə ən yaxın yeri: günbəri.  

- günəş açar, qaranlıq qaçar: dan atınca, könül sökülər. ışıq 

saçar, sözü açar.  

- günəş altında boyaların solması: gün çalmaq.  

- günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli: qarağı. 

tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq.  

- günəş görməyən, almayan yer: qaluq. qalıq. qalmuq. 

qalmıq. qalmış. kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. 

qazıq.  

- istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, 

günəşdə qurutulan ət: bastırma.  

- qar, günəş gözlüyü: qarıqlıq. qarqılıq. qarlıq. qamaşlıq.  

qünəş  quyəş. günğəş. ( < küy. küymək). {küyəş. quyəş. güyəş (y 

< > n ). qoyaş. koyaş. kuyaş. küyən. }. ışıq. gün.  

- günəş ışığı: sarğut. ışıq şuası.1. günün qızmar təpişi, 

təpməsi, düşməsi. 1. < gün + aş: aç: göz (günün gözü. 
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koyəş: gün mifik fikirdə ''göz''lə ''gün''bir tutulmuş. necəki 

günə '' göy göz''ü adı verilmiş. 1. bışıq. pışıq. quyəş. gün. 

bərk sıcaq gün. 

- günəş tanrısı: qaynar.  

- dağın günəş görən güney yamacı. gültü. 

- günəş tanrısı: qayırnar.  

- güneşə bənzəyən: günçü. günəş kimi. - qünəşi sevən: 

günçü. 

- günəş vurmaq: günəş çarpmaq: qünəş keçmək: günəş 

etgiləyib xəsdə edməsi.  

- axşam günəşi: türünci qızıl boya.  

- dəniz günəşi: dəniz məməsi kimi bir çeşit bitgi.  

- günəşi palçıqla sıvamaq: açıq aşqar nərsə örtüb basırmaq 

istəmək.  

- günəş kimi: {1. parlaq. duru. təpən ( > daban). 1. açıq. 

aşqar. - bu iş çox açıqdır: günəş kimidir.}. 

qünəşləmək  günəşləmək. günəşə qarşı vermək, sərmək.  

qünəşləndirmək  günəşləndirmək. günləmək.  

qünəşlənik  günəşlənik. günə sərilib, qurudulmuş.  

qünəşlənmə  günəşlənmə. günəş çarpması.  
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qünəşlənmək  günəşlənmək. 1. günə sərilib, qurutmaq. 1. günəşə 

verilmək. günə qoyulmaq. 

qünəşlənmək  günəşlənmək. qurumaq, ısınmaq üçün, günəşə 

verilmək, sərilmək.  

qünəşlətmək  günəşlətmək. 1. günə sərib, qurutmaq. 1. günəşə 

vermək.  

qünəşli  günəşli. açıq. 1. günəş alan. ışıqlı.  

- günlü günəşli: açıq, yağışsız hava.  

qünəşli  günəşli. qıraqları qızıl kimi parlaq yazı, çiçək kimi 

nərsələrlə bəzənmiş nərsə. - günəşli parça. - günəşli 

yaprağ: kağaz.  

qünəşlik  günəşlik. günçək. çətir.  

qünəşliq  günəşlik. 1. günlük. günəlik. ışıqlıq. ışarlıq. açığlıq > 

aşıqlıq. tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. yaxtılıq. 

aydınlıq. 1. güncək. çətir. qapanca. sayavan. şəmsiyə.  

- günlük günəşlik: açıq, yağışsız, bol ışıqlıq.  

qünəşsiz  günəşsiz. günsüz. günməz. qapalı. qapıq. qara. 

qaranquluq. qaranlıq. koraq. koruq. koraq. ışıqsız.  

qünəştopu  günəştopu. sarı güllü bəzək bitgisi.  
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qünəvər  günəvər. güney. günə baxan yer. günəş alan yer. qaqlıq. 

tapu. 

qünəzlik  günəzlik. qatιq mayası.  

qünh  künh < güng. nərsənin kor dərini, dibin dibi. - güngə 

varmaq: dibinə gedmək.  

qüni salqıt  müstəqim (direkt) vergi. qonu vergi.  

qüni  güni. quma.  

- küs güni: dos doğru.  

qüni  quni. qoni. güni. günə. 1. quni. qüni. qılı. qıni. ortaq. 1. 

qısqanc. qısqanma. cicik. qibtə. həsəd. 1. adil. ədalətli. 

huquqçu. yasalara bağlı. 1. itaətkar. muti'. 1. küni. cicik. 1. 

qöni. düz. dik. əşit. doğru. kuma. kiçik xatın. doğru. - güs 

güni: dos doğri: qati doğru. 1. < qını. qınıq. qısqınc (kötü 

qadın. darlıq ). 1. gündəş. rəqib. 1. qündəş. quma. 1. quni. 

güni. qıni. qılı. kimi. - nə güni işlərə qaldım. - bir günə 

düşdüm sormamalı. - yağmur güni qan saçar. 1. quma. - nə 

qıni bir adamdı. 1. qısqınc. gündəş. qoma. qadın ortağı. 

qısqançı. 

qüniləmək  güniləmək. qısqanclıq duymaq. qısqanmaq. ciciklənmək. 

qibtə, həsəd edmək.  
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qünili  künili. cicikli.  

qüninmək  güninmək. günenmək. axşam, qaranlıq düşmək. gün 

batmaq.  

qüninti  günindi. günendi. 1. axşam çağı. batsın. ğurub. 1. batı. - 

kəndin günendisidə tarla.  

qünişçi  günişçi. yanaşma. gündəlikçi.  

qünq  güng. 1. < qonğırık. qaranlıq. mübhəm. 1. keh. qanmaz.  

qünq  güng. günğ. 1. küng. > güh. güh. ( < kövüng < kövüng < 

kov: kav: oyuq). su borusu. borya. boru. bük. apara. 

abara. su yolu, ayağı. güh. su yolu. yeraltı dar yol. sıçan 

yolu. kəriz. avqun. oyqun. kanal. kanalizasyon. 1. qonğ. 

gurumb.  

qünq günğ. güngərü. ( < kövüng. kovunğ ( < kov: oyuq).). 1. < 

içiboş yüyə. lülə. borı. 1. güng > künh. nərsənin kor 

dərini, dibin dibi. - güngə varmaq: dibinə gedmək. 1. gəng. 

əlkən. alğın. yəpsəm. əpsəm. əbsəm. lal. tutmaz. 1. 

yataq. kəsim. axaq. məcra. boru. 1. dudu. lal. kəkəş 1. 

kəniz. 1. işçi. dişi kölə.  

qünqaşı  günqaşı. günün ilk ışıqları.  

qünqeçimi  günkeçimi. gündönümü. 
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qünqə  güngə kürə. şar. - yergüngəsi: yerkürəsi.  

qünqə  küngə. qalın dalaşa. incə yonqa.  

qünqəlikçi  gündəlikçi. günçü. qaraişçi. ırqat. əmələ. günlük. gün 

müzdü işləyən.  

qünqəliq  gündəlik. 1. gün parasına işçi. 1. günlük. 1. günlük. 1. 

gün işləri. 1. bir gündə qazanılan qazanac.  

qünqən  güngən. təqvim. vaxt.  

qünqərü  güngərü. 1. arzu. dilək. təmənni 1. güng. dişi kölə. işçi. 

cariyə.  

qünqəş  güngəş. genğəş. açıqlama. danışma. nəsihət.  

qünqəş  günğəş. günəş. gün. quyəş.  

qünqi  günki. 1. gündəki. günə özəl olan. bir gündə keçən, 

keçrilən. - bu günki. - o günki - keçən günki. 1. bərnamə. 

berdiş. verdiş. götüri. götri. - günkidəkilər: 

bərnamədəkilər. - günkilər: günlük: bərnamələr. - gün 

günkisi: bu günkü işlər, sözlər, görcəklər. - bu günki çox uzun 

sürəcək. - günkini üçə bölüblər: bərnaməni üçə bölüblər.  

qünqişilik  günkişilik. günağaçılıq. günbəylik. günçülük. günəfəçilik. 

günəfəndilik. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. 

dalkavuqluq. oprtonislik.  
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qünqişisi  günkişisi. günağası. günbəyi. günəfəçi. günəfəndisi. 

günçü. günə görə davranan, dəğişən. dalkavuq. 

oprtonist.  

qünqləç  günğləç. lal edici.  

qünqoru  günkoru. kusuf.  

qünqör  güngör. gün gör. bəxdi açıq. mutlu olmaq.  

qünqör  güngör. güngür. xoşbəxt.  

qünqörmək  güngörmək. yaşamaq. keçinmək.  

qünqörməz  güngörməz. 1. doymaz. doymayan. alnsız. alınsız. 

barışmaz. üzüntülü. düşgün. düşüksüz. dönşüq. 

qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. 

üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. 

kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. 

qutsuz. uğursuz. yoltaysız. çürkük. ulduzsuz. sönük 

ulduz. şanssız. nəgələsiz. 1. gor. sin. qəbir.  

qünqörməz  güngörməz. qapalı. gəbərtəcək.  

qünqörmüş  güngörmüş. 1. bilgin. cəlayir. çalayır. təcrübəli. 1. gün 

görmüş. dənəyimli. dolu yaşamış. eşmiş dolaşmış.  
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qünqörmüş  güngörmüş. 1. iyi, mutlu yaşamış. 1. sınavlı. təcrübəli. - 

güngörmüş, yaş yaşamış. 1. çox yaşlı. - güngörmüş, 

dev boyum.  

qünqtür  künqdür. qünqülük. künqülük. kündür. buxur.  

qünqül  güngülü. gün çiçəyi. günəbaxan.  

qünqülənmək  güngülənmək. qamaşmaq. güngülmək.  

qünqülu  güngül. gün çiçəyi. günəbaxan.  

qünqülüq  künqülük. künqdür. kündür. buxur.  

qünqür  güngür. güngör. xoşbəxt.  

qünqürənmək  güngürənmək. harınlaşaraq kəndi kəndinə söylənmək, 

deyinmək.  

qünqüs  künküs. kövünküs. könküs. 1. salsar. düşgün. dəli. 

divana. təlbə. 1. şaşqın. mütəhəyyir.  

qünqüz  günğüz. örənliklərdə, yığıntılarda bulunan küllük. kübrə.  

qünləmək  günləmək. 1. gün keçirmək. 1. günəşləndirmək. 1. 

gününü bəllətmək. tarixləndirmək.  

qünləmək  günləmək. güni keçirmək. bir gün qalmaq. bir gün 

durmaq.  

qünlərcə  günlərcə. birçox gün sürərək. - günlərcə sürən yanğın.  

qünlərdən  - günlərdən bir gün: günün birində: bəlirsiz bir gündə.  
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qünlərdir  - günlərdir. uzunca sürədən bəri.  

qünlü  günlü. 1. göng. günlü. odalıq. 1. cicikli. 1. ağustosun 

onüç igirmi üç arasında doğanların bürcü. 

qünlü  günlü. 1. tarixli. 1. bəlli bir sürə sınırlı. müddətli. - bu tapı 

(sənəd) günlüdür. 1. günü bacada. qarun. qavurn. (< 

qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. 

qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. 

əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. 

gərəksiz. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. 

usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. 

tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. 

imkanlı. mürəffəh. 1. ribalı, nizul pul. - günlü pul götürdüm.  

- günlü bacalı: şanslı. nəgələli. varlı. qalın. imkanlı.  

- günlü günəşli: açıq, yağışsız hava.  

- qaragünlü: öləni anılırkən, sağılırkən deyilən söyləm. - 

qaragünlü dədəm.  

qünlüq  günlük. 1. vəzifə. 1. şəmsiyə. kölgəlik pərdə. 1. xidmət. 

1. gün bərnaməsi. gündəm. aqtual. bir günlük. 1. çalçı. 

yalçı. işçi. ırqat. 1. günbay. gündəlik. bir gündə qılınan iş. 

1. gündəlik. bir gündə alınan müzd. gün müzdü. - işçi 
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gündəliyi neçədir. - gündəlik çalışan. 1. gündəlik. günbay 

qılınan iş. - günlük azıq: günlük yem.  

- son günlük: kişinin (insanın) son günlərində, qocalığında 

dinc günlər görməsi. - tanrı ona son günlüyü verdi. 

- bu günlük: gün günkisi: bu günkü işlər, sözlər, görcəklər. 

qünlüq  günlük. gündəlik. 1. gün işləri. - günlüyün bitirəndən 

sonra. 1. bir gündə qazanılan qazanac. - günlüyü çox ucuz 

düşür. 1. qazetə. ruznamə. 1. yaddaşt. - günlüyün itirmiş. - 

bunu günlüyüvə at. 1. andıç. ajanda. 1. kündür. boğur. 

buxur. tüstü. 1. bəlli bir günlə ilgili olan, olanlar. - olayların 

günlüyü. - bunu üçün qısa bir günlük yazdım. 1. bəlli sayıda 

gün görmüş olan. - on gülnlük uşaq. - iki günlük kitab: çox 

yeni kitab. 1. güncəl. güncül. bugünkü. indiki. aktuel. 1. 

güncə. günü gününə tutan, anı yazısı pitiyi. 1. güncəlik. 

yaddaş dəfdəri. 1. kıronik. 1. gün işləri. 1. bir gündə 

qazanılan qazanac. 1. qazetə. ruznamə. 1. yaddaşt. 1. 

andıç. ajanda. 1. kündür. boğur. buxur. tüstü.  

- günlük olay: güncəl. güncülük. xəbərlər. əxbar.  

- günlük yumurta: taza yumurta.  

- yeddi günlük ay: gəncay. hilal.  
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- qöygünlüyü: astıronomik dəfdər. göy, ulduzlala bağlı olaylar 

cədvəli.  

- günlük günəşlik: açıq, yağışsız, bol ışıqlıq. - günlük 

günəşlik görünmək: sıxıntısız, sorunsuz, dinclik ortamında 

bulunmaq. - bunca çətinlikdən son, hər nə mənə günlük 

günəşlik görünürdü.  

- hər günüzün öz günü, günlüyü var: gün genə yeni gün.  

- qaragünlük: daragünlük: batagünlük: qınlıq. qıtlıq. qaldıq. 

daldıq. 1. zəxirə. 1. pəsəndaz.  

- günlük yaşam: hər günün, olaylarının keçişi.  

- bir günlük: günü birlik. günbirə. bir gün boyunca. bir 

gündüzlük. - o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik. 

qünlüq  günlük. günəşlik. günəlik. ışıqlıq. ışarlıq. açığlıq > 

aşıqlıq. tanışlıq. yaraşlıq. yanaşlıq. alışlıq. yaxtılıq. 

aydınlıq.  

qünlüqçü  günlükçü. günlük tutmuş, yazmış kimsə.  

qünlüqləmək  günlükləmək. boğurlamaq. buxurlamaq. tüstüləmək.  

qünlüm  qündüm. dağın güney yamacı. günlüm. güneyə baxan 

dağ yamacı.  

qünməz  günməz. günəşsiz. günsüz. qapıq. qara. qaranquluq. 

qaranlıq. koraq. koruq. koraq. ışıqsız.  
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qünort  - günortadan qabaq: qabaquşluq. quşluq.  

qünorta   

qünorta  günorta. < qüni: qöni. düz. dik. əşit + orta; doğru.+ orta (: 

lap + orta). güney. öğlən. təndəmə: öğlə çağı.  

qünorta  günorta. öğlən. öğləyin. naharçağı.  

qünortan  günortan. günorta.  

qünötə  günötə. 1. yer yörüngəsinin, gündən ən uzaq yeri. 1. 

günaşırı. bir gün hən, bir gün yox.  

qünsayab  günsayab. hər gün.  

qünsayın  günsayın. baram baramdan. günü gündən. gündən 

günə. hər gün.getdikcə. vaxıd geşdikcə. ged gedə.  

qünsəmək  günsəmək. günsümək. 1.gün vurub pozulmaq. gün 

vurub 1.gün qoxusu tutmaq.  

qünsümək  günsümək. günsəmək. 1.gün vurub pozulmaq. gün 

vurub 1.gün qoxusu tutmaq.  

qünsüz  günsüz. 1. günəşsiz. günməz. qapıq. qara. qaranquluq. 

qaranlıq. koraq. koruq. koraq. ışıqsız. 1. günüzsüz. 

günsüz. çağsız, çağından öncə oluşan nərsə, doğulan 

çağa, uşaq.  
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qünt  künd. 1. kəsgin olmayan. ağır. qaba. incə olmayan. - küt 

kişi. 1. dayanıqlı. küt yapı. 1. qunt. küt. qıssa. biçimsiz. 

qılıfsız. 1. kəsməz. kor.  

qüntaraq  qündarağ. günəş ışığı. işın.  

qüntaralqan  axşama yaxın vaxt.  

qüntaş  gündaş. gün daş. aynı günəşi paylaşan. gün ortağı.  

qüntə  gündə. kündə. qonda. 1. apalaq. gombul. yapalaq. 

tombul. iri. tomrum ağaç. kütük. kötük. tumruq. 

qalınlaşmış dal. kök. 1. dustaqların ayağına vurulan, iki 

dəlikli kündə. 1. köstək. bukağı. buxov. ayağ bağı. - 

doğanın ayağında kündə varıdı. 1. duzaq. qapanca. - 

kündəyə düşmək. - kündədən qaçmaq. 1. pusu. kəmin. - 

kündədə yatmaq. - kündə qurmaq. 1. biləkcə. buxov. 

qadana. boğa. bağ. işgil. gəşən. qayduna. qıyduna. 

zəncir. əllərə vurulan bənd. 1. küpə. urs. püştə. müştə. 1. 

kütük. toxmaq. umca. yumuq. yumca. kötük. odun 

parçası. toxmaq. munca. 1. tomruq. tumruq. ( < tomlayan: 

yığan. bağlayan). buxov. işgil. köstək. lündə. güllə. kürə. 

tombalaq. yuvarlaq. yumaq. tostoparlaq. qumal. girdə. 

yuvarlaq. qundaq. top nərsə. 1. tutaq. tutsaq. türmə. 1. 
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kündələnq. mane'. buxov. bənd. 1. kütük. kötük. tomrum. 

tomruq. tumrum. ( > qonə (fars)). 1. tüngüngə. ağacın kökü. 

özdək. ağacın. kökünə yaxın olan qısım. - tünqıqı: qarnı 

yoğun.  

- kündədən atmaq: yanılmaq. çaşıb yanqın, yanlış 

təprəşmək, davraşmaq. 

qüntə  kündə. 1. gündə. günügününə. hər gün. 1. gündə. kötük. 

kütük. çotuq. kündə. kumba. göbud. yonulmamış. 1. 

gündə. tomruq. tumruq. kötük. qalın odun. 1. gəbəş. 

küpəş. qabaş. potur. qısa şişman olan nərsə. boşqa. 1. 

küp. küt. qopaq. topaq. topac qatıp. qotıq. 1. kötük. 

kütük. qaqma.  

- ağac tomruğu, kündəsi: qotuq. qatıq. kötük.  

- sözlü gündə: sözü verilmiş gündə. çağıçağına. çağıçağında. 

günügünündə. sürüsüründə. vaxtıvatında. tam günündə.  

qüntə  kündə. küməc. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. 1. 

komac. topac. topca. 1. çüləç. som. şümş. somun. bölük. 

əritilməmiş, ayrışmamış, işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) 

mə'dən parçası. - som gümüş. - som altun.  

qüntəçi  kündəçi. türməçi. qarqavul.  
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qüntəq  kündək. kündük. kövündük. ibriq. oyqa. avtafa ( avlaq: 

meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa (fars)). qumqan.  

qüntəqi  gündəki. günki. günə özəl olan. bir gündə keçən, 

keçrilən. - bu günki. - o günki - keçən günki.  

qüntələq  gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. 1. gün boyu 

olunan, görülən işlər, olaylar. 1. yaddaşt bitiyi. ruznamə. 

1. kiraçı. işçi. kargər. 1. daşaq. hambal.  

qüntələnq  kündələnğ. 1. kündə. mane'. buxov. bənd. 1. imalə. 

uyarsız nərsə. maniə. 1. yuvar. əğri. kəc. buruq. piç.  

qüntələtmək  kündələtmək. 1. yuvarlatmaq. 1. tutturmaq. kündəyə, 

türməyə atmaq. 1. mane' törətmək.  

qüntəli  kündəli. - yekə kündəli, içi kövrəli: iri yapılı, qara qafalı. iri 

qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. 

gözü qara (böyük), küflü qafa. kavalan. kalağan. çalağan. 

çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan.  

qüntəliq  gündəlik. 1. günbay. günlük. bir gündə qılınan iş. günlük. 

bir gündə alınan müzd. gün müzdü. - işçi gündəliyi 

neçədir. - gündəlik çalışan. 1. gündələk. güncəylik. 

güncəlik. 1. gün boyu olunan, görülən işlər, olaylar. 1. 

yaddaşt bitiyi. ruznamə. 1. kiraçı. işçi. kargər. 1. daşaq. 
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hambal. 1. ırısqal. onalqa. onğalqa. onşuq. onğşuq. 1. 

kirici. işçi. 1. günlük. bir gündə alınan müzd. 

- gündəlik işçi: aylaqçı. dolanbac işləyən. 

qüntəliq  gündəlik. gündəm. gün, toplantı qonusu, sorusu. - gündəm 

dışı: gün sorusu olmayan. toplam qonusunun, pıroqramının 

dışında.  

- gündəlik gərəklər, hacətlər: geçinişlik. geçinlik.  

- gündəlik yeməyi: qaraaş. qaraş.  

qüntəliqçi  gündəlikçi. qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. işçi.  

qüntəliqçi  gündəlikçi. yanaşma. günişçi.  

qüntəliqli  gündəlikli. gün işi, görəvi. hər günün işi, görəvi, məşqi 

olan.  

qüntəlmək  kündəlmək. kövündəlmək. 1. alışmaq. öğrənmək. 

alqınmaq. 1. razılaşmaq.  

qüntəm  gündəm. 1. ağır başlı. mülayim. 1. günlük. gün bərnaməsi.  

qüntəm  gündəm. günlük. gündəlik.  

qüntəm  gündəm. ruznamə.  

- gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında 

salınan ünlü, tanınmış kimsə: qapaq ulduzu. 
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qüntəm  qündəm. gündəlik. - gündəmə gətirmək: danışıq üçün, bir 

qonuyu önərmək. gün sözü edmək.  

- gündəmə almaq: bir qurul toplantısında qonuşulacaq 

qonuları yazmaq.  

- gündəm dışı: gün sorusu olmayan. toplam qonusunun, 

pıroqramının dışında.  

qüntəmə  gündəmə. sulama. aptudeyt.  

qüntən qünə  gündən günə. günsayın. hər gün.  

qüntən  - gündən günə: günbə gün.  

qüntən  gündən. əl üstündə tutulan. rəvaçta.  

qüntəş  qündəş. 1. gündəş. güneşə əş dəğərdə 1. izci. tə‟qibçi. 

haləf. 1. güni. rəqib. 1. qısqınc. güni. qoma. qadın ortağı. 

qısqançı. 1. güni. quma. 

qüntəşik  gündəşik. gündəşlik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. ciciklik. cicinim. 

cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. 

həsudluq. 

qüntəşlik  gündəşlik. gündəşik. günüçülük. gücnüçülük. günülük. 

qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. ciciklik. cicinim. 
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cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. 

həsudluq. 

qüntəyə  gündəyə. gündə işlənən. gündəlik.  

qüntəyməz  gündəyməz. ərköyül. nazənin. nazlı büyütülmüş.  

qünti  künti. tələkə. yaman. pis.  

qüntoqrusu  gündoğrusu. gündoğusu. məşriq.  

qüntoqusu  gündoğusu. gündoğrusu. məşriq.  

qüntöntü  gündöndü. günə aşıq. günaşıq. günə əğik, meyilli. 

günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.  

qüntönümü  gündönümü günkeçimi.  

qüntüq  kündük. kündək. kövündük. ibriq. oyqa. avtafa ( avlaq: 

meydan. qab. hisarlı, bağlı yer > aftafa (fars)). qumqan.  

qüntüq  kündük. tüncə. ivriq. qumqan. aftafa.  

qüntüm  günlüm. dağın güney yamacı.  

qüntün  gündün. gün ışığı.  

qüntün  güntün. - əşit güntün: gün dönümü: əşit güntün. gecəylə 

günüzün əşit olduğu gün. - gün dönüm bayramı.  

qüntür  kündür. günlük. boğur. buxur. tüstü.  

qüntür  kündür. qünqülük. künqülük. künqdür. buxur.  

qüntüş gündüş. bir bitgi adı.  
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qüntüz  gündüz > qunduz. (> nim ruz (fars)).  

qüntüz  gündüz. 1. gün içi. gün ortası. günəşli gün. 1. gün ışığı, 

yarığı. 1. nahar.  

- gündüz saça: günüz açıb gecə qapanır çiçək.  

- güpə gündüz: iyicə gündüz çağında.  

- gecə gündüzün: gündüzün gecələyin. 

qüntüz  gündüz. günüz. 1. gündüzün. 1. özəl. xass. məxsus.  

- gündüzə özgü: gündüzlük.  

- gündüzləri içgi içən kimsə: gündüzçü.  

- gündüz yola qoyulduq.  

- gündüz olan: gündüzlü. ruzanə.  

- dalgündüz: güpəgündüz. - gecə gündüz gecə günun. dünü 

günu.  

- gecə gündüz: gecə gündüzlü:ara verməksizin. sürəkli. 

aralıqsız.  

- gecə ilə gündüz, yay ilə qış arasında sıcaqlıq soğuqluq 

dəğişimi çox olan yurd: qara yurd.  

- gecə yaraqlı, gündüz papaqlı: görünməsinə qarşı, 

qara işlər çevirən, qılan kimsə.  
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- gündüz gəzər yuvada, gecə gəzər ovada. (oxuçu. şarkıçı. 

köçəki. rəqqas.).  

qüntüzçü  gündüzçü. gündüzləri içgi içən kimsə.  

qüntüzləcə  gündüzləcə. gündəlik.  

qüntüzləri  gündüzləri. hər gün.  

qüntüzli  gündüzli. günüzli. günüz çağında olan, üz verən. - gecəli 

gündüzli çalışmaq: gecə günüz işləmək. - gündüzli iş. - dağ 

yolu gündüzli olur.  

qüntüzlü  gündüzlü: gündüz olan. ruzanə.  

- gecəli gündüzlü: dünlü günlu: gecəli günəli.  

qüntüzlük  gündüzlük. gündüzə özgü.  

qüntüzlüq  gündüzlük. günüzlük. günüzə özəl. - günüzlük geyim.  

qüntüzün  gündüzün. gündə. günüzdə. günüz çağı. - sıcaqda 

gündüzün yolçuluq olmaz. - gündüzün uyumağı sevməm.  

qüntüzün  gündüzün. gündüz. günüz. - gündüz yola qoyulduq.  

qünü qüntən  günü gündən. baram baramdan. getdikcə. gün sayın. 

vaxıd keçdikcə. ged ha ged. ged gedə.  

qünü salmaq  günü salmaq. birində cicik, qısqanclıq duyusu oyandırmaq.  

qünü  günü. cicik. qısqanclıq. gündəş.  

- bazar günü: iyiq gün. 
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qünü  günü. günüc. günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. 

cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

- astaradan astarı, toya çönmüş yasları, hay hırını 

bilməyən, düğün günü ağları. 

qünüc  günüc. 1. günəc. qır. qırıc. qırcanma. naz. əda. 1. günü. 

günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. 

cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. qısqanc. qısqanan. 

qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qünüclənmək  günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. günülənmək. 

cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. 

çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. 

qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq. həsəd 

edinmək.  

qünücü  günücü. cicikci. cicikli. qısqanc. qırıltuq.  

qünücü  günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. günü. günüc. 

cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. 

qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz. həsud.  

qünüçən  günüçən. muti. itaətkar. sayqılı.  
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qünüçülük  günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. 

qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. 

cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. 

çəkəməzlik. həsudluq. 

qünüqara  günüqara. qaragün. qaragünlü. bəxdi qara. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt.  

qünüqünündə  günügünündə. çağıçağına. çağıçağında. sürüsüründə. 

vaxtıvatında. tam günündə. sözlü gündə. sözü verilmiş 

gündə.  

qünüqününə  günügününə. gündə. hər gün.  

qünüləmək  günüləmək. 1. bir günü böyükləmək, əzizləmək, 

ağırlamaq. - devrim günün, doğum günün, bayram günün 

günüləmək. 1. günücləmək. güncüləmək. cicinmək. 

cicikləmək. cicişmək. çəkəməzmək çəkəməmək. 

qatlanamamaq. dayanamamaq. qısqancmaq. 

qısqanmaq. həsəd edmək.  

qünüləmək  günüləmək. 1. günləmək. qısqanmaq. ciciklənmək. 

əsirgəmək. cicikləmək. yatlamaq. - bacaranların 

bacarıqsızların günülüğü ucundan iyilərin. uluların yatluları. 

düşmanları üstün gəldi. - bir evdə iki arvad bir birin günülər. 
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günü olar. - günülünün günü olmaz, günüləməsə günü olmaz. 

- günü günüləməsin neynəsin. günü var. günü yoxdu. günü. 

günüləmədən. günü keçməz. - günülü, yatlu, yaltaq, yavlaq, 

cıvlaq kişiləri neynirdin ilahi. {yaxcını yatluyan pisin çıxarar 

(pisinə batar)}. - yaxcını. pislər günülər, yaxcı çox olsa pisin 

güdülər. 1. qınamaq. 1. cicikləmək. çəkəməmək. 

qısqanmaq. 

qünülük  günülük. günüçülük. gücnüçülük. qısqanclıq. 

qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. 

cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. 

çəkəməzlik. həsudluq. 

qünülük  qünülük. 1. şəmsiyə. 1. günlük. yövmiyə.  

qünümüzə  - günümüzə dək gələn əsgi yapılar: sürən, qalan yapılar.  

qünün  - hər günün, olaylarının keçişi: günlük yaşam.  

- qaqılmadan açılsın, günün çıxsın saçılsın. (alqış. yarqış. 

iyi dilək).  

qününərək  gününərək. cicişərək. cicinərək. qısqanaraq. həsudanə.  

qününtə  günündə. 1. uyqun qoşunda, şərayitində. verimli, 

əlverişli çağında. 1. gərəkən, bəlirtilən gündə.  
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- tam günündə: çağıçağına. çağıçağında. günügünündə. 

sürüsüründə. vaxtıvatında. sözlü gündə. sözü verilmiş gündə.  

qünüşüq  günüşük. qonuşma gülüşmə.  

qünüz  - günüzdə: günüz çağı. gündüzün. gündə.- sıcaqda 

gündüzün yolçuluq olmaz. - gündüzün uyumağı sevməm.  

qünüz  günüz. gündüz. gündüzün. - gündüz yola qoyulduq.  

- gecəylə günüzün əşit olduğu gün: əşit güntün. gün 

dönümü - gün dönüm bayramı.  

- günüz doğur olsun, üzüz uğur olsun.  

- hər günün gecəsi var, hər gecənin, günüzü.  

- hər günüzün öz günü, günlüyü var: gün genə yeni gün.  

qünüzli  günüzli. gündüzli. günüz çağında olan, üz verən. - gecəli 

gündüzli çalışmaq: gecə günüz işləmək. - gündüzli iş. - dağ 

yolu gündüzli olur.  

qünüzlük  günüzlük. gündüzlük. günüzə özəl. - günüzlük geyim.  

qünüzsüz  günüzsüz. günsüz. çağsız, çağından öncə oluşan nərsə, 

doğulan çağa, uşaq.  

qünvən  günvən. güman. e'timad.  

qünyanıq  günyanıx.yaragün. ağgün. aygün. yaxgün. gün görmüş. 

qutlu. mutlu. xoşbəxt.  
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qünyeli  günyeli. gün yeli. doğudan gələn yel. doğu yeli.  

qünzül  günzül. nahar yeməyi. 

qüp  güp. güpün. ağır, böyük, iri, uzun saplı döğəcək, çəkic. 

bağlaz. balğaz. balyoz. balqoz. qaraman.  

qüp  küp. 1. bəğni. 1. küzə. 1. qop. bükəəbş. mükəəb. 

(kupa (latin): cüve(küv. ) (fırans). küpə (yunan): qazıq. kovlan. - 

kümbə (sans). xabyə (ərəb): küp. kovak).  

- dibsiz küp: çox savraçı. savraç. sovyat. savyat. savyac. 

savraçı. müsrif israfçı.  

- boyaçı küpü: tələsik yapılmış basmaqalıb nərsə.  

- kiçi qarınlı küp: nərsə gəbəcə. gəbcə.  

- ağzı gen küp: küpəc.  

- böyük küp: qaras.  

- küp kilid: asma kilid. quplı. qıplı. qıplı. qılplı.  

- təsdisin (küpün) doldurmaq: ara (fürsət) düşmüşkən 

qazancını güdmək, yığmaq.  

- yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: 

tağar.  

- hər küpə qıp qoymaq: hər aşın qaşığı olmaq. hər nəyə 

qarışan, burnun soxmaq.  

- küp biçimli su qabı: güpcən. küpcən.  
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qüp  küp. 1. tanqalaq. danğalaq. danqa. göbut. quduz. qotur. 

qaba. gür. iri gövdəli. qılıqsız. budala. 1. çoxluğu göstərir. 

1. çəpəng. çomaq. - böyükcə küp: kəndük. 1. qalay. bidon. 

boşqa. 1. oldukca çox. epey. əpəy. çox. köb. köbi. 

yuğarı. yoğan. qatta. arbın. (bol < > mol < > mul. bel). elinğ. 

bir top. bir töləy. baytaq. 1. top. girdə. 1. küpək. küpcək. 

dığır. dığırıq. təkər. - ön küpün izin, dal təkər basar.  

- küp küzə. 

- altın küpi: çox zəngin kişi.  

- küpə minmək: qızıb bağırmaq.  

- kiçi küp: küpçə. küpəç. qovanoz. ağzı geniş, dar qab. darı, 

barıt, turşi kimi nərsələr qoymağa yarar.  

- küp kimi: qopal. kopal. kupal. tobaç. qunt. biçimsiz. qıssa.  

qüpbə  küpbə. kumba.  

qüpcəq  küpcək. küpək. küp. dığır. dığırıq. təkər.  

qüpcən  güpcən. küpcən. küp biçimli su qabı.  

qüpciq  küpcik. köpcik. qabarıq. abarıq. bərcik. bərcəstə.  

qüpcüq  küpcük. küpürcük. 1. kiçik yastıq. 1. kiçik döşək. 

döşəkcə.  
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qüpçə  küpçə. kiçi küp. küpəç. qovanoz. ağzı geniş, dar qab. 

darı, barıt, turşi kimi nərsələr qoymağa yarar.  

qüpçü  küpçü. boyaçı. boyaqçı. rəhçi.  

qüpçüq  küpçük. küçük. kiçik. ufaq. təkərlək. qəltək. 

qüpə  küpə. 1. asqı. sırqa. 1. qubba. kovba. həcəmətçilərin 

işlədən buynuzu. 1. sırqav. asqav. qırızma. güşvara.  

- çıxar küməsi, küpəsi: mənfəət qaynağı.  

- yarışı aparana verilən bəzəkli qab, cam, küpə: çələng.  

qüpə  küpə. küppə. 1. geniş gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü, 

yekə qab. 1. sırqa. güşvara. - bu sözüm qulağına küpə 

olsun. 1. qulaq. qılp. 1. qulağ məməsi: qulağ lalası: qulağ 

salvanı. küpə. qulağın yumşaq olan aşağı bölümü.  

qüpə  küpə. qupə. kupə. (1. < qab. 1. qopa. qoparmaq: ayırmaq). 

{( < kop. küpün dış görüşü: şiş. ( < kov. küpün iç görüşü: 

kovuk: içi boş).} 1. küpə > qubba. 1. aralıqla ayrılmış kiçik 

otaq. - qatarın onuncu küpəsin tutduq. 1. qulaqda küpə 

kimi sallanan sırğav. - tək daşlı küpə. 1. sırqa. 1. yarıq. 

örtük. zireh. - küpə börk: dəmir börk. 1. sağraq. içgi içilən 

qap. qədəh. 1. sırqa. güşvara. 1. çulqa. örtük. - küpə 

yarıq: dəmir çulqa. zireh. 1. dərin qab. qoncaq. 1. asırğa. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

sırqa. 1. küpə. urs. kündə. püştə. müştə. 1. küpə. coşun.  

- güpə gündüz: iyicə gündüz çağında. 

- küpə çiçəyi: çiçəkləri küpə kimi sarqan gül.  

- qulaqda küpə: qulaqda sırqav. unudulmayacaq öğüt.  

- qulaqda küpə: qulağ sırğavı: qulaqda saxlanılan söz. - bu 

söz qulağınızda küpə olsun. 

qüpəc  küpəc. ağzı gen küp.  

qüpəç  küpəç. kiçi küp. küpçə. qovanoz. ağzı geniş, dar qab. 

darı, barıt, turşi kimi nərsələr qoymağa yarar.  

qüpəçi  küpəçi. qübəçi. zireh yapan.  

qüpəq  küpək. 1. < > qapaq. örtük. 1. küpcək. küp. dığır. dığırıq. 

təkər. 1. kauçu. tıxacaq.  

qüpəqündüz  güpəgündüz. dalgündü. gün ortalarında. günün 

ortasında.  

qüpələq  küpələk. bügələk. bügəb: böyük milçək. eşşək milçəyi.  

qüpəli  küpəli. 1. qulaqda küpə kimi sallanan sırğavı olan. - 

qulaqları küpəli. - küpəli qız. - tək daşlı küpə. 1. boynunda 

küpə kimi sallanan artıq əti olan. - küpəli geçi.  

qüpəli  küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. 

qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. 
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tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. 

yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. 

qarımıq. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. 

gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.  

qüpəlik  küpəlik. köklük. qabarıqlıq. şişmanlıq. dolqunluq. 

doluluq.  

qüpəmək  güpəmək. güpləmək. bağlazlamaq. balğazlamaq.  

qüpən  küpən. küp armıdı. yekə, goppan, pota armıd çeşiti.  

qüpəpartladan  küpəpartladan. küpqıran. gülgülü. gülgülüm. gəlinciğəri. 

gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. qızalaq. qabqıran. 

qabsındıran. 

qüpərim  güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli. givəni. qıvanı. 

işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı.  

qüpərimli  güpərimli. güpərim. küpərimli. kipərimli. givəni. qıvanı. 

işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı.  

qüpərimlik  güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik. qıvanlıq. givənlik. 

işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. zirənglik. bacarçılıq.  

qüpəş  küpəş. gəbəş. 1. qabaş. potur. kündə. qısa şişman olan 

nərsə. boşqa. 1. güpün. dəmir, çəlik toxmaq. 1. iğit. 

qabadayı. pəhləvan. 1. gəbəşağı. salaq. qapsalaq. 
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kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sarsax. sərsəm. axmaq. 

ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. 

qırtalaq. qırtabaş.  

qüpqıran  küpqıran. küpəpartladan. gülgülü. gülgülüm. gəlinciğəri. 

gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinalı. qızalaq. qabqıran. 

qabsındıran. 

qüplə  küplə > qolvə (fars): (1. girdə. yuvarlaq. 1. kulyə. böyrək < 

bükrək).  

qüpləmək  güpləmək. 1. guplamaq. gurultu ilə çırpmaq. 1. güpəmək. 

bağlazlamaq. balğazlamaq.  

qüplümək  güplümək. guplamaq. gütləmək. güp güp səslənmək. - 

yel əsib qapı gütlür.  

qüpmək  küpmək < metatez > bükmək. yığmaq. - para küpmək: para 

yığmaq.  

qüpnəq  güpnək. güpnü. ( < gop. güp). yalançının, qandıranın, 

aldatanın sözünün, özünün, üzünün kələyinə düşən. 

məğbun.  

qüppüldəmək  güppüldəmək. guppuldamaq.  

qüprüq  küprük. küvrük. təbil.  

qüpsəmək  güpsəmək. güpdəmək. göpsəmək. çırpmaq. döğmək. 
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qüpsər  küpsər. kopsar. tulum. tolum. tuluq. şişik. şişman.  

qüptələnmək  güpdələnmək. küfdə kəsilmək. bərk yorulmaq.  

qüptəmək  güpdəmək. güpsəmək. göpsəmək. çırpmaq. döğmək. 

qüptüşən  - küpdüşən: 1. yaxarca. mığmığaya oxşar, qan əmib, kəsəl 

bulaşdıran böcək. 1. qaz yumurtası yekəlikdə armıd çeşiti.  

qüpüqlənmək küpüklənmək. köpürmək.  

qüpül  küpül. kütül. güdə.  

qüpün  güpün. ( < gop. güp). yalançı. qandıran. aldatan. 

kopoyolu.  

qüpün  güpün. güp. gəbəş. küpəş. dəmir, çəlik toxmaq. ağır, 

böyük, uzun saplı döğəcək, çəkic. bağlaz. balğaz. 

balyoz. balqoz. qaraman.  

qüpünləmək  güpünləmək. güpləmək. döğmək. qırpalamaq. 

qırmalamaq. qaqmaq. çalmaq.  

qüpünmüş  güpünmüş. döğgün. döğülmüş. əzilmiş. bitgin. yorqun. 

halsız.  

qüpürcüq  küpürcük. küpcük. 1. kiçik yastıq. 1. kiçik döşək. 

döşəkcə.  

qüpürdəmə  güpürdəmə. gurululdama. gurraş (> ğorreş (fars)). - göy 

güpürdəmə.  
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qüpüz  güpüz < > qopuz. 1. küpür. ( < qab. küp). qutu. sandıq. - 

araba kübür: arabanın yük yeri. 1. qabaş. qəbəş. dəmir 

toxmaq.  

qüpüz  güpüz. qopuz. qopaz. töpən. topan. döğən. dövən.  

qüpz  güpz - ağac çomaq, topaq, topuz, güpz, gürz, gürüz: 

tomaq. tommaq.  

qüpzəmək  güpzəmək - qopuz güpsəmək: çalmaq.  

qür  gür. gur. kür. 1.gurul. gürül. güclü. qocur. enli. enil. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri. 1.güğ. göy. 

tovlu. tavlı. gürbüz. gurbuz. 1.güc. qaldırı. zor. 

edərmənlik. qudrət. 1. bol. verimli.  

- qalın, gur qaşlı: dörd qaşlı.  

- gür gür: gürül gürül: kürül kürül: gur gur: gurul gurul. 

gurhagur. gürhagür.  

qür  qür. gur. kür. < gur ( böyüksər). 1. gur. zor. bol. barvan. 

baravan. fəravan. məbzul. iri gövdəli. tanqalaq. 

danğalaq. danqa. göbut. quduz. qotur. qaba. qılıqsız. 

budala. küp. böyük axar su { göl: böyük durğun su}.1. gür. 
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sıx. yoğun bol. bolluq. 1. sıxı. canlı. diri. sağlam. 

sarsılmaz. 1. gürləyən. kükrəyən. qabadayı. gözüqara. 

ürəkli. yiğit. qorxusuz. 1. öz. maya. özünü yitirməməzlik. 

1. qur. düzən. düzənlıq. 1. çara. çözüm. dava. 1. gürbüz. 

gürgün. sağlam. bursuquy. gümrah. bazık (basıq). çımır - 

güclü. yoğun. tetik. bərk. 1. kür. riyazət. qıymış. 1. boğa. 

öküz. 1. yiğit. dəlir. sarsılmaz. bək yürəkli. qabadayı. 

cəsur.  

- daha gür: daha quvvətli. abatarlaq. daha böyük. 

- gür su. 

qüraqac  gürağac. göğağac. güğağac. tovlu, gürbüz, qayaqlı, 

dəvamlı ağac.  

qürbe  kürbə. un qoyulan sandıq. zahirə ambarı.  

qürbeci  gürbeci. dəmirçi.  

qürbü  əsgi püsgü. yamalı.  

qürbüz  gürbüz. 1. gurbuz. kürüt. güğ. göy. gür. tovlu. tavlı. kök. 

çağ. sağlam. iri. güclü. qolçomaq. zorlu. qəvi. - gənc, 

gürbüz kənd uşağı.  

- sağlıqlı, gürbüz, güclü kimsə: qara yağız. - əlli yaşında 
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qıvamlı, qara yağız bir kişi. - bu atlar kimi qara yağız, sağlam 

birinin nə dərdi olabilirdi.  

qürbüz  gürbüz. gurbuz. 1. gur. iri gövdəli, sərpilmiş gənc, iyid. 

yaşından artıq göstərişli. - gürbüz dəliqanlı. 1. tobar. 

dobar. topar. sağlam. sağqatlı. səhhətli. tompur. sağlam. 

1. balaban. iri. böyük. şişman. 1. gür. gürgün. bursuquy. 

gümrah. bazık (basıq). çımır - güclü. yoğun. tetik. bərk. 1. 

zirək. zəki. önəmli. güclü. 

- gürbüz, ətli cocuq: toxmaq kimi. 

qürbüzləşmək  gürbüzləşmək. gəlişmək. gücləşmək. güclənmək. 

gürtünmək. çağqanmaq. sağqanmaq.  

qürbüzlük  gürbüzlük. qörbəzlük qörbəzlük. cürbüzəlük. bacarlıq. 

zorbalıq. mahirlik.  

qürcə  kürcə. - işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, 

kürtək, qıssa kürk: qazaki.  

qürcək  kürcək. kürcik. cücə.  

qürci  gürçi. qurci. qabadayı. gözüqara.  

qürcik  kürcik. kürcək. cücə.  
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qürcük  kürcük. kürtük. kürtə. kərih. yelək. iç üzü tüklü dəridən 

olan qolsuz, açıq yaxa jaket. çördək ( < çövürdək. 

çevirdək. çövdək. çevdək ( < çövürmək. çevirmək).  

qürçə  qürçə. 1. əsas. asıl. maya. öz. 1. dönğgə. çəmbər. 

həlqə.  

qürçəq  kürçək. külcək. kürək. xəkəndaz.  

qürçixi  kürçixi. kürçiv. gürçivi. gülçivi. başı enli çivi.  

qürçivi  gülçivi. gürçivi. kürçivi. kürçixi. başı enli çivi.  

qürçivi  kürçivi. kürçixi. gürçivi. gülçivi. başı enli çivi.  

qürçüq  kürçük. 1. kök. 1. tarix.  

qüreqey  kürəgəy. qara ərik.  

qürə  gürə. gürəc. (< gür. kür. kur. qur). 1. gura. qoşnı. 

cütləşmə istəyən heyvan. 1. gura. birdən üç yaşa dək 

olan tay, dayça. 1. kürən. çəkingən. pərhizkar. 1. qorxaq. 

ürkək. 1. gura. güclü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu. 

qudrətli.  

- ışıqkürə > ışıkürə: ışıqyuvar > ışıquvar. ışıqyuvarı. 

ışıqkürəsi. fotosfer.  

- kiçi kürə: körüc. üfləc. püfləc.  

- qara kürə: daş kürə. çörək pişirilən kürə.  
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- daşaqkürə: daşkürə. daşaq. daşdan olan.  

- yerkürəsi: yergüngəsi.  

- yer quşağı: yer kürəsi.  

- kərpiç kürəsi: tuğla xərməni.  

- yer kürəsi: yerüzü. dünya. çevrən. evrən.  

- kürə süpürgəsi: qarağı.  

- dəmir aracların ağzın kürədə qızdırmaq, dövmək, 

biləmək: qara yülək yaptırmaq. çala çülək yaptırmaq.  

qürə  gürə. kürə. 1. yaban. vəhşi. haşarı. gobud. zıpır. önəgi. 

yavuz. gürə kədi. 1. sikkər. öngəri. öngürü. önəgə. 

öngəc. sözə baxmayan. yavuz. inadçı. 1. ( < küy: ot. 

küyək: otlağ). 1. kürrə. qabarıq. mühəddəb. (# cökə: 

müqəər). 1. idmansız. alışmamış. öğrənməmiş. naşı. 1. 

göydə. köydə. altın, qümüş əritmək ocağı. 1. lündə. 

kündə. güllə. tombalaq. yuvarlaq. yumaq. tostoparlaq. 1. 

ocaq. - savaş kürəsi: savaş qaşağı: qavğa qaşağı.  

qürə  kürə. 1. körü. - baca körüsü: baca kürəsi: baca tumruğu. 

bacanın çatıdan üst bölümü. 1. küvrə. yuvar. yuvarlaq. 

qalob. qolab. dolab. quşaq. dayrə. güngə. şar.  
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qürəc  gürəc. 1. gürəş. güləş. güctü > küştü (> koşti (fars)). guraş. 

1. heyvanların birbirilə tutuşması. döğüşməsi. - dəvə 

gürəci. 1.küh. - kürəc toyuq.  

qürəc  gürəc. gürə. (< gür. kür. kur. qur). 1. gura. qoşnı. 

cütləşmə istəyən heyvan. 1. gura. birdən üç yaşa dək 

olan tay, dayça. 1. kürən. çəkingən. pərhizkar. 1. qorxaq. 

ürkək. 1. gura. güclü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu. 

qudrətli.  

qürəcçi  gürəcçi. güctüçü > küştüçü(> koştigir (fars)). güləşçi. 

gürəşçi. guraşçı.  

qürəcçilik  gürəcçilik. güləşçilik. gürəşçilik. güctüçülük > 

küştüçülük (> koştigirlik (fars)). guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qürəclik  gürəclik. quldurluq. - quldurluq edmək: gücəndirmək. gücə 

salmaq. güc göstərmək. oğurlamaq. gücəndirmək. gücə 

salmaq. güc göstərmək.  

- quldurluq, gürəclik edmək: uğrulamaq. çalmaq. qapmaq. 

aparmaq. aşırmaq. çalmaq. gizlicə almaq, götürmək. çalmaq. 

aşırmaq. sırıqlamaq. oğurlamaq. oğurmaq. oğrumaq. 

oğrulamaq.  

qürəcmək  gürəcmək. güctükmək. küştükmək. güləşmək. gürəşmək. 

1. guraşmaq. küştü tutmaq. gürəş atmaq, yapmaq. 1. 
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(nərsə ilə) çalışmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. dartaşmaq. dartışmaq.  

qürək  kürək. kükrək. 1. belqaqın. bel. 1. köksün arxası. (# 

qöqrək: kökrək. göğüs. sinə. ürək. bağır). 1. əşgək. aşqaq. 

suda qayıqla aşırlmağa, sürülməyə yarar qoşa kürək. 

qayığın gəminin iki əş kürəgi. - bəhri əşg içrə, iki göz 

olubdular zurəq misal, iki səf kirpiklər, əşkəklər olubdur hər 

tərəfnəvayi. 1. kürçək. külcək. xəkəndaz. 1. <> ürək. <> 

kövsək. dik. bağır. döş. gövdə. köks. gəvis. gövüs. döş. 

qursaq. əmcək. 1. dalı. arxa. sırt. - qürək diş: kürək diş. 

kəsici diş. dərman diş. 1. şişik. 1. quyruq. 1. qazqır. bel.  

- qayıq kürəyinin, qayığın içində qalan qalın, toparlaq yeri: 

topaç. - kürək vermək: dayanmaq. sırtlamaq. arxa vermək. - 

tarla, dağın yassı, düz kürək biçimində olan yeri: daban. - 

daban yer. - daban tarla. 

- omuz kürəyi: kürək kimi enli olub çiyindən arxaya sallanan 

ikicə gəmik. bu gəmiklərə baxıb baxıcılıq edənlərdə vardır.  

- kürək gəmiki: çiğin gəmiğı. yağır. yarın. 

- omuz kürəyi: kürək gəmiyi: qəbzə. gəbzə. çiğni örtən 
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sümük.  

- yelkən kürək: tələsik tələsik.  

- qayıq kürəyinin keçdiyi dəlikli təxdə: kilitcik. 

- ındır kürək: xərmən savurmaq üçün kürək.  

- kürək biyçə: qaraçay malqar‟da əsgidən yağmur duası 

sırasında qadın paltarı geydirilərək süslənən kürək.  

- kürək gəmiği: çapqaq.  

- qayıq kürəği: qalaq. - kürək çəkmək: qalaq dartmaq.  

qürəq  kürək. 1.arxa. gəriş. yağrın. siyirgə. sıyırqa. 1.kütəş. 

qotas. 

- kürəyin arasında yerləşən bölgə: qulunc.  

- qulunc qırmaq: qulunc sındırmaq: masaj vermək.  

- göğüs, sinəylə kürək: qorsaq.  

- əğilib kürəyin çıxarmaq: iki qatlanmaq. dombalmaq. 

domalmaq.  

- kürəklə çəkilən gəmi: çəkdiri.  

- od, köz kürəyi, belçəsi: kəpçə. kömçə. çömçə.  

- qolun dirsəklə kürək arasındaki bölümü: köçgü (üstündə 

oturulan, qalınan kök). bazu.  

- kürək üsdə uzanmaq: yastanmaq.  
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- barmaq, kürək kimi boğumlu yerləri qırmaq 

şaqqıldatmaq: çatılatmaq. qatılatmaq.  

- dörd kürəkli qayıq: iki qoşlu. 

- kürək gəmiyi: qatır gəmiyi.  

- kürəkdə daşınan torba, qab: heybə.  

- qatı kürək: bel.  

qürəqçi  kürəkçi. qar qıran. qar kürüyən.  

qürəqən  kürəkən. güvey. - dul gəlinin, dəliqanlı güveyə (kürəkənə) 

verən sovğatı: ərgənlik. - qaynanasız, qaynatasız kürəkən: 

qılçıqsız.  

- gəlin kürəkəni bir otağa, girdəyə soxmaq: qapamaq.  

- gəlinin qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan: 

qardaş yolu. qardaş qapqası, xələti.  

qürəqən  kürəkən. kürkan. qurikan. qörəgən. gürügən. küyoğlu. 

küyöbala.güvey. damat. küdəqu: eniştə. kiyəv. geyev. 

pəççə. yeznə.kiyav. kiyəv. kövyəv. qöyəv. göyəv. göyki. - 

kürəkənin toy xərcinə verən payı: qatıq.  

qürəqənləmək  kürəkənləmək. qöyəvləmək. göyəvləmək. kövyəvləmək. 

göykiləmək. kiyəvləmək. kiyavlamaq.  
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qürəqləmək  kürəkləmək. küləkləmək. körükləmək. havalamaq. 

yelləmək.  

qürəqlənmək  kürəklənmək. körüklənmək. yellənib odlanmaq.  

qürəqli  - altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti: qancabaş. 

qançabaş. 

qürələşmək  kürələşmək. küvrələşmək. qolablaşmaq. qaloblaşmaq. 

dolablaşmaq. quşaqlaşmaq. cəhanşimullaşmaq. 

dünyəviləşmək.  

qürəli  gürəli. guralı. enerjik. çalışqan.  

qürəlik  gürəlik. daşqınlıq. önəgilik. zıpırlıq.  

qürəliq  kürəlik. küvrəlik. qolablıq. qaloblıq. dolablıq. quşaqlıq. 

dünyəvi. cəhanşimul. imum dünyalıq.  

qürəlmək  gürəlmək. azqınmaq. daşqınmaq.  

qürəm  kürəm. yuvarlaq. dayirə şəklində.  

qürəmək  gürəmək. kürəmək. ( < kür). 1. qızışmaq. qızmaq. dişi 

tay, ayqır isdəmək. 1. yığmaq. 1. qaçmaq. 1. aparmaq. 

götürmək. alıb qaçmaq. - dosda güvəndim, var yoxumu 

kürüyüb getdi. 
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qürən  kürən. 1.gürə. gürəc. çəkingən. pərhizkar. 1.həlqə. 

kürün. sarı ala rəngli at. qəhveyə çalan qoyu sarı. bur 

sarı. qoyu sarı at.  

qürən  kürən. gürən. ( < > kər: böyük). 1. qəvi. böyük kət. gür: 

gur. böyüksərən. gur > kür. > 'karun' kimi çoxlu çay adları 

var. 1. al at. sarı doru arasındaqı at. 1. qızılcıq. zoğal. 

bur. sarı. yanığ rəng. qəhvə rəngi. kürən at: yanığ at. 1. 

kuran. quran. halaqa. çərik həlqəsi. - kürənlə, pərhizlə ilkin 

duruma gəlmək: tovlamaq. tavlamaq. 1. ayın ətrafında 

araya gələn ağıl. 1. çiçəğin tac bölümü. 1. həlqə. 

yuvarlaq. 1. qəhvərəngi. qoyu rəng. - kürən dartmaq: 

rəngi qoyulaşmaq. 1. (at) qoyu al don, boya. 

qürənc  kürənc. 1.kürnaq. qonqıraq. açıq qonqırlı at. 1.kürəş. 

dügü.  

qürənənə  kürənənə. dolambaclı.  

qürəniş  kürəniş > korneş. kiçilmə. başenmə. başəymə. 

yaltanma. yaslanma. yatsılanma. sıylamaq. sayqamaq.  

qürənq  kürəng. al, qımızı at.  

qürənq  kürənğ. çırğamış. toy. şənlik. sevinc. seviş. bayram. 

bəzm. eyşi işrət.  
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qürənqə  kürəngə. 1. mə'dəni para. siggə. 1. yaxlaşıq dördyüz 

qıramlıq bir ağırlıq ölçüsü.  

qürənmək  kürənmək. bağlanmaq. pərhiz edmək. tərkəmək. 

dərgəmək. ehtiraz edmək.  

qürənmək  kürənmək. geriginmək. geri durmaq. qaçınmaq. imtina' 

edmək.  

qürənt  kürənd. kərət. at qoşturma alanı.  

qürənt  kürənd. kürət. kürən. 1. qoyu sarı at. 1. cirgə. cərgə. elin 

həlqəsi.  

qürəs  kürəs. 1. içinə tulum qoymaq üçün qayın. ıhlamur. 

dişbudaq kimi ağacların qabuğundan örülərək yapılan 

qab. səbət. 1. ot yığınını daşımaq üçün altından geçirilən 

ip. 1. tutnuş. caxnış. 1. uğraş. mücadilə.1. tutuş.1. caxnış. 

1. çalmaş. çalış. çəlmə. gürəş. qurəş. güləş. gücəş. 1. 

güləş. tutaş. tutuşma. birbirin yenməyə çabamaq. - gürəş 

tütma.  

- bir çeşit gürəş oyunu. qılçıq.  

- gürəş oyunlarından biri. qaz qanadı.  

- gürəşçilərin birbirini qıçlarına sarılıb düşürmə yolu: 

sarma.  
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qürəş  gürəş (r < > l) güləş ( < gür < > gur: güc). 1. gürəc. güctü > 

küştü (koşti (fars)). guraş. pəhləvan. 1. heyvanların birbirilə 

tutuşması. döğüşməsi. - dəvə gürəci. 1. birbirinin gücün, 

zorun tutuşdurmaq. 1. gürəş. görəş. tutaş. sınaş. görştik 

> küşti. 1. kürəş. kürənc. dügü.  

- gürəş birincilikləri: yarışmaları, musabiqələri. - gürəş 

tutmaq: gürəşmək. - gürəşdə qıçla (bacaqla) yapılan oyun: 

bağda. çəlmə.  

- qıçı bükərək yapılan gürəş oyunu: baldır patlatan. - yağlı 

gürəş: gövdəni zeytunla yağlayıb, çimənlikdə aparılan gürəş. - 

çapraz gürəş: əlliri qoltuq altından keçirib, kürəkdə 

birləşdirərək oynanan gürəş.  

- gürəş alanı: ər alanı (meydanı). güclü çəkişik, çəkiş bəkiş, 

mücadilə yapılacaq yer. 

- gürəş atmaq, yapmaq: küştü tutmaq. gürəcmək. 

güctükmək. küştükmək. güləşmək. gürəşmək. guraşmaq.  

- gürəşdə qucaqlama, sarılma, tutuşma, qavraşma: 

qaraqucaq. qaraqucuq.  

- gürəşdə yapılan oyun türü: başqol. qolbaş. qafaqol.  

- yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> kesvət), 

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9846 

kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə 

gələnəksəl gürəş: qaraqucaq. qaraqucuq.  

- gürəş oyunların bilmədən yapılan gürəş: qaraqucaq. 

qaraqucuq.  

qürəşçi  gürəşçi. döğüşçü. buka.  

qürəşçi  gürəşçi. güləşçi. gürəcçi. güctüçü > küştüçü (> koşti 

(fars)). guraşçı. gürəşən. pəhləvan.  

qürəşçi  yabır. döğüşçü.  

qürəşçilik  gürəşçilik. güləşçilik. gürəcçilik. güctüçülük > küştüçülük 

(> koştigirlik (fars)). guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qürəşən  gürəşən. güləşən. gürəşçi. küştüçü.  

qürəşmək  gürəşmək. güləşmək. gürəcmək. güctükmək. küştükmək. 

1. guraşmaq. küştü tutmaq. gürəş atmaq, yapmaq. 1. 

(nərsə ilə) çalışmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. dartaşmaq. dartışmaq. qapışmaq.  

- başa gürəşmək: başa çıxmaq. - başa gürəşmək: birinciliyə 

çalışmaq.  

qürəşmək  gürəşmək. kürəşmək. 1. gürcəşmək 1. qarşımaq. bir 

birinə qarşı durmaq. 1. kürəşmək. - qar kürəşmək: 

kürəmək. 1. quraşmaq. qalxışmaq. bağsılaşmaq. 
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dikəşmək. 1. güləşmək. 1. uğraşmaq. mücadilə edmək. 

1. qürüməkdə yardım. 1. qürəşmək. görüşmək. 1. 

tutuşmaq. 1. cıqışmaq. 

qürəştirmək  gürəşdirmək. - söz gürəşdirmək, savaştırmaq: sövləşmək. 

sözləşmək.  

qürət  kürət. 1. kürənd. kərət. at qoşturma alanı. 1. kürənd. 

qoyu sarı at.  

qürətləmək  kürətləmək. cirgələnmək. cərgələnmək. həlqələnmək.  

qürətmək  kürətmək. ürkütmək. qorxudub qaçıtmaq.  

qürəz (fars)  kürəz (fars). < kövrəz ( < kövəz). küzə. tüng.  

qürhaqür  gürhagür. gurhagur. gurul gurul: gur gur: gür gür: gürül 

gürül.  

qüri  küri. xaviyar. balıq yumurtası. qaramanca.  

qüriləmək  güriləmək.gürpləmək. kabab qızartmaq.  

qürimək  gürimək. 1. əşinmək. yeri eşmək. gürümək. 1. (heyvan) 

həşərilik edmək.  

qürin  kürin. kürün. küfə. tər tərəvəz daşınmaqa yarar zəmbil, 

qaşo, çetən.  

qüris  qüris. dügü. qürüç.  
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qürq  kürk. 1.küh. qurk. yumurtaya yatan quş. quluçqa.  

- qurqa yamaq: küh yatmaq.  

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

- günə görə kürk geyinmək: qoşullara, çevrəyə görə 

davranışların düzənləmək.  

qürq  kürk. kürgə. 1. sütük. sütlük. sürtlük. yünün daraq dişi. 1. 

məxməl. məxməlli. 1. qabal (> kəbəl (fars)). 1. qocuq. 1. 

çatı. sakız. saklaz. sakaz. səqf. 1. nin.  

- baş qırılır, börk içində, qol qırılır, kürk içində: saxlı, gizli 

tutma.  

- kürk yatmaq: toyuğun yumurta üstündə yatmaq.  

- dərisindən kürk yapılır yırtıcı heyvan: qaraqulaq. vaşaq.  

qürq  kürk.{1. küh < küvk < kov. qab. 1. < kürkə < qoruqa: 

qoruyan. çulqayan}. don. dışqı (dış. eşik) görüş. çulqa. 

palto. qaput. qocuq. kəbən. kamsala. örtün. çiyin (omuz) 

üstünə alınan hörgülü geyəcək. yamçı. yağmırlıq. 

görkzan. göstəri. çalım. üstlük. qabıq. paltar. - ağac kürki 

yapraq. 1. ton. bürk. bürkə. 1. yarı. heyvan dərisi. kösələ. 

gön. 1. üstü naxışlı, dar qollu kürk. qontuş. 1. postun. 
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pustun. post. içmək. tortan. turtan. sarı. örtük. yarqaq.  

- qoyan tüq: tavşan kürkü. 

qürqan  gürgan. 1. qala. qurqan. sin. türbə < tüprə. 1. qurqan. 

sin. türbə ( < tüprə). korqan. istihkam.  

qürqan  gürgan. kürəkən. kürkan. qörəgən. gürügən. kürəkən. 

qurikan. damat.  

qürqə  kürgə. kurqa. 1. şərab, içgi, bardaqla döşənmiş, 

qurulmuş sini. 1. çadırın duvar çubuqları. 1. heyvan ini. 

qürqə  kürgə. kürk. 1. sütük. sütlük. sürtlük. yünün daraq dişi. 1. 

məxməl. məxməlli.  

qürqəq  kürgək. bax > kürək.  

qürqəqün  gürkəgün. salı günü.  

qürqəqün qürgəgün. salı.  

qürqən  gürgən. qöy ağac.  

qürqəştirmək  gürgəşdirmək. qayğırışmaq: burşuşmaq. burcuşmaq. 

qarşı qarşıya duruşmaq. dəf' rədd edmək.  

qürqləmək  kürkləmək. kühləmək. qurqulamaq. quluçqamaq.  

qürqlənmək  kürklənmək. kühlənmək. qurqanmaq. qurk edmək. toyuq 

küh yatarkən, cücələrin çağığırırkən, "kürk" səs 

çaxarması.  
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qürqülüş  gürgülüş. 1. şölən. əğləncə. 1. gürültü patırtı. yayqara.  

- gürgülüş edmək: gürültü edmək. yayqara çıxarmaq.  

qürqüm  kürküm. zəfran. - kürküm ona dürtülür.  

qürqün  gürgün. sağlam.  

qürlan  kürlan. qordan. qorlan. kürdan. alısta. yalısta. arısta. arı. 

təmiz.  

qürlək  gürlək. kürlək. gurlaq. çağlaq. çağlayan. coşqun.  

qürləmək  gürləmək. 1.gurlamaq. gücləmək. dağqamaq. qarlamaq. 

harlamaq. itinmək. 1.kürləmək. gurlamaq. birdən üz 

vermək. - iki gün kəsəl yatdı, üçün gün gurlayıb getdi. 

1.kürləşmək. gurlaşmaq. qurlaşmaq. gücləşmək. 

çoxalmaq. çoxlaşmaq. bollaşmaq. bolqaşmaq. 

bərəkətlənmək. sıxlaşmaq.  

qürlənmək  kürlənmək. qürləmək. - göy gürləndi.  

qürlətmək  gürlətmək. azışdırmaq. uzaşdırmaq. acışdırmaq. ititmək. 

hiddətləndirmək.  

qürlətmək  gürlətmək. kürlətmək. gurlatmaq. qurlatmaq. güclətmək. 

bolqatmaq. bollatmaq. çoxatmaq. çoxlatmaq. 

bərəkətlətmək. sıxlatmaq.  
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qürləyən  gürləyən. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. 

çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

qürləyiş  kürləyiş. hayqırış.  

qürlüq  gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. çoxluq. 

genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik.  

qürmə  kürmə. düğüm.  

- kürmə tükmək: düğümləmək.  

qürmən  gürmən özlü. soylu.  

qürmət  gürmət bək quvvətli.  

qürmıq  kürmıx. kürçivi. kürçixi. gürçivi. gülçivi. başı enli çivi.  

qürnaq  kürnaq. kürənc. qonqıraq. açıq qonqırlı at.  

qürnaz  kürnaz. kurnaz. kürsan. 1. açıqgöz. oyanıq. işbilir. 1. 

şeytan. cin. tülkü qılıqlı. engin. ingin. yergin. olumsuz. 

yaramaz. pozqun.  

qürnəmək  kürnəmək. toplanmaq. yığılmaq.  
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qürnikli  kürnikli. zor. gücür. güclü. saltanatli.  

qürpləmək  gürpləmək. kabab qızartmaq. güriləmək.  

qürrə  gürrə ( r < > l ) qüllə. qurşun. ( < qur: yük. ağır). bax > 

qurşun.  

qürrə  kürrə. kola. qonan.  

qürrələnmək  kürrələnmək. qurralanmaq. şişmək.  

qürrünq  gürrüng. danışıq. tabiye ma. gürrüng uzaq gecə sürdü.  

qürrünq  gürrünğ. gurrunğ. gəpləşi. söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. 

aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. 

değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. 

musahibə. mahavirə. bəhs.  

qürrünqçü  gürrünğçü. gurrunğçü. gəpləşçi. danışan. qonşan. 

söyləşçi. sözləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. 

eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. 

musahibəçi. mahavirəçi. müzakirəçi. 

qürrünqmək  gürrünğmək. gurrunğmək. gəpləşmək. söyləşmək. 

sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. 

aytlaşmaq. eyitişmək. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. 

deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. 

söhbətləşmək. musahibə, mahavirə, bəhs edmək.  
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qürs  gürs. qurs. qapır. qabır. şişik. maya.  

qürsan  kürsan. kasa.  

qürsəq  kürsək. itin döllənmək çağı.  

qürsəmək  1. gürsəmək. gursamaq. gurlanmaq. ətlənmək. 

qanlanmaq. şişmək. 1. kürsəmək. doldurmaq. 

birikdirmək. yığmaq. toplamaq.  

qürsən  kürsən. kövsən. karsan. kərsən. ağacdan oyulmuş 

böyük qab. tağar. təknə.  

qürsi  bax > kürsi.  

qürsi  kürsi. qursi ( < qurmaq). 1. ayağlıq. altlıq. qaidə. 

oturulacaq yer. - dirək kürsisi. - duvar kürsisi. - ölkə kürsisi: 

astana. baş kənd. paytəxd. - duvar kürsisi: kürsi daşı: binörə 

daşı. 1. məqam. vəzifə. ustadlıq. - şimi kürsisi. - danışıq 

kürsisi. 1. minbər. 1. kiləs. gözəl, yatımlı olan. 1. ədəb. 

tərbiyə. 1. ədəb. tərbiyə. 1. səggi. qaldırım. qötrüm. dik 

yer. diqqan. supaça.  

qürsili  kürsili. qursili ( < qurmaq). 1. oturaqlı, samballı olan. 

kiləsli. yatımlı. - kürsili yazı. 1. ədəbli. tərbiyəli.  
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qürsmək  gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. gurlanmaq. şişmək. 

təxmir olmaq. mayalanmaq. qanlanmaq. ətlənmək. 

dolmaq. - igit qana kürsədi.  

qürsü  kürsü. ( < qorqıc: dayaq). (< qursi). 1.qatba. bir yerdə, 

quruluş yerində qoyulan yüksək yer. 1.mindər. sədr. - 

ulular mindəri: böyüklər kürsüsü. 1.təkinc. oturğunc. 

oturğuc. tiribun. 1.başkənd. astana. 1.oran. orun. 

məqam. moqeiyyət. movqeiyyət. post. 1.qoltuq. 

- qoltuq düşgünü: məqam pərəst.  

- kürsü isti, göt yassı, bəyimin könlü nə istir.  

- qışınki yağlı əbbək, isti kürsü, yayınki kərdi yanı, odlu tüstü.  

qürsü  kürsü. peşxan. - malları kürsüyə yığıb sayın.  

qürsülü  kürsülü sağlam. dayanaqlı. oturğlı.  

qürşaqlama  gürşaqlama. quşaqlama. qurşaqlama. təqviyət edmə.  

qürşat gürşad. (qür şad) gürşaq. quşaq. { bir ünvan. çeşitli türk 

boylarında. (gür: bol. sıx)}. 1.sağlam. sarsılmaz. yiğit. 1. 

canlı. çəviq. 1. səmiz. şişman. gürbüz. 1. yoğun. qalın. 1. 

güclü. muqtədir. hızlı) ilə şad ( < > haqan vəkili). 1. qala. 

qalaq. qorqan. istehkam. 1. yapılarda işlənən dəmir, çəlik 

mil, lama. 
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qürşatlamaq  gürşadlamaq.quşaqlamaq. qurşaqlamaq. 1. 

sağlamlaşdırmaq. 1. qalaqlamaq. qorqanlamaq. 

istehkam yapmaq. 1. yapıları dəmir, çəlik mil, lamalarla 

sağlamlaşdırmaq.  

qürşatmaq  gürşatmaq. çevrələmək. məhasirə edmək. sarmaq.  

qürşəc  gürşəc. pəhləvan. şüca'.  

qürşəq  1. gürşək. darı özü suda, süttə qaynatıldıqtan sonra 

üzərinə yağ tökülərək yeyilən bir yemək. 1. kürşək. 

kərşəkü. kürək yağırı, yarası. - kürşəkli at: kərşəkü at.  

qürşüq  kürşük. kürüşlü. kotallı. götəllı. qıllı. mallı. sərvətli. 

dövlətli.  

qürşünmək  gürşünmək. kükrəmək. qüsərmək.  

qürt  gürt. qurt. sağlam. qıyınqır. qınqır. əslək. əsləh.  

- küt küt: kütür kütür: gup gup. - ürəyim kütür kütür yapır.  

qürt  kürt. kərt. kört. (t < > s). kürs ( < kər. ker. kör. kor. gür. 

qur.). nərsənin yoğunlamışı, yığını, qalını, birikməsi, 

şişiməsi, qızması. toplantı. topluluq. qar, qum. yığını. 1. 

küh. gurt. quluçqa. yelin yığdığı qar yığını. 1. qayın 

ağacı. bundan yay, qamçı, dəğnək kimi nərsələr yapılır.  

- kürt kürt: "gütür gütür" " xırt xırt" səs çıxararaq yemək. xırp 
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xırp, xarp xarp yemək səsi. - kürt kürt xiyar yedi. 

- kürt üzül: çiğ qopması.  

qürtan  kürdan. kürlan. qordan. qorlan. alısta. yalısta. arısta. arı. 

təmiz.  

qürtanq  kürdanğ. qurşaq.  

qürtə  (kürdə). 1.yükür. gördə. kürüt. heybət. heykəl. yapıt. 

qapıt. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. 

durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). qurduq. qurum. dayqın. 

əzəmət. şovkət. 1.kərtə. köynək. 1.kürtük. kürcük. kərih. 

yelək. iç üzü tüklü dəridən olan qolsuz, açıq yaxa jaket. 

çördək ( < çövürdək. çevirdək. çövdək. çevdək ( < 

çövürmək. çevirmək). 1.kütrə. kürtgə. qortqac. xortqac. 

çapıt. köynək.  

qürtə  kürdə. yaşdaş.  

qürtə  kürtə.1. bir tür əkmək. 1. güdə. kərtə. - kürtə köylək: 

könkülək. könlək. gömlək. qəmis.  

qürtəq  kürdək. qoçaq. igid.  

- işlənmiş çuxadan yapılmış çəkət, kot, kürcə, kürtək, 

qıssa kürk: qazaki.  

qürtəli  kürdəli. önəmli.  
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qürtən  gürtən. peynirli börək. poğaça.  

qürtən  kürdən. əkmək.  

qürtəş  kürdəş. yaşdaş.  

qürtqə  kürtgə. kütrə. kürtə. qortqac. xortqac. çapıt. köynək.  

qürtlə  kürtlə. qaba, gobud kişi.  

qürtmək  kürtmək. 1. doldurmaq. birikdirmək. yığmaq. toplamaq. 

1. qızmaq.  

qürtüq  gürtük. kürtük. 1.gürültüq. gürültücü. gürləyən. gurtuq. 

gurultuq. gurultucu. gurlayan. iğrən. iğrək. iğrəqən. 

inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. 

anğıran. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. 

böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. 

bağırtqan. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. 

yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş. 

1.kürtə. kürcük. kərih. yelək. iç üzü tüklü dəridən olan 

qolsuz, açıq yaxa jaket. çördək ( < çövürdək. çevirdək. 

çövdək. çevdək ( < çövürmək. çevirmək). 1. gömül. 

gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. 

qorun. qornuq. qapan. qapanca. qadan. qatan. qalğa. 

qazın. qaznaq. xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. basın. 
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batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. 

birkit. birikit. topalıt. topalım. yenin. enin. yığam. yığna. 

yığın. yığım. yığıq. yığıt. artqa. artıqa. təpik. depo. 

qambar. ambar.1.yığın. kürtük. devşirmə. yekun. cəm'. 

yığva. qonqalav. qonqalağ. məclis. 1.tudə. kütlə. kitlə. 

tudə. bitişik yapılar.  

- qar kürtüyü: qar yığın.  

qürtüq  kürtük. ürküt. qaçqın. ürkək. (fərari.). 

qürtüqmək  kürtükmək. qızmaq.  

qürtüləmək  kürtüləmək. təsdiqləmək.  

qürtün  kürtün. ( < kür. gür). yoğun. dolmuş. 1. içinə saman ot 

təpilmiş heyvan üslüyü. palan. səmər ( < səmirmək: 

doldurmaq). 1. nərsənin yoğunlamışı, yığını. qar, kol kos, 

qum topraq.yığını. 1. bir çeşit böyük səmər, palan. 

qürtünmək  gürtünmək. gürbüzləşmək. gəlişmək. gücləşmək. 

güclənmək. sağqanmaq.  

qürüç  1. gürüç. dişbudağ ağacı. 1. kürüç. dügü. küris.  

qürüq  kürük. kük. kük yatan toyuq. yumurta basan toyuq.  

qürüqən  qürügən. 1. gürgən 1. qörəgən. güvey. damat.  

qürüqi  kürüki. qurqa. qurqu. kökləmə.  
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qürüqqə  kürüggə. köggə. 

qürüqü  kürükü. qurqu. iskilet. 

qürül  gürül. gür. güclü. gur. gurul. qocur. enli. enil. qaba. 

qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. 

yoğun. yoğan. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. 

şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.  

- gürül gürül: kürül kürül: gür gür: gur gur: gurul gurul. 

gurhagur. gürhagür.  

qürültəmək  gürüldəmək. 1. guruldamaq. guruldamaq.çığnamaq. 

çığırmaq. 1. sanqsıtmaq. sarsmaq. sağır edmək. 1. 

gürləmək. 

qürültəvüq qürüldəvük. mayısın bir onu arasındaki günlər.  

qürültü  gürültü. 1. çavu. çovqa. qarışıqlıq. patırtı. qaqım. taqırtı. 

qılan. qalabalıq. patırtı. tavuş tüküş. qarqaşa. 1. çoğı. 

çaqı. çuqı. bağırtı. savaş. 1. çıqırqu. çığırtı. vəlvələ. 1. 

gurultu. urı. qığıkaş. hay küy. hayqırı. qıqı. hayqırı. urı. 

qığı qaş. qıqı.hay küy. şamata. patırtı. qovqa.  

qürültü  gürültü. gurultu. 1.çığlıq. 1. qavat. qamat. çağat. qavqa. 

qalğaqal. qalmaqal. qalbaqal. çalqaçal. 1. qarqaşalıq. 

qarqaşa. qatqaşa. qarışıqlıq. pozqunluq.  
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- gurultuya gedmək: gurultuya gəlmək: bir duzağa, düzəyə, 

qarışqlığa düşmək. - oda sənin gurultuva getdi.  

qürültü  gürültü. gurultu. qasırtı. qağırtı.  

qürültücü  gürültücü. gurultucu. qırıltıcı. hayküyçü. qavqaçı. 

qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. 

haybıdırıqçı. şamataçı.  

qürültücü  gürültücü. gürtüq. gürültüq. gürləyən. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. 

çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

qürültücü  tüküşüvçü. qacqacı.  

qürültüq  gürültüq. gürtüq. gürültücü. gürləyən. gurtuq. gurultuq. 

gurultucu. gurlayan. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. 

inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. 

yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. 

böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. 
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çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. 

yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən. ərbədəkeş.  

qürültülü  gürültülü. carcar. gəvəzə. çalçın.  

qürültülü  tıqırdavuq. dıqırdavuq taxırtılı.  

qürültülük  gürültülük. gurultuluq. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq.  

qürültüsüz  gürültüsüz. gurultusuz. səssiz səmirsiz.  

qürüm  gürüm. güğüm. kafqa. kapqa. ağzı dar, gen qarınlı tüng, 

su qabı. boğcut.  

qürüm  gürüm. qoyum. quyum. küp, sırqa, boyunbağ kimi 

qoyulan, taxılan süs bəzək nərsələr.  

qürümçü  gürümçü. qoyumçu. quyumçu. zərgər. küp, sırqa, 

boyunbağ kimi qoyulan, taxılan süs bəzək nərsələr 

düzəldən.  

qürümə  kürümə. ürkümə. açqınma. qaçqınma.  

qürümək  gürümək. gürimək. əşinmək. yeri eşmək.  

qürün  kürün. kürən. sarı ala rəngli at.  

qürün  kürün. kürin. 1. küfə. tər tərəvəz daşınmaqa yarar 

zəmbil, qaşo, çetən. 1. bolluq. genlik. 1. yığım (yığınma). 

tutum (tutunma). çəkim (çəkinmə). qırım (qırma). qanıq 

(qanıqma). 1. oruc. 1. rejim. diyet. pərhiz. 1. su yığını olan 
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kiçik hovuz, çuxur, dirən. yataq. heyvanları suvarmaq 

üçün, çeşmə suyu yığılan, daş oyuğu, böyük ağac qab, 

çeşmə yalağı.  

qürünb  kürünb. kələm.  

qürünc  gürünc. 1. özlü. soylu 1. düzən. düzənli 1. qısqanc.  

qürünc  gürünc. güclü. quvvətli. canlı. kökdəm. göydəm.  

qürüncə  kürüncə. karınsa. quşların tük tökmə çağı.  

qürüşlü  kürüşlü. kürşük. kotallı. götəllı. qıllı. mallı. sərvətli. 

dövlətli.  

qürüşnə  kürüşnə. küşnə. qaraburçaq. malqara yemi üçün əkilən 

dənə.  

qürüt  kürüt. 1. gürüt. güclü. güjlü. qolçomaq. qoçaq. 1. gürüt. 

çağ. kök. gombul. səmin. 1.kök. gürbüz. çağ. sağlam. iri. 

qəvi. - gənc, gürbüz kənd uşağı. 1.yükür. kürdə. gördə. 

heybət. heykəl. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. toxut. öğək. 

örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). qurduq. 

qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.  

qürüz  gürüz. 1. gürz. topuz. 1. kambır. quz. arxası yumru.  

qürüz  gürüz. gürz (gur, ağır savaş ayqıtı). > qorz (fars). pütük > 

potk < batuq. topuz. qopuz. düvən. döğən. başı topuzlu 
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çomaq. bozdoğan. qopal. kopal ( < kop: çox. şişik). 

gopuz.  

- ağac çomaq, topaq, topuz, güpz, gürz, gürüz: tomaq. 

tommaq.  

qürüzən  kürüzən. kürzən. ürkün. qaçan. qaçqın.  

qürüzlük  gürüzlük. kambırlıq. quz. yumruluq.  

qürüzmək  kürüzmək. kürzəmək. kürzənmək. ürkünmək. ürküb 

qaçmaq. qaçmaq. qaçınmaq.  

qürvə  kürvə. kirvə. sağdıc. ərkək cocuğu sünnət etdirməyi, 

daha onun sünnət toyunun gedişini ödəyən kimsə. 

xiristiyanlarda babtem (qutsal su tökmək) edilən uşağı 

tutub, onun babtem gedişini ödəyən kimsə. "qumbaros". 

- sağdıc əməyi: boşa gedən əmək, iş, zəhmət.  

qürz  gürz. gürüz (gur, ağır savaş ayqıtı). topuz. qopuz. düvən. 

döğən. başı topuzlu çomaq. bozdoğan. qopal. kopal ( < 

kop: çox. şişik). gopuz.  

- ağac çomaq, topaq, topuz, güpz, gürz, gürüz: tomaq. 

tommaq.  

qürz  gürz. gürüz. topuz. gürpz ( < gur). dəmir baş. bəkçi 

sopası. dəmir çomaq. dəmir toxmaq.  
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qürzəq  gürzək. gursak. bol. sıx. - gürsək saqqal.  

qürzəmək  kürzəmək. kürüzmək. kürzənmək. ürkünmək. ürküb 

qaçmaq. qaçmaq. qaçınmaq.  

qürzən  kürzən. kürüzən. ürkün. qaçan. qaçqın.  

qürzənmək  kürzənmək. kürüzmək. kürzəmək. ürkünmək. ürküb 

qaçmaq. qaçmaq. qaçınmaq.  

qüs qüni  güs güni. dos doğru. qati doğru.  

qüs  - küs güni: dos doğru.  

qüsbə  küsbə. küsbə ( < köçbə). köçük. torta.  

qüsək küsək. kötək. sopa. qalın dəğnək.  

qüsəqət  sısqa.  

qüsəmək  küsəmək. küysəmək. özləmək. arzulamaq.  

- qafqaznı tavların küsəy öldü biymirzə: qafqas dağlarına 

hesrət qalaraq öldü bəymirzə.  

qüsərmək  kükrəmək. 1. gürşünmək. 1. gürşünmək. kükrəmək. 1. 

qurşanmaq. qızışmaq.  

qüsiq  küsik. küçük. kösök. qüçük. enik.  

qüsqə  küsgə. büskə. bükmə. düzmə. tükmə. kütmə. töpmə. 

dəmət. təmət. tümət. tümək. sapma. sabba. taxma. bağ. 

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

bağıq. bağıt. bağat. bağça. bağma. boğça. boğma. 

kəsmə. kəsdə. kəstə. dəsdə.  

qüsqü  küsgü. kösgü. çökgü. köşgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 

köşgüc. qozağı. qazağı. qaldırac.  

- kafdarküskü < kafdarkövüsçü. kavkövçü. kafdar < 

kavdar. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) (inanışlara 

görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının (qəbrin) söküb, 

ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).  

qüsqüc  küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. çökgü. küsgü. kösgü. 

köşgü. qozağı. qazağı. qaldırac.  

qüsqüq  küsgük. kösgük. üyük. oyuq. öyük. böcü. qorxuluq. 

qorxula. qoğurcaq. qaraltı. qarmaça. xoxucu. mətərsək.  

qüsqüq küsgük. qıyın. bostu. xoşnudsuzluq. məmnuniyyətsizlik.  

qüsqün  küsgün. 1. çökgün. çösqün. çökmüş. düşgün. üzgün. 

üzüntülü. hüzürlü. (# coşqun). 1. acıqlı, etgili, qırıq, 

qırşıq, gücən, duyqun, dartıq,. 1. çösqün. çökgün. 

çökmüş. düşgün. üzgün. üzüntülü. hüzürlü. (# coşqun). 

1. < köç. qısqın. 1. bağrı qara. mə'yus. mükəddər. 1. 

quruşqalı. darqın. qıynıq.  

qüsqün  küsgün. armanlı. darqın. qıyınlı.  
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qüsqün  küskün. ( < qısmaq). qısqın. köçqün. darqın.  

qüsqüt  küsküt. bağboğan. kəğəl. kağal. kəhgir. kağqır. kəvlə. > 

kəhlə. otalağ. asalaq, əngəl bitgilər. yabanı, asalaq bitgi.  

qüsmək  küsmək. < ( < qısmaq). ( kəsüv < > küsəv ).1. kösmək. 

köçmək. kəsmək. qaşmaq. qısmaq. oykəmək. 

küysərmək: incimək. yüz döndərmək. 1. qırmaq. 1. 

öpgələnmək. darılmaq. 1. tumsaymaq. tumşuq, burun 

sallamaq. 1. içəri çəkilmək. ( # qusmaq: dışarı qaytarmaq 

).1. qopulanmaq. qücənmək. üz asmaq. 1. (boya) solmaq. 

beziqmək. 

- küsənib, bir bucaqda yığışıb oturmaq: tutuşmaq. tumuşmaq: 

yığılmaq.  

qüsmək  küsmək. 1. könül qoymaq. könüllənmək. alınmaq. 

gücənmək. darılmaq. qırılmaq. 1. araları açılmaq. 1. 

gücənmək. buz kimi soyumaq, soğumaq. 1. öpkəlmək. 

öykəlmək. qızmaq. qızınmaq. 1. üz dönmək. 

1.acıqlanmaq. qulaq sallamaq. 

- əsər əsərdə küsər: əsər əsərdə, susar, aldırma: atıb tutarda, 

əlindən iş gəlməyib, susub durar.  

- yaşama küsmək: dirlikdən bezikmək, bıqmaq, dumaq. 
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- yaşamına küsəndən nə gözlənir. - yaşamına küsəndən nə 

gözlənir.  

- küsən it çörəklə, küsən pişik ətlə barışır.  

- küsən kimdən, gedən puldan qaşınma. (incimə). 

qüsmüş  küsmüş. gücənmiş. darqın. darılmış.  

qüsmüş  küsmüş. qosuq. kosuq. qısuq. qısmış.  

qüsnəmək  küsnəmək. 1. qalxmaq. qızmaq. - qoyu küsnədi. 1. 

qızmaq. qalxmaq. atılmaq. kösnik qısraqdan qaçarmı?: 

qızmış ərkək (at) qısraqdan (dişi adan) qaçarmı?. kös kös 

yürimək: basa basa. atıla atıla yerimək. 1. qoşnımaq. 

talabsımaq. dalabsımaq. qızmaq.  

qüspə  küspə. köçbə. ( < çökmək: oturmaq). nərsənin suyuqu 

çəkilmiş, qalan çökəyi.  

qüspə  küspə. küsbə ( < köçbə). köçük. torta.  

- kəpək, küspə qarışımı olan malqara yemi: qarmac.  

qüsri  güsri. qaburqa gəmikləri. göğüsün yanları.  

qüstaq  güstax. 1. (> qostax (fars))üztaq. üztax. üzlü. üzdü. 

sayqısız. dili uzun. dili bir qarış. 1. batır. yügürt. quduruq. 

quşqurt. atıq. yügürt. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. 

iğit. qonur. cəsur.cürətli. 1.  
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qüstaq  güstax. 1. bətərbet. yüzsüz. bögək. kibirli. buşqay. 

utanmaz. həyasız. ozqun. azqan. azqın. ədəbsiz. laübali. 

ozqunlu. ədəbsiz. laübali. silik. sılıq. sırtıq. siltik. yüzsüz. 

taymaz. daymaz. utanmaz. 1. dəğərsiz. utun. alçaq. 

qorxmaz. alınlı. yırtlaz. qorxmaz. utanmaz. uyatmaz. 

arsız. ağa bəygiri. ülkək. cəsarətli. 1. tayıq. uyqar. incə 

gənc.  

qüstaq  qusan. daşan.  

qüstaqlandırmaq  güstaxlandırmaq. atılqandırmaq. 

batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. 

ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. quşqurandırmaq. 

qudurandırmaq. cəsarətləndirmək. cürətləndirmək.  

qüstaqlanmaq  güstaxlanmaq. atılqanmaq. batırqanmaq. batırlanmaq. 

yügürtlənmək. ürəklənmək. yiğitlənmək. quşquranmaq. 

quduranmaq. cəsarətlənmək. cürətlənmək.  

qüstaqlanmaq güstaxlanmaq. bətərbetlənmək. güstaxlıq edmək.  

qüstaqlıq  güstaxlıq. qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. 

qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. 

yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. 

qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. dəlilik. 
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ataqanlıq. qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik. 

batırlıq. yügürtlüq. quduruqluq. quşqurtluq. atılqanlıq. 

ürəklilik. yiğitlik. cəsarət. cürət.  

qüstaqlıq güstaxlıq. bədərlik. yüzsüzlük. ozqunluq. qorxmazlıq. 

ədəbsizlik. utancsızlıq. uyatsızlıq. üz. cürət. - bu qoduğda 

nə üz vardır. 

- güstaxlıq edmək: bətərbetlənmək. qüstaxlanmaq.  

- güstaxlıq yapmaq: qaqırmaq. yaxırmaq. sövmək. kötü 

davranmaq.  

qüstəq  köstək. küstək. köştək. bukağı. buxov. tuşaq. tuşaqu. 

döşəqu. gişən.  

qüstinq  küstinğ. mıxca. çivcə.  

qüsturmək  küsturmək. 1. (boya) soldurmaq. 1. bağlayıb ayırmaq. 1. 

öpgələtmək. darıltmaq.  

qüstüvan  göstüvan. göğüslük.  

qüsükmək küsükmək. bostulanmaq. üz asmaq. gücənmək. 

somurtmaq. qaş çatmaq.  

qüsüq  küsük. qısıq. örtü. pərdə.  

qüsüqlük  küsüklük. tutuqluq. tutulma. xusuf.  

qüsül  küsül. qısılmış. darılmış.  
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qüsüm  güsüm. öndər. öndə gedən.  

qüsümmü  ağustosun biri onikisi arasında doğanların bürcü.  

qüsünmək  küsünmək. küsəltli, kəsəlli söylənmək, danışmaq. 

laqırdamaq.  

qüsürqə  küsürqə. tarla sıçanı soyundan bir heyvan.  

qüsürmaq  küsürmaq. bax > qısırmaq.  

qüsüşmək  küsüşmək. qırqaşmaq. birbirinin, üz çevirmək.  

qüsüzləşmək  güsüzləşmək. acizləşmək.  

qüşadlıq  güşadlıq. gursatlıq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. çoxluq. 

genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik.  

qüşat  güşad. açıq. aydın. geniş. enli. açıq.  

qüşat  küşad. kovşad. koşar. küvşar. küvşad > qoşad (fars). ( < 

kövşad < kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. açma. fəth. - 

qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. iftitah. - 

kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 1. oyun yolu. - tük 

küşadı: türkə sayaq. türk yolu ilə. 1. mərsim.  

- küşad vermək: yayı açıb, dartıb atmaq. - yaya küşad 

vermək. 1. güşad. (yer) açıq. ova.  

qüşata  küşada. açıq. məftuh. - küşada qapı. - küşada əl. 1. şən. - 

küşada üz. - küşada ürək.  
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qüşatalıq  güşatalıq. (< gəvşəklik). əl. fürsət. boşluq. açığlıq.  

qüşatalma  güşatalma. bax > güşatlanma.  

qüşatanma  güşatanma. bax > güşatlanma.  

qüşataşma  güşataşma. bax > güşatlanma.  

qüşatınmaq  güşatınmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. 

tapsanmaq. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. 

kəvikinmək. (< köv: kav: boş). yüngüllənmək. 

yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. 

yasarınmaq ( < yaz: açıq). açınmaq. açqınmaq. 

açınlanmaq. içi, könlü açılmaq. fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, 

inbisat duymaq.  

qüşatlanma  güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. 

gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. 

genişlənmə. genğilmə. genğinmə. genğirmə. genğişmə. 

genlinmə. genlirmə. genlişmə. genğilim. genğinim. 

genğirim. genğişim. genlinim. genlişim. gəvlənmə. 

gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. 

kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. göllənim. göllənmə. 

bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. 

bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. 
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bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. 

artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. 

yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. 

yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. 

yayraşma. yayralma. fəraxlanma. ittisa'. vəsi'lənmə. 

vüsətlənmə.  

qüşatlıq  güşadlıq. güvşatlıq. kavulqan kovulqan. aralıq. araqlıq. 

açaqlıq. açığlıq. yaraqlıq. yarıqlıq. yasanlıq. aydınlıq. 

açığlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. içi, könlü açılma. 

açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. yüngüllük. 

yengillik. bolluq. kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< 

köv: kav: boş). yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz: 

açıq). tapsalıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat.  

- darlıq, qaranlıqdır, genlik, yasanlıqdır ( yaraqlıqdır).  

qüşbərə  güşbərə. quşbara. qoşbara. qoşulan nərsə. qoş. köç. 

qoşu. köç. sırğav. sarılan asıan nərsə. cihaz. vəsayil.  

qüşə  küşə. quşə. kövşə ( < köv). 1. qıraq. nərsənin ocağından, 

ortasından qıraq olan bölüm. 1. ortalıq. aralıq. ortada 

gəzən. gəzəyən. - bucaq qıyıcı: araçı sərraf. - bucaq satıcı: 

aralığda gəzən satıcı. 1. bucaq. çat. sat. künc. bürçük. 
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burış. burc. bulunq. poçmək. cünğk. 

- sivri quşə: had dərəvə.  

- doğru quşə: qayimə dərəvə. 

- açıq quşə: münfəricə, doqsandan açıq dərəcə.  

qüşəbat  küşəbat. küşəbağ. bucaq şəklində düzəlib, iki qolu 

birbirinə bağlayan bağ.  

qüşəq  küşək. gücük. gücsüz. gəvşək. zayıf.  

qüşəqil  küşəgil. küşəgir. bucaqçıl. bucağa girən. küşəyə çəkilən.  

qüşəqir  küşəgir. küşəgil. bucaqçıl. bucağa girən. küşəyə çəkilən.  

qüşən  küşən. coşqun. qaynar. - küşən dəniz, qalın qalıq: coşan 

dərya, bulqan hava.  

qüşərmək  küçərmək. dolmaq. taşasıya dolmaq. - göl köşərdi.  

qüşətmək  güşətmək. yumuşamaq. ovşamaq (oğulmuş). boşatmaq. 

açmaq.  

qüşəyiş tapbaq  güşəyiş tapbaq. yol tapmaq. güşəyiş vaxda: boş vaxda. 

bəlkə güşayiş ola. güşəyiş saatlar. antırakt:.  

qüşq  küşk. köşk < quşaq. quşatma. sarma.  

qüşqutmaq  kuşgütmək.  

qüşləmək  qüşləmək. nərsəni alıb geri verməmək. əl qoymaq.  

qüşmək  - qotur, quduz, uyuz düşmək: qotur açmaq.  
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qüşnə  küşnə. kürüşnə. qaraburçaq. malqara yemi üçün əkilən 

dənə.  

qüşpalazı  difdiri.  

qüştel  küştel. fıcı.  

qüşti  - küşti oyunlarından biri: qurt qapanı.  

qüşti  küşti. koşti (fars) (1.< görştik. görəş. gürəş. tutaş. sınaş). 

(1. < qoşti. iki kimsəni birbiri üzərinə qoyub 

gürəşdirmək.). 

qüştü  küştü < güctü. gürəc. gürəş. güləş. (> koşti (fars)). guraş.  

- küştü tutmaq: güctükmək. küştükmək. gürəcmək. güləşmək. 

gürəşmək. guraşmaq.  

qüştüçü  küştüçü < güctüçü (> koştigir (fars)). gürəşən. güləşən. 

gürəcçi. güləşçi. gürəşçi. guraşçı. pəhləvan.  

qüştüçülük  küştüçülük < güctüçülük > (> koştigirlik (fars)). gürəcçilik. 

güləşçilik. gürəşçilik. guraşçılıq. pəhləvanlıq.  

qüştüqmək  küştükmək. güctükmək. gürəcmək. güləşmək. gürəşmək. 

1. guraşmaq. küştü tutmaq. gürəş atmaq, yapmaq. 1. 

(nərsə ilə) çalışmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. 

çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. 

savaşmaq. dartaşmaq. dartışmaq.  
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qüşüm  güşüm. ( ş < > c ) gücüm. güc. güclülük.  

qüşümək  küşümə. şişmək.  

qüşümlənmək  qüşümlənmək. baş > qücümlənmək.  

qüşünmək  küşünmək. soluqlamaq. nəfəs almaq.  

qüşürsəyiş  düşürsəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. 

alçaqsəyiş. yeğnisəyiş. yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. 

yüngülsəyiş. kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. əsgisəyiş. 

yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. kütsəyiş. 

xəfifsəyiş.  

qüşvara  güşvara. sırqav. asqav. küpə. qırızma.  

qüşvara  küpə. küppə. sırqa. - bu sözüm qulağına küpə olsun.  

qüt  güd. güdü. güt. küd. bax > küt. 1. uçur. zaman. vaxıt. 1. ( 

< güdmək). güdülən nərsə. alışqanlıq. adət. aşın. uyum. 

qaynaş. uyuşma. - bu nə qüddü tutmusan. - belə bir güdlə 

çölə çıxmaq olmaz. - güdünə bax, işini tanı. 1. güdü. ümüd. 

əməl. 1. liğayət. ta.- dək. - can: beşdən güd altıya (: ta 

altıya: altıyadək: altıyacan).  

qüt  küt. 1. gup. 1. küd. budala. qafası üşük, uyuşuq. 

qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. gic. gənəg. 1.kor. qara - 

iri yapılı, qara qafalı: yekə kündəli, içi kövrəli. 1.kot. kor 
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piçaq. qarta. korta. 1.kovdan. kovcan. çolpanaq. 

çolvanaq. başarıqsız. (# qut: başarıqlı.). 1.küdbeyin. 

qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 1.küp. kündə. 

1.küp. kot. qalın dirək, ağac, təxdə.  

- küt küt vurmaq: gup gup vurmaq.  

- küt küt ürəyim vurur. gup gup vurur.  

- başdan küt: kütbeyin qafası yaraqsız.  

- küt sanı: küt zehin.  

qüt  küt. 1. kəsgin olmayan. tuppuq. duppuq. kor. tuvmaq. 

kəsgin olmayan. 1. künt. qunt. 1. qıssa. biçimsiz. qılıfsız. 

1. kəsməz. kor. 1. kor. qapalı. kəsik. 1. qumadaq. qısa. 

koralmış. kor. kəsgin olmayan. şontuq. çontuq. qısa. 

tuppuq. duppuq. kor. qumuq. qımıq. kömüq. kəmik. qısa. 

koralmış. 1. tüşük. çörəyin pişmədən təndirin içinə 

düşməsi.  

- küt küt, pat pat edib səs çıxaran: kütürdi. patırtı.  

- qapının kütürdüsü. vəlvələ.  
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- bu maşınalar çox kütürtü yapır.  

- küt bucaq: gen bucaq. zaviyeyi münfəricə. 

qüt  küt. çoğ. axmaq. səfeh. çinis.  

küt küt: kütlənən. kültəm. kültəm. kültüm kültüm. çoğdam 

çoğdam. dəstə bəstə. bukca bukca. dəngi dəngi. qucaq 

qucaq. top top. taıxm taxım. topar topar. tapqır tapqır. öbək 

öbək: kümə kümə. yığın yığın. 

qüt  küt. güt. kütək. kort. kört. ( < kov. kav: oyulmuş. ovuq. 

qırıq). işdən, gücdən, çalışmadan, sıradan qıraq düşmüş. 

1 kütürüm. götürüm. oturaq. yatalaq. çor. çalıq. sökəl. 

çolpa. topal. çolaq. saqat. axsaq. 1. təndirə pişirmək 

üçün yapışdırlmış xəmirdən düşən parçalar. 1. itilikdən, 

kəsərdən, düşmüş nərsə. özəl bəlgisin, ayrıqın, sifətin, 

qılıqın, karakterin itirmiş nəsnə. etgisiz yaxud etgisi 

azolan nşey. 1. küh (kuluçka) toyuğun, üstündə yatmış 

yumurtanın sınması. 1. yayıq. yassı. düz. yalpaq. qısıq. 

kəsik. yuvarlaq. yayvan. 1. kütlü. çiğit. çəkirdəkli pambıq. 

1. nərsə asmaq üçün, duvara çalınan, başı yuvarlaq çivi 

(mıx). 1. kütan. saban. 1. gəlişməiş. qoduq. qodalaq. 

ağılsız. başsız. düşüncəsiz. səfeh. 1. göp. gup. taxda 
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kimi bərk, sərt nərsələr çalındığnda yaxud bərk bir 

nərsənin yerə düşməsində çıxan səs. 1. ağırlığı bildirən 

kök. qalın. qatı. yoğun. kötürüm. əldən ayağdan kəsilmə. 

qıssa. qalta. - küt barmaqlar. 1. < güdə. kündə: girdə. iti 

biz olmayan. qıssa. yoğun. kəsərsiz. şişik. dərin olmayan 

küt beyin kişi. 1. buynuzsuz keçi.  

qütar  güdar ( < kövdar < kov). dərin oyuq.  

qütavul  kütavul (fars). < güdval. gütüval. qala başçısı.  

qütay  kütay. şiş xəstəliyi. - atım kütay tutdu.  

qütaz  güdaz küydas. küydaz ( < küymək: yanmaq). küyən 

nərsənin durumu. yanma. yanar. yanqın. - nə küyə küyə, 

küydazla yalvarırdı.  

qütbaş  kütbaş. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. 

kütbeyin. darqafa. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 

maydagöz. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. 

kutahbin. kütbeyin. paslıbaş. pasbaş. başıpas. qaqırtı. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. 

düşüncəsiz. anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. 
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qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. qımbıl. kəmbil. 

qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. 

qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. 

qaqlaq. kal. anlamaz. qavramaz. düşünməz.  

qütbaş kütbaş. tobarbaş. dobarbaş.  

qütbeyin  kütbeyin. kütqafa. başdan küt. qafası yaraqsız. kütbeyin. 

darqafa. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. 

kütbaş. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. 

yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. kutahbin. 

kütbaş. paslıbaş. pasbaş. başıpas. qabığıqalın. 

qalınqabıq. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi 

boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. 

axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 

küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. 

qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. 

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal. 

qütbeyinliq  küdbeyinlik. küdlük. qabatlıq. qabavlıq. anlayışsızlıq. içi 

boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. 

kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın 

qafalıq.  
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qütcə  kütcə > cüycə. cücə. qısa boy kimsə. gəlişməmiş, kiçik 

qalmış.  

qütcə  kütcə. külçə. kültə. külət. kiltə. kitlə. 1. çüləç. kündə. 

som. somun. şümş. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, 

işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası. - som 

gümüş. - som altun. 1. komac. küməc. topac. topca. 

kündə. 1. kümə. koma. kümür. kümül. dəmət. dəsdə. 

yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək. 

qütcəl  kütcəl. körcəl. korcal. çorbaş. çorbağ. çorlu. qaqraq. 

qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi 

yatmış. bəxdi yatıq. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. qarabəxd. 

qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz.  

qütcələşmək  kütcələşmək > cüycələşmək. cücələşmək. kiçilmək. 

alçalmaq. təhqir, zəlil olmaq.  
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qütcəlik  kütcəlik 1. > cüycəlik. cücəlik. qısa boyluq. 1. korcəlik. 

körcəlik. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar.qaralıq. 

bədbəxlik.  

qütcəlmək  kütcəlmək. çorbaşmaq. çorbağmaq. çorlanmaq. 

korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. qatınmaq. 

qarablamaq. qarablanmaq. qarazqarmaq. qarqazıqmaq. 

qaqramaq. qaqraqmaq. qaqaralamaq. qaqarlanmaq. 

qaranmaq. batmaq. batırmaq. manğlanmaq. 

banğlanmaq. yoltanmaq. üznükmək. döngüşmək. 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  

qütcü  güdcü. çoban. qoşu. mal heyvana qoşulub, onları otarıb 

güdən.  

qütcüq  kütcük. cüycük. cücük. 1. cücərik. tomurcuq. sürgü. 1. 

soğan, qatmarlı (qat qat olan bigi) nərsələrin göbəyi. 1. hər 

nəyin kiçiyi. güdə. 1. quş, toyuq balası. civciv. 1. körpə. 

çox taza. ləzzətdi.  

qütcüqlənmək  kütcüklənmək > cüycüklənmək. cücüklənmək. 

cücərikmək. sürgüklənmək. tomrucuqlanmaq.  
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qütdək  kütdək. güdə.  

qütequ  güdeğu. küyəğu. kürəkən.  

qütə  güdə. 1.hər nəyin kiçiyi. kütcük. cüycük. cücük. basaq. 

cıvır. alçaq. qısa. boysuz. bıcıq. bıdıq. biçiq. tıqnaz. 

qıssa. bodur. qısır. kiçik. qısa. muxtəsər. endək. qısa. 

külə. boğdur > bodur. tıknaz. alçaq. boysuz. külə. qısqa. 

qısa. qıssa. boysuz. küpül. kütül. kötəs. kiçik. xırda. 

1.qotuq. qodux. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. qısa. qıssa. 

boysuz.  

- güdə dəğnək: çomaqbaş. durbaş.  

- ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə: 

qarakütük.  

- yapıcı güdə söz: qısa, göstərişli söz: qut, qıt söz: özlü, qısa 

söz: dərli, toplu söz: us, qıs söz: ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. 

muxtəsər, müfid kəlam. vəciz.  

- gədə güdə: toplumun pozuq qatı. ovbaş. ovlaş. oğbaş. 

oğlaş. 

- çox qısa, şişman, güdə bodur, ya da incə uzun olan, 

uşaq: biçimsiz uşaq. qısqamıt. qasqamıt.  

- güdə boylu, pis qoxulu ot: qarqa düğləği. qarqa düvləği. 

qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa 
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qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. əbucəhl qarpızı. acı xiyar.  

- uzun, güdə doğranmış ağac: küp.  

qütə  kütə. 1. bir çeşit yabanı xiyar. 1. kətə. iki sac arasında 

pişirlən əkmək. 1. güdə. kürtə. kərtə. qısa. budur. bodur. 

boysuz. bacaqsız. alçaq. - kürtə köylək: könkülək. könlək. 

gömlək. qəmis. 1. qıyı. iri parça. yığın.  

qütə küdə. 1. (qalın səslərin incələşməsı. g < > k \ d < > l). külə. 1 

kütdək. qutaq. bücür: basar. bəsdə boy. töpös. kotiğan. 

mıkır. kodö. koyduk. kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. 

pistək. pindək. qoduq. kutuk. küçük. - güdə boy. kotiğan 

bücür. külə. basar. bəsdə boy. töpös. mıkır. kodö. koyduk. 

kəltəbaqay. karsaq. qιsraq. kəltə. pistək. pindək. 1. kümə. 

tınaz. yığın. dəmət. 1. çökötlük. çökötqül. cüküt. qalta 

boylu. qalta. qıssa. qısalıq. cücəlik. çöküt. külə. tüpi. 

turpılmış. qırt. kəsik. biçik. 1. külə. tula. tuqal. tuqla. kiçik. 

qısa. bodur. tıqrıq. tığrıq. tıxrıq. kiçik. qısa. dar. 1. qısır. 

qıssa. - əlim qısır qaldı: əlim səndən güdə qaldı.  

qütəbaş  güdəbaş. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. kütbaş. 

kütbeyin. darqafa. güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. 
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maydagöz. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. 

kutahbin.  

qütəç  güdəç (güdə iç). içiküt. kütüç (küt iç). içisıq. içisıx. sıxıc 

(sıx iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içidar. 

darıç (dar iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

qütəq  güdək. 1. güdülənmə. motivasyon. 1. qara fikir. 1. təntik. 

samsıq. təlbə. səfeh. ağılsız. 1. güdücü. izçi. iziçi.  

qütəq  güdək. əl ayağı qıssa heyvan. hər nəyin qıssası.  

qütəq  gütək. 1. bax > küt. 1. kötək dayaq. təpək. dögmə. - kötək 

vermək. kötək çalmaq: döğmək. - kötək yemək: döğülmək. 

1. itiliyin kəsmiyin itirən nəsnə. 1. qıssa. - kütək sözlər.  

qütəqçi  güdəkçi. gözəkçi. güzərçi < göz+ ərçi.  

qütəqöz  güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. başısıx. 

sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. kütbeyin. 

darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. 

kutahbin.  

qütəqü güdəkü. qüvəy. kürəkən.  

qütəl  kütəl. (yuxari) < > göt < > köp. 1. atanğ. təpə. təl. uca. 

topa. tüpə. təpə. tüdə. alanğ. zirvə. çatqal. dağın çatqal 
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yeri. çatılacaq yer, uc. dağ. təpə. 1. dərbənd. darbat. dar 

keçit.  

qütələq  güdələk. güdlək. pərdi təxdəsi.  

qütələmək  küdələmək. kümələmək.  

qütəliq  güdəlik. kütəlik. qısalıq. qıssalıq. darlıq. sıxlıq. qıslıq. 

qıstıq. qıtlıq. maydalıq. güclük. zorluq.  

qütəlmək  kütəlmək. kövrülüb, şişib, tikilib qalmaq. korlanmaq. 

sökəlmək. düşgün, yoxsul, gücsüz qalmaq. kütürüm, 

götürüm,çolaq olub qalmaq. dildən düşmək.  

qütəlmək  qasınmaq. qasılmaq. kəçirmək. kəmirmək. kəmişmək.  

qütəlmiş  - işlənilərək aşınmış, güdəlmiş supürgə: qazağu. qazağı. 

qaza. kötükcə.  

qütəm  güdəm gözləm. yaraş. muraat. muğayat. - güdəm, yaraş 

kişi.  

qütəm  gütəm. bağ bağatda qurulan alaçıq.  

qütəmək  gütəmək. göndərmək. sürmək. aparmaq. uzatmaq. irsal 

edmək. vasil edmək.  

qütən  - başqalarının pisliyin güdən, gəzən. könlü qara. qaba, pis 

ürəkli.  
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qütən  güdən. 1. kor bağırsağ. qalın bağırsağın bir bölümü. - 

güdən bombarı. 1. qonaqlıq. düğün. ziyafət.  

qütən  gütən. kitən. kütən. qıtan. qutan. saxlur. gizlədən. 

söyləməz.  

qütənq  güdənğ. gödəng. döğənək. gödənə. kötənək (> ködənğ 

(fars)). yoğun dəğənək ki, keçmişdə onla geyim keçimi 

çırpıb yuvardılar.  

qütər  - işgüdər: elçivəkili. elçibaxanı. məsləhətquzar.  

qütər  güdər. murat. əməl. bəklənti.  

qütərax  güdərax. qısaraq.  

qütəs  kütəs. 1. küməs. toyuq nini. 1. dar yer. tutsaq. türmə. 

dam. 1. ası, yava sığır.  

qütəsin  güdəsin. qısırın. qısasın. - qısırın sözlər.  

qütəş  kütəş. kürək. qotas.  

qütətmək  güdətmək. kəsitmək. kəsmək. qısmaq. kəmətmək. 

kəmitmək. azaltmaq. alçatmaq.  

qütətmək  güdətmək. qısaltmaq. kəsdirmək. budatmaq. 

budaqdadmaq. budaqlatmaq. budaxlatmaq.  

qütəvul  gütəvul. götəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. qaravul.  

qütəvul  gütəvul. qaptavul. gözətçi.  
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qütəy  kütəy. evlənməmış ərkək.  

qütəyən  güdəyən # uzayan.  

qütəymək  kütəymək. susmaq. dinmək. zayıflamaq.  

qütişmək güdişmək. güdüşmək. bəkləşmək.  

qütqafa  kütqafa. kütbeyin. qabığıqalın. qalınqabıq.  

qütqən  güdən. bəkləyən.  

qütqülüq  kütkülüq. kütlük. qabalıq. qocurluq. gücürlüq.  

qütqürmək  kütgürmək. işdən düşmək.  

qütqüt  - gütgüt quşu: bayramcaq. ibibiq quşu.  

qütlə  kütlə. 1. qırça. qarça. əvam. 1. yığın. kitlə.  

qütlə  kütlə. kitlə. kültə. 1.tudə. bitişik yapılar. topluluq. bılok. 

bölük. kürtük. yığın. 1.qaraqapığ. qaraqamığ. qara yaxa. 

1.kürtük. yığın. qara el. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, 

bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq. - 

böyük daş kütləsi, yığını: qaqma. 1.yumağ. yuqam. tumağ. 

tuqam. 1.qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. 

çalba. qalğay. xalfa. kalğa.  

- qaya, daş kütləsi, kitləsi: qayaç. - yer qabığında qatmanlı 

qayaçlar var.  

- dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi: qartal. 
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qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.  

- buz kütləsi: buzdağı.  

- kütlə savıc yaraq ( yarac, arac): vəsayili irtibati cəmi'. 

qütlə  kütlə. kitlə. yoqanaq. yoğanaq. yığınaq. yığın. yığıntı. 

yığın. qaraltı > qəryə.toplum. təpə.  

qütləq  güdlək. güdələk. pərdi təxdəsi.  

qütləmək  gütləmək. güp güp, düb düb səslənmək.- yel əsib qapı 

gütlür.  

qütləmək  kütləmək. kültürmək. kültələmək. buxovlamaq. 

bağlamaq. - ayağı kültürülmüş.  

qütlənən  kütlənən. kortalan. əsgilən. əksilən. zayıflayan.  

qütlənən  kütlənən. kütlənən. kültəm. kültəm. kültüm kültüm. 

çoğdam çoğdam. dəstə bəstə. bukca bukca. dəngi 

dəngi. qucaq qucaq. top top. taıxm taxım. topar topar. 

tapqır tapqır. öbək öbək: kümə kümə. yığın yığın.  

qütlənmək  kütlənmək. 1.azınmaq. azalmaq. düşmək. əksilmək. 

qısınmaq. kiçikmək. alçalmaq. əsginmək. yıpranmaq. 

əzilmək. yorulmaq. üzülmək. zayıflamaq. - durumdan, 

biçimdən düşmək. 1.əzilmək. azanmaq. zayıflanmaq. 

nərsəni itirmək.  
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qütləşmə  kütləşmə. bayağılaşma. korlaşma. yıpranma. yıpraşma. 

ibtizal.  

qütləşmək  kütləşmək. 1. kəsginliğini itirmək. tuppuqlanmaq. 

duppuqlanmaq. korlaşmaq. koralmaq. 1. qarışmaq.  

qütlətmək  kütlətmək. azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. 

kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. 

salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. zayıflatmaq. nərsəni 

itirmək. - bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi.  

qütlü  kütlü. qüt. çəkirdəkli pambıq.  

qütlüq  küdlük. 1.küdbeyinlik. qabatlıq. qabavlıq. anlayışsızlıq. 

içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. 

kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın 

qafalıq. 1.kəsməzlik. korluq. gəvşək. sölpük. sölük. 

solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. 1.kütkülüq. qabalıq. 

qocurluq. gücürlüq.  

qütlüq  kütlük. uzaqlıq. yubanma. gecikmə.  

qütmə  1.güdmə. güdüş. güdüm. gözətmə. gözətim. gözətiş. 

muraqib, muğayat olma. 1.kütmə. tükmə. bükmə. düzmə. 

töpmə. bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. 

dəmət. təmət. tümət. tümək. bağ. bağıq. bağıt. bağat. 
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bağça. bağma. boğça. boğma. kəsmə. kəsdə. kəstə. 

dəsdə.  

- av güdülən yer: püsgü. pusu. kəmin. gözləği.  

qütmək  güdmək. ( < göz. gözmək. gözəmək). 1. qollamaq. 

gözətmək. qorumaq. baxmaq. bəkləmək. yönətmək. 

çevrəni yoxlamaq. 1. irəli itələmək. sürmək. qabağına 

qatıp aparmaq. yədəmək. sürmək. 1. sulamaq. suyun 

tutmaq. suylamaq. izləmək. tə'qib edmək. 1. gözəzmək. 

gözərmək. qorumaq. hifz edmək. - tanrı səni gözərsin. 1. 

qödəzmək. gözətmək. qöz atmaq. qözətilmək. göz 

edilmək. 1. durmaq. bəkləmək. qözləmək. müntəzir 

olmaq. 1. gözləmək. görmək. 1. izləmək. dalında durmaq. 

püsmək. pusmaq. püsləmək. pusu qurmaq. pusuya 

girmək. 1. saxlamaq. asramaq. qözərmək. 1. gizlicə 

izləmək. dinləmək. anındamaqcığa. andamaqcığa.  

qütmək  güdmək. 1. qovalamaq. ardamaq. tə'qib edmək. 1. önə 

qatıb sürüb sıralamaq. - mal davarı güdənlər. 1. otlatmaq. 

- çoban qoyunların güdür. 1. saxlamaq. qorumaq. tutmaq. 

götürmək. hifz edmək. - kin qın, qərəz güdən adamdır. - 

anasının qılığın güdən uşax. - kişi oğlu gördüyün yox, bildiyin 
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güdməlidir. 1. aydatmaq. otlatmaq. 1. (bax > küt. kütələç. 

kütələş. kündə. kötük).  

qütmək  güdmək. 1. mal qaranı otlatıb sürmək. 1. yönətmək. 

dolandırmaq. götürmək. idarə edmək. sevq edmək. - 

ölkəni güdmək. - işləri güdmək. 1. gözləmək. riayət 

edmək. qulluqlamaq. qollamaq. 1. bir iş üçün çabalamaq, 

çalışmaq, çalğışmaq. 1. ardlamaq. dalından, ardından 

gedmək. izləmək. izərmək. 1. (bir duyğunu, sinsini, hissi 

saxlayıb şişirtmək.). bağlamaq. tutmaq. bəsləmək. - öc 

bağlamaq. - bir quram tutmaq: bir düşüncə güdmək. 

1.qollamaq. 1. qorlamaq. qorumaq. qaramaq. 1.istəmək. 

- qan güdmək: qisas istəmək. 

- özü güdmək: başında durmaq.  

- ara (fürsət) düşmüşkən qazancını güdmək, yığmaq: 

təsdisin (küpün) doldurmaq.  

- güttüyüm domuzu mənə öğrətmə: mənim işimi, mənə 

öğrətmə.  

- dözümsüzlüklə bitməsin güdmək. günləri saymaq.  

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz. 

- qırıq çömçə su saxlamaz, pay güdməklə, qarın doymaz.  
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qütmək  kütmək. gəvərib, gəbərib ölmək. ilənc olaraq da "kütəsən 

öləsən !: kütüptür öləsən !: gəbərəsən. gəvib öləsən" 

deyərlər.  

qütməmək  - nərsənin dəğişməsinə, düzəlməsinə artıq güdməmək, 

durmamaq, önəmsəməmək: işi oluruna bıraqmaq. 

qütmən  kütmən. kotman. çotman. kiçik ot tayası. - günlük neçə 

kotman ot çalırsız.  

qütmül  kütmül. kotmul. yaraşıqsız, eybəcər. külə.  

qütrə  kütrə. kürtə. kürtgə. qortqac. xortqac. çapıt. köynək.  

qütrüşmək  kütrüşmək. yenmək. yatınmaq. (# qötrüşmək: qudruşmaq. 

qudurmaq. çıxmaq).  

qütsavul  gütsavul. toxdavul. toqsavul. bəkçi. güzərçi.  

qütsəyiş  kütsəyiş. yeğnisəyiş. yersəyiş. yengisəyiş. engisəyiş. 

yüngülsəyiş. kiçişsəyiş. kiçimsəyiş. kiçiksəyiş. alçasəyiş. 

alçaqsəyiş. düşürsəyiş. kəmsəyiş. korsayış. xarsayış. 

əsgisəyiş. yapaysəyiş. yıpsayış. yorsayış. üzsəyiş. 

xəfifsəyiş.  

qüttə  kütdə. köprə. kövdə. gövdə. gövrə. kovsa. gəvrə. heykəl. 

yapı.yapıt. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. 

yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. 
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maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. qaplıq. 

sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. can kasası, qəfəsi. 

cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. 

vicud. bədən. tən. tənə.  

qüttəli  kütdəli. gövdəli. gövrəli. tənəli. qalıblı. yapılı. iriyarı. 

qalavatlı. çəlimli. cəsim. cüssəli. boyrat.  

qüttəmək  güddəmək. gözətmək. bəkitmək. doğrulamaq. 

dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. sağlamaq. 

ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. 

arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. 

qayğırmaq. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. 

sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən 

tutmaq. tə'yid edmək.  

qüttü  küttü əğri büğrü. əzilmiş.  

- küttü bolmaq: əzilmək. əğri büğrü olmaq.  

qüttüq  küttük. qabavat. kallıq. kora beyinlik.  

qüttüləmək  küttüləmək. əzmək. ufalamaq.  

qüttürəq  küttürək. küldürək. gurladaq. gubbuldataq. qartadaq. 

paldataq. taqqıldaq. nərsənin birdən yıxılması, qırılması, 

qoyulması.  
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qütü  güdü. ( < kovuq: oyuq). 1. kovu. kovul. kovduc. kovac. 

güvəş. kovas. kasa. çanaq. 1. bir nərsənin çoxluğun 

göstərir. - bir güdü: bir çox. bir sürü. - at, sığır, qoyun 

güdüsü. 1. bax > qüd. güd. ümüd. 1. qudu. oğru.  

qütü  güdü. 1. qaraç. qurcalaq. qaşınma. həssasiyyət. histerik 

baxış (hirsli, düşmanyana baxış). 1. ərək. məqsəd. 

niyyət. 1.ölçü. oran. me'yar.  

- içgüdü: fitrət. ğərizə. tinət. təbiət.  

- içgüdü: içtəpi. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. içik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. sirişt. 

nəhad. təbiət.  

- böyük güdü ilə, özənlə qulağ vermək: qulağ kəsilmək. 

qulağ asmaq. qulağ olmaq: qulağ tutmaq. qulağ tikmək, 

şüşləmək. qulağ yatırmaq. 

qütücə  güdücə. güdüdən. örtüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. 

gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. 

bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. 

sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. 

korsadan ( < kor). doncadan. göstərmədən. duyurmadan. 

fıslatmadan. açmazdan. xəfiyyən. müstətirən. pünhani.  

qütüci güdüci. çoban.  
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qütücləmək  güdücləmək. güdücülüq edmək. casuslamaq. 

casutlamaq. yaşutlamaq. yaşuclamaq.  

qütücü  güdücü. 1. güdək. izçi. iziçi. 1. qaraman. oğru. - güdücü, 

üygə yaşırtın girgəndi: oğru evə gizlicə girdi.  

qütücü  güdücü. götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. 

qaravul.  

qütücü  güdücü. izləçi. yaşut. yaşuc. casus. casut. gizli görəvli. 

qaraqulaq. qulaqçı. qulluqçu. qormıtıc. qormıtçı. qılıqçı. 

qıllıqçı. otaçı. qaravul.qaraş. qaraç. casus. çavuş. 

xəfiyyə. xəbərçi.  

- gizli güdücü: qaraqulaq. dedektiv. xəbərçi.  

qütücülüq  - güdücülüq edmək: güdücləmək. casuslamaq. casutlamaq. 

yaşutlamaq. yaşuclamaq.  

qütüç  kütüç (küt iç). içiküt. güdəç (güdə iç). içisıq. içisıx. sıxıc 

(sıx iç). içiqıs. qısıc. qısıç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içidar. 

darıç (dar iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.  

qütüq  güdük. 1. gük. avqın. ovqın. oyqın. duvar dibindən su 

yeritməyə olunan dəlik. 1. kəsik. əksik. quyruqsuz. 

tüksüz. saxta. səqtə. səqət. natəmam. - güdük xoruz. - 

güdük qalmaq: əli yanmaq. nəticəsiz qalmaq. 1. quyruqsuz. 
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əbtər. 1. qoyuq. qayuq. məşquliyyət. 1. quşqu. kedik. 

şübhə.  

- iş güdük: iş qüc. alış veriş. - işli güdüklü: işli qüclü. qüfəç. 

qütüq  güdük. 1.düdük. ışqırıq. fışqırıq. 1.uyuq. mürid.  

qütüq  küdük. çort. qısa. kəsik.  

qütüq  kütük. 1. kötük. çotuq. kündə. 1. güdük. baş. pişəva. 

1.kötük. kündə. qaqma.  

- baltası kötükdən, kütükdən çıxmaq: güc durumdan 

sıyrılmaq, qurtulmaq.  

- qara kütük kəsilmək: arığlayıb, üzü qararmaq. - yanğı ilə 

qara kütük kəsildi.  

- quru kütük, odun: qaraqavuq.  

- kötük, kütük parçası, balçası, tikəsi: qırıq, bölünmüş odun. 

qaqma.  

- içgüdük: içgüdülü. içduyuq. içduyulu. təbii. insiyaqi. tinəti. 

fitri. ğərizi.  

- qarakütük: 1. bir yerin yaşlısı, başlısı, böyüyü. 1. andlı. and 

edmiş. kəsnik. yəmin. 1. ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, 

güdə qalmış nərsə.  

qütüq  kütük. kötük. < > kökət. gövdə. çotuq. ( < köt. köp. küt. 

qop. qup. qut: qabarıq. bol). 1. kündə. hər bir nərsənin 
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böyügünə, yığcamına verilən ad. qalın. yoğun. qaba. 1. 

yoğun, qalın odun. ağacın budaqsız, yapraqsız düğünü, 

kündəsi. 1. tingə. üzüm ditgisi, dikməsi. 1. qarmaqarışı, 

düzənsiz yığılmış nərsə. toplum var el kimi, ellərdə var 

kütük kimi. 1. böyük, ana dəfdər. sicill. 1. qutuq. tapu. elin, 

evin böyügü. 1. < > kütük. tapu. kök. 1. ( < > küt ) qanmaz. 

1. kötük. kündə. tomrum. tomruq.kündə. 1. kündə. 

toxmaq. munca.  

qütüqçi  güdükçi. gözdəkçi. gözçü. bəkçi.  

qütüqsər  güdüksər. quşqulu. şəggili.  

qütüqsərmək  qüdüksərmək. quşqulanmaq. şəggilənmək.  

qütül  güdül. 1. govdal. 1. küp. 1. saç üzərində pişirilmiş məkə 

əkməği. 1. qısa. qalın. 1. gözübək.  

qütül  kütül. küpül. güdə.  

qütülə  kütülə. alaşa. alçaq. yüksək olmayan. qısa boylu.  

qütülən  - ası, uyar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin alamamaq: 

güvəndiyi dağlara qar yağmaq.  

qütülü  güdülü. oranlı. ölçülü. əyarlı. me'yarlı.  

qütüm  güdüm. 1. idarə. yeriti. yeritim. yeritmə. yönəti. yönətim. 

yönətmə. dolandırı. dolandırım. dolandırma. 1. baxım. - 
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ev baxımı, güdümü: 1. ev işləri, sorumları, görəvləri. 1. ev 

yükü keçim sıxıntısı, sorusu. 1.güdüş. güdmə. gözətmə. 

gözətim. gözətiş. muraqib, muğayat olma.  

qütüm  güdüm. qutum. kütüm. qıtım. kitim. gizli. söylənməz nə. 

sirli. salığ. saxlı.  

qütümçu  güdümçu. idarəçi. yönətmən. yönətici. yeritmən. yeritici. 

ağaçı.  

qütümçuluk  güdümçuluk. idarəçilik. yönətmənlik. yönəticilik. 

yeritmənlik. yeriticilik. ağaçılıq.  

qütümlü  güdümlü. tutumlu. idarəli. yeritimli. yönətimli. dolanımlı. 

iqtisadi. ekonomik.  

qütümsüz  güdümsüz. qaraqsız. qararsız.  

qütür  güdür. xiyal. qurgu.  

qütür  kütür.  

- yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit yeyəcək: 

qaraqıra. qaraqırqa.  

- kütür kütür: küt küt. gup gup. - ürəyim kütür kütür yapır.  

- ağrıqdan, kəsəldən qaralmış, kütür, güdə qalmış nərsə: 

qarakütük.  
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qütür  kütür. qıtır. yetgin, gəvrək olub, diş altında xarpıldayan, 

şaqqıldayan yemiş, üzüm. qarpız habelə.  

- kütür kütür: kotur kotur. kütürdəmək: gupbultu. tappıltı 

salmaq. urmaq. vurmaq: tap tap vurmaq.  

- kütür kütür səs çıxarmaq: sərt, gəvrək bir nəyi yeyəndə 

xarp xarp çıxan səs.  

- kütür kütür alma yeyirdi. 

qütürə  götürə. kötürə. kövtü ( > kötü). { < kov. kovat: boş. }. 1. 

boş söz. gəvəzə. çaçar. kovcar. 1. kiçik. külə. alçaq. 1. ( 

< qot. qut. qop: qabarıq. çox. bol.). götürə. çapıq. çapar. 

yeyin. yeğin. tez. iti.  

qütürəm  gütürəm. çəlimsiz. cılız.  

qütürti  kütürdi. küt küt, pat pat edib səs çıxaran. patırtı. - 

qapının kütürdüsü. vəlvələ. - bu maşınalar çox kütürtü 

yapır.  

qütürtili  gütürdili. kütürdili. gurultulu. patırdılı. - çox gütürdili 

şəhərdir burası. - patırdılı kütürdili işlərdən bezaram.  

qütüsüz tüzətən  güdüsüz düzədən. birdən. ansızın. iskərməstən. 

ustumtuk. andavsız. duymadan. birdən. kinet. kenet. 

qenet. qınat. həmən. elə birdən.  
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qütüsüz  güdüsüz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. 

bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. 

tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. 

boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. istəmsiz. diləksiz. 

hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. 

ərəksiz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. 

düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt 

pırt.  

qütüş  güdüş. güdmə. güdüm. gözətmə. gözətim. gözətiş. 

muraqib, muğayat olma.  

qütüşə  güdüşə. baldız.  

qütüşmək  güdüşmək. bəkləşmək. qüdüşmək.  

qütütən  güdüdən. güdücə. örtüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. 

gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. 

bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. 

sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. 

korsadan ( < kor). doncadan. göstərmədən. duyurmadan. 

fıslatmadan. açmazdan. xəfiyyən. müstətirən. pünhani.  

qütüval  güdüval. güdval. ( < güdmək: qorumaq. qaramaq). qala 

başçısı. qalabəyi. mahafiz.  
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qütval  güdval. güdüval. ( < güdmək: qorumaq. qaramaq). qala 

başçısı. qalabəyi. mahafiz. gütüval. qala başçısı.  

qüv  küv. ( < kov). 1. anbar. 1. ağıt. taxıl ambarı.  

qüvah  - araçılıq, tanıqlıq, şahidlik, güvah, şəhadət istəmə: 

aracsayış. aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. tanıqsayış. 

tanıqsanış. istişhad.  

qüvah  güvah. 1. pənah. kirtgün. kirtük. sənəd. tapı. şahid. 1. 

tanuq. dəlil. bürhan. - kirtgünüm aldı məndən, təkcə 

kirgünüm sənidin oğlum. - kirtgünün qırılsın: pənahsız 

qalasın.  

qüvallahı  güvallahı > cüvallahı (< kovan: dələn. oyan). qalmasın yeri 

dəlib deşən. hər yanı gəzib dolanan.  

qüvcək  küvcək. küvcik. kövülcik.  

qüvcənəq  güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. 

güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. 

qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 
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daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qüvcənq  güvcənq. tox. tox gözlü. gözü tox. mütməin.  

qüvçə  küvçə. küçə. geçmə ( < geçmək).  

qüvey  güvey. istəhli. geyik.  

qüvey  güvey. kürəkən.  

- kəndi kəndinə gəlin güvey olmaq: heç kimi qatmadan, özü 

öz işin görmək.  

- dul gəlinin, dəliqanlı güveyə (kürəkənə) verən sovğatı: 

ərgən.  

- güvey girmək: evlənmək.  
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- qaynanasız, qaynatasız kürəkən: qılçıqsız.  

- güveylə baldızın şuxluğu olar, ortasında savaşla barışda 

olar. 

qüvə  güvə 1.<> gövə > cüvə. gəvə. (< kovan: dələn. oyan). 

deşə. bir yarığa bir tikə iti nərsə qoyub, güpünən 

təpəsindən vurub yarıq yekələr. 1.kəkə. kəvə. gəvə. bit. 

- güvə, gövə qoymaq: cüvələnmək. gövələnmək. 

güvələnmək.  

- güvə əlləmək: güvə qoyub, dəlik deşik edmək.  

qüvə  güvə. güyə. cüvə. bit.  

qüvəc  güvəc. göğəc. yassı, ağzı gen qazan.  

qüvəcik  güvəcik. güvəncik. zamin.  

qüvəç  güvəç. çölmək.  

qüvəq  küvək. < kuv. kəv. ğavaq. köfrə.  

qüvəqləmək  gövəkləmək. göbəkləmək. kökəkləmək. dayaqlamaq. 

tübəkləmək. dibəkləmək. təsdiqləmək.  

qüvəlçən  küvəlçən. midə əkşiməsi. otda yanan dəridə araya gələn 

qızarıqlıq.  

qüvələ  güvələ. gövələ. göğələ. göyələ. göyala. göyümsü. göyə 

çalar. - duru baxışlı, gövələ gözlər.  
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qüvələnmək  güvələnmək. gövələnmək. cüvələnmək. güvə, gövə 

qoymaq.  

qüvəltic  güvəldic > çuvalduz (< kovan: dələn. oyan). yoğun iğnə.  

qüvən  - güvən bəsləmə: güvcənək. qıvanma. güvənmə. güvənək. 

güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. 

gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. qanıqma. qanıc. 

qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. 

qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. 

qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. 

dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. 

içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. 

inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. 

inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. 

işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. 

ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. 

söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. 

söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qüvən  güvən. 1. kevən. konül. inam. inanc. dartı. qızıq. həvəs. 

kitkunç. 1. itimat. 1. tayanc. dayanc. dayanaq. dəstək. 1. 

tolaq. töləmşi. təzmin. 1. xudpəsənd. - qüvənib bığın 
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buran ərkəklər. 1. ip. əyp. eyp. sayqı. e'tibar.  

- çörəyinə, parasına güvənən: əkməğinə qoç. 1. işəniş. 

ümit. iynam. əmniyyət. işanç. ümid. - kəndinə güvənən: 

qaduv. qudaq. 1. zamin. basut. - basut ara: zamin gətir.  

qüvən  güvən. 1. ürəklik. cəsarət. 1. yetgi. yeti. səlahiyyət. 1. 

güvənc. e'timad. 1. bitginlik. yetinmə. inanc. qanma. 

qanıqma. göz toxluğu. razılıq. qanış. qanı. inanc. oyu. 

oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. qəbulluq. 1.dirək. dayaq. 

payaq. paya. 1.dayanma e'timad. 1.inam. inan. iman. 

inanc. inanma. inanış. inantı. işəniş. işənti. işən. işənc. 

e'timad. e'tiqad. 1. durqal. dinclik. güvənək. qorunaq. 

əmniyyət. asayiş. 1. sığac. sığanac. qaruq. pənah. 

- güvən ışığı: yədək çırağı. azda olsa, ışıqlığ qaynağın 

sağlayan.  

- çox sayqı güvən görmək: əllərdə gəzmək.  

- güvən bəsləmək: inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. e'timad 

edmək.  

- güvən yazı: e'timad məktubu. - güvənoy: e'timad rə'yi. - 

güvən qazanmaq: özünə inandırmaq. - güvəni sarsılmaq: 

inancı qalmamaq.  
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- qamu güvən: millət e‟timad. milli əmniyyət.  

- güvənin itirmək: e'tibarın itirmək. 

qüvənc  güvənc. güvənmə. güvəniş. 1. qıvanc qıvanma. öğünc 

öğünmə. övünc. övünmə. onur. mubahat. fəxr. qurur. 1. 

tərəb. 1. güvən. e'timad.  

- güvənc başlığı: komiser.  

- güvəncin, e'timadın qazanmaq:  

gözünə girmək.  

- güvəncin, e'timadın qazanmaq: saqqızın oğurlamaq. ışığın 

oğurlamaq.  

qüvənc  güvənc. qıvanc. 1. ğurur. qurra. ögənc. övənc. bəgənc. 

kəndinə gögənən, ögünən. fəxr edən. müftəxər. 

mütəkəbbir. 1. mutluluq. sevinc. onqluq. dola. kef. neşə. 

ləzzət. 1. rizayət. razılıq. 1. sevinc. şadlıq. 1. mubahat. 1. 

sevinc. öğünc. ilginc. onqluq. mutluluq. dola. kef. neşə. 

ləzzət. təşviq. iltək. arzı. sevinc. - kubancından: sevincindən. 

1. qurur. sevinc. şadlıq. - xalg güvənci: xalqın qururu. - 

güvənli günlər: ləzzətli, neşəli. 1. əmniyət. e‟tina. 1. rahat. 

din. təmin. aram. 1. ümüd kanı. umurday.  
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qüvəncə  güvəncə. 1. inanca. caymalıq. qarşılıq. ödənək. qarantı. 

təxsisat. tədarükat. təzminat. tə'minat. 1. girov. alınan 

(qəbul olunan) bir görəvi, işi, istəyi, nərsəni yerinə 

gətirmək üçün, inanc, təzmin olaraq ortaya qoyulan 

dəğərli nərsə. 1. ürək vermə. birinin quşqularını 

dağıtmaq üçün, söylənən inandırıcı söz. 1. inanca. 

imanca. işəncə. e'timad.  

qüvəncə  tutun. dəstək. arxa.  

qüvəncəli  güvəncəli. güvənli. 1. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. 

ödənəkli. qarantılı. təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. 

tə'minatlı. 1. girovlu. alınan (qəbul olunan) bir görəvi, işi, 

istəyi, nərsəni yerinə gətirmək üçün, inanc, təzmin olaraq 

ortaya qoyulan dəğərli nərsə. 1.inamlı. inanlı. imanlı. 

inanclı. işənli. işəncli. e'timadlı. e'tiqadlı.  

qüvəncəsizcə  güvəncəsizcə. güvənsizcə. qıvansızca. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  
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qüvəncəsizliq  güvəncəsizlik. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qüvəncik  güvəncik. güvəcik. zamin.  

qüvəncilik  güvəncilik. qovancılıq. sevinc. müjdə. bəşarət.  

qüvənclə  güvənclə. güvəncilən. sevinclə. məmnuniyətlə.  

qüvəncli  güvəncli. qıvanclı. müftəxər. 

qüvənclik  güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. güvənlik. qıvanlıq. 

qoruqluq. yəminlik. əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. 

işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. 

imanclıq. inanclıq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

qüvənçi  küvençi. güvəncə, garanti.  

qüvənəcəsiz  güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənsiz. qıvansız. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. 
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inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qüvənək  güvənək. güvən. qorunaq. asayiş. 

qüvənək  güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. güvcənək. 

güvən. qıvanma. güvən bəsləmə. bax > güvənmə. 

qüvənəkli  güvənəkli. qorunaqlı. əmniyyətli. asayişli.  

qüvənəklik  güvənəklik. güvənclik. güvənişlik. güvənlik. qıvanlıq. 

qoruqluq. yəminlik. əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. 

işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. 

imanclıq. inanclıq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

qüvənəksiz  güvənəksiz. qorunaqsız. əmniyyətsiz.  

qüvənəksizcə  güvənəksizcə. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qüvənəksizliq  güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 
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inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qüvənəqsiz  güvənəksiz. güvəncəsiz. güvənsiz. qıvansız. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. 

inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qüvənərək  güvənərək. 1. inanaraq. gözü qapalı olaraq. 1. göğsün 

gərə gərə. qurralı. iftixarla.  

qüvənic  güvənic. güvənim. güvəniş. güvənək. güvənlik. güvcənək. 

güvən. qıvanma. güvən bəsləmə. bax > güvənmə.  

qüvəniləcək  güvəniləcək. sağ qazıq. güclü tapı, sənəd, dayaq. muridi 

e'timad.  

qüvənilən kişi  hami. qoruyucu. tayanc. dayanc. sırdaş.  

qüvənilən  güvənilən. 1. inaq. yaxın kişi. məhrəm. 1. inanılan. dölək. 

inam. arqun. ərgin. arxalı. xatircəm. quşqusuzluq. 

qanışıq. 1. inanqu. inanılan. mötəməd.  

qüvənilən  güvənilən. 1.inam. inan. iman. inanc. inanılan. işən. 

işənc. doğru. əmin. mö'təməd. 1.inam. inanılan. doğru. 
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əmin. mö'təməd.  

- güvəndiyi dağlara qar yağmaq: ası, uyar, fayda güdülən 

nərsədən, istədiyin alamamaq.  

qüvənilən  güvənilən. güvənilir. inanılır. inanılan. inaq. içgin. 1. 

əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < 

metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş 

görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil.  

qüvənilərək  - güvənilərək bıraxılan nərsə: inam. inan. iman. inanc. işən. 

işənc. əmanət. vədiə.  

qüvənilir  güvənilir. 1. baz. əmin. 1. doğru sözlü. sayqılı. bayıq. 1. 

işənivli. andlı. vəfalı. sadıq. candan bağlı. işanğılı.  

qüvənilir  güvənilir. güvənilən. inanılır. inanılan. inaq. içgin. 1. 

əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < 

metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. 

dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. 

dayınışlı. dayınqan. dayanan. 1. könül əri. uz, geniş 

görüşlü. açıq ürəkli. rind. əhlidil.  

qüvənilir  güvənilir. inal. əsil. əsalətli.  
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qüvənilməmək  güvənilməmək. - birinə güvənilməmək: birinin ipylə quyuya 

eniləməmək.  

qüvənilməz  güvənilməz. 1. goplayan. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. 

çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. 

qanqırıtçı. düzənçi. düznəçi. qapzalan. qaplazan > 

qalpazan. 1. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, 

iti olmayan. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. 

onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. 

acınacaq. zavallı. damarsız. tabsız. dayanaqsız. aylaq. 

gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. 

becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. 

yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. 

iqtidarsız. 1. dönək. qancıq. allaq. 1. e'timad olunmaz.  

- güvənilməz kimsə: çürük.  

qüvənilməz  güvənilməz. 1. oynaq. 1. arlı bərli. qararsız. oynaq. 

bəlirsiz. qarışıq. mübhəm. beləvüt. gəvşək. sarqıq. 

qararsız. bəqimsiz. sallantılı. tamamsız. tammasız. 

andsız. haylaz. yaramaz. kötü. sədaqətsiz. vəfasız. 

kişiliksiz. uçuq. qaypaq.  
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qüvənilməz  güvənilməz. inan olmaz. inanılmaz. qaypaq. sorumsuz. 

ipsiz. ipi qırıq. ipi çürük.  

qüvənilməzlik  güvənilməzlik. tutaqsızlıq. arxasızlıq. dönəklik. 

yasasızlıq. təkyəsizlik. söyəksizlik. söyəngəsizlik. 

tapıqsızlıq. allaqlıq. dabansızlıq.  

qüvənim  güvənim. 1.güvənmə. güvəniş. dayanaq. dayaq. e'timad. 

1.işənim. içəlim. ciyərim. sinənim. sınanım. imanım <> 

inamım. canım. dosdum. qardaşım.  

qüvənim  güvənim. güvənic. güvəniş. güvənək. güvənlik. güvcənək. 

güvən. qıvanma. güvən bəsləmə. bax > güvənmə.  

qüvəniş  güvəniş. güvənc. güvənmə. 1. qıvanc qıvanma. öğünc 

öğünmə. övünc. övünmə. onur. mubahat. fəxr. qurur. 1. 

tərəb. 1. güvən. e'timad. 1.güməniş. işənmə. işəniş. 

inanma. inanış. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. 

söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 1.güvənim. 

dayanaq. dayaq. e'timad.  

- güvənc başlığı: komiser.  

- güvəncin, e'timadın qazanmaq:  

gözünə girmək.  

WWW.TURUZ.COM


ARIN Türkcə Etimoloji Sözlük 
 

WWW.TURUZ.NET 

9914 

qüvəniş  güvəniş. güvənic. güvənim. güvənək. güvənlik. güvcənək. 

güvən. qıvanma. güvən bəsləmə. bax > güvənmə.  

qüvənişlik  güvənişlik. güvənclik. güvənəklik. güvənlik. qıvanlıq. 

qoruqluq. yəminlik. əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. 

işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. 

imanclıq. inanclıq. durqalıq. əmniyyət. e'timad.  

qüvənişsiz  güvənişsiz. güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. 

güvənməz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. 

inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qüvənişsizcə  güvənişsizcə. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənməzcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qüvənişsizliq  güvənişsizlik. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənməzlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 

inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 
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inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qüvənlə  əmin. tavqal. quşqusuz. kəsin.  

qüvənli  güvənli 1.üsləm. üstəm. mö'təbər. mö'təməd. e'tibarlı. 

1.güvəncəli. inamlı. inanlı. imanlı. inanclı. işənli. işəncli. 

e'timadlı. e'tiqadlı. 1.inamlı. heysiyyətli. donlu. e'tibarlı. 1. 

inamlı. qabili e'timad. 1.sağqun. doğrun. əmanətdar.  

qüvənli  güvənli. tavqıllıq. tapqıllıq. cəsurluq. iradəli. bazınıvlı. 

ürəkli. cürətli. cəsarətli. bazqın. basqın. bazqınç.  

qüvənlik  güvənlik. 1.qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. 

qoruqluq. yəminlik. əminlik. imənlik. işənlik. işəncliq. 

işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. 

imanclıq. inanclıq. durqalıq. əmniyyət. e'timad. 1. güvən. 

qorxusuzluq. inanma. e'timad. əminlik. əmn. əmniyyət. 1. 

əmniyyət. - sıxı güvənlik önləmləri: iqdamate şədide 

əmniyyəti. 1.asayiş. 1.əmniyyət. inam. inan. iman. inanc. 

işən. işənc. - inamsız yerə sığınma. - inamlı yer. 

1.qorxusuzluq. inanma. e'timad. əminlik. əmn. əmniyyət.  

- qamu güvənliyi: milli əmniyyət.  
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- güvənlik, əmniyyət, ittilaat başlığı, vəziri: qarqat.  

- şəhərdə güvənlik sağlama (əmniyyəti tə'min edmə) 

görəvlisi, mə'muru: qolluqçu. polis.  

qüvənlik  güvənlik. bax > güvənmə.  

qüvənmə  güvənmə. 1.güvəniş. gümənmə. güməniş. işənmə. işəniş. 

inanma. inanış. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. 

söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış. iltica'. 1.güvəniş. 

güvənc. 1. qıvanc. qıvanma. öğünc öğünmə. övünc. 

övünmə. onur. mubahat. fəxr. qurur. 1. e'timad. 

1.güvəniş. güvənim. dayanaq. dayaq. e'timad.  

- güvənmə!. gümənmə!. qanma!. inanma!. - eşitdiyinə 

qanma!. - qanma! öz bildiyin yap, qutarda. - onun sözlərinə 

qanma.  

qüvənmə  güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. 

güvcənək. güvən. qıvanma. güvən bəsləmə. gümən. 

gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. 

qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. 

qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. 

quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. 

alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. 
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daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. 

doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. 

içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. 

inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. 

inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. 

inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. 

ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. 

issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. 

söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. 

xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. 

itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma. 

qüvənmək  güvənmək. 1. gönənmək. sevinmək. fəxr edmək. 1. 

tapışmaq. aşanmaq. inanmaq. bey'ətl edmək. 1. 

qövünmək. kövünmək. razılanmaq. qayil olmaq. 1. pənah 

aparmaq: girtgünmək. girtinmək. inanmaq. gerçinmək. - 

tanrım sənə girtünürəm. 1. öğünmək. fəxr edmək. - 

nəmənəvə belə günisən. - o mənlə güvəndi. 1. işənmək. 

içənmək. inanmaq. 1. gügənmək. köks gərmək. 

kükənmək. ögünmək. fəxr edmək. 1. köpənmək. 

maqtanmaq. boysanmaq. badlanmaq. övünmək. 
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sevinmək. öğünmək. ulumsuluq. ilgilənmək. ilətmək. 

həvəslənmək. fəxr edmək. - ev yiyəs (issi) yuxuda oğruya 

güvənir. - qüvənib bığın buran ərkəklər. - gəncliyə güvənmə 

igitligə dayanma. - sümük içində iliyi güvənir (sevinir).- o 

mənim birlə gövəndi. - kiminin ölümünə güvənmə sən. 1. 

içənmək. işənmək. inanmaq. 1. içgisinmək. e‟timad 

edmək. güvənmək. bazmaq. cəsarət edmək. 1. işanmaq.  

- özünə artığına güvənmək: taslamaq. osdutmaq. şişirmək. 

uzanmaq. artıqlamaq. 

qüvənmək  güvənmək. 1. qıvanmaq. öğünmək. övünmək. 

qurranmaq. qurralanmaq. qururlanmaq. fəxr edmək. 1. 

qanıqmaq. mütməin olmaq. inanmaq. inaqmaq. 

inaqlamaq. 1. dayanmaq. bağlanmaq. e'timad edmək. 

1.qərrahlanmaq. qarrahlanmaq. 1.işənmək. ısınmaq. 

ıssınmaq. issinmək. istinmək. inanmaq. inaqlamaq. 

inaqmaq. e'timad edmək. 1.arxalanmaq. - çoxluğa, gücə 

güvənmək, arxalanmaq: qalalanmaq. 

- varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, 

inanmaq, razılaşmaq: qənaət edmək.  

- güvən ki: bitgin ki. qəbul ed ki. yetin ki. qan ki. qanıq ki. inan 
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ki. razılaş ki. qənaət ed ki. 1. dayatmaq. dayıtmaq.  

- el qapına dayatan, uz gedər, düz gedər: uzaq gedər, doğru 

gedər.  

- hər nəyə güvənmək: qaraquşa inanmaq.  

- boşuna güvənmək aldanmaq. qafil olmaq.  

qüvənməyən  güvənməyən. güvənsiz. güvənməz. e'timadsız.  

qüvənməz  güvənməz. güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. 

güvənişsiz. güvənməyən. çəkingən. qorxulu. inanmaz. 

inamsız. inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. 

əminsiz. əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qüvənməzcə  güvənməzcə. güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. 

güvənəksizcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qüvənməzinmək  güvənməzinmək. güvənsizləşmək. 

e'timadsızlaşmaq.  

qüvənməzliq  güvənməzlik. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. 

güvəncəsizlik. güvənəksizlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 
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inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qüvənmiş  güvənmiş. kəndinə güvənmiş. özbək. cəsur.  

qüvənsiz  güvənsiz. ayavsız. gözü kor. qədir bilməz. nankor.  

qüvənsiz  güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. 

güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. 

inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. 

əmniyyətsiz. e'timadsız.  

qüvənsizcə  güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. 

güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. 

inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. 

çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. 

əmniyyətsizcə. e'timadsızca.  

qüvənsizləşmək  güvənsizləşmək. güvənməzinmək. e'timadsızlaşmaq.  

qüvənsizlik  güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizlik. 

güvənəksizlik. güvənməzlik. güvənişsizlik. çəkingənliq. 

qorxululuq. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. 
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inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. 

inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. 

inancsızlıq. inansızlıq. işəncsizlik. işənsizlik. işənməzlik. 

işəmsizlik. içinməzlik. içənməzlik. durqasızlıq. əminsizliq. 

yəminsizlik. yəminməzlik. əmniyyətsizlik. e'timadsızlıq.  

qüvənsizlik  güvənsizlik. 1. təhlükəsizlik, əmniyyət, ittilaat təşgilatı. 

sağanaq. 1.iynamsızlıq. əminlik.  

qüvəntiq  - güvəndiyim dağlara, qar yağdı bilə bilə.  

qüvəntirən  güvəndirən. 1. bitgindirən. yetindirən. qandıran. 

qanıqdıran. inandıran. razılaşdıran. qəbulladan. 

qənaətbəxş. 1. ciddi. ağırbaşlı. ağır oturaqlı.  

qüvəntiriş  güvəndiriş. güvəndiri. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. 

tutsunduru. tutsunduruş. düşgündürü. düşgündürüş. 

düşsündürü. düşsündürüş. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. imləndiri. 

imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. 

imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 
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umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. 

çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. 

arzındırı. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qüvəntirmək  güvəndirmək. 1. doldurmaq. toldurmaq. təzmin edmək. 

1. sevindirmək. 1. işandırmaq. inandırmaq.  

qüvəntirmək  güvəndirmək. qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə 

quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət 

vermək. ürəkləndirmək. badlandırmaq. quvvəti qəlb 

vermək.  

qüvənyazı  güvənyazı. e'timadnamə.  

qüvər  bax > kübar.  

qüvəriş  güvəriş. gəvərim. gəvərtim. sindirim. hazimə.  

qüvərmək  küvərmək. 1. ( < qop. köp. kop. çox). güpərmək. şişmək. 

köpərmək. qoparmaq. 1. gövərmək. göyərmək. rəngi göy 

olmaq. göyləşmək. 

qüvərtə  güvərtə. gövərtə. sayavan.  

qüvərtəsiz  güvərtəsiz. damsız. çatısız. - güvərtəsiz (damsız. çatısız) 

böyük yük qayığı: neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq 
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yapılan qayıq: bağna. bağnaq. bağanaq > ( b <> m ) mağna. 

mağnaq. mağanaq. (< bağlamaq). böyük sala, salaq, salqa.  

qüvəş  güvəş. tultag. səkin. dinc. güvəş. kəndindən əmin.  

qüvət  küvət. kovat. ləğən. ləyən. ağzı gen, böyük su qabı.  

qüvəz  güvəz. ( < gögərmək: yaşarmaq. yəşərmək. canlanmaq. 

yanlanmaq). 1. mor. al. ala. narcıl. qırmızı. morla qızılarası. 

1. güfəz. gövəz. qurumlu. kasalaq.  

qüvəza  gövəz. küvəz. qüfəz. kibri. qurur. ( < köp. kop) şişmək. 

övnüm. qurur. maqrur. qururlu. - ərdəm dilə, öğrənübən 

olma küvəz. - öğrən onun biligin, gündə anqa baru, qutqılıqın 

tapınqıl, qoyqıl küvəzin naru: onun biliyin öğrən, gün yanına 

ged, xilusla qulluğunda dur, burax kibri qururu bir yana.  

qüvəzi  güvəzi. yaşılımsı. morumsu.  

qüvləq  güvlək. ( < kovlaq: oyuq). külə ( < küvlə). kilə ( < kivlə). 

kivlə ( < kivlə). kova. qutu. qab. ağacdan oyulmuş su qabı. 

yağ qutusu.  

qüvləmək  güvləmək. gurlamaq.  

qüvləyü düşmək  güvləyü düşmək. bir nərsənin üzərinə 

böyük maraqla gurlayıb düşmək atılmaq.  

qüvlüq  qüvlük. çamur, palçıq güllə.  
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qüvmək  bax > küymək. güvmək. (y < > z < > d) gözləmək. güdmək.  

qüvnəc  güvnəc. mütənəffiz. qudman. qudaman. ümənadan olan. 

mö'təməd. - məhlə qudamanları.  

qüvnəməzmək  güvnəməzmək. görməsənmək. duyqumazmaq. 

düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. 

düşünməmək. engəməzmək. alğamazmaq. alğımazmaq. 

alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı 

almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. 

bulmazınmaq. fikr edməmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. 

ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq 

görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. 

duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. 

olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. 

sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.  

qüvrə  küvrə. kürə. yuvarlaq. qalob. qolab. dolab. quşaq. dayrə. 

- yer quşağı: yer kürəsi.  

qüvrə  qövdə. qalıb. isqilet.  

qüvrələşmək  küvrələşmək. kürələşmək. qolablaşmaq. qaloblaşmaq. 

dolablaşmaq. quşaqlaşmaq. cəhanşimullaşmaq. 

dünyəviləşmək.  
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qüvrəlik  küvrəlik. kürəlik. qolablıq. qaloblıq. dolablıq. quşaqlıq. 

dünyəvi. cəhanşimul. imum dünyalıq.  

qüvrüq  küvrük. küfrük. kös. tuğ. davul. nağara.  

qüvrüq  küvrük. küprük. təbil.  

qüvsünmək  küvsünmək. təsvib edmək. təqdir edmək. məmnun 

olmaq. xoşnud olmaq.  

qüvşar  küvşar. koşar. küşad. kovşad. küvşad > qoşad (fars). ( < 

kövşad < kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. açma. fəth. - 

qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. iftitah. - 

kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 1. oyun yolu. - tük 

küşadı: türkə sayaq. türk yolu ilə. 1. mərasim.  

- küşad vermək: yayı açıb, dartıb atmaq. - yaya küşad 

vermək.  

qüvşat  küvşad > qoşad (fars). küşad. kovşad. koşar. küvşar. ( < 

kövşad < kovşamaq: açmaq. qazmaq. ). 1. açma. fəth. - 

qapını kövşad edmək: qapını açmalamaq. 1. açılış. iftitah. - 

kitabevinin küşadı. - yeni şəhrin küşadı. 1. oyun yolu. - tük 

küşadı: türkə sayaq. türk yolu ilə. 1. mərasim.  

- küşad vermək: yayı açıb, dartıb atmaq. - yaya küşad 

vermək.  
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qüvşatlıq  güvşatlıq. güşatlıq. kavulqan kovulqan. aralıq. araqlıq. 

açaqlıq. açığlıq.  

qüvşəq  küvşək. gəvşək. yumuşaq. sölpük. - gəvşək küvşək ət: 

gəvşək. sölpüq ət. - küvşək edmək: iyi xəmirdan yapılan 

əkəmək.  

qüvşənmək  geviş gətirmək.  

qüvtaş  küvtaş ( l < > t ). bax > qülfaş. boş. əldən düşmüş.  

qüvüç  - güvüç yükün: kiçik yular, çilbir.  

qüvürgən  dağ soğanı. qəvürgən. qümürgən.  

qüy  küy. - hay küy: dad o fəryad: car o cəncal: qışqırıq.  

- səs küy: yarğara yayqara.  

qüy  küy. küv. 1. ( < küymək: göynəmək: yanmaq). ağıt. 

yaxınma. dövünmə. sağu. ağlaşma. 1. oy. düşüncə. yad. 

huş. fikir. - küyünə düşmək: fikrinə düşmək.- vay - küyünü 

işinə bağışlamaq. iş - küy: iş - güc: səs. 1. biçim. şəkil. 

metod. 1. kü. ün. şan. 1. hava. melodi. ahəng. - 

küyləşmək: oxumaq.  

- alda küydə: öncədən. əsgidən.  

- ol küydə: o şəkildə. o biçimdə. 

- hay küylü: qalaylı. süslü bəzəkli. 
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qüyə  1. güyə. (y < > v ) güvə. cüvə. bit. - güyə darman: naftalin. 

1. küyə. ( < küymək: yanmaq). yanığ. is. his.  

qüyəq  küyək. 1. dərd. acı. yanığ. ıztırab. üzüntü. acığlı. 

toxunaxlı. kövrək. yanığlı ürək. 1. kürəkən. - küyək dayaq 

verdi. 

qüyəq  küyək. qoyqun. qoyaq. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. 

toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. 1. cırmalayan. 

dırnağlayan. cırnaqlayan. 1. ziyanlı. zərərli. 1. sərt. bərk. 

iti. sıxı. qatı. güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. müəssir. 

tə'sirli. 1.sərt. kəsgin. dəli. aşırı. tünd. iti. - dəli bibər. 1. 

sərt. zərər, ziyan verən. 1.acı. üzücü. etgili. kəsgin. - çox 

iti, yeyin, kəsgin, toxunaqlı: acı acı.1.acıqlı. dıramatik. 

sızlatan. 1.ağır. gücünə gedən. - ağır maamilə. 1.deşgən. 

deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. müəssir. 

etgili. təpgili. izgili. 1.etgin. müəssir. 1.müəssir. sürəkli. 

sürəli. dəvamlı. ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. 

dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. 

dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.  

qüyəqörmək  küyəgörmək. ummaq. gözləmək. bəkləyib durmaq.  

qüyəqü  güyəğü. güvəğü. damad.  
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qüyələmək  qüvələmək. (güvələkləmək: < güvə + lək. güvəlaq: ayrılmış, 

boşanmış güvə). qüvə silkmək. qüvədən qurtarmaq. 

qorumaq, arıtlamaq.  

qüyəmək  küyəmək. küyətmək acıtmaq. - ayrılıq ürəyim dağladı.  

qüyən  küyən. göyən. göynədən. qavıran. qovran. qovuran. 

qavuran. acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. 

içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. 

hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. sancan. sarsıtan. 

tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. 

üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. 

mükəddərlədən. kədərlədən.  

 qüyən  küyən. göyən. göynədən. qovuran. 

qovran. qavıran. qavuran. acıdan. yandıran. yaxan. 

yaxıcı. dağladan. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. 

ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. 

qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.  

qüyən  küyən. səbirli. əbədi. - ölməz küyən kişi: səbirli kişi ölməz. 

1. yanar. yanan.  
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qüyənlik  küyənlik. göyənlik. qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. 

qavuranlıq. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. 

zalimlik. zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.  

qüyəsiyə  küyəsiyə. borc. nisyə. və‟dəli. verəsiyə.  

qüyəş  küyəş. sevim. sevik. mə'şuq.  

qüyətmək  küyətmək. küyəmək. acıtmaq. - ayrılıq ürəyim dağladı.  

qüyəy  küyəy. ər.  

qüyəz  küyəz. küvəz. küpəz. qurlu, kibirli.  

qüyi vermək  küyi vermək. borc. nisyə vermək. möhlət vermək. və‟də 

vermək.  

qüyqan  küyqan. aşpazxana.  

qüyqəmək  küykəmək. qarımaq. qatımaq. kirimək. yığışmaq. 

bürüşmək. küykirib oturmaq: bükülüb oturmaq.  

qüyqərtmək  küykərtmək. əğmək. bükmək. - sırtını küykər: sırtını əy.  

qüyqü  - şayiə, dediqodu, yayqı, hayqı, küygü salmaq. yaymaq: 

əslətmək. əstirmək.  

qüyqü  küygü. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. qoğu. qoğuc. 

qoğunc. qov. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. 

kovuş. kovunc. qoşantı. qoşu. arxadan çəkişdirmə. 

birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. 
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dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. 

deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. 

hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. 

qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. 

qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. 

qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. pıçıltı. 

pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. 

sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).  

qüyləmək  küyləmək. kökləmək. gurlamaq. oxumaq. çalqı çalmaq. - 

çalqıçılar köklədilər: çalmağa başladılar.  

qüyləniş  küyləniş. gəngəş. düşünüş. fikirləşmə.  

qüylənmək  küylənmək. 1. qarar vermək. fikirləşmək. düşünmək. 

xayallanmaq. niyyətlənmək. 1. qöylənmək. göylənmək. 

yanmaq. alışmaq.  

qüyləş  küyləş. 1. heyvanların əş özləmi. şəhvət. 1. astadan 

oxumaq. tərənnüm.  

qüylü  güylü. 1. güclü. sağlam. heybətli. 1. külük. ünlü. şanlı. - 

külük bilgə: ünlü şanlı bilik, alim.  

qüymac  küymac. közman. kumaş. küymaş. - közman gömmək: 

kumaş quylamaq. çörəyi külə quylamaq.  
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qüyman  - küyman yaratmaq: küymanmaq. kuymanmaq. bahana 

edmək. illət, səbəb, nədən tapmaq.  

qüymanmaq  küymanmaq. 1. güman edmək. təəllül, bahana edmək. 1. 

kuymanmaq. küyman yaratmaq. bahana edmək. illət, 

səbəb, nədən tapmaq.  

qüymaş  küymaş. közman. kumaş. küymac. - közman gömmək: 

kumaş quylamaq. çörəyi külə quylamaq.  

qüymə  küymə. küyün. göymə. göyüq. qovurma. qovruq. qavırma. 

qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. 

acıq. zülm. cəfa.  

qüymək  küymək. göymək. küymək. yandırmaq. yaxmaq.  

qüymək  küymək. kümək. küvmək. güymək. 1. göynəmək. yanmaq. 

qovrulmaq. (küyə: yanığ. is. his. kümüş kabablar: yanmış 

kabablar.) 1. yandırmaq. qormaq. qorlamaq. 1. bəkləmək. 

gecikmək. 1. güdmək. ummaq. gözləmək. bəkləmək. 

qatlanmaq. təənni edmək. fikirləşmək. səbr edmək. - 

küyən işi bu gün gör. - işini küymə yarına. - ayağ saqlayıp 

küydülər. - küymədə getdi. - gəl xoş görəlim bir neçə gün 

ömrü qənimət \\ küyməz kişiyə fürsəti əyyam əfəndi. - 

sabahdan səni küyürəm. 1. küymək. zülm edmək. qıymaq. 
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qücənmək. qoymaq. acınmadan edmək. 1. qanmaq. 

yanmaq. 1. göymək. göynəmək. ( n < > y ). qonmaq. 

yanmaq. tutmaq. - odun qondu: odun yandı, alışdı. 1. ad. 

küymək. güymək. güyə, küyək. möhlət. bəkləyiş. önəl. 

gözət. aman. ara. araqəsmə. aralıq, baydaq. borc. bud. 

budax. buta. çağ. çalım. dalda. düşən. əlgək. əriş. 

ərmək. fürsət, gələcək, girəvə. girəvə. ip. iygi. kəsmə, 

qab. qanat. qol. qolay. olacaq, örtü. parça. pərçəm. uğur. 

yaraq. yol. - sənə bir həfdə küymək gərək. - güymək 

tapmaq: fürsət tapmaq. - güymək tapsan öldür: şərait cür olsa 

öldür. - güymək ələ keçirmək: fürsət tapmaq. - güymək 

tapsan gəl. - bir güymək düşsə əlimə bülləm neyniyərəm. - 

güymək vermə. 1. yaxmaq. yandırmaq. alazlandırmaq. 

qöymək. göymək. yanmaq. (yanıb) qaralmaq. 

qüymüş  küymüş. yağız. yanğız. yanmış. qoyu. əsmər.  

qüynəlinmək  küynəlinmək. göynəlinmək. küynəmək. küynümək. 

göynəmək. göynümək. 1. içdən içə yanmaq. dağlanmaq. 

yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. olqunlaşmaq. 

(yemiş). 
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qüynəmə  küynəmə. küynümə. göynümə. göynəmə. dağlanma. 

yanma. yaxınma.  

qüynəmək  küynəmək. küynümək. göynəmək. göynümək. 

göynəlinmək. küynəlinmək. 1. içdən içə yanmaq. 

dağlanmaq. yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. 

olqunlaşmaq.  

qüynüci  küynüci. qöyqücü. küyquci. göyquci. göynüci. göynəyən. 

yanıcı. yanmalı.  

qüynüq  küynük. küyük. göynüq. göynək. acıq. azıq. acqı. azqı. 

yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm.  

qüynümə  küynümə. küynəmə. göynümə. göynəmə. dağlanma. 

yanma. yaxınma.  

qüynümək  küynümək. küynəmək. göynəmək. göynümək. 

göynəlinmək. küynəlinmək. 1. içdən içə yanmaq. 

dağlanmaq. yanmaq. yaxınmaq. 1. (yemiş) pişmək. 

olqunlaşmaq.  

qüyöm  ərim.  

qüyöv  güyöv. kürəkən. damat. eniştə.  

- güyöv qaytarqan: damadın düğündən bir sürə sonra 
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qayınata, qayınanası görüş törəni.  

- güyöv nögər: sağdıç.  

qüyrə  güyrə. taxıl ambarı. quyra. buynuz.  

qüyrəklik  ara sevda.  

qüysəmək  gəvismək. istəmək.  

qüysəmək  küysəmək. 1. arzu edmək. istəmək. özləmək. həsrət 

çəkmək. həsrət edmək. 1. kösəmək. arzılamaq. 1. 

küsəmək. özləmək. arzulamaq.  

qüysəntiri  küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. 

tutsunduru. tutsunduruş. düşgündürü. düşgündürüş. 

düşsündürü. düşsündürüş. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 

bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. imləndiri. 

imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. 

imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 

umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. 

çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. 
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arzındırı. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qüysərmək  küysərmək. küsmək. incimək. öykəmək. yüz döndərmək.  

qüysətən nərsələr  küysətən nərsələr. göyçək nərsələr. 

calib nərsələr. məni köysətən (köysəyən) nərsələr.  

qüysinmək  küysinmək. azmaq. qızışmaq. qızğınmaq. 

şəhvətlənmək. - dişi, ərkək qızışdılar. - qoçlar, buğalar 

qızışır.  

qüysitmək  küysitmək. azdırmaq. qızdırmaq. qızışdırmaq. şəhvətə 

gətirtmək. - qızların çılpaq dolanması, ərkəkləri qızdırar. - 

qoçları qızdırmaq.  

qüysünmə  küysünmə. köysünmə. azqınlıq. qızğınlıq. yanqığ. - 

kişinin qızğınlığı. - buğanın qızğınlığı.  

qüysünmək  küysünmək. könüllü olmaq. istəmək.  

qüysütü  küysütü. küysəndiri. küysəndiriş. güvəndiri. güvəndiriş. 

tutsunduru. tutsunduruş. düşgündürü. düşgündürüş. 

düşsündürü. düşsündürüş. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. 

yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. qoşqunduru. 

qoşqunduruş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. özəndiri. 

özəndiriş. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. 
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bəğnəti. öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. imləndiri. 

imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. 

imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. 

umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. 

çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. 

arzındırı. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. 

iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə. 

qüysüz  küysüz. qatı yürəkli. rəhmsiz.  

qüyşətməq  qüyşəmək. çoqturmaq. çoqdurmaq. çüqtürməq. 

çöqtürməq. qoşdurmaq. qurşatmaq.  

qüytas  küydas. küydaz. güdaz. ( < küymək: yanmaq)( > qodaz 

(fars)) küyən nərsənin durumu. yanma. yanar. yanqın. - nə 

küyə küyə, küydazla yalvarırdı.  

qüytaz  küydaz. küydas. güdaz. ( < küymək: yanmaq)( > qodaz 

(fars)) küyən nərsənin durumu. yanma. yanar. yanqın. - nə 

küyə küyə, küydazla yalvarırdı.  

qüytə  güydə. küydə. qızıl gümüş əritməyə kiçik kürə.  

qüytərqi  küydərgi. göyükli. göygil. çox küyən yanar çiban çeşidi. 

od çibanı.  

qüytürci  küydürci. göydürgi. göydürən. göynədən. yanğıran.  
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qüytürmək  küydürmək. göydürmək. yandırmaq. yaxmaq. 

pişmanlamaq. 

qüytürücü  küydürücü. yandιran.  

qüyüq  küyük. göyük. küynük. göynək. göynüq. 1. yanığ. 

yanmış. yaxılmış. 1. (bir kəsəldən) göynək. tutuşma. 

alovlanma. 1. acıq. azıq. acqı. azqı. yanığ. dağma. zülm. 

covr. sitəm.  

qüyüq  küyük.göyük. güyük. 1. göymüş. küymüş. yanığ. yanmış. 

1. dərd. kədər. 1. sıtma. ısıtma. 1. canavar, vəhşi heyvan. 

1. qısqanc. qiptə edən. 1. köyük. yanığ. yanmış. 

qüyüqlüq  küyüklük. qısqancılıq. cicik.  

qüyün  küyün. küymə. göymə. göyüq. qovurma. qovruq. qavırma. 

qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. 

acıq. zülm. cəfa.  

qüyünc  küyünc. dərd. acı. iztirab.  

qüyünmək  küyünmək. göyünmək. 1. yanmaq. yaxınmaq. 

qavrulmaq. 1. yarı yanmaq. yanımsımaq. ot etgisi ilə 

sararmaq. 1. sızlamaq. acımaq. ağrımaq. 1. 

olqunlaşmaq. 1. üzülmək. dərdlənmək.  
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qüyüz  güyüz. qalı.  

- güyüz soxmaq: halı toxumaq.  

- soxqan güyüz: naxışla işlənmiş qumaş. goblən. 1. güzək. 

payız. dərim tarım çağı.  

qüz  1. sonyaz. sonaz. payız. 1. ağır. zor. əmgəkli. zəhmətli. - 

ağır iş.  

- bastırma yapılan çağı olan güz ortası sıcaq günlər: 

bastırma yazı.  

- güz çiğdəmi: acı çiğdəm.  

- güz çağı: bağpozumu.  

- güzdə (payızda) sarı qızımtıl boyalı, közə düşmüş otu 

andıran yapraq: közəl. xəzəl. - xəzəl, güz, payız çağı: 

közələk. közələ.  

- güzün əkilən buğda: gömmə. ( qışın topraq alda gömülü 

qalıb, yazın cücərir).  

- güz yağmırı: güzlək.  

- qara güz: güzün sonu.  

- güzün sonu: qara güz.  

- güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti: qarçiçəyi.  

- güz dönəmi: 1. güz ayları. 1. eğitim öğrətimində, ilk yarı il.  

WWW.TURUZ.NET


HƏSƏN BƏY HADİ                                                                                                 TƏBRİZ 

  
WWW.TURUZ.COM 

- sən gedəli, gözlərə köçdü qara güz, üzlərə oturdu qara buz. 

(güz: payız.).  

qüz  küz. güz. küz. köz. 1. xərmənin yeri. neçə kərdidən olan 

alan. 1. güz çağı. sonbahar. payız. {dərim - ay. ( # əkim - 

ay)}. 1. ot biçmə zamanı. eylülün oniki onüç arasındaki 

günlər. 

- ullu qüz: yay sonundan eylül ortasında qədər olan zaman.  

- güz: son yaz. 

- qüz allı: temuzun bir onbir arasındaki günlər.  

- qıtcə qüz: eylül sonu.  

- qüz artı: sonyaz.  

- qüznü al ayı: ağustos ayı.  

- qüznü art ayı: eylül ayı. 

qüzey  qüzey. qüzəy. 1. təzəlik. körpə. yeni 1. gözər. güzər. 

fürsət 1. sonbahar 1. quzey yönü.  

qüzə  küzə. 1. < küpsə. əmzikli ağzı dar. qarnı küpük şişik olan 

su qabı. 1. bərkimiş palçıq. pişmiş palçıq. 1. 1. könək. 

kövnək. kövəng. 1. közüc. gözəç. gödəç. 1. sinək. 

singəgək. 1. bizəcə. səhənğ. səni. sənği. səngiş. - 
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bizəcəni doldur gətir. 1. ibriq. tostoğan. - saplı küzə: 

qabaqulaq.  

qüzə  küzə. kövrəz. (kürəz (fars)) < kövəz. kövlüç. tüng. küp.  

- iki qılplı küzə: qaba qulaq. qobalaq. qopalaq.  

- sınıx könül, saxlamaz sevinc, sınıx küzə necə saxlasın 

içində su.  

qüzəq  güzək. güz. payız. dərim tarım çağı.  

qüzəl  bax > gözəl. arıc. saf. təmiz. 

qüzəmək  qüzləmək.  

qüzər  güzər. 1. ərtik. ərincəli, ged gəlli yer. işlək yol. 1. fürsət. 

gözər. güzər. qüzey.  

- güzəri keçimi iyi olmayan kişi. üzük: qusqunu düşük. 

üzük. 

qüzər  güzər. geçək. geçit. keçmə. geçmə. qətə. qata. xət. yol. 

cığır.  

qüzər  güzər.güzəriş. keçiş. keçirş. keçmə. keçirmə.  

qüzəran  güzəran. çarqmaq. yaşam.  

qüzərçi  güzərçi. {< gəzər+çi: gəzmə. < göz+ərçi. güdək+çi.}. 1. 

dəgənəkli. odabaşı. 1. gözətçi. tosqavul. bəkçi. yolçu. 

qaravul. darqa. toxdavul. toqsavul. gütsavul.  
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qüzərçi  güzərçi. gəzici. bəkçi. gəzmə. yataqçı. darğa.  

qüzərəq  güzərək. güzərgə. keçirgə. keçirək. 1. yol. yöntəm. 1. yol 

üstü.  

qüzərən  güzərən. keçən. keçici. qeçgən. keçrən.  

- güzərən keçirmək: onğmaq. cürləşmək. keçinmək. 

yaşamaq. gün görmək.  

qüzərqə  güzərgə. güzərək. keçirgə. keçirək. 1. yol. yöntəm. 1. yol 

üstü.  

qüzərmək  qüzləşmək.  

qüzəş  güzəş. keçəş. keçiş. keçmiş. keçdiş. (> qozəştə (fars)). - 

başkeçəşi: başkeçişi: başdan keçən.  

qüzəşli  güzəşli. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. 

yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. 

qıymayan. acıyan. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. 

həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar.  

qüzəşmədən  güzəşmədən. gözətmədən. keçməksizin. durmadan. 

qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. qarıqsız. 

qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. 

qayruz. qayrığsız. qayrısız. qaytız. qaytısız. qayrımsız. 

qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. 
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geyilənsiz. müdam. mudam. dəvamlı. - qayrığsız baxım 

altında saxlanmalı xəsdə. - qayrığsız danışan cocuq. - 

qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər. 

qüzəşsiz  güzəşsiz. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. 

keçinişsiz. keçinməz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. 

əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. 

qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. 

qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. 

endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. 

düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.  

qüzəşt  güzəşt. 1. bağışlama. bağış. bağışlayış. bəxşiş. 

yalqayış. keçmə. əff. 1. yasbal. yasbaltı. ehsan.  

qüzəşt  güzəşt. ötün. əff. bağış.  

- güzəşdə gedən. gəzürən. kəçürən. keçqürqən. köçqürən. 

bağışlayan.  

- güzəşt edilmək. ötülmək. ötilmək. qoyulmaq. keçinmək.  

- güzəşt edən: qoyan. ötən. keçən.  

- güzəşt edmək: ötmək. qoymaq. keçmək. bağışlamaq. 

boşuqmaq. 

qüzəy  güzəy. kölgli təpər.  
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qüzin  güzin (güzün) güz vaxti. güz vaxtında doğan.  

qüzitə  güzidə. gözdək. gözdə. öründül. seçgin. üründül. 

üründük. verimli. uluq.  

qüzqərmək güzgərmək. qüzləşmək. güzə doğru gedmək·.  

qüzqmək  küzükmək. payızın düşməsi. - il güzükdü: payız gəldi.  

qüzqü  güzgü. gözgü. baxacaq. ayna. qaraşlıq. qarcılıq. qarıclıq. 

qarşılıq. 

- çağlar kəçər, tozlar köçər güzgüyə.  

- devaynası. devgüzgüsü: böyük göstərən qabarıq, dışa 

bükük, ayna.  

- alaylı güzgü, ayna: adamı gülünc bir şəkildə göstərən ayna.  

- devaynasında görmək: özünü çox böyük görmək, sanmaq.  

- şeh güzgünü pasladar, çaxır başı yastatır, tanrı, 

çəkənlərə dərd verir, çəkməyincə yaşlatır. (yastatmaq: 

yatırtmaq).  

qüzqü  güzgü. göznü. gözüngü. görünğü. ayna. sırça.  

- güzgünün arxasına vurulan boya: bürə. sır. 

qüzqüçü  güzgüçü. aynaçı.  

qüzqün  düzgün. ahar. ağar. ağ. acar.  

qüzlək  güzlək. güz dönəmində qalınan yer.  
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qüzləq  güzlək. 1. güzlük. güzün, payızın keçrilən yeri. 1. güz 

yağmırı.  

qüzlüq  güzlük. güzlək. güzün, payızın keçrilən yeri.  

qüznək  güznək. ışıq qırılması.  

qüzükmək  güzükmək güz, payız olmaq.  

qüzüq  çulqa ayqıtlarındandır. birbiri üzərinə düğümlənən 

birtakım ipliklər olup, onunla üst əriş, alt ərişdən ayrılır 

qumaş. qumaşa bənzər nərsələr toxuyanlara da böylə 

deyilir.  

qüzüqmək  güzüğmək. qüzləşmək. payızılaşmaq. güz olmaq. güzü 

keçirmək.  

qüzün  güzün. güz çağı, devri.  

qüzün  kəndisiylə sərçə quşu. tarla sıçanı. qöstəbək kimi 

nərsələr avlanan sıçan cinsindən bir heyvan.  

qüzünmə  güzünmə. gözünmə. təcəssüm.  
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